
 แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ .ศ .25 60 
คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการ 

      หัวข้อ 2.1 การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ 

จังหวัด   ..................................เขตสุขภาพที่  ................. ตรวจราชการวันที่ ...........................................  
 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 
ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปิดด าเนินการในพื้นที่ (Primary Care Cluster) 

 

2. สถานการณ์ 
.............................................................................................................................................................  

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

3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์  (ระบุรายการข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการตรวจติดตามที่จ าเป็ นในแต่ละ

ประเด็น) 

ล าดับ ตัวช้ีวัด รายการ
ข้อมูล 

อ าเภอ 1 
(ข้อมูล ณ  

วันท่ีรับตรวจ)  

อ าเภอ 1 
(ข้อมูล ณ  

วันท่ีรับตรวจ)  

อ าเภอ 
...... 

ภาพรวมจังหวัด 

(ข้อมูล ณ  
วันที่รับตรวจ)  

ภาพรวมจังหวัด 
- รอบ 1 ณ ไตรมาส 1 

(ข้อมูล ต .ค . – ธ .ค. 59) 
-  รอบ 2 ณ ไตรมาส 2 

  (ข้อมูล ต.ค. 59 –  มี .ค.. 60) 

 ร้อยละของคลินิก
หมอครอบครัวที่
เปิดด าเนินการใน
พื้นที่ (Primary 
Care Cluster) 
 

เป้าหมาย      
ผลงาน      

อัตรา /ร้อยละ       

ประเด็นส าคัญท่ีขอให้เก็บข้อมูลการด าเนินงานคลินิกหมอครอบครัว(Primary care cluster) ดังนี้ 

ประเด็นที่ ๑ การจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว (Primary care cluster) ในอ าเภอ 

๑. ชื่อโรงพยาบาล..........................................  อ าเภอ.......................................จังหวัด.................................

จ านวนคลินิกหมอครอบครัวที่จัดตั้งขึ้นในพ้ืนที่รับผิดชอบมีจ านวน....................ทีม 

 

๒. รายละเอียดคลินิกหมอครอบครัว 

ประกอบด้วยหน่วยบริการปฐมภูมิ       ใช้หน่วยบริการเดิม           สร้างหน่วยบริการขึ้นใหม่    

แบบ ตก .1 



 

 

 

ล าดับ ชื่อคลินิกหมอครอบครัว จ านวนทีม ชื่อหน่วยบริการปฐมภูมิที่เป็น
องค์ประกอบ 

ชื่อผู้จัดการ 
เบอร์โทรศัพท์ 

 
 
 

   
 

 

 
 
 

    

  
 
 

   

 
 
 

    

๓. ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ(Catchment population)  

หลักเกณฑ์ส าคัญ  คือ๑ ทีม : ๑๐,๐๐๐ คน(เป็นตัวเลขประชากรโดยประมาณ สามารถยืดหยุ่นจ านวน

ประชากรได้ ๘,๐๐๐ - ๑๒,๐๐๐ คน) 

- Cluster ที่ ๑  ชื่อ.......................................................... จ านวนประชากร มีดังนี้ 

ที ่ รายการ 
จ านวน/ทีม 

รวม 
๑ ๒ ๓ 

๑ ข้อมูลประชากร(รวมทั้งหมด)     

๒ สิทธิประกันสุขภาพ     

๓ สิทธิเบิกได้/ข้าราชการ     

๔ สิทธิประกันสังคม     

๕ แรงงานต่างด้าว     



๖ บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ     

 
รวมประชากรทุกสิทธิ/ทีม    

 
 

 

 

- Cluster ที่ ๒  ชื่อ.......................................................... จ านวนประชากร มีดังนี้ 

ที ่ รายการ 
จ านวน/ทีม 

รวม 
๑ ๒ ๓ 

๑ ข้อมูลประชากร(รวมทั้งหมด)     

๒ สิทธิประกันสุขภาพ     

๓ สิทธิเบิกได้/ข้าราชการ     

๔ สิทธิประกันสังคม     

๕ แรงงานต่างด้าว     

๖ บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ     

 
รวมประชากรทุกสิทธิ/ทีม    

 
 

 

- Cluster ที่ ๓  ชื่อ.......................................................... จ านวนประชากร มีดังนี้ 

ที ่ รายการ 
จ านวน/ทีม 

รวม 
๑ ๒ ๓ 

๑ ข้อมูลประชากร(รวมทั้งหมด)     

๒ สิทธิประกันสุขภาพ     

๓ สิทธิเบิกได้/ข้าราชการ     

๔ สิทธิประกันสังคม     

๕ แรงงานต่างด้าว     



๖ บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ     

 
รวมประชากรทุกสิทธิ/ทีม    

 
 

 

 

 

- Cluster ที่ ๔  ชื่อ.......................................................... จ านวนประชากร มีดังนี้ 

ที ่ รายการ 
จ านวน/ทีม 

รวม 
๑ ๒ ๓ 

๑ ข้อมูลประชากร(รวมทั้งหมด)     

๒ สิทธิประกันสุขภาพ     

๓ สิทธิเบิกได้/ข้าราชการ     

๔ สิทธิประกันสังคม     

๕ แรงงานต่างด้าว     

๖ บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ     

 
รวมประชากรทุกสิทธิ/ทีม    

 หมายเหตุ  หากมีมากกว่า ๔Cluster ให้เขียนเพ่ิมเติมได้ตามความเหมาะสม 

๔. การจัดท าทะเบียนประชากรที่รับผิดชอบ   

 รูปแบบทะเบียนประชากร เช่น  การใช้ทะเบียน electronic เป็นต้น 

 การเข้าถึงข้อมูลประชากร สามารถเข้าถึงได้สะดวกหรือไม่ 

 



๕. การด าเนินการตามเกณฑ์หลักของการจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว(Major criteria) 

หากในปัจจุบันยังไม่มีระบบการท างานครบถ้วนจะต้องแสดงแผนให้มีระบบการท างานดังกล่าวแล้วเสร็จในปี งบประมาณ ๒๕๖๐ 

เกณฑ์ในการจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว(PCCor Team) 

เกณฑ์หลัก(Major criteria) 
 Major criteria มี ไม่มี รายละเอียดแผนด าเนินการ 

๑. Staff Doctor ๑ : ๘,๐๐๐ – ๑๒,๐๐๐ pop. 
ก าหนดให้เป็นแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวหรือ
แพทย์ที่ผ่านการอบรมในหลักสูตรระยะสั้นของ
ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวเท่านั้น 

   

๒. System ๒.๑การจัดระบบบริการ  
- Service Package รายกลุ่มวัย 
- Call center or Line group 
- Continuity care เช่น การเยี่ยมบ้าน , 

Long term care etc. 

   

๒.๒ ระบบส่งต่อ 
- Green Channel 
- ระบบRefer Back 

   

๒.๓ ระบบบัญชี 
- Virtual Account 

   

๒.๔ ระบบข้อมูล 
- โปรแกรมข้อมูลผู้ป่วยที่เชื่อมโยงกับ

   



โรงพยาบาลแม่ข่าย 
- ระบบรายงานประจ าเดือน/ไตรมาส 

 
๒.๕ระบบบริหารจัดการ 

- มีผู้จัดการประจ าPCC หรือ ทีม 
- มีผู้ประสานงานPCCระดับ CUP  

 
 

  

๓. Structure อาคารส านักงานที่เข้าถึงบริการได้ง่ายและ
ครอบคลุม 

   

เกณฑ์รอง(Minor criteria) 

 Minor criteria มี ไม่มี รายละเอียดแผนด าเนินการ 
๑. Staff พยาบาลวิชาชีพ, นวก.หรือ จพ.สาธารณสุข , 

ทันตาภิบาล,เภสัชกรหรือเจ้าพนักงานเภสัช
กรรม  ต้องจัดให้มีบุคลากรได้ ๕๐% ของกรอบ
ที่ก าหนดและต้องมีแผนการสรรหาที่ชัดเจนให้
ได้ครบถ้วนใน ๒ปี 
สหวิชาชีพอ่ืน ต้องมีแผนการสรรหา 

   

๒. System การจัดระบบบริการร่วมกับชุมชน 
 

   

- Ambulance 
- Lab &Investigation 

   

- แผนการเงิน(Planfin)    



- แผนเงินบ ารุง 
- การท างานผ่าน Tablet / Smart phone    
อ่ืนๆทีตรวจพบ 
 

   

๓. Structure จัดให้มีเครื่องมือตามความจ าเป็น เช่น EKG , 
รถยนต์ เป็นต้น 

   

ประเด็นที่ ๒ กลไกการขับเคลื่อนให้เกิดการท างานของคลินิกหมอครอบครัว(Primary care cluster) 

   ขอรายละเอียดของกลไกการบริหารจัดการเพ่ือขับเคลื่อนระบบการจัดตั้งและด าเนินการคลินิกหมอครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพในระดับเขตบริการ
สุขภาพและระดับจังหวัด ต้องการให้เกิดคณะกรรมการขับเคลื่อนคลินิกหมอครอบครัวและผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและก าลังคนด้านปฐมภูมิระดับ
จังหวัด โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 องค์ประกอบ:ประกอบด้วยจ านวนกรรมการตามความเหมาะสมและมีผู้รับผิดชอบ PCCหลักระดับจังหวัด (ADMIN )และผู้ประสานงานระดับจังหวัดเป็น
กรรมการ 

 บทบาทหน้าที่ : จัดท าแผน จัดตั้งและพัฒนา PCCให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาของกระทรวงสาธารณสุขทั้งระยะสั้นและระยะยาว   โดยให้มีแผนที่
ครอบคลุมประเด็นส าคัญ ดังต่อไปนี้ 
๑. บริหารจัดการทรัพยากรทั้งคน เงิน ของ ในภาพจังหวัดเพ่ือขับเคลื่อนPCC 
๒. บริหารจัดการให้เกิดการเชื่อมโยงการท างานกับระบบสุขภาพอ าเภอเพ่ือขับเคลื่อนPCC 
๓. พัฒนาสถาบันฝึกอบรมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวในระดับจังหวัดตามแนวทางของกระทรวง 
๔. ผลิตพัฒนาแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและก าลังคนด้านปฐมภูมิรองรับPCC 

๖. ข้อมูลกลไกการขับเคลื่อน ๒ ระดับ ดังนี้ 
ระดับ องค์ประกอบของผู้ขับเคลื่อนงาน/

กรรมการหรืออ่ืนๆ 
บทบาท/หน้าที่ท่ีก าหนด หมายเหตุ 



๑. ระดับเขต 
 

   

๒. ระดับจังหวัด 
 
 
 
 

   

  ชื่อผู้รับผิดชอบงานระดับจังหวัด...........................................................................เบอร์โทร.......................................E-mail:……………………………………………….. 

