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คณะที่ 2 
การพัฒนาระบบบริการ 

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

หัวข้อ 2.1 การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ 
    ตัวช้ีวัด    ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปิดด าเนินการในพื้นที่ (Primary Care Cluster) 

 
สถานการณ์/สภาพปัญหาส าคัญ  

สถานการณ์ในปัจจุบันของการจัดบริการปฐมภูมิของกระทรวงสาธารณสุข พบว่า มีการให้บริการที่มี
ความแตกต่างกันตามระดับพื้นท่ี ซึ่งมีจุดเด่นที่แตกต่างกัน ได้แก่ 

1.พ้ืนที่ในเขตเมืองมีการจัดตั้งศูนย์แพทย์ชุมชนหรือศูนย์สาธารณสุชุมชน (ศสม.) ซึ่งหลายแห่งมีการ
จัดบริการด้านการส่งเสริมสุขภาพ ควบคุม ป้องกันโรค ส่วนใหญ่มุ่งเน้นการจัดบริการรักษาพยาบาลเบื้องต้นในกลุ่มโรค
พ้ืนฐาน  (Primary medical care) พบว่า ยังขาดความครอบคลุมในบริการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค,ความเชื่อมโยงกับ
การบริการในชุมชน  

2.พ้ืนที่ในชนบทมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) เป็นฐานการให้บริการ ซึ่งเน้นการ
บริการด้านส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรค การท างานเชิงรุกในชุมชน มากกว่าการรักษาพยาบาล แต่ระบบ
การบริหารจัดการและการสนับสนุนให้เกิดบริการแบบเป็นองค์รวมตามหลักเวชศาสตร์ครอบครัว ยังขาดความ
ชัดเจนนอกเหนือจากด้านการให้บริการยังพบว่า  ในหลายพื้นท่ียังมีปัญหาการด าเนินการของระบบงานที่เกี่ยวข้อง
ต่างๆ  เช่น การเชื่อมต่อบริการกับโรงพยาบาลแม่ข่าย , ระบบการส่งต่อ , ระบบสนับสนุนต่างๆ เพ่ือให้เกิดบริการ
ที่มีคุณภาพแบบบูรณาการ 

ในการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิได้ก าหนดให้มีการจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว ซึ่งเป็นกลุ่มเครือข่าย
บริการปฐมภูมิ (Primary Care Cluster) ร่วมให้การดูแลประชาชนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ มีการบริหารจัดการ
ทรัพยากรร่วมกันเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในการจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัวนี้ได้ก าหนดให้มีองค์ประกอบที่
ส าคัญอยู่ 3 ด้าน คือ ด้านบุคลากร(Staff) , ด้านระบบบริการ(System) และด้านโครงสร้าง เครื่องมือ/
เครื่องใช้(Structure) โดยคลินิกหมอครอบครัวจะต้องมีคุณลักษณะส าคัญ คือ 

1.มีการท างานให้ตรงตามแนวคิดของคลินิกหมอครอบครัว(Primary care cluster) “บริการทุกคน 
ทุกอย่าง ทุกที่ ทุกเวลาด้วยเทคโนโลยี”     

2.มีระบบการท างานให้ได้ตามเกณฑ์ของการจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัวซึ่งได้แบ่งเป็น 
-เกณฑ์หลัก(Major criteria) หมายถึง เกณฑ์การจัดตั้งที่เป็นข้อก าหนดหลัก จ าเป็นต้องมี

ครบถ้วนตามที่ก าหนด หากไม่มีไม่สามารถจัดเป็นคลินิกหมอครอบครัวได้ 
-เกณฑ์รอง(Minor criteria) หมายถึง เกณฑ์การจัดตั้งที่สามารถจัดท าแผนรองรับการจัดหาให้มี  

หากมีไม่ครบ 100% ยังสามารถจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัวได้ 
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มีรายละเอียดของงเกณฑ์ในการจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว ดังนี้ 

เกณฑ์ในการจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว(PCC Team) 

 Major criteria(เกณฑ์หลัก) Minor criteria(เกณฑร์อง) 

1. Staff Doctor 1 : 8,000-12,000 pop. 
ก าหนดให้เป็นแพทย์เวชศาสตรค์รอบครัวหรือแพทย์
ที่ผ่านการอบรมในหลักสูตรระยะสั้นของราชวิทยาลัย
แพทย์เวชศาสตรค์รอบครัวเท่าน้ัน 

พยาบาลวิชาชีพ, นวก.หรือ จพ.สาธารณสุข , 
ทันตาภิบาล,เภสัชกรหรือเจ้าพนักงานเภสัช
กรรม  ต้องจัดใหม้ีบุคลากรได้ 50% ของกรอบ
ที่ก าหนดและต้องมีแผนการสรรหาที่ชัดเจนให้
ได้ครบถ้วนใน 2 ปี 
สหวิชาชีพอ่ืน ต้องมีแผนการสรรหา 

2. System 2.1 ระบบบริการ  
- Service Package รายกลุม่วัย 
- Call center or Line group 
- Continuity care เช่น การเยี่ยมบ้าน , 

Long term care etc. 

 
- การจัดระบบบริการร่วมกับชุมชน 

2.2 ระบบส่งต่อ 
- Green Channel 
- ระบบRefer Back 

 
- Ambulance 
- Lab & Investigation 

2.3 ระบบบญัชี 
- Virtual Account 

 
- แผนการเงิน(Planfin) 
- แผนเงินบ ารุง 

2.4 ระบบข้อมลู 
- โปรแกรมข้อมูลผู้ป่วยท่ีเชื่อมโยงกับ

โรงพยาบาลแม่ข่าย 
- ระบบรายงานประจ าเดือน/ไตรมาส 

 
- การท างานผ่าน Tablet / Smart phone 
 

2.5 ระบบบริหารจดัการ 
- มีผู้จัดการประจ า PCC หรือ ทีม 
- มีผู้ประสานงานPCCระดับ CUP  

 
 

3. Structure อาคารส านักงานท่ีเข้าถึงบริการไดง่้ายและครอบคลุม มีเครื่องมือ/เครื่องใช้ที่จ าเป็นต่อการให้บริการ 
เช่น 
- Unit ทันตกรรม1-2 เครื่อง / Cluster 
- EKG 1 เครื่อง / Cluster 
- U/S 1 เครื่อง / Cluster 
- Tablet / Smart phone 
- รถกระบะ 1คัน / Cluster , รถมอเตอรไ์ซค ์1 
คัน/ Team หรือ รถAmbulance 1 / Cluster 
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เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (Service outcome) 
1.จ านวนเครือข่ายบริการปฐมภูมิ (Primary care cluster) ที่เปิดด าเนินการให้บริการปฐมภูมิ ไม่

น้อยกว่าร้อยละ 90 ของเป้าหมาย ก าหนดให้ พ้ืนที่ รพศ./รพท. มีคลินิกหมอครอบครัว 3 ทีม หรือ 1 Cluster 
และ พ้ืนที่ รพช.เป้าหมาย มีคลินิกหมอครอบครัว 1 ทีม 

2.จ านวนแพทย์ที่มีความรู้ด้านเวชศาสตร์ครอบครัว ให้บริการในเครือข่ายบริการปฐมภูมิ (Primary 
care cluster) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของเป้าหมาย 

 
มาตรการส าคัญ 

1.มีการจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัวเพื่อดูแลประชาชนที่รับผิดชอบ โดยทีมสหวิชาชีพตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 

2.จัดให้มีรูปแบบการให้บริการตามหลักการเวชศาสตร์ครอบครัวให้เหมาะสมกับบริบทพื้นที่
พัฒนาการท างานให้ตรงตามแนวคิดของคลินิกหมอครอบครัว(Primary care cluster)  “ บริการทุกคน ทุกอย่าง 
ทุกที่ ทุกเวลาด้วยเทคโนโลยี” ได้แก่  

-การดูแลประชาชนด้วยหลักการ ๑A๔C 
-ให้มีโครงการในชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
-ท าให้ประชาชนมีการดูแลสุขภาพตนเอง  โดยกระตุ้นให้เกิดกลไกและระบบที่เอ้ือต่อการดูแล

สุขภาพ 
3.การพัฒนาโครงสร้างหรือกลไกการขับเคลื่อนในการจัดบริการปฐมภูมิก าหนดให้มีกลไกการ

ขับเคลื่อนในทุกระดับตั้งแต่เขตบริการสุขภาพ ระดับจังหวัด ระดับอ าเภอและระดับคลินิกหมอครอบครัว(Primary 
care cluster)  

4.พัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและทีมสุขภาพ มุ่งเน้นให้เกิดสถาบันผลิตแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัวในจังหวัดและการจัดให้มีก าลังคนที่เพียงพอทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ  เป็นทีมหมอครอบครัวที่มีแพทย์
เวชศาสตร์ครอบครัวและทีมสหวิชาชีพร่วมปฏิบัติงานให้บริการ 

5.พัฒนาระบบสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายบริการปฐมภู มิ มุ่งเน้นการพัฒนาและจัดระบบ
สนับสนุนด้านต่างๆ เช่น การพัฒนาระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพ ระบบยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ระบบการ
ตรวจทางห้องปฏิบัติการ ระบบข้อมูลสารสนเทศ การพัฒนาวิชาการ การวิจัยและพัฒนา 
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ประเด็นการตรวจราชการ 
เป้าหมาย มาตรการด าเนินงานในพ้ืนที ่ แนวทางการตรวจตดิตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

ประเด็นตรวจราชการที่
มุ่งเน้น ๑  
จ านวนคลินิกหมอครอบครัว
ที่ด าเนินการ 

การจัดตั้งคลินิกหมอ
ครอบครัวที่รับผิดขอบ
ประชากร ตั้งแต่ 8,000 – 
12,000 คน 
พื้นที่ รพศ./รพท. มีคลินิก
หมอครอบครัว 3 ทีม หรือ 
1 Cluster และ พ้ืนท่ี รพช.
เป้าหมาย มีคลินิกหมอ
ครอบครัว 1 ทีม 

- มีจ านวนคลินิกหมอ
ครอบครัว 
 

ไตรมาสที่ 1 มีแผนการจัดตั้ง
คลินิกหมอครอบครัวที่
ชัดเจน 
ไตรมาสที่ 2  สามารถจัดตั้ง
ได้ 50%ของเป้าหมาย 
ไตรมาสที่ 3 สามารถจัดตั้ง
ได้ 75%ของเป้าหมาย 
ไตรมาสที่ 4 สามารถจัดตั้ง
ได้ 90%ของเป้าหมาย  

ประเด็นตรวจราชการที่
มุ่งเน้น ๒กลไกการบริหาร
จัดการเพื่อขับเคลื่อนระบบ
การจัดตั้งและด าเนินการ
คลินิกหมอครอบครัวได้อย่าง
มีประสิทธิภาพในระดับเขต
บริการสุขภาพและระดับ
จังหวัด 
 

เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนทั้ง
ระบบ ได้แก ่
- มีการจัดตั้งคลินิกหมอ

ครอบครัว 
- การพัฒนาและจัดให้มี

อัตราก าลังของสหวิชาชีพ
ในการปฏิบัติงานท่ี
เพียงพอท้ังเชิงประมาณ
และคณุภาพ 

- จัดตั้งผูร้ับผดิชอบ
(admin)และผู้
ประสานงานระดับจังหวัด
และแต่งตั้งคณะกรรมการ
ขับเคลื่อน PCC และผลิต
แพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัวและก าลังคน
ด้านปฐมภมูิระดับจังหวัด 

- มีแผนระยะยาว(ปี 2560-
ปี 2569)ในการจัดตั้ง
คลินิกหมอครอบครัวและมี
แผนพัฒนาสถาบัน
ฝึกอบรมแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัวภายในจังหวัด 

- จ านวนแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัวประจ าคลินิก
หมอครอบครัว 

- จ านวนสหวิชาชีพท่ีประจ า
คลินิกหมอครอบครัว 

แต่งตั้งผู้รับผิดชอบและ
คณะกรรมการระดับจังหวัด 
มีแผนจัดตั้งPCCและสถาบัน
ผลิตแพทยเ์วชศาสตร์
ครอบครัวในจังหวัด(ปี
2560-2569) 
จัดบริการไดต้ามเกณฑ ์

ประเด็นตรวจราชการที่
มุ่งเน้น ๓ 
มีการจัดระบบบริการตาม
หลักเวชศาสตร์ครอบครัว
เพื่อให้เกิดการดูแล โดยให้
เป็นทีมหมอประจ าครอบครัว 
และมีการดูแลแต่แรก 
ต่อเนื่องและผสมผสาน 
รวมถึงระบบสนับสนุนจาก
แม่ข่าย 

- มีการจัดท าทะเบียน
ประชาชนในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ 

- มีการจัดบริการที่จ าเป็น
ตามหลักเวชศาสตร์
ครอบครัว 
 

- มีทะเบียนของประชาชน
ที่รับผิดชอบ 

- มีบริการService 
package รายกลุ่มวัย 
(ตามคู่มือด าเนินการ) 

- มีบริการดูแลต่อเนื่อง 
 

-จัดท าแผนการให้บริการใน
แต่ละPCC 
-สามารถจดับริการได้ตาม
หลักการของเวชศาสตร์
ครอบครัว 
-มีแผนให้บริการตามกลุ่มวยั 
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เป้าหมาย มาตรการด าเนินงานในพ้ืนที ่ แนวทางการตรวจตดิตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
ประเด็นตรวจราชการที่
มุ่งเน้น ๔มีกลไกการจัดการ
ระดับอ าเภอและระดับคลินิก
หมอครอบครัว(Primary 
care cluster)เพื่อให้เกิด
ระบบสนบัสนุนการ
จัดบริการคลินิกหมอ
ครอบครัวอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- มีผู้รับผิดชอบด้านการ
บริหารจดัการคลินิกหมอ
ครอบครัวอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

- มีระบบสนับสนุนส าหรับ
การบริการของคลินิกหมอ
ครอบครัวในระดับอ าเภอ 

- มีระบบสนับสนุนและ
เชื่อมโยงการท างานกับ
โรงพยาบาลแม่ข่ายได ้

- มีผู้จัดการ PCC ระดับทีม
คลินิกหมอครอบครัวและ
ระดับcluster 

- มีผู้จัดการ PCC ระดับ
อ าเภอ 

- มีระบบสนับสนุนยาและ
เวชภัณฑ์ ครุภณัฑ์
การแพทย์รวมถึงวัสดุที่
ไม่ใช่ยาที่เหมาะสมกับ
บริบทท่ีให้บริการใน
ระดับอ าเภอ 

- สนับสนุนก าลังคนด้าน
สุขภาพระดับอ าเภอ 

- มีระบบการส่งต่อ 
- ระบบข้อมลูเชื่อมโยงกับ

โรงพยาบาลแม่ข่าย 

-แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 
-มีแผนการสนับสนุนPCCใน
ระดับอ าเภอ 

ประเด็นตรวจราชการที่
มุ่งเน้น ๕มีการจัดโครงสร้าง 
อาคารสถานท่ี และเครื่องมือ
ที่จ าเป็น 

เน้นปรับปรุงสถานท่ีเดิม
เพื่อให้เข้าถึงบริการได้ง่าย
และครอบคลุม 

 มีแผนและจัดบริการไดต้าม
เกณฑ์(ให้มีแผนขอรับการ
สนับสนุน) 

 
หมายเหตุ  รายละเอียดของประเด็นตรวจราชการที่มุ่งเน้น ๒ เรื่องกลไกการบริหารจัดการเพ่ือขับเคลื่อนระบบ
การจัดตั้งและด าเนินการคลินิกหมอครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพในระดับเขตบริการสุขภาพและระดับจังหวัด 
ต้องการให้เกิดคณะกรรมการขับเคลื่อนคลินิกหมอครอบครัวและผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและก าลังคน
ด้านปฐมภูมิระดับจังหวัด โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 องค์ประกอบ:ประกอบด้วยจ านวนกรรมการตามความเหมาะสมและมีผู้รับผิดชอบPCCหลักระดับจังหวัด
(ADMIN)และผู้ประสานงานระดับจังหวัดเป็นกรรมการ 

 บทบาทหน้าที่: จัดท าแผนจัดตั้งและพัฒนาPCCให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาของกระทรวงสาธารณสุขทั้ง
ระยะสั้นและระยะยาว  โดยให้มีแผนที่ครอบคลุมประเด็นส าคัญ ดังต่อไปนี้ 
1. บริหารจัดการทรัพยากรทั้งคน เงิน ของ ในภาพจังหวัดเพ่ือขับเคลื่อนPCC 
2. บริหารจัดการให้เกิดการเชื่อมโยงการท างานกับระบบสุขภาพอ าเภอเพ่ือขับเคลื่อนPCC 
3. พัฒนาสถาบันฝึกอบรมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวในระดับจังหวัดตามแนวทางของ

กระทรวง 
4. ผลิตพัฒนาแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและก าลังคนด้านปฐมภูมิรองรับPCC(ส าหรับการ

พัฒนาสถาบันฝึกอบรมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวในจังหวัด: กระทรวงจะชี้แจงแผนและ
ชี้เป้าจังหวัดที่เก่ียวข้องต่อไป) 
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รายละเอียดตัวชี้วัด  
หมวด Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) 
แผนที่ 5. การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (Primary Care Cluster) 
โครงการที่ 1. โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิและเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอ าเภอ 

(DHS) 
ลักษณะ Leading Indicator 
ระดับการวัดผล เขต 
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ    30. ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปิดด าเนินการในพื้นที่ (Primary Care Cluster) 
ค านิยาม ระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (Primary Care Cluster) หมายถึง การรวมกลุ่มของหน่วย

บริการปฐมภูมิให้เป็นเครือข่ายการดูประชาชนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบร่วมกันเป็นการประจ า 
ต่อเนื่องด้วยทีมสหวิชาชีพ เพื่อเพ่ิมคุณภาพการให้บริการให้มีมาตรฐานใกล้เคียงกันและให้
มีการบริหารจัดการ การใช้ทรัพยากรร่วมกัน โดยเป็นการพัฒนาต่อเนื่องจากนโยบายหมอ
ประจ าครอบครัวซึ่งได้จัดทีมหมอครอบครัว 1 ทีมให้การดูแลประชาชนประมาณ 10,000 
คน ประกอบด้วย แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 1 คน พยาบาลวิชาชีพ/พยาบาลเวชปฏิบัติ 
4 คน ทันตาภิบาล 1 คน เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 1 คน นักวิชาการสาธารณสุข/เจ้า
พนักงานสาธารณสุข 4 คน แพทย์แผนไทย 1 คน  
รวมทีมให้บริการ 3 ทีมเป็นกลุ่มเครือข่ายบริการปฐมภูมิ (Primary Care Cluster)          
1 Cluster เพ่ิมบุคลากรเพ่ิมดูแลประชาชนในเครือข่าย  ทันตแพทย์ 1 คนเภสัชกร 1 คน 
และนักกายภาพบ าบัด 1 คน 
พื้นที่ที่มีคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster) หมายถึง จ านวน 
ทีม ที่ด าเนินการให้บริการการแพทย์ปฐมภูมิในรูปแบบ คลินิกหมอครอบครัว ส าหรับ
ปีงบประมาณ 60 เป้าหมาย รพศ./รพท. 3 ทีม ( 1 cluster ) รพช. 1 ทีมต่อจังหวัด 

เกณฑ์เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 60  ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 

14.50 % 36 % 57 % 78 % 100% 
 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ประชาชนทุกคนได้รับบริการทุกที่ทั้งในหน่วยบริการและในชุมชน โดยทีมหมอ
ครอบครัว เพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรง สามารถดูแลตนเองและครอบครัวเบื้องต้นเมื่อมีอาการ
เจ็บป่วยได้อย่างเหมาะสม 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย รพศ./รพท./รพช/รพ.สต  ในจังหวัด/เขตสุขภาพ 12 เขต 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล ระบบรายงาน 
แหล่งข้อมูล ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
รายการข้อมูล 1 A = จ านวนทีมของคลินิกหมอครอบครัวที่ รพศ./รพท/รพช./รพ.สต ด าเนินการให้บริการ 

      การแพทย์ปฐมภูมิ 
รายการข้อมูล 2 B = จ านวนทีม บริการการแพทย์ปฐมภูมิเป้าหมาย (ปี 2560 เป้าหมาย = 424 ทีม          

      ปี 2564 = 3,250  ทีม) 
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สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 1, 2, 3 และ 4 
เกณฑ์การประเมิน  
ปี 2560 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- 6.52 % 

( 212 ทีม) 
9.78 % 

( 318 ทีม) 
11.72 % 
( 381 ทีม) 

ปี 2561 : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

   36 % 
ปี 2562 :  

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
   57 % 

ปี 2563 : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

   78 % 
ปี 2564 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
   100 % 

 

วิธีการประเมินผล :  ลงประเมินในพ้ืนที่ของแต่ละระดับ 
เอกสารสนับสนุน :  แบบประเมิน 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน Baseline 

data 
หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2557 2558 2559 
- - - - ตั้งเป้าไว้ 48

ทีมและท าได้
ตามเป้าแล้ว
คิดเป็น   
1.48 % 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

1. ผศ (พิเศษ) นพ.สุภโชค เวชภัณฑ์เภสับ รองผู้อ านวยการส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
    โทรศัพท์ที่ท างาน :   โทรศัพท์มือถือ : 089-6690809 
    โทรสาร :    E-mail : suppachok@me.com 
ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
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หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 

ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 

1. นางจิราภรณ์  สิงหเสนี                     นักวิเคราะห์นโยบายและยุทธศาสตร์ช านาญ
      การพิเศษ 
   โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-5902348 โทรศัพท์มือถือ : 089-9116706 
   โทรสาร : 02-5902348   E-mail : 
plan.bps2015@gmail.com 
2. นายเกษมศานต์ ชัยศิลป์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
                                                    ช านาญการ 
    โทรศัพท์ที่ท างาน :02-5901379 โทรศัพท์มือถือ : 081-7620424 
    โทรสาร :02-5901380   E-mail : 
ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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หัวข้อ 2.2  Service Plan สาขาโรคไม่ติดต่อ (NCD) 
2.2.1 โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง 
2.2.2 โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) 
2.2.3 โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 

 
        2.2.1 Service Plan สาขาโรคไม่ติดต่อ (NCD) : โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง 
                ตัวช้ีวัด    1) ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้ 
        (DM>ร้อยละ 40 , HT>ร้อยละ 50) 

2) ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนได้รับการประเมิน  
              โอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด(CVD Risk) (>ร้อยละ 80) 

สถานการณ์ สถานการณ์ปัญหา การควบคุมระดับน้ าตาลและความดันโลหิตตามค่าเป้าหมายที่เหมาะสมในผู้ป่วยDM HT 
จากการส ารวจสุขภาพประชาชนไทย อายุ 15 ปีขึ้นไปโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๗)

เมื่อเทียบกับการส ารวจครั้งที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๒)มีแนวโน้มที่ความชุกของผู้ป่วยเบาหวาน และความดันโลหิตสูง
เพ่ิมข้ึนพบว่า ความชุก ของเบาหวาน จากร้อยละ ๖.๙ เป็น ร้อยละ ๘.๘ และ ความชุกของความดันโลหิตสูงจาก 
ร้อยละ ๒๑.๔ เป็น  ร้อยละ ๒๔.๗ เมื่อพิจารณาข้อมูลจาก HDC ที่รายงานผลการคุมระดับน้ าตาลได้ดีในปี ๒๕๕๗
พบว่ามีเพียง ร้อยละ๒๐.๘๙ และเพ่ิมเล็กน้อยในปี ๒๕๕๘ เป็นร้อยละ๒๕.๕  ปี ๒๕๕๙ เพ่ิมเป็นร้อยละ ๒๙.๓๑ 
ผลการควบคุมระดับความดันโลหิตในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงปี ๒๕๕๗ พบว่ามีเพียง ร้อยละ๒๐.๑๗ และเพ่ิม
เล็กน้อยในปี ๒๕๕๘ เป็นร้อยละ๒๕.๓๘  ปี๒๕๕๙ ร้อยละ๒๗.๑๑แม้ว่าภายใน ๓ ปีที่ผ่านมาได้มีการพัฒนา
โครงสร้างในการจัดบริการเพื่อดูแลผู้ป่วยเรื้อรังซึ่งผู้รับบริการหลัก คือ ผู้ป่วย เบาหวานและ ความดันโลหิตสูง โดย
จัดให้ทุกสถานพยาบาลทุกระดับมี การประเมิน NCD clinic และในปี ๒๕๕๙ ผลการประเมินการมี NCD clinic มี
ครบ ๑๐๐% ทั่วประเทศ แต่ยังไม่สามารถ ท าให้ผู้ป่วยเบาหวานและความดันควบคุมน้ าตาลและความดันให้อยู่ใน
เกณฑ์ปกติได้ ทั้งนี้ ในปี๒๕๖๐ ได้มีการปรับรูปแบบการประเมินที่สามารถบอกถึงคุณภาพการดูแลรักษาและการ
จัดบริการให้กับผู้ป่วยโดยรวมเอาตัวชี้วัดเข้ามาร่วมในการประเมินคลินิกNCDคุณภาพ (NCD clinic plus) ส าหรับ
ระบบข้อมูล ควรมีการตรวจสอบ การจัดการระบบทะเบียนข้อมูลเพ่ือน าเข้าระบบHDCเพ่ือใช้รายงานสถานการณ์
และ การติดตามระดับน้ าตาลโดยการใช้ HbA1C อย่างน้อยปีละครั้ง รวมถึงเทคนิคในการวัดความดันโลหิตที่
ถูกต้องเป็นสิ่งส าคัญ 



๑๗๑ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

ข้อมูลเชิงปริมาณ 
ตารางที่ 1 แผนภูมิแสดงร้อยละผู้ป่วย DM/HT ที่ควบคุมระดับน้ าตาล/ความดันโลหิตได้ดี ปีงบประมาณ 2559 

 
ตารางที่ 2 แสดงร้อยละโรงพยาบาลที่ผ่านการประเมินรับรองคลินิก NCD คุณภาพเปรียบเทียบปี 2557-2559 

 
 
สถานการณ์  สถานการณ์ปัญหาร้อยละของผู้ป่วย DM/HT ที่ได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ
และหลอดเลือด(CVD Risk)  มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 8๐ 

สถานการณ์โรคหลอดเลือดหัวใจ(I20-I25) ในประเทศไทย จากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข  
ในช่วงปีพ.ศ.2555 - 2558  พบว่า อัตราตายด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจ(I20-I25) ต่อประชากร 100,000 คน มี
แนวโน้มเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ โดยในปี พ.ศ. 2558 มีผู้เสียชีวิต 18,922 คน เฉลี่ยชั่วโมงละ 2 คน และจากข้อมูลผู้ป่วย
ในด้วยโรคหัวใจขาดเลือด ปี พ.ศ.2558 มีจ านวน 325,873 คน หรือเฉลี่ยมีผู้ป่วยประมาณชั่วโมงละ 38 คน ที่
เข้ารับการรักษาด้วยโรคหัวใจขาดเลือด 

 



๑๗๒ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

ผลการคัดกรองการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด(CVD Risk) 
ผลการคัดกรองการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยโรคเบาหวาน

และโรคความดันโลหิตสูง ข้อมูล ณ วันที่ 19 กันยายน 2559 ได้รับการคัดกรองรวมทั่วประเทศ ร้อยละ 77.89
โดยยังขาดข้อมูลผลการคัดกรองการประเมินโอกาสเสี่ยงฯของเขต 6 และเขต 8 (เขต 1 ร้อยละ 67.71  เขต 2  
ร้อยละ 74.73 เขต 3 ร้อยละ 90.33เขต 4 ร้อยละ 84.18เขต 5 ร้อยละ 74.86 เขต 7 ร้อยละ 68.62เขต 
9 ร้อยละ 83.71 เขต 10 ร้อยละ 96.34เขต 11 ร้อยละ69.24และ เขต 12 ร้อยละ 93.38 ตามล าดับ) 

 

ร้อยละของผู้ป่วย DM/HT ที่ได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด(CVD Risk)  
จ าแนกรายเขตสุขภาพผลการรายงานรอบ 12 เดือน 

 

ที่มา : ข้อมูลผลการคัดกรองจากการรายงานโดยส านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 1-12 ข้อมูล  
         ณ วันที่ 19 กันยายน 2559 

ประเด็นการตรวจราชการ:  
1. ผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงควบคุมระดับน้ าตาลและความดันโลหิตตามค่าเป้าหมายที่เหมาะสม 

1.1. ผู้ป่วยเบาหวานควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดได้ดี (เป้าหมาย มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ ๔๐) 
1.2. ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดีได้ดี (เป้าหมาย มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ ๕๐) 

2. ร้อยละของผู้ป่วย DM/HT ที่ได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด(CVD Risk)  
มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 8๐ 
เป้าหมาย มาตรการ

ด าเนินงานในพื้นที่ 
แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

(small success) 

การควบคุม
ระดับน้ าตาล

1.พัฒนาระบบ
บริการและการ

1.1มีการถ่ายทอดนโยบาย การด าเนินงาน
การพัฒนาและจัดการระบบบริการ จาก

3เดือน 
1.รพ. ประเมินตนเองการ



๑๗๓ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

เป้าหมาย มาตรการ
ด าเนินงานในพื้นที่ 

แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
(small success) 

และความดัน
โลหิตตามค่า
เป้าหมายที่
เหมาะสมใน
ผู้ป่วยDM HT 

บริหารจดัการที่มี
ประสิทธิภาพ 

ส่วนกลางถึงผู้ปฏิบตัิงานในพ้ืนท่ี 
1.2ใช้กลไกการขับเคลื่อนโดย  NCDboard 
ร่วมกับ Service plan วิเคราะห์ วางแผน
งาน โครงการ การก ากับ ตดิตามงาน ปรับ
แผนฯตามสภาพปัญหาพื้นที ่
1.3การสนับสนุนเครื่องมือในการ
ด าเนินงาน (คู่มือการประเมินคุณภาพ NCD 
Clinic Plus ปี 2560 และชุดมาตรฐานการ
บริการป้องกันควบคุมโรคความดนัโลหิตสูง
และเบาหวาน)  
 
1.4การก ากับติดตามแผนในการจัดการกลุ่ม
เสี่ยงที่ได้จากการคัดกรอง 
1.5การก ากับตดิตามผลลัพธ์การด าเนินงาน 
NCD Clinic Plusของสถานบริการ
สาธารณสุข 

ด าเนินการพัฒนาตามแนวทาง
คลินิกNCD Clinic plus  
2.มีข้อมลู ผู้ป่วยDMHT ที่
ควบคุมไมไ่ดต้ามคา่เป้าหมาย 
3.มีข้อมลูปัจจัยเสี่ยงรายกลุม่ 
รายบุคคล 
3.มีแผนกิจกรรมด าเนินงานลด
ปัจจัยเสี่ยง/การจัดการตนเอง 
6 เดือน 
1.จังหวัด ตดิตามผลการ
ประเมินตนเอง และผลลัพธ์การ
ด าเนินงาน NCD Clinic Plus
ของสถานบริการสาธารณสุข 
2.การด าเนินงานตามแผน
กิจกรรมลดปัจจัยเสี่ยง/การ
จัดการตนเอง 
9 เดือน 
1.จังหวัดวิเคราะห์ผลการ
ด าเนินงาน และปญัหาอุปสรรค
ของคลินิกNCD  clinic plus 
ภาพรวมของจังหวัด 
2.สรุปผลรอบ 6 เดือน เพื่อหา
แนวทางเร่งรัดแก้ไขในเขต
บริการที่ยังไม่บรรลผุลการ
ด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
12 เดือน 
1.สถานบริการสาธารณสุขผ่าน
เกณฑ์ ระดับดีขึ้นไปมากกว่า
ร้อยละ 60  
2.ร้อยละของผู้ป่วย
โรคเบาหวานและโรคความดัน
โลหิตสูงที่ควบคุมได้  



๑๗๔ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

เป้าหมาย มาตรการ
ด าเนินงานในพื้นที่ 

แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
(small success) 

การควบคุม
ระดับน้ าตาล
และความดัน
โลหิตตามค่า
เป้าหมายที่
เหมาะสมใน
ผู้ป่วยDM HT 

2.การพัฒนาระบบ
ข้อมูล 

2.1 จังหวัดมีระบบทะเบยีนข้อมลูที่
ให้บริการอย่างครบถ้วน และจดัเกบ็ใน
ระบบ โดยมีการเช่ือมโยงระบบข้อมูล
ระหว่างอ าเภอ จังหวัด และเขต 
2.2 มรีายงานการวิเคราะห์ข้อมลูเพื่อ
พัฒนาคุณภาพป้องกันควบคุม DM HT 
,CVD ของเขตบริการสุขภาพ เพื่อให้
ผู้บริหารใช้ประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย 
 

3 เดือน 
1.มีระบบทะเบียนข้อมูลที่
ให้บริการอย่างครบถ้วน และ
จัดเก็บในระบบ 
6 เดือน 
1.มีการเช่ือมโยงระบบข้อมลู
ระหว่างอ าเภอ จังหวัด และเขต 
9 เดือน 
1.มีผลการวิเคราะห์ข้อมลูเพื่อ
พัฒนาคุณภาพป้องกันควบคุม 
DMHT ,CVD ของเขตบริการl6-
4kr 
12 เดือน 
1.มีข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อให้
ผู้บริหารใช้ประกอบการ
ตัดสินใจเชิงนโยบาย  

ผู้ป่วย 
DM/HT ที่
ได้รับการ
ประเมิน
โอกาสเสี่ยง
ต่อการเกิด
โรคหัวใจและ
หลอดเลือด
(CVD Risk)   

3.ค้นหาผู้ที่มีโอกาส
เสี่ยงสูงต่อ CVD  

 

3.1 การประเมิน โอกาสเสี่ยง CVD risk ใน
ผู่ป่วย DMHT 
 

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

ผู้ป่วย 
DM/HT ที่
ได้รับการ
ประเมิน
โอกาสเสี่ยง

4. การจัดการหลัง
การประเมินในกลุม่
CVD risk >30%  

 

4.1 การจัดการหลังการประเมินในกลุ่ม
CVD risk >30% 
4.2 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเขม้ข้นเร่งด่วนใน
กลุ่มCVD risk สูง 60% 
 

3 เดือน 
1.ข้อมูลลงทะเบียน กลุ่มCVD 
riskสูง>30% 
2.มีแผนในการปรับพฤติกรรม
ผู้ป่วยกลุม่ที่มี CVD Risk สูง 



๑๗๕ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

เป้าหมาย มาตรการ
ด าเนินงานในพื้นที่ 

แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
(small success) 

ต่อการเกิด
โรคหัวใจและ
หลอดเลือด
(CVD Risk)   

 

. 

6 เดือน 
1.ข้อมูลการด าเนินงาน
ปรับเปลีย่นพฤติกรรมเขม้ข้น
เร่งด่วนในกลุ่มCVD risk >30% 
9 เดือน 
1.สรุปผลรอบ 6 เดือน ตาม
แผนการปรับพฤติกรรม เพื่อหา
แนวทางเร่งรัดแก้ไขในเขต
บริการที่ยังไม่บรรลผุลการ
ด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
12 เดือน 
1.มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
เข้มข้นเร่งด่วนในกลุม่CVD risk 
สูง 60%  
2.จ านวนกลุ่มCVD risk สูง มี
ความเสีย่งลดลง ≥10%  
 

 

 



๑๗๖ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

รายละเอียดตัวชี้วัด 

หมวด Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) 
แผนที่ 7. การพัฒนาระบบบริการสขุภาพ (Service Plan) 
โครงการที ่ 7. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
ลักษณะ Leading Indicator 
ระดับการวัดผล เขต 
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปรมิาณ 3๒. ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงท่ีควบคุมได้ 
ค านิยาม ระดับค่าน้ าตาลอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้ หมายถึง ค่าระดับ HbA1c ครั้งสุดท้าย  

น้อยกว่า 7 mg% ในปีงบประมาณที่วิเคราะห์  
ผู้ป่วยเบาหวานที่ลงทะเบียนและอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ หมายถึง ผู้ป่วยที่ถูกวินิจฉัยด้วยรหัสโรค 
ICD10  = E10 - E14  และ Type area = 1 หรือ 3 
หมายเหตุ: ค่าเป้าหมายการควบคุมน้ าตาลในผู้ป่วยเบาหวาน ให้ใช้ตามแนวทางเวชปฏิบัติส าหรับ
โรคเบาหวาน 2557 ซึ่งแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มควบคุมเข้มงวดมาก ควบคุมเข้มงวด และ
ควบคุมไม่เข้มงวด แต่ในการวัดค่าเป้าหมายปี 2559 ให้ใช้แบบเดิม เพื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 
ส าหรับในปี 2560 อาจมีการปรับเปลี่ยนตามมาตรฐานแนวปฏิบัติ 
ระดับความดันโลหิตที่ควบคุมได้ตามเป้าหมายหมายถึง ค่าระดับความดันโลหิต 2 ครั้งสุดท้าย 
(SBP/DBP) น้อยกว่า 140/90 มม.ปรอท. (ให้ใช้ข้อมูลจากแฟ้ม CHRONICFU) ในปีงบประมาณที่
วิเคราะห์ ทั้งนี้ ไม่ว่าผู้ป่วยความดันโลหิตสูงจะมีโรคเบาหวานร่วมด้วยหรือไม่  
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ลงทะเบียนและอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบหมายถึงผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่
ได้รับการวินิจฉัยโรคด้วยรหัส = I10 - I15และ Type area = 1 หรือ 3 
 

เกณฑ์เป้าหมาย : ร้อยละของผู้ปว่ยที่สามารถควบคุมได้  
ปีงบประมาณ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง 

2560 - 2564  มากกว่าหรือเท่ากับ 40%  มากกว่าหรือเท่ากับ 50% 
 

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานสามารถควบคุมระดับน้ าตาลไดด้ี 
2. เพื่อให้ผู้ป่วยโรคความดันโลหติสูงสามารถควบคุมความดันโลหติได้ด ี

ประชากรกลุม่เป้าหมาย 1. ผู้ป่วยโรคเบาหวานท่ีลงทะเบียนและอยู่ในพ้ืนท่ีรับผดิชอบ (Type area 1,3) 
2. ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ลงทะเบียนและอยู่ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ (Type area 1,3) 

วิธีการจัดเก็บข้อมลู บันทึกผ่านโปรแกรมพื้นฐานของหน่วยบริการ และส่งออกข้อมูลตามมาตรฐานข้อมลู 43 แฟ้ม 
แหล่งข้อมลู ใช้ฐานข้อมูล HDC กระทรวงสาธารณสุข 
รายการข้อมลู 1 A = จ านวนผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ลงทะเบียนและอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ ท่ีระดับค่าน้ าตาลอยู่ใน

เกณฑ์ที่ควบคมุได ้
 

รายการข้อมลู 2 B = จ านวนผู้ป่วยโรคเบาหวานทีล่งทะเบียนและอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ   
รายการข้อมลู 3 C = จ านวนผู้ป่วยความดันโลหติสงูที่ลงทะเบียนและอยู่ในพ้ืนท่ีรับผดิชอบท่ีควบคุมระดับความดัน

โลหิตไดด้ีตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
รายการข้อมลู 4 D = จ านวนผู้ป่วยความดันโลหติสงูที่ลงทะเบียนและอยู่ในพ้ืนท่ีรับผดิชอบ  
สูตรค านวณตัวชี้วัด 
(เบาหวาน) 

(A/B) x 100 
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สูตรค านวณตัวชี้วัด  
(ความดันโลหิตสูง) 

(C/D) x 100 

ระยะเวลาประเมินผล ทุก 1 ปี(ปีงบประมาณ)   
หมายเหตุ : ใช้ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม ของปีงบประมาณที่วิเคราะห ์

เกณฑ์การประเมิน :  
ปี 2560 -2561 : 

 รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
เบาหวาน - - - มากกว่าหรือเท่ากับ 40% 

ความดันโลหิตสูง - - - มากกว่าหรือเท่ากับ 50% 
 

วิธีการประเมินผล :  1. วัดผลลัพธ์จากรายงานตัวช้ีวัดรอ้ยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานท่ีควบคุมระดับน้ าตาลได้ด ี
2. วัดผลลัพธ์จากรายงานตัวช้ีวัดรอ้ยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตได้ด ี

เอกสารสนับสนุน :  1. แนวทางเวชปฏิบัติส าหรับโรคเบาหวานปี 2557 
2. คู่มือการจัดบริการสุขภาพกลุม่วัยท างานแบบบูรณาการ 2558 
3. แนวทางการรักษาการรักษาโรคความดันโลหติสูงในเวชปฏิบัติทัว่ไป ฉบับปรับปรุง 2558 

รายละเอียดข้อมูล
พ้ืนฐาน 

Baseline data หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 2558 2559 

ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานท่ี
สามารถควบคุมระดับน้ าตาล

ได้ด ี

ร้อยละ 20.49 25.24 28.82 
 

ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่
ควบคุมระดับความดันโลหิต

ได้ด ี

ร้อยละ 19.54 22.82 27.00 
 

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันท่ี 12 ต.ค. 59 จาก HDC กระทรวงสาธารณสุข 
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1.นายแพทย์ดเิรก  ข าแป้น  รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักโรคไม่ตดิต่อ  
   โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5903982 E-mail : dr.tum@hotmail.com 
2.แพทย์หญิงจรุีพร คงประเสริฐ  รองผู้อ านวยการส านักโรคไม่ติดตอ่ 
   โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5903985   E-mail : jurekong@gmail.com 
3.แพทย์หญิงสุมนีวัชรสินธุ ์  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบสาธารณสุข 
   โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5903965   E-mail : wsu_1978@hotmail.com 
ส านักโรคไมต่ิดต่อ กรมควบคมุโรค 

หน่วยงานประมวลผล
และจัดท าข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 

ส านักโรคไมต่ิดต่อ กรมควบคมุโรค 

ผู้รับผิดชอบการรายงาน
ผลการด าเนินงาน 

1.นางศรีเพ็ญ สวสัดิมงคล   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
   โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5903974 โทรศัพท์มือถือ : 086-3839387 
   โทรสาร : 02-5903972   E-mail : ncdplan@gmail.com 
ส านักโรคไมต่ิดต่อ กรมควบคมุโรค 
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รายละเอียดตัวชี้วัด 
ประเภทตัวชี้วัด Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) 
เป้าหมายการ
ด าเนินงาน 

แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) 

ส่งผลต่อตัวชี้วัดภาพรวม โครงการแพ็คเกจตรวจคัดกรองสุขภาพ 
ประเภทสาเหตุ ลดปัจจัยเสี่ยงและการเจ็บป่วยของคนไทย 
ลักษณะ Lead Indicator 
ชื่อตัวชี้วัด ๓๓.ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ข้ึนทะเบียนได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อ

โรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk)  
ค านิยาม ผู้ที่ไดร้ับการประเมินโอกาสเสี่ยงตอ่โรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk)  หมายถึง ผู้ป่วย

โรคเบาหวาน ความดันโลหติสูง ท่ีขึ้นทะเบียนได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ
และหลอดเลือด (CVD Risk) ใน 10 ปีข้างหน้า 

เกณฑ์เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ 60  ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 

≥ 80% ≥ 82.5% ≥ 85% ≥ 87.5% ≥ 90% 
 

วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 
ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวนผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ท่ีขึ้นทะเบียนและอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ : ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ข้ึนทะเบียน Type area 1 และ 3 หมายถึง 

1. ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง Type area 1 หมายถึง ผู้ป่วยที่มีที่อยู่ตาม
ทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอาศัยอยู่จริง 

2. ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง Type area 3 หมายถึง ผู้ป่วยที่อาศัยอยู่ในเขต
รับผิดชอบแต่ไม่มีทะเบียนบ้านอยู่เขตรับผิดชอบ 

วิธีการจัดเก็บข้อมลู จากการรายงานผลการคดักรองโดยส านักงานป้องกันควบคุมโรค 

แหล่งข้อมลู โปรแกรมของสถานบริการสาธารณสุข 

รายการข้อมลู 1 A = จ านวนผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ท่ีขึ้นทะเบียนและอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ ได้รับการ
ประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) 

รายการข้อมลู 2 B = จ านวนผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหติสูง ท่ีขึ้นทะเบียนและอยู่ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ  

สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ปีละ 1 ครั้ง  
เกณฑ์การประเมิน : ประเมินผลลัพธ์ 1 ครั้ง ในรอบ 12 เดือน 
ปี 2560 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- - - ≥ 80% 
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ปี 2561 : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

-  - - ≥ 82.5% 
ปี 2562 :  

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- - - ≥ 85% 

ปี 2563 : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

- - - ≥ 87.5% 
ปี 2564 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- - - ≥ 90% 

 

 
วิธีการประเมินผล :  

 
การรายงานผลการคัดกรองโดยส านักงานป้องกันควบคุมโรคและเทียบกับค่าเป้าหมาย 

เอกสารสนับสนุน :  1. แนวทางการประเมินโอกาสเสีย่งตอ่การเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วย
เบาหวานและความดันโลหิตสูง 

2. โปรแกรมการประเมินโอกาสเสีย่งต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลอืดในผู้ป่วย
เบาหวานและความดันโลหิตสูง(Thai CV Risk Score) 

3. คู่มือการจัดบริการสุขภาพ “กลุม่วยัท างาน” แบบบูรณาการ 2558 
 

รายละเอียดข้อมูล
พ้ืนฐาน 

Basline data หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2557 2558 2559 

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

ร้อยละ - - 77.89 

 

 

 

 

(ข้อมูล ณ วันท่ี 
19 กันยายน 
2559 จาก 
การติดตามผลการ
ด าเนินงานของ  
สคร1-12) 
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ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

 
1.นายแพทย์ดเิรก  ข าแป้น  รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักโรคไม่ตดิต่อ  
   โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5903982 โทรศัพท์มือถือ : 085 - 5051-5445 
   โทรสาร : 0 2590 3982  E-mail : dr.tum@hotmail.com 
2. แพทย์หญิงจุรีพร คงประเสริฐ   
   โทรศัพทท์ี่ท างาน : 02-5903985   โทรศัพท์มือถือ : 081-341-5408 
โทรสาร : 0 2590 3985  E-mail : jurekong@gmail.com 
3.นางสาวณัฐธิวรรณ พันธ์มุง   
   โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5903986 โทรศัพท์มือถือ : 086-409-9794 
   โทรสาร : 0 2590 3985            E-mail : nuttiwan2516@hotmail.com 

หน่วยงานประมวลผล
และจัดท าข้อมูล(ระดับ
ส่วนกลาง) 

ส านักโรคไมต่ิดต่อ กรมควบคมุโรค 

ผู้รับผิดชอบการ
รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

นางศรีเพ็ญ สวสัดมิงคล   ส านักโรคไมต่ิดต่อ กรมควบคมุโรค 
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 0 2590 3974 โทรศัพท์มือถือ : 086-3839387 
โทรสาร : 0 2590 3972  E-mail :ncdplan@gmail.com 

 
 
 
 
 

mailto:dr.tum@hotmail.com
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การประเมินคุณภาพ NCD Clinic Plus 

 

ส่วนที่ 1   การประเมินกระบวนการพัฒนาคุณภาพ NCD Clinic Plus     (50 คะแนน) 

การประเมินกระบวนการพัฒนาคุณภาพ NCD Clinic Plus แบ่งเป็น 6 องค์ประกอบ ดังนี้ 
 

  องค์ประกอบที่ 1   ทิศทางและนโยบาย 

องค์ประกอบที่ 2   ระบบสารสนเทศ 

  องค์ประกอบที่ 3   การปรับระบบ และกระบวนการบริการ 

  องค์ประกอบที่ 4   ระบบสนับสนุน การจัดการตนเอง 

  องค์ประกอบที่ 5   ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (ในการดูแลป้องกัน และจัดการโรค) 

  องค์ประกอบที่ 6   การจัดบริการเชื่อมโยงชุมชน 
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ตารางที่ 2 : ส่วนที่ 1 การประเมินกระบวนการพัฒนาคุณภาพ NCD Clinic Plus   (50 คะแนน) 

เกณฑ์ แนวทางการประเมิน คะแนน 
คะแนนที่ได ้

ประเมิน
ตนเอง 

ทีม
ประเมิน 

องค์ประกอบที่ 1   ทิศทาง และนโยบาย 

1.1 NCD board 
ประกอบด้วยภาคี
เครือข่าย ใน และ/หรือ 
นอกกระทรวงสาธารณสุข
ภายในอ าเภอ  
 
 
 

1. ไม่มีการก าหนด ทิศทาง นโยบาย เป้าหมาย ของการให้บริการโรคไม่ตดิต่อ 0   
2. มีการก าหนด ทิศทาง นโยบาย เป้าหมาย ของการให้บริการอย่างมีส่วนร่วม 1   
3. มคีณะกรรมการ NCD board เข้าร่วมประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง มากกว่าหรือเท่ากับ 70% 2   
4. มีการด าเนินการน าทิศทาง นโยบาย เป้าหมาย ทีส่อดคล้องกับการให้บริการ  
- เห็นแผนงาน โครงการของหน่วยงานที่สอดคล้องกับทิศทาง นโยบาย 
- มีการกระจายข้อมูลให้บคุลากรได้รับทราบ และน าไปใช้ในการด าเนินงาน  

3   

5. มีการทบทวนทิศทาง นโยบาย เป้าหมาย โดยการน าผลลัพธ์จากการให้บริการมาปรบัให้ทันเหตุการณ์ และสอดคล้องกับสถานการณ ์
- มีแผนการพฒันางานท่ีมาจากการวิเคราะห์ปัญหา ช่องว่างของการท างานท่ีผ่านมา ใหม้ีความสอดคลอ้งกับ ทิศทาง และนโยบาย 
- มีการรายงานผลการด าเนินงานในการประชุมของหน่วยงาน พร้อมทั้งมีการทบทวน และแก้ปัญหาการท างานท่ีผ่านมา  

4   

1.2 วางแผนปฏิบัติการ
และตกลงท างานร่วมกัน
อย่างต่อเนื่อง เพื่อ
เสรมิสร้างความเขม้แข็ง
ของระบบบริการในการ
ป้องกัน และจัดการดูแล
รักษาโรคไมต่ิดต่อ 
 

1. ไม่มีแผนปฏิบัติการ 0   
2. มีแผนปฏิบัติการ กิจกรรมที่ชัดเจนส าหรับการด าเนินงาน NCD Clinic Plus รวมทั้งก าหนดเป้าหมาย และตัวช้ีวัดความส าเร็จตอบสนอง
ต่อ ทิศทาง นโยบาย เป้าหมาย การด าเนินงาน (มีเอกสาร แผนปฏบิัติการที่ระบุกิจกรรม และแสดงให้เห็นถึงความส าเร็จของเป้าหมาย) 

1   

3. มีแผนปฏิบัติการที่ระบุการใช้ทรัพยากร และมีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการด าเนินงาน NCD Clinic Plus  โดยเป็นแผนปฏบิัติ
การที่มีการบรูณาการ สอดคล้องตอ่ทิศทาง นโยบาย เป้าหมาย และบรรจุอยู่ในแผนของสถานบริการสาธารณสุข และเครือข่าย 

2   

4. มีแผนปฏิบัติการ กิจกรรมที่บูรณาการ และบรรจุอยู่ในแผนของสถานบริการสาธารณสุข รวมทั้งมีการน าผลลัพธ์ของแผนปฏิบัติการมา
ทบทวน และปรับปรุง 

3 
  

5. มีแผนพัฒนายกระดับการบริการ หรือปรับแผนให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบบริการ 4   
 

  

ช่ือหน่วยงาน..............................................................อ าเภอ............................................จังหวัด...................................................เขต..................     รพช. รพท.     รพศ.   วันท่ีประเมิน...................... 
      



183 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
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คะ 

แนน 

คะแนนที่ได ้
ประเมิน
ตนเอง 

ทีม
ประเมิน 

1.3 สื่อสาร ทิศทาง นโยบาย
เป้าหมาย ไปยังผูม้ีส่วนร่วมทุก
ระดับ 
 

1.ไม่มีการสื่อสาร ทิศทาง นโยบาย เป้าหมาย ไปยังผูม้ีส่วนร่วมทุกระดับ 0   
2. มีการประกาศให้ผู้ปฏิบัติงานเฉพาะในสถานบริการสาธารณสุขรบัรู้ (ภายในหน่วยงาน) 1   
3. มีการประกาศให้ผู้ปฎิบัติงานในสถานบริการสาธารณสุข และเครือข่ายทั้งใน และนอกสถานบริการสาธารณสุขได้รับรู้ทั่วถึงกัน (ภายใน 
และภายนอกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง) 

2   

4. มีการประชุมใหผู้้ปฏิบตัิงานในสถานบริการสาธารณสุข และเครอืข่ายบริการสุขภาพทั้งใน และนอกกระทรวงสาธารณสุข รับรู้ทั่วถึงกัน 
เช่น มีรายงานการประชุม เป็นต้น  

3   

5. มีการประเมินผลแนวทางการสือ่สาร และช่องทางการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วม และน าไปใช้ในการปรบัปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 4   
1.4 ติดตามความก้าวหน้า 
และทิศทางการด าเนินงานให้
บรรลเุป้าประสงค์ NCD 
Clinic Plus 
 

1. ไม่มีการติดตามความก้าวหน้า 0   
2. มีการติดตามผลการด าเนินงาน แต่ยังไม่เป็นระบบชัดเจน (ไมส่ม่ าเสมอ)  
* ระบบการตดิตามประเมินผล เพือ่ดูความก้าวหน้าของการด าเนินงาน NCD Clinic Plus 
* มีการก าหนดระยะเวลาการตดิตามที่ชัดเจน เช่น ผ่านการประชุมทุก 3 - 6 เดือน เป็นต้น 

1   

3. มีกลไกการติดตามผลการด าเนนิงานอย่างเป็นระบบ สม่ าเสมอ และชัดเจน  
* กลไก เช่น การประชุมบอร์ด การประชุมทีมงาน การมอบหมายผูร้บัผิดชอบ เป็นต้น 

2   

4. มีการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ สม่ าเสมอ และชัดเจน อย่างนอ้ยไตรมาสละ 1 ครั้ง 
และมรีายงานการประเมินผลการด าเนินงาน 

3   

5. มีการน าผลการก ากับติดตามมาพัฒนา ปรับปรุง การด าเนินงาน NCD Clinic Plus ของเครือข่ายบริการสุขภาพ 4   
1.5 บุคลากร สถานที ่และ
สิ่งแวดล้อม ทีเ่หมาะสม 
เพียงพอ และเอื้อต่อการเข้าถึง 
การบริการ  

1. มีสถานท่ีในการให้บริการ แต่ยงัไม่เป็นสดัส่วน และไม่มีการก าหนดทีมสหวิชาชีพท่ีรับผดิชอบ 0   
2. มีการจัดสถานท่ีส าหรับการใหบ้ริการทีเ่ป็นสัดส่วนชัดเจน แตไ่มม่ีการก าหนดทีมสหวิชาชีพท่ีรับผดิชอบ 1   
3. มีการก าหนดวัน และการจัดตารางเวลาส าหรบัการให้บริการ เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผูร้ับบริการ และมีทมีสหวิชาชีพในการให้บรกิาร
แต่ยังไมไ่ด้ก าหนดหน้าที่รับผิดชอบทีชั่ดเจน 

2   

4. สถานท่ีให้บริการ มีพื้นท่ีเพียงพอ สะดวก และเข้าถึงบริการได้งา่ย และมีการก าหนดทีมสหวิชาชีพท่ีรับผิดชอบในการให้บริการที่ชัดเจน 3   
5. มีการก าหนดทีมสหวิชาชีพที่รบัผิดชอบในการให้บริการที่ชัดเจน และเพียงพอกับจ านวนผูร้ับบริการ  4  
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1.6 เครื่องมือ และอุปกรณ์ส าหรับ
การให้บริการ ที่เพียงพอ  
มีประสิทธิภาพ และพร้อมใช้งาน 

1. มีเครื่องมือ และอุปกรณส์ าหรบัการให้บริการ แต่ไม่เพียงพอ 0   
2. มีเครื่องมือ และอุปกรณเ์พียงพอส าหรับการให้บริการ 1   
3. มีเครื่องมือ และอุปกรณส์ าหรบัการให้บริการที่เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ 2   
4. มีการดูแลรักษาเครื่องมือ และอุปกรณ์ส าหรับการให้บริการให้พร้อมใช้งานได้อย่างเพียงพอ และมปีระสิทธิภาพ 3   
5. มีแผนการบริหารจัดการเครื่องมือ และอุปกรณ์อย่างต่อเนื่อง  4   

องค์ประกอบที่ 2   ระบบสารสนเทศ 

2.1 ระบบทะเบียนข้อมลูการ
ให้บริการที่สมบูรณ์ ครบถ้วน   
เป็นปัจจุบัน และจัดเก็บในระบบ
คอมพิวเตอร์ หรือเอกสาร  

1. มีทะเบียนข้อมูลการให้บริการรายบุคคล 1   
2. มีทะเบียนข้อมูลการให้บริการที่แสดงให้เห็นข้อมลูส าคญัรายบุคคล และรายกลุ่ม  2   
3. มีทะเบียนข้อมูลการให้บริการที่แสดงให้เห็นข้อมลูส าคญัรายบุคคล รายกลุ่ม ครบถ้วน  3   
4. มีการใช้ผลทะเบียนข้อมูลมาวิเคราะห์ และน าผลมาใช้ในการด าเนินงาน NCD Clinic Plus ทั้งในสถานบริการสาธารณสุขและร่วมกบั
เครือข่ายบริการสุขภาพ 

4   

5. มีการทบทวน ปรับปรุงทะเบยีนข้อมูลให้ครบถว้น และเป็นปัจจบุัน 5   
2.2 ระบบข้อมูล และสารสนเทศ  
ที่เช่ือมโยงแลกเปลี่ยนเพื่อการ
บริการต่อเนื่องในเครือข่าย และ
เชื่อมโยงกับ data center อ าเภอ 
และ data center จังหวัด       

1. มรีะบบข้อมลู และสารสนเทศระดับอ าเภอ 1   
2. มรีะบบข้อมลู และสารสนเทศที่เช่ือมโยงกับ data center ระดบัอ าเภอ 2   
3. มีระบบข้อมลู และสารสนเทศที่เช่ือมโยงกับ data center ระดบัอ าเภอ และจังหวัด 3   
4. มีการคืนข้อมูล และสะท้อนปญัหาที่พบ ให้หน่วยบริการแก้ไข 4   
5. มกีารปรับปรุงระบบข้อมลู และสารสนเทศใหเ้ป็นปัจจุบัน และถกูต้อง 5   
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2.3 น าข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อ
พัฒนาคุณภาพการป้องกัน 
ควบคุมโรคไมต่ิดต่อ และ
ออกแบบบริการสุขภาพให้กับ
กลุ่มเป้าหมาย (รายบุคคล ราย
กลุ่ม และกลุ่มประชากร)  

1. สามารถน าข้อมลูบางส่วนมาวิเคราะห์ปญัหาได้  1   
2. มีการน าข้อมูลจากหลายด้านมาวิเคราะห์ปัญหาตามชุดข้อมลูที่ก าหนด 2   
3. การมีส่วนร่วมของทีมผู้ให้บริการในการวิเคราะห์ปญัหา จากฐานข้อมูลที่เช่ือถือได ้ 3   
4. น าผลการวเิคราะห์ข้อมลูมาใช้ก าหนดเป้าหมาย และวางแผนพัฒนาคุณภาพการบริการป้องกันควบคุมโรค 4   
5. น าผลการวเิคราะห์ข้อมลูมาใช้ออกแบบบริการสุขภาพให้กับกลุ่มเป้าหมาย 5   

2.4 การรายงานข้อมูลที่ถูกต้อง 
ครบถ้วน และตรงเวลา ให้
ผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจเชิง
นโยบาย  

1. มีการรายงานข้อมลูถูกต้อง ครบถ้วนทุกปี  1   
2. มีการรายงานข้อมลูถูกต้อง ครบถ้วน ตรงเวลา ตามรายไตรมาส 2   
3. จัดท ารายงานการวเิคราะห์ข้อมูล ประเมินสถานการณ์ และเปรยีบเทียบข้อมูลกับสถานบริการในระดับเดียวกัน  3   
4. มีการน าข้อมูลจากการรายงานการวิเคราะห์ข้อมลูมาใช้เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการปัญหา 4   
5. มกีารน าเสนอรายงานการวิเคราะห์ข้อมูลแกผู่้บริหารเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย 5   

องค์ประกอบที่ 3   การปรับระบบ และกระบวนการบริการ 

3.1 การให้บริการคัดกรอง
โรคเบาหวาน ความดันโลหติสูง
การประเมินระยะของโรค ความ
เสี่ยง โอกาสเสีย่ง และปัจจยั
ก าหนดของผู้รับบริการ และ 
น ามาวิเคราะห์ข้อมลูรายกลุ่ม 
(กลุ่มปกติ กลุม่เสี่ยง กลุ่มที่มี
ภาวะแทรกซ้อน) 

1. มีกระบวนการคดักรอง แต่ไม่เป็นไปตามแนวทางมาตรฐาน  1   
2. มีการคัดกรอง มีการวินิจฉัยโรคร่วมกับการประเมินระยะของโรค และมีการลงทะเบียนแยกกลุม่  2   
3. มีการประเมินความเสีย่ง โอกาสเสีย่ง และประเมินพฤติกรรมสุขภาพ รวมทั้งการจัดบริการตามกลุม่ แต่ไมค่รบทุกกลุม่ 3   
4. มีการประเมินความเสีย่ง โอกาสเสีย่ง และประเมินพฤติกรรมสุขภาพ รวมทั้งการจัดบริการตามกลุม่ครบทุกกลุม่ 4   
5. มีการติดตามประเมินผลการจดัการทุกกลุ่มตามระยะของโรคอย่างต่อเนื่อง  5   
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3.2  การวินิจฉัย
ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่
และแจ้งผลการวินจิฉัย
แก่สถานบริการ
เครือข่ายที่ส่งมา  

1. มีการวินิจฉัย และลงทะเบยีนผูป้่วยรายใหม่อยา่งครบถ้วน 1   
2. มีการแจ้งข้อมูลการเจ็บป่วย และปัจจยัเสีย่งแก่ผู้รับบริการรายบคุคลด้วยวาจา และการใช้สื่อ หรือเอกสารอื่นๆ เช่น สมุดประจ าตัว
ผู้รับบริการ 

2   

3. มีทะเบียนแสดงการจดักลุ่มผู้ปว่ย จ าแนกตามระยะของโรค 3   
4. มีการวิเคราะห์ข้อมลูปัจจัยเสี่ยงรายบุคคล และจดัเป็นรายกลุม่ 4   
5. มีการคืนข้อมูลรายบุคคล และรายกลุม่ให้กับเครือข่าย 5   

3.3 การตรวจคัดกรอง
ภาวะแทรกซ้อนของ
โรคเบาหวาน และความ
ดันโลหติสูง 
 

1. มีการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อน แต่ไม่ครบถ้วน                     1   
2. มีการตรวจคัดกรอง และประเมินภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูงครบถ้วน ถูกต้อง 2   
3. มีการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน และความดันโลหติสูงครบถ้วน และจดัระบบบริการตามความเสีย่งท่ีประเมินได้  3   
4. มีการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน และความดันโลหติสูงครบถ้วน  ถูกต้อง  และด าเนินงานตามระบบบริการที่จัดไว้ 4   
5. มีการติดตามประเมินผลของการด าเนินงานตามระบบบริการที่จัดไว้ 5   

3.4 ผู้ประสานงานโรค
ไม่ตดิต่อ (NCDs 
system Manager/ 
Coordinator) ร่วมกับ  
ทีมสหวิชาชีพ 
 
 
 

1. มีผู้ประสานงานอย่างไม่เป็นทางการ 1   
2. มีผู้ประสานงานที่ได้รับการแต่งตั้ง แต่ยังไมผ่่านการอบรม nurse case manager หรือ system manager 2   
3. มีผู้ประสานงาน NCD system manager/ coordinator และทมีสหวิชาชีพที่มีค าสั่งแต่งตั้ง พร้อมทั้งก าหนดบทบาทหน้าท่ีชัดเจน 3   
4. มีการประสานงานเชื่อมโยงการด าเนินงานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในโรงพยาบาล ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ 4   

5. มีการประสานงานเชื่อมโยงการด าเนินงานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน และภายนอกโรงพยาบาลรวมถึงเครือข่าย 5   
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3.5 เครือข่ายการดูแลรักษาโรคไม่
ติดต่อของสถานบริการทั้งใน และ
นอกกระทรวงสาธารณสุข ที่
เชื่อมโยงไปชุมชน 
  

1.มีเครือข่ายการดูแลรักษาโรคไมต่ิดต่อที่ครอบคลุมผู้รับบริการตามระยะของโรค ที่เช่ือมโยงระหว่างหน่วยบริการในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข 

1   

2. มีแนวทางส าหรับการปฏิบัติการเพื่อการดูแลรักษา และส่งต่อผู้ปว่ยไปยังสถานบริการแต่ละระดับ 2   
3. มีการด าเนินงานตามแนวทางการดูแลรักษาโรคไม่ติดต่อที่ครอบคลุมผูร้ับบริการตามระยะของโรค โดยมีความเชื่อมโยงกับ
หน่วยงานภายนอกกระทรวงสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน 

3   

4. มีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแนวทางการดูแลรักษาโรคไม่ตดิต่อ 4   
5. มีการแจ้งผลการตดิตามการประเมินเป็นระยะ และน าผลมาปรับปรุงการด าเนินงานของเครือข่าย 5   

3.6 ระบบการส่งต่อ ระบบการ
ดูแลสุขภาพที่บ้าน (Home 
health care) เพื่อให้ผู้รับบริการ
ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง และ
เข้าถึงบริการได้ง่าย  

1. มีระบบการส่งต่อ และระบบการดูแลสุขภาพท่ีบ้าน (Home Health Care) แต่ไม่มีเกณฑ์การด าเนนิงานท่ีชัดเจน 1   
2. มีระบบการส่งต่อ และระบบการดูแลสุขภาพที่บ้าน (Home Health Care) และมีเกณฑ์การด าเนินงานท่ีชัดเจน 2   
3. มีระบบ และมีเกณฑ์การด าเนนิงานท่ีชัดเจน รวมทั้งมีการปฏิบัตติามเกณฑ์ที่ตั้งไว ้ 3   
4. มีการติดตามผลการปฏิบตัิงานตามเกณฑ์การส่งต่อ และการดูแลสุขภาพท่ีบ้าน 4   
5. น าผลการติดตามมาทบทวนและปรับปรุง 5   

องค์ประกอบที่ 4   มีระบบสนับสนุนการจัดการตนเอง 
4.1 การจัดบริการเพื่อส่งเสริม
ความรู้ ทักษะที่จ าเป็นต่อการ
ตัดสินใจ และการจัดการตนเอง  
รวมถึงการวางแผนดูแลตนเองได้
อย่างต่อเนื่อง ร่วมกับทีม  
สหวิชาชีพ  
 

1. มีการก าหนด core content ที่บุคลากรจะให้ความรู้ และทักษะที่จ าเป็นท้ังรายบุคคล และรายกลุม่ 1   
2. มีเครื่องมือการประเมินศักยภาพ ความต้องการของผู้ป่วย และก าหนดกิจกรรมที่สนับสนุนการจัดการตนเองของผู้รับบริการทั้ง
รายบุคคล และรายกลุ่ม 

2   

3. มีแผน และก าหนดกิจกรรมเพื่อเสริมสรา้งทักษะความรู้ทีส่อดคลอ้งกับความต้องการตามปญัหา หรือปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
ร่วมกันระหว่างผู้ให้บริการ และผูป้่วย 