  ชื่อผู้รับผิดชอบงานระดับอ าเภอ...........................................................................เบอร์โทร.......................................E-mail:……………………………………………….. 

๗. แผนการจัดหาแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวประจ าคลินิกหมอครอบครัวของจังหวัด ตั้งแต่ ปี๒๕๖๐-๒๕๖๙ 

จ านวนแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวที่ปฏิบัติงานจริงในคลินิกหมอครอบครัว(PCC) ปี ๒๕๖๐ ............................... คน 

 ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๖ ๖๗ ๖๘ ๖๙ 

๑. แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวที่จบ

การศึกษา 

          

๒. ศักยภาพการผลิตแพทย์เวชศาสตร์

ครอบครัวในจังหวัดตามแนวทาง

กระทรวง (จ านวนคน) 

          

๓. แผนจัดสรรแพทย์ที่เข้าอบรม

หลักสูตรระยะสั้น (Shortcourse 

          



training  เวลา ๔ เดือน) 

๘. แผนการจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัวของจังหวัด ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๙ 

ประชากรทุกสิทธิ ในปี ๒๕๖๐ เท่ากับ......................คน  จ านวนเป้าหมายคลินิกหมอครอบครัว........................ทีม 

 ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๖ ๖๗ ๖๘ ๖๙ 

จ านวนทีมในแต่ละปี           

 

 

 

 

 

ประเด็นที่ ๓ส ารวจความต้องการ โครงสร้างอาคารสถานที่ ครุภัณฑ์และสิ่งสนับสนุนต่างๆ 

ประเด็นหลัก ความต้องการ เหตุผล 
อาคาร/เครื่องมือที่ต้องการ จ านวน 

โครงสร้างอาคารสถานที่ 
(ระบุในกรณีท่ีพบว่ามีความ
จ าเป็นต้องจัดสรรเพิ่มเติมหรือ
จ าเป็นต้องใช้งบประมาณการ
ปรับปรุง) 

   



ครุภัณฑ์/เครื่องมือแพทย์ที่จ าเป็น 
(ให้ประเมินจากความจ าเป็นในพื้นที่
ประกอบกับหลักเกณฑ์การจัดตั้งที่
ก าหนดไว้เป็นหลัก) 
 
 
 

   

สิ่งท่ีต้องการการสนับสนุนอ่ืนๆ 
 
 
 
 
 

   

 

 

 



4 . ประเด็นส าคัญท่ีเป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จ 

(Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห์ จากการตรวจ

ติดตาม 

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

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

5 . ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 

ปัญหา /อุปสรรค/ที่ท าให้การ

ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์  

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ 

 

สิ่งที่ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการรับ

ไปประสาน หรือ ด าเนินการต่อ 

   

   
 

6 . ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง  /ต่อผู้บริหาร  /ต่อระเบียบ  กฎหมาย  

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

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

7 . นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี)  

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

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

 

     ผู้รายงาน....................................................................................... 

     ต าแหน่ง.........................................................................................  

     วัน/เดือน/ปี...................................................................................  

     โทร .....................................e-mail………………………………………… 

 

 

 



 

 

 แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ .ศ . 2560 
คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการ 

      หัวข้อ 2.2 การพัฒนาระบบปฐมภูมิและสุขภาพอ าเภอ (District Health System : DHS) 

จังหวัด   ..................................เขตสุขภาพที่  ................. ตรวจราชการวันที.่..........................................  
 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 
    ร้อยละของอ าเภอที่มี District Health System (DHS) ที่เชื่อมโยงระบบบริการปฐมภูมิกับชุมชนและท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ ร้อยละ๙๕ 

ค าอธิบายแบบฟอร์มการพัฒนาระบบปฐมภูมิและสุขภาพอ าเภอ (District Health System : DHS) ปีงบประมาณ 2560 แบบบูรณาการ 
              เป็นแบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูลและแบบรายงานข้อมูล จ าแนกรายอ าเภอ  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ที่ด าเนินการของระดับพื้นท่ีสามารถน า ข้อมูลไปใช้ในการประเมิน
ตนเองและวางแผนการด าเนินการตามกลไกระบบสุขภาพอ าเภอที่มีคณะกรรมการจากทุกภาคส่วน โดยใช้ข้อมูลชุดเดียวกันในการด าเนินงานระดับพ้ืนที่ ซึ่งทุกแบบฟอร์มรายงานมี
รายละเอียดที่เหมือนกันคือ  
เขตสุขภาพท่ี... จังหวัด....  ชื่อผู้ประสานงานเขต....  เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์....  ชื่อผู้ประสานงานจังหวัด....  เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์....  และครั้งที1่, 2........ (ให้ระบุวันที่ เดือน 
การลงข้อมูล) ขอความอนุเคราะห์กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน  
 
ประกอบด้วย 4 แบบฟอร์ม ดังนี้ 

แบบฟอร์มท่ี ๑ รายงานการพัฒนาระบบปฐมภูมิและสุขภาพประดับอ าเภอ(District Health System : DHS) 
 
ประเด็นการร่วมกันแก้ไขปัญหาสุขภาพของพื้นที่ตามบริบท 
                    ประเมิน 2 รอบตามการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข    ประกอบด้วย 3 ประเด็น คือ 
                    1.) ปัญหาสุขภาพส าคัญ 1 เรื่อง (ODOP)    2.)อุบัติเหตุ     3.)Long Term Care   โดยระบุระดับพัฒนา UCCARE  

แบบ ตก. 1 



 

 
 

แบบฟอร์มท่ี ๒ การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน การพัฒนาระบบปฐมภูมิและสุขภาพประดับอ าเภอ (District Health System : DHS) 
                   ที่เป็นเป้าหมายที่ส าคัญของการด าเนินงาน โดยจัดเก็บ ๑ ครั้ง (รอบท่ี 1) ประกอบด้วย  

- จ านวนทีมหมอครอบครัว 3 ระดับ         ทีมอ าเภอ ………….ทีม   ทีมต าบล ………….ทีม  ทีมชุมชน………….ทีม 
- จ านวนผู้สูงอาย ุ                 จ านวนผู้สูงอายุทั้งหมด ………..คน     จ านวนผู้สูงอายุติดเตียง………..คน            จ านวนผู้สูงอายุติดบ้าน………..คน 
- จ านวนผู้พิการ                   จ านวนผู้พิการทั้งหมด……….…..คน     จ านวนผู้พิการทีต่้องได้รับการดูแล………..คน 
- จ านวนPalliative Care        จ านวน Palliative Care ทั้งหมด………..คน 
- จ านวนเด็ก ๐-๕ ปีที่ต้องได้รับการส่งเสริมพัฒนาการ        จ านวนเด็ก ๐-๕ ปีทั้งหมด………..คน    จ านวนเด็กอายุ ๐-๕ ปีที่มีพัฒนาการล่าช้า………..คน 
- ต าบลจัดการสุขภาพ            จ านวนต าบลจัดการสุขภาพ ……..ต าบล     จ านวน อปท.ที่ด าเนินการ LTC.................แห่ง   

                                               จ านวน Care Manager…………………คน    จ านวน Care Giver…………………คน 
 

แบบฟอร์มท่ี ๓ แบบรายงานผลงานการพัฒนาระบบปฐมภูมิและสุขภาพประดับอ าเภอ (District Health System : DHS) 
                    ตามเป้าหมายของทีมหมอครอบครัว รายงาน ๑ ครั้ง (รอบท่ี ๒) ประกอบด้วย 

- ผู้สูงอายุจ านวน .........................คน        ผู้สูงอายุติดเตียง………………...คน      จ านวนผู้สูงอายุติดเตียงที่ได้รับการดูแล………..คน 
                                                            จ านวนผู้สูงอายุติดบ้าน………..คน      จ านวนผู้สูงอายุติดบ้านที่ได้รับการดูแล………..คน 

- ผู้พิการจ านวนผู้พิการที่ต้องได้รับการดูแล………..คน        จ านวนผู้พิการได้รับการดูแล………..คน 
- Palliative Care  

จ านวน Palliative Care ทั้งหมด………..คน            จ านวน Palliative Care ที่ได้รับการดูแล………..คน 
- เด็ก ๐-๕ ปีที่ต้องได้รับการส่งเสริมพัฒนาการ                    

จ านวนเด็กอายุ ๐-๕ ปีที่มีพัฒนาการล่าช้า………..คน    จ านวนเด็กอายุ ๐-๕ ปีที่มีพัฒนาการล่าช้าและได้รับการดูแล………..คน 



 

- ต าบลจัดการสุขภาพ 
จ านวนต าบลจัดการสุขภาพ ……..ต าบล              จ านวน อปท.ที่ด าเนินการ LTC.................แห่ง   

           จ านวนCare Manager…………………คน              จ านวน Care Giver……………………คน 
 
 
แบบฟอร์มท่ี ๔   การด าเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจร   Road Traffic Injury  
          เป็นการจัดเก็บข้อมูลย้อนหลัง 2 ปี (2558,2559) ปี2560 ด าเนินการจัดเก็บ 2 ครั้ง  
                  ครั้งที๑่ การตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่๑      ครั้งที่ ๒ การตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่๒      ประกอบด้วย 

– จ านวนจุดเสี่ยง                      ป ี2559.......................แห่ง   ป ี2560.......................แห่ง 
– จุดเสี่ยงที่ได้รับการแก้ไข           ปี 2559.......................แห่ง   ป ี2560.......................แห่ง 
– จ านวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุ          ข้อมูลย้อนหลัง ปี 2558.............ครั้ง   ,   ป ี2559 …………………...ครั้ง 

                                                            ปี2560 รอบท่ี ๑………….….ครั้ง           รอบท่ี ๒........................ครั้ง 
– จ านวนที่ได้รับผู้บาดเจ็บ            ข้อมูลย้อนหลัง ปี 2558.............ครั้ง   ,   ปี 2559 …………………...ครั้ง 

                                                            ปี 2560 รอบท่ี ๑…………….ครั้ง           รอบท่ี ๒........................ครั้ง 
– จ านวนผู้ที่เสียชีวิต                   ข้อมูลย้อนหลัง ปี 2558.............ครัง้   ,   ปี 2559 …………………...ครั้ง  

                                                            ปี 2560 รอบท่ี ๑…………….ครั้ง           รอบท่ี ๒........................ครั้ง 
 
ขอความอนุเคราะห์ผู้นิเทศงานปฐมภูมิและสุขภาพอ าเภอของเขตสุขภาพและผู้ประสานงานระดับเขต   กรอกรายละเอียดและขอให้จัดส่งข้อมูลดังกล่าวของ 
แต่ละรอบของการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขไปที่  

              ไปรษณีย์อิเลกโทรนิกส์ :primaryhealth59@gmail.com 

 

mailto:primaryhealth59@gmail.com


 

 
 

 



 

แบบรายงานการพัฒนาระบบปฐมภูมิและสุขภาพระดับอ าเภอ (District Health System : DHS) ปีงบประมาณ2560 O รอบท่ี 1……………………… 
เขตสุขภาพท่ี.................................จังหวัด..................................................... O รอบท่ี 2………………………. 
ชื่อผู้ประสานงานเขต…………………………………………. เบอร์โทร....................................... email ; ………… 

 ชื่อผู้ประสานงานจังหวัด …………………………………… เบอร์โทร...................................... email ; ……… 

 

ล าดับ 
 
 

รายชื่อ
อ าเภอ 

 
 

การร่วมกันแก้ไขปัญหาสุขภาพของ
พ้ืนที่ตามบริบท 

ระดับพัฒนา UCCARE ในภาพรวม (ระบุระดับ) 

ผ่าน/ 
ไมผ่่าน 
(รอบ 2) 

1. Unity 
Team 

2. 
Community 
participation 

3. Customer 
Focus 

4.Appreciation 

5. Resource 
sharing and 

human 
development 

6. Essential 
care 

รอบ 1 รอบ 2 รอบ 1 รอบ 2 รอบ 1 รอบ 2 รอบ 1 รอบ 2 รอบ 1 รอบ 2 รอบ 1 รอบ 2 

1 อ าเภอ
..................... 

                            
    1.ปัญหาสุขภาพส าคัญ 1 เรื่อง(ODOP) 

 
                          

    2.อุบัติเหตุ                           
    3.Long term care                           
2 อ าเภอ

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

    1.ปัญหาสุขภาพส าคัญ 1 เรื่อง(ODOP) 

 
                          

    2.อุบัติเหตุ                           
  3.Long term care              
3 อ าเภอ               
  1.ปัญหาสุขภาพส าคัญ 1 เรื่อง(ODOP) 

 
             

  2.อุบัติเหตุ              
 
 

 3.Long term care              



 

 

 

 

 

 

 

แบบจัดเก็บข้อมูลการพัฒนาระบบปฐมภูมิและสุขภาพระดับอ าเภอ (District Health System : DHS) ปีงบประมาณ  2560 
O รอบท่ี 1 

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

เขตสุขภาพท่ี.................................จังหวัด..................................................... 
ชื่อผู้ประสานงานเขต……………………………………………เบอร์โทร.......................................email ; ……………...................... 

ชื่อผู้ประสานงานจังหวัด …………………………………….เบอร์โทร....................................... email ; ……………...................... 

ล าดับ รายชื่ออ าเภอ 

จ านวนทีมหมอครอบครัว ผู้สูงอาย ุ ผู้พิการ Palliative  
Care 

เด็ก 0-5ปีท่ีต้องได้รับ
การส่งเสริมพัฒนาการ 

ต าบลจัดการสุขภาพ 

อ าเภอ 
(ทีม) 

ต าบล
(ทีม) 

ชุมชน
(ทีม) 

ทั้งหมด
(คน) 

ติดเตียง
(คน) 

ติดบ้าน
(คน) 

จ านวน
ทั้งหมด 

จ านวนผู้
พิการที่
ต้อง
ได้รับ
การดูแล 
(คน) 

จ านวน 
Palliative 
Care
ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวน
เด็กอายุ 
0-5ปี
ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวน
เด็กอาย ุ
0-5 ปีท่ีมี
พัฒนาการ

ล่าช้า 
(คน) 

จ านวน
ต าบล
จัดการ
สุขภาพ 
(ต าบล) 

จ านวน 
อปท. 

ที่ด าเนินการ 
LTC 
(แห่ง) 

จ านวน 
Care 

Manager 
(คน) 

จ านวน 
Care 
Giver 
(คน) 

1 …………………                
2 …………………                
3 …………………..                
4 ………………….                
5 ………………….                
 รวม                



 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

แบบรายงานการพัฒนาระบบปฐมภูมิและสุขภาพระดับอ าเภอ (District Health System : DHS)  
ผลงานตามเป้าหมายของทีมหมอครอบครัวปีงบประมาณ2560 

O รอบท่ี 2 
………………………….. 

เขตสุขภาพที.่.....................จังหวัด.................................... 

ชื่อผู้ประสานงานเขต……………………………………………เบอร์โทร.......................................email ; ……………...................... 

ชื่อผู้ประสานงานจงัหวัด……………………………เบอร์โทร.......................................email ; ……………...................... 

ล าดับ 
 

รายชื่ออ าเภอ 
 

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ Palliative Care 
เด็กอาย ุ0-5 ปี ที่ต้อง

ได้รับการส่งเสริม
พัฒนาการ 

ต าบลจัดการสุขภาพ 

จ านวน
ผู้สูงอายุ 
ติดเตียง 

จ านวน
ผู้สูงอายุ 
ติดเตียง 
ที่ได้รับ
การดูแล 

จ านวน
ผู้สูงอายุ 
ติดบ้าน 

จ านวน
ผู้สูงอายุ 
ติดบ้าน 
ที่ได้รับ
การดูแล 

จ านวน 
ผู้พิการ 
ที่ต้อง
ได้รับ 

การดูแล 

จ านวน 
ผู้พิการ 

ได้รับการ
ดูแล 

 

จ านวน 
Palliative 

Care
ทั้งหมด 

จ านวน 
Palliative 
Care ที่
ได้รับการ

ดูแล 

จ านวน
เด็ก 

อาย ุ0-5 
ปี 
ที่มี

พัฒนากา
รล่าช้า 

จ านวนเด็ก 
อายุ 0-5 ปี 

ที่มี
พัฒนาการ
ล่าช้าและ
ได้รับการ

ดูแล 

จ านวน
ต าบล
จัดการ
สุขภาพ 
(ต าบล) 

จ านวน 
อปท. 

ที่
ด าเนินการ 

LTC 
(แห่ง) 

จ านวน 
Care 

Manager 
(คน) 

จ านวน 
Care 
Giver 
(คน) 

1 ...................                         
2 ...................                         
3 ...................                         
4 ...................                         
5 ...................                         

 
รวม                         



 

 
 

 

แบบจัดเก็บข้อมูลการพัฒนาระบบปฐมภูมิและสุขภาพระดับอ าเภอ (District Health System : DHS) ปีงบประมาณ  2560 
การด าเนินงานป้องกนัการบาดเจ็บจากการจราจรRoad Traffic Injury 

O รอบท่ี 1.............. 
O รอบท่ี 2............. 

เขตสุขภาพที.่................................จังหวัด..................................................... 
ชื่อผู้ประสานงานเขต……………………………………………………………เบอร์โทร.......................................email ; ……………...................... 
ชื่อผู้ประสานงานจังหวัด ……………………………………………………….เบอร์โทร.......................................email ; ……………...................... 
ล าดับ 

 
รายชื่ออ าเภอ 

จ านวนจุดเสี่ยง 
(แห่ง) 

จุดเสี่ยงที่ได้รับ
การแก้ไข 
(แห่ง) 

จ านวนคร้ังท่ีเกิดอุบัติเหตุ จ านวนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ จ านวนผู้ที่เสียชีวิต 

ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ 

2559 2560 2559 2560 2558 2559 
2560 

2558 2559 
2560 

2558 2559 
2560 

รอบ1 รอบ2 รอบ1 รอบ2 รอบ1 รอบ2 
1 ……………………..                 
2 ……………………..                 
3 ……………………..                 
4 ……………………..                 
5 ……………………..                 
 รวม                 



 

เอกสารแนบท้าย 
๑.ตามองค์ประกอบ UCCARE   ดังนี้ 

๑. การท างานเป็นทีม (Unity Team) 
๒. การให้ความส าคัญกับกลุ่มเป้าหมายและประชาชน (Customer Focus) 
๓. การมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคี (Community participation) 
๔. การชื่นชมและให้คุณค่า (Appreciation) 
๕. การแบ่งปันทรัพยากร และการพัฒนาบุคลากร (Resource sharing and human 

development) 
๖. การดูแลผู้ป่วยและประชาชน (Essential care ) 