3   

4. ด าเนินการตามแผน และติดตามความรู้ ทักษะ เพื่อการจัดการตนเองของผู้ป่วยโรคไม่ตดิต่อทั้งรายบุคคล และรายกลุม่อย่าง
ต่อเนื่อง 

4   

5. น าผลการด าเนินงานมาทบทวน และพัฒนาความสามารถในการจัดการตนเองของผู้ป่วยร่วมกัน 5   
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4.2 กระบวนการสื่อสารเพื่อคืน
และแลกเปลีย่นข้อมูลการดรูักษา 
และการจัดการตนเองของผู้ป่วย 
ร่วมกับทีมสหวิชาชีพทั้งที่บ้าน 
และโรงพยาบาล 
 

1. มีช่องทาง วิธีการ  สื่อ เพื่อให้ข้อมูลด้านสุขภาพ และผลการรักษาเป็นรายบคุคล รายกลุม่ 1   
2. มีการให้ข้อมูลการรักษา ระยะของโรค และปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ (โดยใช้ คู่มือ สมุดสุขภาพ) 2   
3. ผู้ป่วย ผู้ดูแล มีส่วนร่วมในการบันทึกผลการดูแลตนเองที่บ้าน เช่น SMBG  / SMBP และแจ้งอาการเปลีย่นแปลงท่ีส าคัญ 
ให้แก่ทีมสหวิชาชีพ 

3   

4. มีการน าผลการบันทึก และการจัดการตนเองมาใช้ในการวางแผนการดูแลรักษาร่วมกับทีมสหวิชาชีพ 4   
5. น าผลการรักษา และการบันทึกข้อมูลด้านสุขภาพของผู้รับบริการที่บ้านมาทบทวนเพ่ือพัฒนาทักษะในการจัดการตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

5   

4.3 การสนับสนุนการจัดการ
ตนเอง การท าหน้าที่ทั้งด้าน
ร่างกาย อารมณ์ และสัมพันธภาพ
ทางสังคม  

1. มีการรวมกลุ่ม ชมรม เพื่อสรา้งความสามารถในการจดัการตนเอง 1   
2. มแีผนการด าเนินกิจกรรมกลุ่ม ชมรม เพื่อเพ่ิมความสามารถในการจัดการตนเอง 2   
3. กลุ่ม ชมรม ด าเนินกิจกรรมตามแผนท่ีก าหนด 3   
4. กลุ่ม ชมรม มีการติดตามประเมินผลการด าเนินกิจกรรม 4   
5. กลุ่ม ชมรม มีการน าผลการประเมินมาพัฒนาวางแผนการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 5   

4.4 สื่อ และ/หรือ เครื่องมือท่ีช่วย
สนับสนุนการจัดการตนเองของ
ผู้รับบริการ 
 
 
 

1. มีสื่อ และ/หรือ เครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนการจัดการตนเองของผู้รบับริการ แตไ่ม่เพยีงพอ 1   
2. มีสื่อ และ/หรือ เครื่องมือทีช่วยสนับสนุนการจัดการตนเองของผู้รบับริการ มีจ านวนเพียงพอกับผู้รบับริการ 2   
3. มีสื่อ และ/หรือ เครื่องมือท่ีช่วยสนับสนุนการจัดการตนเองที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับสถานะสุขภาพของผู้รับบริการ 3   
4. มีสื่อ และ/หรือ เครื่องมือซึ่งเปน็นวัตกรรมที่คดิค้นขึ้นมาใหม่ให้เหมาะสมกับสถานะสุขภาพของผู้รบับริการ 4   
5. มีการประเมินผลการใช้เครื่องมอืนวัตกรรมเพื่อน าไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 5   
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องค์ประกอบที่ 5   ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (ในการดูแลป้องกัน และจัดการโรค) 

5.1 แนวทางปฏิบัติในการป้องกัน
ควบคุมโรคไมต่ิดต่อ ที่จัดท าข้ึน
ตามแนวทางปฏิบัตริะดับประเทศ 
 

1. มีแนวเวชปฏิบัติอิงหลักฐาน (Clinical practice guideline) แต่ไม่ครอบคลุมในการด าเนินงาน 1   

2. มีแนวเวชปฏิบัติอิงหลักฐาน (Clinical practice guideline) ครอบคลุมการด าเนินงาน ได้แก ่
   1) การคัดกรองโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง  
   2) การวินิจฉัยโรคเบาหวาน และความดันโลหติสูง  
   3) การคัดกรองภาวะแทรกซ้อน และการส่งต่อ 
   4) การให้ความรู้ และการดูแลตนเองขณะเกิดภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลัน 
   5) การดูแลต่อเนื่อง และการส่งต่อ 

2   

3. มีการชี้แจง สื่อสาร ใหแ้ก่ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ 3   
4. มีการประเมินผลการใช้แนวเวชปฏิบัติอิงหลักฐาน (Clinical practice guideline) 4   
5. มีการทบทวน และปรับแนวเวชปฏิบัติอิงหลักฐาน (Clinical practice guideline) เป็นระยะ เพื่อให้สอดคล้องกับปัญหาของ
ผู้รับบริการตามบริบทของพื้นที่ 

5   

5.2  ระบบการประสานงานให้
ค าปรึกษาระหว่างผู้จดัการระบบ
ทีมผู้จัดการระบบ กับผู้ให้บริการ
ในคลินิกรวมทั้งเครือข่ายของ
สถานบริการสาธารณสุข  

1. มีทมีประสานงาน และให้การปรึกษาแต่ไม่มีระบบทีชั่ดเจน 1   
2. มีทีมให้การปรึกษาโดยสหวิชาชีพ หรือตัวแทนในโรงพยาบาล 2   
3. มีการก าหนดบทบาทหน้าที ่การให้ค าปรึกษาของทีมสหวิชาชีพ หรือตัวแทนในโรงพยาบาล และเครือข่ายทุกระดับ 3   
4. มีการด าเนินงานตามบทบาทหน้าท่ี และแนวทางที่ก าหนด 4   
5. มีการติดตามประเมินผลการใหค้ าปรึกษาของทุกวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง และทบทวนผลการด าเนินงานร่วมกันระหว่างเครือข่าย
อย่างสม่ าเสมอ 

5   
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เกณฑ์ แนวทางการประเมิน คะแนน 
คะแนนที่ได ้

ประเมิน
ตนเอง 

ทีม
ประเมิน 

5.3 Chronic Case Conference / KM 
เพื่อแลกเปลีย่นเรยีนรู้การดูแล และ
จัดการโรค 
 
 

1. มีกิจกรรม Chronic Case Conference / KM  เพื่อแลกเปลีย่นเรียนรู ้ 1   
2. มีกิจกรรม Chronic Case Conference / KM  และมีการสรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ 2   
3. มีการน าผลจาก Chronic Case Conference / KM มาปรับปรงุกระบวนงานจัดบริการ อย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง 3   
4. มีการทบทวน และมีนวัตกรรมในการป้องกันโรคไม่ตดิต่อ และรวบรวมเป็นคลังความรู ้ 4   
5. มกีารกระจายความรู้ให้แก่ผู้ใหบ้ริการ สามารถเข้าถึงไดส้ะดวก หลายช่องทาง 5   

องค์ประกอบที่ 6   จัดบริการเชื่อมโยงชุมชน 

6.1 การจัดบริการในการเสริมทักษะใน
การลดเสีย่งลดโรคให้แก่ชุมชน 
 

1. มีการส่งคืนขอ้มลูที่วิเคราะห์แลว้ให้แกอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน  1   
2. มีการวิเคราะห์ข้อมลูร่วมกันระหว่างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และชุมชน 2   
3. มีการวิเคราะห์ และจัดท าแผนงานโครงการ กิจกรรม เพื่อเสรมิทักษะในการลดปจัจัยเสี่ยงในการเกิดโรคให้ชุมชน โดย
โรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

3   

4. มีการวิเคราะห์ และจัดท าแผนงานโครงการ กิจกรรม โดยท้องถิ่น ชุมชน เพื่อเสริมทักษะในการลดปัจจัยเสี่ยงให้ชุมชน
อย่างน้อยร้อยละ 50     

4   

5. มีการติดตามประเมินผลกิจกรรมตามแผน ร้อยละ 100 5   
6.2 สนับสนุนนโยบาย แผนการ
ด าเนินงานท่ีเอื้อต่อการปรับ
สภาพแวดล้อมของชุมชน  

1. มีการสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนนิงานในการปรับสภาพแวดล้อมในชุมชน 1   
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ด าเนินกิจกรรม โครงการ ตามแผนงานท่ีวางไว้ 2   
3. มีการร่วมมือกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชนในการด าเนินงาน เช่น ปรับสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการ
ลดโรค และมีการด าเนินงานขับเคลื่อนระบบสุขภาพระดับอ าเภอ (DHS) 

3   

4. มีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตาม แผนงาน กิจกรรม ในการปรับสภาพแวดล้อม ที่เอื้อตอ่การลดเสี่ยงลดโรค 4   
5. มีการใช้ผลของการตดิตามประเมินผล มาปรบัปรุงแผนงานโครงการให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 5   
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เกณฑ์ แนวทางการประเมิน คะแนน 
คะแนนที่ได ้

ประเมิน
ตนเอง 

ทีม
ประเมิน 

6.3 สนับสนุนการจดักิจกรรม และ/หรือ
จัดตั้งกลุ่มชมรมเพื่อสุขภาพในการ
ป้องกันควบคุมโรคในชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง 
 

1. โรงพยาบาลมีแผนงานเพื่อสนับสนุนการจดักิจกรรมเพื่อสุขภาพอย่างต่อเนื่อง และ/หรือ จัดตั้งกลุ่ม ชมรม เพื่อสุขภาพ
สนับสนุนการป้องกันควบคุมโรคในชุมชน 

1   

2. โรงพยาบาลสนับสนุน และร่วมมือให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน มีแผนการจัดกิจกรรมเพื่อสุขภาพอย่างต่อเนื่อง 2   
3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล มีกลุม่ ชมรม เพื่อด าเนินงานตามแผนกิจกรรมสุขภาพ และ/หรือ มีการจัดตั้งกลุ่ม ชมรม
สุขภาพ เพื่อสนับสนุนการป้องกันควบคุมโรคในชุมชน  
หมายเหตุ     - โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบลต้องมีอย่างน้อย 1 ชมรม 
                 - ชมรมต้องมสีมาชกิอย่างน้อย 20 คน/ ชมรม 

3   

4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน มีกลุ่ม ชมรม เพื่อด าเนินงานตามแผนกจิกรรมสุขภาพ และ/หรอื มีการจัดตั้งกลุ่มชมรม
สุขภาพ เพื่อสนับสนุนการป้องกันควบคุมโรคในชุมชน 
หมายเหตุ     - ชุมชน หมู่บ้าน ต้องมีอย่างน้อย 1 ชมรม 

4   

5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน รพ. ร่วมติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามกิจกรรมเพื่อสขุภาพอย่างต่อเนื่อง 5   
6.4 ส่งเสริมสนับสนุนการดูแลตดิตาม 
ระดับน้ าตาลในเลือด การวัดความดัน
โลหิต และปัจจัยเสี่ยงหลัก/ ปัจจยัเสี่ยง
ร่วม ด้วยตนเอง ในกลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสี่ยง
สูง และกลุม่ป่วย โดยการมีส่วนร่วม
ของอสม. 

1. โรงพยาบาล  รพ.สต. มีแผนงานสนับสนุนให้ อสม.มีการดูแลกลุม่เสี่ยง กลุม่เสี่ยงสูง และกลุ่มป่วย ในพื้นที่ท่ีรับผิดชอบ 1   
2. อสม. มีส่วนร่วมในการจดัท าแผนงานดูแลกลุ่มเสี่ยง กลุม่เสีย่งสูง และกลุม่ป่วย ในพื้นที่ท่ีรับผิดชอบ 2   
3. อสม. ด าเนินการตามแผน 3   
4. โรงพยาบาล  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล มีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของอสม. 4   
5. มีการทบทวนกระบวนการด าเนินงานของอสม. 5   

6.5 สนับสนุนการจดักิจกรรมเพื่อ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้แนวทางการดูแล
ตนเองของ กลุ่ม ชมรม ผู้ป่วยโรคไม่
ติดต่อในชุมชน 
 

1. มีการจัดกิจกรรม แต่ไมไ่ดต้ั้งเปน็ กลุ่ม  ชมรม 1   
2. มีการจัดกิจกรรม และมี กลุ่ม ชมรม ผู้ป่วยโรคไมต่ิดต่อในชุมชน  (1 ชมรม ต่อ 1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล) 2   
3. กลุ่มชมรม มีแผนงาน กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดูแลตัวเองซึ่งก าหนดโดยเจ้าหน้าที ่ 3   
4. กลุ่มชมรม มีแผนงาน กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดูแลตัวเอง และด าเนินกิจกรรมตามแผนโดยชุมชน 4   

5. มีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานโดย กลุม่ ชมรม ผู้ป่วยโรคไม่ตดิต่อในชุมชน 5   
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ตารางที่ 3 :  คะแนนรวมส่วนที่ 1 การประเมินกระบวนการพัฒนาคุณภาพ NCD Clinic Plus    (50 คะแนน) 
        

 

 

  

รายการ น้้าหนัก 
คะแนน คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่ได ้

0 1 2 3 4 

องค์ประกอบที่ 1   ทิศทาง และนโยบาย  5  20  

1.1  NCD board ประกอบด้วยภาคีเครือข่าย ใน และ/หรือ นอก กระทรวง
สาธารณสุขภายในอ าเภอ 

1 
     

4 
 

1.2 วางแผนปฏิบัติการ และตกลงท างานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของระบบบริการในการป้องกัน และจัดการดูแลรักษาโรคไม่ติดต่อ 

1 
     

4 
 

1.3 สื่อสาร ทิศทาง นโยบาย เป้าหมาย ไปยังผู้มีส่วนร่วมทุกระดับ 1      4  

1.4 ติดตามความก้าวหน้า และทิศทางการด าเนินงานให้บรรลุเป้าประสงค์ NCD 
Clinic Plus 

1      4  

1.5 บุคลากร สถานที ่และสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม เพียงพอ และเอ้ือต่อการเข้าถึง 
การบริการ 

0.5      2  

1.6 เครื่องมือ และอุปกรณ์ส าหรับการให้บริการที่เพียงพอ  
มีประสิทธิภาพ และพร้อมใช้งาน 

0.5      2  
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รายการ น้้าหนัก 
คะแนน คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่ได ้

1 2 3 4 5 

องค์ประกอบที่ 2   ระบบสารสนเทศ 10      50  

2.1 ระบบทะเบียนข้อมูลการให้บริการที่สมบูรณ์ ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และจัดเก็บใน
ระบบคอมพิวเตอร์ หรือเอกสาร 

2 
     

10 
 

2.2 ระบบข้อมูล และสารสนเทศที่เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนเพ่ือการบริการต่อเนื่องใน
เครือข่าย และเชื่อมโยงกับ data center อ าเภอ และ data center จังหวัด       

3 
     

15 
 

2.3 น าข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาคุณภาพการป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อ และ
ออกแบบบริการสุขภาพให้กับกลุ่มเป้าหมาย (รายบุคคล รายกลุ่ม และกลุ่มประชากร) 

3 
     

15 
 

2.4 การรายงานข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และตรงเวลา ให้ผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจเชิง
นโยบาย 

2 
     

10 
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รายการ น้้าหนัก 
คะแนน คะแนน

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได้ 1 2 3 4 5 

องค์ประกอบที่ 3   การปรับระบบ และกระบวนการบริการ 15      75  

3.1 การให้บริการคัดกรองโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ประเมินระยะของโรค ความเสี่ยง 
โอกาสเสี่ยง และปัจจัยก าหนดของผู้รับบริการ และน ามาวิเคราะห์ข้อมูลรายกลุ่ม              
(กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มที่มีภาวะแทรกซ้อน) 

2 
     

10 
 

3.2 การวินิจฉัย  ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ และแจ้งผลการวินิจฉัยแก่สถานบริการเครือข่ายที่ส่งมา 3      15  

3.3 การตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง 
 

3      15  

3.4 ผู้ประสานงานโรคไม่ติดต่อ (NCDs system Manager/ Coordinator) ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ  2      10  

3.5 เครือข่ายการดูแลรักษาโรคไม่ติดต่อของสถานบริการทั้ง ใน และนอกกระทรวงสาธารณสุข 
และเชื่อมโยงไปชุมชน 

3      15  

3.6 ระบบการส่งต่อ ระบบการดูแลสุขภาพท่ีบ้าน (Home health care) เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับ
การดูแลอย่างต่อเนื่อง และเข้าถึงบริการได้ง่าย 

2      10  
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รายการ น้้าหนัก 
คะแนน คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่ได ้

1 2 3 4 5 

องค์ประกอบที่ 4   ระบบสนับสนุนการจัดการตนเอง 7  35  

4.1 การจัดบริการเพ่ือส่งเสริมความรู้ ทักษะที่จ าเป็นต่อการตัดสินใจ และการจัดการ
ตนเอง รวมถึงการวางแผนดูแลตนเองได้อย่างต่อเนื่องร่วมกับทีมสหวิชาชีพ  
 

2 
     

10 
 

4.2 กระบวนการสื่อสารเพ่ือคืน และแลกเปลี่ยนข้อมูลการดูรักษา และการจัดการตนเอง
ของผู้ป่วย ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ ทั้งที่บ้าน และโรงพยาบาล 
 

2 
     

10 
 

4.3 การสนับสนุนการจัดการตนเอง การท าหน้าที่ทั้งด้าน ร่างกาย อารมณ์ และ
สัมพันธภาพทางสังคม 
 

2 
     

10 
 

4.4 สื่อ และ/หรือ เครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนการจัดการตนเองของผู้รับบริการ 
1 

     5 
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รายการ น้้าหนัก 
คะแนน คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่ได ้

1 2 3 4 5 

องค์ประกอบที่ 5   ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ                                                                    
                      (ในการดูแลป้องกัน และจัดการโรค) 

6  30 
 

5.1 แนวทางปฏิบัติในการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ที่จัดท าขึ้นตาม
แนวทางปฏิบัติระดับประเทศ 
 

2 
     

10 
 

5.2 ระบบการประสานงานให้ค าปรึกษาระหว่าง ผู้จัดการระบบ ทีมผู้จัดการ
ระบบ กับผู้ให้บริการในคลินิกรวมทั้งเครือข่ายของสถานบริการสาธารณสุข 

2 
     

10 
 

5.3  Chronic Case Conference / KM เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแล
และจัดการโรค 
 

2 
     

10 
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รายการ น้้าหนัก 
คะแนน คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่ได ้

1 2 3 4 5 

องค์ประกอบที่ 6   จัดบริการเชื่อมโยงชุมชน 7  35  

6.1 การจัดบริการในการเสริมทักษะในการลดเสี่ยงลดโรคให้แก่ชุมชน 1      5  

6.2 สนับสนุน นโยบาย แผนการด าเนินงาน ที่เอ้ือต่อการปรับสภาพแวดล้อมของชุมชน 1      5  

6.3 การสนับสนุนการจัดกิจกรรม และ/หรือ จัดตั้งกลุ่มชมรมเพ่ือสุขภาพในการป้องกัน
ควบคุมโรคในชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

2      10  

6.4 ส่งเสริมสนับสนุนการดูแลติดตาม ระดับน้ าตาลในเลือด การวัดความดันโลหิต และ
ปัจจัยเสี่ยงหลัก ปัจจัยเสี่ยงร่วม ด้วยตนเอง ในกลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสี่ยงสูง และกลุ่มป่วย  
โดยการมีส่วนร่วมของอสม. 

1 
     

5 
 

6.5 สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดูแลตนเองของ กลุ่ม 
ชมรม ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อในชุมชน 

2      10  

รวมคะแนนองค์ประกอบที่ 1-6 50      245  

การคิดคะแนน กระบวนการพัฒนาคุณภาพ NCD Clinic Plus (50 คะแนน) 

คะแนนที่ได ้ = ( คะแนน x น้้าหนัก) / คะแนนเต็ม 
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ส่วนที่ 2   ผลลัพธ์ตัวชี้วัดบริการ NCD Clinic Plus     (50 คะแนน) 

1. อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่ขึ้นทะเบียน และมารับการรักษาในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ  
2. ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ าตาลได้ดี (HbA1C น้อยกว่า 7 %)  
3. อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจไขมัน LDLและมีค่า LDL < 100 mg/dl  
4. อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจ Retinal exam 
5. อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจ Complete foot exam 
6. อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่มีความดันโลหิตน้อยกว่า 140/90 mmHg 
7. อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะอ้วนลงพุง (รอบเอว มากกกว่า (ส่วนสูง(ซม.)/2) ) 
8. อัตราการเกิดภาวะ Hypoglycemia ในผู้ป่วยเบาหวาน  
9. อัตราประชากรในความดูแลที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน  ได้รับการคัดกรองด้วยวิธี Impaired Fasting Glucose (IFG)  
10. อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ลดลง  
11. อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียน และมารับการรักษาในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ  
12. อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่ลดลง 
13. ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดี (น้อยกว่า 140/90 มม.ปรอท) 
14. อัตราผู้ป่วยเบาหวาน และความดันโลหิตสูงที่ได้รับการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางไต และมี CKD Stage 3 ขึ้นไป 
15. อัตราผู้ป่วยเบาหวาน และความดันโลหิตสูงได้รับการประเมินความเสี่ยงต่อโรคหัวใจ และหลอดเลือด (CVD) 

ตัวช้ีวัดที่ก้าหนดให้มีไว้ แต่ไม่น้ามาคิดคะแนน  (4 ตัวช้ีวัด) 

16. อัตราการสูบบุหรี่ในผู้ป่วยเบาหวาน และความดันโลหิตสูง 
17. อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการประเมิน CVD Risk และมีปัจจัยเสี่ยงมากกว่าหรือเท่ากับ 30 % ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
18. อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ได้รับการประเมิน CVD Risk และมีปัจจัยเสี่ยงมากกว่าหรือเท่ากับ 30 % ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
19. ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ าตาลได้ดี (Fasting Plasma Glucose น้อยกว่า 130 mg/dl) 
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ตารางที่ 4 :  ส่วนที่ 2  ผลลัพธ์ตัวชี้วัดบริการ NCD Clinic Plus     (50 คะแนน) 

  

รายการ หน่วย เกณฑ์ น้้าหนัก 
ผลงาน คะแนน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

จ้านวน ร้อยละ 
1 2 3 4 5 

ผลลัพธ์ตัวชี้วัดบริการ NCD Clinic Plus   (50 คะแนน) 
1.อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่ขึ้นทะเบียน และ
มารับการรักษาในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ  

ร้อยละ 90 3   ≤70 75 80 85 ≥90 15  

2.ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุม
ระดับน้ าตาลได้ดี (HbA1C น้อยกว่า7 %) 

ร้อยละ 40 4   ≤20 25 30 35 ≥40 20  

หมายเหตุ: ส าหรับสถานบริการที่ท าได้ถึงเกณฑ์ร้อยละ 40 แล้ว ให้ใช้เกณฑ์เพ่ิมข้ึนจากเดิม ร้อยละ 5 
3.อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจ
ไขมัน และมี LDL < 100  mg/dl   

ร้อยละ 60 3   ≤40 45 50 55 ≥60 15  

4. อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจ 
Retinal exam    

ร้อยละ 60 3   ≤40 45 50 55 ≥60 15  

5.อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจ 
Complete foot exam 

ร้อยละ 60 3   ≤40 45 50 55 ≥60 15  

6.อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่มีความดันโลหิต
น้อยกว่า 140/90 mmHg 
 

ร้อยละ  60 3   ≤40 45 50 55 ≥60 15  

ช่ือหน่วยงาน.........................................................อ าเภอ...................................จังหวัด.....................................เขต.................      รพช.          รพท.       รพศ.    รอบที่...........วันท่ีประเมิน ........................ 
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รายการ หน่วย เกณฑ์ น้้าหนัก 
ผลงาน คะแนน คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ จ้านวน ร้อยละ 1 2 3 4 5 

7.อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะอ้วนลงพุง 
(รอบเอว มากกกว่า (ส่วนสูง(ซม.)/2) )  

ร้อยละ 10 3   ≥10 8 6 4 ≤2 15  

8.อัตราการเกิดภาวะ Hypoglycemia ใน
ผู้ป่วยเบาหวาน 

ร้อยละ 10 3   ≥10 8 6 4 ≤2 15  

9.อัตราประชากรในความดูแลที่เป็นกลุ่ม
เสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน  ได้รับการ
คัดกรองด้วยวิธี Impaired Fasting 
Glucose (IFG) 

ร้อยละ 90 4   ≤70 75 80 85 ≥90 20  

10.อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ลดลง ร้อยละ 0.25 4   ≤1.0 2.0 3.0 4.0 ≥5.0 20  

11.อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ขึ้น
ทะเบียน และมารับการรักษาในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบ  

ร้อยละ 90 3   ≤70 75 80 85 ≥90 15  

12.อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่
ลดลง 

ร้อยละ 0.25 4   ≤0.5 1.0 1.5 2.0 ≥2.5 20  

13.ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่
ควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดี 
 (น้อยกว่า 140/90 mmHg) 

ร้อยละ 50 4   ≤30 35 40 45 ≥50 20  

หมายเหตุ: ส าหรับสถานบริการที่ท าได้ถึงเกณฑ์ ร้อยละ 50 แล้ว ให้ใช้เกณฑ์เพ่ิมขึ้นจากเดิม ร้อยละ 5 
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รายการ หน่วย เกณฑ์ น้้าหนัก 
ผลงาน คะแนน คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ที่ได้ 

จ้านวน ร้อยละ 1 2 3 4 5 

14. อัตราผู้ป่วยเบาหวาน และความดัน
โลหิตสูงที่ได้รับการคัดกรอง
ภาวะแทรกซ้อนทางไต และมี CKD 
Stage 3 ขึ้นไป 
 

ร้อยละ 80 3   ≤60 65 70 75 ≥80 15  

15.อัตราผู้ป่วยเบาหวาน และความดัน
โลหิตสูงได้รับการประเมินความเสี่ยงต่อ
โรคหัวใจ และหลอดเลือด (CVD) 
 

ร้อยละ 80 3   ≤60 65 70 75 ≥80 15  

รวม   50        250  

การคิดคะแนน ผลลัพธ์ตัวชี้วัดบริการ NCD Clinic Plus (50 คะแนน)  

คะแนนที่ได ้ = ( คะแนน x น้้าหนัก) / คะแนนเต็ม 
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รายการ หน่วย เกณฑ์ น้้าหนัก 
ผลงาน คะแนน คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ที่ได้ 

จ านวน ร้อยละ 1 2 3 4 5 

ตัวช้ีวัดที่ก้าหนดให้มีไว้แต่ยังไม่ต้อง
น้ามาคิดคะแนน (4 ตัวชี้วัด) 

16. อัตราการสูบบุหรี่ในผู้ป่วยเบาหวาน
และความดันโลหิตสูงลดลง 

            

17. อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการ
ประเมิน CVD Risk และมีปัจจัยเสี่ยง
มากกว่าหรือเท่ากับ  30 % ได้รับการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

ร้อยละ            

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

ร้อยละ            

19. ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่
ควบคุมระดับน้ าตาลได้ดี (Fasting 
Plasma Glucose น้อยกว่า 130 mg/dl) 

ร้อยละ            
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ตารางท่ี 5 : สรุปผลคะแนนการประเมินคุณภาพ NCD Clinic Plus ปี 2560 

ผลการประเมิน คะแนนที่ได ้ ระดับ 

ส่วนที่ 1 การประเมิน
กระบวนการพัฒนาคุณภาพ 
NCD Clinic Plus          
(50 คะแนน) 

  

                ดีเด่น 

                ดีมาก 

                ด ี

                พื้นฐาน 

 

ส่วนที่ 2 ผลลัพธ์ตัวชี้วัด
บริการ NCD Clinic Plus 
(50 คะแนน) 

 

คะแนนรวม (100) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๐๔ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

        2.2.2  Service Plan สาขาโรคไม่ติดต่อ (NCD) :  โรคหลอดเลือดสมอง(Stroke) 
                 ตัวช้ีวัด    อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (<ร้อยละ 7) 

สถานการณ์/สภาพปัญหาส าคัญ 
สถานการณ์ของสาขาโรคหลอดเลือดสมองในปี 2559 ในภาพรวมทั้งประเทศ (12 เขตสุขภาพ)

โรงพยาบาลระดับ A และ Sมีบริการการให้ยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดด า (Stroke Fast Track) ร้อยละ 
100และ 97.9 ตามล าดับมีหออภิบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Unit) เพ่ิมขึ้น โดยโรงพยาบาลระดับ 
A  และ S มี Stroke Unit ร้อยละ 78.8 และ 50.0 ตามล าดับ ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการมาตรฐานดังกล่าว
เพ่ิมข้ึน และอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองลดลงเหลือร้อยละ8.3  

ตัวชี้วัด เขต1 เขต2 เขต3 เขต4 เขต5 เขต6 เขต7 เขต8 เขต9 เขต10 เขต11 เขต12 
ร้อยละอัตราตายของ
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมอง 

9.12 14.24 12.07 8.06 8.52 7.61 4.55 7.29 11.83 2.98 7.17 5.65 

Stroke Unit   
66.7 50.0 0.0 100 25.0 100 100 100 100 100 66.7 100 -รพ.ระดับ A 

- รพ.ระดับ S 40.0 50.0 25.0 75.0 16.7 66.7 100 60.0 100 40.0 25.0 80.0 
Stroke Fast Track 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 -รพ.ระดับ A 
- รพ.ระดับ S 100 100 100 100 100 100 100 100 100 80 100 100 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด(Health Outcome) 
1. อัตราตายโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) ในโรงพยาบาล น้อยกว่าร้อยละ 7 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด(Service Outcome) 
1. Stroke Fast Trackโรงพยาบาลระดับ A, S ร้อยละ 100 
2. Stroke Unit  โรงพยาบาลระดับAร้อยละ100, โรงพยาบาลระดับ S ร้อยละ 60 

มาตรการส าคัญ 
1. จัดตั้งหออภิบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Unit) ในโรงพยาบาล ระดับ A ร้อยละ100 

และในโรงพยาบาลระดับ S  ร้อยละ60 
2. กระตุ้นให้สถานบริการทุกระดับมีการพัฒนาตาม Stroke Service Plan กล่าวคือโรงพยาบาล

ระดับ A, S เน้นการรักษาในระยะเฉียบพลัน ส่วนสถานบริการระดับรองลงมาเน้นเรื่องการรับส่งต่อ และการ
ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนตระหนักรู้ถึงอาการของโรคหลอดเลือดสมองและรีบมาโรงพยาบาลโดยด่วนหากสงสัย
ว่าป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมอง 

3. โรงพยาบาลระดับ M ท าบันทึกข้อตกลงเข้าเป็นเครือข่ายกับรพ.ระดับสูงกว่าในการรับส่งต่อ
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง  

4. โรงพยาบาลทุกแห่งมีบริการมาตรฐานอย่างน้อย 1 อย่าง ดังต่อไปนี้ 
4.1 การให้ยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดด าภายใน 4.5 ชั่วโมงหลังเกิดอาการ 
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4.2 หออภิบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Unit) ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก 
 4.2.1 สถานที่เฉพาะไม่น้อยกว่า 4 เตียง 
 4.2.2 ทีมสหวิชาชีพ ที่มีความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมอง    
 4.2.3 มีแผนการรักษาโรคหลอดเลือดสมอง (Caremaps) และแผนการให้ความรู้ที่

จัดเตรียมไว้แล้วโดยผ่านการประชุมของทีมสหวิชาชีพของสถานพยาบาลนั้นๆ 
4.3 การให้ยา Aspirin ทางปากภายใน 48 ชั่วโมงหลังเกิดอาการ 

การพัฒนาระบบสุขภาพตาม 6 building box+ 

การจัดบริการ
สุขภาพ 
(Health 
Service 

delivery) 

ระบบ
สารสนเทศ 

(Information 
system and 

sharing) 

ก าลังคน
ด้านสุขภาพ 
(Health 

workforce) 

การเงินการคลัง
สาธารณสขุ 
(Financing) 

ผลิตภัณฑ์
ทาง

การแพทย์ 
วัคซีน และ 
เทคโนโลย ี

การอภิบาล
ระบบสุขภาพ 
(Leadership 

and  
Governance) 

การมีส่วนร่วม 
(Community 
participation) 

-จัดตั้งStroke 
Unitอย่างน้อย  
4 เตียง 
(รพ.ระดับ A 
100%,รพ.
ระดับS60%) 

-ใช้ข้อมูลจาก
รายงาน ตก.2 

- ทีมสห
สาขาวิชาชีพ 
-พยาบาล  
1คน ต่อ  
4 เตียง 

-งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าป ี
-เงินบ ารุง 
-สถาบัน
ประสาทวิทยา 
กรมการแพทย์
สนับสนุน
วิชาการ 

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

- มีคณะกก.
บริหารระดับเขต 
-บูรณาการการ 
ส่งต่อ & 
Stroke care  
ในระดับเขต 

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

ประเด็นการตรวจราชการ 

เป้าหมาย มาตรการด าเนินงานในพ้ืนที่ แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

ประเด็นตรวจราชการที่มุ่งเน้น 1: กระตุ้นให้เป็นไปตามแผนStroke service plan 
1.1 Stroke Fast 
Track 
- โรงพยาบาล ระดับ 
A, S  ร้อยละ 100  

- การให้ยาละลายลิ่ม
เลือดทางหลอดเลือดด า
ภายใน 4.5 ชั่วโมงหลัง
เกิดอาการ 

-มีการให้ยาละลายลิ่มเลือดทาง
หลอดเลือดด าภายใน 4.5 ชั่วโมง
หลังเกิดอาการ 
- มีแผนการให้ยาละลายลิ่มเลือดทาง
หลอดเลือดด าเป็นลายลักษณ์อักษร 
 

- ร้อยละ 100 
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เป้าหมาย มาตรการด าเนินงานในพ้ืนที่ แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

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

- จัดตั้งหออภิบาลผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดสมอง
(Stroke Unit) ใน
โรงพยาบาล 

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

- โรงพยาบาลระดับ 
A  ร้อยละ 100  
- โรงพยาบาลระดับ 
S  ร้อยละ 60 
 

ประเด็นตรวจราชการที่มุ่งเน้น 2:บันทึกข้อตกลงเครือข่าย 

- โรงพยาบาลระดับ
M เข้าเป็นเครือข่าย
ให้บริการโรคหลอด
เลือดสมองกับ
โรงพยาบาลระดับสูง
กว่าในเขตเดียวกัน    

- โรงพยาบาลระดับ M 
ท าบันทึกข้อตกลงเข้าเป็น
เครือข่ายกับรพ.ระดับสูง
กว่าในการรับส่งต่อผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดสมอง 

- การจัดท าบันทึกข้อตกลงเข้าเป็น
เครือข่ายกับรพ.ระดับสูงกว่าในการ
รับส่งต่อผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 

- ครบทุก
โรงพยาบาลภายใน
5ปี 

ประเด็นตรวจราชการที่มุ่งเน้น 3 : โรงพยาบาลทุกโรงต้องสามารถให้บริการมาตรฐานในการรักษาโรคหลอด
เลือดสมอง 

- โรงพยาบาลทุกโรง
ต้องสามารถ
ให้บริการมาตรฐาน
ในการรักษาโรค
หลอดเลือดสมอง
อย่างน้อย1วิธี 

- โรงพยาบาลทุกโรงต้อง
สามารถให้บริการ
มาตรฐานในการรักษาโรค
หลอดเลือดสมองอย่าง
น้อย1วิธี 
 

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

- ร้อยละ 80 
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รายละเอียดตัวชี้วัด 

หมวด Service excellence (บริการเป็นเลิศ) 
แผนที่ 7. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) 
โครงการที ่ 7. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
ลักษณะ Lagging Indicator 
ระดับการวัดผล  
ชื่อตัวชี้วัดเชิง
ปริมาณ 

ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 

ค านิยาม 1. ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง หมายถึง ผู้ป่วยใน (ผู้ป่วยที่รับไว้นอนพักรักษาในโรงพยาบาล (admit) 
นานตั้งแต่ 4 ช่ัวโมงขึ้นไป) ที่มี principal diagnosis (pdx) เป็นโรคหลอดเลือดสมอง  (I60-I69) 
2. การตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองหมายถึงการตายจากทกุสาเหตขุองผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง  
3. การจ าหน่ายผูป้่วยโรคหลอดเลอืดสมองทุกสถานะ หมายถึง การที่ผู้ป่วยในออกจากโรงพยาบาลใน
ทุกสถานะ ทุกกรณ ี

เกณฑ์เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 60  ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 
น้อยกว่าร้อยละ 7 น้อยกว่าร้อยละ 7 น้อยกว่าร้อยละ 7 น้อยกว่าร้อยละ 7 น้อยกว่าร้อยละ 7 

 

วัตถุประสงค์ ลดอัตราตายของผูป้่วยโรคหลอดเลือดสมองในโรงพยาบาล 
ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 

วิธีการจัดเก็บข้อมลู ข้อมูลจากรายงาน ตก.2 รวบรวมวิเคราะห์ในระดับเขตสุขภาพท่ี 1-12 
แหล่งข้อมลู รายงาน ตก.2 
รายการข้อมลู 1 A = จ านวนครั้งของการจ าหน่ายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตายจากทุกหอผู้ป่วย 
รายการข้อมลู 2 B = จ านวนครั้งของการจ าหน่ายทุกสถานะของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจากทุกหอผูป้่วยในช่วงเวลา

เดียวกัน 
สูตรค านวณตัวชี้วัด (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ปีละ 1 ครั้ง ติดตามเปลี่ยนแปลงทุก 6 เดือน 
เกณฑ์การประเมิน : 
ปี 2560 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- - - น้อยกว่าร้อยละ 7 

ปี 2561 : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

- - - น้อยกว่าร้อยละ 7 
ปี 2562 :  

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- - - น้อยกว่าร้อยละ 7 



๒๐๘ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

ปี 2563 : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

- - - น้อยกว่าร้อยละ 7 
ปี 2564 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- - - น้อยกว่าร้อยละ 7 

 

วิธีการประเมินผล :  รายงาน ตก.2 
เอกสารสนับสนุน :  ส านักนิเทศระบบการแพทย์ กรมการแพทย์ 
รายละเอียดข้อมูล
พ้ืนฐาน 

 

Baseline 
data 

หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 2558 2559 

8.3 ร้อยละอตัราตายผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดสมอง 

17.1 9.9 8.3 

ผู้ให้ข้อมูลทาง
วิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1. นายแพทย์สุชาติ หาญไชยพิบูลย์กุล 
โทรศัพท์ท่ีท างาน :02-306-9899 ต่อ 2408โทรศัพท์มือถือ : 081-843-4502 
โทรสาร : 02-354-7072   E-mail : suchathanc@yahoo.com  
2. นางจุฑาภรณ์  บุญธง 
โทรศัพท์ท่ีท างาน :02-306-9899 ต่อ 1138  โทรศัพท์มือถือ : 087-114-9480 
โทรสาร : 02-354-7072   E-mail :j.bunthong@gmail.com 

หน่วยงานประมวลผล 
และจัดท าข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 

ส านักนิเทศระบบการแพทย์ กรมการแพทย์ 

ผู้รับผิดชอบการ
รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

1. นางจุฑาภรณ์  บุญธง 
โทรศัพท์ท่ีท างาน :02-306-9899 ต่อ 1138  โทรศัพท์มือถือ : 087-114-9480 
โทรสาร : 02-354-7072   E-mail :j.bunthong@gmail.com 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :กรมการแพทย์ 
ผู้รับผิดชอบ 

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง/หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ ประเด็น/ 
ส่วนท่ีรับผดิชอบ 

๑.นายแพทยส์ุชาติ  
หาญไชยพิบลูย์กุล 

นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ
สถาบันประสาทวิทยา 

02-306-9899ต่อ 2408 
081-843-4502 
E-mail :suchathanc@yahoo.com 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ 

๒.นางจุฑาภรณ์  บุญธง นักวิชาการสาธารณสุข
ช านาญการ 

สถาบันประสาทวิทยา 

02-306-9899 ต่อ 1138  
โทรศัพท์มือถือ : 087-114-9480
โทรสาร : 02-354-7072  
E-mail :j.bunthong@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบการรายงาน
ผลการด าเนินงาน 
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        2.2.2  Service Plan สาขาโรคไม่ติดต่อ (NCD) :  โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 

สถานการณ์/สภาพปัญหาส าคัญ (ภาพรวม/รายเขต) 
1.อัตราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาลผู้ป่วย COPD (เป้า < 130 / แสนประชากรอายุ 15ปีขึ้นไป)

พบว่า เขต6(107.78), เขต 7 (60.83)และ เขต 10 (119.60) ผ่าน เกณฑ์ตัวชี้วัด ส่วนเขต 1(302.43), 
เขต 2 (166.66), เขต3 (144.32), เขต4(152.11),เขต 5(185.36),เขต 8(158.34),เขต9(157.51),เขต
11(153.38) และ เขต 12(176.72)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.รพศ ./รพท./รพชจัดบรจการ COPD Clinic ทุกแห่ง  เป้า  = 100% พบว่า เขต 3 , 4, 6, 9 และ 
10 มีการจัดบรจการ COPD Clinic ทุกแห่ง 100 %  ส่วนเขต 1, 2, 5, 7, 8, 11 และ 12 มีการจัดบรจการ 
COPD Clinic แต่ไม่ครบ 100 % 
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3.รพศ./รพท./รพช.มีบรจการเพ่ือการเลจกบุหรี่  (เป้า รพศ./รพท. = 100%),  (เป้า รพช.= 60%) 
พบว่า เขต 2, 3, 4 และ10 มีบรจการเพื่อการเลจกบุหรี่ทุกแห่ง 100 % ส่วนเขต 1, 5, 6, 7, 8, 9, 11 และ12 
มีบรจการเพ่ือการเลจกบุหรี่แต่ไม่ครบ 100 % 
 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (Health Outcome) 
๑. ลดอัตราการก าเรจบเฉียบพลันในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 
๒. อัตราการตายลดลง 
๓. มีคุณภาพชีวจตที่ดีข้ึน 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (Service  Outcome) 
๑. อัตราการก าเรจบเฉียบพลันในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 
๒. อัตราการมีคลจนจกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังครบวงจรและได้มาตรฐาน 
๓. อัตราผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังท่ียังสูบบุหรี่ 
มาตรการส าคัญ 

มาตรการ ระยะ ๓ เดือน ระยะ ๖ เดือน ระยะ ๙ เดือน ระยะ ๑๒ เดือน 

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

ปรับปรุงแก้ไข ค า
จ ากัดความ และ
อธจบายตัวชี้วัดให้
ชัดเจนปรับปรุง 
โปรแกรมการลงข้อมูล 
COPD quality of 
care ให้มีความ
เหมาะสมและเสถียร 

เสนอรูปแบบคลจนจก
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
ตามแนวเวชปฏจบตัจ
อย่างครบวงจร 
(COPD Clinic 
Model) และ 
pulmonary 
rehabilitation 
model ดังนี ้
- วจนจจฉัยถูกต้องตาม
มาตรฐานการรักษา 
- มีการตจดตามการ
รักษาเช่น MMRC, 
CAT score 
- มีการใช้ยาพ่น
ควบคุม (controller) 
และประเมจนการใช้ยา 
-ให้ค าแนะน าการสูบ
บุหรี่ในผู้ที่ยังสูบ 
ครอบคลมุทั้ง ๔ ภาค 

ช่วยก ากับและประเมจน
การจัดตั้งคลจนจกโรคปอด
อุดกั้นเรื้อรังตามแนวเวช
ปฏจบัตจอย่างครบวงจร 
ในบางเขตพื้นท่ี 

ประเมจน วจเคราะห์ 
อัตราการก าเรจบ
เฉียบพลันในผู้ป่วยโรค
ปอดอุดกั้นเรื้อรัง
ครอบคลมุทั้ง ๔ ภาค 
ของประเทศไทย แต่
จะเน้นการตจดตาม 
ดูแล เฉพาะบางเขต
เท่านั้น  
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มาตรการ ระยะ ๓ เดือน ระยะ ๖ เดือน ระยะ ๙ เดือน ระยะ ๑๒ เดือน 

ของประเทศไทย แต่
จะเน้นการตจดตาม 
ดูแล เฉพาะบางเขต
เท่านั้น 

ประเด็นการตรวจราชการ 

เป้าหมาย มาตรการด าเนินงานใน
พ้ืนที่ 

แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
(small success) 

ประเด็นตรวจ
ราชการที่มุ่งเน้น 

ตัวช้ีวัดที่ 1 
ลดอัตราการเกจดก าเรจบ
เฉียบพลันในผู้ป่วยโรค
ปอดอุดกั้นเรื้อรัง 

ตัวช้ีวัดที่1 
การคจดจ านวนครั้งของการก าเรจบให้คจดทุกครั้งท่ีมา
ห้องฉุกเฉจน ซึ่งอาจนอนหรือไม่นอนโรงพยาบาล กไ็ด้ 
ถ้านอนโรงพยาบาลร่วมด้วยหลังจากเข้าห้องฉุกเฉจนให้
นับแค่ครั้งเดียว 

ถ้ามีการส่งต่อในเขตจังหวัดเดียวกัน ให้นับท่ี
โรงพยาบาล ปลายทาง 

ถ้ามีการส่งต่อข้ามจังหวัด ให้นับท่ีเขตจังหวัดที่ส่ง 

น าจ านวนครั้งท่ีเกจดการก าเรจบข้างต้น ท้ังปี มา
เปรียบเทยีบกับประชากรกลางปี อายุ 15 ปีขึ้นไปของ
จังหวัดนั้นๆ เช่นประชากรกลางปมีี 1 ล้านคน การ
ก าเรจบ ท้ังปี 1000 ครั้ง ค าตอบคือ 100 ครั้งต่อ
แสนประชากร 

3เดือน 
ไม่เกจน 130 ครั้งต่อ
แสนประชากร 
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เป้าหมาย มาตรการด าเนินงานใน
พ้ืนที่ 

แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
(small success) 

ประเด็นตรวจ
ราชการที่มุ่งเน้น 

ตัวช้ีวัดที่ 1 
ลดอัตราการเกจดก าเรจบ
เฉียบพลันในผู้ป่วยโรค
ปอดอุดกั้นเรื้อรัง 

ตัวช้ีวัดที่ 2  
อัตราการมีคลจนจกโรค
ปอดอุดกั้นเรื้อรังครบ
วงจรและได้มาตรฐาน 

ด าเนจนการตามตัวช้ีวัดที่1 และ ตวัช้ีวัดที่ 2  

โรงพยาบาลระดับ F / M / A/S ตอ้งมีข้อมูลครบตาม
ตารางของ Hospital level ดังตารางข้างบน จะ
นับเป็น 1 case นับจ านวน case ผู้ป่วยท่ีผ่านการ
ประเมจนตามตาราง หารด้วยจ านวนผู้ป่วยท้ังหมดที่
น ามาจาก ข้อมูล  ICD 10: J 44 (จ านวนคน) แล้ว
คูณด้วย 100 เป็นค าตอบ 

เช่น โรงพยาบาลมีผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 400 
คน ผ่านการประเมจนตามมาตรฐานข้างต้น 100 คน 
อัตราการมีคลจนจกครบวงจร และได้มาตรฐาน = 
100/400 × 100= 25 % 

แนะน าให้ลงข้อมูลผ่าน  
http://203.157.32.43/COPD ระบบด าเนจนการ
ค านวณให ้

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

ประเด็นตรวจ
ราชการที่มุ่งเน้น 

ตัวช้ีวัดที่ 1 
ลดอัตราการเกจดก าเรจบ
เฉียบพลันในผู้ป่วยโรค
ปอดอุดกั้นเรื้อรัง 

ตัวช้ีวัดที่ 2  
อัตราการมีคลจนจกโรค
ปอดอุดกั้นเรื้อรังครบ
วงจรและได้มาตรฐาน 

ด าเนจนการตามตัวช้ีวัดที่1 และ ตวัช้ีวัดที่ 2  

 

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

ประเด็นตรวจ
ราชการที่มุ่งเน้น 

ตัวช้ีวัดที่ 1 
ลดอัตราการเกจดก าเรจบ
เฉียบพลันในผู้ป่วยโรค
ปอดอุดกั้นเรื้อรัง 

ตัวช้ีวัดที่ 2 อัตราการมี
คลจนจกโรคปอดอุดกั้น
เรื้อรังครบวงจรและได้
มาตรฐาน 

ด าเนจนการตามตัวช้ีวัดที่1 และ ตวัช้ีวัดที่ 2  

 

12 เดือน 
-ไม่เกจน 130 ครั้งต่อ
แสนประชากร 
- มากกว่าร้อยละ 60 
ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้น
เรื้อรังในเขตรับผจดชอบ 
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การพัฒนาระบบสุขภาพตาม ๖ building box 
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รายละเอียดตัวชี้วัด 
1.ตัวช้ีวัดอัตราการเกิดการก าเริบเฉียบพลันในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 

หมวด Service Excellent 
แผนที่ 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ Service Plan 
โครงการที ่ 1.โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
ลักษณะ Lagging Indicator 
ระดับการวัดผล จังหวัด 
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปรมิาณ 35. อัตราการเกิดการก าเริบเฉียบพลันในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 
ค านิยาม อัตราการเกิดการก าเริบเฉียบพลนัในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หมายถึง อัตราการก าเรจบ

เฉียบพลันที่ต้องเข้ารับการรักษาท่ีห้องฉุกเฉจนและหรือต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วย
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ต่อประชากรอายุ ๑๕ ปี ข้ึนไปในเขตรับผจดชอบ (ICD J๔๔๐,๔๔๑) 

เกณฑ์เป้าหมาย:ไม่เกจน๑๓๐ ครั้ง ต่อแสนประชากร 
ปีงบประมาณ 6 ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 

ไม่เกจน ๑๓๐ ครั้ง ต่อ
แสนประชากร 

ไม่เกจน ๑๓๐ ครั้ง ต่อ
แสนประชากร 

ไม่เกจน ๑๓๐ ครั้ง ต่อ
แสนประชากร 

ไม่เกจน ๑๓๐ ครั้ง ต่อ
แสนประชากร 

ไม่เกจน ๑๓๐ ครั้ง ต่อ
แสนประชากร 

 

วัตถุประสงค์ ประเมจนประสจทธจภาพและประสจทธจผลของการดูแลผูป้่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในการป้องกันการ
ก าเรจบเฉียบพลัน 

ประชากรกลุม่เป้าหมาย ประชากรอายมุากกว่า ๑๕ ปี ในเขตรับผจดชอบ 
วิธีการจัดเก็บข้อมลู โปรแกรมการตจดตามและฐานข้อมลูผู้ป่วยใน ๔๓ แฟ้มของสถานพยาบาล 
แหล่งข้อมลู โปรแกรมการตจดตามและฐานข้อมูลผู้ป่วยใน ๔๓ แฟ้มของสถานพยาบาล 
รายการข้อมลู 1 A  =  จ านวนครั้งของการเข้ารับการรักษาท่ีห้องฉุกเฉจนและหรือต้องเข้ารับการรักษาใน

โรงพยาบาลด้วยโรคปอดอุดกั้นเรือ้รังเป็นโรคหลัก (PDx = J๔๔๐-J๔๔๑) 
รายการข้อมลู 2 B  =  จ านวนประชากรกลางปี อายุ ๑๕ ปีขึ้นไปในเขตรับผจดชอบจากฐานข้อมูลประชากร 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  A/B x ๑๐๐,๐๐๐ 
ระยะเวลาประเมินผล ปีละ ๑ ครั้ง ตจดตามการเปลีย่นแปลง ทุก๓เดือน 
เกณฑ์การประเมิน : 
ปี 2560: 

ปี 2561: 

ปี 2562: 

ปี 2563: 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
32.50 ครั้ง 32.50 ครั้ง 32.50 ครั้ง 32.50 ครั้ง 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
32.50 ครั้ง 32.50 ครั้ง 32.50 ครั้ง 32.50 ครั้ง 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
32.50 ครั้ง 32.50 ครั้ง 32.50 ครั้ง 32.50 ครั้ง 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
32.50 ครั้ง 32.50 ครั้ง 32.50 ครั้ง 32.50 ครั้ง 
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ปี 2564: 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
32.50 ครั้ง 32.50 ครั้ง 32.50 ครั้ง 32.50 ครั้ง 

วิธีการประเมินผล :  จัดระดับความส าเร็จเป็น๓ขั้นตอน 
ขั้นตอน ๑. จัดตั้งคลจนจกโรคปอดอดุกั้นเรื้อรังตามแนวเวชปฏจบตัจอย่างครบวงจร 
ขั้นตอน ๒. มีการขึ้นทะเบียนผู้ป่วย และดูแลผูป้่วยอย่างต่อเนื่อง 
ขั้นตอน ๓. อัตราการเข้ารับการรักษาที่ห้องฉุกเฉจนและหรือต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังลดลง 

เอกสารสนับสนุน :  แนวเวชปฏจบัตจสาธารณสุข โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง พ.ศ. ๒๕๕๓ 
รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน 
 
 
 
 

Baseline 
data 

หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 2558 2559 

146.6 
( สจทธจ UC ) 

ต่อแสน
ประชากร 

221.90 315.72 
(HDC) 

 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1. นางเปี่ยมลาภ  แสงสายณัห์   นายแพทย์เช่ียวชาญ สถาบันโรคทรวงอก 
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-547-0999 ต่อ 30240 โทรศัพท์มือถือ : 081 845 4950โทรสาร 
:0 2547 0943E-mail : piamlarp@yahoo.com 
2.นพ.รักษ์พงศ์   เวียงเจรจญ  รพ.พหลพลพยุหสนา จ.กาญจนบุร ี
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 0 34 587-800ต่อ 1129,1122 
โทรศัพท์มือถือ : 081 836 6351โทรสาร :0 34 587-800 ต่อ 1124 
E-mail : drrakpong@gmail.com 

หน่วยงานประมวลผลและจัดท า
ข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 

1. ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
2. ส านักสารสนเทศการแพทย์  กรมการแพทย ์
3. ส านักวจชาการแพทย์          กรมการแพทย ์
4. กลุ่มงานอายรุศาสตรป์อด     สถาบันโรคทรวงอก 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

1. นพ.ภัทรวจนฑ์ อัตตะสาระ รองผู้อ านวยการส านักนจเทศระบบการแพทย์ กรมการแพทย์
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 0 2590 6357 โทรศัพท์มือถือ : 081 935 7334 
โทรสาร : 0 2965 9851               E-mail : pattarawin@gmail.com 
2. นายปวจช อภจปาลกลุนักวจเคราะห์นโยบายและแผนปฏจบตัจการ 
ส านักยุทธศาสตร์การแพทย์กรมการแพทย์  
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 0 2590 6352    โทรศัพท์มือถือ : 085 959 4499 
 โทรสาร : 0 2591 8279                E-mail : moeva_dms@yahoo.com 
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2.ตัวช้ีวัดอัตราการมีคลินิกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังครบวงจรและได้มาตรฐาน 
หมวด Service Excellent 
แผนที่ 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ Service Plan 
โครงการที ่ โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
ลักษณะ Lagging Indicator 
ระดับการวัดผล จังหวัด 
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปรมิาณ อัตราการมีคลินิกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังครบวงจรและได้มาตรฐาน 
ค านิยาม อัตราการมีคลจนจกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังครบวงจรและได้มาตรฐาน ได้แก่ 

- วจนจจฉัยถูกต้องตามมาตรฐานการรักษา 
- มีการตจดตามการรักษาเช่น MMRC, CAT score 
- มีการประเมจนการใช้ยาพ่นควบคุม (controller) 
- ให้ค าแนะน าการสูบบุหรี่ในผู้ที่ยังสูบ 

เกณฑ์เป้าหมาย: มากกว่าร้อยละ 80 ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในเขตรับผจดชอบ 
ปีงบประมาณ 60  ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 

60 % 65 % 70 % 75 % 80 % 
 

วัตถุประสงค์ ประเมจนประสจทธจภาพและประสจทธจผลของการดูแลผูป้่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในการรักษาโรค
เรื้อรัง 

ประชากรกลุม่เป้าหมาย ประชากรอายมุากกว่า๑๕ปี ในเขตรับผจดชอบ 
วิธีการจัดเก็บข้อมลู โปรแกรมการตจดตามและฐานข้อมลูผู้ป่วยใน ๔๓ แฟ้มของสถานพยาบาล 
แหล่งข้อมลู โปรแกรมการตจดตามและฐานข้อมูลผู้ป่วยใน ๔๓ แฟ้มของสถานพยาบาล 
รายการข้อมลู 1 A  = จ านวนผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในการประเมจนและตจดตามครบ ๔ ประเด็น 
รายการข้อมลู 2 B  = จ านวนผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังทั้งหมดในโรงพยาบาล (จ านวนคนที่หาจากJ๔๔๐-J

๔๔๙) 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  A/B x ๑๐๐ 
ระยะเวลาประเมินผล ปีละ๑ครั้ง ตจดตามการเปลี่ยนแปลง ทุก๓เดือน 
เกณฑ์การประเมิน : 
ปี 2560: 

ปี 2561: 

ปี 2562: 

ปี 2563: 

 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
60 % 60 % 60 % 60 % 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
65 % 65 % 65 % 65 % 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
70 % 70 % 70 % 70 % 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
75 % 75 % 75 % 75 % 
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ปี 2564: 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
80 % 80 % 80 % 80 % 

วิธีการประเมินผล :  จัดระดับความส าเร็จเป็น๓ขั้นตอน 
ขั้นตอน ๑. จัดตั้งคลจนจกโรคปอดอดุกั้นเรื้อรังตามแนวเวชปฏจบตัจอย่างครบวงจร 
ขั้นตอน ๒. มีการขึ้นทะเบียนผู้ป่วย และดูแลผูป้่วยอย่างต่อเนื่อง 
ขั้นตอน ๓. คลจนจกดูแลผู้ป่วยอย่างครบวงจรและต่อเนื่อง 

เอกสารสนับสนุน :  แนวเวชปฏจบัตจสาธารณสุข โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง พ.ศ. ๒๕๕๓ 
รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน 
 
 
 
 

Baseline 
data 

หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 2558 2559 

ยังไม่มีข้อมลู 
(ทุกสจทธจ์) 

ร้อยละ - - - 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1. นางเปี่ยมลาภ  แสงสายณัห์   นายแพทย์เช่ียวชาญ สถาบันโรคทรวงอก 
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-547-0999 ต่อ 30240 โทรศัพท์มือถือ : 081 845 4950โทรสาร 
:0 2547 0943    E-mail : piamlarp@yahoo.com 
2.นพ.รักษ์พงศ์   เวียงเจรจญ  รพ.พหลพลพยุหสนา จ.กาญจนบุร ี
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 0 34 587-800ต่อ 1129,1122 
โทรศัพท์มือถือ : 081 836 6351โทรสาร :0 34 587-800 ต่อ 1124 
E-mail : drrakpong@gmail.com 

หน่วยงานประมวลผลและจัดท า
ข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 

1.ส านักสารสนเทศการแพทย์  กรมการแพทย ์
2.ส านักวจชาการแพทย์          กรมการแพทย ์
3.กลุ่มงานอายุรศาสตร์ปอด สถาบันโรคทรวงอก 
 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

เตจมชื่อผูร้ับผจดชอบรายงาน 
1. นพ.ภัทรวจนฑ์ อัตตะสาระ รองผู้อ านวยการส านักนจเทศระบบการแพทย์ กรมการแพทย์
โทรศัพท์มือถือ : 0819357334 
2. นายปวจช อภจปาลกุลนักวจเคราะห์นโยบายและแผนปฏจบตัจการ 
ส านักยุทธศาสตร์การแพทย์กรมการแพทย์ โทรศัพท์ : 0 2590 6352 
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3.ตัวชี้วัดอัตราผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังท่ียังสูบบุหรี่ 

หมวดตัวช้ีวัด Respiratory  disease 
แผนที ่ 6 การพัฒนาระบบบริการสขุภาพ Service Plan 
โครงการที ่ โครงการพัฒนาระบบบรกิารสุขภาพสาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
ลักษณะ Lagging Indicator 
ระดับการวัดผล จังหวัด 
ช่ือตัวช้ีวัดเชจงปรจมาณ อัตราผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังทีย่ังสูบบุหรี ่
ช่ือตัวช้ีวัด (ภาษาอังกฤษ) COPD patient with ongoing smoking 
นจยาม ค าอธจบาย ความหมายของตัวช้ีวัด ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่ยังสูบบุหรี่อยู่ หรือ เลจกบุหรีต่่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา

ไม่ถึง 12 เดือน 
วัตถุประสงค์ของตัวช้ีวัด ประเมจนประสจทธจภาพและประสจทธจผลของการดูแลผูป้่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังใน

การรักษาโรคเรื้อรัง 
สูตรในการค านวณ ตัวอย่างเช่น(a/b) x 100 
ข้อมูลที่ต้องการ ตัวตั้ง a = จ านวนผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่ยังสูบบุหรี่และผู้ป่วยท่ีเลจกบุหรี่ต่อเนื่องมา

เป็นระยะเวลาไม่ถึง 12 เดือน 
ตัวหาร b = จ านวนผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังทั้งหมด 

รหัสโรค/ หัตถการ 
ที่เกี่ยวข้อง 

ตัวตั้ง จ านวนผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่ยังสูบบุหรี่และผู้ป่วยท่ีเลจกบหุรี่ตอ่เนื่องมาเป็น
ระยะเวลาไม่ถึง 12 เดือน 

ตัวหาร J 440–J 449 
ความถี่ในการจัดท าข้อมลู ทุก 3 เดือน (รายไตรมาส) 
หน่วยวัด ร้อยละ 
เกณฑ์ค่า Alert ให้ตรวจสอบข้อมลู สูงกว่าร้อยละ 10 
Benchmark (แหล่งอ้างอจง/ ปี) *  
วจธีการแปลผล ค่ายจ่งน้อย = มีคุณภาพด ี
ที่มา/ Reference COPD guideline ประเทศไทยปี 2558 
หน่วยงานที่รับผจดชอบ : กรมการแพทย์ 
ผู้รับผจดชอบ 

ช่ือ นามสกุล ต าแหน่ง / หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ /  
e-mail address 

ประเด็น / ส่วนท่ีรับผจดชอบ 

นางเปี่ยมลาภ   แสงสายณัห ์ นายแพทย์เช่ียวชาญ 0-2547-0999 ต่อ 30240 ผู้ให้ข้อมูลทางวจชาการ 
นพ.ภัทรวจนฑ์ อัตตะสาระ รองผู้อ านวยการส านักนจเทศ

ระบบการแพทย์  
กรมการแพทย ์

 081 9357334 ผู้รับผจดชอบการรายงานผล
การด าเนจนงาน 

นายปวจช อภจปาลกุล นักวจเคราะห์นโยบายและ
แผนปฏจบัตจการ 
ส านักยุทธศาสตร ์
กรมการแพทย ์

02 590 6352 ผู้รับผจดชอบการรายงานผล
การด าเนจนงาน 
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หัวข้อ 2.3 Service Plan สาขา RDU  
    ตัวช้ีวัด     ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล 

สถานการณ์/สภาพปัญหาส าคัญ 
ปี 2557ประเทศไทยมีรายจ่ายด้านสุขภาพ 409,313 ล้านบาท (ข้อมูลส านักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)ซึ่งงานวิจัยของ สวรส. พบว่าค่าใช้จ่ายด้านยาประมาณ 40% ของรายจ่าย
สุขภาพ (ประมาณ 163,000 ล้านบาท) และปัญหาเชื้อดื้อยาของประเทศไทย พบการเสียชีวิตจากเชื้อดื้อยา
ประมาณปีละ 38,000 คน คิดเป็นการสูญเสียทางเศรษฐกิจโดยรวมสูงถึง 4.2 หมื่นล้านบาทหรือประมาณ 
ร้อยละ 0.6 ของดัชนีชี้วัดผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ 

คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ โดยคณะอนุกรรมการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล  
ได้จัดท าโครงการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล โครงการดังกล่าวเน้นการพัฒนาระดับโรงพยาบาล  
มิใช่การพัฒนาในทั้งเครือข่ายบริการสุขภาพ และให้สมัครเข้าร่วมโครงการโดยสมัครใจ จากการส ารวจพบว่า
โรงพยาบาลในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่มีการเริ่มด าเนินการตามโครงการฯ ดังนี้ 

จ านวน รพ. A S F1 F2  F3 M1 M2 รวม 

เขต 1 1   8     9 

เขต 2         0 

เขต 3         0 

เขต 4   1     1 2 

เขต 5         0 

เขต 6 2       2 4 

เขต 7 1  1 15  4 2 3 26 

เขต 8         0 

เขต 9    1     1 

เขต 10 1 5 3 46  9 2 5 71 

เขต 11    3  1  1 5 

เขต 12   1 12    2 15 
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กระทรวงสาธารณสุขเล็งเห็นความส าคัญของส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล จึงก าหนดเป็น 
Service Plan สาขาที่ 15 การพัฒนาระบบบริการเพ่ือให้เกิดการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ทั้งระดับโรงพยาบาล และ
ระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด(Service Outcome) 
โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล  

ตามกิจกรรมบริการ (Service Delivery) ทั้ง 2 กิจกรรม ได้แก่ RDU1 และ RDU2  ผ่านระดับขั้นที่ 1 ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของโรงพยาบาลทั้งหมด 

RDU 1หมายถึง โรงพยาบาลแม่ข่าย (โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาล
ชุมชน) เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลตามเกณฑ์
เป้าหมาย 

RDU 2หมายถึง โรงพยาบาลลูกข่าย(โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล) มีการส่งเสริมการ
ใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบใน 2 โรค ตามเกณฑ์เป้าหมาย 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด(HealthOutcome) 
1. ผู้ป่วยได้รับความปลอดภัยด้านยา 
2. ค่าใช้จ่ายด้านยาลดลง 
3. การติดเชื้อดื้อยาลดลง 

มาตรการส าคัญ 
1. ด าเนินการให้มีการคัดเลือกจัดหาเวชภัณฑ์ยาที่เหมาะสมและมีคุณภาพไว้ใช้ในสถานบริการ(Rational Drug Supply) 
2. ด าเนินการให้มีการสั่งใช้ยาและการจ่ายยาอย่างสมเหตุผล (Rational Prescribe and Dispense) 
3. ด าเนินการให้ผู้ป่วยมีการใช้ยาอย่างถูกต้องและสมเหตุผล (Rational Use)   

ประเด็นการตรวจราชการ 
เป้าหมาย มาตรการด าเนินงานในพ้ืนที่ แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

ประเด็นตรวจราชการทีมุ่่งเน้น โรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลส่งเสรมิการใช้ยาอย่างสมเหตผุล (RDU1) 

RDU 1  
โรงพยาบาลศูนย์ 
โรงพยาบาลทั่วไป
และโรงพยาบาล
ชุมชนเป็น
โรงพยาบาลส่งเสริม
การใช้ยาอย่างสม

1. ระดับเขต และระดับจังหวัด  
ให้ คกก. เภสัชกรรมและการบ าบัด (PTC)หรือ 
คกก.บริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์ทีม่ิใช่ยาที่
เรียกช่ือเป็นอย่างอื่น ด าเนินการ ดังนี้  
- ก าหนดนโยบาย  
- ก าหนดทีมผู้รับผิดชอบขับเคลื่อน  

Service Plan:RDU 

 ติดตามด าเนินงาน 
(Process)ดังนี้ 

- รพ.มีเป้าหมายการด าเนินงานที่
สอดคล้องตามที่เขตสุขภาพ/
จังหวัดก าหนด 

- รพ. มีมาตรการและกิจกรรม
การด าเนินงานส่งเสริมการใช้
ยาอย่างสมเหตุผล 

 รพ.สามารถรายงานข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline Data) ตามตัวช้ีวัด 

 รพ. ต้องผ่านเกณฑ์ต่อไปนี้ 
1. อัตราการสั่งใช้ยาในบัญชียาหลัก

แห่งชาติผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 
2. การพัฒนาศักยภาพการ

ด าเนินงานของ PTC ผ่านเกณฑ์
ระดับ 3  
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เป้าหมาย มาตรการด าเนินงานในพ้ืนที่ แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

เหตุผลขั้นที่ 1 
ตามเกณฑ์เป้าหมาย 

- ก าหนดเป้าหมายของเขต/จังหวัด 
- พัฒนาสารสนเทศเพื่อการติดตามผลการ

ด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
- ขับเคลื่อน ติดตาม ควบคุมก ากับ และรายงาน

ผลด าเนินการ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
2.  ระดับโรงพยาบาล  
2.1 ให้ คกก. PTC ด าเนินการดังนี ้

- ก าหนดทีมผู้รับผดิชอบขับเคลื่อน  
Service Plan: RDU 

- ก าหนดมาตรการและกิจกรรมส่งเสริมการ
ใช้ยาอย่างสมเหตุผล  

- รายงานผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดส่งให้ 
คกก.ระดับจังหวัดและ ส านักบริหารการ
สาธารณสุข 

2.2 โรงพยาบาลระดับ A S และ M1 ให้ คกก. 
PTC ร่วมกับ คกก.ป้องกันและควบคุมการ
ติดเช้ือในโรงพยาบาลองค์กรแพทย์ และ 
คกก.พัฒนาห้องปฏิบัติการ จัดท าแผนการ
จัดการการดื้อยาใน รพ.และมีระบบเฝา้
ระวัง ติดตาม ควบคุมก ากับ และรายงาน 

- รพ.มีการพัฒนาระบบ
สารสนเทศในการจัดเก็บ
ข้อมูลตัวช้ีวัด 

- กรณีเป็น รพ.ระดับ A, S, M1
มีแผนการจัดการ 
การดื้อยาใน รพ. 