๒. แนวทางการพัฒนาDHS – PCA  
1 
 

มีแนวทางที่ชัดเจน และ/หรือ เริ่มด าเนินการ 
(แนวทาง ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ วัตถุประสงค์เป็นอย่างไร, แผนขั้นตอนเป็นอย่างไร และ
ตัววัดเป้าหมาย วิธีการติดตามประเมินผลเป็นอย่างไร) 

2 มีการขยายการด าเนินการเพ่ิมข้ึน แต่ยังไม่ครอบคลุม  
3 
 

ด าเนินการอย่างเป็นระบบ และ/หรือ มีการทบทวน ประเมินและปรับปรุงกระบวนการที่ส าคัญและ/
หรือ มีการด าเนินการครอบคลุม 
(ระบบ หมายถึง สามารถท าซ้ าได้ มีขั้นตอนชัดเจน)  
(การด าเนินการ  ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ท าได้ครอบคลุมทุกขั้นตอนตามแผนหรือไม่
อย่างไร, คนที่ได้รับมอบหมายท าหน้าที่ทุกคนหรือไม่อย่างไร และคนที่ท าท าอย่างมุ่งม่ันหรือไม่อย่างไร) 

4 
 

มีการทบทวน ประเมินผลและปรับปรุงโดยใช้ข้อมูลจริงและมีการเรียนรู้เพ่ือปรับพัฒนาให้ดีขึ้น  
(การเรียนรู้  ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ผลลัพธ์ตรงเป้าหรือไม่อย่างไร , มีการแลกเปลี่ยน
บทเรียนที่ได้รับหรือไม่อย่างไร และมีการน าบทเรียนไปปรับปรุงหรือไม่อย่างไร) 

5 
 

มีการบูรณาการการพัฒนาใหม่เข้าสู่ระบบงานหลักขององค์กร เริ่มเห็นผลการเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึน และ
ตอบสนองต่อเป้าหมาย/พันธกิจองค์กร 
(การบูรณาการ  ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ความสอดคล้องของเป้า แผน ปฏิบัติ วัด ปรับ , 
ความสอดคล้องกับกระบวนการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และความสอดคล้องกับเป้าหมายของเครือข่ายบริการ
ปฐมภูมิ) 



 

 

UCARE 1 เริ่มมแีนวทาง    
และ/หรือ เริ่ม

ด าเนินการ 

2 ขยายการ
ด าเนินการ 

3 ด าเนินการเป็นระบบ 
และ/หรือครอบคลุม 

4 เรียนรู ้ 5 บูรณาการ ค าส าคัญและนิยามปฏิบัติการ 

 มีแนวทางที่จะท างาน
ร่วมกันและ
ด าเนินงานตามหน้าที่
ในส่วนที่รับผิดชอบ 
 

มีการท างานร่วมกัน
เป็นทีมในบาง
ประเด็น  
และ/หรือ มภีาคีภาค
ส่วนร่วมด้วย 

cross functionalเป็น
team ระหว่างฝ่ายคิด
วางแผนและด าเนินการ
ร่วมกัน  
โดยมีภาคีภาคส่วนร่วม
ด้วยบางส่วน 

fully integrateเป็น
โครงข่ายทีมเดียวกัน 
ทั้งแนวตั้งและ
แนวราบ 
โดยมีภาคีภาคส่วน
ร่วมด้วย 
 
 

ชุมชน ภาคีภาคส่วน
ต่างๆ ร่วมเป็นทีม
กับ เครือข่าย
สุขภาพ  ในทุก
ประเด็นสุขภาพ
ส าคัญ 

ทีมสุขภาพ (Health Team) 
หมายถึง ทีมภายในหน่วยงาน
เดียวกัน (ทีมรพ.กับรพ., ทีมรพ.
สต.กับทีมรพ.สต. , ทีมระหว่าง
หน่วยงาน (ทีมรพ.กับทีมรพ.
สต.), ทีมแนวตั้งและทีมแนวราบ 
และ/หรือ ทีมข้ามสายงาน (ภาคี
ภาคส่วนต่าง )ๆ 
 

 มีช่องทางในการรับรู้
และเข้าใจ ความ
ต้องการของ
ประชาชนและ
ผู้รับบริการเป็นแบบ 
reactive 
 

มีช่องทางในการรับรู้
และเข้าใจ ความ
ต้องการ ของ
ประชาชนและ
ผู้รับบริการที่
หลากหลายอย่าง
น้อยในกลุ่มท่ีมี
ปัญหาสูง 
 

มีช่องทางการรับรู้และ
เข้าใจความต้องการของ
ประชาชนและ
ผู้รับบริการ แต่ละกลุ่ม 
ครอบคลุมประชากรส่วน
ใหญ ่และน ามาแก้ไข 
ปรับปรุงระบบงาน 

มีการเรียนรู้และ
พัฒนาช่องทางการ
รับรู้ ความต้องการ
ของประชาชนแต่ละ
กลุ่ม ให้สอดคล้อง 
และมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 
 

ความต้องการของ
ประชาชนและ
ผู้รับบริการ ถูกน ามา
บูรณาการกับ
ระบบงานต่างๆ จน
ท าให้ประชาชน 
เชื่อมั่น ศรัทธา 
ผูกพัน และมีส่วน
ร่วมกับเครือข่าย
บริการปฐมภูมิ 
 

ความต้องการของประชาชน
และผู้รับบริการ(Health Need 
) หมายถึง ประเด็นปัญหาหรือ
ประเด็นพัฒนา ที่ประชาชนและ
ผู้รับบริการจ าเป็นต้องได้รับโดย
หมายรวมทั้งในส่วนของ felt 
need (เช่น การรักษาฟ้ืนฟู)
และ unfelt need (เช่น 
บริการส่งเสริมป้องกัน) 
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UCARE 1 เริ่มมแีนวทาง    
และ/หรือ เริ่ม

ด าเนินการ 

2 ขยายการ
ด าเนินการ 

3 ด าเนินการเป็นระบบ 
และ/หรือครอบคลุม 

4 เรียนรู ้ 5 บูรณาการ ค าส าคัญและนิยามปฏิบัติการ 

 มีแนวทาง หรือเริ่มให้
ชุมชน และภาคี
เครือข่ายมีส่วนร่วมใน
การด าเนินงานด้าน
สุขภาพ 

ด าเนินการให้ชุมชน 
และภาคีเครือข่าย 
ร่วมรับรู้ ร่วม
ด าเนินการด้าน
สุขภาพ ในงานที่
หลากหลายและ
ขยายวงกว้างเพ่ิมข้ึน 

ชุมชน และภาคีเครือข่ายมี
ส่วนร่วมคิด ร่วม
ด าเนินการด้านสุขภาพ
อย่างเป็นระบบกับ
เครือข่ายบริการปฐมภูมิ 
และมีการขยายวงได้
ค่อนข้างครอบคลุม 

ชุมชน และภาคี
เครือข่ายร่วมคิด ร่วม
วางแผน ร่วม
ด าเนินการด้าน
สุขภาพ และมีการ
ทบทวน เรียนรู้ 
ปรับปรุงกระบวนการ
มีส่วนร่วมให้
เหมาะสมมากขึ้น  
 

ชุมชน และภาคี
เครือข่ายร่วม
ด าเนินการอย่างครบ
วงจร รวมทั้งการ
ประเมินผล จนร่วม
เป็นเจ้าของการ
ด าเนินงานเครือข่าย
บริการปฐมภูมิ 

 

 มีแนวทางหรือวิธีการ
ที่ชัดเจน หรือเริ่ม
ด าเนินการในการดูแล  
พัฒนา และสร้าง
ความพึงพอใจของ
บุคลากร 

มีการขยายการ
ด าเนินการตาม
แนวทางหรือวิธีการ
ในการดูแล พัฒนา 
และสร้างความพึง
พอใจของบุคลากร
เพ่ิมข้ึนในแต่ละ
หน่วยงาน หรือในแต่
ละระดับ 
 
 

ด าเนินการตามแนวทาง
หรือวิธีการดูแลพัฒนา
และสร้างความพึงพอใจ 
และความผูกพัน
(engagement) ของ
บุคลากรให้สอดคล้องกับ
ภารกิจที่จ าเป็นอย่างเป็น
ระบบ 

เครือข่ายสุขภาพมี
การเรียนรู้ ทบทวน
กระบวนการดูแล 
พัฒนา และสร้าง
ความผูกพันของ
บุคลากรให้สอดคล้อง
กับบริบท 
 

สร้างวัฒนธรรม
เครือข่ายให้บุคลากร
มีความสุข ภูมิใจ 
รับรู้คุณค่าและเกิด
ความผูกพันในงาน
ของเครือข่ายบริการ
ปฐมภูมิ   

ความผูกพัน (engagement) 
หมายถึง การที่บุคลากรมีความ
กระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ และในงานที่ได้รับ
มอบหมาย ด้วยความมุ่งม่ัน
เพ่ือให้บรรลุพันธกิจขององค์กร 
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UCARE 1 เริ่มมแีนวทาง    
และ/หรือ เริ่ม

ด าเนินการ 

2 ขยายการ
ด าเนินการ 

3 ด าเนินการเป็นระบบ 
และ/หรือครอบคลุม 

4 เรียนรู ้ 5 บูรณาการ ค าส าคัญและนิยามปฏิบัติการ 

 มีแนวทาง หรือเริ่มวาง
แผนการใช้ทรัพยากร
ร่วมกัน และ พัฒนา
บุคลากรร่วมกัน เพ่ือ
สนับสนุนการพัฒนา
ระบบสุขภาพชุมชน   

มีการด าเนินการ
ร่วมกัน ในการใช้
ทรัพยากร และ
พัฒนาบุคลากร ใน
บางประเด็น หรือ
บางระบบ 

มีการจัดการทรัพยากร 
และพัฒนาบุคลากร
ร่วมกันอย่างเป็นระบบ
และครอบคลุม ตาม
บริบท และความจ าเป็น
ของพ้ืนที่ เพื่อสนับสนุน
ให้บรรลุตามเป้าหมาย
ของเครือข่ายสุขภาพ 
 

มีการทบทวนและ
ปรับปรุงการจัดการ
ทรัพยากร และ
พัฒนาบุคลากร ให้
เหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน  

มีการจัดการ
ทรัพยากรร่วมกัน
โดยยึดเป้าหมายของ
เครือข่ายสุขภาพ 
(ไม่มีก าแพงก้ัน) 
และมีการใช้
ทรัพยากรจากชุมชน 
ส่งผลให้เกิดระบบ
สุขภาพชุมชนที่
ยั่งยืน  

Resourceหมายถึง คน เงิน 
ของ ความรู้ รวมทั้งข้อมูล ซึ่ง
เป็นปัจจัยน าเข้า (input) ของ
การท างาน 

 มีแนวทาง หรือเริ่ม
ด าเนินการจัดระบบ
ดูแลสุขภาพพ้ืนฐานที่
จ าเป็นในแต่ละกลุ่ม 
ตามบริบทของชุมชน   

มีการจัดระบบดูแล
สุขภาพตามบริบท 
และตามความ
ต้องการของ
ผู้รับบริการ 
ประชาชน และชุมชน
บางส่วน โดยเฉพาะ
กลุ่มท่ีมีปัญหาสูง  

มีการจัดระบบดูแล
สุขภาพตามบริบท ตาม
ความต้องการของ
ผู้รับบริการ ประชาชน
แต่ละกลุ่ม และชุมชนที่
ครอบคลุม ประชากร
ส่วนใหญ่ 

มีการเรียนรู้ ทบทวน 
การจัดระบบดูแล
สุขภาพ และพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้
เกิดการดูแลสุขภาพท่ี
เหมาะสม สอดคล้อง
มากขึ้น 

มีการจัดระบบดูแล
สุขภาพอย่างบูรณา
การร่วมกับประชาชน 
ชุมชนภาคีภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง ส่งผลให้
ประชาชนมีสถานะ
สุขภาพดี  
 

Essential Careหมายถึง 
บริการด้านสุขภาพท่ีจ าเป็น
ส าหรับประชาชน โดย
สอดคล้องกับบริบทของชุมชน 
และเป็นไปตามศักยภาพของ
เครือข่ายบริการปฐมภูมิ 
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 แบบรายงานการตรวจราชการระดับเขต ปีงบประมาณ พ .ศ .25 60 
คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการ 

      หัวข้อ 2.1 การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ 

  ...........................เขตสุขภาพที่  ตรวจราชการวันที่ .........................................  

1. ประเด็นการตรวจราชการ 
ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปิดด าเนินการในพื้นที่ (Primary Care Cluster) 

 

2. สถานการณ์ 
.............................................................................................................................................................  

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

3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์  (ระบุรายการข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการตรวจติดตามที่จ าเป็นในแต่ละ

ประเด็น) 

ล าดับ ตัวช้ีวัด รายการ
ข้อมูล 

จว.1 
……….. 

จว.1 
……… 

ภาพรวมเขต 
รอบ 1  
ข้อมูล 6 เดือน  
ต .ค. 59 -มี.ค. 60 
รอบ  2  
ข้อมูล 9 เดือน  
ต .ค. 59 -มิ.ย. 60 

(ส าหรับเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ)  
ภาพรวมเขต 

-รอบ 1 ข้อมูล ณ ไตรมาส 1 
(ข้อมูล ต .ค . – ธ .ค. 59) 

- รอบ 2 ข้อมูล ณ ไตรมาส 2 
  (ข้อมูล ต.ค. 59 –  มี .ค. 60) 

1. ร้อยละของคลินิก
หมอครอบครัวที่
เปิดด าเนินการใน
พื้นที่ (Primary 
Care Cluster) 
 

เป้าหมาย     
ผลงาน     

อัตรา/ร้อยละ     

ประเด็นส าคัญท่ีขอให้เก็บข้อมูลการด าเนินงานคลินิกหมอครอบครัว(Primary care cluster) ดังนี้ 

ประเด็นที่ ๑ การจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว (Primary care cluster) ในอ าเภอ 

๑. ชื่อโรงพยาบาล..........................................  อ าเภอ.......................................จังหวัด.................................

จ านวนคลินิกหมอครอบครัวที่จัดตั้งขึ้นในพ้ืนที่รับผิดชอบมีจ านวน....................ทีม 

 

แบบ ตก .2 



 

๒. รายละเอียดคลินิกหมอครอบครัว 

ประกอบด้วยหน่วยบริการปฐมภูมิ       ใช้หน่วยบริการเดิม           สร้างหน่วยบริการขึ้นใหม่    

 

ล าดับ ชื่อคลินิกหมอครอบครัว จ านวนทีม ชื่อหน่วยบริการปฐมภูมิที่เป็น
องค์ประกอบ 

ชื่อผู้จัดการ 
เบอร์โทรศัพท์ 

 
 
 

   
 

 

 
 
 

    

  
 
 

   

 
 
 

    

๓. ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ(Catchment population)  

หลักเกณฑ์ส าคัญ  คือ๑ ทีม : ๑๐,๐๐๐ คน(เป็นตัวเลขประชากรโดยประมาณ สามารถยืดหยุ่นจ านวน

ประชากรได้ ๘,๐๐๐ - ๑๒,๐๐๐ คน) 

- Cluster ที่ ๑  ชื่อ.......................................................... จ านวนประชากร มีดังนี้ 

ที ่ รายการ 
จ านวน/ทีม 

รวม 
๑ ๒ ๓ 

๑ ข้อมูลประชากร(รวมทั้งหมด)     

๒ สิทธิประกันสุขภาพ     

๓ สิทธิเบิกได้/ข้าราชการ     

๔ สิทธิประกันสังคม     



๕ แรงงานต่างด้าว     

๖ บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ     

 
รวมประชากรทุกสิทธิ/ทีม    

 
 

 

 

- Cluster ที่ ๒  ชื่อ.......................................................... จ านวนประชากร มีดังนี้ 

ที ่ รายการ 
จ านวน/ทีม 

รวม 
๑ ๒ ๓ 

๑ ข้อมูลประชากร(รวมทั้งหมด)     

๒ สิทธิประกันสุขภาพ     

๓ สิทธิเบิกได้/ข้าราชการ     

๔ สิทธิประกันสังคม     

๕ แรงงานต่างด้าว     

๖ บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ     

 
รวมประชากรทุกสิทธิ/ทีม    

 
 

 

- Cluster ที่ ๓  ชื่อ.......................................................... จ านวนประชากร มีดังนี้ 

ที ่ รายการ 
จ านวน/ทีม 

รวม 
๑ ๒ ๓ 

๑ ข้อมูลประชากร(รวมทั้งหมด)     

๒ สิทธิประกันสุขภาพ     

๓ สิทธิเบิกได้/ข้าราชการ     

๔ สิทธิประกันสังคม     



๕ แรงงานต่างด้าว     

๖ บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ     

 
รวมประชากรทุกสิทธิ/ทีม    

 
 

 

 

 

- Cluster ที่ ๔  ชื่อ.......................................................... จ านวนประชากร มีดังนี้ 

ที ่ รายการ 
จ านวน/ทีม 

รวม 
๑ ๒ ๓ 

๑ ข้อมูลประชากร(รวมทั้งหมด)     

๒ สิทธิประกันสุขภาพ     

๓ สิทธิเบิกได้/ข้าราชการ     

๔ สิทธิประกันสังคม     

๕ แรงงานต่างด้าว     

๖ บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ     

 
รวมประชากรทุกสิทธิ/ทีม    

 หมายเหตุ  หากมีมากกว่า ๔Cluster ให้เขียนเพ่ิมเติมได้ตามความเหมาะสม 

๔. การจัดท าทะเบียนประชากรที่รับผิดชอบ   

 รูปแบบทะเบียนประชากร เช่น  การใช้ทะเบียน electronic เป็นต้น 

 การเข้าถึงข้อมูลประชากร สามารถเข้าถึงได้สะดวกหรือไม่ 

 



๕. การด าเนินการตามเกณฑ์หลักของการจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว(Major criteria) 

หากในปัจจุบันยังไม่มีระบบการท างานครบถ้วนจะต้องแสดงแผนให้มีระบบการท างานดังกล่าวแล้วเสร็จในปี งบประมาณ ๒๕๖๐ 

เกณฑ์ในการจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว(PCCor Team) 

เกณฑ์หลัก(Major criteria) 
 Major criteria มี ไม่มี รายละเอียดแผนด าเนินการ 

๑. Staff Doctor ๑ : ๘,๐๐๐ – ๑๒,๐๐๐ pop. 
ก าหนดให้เป็นแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวหรือ
แพทย์ที่ผ่านการอบรมในหลักสูตรระยะสั้นของ
ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวเท่านั้น 

   

๒. System ๒.๑การจัดระบบบริการ  
- Service Package รายกลุ่มวัย 
- Call center or Line group 
- Continuity care เช่น การเยี่ยมบ้าน , 

Long term care etc. 