 ติดตามผลการด าเนินงาน 
(Output)ดังนี้ 

- รายงานผลการด าเนินงาน
ตามตัวช้ีวัด 

3. รายการยาที่ควรพิจารณาตัดออก 
8 รายการ ซึ่งยังคงมีอยู่ในบัญชี
รายการยาของโรงพยาบาลไม่เกิน 
1 รายการ 

4. จัดท าฉลากยามาตรฐาน 13  
กลุ่มยา  

5. การส่งเสริมจริยธรรมในการจัดซื้อ
จัดหายาและการส่งเสริมการขาย
ยา ผ่านระดับ 3   

ประเด็นตรวจราชการทีมุ่่งเน้น  

RDU 2 
โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลมกีารส่งเสริม
การใช้ยาปฏิชีวนะ
อย่างรบัผดิชอบ 
ขั้นที่ 1 ตามเกณฑ์
เป้าหมาย 

คกก. PTC ร่วมกับ คกก.พัฒนาคณุภาพ
ชีวิตและระบบสุขภาพอ าเภอ 
(DHB)ด าเนินการ ดังนี ้

1. ก าหนดมาตรการ และกิจกรรมส่งเสริม
การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบ 
(RUA) ในกลุ่มโรค URI และ AD 

2. เฝ้าระวังการจ าหน่ายยาปฏิชีวนะใน
ร้านช าและชุมชน 

 ติดตามด าเนนิงาน 
(Process)ดังนี ้

- รพ.สต.มีเปา้หมายการ
ด าเนนิการตามเขตสขุภาพ/
จังหวัด/อ าเภอก าหนด 

- มีมาตรการและกจิกรรม
ส่งเสริม RUA 

- มีแผนการเฝ้าระวังการ
จ าหนา่ยยาปฏิชีวนะในร้าน
ช า 

 ติดตามผลการด าเนินงาน 
(Output)ดังนี ้

- อัตราการใช้ยาปฏิชีวนะใน
โรค URI และ AD 

จ านวน รพ.สต./หน่วยบริการปฐม
ภูมิไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของ รพ.
สต./หน่วยบริการปฐมภูมิทั้งหมดใน
เครือข่ายระดับอ าเภอ ทีม่ีอัตราการ
ใช้ยาปฏิชีวนะในผ่านเกณฑ์
เป้าหมายทั้ง 2 โรค 
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ :ส านักบริหารการสาธารณสุขส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข   

ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง / หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์/  
e-mail address 

ประเด็น/ 
ส่วนที่รับผิดชอบ 

1. ภญ.พรพิมล จันทร์คณุาภาส เภสัชกรช านาญการพเิศษ 
ส านักบริหารการสาธารณสุข 

02 590 1628 
pchankunapars@gmail.com 

 

2. ภญ.วรนัดดา  ศรีสุพรรณ เภสัชกรช านาญการพเิศษ 
ส านักบริหารการสาธารณสุข 

02 590 1628 
naddavo@gmail..com 

 

3. ภญ.ไพร า บญุญะฤทธ์ิ เภสัชกรช านาญการ 
ส านักบริหารการสาธารณสุข 

02 5901628 
praecu@gmail.com 
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รายละเอียดตัวชี้วัด 

หมวด Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) 

แผนที่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 

โครงการที ่ 2.โครงการป้องกันและควบคุมการดื้อยาต้านจุลชีพและการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล 

ลักษณะ Leading Indicator 

ระดับการวัดผล เขต 

ชื่อตัวชี้วัดเชิงปรมิาณ 36. ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล(RDU) 

ค านิยาม 1. การประเมินโรงพยาบาลใช้ยาอย่างสมเหตุผล เป็นการประเมินโรงพยาบาล/เครือข่ายบริการ
สุขภาพระดับอ าเภอ ซึ่งประกอบด้วยเกณฑ์การประเมินโรงพยาบาล 18 ตัวช้ีวัด และเกณฑ์การประเมิน 
รพ.สต./หน่วยบริการปฐมภูมิ 2 ตัวช้ีวัด รวมเป็นจ านวน 20 ตัวช้ีวัด (กรณีเป็น รพ.ระดับ A,S,M1 จะเพิ่ม
การประเมินเรื่องการดื้อยาต้านจุลชีพ (Antimicrobial Resistance ; AMR) 1 ตัวช้ีวัด) 

2. ระดับการพัฒนาสู่การเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) ดังนี ้

ขั้นที่ 1  การด าเนินการตามตัวชี้วัด RDU ดังน้ี 

RDU 1  หมายถึง โรงพยาบาลแม่ข่าย (โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาล
ชุมชน) เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ตามเกณฑ์
เป้าหมาย 

RDU 2 หมายถึง โรงพยาบาลลูกข่าย(โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล) มีการส่งเสริมการใช้
ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบ ใน 2 โรค ตามเกณฑ์เป้าหมาย 

RDU 1  :  ประเมิน (Process) RDU 2 

1. มีการก าหนดนโยบายเป็น RDU Hospital  
2. มีมาตรการและกิจกรรมส่งเสริมการใช้ยาสม

เหตุผล  
3. มีการพัฒนาระบบสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูล

ตัวช้ีวัด RDU 20 ตัวช้ีวัด  
4. มีการติดตามประเมินผล  
5. การจัดการการดื้อยา (AMR) : กรณีเป็น รพ.ระดับ 

A,S,M1 ต้องมีแผนปฏิบัติการการเฝ้าระวังทาง
ห้องปฏิบัติ การ การป้องกันและควบคุมการ
แพร่กระจายของเชื้อและการดูแลก ากับการใช้ยา
ปฏิชวีนะอย่างสมเหตุผล 
 

- 
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RDU 1  :  ประเมินผลด าเนินงาน (Output) RDU 2 : ประเมินผลด าเนินงาน (Output) 
โรงพยาบาล ต้องผ่านเกณฑ์ต่อไปนี้ 
1. อัตราการสั่งใช้ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติผ่าน

เกณฑ์ที่ก าหนด 
2. การพัฒนาศักยภาพการด าเนินงานของ PTC 

ผ่านเกณฑ์ระดับ 3  
3. รายการยาที่ควรพิจารณาตัดออก 8 รายการ  

ซึ่งยังคงมีอยู่ในบัญชีรายการยาของโรงพยาบาลไม่
เกิน 1 รายการ 

4. จัดท าฉลากยามาตรฐาน 13 กลุม่ยา  
5. การส่งเสริมจริยธรรมในการจัดซื้อจัดหายาและ

การส่งเสริมการขายยา ผ่านระดับ 3 

รพ.สต. ต้องผ่านเกณฑ์ ดังนี ้
จ านวน รพ.สต./หน่วยบริการปฐมภูม ิ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของ รพ.สต./หน่วย 
บริการปฐมภูมิทั้งหมดในเครือข่ายระดับ 
อ าเภอ ท่ีมีอัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่ม 
โรคตดิเช้ือทางเดินหายใจส่วนบนและโรค 
อุจจาระร่วงเฉียบพลันผ่านเกณฑ์เป้าหมาย 
ทั้ง 2 โรค 

ขั้นที่ 2 หมายถึง มีการด าเนินการตามตัวชี้วัด RDU  
RDU 1: ประเมินผลด าเนินงาน (Output) RDU 2: ประเมินผลด าเนินงาน(Output) 

โรงพยาบาล ต้องผ่านเกณฑ์ต่อไปนี้ 
1. ผลการด าเนินงานของตัวช้ีวัด จ านวน 5 ตัวช้ีวัด

ตาม RDU ขั้นที่ 1 
2. อัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มโรคติดเช้ือทางเดิน

หายใจส่วนบน  
โรคอุจาระร่วงเฉียบพลัน แผลสดอุบัติเหตุ และสตรี
คลอดปกติครบก าหนดคลอดทางช่องคลอด ผ่าน
เกณฑ์ทั้ง 4 ตัวช้ีวัด  

3. การใช้ยา NSAIDs ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระดับ 3 ขึ้นไป 
ไม่เกินร้อยละ10  

4. การใช้ยา glibenclamideในผู้ป่วยสูงอายุ หรือไต
ท างานบกพร่อง ไม่เกินร้อยละ 5 

5. การไม่ใช้ยาที่ห้ามใช้ในสตรีตั้งครรภ์ ได้แก่ 
warfarin*, statins, ergots   
(* ยกเว้นกรณีใส่ mechanical heart valve) 

6. การจัดการการดื้อยา (AMR) : กรณีเป็น รพ.ระดับ 
A,S,M 1 ต้องมีรายงานอัตราการติดเช้ือดื้อยา 
(AMR) ในกระแสเลือด 

รพ.สต. ต้องผ่านเกณฑ์ ดังนี้ 
จ านวน รพ.สต./หน่วยบริการปฐมภูมิไม่น้อย 
กว่าร้อยละ 60 ของ รพ.สต./หน่วยบริการ 
ปฐมภูมิทั้งหมดในเครือข่ายระดับอ าเภอ ที่มี 
อัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มโรคติดเช้ือทาง 
เดินหายใจส่วนบนและโรคอุจจาระร่วงเฉียบ 
พลันผ่านเกณฑ์เป้าหมายทั้ง 2 โรค 

ขั้นที่ 3  หมายถึง มีการด าเนินการตามตัวชี้วัด RDU 
RDU 1: ประเมินผลด าเนินงาน (Output) RDU 2: ประเมินผลด าเนินงาน(Output) 

โรงพยาบาล ต้องผ่านเกณฑ์ต่อไปนี้ 
1. ตัวช้ีวัด RDU ผ่านเกณฑ์ทั้ง 18 ตวัช้ีวัด  
2. การจัดการการดื้อยา (AMR) : กรณีเป็น รพ.ระดับ 

A, S, M1 ต้องมีรายงานอัตราการติดเชื้อดื้อยา 
(AMR) ในกระแสเลือดลดลงร้อยละ 50 จาก 
Baseline data 

รพ.สต. ต้องผ่านเกณฑ์ ดังนี ้
จ านวน รพ.สต./หน่วยบริการปฐมภูมิทุกแห่งใน
เครือข่ ายระดับอ า เภอที่มี อั ตราการใ ช้ยา
ป ฏิ ชี ว น ะ ใ น ก ลุ่ ม โ ร ค ติ ด เ ช้ื อ ท า ง เ ดิ น 
หายใจส่วนบนและโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน
ผ่านเกณฑ์เป้าหมายทั้ง 2 โรค 
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3. ผู้ป่วยติดเชื้อด้ือยา (Antimicrobial Resistance ; AMR) ในกระแสเลือด  

หมายถึง ผู้ป่วยตดิเช้ือดื้อยาในกระแสเลือดจากแบคทีเรีย 8 ชนิด ได้แก่ Acinetobacterspp., 
Pseudomonas spp., Klebsiella pneumonia, Staphylococcus aureus, Escherichia 
coli,Salmonellaspp., Enterococcus และ Streptococcus pneumonia. 

เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ 60  ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 

โรงพยาบาลในสังกัด
กสธ. เป็นโรงพยาบาล
ส่งเสริมการใช้ยาอย่าง
สมเหตุผล (RDU1 และ 
RDU2)  ข้ันท่ี 1 ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของโรงพยาบาลทั้งหมด 

โรงพยาบาล RDU ขั้นที่ 
1 ทุกแห่งและขั้นที่ 2 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ของโรงพยาบาลทั้งหมด 

โรงพยาบาล RDU ขั้นที่ 
1 ทุกแห่งและขั้นที่ 2 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของโรงพยาบาลทั้งหมด 

โรงพยาบาล RDUขั้นที่ 
2 ทุกแห่งและขั้นที่ 3 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ของโรงพยาบาลทั้งหมด 

โรงพยาบาล RDUขั้นที่ 2 
ทุกแห่ง และขั้นท่ี 3ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของ
โรงพยาบาลทั้งหมด 

 

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและปลอดภัยในการใช้ยา  
2. เพื่อลดการเกดิเช้ือดื้อยาและลดการป่วยจากเชื้อดื้อยา  

ประชากรกลุม่เป้าหมาย โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และหน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่ายระดับ
อ าเภอ 

วิธีการจัดเก็บข้อมลู รายงาน 

แหล่งข้อมลู ข้อมูลจากโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน 

รายการข้อมลู 1 A = จ านวนโรงพยาบาลส่งเสรมิการใช้ยาอยา่งสมเหตผุล (RDU) 

รายการข้อมลู 2 B = จ านวนโรงพยาบาลทั้งหมด  

สูตรค านวณตัวชี้วัด (A/B) x 100 

ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 4 
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เกณฑ์การประเมิน :ปี 2560 
ปี 2560 : 

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

มีนโยบายและแผนการ
ด าเนินงานเพื่อ
ขับเคลื่อนตามแนวทาง 

มีกิจกรรมส่งเสรมิ 
RDU-AMR 
 

มีรายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
ตัวช้ีวัด 

ประเมินผลการด าเนินงานของโรงพยาบาล และสรุปร้อยละ
ข อ ง โ ร ง พ ย า บ า ล ที่ ใ ช้ ย า อ ย่ า ง ส ม เ ห ตุ ส ม ผ ล  
ขั้นที่ 1 (เป้าหมาย ร้อยละ 80) 

ปี 2561 : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

   ประเมินผลการด าเนินงานของโรงพยาบาล และสรุปร้อย
ละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตสุมผล 
ขั้นที่ 2 (เป้าหมายร้อยละ 50) 

ปี 2562 :  
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

   ประเมินผลการด าเนินงานของโรงพยาบาล และสรุปร้อยละ
ของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล  
ขั้นที่ 2 (เป้าหมายร้อยละ 80) 

ปี 2563 : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

   ประเมินผลการด าเนินงานของโรงพยาบาล และสรุปร้อย
ละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตสุมผล ข้ันท่ี 3 
(เป้าหมายร้อยละ 50) 

ปี 2564 : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

   ประเมินผลการด าเนินงานของโรงพยาบาล และสรุปร้อย
ละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตสุมผล ข้ันท่ี 3 
(เป้าหมายร้อยละ 80) 

 

วิธีการประเมินผล :  การรายงาน และการวิเคราะห์เปรียบเทียบผล 
เอกสารสนับสนุน :  รายการตัวช้ีวัดเพื่อประเมินระดับการพัฒนาสู่การเป็นหน่วยบริการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 

รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน 

Baseline 
data 

หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2557 2558 2559 

RDU ขั้นที่ 1  ร้อยละ - - 15 %  
(รพ. 133 แห่งด าเนิน

โครงการ RDU Hospital 
จากรพ.ทั้งหมด 896 แห่ง) 

การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตสุมผล (RDU) 
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ผู้ให้ข้อมลูทางวชิาการ / 

ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1. ภญ.ไพร า บญุญะฤทธ์ิ   เภสัชกรช านาญการ 
   โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-5901628 โทรศัพท์มือถือ : 092-3953289 
   โทรสาร : 02-5901634             E-mail : praecu@gmail.com 
ส านักบริหารการสาธารณสขุ (RDU) 
2.นางสาววันทนา ปวีณกิตติพร              นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญการพิเศษ 
   โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-9510000 ต่อ 99302  โทรศัพท์มือถอื : 087-7059541 
   โทรสาร : 02-5910343   E-mail :wantana.p@dmsc.mail.go.th 
กรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย์ (AMR) 

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 

1. ส านักบริหารการสาธารณสุข (RDU) 
2. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (AMR) 

ผู้รับผิดชอบการรายงาน
ผลการด าเนินงาน 

1. นางสาวพรพิมล จันทร์คณุาภาส  เภสัชกรช านาญการพิเศษ 
   โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5901628 โทรสาร : 02-5901634   
   E-mail : pchankunapars@gmail.com 
2. นางสาววรนัดดา ศรีสุพรรณ             เภสัชกรช านาญการพิเศษ 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5901628 โทรสาร : 02-5901634   
    E-mail : naddavo@gmail.com 
3. นางสาวไพร า บุญญะฤทธิ ์  เภสัชกรช านาญการ 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5901628 โทรศัพท์มือถือ : 092-3953289 
    โทรสาร : 02-5901634  E-mail :praecu@gmail.com 

ส านักบริหารการสาธารณสขุ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ(RDU) 

mailto:praecu@gmail.com
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ตัวช้ีวัด เพ่ือประเมินระดับการพัฒนาสู่การเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 

1. ตัวช้ีวัดRDU ระดับโรงพยาบาล ( RDU ๑ - RDU Hospital)จ านวน 18 ตัวช้ีวัด 

ล าดับ ตัวชี้วัด เกณฑ ์
1.  ร้อยละของรายการยาที่สัง่ใช้ยาในบัญชียาหลักแห่งชาต ิ

 
รพ.ระดับ 

A ≥ร้อยละ 75 
S ≥ร้อยละ 80 

M1-M2 ≥ ร้อยละ 85 
F1-F3 ≥ ร้อยละ 90 

2. * ประสิทธผิลการด าเนินงานของคณะกรรมการ PTC ในการชี้น าสื่อสารและส่งเสริม
เพื่อน าไปสู่การเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 

ระดับ 3 

3.  การด าเนินงานในการจัดท าฉลากยามาตรฐาน ฉลากยาเสริม และเอกสารข้อมูลยาใน 
13 กลุ่ม ที่มีรายละเอียดครบถว้น 

รายการยา 13 กลุ่ม 

4.  รายการยาที่ควรพิจารณาตัดออก 8 รายการ ซึ่งยังคงมีอยู่ในบัญชีรายการยาของ
โรงพยาบาล  

≤ 1 รายการ 

5.  การด าเนินงานเพื่อส่งเสริมจริยธรรมในการจัดซื้อและส่งเสริมการขายยา ระดับ 3 
6.  ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคติดเชื้อที่ระบบการหายใจช่วงบนและหลอดลมอักเสบ

เฉียบพลันในผู้ป่วยนอก 
≤ ร้อยละ 20 

7.  ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลนั ≤ ร้อยละ 20 
8.  ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในบาดแผลสดจากอุบัติเหตุ ≤ ร้อยละ 40 
9.  ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในหญงิคลอดปกติครบก าหนดทางช่องคลอด ≤ ร้อยละ 10 
10.  ร้อยละของผู้ป่วยความดันเลือดสูงทั่วไป ที่ใช้ RAS blockade (ACEI/ ARB/ Renin 

inhibitor) 2 ชนิดร่วมกันในการรักษาภาวะความดนัเลือดสูง 
ร้อยละ 0 

11.  ร้อยละของผู้ป่วยที่ใช้glibenclamideในผู้ป่วยที่มีอายุมากกวา่ 65 ปีหรือมีeGFR
น้อยกว่า 60 มล./นาท/ี1.73 ตารางเมตร 

≤ร้อยละ 5 
 

12.  ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ใชย้า metformin เป็นยาชนิดเดยีวหรือร่วมกับยาอื่น
เพื่อควบคุมระดับน้ าตาล โดยไมม่ีข้อห้ามใช้ (ห้ามใช้หาก eGFR<30 มล./นาที/
1.73 ตร.ม.) 

≥ ร้อยละ 80 

13.  ร้อยละของผู้ป่วยที่มีการใชย้ากลุ่ม NSAIDs ซ้ าซ้อน ≤ ร้อยละ 5 
14.  ร้อยละผู้ป่วยโรคไตเร้ือรังระดับ 3 ขึ้นไปทีไ่ด้รับยา NSAIDs  ≤ ร้อยละ 10 
15.  ร้อยละผู้ป่วยโรคหืดเรื้อรังที่ได้รับยา inhaled corticosteroid  ≥ร้อยละ 80 
16.  ร้อยละผู้ป่วยนอกสูงอายุ (มากกว่า 65 ปี) ที่ใช้ยากลุ่ม long-acting 

benzodiazepine ได้แกc่hlordiazepoxide, diazepam, 
dipotassiumchlorazepate 

≤ ร้อยละ 5 

17.  จ านวนสตรีตัง้ครรภ์ทีไ่ด้รบัยาที่หา้มใช้ ได้แก่ ยา warfarin*, statins, ergots เมื่อรู้ว่า
ตั้งครรภ์แล้ว(* ยกเว้นกรณีใส่ mechanical heart valve) 

 0 คน 

18.  ร้อยละของผู้ป่วยเด็กที่ได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ (ครอบคลุมโรค ≤ ร้อยละ 20 
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1. ตัวช้ีวัดRDU ระดับโรงพยาบาล ( RDU ๑ - RDU Hospital)จ านวน 18 ตัวช้ีวัด 

ล าดับ ตัวชี้วัด เกณฑ ์
ตามรหัส ICD-10ตาม RUA-URI) และได้รบัยาตา้นฮิสตามีนชนดิ non-sedating 

2.  ตัวชี้วัดRDU ระดับ รพ.สต./หน่วยบริการปฐมภูมิ (RDU ๒ - RUA PCU/CMU) จ านวน 2 ตัวชี้วัด 
ล าดับ ตัวชี้วัด เกณฑ ์
19.  ร้อยละของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลและหน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่ายที่มีอัตราการ

ใช้ยาปฏิชีวนะในโรคติดเชื้อที่ระบบการหายใจช่วงบนและหลอดลมอักเสบเฉียบพลัน 
≤ ร้อยละ 20 

 ร้อยละ 100  

20.  ร้อยละของโรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพต าบลและหน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่าย ที่มีการใชย้า
ปฏิชีวนะในโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน  ≤ ร้อยละ 20 

ร้อยละ 100  

* รายละเอียดตัวชี้วัดจะจัดส่งให้ภายหลัง 

3.  ตัวช้ีวัด Antimicrobial Resistance : AMR จ านวน 1 ตัวช้ีวัด ส าหรับรพ.ระดับ A, S และ M1 

ล าดับ ตัวชี้วัด เกณฑ ์

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

ปีแรกให้มีรายงาน 
เป็น baseline data 
และลดลงในปีถัดไป 

การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพ (Antimicrobial Resistance : AMR) 
การส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ส าคัญในการลดปัญหาการเกิดเชื้อ

ดื้อยาต้านจุลชีพ ซึ่งขณะนี้เป็นปัญหาใหญ่ระดับโลก กระทรวงสาธารณสุขจึงจัดความส าคัญเป็นล าดับแรกในการ
พัฒนาให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล แต่อย่างไรก็ตามปัญหาการเกิดเชื้อดื้อยาและการแพร่กระจายของเชื้อดื้อยา
ต้านจุลชีพในโรงพยาบาลมีหลายปัจจัยมาเกี่ยวข้อง ดังนั้น เพ่ือให้การจัดการปัญหาการดื้อยาต้านจุลชีพใน
สถานพยาบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จ าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบป้องกันและควบคุมการดื้อยาต้านจุลชีพใน
โรงพยาบาลดังนี้ 

1. บูรณาการระบบงานและการด าเนินงานของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องได้แก่ คณะกรรมการเภสัชกรรม
และการบ าบัด(PTC) องค์กรแพทย์/ทีมดูแลผู้ป่วย (Patient Care Team : PCT) ทุกสาขาคณะกรรมการป้องกันและ
ควบคุมการติดเชื้อ (Infection Control Committee : ICC)คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ โดย
โรงพยาบาลจะต้องก าหนดนโยบาย และทิศทางในการจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพ และจัดให้มีทีมผู้รับผิดชอบและ
บทบาทหน้าที่ที่ชัดเจนในการขับเคลื่อนการควบคุมและป้องกันเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ  

2. มีแผนปฏิบัติการรองรับยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพ ได้แก่  
๒.๑  การเฝ้าระวังและวินิจฉัยเชื้อและเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพทางห้องปฏิบัติการและระบบเตือน(Lab 

alert)อย่างทันสถานการณ ์
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2.๒การป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพในโรงพยาบาลและระบบ
รับ-ส่งต่อผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยา  

๒.3 การดูแลก ากับการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล (Antibiotic Stewardship) 
๒.4การจัดท าข้อมูลและรายงานสถานการณ์ที่มีความสัมพันธ์กับเชื้อดื้อยา (AMR)ของ

โรงพยาบาล ได้แก่ 
- รายงานการดื้อยาของเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพของโรงพยาบาลทางห้องปฏิบัติการประจ าปี 
- มี Antibiogramของโรงพยาบาล โดยแยก site of infection และหอผู้ป่วย ICU & non ICU 
- อัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาล แยกการติดเชื้อไม่ดื้อยา และการติดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ 
- อัตราการติดเชื้อในกระแสเลือดจากแบคทีเรียดื้อยาต้านจุลชีพ 
- มูลค่าและจ านวน (Defined Daily Dose: DDD) การใช้ยาปฏิชีวนะ 
- ผลการประเมินการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล (DUE/DUR)  

รายการเชื้อแบคทีเรียดื้อยาและยาต้านจุลชีพที่ส าคัญที่ใช้เป็นสัญญาณเตือนระดับประเทศ ได้แก่  
1. Acinetobacterbaumannii 

• Carbapenem 
• Colistin* 

2. Pseudomonas aeruginosa 
• Antipseudomonal penicillin (Piperacillin + Tazobactam) 
• Carbapenem 
• Colistin 

3. Klebsiella pneumoniae 
 
 

• Extended-Spectrum Cephalosporin (Ceftriaxone or Cefotaxime) 
• Carbapenem 
•  
•  
•  
• Colitstin 

• Colistin 
•  4. Staphylococcus aureus 
 Methicillin(MRSA) 
 Vancomycin (VISA and VRSA) 

5. Escherichia coli 
• Colistin 
• Carbapenem 
• Fluoroquinolone (Ciprofloxacin)  
• Extended-Spectrum Cephalosporin (Ceftriaxone or Cefotaxime) 

6. Salmonellaspp. 
• Colistin 
• Fluoroquinolone (Ciprofloxacin)  
• Extended-Spectrum Cephalosporin (Ceftriaxone or Cefotaxime) 

7. Enterococcus 
• Vancomycin (VRE) 
•  8. Streptococcus pneumonia 

 • Penicillin (Ampicillin) 
• Macrolide (Erythromycin) 
• Extended-Spectrum Cephalosporin (Ceftriaxone or Cefotaxime) 
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RDU 2
ประเมินผลด าเนินการ (Output)  

1)  ร้อยละ

การสัง่ใช้ยา

ในบญัชียาหลกั

แหง่ชาต ิED

2)  ระดบัการพัฒนา

ประสิทธผิลการด าเนินงาน

ศักยภาพ PTC

3)  จ านวนรายการยา

ทีค่วรพิจารณาตดัออก ซ่ึง

ยังคงมีอยู่ในบญัชียา

โรงพยาบาล

4)  การจัดท า

ฉลากยามาตรฐาน 

13 กลุ่มยา

5) การส่งเสรมิ

จรยิธรรมฯ
ร้อยละของ รพ.สต.ที่ผ่านเกณฑ์

ใชย้าปฏชิวีนะ ใน 2 โรค 

URI และ AD ตามเปา้หมาย

รอ้ยละ ..... ระดบั ..... จ านวน ..... รายการ ระดบั ..... ระดบั ..... ร้อยละ ..... ผ่าน ไมผ่่าน

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ม ี มี มี

รพ.ระดบั

A ≥ ร้อยละ 75

S ≥ ร้อยละ 80

M1-M2 ≥ ร้อยละ 85

F1-F3 ≥ ร้อยละ 90

ระดบั 3 ≤ 1 รายการ ระดบั 3 ระดบั 3 ≥ ร้อยละ 40

ผ่านเกณฑ์ RDU 1 

และ RDU 2 ขั้นที่ 1

 ตามเกณฑ์

เป้าหมายตัวชี้วัด

เปา้หมาย SP-RDU

ปงีบประมาณ 2560

จังหวดั ……………………………………………..

  3)  C = ร้อยละของโรงพยาบาลที่เปน็ รพ.ส่งเสริมการใชย้าอยา่งสมเหตผุล    (A / B) x 100 

RDU 1 : ประเมิน Process
มีแผนปฏบิตักิาร

จัดการเชื้อดือ้ยาใน

 รพ.

 มีระบบสารสนเทศ

ในการจัดเก็บ

ข้อมูลตวัชี้วัด 

SP-RDU

มีคณะกรรมการ

ขับเคลือ่น SP-RDU

ผลการประเมนิ

การเปน็ RDU Hospital

สรุปผลการด าเนินงาน

รพ.ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เปน็ รพ .ส่งเสริมการใชย้าอยา่งสมเหตผุล  (ผ่านเกณฑ์ RDU 1 และ RDU 2)  ขัน้ที่ 1 ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80 ของ รพ.ทั้งหมด

  1)  A = จ านวน รพ. ที่เปน็ RDU Hospital ตามเกณฑ์เปา้หมาย (ผ่านเกณฑ์ RDU 1 และ RDU 2)  ขัน้ที่ 1  จ านวน ......... แห่ง

  2)  B = จ านวน รพ. ทั้งหมด    จ านวน ......... แห่ง 

RDU 1

ข้อมูลตามเป้าหมาย การตรวจติดตาม และ /หรือ ผลลพัธ์ในการแนวทางการตรวจราชการ SP-RDU ประจ าปีงบประมาณ 2560

RDU 1 : ประเมินผลด าเนินการ (Output)  รพศ.

รพท.

รพช.

ล าดบั

เกณฑ์เป้าหมาย 

ส านักบริหารการสาธารณสุข ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขง
25 พฤศจิกายน 2559.
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ค าชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัด 
Service Plan สาขา RDU  

ตัวช้ีวัดที่ 1 ร้อยละการสั่งยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 
วัตถุประสงค์ของการมีตัวช้ีวัดนี ้ เพื่อส่งเสริมการใช้ยาในบัญชียาหลักแห่งชาต ิ
ช่ือตัวช้ีวัด ร้อยละการสั่งยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 
ข้อมูล 1 A = จ านวนรายการยาในบัญชียาหลักแห่งชาติที่สั่งให้ผู้ป่วยนอก 
ข้อมูล 2 B = จ านวนรายการยาทีส่ั่งทั้งหมดของผู้ป่วยนอก ในช่วงที่เก็บข้อมูล 
สูตรในการค านวณตัวช้ีวัด (A/B) x 100  
เกณฑ์เป้าหมาย รพ.ระดับ A ≥ 75%, S ≥ 80%, M1-M2 ≥ 85%, F1-F3 ≥ 90% 
แหล่งข้อมูล จากฐานข้อมูลการจ่ายยาผู้ป่วยนอก 
หมายเหต ุ บัญชียาหลักแห่งชาติใช้ตามประกาศบัญชียาหลักในแต่ละช่วงเวลาที่มีการ

ประกาศเปลี่ยนแปลงในการค านวณ 

ตัวชี้วัดที่ 2 ประสิทธิผลการด าเนินงานของคณะกรรมการ PTC ในการชี้น าสื่อสาร และส่งเสริมเพ่ือน าไปสู่การ
เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 

เกณฑ์เป้าหมาย  :  ระดับ 3 พอใจกับผลงาน 

ระดับ 1  
ระยะเริ่มต้น 

ระดับ 2  
ก าลังพัฒนา 

ระดับ 3  
พอใจกับผลงาน 

ระดับ 4  
โดดเด่น  

ระดับ 5  
เป็นแบบอย่างท่ีดีของ

การปฏิบัต ิ
1. PTC มีมติให้
ด าเนินงานตามแนว
ทางการพัฒนา
ระบบบริการ
สุขภาพ (Service 
Plan) สาขา RDU  
2. ก าหนดทีม
ผู้รับผิดชอบและ
บทบาทหน้าท่ีอย่าง
ชัดเจน 

1. มีการด าเนินการ
ระดับ 1 ครบถ้วน 
2. มีกิจกรรมรณรงค์
สื่อสารท าความเข้าใจ
แผนการด าเนินงาน
กับบุคลากร  
3. วางแผนและ
ด าเนินการ จดัการ
ฝึกอบรม สร้างความ
เข้าใจและการยอมรับ
ของบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง 
4. มีการพัฒนาระบบ
สารสนเทศและมีการ
เก็บข้อมูลตามตัวช้ีวัด 
เพื่อวิเคราะห์ และ
รายงาน ใน PTC  

1. มีการด าเนินการ
ระดับ 1 และ 2 
ครบถ้วน 
2. มีมาตรการ/
กิจกรรมส่งเสริมการ
ด าเนินงานเพื่อให้
บรรลเุป้าหมายของ
ตัวช้ีวัดต่าง ๆ 
3. มีการด าเนินงาน
บรรลผุลตามเกณฑ์
เป้าหมาย ของตวัช้ีวัด 
ล าดบัที่ 1, 3 – 5 
4. ร้อยละ 40 ของ
รพ.สต.และหน่วย
บริการปฐมภูมใิน
เครือข่าย ผา่นเกณฑ์
เป้าหมายการใช้ยา
ปฏิชีวนะ ทั้ง 2 กลุ่ม
โรค 

1. มีการด าเนินการ
ระดับ 1, 2 และ 3
ครบถ้วน 
2. บูรณาการการ
พัฒนาระบบบริการ
ให้มีการใช้ยาอย่าง
สมเหตุผล กับทีม 
Service Plan สาขา
อื่นๆ ในโรงพยาบาล 
3. มีการด าเนินงาน
บรรลตุามเกณฑ์
เป้าหมายของ
ตัวช้ีวัด ไม่น้อยกว่า 
16 ตัวช้ีวัด 
4. ร้อยละ 60 ของรพ.
สต.และหน่วยบริการ
ปฐมภูมิในเครือข่าย 
ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย
การใช้ยาปฏิชีวนะทั้ง 
2 กลุ่มโรค 

1. มีการด าเนินการ 
ระดับ 1, 2, 3 และ 4 
ครบถ้วน 
2. มีการด าเนินงาน
บรรลตุามเกณฑ์
เป้าหมายทุกตัวช้ีวัด 
3. มีรูปแบบการ
ด าเนินงานท่ีแสดงถึง
วัฒนธรรมคณุภาพ 
ความปลอดภัยและ
การเรยีนรู้ สามารถใช้
เป็นแบบอย่างได ้
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เกณฑ์เป้าหมาย  :  ระดับ 3 พอใจกับผลงาน 

ระดับ 1  
ระยะเริ่มต้น 

ระดับ 2  
ก าลังพัฒนา 

ระดับ 3  
พอใจกับผลงาน 

ระดับ 4  
โดดเด่น  

ระดับ 5  
เป็นแบบอย่างท่ีดีของ

การปฏิบัต ิ
5. มีการวิจัยและ
พัฒนาด้านการใช้ยา
อย่างสมเหตุผล 

 
ตัวชี้วัดที่ 3 การด าเนินงานในการจัดท าฉลากยามาตรฐาน ฉลากยาเสริม และเอกสารข้อมูลยาใน 13 กลุ่ม ที่มี
รายละเอียดครบถ้วน 

ตัวชี้วดั เกณฑ ์ ระดับการด าเนินงาน 

1 2 3 4 5 
ร้อยละรายการยาใน 13 กลุ่ม* ที่มีรายละเอียด
บนฉลากยาครบถ้วน แยกตามประเด็น ดังนี ้ 
ก. ช่ือยาภาษาไทย  และค าเตือน 
ข. ฉลากยาเสริม  

ระดับ 3  (ก.) 
5 

กลุ่ม 
 

(ก.) 
10 
กลุ่ม 

 

(ก.) 
13 
กลุ่ม 

 

(ก.) 13 กลุ่ม   
และ (ข.) มฉีลาก
ยาเสริมตามที่
แนะน า  

(ก.) 13 กลุ่ม 
และยารายการ
อื่น และ (ข.) มี
ฉลากยาเสริม
ตามที่แนะน า  

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

    หมายเหตุ:  
1. กรณีท่ีบัญชียาโรงพยาบาลมีกลุ่มยาไม่ครบทั้ง 13 กลุ่ม ให้ถือว่ากลุ่มยาที่ไม่มีนับเป็น 1 ด้วย 
2. ระดับ 1 – 3 หมายถึง มีการพัฒนาฉลากยาให้มีชื่อยาภาษาไทย และค าเตือนครบถ้วน 
3. ระดับ 4 ขึ้นไป หมายถึง มีการพัฒนาฉลากยาให้มีชื่อยาภาษาไทย ค าเตือนครบถ้วน และมีฉลากยาเสริมพร้อมให้
ส าหรับผู้ป่วยที่ควรได้รับข้อมูลเพ่ิมเติม 

 
ตาราง ตัวอย่างของค าเตือนบนฉลากยาเก่ียวกับข้อห้ามใช้ หรือผลข้างเคียงส าคัญ  

ชื่อยา ค าเตือน 

พาราเซตามอลชนิดเม็ด  ห้ามใช้เกิน 8 เม็ดต่อวัน เพราะอาจเป็นพิษต่อตับ  
พาราเซตามอลชนิดน้ า อย่าใช้เกิน 5 ครั้งต่อวัน เพราะอาจเป็นพิษต่อตับ  
พาราเซตามอลสูตรผสม  

(ออเฟนนาดรีน ทรามาดอล โคเดอีน)  

ระวังการใช้ร่วมกับยาอื่นท่ีมีพาราเซตามอลเป็นส่วนประกอบ  

ไอบูโพรเฟน เมื่อใช้แบบ prn  ไม่ควรใช้ขณะท้องว่างเพื่อลดการระคายเคืองทางเดินอาหาร  

ไอบูโพรเฟน เมื่อใช้แบบต่อเนื่อง  พบแพทย์ทันทีหากมีอาการถ่ายด า หน้ามืด เป็นลม  

เซททิริซิน  เป็นยาชนิดง่วงน้อย แต่อาจง่วงไดใ้นผู้ใช้ยาบางราย  

อะมอกซิซิลลิน  ใช้ติดต่อกันจนหมดเพื่อป้องกันเช้ือดื้อยาหรือโรคแทรกซ้อน  

ดอมเพอริโดน  ไม่ควรใช้เกินกว่าขนาดท่ีระบุเพราะอาจทาให้หัวใจเต้นผิดจังหวะ  

อีนาลาพริล  โปรดแจ้งแพทย์หากเกิดอาการไอต่อเนื่องหลังใช้ยา  

แอมโลดิพีน  โปรดแจ้งแพทย์หากมีอาการบวมที่เท้าหลังใช้ยา  



๑๙๘ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

ชื่อยา ค าเตือน 

เมตฟอร์มิน  พบแพทย์ทันทีหากมีอาการคลื่นไส ้ปวดท้องร่วมกับหอบเหนื่อย  

ซัลโฟนิลยูเรยี (ไกลเบนคลาไมด ์กลิบพิไซด)์  ระวังการเกดิน้ าตาลต่ าในเลือด เช่น หิว หน้ามืด เหงื่อแตก ใจสั่น  

ซิมวาสแตติน  หยุดยาและพบแพทย์หากมีอาการเจ็บกล้ามเนื้อโดยไม่มีสาเหต ุ 

โคลชิซีน  

-เมื่อใช้รักษาข้ออักเสบเฉยีบพลัน  

-เมื่อใช้แบบต่อเนื่อง  

อย่าใช้เกินกว่าขนาดท่ีระบ ุเพราะอาจท าให้ท้องเสียรุนแรง  

หยุดยาทันที หากมีอาการท้องเสยี อาเจียน หรือปวดท้อง  

อัลโลพรูินอล  พบแพทย์ทันที หากมีผื่น เป็นไข ้ตาแดง มีแผลในปากหลังใช้ยา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙๙ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

ตัวอย่างของฉลากยาเสริม 

 



๒๐๐ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

 
 



๒๐๑ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

ตัวช้ีวัดที่ 4 จ านวนรายการยาที่ควรตัดออก 8 รายการ ซึ่งยังคงมีอยู่ในบัญชีรายการยาโรงพยาบาล 

วัตถุประสงค์ของการมีตัวช้ีวัดนี ้ เพื่อให้มีรายการยาที่ปลอดภัยและมีประสิทธิผลตามหลักวิชาการ 
ช่ือตัวช้ีวัด จ านวนรายการยาที่ควรตัดออก 8 รายการ ซึ่งยังคงมีอยู่ในบัญชีรายการยา

โรงพยาบาล 
เกณฑ์เป้าหมาย มียาที่ควรตดัออก คงอยู่ในบัญชียาโรงพยาบาลไมเ่กิน 1 รายการ 
แหล่งข้อมูล จากเอกสารบัญชียาโรงพยาบาลฉบับล่าสุด 
หมายเหต ุ รายการยา 8 รายการ รายละเอียดตามค าแนะน าในคู่มือการด าเนินงานโรงพยาบาล

ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU Hospital Manual) หน้า 95 – 103 

ตัวช้ีวัดที่ 5  การด าเนินงานเพื่อส่งเสริมจริยธรรมในการจัดซื้อและส่งเสริมการขายยา 

ระดับ  รายละเอียด 
(เกณฑ์เป้าหมาย : ระดับ 3  ) 

การด าเนินการ 
ม ี ไม่ม ี

ระดับ 1  - มีการประกาศเป็นนโยบายองค์กร 
- มีการสื่อสารภายในให้บุคลากรรับทราบเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจดัซื้อจัดหา

และการส่งเสริมการขายยา กระทรวงสาธารณสุข  
ปี พ.ศ.2557 อย่างทั่วถึง 

  

ระดับ 2  - มีการก าหนดแนวปฏิบัตติามเกณฑ์จริยธรรมฯ เป็นลายลักษณ์อักษร  
- มีการด าเนินการและมรีะบบการรายงานเพื่อติดตามการปฏิบัติในระดับ 4   

อย่างน้อย 2 ข้อ 

  

ระดับ 3 - มีการด าเนินการและมรีะบบการรายงานเพื่อติดตามการปฏิบัติในระดับ 4   
   อย่างน้อย 5 ข้อ  
- มีระบบประเมินและปรับปรุงกระบวนงานเป็นบางข้อ 

  

ระดับ 4 - มีการด าเนินการครบถ้วนท้ัง 8 ข้อ รวมทั้งมีระบบการรายงานเพื่อติดตามการ
ปฏิบัติ ดังนี ้
๑. แนวปฏิบัติในการแสดงการมีส่วนได้ส่วนเสียในการประชุมคดัเลือกรายการยา

เข้าบัญชียาโรงพยาบาล 
๒. แนวทางการพิจารณาคัดเลือกบรษิัทในการจัดซื้อ กรณตีกลงราคา 
๓. แนวปฏิบัติในการคดัเลือกรายการยาและติดตามประเมินความสมเหตุผลใน

การสั่งใช้ยา 
๔. แนวปฏิบัติในการพิจารณาน าตัวอย่างยามาจ่ายใหผู้้ป่วย 
๕. แนวปฏิบัติในการรับสิ่งของ ของขวัญ และบริการจากบริษัท 
๖. แนวปฏิบัติในการใหผู้้แทนยาเข้าพบ 
๗. แนวปฏิบัติในการคดัเลือกบุคลากรเพื่อรับทุนสนับสนุนไปประชุม สมัมนา ดู

งาน หรือบรรยายทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ 
๘. แนวปฏิบัติในการจดักิจกรรมที่ไดร้ับการสนับสนุนจากบริษัท 

- รวมทั้งมีระบบประเมินและปรับปรุงกระบวนงานเป็นบางข้อ 

  

ระดับ 5  - มีการด าเนินการและมรีะบบการรายงานเพื่อติดตามการปฏิบัติในระดับ 4 
ครบถ้วนท้ัง 8 ข้อ  

- มีระบบประเมินและปรับปรุงกระบวนงานทุกข้อ 

  



๒๐๒ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

ระดับ  รายละเอียด 
(เกณฑ์เป้าหมาย : ระดับ 3  ) 

การด าเนินการ 
ม ี ไม่ม ี

- มีการยกย่องเชิดชูหน่วยงานท่ีปฏบิัติไดต้ามเกณฑจ์ริยธรรม 
 สรุประดับท่ีประเมินได ้ …………………… 
 
ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคติดเชื้อที่ระบบการหายใจช่วงบนและหลอดลมอักเสบเฉียบพลันในผู้ป่วยนอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบ ความหมาย 
กลุ่มตัวช้ีวัด การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบ  

ช่ือตัวช้ีวัด ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคติดเช้ือที่ระบบการหายใจช่วงบนและหลอดลม
อักเสบเฉียบพลนัในผู้ป่วยนอก 

นิยาม ค าอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1) โรคตดิเช้ือท่ีระบบการหายใจช่วงบนและหลอดลมอักเสบเฉียบพลัน 
หมายถึง โรคที่มี ICD-10 ที่ก าหนดข้างล่าง 

2) ยาปฏิชีวนะ หมายถึง ยากลุ่ม ATC 01 
วัตถุประสงค์ของการมีตัวช้ีวัดนี ้ เพื่อลดการใช้ยาปฏิชีวนะที่ไมจ่ าเป็น 
ข้อมูลที่ต้องการ: ตัวตั้ง A = จ านวนครั้งท่ีมารับบริการของผู้ป่วยนอกโรคติดเชื้อที่ระบบการหายใจช่วง

บนและหลอดลมอักเสบเฉียบพลัน ที่ได้รับยาปฏิชีวนะ 
ข้อมูลที่ต้องการ: ตัวหาร B = จ านวนครั้งท่ีมารับบริการของผู้ป่วยนอกโรคติดเชื้อที่ระบบการหายใจช่วง

บนและหลอดลมอักเสบเฉียบพลันทั้งหมด 
สูตรในการค านวณตัวช้ีวัด (A/B) x 100  
รหัสโรค/รหสัหัตถการที่เกี่ยวข้อง: ตัว
ตั้ง และตัวหาร 

 ICD-10 J00, J01.0, J01.1, J01.2, J01.3, J01.4, J01.8, J01.9, 
J02.0, J02.9, J03.0, J03.8, J03.9, J04.0, J04.1, J04.2, J05.0, 
J05.1, J06.0, J06.8, J06.9, J10.1, J11.1, J20.0, J20.1, J20.2, 
J20.3, J20.4, J20.5, J20.6, J20.7, J20.8, J20.9, J21.0, J21.8, 
J21.9, H65.0, H65.1, H65.9, H66.0, H66.4, H66.9, H67.0, 
H67.1, H67.8, H72.0, H72.1, H72.2, H72.8, H72.9   

หน่วยวัดของตัวช้ีวัด ร้อยละ 
เป้าหมาย น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20 
วิธีการแปลผล ค่าน้อย = มีคุณภาพด ี



๒๐๓ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

ตัวช้ีวัดที่ 7 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์ประกอบ ความหมาย 
กลุ่มตัวช้ีวัด การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบ  

ช่ือตัวช้ีวัด ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคอจุจาระร่วงเฉียบพลัน 
นิยาม ค าอธิบาย ความหมายของตัวช้ีวัด 1) โรคอุจจาระร่วงเฉยีบพลัน หมายถงึ ภาวะที่มีอุจจาระเหลวกว่าปกตติั้งแต่ 

3 ครั้งต่อวัน หรือถ่ายอุจจาระเปน็น้ า 1 ครั้ง โดยมีอาการไม่นานกว่า 2 
สัปดาห์ โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลนัอาจเกิดจากสารพิษของเชื้อโรค เชื้อ
โรค และสาเหตุอื่น ๆ  ระบุโรคตาม ICD-10 ที่ก าหนด 

2) ยาปฏิชีวนะ หมายถึง ยากลุ่ม ATC 01 
วัตถุประสงค์ของการมีตัวช้ีวัดนี ้ เพื่อลดการใช้ยาปฏิชีวนะที่ไมจ่ าเป็น 
ข้อมูลที่ต้องการ: ตัวตั้ง A = จ านวนครั้งของผู้ป่วยนอกโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันท่ีไดร้ับยาปฏิชีวนะ 
ข้อมูลที่ต้องการ: ตัวหาร B = จ านวนครั้งของผู้ป่วยนอกโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันท้ังหมด  
สูตรในการค านวณตัวช้ีวัด (A/B) X100 
รหัสโรค/รหสัหัตถการที่เกี่ยวข้อง: ตัวตั้ง 
และตัวหาร 

ICD-10  A000, A001, A009, A020, A030, A031, A032, A033, 
A038, A039, A040, A041, A042, A043, A044, A045, A046, 
A047, A048, A049, A050, A053, A054, A059, A080, A081, 
A082, A083, A084, A085, A09, A090, A099, K521, K528, 
K529   

หน่วยวัดของตัวช้ีวัด ร้อยละ 
เกณฑ์เป้าหมาย น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20 
วิธีการแปลผล ค่าน้อย = มีคุณภาพด ี



๒๐๔ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

ตัวช้ีวัดที่ 8 อัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในบาดแผลสดจากอุบัติเหตุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวช้ีวัดที่ 9 อัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในหญิงคลอดปกติครบก าหนดทางช่องคลอด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

องค์ประกอบ ความหมาย 
กลุ่มตัวช้ีวัด การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบ  

ช่ือตัวช้ีวัด  ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในบาดแผลสดจากอุบตัิเหต ุ
นิยาม ค าอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1) บาดแผลสดจากอุบัติเหตุ หมายถึง บาดแผลสดจากอุบัติเหตุที่เกิดภายใน 6 
ช่ัวโมงก่อนได้รับการรักษา  

2) ยาปฏิชีวนะ หมายถึง ยากลุ่ม ATC 01 ยาชนิดรับประทานและยาฉีด 
3) เก็บข้อมูลการมารับบริการจากแผนกผู้ป่วยนอกและฉุกเฉิน ระบโุรคตาม 

ICD-10 ที่ระบุข้างล่าง 
วัตถุประสงค์ของการมีตัวช้ีวัดนี ้ เพื่อลดการใช้ยาปฏิชีวนะที่ไมจ่ าเป็น 
ข้อมูลที่ต้องการ: ตัวตั้ง A  = จ านวนครั้งของผู้ป่วยนอกบาดแผลสดจากอุบัตเิหตุทีไ่ด้รบัยาปฏิชีวนะ 
ข้อมูลที่ต้องการ: ตัวหาร B = จ านวนครั้งของผู้ป่วยนอกบาดแผลสดจากอุบัติเหตุทั้งหมด 
สูตรในการค านวณตัวช้ีวัด (A/B) x 100  
รหัสโรค/รหสัหัตถการที่เกี่ยวข้อง: 

ตัวตั้ง และตัวหาร 
 ICD-10  S00-S01, S05, S07-S11, S16-S21, S28-S31, S38-S41, 
S46-S51, S56-S61, S66-S71, S76-S81, S86-S91, S96-S99, T00-
T01, T04-T07, T09.0-T09.1, T11.0-T11.1, T13.0-T13.1, T14.0-
T14.1, T14.6-T14.9, T20-T25, T29-T32, W50-W64, X00-X19, 
X20-X29, X30-X39  

หน่วยวัดของตัวช้ีวัด ร้อยละ 

เกณฑ์เป้าหมาย น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 40 

องค์ประกอบ ความหมาย 
กลุ่มตัวช้ีวัด การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบ  

ช่ือตัวช้ีวัด  ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในหญิงคลอดปกติครบก าหนดทางช่องคลอด 
นิยาม ค าอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1) หญิงคลอดปกติครบก าหนดทางช่องคลอด หมายถึง ผู้คลอดทารกครบก าหนด
ทางช่องคลอดด้วยวธิีปกติ  
(หมายเหต:ุ ยาปฏิชีวนะอาจมีประโยชน์ในรายที่มกีารฉีกขาดของฝีเย็บระดับที่ 
3 หรือ 4 โดยให้ยาปฏิชีวนะชนดิฉดีก่อนการเย็บแผลที่ฉีกขาด)   

2) ยาปฏิชีวนะ หมายถึง ยากลุ่ม ATC 01  ทั้งชนิดรับประทานและชนิดฉีด 
3) เก็บข้อมูลจากผู้ป่วยใน (AN) ระบโุรคตาม ICD-10 ที่ระบุขา้งล่าง 

วัตถุประสงค์ของการมีตัวช้ีวัดนี ้ เพื่อลดการใช้ยาปฏิชีวนะที่ไมจ่ าเป็น 
ข้อมูลที่ต้องการ: ตัวตั้ง A = จ านวนครั้งของสตรีคลอดปกติครบก าหนดที่ไดร้ับยาปฏิชีวนะ 
ข้อมูลที่ต้องการ: ตัวหาร B = จ านวนครั้งของสตรีคลอดปกติครบก าหนดทั้งหมด 
สูตรในการค านวณตัวช้ีวัด (A/B) x 100  
รหัสโรค/รหัสหัตถการที่เกี่ยวข้อง: ตัวตั้ง ICD10  O80.0  และ Drug code ATC01 
รหัสโรค/รหัสหัตถการที่เกี่ยวข้อง: ตัวหาร ICD10  O80.0 
เกณฑ์เป้าหมาย น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 10 



๒๐๕ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

องค์ประกอบ ความหมาย 

กลุ่มตัวช้ีวัด ภาวะความดันเลือดสูง (Essential Hypertension) 
ช่ือตัวช้ีวัด ร้อยละของผู้ป่วยนอกโรคความดนัเลือดสูงที่ใช้ RAS blockage (ACEIs/ 

ARBs/Renin inhibitor) 2 ชนิดร่วมกันในการรักษาโรคความดันเลอืดสูง 
นิยาม ค าอธิบาย ความหมาย
ของตัวช้ีวัด 

1) ผู้ป่วยนอกโรคความดันเลือดสูงตามรหัส ICD-10  I10 Essential (primary) 
hypertension   

2) การใช้ยา RAS blockage 2 ร่วมกัน หมายถึง การสั่งยา RAS blockage 
ตั้งแต ่2 ชนิดขึ้นไป ในการมาพบแพทย์ในวนัท่ีมารับบริการ (visit) 

วัตถุประสงค์ของการมีตัวช้ีวัดนี ้ เพื่อประเมินความสมเหตุผลในการเลือกใช้ยากลุม่ RAS blockage ในการรักษา
ความดันเลือดสูง  

ข้อมูลที่ต้องการ: ตัวตั้ง A  = จ านวน visit ผู้ป่วยความดันเลือดสูงที่ได้รบัการสั่งใช้ยากลุ่ม RAS blockage  ได้แก ่
ACEIs+ARBs หรือ ACEIs+Renin inhibitor หรือ ARBs+Renin inhibitor  ≥2 
ชนิด    

ข้อมูลที่ต้องการ: ตัวหาร B = จ านวน visit ผู้ป่วยโรคความดันเลือดสูงที่ไดร้ับยาลดความดันเลือดกลุม่ RAS 
blockage อย่างน้อย 1 ชนิด    

สูตรในการค านวณตัวช้ีวัด (A/B) x 100 
รหัสโรค/รหสัหัตถการที่
เกี่ยวข้อง: ตัวตั้ง 

ICD-10 I10 และ รหัสยา ACEIs หมายถึง ATC Code C09A ACE 
INHIBITORS, PLAIN และ C09B ACE INHIBITORS, COMBINATIONS 
รหัสยา ARBs หมายถึง ATC Code C09C ANGIOTENSIN II ANTAGONISTS, 
PLAIN และ C09D ANGIOTENSIN II ANTAGONISTS, COMBINATIONS รหัส
ยา Renin inhibitor หมายถึง ATC Code C09XA Renin-inhibitors 2 ตัวขึ้น
ไป    

รหัสโรค/รหสัหัตถการที่
เกี่ยวข้อง: ตัวหาร 

ICD-10 I10  และ รหสัยาลดความดันเลือดอย่างน้อย 1 ชนิด  

หน่วยวัดของตัวช้ีวัด ร้อยละ 
เกณฑ์เป้าหมาย เท่ากับร้อยละ 0 

http://www.whocc.no/atc_ddd_index/?code=C09A&showdescription=no
http://www.whocc.no/atc_ddd_index/?code=C09A&showdescription=no
http://www.whocc.no/atc_ddd_index/?code=C09B&showdescription=no
http://www.whocc.no/atc_ddd_index/?code=C09C&showdescription=no
http://www.whocc.no/atc_ddd_index/?code=C09C&showdescription=no
http://www.whocc.no/atc_ddd_index/?code=C09D&showdescription=no
http://www.whocc.no/atc_ddd_index/?code=C09XA&showdescription=no


๒๐๖ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

ตัวชี้วัดที่ 11 ร้อยละการใช้ glibenclamide ในผู้ป่วยที่มีอายุมากกว่า 65 ปี หรือมี eGFR น้อยกว่า 60 มล./
นาท/ี1.73 ตารางเมตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

องค์ประกอบ ความหมาย 
กลุ่มตัวช้ีวัด การใช้ยาในผู้ป่วยตามกลุม่โรคเบาหวาน (Diabetes Mellitus) ชนิดที่ 2  
ช่ือตัวช้ีวัด  ร้อยละของผู้ป่วยที่ใช้ glibenclamide ในผู้ป่วยท่ีมีอายุมากกว่า  65 ปีหรือม ี

eGFR < 60 มล./นาที/1.73 ตารางเมตร 
นิยาม ค าอธิบาย ความหมาย
ของตัวช้ีวัด 

1) ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 หมายถึง ผู้ป่วยนอกท่ีไดร้ับการวินิจฉัยตามรหัส 
ICD-10 E11 (Type 2 diabetes mellitus)  

2) รหัสยา glibenclamide หมายถึง ATC Code A10BB01 
3) eGFR หมายถึงค่าการท างานของไต ค านวณจากผลทางห้องปฏิบตัิการ 

“serum creatinine”    
วิธีการเก็บข้อมูล: ให้เก็บข้อมูลแยกเป็น 2 ตัวช้ีวัดย่อย เนื่องจากมขี้อควรระวังใน
การใช้ 2 ประเด็น 
1.ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีอายุมากกว่า 65 ปี ณ วันที่เริ่มใช้ยา 
glibenclamide  
2. ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่อายุไม่เกิน 65 ปี ที่มี eGFR < 60 มล./นาที/1.73 
ตารางเมตร ผลทางห้องปฏิบัติการ ณ วันที่เริ่มสั่งยาหรือภายใน 6 เดือนก่อนเริ่มยา 
วิธีดึงข้อมูล:  
1. ดึงค่า lab ย้อนหลังภายใน 6 เดือนท่ีเป็นค่าล่าสุด ระบุชื่อ lab “Serum 

creatinine” 
2. ถ้าอายุไม่เกิน 65 ปี และไม่มผีล lab 6 เดือนย้อนหลัง ให้ตัดข้อมูลออก   

วัตถุประสงค์ของการมีตัวช้ีวัดนี ้ การไม่ใช้ยาที่มคีวามเสี่ยงท าให้ระดับน้ าตาลต่ าในกลุม่เสี่ยง  
ข้อมูลที่ต้องการ: ตัวตั้ง A = จ านวนครั้งการมารับบริการของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 (visit) ที่ได้รับ  

glibenclamide และมีอายุมากกว่า 65 ปี ทั้งหมด ณ วันท่ีรับบริการ 
ข้อมูลที่ต้องการ: ตัวหาร B = จ านวนครั้งท่ีมารับบริการของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 (visit) ในช่วงเวลาที่

เก็บข้อมูลและมีอายมุากกว่า 65 ปี ทั้งหมด ณ วันท่ีรับบริการ 
สูตรในการค านวณตัวช้ีวัด  (A/B) x 100 
ตัวตั้ง จ านวนครั้งที่มารับบริการของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 (visit) ที่ใช้  

glibenclamide ที่มีอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 65 ปี ณ วันที่ท าการส ารวจ และมี 
eGFR < 60 มล./นาที/1.73 ตารางเมตร ล่าสุดภายใน 6 เดือนก่อนเริ่มยา  

ตัวหาร จ านวนครั้งที่มารับบริการของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 และมี eGFR < 60 มล./
นาที/1.73 ตารางเมตร ล่าสุดภายใน 6 เดือนจากวันที่มารับบริการ 

รหสัโรคที่เกีย่วข้อง: ตัวตั้งและ
ตัวหาร 

ICD-10  E11 

หน่วยวัดของตัวช้ีวัด ร้อยละ 
เกณฑ์เป้าหมาย เป้าหมายตัวช้ีวัดน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 5.0   



๒๐๗ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

ตัวช้ีวัดที่ 12 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ใช้ยา metformin เป็นยาชนิดเดียวหรือร่วมกับยาอ่ืนเพ่ือควบคุมระดับ
น้ าตาล โดยไม่มีข้อห้ามใช้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์ประกอบ ความหมาย 
กลุ่มตัวช้ีวัด การใช้ยาในผู้ป่วยตามกลุม่โรคเบาหวาน (Diabetes Mellitus) ชนิดที่ 2 ในผู้ใหญ ่
ช่ือตัวช้ีวัด  ร้อยละของผู้ป่วยนอกโรคเบาหวานท่ีใช้ยา metformin เป็นยาชนิดเดียวหรือ

ร่วมกับยาอื่นเพื่อควบคมุระดับน้ าตาล โดยไม่มีข้อห้ามใช้  
นิยาม ค าอธิบาย ความหมาย
ของตัวช้ีวัด 

1) ผู้ป่วยนอกโรคเบาหวานชนิดที่ 2 หมายถึง ผู้ป่วยนอก ตามรหัส ICD-10  E11   
2) ไม่มีข้อหา้มใช้ยา หมายถึง ผล lab  eGFR > 30 ml/min/1.73 m2 ล่าสุด ย้อนหลัง

ไป 6 เดือน 
3) รหัสยา metformin หมายถึง ATC Code A10BA02 Metformin และ 

A10BD02, 03, 05, 07, 08, 10, 11, 13-17 METFORMIN 
COMBINATIONS 

วิธีการดึงข้อมูล:  
1. ให้ดึงข้อมูลผู้ป่วยท่ีไดร้ับการวินิจฉัย ICD-10 รหัส E11 ที่ได้รับยา 

metformin เป็นยาชนิดเดียวหรือได้รับยา metformin ร่วมกับยาลด
ระดับน้ าตาลในเลือดชนิดอื่น เป็นการเก็บข้อมูลแบบภาคตัดขวาง 
cross-sectional group by HN เนื่องจากฐานข้อมูลระบุวันท่ีผู้ป่วยเริ่ม
รับยา metformin เป็นยาชนิดแรกได้ยากหรือไม่ได ้

2. ดึงข้อมูลผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีผล lab ล่าสุดย้อนหลัง 6 เดือน  
eGFR > 30 ml/min/1.73 m2  

วัตถุประสงค์ของการมีตัวช้ีวัดนี ้ การเลือกใช้ยาที่มีประสิทธิภาพตามแนวทางการรักษา 
ข้อมูลที่ต้องการ: ตัวตั้ง A = จ านวนผู้ป่วยนอกโรคเบาหวานชนิดที่ 2 (HN) ที่ใช้ยา metformin เป็นยา

ชนิดเดียวหรือร่วมกับยาอ่ืนเพื่อควบคุมระดับน้ าตาล และมผีล  lab ล่าสดุ
ย้อนหลัง 6 เดือน  eGFR > 30 ml/min/1.73 m2 

ข้อมูลที่ต้องการ: ตัวหาร B = จ านวนผู้ป่วยนอกโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ทั้งหมดและมีผล  lab ล่าสดุ
ย้อนหลัง 6 เดือน  eGFR > 30 ml/min/1.73 m2 

สูตรในการค านวณตัวช้ีวัด (A/B) x 100 
ความถี่ในการจัดท าข้อมลู ทุก 6 เดือน 
รหัสโรคเกีย่วข้อง: ตัวตั้งและตัวหาร ICD-10 E11 
หน่วยวัดของตัวช้ีวัด ร้อยละ 
เกณฑ์เป้าหมาย มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80 



๒๐๘ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

ตัวช้ีวัดที่ 13 ร้อยละของผู้ป่วยที่มีการใช้ยากลุ่ม NSAIDs ซ้ าซ้อน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวช้ีวัดที่ 14 ร้อยละผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระดับ 3 ขึ้นไปที่ได้รับยา NSAIDs 

องค์ประกอบ ความหมาย 
ช่ือตัวช้ีวัด  ร้อยละของผู้ป่วยนอท่ีมีการใช้ยากลุ่ม NSAIDs ซ้ าซ้อน  
นิยาม ค าอธิบาย ความหมาย
ของตัวช้ีวัด 

การใช้ยากลุ่ม NSAIDs ซ้ าซ้อน หมายถึง การได้รับยากลุ่ม NSAIDs ตั้งแต ่2 ชนิด
ขึ้นไป ยกเว้นการใช้แอสไพริน ร่วมกับ NSAIDs /cox-2 inhibitors 
วิธีการดึงข้อมลู: 

1. ดึงข้อมูล  HN และวันท่ีรับบริการ 
2. ดึงข้อมูลยา NSAIDs ในวันท่ีรับบรกิาร 
3. Group by HN  

วัตถุประสงค์ของการมีตัวช้ีวัดนี ้ เพื่อลดการใช้ยาร่วมกันโดยไม่จ าเป็นและมีความเสี่ยงต่อการเกิดอาการไม่พึง
ประสงค์จากการใช้ยา 

ตัวตั้ง A = จ านวนผู้ป่วยนอกท่ีได้รับยากลุ่ม NSAIDs ตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป   
ตัวหาร B = จ านวนผู้ป่วยนอกท้ังหมด ท่ีได้รับยา NSAIDs อย่างน้อย 1 ชนิด  
สูตรในการค านวณตัวช้ีวัด (A/B) x 100 
รหัสโรค/ยาที่เกี่ยวข้อง: ตัวตั้ง Code ยากลุ่ม NSAIDs ยกเว้นการใช้แอสไพริน ร่วมกับ NSAIDs /cox-2 inhibitors 
รหัสโรคที่เกี่ยวข้อง: ตัวหาร ICD10 M15.0-15.9, M16.0-16.9, M17.0-M17.9, M18.0-18.9, 

M19.0-19.9 
หน่วยวัดของตัวช้ีวัด ร้อยละ 
เกณฑ์เป้าหมาย น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 5 