   

๒.๒ ระบบส่งต่อ 
- Green Channel 
- ระบบRefer Back 

   

๒.๓ ระบบบัญชี 
- Virtual Account 

   

๒.๔ ระบบข้อมูล 
- โปรแกรมข้อมูลผู้ป่วยที่เชื่อมโยงกับ

   



โรงพยาบาลแม่ข่าย 
- ระบบรายงานประจ าเดือน/ไตรมาส 

 
๒.๕ระบบบริหารจัดการ 

- มีผู้จัดการประจ าPCC หรือ ทีม 
- มีผู้ประสานงานPCCระดับ CUP  

 
 

  

๓. Structure อาคารส านักงานที่เข้าถึงบริการได้ง่ายและ
ครอบคลุม 

   

เกณฑ์รอง(Minor criteria) 

 Minor criteria มี ไม่มี รายละเอียดแผนด าเนินการ 
๑. Staff พยาบาลวิชาชีพ, นวก.หรือ จพ.สาธารณสุข , 

ทันตาภิบาล,เภสัชกรหรือเจ้าพนักงานเภสัช
กรรม  ต้องจัดให้มีบุคลากรได้ ๕๐% ของกรอบ
ที่ก าหนดและต้องมีแผนการสรรหาที่ชัดเจนให้
ได้ครบถ้วนใน ๒ปี 
สหวิชาชีพอ่ืน ต้องมีแผนการสรรหา 

   

๒. System การจัดระบบบริการร่วมกับชุมชน 
 

   

- Ambulance 
- Lab &Investigation 

   

- แผนการเงิน(Planfin)    



- แผนเงินบ ารุง 
- การท างานผ่าน Tablet / Smart phone    
อ่ืนๆทีตรวจพบ 
 

   

๓. Structure จัดให้มีเครื่องมือตามความจ าเป็น เช่น EKG , 
รถยนต์ เป็นต้น 

   

ประเด็นที่ ๒ กลไกการขับเคลื่อนให้เกิดการท างานของคลินิกหมอครอบครัว(Primary care cluster) 

   ขอรายละเอียดของกลไกการบริหารจัดการเพ่ือขับเคลื่อนระบบการจัดตั้งและด าเนินการคลินิกหมอครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพในระดับเขตบริการ
สุขภาพและระดับจังหวัด ต้องการให้เกิดคณะกรรมการขับเคลื่อนคลินิกหมอครอบครัวและผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและก าลังคนด้านปฐมภูมิระดับ
จังหวัด โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 องค์ประกอบ:ประกอบด้วยจ านวนกรรมการตามความเหมาะสมและมีผู้รับผิดชอบ PCCหลักระดับจังหวัด (ADMIN )และผู้ประสานงานระดับจังหวัดเป็น
กรรมการ 

 บทบาทหน้าที่ : จัดท าแผน จัดตั้งและพัฒนา PCCให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาของกระทรวงสาธารณสุขทั้งระยะสั้นและระยะยาว   โดยให้มีแผนที่
ครอบคลุมประเด็นส าคัญ ดังต่อไปนี้ 
๑. บริหารจัดการทรัพยากรทั้งคน เงิน ของ ในภาพจังหวัดเพ่ือขับเคลื่อนPCC 
๒. บริหารจัดการให้เกิดการเชื่อมโยงการท างานกับระบบสุขภาพอ าเภอเพ่ือขับเคลื่อนPCC 
๓. พัฒนาสถาบันฝึกอบรมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวในระดับจังหวัดตามแนวทางของกระทรวง 
๔. ผลิตพัฒนาแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและก าลังคนด้านปฐมภูมิรองรับPCC 

๖. ข้อมูลกลไกการขับเคลื่อน ๒ ระดับ ดังนี้ 
ระดับ องค์ประกอบของผู้ขับเคลื่อนงาน/

กรรมการหรืออ่ืนๆ 
บทบาท/หน้าที่ท่ีก าหนด หมายเหตุ 



๑. ระดับเขต 
 

   

๒. ระดับจังหวัด 
 
 
 
 

   

  ชื่อผู้รับผิดชอบงานระดับจังหวัด...........................................................................เบอร์โทร.......................................E-mail:……………………………………………….. 

  ชื่อผู้รับผิดชอบงานระดับอ าเภอ...........................................................................เบอร์โทร.......................................E-mail:……………………………………………….. 

๗. แผนการจัดหาแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวประจ าคลินิกหมอครอบครัวของจังหวัด ตั้งแต่ ปี๒๕๖๐-๒๕๖๙ 

จ านวนแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวที่ปฏิบัติงานจริงในคลินิกหมอครอบครัว(PCC) ปี ๒๕๖๐ ............................... คน 

 ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๖ ๖๗ ๖๘ ๖๙ 

๑. แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวที่จบ

การศึกษา 

          

๒. ศักยภาพการผลิตแพทย์เวชศาสตร์

ครอบครัวในจังหวัดตามแนวทาง

กระทรวง (จ านวนคน) 

          

๓. แผนจัดสรรแพทย์ที่เข้าอบรม

หลักสูตรระยะสั้น (Shortcourse 

          



training  เวลา ๔ เดือน) 

๘. แผนการจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัวของจังหวัด ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๙ 

ประชากรทุกสิทธิ ในปี ๒๕๖๐ เท่ากับ......................คน  จ านวนเป้าหมายคลินิกหมอครอบครัว........................ทีม 

 ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๖ ๖๗ ๖๘ ๖๙ 

จ านวนทีมในแต่ละปี           

 

 

 

 

 

ประเด็นที่ ๓ส ารวจความต้องการ โครงสร้างอาคารสถานที่ ครุภัณฑ์และสิ่งสนับสนุนต่างๆ 

ประเด็นหลัก ความต้องการ เหตุผล 
อาคาร/เครื่องมือที่ต้องการ จ านวน 

โครงสร้างอาคารสถานที่ 
(ระบุในกรณีท่ีพบว่ามีความ
จ าเป็นต้องจัดสรรเพิ่มเติมหรือ
จ าเป็นต้องใช้งบประมาณการ
ปรับปรุง) 

   



ครุภัณฑ์/เครื่องมือแพทย์ที่จ าเป็น 
(ให้ประเมินจากความจ าเป็นในพื้นที่
ประกอบกับหลักเกณฑ์การจัดตั้งที่
ก าหนดไว้เป็นหลัก) 
 
 
 

   

สิ่งท่ีต้องการการสนับสนุนอ่ืนๆ 
 
 
 
 
 

   

 

 

 



4 . ประเด็นส าคัญท่ีเป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จ 

(Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห์ จากการตรวจ

ติดตาม 

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

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

5 . ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 

ปัญหา /อุปสรรค/ที่ท าให้การ

ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์  

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ 

 

สิ่งที่ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการรับ

ไปประสาน หรือ ด าเนินการต่อ 

   

   
 

6 . ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง  /ต่อผู้บริหาร  /ต่อระเบียบ  กฎหมาย  

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

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

7 . นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี)  

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

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

 

     ผู้รายงาน....................................................................................... 

     ต าแหน่ง.........................................................................................  

     วัน/เดือน/ปี...................................................................................  

     โทร .....................................e-mail………………………………………… 

 

 

 



ประเด็นตรวจราชการ : การพัฒนาระบบสุขภาพอ าเภอ (DHS) 
สถานการณ/์สภาพปัญหาส าคัญ (ภาพรวม/รายเขต) 
 จากผลการด าเนินการ ของปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ตามตัวชี้วัดร้อยละของอ าเภอที่มี District Health 
Systemที่เชื่อมโยงระบบบริการปฐมภูมิกับชุมชนท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ )จากการ
ประเมินตนเอง (Self- Assessment) โดยใช้แนวทางการพัฒนา DHS – PCA พบว่าในภาพรวมประเทศ  
คิดเป็นร้อยละ ๙๙ .๕ จ านวน ๘๕๒ อ าเภอ (๘๕๖ แห่ง ) ซึ่งผ่านเกณฑ์เป้าหมายที่ก าหนด และผลการ
ด าเนินงานการแก้ไขปัญหาสุขภาพของพ้ืนที่อ าเภอละ ๓ เรื่องของเขตสุขภาพ ซึ่งส่วนใหญ่ด าเนินการใน  
๓ ประเด็น ๑.การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ๒.การดูแลผู้สูงอายุ/ผู้ที่ต้องพ่ึงพาได้รับการดูในชุมชนและที่บ้านและ ๓.
การควบคุมโรคในท้องถิ่นและการจัดบริการดูแลสุขภาพของกลุ่มเป้าหมายโดยทีมหมอครอบครัวระดับชุมชน 
๖๑,๑๓๗ ทีม ระดับต าบล ๒๓,๘๒๖ ทีมระดับอ าเภอ ๘,๐๓๕ ทีมในการดูแลกลุ่มผู้สูงอายุติดเตียงร้อยละ ๙๖ 
ผู้พิการที่ต้องได้รับการดูแลร้อยละ ๖๕ ผู้ป่วย Palliative Care ร้อยละ ๗๗ และเด็กแรกเกิด – ๕ปีที่มี
พัฒนาการล่าช้าร้อยละ ๘๕ และผลการพัฒนาการแก้ปัญหาสุขภาพตามองค์ประกอบ UCCARE และยกระดับ
ขึ้นหนึ่งระดับทุกข้อ หรือระดับ๓ ขึ้นไปทุกข้อตามแนวทางDHS-PCA 
 
เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด (Health Outcome) 

ร้อยละของอ าเภอที่มี District Health System (DHS) ที่เชื่อมโยงระบบบริการปฐมภูมิกับชุมชนและ
ท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพร้อยละ๙๕ 

(อ าเภอที่มีคุณภาพ คือ อ าเภอที่มี DHS ตามองค์ประกอบ UCCARE ตั้งแต่ระดับ ๓ ขึ้นไปตาม
แนวทาง DHS-PCA เชื่อมโยงปัญหาสุขภาพจาก Service Plan จนถึงต าบลจัดการสุขภาพ ) 
 
เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด (Service outcome) 
 ๑. กลุ่มผู้สูงอายุที่ติดเตียง / ผู้พิการที่ต้องได้รับการดูแล /ผู้ป่วย palliative care/เด็กอายุ ๐-๕ ปี ที่มี
พัฒนาการล่าช้าได้รับการดูแลโดยทีมหมอครอบครัว ร้อยละ๘๐ 
 ๒. ต าบลที่มีระบบส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสและการดูแลระยะยาวใน
ชุมชน (Long term Care) ร้อยละ๗๐ 
 ๓. มีการก าหนดจุดเสี่ยงในอ าเภอและมีแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุร้อยละ ๕๐ 
 ๔. มีการแก้ไขปัญหาสุขภาพระดับพ้ืนที่โดยการมีส่วนร่วม อย่างน้อยอ าเภอละ ๑ เรื่อง 
 