องค์ประกอบ ความหมาย 
กลุ่มตัวช้ีวัด การใช้ยาในผู้ป่วยตามกลุม่โรคไตเรื้อรัง (Chronic Kidney Disease) 
ช่ือตัวช้ีวัด  ร้อยละของผู้ป่วยนอกโรคไตเรื้อรังระดับ 3 ขึ้นไปท่ีได้รับยา NSAIDs 
นิยาม ค าอธิบาย ความหมาย
ของตัวช้ีวัด 

1) ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระดบั 3 ขึ้นไป หมายถึง ผู้ป่วยนอกท่ีได้รับการวินจิฉัยด้วย 
ICD-10  N18.3, N18.4, N18.5, N18.9 

2) ยา NSAIDs ชนิดรับประทานและชนิดฉีด หมายถึง ATC code M01AA, 
M01AB, M01AC, M01AE, M01AG, M01AH (NSAIDs and coxibs) 
ยกเว้น Aspirin code N02BA01 

วัตถุประสงค์ของการมีตัวช้ีวัดนี ้ การไม่ใช้ยาที่มคีวามเสี่ยงส าหรับผูป้่วยโรคไตเรื้อรังระดับ 3 ขึ้นไป 
ตัวตั้ง A = จ านวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระดับ 3 ขึ้นไป (HN) ได้รับยา NSAIDs   
ตัวหาร B = จ านวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระดับ 3 ขึ้นไปท่ีได้รับยาอย่างน้อย 1 ชนิด (HN)  
สูตรในการค านวณตัวช้ีวัด (A/B) x 100  
รหัสโรคที่เกี่ยวข้อง: ตัวตั้ง ICD-10 N18.3, N18.4, N18.5, N18.9 และ ATC code M01AA, M01AB, 

M01AC, M01AE, M01AG, M01AH (NSAIDs and coxibs) 
รหัสโรคที่เกี่ยวข้อง: ตัวหาร ICD-10  N18.3, N18.4, N18.5, N18.9 
หน่วยวัดของตัวช้ีวัด ร้อยละ 
เกณฑ์เป้าหมาย น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 



๒๐๙ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

ตัวช้ีวัดที่ 15 ร้อยละผู้ป่วยโรคหืดเรื้อรังที่ได้รับยา inhaled corticosteroid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

องค์ประกอบ ความหมาย 
กลุ่มตัวช้ีวัด การใช้ยาในผู้ป่วยตามกลุม่โรคหืด Asthma  
ช่ือตัวช้ีวัด  ร้อยละของผู้ป่วยนอกโรคหืดที่ได้รบัยา inhaled corticosteroid  
นิยาม ค าอธิบาย ความหมาย
ของตัวช้ีวัด 

1) ผู้ป่วยนอกโรคหืด หมายถึง ผู้ป่วยที่มารับบริการแผนกผู้ป่วยนอก และระบุ
โรคตาม ICD-10  J45.0-J45.9, J46  

2) ยา Inhaled corticosteroid หมายถึง ยากลุ่ม corticosteroids ที่ใช้ลดการ
อักเสบของระบบทางเดินหายใจในรูปแบบสดูพ่นท่ีเป็นยาเดี่ยวหรือยาผสม
กับ long-acting beta2-agonist 

3) วิธีเก็บข้อมูล: Group by HN  
วัตถุประสงค์ของการมีตัวช้ีวัดนี ้ การใช้ยาที่มีประสิทธิผลในการป้องกันอาการก าเริบ 
ข้อมูลที่ต้องการ: ตัวตั้ง A = จ านวนผู้ป่วยนอกโรคหืดทีไ่ดร้ับยา inhaled corticosteroid (HN) 
ข้อมูลที่ต้องการ: ตัวหาร B = จ านวนผู้ป่วยนอกโรคหดืทั้งหมด (HN) 
สูตรในการค านวณตัวช้ีวัด (A/B) x100 
รหัสโรคที่เกี่ยวข้อง: ตัวตั้ง ICD-10 J45.0-J45.9, J46 และรหสัยา inhaled corticosteroids 
รหัสโรคเกีย่วข้อง: ตัวหาร ICD-10 J45.0-J45.9, J46 
หน่วยวัดของตัวช้ีวัด ร้อยละ 
เกณฑ์เป้าหมาย มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80 

องค์ประกอบ ความหมาย 
กลุ่มตัวช้ีวัด การใช้ยาในผู้ป่วยกลุม่พิเศษ: ผูสู้งอายุ 
ช่ือตัวช้ีวัด  ร้อยละผู้ป่วยนอกสูงอายุท่ีใช้ยากลุ่ม long-acting benzodiazepine ได้แก ่

chlordiazepoxide, diazepam, dipotassium chlorazepate 
นิยาม ค าอธิบาย ความหมาย
ของตัวช้ีวัด 

1) ผู้ป่วยสูงอายุ หมายถึง ผู้ป่วยนอกอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 65 ปี  
2) ยากลุ่ม long-acting benzodiazepine หมายถึง  chlordiazepoxide, 

diazepam,dipotassium chlorazepate ชนิดยารับประทานเท่านั้น  
3) กรณีที่ได้ยากลุ่ม long-acting benzodiazepine 2 ชนิดขึ้นไป ให้นบัเปน็ 1 visit  

วัตถุประสงค์ของการมีตัวช้ีวัดนี ้ การหลีกเลี่ยงการใช้ยาที่มีความเสีย่งในผู้สูงอาย ุ
ตัวตั้ง A = จ านวนครั้งการมารับบริการของผู้ป่วยสูงอายุ (visit) ที่ได้ยา 

 chlordiazepoxide หรือ diazepam หรือ dipotassium chlorazepate  
ตัวหาร B = จ านวนครั้งการมารับบริการผู้ป่วยนอกของผู้ป่วยสูงอายุในช่วงเวลาที่เก็บข้อมูล 
สูตรในการค านวณตัวช้ีวัด (A/B) x 100 
รหัสโรค/ยา ท่ีเกี่ยวข้อง: ตัวตั้ง AGE ≥65 and chlordiazepoxide or diazepam or dipotassium chlorazepate 
รหัสที่เกีย่วข้อง: ตัวหาร AGE ≥65 
เกณฑ์เป้าหมาย น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 5 



๒๑๐ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

ตัวชี้วัดที่ 17 จ านวนสตรีตั้งครรภ์ที่ได้รับยาที่ควรหลีกเลี่ยง ได้แก่ ยา Warfarin/Statins/ Ergot เมื่อรู้ว่าตั้งครรภ์แล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

องค์ประกอบ ความหมาย 
กลุ่มตัวช้ีวัด การใช้ยาในผู้ป่วยกลุม่พิเศษ : สตรีตั้งครรภ ์
ช่ือตัวช้ีวัด  จ านวนสตรีตั้งครรภ์ที่ได้รับยาที่หา้มใช้ ได้แก่ยา Warfarin†หรือ Statins หรือ 

Ergots เมื่อรู้ว่าตั้งครรภ์แล้ว 
 †ยกเว้นกรณีใส่ mechanical heart valve  

นิยาม ค าอธิบาย ความหมาย
ของตัวช้ีวัด 

1) สตรตีั้งครรภ์ หมายถึง สตรตีั้งครรภ์ที่มารับบริการแผนกผู้ป่วยนอก ที่ระบุ
โรคตาม ICD-10 Z32.1, Z33, Z34.0-34.9, Z35.0-35.9  

2) ยาที่ห้ามใช้ หมายถึง ยาในรายการยาที่ก าหนดหา้มใช้ในสตรตีั้งครรภ์ ได้แก่ 
warfarin หรือ ยากลุ่ม statins หรือยากลุ่ม ergots ยกเว้นกรณีใส่ 
mechanical heart valve และได้รับยา warfarin 

วิธีการดึงข้อมูล: 
1. เมื่อดึงข้อมูลสตรีตั้งครรภ์ในช่วงเวลา 6 เดือนและไดร้ับยาที่ควร

หลีกเลี่ยงแล้ว  
2. ให้ตัดคนไข้ท่ีมปีระวตัิคลอดใน 6 เดือน (อาจใช้ ICD-10 คลอด หรอื

การ review chart ก็ได้)  
3. ตัดผู้ป่วยกรณีที่จ าเป็นต้องใช้ warfarin เช่น ใส่ mechanical heart 

valve หรือใช้ได้ใน trimester ที่ 2 หรือ 3 อาจต้อง review chart  
วัตถุประสงค์ของการมีตัวช้ีวัดนี ้ เพื่อหลีกเลี่ยงการได้รับยาที่มีความเสี่ยงในสตรตีั้งครรภ์  
ข้อมูลที่ต้องการ  จ านวนสตรีตั้งครรภ์ (HN) ที่ได้รับยาที่ห้ามใช้ ได้แก่ warfarin หรือ ยากลุ่ม statins 

หรือยากลุ่ม ergots ยกเว้นกรณีใส่ mechanical heart valve และได้รับยา warfarin  
รหัสโรค/รหสัหัตถการที่
เกี่ยวข้อง 

ICD-10 Z32.1, Z33, Z34.0-34.9, Z35.0-35.9 และ (Drug code  
warfarin หรือ ยากลุ่ม statins หรือ ยากลุ่ม ergots) และ (ยกเว้น ICD-10 
Z95.2)  

หน่วยวัดของตัวช้ีวัด จ านวน 
เกณฑ์เป้าหมาย เท่ากับ 0 คน 



๒๑๑ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

ตัวชี้วัดที่ 18 อัตราการได้รับยาต้านฮิสตามีนชนิด non-sedating* ในเด็กที่ได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคติดเชื้อของ
ทางเดินหายใจ (ครอบคลุมโรคตามรหัส ICD-10 ตาม RUA-URI) 

 
 

 

 

 

องค์ประกอบ ความหมาย 
กลุ่มตัวช้ีวัด การใช้ยาในผู้ป่วยกลุม่พิเศษ : ผู้ป่วยเด็ก 
ช่ือตัวช้ีวัด  ร้อยละการได้รับยาต้านฮิสตามีนชนิด non-sedating  ในเด็กท่ีได้รับการวินิจฉัยเป็น

โรคตดิเช้ือของทางเดินหายใจ  
นิยาม ค าอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

1) ผู้ป่วยเด็ก หมายถึง ผู้ป่วยอายุ 0-12 ปี ที่มารับบริการผู้ป่วยนอก 
2) โรคตดิเช้ือทางเดินหายใจส่วนบนหรือหลอดลมอักเสบเฉยีบพลัน ครอบคลุมโรค

ตามรหสั ICD-10 ของโครงการ Antibiotic Smart Use, ASU  
3) ยาต้านฮสิตามีนชนิด non-sedating  หมายถึง cetirizine, desloratadine, 

fexofenadine, levocetirizine และ loratadine ทั้งชนิดยาเดี่ยวและยาผสม 
วัตถุประสงค์ของการมีตัวช้ีวัดนี ้ เพือ่หลีกเลี่ยงการใช้ยาที่ไม่มีประสิทธิผล 
ตัวตั้ง A = จ านวน visit ที่ได้รับการวินิจฉัยด้วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจสว่นบนหรือ

หลอดลมอักเสบเฉียบพลันและไดร้ับยาต้านฮสิตามีนชนิด non-sedation 
antihistamine 

ตัวหาร B = จ านวน visit ที่ได้รับการวินิจฉัยด้วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจสว่นบนหรือ
หลอดลมอักเสบเฉียบพลัน URI 

สูตรในการค านวณตัวช้ีวัด (A/B) x 100 
รหัสโรค/รหสัหัตถการที่เกี่ยวข้อง: 
ตัวตั้ง  

ICD10 ดังนี้ J00, J010, J011, J012, J013, J014, J018, J019, J020, 
J029, J030, J038, J039, J040, J041, J042, J050, J051, J060, 
J068, J069, J101, J111, J200, J201, J202, J203, J204, J205, 
J206, J207, J208, J209, J210, J218, J219, H650, H651, H659, 
H660, H664, H669, H670, H671, H678, H720, H721, H722, H728, 
H729  และ Drug code ยาต้านฮิสตามีนชนิด non-sedating   

รหัสโรค/รหสัหัตถการที่เกี่ยวข้อง: 
ตัวหาร 

ICD10 ดังนี้ J00, J010, J011, J012, J013, J014, J018, J019, J020, 
J029, J030, J038, J039, J040, J041, J042, J050, J051, J060, 
J068, J069, J101, J111, J200, J201, J202, J203, J204, J205, 
J206, J207, J208, J209, J210, J218, J219, H650, H651, H659, 
H660, H664, H669, H670, H671, H678, H720, H721, H722, H728, 
H729  

หน่วยวัดของตัวช้ีวัด ร้อยละ 
เกณฑ์เป้าหมาย น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20 



๒๑๒ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

ตัวชี้วัดที่ 18 อัตราการได้รับยาต้านฮิสตามีนชนิด non-sedating* ในเด็กที่ได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคติดเชื้อของ
ทางเดินหายใจ (ครอบคลุมโรคตามรหัส ICD-10 ตาม RUA-URI) 

 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบ ความหมาย 
กลุ่มตัวช้ีวัด การใช้ยาในผู้ป่วยกลุม่พิเศษ : ผู้ป่วยเด็ก 
ช่ือตัวช้ีวัด  ร้อยละการได้รับยาต้านฮิสตามีนชนิด non-sedating  ในเด็กท่ีได้รับการวินิจฉัยเป็น

โรคตดิเช้ือของทางเดินหายใจ  
นิยาม ค าอธิบาย ความหมายของ
ตัวช้ีวัด 

4) ผู้ป่วยเด็ก หมายถึง ผู้ป่วยอายุ 0-12 ปี ที่มารับบริการผู้ป่วยนอก 
5) โรคตดิเช้ือทางเดินหายใจส่วนบนหรือหลอดลมอักเสบเฉยีบพลัน ครอบคลุมโรค

ตามรหสั ICD-10 ของโครงการ Antibiotic Smart Use, ASU  
6) ยาต้านฮสิตามีนชนิด non-sedating  หมายถึง cetirizine, desloratadine, 

fexofenadine, levocetirizine และ loratadine ทั้งชนิดยาเดี่ยวและยาผสม 
วัตถุประสงค์ของการมีตัวช้ีวัดนี ้ เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ยาที่ไม่มีประสิทธิผล 
ตัวตั้ง A = จ านวน visit ที่ได้รับการวินิจฉัยด้วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจสว่นบนหรือ

หลอดลมอักเสบเฉียบพลันและไดร้ับยาต้านฮสิตามีนชนิด non-sedation 
antihistamine 

ตัวหาร B = จ านวน visit ที่ได้รับการวินิจฉัยด้วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจสว่นบนหรือ
หลอดลมอักเสบเฉียบพลัน URI 

สูตรในการค านวณตัวช้ีวัด (A/B) x 100 
รหัสโรค/รหสัหัตถการที่เกี่ยวข้อง: 
ตัวตั้ง  

ICD10 ดังนี้ J00, J010, J011, J012, J013, J014, J018, J019, J020, 
J029, J030, J038, J039, J040, J041, J042, J050, J051, J060, 
J068, J069, J101, J111, J200, J201, J202, J203, J204, J205, 
J206, J207, J208, J209, J210, J218, J219, H650, H651, H659, 
H660, H664, H669, H670, H671, H678, H720, H721, H722, H728, 
H729  และ Drug code ยาต้านฮิสตามีนชนิด non-sedating   

รหัสโรค/รหสัหัตถการที่เกี่ยวข้อง: 
ตัวหาร 

ICD10 ดังนี้ J00, J010, J011, J012, J013, J014, J018, J019, J020, 
J029, J030, J038, J039, J040, J041, J042, J050, J051, J060, 
J068, J069, J101, J111, J200, J201, J202, J203, J204, J205, 
J206, J207, J208, J209, J210, J218, J219, H650, H651, H659, 
H660, H664, H669, H670, H671, H678, H720, H721, H722, H728, 
H729  

หน่วยวัดของตัวช้ีวัด ร้อยละ 
เกณฑ์เป้าหมาย น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20 
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ตัวชี้วัดที่ 20 ร้อยละของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลและหน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่ายที่มีอัตราการใช้ยา
ปฏิชีวนะในโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน  ≤ ร้อยละ 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบ ความหมาย 
กลุ่มตัวช้ีวัด การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบ  
ช่ือตัวช้ีวัด  ร้อยละของโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต าบลและหน่วยบริการปฐมภูมใินเครือข่าย 

ที่มอีัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน  ≤ ร้อยละ 20 
นิยาม ค าอธิบาย ความหมายของตัวช้ีวัด 1) โรคอุจจาระร่วงเฉยีบพลัน หมายถงึ ภาวะที่มีอุจจาระเหลวกว่าปกตติั้งแต ่

3 ครั้งต่อวัน หรือถ่ายอุจจาระเปน็น้ า 1 ครั้ง โดยมีอาการไม่นานกว่า 2 
สัปดาห์ โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลนัอาจเกิดจากสารพิษของเชื้อโรค เชื้อ
โรค และสาเหตุอื่น ๆ  ระบุโรคตาม ICD-10 ที่ก าหนดข้างล่าง 

2) ยาปฏิชีวนะ หมายถึง ยากลุ่ม ATC 01 
วัตถุประสงค์ของการมีตัวช้ีวัดนี ้ เพื่อลดการใช้ยาปฏิชีวนะที่ไมจ่ าเป็น 
ตัวตั้ง A = จ านวน รพ.สต.และหน่วยบรกิารปฐมภมูิในเครือข่ายทีม่ีอัตราการใช้ยา

ปฏิชีวนะในโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน ≤ ร้อยละ 20 
ตัวหาร B = จ านวน รพ.สต.และหน่วยบรกิารปฐมภมูิในเครือข่ายระดับอ าเภอทั้งหมด 
สูตรในการค านวณตัวช้ีวัด (A/B) x 100 
รหัสโรค/รหสัหัตถการที่เกี่ยวข้อง:  ICD-10  A000, A001, A009, A020, A030, A031, A032, A033, 

A038, A039, A040, A041, A042, A043, A044, A045, A046, 
A047, A048, A049, A050, A053, A054, A059, A080, A081, 
A082, A083, A084, A085, A09, A090, A099, K521, K528, 
K529   

หน่วยวัดของตัวช้ีวัด ร้อยละ 
เกณฑ์เป้าหมาย 100 
วิธีการแปลผล ค่ามาก = มีคุณภาพด ี
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ค าชี้แจงตัวชี้วัด 

Antimicrobial Resistance - AMR 

ตัวช้ีวัดที่ 21  อัตราการติดเชื้อดื้อยาในกระแสเลือด (bacteremia) ต่อผู้ป่วยที่ส่งตรวจ 

ตัวช้ีวดั  อัตราการติดเชื้อดื้อยาในกระแสเลือด  

วัตถุประสงค์ เพื่อเฝ้าระวังการตดิเช้ือดื้อยาต้านจุลชีพ 

นิยาม ค าอธิบาย 
ความหมายของตัวช้ีวัด 

รายการเช้ือแบคทีเรียดื้อยาและยาต้านจุลชีพท่ีส าคัญที่ใช้เป็นสัญญาณเตือน ได้แก่  
1. Acinetobacter baumannii 

• Carbapenem 
• Colistin* 

2.Pseudomonas aeruginosa 
• Antipseudomonal penicillin (Piperacillin + Tazobactam) 
• Carbapenem 
• Colistin 

3.Klebsiella pneumoniae  
• Extended-Spectrum Cephalosporin (Ceftriaxone or Cefotaxime) 
• Carbapenem 
• Colistin 

4.Staphylococcus aureus  
• Methicillin (MRSA) 
• Vancomycin (VISA and VRSA)          

5.Escherichia coli 
• Colistin 
• Carbapenem 
• Fluoroquinolone (Ciprofloxacin)  
• Extended-Spectrum Cephalosporin (Ceftriaxone or Cefotaxime) 

6.Salmonella spp. 
• Colistin 
• Fluoroquinolone (Ciprofloxacin)  
• Extended-Spectrum Cephalosporin (Ceftriaxone or Cefotaxime) 

7. Enterococcus  
• Vancomycin (VRE)          

8. Streptococcus pneumonia 
• Penicillin (Ampicillin) 
• Macrolide (Erythromycin) 
• Extended-Spectrum Cephalosporin (Ceftriaxone or Cefotaxime) 



๒๑๕ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

แหล่งข้อมูล จากฐานข้อมูลทางห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาคลินิก 

ตัวตั้ง  A = จ านวนผู้ป่วยที่ติดเช้ือในกระแสเลือดจากแบคทีเรียดื้อยา 8 ชนิด ได้แก่ Acinetobacter 
spp., Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas spp.,  
Salmonella spp., Enterococcus faecium และ Streptococcus pneumoniae  
หมายเหตุ  
1. ไม่รวมผู้ป่วยติดเชื้อแบคทีเรียชนิดเดียวกันเป็นครั้งท่ีสองในรอบปีเดียวกัน 
2. กรณีผู้ป่วยติดเชื้อมากกว่า 1 ชนิดให้นับเป็นข้อมูลเพิ่มตามจ านวนชนิดเช้ือท่ีต่างกัน 

ตัวหาร B = จ านวนผู้ป่วยท่ีส่งเลือดตรวจเพาะเชื้อทั้งหมด 

สูตรในการค านวณตัวช้ีวัด (A/B) x 100 

เกณฑ์เป้าหมาย ลดลง 50% เทียบกับ baseline  

 
ค าชี้แจงตัวชี้วัดอ่ืนๆ 

เพื่อการติดตามผลลัพธ์การด าเนินงาน (Outcome) 
ตัวช้ีวัดที่ 1 ต้นทุนค่ายาผู้ป่วยนอกต่อผู้ป่วย OPD visit 
ตัวช้ีวัดที่ 2 ต้นทุนค่ายาผู้ป่วยในต่อผลรวม Adj.Rw 
ต้นทุนค่ายาต่อหน่วยบริการ (โดยวิธี Quick method) 
ตัวชี้วัด 1 
ตัวชี้วัด 2 

1. ต้นทุนค่ายาผู้ป่วยนอกต่อ OPD visit   
2. ต้นทุนค่ายาผู้ป่วยในต่อผลรวม Adj.Rw 

เกณฑ์เป้าหมาย ไม่เกินค่าเฉลี่ย + 1 SD เมื่อเปรียบเทียบกับโรงพยาบาลในระดับเดียวกัน 
วัตถุประสงค์ เพื่อค านวณต้นทุนค่ายาของผู้ป่วยนอกอย่างง่ายส าหรับสถานพยาบาล 
สูตรในการค านวณ
ตัวชี้วัด  

1. ต้นทุนค่ายาผู้ป่วยนอก = A/B  
       OP visit        

2. ต้นทุนค่ายาผู้ป่วยใน = C/D  
   Sum Adj RW      

แหล่งข้อมลู  จากฐานข้อมูลจ่ายยาผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน หรือ 43 แฟ้มเพื่อน ามาหาสัดส่วนมูลค่ายา
ผู้ป่วยนอกต่อมูลค่ายาทั้งหมดที่เรียกเก็บ แล้วน าไปกระจายค่ายาใช้ไป  

 จากหมวด 5 บัญชีเกณฑ์คงค้าง หรือมูลค่ายาที่เบิกจากคลัง (ซึ่งเป็นยาที่จัดซื้อ ยาVMI ยาที่
ได้รับการสนับสนุนจากโครงการต่างๆ) หักมูลค่ายาที่จ่าย รพ.สต. และสนับสนุนรรพ.ระดับ
รองออกแล้ว 
จะได้ ต้นทุนค่ายาผู้ป่วยนอก ( A ) และต้นทุนค่ายาผู้ป่วยใน  (C) 

ตัวต้ังสูตร 1  A = ต้นทุนค่ายาผู้ป่วยนอกที่ค านวณได้ 
ตัวหารสูตร 1 B = OPD visit หมายถึง จ านวนครั้ง (Visit) การใช้บริการผู้ป่วยนอกทุกสิทธิเฉพาะที่ใช้

บริการที่โรงพยาบาล ไม่รวม รพ.สต. 
ตัวต้ังสูตร 2 C= ต้นทุนค่ายาผู้ป่วยในท่ีค านวณได ้
ตัวหารสูตร 2 D = ค่าน้ าหนกัสมัพัทธ์ท่ีปรบัค่า (Adjusted Relative Weight ) ของผู้ปว่ยในทุกสิทธ ิ
วิธีการประเมินผล รพ.ส่งข้อมูลให้ สบรส. เพื่อสะท้อนกลับค่าเฉลี่ยของประเทศในช่วงเวลาเดยีวกัน) 
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ตัวอยา่งการค านวณต้นทุนค่ายาต่อ OPD visit และ Adj RW 
A ค่ายา OP (เรียกเก็บ) ระบบบริการ หรือ 43 แฟ้ม 417,346,118.00 
B ค่ายา IP (เรียกเก็บ) ระบบบริการ หรือ 43 แฟ้ม 311,451,722.00 
C สัดส่วนค่ายา OP / ค่ายาท้ังหมด C = A/A+B 0.5727 
D ค่ายา ใช้ไป หมวด 5 บัญชีเกณฑ์คงค้างหรือ มลูค่ายาที่เบิก

จากคลัง (ซึ่งเป็นยาท่ีจัดซื้อ ยาVMI ยาที่ไดร้ับการ
สนับสนุนจากโครงการต่างๆ) หักมูลค่ายาที่จ่าย 
รพ.สต. และสนับสนุนรรพ.ระดับรองออกแล้ว 

689,165,823.54 

E ต้นทุนค่ายา OP E = C x D 417,346,118.00 
F ต้นทุนค่ายา IP F = (1-C) x D 311,451,722.00 
G OP visit จ านวนครั้งที่ผู้ป่วยมาใช้บรกิารที่รพ.ไมร่วม visit ที่

รพ. สต. 
683,854.00 

H Sum adjusted RW จากข้อมูลระบบบริการ 133,912.00 
I ต้นทุนค่ายาผู้ป่วยนอก/OP visit I = E / G 577.10 
J ต้นทุนค่ายาผู้ป่วยใน/ adj RW J = F / H 2,199.32 

 

ตัวชี้วัดที่ 3 จ านวน (DDDs) ยาปฏิชีวนะชนิดรับประทานที่สั่งใช้ต่อผู้ป่วยนอก 1000  ครั้งที่ผู้ป่วยมารับบริการ ต่อวัน   
หน่วยวัด : ปริมาณการใช้ยาปฏิชีวนะในผู้ป่วยนอก หน่วยเป็น จ านวน DDDs ต่อ 1000 ประชากรต่อวัน 
ค าอธิบาย : 
1) DDD หมายถึง Defined Daily Dose หรือขนาดยาเฉลี่ยเพ่ือใช้ในการรักษาในผู้ใหญ่ที่ WHO ก าหนด (DDD 

ที ่WHO ก าหนดมีหน่วยเป็นกรัม) 
2) ยาปฏิชีวนะแต่ละชนิด หมายถึง chemical substance ก าหนดด้วยรหัส ATC ระดับ 5 เช่น J01CA04   

หมายถึง amoxicillin  
3) ประชากร หมายความว่า จ านวนครั้งการรับบริการที่แผนกผู้ป่วยนอก (visit) ในช่วงเวลาที่เก็บข้อมูล 
4) ตัวชี้วัด DDDs/1000 ประชากร/วัน หมายถึง ปริมาณการใช้ยาปฏิชีวนะชนิดรับประทานทุกประเภทต่อ

ประชากร 1000 คนต่อวัน  = ผลรวมของ DDDs/1000 ประชากร/วัน ของยาปฏิชีวนะแต่ละชนิดที่จ่าย
ให้กับผู้ป่วยนอก 

5) DDDs/1000 ประชากร/วัน ของการใช้ยาปฏิชีวนะแต่ละชนิด  
ตัวตั้ง:   

A = จ านวนหน่วยของยาปฏิชีวนะชนิดนั้นแต่ละความแรง ที่สั่งใช้กับผู้ป่วยนอกที่มารับบริการแผนก
ผู้ป่วย นอกในช่วง 6 เดือนที่เก็บข้อมูล 

B = ความแรงของยาชนิดนั้น (มิลลิกรัม) 
ตัวหาร:  

C = จ านวนครั้งการรับบริการที่แผนกผู้ป่วยนอก (visit) ในช่วงเวลาที่เก็บข้อมูล  
D = DDD (หน่วยเป็นมิลลิกรัม)  
E = จ านวนวันในรอบที่เก็บข้อมูล 6 เดือน 

สูตรค านวณ  (A x B) x 1000 / (C x D x E) 



๒๑๗ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

6) โ ร งพยาบาลสามารถหาข้ อมู ล ขนาดยาที่ ก า หนด เ พ่ื อการ รั กษาต่ อ วั น  (DDD) ได้ ที่   
http://www.whocc.no/atc_ddd_index/  จากชื่อยาในแต่ละรายการของโรงพยาบาล 

7) การตีความตัวชี้วัด เช่น 5 DDDs ต่อ 1000 ประชากรต่อวัน หมายความว่า ประชากร 5 คนจาก 1000 
คน ได้รับการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะในขนาดยาเฉลี่ยเพ่ือการรักษาต่อวัน หรือ ประชากร 1 คนจาก 1000 
คน ได้รับการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะในขนาดยาเฉลี่ยเพื่อการรักษา 5 วัน  

วิธีการรายงาน: ให้กรอกและส่งข้อมูลรายงานในแบบ Excel ค านวณ DDD 
วิธีการประเมิน: จ านวน DDDs ยาปฏิชีวนะรวมทุกชนิดต่อ 1000 ประชากรต่อวันลดลง 
 
ตัวช้ีวัดที่ 4 จ านวน (DDDs) ยาปฏิชีวนะชนิดฉีดที่สั่งใช้ต่อ 100 วันที่ผู้ป่วยอยู่ในโรงพยาบาล 
หน่วยวัด : ปริมาณการใช้ยาปฏิชีวนะชนิดฉีดในผู้ป่วยใน หน่วยเป็น จ านวน DDDs ต่อ 100 วันที่ผู้ป่วยอยู่ใน

โรงพยาบาล 
ค าอธิบาย : 
1) ตัวชี้วัด DDDs/100 วันที่ผู้ป่วยอยุ่ในโรงพยาบาล หมายถึง  ปริมาณการใช้ยาปฏิชีวนะชนิดฉีดทุกประเภทต่อ

ประชากร 100 คนต่อวัน  = ผลรวมของ DDDs/ 100 วันที่ผู้ป่วยอยู่ในโรงพยาบาลของยาปฏิชีวนะชนิดฉีด
แต่ละชนิดที่จ่ายให้กับผู้ป่วยใน 

2)  DDDs/100 วันที่ผู้ป่วยอยู่ในโรงพยาบาลของการใช้ยาปฏิชีวนะชนิดฉีดแต่ละชนิด  
     ตัวตั้ง:  

     A =  จ านวนหน่วยของยาปฏิชีวนะชนิดนั้นแต่ละความแรงที่สั่งใช้กับผู้ป่วยในที่อยู่ในโรงพยาบาล ในช่วง 
6 เดือนที่เก็บข้อมูล  

     B =  ความแรงของยาชนิดนั้น (มิลลิกรัม)  
     ตัวหาร:  

C = จ านวนวันที่ผู้ป่วยอยู่ในโรงพยาบาล ในช่วงเวลาที่เก็บข้อมูล  
D = DDD (หน่วยเป็นมิลลิกรัม)  

สูตรค านวณ   (A x B) x 100  / (C x D)   
วิธีการรายงาน : ให้กรอกและส่งข้อมูลรายงานในแบบ Excel ค านวณ DDDs 
วิธีการประเมิน : จ านวน DDDs ยาปฏิชีวนะชนิดฉีดรวมทุกชนิดต่อ 100 วันที่ผู้ป่วยอยู่ในโรงพยาบาล ลดลง 
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หัวข้อ 2.4 Service Plan สาขา ทารกแรกเกิด  
    ตัวช้ีวัด    อัตราตายทารกแรกเกิด ไม่เกิน 4 ต่อหนึ่งพันการเกิดมีชีพ 

สถานการณ์  
จากการติดตามความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาทารกแรกเกิด โดยน าข้อมูล

จากการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการตรวจราชการจากทุกเขตสุขภาพ ปีงบประมาณ 2559 พบว่าผลการ
ด าเนินงานจาก 12 เขต มีอัตราการตายของทารกอายุ≤28วัน(เป้าหมาย 5 :1,000 ทารกเกิดมีชีพ) ผลงานเป็น 
3.94 ต่อทารกเกิดมีชีพ 1,000 คน 

 

และพบว่าจ านวนเตียง NICU เพ่ิมข้ึนเพียงพอต่อการบริบาลทารกป่วย(เป้าหมายเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 10
ของเตียงที่ต้องการ) ภาพรวมมีเตียง NICU เพ่ิมขึ้น 72เตียง คิดเป็นร้อยละ 14.09 การมี cooling systemทุก
เขตสุขภาพมีแล้ว 9 เขต เขต 4,7, 8 อยู่ระหว่างด าเนินการ 

ผลส าเร็จในการด าเนินการตามเกณฑ์นั้น พบว่าปัจจัยความส าเร็จขึ้นกับนโยบายและการสนับสนุน
จากผู้บริหารระดับเขตและจังหวัด การสนับสนุนด้านการพัฒนาบุคลากรในหลักสูตรเฉพาะทางทารกแรกเกิดวิกฤต 
อย่างไรก็ตามการเพิ่มเตียง NICU แต่ไม่ได้เพ่ิมบุคลากรที่ให้การบริบาลผู้ป่วยเพิ่มขึ้น(โดยเฉพาะทีมพยาบาล) ท าให้
ประสิทธิภาพการดูแลรักษาทารกไม่ยั่งยืน  

ประเด็นการตรวจราชการ : 1 อัตราตายทารกแรกเกิดใน 28 วัน น้อยกว่า 4 : 1,000 ทารกเกิดมีชีพ 

เป้าหมาย มาตรการด าเนินงาน
ในพ้ืนที่ 

แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
(small success) 

ทารกท่ีเกิดมีชีพและมี
ชีวิตจนถึง 28 วัน 
สป.สธ. (รพศ./รพท./
รพช./รพ.สต.) 
 

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

1. ค านวณจ านวน NICU โดยใช้
จ านวนคลอดของปีท่ีผ่านมา 
2. ตรวจติดตามจ านวนพยาบาล
วิชาชีพท่ีขึ้นปฏิบัติงาน NICUตาม
เกณฑ์มาตรฐานดังน้ี ม ี
neonatal nurse practitioner 
เวรละ 1 คน ร่วมกับ มี พยาบาล
วิชาชีพ 1 คนต่อผู้ป่วย 2 คน และ 

1.เพิ่มเตียง NICU ให้ได้
ตามเกณฑ1์:500 ทารก
คลอดโดยนับรวมเป็นเขต 
2. มีการจัดระบบ
Intrauterine transfer ให้
มารดาคลอดในรพ.ที่มี
ความสามารถในการดูแล
ทารกแรกเกิดกลุ่มเสี่ยง 
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เป้าหมาย มาตรการด าเนินงาน
ในพ้ืนที่ 

แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
(small success) 

3.จัดระบบ 
Intrauterine 
transfer 
4.จั ด ร ะ บ บ step 
downbeds(refer 
back) 
5.ก า ร คั ด ก ร อ ง
โ รคหั ว ใ จพิ ก า ร แต่
ก าเนิดทุกราย  
6.ก า ร ฝ า ก ค ร ร ภ์
คุ ณ ภ า พ แ ล ะ ห้ อ ง
คลอดคุณภาพ ผ่าน 
MCH board 
7. สนับสนุนด้านการ
พัฒน าบุ ค ล าก ร ใ น
หลักสูตรเฉพาะทาง
พยาบาลทารกแรกเกิด
วิกฤต 
8. สนับสนุนการ
พัฒนาเครือข่ายการ
รับส่งต่อทารกแรกเกิด 
พร้อมท้ังอุปกรณ์ที่
จ าเป็นให้ได้ตาม
มาตรฐาน 

1 คนต่อ ผู้ป่วย 4 คนส าหรับ 
sicknewborn 
3. มีระบบประสานงานเพื่อการส่ง
ต่อมารดาเพื่อไปคลอดยังรพ.ที่มี
ความสามารถในการดูแลทารกกลุม่
เสี่ยง 
4. มีระบบการส่งผู้ป่วยกลับอย่าง
เป็นระบบชัดเจน 
5.มีการคัดกรองโรคหัวใจพิการแต่
ก าเนิดในทารกก่อนกลับบ้าน 
6. ควรเป็นสูติแพทย์ก าหนด 
7. มีการสนับสนุนบุคลากรเข้า
ศึกษาในหลักสตูรพยาบาลทารก
แรกเกิดวิกฤตอย่างต่อเนื่อง 
8.มีเครือข่ายการรับส่งต่อทารก
แรกเกิดภายในเขต 

3. มีการบริหารจัดการ
เตียงเพื่อการรองรับการ
ส่งกลับไปรักษาต่อเนื่อง
เมื่อผู้ป่วยสามารถกลับไป
ดูแลต่อที่สถานพยาบาล
ใ ก ล้ บ้ า น ไ ด้ แ ล้ ว
(Stepdownbedfor 
refer back) ทั้งนี้เพื่อลด
ค ว า ม แ อ อั ด ข อ ง
โรงพยาบาลระดับ A 
4. มีการคัดกรองโรคหัวใจ
พิการแต่ก าเนดิทุกราย 
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รายละเอียดตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ด้านระบบบริการทตุิยภมูิและตตยิภูม ิ
ค านิยาม ทารกแรกเกิดหมายถึง ทารกท่ีคลอดรอดออกมา มีชีวิตจนถึง 28 วัน สป.สธ. (รพศ./รพท./

รพช./รพ.สต.) 
เกณฑ์เป้าหมาย ลดอัตราตายของทารกอายุต่ ากว่าหรือเท่ากับ 28 วัน  

ร้อยละ 4 ต่อ 1,000 ทารกเกิดมชีีพ  

ประชากรกลุม่เป้าหมาย ทารกท่ีคลอดและมีชีวิตจนถึง 28 วัน สป.สธ. (รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.) 
วิธีการจัดเก็บข้อมลู ใช้ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรเ์ชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านัก

การบริหารสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์ เพื่อประมวลผลข้อมูลการตาย
ของทารกแรกเกิดเก็บข้อมลูจากทะเบียนรายงานของโรงพยาบาลทกุแห่ง สังกัด สป. สธ. 
และ/หรือโรงพยาบาลนอกสังกัด  

แหล่งข้อมลู ฐานข้อมูลการตาย มรณะบัตร และหนังสือรับรองการตาย จากการรายงานส านักงาน
สาธารณสุขจังหวดั 

รายการข้อมลู 1  A = จ านวนทารกท่ีเสียชีวิต < 28 วัน  

รายการข้อมลู 2 B = จ านวนทารกท่ีเกิดมีชีพ  
สูตรค านวณตัวชี้วัด (A/B) X 1,000 
ระยะเวลาประเมินผล ปีละ 2 ครั้ง  
รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน Baseline data หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปี งบประมาณ 

2557 2558 2559 
7   5 3.94  

เกณฑ์การประเมิน : อัตราการเก็บข้อมูล 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
ประชุมท าเข้าใจตัวช้ีวัด ส่งข้อมูลครบทุกเขต ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล มีการสรุปข้อมลู 

วิธีการประเมินผล : 
 
 

1. ประชุมท าเข้าใจตัวช้ีวัด 
2. ส่งข้อมูลครบทุกเขต 
3. มีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
4. มีการสรุปข้อมลู 

เอกสารสนับสนุน : 
 

1. แนวทางพัฒนาระบบบริการสุขภาพทารกแรกเกิด 
2. ยุทธศาสตร์ตัวช้ีวัด และแนวทางการจัดเก็บข้อมูล กระทรวงสาธารณสุข 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1. นพ.วิบูลย์ กาญจนพัฒนกุล ผูร้บัผิดชอบงาน serviceplan ทารกแรกเกิด  
    โทรศัพท์ท่ีท างาน :02-3548928โทรศัพท์มือถือ : 083-0070578 
    โทรสาร :02-3548439  E-mail :wiboonkan@gmail.com 
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์   
3. นพ.ภัทรวินฑ์ อัตตะสาระ รองผู้อ านวยการส านักนิเทศระบบการแพทย์  
    โทรศัพท์ท่ีท างาน :02-5906357 โทรศัพท์มือถือ : 081-9357334 
โทรสาร :02-9659851  E-mail : pattarawin@gmail.com 
กรมการแพทย์   

mailto:pattarawin@gmail.com
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หน่วยงานประมวลผลและจัดท า
ข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 

1. ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
2. ส านักบริหารการสาธารณสุข ส านกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
3. นพ.ภัทรวินฑ์ อัตตะสาระ รองผู้อ านวยการส านักนิเทศระบบการแพทย์  
กรมการแพทย ์
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-5906357  โทรศัพท์มือถือ : 081-9357334 
    โทรสาร : 02-9659851  E-mail : pattarawin@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

1. นพ.วิบูลย์ กาญจนพัฒนกลุ ผู้รับผดิชอบงาน serviceplanทารกแรกเกิด  
    โทรศัพท์ท่ีท างาน :02-3548928 โทรศัพท์มือถือ : 083-0070578 
    โทรสาร :02-3548439  E-mail :wiboonkan@gmail.com 
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์  
2. นพ.ภัทรวินฑ์ อัตตะสาระ รองผู้อ านวยการส านักนิเทศระบบการแพทย์  
    โทรศัพท์ท่ีท างาน :02-5906357โทรศัพท์มือถือ : 081-9357334 
    โทรสาร :02-9659851  E-mail : pattarawin@gmail.com 
กรมการแพทย์   
3. นายปวิช อภิปาลกลุ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5906352โทรศัพท์มือถือ : 085-9594499 
    โทรสาร :02-5918279  E-mail :moeva_dms@yahoo.com 
ส านักยุทธศาสตร์การแพทย์ กรมการแพทย์  
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หัวข้อ 2.5 Service Plan สาขา Palliative Care 

สถานการณ ์
          1. ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
 2. อัตราการเสียชีวิตด้วยโรคเรื้อรัง (NCD) และกลุ่มโรคมะเร็งเพิ่มสูงมากข้ึน  
 3. มีค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคสูงขึ้น 
 ดังนั้นควรมีการดูแลแบบประคับประคองโดยให้ครอบครัว ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาร่วมกันจนระยะสุดท้าย 
และเสียชีวิตอย่างมีคุณภาพ  

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 

Health Outcome  

- ผู้ป่วยระยะท้ายได้รับการดูแลแบบประคับประคองตามมาตรฐาน จนถึงวาระสุดท้าย  
KPI : ให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งด้านกาย จิต สังคมและ จิตวิญญาณ  

Service Outcome  

           ๑. ผู้ป่วยระยะท้ายเข้าถึงการดูแลรักษาแบบประคับประคอง (Accessibility) จากทีมสุขภาพ ครอบครัวและชุมชน 
รวมทั้งผู้ป่วยสามารถดูแลตนเองได้ในช่วงเวลาของภาวะโรคและอาการอย่างเหมาะสม 
           ๒. ผู้ป่วยระยะท้ายและครอบครัวได้รับข้อมูล (Information) อย่างมีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วมในการวางแผน
ล่วงหน้า (Advance Care Plan) เพ่ือการมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามสภาพจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต 
KPI : - ผู้ป่วยได้รับ Opioids ตามเกณฑ์ 
       - มี Advance Care Plan  
       - มี Home Visit 

มาตรการ : การขยายบริการการดูแลแบบประคับประคอง ให้ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ 

โรงพยาบาลระดับ A,S,M1 

(ระยะ 3 เดือน) : 
     1. มีคณะกรรมการ /หรือศูนย์การดูแลแบบประคับประคองที่ประกอบด้วยบุคลากรสหสาขาท่ีเกี่ยวข้อง  
     2. มีการแต่งตั้งเลขานุการ ซึ่งเป็นพยาบาลที่ผ่านการอบรมหลักสูตร Palliative Care  
     3. มีการก าหนดแนวทางการดูแลแบบประคับประคองในกลุ่มโรคส าคัญของโรงพยาบาล  
(ระยะ 6 เดือน) : 
1. ประเมินผลตามรอบ 3 เดือน  
2. มีการจัดตั้งงานการดูแลแบบประคับประคองเป็นหน่วยบริการหนึ่งในกลุ่มงานการพยาบาล มอบหมายให้พยาบาลที่ผ่าน
การอบรมหลักสูตร Palliative Care รับผิดชอบเต็มเวลา 
3. กลุ่มผู้ป่วยที่อยู่ในเกณฑ์ ได้รับการดูแลตามแนวทาง Palliative Care  ≥ ร้อยละ 50  
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(ระยะ 9 เดือน) : 
1. ประเมินผลตามรอบ 6 เดือน  
2. มีระบบบริการ หรือ Function การท างานการเชื่อมโยงดูแลต่อเนื่องที่บ้าน 
(ระยะ 12 เดือน) : 
1. ประเมินผลตามรอบ 9 เดือน  
2. มีการรักษาด้วย Strong Opioid Medication* ≥ ร้อยละ 30 ของจ านวนผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลตามแนวทาง Palliative 
Care และมีการจัดการดูแลแบบการแพทย์แผนไทย/การแพทย์ทางเลือก 
3. มีแผน/โครงการ หรือกิจกรรม และด าเนินการร่วมกับองค์กรต่างๆ อย่างน้อย 1 เรื่อง/โรงพยาบาล 
โรงพยาบาลระดับ M2, F 1-3 
(ระยะ 3 เดือน) : 
     1. มีคณะกรรมการการดูแลแบบประคับประคอง 
     2. มีการแต่งตั้งเลขานุการ ซึ่งเป็นพยาบาลที่ผ่านการอบรมหลักสูตร Palliative Care  
     3. มีแนวทางการดูแลแบบประคับประคองในกลุ่มโรคส าคัญของโรงพยาบาล  
(ระยะ 6 เดือน) : 
1. ประเมินผลตามรอบ 3 เดือน  
2. มีหน่วยบริการการดูแลแบบประคับประคอง พร้อมพยาบาลที่ผ่านการอบรมหลักสูตร Palliative Care 
3. กลุ่มผู้ป่วยที่อยู่ในเกณฑ์ ได้รับการดูแลตามแนวทาง Palliative Care  ≥ ร้อยละ 50  
(ระยะ 9 เดือน) : 
1. ประเมินผลตามรอบ 6 เดือน  
2. มีระบบบริการ หรือ Function การท างานการเชื่อมโยงดูแลต่อเนื่องที่บ้าน 
(ระยะ 12 เดือน) : 
1. ประเมินผลตามรอบ 9 เดือน  
2. มีการรักษาด้วย Strong Opioid Medication* ≥ ร้อยละ 20 ของจ านวนผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลตามแนวทาง Palliative 
Care และมีการจัดการดูแลแบบการแพทย์แผนไทย/การแพทย์ทางเลือก 
3. มีแผน/โครงการ หรือกิจกรรม และด าเนินการร่วมกับองค์กรต่างๆ อย่างน้อย 1 เรื่อง/โรงพยาบาล 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  กรมการแพทย์ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง/หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ ส่วนที่รับผิดชอบ 
๑.นพ.อากาศ  พัฒน
เรืองไล           

ที่ปรึกษากรมการแพทย์ 

 

0 2591 8246   โทรศัพท์มือถือ : 
081 910 5216 
โทรสาร : 0 2591 8244      
E-mail : 
apattanaruenglai@gmail.com 

ผู้ให้ข้อมูลทาง
วิชาการ 

นางสาวศิวาพร สังรวม              นักวิชาการ
สาธารณสุขช านาญ
การ 

0 2590 6220   โทรศัพท์มือถือ : 
089 609 3836 

โทรสาร : 0 2591 8244      
E-mail : keaksiwa@gmail.com 

ผู้ประสานงาน
ตัวชี้วัด 
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รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) 
หมวด Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) 

แผนที่ 6.การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 

โครงการที่ 5.โครงการดูแลผู้สูงอายุผู้ พิการและผู้ด้อยโอกาสและการดูแลสุขภาพระยะยาว  
(Long Term Care) ในชุมชน 

ลักษณะ Lagging Indicator 

ชื่อตัวชี้วัด 39. ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care) 

ค านิยาม การดูแลแบบประคับประคอง หมายถึง การดูแลผู้ป่วยระยะท้ายตามแนวทางการดูแล
แบบประคับประคองเพ่ือให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยดูแลให้ครอบคลุมเรื่อง Body, 
Mind, Psychosocial and Spiritual support และบรรเทาความทุกข์ทรมานจาก
อาการรบกวนต่างๆ (Symptoms Control) โดยมีผู้ป่วยและครอบครัวเป็นศูนย์กลาง 
(Patient and Family Center) มุ่งเน้นกิจกรรม Family meeting, Advance care 
plan เป็นต้น   
กลุ่มโรคที่ต้องได้รับการดูแลแบบประคับประคอง (เป็นอย่างน้อย) ได้แก่ 

1. โรคมะเร็ง 
2. Neurological Disease /Stroke 
3. โรคไตในระยะที่ต้องได้รับการบ าบัดทดแทนไต (Renal Replacement 

Therapy) และกลุ่มที่มีภาวะไตวายเรื้อรังเริ่มเข้าสู่ภาวะคุกคามต่อชีวิต การ
รักษาเป็นไปเพ่ือประคับประคองและชะลอการเสื่อมของไต 

4. Pulmonary and Heart Disease 
5. Multiple Trauma Patient 
6. Infectious Disease HIV/AIDS 
7. Pediatric  
8. Aging /Dementia 

โดยมี Criteria ของผู้ป่วยที่เข้าสู่ภาวะ Palliative Care ดังนี้ 
1. ผู้ป่วยมีการถดถอยของการประกอบกิจกรรมประจ าวันนั่งหรือนอนมากกว่า ร้อย

ละ 50 ของวันต้องพ่ึงพิงมากขึ้น 
- การประเมินสมรรถนะอาจใช้ PPS ≤ร้อยละ 50 หรือ 
- การประเมิน Functional Assessment ได้แก่ Karnofsky Score (KPS)   ≤ 

ร้อยละ 50 หรือ ECOG ≥ 3 เป็นต้น 
2. Multiple Co-morbidity ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ที่มีความส าคัญ 
3. โรคอยู่ในระยะลุกลาม ไม่คงตัว มีอาการซับซ้อนที่ไม่สุขสบายมาก 
4. Terminal Delirium 
5. Cachexia, น้ าหนักลดต่อเนื่อง, Serum albumin < 2.5 mg/dl ต่อเนื่อง 
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6. Persistent  Hypercalcemia 
7. ไม่ตอบสนองต่อการรักษา 
8. ผู้ป่วย/ครอบครัวเลือกที่จะไม่รักษาตัวโรคต่อไปอย่างเต็มที่ 
9. เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอย่างไม่คาดหมายบ่อยครั้ง 
10. มีเหตุการณ์ที่มีผลกระทบ เช่น การล้มรุนแรง ภาวะสูญเสีย การรับเข้าดูแลใน

สถานพยาบาล/บริบาล 
เกณฑ์เป้าหมาย : โรงพยาบาลทุกระดับ (A,S,M,F) มีการดูแลแบบประคับประคองตามเกณฑ์ (ผ่านตามขั้นตอนการ
ประเมินผล) 

ปีงบประมาณ 60  ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 

 ขั้นตอนที่ 1 
ข้อ 1.1-1.5 

 ขั้นตอนที่ 3 
(ไม่รวมขั้นตอน
ที่ 2) 

 

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

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

 ขั้นตอนที่ 5  
5.1(1) และ 5.2(1) 

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

 ขั้นตอนที่ 3 
 ขั้นตอนที่ 4  
4.1(2) และ 4.2(2) 

 ขั้นตอนที่ 5  
5.1(2) และ 5.2(2) 

 ขั้นตอนที่ 2  
2.1, 2.2 (3) 
และ 2.3 (3) 

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

 ขั้นตอนที่ 5  
5.1(3) และ 5.2(3) 

 ขั้นตอนที่ 2  
2.1, 2.2 (4) 
และ 2.3 (4) 

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

 ขั้นตอนที่ 5  
5.1(4) และ 5.2(4) 

 

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือให้ผู้ป่วยระยะท้ายได้รับการดูแลแบบประคับประคองตามมาตรฐานจนถึงวาระ
สุดท้าย 
2. เพ่ือให้ผู้ป่วยระยะท้ายเข้าถึงการดูแลรักษาแบบประคับประคอง (Accessibility) จาก
ทีมสุขภาพ ครอบครัวและชุมชน รวมทั้งผู้ป่วยสามารถดูแลตนเองได้ในช่วงเวลาของภาวะ
โรคและอาการอย่างเหมาะสม 
3. เพ่ือให้ผู้ป่วยระยะท้ายและครอบครัวได้รับข้อมูล (Information) อย่างมีประสิทธิภาพ
และมีส่วนร่วมในการวางแผนล่วงหน้า (Advance Care Plan) เพ่ือการมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ตามสภาพจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต 

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

วิธีการจัดเก็บข้อมูล รายงานผลการด าเนินงานที่ด าเนินการตามข้ันตอนที่ก าหนด 

จากทุกโรงพยาบาลในเขตสุขภาพ 

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

รายการข้อมูล 1 A = จ านวนโรงพยาบาล (ระดับ A,S,M,F) ด าเนินการผ่านระดับความส าเร็จ  
ตามขั้นตอนที่ก าหนดในวิธีการประเมินผล 

รายการข้อมูล 2 B = จ านวนโรงพยาบาลทั้งหมด (ระดับ A,S,M,F) ในเขตสุขภาพ 
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สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ประเมินทุก 6 เดือน 
เกณฑ์การประเมิน : 
ปี 2560:  

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
ขั้นตอนที่ 1 ข้อ 1.1 ขั้นตอนที่1 ข้อ 1.1-1.3 ขั้นตอนที่ 1 ข้อ 1.1-1.4 ขั้นตอนที่ 1 ข้อ 1.1-1.5 

ขั้นตอนที่ 3 
(ไม่รวมขั้นตอนที่ 2) 

ปี 2561:  
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
ขั้นตอนที่ 2 

2.1, 2.2 (1) และ 2.3 (1) 
ขั้นตอนที่ 3 

 
ขั้นตอนที่ 4  

4.1 (1) และ 4.2 (1) 
ขั้นตอนที่ 5 

5.1 (1) และ 5.2 (1) 
 

ปี 2562:  
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
ขั้นตอนที่ 2 

2.1, 2.2 (2) และ 2.3 (2) 
ขั้นตอนที่ 3 

 

ขั้นตอนที่ 4  
4.1 (2) และ 4.2 (2) 

ขั้นตอนที่ 5 
5.1 (2) และ 5.2 (2) 

 

ปี 2563:  
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
ขั้นตอนที่ 2 

2.1, 2.2 (3) และ 2.3 (3) 
 

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

ขั้นตอนที่ 5 
5.1 (3) และ 5.2 (3) 

ปี 2564: 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
ขั้นตอนที่ 2 

2.1, 2.2 (4) และ 2.3 (4) 
 

ขั้นตอนที่ 3 
 

ขั้นตอนที่ 4  
4.1 (4) และ 4.2 (4) 

ขั้นตอนที่ 5 
5.1 (4) และ 5.2 (4) 

วิธีการประเมินผล : ขั้นตอนที่ 1 
1.1 โรงพยาบาลระดับ A, S, M1 

- มีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการดูแลแบบประคับประคอง หรือ 
ศูนย์การดูแลแบบประคับประคองที่ประกอบด้วยบุคลากรสหสาขาที่เก่ียวข้อง 

- มีการแต่งตั้งเลขานุการ ซึ่งเป็นพยาบาลที่ผ่านการอบรมหลักสูตร 
Palliative Care  

- มีการก าหนดแนวทางการดูแลแบบประคับประคองในกลุ่มโรคส าคัญ
ของโรงพยาบาล 
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 โรงพยาบาลระดับ M2, F 1-3  
- มีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการดูแลแบบประคับประคอง 
- มีการแต่งตั้งเลขานุการ ซึ่งเป็นพยาบาลที่ผ่านการอบรมหลักสูตร 

Palliative Care 
- มีแนวทางการดูแลแบบประคับประคองในกลุ่มโรคส าคัญของ

โรงพยาบาล 
1.2 โรงพยาบาลระดับ A, S, M1 

- มีการจัดตั้งงานการดูแลแบบประคับประคองเป็นหน่วยบริการหนึ่งใน
กลุ่มงานการพยาบาล มอบหมายให้มีพยาบาลที่ผ่านการอบรมหลักสูตร Palliative Care 
รับผิดชอบเต็มเวลา 

โรงพยาบาลระดับ M2, F 1-3 
- มีหน่วยบริการการดูแลแบบประคับประคองพร้อมพยาบาลที่ผ่านการ

อบรมหลักสูตร Palliative Care  

1.3 กลุ่มผู้ป่วยที่อยู่ในเกณฑ์ ได้รับการดูแลตามแนวทาง Palliative Care ≥ 
ร้อยละ 50 

1.4 มีระบบบริการ หรือ Function การท างาน ที่แสดงถึงการเชื่อมโยงการ
ดูแลต่อเนื่องที่บ้าน 

1.5 โรงพยาบาลระดับ A, S, M1  
- มีการรักษา/บรรเทาด้วย Strong Opioid Medication ≥ ร้อยละ 30 

ของจ านวนผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลตามแนวทาง Palliative Care และมีการจัดการดูแล
แบบการแพทย์แผนไทย หรือการแพทย์ทางเลือก เช่น สวดมนต์บ าบัด สมาธิบ าบัด กด
จุดบ าบัด การปรับสมดุลร่างกาย เป็นต้น   

โรงพยาบาลระดับ M2, F 1-3 
- มีการรักษา/บรรเทาด้วย Strong Opioid Medication ≥ ร้อยละ 20 

ของจ านวนผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลตามแนวทาง Palliative Care และมีการจัดการดูแล
แบบการแพทย์แผนไทย หรือการแพทย์ทางเลือก เช่น สวดมนต์บ าบัด  สมาธิบ าบัด  กด
จุดบ าบัด การปรับสมดุลร่างกาย เป็นต้น  

 
ขั้นตอนที่ 2 มีการด าเนินการในขั้นตอนที่ 1 ครบถ้วนและมีการด าเนินการในข้อ
 ต่อไปนี้ 
 2.1  โรงพยาบาลระดับ A, S 
  มีแพทย์ผ่านการอบรมด้าน Palliative เป็นประธาน หรือกรรมการ
ร่วมทีมพัฒนาคุณภาพการดูแลแบบประคับประคองของโรงพยาบาล 
 2.2 โรงพยาบาลระดับ A, S, M1 
    ผู้ป่วยและครอบครัวในกลุ่มต้องได้รับการดูแลแบบประคับประคอง 
(ผู้ป่วยนอก หรือ ผู้ป่วยใน) ได้รับการให้ข้อมูลจากกิจกรรม Family Meeting และมีการ
ท า Advance Care Planning (ACP)  
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(1) ปี 2561 ≥ ร้อยละ 50 ของผู้ป่วย Palliative รายใหม่ในปีที่รายงาน 

(2) ปี 2562 ≥ ร้อยละ 60 ของผู้ป่วย Palliative รายใหม่ในปีที่รายงาน 

(3) ปี 2563 ≥ ร้อยละ 70 ของผู้ป่วย Palliative รายใหม่ในปีที่รายงาน 

(4) ปี 2564 ≥ ร้อยละ 80 ของผู้ป่วย Palliative รายใหม่ในปีที่รายงาน 
  โรงพยาบาลระดับ M2, F 1-3 
    นับจากจ านวน ผู้ป่วยและครอบครัวได้รับการส่งต่อข้อมูล Advance 
Care Planning (ACP) จากโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 และ/หรือมีการท า ACP ผู้ป่วย
และครอบครัวที่ในโรงพยาบาลระดับ M2, F1-3 
(1) ปี 2561 ≥ ร้อยละ 50 ของผู้ป่วย Palliative รายใหม่ในปีที่รายงาน 

(2) ปี 2562 ≥ ร้อยละ 60 ของผู้ป่วย Palliative รายใหม่ในปีที่รายงาน 

(3) ปี 2563 ≥ ร้อยละ 70 ของผู้ป่วย Palliative รายใหม่ในปีที่รายงาน 

(4) ปี 2564 ≥ ร้อยละ 80 ของผู้ป่วย Palliative รายใหม่ในปีที่รายงาน 
 2.3 โรงพยาบาลระดับ A, S 
  มี Pain Clinic หรือ Palliative Care Clinic และมีการจัดการดูแล
แบบการแพทย์แผนไทยและ/หรือการแพทย์ทางเลือก ในการดูแลผู้ป่วยแบบ
ประคับประคอง  เช่น การฝังเข็มในแพทย์แผนจีน หรือการแพทย์ทางเลือกอ่ืนๆ เช่นการ
ดูแลผู้ป่วยระยะท้ายหรือการดูแลแบบประคับประคอง เช่น สวดมนต์บ าบัด สมาธิบ าบัด 
กดจุดบ าบัด การปรับสมดุลร่างกาย เป็นต้น 
(1) ปี 2561 ≥ ร้อยละ 50 ของจ านวนโรงพยาบาลระดับ A,S ในเขตสุขภาพ 

(2) ปี 2562 ≥ ร้อยละ 60 ของจ านวนโรงพยาบาลระดับ A,S ในเขตสุขภาพ 

(3) ปี 2563 ≥ ร้อยละ 70 ของจ านวนโรงพยาบาลระดับ A,S ในเขตสุขภาพ 

(4) ปี 2564 ≥ ร้อยละ 80 ของจ านวนโรงพยาบาลระดับ A,S ในเขตสุขภาพ 
 โรงพยาบาลระดับ M1-2,F 1-3 
 มีการรักษา/ดูแล/บรรเทาด้วย Strong Opioid Medication และมีการจัดการ
ดูแลแบบการแพทย์แผนไทยและ/หรือ การแพทย์ทางเลือกในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง เช่น 
สวดมนต์บ าบัด สมาธิบ าบัด กดจุดบ าบัด การปรับสมดุลร่างกาย เป็นต้น 
(1) ปี 2561 ≥ ร้อยละ 50 ของจ านวนโรงพยาบาลระดับ M 1-2, F 1-3   ในเขตสุขภาพ 

(2) ปี 2562 ≥ ร้อยละ 60 ของจ านวนโรงพยาบาลระดับ M1-2, F 1-3     ในเขตสุขภาพ 

(3) ปี 2563 ≥ ร้อยละ 70 ของจ านวนโรงพยาบาลระดับ M1-2, F 1-3     ในเขตสุขภาพ 

(4) ปี 2564 ≥ ร้อยละ 80 ของจ านวนโรงพยาบาลระดับ M1-2, F 1-3     ในเขตสุขภาพ 
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ขั้นตอนที่ 3  

- ส าหรับปี 2560 มีการด าเนินการในขั้นตอนที่ 1 ครบถ้วน และมีการ
ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

โรงพยาบาลทุกระดับ A, S, M1-2, F1-3 
 - มีแผนงาน/โครงการ หรือ กิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยแบบ
ประคับประคอง และมีการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม ร่วมกับ สสจ. สสอ. รพ.สต. 
องค์กรในท้องถิ่นหรือองค์กรต่างๆ เช่น อปท., มูลนิธิ /อาสาสมัครในชุมชน เป็นต้น อย่าง
น้อย 1 แผนงาน/โครงการหรือ กิจกรรมต่อ 1 โรงพยาบาล 

- ส าหรับปี 2561- 2564 มีการด าเนินการในข้ันตอนที่ 1-2 ครบถ้วน และมี
การด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 โรงพยาบาลทุกระดับ A, S, M1-2, F1-3 
 มีแผนงาน/โครงการ หรือ กิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยแบบ
ประคับประคอง มีการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม ร่วมกับ สสจ. สสอ. รพ.สต. องค์กร
ในท้องถิ่นหรือองค์กรต่างๆ เช่น อปท., มูลนิธิ /อาสาสมัครในชุมชน เป็นต้น อย่างน้อย 1 
แผนงาน/โครงการหรือ กิจกรรมต่อ 1 โรงพยาบาล 
 

 ขั้นตอนที่ 4 มีการด าเนินการในขั้นตอนที่ 1-3 ครบถ้วน และมีการด าเนินการ ต่อไปนี้ 
 4.1  โรงพยาบาลทุกระดับ A, S, M1-2, F1-3 
  มีการสร้างเครือข่าย และแนวทางการรับ-ส่งต่อของเขตสุขภาพที่
ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรและมีการประกาศใช้ มีการด าเนินการตามแนวทางเพ่ือการ
ดูแลที่ต่อเนื่อง และเพ่ิมการเข้าถึงการได้รับดูแลแบบประคับประคอง  
(1) ปี 2561 มีการสร้างเครือข่าย และแนวทางการรับ-ส่งต่อฯ เป็นแนวทางใน

โรงพยาบาลทุกแห่ง (ระดับโรงพยาบาล) 
(2) ปี 2562  มีการสร้างเครือข่าย และแนวทางการรับ-ส่งต่อฯ เป็นแนวทางใช้ร่วมกัน

ทั้งจังหวัด ทุกจังหวัดในเขตฯ (ระดับจังหวัด) 
(3) ปี 2563 มีการสร้างเครือข่าย และแนวทางการรับ-ส่งต่อฯ เป็นแนวทางใช้ร่วมกันทั้ง

เขตสุขภาพ (ระดับเขตสุขภาพ) 
(4) ปี 2564 มีการสร้างเครือข่าย และแนวทางการรับ-ส่งต่อฯ เผยแพร่ทั่วประเทศ

 เพ่ือเป็นแนวทางในการส่งต่อข้ามเขตสุขภาพ 
 4.2 โรงพยาบาลทุกระดับ A, S, M1-2, F1-3 
  มีคลังอุปกรณ์ที่ใช้ในการสนับสนุนผู้ป่วย ให้สามารถยืมไปใช้ที่บ้านได้
โดยมีการประเมินความต้องการใช้อุปกรณ์ และมีการจัดหาให้เพียงพอ 
(1) ปี 2561 มีคลังอุปกรณ์สนับสนุนผู้ป่วยให้มีไปใช้ที่บ้าน ในโรงพยาบาลระดับ 

A,S,M1 เป็นอย่างน้อย 
(2) ปี 2562 มีคลังอุปกรณ์กลาง สนับสนุนผู้ป่วยให้มีไปใช้ที่บ้าน สร้างเครือข่ายการยืม-

คืน ที่เอ้ือต่อผู้ป่วยทั้งจังหวัด 
(3) ปี 2563 มีคลังอุปกรณ์กลาง สนับสนุนผู้ป่วยให้มีไปใช้ที่บ้าน สร้างเครือข่ายการยืม-

คืน ที่เอ้ือต่อผู้ป่วยทั้งเขตสุขภาพ 
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 (4) ปี 2564 มีการจัดท าระบบบ ารุงรักษา และฐานข้อมูลอุปกรณ์ให้ยืมใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และง่ายต่อการเข้าถึงทั้งระดับโรงพยาบาล ระดับจังหวัด และระดับเขต 
 

 ขั้นตอนที่ 5 มีการด าเนินการในขั้นตอนที่ 1-4 ครบถ้วน และมีการด าเนินการในข้อ
ต่อไปนี้ 
 5.1  โรงพยาบาลทุกระดับ A, S, M1-2, F1-3 
  มีการติดตามประเมินการบรรลุเป้าหมาย (Goal) ตาม Advance 
Care Plan ที่ได้ท าและปรับเปลี่ยนร่วมกันของผู้ป่วย/ครอบครัวและทีมสุขภาพ จนถึง
วาระสุดท้ายและการจากไป (ผู้ป่วยเสียชีวิต) 
(1) ปี 2561 บรรลุเป้าหมาย (Goal) ≥ร้อยละ 50 ของผู้ป่วยที่ได้รับการท า ACP 

(2) ปี 2562 บรรลุเป้าหมาย (Goal) ≥ร้อยละ 60 ของผู้ป่วยที่ได้รับการท า ACP 

(3) ปี 2563 บรรลุเป้าหมาย (Goal) ≥ร้อยละ 70 ของผู้ป่วยที่ได้รับการท า ACP 

(4) ปี 2564 บรรลุเป้าหมาย (Goal) ≥ร้อยละ 80 ของผู้ป่วยที่ได้รับการท า ACP 
หมายเหตุ (1) - (4)  คิดจากจ านวนผู้ป่วยในขั้นตอนที่ 2 ข้อ 2.2 (ตัวหาร) 
 5.2 โรงพยาบาลทุกระดับ A, S, M1-2, F1-3  
  มีงานวิจัย หรืองานพัฒนาคุณภาพ (R2R, Mini Research, CQI) หรือ 
Best /Good Practice ด้านการดูแลแบบประคับประคอง และมีการเทียบเคียง 
(Benchmarking) 
(1) ปี 2561 มีงานพัฒนาคุณภาพ (R2R, Mini research, CQI) อย่างน้อย 1 เรื่อง / 

โรงพยาบาล 
(2) ปี 2562 มี (1) และ Best /Good Practice อย่างน้อย 1 เรื่อง / จังหวัด 
(3) ปี 2563 มี (1) - (2) และ งานวิจัยอย่างน้อย 1 เรื่อง / เขตสุขภาพ 
(4) ปี 2564 มี (1) - (3) และ มีการ Benchmarking ในเขตสุขภาพหรือ ในกระทรวง

สาธารณสุข หรือกลุ่มโรงพยาบาลสังกัดอ่ืนๆ 
 

เอกสารสนับสนุน :  1. แนวทางการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองระยะท้าย กรมการแพทย์ 
2. List Disease for Palliative Care and Functional Unit กรมการแพทย์ 
3. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines) : 

Palliative Care Version 
1.2016(https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/palliative.pdf) 

4. แนวทางการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองส าหรับพยาบาลทั่วไป: Clinical 
nursing practice guidelines for stroke. สถาบันประสาทวิทยา.พ.ศ.2554 

5. CAPC. Inclusion criteria in pediatric age group. 
http://www.capc.org/tools-for-palliative-care-programs/clinical-
tools/consult-triggers/pediatric-palliative-care-referral-criteria.pdf (access 
April 2014) 

https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/palliative.pdf
http://www.capc.org/tools-for-palliative-care-programs/clinical-tools/consult-triggers/pediatric-palliative-care-referral-criteria.pdf%20(access
http://www.capc.org/tools-for-palliative-care-programs/clinical-tools/consult-triggers/pediatric-palliative-care-referral-criteria.pdf%20(access
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รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 

 

 

 

Baseline data หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2557 2558 2559 

  NA NA NA 
 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

1. นพ.อากาศ  พัฒนเรืองไล          ที่ปรึกษากรมการแพทย์ 
โทรศัพท์ที่ท างาน : 0 2591 8246   โทรศัพท์มือถือ : 081 910 5216 
โทรสาร : 0 2591 8244      E-mail : apattanaruenglai@gmail.com 
2. นางอ าไพพร ยังวัฒนา              นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
โทรศัพท์ที่ท างาน : 0 2590 6282   โทรศัพท์มือถือ : 081 668 5008 
โทรสาร : 0 2591 8264-5            E-mail : ampaiporn.y@gmail.com 
3. นางสาวศิวาพร สังรวม             นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
โทรศัพท์ที่ท างาน : 0 2590 6220   โทรศัพท์มือถือ : 089 609 3836 
โทรสาร : 0 2591 8244      E-mail : keaksiwa@gmail.com 
  

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 

1. นพ.ภัทรวินฑ์ อัตตะสาระ รองผู้อ านวยการส านักนิเทศระบบการแพทย์ กรมการแพทย์ 
โทรศัพท์ที่ท างาน : 0 2590 6357   โทรศัพท์มือถือ : 081 935 7334 
โทรสาร : 0 2965 9851              E-mail : pattarawin@gmail.com 
2. นางจุฬารักษ์ สิงหกลางพล        นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
โทรศัพท์ที่ท างาน : 0 2590 6288   โทรศัพท์มือถือ : 081 842 4148 
โทรสาร : 0 2965 9851    E-mail : klangpol@yahoo.com 
 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

1. คณะกรรมการ Service Plan สาขาการดูแลแบบประคับประคอง ของเขตบริการสุขภาพ 
2. นพ.ภัทรวินฑ์ อัตตะสาระ รองผู้อ านวยการส านักนิเทศระบบการแพทย์ กรมการแพทย์ 
โทรศัพท์ที่ท างาน : 0 2590 6357   โทรศัพท์มือถือ :  081 935 7334 
โทรสาร : 0 2965 9851               E-mail : pattarawin@gmail.com 
3. นายปวิช อภิปาลกุล                นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
ส านักยุทธศาสตร์การแพทย์กรมการแพทย์  
โทรศัพท์ที่ท างาน : 0 2590 6352    โทรศัพท์มือถือ :  085 959 4499 
โทรสาร : 0 2591 8279                E-mail : moeva_dms@yahoo.com 
 

 
 
 

 

mailto:keaksiwa@gmail.com
mailto:klangpol@yahoo.com
mailto:moeva_dms@yahoo.com
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หัวข้อ 2.6 Service Plan สาขา การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน 
    ตัวชี้ วัด    ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

                            ที่ได้มาตรฐาน (>ร้อยละ 18.5) 

สถานการณ์/สภาพปัญหาส าคัญ  
การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขในประเทศไทยได้ส่งเสริมและสนับสนุนศาสตร์การแพทย์แผน

ไทยและการแพทย์ทางเลือกเป็นส่วนหนึ่งของระบบสุขภาพ รวมถึงการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือใช้ในการดูแล
สุขภาพประชาชนทุกกลุ่มวัยโดยพบว่าประชาชนมีแนวโน้มในการเข้าถึงบริการด้านการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือกเพ่ิมมากขึ้น กล่าวคือ ร้อยละของผู้ปุวยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน ใน พ.ศ. ๒๕๕๗  คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๐๒ พ.ศ. ๒๕๕๘ คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๕๑ และ พ.ศ. 
๒๕๕๙ คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๑๕ ตามล าดับ  

รายงานร้อยละผู้ป่วยนอกได้รับบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐานรายเขตสุขภาพ 
(ที่มา: ผลการตรวจราชการ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ปี 2559) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เป้าหมาย / ตัวช้ีวัด (Health Outcome) 
ประชาชนทุกกลุ่มวัยเข้าถึงระบบบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด (Service Outcome) 
ร้อยละผู้ปุวยนอกได้รับบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐานรอ้ยละ 18.5 

 
 

ปีงบประมาณ 
 

เขตสุขภาพ 
2557 2558 2559 

1 9.72 10.47 11.75 
2 16.49 13.78 11.98 
3 12.44 11.64 16.15 
4 17.49 11.53 12.88 
5 14.19 12.65 14.41 
6 18.70 19.21 15.00 
7 22.22 20.33 23.19 
8 16.09 23.91 28.86 
9 20.23 17.32 17.59 

10 19.99 16.89 17.55 
11 16.68 13.93 14.10 
12 13.21 15.14 15.55 
รวม 16.59 17.51 17.18 
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มาตรการส าคัญ 
1. ใช้กลไกการบริหารในส่วนภูมิภาคในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาบริการ โดยก าหนดให้มีChief Thai 

Traditional and Alternative Medicine Officer (CTMO) และกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้บริหารเขตและจังหวัด 
2. คลินิกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในสถานบริการสาธารสุขทุกระดับเข้าสู่กระบวนการ

รับรองคุณภาพ 
3. สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งมีคลินิกบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ได้

มาตรฐานตามบริบทของหน่วยบริการ 
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แนวทางการพัฒนาระบบบริการ Service Plan สาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน ตาม 6 Building Box 

การจัดบริการสุขภาพ 
(Health Service Delivery) 

ระบบสารสนเทศ 
(Information System  

and Sharing) 

ก าลังคนด้านสุขภาพ 
(Health Workforce) 

การเงินการคลัง
สาธารณสุข 
(Financing) 

ผลติภณัฑ์ทางการแพทย์ 
วัคซนีและเทคโนโลย ี

การอภบิาลระบบ 
(Leadership and 

Governance) 

การมีส่วนร่วม 
(Community 
Parcipation) 

1.คลิ นิ ก แ พ ทย์ แ ผ น ไท ย แ ล ะ
การแพทย์ทางเลือกในสถานบริการ
ส า ธ า ร ณ สุ ข ทุ ก ร ะ ดั บ เ ข้ า สู่
กระบวนการรับรองคุณภาพ 
1.1 รพศ./รพท. เขตละอย่างน้อย
2 แห่ง (A-M1) 
1.2 รพช. จังหวัดละอย่างน้อย2 
แห่ง (M2-F3) 
1.3 รพ.สต.อ าเภอละอย่างน้อย2 
แห่ง ใน รพ.สต. ขนาดใหญ่ หรือ 
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติหรือ 
รพ.สต. ท่ีถูกก าหนดให้เป็น 
Primary Care Cluster (PCC)  
2. สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งมี
การจัดบรกิารด้านการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ผสมผสานท่ีมีคุณภาพ
มาตรฐานตามบริบทของหน่วยบรกิาร
ได้แก่คลินิกครบวงจรด้านการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, 
คลินิก OPD แพทย์แผนไทยคู่ขนาน, 
คลินิกบริการผู้ปุวยใน (IPD) ด้าน
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก         

1. การพัฒนาระบบฐานข้อมูล
บริการ(HDC) 
2. การประชาสัมพันธ์ องค์
ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก 

1. การจัดต้ังกลุ่มงาน/ฝุาย
การแพทย์แผนไทยใน
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
ทุกแห่ง 
2. การพัฒนาบุคลากรด้าน
การแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือกให้มี
ความรู้ความช านาญในการ
ให้บริการสุขภาพ เช่น การ
ใช้ยาสมุนไพร การรักษา
เฉพาะโรค  
3. การส่งเสริมการท างาน
ประจ าสู่งานวิจัย (R2R) 
ด้านการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือกในหน่วย
บริการสุขภาพ 

งบสนับสนุนของ
ส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ 
(สปสช.) 11.61 บาท/
ประชากร 

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

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

บูรณาการการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือกกับการดูแล
สุขภาพตามกลุ่มวัยใน
ชุมชน ภายใต้บริบทของ
ระบบสุขภาพปฐมภูมิ 
(Primary Care 
Cluster) 
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ประเด็นการตรวจราชการ 
เป้าหมาย  มาตรการด าเนินงานในพ้ืนที่ แนวทางการตรวจติดตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

ประเด็นตรวจราชการทีมุ่่งเน้น : ผู้ปุวยนอกไดร้ับบริการดา้นการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น 
ร้อยละผู้ปุวยนอกได้รับ
บริการดา้นการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์
ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน 
ร้อยละ 18.5 

๑.มีแผนพัฒนาระบบบริการ
ด้านการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก
(Service Plan)ระดับเขต/
จังหวัด 
๒.ม ีChief Thai 
Traditional and 
alternative Medicine 
Officer (CTMO)ระดับเขต/
จังหวัด 
๓.หน่วยบริการการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือกเข้าสูร่ะบบพัฒนา
คุณภาพโรงพยาบาล 
4.สถานบริการสาธารณสุข
ทุกแห่งมีคลินิกบริการ
การแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือกที่ได้
มาตรฐาน 

๑.พิจารณาจากกลไกการ
ขับเคลื่อนตามแผนพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพสาขา
การแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ผสมผสาน 
๒.ประเมินตามคูม่ือการ
พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
หน่วยบริการการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ทางเลือก
ของกรมพัฒนาการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก 
๓.ระบบรายงานจาก HDC 

1.หน่วยบริการการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ทางเลือกใน
สถานบริการทุกระดับเข้าสู่
กระบวนการรับรองคณุภาพ 
1.1รพศ./รพท. เขตละอย่าง
น้อย 2 แห่ง A-M1 
1.2รพช. จังหวัดละอย่างน้อย 
2 แห่งM2-F3 
1.3 รพ.สต. อ าเภอละ 1 แห่ง 
(รพ.สต. ขนาดใหญ่ หรือ สถานี
อนามัยเฉลมิพระเกียรติ หรือ 
รพ.สต. ที่ถูกก าหนดให้เป็น 
Primary Care Cluster (PCC) 
ทุกแห่ง) 
2.สถานบริการมีการจดับริการ
การแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือกที่มีคณุภาพ
มาตรฐาน ตามบริบทของหน่วย
บริการ ได้แก่คลินิกครบวงจร
ด้านการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก, คลินิก 
OPD แพทย์แผนไทยคู่ขนาน, 
คลินิกบริการผู้ปุวยใน (IPD) 
ด้านการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
ส านักยุทธศาสตร์ และส านักงานสนับสนุนเขตสุขภาพ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง/หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์/e-mail  address ประเด็นส่วนที่
รับผดิชอบ 

นายแพทยข์วัญชัย  
วิศิษฐานนท ์

ผู้อ านวยการสถาบันการแพทย์
แผนไทย 

โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-1495653 
โทรศัพท์มือถือ : 081-9735292 
E-mail :khwancha@health.moph.go.th 

ข้อมูลด้าน
วิชาการ 

นายสมศักดิ์  กรีชัย     ผู้อ านวยการส านักงานสนับสนุน
เขตสุขภาพและบริหารโครงการ
พิเศษ 

โทรศัพท์ท่ีท างาน : 0-21495653  
โทรศัพท์มือถือ : 081-6846683  
E-mail : otkf@dtam.moph.go.th 

ผู้ประสานงาน
ตัวช้ีวัด 

นางกรุณา   ทศพล หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์  
ส านักยุทธศาสตร ์

โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-9659490 
โทรศัพท์มือถือ :0897243816 
E-Mail : karuna.took@gmail.com 

ผู้ประสาน
ตัวช้ีวัด 
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รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) 
หมวด Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) 
แผนที่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการที ่ 6. โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยฯ 
ลักษณะ Leading Indicator 
ระดับการวัดผล จังหวัด 
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปรมิาณ 40.ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ได้

มาตรฐาน (ร้อยละ 18.5) 
ค านิยาม 1. ผู้ป่วยนอก หมายถึง ประชาชนที่มารับบริการตรวจรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ 

ปูองกันโรค และฟื้นฟูสภาพที่โรงพยาบาลแต่ไม่นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล 
2. การบริการด้านการแพทย์แผนไทย หมายถึง บริการการรักษาพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพ การปูองกันโรคและฟื้นฟูสภาพ ดังนี้ 
 -การรักษาด้วยยาสมุนไพร 
 -การนวดเพื่อการรักษา-ฟื้นฟูสภาพ 
 -การประคบสมุนไพรเพื่อการรักษา-ฟื้นฟูสภาพ 
          - การอบไอน้ าสมุนไพรเพื่อการรักษา-ฟื้นฟูสภาพ 
 -การทับหม้อเกลือ 
 - การนวดเพื่อส่งเสริมสุขภาพ 
 -การอบไอน้ าสมุนไพรเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ 
 - การประคบสมุนไพรเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ 
 -การให้ค าแนะน าการดูแลสุขภาพด้วยการสอนสาธิตด้านการแพทย์แผนไทย 
 -การฝึกกายบริหารด้วยท่าฤๅษีดัดตน 
3. การบริการด้านแพทย์ทางเลือก หมายถึง การบริการรักษาพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
และฟื้นฟูสภาพ ประกอบด้วย 
 - การฝึกสมาธิบ าบัด 
 - ฝังเข็ม 
 - การกดจุดบ าบัด 
 - การแพทย์ทางเลือกอื่นๆ ได้แก่ การนวดปรับสมดุลโครงสร้างร่างกาย 
4. บริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน  หมายถึง 
บริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
5. สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ หมายถึง โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป 
โรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

เกณฑ์เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 60  ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 

ร้อยละ 18.5 ร้อยละ 19 ร้อยละ 19.5 ร้อยละ 20  ร้อยละ 20 
 

วัตถุประสงค์ เพิ่มอัตราการเข้าถึงบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ซึ่งเป็นส่วน
หนึง่ของการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขครบวงจร 

ประชากรกลุม่เป้าหมาย ประชาชนท่ีเข้ารับบริการในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สังกดักระทรวงสาธารณสุขทุก
ระดับ 
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วิธีการจัดเก็บข้อมลู 1) การบันทึกข้อมูลในระบบรายงาน 43 แฟูม 
2) การรายงานจากจังหวัด 

แหล่งข้อมลู 1) 43 แฟูม (Service/ Person/ Diagnosis_opd/ Drug_opd/ 
Procedure_opd/Provider) 
2)ข้อมูลรายงานจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

รายการข้อมลู 1 A = จ านวนครั้งท่ีมารับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในสถานบริการ
สาธารณสุขของรัฐ 

รายการข้อมลู 2 B = จ านวนครั้งท่ีมารับบริการทั้งหมดของสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ทุก 1 ปี (เมื่อสิ้นไตรมาสที่ 4) 
เกณฑ์การประเมิน  
ปี 2560 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
1.จัดท าคู่มือรูปแบบการ
บริการ(Service 
Package) ด้านการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือกทุกระดับตาม
Service Plan 
2. ช้ีแจง และสร้างกลไก
การมีส่วนร่วมของ 
CTMO ทุกเขตสุขภาพ 

1.สนับสนุนให้มีการ
จัดบริการด้านการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือกในระบบ
บริการสาธารณสุข 
2.เขต/จังหวัดก าหนด
โรงพยาบาลน าร่องเข้าสู่
กระบวนการรับรอง
คุณภาพ 

1. มีโรงพยาบาลเข้าร่วมการรับรองคุณภาพ
โรงพยาบาลด้านการแพทย์แผนไทย ดังนี้         
1.1รพศ./รพท. เขตละอย่างน้อย 2 แห่ง  
1.2รพช. จังหวัดละอย่างน้อย 2 แห่ง  
1.3 รพ.สต. อ าเภอละอย่างน้อย 2 แห่ง ใน 
รพ.สต. ขนาดใหญ่ หรือ สถานีอนามัยเฉลิม
พระเกียรติ หรือ รพ.สต. ที่ถูกก าหนดให้เป็น 
Primary Care Cluster (PCC)  
2. สถานบริการทุกระดับมีการจดับริการดา้น
การแพทย์แผนไทยและการแพทยผ์สมผสานท่ี
มีคุณภาพมาตรฐาน ตามบริบทของหน่วย
บริการ ได้แก่คลินิกครบวงจรด้านการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, คลินิก OPD 
แพทย์แผนไทยคู่ขนาน, คลินิกบรกิารผู้ปุวยใน 
(IPD) ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก     

ร้อยละของผู้ปุวย
นอกได้รับบริการ
การแพทย์แผนไทย
และการแพทย์
ทางเลือกที่ได้
มาตรฐาน18.5 

 
ปี 2561 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
   ร้อยละ 19 

ปี 2562 :  
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

   ร้อยละ 19.5 
ปี 2563 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
   ร้อยละ 20 

ปี 2564 : 
 
 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
   ร้อยละ 20 
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วิธีการประเมินผล :  1. ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข 
2. ข้อมลจากการตรวจราชการและนิเทศงานของกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก 

เอกสารสนับสนุน :  1) คู่มือการพัฒนาระบบบริการสาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน 
2) คู่มือการตรวจราชการและนิเทศงาน กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ 
ทางเลือก 

รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน 1) ร้อยละผูป้วุยนอกทีไ่ดร้ับบรกิารการแพทยแ์ผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน 

ปี พ.ศ. ร้อยละของผู้ป่วยนอกที่ได้รับบรกิาร 

2553 5.78   

2554 11.92 

2555 11.24 

2556 14.05 

2557 16.59   

2558 17.51 

2559 17.18 

ที่มา กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
ผู้ใหข้้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1. นายแพทย์ ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ ผู้อ านวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย  
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-1495653โทรศัพท์มือถือ : 081-9735292  
2. นายสมศักดิ์ กรีชัย  ผู้อ านวยการส านักงานสนับสนุนเขตสุขภาพและบริหารโครงการ
พิเศษ  
โทรศัพทท์ี่ท างาน : 0-21495653 โทรศัพท์มือถือ : 081-6846683  
E-mail : otkf@dtam.moph.go.th 
3. นางศรีจรรยา โชตึก นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ ส านักยุทธศาสตร์ 
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-9659490โทรศัพท์มือถือ : 099-2459791  
E-mail : kungfu55@gmail.com 
ส านักยุทธศาสตร์ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

หน่วยงานประมวลผลและจัดท า
ข้อมูล(ระดับส่วนกลาง) 

ส านักยุทธศาสตร์ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

1. นางสุดารัตน์ เกตุโล         นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
ส านักงานสนับสนุนเขตสุขภาพและบริหารโครงการพิเศษ 
โทรศัพท์ท่ีท างาน :0-21495653 โทรศัพท์มอืถือ :083-3392252 
E-mail : sudarat.osta@gmail.com 
2. นายชัยพร กาญจนอักษร     แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ 
ส านักยุทธศาสตร์ 
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-9659490โทรศัพท์มือถือ :095-4196394 
E-mail : ckttmman414@hotmail.co.th 
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หัวข้อ 2.7 Service Plan สาขา สุขภาพจิต 
              ตัวชี้วัด  อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ ไม่เกิน 6.3 ต่อแสนประชากรไทย 

สถานการณ์  
แนวโน้มการฆ่าตัวตายของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2544-2553 มีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นและลดลง

ตามสถานการณ์และภาวะต่างๆ ที่ส าคัญคือ ภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ภาวะวิกฤตที่ส่งผลต่อสุขภาพจิต และ
ภัยธรรมชาติต่างๆ (ชรินทร์ ลิ้มสนธิกุล,2552) โดยแต่ละปี มีจ านวนผู้เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายประมาณ 
4,500 – 5,500 คน ซึ่งมีมากกว่าจ านวนผู้เสียชีวิตจากการถูกท าร้ายซึ่งมีประมาณปีละ 3,300 – 3,800 
ราย (ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2546) จะเห็นได้ว่า  ภายหลังจาก
ปี พ.ศ. 2553 - 2557 อัตราการฆ่าตัวตายเริ่มมีแนวโน้มขยับสูงขึ้นจาก 5.9 ต่อประชากรแสนคน เป็น 
6.08 ต่อประชากรแสนคน ในปี พ.ศ. 2558 เป็น 6.47 ต่อประชากรแสนคน ดังภาพที่ 1 

 
 

           เมื่อจ าแนกรายเขตสุขภาพพบว่า เขตสุขภาพที่ 1 มีอัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จสูงที่สุด คิดเป็น 13.01 
ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ เขตสุขภาพที่ 2, 11, 3 และ 5 คิดเป็น 9.42, 7.88, 7.31 และ 7.22 
ตามล าดับดังภาพที่ 2 จากผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการฆ่าตัวตายส าเร็จนั้น ก่อให้เกิดภาวะวิกฤติทางสุขภาพจิต
แก่ผู้ใกล้ชิดรวมถึงการสูญเสียแก่ประเทศในเชิงเศรษฐกิจอย่างมากจากการสูญเสียชีวิตก่อนวัยอันควร และ
ค่าใช้จ่ายในการดูแลเฝ้าระวังภาวะทางสุขภาพจิต รวมทั้งการรักษาและเยียวยาจิตใจแก่ผู้ใกล้ชิด องค์การ
อนามัยโลกได้ให้ความส าคัญต่อปัญหาการฆ่าตัวตาย และตั้งเป้าหมายไว้ว่า ภายใน 5 ปี ร้อยละ 10 ของ
จ านวนผู้ที่ฆ่าตัวตายส าเร็จจะลดลงเทียบกับจ านวนเดิม จึงได้จัดล าดับประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศที่มี
ความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายระดับปานกลาง ซึ่งต้องมีข้อเสนอเชิงมาตรการคือ การสร้างและบูรณาการ
นโยบายระดับชาติที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันปัญหาฆ่าตัวตายในกลุ่มเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย และพัฒนา
ระบบช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยงให้ได้รับการคัดกรอง ประเมินความเสี่ยง ได้รับความช่วยเหลือเบื้องต้น และการ
ติดตามเฝ้าระวังการกลับไปท าร้ายตนเองซ้ า จะสามารถช่วยลดอัตราการฆ่าตัวตายได้เป็นผลดี  
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ภาพที่ 2 อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ (ต่อประชากรแสนคน) รายเขตสุขภาพ  
ที่มา :ศูนย์ป้องกันการฆ่าตัวตายแห่งชาติ https//www.suicidethai.com 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้นในปี พ.ศ. 2560 
1. การพัฒนาระบบบริการตามมาตรฐานและระบบบริการจิตเวชเร่งด่วน (acute care) ในหน่วยบริการ

ทุกระดบั  
2. การจัดให้มียาจิตเวชที่จ าเป็นพอเพียงส าหรับโรคจิตเวชที่ส าคัญในโรงพยาบาลทุกระดับ 
3. พัฒนาการเข้าถึงบริการในโรคจิตเวชส าคัญ ได้แก่ โรคจิต โรคซึมเศร้า และโรคสมาธิสั้น  
4. การเฝ้าระวังคัดกรองความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายในกลุ่มเสี่ยง 3 กลุ่ม (1. โรคจิต/โรคซึมเศร้า     

2. โรคทางกายเรื้อรัง 3. โรคสุรา/สารเสพติด) และให้การดูแลต่อเนื่องตามแนวทางมาตรฐาน  
5. การติดตามดูแลผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงและพยายามฆ่าตัวตายไม่ให้ฆ่าตัวตายซ้ า ตามแนวทางมาตรฐาน  
6. การบูรณาการระบบการป้องกันการฆ่าตัวตายที่เชื่อมกับ DHS ในเขตสุขภาพและสร้างความ

ตระหนักของประชาชนทั่วไปและญาติ แกนน าชุมชน ให้รู้ถึงสัญญาณเตือนของการฆ่าตัวตายและการ
ช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ที่เสี่ยงและผู้ที่พยายามฆ่าตัวตาย  

เป้าหมาย มาตรการด าเนินงาน 
ในพื้นที่ 

แนวทางการตรวจ 
ติดตาม 

ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
(small success) 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 1,2,3,6 : การพัฒนาระบบบริการตามมาตรฐานและระบบบริการจิตเวช
เร่งด่วน (acute care)  การจัดให้มียาจิตเวชที่จ าเป็นพอเพียงส าหรับโรคจิตเวชที่ส าคัญในหน่วยบริการทุกระดับ 
การพัฒนาการเข้าถึงบริการในโรคจิตเวชส าคัญ ได้แก่ โรคจิต โรคซึมเศร้า และโรคสมาธิสั้น และการบูรณา
การระบบการป้องกันการฆ่าตัวตายที่เชื่อมกับ DHS ในเขตสุขภาพและสร้างความตระหนักของประชาชนทั่วไป
และญาติ แกนน าชุมชน ให้รู้ถึงสัญญาณเตือนของการฆ่าตัวตายและการช่วยเหลือเบื้องต้น  ผู้ที่เสี่ยงและผู้ที่
พยายามฆ่าตัวตาย 

 

 



๒๖๗ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

เป้าหมาย มาตรการด าเนินงาน 
ในพื้นที่ 

แนวทางการตรวจ 
ติดตาม 

ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
(small success) 

อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ
ไม่เกิน 6.3 ต่อประชากร
แสนคน 

- พัฒนาระบบบริการ
ผู้ป่วยจิตเวช/ยาเสพติดที่
มีภาวะเร่งด่วนทาง
สุขภาพจิต (acute care)    
ในหน่วยบริการ 

- จัดให้มีการบริหารยา
จิตเวชส าคัญพร้อมใช้ใน
หน่วยบริการ 

- สนับสนุนองค์ความรู้ 
และเทคโนโลยีในการ   
เฝ้าระวัง ติดตามดูแลผู้
พยายามฆ่าตัวตายใน
พ้ืนที่ 

- ก าหนดผู้รับผิดชอบ 
สื่อสารและประชาสัมพันธ์ 
แนวทางการด าเนินงาน
ของระบบการดูแล
ช่วยเหลือผู้ที่มีความเสี่ยง
ต่อการฆ่าตัวตายแก่  
หน่วยบริการสาธารณสุข
ทั่วประเทศ 

- ผังไหลและทะเบียนการ
ดูแลผู้ป่วยจิตเวช/      
ยาเสพติ ในระบบบริการ
เร่งด่วนในหน่วยบริการ 

- ทะเบียนการจ่ายยาจิต
เวชและรายการยาใน
หน่วยบริการ 

- องค์ความรู้และ
เทคโนโลยีในการเฝ้าระวัง 
ติดตามดูแลผู้พยายาม 
ฆ่าตัวตาย 

- กิจกรรมรณรงค์ และ
สื่อสร้างความตระหนัก
เรื่องฆ่าตัวตายในพ้ืนที่  

- แผนงานการป้องกัน
ปัญหาการฆ่าตัวตาย
ระดับเขตสุขภาพ โดย
บูรณาการกับกลไก
ท้องถิ่น 

3,9 เดือน : ร้อยละ 40, 
60 ของหน่วยบริการ
ระดับ A-M2 ที่มีระบบ
บริการจิตเวชเร่งด่วนตาม
บริบทและแนวทางของ
การจัดบริการ acute 
care 

3 เดือน :  ร้อยละ 60 
ของหน่วยบริการระดับ 
M2-F2 ที่มีการบริหาร
จัดการให้มีการให้ยาจิต
เวชตามบัญชีรายการยา
จิตเวชและยาเสพติด 

9 เดือน : ร้อยละ 10 
ของหน่วยบริการระดับ 
A, S, M1 ที่มีการพัฒนา
ระบบบริการตาม
แนวทางกรมสุขภาพจิตที่
ผ่านขั้นที่ 1 

6 เดือน : ร้อยละ 100 
ของอ าเภอสุขภาพดี       
มีต าบลสุขภาพดีที่   
บูรณาการกิจกรรมสร้าง
ความตระหนักของ
ประชาชนทั่วไปและญาติ 
แกนน าชุมชน  ในเรื่อง
สัญญาณเตือนของการฆ่า
ตัวตายและการช่วยเหลือ
เบื้องต้น 

12 เดือน : ร้อยละ 70 
ของจังหวัดในเขตสุขภาพ
ที่มีอัตราการเข้าถึง
บริการโรคจิต และโรค
ซึมเศร้าที่ผ่านค่าเป้าหมาย 



๒๖๘ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

เป้าหมาย มาตรการด าเนินงาน 
ในพื้นที่ 

แนวทางการตรวจ 
ติดตาม 

ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
(small success) 

(โรคจิตร้อยละ 65/    
โรคซึมเศร้าร้อยละ 50) 
และร้อยละ 8 ของเด็กท่ี
เป็นโรคสมาธิสั้นเข้าถึง
บริการตามเกณฑ์ในเขต
สุขภาพ 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 4 : การเฝ้าระวังคัดกรองความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายในกลุ่มเสี่ยง 3 กลุ่ม 
(1. โรคจิต/โรคซึมเศร้า 2. โรคทางกายเรื้อรัง 3. โรคสุรา/สารเสพติด) และให้การดูแลต่อเนื่องตามแนวทาง
มาตรฐาน 

อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ
ไม่เกิน 6.3 ต่อประชากร
แสนคน 

พัฒนาระบบการคัดกรอง
กลุ่มเสี่ยงต่อการฆ่าตัว
ตาย(โรคจิต โรคซึมเศร้า 
โรคจากการใช้สุราสาร
เสพติดและโรคทางกาย
เรื้อรัง) และการ
ช่วยเหลือดูแล 

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

3 เดือน : ร้อยละ 60 
ของหน่วยบริการในเขตมี
ระบบเฝ้าระวังช่วยเหลือ
ผู้ที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย  

6 เดือน : ร้อยละ 50 ของ 

หน่วยบริการที่มีการคัด
กรองความเสี่ยงต่อการ ฆ่า
ตัวตายในกลุ่มเสี่ยง 3 
กลุ่ม ได้แก่ ผู้ป่วยโรค
ซึมเศร้า/โรคจิต/ โรคทาง
กายเรื้อรัง/โรคจากการใช้
สุรา สารเสพติด  

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 5 : การติดตามดูแลผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงและพยายามฆ่าตัวตายไม่ให้         
ฆ่าตัวตายซ้ า ตามแนวทางมาตรฐาน 
อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ
ไม่เกิน 6.3 ต่อประชากร
แสนคน 

พัฒนาฐานข้อมูลการฆ่า
ตัวตายระดับประเทศให้
สามารถสะท้อนข้อมูล     
ที่ครอบคลุมและทันสมัย 
พัฒนาข้อมูลการเข้าถึง
บริการโรคจิตเวชที่ส าคัญ
ต่อการก่อความรุนแรง 
และผู้พยายามฆ่าตัวตาย 
 

การบันทึกประวัติการฆ่า
ตัวตายใน รง. 506 และ
การจัดท าฐาน ข้อมูล
ระบบรายงานโรคจิตเวช
ที่มีความเสี่ยงต่อการท า
ร้ายตนเองและผู้อื่นสูง 
และระบบการเยี่ยม
ติดตามต่อเนื่องของ
ผู้ป่วย 

3 เดือน : ร้อยละ 50 
ของหน่วยบริการในเขต
สุขภาพที่มีบริการติดตาม
ดูแลต่อเนื่องผู้ที่ฆ่าตัวตาย 
และมีการบันทึกข้อมูลใน 
รง. 506-s 
9 เดือน : ร้อยละ 80 
ของสถานพยาลมีบริการ
ติดตามดูแลต่อเนื่องผู้ที่
ฆ่าตัวตาย และบันทึก
ข้อมูลใน รง. 506 



๒๖๙ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

เป้าหมาย มาตรการด าเนินงาน 
ในพื้นที่ 

แนวทางการตรวจ 
ติดตาม 

ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
(small success) 

12 เดือน : ร้อยละ 80 
ของผู้พยายามฆ่าตัวตาย
ไม่กลับไปท าร้ายตนเอง
ซ้ าภายใน 1 ปี และ   
ร้อยละ 5 ของจ านวน   
ผู้ฆ่าตัวตายส าเร็จลดลง
จากเดิม 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  กรมสุขภาพจิต ส านักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต 
 

  

 

 

 

 

 



๒๗๐ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

รายละเอียดตัวชี้วัด 

ส่งผลต่อตัวช้ีวัด 20 ปี 1. อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด (Life Expectancy (at Birth)) 
หมวด Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) 
แผนที่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการที่ 7. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช 
ลักษณะ Lagging Indicator 
ระดับการวัดผล เขต 
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ    42. อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ 
ค านิยาม การฆ่าตัวตายส าเร็จ คือ การกระท าของบุคคลในการปลิดชีวิตตนเองโดยสมัคร

ใจและเจตนาที่จะตายจริง เพ่ือให้หลุดพ้นจากการบีบคั้น หรือความคับข้องใจที่
เกิดขึ้นในชีวิต ซึ่งอาจจะกระท าอย่างตรงไปตรงมาหรือกระท าโดยอ้อมด้วย
วิธีการต่างๆ จนกระทั่งกระท าได้ส าเร็จ 

เกณฑ์เป้าหมาย : ≤ 6.3 ต่อประชากรแสนคน 
ปีงบประมาณ 60  ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 

≤ 6.3 ต่อ
ประชากรแสนคน 

≤ 6.3 ต่อ
ประชากรแสนคน 

≤ 6.3 ต่อ
ประชากรแสนคน 

≤ 6.0 ต่อ
ประชากรแสนคน 

≤ 6.0 ต่อ
ประชากรแสนคน 

 

วัตถุประสงค์ 1. ท าให้ทราบถึงภาวะสุขภาพอนามัยของประชนกลุ่มเสี่ยงระหว่างกลุ่มบุคล 
สถานที่   ช่วงเวลา เมื่อน ามาเปรียบเทียบกัน 
2. เป็นเครื่องชี้วัดปัญหาสาธารณสุขและความรุนแรงของปัญหานั้น สู่การ
ก าหนดมาตรการ   และแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ผู้ฆ่าตัวตายส าเร็จทั่วประเทศ 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล เป็นข้อมูลพ้ืนฐานรายงานครั้งเดียว 
แหล่งข้อมูล 1. รวบรวมข้อมูลการแจ้งตายจากฐานข้อมูลการตายทะเบียนราษฎร์ของ 

   กระทรวงมหาดไทย โดยส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
2. จากรายงาน รง 506 S แบบรายงานการเฝ้าระวังติดตามผู้ท าร้ายตนเอง 

รายการข้อมูล 1 A = จ านวนผู้ฆ่าตัวตายส าเร็จ 
รายการข้อมูล 2 B = จ านวนประชากรกลางปี 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100,000 
ระยะเวลาประเมินผล ปีละ 1 ครั้ง (เมื่อสิ้นไตรมาสที่ 4) 

 
 
 
 
 
 



๒๗๑ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

เกณฑ์การประเมิน  
ปี 2560  : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- ร้อยละ 40 ของหน่วย
บริการระดับA-M2ที่มี
ระบบบริการจิตเวช
เร่งด่วนตามบริบทและ
แนวทางของการ
จัดบริการ acute care 
- ร้อยละ 60 ของหน่วย
บริการระดับ M2-F2 ที่
มีการบริหารจัดการให้มี
ยาจิตเวชตามบัญชี
รายการยาจิตเวชและ
ยาเสพติด 
- ร้อยละ 60 ของหน่วย
บริการในเขตมีระบบ
เฝ้าระวังช่วยเหลือผู้ที่
เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย  
- ร้อยละ 50 ของหน่วย
บริการในเขตสุขภาพที่
มีบริการติดตามดูแล
ต่อเนื่องผู้ที่ฆ่าตัวตาย
และมีการบันทึกข้อมูล
ใน รง. 506-S 
 

- ร้อยละ 50 ของ
หน่วยบริการที่มีการ
คัดกรองความเสี่ยง
ฆ่าตัวตายในกลุ่ม
เสี่ยง 3 กลุ่ม ได้แก่ 
ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า/
โรคจิต โรคทางกาย
เรื้อรัง โรคจากการใช้
สุราสารเสพติด 
- ร้อยละ 100 ของ
อ าเภอสุขภาพดี มี
ต าบลสุขภาพดี ที่
บูรณาการกิจกรรม
สร้างความตระหนัก
ของประชาชนทั่วไป
และญาติ แกนน า
ชุมชน  ในเรื่อง
สัญญาณเตือนของ
การฆ่าตัวตายและ
การช่วยเหลือ
เบื้องต้น 
 

 

- ร้อยละ 80 ของ
สถานพยาบาลมี
บริการติดตามดูแล
ต่อเนื่องผู้ที่ฆ่าตัวตาย
และบันทึกข้อมูลใน 
รง.506  
- ร้อยละ 60 ของ
หน่วยบริการระดับA-
M2ที่มีระบบบริการ
จิตเวชเร่งด่วนตาม
บริบทและแนว
ทางการจัดบริการ 
acute care    
- ร้อยละ 10 ของ
หน่วยบริการระดับ A, 
S, M1 ที่มีการพัฒนา
ระบบบริการตาม
แนวทางกรม
สุขภาพจิตที่ผ่านขั้นที่ 
1  
 

- ร้อยละ 70  ของ
จังหวัดในเขตสุขภาพ
ที่มีอัตราการการ
เข้าถึงบริการโรคจิต
และโรคซึมเศร้าที่ผ่าน
ค่าเป้าหมาย  (โรคจิต 
65%/ โรคซึมเศร้า 
49%) 
- ร้อยละ 8  ของเด็ก
ที่เป็นโรคสมาธิสั้น 
เข้าถึงบริการตาม
เกณฑ์ 
- ร้อยละ 80 ของผู้
พยายามฆ่าตัวตายไม่
กลับไปท าร้ายตนเอง
ซ้ าภายใน 1 ปี 
- ร้อยละ 5 ของ
จ านวนผู้ฆ่าตัวตาย
ส าเร็จลดลงจากเดิม 
 

ปี 2561  : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

- - - ≤ 6.3 ต่อประชากรแสน
คน 

ปี 2562  : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

- - - ≤ 6.3 ต่อประชากรแสน
คน 
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ปี 2563  : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

- - - ≤ 6.0 ต่อประชากรแสน
คน 

ปี 2564  : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

- - - ≤ 6.0 ต่อประชากรแสน
คน 

 

วิธีการประเมินผล :  น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลทางสถิติในรูปแบบของอัตราส่วน 
และอธิบายลักษณะทางภูมิศาสตร์ของผู้ที่ฆ่าตัวตายส าเร็จ 

เอกสารสนับสนุน :  1. ชุดข้อมูลรายงานการตายที่รวบรวมจากใบมรณบัตร กระทรวงมหาดไทย  
    โดยส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข 
2. แบบรายงาน การเฝ้าระวังผู้ท าร้ายตนเอง กรมสุขภาพจิต (รง 506 S) 
3. ชุดข้อมูลสุขภาพ 43 แฟ้ม จากหน่วยบริการสาธารณสุขทั่วประเทศ 
รวบรวม 
    โดยส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน Baseline 
data 

หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ 
พ.ศ. 

2557 2558 2559 
การฆ่าตัว
ตายส าเร็จ 

อัตราต่อ
ประชากร 
แสนคน 

6.08 6.47 อยู่ระหว่าง
การรวบรวม

ข้อมูล 
 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

1. นายแพทย์ประภาส  อุครานันท์          ผู้อ านวยการโรงพยาบาลจิตเวช          
                                                   ขอนแก่นราชนครินทร์ 
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 043-209999ต่อ63111     
    โทรศัพท์มือถือ : 089-9494885 
    โทรสาร : 02-590-3968      E-mail : pat-ukn@yahoo.com 
2. นายแพทย์บุรินทร์  สุรอรุณสัมฤทธิ์      ผู้อ านวยการส านักบริหาร 
                                                   ระบบบริการสุขภาพจิต 
     โทรศัพท์ที่ท างาน :02-5908007   
     โทรศัพท์มือถือ : 089-666-7553 
     โทรสาร : 02-149-5533      E-mail:burinsura@hotmail.com 
3. นายแพทย์ศักรินทร์  แก้วเฮ้า         นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 
                                                       โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์          
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 043-209999ต่อ63136     
    โทรศัพท์มือถือ : 094–9058877   โทรสาร : 02-590-3968              
    E-mail: jvkk_sakarin@hotmail.com 

mailto:pat-ukn@yahoo.com
mailto:jvkk_sakarin@hotmail.com
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4. นางอรพิน  ยอดกลาง                 พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
                                                     โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร ์
     โทรศัพท์ที่ท างาน : 043-209999ต่อ63308   
    โทรศัพท์มือถือ : 081–7118692 
    โทรสาร : 02-590-3968     E-mail : orapin545@gmail.com     

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 
 

โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์  กรมสุขภาพจิต 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 

1. นางอรพิน  ยอดกลาง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
       โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ 
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 043-209999 ตอ่ 63308  
   โทรศัพท์มือถือ : 094–9058877 
   โทรสาร : 02-590-3968 E-mail : orapin545@gmail.com 
   โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์  กรมสุขภาพจิต 

 
 

 

mailto:orapin545@gmail.com
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หัวข้อ 2.8 Service Plan  3 สาขาหลัก plus  
              (สูติกรรม  กุมารเวชกรรม  ออร์โธปิดิกส์  อายุรกรรม* ) 

สถานการณ์   
จากการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  ปี พ.ศ.2559 พบยอดการส่งต่อผู้ป่วย 5 สาขา

หลัก จากรพ.M2 ไปรพ.ทั่วไป/รพ ศูนย์ ทั้งประเทศ 11,700 ราย  โดยเป็น สาขาศัลยกรรม 4,431 ราย 
(37.9%)  สาขาอายุรกรรม 3,992 ราย (34.1%) สาขาสูติกรรม 2,760ราย (23.6%) สาขาออร์โธปิดิกส์ 
517 ราย (4.4%)  คิดเป็น 13.10 % เทียบกับปี 2558   ซึ่งยังไม่สามารถลดการส่งต่อลดได้ตามเป้าหมาย  
โดยเขตที่ลดการส่งต่อได้สูงสุด คือ เขต 5 38.17% เขต 10 30.7%    เขต 8 27.31 % โดยมีหลายปัจจัย
ทั้งความพร้อมด้านคน ด้านทรัพยากรของโรงพยาบาลระดับ M2     

ในปี 2560 Service plan 5 สาขาหลัก ได้ปรับรูปแบบโดยแยก service plan  สาขา
ศัลยกรรม ออกไป ส่วนสาขาอายุรกรรมก าลังด าเนินการแยก  เหลือ 3 สาขาหลักที่ร่วมกันพัฒนาในเชิง
เครือข่าย  เพ่ือลดแออัด ลดอัตราตายในโรคส าคัญและมุ่งเน้นการเพ่ิมศักยภาพโรงพยาบาลชุมชนแม่ข่ายให้มี
แพทย์ครบทุกสาขา 
- สาขาสูติกรรม มีเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพ รพ.M2 ให้สามารถผ่าตัดคลอดได้ 25% ของการคลอด

ใน ระดับจังหวัด และระดับเขตสุขภาพ รวมทั้ง อัตราตายมารดาจากการตกเลือดหลังคลอด 0% 
- สาขากุมารเวชกรรม ปรับเป้าหมายโดยลดอัตราป่วยตายโรคปอดบวมในเด็ก 1ด-5ปีบริบูรณ์ให้ลดลง     

10 % ทั้งในระดับจังหวัดและระดับเขตสุขภาพ 
- สาขาออร์โธปิดิกส์ ปรับเป้าหมายร้อยละของการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีกระดูกหักไม่ซับซ้อนใน รพช.M2 ลง

ไปทัง้ในระดับจังหวัดและระดับเขตสุขภาพให้ได้ 70% 
- สาขาอายุรกรรม ก าหนดเป้าหมายลดอัตราตายจาก sepsis ให้น้อยกว่า ร้อยละ 30 

ในภาพรวมของการขับเคลื่อนงานเป็นการด าเนินงานเพ่ิมศักยภาพโรงพยาบาลระดับ M2 ใน
พ้ืนที่เป็นการบูรณาการร่วมกันของ Service Plan และผู้บริหารทุกระดับ  
 

  ประเด็นการตรวจราชการ : ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดคลอดใน รพช.M2  

เป้าหมาย มาตรการด าเนินงานใน
พื้นที่ 

แนวทางการตรวจ ติดตาม 
ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
(small success) 

รพ.ระดับ M2 
สามารถ
ให้บริการผ่าตัด
คลอดได้ 25% 

1.การถ่ายทอดนโยบายและ
การขับเคลื่อนงาน 

1.1 มีการถ่ายทอดนโยบายจาก
ส่วนกลางถึงผู้ปฏิบตัิงานในพ้ืนท่ี 
 

3 เดือน 
1. มีแผนงาน/โครงการ 
ดูแลรักษาผู้ป่วยผ่าตดัคลอด
ใน รพช. M2  

2 มีการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ สาขาสูต-ินรี
เวชกรรมระดับจังหวดั และ
ระดับเขตสุขภาพ 
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เป้าหมาย มาตรการด าเนินงานใน
พื้นที่ 

แนวทางการตรวจ ติดตาม 
ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
(small success) 

รพ.ระดับ M2
สามารถ
ให้บริการผ่าตัด
คลอดได้ 25% 

2.การจดัการระบบข้อมลูและ
การเฝา้ระวัง 

2.1 มีการประเมิน วิเคราะห์
สถานการณ์ ข้อมูลการ การให้บรกิาร
ผู้ป่วยผ่าตัดคลอดใน รพช. M2  ระดับ
จังหวัด/เขตสุขภาพ 
2.2 มีการสนับสนุนรพ. M2 จาก รพ. 
S,A ด้านวิชาการ และด้านอ่ืนๆ 

6 เดือน 
จังหวัดมีระบบประเมิน/
ติดตาม การให้บริการผูป้่วย
ผ่าตัดคลอดใน รพช. M2  

รพ.ระดับ M2 
สามารถ
ให้บริการผ่าตัด
คลอดได้ 25% 

3.พัฒนาระบบบริการและการ
บริหารจดัการที่มปีระสิทธิภาพ 

3.1 มีแนวทางปฏิบัติในการให้บรกิาร
ผู้ป่วยผ่าตัดคลอดใน รพช. M2  และ
จัดอบรมภายในจังหวัด 
3.2 รพ.M2 สามารถให้บริการผ่าตัด
คลอดได ้
3.3 ประเมินห้องคลอดคณุภาพ 
3.4 มีธนาคารเลือดที่โรงพยาบาล
ระดับจังหวดั 

9 เดือน 
มกีารให้บริการผู้ป่วยผ่าตัด
คลอดใน รพช. M2  
ที่มีประสิทธิภาพ ไมม่ี
ภาวะแทรกซ้อน 

รพ.ระดับ M2 
สามารถ
ให้บริการผ่าตัด
คลอดได้ 25% 

4. สร้างเครือข่าย 

 

. 

4.1 มรีะบบปรึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
4.2 มรีะบบส่งต่อที่มีประสิทธิภาพ 
ทั้งในระดับต่ ากว่า และสูงกว่า M2 
 

12 เดือน 
1.รพช. M2 สามารถ
ให้บริการผ่าตัดคลอดไดร้้อย
ละ25 

 

ประเด็นการตรวจราชการ : อัตราตายมารดาจากการตกเลือดหลังคลอด 

เป้าหมาย มาตรการด าเนินงานใน
พื้นที่ 

แนวทางการตรวจ ติดตาม 
ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
(small success) 

รพ.ระดับM2ลงไป
สามารถให้บริการ
ดูแลรักษามารดาตก
เลือดหลังคลอดได้
โดยไม่มมีารดา
เสียชีวิตจากการตก
เลือดหลังคลอด 

1.การถ่ายทอดนโยบายและ
การขับเคลื่อนงาน 

1.1 มีการถ่ายทอดนโยบายจาก
ส่วนกลางถึงผู้ปฏิบตัิงานในพ้ืนท่ี 
 

3 เดือน 
1. มีแผนงาน/ 

โครงการดูแลรักษามารดา
จากการตกเลือดหลังคลอด  

2 มีการประชุม 
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ สาขาสูต-ิ 
นรีเวชกรรมระดับจังหวัด 
และระดับเขตสุขภาพ 
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เป้าหมาย มาตรการด าเนินงานใน
พื้นที่ 

แนวทางการตรวจ ติดตาม 
ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
(small success) 

รพ.ระดับM2ลงไป
สามารถให้บริการ
ดูแลรักษามารดาตก
เลือดหลังคลอดได้
โดยไม่มมีารดา
เสียชีวิตจากการตก
เลือดหลังคลอด 

2.การจดัการระบบข้อมลูและ
การเฝา้ระวัง 

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

6 เดือน 
จังหวัดมีระบบประเมิน/
ติดตาม การดูแลรักษา
มารดาตกเลือดหลังคลอด 

รพ.ระดับM2ลงไป
สามารถให้บริการ
ดูแลรักษามารดาตก
เลือดหลังคลอดได้
โดยไม่มมีารดา
เสียชีวิตจากการตก
เลือดหลังคลอด 

3.พัฒนาระบบบริการและการ
บริหารจดัการที่มปีระสิทธิภาพ 

3.1 มีแนวทางปฏิบัติ (guide line)ใน
การดูแลรักษามารดาตกเลือดหลัง 
คลอด และจัดอบรมการใหย้า 
Syntocinon ที่ถูกต้องและรวดเรว็  
3.2 มรีะบบ fast track อาทิ การส่ง
ห้องคลอด หรือห้องผ่าตัดอย่าง
รวดเร็ว เพิ่มความปลอดภยัของ
มารดาและลูก 
3.3 ประเมินการตกเลือด ค่าต่ าหรือ
สูงก็ไม่ดี โดยมีการใช้ถุงตวงเลือด 

9 เดือน 
มีการดูแลรักษามารดาตก
เลือดหลังคลอด ที่มี
ประสิทธิภาพ ไมม่ี
ภาวะแทรกซ้อน 

รพ.ระดับM2ลงไป
สามารถให้บริการ
ดูแลรักษามารดาตก
เลือดหลังคลอดได้
โดยไม่มมีารดา
เสียชีวิตจากการตก
เลือดหลังคลอด 

4. สร้างเครือข่าย 

 

. 

4.1 มรีะบบส่งต่อที่มีประสิทธิภาพ 
ทั้งในระดับต่ ากว่า และสูงกว่า M2 
4.2 มีธนาคารเลือดที่โรงพยาบาล
ระดับM2 ขึ้นไป 
 

12 เดือน 
1.อัตราตายมารดาจากการ
ตกเลือดหลังคลอด ร้อยละ0 

 

ประเด็นการตรวจราชการ : 1. อัตราป่วยตายโรคปอดบวมในเด็ก 1ด. - 5ปีบริบูรณ์ ลดลงร้อยละ10 

เป้าหมาย มาตรการด าเนินงานใน
พื้นที่ 

แนวทางการตรวจ ติดตาม 
ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
(small success) 

อัตราป่วยตาย
โรคปอดบวมใน
เด็ก 1ด-5ปี
บริบูรณ ์
ลดลงร้อยละ10 

1.การถ่ายทอดนโยบายและ
การขับเคลื่อนงาน 

1.1 มีการถ่ายทอด 
นโยบายจากส่วนกลางถึงผู้ปฏิบัติงาน
ในพื้นที่ 
1.2ใช้กลไกการขับเคลื่อนโดย
Service plan และกรรมการARIC
วิเคราะห์วางแผนงานโครงการ การ

3เดือน 
1.มีคณะกรรมการ 
 SP สาขากุมาร ระดับ รพ. 
ระดับจังหวดั และระดบัเขต 
2.มีการประชุม วางแผน
ด าเนินงานระดับเขต 



๒๗๗ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

เป้าหมาย มาตรการด าเนินงานใน
พื้นที่ 

แนวทางการตรวจ ติดตาม 
ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
(small success) 

ก ากับติดตามงานปรับแผนฯตาม
สภาพปัญหาพื้นที ่
1.3การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อ
การบริการตามมาตรฐานการรักษา 
ARIC 

อัตราป่วยตาย
โรคปอดบวมใน
เด็ก 1ด-5ปี
บริบูรณ ์
ลดลงร้อยละ10 

2.การจดัการระบบข้อมลูและ
การเฝา้ระวัง 

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

6 เดือน 
1.จังหวัดมรีะบบเฝ้าระวัง
การตายโรคปอดบวมในเด็ก
ที่มีประสิทธิภาพ 
2.มีข้อมูลอัตราป่วยตายตาย
ในระดับจังหวัด 
3.มีการสนับสนุน ทรัพยากร 
คน เงิน ของ เพื่อพัฒนา
ศักยภาพโรงพยาบาลระดับ 
M2 

อัตราป่วยตาย
โรคปอดบวมใน
เด็ก 1ด-5ปี
บริบูรณ ์
ลดลงร้อยละ10 

3.พัฒนาระบบบริการและการ
บริหารจดัการที่มปีระสิทธิภาพ 

3.1 การพัฒนาคุณภาพระบบบรกิาร
รักษาโรคปอดบวมในเด็กตามแนวทาง
มาตรฐาน ARIC .ในรพ ทุกระดับ. 
3.2 หน่วยบริการปฐมภมูิได้รับความรู ้
ARIC และน าไปปฏิบัติ  
3.3 รพ M2 ที่มีกุมารแพทย์ สามารถ
ใช้เครื่องมือ Oxygen high flow 
system ในการรักษาผู้ป่วยกลุ่ม 
Lower respiratory tract infection 
ได ้

9 เดือน 
1.มีการใช้ CPG การดูแล 
ARIC ทุกระดับ 
2. มีระบบส่งต่อที่มี
ประสิทธิภาพ 

อัตราป่วยตาย
โรคปอดบวมใน
เด็ก 1ด-5ปี
บริบูรณ ์
ลดลงร้อยละ10 

4. สร้างเครือข่ายการดูแล 

 

. 

4.1 มรีะบบปรึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
4.2 มรีะบบส่งต่อที่มีประสิทธิภาพ 
ทั้งในระดับ ต่ ากว่า โรงพยาบาลระดับ
M2 และทีสู่งกว่า 
 

12 เดือน 
อัตราป่วยตายลดลงร้อยละ 
10 ในระดับจังหวัด และ
ระดับเขตสุขภาพ 

 

 

 

 

 

 

 



๒๗๘ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

 ประเด็นการตรวจราชการ : ร้อยละของการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีกระดูกหักไม่ซับซ้อนใน รพช.M2ลงไป 

เป้าหมาย มาตรการด าเนินงานใน
พื้นที่ 

แนวทางการตรวจ ติดตาม 
ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
(small success) 

-รพ.ระดับ M2
ลงไปสามารถให้
การดูแลรักษา
ผู้ปว่ยกระดูกหัก
แบบไม่ซับซ้อน 
70%  

1.การถ่ายทอดนโยบายและ
การขับเคลื่อนงาน 

1.1 มีการถ่ายทอดนโยบายจาก
ส่วนกลางถึงผู้ปฏิบตัิงานในพ้ืนท่ี 
 

3เดือน 

1.มีแผนงาน/โครงการดูแล
รักษาผู้ป่วยท่ีมีกระดูกหักไม่
ซับซ้อนใน รพช. M2 ลงไป 

2 มีการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ สาขาออร์
โธปิดิกสร์ะดับจังหวัด และ
ระดับเขตสุขภาพ 

-รพ.ระดับ M2
ลงไปสามารถให้
การดูแลรักษา
ผู้ป่วยกระดูกหัก
แบบไม่ซับซ้อน 
70%  

2.การจดัการระบบข้อมลูและ
การเฝา้ระวัง 

2.1 มีการประเมิน วิเคราะห์
สถานการณ์ ข้อมูลการ การดูแลรกัษา
ผู้ป่วยท่ีมีกระดูกหักไม่ซับซ้อนใน 
รพช. M2 ลงไป ระดบัจังหวัด/เขต
สุขภาพ 

2.2 มีการสนับสนุนรพ. M2 จาก รพ. 
S,A ด้านวิชาการ และด้านอ่ืนๆ 

6 เดือน 
จังหวัดมีระบบประเมิน/
ติดตาม การดูแลรักษาผู้ป่วย
ที่มีกระดูกหักไม่ซบัซ้อนใน 
รพช. M2 ลงไป 

 

-รพ.ระดับ M2
ลงไปสามารถให้
การดูแลรักษา
ผู้ป่วยกระดูกหัก
แบบไม่ซับซ้อน 
70%  

3.พัฒนาระบบบริการและการ
บริหารจดัการที่มปีระสิทธิภาพ 

3.1 มีแนวทางปฏิบัต(ิguide line)ใน
การดูแลรักษาผูป้่วยท่ีมีกระดูกหักไม่
ซับซ้อนใน รพช. M2 ลงไปและจดั
อบรมภายในจังหวัด 
3.2 รพ.M2 สามารถรักษากระดกูหัก
ที่ไม่ซับซ้อนได ้

9 เดือน 
มกีารดูแลรักษาผู้ป่วยท่ีมี
กระดูกหักไม่ซับซ้อนใน 
รพช. M2 ลงไปที่มี
ประสิทธิภาพ ไมม่ี
ภาวะแทรกซ้อน 

-รพ.ระดับ M2
ลงไปสามารถให้
การดูแลรักษา
ผู้ป่วยกระดูกหัก
แบบไม่ซับซ้อน 
70%  

4. สร้างเครือข่าย 

 

. 

4.1 มรีะบบปรึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ
4.2 มรีะบบส่งต่อที่มีประสิทธิภาพ 
ทั้งในระดับต่ ากว่า และสูงกว่า M2 
 

12 เดือน 
1.รพช. M2 ลงไปสามารถ
ให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยท่ี
มีกระดูกหักไมซ่ับซ้อนได้
ร้อยละ70 

 

   

 

 



๒๗๙ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

ประเด็นการตรวจราชการ : อัตราตายจาก Sepsis/septic shock 

เป้าหมาย มาตรการด าเนินงานใน
พื้นที่ 

แนวทางการตรวจ ติดตาม 
ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
(small success) 

ผู้ป่วยโรคติดเช้ือ
ได้รับการ
วินิจฉัยโรคได้
ถูกต้องรวดเร็ว
ปลอดภัยตามแนว
ทางการรักษา 

1.การถ่ายทอดนโยบายและ
การขับเคลื่อนงาน 

1.1 มีการถ่ายทอดนโยบายจาก
ส่วนกลางถึงผู้ปฏิบตัิงานในพ้ืนท่ี 
 

3เดือน 

1.มีแผนงาน/โครงการดูแล
รักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อ 
2 มีการประชุม 
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ สาขาอายุรก
รรมระดับจังหวัด และระดับ
เขตสุขภาพ 

ผู้ป่วยโรคติดเชื้อ
ได้รับการ
วินิจฉัยโรคได้
ถูกต้องรวดเร็ว
ปลอดภัยตามแนว
ทางการรักษา 

2.การจดัการระบบข้อมลู
และการเฝ้าระวัง 

2.1 มีการประเมิน วิเคราะห์
สถานการณ์ ข้อมูลการ การดูแลรกัษา
ผู้ป่วยโรคติดเชื้อระดบัจังหวดั/เขต
สุขภาพ 
2.2 มรีะบบเก็บข้อมูลที่ถูกต้อง 
ครบถ้วน เชื่อถือได ้
2.3 มีการสนับสนุนโรงพยาบาล
ขนาดเล็กจาก รพ. S,A ด้านวิชาการ 
และด้านอื่นๆ 

6 เดือน 
จังหวัดมีระบบประเมิน/
ติดตาม การดูแลรักษาผู้ป่วย
โรคตดิเช้ือ  

- ผู้ป่วยโรคตดิเช้ือ
ได้รับการ
วินิจฉัยโรคได้
ถูกต้องรวดเร็ว
ปลอดภัยตามแนว
ทางการรักษา 

3.พัฒนาระบบบริการและ
การบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ 

3.1 มีแนวทางปฏิบัต(ิguide line)ใน
การดูแลรักษาผูป้่วยโรคติดเชื้อ 
3.2 มี Sepsis fast tract, ICU ที่
เพียงพอ, การตรวจ serum lactate 
ตั้งแต่รพ.ระดับ M2 
3.3 รพ.ทุกแห่งสามารถดูแลรักษา
ผู้ป่วยโรคติดเชื้อได ้

9 เดือน 
มกีารดูแลรักษาผู้ป่วยโรคตดิ
เชื้อที่มีประสิทธิภาพ ไมม่ี
ภาวะแทรกซ้อน 

 ผู้ป่วยโรคตดิเช้ือ
(Sepsis)ได้รับการ
วินิจฉัยโรคได้
ถูกต้องรวดเร็ว
ปลอดภัยตามแนว
ทางการรักษา 

4. สร้างเครือข่าย 

 

. 