มาตรการส าคัญ 
 ๑.ก าหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ประสานงานหลักในการขับเคลื่อน DHS ระดับพ้ืนที่ 
 ๒.มีแผนบูรณาการงานเชิงรุกร่วมกับภาคีในพ้ืนที่ (ระดับต าบล / ระดับอ าเภอ) 
 ๓.มีกระบวนการ UCCARE ในการด าเนินงานตามแผนบูรณาการเชิงรุกต่อปัญหาสุขภาพของพ้ืนที่  
 ๔.การติดตามประเมินผลตามหลักการด าเนินงานของระบบสุขภาพระดับอ าเภอ (UCARE) 



๕.การเยี่ยมส ารวจด้วยกระบวนการดูแล (Caring) และการให้คุณค่า (Appreciation) โดยทีมเยี่ยม 
เสริมพลัง (DHS-PCA) 



ตัวชี้วัด 
(เป้าหมาย) 

การบริหารระบบ ตาม 6 Building Blocks  

การจัดบริการสุขภาพ (Health 
Service Delivery) 

ระบบสารสนเทศ 
(Information 
system and 

sharing) 

ก าลังคนด้านสุขภาพ (Health 
workforce) 

การเงินการคลัง
สาธารณสุข 
(Financing) 

ผลิตภัณฑ์ทาง
การแพทย์ วัคซีน 
และ เทคโนโลยี 

การอภิบาลระบบสุขภาพ 
(Leadership and  

Governance) 

ตัวชี้วัด 
Outcome 

- ร้อยละของ
อ าเภอที่มี 
District Health 
System (DHS) ที่
เชื่อมโยงระบบ
บริการปฐมภูมิกับ
ชุมชนและท้องถิ่น
อย่างมีคุณภาพ 

 

 

- บริการที่มีความเชื่อมโยงของ
สถานบริการที่อยู่ในชุมชน/การ
ให้บริการในชุมชน/ การดูแล
ตนเอง อย่างมีส่วนร่วมในทุก
ระดับ ตามคุณลักษณะของการ
ให้บริการที่เป็นองค์รวม  

- บริการที่เป็นปัญหาสุขภาพตาม
บริบทของพ้ืนที่ และตาม
นโยบาย (อุบัติเหตุ/โรคไต
เรื้อรัง/การดูแลสุขภาพระยะ
ยาว)/รวมถึงตามเป้าหมายการ
ดูแลของทีมหมอครอบครัว 
(ผู้สูงอายุที่ติดเตียง/ ผู้พิการที่
ต้องได้รับการดูแล/ผู้ป่วย 
palliative care/เด็กอายุ 0-5 
ปี ที่มีพัฒนาการล่าช้า) 

 

 

- บูรณาการข้อมูล
ด้านสุขภาพเป็น
ฐานเดียวกัน เพื่อ
การบริหารจัดการ
และวิเคราะห์
สถานการณ์ปัญหา
สุขภาพในระดับ
พ้ืนที่ตามบริบท  
โดยมีการใช้ข้อมูล
ในการวางแผน
ยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการ 

- บูรณาการข้อมูล
ด้านสุขภาพเป็น
ฐานเดียวกัน 

 

- ทีมหมอครอบครัว ประกอบด้วย 
ทีมสหวิชาชีพด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข รวมถึง อสม. อปท. 
ชุมชน ภาคประชาชน และผู้ที่
เกี่ยวข้องในการดูแลสุขภาพของ
ประชาชน 

- สร้างขบวนการเรียนรู้โดยใช้ 
CBL,KM 

ระหว่างทีมอ าเภอ ทีมต าบลและทีม
ชุมชน 

- การเสริมสมรรถนะการบริหาร
จัดการระบบสุขภาพอ าเภอ (DHML)  

- ฝึกอบรม Care Manager กับ Care 
Giver 

- การพัฒนาทีมเยี่ยมเสริมพลัง  DHS-
PCA 

 

- กลไกการเงิน
ที่บริหาร
จัดการที่มีผล
ต่อผลิตภาพ 
(Productiviti
es) ของ
ระบบสุขภาพ
อ าเภอ
โดยรวม  

- กองทุน
สุขภาพ
ต าบล/
กองทุน
ชุมชน/องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

- ชุมชน 

 

- เวชภัณฑ์-วัสดุ
อุปกรณ์ทาง
การแพทย-์
เทคโนโลยีทาง
การแพทย-์และ
วัคซีนที่มีอยู่ ถูกใช้
อย่างมีประสิทธิผล 
โดยให้ความส าคัญ
กับการแบ่งปัน
ทรัพยากรเพ่ือใช้ใน
ภารกิจทางสุขภาพ 

- อุปกรณ์เสริม และ
เทคโนโลยีที่
ทันสมัย เช่น 
tablet ฯ 

- ยานพาหนะ เช่น 
รถยนต์ เรือ ฯ 

 

- มีทีมน าที่ม ีสมรรถนะ
ในการท าหน้าที่บริหาร
จัดการระบบสุขภาพ
อ าเภอ (DHS 
Management 
Competencies) บน
พ้ืนฐานของการมีส่วน
ร่วม-โปร่งใส-ตรวจสอบ
ได้  

- ขวัญและก าลังใจของ
บุคคลากร 
(ความก้าวหน้า และ
ค่าตอบแทน) 

- การเยี่ยมเสริมพลัง 
ด้วยกระบวนการดูแล
(Caring) และการให้
คุณค่า (Appreciation) 
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ประเด็นการตรวจราชการ 
 

เป้าหมาย มาตรการด าเนินงานใน
พ้ืนที่ 

แนวทางการตรวจ
ติดตาม 

ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

ประเด็นตรวจราชการที่
มุ่งเน้น ๑  
แผนบูรณาการงานเชิงรุก
ร่วมกับภาคีในพื้นที่ 

 
๑.ระบบบริหารจัดการ
แก้ปัญหาสุขภาพระดับ
พ้ืนที่โดยการมีส่วนร่วม  
๒.ต าบลที่มีระบบส่งเสริม
สุขภาพดูแลผู้สูงอายุ ผู้
พิการและผู้ด้อยโอกาส
และการดูแลระยะยาวใน
ชุมชน (Long term 
Care) 
 

 
แผนบูรณาการการ
จัดการแก้ปัญหาสุขภาพ
ระดับพ้ืนที่โดยการมี
ส่วนร่วม 

 
อ าเภอที่มีแผนบูรณา
การการจัดการ
แก้ปัญหาสุขภาพ
ระดับพ้ืนที่โดยการมี
ส่วนร่วม 

ประเด็นตรวจราชการที่
มุ่งเน้น ๒ 
กระบวนการ UCCARE ใน
การด าเนินงานตามแผน
บูรณาการเชิงรุกต่อปัญหา
ของพ้ืนที่ 
 

 
ระบบส่งเสริมสุขภาพและ
การดูแล 
๑.กลุ่มผู้สูงอายุที่ติด
เตียง/ ผู้พิการที่ต้องได้รับ
การดูแล/ผู้ป่วย 
palliative care/เด็กอายุ 
๐-๕ ปี ที่มีพัฒนาการ
ล่าช้า ได้รับการดูแลโดย
ทีมหมอครอบครัว 
๒.การก าหนดจุดเสี่ยงใน
อ าเภอและมีแก้ไขปัญหา
อุบัติเหตุ 

 
๑.มีโครงสร้างทีมหมอ
ครอบครัวระดับอ าเภอ 
ต าบลและชุมชน 
๒.จ านวนและประเภท
กลุ่มเป้าหมายที่ต้อง
ได้รับการส่งเสริมและ
ดูแลอย่างต่อเนื่อง 

 
กลุ่มเป้าหมายที่ต้อง
ได้รับการส่งเสริมและ
ดูแลอย่างต่อเนื่องโดย
ทีมหมอครอบครัว
ระดับอ าเภอ/ระดับ
ต าบล/ระดับชุมชน 
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รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) 
 
หมวด Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) 
แผนที่ 5. การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (Primary Care Cluster) 
โครงการที่ 1. โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิและเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอ าเภอ 

(DHS) 
ลักษณะ Lagging Indicator 
ระดับการวัดผล เขต 
ชื่อตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 31. ร้อยละของอ าเภอที่มี District Health System (DHS)ที่เชื่อมโยงระบบบริการ

ปฐมภูมิกับชุมชนและท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ 
ค านิยาม ระบบสุขภาพอ าเภอ (District Health System : DHS) เป็นระบบการท างานด้าน