4.1 มรีะบบส่งต่อที่มีประสิทธิภาพ 
ทั้งในระดับต่ ากว่า และสูงกว่า M2 
 

12 เดือน 
1.อัตราตายจาก 
Sepsis/septic shock 
<ร้อยละ 30 

 

 



๒๘๐ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

รายละเอียดตัวชี้วัด สาขาสูติกรรม (1) 
ตัวช้ีวัดหลัก 
clinical out come 

ร้อยละของผู้ป่วยท่ีได้รับการผ่าตัดคลอดในโรงพยาบาลระดับ M2 

ค านิยาม ผ่าตัดคลอด หมายถึง ผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลรักษาผ่าตัดคลอด (รหัสโรค ICD10 
740-744 , 7491 ,7499) 
โรงพยาบาลระดับ M2 หมายถึง โรงพยาบาลชุมชนระดับ M2  

เกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ 25  
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดคลอดในโรงพยาบาลชุมชนระดับ M2 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล ชุดข้อมูลมาตรฐาน (standard data set : 43 แฟ้ม)ของโรงพยาบาลทุกระดับ 
แหล่งข้อมูล Health data center กระทรวงสาธารณสุข/โปรแกรมเก็บข้อมูลรายโรค 
รายการข้อมูล 1 A = จ านวนผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดคลอดในโรงพยาบาลระดับ M2  
รายการข้อมูล 2 B = จ านวนผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดคลอดในโรงพยาบาลระดับA S  
สูตรค านวณตัวชี้วัด A/B X 100 
ระยะเวลาประเมินผล รายไตรมาส 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน  Baseline 

data 
หน่วยวัด  ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

 2557  2558  2559 
25 ร้อยละ NA NA NA  

  
เกณฑ์การประเมิน : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
ขั้นตอน 1-2 ขั้นตอน 1–3 ขั้นตอน 1-5 ร้อยละ 25 

 

วิธีการประเมินผล :  
ขั้นตอน 1 มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสูติ-นรีเวชกรรม ระดับจังหวัด/เขตสุขภาพ เพื่อท า

บทบาทหน้าที่ในการก าหนดกรอบและแนวทางพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสูติ-นรีเวชกรรม 
ขั้นตอน 2 มีการจัดท าแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสูติ-นรีเวชกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน รพช.แม่ข่าย (Node) 
ขั้นตอน 3 มีระบบสนับสนุนทรัพยากร คน เงิน ของ เพื่อพัฒนาศักยภาพ รพช.แม่ข่าย (Node) และก ากับติดตามผลการ

พัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสูติ-นรีเวชกรรม 
ขั้นตอน 4 มีการจัดท าระบบข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ และเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญในระดับจังหวัด/เขตสุขภาพ เพ่ือใช้ประโยชน์ใน

การวิเคราะห์ข้อมูลและร่วมกันแก้ไขปัญหาในจังหวัด/เขตสุขภาพ 
ขั้นตอน 5 วิเคราะห์และสรุปรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด เสนอผู้บริหาร  
เอกสารสนับสนุน :  เอกสารแนวทางพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก (สูติ-นรีเวชกรรม 

ศัลยกรรม อายุรกรรม กุมารเวชกรรม และออร์โธปิดิกส์) 
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

1.นายแพทย์ปิยะพงษ์ จงรักษ์ โทรศัพท์มือถือ 08 1387 9447 
2.นางสาวนุชนาฏ พรสัจจะ โทรศัพท์ 0 2590 1637 โทรศัพท์มือถือ08 9490 
9322 
3.นางสุคนธ์ เมฆทรงกลด โทรศัพท์ 0 2590 1637 โทรศัพท์มือถือ 08 6891 
4954 



๒๘๑ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

ผู้รายงานผลการด าเนินงาน 1.นางสาวนุชนาฏ พรสัจจะ โทรศัพท์ 0 2590 1637 โทรศัพท์มือถือ08 9490 
9322 
2.นางสุคนธ์ เมฆทรงกลด โทรศัพท์ 0 2590 1637 โทรศัพท์มือถือ 08 6891 
4954 

หน่วยงานประมวลผลและจัดท า
ข้อมูล 

ส านักบริหารการสาธารณสุข  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ผู้บันทึกข้อมูล โรงพยาบาลทุกระดับ 

 



๒๘๒ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

รายละเอียดตัวชี้วัด สาขาสูติกรรม (2) 
ตัวช้ีวัดหลัก 
clinical out come 

อัตราตายมารดาจากการตกเลือดหลังคลอด 
 

ค านิยาม อัตราตายมารดาจากการตกเลือดหลังคลอด หมายถึง มารดาที่เสียชีวิตหลังคลอด
ภายใน42วันจากการตกเลือดแต่ไม่ใช่จากอุบัติเหตุที่ไม่เกี่ยวข้องต่อการเกิดมีชีพแสนคน  
ตกเลือดหลังคลอด หมายถึง  การเสียเลือดมากกว่า 500 มิลลิลิตร หลังการคลอด
ทางช่องคลอด หรือมากกว่า 1000 มิลลลิิตร หลังการผ่าตัดคลอด(รหัสโรคICD10O72)                                                                               

เกณฑ์เป้าหมาย  ร้อยละ 0  
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย มารดาหลังคลอดที่เสียชีวิตจากการตกเลือด ในโรงพยาบาลทุกระดับ 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล ชุดข้อมูลมาตรฐาน (standard data set : 43 แฟ้ม)ของโรงพยาบาลทุกระดับ 
แหล่งข้อมูล Health data center กระทรวงสาธารณสุข/โปรแกรมเก็บข้อมูลรายโรค 
รายการข้อมูล 1 A = จ านวนมารดาหลังคลอดที่เสียชีวิตจากการตกเลือด   
รายการข้อมูล 2 B = จ านวนมารดาหลังคลอดที่ตกเลือดในโรงพยาบาล  
สูตรค านวณตัวชี้วัด  A/B X 100 
ระยะเวลาประเมินผล รายไตรมาส 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน Baseline 

data 
หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2557 2558 2559 
0 ร้อยละ NA NA NA  

  
เกณฑ์การประเมิน : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
ขั้นตอน 1-2 ขั้นตอน 1–3 ขั้นตอน 1-5 ร้อยละ 0 

 

วิธีการประเมินผล :  
ขั้นตอน 1 มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสูติ-นรีเวชกรรม ระดับจังหวัด/เขตสุขภาพ เพื่อท า

บทบาทหน้าที่ในการก าหนดกรอบและแนวทางพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสูติ-นรีเวชกรรม 
ขั้นตอน 2 มีการจัดท าแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสูติ-นรีเวชกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน รพช.แม่ข่าย (Node) 
ขั้นตอน 3 มีระบบสนับสนุนทรัพยากร คน เงิน ของ เพื่อพัฒนาศักยภาพ รพช.แม่ข่าย (Node) และก ากับติดตามผลการ

พัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสูติ-นรีเวชกรรม 
ขั้นตอน 4 มีการจัดท าระบบข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ และเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญในระดับจังหวัด/เขตสุขภาพ เพ่ือใช้ประโยชน์ใน

การวิเคราะห์ข้อมูลและร่วมกันแก้ไขปัญหาในจังหวัด/เขตสุขภาพ 
ขั้นตอน 5 วิเคราะห์และสรุปรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด เสนอผู้บริหาร  
เอกสารสนับสนุน :  เอกสารแนวทางพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก (สูติ-นรีเวชกรรม 

ศัลยกรรม อายุรกรรม กุมารเวชกรรม และออร์โธปิดิกส์) 
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

1.นายแพทย์ปิยะพงษ์ จงรักษ์ โทรศัพท์มือถือ 08 1387 9447 
2.นางสาวนุชนาฏ พรสัจจะ โทรศัพท์ 0 2590 1637  
                                  โทรศัพท์มือถือ08 9490 9322 
3.นางสุคนธ์ เมฆทรงกลด โทรศัพท์ 0 2590 1637  
                                โทรศัพท์มือถือ 08 6891 4954 



๒๘๓ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

ผู้รายงานผลการด าเนินงาน 1.นางสาวนุชนาฏ พรสัจจะ โทรศัพท์ 0 2590 1637 มือถือ 08 9490 9322 
2.นางสุคนธ์ เมฆทรงกลด โทรศัพท์ 0 2590 1637 โทรศัพท์มือถือ 08 6891 
4954 

หน่วยงานประมวลผลและจัดท า
ข้อมูล 

ส านักบริหารการสาธารณสุข  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ผู้บันทึกข้อมูล โรงพยาบาลทุกระดับ 
 



๒๘๔ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

รายละเอียดตัวชี้วัด สาขากุมารเวชกรรม 
ตัวช้ีวัดหลัก  
clinical out come 

อัตราป่วยตายโรคปอดบวมในเด็ก อายุ 1 เดือนถึง 5ปีบริบูรณ์ ลดลงร้อยละ 10 

ค านิยาม อัตราป่วยตายโรคปอดบวมในเด็กอายุ 1 เดือนถึง 5ปีบริบูรณ์ หมายถึง เด็กอายุ 1 
เดือนถึง 5ปีบริบูรณ์ ป่วยตายด้วยโรคปอดบวม(รหัส ICD 10 J12-18) ในโรงพยาบาล
ทุกระดับ (A-F3) 
ลดลงร้อยละ10 หมายถึง เด็กอายุ 1 เดือนถึง 5ปีบริบูรณ์ ป่วยตายด้วยโรคปอดบวม
(รหัส ICD 10 J12-18) ในสถานบริการลดลงร้อยละ10 เทียบกับปีที่ผ่านมา 

เกณฑ์เป้าหมาย  ลดลงร้อยละ10 จากอัตราเดิมเทียบกับปีที่ผ่านมา(เป้าหมายพ้ืนฐานอัตราป่วยตาย<ร้อยละ1) 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย จ านวนเด็กป่วยจากโรคปอดบวม อายุ 1เดือนถึง5ปีบริบูรณ์ รหัสโรคหลัก PDx  J12-

18 ในทุกโรงพยาบาลในเขตพ้ืนที่ 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล ชุดข้อมูลมาตรฐาน (standard data set : 43 แฟ้ม)ของโรงพยาบาลทุกระดับ 
แหล่งข้อมูล Health data center กระทรวงสาธารณสุข/โปรแกรมเก็บข้อมูลรายโรค 
รายการข้อมูล 1 A = จ านวนเด็กตายจากโรคปอดบวม อายุ 1เดือนถึง5ปีบริบูรณ์ รหัสโรคหลัก PDx  

J12-18 ในทุกรพ.ในเขตพ้ืนที่ 
รายการข้อมูล 2 B = ผู้ป่วยโรคปอดบวมในเด็กรหัสโรคกลุ่มเดียวกันเวลาเดียวกัน 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) X 100 
ระยะเวลาประเมินผล รายไตรมาส 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน Baseline 

data 
หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2557 2558 2559 
<1 ร้อยละ NA NA NA  

เกณฑ์การประเมิน : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
ขั้นตอน 1-2 ขั้นตอน 1–3 ขั้นตอน 1-5 < ร้อยละ 1และลดลง

กว่าเดิมร้อยละ10 
 

วิธีการประเมินผล :  
ขั้นตอน 1 มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขากุมารเวชกรรม ระดับจังหวัด/เขตสุขภาพ เพ่ือท า

บทบาทหน้าที่ในการก าหนดกรอบและแนวทางพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขากุมารเวชกรรม 
ขั้นตอน 2 มีการจัดท าแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขากุมารเวชกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน รพช.แม่ข่าย (Node) 
ขั้นตอน 3 มีระบบสนับสนุนทรัพยากร คน เงิน ของ เพื่อพัฒนาศักยภาพ รพช.แม่ข่าย (Node) และก ากับติดตามผลการ

พัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขากุมารเวชกรรม 
ขั้นตอน 4 มีการจัดท าระบบข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ และเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญในระดับจังหวัด/เขตสุขภาพ เพ่ือใช้ประโยชน์ใน

การวิเคราะห์ข้อมูลและร่วมกันแก้ไขปัญหาในจังหวัด/เขตสุขภาพ 
ขั้นตอน 5 วิเคราะห์และสรุปรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด เสนอผู้บริหาร  
 
 
 
 



๒๘๕ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

เอกสารสนับสนุน :  เอกสารแนวทางพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก  
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /ผู้
ประสานงานตัวช้ีวัด 

1.นายแพทย์พิพัฒ เคลือบวัง โทรศัพท์มือถือ 09 0061 8006 
2.นางสาวนุชนาฏ พรสัจจะ โทรศัพท์ 0 2590 1637 โทรศัพท์มือถือ08 9490 
9322 
3.นางสุคนธ์ เมฆทรงกลด โทรศัพท์ 0 2590 1637 โทรศัพท์มือถือ 08 6891 
4954 

ผู้รายงานผลการด าเนินงาน 1.นางสาวนุชนาฏ พรสัจจะ โทรศัพท์ 0 2590 1637 โทรศัพท์มือถือ08 9490 
9322 

หน่วยงานประมวลผลและจัดท า
ข้อมูล 

ส านักบริหารการสาธารณสุข  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ผู้บันทึกข้อมูล โรงพยาบาลทุกระดับ 
 



๒๘๖ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

รายละเอียดตัวชี้วัด สาขาออร์โธปิดิกส์  
ตัวช้ีวัดหลัก 
clinical out come 

ร้อยละของการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีกระดูกหักไม่ซับซ้อนในโรงพยาบาลระดับ  
M2 ลงไป 

ค านิยาม ผู้ป่วยกระดูกหักไม่ซับซ้อน หมายถึง ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยเป็นกระดูกหัก 
(เฉพาะกระดูกที่ก าหนด) คือ Clavicle, Distal Phalanx of Finger and Thumb 
,Distal Phalanx of Toe and big Toe, Distal End of Radius, Distal End of Ulna  
โรงพยาบาลระดับ M2 ลงไป หมายถึง โรงพยาบาลชุมชนระดับ M2 F1-F3 

เกณฑ์เป้าหมาย  ร้อยละ 70 ของผู้ป่วยที่กระดูกหักไม่ซับซ้อนได้รับการดูแลรักษาในโรงพยาบาล
ระดับ M2 ลงไป 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยเป็นกระดูกหัก (เฉพาะกระดูกที่ก าหนด) ที่โรงพยาบาล
ระดับ M2 ลงไปในรหัสโรคตาม ICD10 ดังนี้ S4200 S6250 S6260 S9240 
S9250 S5250 S5260 S5280 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล ชุดข้อมูลมาตรฐาน (standard data set : 43 แฟ้ม)ของโรงพยาบาลทุกระดับ 
แหล่งข้อมูล Health data center กระทรวงสาธารณสุข/โปรแกรมเก็บข้อมูลรายโรค 
รายการข้อมูล 1 A = จ านวนผู้ป่วยในโรคที่ได้รับการวินิจฉัย S4200 S6250 S6260 S9240 

S9250 S5250 S5260 S5280 และได้รับการรักษาท่ีโรงพยาบาล  
รายการข้อมูล 2 B = จ านวนผู้ป่วยในโรคที่ได้รับการวินิจฉัย S4200 S6250 S6260 S9240 

S9250 S5250 S5260 S5280 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  A/B X 100 
ระยะเวลาประเมินผล รายไตรมาส 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน Baseline 

data 
หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2557 2558 2559 
70 ร้อยละ NA NA NA  

เกณฑ์การประเมิน : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
ขั้นตอน 1-2 ขั้นตอน 1–3 ขั้นตอน 1-5 ร้อยละ 70 

 

วิธีการประเมินผล :  
ขั้นตอน 1 มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาออร์โธปิดิกส์ ระดับจังหวัด/เขตสุขภาพ เพ่ือท า

บทบาทหน้าที่ในการก าหนดกรอบและแนวทางพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาออร์โธปิดิกส์ 
ขั้นตอน 2 มีการจัดท าแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาออร์โธปิดิกส์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน รพช.แม่ข่าย (Node) 
ขั้นตอน 3 มีระบบสนับสนุนทรัพยากร คน เงิน ของ เพื่อพัฒนาศักยภาพ รพช.แม่ข่าย (Node) และก ากับติดตามผลการ

พัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาออร์โธปิสิกส์ 
ขั้นตอน 4 มีการจัดท าระบบข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ และเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญในระดับจังหวัด/เขตสุขภาพ เพ่ือใช้ประโยชน์ใน

การวิเคราะห์ข้อมูลและร่วมกันแก้ไขปัญหาในจังหวัด/เขตสุขภาพ 
ขั้นตอน 5 วิเคราะห์และสรุปรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด เสนอผู้บริหาร 
 
เอกสารสนับสนุน :  เอกสารแนวทางพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก (สูติ-นรีเวชกรรม 

ศัลยกรรม อายุรกรรม กุมารเวชกรรม และออร์โธปิดิกส์) 



๒๘๗ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /         
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

1.นายแพทย์ชัยวิเชียร กิจพ่อค้า โทรศัพท์มือถือ 08 6330 5485 
2.นางสาวนุชนาฏ พรสัจจะ โทรศัพท์ 0 2590 1637 มือถือ 08 9490 9322 
3.นางสุคนธ์ เมฆทรงกลด โทรศัพท์ 0 2590 1637 โทรศัพท์มือถือ 08 6891 
4954 

ผู้รายงานผลการด าเนินงาน 1.นางสาวนุชนาฏ พรสัจจะ โทรศัพท์ 0 2590 1637 โทรศัพท์มือถือ08 9490 
9322 
2.นางสุคนธ์ เมฆทรงกลด โทรศัพท์ 0 2590 1637 โทรศัพท์มือถือ 08 6891 
4954 

หน่วยงานประมวลผลและจัดท าข้อมูล ส านักบริหารการสาธารณสุข  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ผู้บันทึกข้อมูล โรงพยาบาลทุกระดับ 
 



๒๘๘ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

รายละเอียดตัวชี้วัด สาขาอายุรกรรม 
ตัวช้ีวัดหลักclinical out come อัตราตายจาก Sepsis /septic shock 
ค านิยาม อัตราตายจาก Sepsis/septic shock หมายถึง ผู้ป่วยที่เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อ

ของโรงพยาบาลทุกระดับ A-F3 (ผู้ป่วย Sepsis /septic shock โดยใช้ข้อมูลจาก
รหัส ICD10 A40.0-41.9, R65.1 , R57.2 หรือตามนิยามSepsis-3 อย่างใดอย่างหนึ่ง) 

เกณฑ์เป้าหมาย  ไม่เกินร้อยละ 30  
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ผู้ป่วย Sepsis/septic shock ทุกโรงพยาบาลระดับ A-F3 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล ชุดข้อมูลมาตรฐาน (standard data set : 43 แฟ้ม)ของโรงพยาบาลทุกระดับ 
แหล่งข้อมูล Health data center กระทรวงสาธารณสุข/โปรแกรมเก็บข้อมูลรายโรค 
รายการข้อมูล 1 A = จ านวนผู้ป่วยที่เสียชีวิตจาก Sepsis /septic shock 
รายการข้อมูล 2 B = จ านวนผู้ป่วย Sepsis /septic shock ทั้งหมด 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  A/B X 100 
ระยะเวลาประเมินผล รายไตรมาส 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน Baseline 

data 
หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2557 2558 2559 
< 30 ร้อยละ NA NA NA  

เกณฑ์การประเมิน : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
ขั้นตอน 1-2 ขั้นตอน 1–3 ขั้นตอน 1-5 < ร้อยละ 30 

 

วิธีการประเมินผล :  
ขั้นตอน 1 มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาอายุรกรรม ระดับจังหวัด/เขตสุขภาพ เพ่ือท า

บทบาทหน้าที่ในการก าหนดกรอบและแนวทางพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาอายุรกรรม 
ขั้นตอน 2 มีการจัดท าแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาอายุรกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน รพช.แม่ข่าย (Node) 
ขั้นตอน 3 มีระบบสนับสนุนทรัพยากร คน เงิน ของ เพ่ือพัฒนาศักยภาพ รพช.แม่ข่าย (Node) และก ากับติดตามผลการ

พัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาอายุรกรรม 
ขั้นตอน 4 มีการจัดท าระบบข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ และเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญในระดับจังหวัด/เขตสุขภาพ เพ่ือใช้ประโยชน์ใน

การวิเคราะห์ข้อมูลและร่วมกันแก้ไขปัญหาในจังหวัด/เขตสุขภาพ 
ขั้นตอน 5 วิเคราะห์และสรุปรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด เสนอผู้บริหาร  
เอกสารสนับสนุน :  เอกสารแนวทางพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก (สูติ-นรีเวชกรรม 

ศัลยกรรม อายุรกรรม กุมารเวชกรรม และออร์โธปิดิกส์) 
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

1.นายแพทย์ถนอม จิวสืบพงษ์ โทรศัพท์มือถือ 08 1887 5854 
2.นางสาวนุชนาฏ พรสัจจะ โทรศัพท์ 0 2590 1637 โทรศัพท์มือถือ08 9490 9322 
3.นางสุคนธ์ เมฆทรงกลด โทรศัพท์ 0 2590 1637 โทรศัพท์มือถือ 08 6891 4954 

ผู้รายงานผลการด าเนินงาน 1.นางสาวนุชนาฏ พรสัจจะ โทรศัพท์ 0 2590 1637 โทรศัพท์มือถือ08 9490 9322 
2.นางสุคนธ์ เมฆทรงกลด โทรศัพท์ 0 2590 1637 โทรศัพท์มือถือ 08 6891 4954 

หน่วยงานประมวลผลและจัดท า
ข้อมูล 

ส านักบริหารการสาธารณสุข  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ผู้บันทึกข้อมูล โรงพยาบาลทุกระดับ 



๒๘๙ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

รายละเอียดตัวชี้วัดสาขาอายุรกรรม 
ส่งผลต่อตัวชี้วัด 20 ปี LE 
หมวด Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) 
แผนที่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการที ่ 8. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก 
ลักษณะ Lagging Indicator 
ระดับการวัดผล ประเทศ 
ชื่อตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 43. อัตราตายจากติดเชื้อในกระแสเลือด (sepsis) 
ค านิยาม Sepsis คือ ภาวะที่เกิดจากการติดเช้ือร่วมกับผู้ป่วยมีอาการดังต่อไปนี้ ข้อใดข้อหนึ่ง คือ 

- SIRS มากกว่าหรือเท่ากับ 2 ข้อ ร่วมกับมีอวัยวะต่างๆ ท างานผิดปกติตั้งแต่ 1 
อวัยวะขึ้นไป (organ dysfunction)  

- SOS score มากกว่าหรือเท่ากับ 4  
- SOFA score มากกว่าหรือเท่ากับ 2 

โดยในกรณีเมื่อเข้าเกณฑ์การวินิจฉัยข้อใดข้อหนึ่ง ควรมีการเจาะ blood 
lactate (ค่ามากกว่า 2 mmol/L or 18 mg/dl) เพื่อยืนยันการเกิดภาวะ 
sepsis ที่มี tissue hypoxia จาก organ dysfunction 
 

Community-acquired sepsis คือ ภาวะ sepsis ที่เกิดการติดเช้ือมาจากที่บ้านหรือที่
ชุมชน โดยต้องไม่อยู่ในกลุ่ม healthcare associated sepsis 
 
อัตราตายจากติดเชื้อในกระแสเลือด (sepsis) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม 

1. อัตราตายจาก community-acquired sepsis 
2. อัตราตายจาก hospital-acquired sepsis or healthcare associated 

sepsis 

ในการด าเนินการปีนี้ จะมุ่งเน้น ที ่community – acquired sepsis  เพื่อ พัฒนาให้ มี
ระบบข้อมลูพื้นฐานให้เหมือนกัน ทั้งประเทศ แล้วจึงขยายไปยัง hospital-acquired 
sepsis or healthcare associated sepsis ในปีถัดไป 

ภาวะ sepsis เป็นภาวะวิกฤตที่มีความส าคัญพบว่าอัตราอุบัติการณ์มีแนวโน้มสูงขึ้นและ
อัตราเสียชีวิตสูงขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้ที่รับยากดภูมิคุ้มกัน นอกจากนี้ยัง
พบว่าแนวโน้มของเช้ือดื้อยาเพิ่มขึ้น ส่งผลให้การรักษาผู้ป่วยไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร 
นอกจากน้ียังพบว่าการติดเชื้อในกระแสเลือดส่งผลให้อวัยวะต่างๆ ท างานผิดปกติ ส่งผล
ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ตามมาได้แก่ ภาวะช็อก ,ไตวาย การท างานอวัยวะต่างๆ 
ล้มเหลว และเสียชีวิตในท่ีสุด 
 

เกณฑ์เป้าหมาย  เพื่อลดอัตราการเสยีชีวิต จากภาวะการตดิเช้ือในกระแสเลือดของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล 
น้อยกว่า ร้อยละ 20 ในกลุม่ผู้ป่วย community-acquired sepsis  
 
ปีงบประมาณ 60  ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 

30 28 25 23 20 
 

วัตถุประสงค์ เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตจากภาวะ การติดเชื้อในกระแสเลือดของผูป้่วยท่ีเข้ารับการ
รักษาในโรงพยาบาล รวมถึงการพฒันาเครือข่ายการดูแลรักษาผู้ป่วย 



๒๙๐ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

ประชากรกลุม่เป้าหมาย โรงพยาบาลทุกระดับ 
วิธีการจัดเก็บข้อมลู รายงานการเสียชีวิตจากกติดเชื้อในกระแสเลือด ตามแนวทางการเกบ็ข้อมูลจาก ICD-

10 หรือ ใช้ ข้อมูลจากการเก็บผ่านโปรแกรมอื่นๆที่มีประสิทธิภาพได้ใกล้เคียงกับข้อมลู
จาก ICD-10 โดยน าเสนอในภาพรวมของจังหวัด หรือ ภาพรวมของเขตสุขภาพ  

แหล่งข้อมลู ฐานข้อมูลของโรงพยาบาลหรือ ฐานข้อมูลจากการเก็บผ่านโปรแกรมอื่นๆที่มี
ประสิทธิภาพได้ใกล้เคียงกับข้อมูลจาก ICD-10 

รายการข้อมลู 1 A= จ านวนผู้ป่วยท่ีเสียชีวิตจาก Sepsis 
รายการข้อมลู 2 B = จ านวนผู้ป่วยท่ีวินิจฉัย Sepsis 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) × 100 
ระยะเวลาประเมินผล ทุก 6  เดือน 
เกณฑ์การประเมิน :  
1. มีคณะท างานเป็นทีมสหสาขาวิชาชีพของโรงพยาบาลแต่ละระดับ 
2. มีการพัฒนาเครือข่าย ของโรงพยาบาล และประสานงานระหว่างทีมสหสาขาวิชาชีพของ  

โรงพยาบาลแต่ละระดับ     (เมื่อมีผู้ป่วย Sepsis) 
3. มีผลการตดิตามก ากับการด าเนินงาน 
ปี 2560 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
   -อัตราเสยีชีวิตจาก 

sepsis 
-อัตราตายจาก 
community-
acquired sepsis   

ปี 2561 : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

   -อัตราเสยีชีวิตจาก 
sepsis  
-อัตราตายจาก 
community-
acquired sepsis 

ปี 2562 :  
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

   -อัตราเสยีชีวิตจาก 
sepsis  
- อัตราตายจาก 
community-
acquired sepsis 
- อัตราตายจาก 
hospital-acquired 
sepsis or 
healthcare 
associated sepsis 

 
 



๒๙๑ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

ปี 2563 : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

   -อัตราเสยีชีวิตจาก 
sepsis  
- อัตราตายจาก 
community-
acquired sepsis 
-อัตราตายจาก 
hospital-acquired 
sepsis   

ปี 2564 : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

   - อัตราเสียชีวิตจาก 
sepsis  
- อัตราตายจาก 
community-
acquired sepsis 
- อัตราตายจาก 
hospital-acquired 
sepsis   

หมายเหตุ :ปี 2560 ให้ดู Baseline ก่อน รอปรับรอบเดือนมกราคม 
วิธีการประเมินผล :  1. รายงานผลจากฐานข้อมูล โดยน าเสนอในภาพรวมของจังหวัด หรือ ภาพรวมของเขต

สุขภาพ 
2. รายงานผลของโรงพยาบาลแต่ละระดับ 

เอกสารสนับสนุน :  CPG Sepsis  ของสมาคมเวชบ าบัดวิกฤต  
รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน Baseline 

data 
หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2557 2558 2559 
N/A ร้อยละ - - - 

. 
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1. พญ. นฤมล สวรรค์ปญัญาเลิศ   หัวหน้ากลุ่มฉุกเฉินทางการแพทย์   
     กรมการแพทย์  

โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5906286       โทรศัพท์มือถือ : 081-8424148 
      โทรสาร : 02-5918276 E-mail :mertthailand@gmail.com 

ieip.dms@gmail.com 
2. นพ. ถนอม  จิวสืบพงษ ์ อายุรแพทย์  รพ.สวรรค์ประชารักษ์  

โทรศัพท์มือถือ: 081-887 5854  E–mail :Fatman2007@gmail.com 
3. นพ.รัฐภูมิ ชามพูนท   อายุรแพทย์ รพ.พิษณโุลก 

โทรศัพท์มือถือ: 081- 596 8535 E–mail :mr.sepsis@yahoo.com 
4 . นพ.นิพนธ์  เฉลิมพันธ์ชัย               อายุรแพทย์  รพ.ล าปาง 

โทรศัพท์มือถือ: 088-2518036   E–mail :crisis27@gmailcom 
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หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 

1. พญ.นฤมลสวรรค์ปญัญาเลิศ   หัวหน้ากลุ่มฉุกเฉินทางการแพทย์   
     กรมการแพทย ์
 โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5906288 โทรศัพท์มือถือ : 081-8424148 
 โทรสาร : 02 5918276  
 E-mail :mertthailand@gmail.com , ieip.dms@gmail.com 
2. นางรจนา บ ารุงศักดิ ์   
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5906279   โทรศัพท์มือถือ : 086-0063459 
    โทรสาร : 025918276   E-mail : rojana.b@yahoo.com  
3. นางพรทิพภา ชัยเนตราภรณ ์  
    โทรศัพท์ท่ีท างาน :02-5906279 โทรศัพท์มือถือ : 081-9226855 
    โทรสาร : 02-5918276 E-mail : porntippa_c@yahoo.com 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

1.พญ.นฤมลสวรรค์ปญัญาเลิศ   หัวหน้ากลุ่มฉุกเฉินทางการแพทย์   
     กรมการแพทย ์
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5906288   โทรศัพท์มือถือ : 081-8424148 
    โทรสาร : 02-5918276  
    E-mail :mertthailand@gmail.com , ieip.dms@gmail.com 
2. นางรจนา บ ารุงศักดิ ์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
    กลุ่มฉุกเฉินทางการแพทย์กรมการแพทย์ 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน :02-5906279 โทรศัพท์มือถือ : 086-0063459 
    โทรสาร : 02-5918276  E-mail : rojana.b@yahoo.com 
3. นางพรทิพภา ชัยเนตราภรณ ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
    กลุ่มฉุกเฉินทางการแพทย์กรมการแพทย์ 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน :02-5906279 โทรศัพท์มือถือ : 081-9226855 
    โทรสาร : 02-5918276 E-mail : porntippa_c@yahoo.com 
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หัวข้อ 2.9 Service Plan สาขาหัวใจและหลอดเลือด  
          ตัวช้ีวัด   อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ (28 ต่อประชากรแสนคน) 

สถานการณ์  
1. ทุกเขตสุขภาพมีระบบ STEMI Fast Track มีบริการสวนหัวใจใน รพศ.ในทุกเครือข่าย  
2. ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI  
3. ไดร้ับการรักษาโดยการเปิดหลอดเลือดโดยการให้ยาละลายลิ่มเลือด (Fibrinolytic drug) หรือการท า

บอลลูนขยายหลอดเลือด (Primary percutaneous coronary intervention (PPCI) ค่าเฉลี่ย
โดยรวมท าได้ร้อยละ 78.27 ในปี2558 และร้อยละ 83 ในปี 2559 และผ่านเกณฑ์ตามตัวชี้วัด 
(≥ ร้อยละ 75) 11 เขต คิดเป็นร้อยละ 91.7  

4. ผู้ป่วย STEMI มีอัตราการเสียชีวิตในโรงพยาบาลประมาณ 10% 
5. รพ.ตั้งแต่ F2 สามารถให้ยาละลายลิ่มเลือดร้อยละ 54.29 ในปี2557 ร้อยละ 75.93ในปี2558 

และร้อยละ 100 ในปี2559 

ประเด็นการตรวจราชการ : 1. อัตราการตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจไม่เกิน 28/แสนประชากร 

เป้าหมาย มาตรการด าเนินงานในพื้นที่ 
แนวทางการตรวจ 

ติดตาม 
ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

ลดอัตราการ
เสียชีวิตผูป้่วย
โรคหลอดเลือด
หัวใจ 

1. ให้การรักษาผู้ป่วยที่เป็นภาวะ
หัวใจขาดเลือดเฉียบพลันอย่าง
รวดเร็ว โดยการให้ยาละลายลิ่มเลือด
และหรือการท าบอลลนู 

จ านวน 
ร้อยละ 

มากกว่าร้อยละ 80 

๒.  ผู้ป่วยที่เปน็โรคหัวใจขาดเลอืด
เร้ือรัง ให้รักษาโดยการท าบอลลูน 
หรือการผ่าตัด By pass โดยลดเวลา
ระยะเวลารอการท า 

จ านวน 
ระยะเวลารอคอย (วัน 
สัปดาห์ เดือน ป)ี 

ไม่เกิน ๓ เดือน 

๓.  มีข้อมูลของการเสียชีวิตของ
ผู้ป่วย โดยดูสาเหตุการตายจากเวช
ระเบียนของผู้ป่วย และจาก
ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ 

จ านวนผู้เสียชีวิตจากโรค
หลอดเลือดหัวใจ 
จ านวนประชากรกลางปี  

ไม่เกิน 28/แสน
ประชากร 

   ๔.  มีการคัดกรองผู้ป่วยที่มีปจัจัย  
   เสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด  
   ตามโปรแกรม 

มีหรือไม่  
จ านวนเท่าไร 

มี 
ยอดจ านวน 

   ๕.  ในรายที่เป็นโรคแล้ว ให้มกีาร 
   ควบคุมปัจจัยเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ 
   ต้องการ 

  

   ๖.  ให้การศึกษากับผู้ป่วย และ 
   ญาติ เร่ืองการควบคุมปัจจัยเสี่ยง  
   และการดูแลตนเอง 

มีสื่อวดีีทัศน ์ มี 
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ประเด็นการตรวจราชการ : 2. ร้อยละโรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ F2 ขึ้นไปมีการรักษาโดยการให้ยาละลาย 
                                     ลิ่มเลือด(Fibrinolytic Drug)  ในผู้ป่วย STEMI 

เป้าหมาย 
มาตรการด าเนินงานใน

พื้นที ่
แนวทางการตรวจ 

ติดตาม 
ผลลัพธ์ที่ต้องการ หมายเหตุ 

1. พัฒนาขีด 
ความสามารถ
และขยายการ
บริการการรักษา
โรคหลอดเลือด
หัวใจใน
โรงพยาบาล
ระดับต่างๆ 
2. เพิ่ม 
โอกาสในการ
เข้าถึงบริการของ
ผู้ป่วยโรคหัวใจ
ให้รวดเร็ว ได้
มาตรฐานและ
เป็นธรรม 
( 1. รพ.ระดับ F2 
มีการให้ยาละลาย
ลิ่มเลือด SK ได้จริง
ร้อยละ 100  
2. อัตราผู้ป่วย 
STEMI ท่ีได้รับการ
เปิดหลอดเลือดด้วย
ยาละลายลิ่มเลือด
หรือบอลลูนขยาย
เส้นเลือดมากกว่า
ร้อยละ 80 
3. มี รพ.ที่สวน
หัวใจ/ท าผ่าตัด
หัวใจ CABG ได้ใน
ทุกเขตบริการ 
4. รพ.ระดับ A-S 
ทุกเขตอย่างน้อย 1 
โรงพยาบาล
สามารถท า 
Primary PCI 
24/7 ได้ในผู้ป่วย 
STEMI ) 
 

1. มีแนวทางในการให้ยา
ละลายลิ่มเลือดโดยมี
ระบบการให้
ค าปรึกษาและระบบ
รับส่งต่อผู้ปว่ยตลอด 
24 ชั่วโมงทุกวนั
(24/7)โดยอายุร
แพทย์หรืออายุร
แพทย์โรคหัวใจ 

มี CPG ระบบการให้
ค าปรึกษาและระบบ
รับส่งต่อผู้ปว่ย 

มี CPG และ
น าไปใช้จริง 
และมีแนวทางการ
รับส่งต่อที่ชัดเจน 

:   ยาละลายลิ่ม
เลือด 
Streptokinase 
หรือ TNK   ต้อง
ให้ภายใน 12 
ชั่วโมงหลังจาก
ผู้ป่วยมีอาการ 

2. มีระบบการบริหารยา
ละลายลิ่มเลือด โดย
ต้องมีพร้อมสามารถ
ให้ยาได้ตลอด 24 
ชั่วโมงทุกวนัและมี
ระบบหมุนเวียนยา
ระหว่างโรงพยาบาล
ศูนย์และ โรงพยาบาล
ชุมชน(24/7) 

จ านวน Stock ยา จ านวน Stock ยา ต้องมี 

3. มีการให้ยาละลายลิ่ม
เลือดได้จริงโดยมี
จ านวนและร้อยละ
ของผู้ป่วยที่ได้รับยา 

จ านวนผูป้่วยทีไ่ด้รับ
ยา 
ร้อยละผู้ป่วยที่ได้รับ
ยา 

จ านวนผูป้่วยที่
ได้รับยา 
ร้อยละผู้ป่วยที่
ได้รับยา 

ต้องมี 

4. มีความพร้อมของ
หน่วยงานและทีมงาน 
มีอุปกรณ์เคร่ืองช่วย
ชีวิต มีรถพยาบาล
พร้อมส่งในกรณี
ฉุกเฉินตลอด 24 
ชั่วโมงเชน่กัน(24/7) 

จ านวนบุคลากรที่
ได้รับการอบรม BLS 
& ACLS 
รถพยาบาลที่มีความ
พร้อม 

บุคลากรที่ต้องไปสง่
ผู้ป่วยโดย
รถพยาบาลต้อง
ผ่านการอบรม  
BLS & ACLS 
รถพยาบาลที่มี
ความพร้อมด้าน
อุปกรณ์ 

ควรม ี
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รายละเอียดตัวชี้วัด 
หมวด Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) 
แผนที่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการที ่ 9. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหัวใจ 
ลักษณะ Lagging Indicator 
ระดับการวัดผล ประเทศ 
ชื่อตัวชี้วัดเชิง
ปริมาณ  

45. อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ 

ค านิยาม อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจหมายถึง จ านวนตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ (รหัส ICD-10 
=I20-I25)ทุกกลุ่มอายุต่อประชากรแสนคนในช่วงปีนั้น 
เป้าหมายของการลดอัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ (ปี 2560 – 2564) คือลดอัตราตาย 
จากโรคหลอดเลือดหัวใจลดลงร้อยละ 10 เปรียบเทียบกับbaseline  
ในปี 2555 โดยเริ่มรายงานตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นไป และวัดผลลัพธ์สุดท้ายในปี 2564 

เกณฑ์เป้าหมาย : ลดลงร้อยละ 10 ในระยะ 5 ปี 
ปีงบประมาณ 60  ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 

28 27 26 25 24 
 

 
วัตถุประสงค์ 

 
ในปี 2557 ประเทศไทยมผีู้เสยีชีวิตจากด้วยโรคหัวใจและหลอดเลอืด 58,681 คน หรือเฉลีย่
ช่ัวโมงละ 7 คน คดิเป็นอัตราตายของโรคหัวใจและหลอดเลือด เท่ากับ 90.34 ต่อแสนประชากร 
จ านวนผู้เสียชีวิตจากโรคหลอดเลอืดหัวใจ จ านวน 18,079 คน หรือ เฉลี่ยช่ัวโมงละ 2 คน คดิเป็น
อัตราตายของโรคหลอดเลือดหัวใจ เท่ากับ 27.83 ต่อแสนประชากร 

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวนประชากรไทยตามทะเบยีนราษฎร์ 

วิธีการจัดเก็บข้อมลู รวบรวมข้อมลูการแจ้งตายของผู้ปว่ยโรคหลอดเลือดหัวใจจากฐานข้อมูลการตายทะเบียนราษฎร์
ของกระทรวงมหาดไทย โดยส านกันโยบายและยุทธศาสตร์ 

แหล่งข้อมลู รวบรวมข้อมลูการแจ้งตายจากฐานข้อมูลการตายทะเบยีนราษฎร์ของกระทรวงมหาดไทย โดยส านัก
นโยบายและยุทธศาสตร ์

รายการข้อมลู 1 A = จ านวนประชากรที่ตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ(รหัส ICD-10 =I20-I25) 
รายการข้อมลู 2 B = จ านวนประชากรกลางในช่วงเวลาเดียวกัน 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100,000 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส4 
เกณฑ์การประเมิน : 
ปี 2560: 

ปี 2561: 

ปี 2562: 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
- - - 28 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
- - - 27 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
- - - 26 



๒๙๖ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

ปี 2563: 

ปี 2564: 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
- - - 25 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
- - - 24 

วิธีการประเมินผล :  วิเคราะหจ์ากฐานข้อมูลการตายของ ส านักนโยบายและยุทธศาสตรจ์ากข้อมูลเบื้องตนของทะเบียน
ราษฎร์ของกระทรวงมหาดไทย 

เอกสารสนับสนุน :  สถิติสาธารณสุข 2557 
รายละเอียดข้อมูล
พ้ืนฐาน 

Baseline 
data 

หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 2558 2559 

26.9 
(2556) 

ต่อประชากร
แสนคน 

27.8 28.6 - 

 

ผู้ให้ข้อมูลทาง
วิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1. นพ.เกรียงไกร  เฮงรัศมี   หัวหน้ากลุ่มงานอายรุศาสตรห์ัวใจ 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5919999 ต่อ 30920 โทรศัพท์มือถือ :  081-3484236 
    โทรสาร : 02-5919972   E-mail : k_hm2000@yahoo.com 
สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ 
2. นพ.ภัทรวินฑ์ อัตตะสาระ  รองผู้อ านวยการส านักนิเทศระบบการแพทย์ 
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5906357  โทรศัพท์มือถือ :  081-9357334 
โทรสาร :02-9659851  E-mail : pattarawin@gmail.com 
กรมการแพทย์ 

หน่วยงาน
ประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 

1. ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์    ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
2. นพ.ภัทรวินฑ์ อัตตะสาระ         รองผู้อ านวยการส านักนิเทศระบบการแพทย์  
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5906357 โทรศัพท์มือถือ : 081-9357334 
    โทรสาร : 02-9659851   E-mail : pattarawin@gmail.com 
กรมการแพทย์ 

ผู้รับผิดชอบการ
รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

1. นพ.ภัทรวินฑ์ อัตตะสาระ  รองผู้อ านวยการส านักนิเทศระบบการแพทย์ 
โทรศัพท์ท่ีท างาน :02-5906357 โทรศัพท์มือถือ : 081-9357334 
โทรสาร :02-9659851  E-mail : pattarawin@gmail.com 
กรมการแพทย์ 
2. นายปวิช อภิปาลกุล   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ 
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5906352 โทรศัพท์มือถือ : 085-9594499 
โทรสาร : 02-5918279  E-mail : moeva_dms@yahoo.com 
ส านักยุทธศาสตร์การแพทย์กรมการแพทย์ 

 

mailto:pattarawin@gmail.com
mailto:pattarawin@gmail.com


๒๙๗ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

รายละเอียดตัวชี้วัด 
หมวด Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) 
แผนที่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการที ่ 9. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหัวใจ 
ลักษณะ Lagging Indicator 
ระดับการวัดผล เขต 
ชื่อตัวชี้วัดเชิง
ปริมาณ  

44. ร้อยละโรงพยาบาลต้ังแต่ระดับ F2 ขึ้นไปสามารถให้ยาละลายลิ่มเลือด (Fibrinolytic 
drug) ในผู้ป่วย STEMI ได้ 

ค านิยาม ผู้ป่วยโรคกล้ามเน้ือหัวใจตายเฉียบพลัน ชนิด STEMIหมายถึง กล้ามเนื้อหัวใจที่ขาดเลือดมา
เลี้ยงจนเกดิการตายของกล้ามเนื้อ และมีคลื่นไฟฟ้าหัวใจผิดปกติชนดิเอสทียก  (ST Elevated 
Myocardial Infarction)  

รพ.ในระดับ F2 หมายถึง โรงพยาบาลชุมชนชนาดกลาง มีขนาดเตยีง 30 –90 เตยีง มีแพทย์
เวชปฏิบัติ หรือแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว รวม 2–5 คน ไม่มีแพทย์เฉพาะทาง มีบริการผู้ป่วยใน มี
ห้องผ่าตัด มีห้องคลอด รองรับผู้ปว่ยและผู้ป่วยในของแต่ละอ าเภอ สนับสนุนเครือข่ายบริการปฐม
ภูมิของแต่ละอ าเภอ 

Fibrinolytic drug หมายถึง ยาละลายหรือสลายลิม่เลือด เช่น Streptokinase, 
Tenecteplase เป็นต้น 

กลวิธีด าเนินงาน 
     ด าเนินการเพิ่มศักยภาพ รพ.ในตั้งแต่ระดับ F2 ทุกแห่ง ให้สามารถให้ยาละลายลิ่มเลือดได้ มียา
ใช้ได้ตลอดเวลา และไม่เก็บไว้จนยาหมดอายุ  

เกณฑ์เป้าหมาย : ร้อยละ 100 
ปีงบประมาณ 60  ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
 

วัตถุประสงค์ ผู้ป่วย STEMI เข้าถึงบริการในทุกเขตชุมชนมีการเพิ่มศักยภาพของโรงพยาบาลระดับ F2 และ F2 
ขึ้นไป 

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวนโรงพยาบาลในระดับ F2และ F2 ขึ้นไปทุกแห่งที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

วิธีการจัดเก็บข้อมลู รายงานข้อมูล รพ.ระดับ F2และ F2 ข้ึนไปที่มีการให้ยาละลายลิม่เลือดในผู้ป่วย STEMI ได้จากทุก
เขตบริการ 

แหล่งข้อมลู จากทุกเครือข่ายเขตบริการสุขภาพในกระทรวงสาธารณสุข 
รายการข้อมลู 1 A= รพ.ระดับ F2 ในเขตที่และ F2 ข้ึนไปที่มีการให้ยาละลายลิม่เลอืดในผู้ป่วย STEMI ในเขตบริการ

นั้น 
รายการข้อมลู 2 B= รพ. ระดับ F2 และ F2 ขึ้นไปท้ังหมดในเขตนั้น 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B)x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 1, 2, 3 และ 4 
เกณฑ์การประเมิน 
ปี 2560: 

ปี 2561: 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
- 80 - 100 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
- 100 - 100 



๒๙๘ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

ปี 2562: 

ปี 2563: 

ปี 2564: 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
- 100 - 100 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
- 100 - 100 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
- 100 - 100 

วิธีการประเมินผล :  1. โรงพยาบาลมีแนวทางในการให้ยาละลายลิ่มเลือด (Fibrinolytic drug) โดยมีระบบการให้
ค าปรึกษาตลอด 24 ช่ัวโมงทุกวัน 
2. โรงพยาบาลมยีาละลายลิ่มเลือด (Fibrinolytic drug) และมีระบบการบริหารยาละลายลิ่มเลือด 
โดยต้องมีพร้อมให้ตลอด 24 ช่ัวโมงทุกวันและมีระบบหมุนเวียนยาระหว่างโรงพยาบาลศูนย์และ 
โรงพยาบาลชุมชน 
3. มีการให้ยาละลายลิ่มเลือดไดจ้ริงและมีข้อมลูร้อยละของการใหย้าในผู้ป่วย STEMI 
4. มีความพร้อมของหน่วยงานและทีมงาน มีอุปกรณเ์ครื่องช่วยชีวิต มีรถพยาบาลพร้อมส่งในกรณี
ฉุกเฉินตลอด 24 ช่ัวโมงทุกวัน 
หมายเหตุ ; ต้องมีข้อ1-3 

เอกสารสนับสนุน :  รายงานจากทุกเขตเครือข่ายบริการสุขภาพ 
รายละเอียดข้อมูล
พ้ืนฐาน 

Baseline 
data 

หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 2558 2559 

75.93 ร้อยละ 54.29 75.93 100 
ที่มาข้อมูล : ส านักบริหารการสาธารณสุขและกรมการแพทย ์

ผู้ให้ข้อมูลทาง
วิชาการ / 
ผู้ประสานงาน
ตัวชี้วัด 

1. นพ.เกรียงไกร  เฮงรัศมี   หัวหน้ากลุ่มงานอายรุศาสตรห์ัวใจ 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน :02-5919999 ต่อ 30920 โทรศัพท์มือถือ : 081-3484236 
    โทรสาร :02-5919972  E-mail :kk_hm2000@yahoo.com 
สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์   

หน่วยงาน
ประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 

1.นางกนกพร แจ่มสมบูรณ์   รองผู้อ านวยการสถาบันโรคทรวงอก 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5919999 ต่อ 30903  โทรศัพท์มือถือ : 089-8131937 
    โทรสาร :02-5470907  E-mail :j_kanokpon@hotmail.com 
กรมการแพทย์ 
2. นพ.ภัทรวินฑ์ อัตตะสาระ  รองผู้อ านวยการส านักนิเทศระบบการแพทย์ 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน :02-5906357  โทรศัพท์มือถือ : 081-9357334 
    โทรสาร :02-9659851   E-mail :pattarawin@gmail.com 
กรมการแพทย์ 

ผู้รับผิดชอบการ
รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

1. นพ.ภัทรวินฑ์ อัตตะสาระ   รองผู้อ านวยการส านักนิเทศระบบการแพทย์ 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน :02-5906357 โทรศัพท์มือถือ : 081-9357334 
    โทรสาร :02-9659851  E-mail :pattarawin@gmail.com 
กรมการแพทย์   
2. นายปวิช อภิปาลกลุ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5906352  โทรศัพท์มือถือ : 085-9594499 
    โทรสาร :02-5918279   E-mail :moeva_dms@yahoo.com 
ส านักยุทธศาสตร์การแพทย์ กรมการแพทย์  



๒๙๐ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

หัวข้อ 2.10 Service Plan สาขามะเร็ง  
    ตัวชี้วัด  ลดระยะเวลารอคอย ผ่าตัด เคมีบ าบัด รังสีรักษาของมะเร็ง 5 อันดับแรก  

                       (มะเร็งตับ  มะเร็งปอด มะเร็งเต้านม มะเร็งล าไส้ใหญ่และทวารหนัก มะเร็งปากมดลูก) 

สถานการณ์  
จากรายงานการตรวจราชการ ระยะเวลารอคอย ผ่าตัด เคมีบ าบัด รังสีรักษา ของมะเร็ง จ าแนก

รายเขต ปีงบประมาณ 2559 พบว่า  

รายการ 
ผลส าเร็จ/ตัวชี้วัด 

เขตสุขภาพ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 1. ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับ
การรักษาด้วยการผ่าตัดภายใน
ระยะเวลา 4 สัปดาห์  

86.
44  

72.
26  

62.
32  

86.
09  

87.
05  

67.
46  

78.
83  

92.
44  

79.
34  

89.
67  

78.
47  

65.
54  

 2. ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับ
การรักษาด้วยเคมีบ าบัด
ภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์  

89.
16  

85.
27  

78.
01  

79.
41  

81.
24  

47.
56  

90.
47  

92.
75  

93.
85  

93.
49  

83.
23  

59.
57  

 3. ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับ
การรักษาด้วยรังสีรักษาภายใน
ระยะเวลา 6 สัปดาห์  

88.
61  

77.
99  

42.
28  

76.
04  

53.
91  

63.
46  

53.
58  

54.
07  

65.
79  

87.
30 

62.
29  

ส่งต่อ 
มอ. 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (Health Outcome) 
การรักษาแบบหวังผลการรักษาหายขาดในเวลาที่เหมาะสม สามารถลดจ านวนผู้ป่วยสะสมและ

ลดการเสียชีวิตจากโรคมะเร็ง 5 อันดับแรก ได้แก่ มะเร็งตับ มะเร็งปอด มะเร็งเต้านม มะเร็งล าไส้ใหญ่และ
ทวารหนัก  และมะเร็งปากมดลูก 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (Service Outcome) 

1. ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์ ≥ 80% (ปี 2560)  
2. ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบ าบัดภายในระยะเวลา  6 สัปดาห์ ≥ 80% (ปี 2560)  
3. ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษาภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ ≥ 80% (ปี 2560)  

ปรับเกณฑ์ตามล าดับถึง ≥85% ในปี 2564   
 

ปีงบประมาณ 60  ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 
ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 82 ร้อยละ 82 ร้อยละ 85 

 

มาตรการส าคัญ 
1. ลดจ านวนผู้ป่วยมะเร็งในระยะลุกลาม 

1.1 การคัดกรอง (Screening) เพ่ือค้นหา Precancerous lesion (ระยะก่อนเป็นโรคมะเร็ง) 
1.2 การตรวจค้นหามะเร็งในระยะเริ่มแรก (Early Detection) ในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกและมะเร็ง

เต้านม  
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2. บริหารจัดการห้องผ่าตัดเพื่อรองรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโรคอ่ืนๆอย่างเหมาะสม 
3. พัฒนาศักยภาพในการให้ยาเคมีบ าบัดมะเร็งเต้านมและมะเร็งล าไส้ใหญ่และทวารหนักโดยศัลยแพทย์ 
๔. พัฒนาศักยภาพ และการบริหารจัดการศูนย์รังสีรักษาในเขตสุขภาพ 
5. พัฒนาระบบสารสนเทศการส่งต่อและติดตามผู้ป่วย  
 

ประเด็นการตรวจราชการ : ลดระยะเวลารอคอย ผ่าตัด เคมีบ าบัด รังสีรักษา ของมะเร็ง 5 อันดับแรก 
ได้แก่ มะเร็งตับ (C220-C229) มะเร็งปอด (C340-C349) มะเร็งเต้านม (C500-C509)  
มะเร็งล าไส้ใหญ่และทวารหนัก (C180-C209) และมะเร็งปากมดลูก (C530-C539) 

เป้าหมาย มาตรการด าเนินงานในพื้นที่ แนวทางการตรวจ 
ติดตาม 

ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

ประเด็นตรวจราชการที่มุ่งเน้น 1 ด้านการผ่าตัด 
ร้อยละของผู้ป่วย
มะเร็ง 5 อันดับแรก
ได้รับการรักษาด้วย
การผ่าตัดภายใน
ระยะเวลา 4 สัปดาห์ 

1. บริหารจัดการการส่งต่อ เพ่ือ
การวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็ง 
2. บริหารจัดการห้องผ่าตัดเพ่ือ
รองรับผู้ป่วยโรคมะเร็งร่วมกับ
โรคอ่ืนๆอย่างเหมาะสม 

ตรวจติดตามคิวการผ่าตัด  
มะเร็ง 5 โรค 
(โดยการตรวจราชการ
กรณีปกติทุก 6 เดือน) 

ปี 2560 ≥ 80% 
และเพ่ิมข้ึนถึง85% 
ในปี 2564 
ตามล าดับ 

ประเด็นตรวจราชการที่มุ่งเน้น 2 ด้านเคมีบ าบัด 
ร้อยละของผู้ป่วย
มะเร็ง 5 อันดับแรก
ได้รับการรักษาด้วย
เคมีบ าบัดภายใน
ระยะเวลา 6 สัปดาห์ 

1.ส่งศัลยแพทย์เข้ารับการอบรม
เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการให้ยา
เคมีบ าบัดมะเร็งเต้านมและ
มะเร็งล าไส้ใหญ่และทวารหนัก 
2. เพ่ิมอัตราก าลังแพทย์ พยาบาล 
เภสัชกรด้านเคมีบ าบัด 

ตรวจติดตามคิวการให้ยา
เคมีบ าบัด มะเร็ง 5 โรค 
(โดยการตรวจราชการ
กรณีปกติทุก 6 เดือน) 

ปี 2560 ≥ 80% 
และเพ่ิมข้ึนถึง 85% 
ในปี 2564 
ตามล าดับ 

ประเด็นตรวจราชการที่มุ่งเน้น 3 ด้านรังสีรักษา 
ร้อยละของผู้ป่วย
มะเร็ง 5 อันดับแรก
ได้รับการรักษาด้วย
รังสีรักษาภายใน
ระยะเวลา 6 สัปดาห์ 

1.บริหารจัดการเครื่องฉายรังสี
เพ่ือรองรับผู้ป่วยโรคมะเร็งอย่าง
เหมาะสม 
2. เพิ่มอัตราก าลัง แพทย์
นักฟิสิกส์การแพทย์ และนักรังสี
การแพทย์ ให้พร้อมต่อการขยาย
บริการ  

ตรวจติดตามคิวการฉาย
รังสี มะเร็ง5 โรค 
(โดยการตรวจราชการ
กรณีปกติทุก 6 เดือน) 

ปี 2560 ≥ 80% 
และเพ่ิมข้ึนถึง 85% 
ในปี 2564 
ตามล าดับ 
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รายละเอียดตัวชี้วัด 
หมวด Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) 
แผนที่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการที ่ 10. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง 
ลักษณะ Leading Indicator 
ระดับการวัดผล เขต 
ชื่อตัวชี้วัดเชิง
ปริมาณ 

46. ลดระยะเวลารอคอย ผ่าตัด เคมีบ าบัด รังสีรักษา ของมะเร็ง 5 อันดับแรก 
ได้แก่ มะเร็งตับ (C220-C229) มะเร็งปอด (C340-C349) มะเร็งเต้านม (C500-C509) มะเร็ง
ล าไส้ใหญ่และทวารหนัก (C180-C209) และมะเร็งปากมดลูก (C530-C539) 

ค านิยาม 1) ระยะเวลาการรอคอยรับการรกัษาด้วยการผ่าตัดหมายถึง การก าหนดระยะเวลาในการเข้าถึง
บริการ (Access to Care) การรักษาด้วยการผ่าตดัภายใน 4 สัปดาห์ (28 วัน) โดยนับจาก 

- วันท่ีตัดช้ินเนื้อ/เซลล์ ส่งตรวจ (เป็นช้ินเนื้อ/เซลล์ในครั้งท่ีใช้ยืนยันการวินิจฉัยเป็นมะเร็งและน ามาสู่
การรักษามะเร็ง)นับถึงวันท่ีไดร้ับการผ่าตัดรักษา 

- วันสุดท้ายของการรักษาด้วยวิธีอ่ืน (เช่น รังสีรักษา, เคมีบ าบดั) โดยนับถึงวันท่ีได้รับการผ่าตัดรักษา 
- ในกรณีที่ไม่มีการตรวจชิ้นเนื้อหรือไม่มีการรักษาด้วยวิธีอ่ืน ให้นับตั้งแต่วันที่ท าการตรวจวินิจฉัยทาง

รังสีวิทยา เช่น วันท า CT, MRI, Ultrasound, X-ray โดยนับจากครัง้ที่น าผลมาตัดสินใจให้การรักษา
มะเร็งเป็นต้น 
  - กรณีผู้ป่วยส่งต่อจากสถานพยาบาลอื่น ให้นับแบบเดียวกับผู้ป่วยใหม่โดยแยกรายงาน จังหวัดหรือ
อ าเภอที่ส่งต่อเพ่ือการพัฒนาระบบการส่งต่อ 
2) ระยะเวลาการรอคอยรับการรกัษาด้วยเคมีบ าบัดหมายถึง การก าหนดระยะเวลาในการเข้าถึง
บริการ (Access to Care) การรักษาด้วยเคมีบ าบัดภายใน 6 สัปดาห์ (42 วัน) โดยนับจาก 

- วันท่ีตัดช้ินเนื้อ/เซลล์ ส่งตรวจ (เป็นช้ินเนื้อ/เซลล์ในครั้งท่ีใช้ยืนยันการวินิจฉัยเป็นมะเร็งและน ามาสู่
การรักษามะเร็ง)นับถึงวันท่ีผู้ป่วยได้รับยาเคมีวันแรก 

- วันสุดท้ายของการรักษาด้วยวิธีอ่ืน (เช่น รังสีรักษา, ผ่าตดั) นับถึงวันท่ีผู้ป่วยไดร้ับยาเคมีวันแรก(การ
รักษาผ่าตดั นับจากวันท่ีผ่าตัด) 

- ในกรณีที่ไม่มีการตรวจชิ้นเนื้อหรือไม่มีการรักษาด้วยวิธีอ่ืน  และ ผู้ป่วยส่งต่อจากสถานพยาบาลอื่น 
ให้ใช้หลักการเดยีวกับข้อ 1.ระยะเวลาการรอคอยรับการรักษาด้วยการผ่าตัด 
3) ระยะเวลาการรอคอยรับการรกัษาด้วยรังสีรกัษาหมายถึง การก าหนดระยะเวลาในการเข้าถึงบรกิาร
(Access to Care) การรักษาด้วยรังสีรักษาภายใน 6 สัปดาห์ (42 วัน) โดยนับจาก 

- วันท่ีตัดช้ินเนื้อ/เซลล์ ส่งตรวจ (เป็นช้ินเนื้อ/เซลล์ในครั้งท่ีใช้ยืนยันการวินิจฉัยเป็นมะเร็งและน ามาสู่
การรักษามะเร็ง) นับถึงวันแรกที่ผูป้่วยไดร้ับรังสรีักษา 

- วันสุดท้ายของการรักษาด้วยวิธีอ่ืน (เช่น เคมีบ าบัด, ผ่าตัด) นับถึงวันแรกที่ผู้ป่วยได้รับรังสีรักษา 
(การรักษาผ่าตัด นับจากวันทีผ่่าตดั) 

- ในกรณีที่ไม่มีการตรวจชิ้นเนื้อหรือไม่มีการรักษาด้วยวิธีอ่ืน  และ ผู้ป่วยส่งต่อจากสถานพยาบาลอื่น 
ให้ใช้หลักการเดยีวกับข้อ 1.ระยะเวลาการรอคอยรับการรักษาด้วยการผ่าตัด 
หมายเหตุ 
การรายงานตัวช้ีวัดผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ 5 โรค ไมร่วมกรณี Metastatic ( Unknown primary ) 
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เกณฑ์เป้าหมาย:  
1.ร้อยละของผู้ป่วยท่ีไดร้ับการรักษาด้วยการผ่าตดัภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์ ≥85%  
2.ร้อยละของผู้ป่วยท่ีไดร้ับการรักษาด้วยเคมีบ าบัดภายในระยะเวลา  6 สัปดาห์ ≥85%  
3.ร้อยละของผู้ป่วยท่ีไดร้ับการรักษาด้วยรังสรีักษาภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ ≥85% 

ปีงบประมาณ 60  ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 
ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 82 ร้อยละ 82 ร้อยละ 85 

     
 

วัตถุประสงค์ เพื่อลดระยะเวลารอคอย ผ่าตัด เคมีบ าบัด รังสีรักษา ของมะเร็ง 5 อันดับแรก 
ประชากรกลุม่เป้าหมาย 1. ผู้ป่วยมะเร็งที่ต้องได้รับการรักษามะเร็งด้วยวิธีผ่าตัด 

2. ผู้ป่วยมะเร็งที่ต้องได้รับการรักษามะเร็งด้วยวิธีเคมีบ าบัด 
3. ผู้ป่วยมะเร็งที่ต้องได้รับการรักษามะเร็งด้วยวิธีรังสรีักษา 

วิธีการจัดเก็บข้อมลู 1. จ านวนผู้ป่วยท่ีได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งและมีแผนการรักษา จ าแนกตามประเภท
การรักษา 

2. จ านวนผู้ป่วยท่ีเข้าถึงบริการได้รับการรักษา โดยมีระยะเวลาการรอคอยของแต่ละการ
รักษาได้แก่ ศลัยกรรม(S) เคมีบ าบดั (C)รังสรีักษา(R)ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

3. ข้อมูลวันท่ีเกี่ยวข้องกับการรักษา ที่ต้องบันทึกเพื่อประมวลผล ได้แก่ 
3.1 วันตัดชิ้นเนื้อหรือเซลล(์Obtained_date) วันท่ีส่งตรวจวินิจฉัยโรค 
มะเร็งและเป็นครั้งท่ีใช้ยืนยันโรคและน ามาซึ่งการรักษานั้นๆ 
3.2 วันท่ีผ่าตัด (Operation_date)เพื่อการรักษา  
3.3 วันท่ีได้รับยาเคมีวันแรกและวันท่ีได้รับเคมีวันสดุท้าย 
3.4 วันท่ีฉายรังสีวันแรกและ วันทีฉ่ายรังสีวันสดุท้าย 

กรณีการวินิจฉัยไม่สามารถตัดชิน้เน้ือ 
3.5 วันท่ีท าการตรวจวินิจฉยั เช่น CT, MRI, Ultrasound, X-ray โดยนับจากครั้งท่ีน า
ผลมาตัดสินใจให้การรักษามะเร็ง 

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

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  กรมการแพทย์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 

ผู้รับผิดชอบ 
ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง/หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ ประเด็น/ 

ส่วนท่ีรับผดิชอบ 
1.นพ.วีรวุฒิ อิ่มส าราญ 
  
  

ผู้อ านวยการสถาบัน
มะเร็งแห่งชาต ิ

Tel 02-2026888 ต่อ 1501 
Mobile 081-8130123 
e-mail : armohmy@yahoo.com 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

๒.นพ.อาคม ชัยวีระวัฒนะ รองผู้อ านวยการสถาบัน
มะเร็งแห่งชาต ิ

Tel  02-2026888 ต่อ 1555 
Mobile 081-5673823 
e-mail :arkom70@hotmail.com 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 
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หัวข้อ 2.11 Service Plan สาขา โรคไต  
    ตัวช้ีวัด    ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr  
                (> ร้อยละ 65) 

สถานการณ์/สภาพปัญหาส าคัญ(ภาพรวม/รายเขต) 
โรคไตเรื้อรัง (CKD) เป็นปัญหาสุขภาพที่ส าคัญของประชากรไทยพบ 17.5 % (8.5 ล้านคน) 

แนวโน้มความชุกของผู้ป่วยที่รักษาโดยวิธีบ าบัดทดแทนไต (RRT)  เพ่ิมขึ้นปีละ 15-20% สาเหตุส าคัญของ
โรค CKD คือ โรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง โรค CKD ระยะที่ 1-3 ส่วนใหญ่ไม่แสดงอาการ ท าให้ผู้ป่วย 
94% ขาดความตระหนักจนกลายเป็น CKD ระยะที่ 4-5 และ End Stage Renal Disease : ESRD ที่ต้อง
รักษาด้วยการบ าบัดทดแทนไตด้วยการฟอกเลือด ล้างไตทางช่องท้อง หรือปลูกถ่ายไต (RRT) ซึ่งเป็นภาระทั้ง
ผู้ป่วยและรัฐ ในประเทศไทยมีผู้ป่วย ESRD รับการรักษาด้วย RRT ประมาณ 70,000 คน ใช้งบประมาณ 
ปีละมากกว่า 1 หมื่นล้านบาทต่อปีและเพ่ิมข้ึนทุกปี ที่สิ้นปีงบฯ 2559 

1) มีคลินิกชะลอไตเสื่อมครบ 100% ใน รพ.ระดับ F2 ขึ้นไป (รวม 797 โรงพยาบาล) และ
สามารถตรวจ serum Cr ด้วย enzymatic method ได้ประมาณ 90% ใน รพ.ระดับ F2 ขึ้นไป 

2)68.5% (3,668,602 คน) ของผู้ป่วย DM, HT ที่ได้รับการค้นหาและคัดกรองโรคไตเรื้อรัง 
3)64.2% (398,186 คน) ของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังสามารถชะลอความเสื่อมไตได้ส าเร็จ 
4) มีการอบรมบุคลากรสหวิชาชีพผู้ปฏิบัติงานในคลินิกชะลอไตเสื่อมแล้วทั้ง 13 เขตสุขภาพ 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด(Health Outcome)ที่สิ้นปีงบ 2560 
ผู้ป่วย CKD > 65% มีการชะลอไตเสื่อมได้ส าเร็จ(ประเมินผลในการตรวจราชการรอบที่ 2 

แหล่งข้อมูล : HDC กระทรวง สธ.)(ส าเร็จ คือ อัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73 m2/yr) 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด(Service Outcome)ที่สิ้นปีงบ 2560 
1) ในแต่ละเขตมีบริการคลินิกชะลอไตเสื่อม >50% ใน รพ.ระดับ F3 
2) รพ.ระดับ M2, F1, F2 >50% ผ่านเกณฑ์การประเมินคลินิกชะลอไตเสื่อมคุณภาพ โดยผ่าน

เกณฑ์หมายถึงได้คะแนนรวมจากการประเมิน > 70 จาก 100 คะแนน (ส่วนที่ 1 : กระบวนการพัฒนา
คุณภาพคะแนนเต็ม 50 คะแนน, ส่วนที่ 2 : ผลลัพธ์ตัวชี้วัดบริการคะแนนเต็ม 50 คะแนนรวม 2 ส่วน 100 
คะแนน) 

3) มีการตรวจ serum Cr ด้วย enzymatic method 100% ใน รพ.ระดับ F2 ขึ้นไป 
4) ผู้ป่วย DM, HT ได้รับการค้นหาและคัดกรอง CKD >80% (แหล่งข้อมูล : HDC กระทรวง สธ.) 

มาตรการส าคัญ 
1) การขยายบริการคลินิกชะลอไตเสื่อม และ พัฒนาทีมสหวิชาชีพใน รพ.ระดับ F3  
2) การประเมินและพัฒนาคุณภาพคลินิกชะลอไตเสื่อม ใน รพ.ระดับ M2, F1, F2(ใช้เกณฑ์

และกระบวนการประเมินร่วมกันกับการประเมิน NCD Clinic Plus) 
3) ผลักดันการตรวจ serum Cr ด้วย enzymatic method 100% ใน รพ.ระดับ F2 ขึ้นไป 
4) พัฒนา อาสาสมัครครอบครัว 
5) พัฒนาระบบ palliative care ส าหรับผู้ป่วย ESRD ที่ปฏิเสธการบ าบัดทดแทนไต  
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6) การขยายบริการ PD ใน รพ.ระดับ M2/F1  
7) วางมาตรการและสร้างเครือข่ายการควบคุมคุณภาพหน่วย HD และ PD 
8) พัฒนาศูนย์ vascular access for HD ในระดับเขต 
9) พัฒนาระบบฐานข้อมูล HDC ให้มีความถูกต้องมากขึ้น 

การพัฒนาระบบสุขภาพตาม 6 building box+ 

การ
จัดบริการ
สุขภาพ 
(Health 
Service 
delivery) 

ระบบ
สารสนเทศ 

(Information 
system and 

sharing) 

ก าลังคนด้าน
สุขภาพ 
(Health 

workforce) 

การเงินการคลัง
สาธารณสุข 
(Financing) 

ผลิตภณัฑ์ทาง
การแพทย์ 
วัคซีน และ 
เทคโนโลย ี

การอภิบาล
ระบบสุขภาพ 
(Leadership 

and  
Governance) 

การมีส่วนร่วม 
(Community 
participation) 

มีบริการ 
CKD clinic 
100% ใน 
รพ.ระดับ A, 
S, M1,M2, 
F1, F2และ 
และ 50% 
ใน F3
บูรณาการ
การท างาน 
NCD-CKD 
clinic 
เชื่อมโยง
เป็น
เครือข่ายกับ 
รพ.ระดับที่
สูงและต่ า
กว่า ใน
ระดับชุมชน
เชื่อมโยงกับ 
DHS และ 
ต าบล
จัดการ
สุขภาพ 

มีระบบ
ฐานข้อมูลผู้ป่วย 
CKD ที่เช่ือมเข้า
สู่ฐานข้อมูล 43 
แฟ้ม และ HDC 
กระทรวง ครบ
ทุกจังหวัด และ
สามารถน ามาใช้ 
M&E 

มีแพทย์
อายุรศาสตรโ์รค
ไตครบทุก
จังหวัด, มีกุมาร
แพทย์โรคไต
ครบทุกเขต, 
พัฒนา case 
manager และ 
สหสาขา (แพทย์, 
พยาบาล,เภสัช
กร,ผู้ปฏิบัติ
หน้าท่ีนัก
โภชนาการ/นัก
ก าหนดอาหาร, 
ผู้ปฏิบัตหิน้าท่ี
นัก
กายภาพบ าบัด
ในทุก CKD 
clinic  

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

ผลักดันใหม้ีการ
ตรวจ serum 
Cr ด้วย 
enzymatic 
method ครบ
ทุก รพ. 

การประเมิน
คลินิกชะลอไต
เสื่อมคณุภาพ 

เชื่อมโยงกับ 
DSH และ 
ต าบลจดัการ
สุขภาพ 

มีบริการ PD 
และ HD 
ครบ 
100% ใน 
รพ.ระดับ 
M1 ขึ้นไป 

ฐานข้อมูล ตรต. 
และ TRT 
สมาคมโรคไตฯ 

HD nurse : RN 
: Pt = 1:1:4 
PD nurse : Pt 
= 1:50 

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

Hemodialysis 
machine และ 
ระบบท าน้ า
บริสุทธ์ิ 

การควบคุม
คุณภาพศูนย์ 
HD, PD 
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การ
จัดบริการ
สุขภาพ 
(Health 
Service 
delivery) 

ระบบ
สารสนเทศ 

(Information 
system and 

sharing) 

ก าลังคนด้าน
สุขภาพ 
(Health 

workforce) 

การเงินการคลัง
สาธารณสุข 
(Financing) 

ผลิตภณัฑ์ทาง
การแพทย์ 
วัคซีน และ 
เทคโนโลย ี

การอภิบาล
ระบบสุขภาพ 
(Leadership 

and  
Governance) 

การมีส่วนร่วม 
(Community 
participation) 

และ มีการ
ขยาย
เครือข่าย
บริการ PD  
ใน รพ.
ระดับ 
M2/F1 
โดยมี รพ.
ระดับสูงกว่า
เป็นพี่เลี้ยง 

team, งบ
จัดสรรให้ อปท.) 
และงบจากกรม
วิชาการ 

ประเด็นการตรวจราชการ (รอบท่ี 1 ปีงบ 2560) 

เป้าหมาย มาตรการด าเนินงานในพ้ืนท่ี แนวทางการตรวจ ตดิตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

ประเด็นตรวจราชการที่มุ่งเน้น 1.การคัดกรองโรคไต 

ผู้ป่วย DM, HT ไดร้ับ
การค้นหาและคัดกรอง
CKD  

ท าการตรวจ  
1)serum creatinineและค านวณ
เป็น eGFR 
2)Urine protein ด้วยวิธีใดวิธี
หนึ่ง 
-ตรวจท้ัง 1) และ 2) จึงจะถือว่า
ผู้ป่วยได้รับการคัดกรอง 
-ใช้ค่าการรายงานผลตามที่ปรากฏ
ในระบบ HDC เป็นหลัก 

-ติดตามผลส าเร็จของการคดักรอง 
-สอบถามปัญหาอุปสรรคในการ
ด าเนินการ 

 

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

ประเด็นตรวจราชการที่มุ่งเน้น 2.การด าเนินงานคลินิกชะลอไตเสื่อม 

ขยายบริการคลินิก
ชะลอไตเสื่อม ใน รพ.
ระดับ F3 

-การก าหนด รพ. F3 เป้าหมาย 
-การพัฒนาสหวิชาชีพผู้ปฏิบตัิงาน 
-จัดหาครภุัณฑ์ และ สถานท่ี 

-ขอดูรายชื่อ รพ.F3 เป้าหมาย 
-ติดตามผลส าเร็จในการจัดบริการ 
-สอบถามปัญหาอุปสรรคในการ
ด าเนินการ 

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

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

-มีการจัดอบรมการประเมินผลโดย
ส่วนกลาง (กรมควบคมุโรค ร่วมกบั 
กรมการแพทย์) 
-ในการตรวจราชการรอบแรกให้น า
ผลการประเมินเฉพาะส่วนการ

-ติดตามกระบวนการและผลการ
ประเมิน 
-ผู้เชี่ยวชาญให้ข้อแนะน าในการ
ด าเนินงาน 
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เป้าหมาย มาตรการด าเนินงานในพ้ืนท่ี แนวทางการตรวจ ตดิตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

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

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

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กรมการแพทย์ส านัก/กอง รพ.ราชวิถี 

ผู้รับผิดชอบ 

ช่ือ นามสกุล ต าแหน่ง / หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์/ e-mail address ประเด็น/ส่วนท่ี
รับผิดชอบ 

นพ.สกานต์  บุนนาค ต าแหน่ง นายแพทย์เช่ียวชาญ 
ส านัก/กอง รพ.ราชวิถ ี

Mobile 080-4531110 
e-mail sakarnbunnag@yahoo.com 
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รายละเอียดตัวชี้วัด  

1) ความส าเร็จของการชะลอไตเสื่อม 
หมวด Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) 

แผนที่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 

โครงการที ่ 11. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไต 

ลักษณะ Lagging Indicator 

ระดับการวัดผล จังหวัด 

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

ค านิยาม -eGFRหมายถึง ค่าประมาณอัตราการกรองของไตที่ค านวณจาก serum creatinine ที่ตรวจโดยวิธี 
enzymatic method และค านวณโดยใช้สมการ CKD-EPI  
-ผู้ป่วย CKD จะเก็บข้อเฉพาะผูป้่วย CKD ระยะที่ 3-4 เท่าน้ัน หมายถึง ผู้ป่วยที่มีรหสัโรคเป็น 
N183-184, (N189 ท่ีมี 60 >eGFR ≥15) หรือ ( (E102, E112, E122, E132, E142 หรือ 
I12*, I13*, I151) ที่มี 60 >eGFR ≥ 15 ) และมีการตรวจค านวณ eGFR (LABTEST 15)  ≥ 2 
ค่า หากมีค่า eGFR1 ค่าใน 1 ปี จะไม่ประเมิน KPI ข้อนี้ และ สญัชาติไทย (File PERSON: 
สัญชาตไิทยรหสั 099) เท่านั้น 

เกณฑ์เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ 60  ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 

>65% >66% >67% >68% >69% 
 

วัตถุประสงค์ เพื่อชะลอความเสื่อมไต ในผู้ป่วย CKD 

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้ป่วย CKD ระยะที่ 3 และ 4 

วิธีการจัดเก็บข้อมลู - เก็บทันที (real time แบบอัตโนมัติจากฐานข้อมลู 43 แฟ้ม) (ใช้ข้อมูลจาก HDC กระทรวง
สาธารณสุข เป็นหลัก) 
-การค านวณการเปลี่ยนแปลง eGFR ต้องมี creatinine ≥ 2 ค่า ในปีงบประมาณนั้นๆ 
- หน่วยท่ีใช้ในการวัด เป็นร้อยละ 

แหล่งข้อมลู HDC กระทรวงสาธารณสุข 

รายการข้อมลู 1 A: จ านวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 3-4 ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR< 4 ml/min/1.73 
m2/yr x 100 

รายการข้อมลู 2 B: จ านวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 3-4 

สูตรค านวณตัวชี้วัด Ax100/B 

ระยะเวลาประเมินผล ทุกสิ้นปีงบประมาณ 
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เกณฑ์การประเมิน : 
ปี 2560 : 

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

   ผู้ป่วยCKD ที่มีอัตราการลดลงของ 
eGFR<4 

ml/min/1.73m2/yr>65% 

ปี 2561 : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

- - - ผู้ป่วยCKD ที่มีอัตราการลดลงของ 
eGFR<4 

ml/min/1.73m2/yr>66% 

ปี 2562 :  
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

- - - ผู้ป่วยCKD ที่มีอัตราการลดลงของ 
eGFR<4 

ml/min/1.73m2/yr>67% 

ปี 2563 : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

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

ปี 2564 : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

- - - ผู้ป่วยCKD ที่มีอัตราการลดลงของ 
eGFR<4 

ml/min/1.73m2/yr>69% 
 

วิธีการประเมินผล :  ตามตารางท้าย KPI Template 

เอกสารสนับสนุน :  ผลการปฏิบตัิงาน CKD  คลินกิของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย 



๓๐๐ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

 

รายละเอียดข้อมูล
พ้ืนฐาน 

 

Baseline 
data 

หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2557 2558 2559 

- 

(ระบบเก็บ
ข้อมูลเริม่ปี 

2559) 

ร้อยละ - - 64.2 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1. นพ.สกานต์  บุนนาค  รพ.ราชวิถี 
โทรศัพท์มือถือ : 080-4531110  โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-2062900 
โทรสาร: 02-3548188  E-mail :sakarnbunnag@yahoo.com 
2. นพ.เจรญิ เกียรติวัชรชัย รพ.หาดใหญ ่
โทรศัพท์มือถือ : 089-6730915 E-mail :kcharoen007@hotmail.com 

หน่วยงานประมวลผล
และจัดท าข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 

อนุกรรมการพัฒนาระบบบริการสขุภาพสาขาไต ด้านระบบข้อมลู 

ผู้รับผิดชอบการ
รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

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

 
 



๓๐๑ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

หัวข้อ 2.12 Service Plan สาขาจักษ ุ
          ตัวชี้วัด  ร้อยละของผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจก (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัด 
                            ภายใน 30 วัน (>ร้อยละ 80) 

สถานการณ์  
จากการส ารวจพบว่าประชากรไทยมีความชุกของภาวะตาบอด  0.59% สายตาเลือนราง 

1.57% สาเหตุส าคัญของภาวะตาบอดคือต้อกระจก (51%) ต้อหิน (9.8%) ภาวะตาบอดในเด็ก (5.7%) 
เบาหวานเข้าจอตา (2.5%) กระจกตาขุ่น (2.0%) ทั้งนี้ร้อยละ 80ของภาวะตาบอดสามารถป้องกันหรือรักษา
ได้องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ตั้งเป้าหมายการลดความชุกภาวะตาบอดให้ต  ากว่า 0.50% ภายในปีพ.ศ. 
2563 เป้าประสงค์ของการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาตา คือการลดความชุกภาวะตาบอดให้ต  ากว่า  
0.50% เพิ มคุณภาพและการเข้าถึงบริการใน 5 โรคหลักคือ ต้อกระจก จอตา (เน้นเบาหวาน และ ROP) ตา
บอดในเด็ก ต้อหิน กระจกตาขุ่น ลดระยะเวลารอคอยและลดการส่งต่อออกนอกเขต 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด(Service Outcome) 
1. ร้อยละผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองสายตา 
2. ร้อยละผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจก (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด(Health Outcome) 
ผลการส ารวจภาวะตาบอดและสายตาเลือนรางระดับชาติครั้งที  5 ปี 2560 – 2561  

(5th National Survey of Blindness and Visual Impairment (2017-2018)) 

ประเด็นการตรวจราชการ : ร้อยละผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจก (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน 

เป้าหมาย มาตรการด าเนินงานในพื้นที่ แนวทางการตรวจติดตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

1. เพิ มคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนด้วยการลดอัตรา
ความชุกของภาวะตาบอด
ป้องกันหรือรักษาได้โดยใช้
แนวทางเชิงรุกทั้งการคัด
กรองและการผ่าตัด 
2. สร้างความเข้มแข็งให้
ระบบสุขภาพตาอยา่ง
ยั งยืน ด้วยการเพิ ม
คุณภาพและการเข้าถึง
บริการ ลดระยะเวลารอ
คอย และลดการส่งต่อ
ออกนอกเขต 
 

1. พัฒนาระบบการคัด
กรองและส่งต่อผู้ป่วย 
ตอกระจกเนนผาตัด 
ตอกระจกชนิดบอดใน 
ผูสูงอาย ุ
2. พัฒนาระบบสารสนเทศ 
vision2020 
3. พัฒนาระบบ VISA ผาตัด 
4. คัดกรองเบาหวานเข้า
จอตา และรักษา 
5. คัดกรองสายตาใน
นักเรียน ป.1 และสนับสนนุ
แวนตาชิ้นแรก 
6. เรงรัดการจัดหาและ 
ผาตัดเปลี ยนกระจกตา 
(Corneal Transplant) 

1. โครงการสาธารณสุขรวม
ใจมอบโลกสดใสเทิดไทองค
ราชัน 
2. โครงการเด็กไทยสายตาดี 
3. โครงการดวงตาสดใส เทิด
ไท 84 พรรษามหาราชิน ี

1. ความชุกตาบอดน้อย
กว่า 0.5% ภายใน ค.ศ.
2020 
2. 80% ของผู้ป่วย
เบาหวานได้รับการตรวจจอ
ตา และรักษาอย่าง
เหมาะสมทันเวลา 
3. 100% ของเด็ก ป.1 
ได้รับคัดกรองสายตา และ
เมื อจ าเป็นไดร้ับแว่นที 
เหมาะสม 
4. มีการผาตัดเปลี ยน
กระจกตาเพิ มขึ้นจาก 
800 →1,680 ตา 
ตอป (8,400 ใน 5 ป) 

 



๓๐๒ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

การพัฒนาระบบสุขภาพตาม 6 building box+ 

การจัดบริการ
สุขภาพ 
(Health 
Service 
delivery) 

ระบบ
สารสนเทศ 

(Information 
system and 

sharing) 

ก าลังคนด้าน
สุขภาพ 
(Health 

workforce) 

การเงินการคลัง
สาธารณสุข 
(Financing) 

ผลิตภณัฑ์
ทาง

การแพทย์ 
วัคซีน และ 
เทคโนโลย ี

การอภิบาล
ระบบสุขภาพ 
(Leadership 

and  
Governance) 

การมีส่วนร่วม 
(Community 
participation) 

-คัดกรองใน
รพ.M2, F1, 
F2, F3, P 
-ผ่าตัดในรพ A, 
S, M1 

-พัฒนาระบบ 
vision2020 
thailand 

-เพิ มศักยภาพ 
บุคลากรทุก
ระดับ 

-งบประมาณ 
งบบ ารุง 
-ปรับเปลี ยน
ระบบเบิกจา่ย 
ที จูงใจการผ่าตดั 
Blinding 
Cataract 

-ครุภัณฑ์
และอุปกรณ์ 
เพื อรองรับ
การขยาย
ศูนย์ แพทย์
เฉพาะทาง
จักษุวิทยา 
(Comprehe
nsive Eye 
Center) 

-คณะกรรมการ 
Service Plan 
แต่ละระดบั 
-แยกกลุ่มผูค้ัด
กรองออก จากผู้
ผ่าตัด 

-สร้างความ 
เข้มแข็งระบบ 
คัดกรองและส่ง
ต่อผู้ป่วยโรคตา
ในชุมชน  

 

 

  



๓๐๓ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

รายละเอียดตัวชี้วัด 

ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ร้อยละผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองสายตา 
ค านิยาม การคัดกรองสายตาในกลุ่มประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป 
เกณฑ์เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ 60  ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 
75% 75% 75% 75% 75% 

. 
วัตถุประสงค ์ เพื อเพิ มคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยการลดอัตราความชุกของภาวะตาบอดจากต้อกระจก

โดยใช้แนวทางเชงิรุกทั้งการคัดกรองและการผ่าตัดและสร้างความเข้มแข็งให้ระบบสุขภาพ
ตาอย่างยั งยืนด้วยการเพิ มคุณภาพและการเข้าถึงบริการลดระยะเวลารอคอยและลดการสง่
ต่อออกนอกเขต 

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล เก็บข้อมูลการคัดกรองสายตาในชุมชน 
แหล่งข้อมูล - โปรแกรม Vision2020thailand 
รายการข้อมูล 1 A = จ านวนผู้สูงอาย6ุ0 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรองสายตา 
รายการข้อมูล 2 B = จ านวนผูสู้งอาย6ุ0 ปีขึ้นไปทั้งหมด 
สูตรค านวณตัวชี้วัด A / B x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ปีละ 2 คร้ัง 
เกณฑ์การประเมิน : 
ปี 2560 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
50% 75% 75% 75% 

ปี 2561 : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

    
ปี 2562 :  

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
ปี 2563 : 

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

ปี 2564 : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

    
 

วิธีการประเมินผล :  ตามตารางท้าย KPI Template 
เอกสารสนับสนุน :  vision2020thailand 



๓๐๔ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

 
รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน 

 

Baseline 
data 

หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 2558 2559 

    72.3% 
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1. นพ.ภูวัต  จารุก าเนิดกนก   จักษุแพทย์  
    โทรศัพท์ที ท างาน : 034-225818  โทรศัพท์มือถือ : 089-7222668 
    โทรสาร : 034-388744   E-mail : drpuwat@yahoo.com 
    โรงพยาบาลเมตตาประชารกัษ์ (วัดไร่ขิง) 

หน่วยงานประมวลผล
และจัดท าข้อมูล 
(ระดบัส่วนกลาง) 

จากโปรแกรมVision2020thailand 

ผู้รับผิดชอบการ
รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

1. นพ.ภัทรวินฑ์ อัตตะสาระ   รองผู้อ านวยการส านักนิเทศระบบการแพทย์  
    โทรศัพท์ที ท างาน :02-5906357 โทรศัพท์มือถือ :  081-9357334 
    โทรสาร : 02-9659851   E-mail : pattarawin@gmail.com 
กรมการแพทย์  
2. นายปวชิ อภิปาลกุล   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
    โทรศัพท์ที ท างาน :02-5906352  โทรศัพท์มือถือ :  085-9594499 
    โทรสาร : 02-5918279   E-mail : moeva_dms@yahoo.com 
ส านักยุทธศาสตร์การแพทย์ กรมการแพทย์  

ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ร้อยละผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจก (Blinding Cataract)  
ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน 

ค านิยาม ตาบอดจากต้อกระจก (Blinding Cataract) หมายถึง โรคต้อกระจกที ท าให้ผู้ป่วย มีระดับ
สายตาแย่กว่า 20/400 
 

เกณฑ์เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 60  ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 

80% 80% 80% 80% 80% 
. 
วัตถุประสงค ์ เพื อเพิ มคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยการลดอัตราความชุกของภาวะตาบอดจากต้อกระจก

โดยใช้แนวทางเชงิรุกทั้งการคัดกรองและการผ่าตัดและสร้างความเข้มแข็งให้ระบบสุขภาพตา
อย่างยั งยืนด้วยการเพิ มคุณภาพและการเข้าถึงบริการลดระยะเวลารอคอยและลดการสง่ต่อ
ออกนอกเขต 

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจก (Blinding Cataract) ที ได้รับการตรวจวินิจฉัยโดย จักษุแพทย์/ 
พยาบาลเวชปฏิบัตทิางตา 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล ทีมจักษุที ท าการผ่าตัดต้อกระจกบันทึกลงในโปรแกรม Vision2020thailand ทุกราย และ
น ามาค านวณเป็นร้อยละ 

แหล่งข้อมูล โปรแกรม Vision2020thailand 
 
 

mailto:drpuwat@yahoo.com


๓๐๕ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

รายการข้อมูล 1 A = จ านวนผู้ป่วยตาบอดจากตอ้กระจก (Blinding Cataract) ที ได้รับการผา่ตัดภายใน 30 
วัน 

รายการข้อมูล 2 B = จ านวนผูป้่วยตาบอดจากตอ้กระจก (Blinding Cataract) 
สูตรค านวณตัวชี้วัด A / B x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ปีละ 2 คร้ัง 
เกณฑ์การประเมิน : 
ปี 2560 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
80% 80% 80% 80% 

ปี 2561 : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

    
ปี 2562 :  

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

ปี 2563 : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

    
ปี 2564 : 

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

 

วิธีการประเมินผล :  ตามตารางท้าย KPI Template 
เอกสารสนับสนุน :  vision2020thailand 
 
รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน 

 

Baseline 
data 

หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 2558 2559 

    80.5% 
ผู้ให้ข้อมลูทางวิชาการ/ 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1. นพ.ภูวัต  จารุก าเนิดกนก   จักษุแพทย์  
    โทรศัพท์ที ท างาน : 034-225818  โทรศัพท์มือถือ : 089-7222668 
    โทรสาร : 034-388744   E-mail : drpuwat@yahoo.com 
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ ์(วัดไร่ขิง) 

หน่วยงานประมวลผล
และจัดท าข้อมูล 
(ระดบัส่วนกลาง) 

จากโปรแกรมVision2020thailand 

ผู้รับผิดชอบการ
รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

1. นพ.ภัทรวินฑ์ อัตตะสาระ  รองผู้อ านวยการส านักนิเทศระบบการแพทย์  
    โทรศัพท์ที ท างาน :02-5906357 โทรศัพท์มือถือ :  081-9357334 
    โทรสาร : 02-9659851   E-mail : pattarawin@gmail.com 
กรมการแพทย์  

mailto:drpuwat@yahoo.com


๓๐๖ 
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2. นายปวชิ อภิปาลกุล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
    โทรศัพท์ที ท างาน :02-5906352  โทรศัพท์มือถือ :  085-9594499 
    โทรสาร : 02-5918279   E-mail : moeva_dms@yahoo.com 
ส านักยุทธศาสตร์การแพทย์ กรมการแพทย์  

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  กรมการแพทย์  

ผู้รับผิดชอบ 
ชื อ-สกุล ต าแหน่ง/หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ ประเด็น/ 

ส่วนที รับผดิชอบ 
1. นพ.ภูวัต  จารุก าเนิดกนก  
  
 
 

จักษุแพทย์โรงพยาบาล
เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่
ขิง) 

โทรศัพท์ที ท างาน : 034-225818  
โทรศัพท์มือถือ : 089-7222668 
โทรสาร : 034-388744   
E-mail : drpuwat@yahoo.com 
 

ผู้ให้ข้อมูลทาง
วิชาการ / 
ผู้ประสานงาน
ตัวช้ีวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:drpuwat@yahoo.com
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หัวข้อ 2.13 Service Plan สาขาสุขภาพช่องปาก 

สถานการณ ์

 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด(Health Outcome) 
1. ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ ๐-๑๒ ปี ฟันดีไม่ผุ (cavity free) เป็น KPI ในคณะ ๑ 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด(Service Outcome) 
1. ร้อยละ๖๐ ของ รพ.สต./ศสม. ที่จัดบริการสุขภาพช่องปากที่มีคุณภาพ 
2. ร้อยละ๓๕ ของอัตราการใช้บริการสุขภาพช่องปากรวมทุกสิทธิของประชาชนในพื้นท่ี 

มาตรการส าคัญ 
1. พัฒนาหลักสูตรและจัดอบรมพัฒนาศักยภาพทันตแพทย์ และทันตาภิบาลในหลักสูตรเวชศาสตร์ครอบครัว 

ด้านสุขภาพช่องปาก เพ่ือรองรับระบบการบริหารจัดการ primary care cluster และสนับสนุนการ
จัดบริการสุขภาพช่องปากในรพ.สต. 

2. พัฒนาศักยภาพทันตาภิบาลในรพ.สต.เพ่ือจัดท าโครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพช่องปากระดับต าบล 
3. จัดเวทีและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการและการแก้ปัญหา 

ประเด็นการตรวจราชการ 
เปูาหมาย มาตรการด าเนินงานในพ้ืนที่ แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

ประเด็นตรวจราชการที่มุ่งเน้น 1.การจัดบริการสุขภาพช่องปากท่ีมีคุณภาพ ในหน่วยงานระดับปฐมภูมิ 
เพ่ิมจ านวนรพ.สต./
ศสม.ที่จัดบริการ
สุขภาพช่องปาก 

๑.จัดท าแผนพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพช่องปากใน 
รพ.สต.ให้สอดคล้องกับ
นโยบายPCCและระบบ
สนับสนุนการจัดบริการ
สุขภาพช่องปากในรพ.สต. 
 

รวบรวมจากรายงานจาก
ระบบ Health Data Center 
กระทรวงสาธารณสุข 

รพ.สต./ศสม.
จัดบริการสุขภาพ
ช่องปากท่ีมี
คุณภาพ 



๓๐๘ 
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เปูาหมาย มาตรการด าเนินงานในพ้ืนที่ แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
 2. การสนับสนุนครุภัณฑ์ 

ทันตกรรม ผู้ช่วยงานทันตก
รรม และ ปรับปรุงพ้ืนที่
ให้บริการที่เหมาะสม 

  

๓.บูรณาการงบประมาณ
จัดบริการสุขภาพช่องปาก
และการแก้ปัญหาในงบ OP 
และ งบ PP สนับสนุนการ
จัดบริการสุขภาพช่องปากใน
รพ.สต. 

ประเด็นตรวจราชการที่มุ่งเน้น 2.เพ่ิมการเข้าถึงบริการสุขภาพช่องปาก 
เพ่ิมการเข้าถึง
บริการสุขภาพช่อง
ปาก ในสถาน
บริการทุกระดับ 

๑ . จั ด ท า แ ผ น เ พ่ิ ม
ประสิทธิภาพการจัดบริการ
สุขภาพช่องปากในหน่วยงาน 

รวบรวมจากรายงานจาก
ระบบ Health Data Center 
 กระทรวงสาธารณสุข 

ประชาชนเข้าถึง
บริการสุขภาพช่อง
ปากเพ่ิมข้ึน และลด
คิวการนัดท าฟัน 2. การสนับสนุนครุภัณฑ์ 

ทันตกรรม ผู้ช่วยงานทันตก
รรม  และ  ปรั บปรุ ง พ้ื นที่
ให้บริการที่เหมาะสม 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส านักบริหารการสาธารณสุข 
   กรมอนามัยศูนย์อนามัย 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง / หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ 
/ e-mail address 

ประเด็น/ส่วนที่
รับผิดชอบ 

1.ทพ.จารุวัฒน์ บุษราคัมรุหะ ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ 
ส านักบริหารการสาธารณสุข 

Tel. 0 2590 1๖๔๑ 
Mobile.08 9525-0075 
e-mail : 
jaru@health.moph.go.th 

 

๒. ทพญ.สุณี  วงศ์คงคาเทพ   ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ 
ส านักงานคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมอนามัย 

Tel. 0 2590 4213 
Mobile.08 1668-3412 
e-mail : 
suneewong@gmail.com 
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รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) 
 
ตัวช้ีวัดย่อยที่ 1 ร้อยละของรพ.สต./ศสม.ที่จัดบริการสุขภาพช่องปากที่มีคุณภาพ 
ค านิยาม การจัดบริการสุขภาพช่องปากท่ีมีคุณภาพ ประกอบด้วย ๒ องค์ประกอบ   

องค์ประกอบที่ ๑ การจัดบริการสุขภาพช่องปากท่ีมีคุณภาพตามเกณฑ์ คือ 
การให้บริการส่งเสริมทันตสุขภาพ ทันตกรรมปูองกัน และ บริการทันตกรรม
พ้ืนฐาน ทั้งในสถานบริการสุขภาพ และ นอกสถานบริการสุขภาพ ได้ตาม
เกณฑ์ ๖ กลุ่มเปูาหมาย 1๔ กิจกรรม คือ 
๑. กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ในคลินิกฝากครรภ์ (ANC)  
1.1 การตรวจสุขภาพช่องปาก 
1.2 บริการฝึกแปรงฟันแบบลงมือปฏิบัติ และplaque control  
1.3 การให้บริการทันตกรรม เช่น ขูดหินน้ าลาย, อุดฟัน เป็นต้น 
๒) คลินิกส่งเสริมสุขภาพเด็กดี (WCC) 
๒.1 การตรวจช่องปาก 
๒.2 การฝึกพ่อแม่/ผู้ดูแลเด็กแปรงฟันแบบลงมือปฏิบัติ 
๒.3 การทาฟลูออไรด์วานิชให้เด็กในคลินิกส่งเสริมสุขภาพเด็กดี 
๓) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
๓.1 การตรวจสุขภาพช่องปาก 
๓.2 การทาฟลูออไรด์วานิชในเด็กที่เป็นกลุ่มเสี่ยง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
๓.3 การให้บริการทันตกรรมในเด็กอายุ ๓-5 ปี  
๔) โรงเรียนประถมศึกษา  
๔.๑ การตรวจช่องปากเด็กอายุ ๖ ปี 
๔.2 การเคลือบหลุมร่องฟันกรามแท้ซ่ีที่ 1 ในเด็กอายุ ๖ ปี 
๔.๓ การให้บริการทันตกรรมในเด็กอายุ ๖-๑๒ ปี 
๕. กลุ่มผู้ปุวยโรคเรื้อรัง 
๕.๑ การตรวจคัดกรองสุขภาพช่องปากในผู้ปุวยเบาหวาน 
๖) กลุ่มผู้สูงอายุ 
๖.๑ การตรวจสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ 
องค์ประกอบที่ ๒ จัดบริการสุขภาพช่องปากท่ีครอบคลุมประชากรได้ตาม
เกณฑ์ร้อยละ ๒๐ 

เกณฑ์เป้าหมาย จ านวน รพ.สต. และ ศสม. ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐  
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย จ านวน รพ.สต. และ ศสม. ทั้งหมดเท่ากับ 9,993 แห่ง จ าแนกเป็น จ านวน 

รพ.สต. เท่ากับ 9,75๘ แห่ง(ข้อมูล 1๓ม.ค. 255๙) และ จ านวน ศสม. 
เท่ากับ 228 แห่ง 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล รวบรวมจากรายงานจากระบบ Health Data Central กระทรวงสาธารณสุข 
หน่วยงานที่จัดเก็บข้อมูล ส านักบริหารการสาธารณสุข 
แหล่งข้อมูล ผลงานบริการทันตกรรมจากระบบ 43 แฟูม รายรพ.สต.และรายเครือข่าย

บริการ(http://hdcservice.moph.go.th)  
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รายการข้อมูล 1 จ านวน รพ.สต./ศสม. ที่ให้บริการสุขภาพช่องปากได้คุณภาพตามเกณฑ์ครบทั้ง 
๒ องค์ประกอบ   

รายการข้อมูล 2 จ านวน รพ.สต. และ ศสม. ทั้งหมดเท่ากับ 9,993 แห่ง 
สูตรการค านวณตัวชี้วัด รายการข้อมูล 1 / รายการข้อมูล 2 x 100 
ระดับการจัดเก็บข้อมูล  
หน่วยที่รายงาน ส านักบริหารการสาธารณสุข 
ความถี่ในการจัดเก็บ ตามรอบตรวจราชการปีละ ๒ ครั้ง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักบริหารการสาธารณสุข และ ศูนย์อนามัย กรมอนามัย 
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้
ประสาน/โทรศัพท์ 

1. ทันตแพทย์จารุวัฒน์ บุษราคัมรุหะ ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ 
โทรศัพท์ :08 9525-0075, 0 2590 1๖๔๑  
โทรสาร : 0 2590 1๖๓๔ E-mail : jaru@health.moph.go.th 
๒. ทันตแพทย์หญิงสุณี  วงศ์คงคาเทพ   ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ 
โทรศัพท์ :08 1668-3412, 0 2590 4213  โทรสาร : 0 2590 4203 
E-mail : suneewong@gmail.com 

หน่วยงานน าเข้าข้อมูล ส านักบริหารการสาธารณสุข 
หน่วยงานน าเข้าข้อมูล
ส่วนกลาง/ชื่อผู้รับผิดชอบ  
โทรศัพท์/โทรสาร 

ทันตแพทย์จารุวัฒน์ บุษราคัมรุหะ ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ 
โทรศัพท์ :08 9525-0075, 0 2590 1๖๔๑  
โทรสาร : 0 2590 1๖๓๔E-mail : jaru@health.moph.go.th 

 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  

ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline Data) หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

255๗ 255๘ 255๙ 
ร้อยละของ รพ.สต./ศสม. ที่ให้บริการสุขภาพ
ช่องปากท่ีมีคุณภาพครบ ๒ องค์ประกอบ 

ร้อยละ 39.2 43.6 ๕๔.๙ 
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ตัวช้ีวัดย่อยที่ ๒ อัตราการใช้บริการสุขภาพช่องปากรวมทุกสิทธิของประชาชนในพื้นที่ 
ค านิยาม อัตราการใช้บริการสุขภาพช่องปากหมายถึงอัตราการใช้บริการส่งเสริมปูองกัน

สุขภาพช่องปากบริการรักษาทันตกรรมพ้ืนฐานบริการทันตกรรมเฉพาะทาง
และบริการฟ้ืนฟูสภาพช่องปากท้ังในหน่วยบริการและบริการเชิงรุกในชุมชน
ของประชาชนในพื้นที่ 

เกณฑ์เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕   
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ประชากรในพ้ืนที่ 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล รวบรวมจากรายงาน ระบบ Health Data Central กระทรวงสาธารณสุข 
หน่วยงานที่จัดเก็บข้อมูล ส านักบริหารการสาธารณสุข 
แหล่งข้อมูล ผลงานบริการทันตกรรมจากระบบ 43 แฟูม รายเขตสุขภาพ และรายจังหวัด

http://hdcservice.moph.go.th)  
รายการข้อมูล 1 จ านวนคนใหม่ที่รับบริการสุขภาพช่องปากในรอบปี(คนต่อสถานบริการ) 
รายการข้อมูล 2 ประชากรในพ้ืนที่ 
สูตรการค านวณตัวชี้วัด รายการข้อมูล 1 / รายการข้อมูล 2 x 100 
ระดับการจัดเก็บข้อมูล ส านักบริหารการสาธารณสุข 
หน่วยที่รายงาน ส านักบริหารการสาธารณสุข 
ความถี่ในการจัดเก็บ ประมวลข้อมูลจากระบบ HDC รายไตรมาศ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักบริหารการสาธารณสุข และ ศูนย์อนามัย 
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้
ประสาน/โทรศัพท์ 

1. ทันตแพทย์จารุวัฒน์ บุษราคัมรุหะ ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ 
โทรศัพท์ :08 9525-0075, 0 2590 1๖๔๑  
โทรสาร : 0 2590 1๖๓๔ E-mail : jaru@health.moph.go.th 
๒. ทันตแพทย์หญิงสุณี  วงศ์คงคาเทพ   ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ 
โทรศัพท์ :08 1668-3412, 0 2590 4213  โทรสาร : 0 2590 4203 
E-mail : suneewong@gmail.com 

หน่วยงานน าเข้าข้อมูล ส านักบริหารการสาธารณสุข 
หน่วยงานน าเข้าข้อมูล
ส่วนกลาง/ชื่อผู้รับผิดชอบ  
โทรศัพท์/โทรสาร 

ทันตแพทย์จารุวัฒน์ บุษราคัมรุหะ ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ 
โทรศัพท์ :08 9525-0075, 0 2590 1๖๔๑ โทรสาร : 0 2590 1
๖๓๔ E-mail : jaru@health.moph.go.th 

 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  

ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline Data) หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

255๗ 255๘ 255๙ 
อัตราการใช้บริการสุขภาพช่องปากรวมทุกสิทธิ
ของประชาชนในพื้นที่ 

ร้อยละ 15.๙ 23.๒ 2๘.๑ 
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หัวข้อ 2.14 Service Plan สาขาปลูกถ่ายอวัยวะ  
                ตัวชี้วัด  30.จ านวนการปลูกถ่ายไตส าเร็จ (650ราย) 
สถานการณ ์

• การปลูกถ่ายอวัยวะเป็นทางรอดเดียวของผู้ป่วย หัวใจ ตับ ปอด วายระยะสุดท้าย แก้ความพิการเช่น 
ตาบอดจากกระจกตาเสีย ส าหรับ CKD ระยะสุดท้าย ช่วยลดอัตราป่วย/ตาย เพ่ิมคุณภาพชีวิต และ 
ลดค่าใช้จ่ายในการท า dialysis ให้กับผู้ป่วยและรัฐ (คุ้มค่ากว่าการท า dialysis) 

• ผู้ป่วยรอรับการปลูกถ่ายอวัยวะประมาณ 5,000 รายรอปลูกถ่ายกระจกตา 11,000 ราย 
• มีผู้ป่วยเสียชีวิตระหว่างรออวัยวะ 100-200 รายต่อป ี
• การขาดแคลนอวัยวะบริจาคยังเป็นอุปสรรคส าคัญที่สุด ซึ่งปัจจัยภายใน รพ. เกิดจากการไม่มีระบบ

แจ้ง potential donor การวินิจฉัยภาวะสมองตาย และ การดูแล resuscitate donor ที่ดี ส่วน
ปัจจัยภายนอก รพ.เกิดจาก ความเชื่อท่ีผิดของประชาชนเช่นกลัวชาติหน้าอวัยวะไม่ครบ กลัวท าญาติ
เจ็บ เป็นต้น 
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เป้าหมาย/ตัวชี้วัด(Health Outcome) 
• มีจ านวนการปลูกถ่ายไตในประเทศรวม >650 ราย 
• มีจ านวนการปลูกถ่ายกระจกตาในประเทศรวม >1600 ราย 
• มีจ านวนผู้บริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตายในแต่ละ รพ. Donor เป้าหมาย 38 แห่ง >1 ราย : 

100 hospital death 
• มีจ านวนผู้บริจาคดวงตาจากผู้เสียชีวิตในแต่ละ รพ. A และ S>5 ราย : 100 hospital death 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด(Service Outcome) 
• มีศูนย์รับบริจาคอวัยวะและดวงตาใน รพศ. ครบทั้ง 33 แห่ง 

มาตรการส าคัญ 
• จัดให้มีศูนย์รับบริจาคอวัยวะและดวงตาใน รพศ. ทั้ง 33 แห่งทั่วประเทศ (เพ่ิม รพศ.อีก 4 แห่ง คือ 

รพ.อุตรดิตถ์ รพ.พุทธโสธร รพ.ตรัง และ รพ.ยะลา ซึ่งจะท าให้มี รพ. Donor center ในสังกัด
กระทรวง สธ.รวม 42 แห่ง)  

• ขยายศูนย์ปลูกถ่ายไตใน รพ. ระดับ A ในเขต 5 (รพ.ราชบุรี) 
• อบรมการรับบริจาคและจัดเก็บดวงตาในส่วนกลางและในส่วนภูมิภาค 
• อบรมเครือข่ายบริการรับบริจาคอวัยวะ 2 ภาค 
• พัฒนาหลักสูตรเฉพาะทางพยาบาลประสานงานการปลูกถ่ายอวัยวะ 
• สื่อสารประชาสัมพันธ์ทั้งส่วนกลาง และ ลงในชุมชนโดยใช้ฐาน รพ. Donor 42 แห่ง 

การพัฒนาระบบสุขภาพตาม 6 building box+ 

การจัดบริการ
สุขภาพ 
(Health 
Service 

delivery) 

ระบบ
สารสนเทศ 

(Information 
system and 

sharing) 

ก าลังคนด้าน
สุขภาพ 
(Health 

workforce) 

การเงิน 
การคลัง

สาธารณสุข 
(Financing) 

ผลิตภณัฑ์ทาง
การแพทย์ 
วัคซีน และ 
เทคโนโลย ี

การอภิบาล
ระบบสุขภาพ 
(Leadership 

and  
Governance) 

การมีส่วนร่วม 
(Community 
participation) 

การรับบริจาค
อวัยวะและ
ดวงตา 

-จ านวน 
potential 
donor ในแต่ละ
ปี 
-จ านวน 
eligible donor 
ในแต่ละป ี
-จ านวน actual 
donor ในแต่ละ
ปี 
-จ านวน 
utilized donor 
ในแต่ละป ี

-แพทย์ท่ีได้รับ
มอบหมาย 
อย่างน้อย 1 คน 
-วิสัญญีแพทย์ 
อย่างน้อย 1 คน 
-พยาบาลวิสญัญี 
อย่างน้อย 1 คน 
-พยาบาล
ประสานงานการ
ปลูกถ่ายอวัยวะ 
full time อย่าง
น้อย 1 คน 
-ผู้จัดเก็บดวงตา 
อย่างน้อย 1 คน 

-เงิน
งบประมาณ
จากเขตและ
เงินบ ารุงแต่
ละ รพ. 
-เงินสนับสนุน
การดูแล 
donor แก่ 
รพ.จากศูนย์
รับบริจาค
อวัยวะ
สภากาชาด
ไทย 

-สามารถตรวจ
เลือดหา CBC, 
BUN, Cr, 
electrolyte, 
liver function 
test, blood 
gas, 
coagulogram, 
blood group, 
HIV, anti-HCV, 
HBsAg, VDRL 
-สามารถตรวจ 
urine exam 
-Lab hemo, 
urine and 

-การวินิจฉัย
ภาวะสมองตาย
ตามเกณฑ์
แพทยสภา 
-การขอรับ
บริจาคอวัยวะ
หลังจากผู้ป่วย
ได้รับการวินิจฉัย
ภาวะสมองตาย
หรือเสยีชีวิต
แล้วเท่าน้ัน 

Public 
awareness 
and public 
education 
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การจัดบริการ
สุขภาพ 
(Health 
Service 

delivery) 

ระบบ
สารสนเทศ 

(Information 
system and 

sharing) 

ก าลังคนด้าน
สุขภาพ 
(Health 

workforce) 

การเงิน 
การคลัง

สาธารณสุข 
(Financing) 

ผลิตภณัฑ์ทาง
การแพทย์ 
วัคซีน และ 
เทคโนโลย ี

การอภิบาล
ระบบสุขภาพ 
(Leadership 

and  
Governance) 

การมีส่วนร่วม 
(Community 
participation) 

sputum c/s 
-CXR 
-มี respirator 
-มี vital sign 
monitoring 
-มียา DDAVP 
และ inotropic 
drug 

การปลูกถ่าย
ไต 

-จ านวนผู้ป่วยท่ี
รอคิวปลูกถ่าย
ไตแตล่ะป ี
-จ านวนผู้ที่ไดร้ับ
การปลูกถ่ายไต
แต่ละป ี
-Graft survival 
rate 
-Patient 
survival rate 

-แพทย์
ศัลยกรรม
ทางเดินปัสสาวะ 
อย่างน้อย 2 คน 
-แพทย์
ศัลยกรรมหลอด
เลือด (option) 
-วิสัญญีแพทย์ 
อย่างน้อย 2 คน 
-อายุรแพทย์โรค
ไต อย่างน้อย 2 
คน 
-รังสีแพทย์  
อย่างน้อย 1 คน
ที่ท า doppler 
U/S renal 
vascular graft 
ได ้
-จิตแพทย์อยา่ง
น้อย 1 คน 
-อายุรแพทย์
ทางเดินอาหาร 
อย่างน้อย 1 คน 
-พยาบาล
ประสานงานการ
ปลูกถ่ายอวัยวะ 
อย่างน้อย 1 คน 
-พยาบาล OR 

-เงิน
งบประมาณ
จากเขตและ
เงินบ ารุงแต่
ละ รพ. 
-ค่ารักษาจาก
กองทุนต่างท้ัง 
3 กองทุน 

-สามารถตรวจ
เลือดหา CBC, 
BUN, Cr, 
electrolyte, 
liver function 
test, blood 
gas, 
coagulogram, 
blood group, 
HIV, anti-HCV, 
HBsAg, VDRL, 
ระดับยา CNI 
-สามารถตรวจ 
urine exam, 
urine protein 
-Lab hemo, 
urine and 
sputum c/s 
-CXR 
-Ecchocardiography 
-Cystoscope, 
Gastroscope 
and 
Colonoscope 
-CT-angiogram 
-Doppler 
ultrasound 
-มี respirator 

การคัดเลือก
ผู้ป่วยรอรบัไต
บริจาคอย่างเป็น
ธรรม 

 



๓๑๕ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

การจัดบริการ
สุขภาพ 
(Health 
Service 

delivery) 

ระบบ
สารสนเทศ 

(Information 
system and 

sharing) 

ก าลังคนด้าน
สุขภาพ 
(Health 

workforce) 

การเงิน 
การคลัง

สาธารณสุข 
(Financing) 

ผลิตภณัฑ์ทาง
การแพทย์ 
วัคซีน และ 
เทคโนโลย ี

การอภิบาล
ระบบสุขภาพ 
(Leadership 

and  
Governance) 

การมีส่วนร่วม 
(Community 
participation) 

-พยาบาลวิสญัญ ี
-พยาบาล ICU 
และ ward 

-มี vital sign 
monitoring 
-มียา inotropic 
drug และ IVIG 
-ICU 
-ห้องแยกโรค 
-Kidney 
biopsy 
-Hemodialysis 
unit 
-plasmapheresis 

ประเด็นการตรวจราชการ 

เป้าหมาย มาตรการด าเนนิงานในพืน้ที่ แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธท์ี่ต้องการ 

ประเด็นตรวจราชการที่มุ่งเนน้ 1.ระบบการรับบริจาคอวัยวะ 

มีจ านวนผูบ้ริจาค
อวัยวะจากผูป้่วย
สมองตายในแตล่ะ 
รพ. Donor 
เป้าหมาย 38 แห่ง  

-จัดตั้งกรรมการศูนย์รับบริจาค
อวัยวะ 
-ประชุมวางแผนการท างานตาม
แนวทางคู่มือปฏบิัติงานการรับ
บริจาคอวัยวะและเนื้อเยื่อ
กระทรวงสาธารณสุข 
-ด าเนินงานและติดตาม
ประเมินผล 

-ตรวจสอบการแต่งตั้งกรรมการ  
-ตรวจสอบว่ามีการมอบหมาย
แพทย์ผู้ใดเป็นหัวหนา้ศูนย์รับ
บริจาคอวัยวะ 
-ตรวจสอบว่ามีพยาบาล
ประสานงานการรับบริจาค
อวัยวะที่มีการก าหนดตัวชัดเจน 
-ตรวจสอบผลการด าเนนิงาน 
และ สอบถามปัญหา และ 
อุปสรรค 

มีผู้ป่วยสมองตาย
ยินยอมบริจาคอวัยวะ 
(ไต ตับ หรือ หัวใจ/
ปอด) >1 ราย : 
100 hospital 
death 

ประเด็นตรวจราชการที่มุ่งเนน้ 2.ระบบการรับบริจาคดวงตา 

มีจ านวนผูบ้ริจาค
ดวงตาจากผู้เสียชวีิต
ในแต่ละ รพ. A และ 
S  

-ประชุมวางแผนการท างานตาม
แนวทางคู่มือปฏบิัติงานการรับ
บริจาคอวัยวะและเนื้อเยื่อ
กระทรวงสาธารณสุข 
-ด าเนินงานและติดตาม
ประเมินผล 

-ตรวจสอบผลการด าเนนิงาน 
และ สอบถามปัญหา และ 
อุปสรรค 

มีผู้เสียชีวิตยนิยอม
บริจาคดวงตา >5
ราย : 100 hospital 
death 
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กรมการแพทย์ส านัก/กอง รพ.ราชวิถี 

ผู้รับผิดชอบ 

ช่ือ นามสกุล ต าแหน่ง / หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์/ 
e-mail address 

ประเด็น/ส่วนท่ี
รับผิดชอบ 

นพ.สกานต์  บุนนาค ต าแหน่ง นายแพทย์เช่ียวชาญ 
ส านัก/กอง รพ.ราชวิถี 

Mobile 080-4531110 
e-mail sakarnbunnag@yahoo.com 

 

 

เป้าหมายจ านวน organ donor ใน donor hospital 38 แห่งของกระทรวงสาธารณสุข 

เขต โรงพยาบาล 
Hospital death 

ปีงบฯ 2558 
เป้า organ donor 

(1 donor : 100 hospital death) 

1 รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ (เชียงราย)** 2,040 20 

 รพ.ล าปาง 1,738 17 

 รพ.นครพิงค์ (เชียงใหม่) 1,301 13 

 รวม  50 

2 รพ.พุทธชินราช  (พิษณุโลก)** 2,109 21 

 รวม  21 

3 รพ.สวรรค์ประชารักษ์ (นครสวรรค์)** 2,419 24 

 รวม  24 

4 รพ.สระบุร*ี* 1,629 16 

 รพ.ปทุมธานี 1,193 12 

 รพ. พระนั่งเกล้า (นนทบุรี) 1,338 13 

 รพ. นครนายก 591 6 

 รพ. พระนครศรีอยุธยา 1,498 15 

 รวม  62 

5 รพ.ราชบุร*ี* 1,369 14 

 รพ.เจ้าพระยายมราช (สุพรรณบรุี) 1,048 10 

 รพ.พหลพลพยหุเสนา (กาญจนบุร)ี 1,116 11 



๓๑๗ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

เขต โรงพยาบาล 
Hospital death 

ปีงบฯ 2558 
เป้า organ donor 

(1 donor : 100 hospital death) 

 รพ.นครปฐม 1,641 16 

 รพ.สมุทรสาคร 743 7 

 รวม  58 

6 รพ.ชลบุร*ี* 2,458 25 

 รพ.ระยอง 1,534 15 

 รพ. เจ้าพระยาอภัยภูเบศร (ปราจนีบุรี) 653 7 

 รพ.พระปกเกล้า (จันทบุรี) 1,361 14 

 รพ.สมุทรปราการ 1,402 14 

 รวม  75 

7 รพ.ขอนแก่น** 1,403 14 

 รพ.ร้อยเอ็ด 1,319 13 

 รพ.มหาสารคาม 783 8 

 รวม  35 

8 รพ.อุดรธานี** 1,656 17 

 รพ.สกลนคร 1,225 12 

 รพ.หนองคาย 414 4 

 รวม  33 

9 รพ.มหาราชนครราชสีมา** 5,678 57 

 รพ.สุรินทร ์ 1,541 15 

 รพ.บุรีรมัย ์ 1,688 17 

 รพ.ชัยภูม ิ 1,290 13 

 รวม  102 

10 รพ.สรรพสิทธิประสงค์ (อุบลราชธานี)** 2,657 27 

 รวม  27 

11 รพ.สุราษฎร์ธานี** 1,330 13 



๓๑๘ 
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เขต โรงพยาบาล 
Hospital death 

ปีงบฯ 2558 
เป้า organ donor 

(1 donor : 100 hospital death) 

 รพ.วชิระภูเกต็ 572 6 

 รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช 1,522 15 

 รวม  34 

12 รพ.หาดใหญ่ (จ. สงขลา)** 1,146 11 

 รวม  11 

13 รพ.ราชวิถี** 1,343 13 

 รพ.นพรัตนราชธานี 1,108 11 

 รพ.เลดิสิน 688 7 

 รวม  31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



๓๑๙ 
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รายละเอียดตัวชี้วัด 
หมวด Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) 
แผนที่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการที ่ 14. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาปลูกถ่ายอวัยวะ 
ลักษณะ Lagging Indicator 
ระดับการวัดผล เขต 
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปรมิาณ    52. จ านวนการปลูกถ่ายไตส าเร็จ 
ค านิยาม การปลูกถ่ายไต หมายถึง การปลูกถ่ายไตทั้งที่ได้รับไตบริจาคจากผู้ที่เสียชีวิต (deceased donor 

kidney transplant) และ ท่ีได้รับไตบริจาคจากผู้ที่มีชีวิต (living donor kidney transplant) 
เกณฑ์เป้าหมาย : > 600 ต่อปีในปีงบฯ 2560 

ปีงบประมาณ 60  ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 
650 700 800 1000 1300 

 

วัตถุประสงค์ ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสดุท้ายไดร้ับการปลูกถ่ายไตเพิ่มขึ้น 
ประชากรกลุม่เป้าหมาย ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสดุท้ายที่ไม่มีข้อห้ามทางการแพทย์ในการรบัการรักษาด้วยการปลูกถ่ายไต 
วิธีการจัดเก็บข้อมลู เก็บข้อมูลจากทุกโรงพยาบาลที่ท าการปลูกถ่ายไตในประเทศไทยท้ังภาครัฐและเอกชน(โรงพยาบาล

สมาชิกศูนย์รบับริจาคอวัยวะที่สามารถท าการปลูกถ่ายไต) 
แหล่งข้อมลู ทุกโรงพยาบาลที่ท าการปลูกถ่ายไตในประเทศไทยทั้งภาครัฐและเอกชน (โรงพยาบาลสมาชิกศูนย์รับ

บริจาคอวัยวะที่สามารถท าการปลูกถ่ายไต) 
รายการข้อมลู 1 A = จ านวนการปลูกถ่ายไตส าเร็จ 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  A 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 1, 2, 3 และ 4  
เกณฑ์การประเมิน : 
ปี 2560: 

ปี 2561: 

ปี 2562: 

ปี 2563: 

ปี 2564: 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
25% ของเกณฑ์เป้าหมาย 50% ของเกณฑ์เป้าหมาย 75% ของเกณฑ์เป้าหมาย 100% ของเกณฑ์

เป้าหมาย 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
25% ของเกณฑ์เป้าหมาย 50% ของเกณฑ์เป้าหมาย 75% ของเกณฑ์เป้าหมาย 100% ของเกณฑ์

เป้าหมาย 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
25% ของเกณฑ์เป้าหมาย 50% ของเกณฑ์เป้าหมาย 75% ของเกณฑ์เป้าหมาย 100% ของเกณฑ์

เป้าหมาย 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
25% ของเกณฑ์เป้าหมาย 50% ของเกณฑ์เป้าหมาย 75% ของเกณฑ์เป้าหมาย 100% ของเกณฑ์

เป้าหมาย 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
25% ของเกณฑ์เป้าหมาย 50% ของเกณฑ์เป้าหมาย 75% ของเกณฑ์เป้าหมาย 100% ของเกณฑ์

เป้าหมาย 



๓๒๐ 
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วิธีการประเมินผล :  ตามตารางทาย KPI Template 
เอกสารสนับสนุน :  รายงานประจ าปีศูนยร์ับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย 
รายละเอียดข้อมูล
พ้ืนฐาน 

Baseline 
data 

หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 2558 2559 

 ราย 551 601 รอสิ้นป ี
 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1. นพ.สกานต์  บุนนาค    
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-3548108 ต่อ 5118 โทรศัพท์มือถือ :  080-4531110 
    โทรสาร : 02-3548146        E-mail : sakarnbunnag@yahoo.com 
รพ.ราชวิถ ี

หน่วยงานประมวลผล
และจัดท าข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 

คณะกรรมการ service plan สาขารับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ 

ผู้รับผิดชอบการ
รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

1. นพ.สกานต์  บุนนาค     
   โทรศัพท์ท่ีท างาน : 0 2354 8108 ต่อ 5118 โทรศัพท์มือถือ :  080 453 1110 
   โทรสาร : 0 2354 8146           E-mail : sakarnbunnag@yahoo.com 
รพ.ราชวิถ ี
2. นายปวิช อภิปาลกลุ    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5906352     โทรศัพท์มือถือ :  085-9594499 
    โทรสาร : 02-5918279                 E-mail : moeva_dms@yahoo.com 
ส านักยุทธศาสตร์การแพทย์กรมการแพทย์ 

 

mailto:sakarnbunnag@yahoo.com
mailto:moeva_dms@yahoo.com


๓๒๑ 
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หัวข้อ 2.15  Service Plan สาขาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจร และระบบการส่งต่อ 
                ตัวช้ีวัด     1) ร้อยละของโรงพยาบาล F2 ขึ้นไป ที่มีระบบ ECS คุณภาพ(≥ร้อยละ ๖๐) 

2) อัตราตายจากการบาดเจ็บ (Trauma)(PS Score > 0.75) น้อยกว่าร้อยละ 1 
 
1. ระบบ ECS 
สถานการณ์      

การพัฒนารูปแบบระบบการรักษาพยาบาลฉุกเฉินให้เกิดเป็น Model Development ที่พึงประสงค์ใน
ประเทศไทยถือเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยแก้ไขปัญหาสุขภาพท่ีส าคัญ ซึ่งการบริบาลผู้ปุวยฉุกเฉิน เพ่ือให้ผู้ปุวย
ฉุกเฉินได้รับการดูแลรักษาอย่างปลอดภัย ทันเวลา เป็นการพัฒนาระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉินแบบครบวงจร
และจะต้องครอบคลุมทั้งในการด าเนินงานในภาวะ ปกติ และ ภาวะ ภัยพิบัติ  ส่วนการประเมินความเสี่ยง และ
การจัดท าแผนรองรับภัยพิบัติระดับหน่วยบริการ อ าเภอ จังหวัด เขต (ECS คุณภาพ) ตามแผนปูองกันและ 
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2558 ได้ก าหนดบทบาทและหน้าที่ ของกระทรวงสาธารณสุข เป็น
หน่วยงานหลักด้านการแพทย์และสาธารณสุข  ในการเตรียม ความพร้อม จัดท าแผนรองรับภัยพิบัติ ก่อนเกิด 
ระหว่างเกิด และ หลังเกิดภัย ทั้งนี้ ระบบการดูแลผู้ปุวยฉุกเฉินถือเป็นส่วนหนึ่งของ แผนรองรับพิบัติ  

 ในปี พ.ศ. 2560 นี้  กระทรวงสาธารณสุขเน้นการพัฒนาระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉินในส่วนของ
ภัยพิบัติ  จึงได้ก าหนดให้ใช้แบบประเมินด้านการรักษาพยาบาลฉุกเฉินของโรงพยาบาล ทั้ง 12 องค์ประกอบ 
ตามแบบฟอร์มการประเมิน Hospital Based  Emergency Care System  เพ่ือให้ได้ข้อมูลในภาพรวม ของ
การพัฒนาคุณภาพ ระบบ ECS  เป็นพ้ืนฐานของสถานพยาบาลแต่ละระดับ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐาน
เปรียบเทียบกับปีถัดไป และหลังจากนั้นจึงเลือกเน้นเก็บข้อมูลตัวชี้วัด ECS คุณภาพ จากการประเมินด้านการ
รักษาพยาบาลฉุกเฉินของโรงพยาบาล ในองค์ประกอบที่ 4 เรื่อง ความสามารถในการรองรับภาวะฉุกเฉินหมู่
และภาวะภัยพิบัติ (MCI และ Disaster management) เป็นหัวข้อหลักเพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ เพ่ือการ
ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะในการพัฒนาให้เกิดคุณภาพ (out put)  โดยการประเมินสามารถท าได้ทั้งจาก
โรงพยาบาลเป็นผู้ประเมินตนเอง (Internal survey) และจากองค์กร หรือผู้นิเทศจากภายนอก (External 
survey)   

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (Service Outcome) 
ร้อยละ 60 ของจ านวนโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป ในแต่ละจังหวัด ที่มีการพัฒนาคุณภาพ Emergency 
Care System จนผ่านเกณฑ์การประเมิน 

มาตรการส าคัญ 
1. การพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขให้มีความเข้าใจและมีความพร้อมในการด าเนินการเพ่ือ

พัฒนาระบบ  ECS โดย รับอบรมในหลักสูตรต่างๆ ได้แก่ ICS /HOPE /MERT/Mini MERT/CLS 
เครือข่าย ECS เป็นต้น  

2. โรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป ท าการประเมินตนเอง (Internal Assessment) และประเมินโดยหน่วยงาน
ภายนอก(External Assessment)  วิเคราะห์ สังเคราะห์ และด าเนินการตามแนวทางพัฒนา ECS 
คุณภาพที่มุ่งเน้น ปี 60 (ร้อยละ 60 ของ โรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไปที่มีระบบ ECS คุณภาพ)  



๓๒๒ 
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3. มีแผนรองรับ “ภัยสุขภาพด้านต่างๆ” ส าหรับ รพ.ระดับ F2 ขึ้นไป 
4. มีการฝึกซ้อมตามแผนฯ /ประเมินประสิทธิภาพของหน่วยงาน ณ จุดเกิดเหตุที่เชื่อมกับ ER คุณภาพ  
     มีการจัดตั้งและพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือใช้ติดตามก ากับ วางแผน และบูรณาการเชื่อมโยงกับระบบ 

ICS/PHER/PHEOC ภายในจังหวัด/เขต/กระทรวง/ ตลอดจนกับระบบของประเทศ 
 

การพัฒนาระบบสุขภาพตาม 6 building box+ 

การจัดบริการสุขภาพ  
(Health Service 

delivery) 

ระบบสารสนเทศ 
(Information 
system and 

sharing) 

ก าลังคนด้าน
สุขภาพ (Health 

workforce) 

การเงินการคลัง
สาธารณสุข 
(Financing) 

ผลิตภัณฑ์ทาง
การแพทย์ วัคซีน 
และ เทคโนโลย ี

การอภิบาลระบบ
สุขภาพ (Leadership 
and  Governance) 

การมีส่วนร่วม 
(Community 
participation) 

การพัฒนาความสามารถ
ในการรองรับ“ภัยสุขภาพ
ด้านต่างๆ” ทั้งในและ
นอกโรงพยาบาล 
(Disaster 
Management) ได้แก ่

- การพัฒนา ECS 
คุณภาพ  
- การเตรียมความพร้อม
ของโรงพยาบาลในการ
รองรับภาวะภัยพิบัติ 
(HOPE : Hospital 
preparedness for 
Emergencies : 
Disaster) 
- การเตรียมบุคลากรใน
การรองรับด้านการแพทย์
ฉุกเฉินในภาวะปกติและ
ภาวะ“ภัยสุขภาพด้าน
ต่างๆ” (เชน่ MERT 
/Mini MERT) 
- Disaster 
Management 
- คณะกรรมการฯระดับ
หน่วยบริการ จังหวดั เขต 
- มีแผนรองรับ“ภัย
สุขภาพด้านต่างๆ” และมี
การฝกึซ้อมตามแผนฯ 

มีการจัดตั้ง 
และพัฒนาระบบ
ฐานขอ้มูลเพื่อใช้
ติดตามก ากับ 
วางแผน  
และบูรณาการ
เชื่อมโยงกับระบบ 
ICS/PHER/PHEOC 
ภายในจังหวัด/เขต/
กระทรวง/ ตลอดจน
กับระบบของ
ประเทศ 

- อบรมหลกัสูตรการ
กู้ชีพแบบองคร์วม 
CLS : 
Comprehensive 
Life Support) 
ให้กับบุคลากร
แพทย์ 

- การอบรมหลกัสูตร
การพัฒนาทมี
ปฏิบัติการฉกุเฉิน
ทางการแพทย์ 
(เช่น MERT/Mini 
MERTฯลฯ ) 

ระดับ จังหวดั/เขต/
ประเทศ ให้การสนับ
สนับงบประมาณในการ
เตรียมความพรอ้มการ
พัฒนาศักยภาพ ให้กับ
หน่วยงานและบุคลากร
เพื่อรองรับ“ภัยสุขภาพ
ด้านต่างๆ” 

สนับสนุนอุปกรณ์ 
เครื่องมือ เวชภณัฑ์ที่
เกี่ยวขอ้งกับการ
พัฒนาระบบ ECS 
ทั้ง Trauma & 
Emergency และ 
Non-Trauma 

- ส่งเสริมและสนับสนุน
นโยบายการพัฒนา
โรงพยาบาลในการ
เตรียมความพร้อม
รองรับภัย“ภัย
สุขภาพด้านต่างๆ”  

- มีระบบนิเทศงาน
ภายในเขตสุขภาพ
และเครือข่าย  

- มีข้อเสนอเชิงนโยบาย
สู่ผู้บริหาร 

บูรณาการในการ
เตรียมความพร้อม
รองรับ“ภัย
สุขภาพด้าน
ต่างๆ” ร่วมกับ
เครือข่ายที่
เกี่ยวข้องในพื้นที่ 
ทั้งในและนอก
สังกัดกระทรวง 
สาธารณสุข 
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ประเด็นการตรวจราชการ 

เป้าหมาย มาตรการด าเนินงานในพื้นที่ แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
ประเด็นตรวจราชการที่มุ่งเน้น 1. การพัฒนา ECS คุณภาพ  

ร้อยละ 60 ของจ านวน
โรงพยาบาลระดับ F2 
ขึ้นไป ท่ีมีการพัฒนา
คุณภาพ Emergency 
Care System จนผ่าน
เกณฑ์การประเมิน 

1. พัฒนาโรงพยาบาลระดับ 
F2 ขึ้นไป ให้สามารถท าการ
ประเมินตนเอง (Internal 
Assessment) และประเมิน
โดยหน่วยงานภายนอก
(External Assessment)  

1.1.ช้ีแจงแนวทางการ
ด าเนินงาน/การใช้เครื่องมือ 
ให้กับ 77 จว. 

1.2. ประชุมเชิงปฏิบตัิการ
ในการใช้เครื่องมือประเมินฯ   

ติดตามการใช้เครื่องมือประเมินตนเอง 
ประเมินตนเอง (Internal 
Assessment) และประเมินโดย
หน่วยงานภายนอก (External 
Assessment)  
รอบที่ 1 : ในประเด็น 
- คะแนนรวม  
- จุดอ่อนที่ต้องแก้ไข  
- จุดเน้นคือ องค์ประกอบท่ี 4 

รอบที่ 2 : ในประเด็น  
- คะแนนรวม   
- จุดอ่อน  และ Action plan ที่ต้อง

แก้ไขมากกว่า หรือ เท่ากับ 1 แผน 

- องค์ประกอบ 4 ที่ต้องเน้นการ
พัฒนา 

- จ านวนโรงพยาบาล
ระดับ F2 ขึ้นไปท่ีมี
การพัฒนาคุณภาพ 
Emergency Care 
System จนผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
ประเมินมากกว่าร้อย
ละ 40 

- มีผลการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และ Action 

plan เพื่อการพัฒนา 
ECS คุณภาพ ตามที่
มุ่งเน้น  

 2. การพัฒนาบุคลากรทาง
การแพทย์และสาธารณสุขให้
มีความเข้าใจและมคีวาม
พร้อมในการด าเนินการเพื่อ
พัฒนาระบบ  ECS โดย รับ
อบรมในหลักสูตรต่างๆ ได้แก่ 
ICS /HOPE /MERT/Mini 
MERT/CLS เครือข่าย ECS 
เป็นต้น  

3. มีการจัดท าแผนรองรับ 
“ภัยสุขภาพด้านต่างๆ” 
ส าหรับ รพ.ระดับ F2 ขึ้นไป 

4. มีการฝึกซ้อมตามแผนฯ /
ประเมินประสิทธิภาพของ
หน่วยงาน ณ จุดเกดิเหตุที่
เชื่อมกับ ER คุณภาพ  

5. มีการจัดตั้งและพัฒนา
ระบบฐานข้อมลูเพื่อใช้ติดตาม
ก ากับ วางแผน และบูรณา
การเช่ือมโยงกับระบบ 
ICS/PHER/PHEOC ภายใน
จังหวัด/เขต/กระทรวง/ 
ตลอดจนกับระบบของ
ประเทศ 

นิเทศงานภายในเขตสุขภาพและ
เครือข่ายเพื่อติดตามการการพัฒนา
ระบบ  ECS ใน รพ.ระดับ F2 ขึ้นไป  

1. แผนการบริหาร
จัดการ และการ
เตรียมความพร้อม
รองรับ“ภัยสุขภาพ
ด้านต่างๆ”รพ.ระดับ 
F2 ขึ้นไป  

2. มีฐานข้อมูลเพื่อใช้ใน
การติดตามก ากับ 
วางแผน และบรูณา
การเช่ือมโยงกับระบบ 
ICS/PHER/PHEOC 
ภายในจังหวัด/เขต/
กระทรวง/ ตลอดจน
กับระบบของประเทศ
ที่อย่างเป็นระบบ 
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รายละเอียดตัวชี้วัด 
ส่งผลต่อตัวช้ีวัด 20 ปี  
หมวด Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) 
แผนที่ 7.การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการที่ 13. โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ 
ลักษณะ Leading Indicator 
ระดับการวัด เขต 
ชื่อตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 22.ร้อยละของระบบ ECS คณุภาพในโรงพยาบาลระดับ F2 ข้ึนไป (ปลัดเน้นหนัก

ปี 60) 
ค านิยาม ECS : Emergency Care System ( ระบบการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน ) 

หมายถึง ระบบการบริหารจัดการเพ่ือให้ผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินได้รับการดูแลรักษาท่ีมี
คุณภาพและป้องกันภาวะทุพพลภาพ ที่อาจเกิดขึ้น ทั้งในภาวะปกติ และ ภาวะภัย
สุขภาพด้านต่างๆประกอบด้วย การป้องกันก่อนเกิด (prevention) การดูแล ณ  จุด
เกิดเหตุ (pre hospital care)ต่อเนื่องถึง การดูแล ณ ห้องฉุกเฉิน (ER )  การดูแล
รักษาใน โรงพยาบาล (In hospital care)  การดูแลเฉพาะทาง (Definitive care)  
การส่งต่อ (Inter hospital care/ Referral System) รวมถึง การจัดระบบบริบาล
กรณีเกิดอุบัติเหตุหมู่ (Mass Casualties Incident) และ การเตรียมแผนรองรับภัย
พิบัติ ของสถานพยาบาล/โรงพยาบาล (Disaster preparedness & Hospital 
preparedness for Emergency) การเตรียมพร้อมรับภาวะฉุกเฉินหมู่ 
การพัฒนาตัวชี้วัด ECS คุณภาพ ในโรงพยาบาล โดยท่ัวไปจะเน้นวัด ใน 3 ส่วน 
คือ 

มิติที่ 1 มิติการบริการ และนโยบาย หมายถึง การประเมินผู้อ านวยการและทีม
บริหาร เกี่ยวกับ 

นโยบาย การสนับสนุนการพัฒนาระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉิน  
มิติที่ 2 มิติผู้ให้บริการ จะเน้นในประเด็น ความพร้อมของทรัพยากร ได้แก่ อาคาร
สถานที่   

บุคลากร ระบบการให้ค าปรึกษา  การวิเคราะห์ข้อมูล 
มิติที่  3 มิติด้านผู้ รับบริการคือ เน้นในด้านผลลัพธ์จากการเข้ารับบริการ
รักษาพยาบาล 

(อ้างอิงนิยาม จากแนวทางการพัฒนาสู่มาตรฐานด้านการรักษาพยาบาลของ
โรงพยาบาลระดับต่างๆ จัดท าโดย กรมการแพทย์ โดยความร่วมมือจากสมาคมเวช
ศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย) นอกจากนี้ เพ่ือให้สอดคล้องกับการเตรียมความ
พร้อมของโรงพยาบาล 
     ในปี พ.ศ. 2560 นี้  กระทรวงสาธารณสุขเน้นการพัฒนาระบบรักษาพยาบาล
ฉุกเฉินในส่วนของภาวะภัยสุขภาพด้านต่างๆ  จึงได้ก าหนดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด ECS 
คุณภาพ จากการประเมินด้านการรักษาพยาบาลฉุกเฉินของโรงพยาบาล โดยใช้แบบ
ประเมินด้านการรักษาพยาบาลฉุกเฉินของโรงพยาบาล (Hospital Based  
Emergency Care System) ทั้ง 12 องค์ประกอบ  เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ 
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และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือให้เกิดการพัฒนา ECS คุณภาพ (out put)  และหลังจากนั้น
จึงเลือกดึงข้อมูลในองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับทิศทางของตัวชี้วัดในแต่ละปีไปใช้เป็น
ล าดับต่อไป  โดยการประเมินสามารถท าได้ทั้งจากโรงพยาบาลเป็นผู้ประเมินตนเอง  
( Internal survey) และจากองค์กร หรือ ผู้นิเทศจากภายนอก (External survey) 
 

เป้าหมาย ร้อยละ 60  ของจ านวนโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป ในแต่ละจังหวัด ที่มีการพัฒนา
คุณภาพ Emergency Care System จนผ่านเกณฑ์การประเมิน  
 

วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉิน อย่างครบวงจร  เพื่อให้ผู้เจ็บปุวยฉุกเฉินได้รับ
การดูแลรักษาท่ีมีคุณภาพและปูองกันภาวะทุพพลภาพ ที่อาจเกิดข้ึน ทั้งในภาวะปกติ 
และ ภาวะภัยพิบัติ  
ในปีแรกนี้ เพื่อให้ได้ข้อมูลพ้ืนฐาน โดยในเบื้องต้น โรงพยาบาล  สถานพยาบาล ในแต่
ละจังหวัด สามารถประเมินความเสี่ยงของตนเอง และจัดท าแผนรองรับภัยพิบัตินั้นๆ   
พัฒนาทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ ที่มีความพร้อม ทั้งในภาวะปกติ และ 
ภาวะภัยพิบัติรายงานให้ จังหวัด / เขตบริการสุขภาพ และ กระทรวงสาธารณสุข
รับทราบ  ตามล าดับ  

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับ F2 ขึ้นไป  
วิธีการจัดเก็บข้อมูล เก็บข้อมูลการประเมินด้านการรักษาพยาบาลฉุกเฉินของโรงพยาบาล ระดับ F2 ขึ้นไป 

ในภาพรวม ทั้ง 12 องค์ประกอบ และเลือกองค์ประกอบที่ 4 เรื่อง ความสามารถใน
การรองรับภาวะฉุกเฉินหมู่และภาวะภัยพิบัติ (MCI และ Disaster management) 
เป็นหัวข้อหลักเพ่ือน าข้อมูลที่ ได้มาวิเคราะห์ผล และสรุปเป็นข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ (out put) น าไปสู่การพัฒนา ECS คุณภาพ รวบรวมโดยกลุ่ม/ฝ่าย ที่รับ
ผิดงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินและสาธารณภัย หรืองานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย
จากส านักงานสาธารณสุขจังหวัด  
 
 
 

แหล่งข้อมูล 1) จากข้อมูลจากการประเมินตนเองด้านการรักษาพยาบาลฉุกเฉินของโรงพยาบาล
ระดับ F2 ขึ้นไป (Internal survey)    

2) จากข้อมูลจากกลุ่ม/ฝ่ายที่รับผิดงานด้านสาธารณภัย และการแพทย์ฉุกเฉินที่
ได้รับมอบหมายจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ให้เป็นผู้รวบรวมข้อมูลการ
ประเมินด้านการรักษาพยาบาลฉุกเฉินจากโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป  

รายการข้อมูล 1 A = จ านวนโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไปท่ีมีค่าคะแนนการประเมินประสิทธิภาพในการ
รองรับการดูแลภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน (มากกว่าหรือ
เท่ากับร้อยละ 40 ) 

รายการข้อมูล 2 B = จ านวนโรงพยาบาลระดับ F2 ท้ังหมด ใน จังหวัด/ เขตสุขภาพ ท่ีมีการประเมิน
ตนเองด้านการรักษาพยาบาลฉุกเฉินของโรงพยาบาล 

สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) X 100 
ระยะเวลาประเมินผล ประเมินติดตามทุก 12 เดือน  และวัดระดับเขตสุขภาพ 



๓๒๖ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

เกณฑ์การประเมิน : จ านวนโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไปท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพในการรองรับการ
ดูแลภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์  (มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 40 ) 
 
 
ปี 2560 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
1. กลไก  ECS 
ส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาคและ รพ.ที่
ได้รับการจัดตั้ง 
พร้อมก าหนด
บุคลากรที่รับผิดชอบ
ชัดเจน 
2. คู่มือหลักเกณฑ์ 
ได้รับการจัดท า
เรียบร้อย พร้อมกับ
การชี้แจงแนว
ทางการพัฒนา ECS 
คุณภาพในทุกระดับ 

3. บุคลากรทุกระดับ ทีม
สนับสนุน ECS คุณภาพ 
ได้รับการอบรมตาม
หลักสูตร ICS/HOPE/ 
MERT/Mini MERT/CLS 
4 เครือข่าย ECS  
ทุกภาคส่วนมีการ
ประเมิน วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และ
ด าเนินการตามแนวทาง
พัฒนา ECS คุณภาพที่
มุ่งเน้น ปี 60 

5. รพ.หน่วยงาน 
จังหวัด เขต และ
กระทรวง แต่ละแห่งมี
แผนรองรับ              
“ภัยสุขภาพด้านต่างๆ” 
และมีการฝึกซ้อมตาม
แผนฯ ตลอดจน
ประเมินประสิทธิภาพ 
ของหน่วยงาน ณ จุด
เกิดเหตุที่เชื่อมกับ ER 
คุณภาพ อย่างไร้
รอยต่อและมี
ประสิทธิภาพ 

6. ให้มีการจัดตั้ง 
และพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลเพ่ือใช้ติดตาม
ก ากับ วางแผน  
และบูรณาการเชื่อมโยง
กับระบบ ICS/PHER/ 
PHEOC ภายในจังหวัด/
เขต/กระทรวง/ ตลอด 
จนกับระบบของประเทศ 

7. ร้อยละ 60 ของ 
โรงพยาบาลระดับ F2 
ขึ้นไปที่มีระบบ ECS 
คุณภาพ  

 

วิธีการประเมินผล :  ขั้นตอนที่ 1. โรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไปมีคณะกรรมการพัฒนาระบบรักษาพยาบาล
ฉุกเฉินของโรงพยาบาลเพ่ือท าหน้าที่ 

1.1 ประเมินด้านการรักษาพยาบาลฉุกเฉินของโรงพยาบาลทั้ง 12 
องค์ประกอบ ตามแบบฟอร์มการประเมินด้านการรักษาพยาบาลฉุกเฉินของ
โรงพยาบาล (Hospital Based  Emergency Care System) ในภาพรวม ไม่น้อย
กว่าปีละ 1 ครั้ง มาวิเคราะห์ผลตอบค่าตัวชี้วัด 

1.2 น าข้อมูลที่ได้จากการประเมินด้านการรักษาพยาบาลฉุกเฉินของ
โรงพยาบาล ระดับ F2 ขึ้นไป เฉพาะในองค์ประกอบที่ 4 เรื่อง ความสามารถในการ
รองรับภาวะฉุกเฉินหมู่และภาวะภัยพิบัติ (MCI และ Disaster management)  มา
สรุปเป็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ (out put) น าไปสู่การพัฒนา ECS คุณภาพ 

1.3 น าข้อมูลจากข้อ 1.1 - 1.2 มาวิเคราะห์เชิงปริมาณและคุณภาพ เพ่ือ
น าเสนอผลการด าเนินงานต่อผู้บริหารของโรงพยาบาล และ สสจ. เพื่อน าไป
ประมวลผลในภาพรวมของจังหวัด น าเสนอข้อมูลต่อหน่วยงานประมวลผลและจัดท า
ข้อมูล (ระดับส่วนกลาง) 
ขั้นตอนที่ 2 เขตสุขภาพ /ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด   

2.1 สนับสนุนให้โรงพยาบาลระดับ A (รพศ./ รพท.)  ส่งบุคลากรทางการแพทย์ 
เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรการเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาลในการรับภาวะภัย
สุขภาพด้านต่างๆ(Hospital preparedness for Emergency : HOPE)  ของกระทรวง
สาธารณสุข  



๓๒๗ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

2.2  สนับสนุนให้โรงพยาบาล ระดับ F2 ขึ้นไปจัดท าแผนรองรับภาวะภัยสุขภาพ
ด้านต่างๆ ส าหรับโรงพยาบาล   

2.3  สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพทีม MERT,  Mini MERT, MCATT และ SRRT  ให้มี
ความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจรองรับภาวะภัยสุขภาพด้านต่างๆ 
3. เขตสุขภาพ /ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด มีการซ้อมแผนรองรับภาวะภัยสุขภาพ
ด้านต่างๆ และสรุปผลการด าเนินการ เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานต่อไป  

เอกสารสนับสนุน :  แบบประเมินด้านการรักษาพยาบาลฉุกเฉินของโรงพยาบาล (Hospital Based 
Emergency Care System) ของกรมการแพทย์ ( มีการพัฒนาและทดสอบร่วมกับ
ทีม ECS ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา)  

รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน 

Baseline 
data 

หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 2558 2559 

 ร้อยละ N/A N/A N/A 
 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ  
 

1.พ.ญ.นฤมล   สวรรค์ปัญญาเลิศ หัวหน้ากลุ่มฉุกเฉินทางการแพทย์ กรมการ
แพทย์ 
  โทรศัพท์ที่ท างาน : 0 2590 6288   โทรศัพท์มือถือ : 081 842 4148 
  โทรสาร : 0 2591 8276 E-mail : ieip.dms@gmail.com, 
2. น.พ.รัฐพงษ์   บุรีวงษ์ แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน  โรงพยาบาล
พระนครศรีอยุธยา 
   โทรศัพท์ที่ท างาน: 035-211888 ต่อ 2103 โทรศัพท์มือถือ : 086-5694886 
   โทรสาร : 035-242182              E-mail : rattapong.b@gmail.com  
3. น.พ.ชาติชาย   คล้ายสุบรรณ      โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ จังหวัด
ปราจีนบุรี  
  โทรศัพท ์มือถือ 086 141 4769  
4. น.พ.ไพโรจน์ เครือกาญจนา         หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาล
ราชวิถ ี
 โทรศัพท์มือถือ : 081 640 0614  
5. น.พ.สัจจะ ชลิตาภรณ ์ กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลนพรัต
นราชธานี 
    โทรศัพท์มือถือ : 095 925 4656   Email: tsenjoyme@gmail.com  
6. น.พ.เกษมสุข  โยธาสมุทร  กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  โรงพยาบาลเลิดสิน 
    โทรศัพท์มือถือ : 083 803 3310  k.yothasamutr@gmail.com 
7. นางธัณณ์จิรา ธนาศิริธัชนันท์       รองผู้อ านวยการส านักยุทธศาสตร์  
                                             สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 
    โทรศัพท์มือถือ : 085 488 1669  Email: thunjira.t@niems.go.th 
 
 
 

mailto:ieip.dms@gmail.com
mailto:thunjira.t@niems.go.th


๓๒๘ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 1. นพ.กิตติ์พงศ์ สัญชาตวิรุฬห์         ผู้อ านวยการส านักสาธารณสุขฉุกเฉิน 
    โทรศัพท์มือถือ : 081 255 4711  Email: dr_nok@yahoo.com 
2. นพ.สุนทร ชินประสาทศักดิ์         รองผู้อ านวยการส านักสาธารณสุขฉุกเฉิน 
    โทรศัพท์มือถือ : 081 660 6069  Email: soontornchin@gmail.com 
3. พ.ญ.นฤมล  สวรรค์ปัญญาเลิศ หัวหน้ากลุ่มฉุกเฉินทางการแพทย์ กรมการ
แพทย์ 
     โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-5906286 โทรศัพท์มือถือ : 081-8424148 
 โทรสาร : 02-5918276 E-mail : mertthailand@gmail.com , 

    ieip.dms@gmail.com 

4. นางนริศรา   แย้มทรัพย์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
  กลุ่มฉุกเฉินทางการแพทย์ กรมการแพทย์ 
 โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-5906285 โทรศัพท์มือถือ : 081-9883925 
 โทรสาร : 02-5918276 E-mail : narissara.yamsub@gmail.com 

5. นางพรทิพย์ บุนนาค   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ส านักสาธารณสุขฉุกเฉิน 
    โทรศัพท์มือถือ : 081 924 1771  Email: pherex099@gmail.com 
 

หน่วยงานประมวลผล
และจัดท าข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 
 

1. พ.ญ.นฤมล  สวรรค์ปัญญาเลิศ หัวหน้ากลุ่มฉุกเฉินทางการแพทย์ กรมการแพทย์ 
     โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-5906286 โทรศัพท์มือถือ : 081-8424148 
 โทรสาร : 02-5918276 E-mail : mertthailand@gmail.com , 

    ieip.dms@gmail.com 
2. นางนริศรา   แย้มทรัพย์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

  กลุ่มฉุกเฉินทางการแพทย์ กรมการแพทย์ 
 โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-5906285 โทรศัพท์มือถือ : 081-9883925 
 โทรสาร : 02-5918276 E-mail : narissara.yamsub@gmail.com 

3.  นพ.สุนทร ชินประสาทศักดิ์        รองผู้อ านวยการส านักสาธารณสุขฉุกเฉิน  
    โทรศัพท์มือถือ : 081 660 6069  Email: soontornchin@gmail.com 
4.  นายโสรัจจะ ชูแสง                  หัวหน้างานบริหารระบบสารสนเทศ 
                                             สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 
    โทรศัพท์มือถือ : 081 827 1669  Email: sorajja.c@niems.go.th  
 

ผู้รับผิดชอบการรายงาน
ผลการด าเนินงาน 

1. พ.ญ.นฤมล  สวรรค์ปัญญาเลิศ หัวหน้ากลุ่มฉุกเฉินทางการแพทย์ กรมการแพทย์ 
     โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-5906286 โทรศัพท์มือถือ : 081-8424148 

โทรสาร : 02-5918276 E-mail : mertthailand@gmail.com,  

   ieip.dms@gmai.com 
 
 

mailto:ieip.dms@gmail.com
mailto:ieip.dms@gmai.com


๓๒๙ 
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2. นางนริศรา   แย้มทรัพย์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
  กลุ่มฉุกเฉินทางการแพทย์ กรมการแพทย์ 
โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-5906285 โทรศัพท์มือถือ : 081-9883925 
โทรสาร : 02-5918276 E-mail : narissara.yamsub@gmail.com 

3.  น.พ.รัฐพงษ์   บุรีวงษ์ แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน  โรงพยาบาล 
                                             พระนครศรีอยุธยา 
     โทรศัพท์ที่ท างาน: 035-211888 ต่อ 2103 โทรศัพท์มือถือ : 086-5694886 
     โทรสาร : 035-242182            E-mail : rattapong.b@gmail.com  

 
  



๓๓๐ 
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2. ระบบ ER คุณภาพ 
สถานการณ์      

การรักษาพยาบาล (Emergency care) เป็นองค์ประกอบด้านการรักษาพยาบาลฉุกเฉินของ
โรงพยาบาล  หมายถึง ความสามารถของห้องฉุกเฉินที่ให้บริการต่อผู้ปุวยฉุกเฉิน ในกระบวนการต่างๆ ได้แก่ 
1) Triage 2) Resuscitation 3) Stabilization 4) การจัดบริการด่วนพิเศษ (Special Track) และ  
5) Definitive Care ในโรงพยาบาล  

การจัดบริการด่วนพิเศษ (Special Track) หมายถึง การจัดระบบบริการจ าเพาะบางภาวะที่
ให้การดูแลรักษาด่วนตามระยะเวลาที่ก าหนด ซึ่งจะเกิดผลดีต่อการรักษา (หากเลยก าหนดนั้นไปแล้วอาจท าให้
ผลการรักษาลดลง) เช่น Stroke Fast Track, AMI Fast Track เป็นต้น 

การวัด Productivity จากการเข้ารับบริการด่วนพิเศษ (Special Track) ของ fast track ต่างๆ 
ที่ผ่านเข้ามาในห้องฉุกเฉิน เป็นแนวทางหนึ่งของการวัดผลลัพธ์ (out come)  ER คุณภาพ  โดยวัดคุณภาพ
จากข้อมูลผู้ปุวยหนักท่ีได้รับการดูแลจาก door to EKG  และ door to SK  ใน รพ.ทุกระดับ   

ในปี พ.ศ. 2560 การเก็บข้อมูลตัวชี้วัด ER คุณภาพในโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป   
ได้ก าหนดให้มีการวัดผลลัพธ์ (out come) การจัดบริการด่วน Fast Track โดยเก็บข้อมูลย้อนหลัง 3 เดือน 
ในผู้ปุวยที่เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันนอกโรงพยาบาล (OHCA : out-of-hospital cardiac arrest)  ที่
ได้รับการฟ้ืนคืนชีพจนผู้ปุวยรู้สึกตัวและมีสัญญาณชีพคืนมา ( ROSC : Return of Spontaneous 
Circulation)  เพ่ือพัฒนาระบบรองรับผู้ปุวยอุบัติเหตุและฉุกเฉินได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ โดย 
รวบรวมข้อมูล CPR ผู้ปุวยที่มีภาวะ OHCA จนเกิดการฟ้ืนคืนชีพจนผู้ปุวยรู้สึกตัวและมีสัญญาณชีพคืนมา 
ROSC เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา ER ใน โรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไปให้มีคุณภาพ  คาดว่าจะส่งผลให้อัตราการ
รอดชีวิตของผู้ปุวยที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นนอกโรงพยาบาลมีมากขึ้น  ภาวะทุพพลภาพภายหลังจากรอดชีวิต
จากภาวะหัวใจหยุดเต้นนอกโรงพยาบาลมีจ านวนลดลง   

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (Service Outcome) 
ร้อยละของ ER คุณภาพในโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป 

มาตรการส าคัญ 
1. การเข้าถึงระบบการดูแลผู้ปุวย (Pre-hospital care system)  
2. การเข้าถึงระบบ Definitive care 
3. การดูแลรักษาผู้ปุวยตามหลักการอย่างครบถ้วน ในโรงพยาบาล เช่น Hemo dialysis CCU , 

ICU , Burn unit , ห้องผ่าตัด  เป็นต้น 
4. การพัฒนาระบบการส่งต่อ (Inter hospital care/ Referral System) 
5. การพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล OHCA ที่บูรณาการกับฐานข้อมูลที่ใช้อยู่ประจ า 
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การพัฒนาระบบสุขภาพตาม 6 building box+ 

การจัดบริการ
สุขภาพ  

(Health Service 
delivery) 

ระบบสารสนเทศ 
(Information 
system and 

sharing) 

ก าลังคนด้าน
สุขภาพ (Health 

workforce) 

การเงินการคลัง
สาธารณสุข 
(Financing) 

ผลิตภัณฑ์ทาง
การแพทย์ วัคซีน 
และ เทคโนโลย ี

การอภิบาลระบบ
สุขภาพ 

(Leadership and  
Governance) 

การมีส่วนร่วม 
(Community 
participation) 

1. การพัฒนาระบบ
การดูแลผู้ปุวย 
ต่อเนื่องถึงการ
ดูแล ณ ห้อง
ฉุกเฉิน (ER ) 
(Pre-hospital 
care system)  

2. การเข้าถึงระบบ 
Definitive care 

3. การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การดูแลรักษา
ผู้ปุวยตาม
หลักการอย่าง
ครบถ้วนใน
โรงพยาบาล เช่น 
Hemo dialysis 
CCU , ICU , 
Burn unit , 
ห้องผ่าตัด  เป็น
ต้น 

4. การพัฒนาระบบ
การส่งต่อ (Inter 
hospital care/ 
Referral 
System) 

มีการพัฒนาระบบ
การจัดเก็บขอ้มูล 
OHCA ที่บูรณา
การกับฐานขอ้มูลที่
ใช้อยู่ประจ าใน
โรงพยาบาล 

- อบรมหลกัสูตร
ต่างๆ เชน่ 
หลักสูตรระยะ
สั้นต่างๆ  
หลักสูตรการกู้
ชีพแบบองค์รวม 
CLS : 
Comprehensiv
e Life 
Support) ฯลฯ 
ให้กับบุคลากร
แพทย์  เพือ่เพิม่
ประสิทธภิาพใน
การปฏิบัติงาน 
ส่งผลให้อัตรา
การรอดชวีิตของ
ผู้ปุวยที่มีภาวะ
หัวใจหยุดเต้น
นอกโรงพยาบาล
มีมากขึ้น และ 
ภาวะทุพพลภาพ
ภายหลังจากรอด
ชีวิตจากภาวะ
หัวใจหยุดเต้น
นอกโรงพยาบาล
มีจ านวนลดลง 

ระดับ จังหวดั/
เขต/ประเทศ ให้
การสนับสนับ
งบประมาณในการ
พัฒนาศักยภาพ 
และระบบการ
ดูแลผู้ปุวย (Pre-
hospital และ 
in hospital 
care system) 
รวมถึง การ
พัฒนาระบบการ
ส่งต่อ ให้กับ
หน่วยงานและ
บุคลากร 

สนับสนุนอุปกรณ์ 
เครื่องมือ 
เวชภัณฑ์ที่
เกี่ยวขอ้งกับการ
พัฒนาระบบ ECS 
ทั้ง Trauma & 
Emergency และ 
Non-Trauma 

- ส่งเสริมและ
สนับสนุนนโยบาย
การพัฒนา
ศักยภาพ และ
ระบบการดูแล
ผู้ปุวย( Pre-
hospital และ 
in hospital 
care system) 
ให้กับหน่วยงาน
และบุคลากรใน
โรงพยาบาล 

- มีระบบนิเทศงาน
ภายในเขตสุขภาพ
และเครือข่าย  

- มีการวิเคราะห์ 
ปัจจัยความส าเร็จ 
ความล้มเหลว 
ตลอดจน ความ
พร้อมของทีม และ 
Special track  
เพื่อน าไปสู่การ
วางแผน/พัฒนา ER 
คุณภาพ เพิ่มการ
ฟื้นคืนชีพของ
ผู้ปุวย OHCA 

- มีมาตรการต่างๆ 
เช่น การปูองกัน 
การแจ้งเหตุ และ 
Response time  

บูรณาการในการ
การพัฒนาระบบ
การส่งต่อ ร่วมกับ
เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
ในพื้นที่  

ประเด็นการตรวจราชการ 

เปูาหมาย มาตรการด าเนินงานในพ้ืนท่ี แนวทางการตรวจ ตดิตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

ประเด็นตรวจราชการที่มุ่งเน้น :  การพัฒนา ER คุณภาพ 

ร้อยละของ ER 
คุณภาพใน
โรงพยาบาลระดับ 
F2 ข้ึนไป 

1. มีการพัฒนาระบบการจดัเก็บ
ข้อมูล OHCA ที่บูรณาการกับ
ฐานข้อมูลที่ใช้อยู่ประจ าใน
โรงพยาบาล  

มีระบบนิเทศงานภายในเขต
สุขภาพ และเครือข่าย  
เกี่ยวกับ 

  1. การจัดเก็บข้อมูลเพื่อการ

1. จ านวนโรงพยาบาลระดับ 
F2 ขึ้นไปท่ีผ่านเกณฑ์
ประเมินคุณภาพตามที่
ก าหนดไว ้
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เปูาหมาย มาตรการด าเนินงานในพ้ืนท่ี แนวทางการตรวจ ตดิตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

2. มีมาตรการต่างๆ เช่น การ
ปูองกัน การแจ้งเหตุ และ 
Response time 

3. มีการพัฒนาระบบการดูแล
ผู้ปุวย ต่อเนื่องถึงการดูแล ณ 
ห้องฉุกเฉิน (ER ) (Pre-
hospital care system) การ
เข้าถึงระบบ Definitive care 
จนถึงระบบการส่งต่อ (Inter 
hospital care/ Referral 
System) 

4. การพัฒนาประสิทธิภาพการ
ดูแลรักษาผู้ปุวยตามหลักการ
อย่างครบถ้วนในโรงพยาบาล 
เช่น Hemo dialysis CCU , 
ICU , Burn unit , ห้องผ่าตดั  
เป็นต้น 

5.   มีการพัฒนาบุคลากรแพทย์ 
ได้แก่ การอบรมหลักสตูรการ
กู้ชีพแบบองค์รวม CLS : 
Comprehensive Life 
Support) เป็นต้น 

วิเคราะห์ผล ปัจจัย
ความส าเร็จ ความล้มเหลว 
ตลอดจน ความพร้อมของทีม 
และ Special track  เพื่อ
น าไปสู่การวางแผน/พัฒนา 
ER คุณภาพ ได้แก่   
- OHCA  และ ROSC 
- Survival to Hospital 

Admission 
- Survival to Refer 

2.การพัฒนาระบบฯ และ
บุคลากร เพื่อการพัฒนา
และวางแผน 

2. มีแผน และ แนวทางการ
พัฒนา ER คุณภาพ เพื่อ
เพิ่มการฟื้นคืนชีพของผู้ปุวย 
OHCA 
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รายละเอียดตัวชี้วัด  
ส่งผลต่อตัวชี้วัด 20 ปี  
หมวด Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) 
แผนที่ 7. การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ 
โครงการที ่ 1. โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ 
ลักษณะ Leading Indicator 
ระดับการวัดผล เขต 
ชื่อตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 54. ร้อยละของ ER คุณภาพในโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป 
ค านิยาม การพัฒนาตัวชี้วัด ER คุณภาพในโรงพยาบาล โดยท่ัวไปจะเน้นประเมินใน 3 ส่วน คือ 

มิติท่ี 1 มิติการบริการ และนโยบาย หมายถึง การประเมินผู้อ านวยการและทีมบรหิาร 
เกี่ยวกับนโยบาย การสนับสนุนการพัฒนาระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉนิ  
มิติท่ี 2 มิติผู้ให้บริการ จะเน้นในประเด็น ความพร้อมของทรัพยากร ได้แก่ อาคารสถานท่ี  
บุคลากร ระบบการให้ค าปรึกษา  การวิเคราะห์ข้อมลู 
มิติท่ี 3 มิติด้านผู้รับบริการคือ เน้นในด้านผลลัพธ์จากการเข้ารับบริการรักษาพยาบาล 
(อ้างอิงนิยาม จากแนวทางการพัฒนาสู่มาตรฐานดา้นการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลระดับ
ต่างๆ จัดท าโดย กรมการแพทย์ โดยความร่วมมือจากสมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศ
ไทย) และ สถาบันรับรองคุณภาพฯ  นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกบัการเตรียมความพร้อม
ของโรงพยาบาล 
การรกัษาพยาบาล (Emergency care) เป็นองค์ประกอบดา้นการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน
ของโรงพยาบาล  หมายถึง ความสามารถของห้องฉุกเฉินท่ีให้บริการต่อผู้ปุวยฉุกเฉิน ใน
กระบวนการต่างๆ ได้แก่ 1) Triage 2) Resuscitation 3) Stabilization 4) การจัดบริการ
ด่วนพิเศษ (Special Track) และ 5) Definitive Care ในโรงพยาบาล  
การจัดบริการด่วนพิเศษ (Special Track) หมายถึง การจัดระบบบริการจ าเพาะบางภาวะที่
ให้การดูแลรักษาด่วนตามระยะเวลาที่ก าหนด ซึ่งจะเกิดผลดีต่อการรักษา (หากเลยก าหนดนั้น
ไปแล้วอาจท าใหผ้ลการรักษาลดลง) เช่น Stroke Fast Track, AMI Fast Track เป็นต้น 
การวัด Productivity จากการเข้ารับบริการด่วนพิเศษ (Special Track) ของ fast track 
ต่างๆ ท่ีผ่านเข้ามาในห้องฉุกเฉิน เป็นแนวทางหนึ่งของการวัดผลลัพธ์ (out come)  ER 
คุณภาพ    โดยวดัคุณภาพจากข้อมูลผู้ปุวยหนักท่ีได้รับการดูแลจาก door to EKG  และ 
door to SK  ใน รพ.ทุกระดับ  
ในปี พ.ศ. 2560 การเก็บข้อมูลตัวชี้วัด ER คุณภาพในโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป   
ได้ก าหนดให้มีการวดัผลลัพธ์ (out come) การจัดบริการด่วน Fast Track โดยเก็บข้อมลู
ย้อนหลัง 3 เดือน ในผู้ปุวยที่เกิดภาวะหัวใจหยดุเต้นเฉียบพลันนอกโรงพยาบาล (OHCA : 
out-of-hospital cardiac arrest)  ทีไ่ด้รับการฟื้นคืนชีพจนผู้ปุวยรูส้ึกตัวและมสีัญญาณชีพ
คืนมา ( ROSC : Return of Spontaneous Circulation)  เพื่อน าไปสู่การพัฒนา ER ใน 
โรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไปให้มคีุณภาพ  คาดว่าจะส่งผลให้อัตราการรอดชีวิตของผู้ปุวย 
ที่มีภาวะหัวใจหยดุเต้นนอกโรงพยาบาลมมีากขึ้น  ภาวะทุพพลภาพภายหลังจากรอดชีวิตจาก
ภาวะหัวใจหยดุเต้นนอกโรงพยาบาลมีจ านวนลดลง   
ค านิยาม 
1) OHCA : Out-of-Hospital Cardiac Arrest (ผู้ปุวยที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน

นอกโรงพยาบาล)  วินิจฉัยโดยบุคลากรทางการแพทยต์ั้งแต่นักกู้ชีพข้ึนไป  
(ได้แก่ อาสากู้ชีพ  เวชกรฉุกเฉิน  พยาบาล  แพทย์ เป็นต้น) 

2) ROSC  : Return of Spontaneous Circulation (ภาวะที่ไดร้บัการฟื้นคืนชีพ จน
ผู้ปุวยรูส้ึกตัวและมสีัญญาณชีพคืนมา  
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เกณฑ์เป้าหมาย : จ านวนโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไปท่ีผ่านเกณฑป์ระเมินคุณภาพตามที่ก าหนดไว้    
ปีงบประมาณ 60  ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 

ร้อยละ 25 ร้อยละ 50 ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 
 

วัตถุประสงค์ เพื่อรองรับผู้ปุวยอุบตัิเหตุและฉุกเฉินได้อย่างมีคณุภาพและมีประสิทธิภาพ 
ประชากรกลุม่เป้าหมาย โรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป 
วิธีการจัดเก็บข้อมลู จัดเก็บข้อมลูจาก 

1) ER หรือ Trauma and Emergency Administration Unit ( TEA  unit)  ของ 
โรงพยาบาล ระดับ F2 ขึ้นไป  เก็บข้อมูล Data ของ OHCA โดยใช้แบบฟอร์มของ
กรมการแพทยต์ามประเด็นที่ก าหนด   

2) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นผู้รวบรวมแบบฟอร์มข้อมลูในภาพรวมของ
โรงพยาบาล ระดับ F2 ขึ้นไป ในระดับจังหวัด  

3) ส านักวิชาการแพทย์ กรมการแพทย์ รวบรวมข้อมลูและประเมินผลในภาพรวม
ระดับเขต และประเทศ  

แหล่งข้อมลู จากข้อมูล OHCA และ ROSC ของโรงพยาบาล ระดับ F2 ขึ้นไป  (ระยะ 3 เดือน ย้อนหลัง)  

รายการข้อมลู 1 A = จ านวนโรงพยาบาล ระดับ F2 ขึ้นไป ในจังหวัด  ที่ผ่านเกณฑป์ระเมินคุณภาพ   
รายการข้อมลู 2 B = จ านวนโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป ท้ังหมดในจังหวัด  
สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล 1) ติดตามเก็บข้อมลู OHCA และ ROSC ในไตรมาส 3  

2) ประเมินติดตาม ในไตรมาส 4  
เกณฑ์การประเมิน :  
ปี 2560: 

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

- ติดตามการเนินงาน - ร้อยละ 25 

ปี 2561: 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

- ติดตามการเนินงาน - ร้อยละ 50 

ปี 2562: 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

- ติดตามการเนินงาน - ร้อยละ 60 

ปี 2563: 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

- ติดตามการเนินงาน - ร้อยละ 70 

ปี 2564: 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

- ติดตามการเนินงาน - ร้อยละ 80 
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วิธีการประเมินผล :  วิธีการประเมินผล :  
ขั้นตอน 1. โรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป มีคณะกรรมการพัฒนาระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉินของ
โรงพยาบาล   
ขั้นตอน 2. คณะกรรมการก าหนดระบบการจัดเก็บข้อมูล และ ผูร้บัผิดชอบ จาก ER หรือ 
Trauma and Emergency Administration Unit ( TEA  unit) ของโรงพยาบาล เพื่อท าหน้าที่
เก็บข้อมูลของโรงพยาบาล โดยเกบ็ข้อมูลในเดือนสุดท้ายของไตรมาสที่ 3 (เก็บข้อมูลย้อนหลังของ 
3 เดือน)  ตามแบบฟอรม์ที่กรมการแพทย์ก าหนดให้ ในข้อมูลต่อไปนี้  

ข้อมูลทีจ่ัดเก็บ ระดับ รพ.ท่ีเก็บ 

1) ข้อมูล OHCA  รพ. ระดับ F2 ขึ้นไป 
2) ข้อมูล ROSC  รพ. ระดับ F2 ขึ้นไป 
3) ข้อมูล Survival to hospital Admission เฉพาะ รพ. ระดับ A , S 
4) ข้อมูล Survival to Refer เฉพาะ รพ. ระดับ F2 ,M1, M2 

ขั้นตอน 3. โรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป ส่งข้อมลูให้กับส านักงานสาธารณสุขจังหวดัด าเนินการ
รวบรวมข้อมลูในภาพรวมของจังหวัดส่งให้กับ ส านักวิชาการแพทย์ กรมการแพทย์ เพื่อท าหน้าที่
รวบรวมข้อมลูและประเมินผล ร้อยละของ ER คุณภาพ เทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในภาพรวม
ระดับเขต และประเทศ เป็นล าดับต่อไป 

เอกสารสนับสนุน :  แบบฟอร์มการเก็บข้อมูล OHCA : Out-of-Hospital Cardiac Arrest ส าหรับโรงพยาบาล จัดท าโดย 
กรมการแพทย์  

รายละเอียดข้อมูล
พ้ืนฐาน 

Baseline 
data 

หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 2558 2559 

NA ร้อยละ NA NA NA 
 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1.  พ.ญ.นฤมล  สวรรค์ปญัญาเลิศ กลุ่มฉุกเฉินทางการแพทย์ กรมการแพทย์ 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5906286 โทรศัพท์มือถือ : 081-8424148 

โทรสาร : 02-5918276  E-mail : mertthailand@gmail.com ,ieip.dms@gmail.com 
2. น.พ.รัฐพงษ์   บุรีวงษ์  แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน  โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน: 035-211888 ต่อ 2103 โทรศัพท์มือถือ : 086-5694886 
    โทรสาร : 035-242182              E-mail : rattapong.b@gmail.com 
3.  น.พ.พัฒธพงษ์  ประภาสันติกลุ    นายแพทย์ช านาญการพิเศษ   
  โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จ.สพุรรณบรุี 
  โทรศัพท์มือถือ : 081-9370567 
 โทรสาร : 035-511738               E-mail : opps12345@yahoo.com 
4. นพ.ไพโรจน์ เครือกาญจนา              หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉกุเฉิน  โรงพยาบาลราชวิถี 

 โทรศัพทม์ือถือ : 081 640 0614 
5. น.พ.สัจจะ ชลติาภรณ์                    กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  โรงพยาบาลนพรตันราชธาน ี

  โทรศัพท์มือถือ : .095 925 4656  Email: tsenjoyme@gmail.com  
6.  น.พ.เกษมสุข  โยธาสมุทร  กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  โรงพยาบาลเลิดสิน 
 โทรศัพท์มอืถือ : 083 803 3310  
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หน่วยงานประมวลผล
และจัดท าข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 

1. พ.ญ.นฤมล  สวรรค์ปญัญาเลิศ กลุ่มฉุกเฉินทางการแพทย์ กรมการแพทย์ 
     โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5906286 โทรศัพท์มือถือ : 081-8424148 

โทรสาร : 02-5918276  E-mail : mertthailand@gmail.com ,ieip.dms@gmail.com 
2. นางนริศรา   แย้มทรัพย์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

  กลุ่มฉุกเฉินทางการแพทย์ กรมการแพทย์ 
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5906285 โทรศัพท์มือถือ : 081-9883925 
โทรสาร : 02-5918276 E-mail : narissara.yamsub@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบการ
รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

1. พ.ญ.นฤมล  สวรรค์ปญัญาเลิศ กลุ่มฉุกเฉินทางการแพทย์ กรมการแพทย์ 
      โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5906286 โทรศัพท์มือถือ : 081-8424148 

โทรสาร : 02-5918276  E-mail : mertthailand@gmail.com ,ieip.dms@gmail.com 
2. นางนริศรา   แย้มทรัพย์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

  กลุ่มฉุกเฉินทางการแพทย์ กรมการแพทย์ 
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5906285 โทรศัพท์มือถือ : 081-9883925 
โทรสาร : 02-5918276 E-mail : narissara.yamsub@gmail.com 
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3. ระบบ Trauma 
สถานการณ์      

การเสียชีวิต จากการบาดเจ็บ ขึ้นกับกลไกของ ความรุนแรงที่เกิด อาจพบการเสียชีวิต ตั้งแต่ ก่อนถึง
โรงพยาบาลระหว่างน าส่งโรงพยาบาล หรือ เมื่อถึง โรงพยาบาลแล้ว จากข้อมูลที่เคยรวบรวม ส่วนใหญ่ เป็นข้อมูล
ของผู้ปุวยที่มารับรักษาในโรงพยาบาล  

การเสียชีวิตของผู้ป่วยในจากการบาดเจ็บ ที่มี Ps score มากกว่าหรือเท่ากับ 0.75 หมายถึง การ
เสียชีวิตของผู้ปุวยบาดเจ็บทั้งหมด  ซึ่งมีการค านวณ ค่า Probability of survival (Ps) ได้มากกว่าหรือเท่ากับ 0.75 
(เอกสารแนบนิยาม Multiple injuries) 

อย่างไรก็ตาม เพื่อลด ความสูญเสีย การเสียชีวิตจากการบาดเจ็บ กรณีที่ผู้ปุวยมาถึงโรงพยาบาล ผู้ปุวย
ฉุกเฉินวิกฤติจากการบาดเจ็บ ได้รับบริการการแพทย์ อย่าง รวดเร็ว ทั่วถึง และ ปลอดภัย  

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (Service Outcome) 
ร้อยละผู้ปุวยบาดเจ็บที่รับเข้ารักษาภายในโรงพยาบาลทุกราย ที่มีค่า Ps score มากกว่าหรือเท่ากับ 0.75   

มาตรการส าคัญ  
พัฒนา รพ.M1 / จว./เขต : 
5. การพัฒนาการศูนย์บริหารจัดการอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (Trauma & Emergency Admin Unit) 
6. การพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ปุวยบาดเจ็บ (Pre-hospital care system/ Definitive care รวมถึง การ

ดูแลรักษาผู้ปุวยตามหลักการอย่างครบถ้วน ในโรงพยาบาล เช่น Hemo dialysis CCU , ICU , Burn 
unit , ห้องผ่าตัด ฯลฯ และ Inter hospital care / Referral System) 

7. การพัฒนาระบบการส่งต่อ (Inter hospital care/ Referral System) 
8. การพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล IS ที่บูรณาการกับฐานข้อมูลที่ใช้อยู่ประจ า 
9. การทบทวน Review & conference เพ่ือน าสู่การปูองกัน และ ลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเสียชีวิต  
 
การพัฒนาระบบสุขภาพตาม 6 building box+ 

การจัดบริการ
สุขภาพ  

(Health Service 
delivery) 

ระบบสารสนเทศ 
(Information 
system and 

sharing) 

ก าลังคนด้านสุขภาพ 
(Health workforce) 

การเงินการคลัง
สาธารณสุข 
(Financing) 

ผลิตภัณฑ์ทาง
การแพทย์ วัคซีน 
และ เทคโนโลย ี

การอภิบาลระบบ
สุขภาพ 

(Leadership and  
Governance) 

การมีส่วนร่วม 
(Community 
participation) 

5. การพัฒนาการ
ศูนย์บริหาร
จัดการ
อุบัติเหตุและ
ฉุกเฉิน (TEA 
Unit) 

6. การพัฒนา
คุณภาพการ
ดูแลผู้ปุวย
บาดเจ็บ 

7. การพัฒนา
ระบบการส่ง
ต่อ  

1. การพัฒนาระบบ
การจัดเก็บ
ข้อมูล IS ที่
บูรณาการกับ
ฐานข้อมูลที่ใช้
อยู่ประจ าใน
โรงพยาบาล 

2. การใช้โปรแกรม 
IS WIN  

 

1. หลักสูตร Trauma 
Nurse Co-
ordinator 
/Emergency 
Nurse/Nurse 
practitioner เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติ
หน้าที่ในการ
พัฒนาการ TEA 
Unit เช่น การ
ทบทวน Review 
& conference 
เพื่อน าสู่การ

ระดับ จังหวัด/เขต/
ประเทศ ให้การสนับ
สนับงบประมาณใน
การ 
1. พัฒนาศักยภาพ
ของศูนย์บริหาร
จัดการอุบัติเหตุและ
ฉุกเฉิน (TEA Unit) 
2.การพัฒนาคุณภาพ
การดูแลผู้ปุวย
บาดเจ็บ และ การ
พัฒนาระบบการส่ง
ต่อ  

สนับสนุนอุปกรณ์ 
เครื่องมือ เวชภัณฑ์ที่
เกี่ยวขอ้งกับการ
พัฒนา 

- ศูนย์บริหารจัดการ
อุบัติเหตุและฉุกเฉิน 
(TEA Unit) 

- การพัฒนาคุณภาพ
การดูแลผู้ปุวยบาดเจ็บ 
และ การพัฒนาระบบ
การส่งต่อ 

- ส่งเสริมและ
สนับสนุน
นโยบายการ
พัฒนาศักยภาพ
ของศูนย์บริหาร
จัดการอุบัติเหตุ
และฉุกเฉิน 
(TEA Unit) 
และ การพัฒนา
คุณภาพการ
ดูแลผู้ปุวย
บาดเจ็บ และ 
การพัฒนา
ระบบการส่งต่อ 

บูรณาการในการ
การพัฒนาระบบ
การจัดเก็บขอ้มูล 
IS จากโปรแกรม 
IS WIN ที่บูรณา
การกับ
ฐานข้อมูลที่ใช้
อยู่ประจ าใน
โรงพยาบาล 
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 ปูองกัน และ ลด
ปัจจัยเส่ียงต่อการ
เสียชีวิต 

2. พัฒนาบุคลากรให้
มีความรู้ เชี่ยวชาญ
เฉพาะทาง ได้แก่ EP/ 
Gen surg. / Neuro 
surg. /พยาบาล
เฉพาะทาง เป็นต้น 
เพื่อเพิ่มศักยภาพใน
การปฏิบัติงาน ให้กับ
บุคลากรแพทย ์

- มีระบบนิเทศงาน
ภายในเขต
สุขภาพและ
เครือข่าย  

- มีข้อเสนอเชิง
นโยบายสู่
ผู้บริหาร 

ประเด็นการตรวจราชการ  

เปูาหมาย มาตรการด าเนินงานในพ้ืนที่ แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

ประเด็นตรวจราชการที่มุ่งเน้น 1.การพัฒนาการศูนย์บริหารจัดการอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (TEA Unit) 

ร้อยละผู้ปุวยบาดเจ็บที่
รับเข้ารักษาภายใน
โรงพยาบาลทุกราย ที่มี
ค่า Ps score มากกว่า
หรือเท่ากับ 0.75  

1. หลักสตูร Trauma Nurse  
Co-ordinator /Emergency 
Nurse/Nurse practitioner เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
หน้าท่ีในการพัฒนาการ TEA 
Unit เช่น การทบทวน Review & 
conference เพื่อน าสู่การปูองกัน 
และ ลดปัจจัยเสี่ยงต่อการ
เสียชีวิต 

2. พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมลู IS 
ที่บูรณาการกับฐานข้อมูลที่ใช้อยู่
ประจ าในโรงพยาบาล การใช้
โปรแกรม IS WIN 

มีระบบนิเทศงานภายในเขต
สุขภาพและเครือข่าย 

มี TEA Unit และบุคลากร ที่
สามารถ Function ได้ น าสู่
การปูองกัน และ ลดปัจจัย
เสี่ยงต่อการเสยีชีวิต 

8. ประเด็นตรวจราชการที่มุ่งเน้น 2 การพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ปุวยบาดเจ็บการพัฒนาระบบการส่งตอ่ 

ร้อยละผู้ปุวยบาดเจ็บที่
รับเข้ารักษาภายใน
โรงพยาบาลทุกราย ที่มี
ค่า Ps score มากกว่า
หรือเท่ากับ 0.75 และ
เสียชีวิต 

1. การพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ปุวย
บาดเจ็บ และ การพัฒนาระบบ
การส่งต่อ  

2. พัฒนาบุคลากรให้มคีวามรู้ 
เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ได้แก่ EP/ 
Gen surg. / Neuro surg. /
พยาบาลเฉพาะทางที่เกี่ยวข้อง  
เป็นต้น  

มีระบบนิเทศงานภายในเขต
สุขภาพและเครือข่าย 

บุคลากรทางการแพทย์ มี
ศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
เพื่อปูองกัน และ ลดปัจจยั
เสี่ยงต่อการเสยีชีวิต 

 

 



๓๓๙ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

รายละเอียดตัวชี้วัด 
ส่งผลต่อตัวช้ีวัด 20 ปี  
หมวด Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) 
แผนที่ 7. การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ 
โครงการที่ 1. โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ 
ลักษณะ Lagging Indicator 
ระดับการวัดผล ประเทศ 
ชื่อตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 56. อัตราตายจากการบาดเจ็บ (Trauma) 
ค านิยาม การเสียชีวิต จากการบาดเจ็บ ขึ้นกับกลไกของ ความรุนแรงที่เกิด อาจพบการเสียชีวิต 

ตั้งแต่ ก่อนถึงโรงพยาบาลระหว่างน าส่งโรงพยาบาล หรือ เมื่อถึง โรงพยาบาลแล้ว  
จากข้อมูลที่เคยรวบรวม ส่วนใหญ่ เป็นข้อมูลของผู้ป่วยที่มารับรักษาในโรงพยาบาล  
การเสียชีวิตของผู้ป่วยในจากการบาดเจ็บ ที่มี Ps score มากกว่าหรือเท่ากับ 0.75
หมายถึง การเสียชีวิตของผู้ป่วยบาดเจ็บทั้งหมด  ซึ่งมีการค านวณ ค่า Probability of 
survival (Ps) ได้มากกว่าหรือเท่ากับ 0.75 (เอกสารแนบนิยาม Multiple injuries) 
อย่างไรก็ตาม เพ่ือลด ความสูญเสีย การเสียชีวิตจากการบาดเจ็บ กรณีท่ีผู้ป่วยมาถึง
โรงพยาบาล ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติจากการบาดเจ็บ ได้รับบริการการแพทย์ อย่าง รวดเร็ว 
ทั่วถึง และ ปลอดภัย  

เกณฑ์เป้าหมาย :  
ปีงบประมาณ 60  ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 
น้อยกว่า ร้อยละ 1 น้อยกว่า ร้อยละ 1 น้อยกว่า ร้อยละ 1 น้อยกว่า ร้อยละ 1 น้อยกว่า ร้อยละ 1 

 

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือลดอัตราการเสียชีวิตที่ป้องกันได้ของกลุ่มผู้ป่วยบาดเจ็บที่ได้รับการรักษาภายใน   
    โรงพยาบาล 
2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บที่รับไว้ใน
โรงพยาบาล  

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ผู้ป่วยบาดเจ็บที่รับเข้ารักษาภายในโรงพยาบาลทุกราย ที่มีค่า Ps score มากกว่าหรือ
เท่ากับ 0.75 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล โปรแกรม IS WIN 
แหล่งข้อมูล ฐานข้อมูล IS 
รายการข้อมูล 1 A = จ านวนผู้ป่วยใน จากการบาดเจ็บ (19 สาเหตุ) ที่มีค่า Ps score มากกว่าหรือเท่ากับ   

      0.75 และเสียชีวิต 
รายการข้อมูล 2 B = จ านวนผู้ป่วยใน จากการบาดเจ็บ (19 สาเหตุ) ทุกราย ท่ีมีค่า Ps score มากกว่าหรือ 

      เท่ากับ 0.75 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ประเมินติดตาม ทุก 6 เดือน และวัดระดับเขตบริการสุขภาพ 

 
 
 



๓๔๐ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

เกณฑ์การประเมิน : 
 ปี 2560 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
 น้อยกว่า ร้อยละ 1  น้อยกว่า ร้อยละ 1  

ปี 2561 : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

 น้อยกว่า ร้อยละ 1  น้อยกว่า ร้อยละ 1 
ปี 2562 :  

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
 น้อยกว่า ร้อยละ 1  น้อยกว่า ร้อยละ 1 

ปี 2563 : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

 น้อยกว่า ร้อยละ 1  น้อยกว่า ร้อยละ 1 
ปี 2564 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
 น้อยกว่า ร้อยละ 1  น้อยกว่า ร้อยละ 1 

 

วิธีการประเมินผล :  1. ผู้บริหาร รพ.ระดับ M1 ขึ้นไป สนับสนุนการทีม Trauma admin unit  สามารถ 
Function  

2. สสจ.สนับสนุนการพัฒนา Trauma & Emergency Administrative Unit ใน
โรงพยาบาล ระดับ M1 ขึ้นไปให้ สามารถ function ได้ และเป็นผู้รวบรวมข้อมูลใน
ภาพรวมของจังหวัดที่ถูกรายงานหรือน าเสนอข้อมูลที่ถูก Key (จากโปรแกรม IS 
win) โดย Trauma admin unit ของโรงพยาบาล ระดับ M1 ขึ้นไป  โดยเก็บข้อมูล
ย้อนหลัง 3 เดือน 

เอกสารสนับสนุน :  Guide line การจัดตั้ง Trauma admin unit จัดพิมพ์และเผยแพร่โดยกรมการแพทย์ 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน Baseline 

data 
หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2557 2558 2559 
........ ......... ................ .............. ................ 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

1. น.พ.สมประสงค์ ทองมีสี            โรงพยาบาลชลบุรี  
โทรศัพท์ที่ท างาน : 038-931000 โทรศัพท์มือถือ : 080-4341143 
โทรสาร : 038-931100 E-mail : tongmeesee@gmail.com 

2. พ.ญ.นฤมล  สวรรค์ปัญญาเลิศ หัวหน้ากลุ่มฉุกเฉินทางการแพทย์    
 กรมการแพทย์  
โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-5906286 โทรศัพท์มือถือ : 081-8424148 
โทรสาร : 02-5918276 E-mail : mertthailand@gmail.com 
                                        ieip.dms@gmail.com 



๓๔๑ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

3. นพ.พัฒธพงษ์ ประภาสันติกุล นายแพทย์ช านาญการ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช 
4. น.พ. ศานิตย์  นาวิกบุตร           นายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลเลิดสิน  

โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-3539713 โทรศัพท์มือถือ : 086-4028863 
โทรสาร : 02-3539756 E-mail : navikting@gmail.com 

หน่วยงานประมวลผลและจัดท า
ข้อมูล(ระดับส่วนกลาง) 

1. พ.ญ.นฤมล  สวรรค์ปัญญาเลิศ หัวหน้ากลุ่มฉุกเฉินทางการแพทย์  
  กรมการแพทย์  
โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-5906288 โทรศัพท์มือถือ : 081-8424148 
โทรสาร : 02-5918276 E-mail : mertthailand@gmail.com 
                                        ieip.dms@gmail.com 

2. นางแพรจิต จันทร์ฐิติวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ   
  กลุ่มฉุกเฉินทางการแพทย์ กรมการแพทย์ 
โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-5906275,6279 โทรศัพท์มือถือ 089-4484748  
โทรสาร : 02-5918276 E-mail : pairjit@yahoo.com 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

1. พ.ญ.นฤมล  สวรรค์ปัญญาเลิศ หัวหน้ากลุ่มฉุกเฉินทางการแพทย์    
 กรมการแพทย์  
โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-5906286 โทรศัพท์มือถือ : 081-8424148 
โทรสาร : 02-5918276 E-mail : mertthailand@gmail.com 
                                        ieip.dms@gmail.com,  

2. นางแพรจิต จันทร์ฐิติวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ   
  กลุ่มฉุกเฉินทางการแพทย์ กรมการแพทย์ 
โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-5906275,6279 โทรศัพท์มือถือ 089-4484748 
โทรสาร : 02-5918276 E-mail : pairjit@yahoo.com 

3. น.พ.ภัทรวินฑ์ อัตตะสาระ  รองผู้อ านวยการส านักนิเทศระบบการแพทย์ 
 กรมการแพทย์ 
โทรศพัท์ที่ท างาน : 02-5906357 โทรศัพท์มือถือ :  081-9357334 
โทรสาร 02-9659851              E-mail : pattarawin@gmail.com 

4. นายปวิช อภิปาลกุล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 ส านักยุทธศาสตร์การแพทย์ กรมการแพทย์ 
โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-5906352 โทรศัพท์มือถือ :  085-9594499 
โทรสาร 02-5918279              E-mail : moeva_dms@yahoo.com 

 
 
 

mailto:navikting@gmail.com


๓๔๒ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

หัวข้อ 2.16 การพัฒนาคุณภาพหน่วยงานบริการ  
               ตัวช้ีวัด  1) ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐาน 
                             ผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 และ Reaccredit 
 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
หมวด Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) 
แผนที่ 8. การพัฒนาคุณภาพหน่วยงานบริการด้านสุขภาพ 
โครงการที ่ 1. โครงการพัฒนาและรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน (HA) ส าหรับสถานพยาบาล 
ลักษณะ Leading Indicator 
ระดับการวัดผล เขต 
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปรมิาณ 58.ร้อยละของโรงพยาบาลสังกดักระทรวงสาธารณสขุมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง  

     HA ขั้น 3 
ค านิยาม โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข หมายถึง 

- โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย ์ 
กรมควบคุมโรค และกรมสุขภาพจติจ านวน 167 แห่ง 

- โรงพยาบาลชุมชนในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (จ านวน 780 แห่ง ตาม
ท าเนียบสถานบริการ ฐานข้อมลูส านักบริหารการสาธารณสุข  
ณ 15 มกราคม 2559) 

HA (Hospital Accreditation) หมายถึง กระบวนการรับรองระบบคุณภาพของสถานพยาบาล 
จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล  (องค์การมหาชน) (สรพ.)โดยมีกระบวนการรับรอง 3 ขั้น 
ดังนี ้
- HA ขั้น 1หมายถึง โรงพยาบาลมีคุณภาพการส ารวจและป้องกันความเสี่ยง น าปัญหามาทบทวน 
เพื่อแก้ไขป้องกัน ปฏิบัติตามแนวทางป้องกันปัญหาครอบคลุมปัญหาที่เคยเกิด/มีโอกาสเกิดสูง 
- HA ขั้น 2 หมายถึง โรงพยาบาลมีการประกันและพัฒนาคุณภาพ วิเคราะห์เป้าหมาย/
กระบวนการ/พัฒนาคุณภาพที่สอดคล้องกับเป้าหมาย/ครอบคลุมกระบวนการส าคัญทั้งหมด ปฏิบัติ
ตามมาตรฐาน HA ในส่วนท่ีไม่ยากเกินไป 
- HA ขั้น 3 หมายถึง โรงพยาบาลมีวัฒนธรรมคุณภาพ เริ่มด้วยการประเมินตนเองตามมาตรฐาน 
HA พัฒนาอย่างเชื่อมโยง เป็นองค์กรเรียนรู้/ ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น ปฏิบัติตามมาตรฐาน HA ได้ครบถ้วน 

เกณฑ์เป้าหมาย : 
ปีงบประมาณ 60  ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 

     
 

วัตถุประสงค์  
ประชากรกลุม่เป้าหมาย 1. โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค และกรม

สุขภาพจิต 
2. โรงพยาบาลชุมชนในสังกัดส านกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

วิธีการจัดเก็บข้อมลู จากเว็บไซต์สถาบันรับรองคณุภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)www.ha.or.th /ส าหรับ
ประชาชน/โรงพยาลที่ได้รับการรบัรอง 

แหล่งข้อมลู จากเว็บไซต์สถาบันรับรองคณุภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)www.ha.or.th /ส าหรับ
ประชาชน/โรงพยาลที่ได้รับการรบัรอง 

รายการข้อมลู 1 A = จ านวนโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์  
กรมควบคุมโรคและ กรมสุขภาพจติ ที่มีผลการรับรองขั้น 3 + Reaccredit 
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รายการข้อมลู 2 B = โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์  
กรมควบคุมโรค และกรมสุขภาพจติ จ านวน 167 แห่ง 

รายการข้อมลู 3 C = จ านวนโรงพยาบาลชุมชนที่มผีลการรับรองขั้น 3 + Reaccredit 
รายการข้อมลู 4 D = โรงพยาบาลชุมชนในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (จ านวน 780 แห่ง  

ตามท าเนียบสถานบริการ ฐานข้อมูลส านักบริหารการสาธารณสุข ณ 15 มกราคม  
2559) 

สูตรค านวณตัวชี้วัด  1. (A/B) x 100 
2. (C/D) x 100 

ระยะเวลาประเมินผล  
เกณฑ์การประเมิน  
ปี 2560: 

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

ปี 2561 : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

    
ปี 2562 : 

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

ปี 2563 : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

    
ปี 2564 : 

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

แนวทางการประเมิน : ผลการด าเนินงานเทียบตามเกณฑ์การให้คะแนน 
วิธีการประเมินผล :  เกณฑ์การให้คะแนน : 

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

โรงพยาบาลศูนย์, 
โรงพยาบาลทั่วไป,
โรงพยาบาลสังกัด
กรมการแพทย์, กรม
ควบคุมโรค และกรม
สุขภาพจิต 

ร้อยละ 
95.80 

(160แห่ง
จาก 167 

แห่ง) 

ร้อยละ 
96.85 

(162 แห่ง 
จาก 

167 แห่ง) 

ร้อยละ 
97.90 

(164 แห่ง 
จาก 

167 แห่ง) 

ร้อยละ 
98.95 

(166 แห่ง 
จาก 

167 แห่ง) 

ร้อยละ 
100.00 
(167 

แห่ง จาก 
167 
แห่ง) 

โรงพยาบาลชุมชนใน
สังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

ร้อยละ 
69.49 

(542 แห่ง
จาก 780 

แห่ง) 

ร้อยละ 
72.12 

( 563 แห่ง 
จาก 

780 แห่ง) 

ร้อยละ 
74.75 

( 583 แห่ง 
จาก 

780 แห่ง) 

ร้อยละ 
77.37 

( 604 แห่ง 
จาก 

780 แห่ง) 

ร้อยละ 
80.00 
( 624 

แห่ง จาก 
780 
แห่ง) 
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เง่ือนไข : 
1. โรงพยาบาลศูนย,์ โรงพยาบาลทั่วไป,โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์, กรมควบคุมโรค  
และกรมสุขภาพจิต: จ านวนสถานบริการ จากเว็บไซต์สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 
(องค์การมหาชน) ณ 30 กันยายน 2559 
2. โรงพยาบาลชุมชนในสังกัดส านกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข : จ านวนสถานบริการจาก
ท าเนียบสถานบริการ ฐานข้อมลูส านักบริหารการสาธารณสุข ณ 15 มกราคม 2559 
3. ผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 และ หรือ อยู่ระหวา่งการต่ออายุ  
4. ข้อมูลทีผ่่าน/ไมผ่่านการรับรอง จากจากเว็บไซต์สถาบันรับรองคณุภาพสถานพยาบาล  
(องค์การมหาชน) 

เอกสารสนับสนุน :   
รายละเอียดข้อมูล
พ้ืนฐาน 

Baseline data หน่วย
วัด 

ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 2558 2559 

ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขมีคณุภาพ
มาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 
(โรงพยาบาลศูนย์, โรงพยาบาล
ทั่วไป,โรงพยาบาลสังกัดกรมการ
แพทย์, กรมควบคุมโรค และกรม
สุขภาพจิต) 

แห่ง ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู (ร้อยละ 
95.80) 
160จาก 
167 แห่ง 

ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขมีคณุภาพ
มาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 
3 (โรงพยาบาลชุมชนในสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข) 

แห่ง ร้อยละ60.27 
( 446 จาก 
740 แห่ง) 

 

ร้อยละ 69.40 
(515 จาก 
742 แห่ง) 

ร้อยละ 
69.49 

(542 จาก 
780 แห่ง) 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1. นายแพทย์กิตติ  กรรภริมย ์  (ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด) 
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5901761  

หน่วยงานประมวลผล
และจัดท าข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 

กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและสุขภาพอ าเภอ ส านักบริหารการสาธารณสุข 

ผู้รับผิดชอบการรายงาน
ผลการด าเนินงาน 

1.นางเกวลิน  ช่ืนเจริญสุข 
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5901643   
2.นางจิตติมา  ศรศุกลรตัน ์
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5901637   
3.นางสาวววราภรณ์  อ่ าช้าง 
โทรศัพท์ท่ีท างาน :02-5901638  
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและสุขภาพอ าเภอ ส านักบรหิารการสาธารณสขุ 
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หัวข้อ 2.16 การพัฒนาคุณภาพหน่วยงานบริการ  
               ตัวช้ีวัด  2) รพ.สต.ในแต่ละอ าเภอที่ผ่านเกณฑ์ระดับการพัฒนาคุณภาพ ร้อยละ 10 
 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
หมวด Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) 
แผนที่ 8. การพัฒนาคุณภาพหน่วยงานบริการด้านสุขภาพ 
โครงการที ่ 2. โครงการระดับการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. 
ลักษณะ Leading Indicator 
ระดับการวัดผล เขต 
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปรมิาณ 59. ร้อยละของ รพ.สต. ในแต่ละอ าเภอท่ีผ่านเกณฑ์ระดับการพัฒนาคุณภาพ 
ค านิยาม การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. หมายถึง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลได้รับการพัฒนา

คุณภาพใหไ้ด้ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบลตดิดาวท่ีก าหนด  
คือ 5 ดาว 5 ดี โดย 5 ดี ประกอบด้วย บริหารดีประสานงานดี ภาคีมีส่วนร่วม บุคลากรดี 
บริการดีประชาชนมสีุขภาพดี มีเกณฑ์ประเมิน ดังนี ้

เกณฑ์หมวด 1 การน าองค์กรและการจัดการด ี
เกณฑ์หมวด 2 การให้ความส าคญักับประชากรเป้าหมาย ชุมชนและผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี 
เกณฑ์หมวด 3 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 
เกณฑ์หมวด 4 การจัดระบบบริการครอบคลุมประเภทและประชากรทุกกลุ่มวัย  
เกณฑ์หมวด 5 ผลลัพธ์ 

เกณฑ์เป้าหมาย : ร้อยละของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลผ่านเกณฑ์การประเมินคณุภาพ รพ.สต.  
ปีงบประมาณ 60  ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 25 ร้อยละ 50 ร้อยละ 75 ร้อยละ 100 
 

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลให้มีคณุภาพได้มาตรฐาน เน้นการพัฒนาคุณภาพ
ระบบบริการสุขภาพและกระบวนการบริการ เพื่อตอบสนองความตอ้งการและความจ าเป็น 
ด้านสุขภาพของประชาชน เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาเครือข่ายระบบบริการสุขภาพปฐม
ภูมิ และแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) ให้ครอบคลุมทุกมิติ สามารถ
ขับเคลื่อนไปได้อยา่งมีประสิทธิภาพและมีความต่อเนื่อง 

ประชากรกลุม่เป้าหมาย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทั่วประเทศ จ านวน 9,878 แห่ง 
วิธีการจัดเก็บข้อมลู ส ารวจและประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานคณุภาพโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบลติดดาวโดย

ทีมนิเทศและตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุข 
แหล่งข้อมลู ส ารวจและประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานคณุภาพโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบลติดดาว 
รายการข้อมลู 1 A = จ านวนโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต าบลทีผ่่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล 

ส่งเสริมสุขภาพต าบลตดิดาว 
รายการข้อมลู 2 B = จ านวนโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต าบลทั้งหมด 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 4 
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เกณฑ์การประเมิน : 
ปี 2560 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
   ร้อยละ 10 

ปี 2561 : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

   ร้อยละ25 
ปี 2562 :  

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
   ร้อยละ50 

ปี 2563 : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

   ร้อยละ75 
ปี 2564 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
   ร้อยละ 100  

วิธีการประเมินผล :  1. เขต สสจ. ผลักดันและสร้างความเข้าใจข้ันตอน/กระบวนการ/ความเชื่อมโยงของนโยบาย 
2. ทีมนิเทศและตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุขท าการส ารวจ และประเมินโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลติดดาว 
3. สรุปผลการประเมิน 
4. ค านวณอัตราส่วนของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพทั้งหมด 

รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน Baseline 
data 

หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 2558 2559 

- - - - - 
 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1. พญ.ณภัทร สิทธิศักดิ์  นายแพทย์ช านาญการพิเศษ  โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-5902351  
ส านักงานเขตสุขภาพที่ 8 จังหวัดอุดรธานี 
2. นายทองดี  มุ่งดี     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5902351 โทรสาร : 02-5902352   
E-mail :mungdee@health.moph.go.th  
ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ 

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล (ระดบัส่วนกลาง) 

ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 

1. นส.ลินดา  เหล่ารตันใส นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5902356 E-mail : linda@health.moph.go.th 
2. นายทองดี  มุ่งดี     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
โทรศัพท์ท่ีท างาน 02-5902351   
โทรสาร : 02-5902352  E-mail :mungdee@health.moph.go.th 
3. นายสมบูรณ์  ทรัพย์พุ่ม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ โทรศัพท์ท่ีท างาน 02-5902351  
โทรสาร : 02-5902352  E-mail :ssombon@hotmail.com 
ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ 
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