สุขภาพระดับอ าเภอร่วมกับทุกภาคส่วน ด้วยการบูรณา การทรัพยากรภายใต้บริบทของ
พ้ืนที่ผ่านกระบวนการชื่นชมและการจัดการความรู้ส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชน
พ่ึงตนเองได้ และไม่ทอดทิ้งกัน โดยมีเป้าหมายร่วมเพ่ือสุขภาวะของประชาชน 
ระบบบริการปฐมภูมิ หมายถึง  ระบบบริการระดับปฐมภูมิที่มีการให้บริการเป็นแบบ
ผสมผสานองค์รวม และ ต่อเนื่อง ทั้งบริการเชิงรุกเพ่ือสร้างสุขภาพ บริการควบคุมป้องกัน
โรคและปัญหาที่คุกคามสุขภาพ บริการรักษาพยาบาลและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ สนับสนุน
ระบบการดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัว มีระบบการดูแลสุขภาพท่ีบ้านและที่ชุมชน 
และเชื่อมโยงกับระบบบริการระดับทุติยภูมิ ตติยภูมิ อย่ างเป็นระบบมีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพ โดยมีประชากรที่เป็นเป้าหมายในการให้บริการ (catchments 
population) และผู้ให้บริการโดยทีมหมอครอบครัว (Family care team) 
ชุมชนและท้องถิ่น หมายถึง  ประชาชน  ครอบครัว  หมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 
องค์กรอิสระ (NGO) ภาครฐั ภาคเอกชน และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน 
คุณภาพ หมายถึง มีผลการด าเนินการ ดังนี้ 
           ๑. มีระบบสุขภาพระดับอ าเภอ (District Health System : DHS) ที่เชื่อมโยง
ระบบบริการปฐมภูมิกับชุมชนและท้องถิ่น ตามองค์ประกอบ UCCARE   และมีผลลัพธ์การ
พัฒนาระบบสุขภาพระดับอ าเภอที่สามารถยกระดับข้ึนหนึ่งระดับทุกข้อ หรือตั้งแต่ระดับ
สามขึ้นไปทุกข้อ ตามแนวทางการพัฒนา DHS – PCA  
          ๒. มีการจัดการให้มีการดูแลสุขภาพร่วมกัน เพื่อเพ่ิมการเข้าถึงบริการ ทั้ง Acute 
& Chronic care  
อ าเภอ หมายถึง เป็นหน่วยราชการบริหารรองจากจังหวัด มีนายอ าเภอเป็นหัวหน้า
ปกครองและเป็นผู้น าในการท างานร่วมกับท้องถิ่นและภาคส่วนต่างๆในการดูแลประชาชน
และส่งเสริมให้ประชาชนดูแลตนเอง ครอบครัวและชุมชนร่วมกัน โดยใช้ปัญหาความทุกข์
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ยากของประชาชนในพื้นท่ีระดับหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ เป็นเป้าหมายร่วมภายใต้บริบทของ
แต่ละพ้ืนที่จ านวน ๘๗๘ แห่ง 

เกณฑ์เป้าหมาย 
 

ปีงบประมาณ 60  ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 
ร้อยละ 95 ร้อยละ 96 ร้อยละ 97 ร้อยละ 98 ร้อยละ 100 

วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นท่ีให้ดีขึ้น โดยหลักการ”พ้ืนที่เป็นฐาน 
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง) 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย อ าเภอที่มี District Health System 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล การรายงาน 
แหล่งข้อมูล ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด /ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ/โรงพยาบาล 
รายการข้อมูล 1 A=จ านวนอ าเภอท่ีมี District Health System ผ่านเกณฑ์คุณภาพ 
รายการข้อมูล 2 B=จ านวนอ าเภอ ๘๗๘ แห่ง 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B)×๑๐๐ 
ระยะเวลาประเมินผล ๖เดือน,๙เดือน,๑๒เดือน 
เกณฑ์การประเมิน : 
ปี 2560 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
การประเมินตนเองโดยใช้แนว
ทางการพัฒนา DHS-PCA 

มีแผนการด าเนินงานท่ีเชื่อมโยง
ระบบบริการปฐมภูมิและบูรณาการ
ร่วมกับการพัฒนาระบบบริการ
(Service Plan) และบูรณาการ ๕
กลุ่มวัย 

มีระบบบริหารจัดการ/กลไก
แก้ไขปัญหาสุขภาพโดยการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและ
มีโครงสร้างทีมหมอครอบครัว 

อ าเภอผ่านเกณฑ์ DHS
คุณภาพร้อยละ 95 

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

การประเมินตนเองโดยใช้
แนวทางการพัฒนา DHS-
PCA 

มีแผนการด าเนินงานท่ีเชื่อมโยง
ระบบบริการปฐมภูมิและบูรณาการ
ร่วมกับการพัฒนาระบบบริการ
(Service Plan) และบูรณาการ ๕
กลุ่มวัย 

มีระบบบริหารจัดการ/กลไก
แก้ไขปัญหาสุขภาพโดยการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและมี
โครงสร้างทีมหมอครอบครัว 

อ าเภอผ่านเกณฑ์ DHS
คุณภาพร้อยละ 96 

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

การประเมินตนเองโดยใช้
แนวทางการพัฒนา DHS-
PCA 

มีแผนการด าเนินงานท่ีเชื่อมโยง
ระบบบริการปฐมภูมิและบูรณาการ
ร่วมกับการพัฒนาระบบบริการ

มีระบบบริหารจัดการ/กลไก
แก้ไขปัญหาสุขภาพโดยการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและมี

อ าเภอผ่านเกณฑ์ DHS
คุณภาพร้อยละ 97 
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(Service Plan) และบูรณาการ ๕
กลุ่มวัย 

โครงสร้างทีมหมอครอบครัว 

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

การประเมินตนเองโดยใช้
แนวทางการพัฒนา DHS-
PCA 

มีแผนการด าเนินงานท่ีเชื่อมโยง
ระบบบริการปฐมภูมิและบูรณาการ
ร่วมกับการพัฒนาระบบบริการ
(Service Plan) และบูรณาการ ๕
กลุ่มวัย 

มีระบบบริหารจัดการ/กลไก
แก้ไขปัญหาสุขภาพโดยการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและมี
โครงสร้างทีมหมอครอบครัว 

อ าเภอผ่านเกณฑ์ DHS
คุณภาพร้อยละ 98 

 
 
ปี 2564 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
การประเมินตนเองโดยใช้
แนวทางการพัฒนา DHS-
PCA 

มีแผนการด าเนินงานท่ีเชื่อมโยงระบบ
บริการปฐมภูมิและบูรณาการร่วมกับ
การพัฒนาระบบบริการ(Service 
Plan) และบูรณาการ ๕กลุ่มวัย 

มีระบบบริหารจัดการ/กลไก
แก้ไขปัญหาสุขภาพโดยการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและ
มีโครงสร้างทีมหมอครอบครัว 

อ าเภอผ่านเกณฑ์ DHS
คุณภาพร้อยละ 100 

 

  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  ส านักบริหารการสาธารณสุข ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ผู้รับผิดชอบ 
ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง/หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ ประเด็น/ 

ส่วนท่ีรับผิดชอบ 
๑.นายแพทย์ประสิทธ์ิชัย  
มั่งจิตร 

รองผู้อ านวยการส านัก
บริหารการสาธารณสุข 

๐๘๑ ๙๒๓ ๐๕๓๖  
Email: peed.pr@hotmail.com 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ 

๒.นางเกวลิน  ช่ืนเจริญสุข รองผู้อ านวยการส านัก
บริหารการสาธารณสุข 

๐๘๙ ๘๒๙ ๖๔๕๔ 
Email : kavalinc@hotmail.com 

ผู้รับผิดชอบการ
รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

๓.นางสมสินี เกษมศิลป ์ นักวิชาการสาธารณสุข
ช านาญการ 

๐๘๑ ๗๔๗ ๒๐๕๒ 
Email : somnee@hotmail.com 

ผู้รับผิดชอบการ
รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

 



ประเด็นส าคัญท่ีขอให้เก็บข้อมูลการด าเนินงานคลินิกหมอครอบครัว(Primary care cluster) ดังนี้ 

ประเด็นที่ ๑ การจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว (Primary care cluster) ในอ าเภอ 

๑. ชื่อโรงพยาบาล..........................................  อ าเภอ.......................................จังหวัด.................................

จ านวนคลินิกหมอครอบครัวที่จัดตั้งขึ้นในพ้ืนที่รับผิดชอบมีจ านวน....................ทีม 

๒. รายละเอียดคลินิกหมอครอบครัว 

ประกอบด้วยหน่วยบริการปฐมภูมิ       ใช้หน่วยบริการเดิม           สร้างหน่วยบริการขึ้นใหม่    

ล าดับ ชื่อคลินิกหมอครอบครัว จ านวนทีม ชื่อหน่วยบริการปฐมภูมิที่เป็น
องค์ประกอบ 

ชื่อผู้จัดการ 
เบอร์โทรศัพท์ 

    
 
 
 

 

    
 
 
 

 

 
 
 
 

    

 
 
 
 

   
 
 
 

 

 
 
 
 
 

    



๓. ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ(Catchment population)  

หลักเกณฑ์ส าคัญ  คือ๑ ทีม : ๑๐,๐๐๐ คน(เป็นตัวเลขประชากรโดยประมาณ สามารถยืดหยุ่นจ านวน

ประชากรได้ ๘,๐๐๐ - ๑๒,๐๐๐ คน) 

- Cluster ที่ ๑  ชื่อ.......................................................... จ านวนประชากร มีดังนี้ 

ที ่ รายการ 
จ านวน/ทีม 

รวม 
๑ ๒ ๓ 

๑ ข้อมูลประชากร(รวมทั้งหมด)     

๒ สิทธิประกันสุขภาพ     

๓ สิทธิเบิกได้/ข้าราชการ     

๔ สิทธิประกันสังคม     

๕ แรงงานต่างด้าว     

๖ บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ     

 
รวมประชากรทุกสิทธิ/ทีม    

 
- Cluster ที่ ๒  ชื่อ.......................................................... จ านวนประชากร มีดังนี้ 

ที ่ รายการ 
จ านวน/ทีม 

รวม 
๑ ๒ ๓ 

๑ ข้อมูลประชากร(รวมทั้งหมด)     

๒ สิทธิประกันสุขภาพ     

๓ สิทธิเบิกได้/ข้าราชการ     

๔ สิทธิประกันสังคม     

๕ แรงงานต่างด้าว     

๖ บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ     

 
รวมประชากรทุกสิทธิ/ทีม    

 
 

  



 

- Cluster ที่ ๓  ชื่อ.......................................................... จ านวนประชากร มีดังนี้ 

ที ่ รายการ 
จ านวน/ทีม 

รวม 
๑ ๒ ๓ 

๑ ข้อมูลประชากร(รวมทั้งหมด)     

๒ สิทธิประกันสุขภาพ     

๓ สิทธิเบิกได้/ข้าราชการ     

๔ สิทธิประกันสังคม     

๕ แรงงานต่างด้าว     

๖ บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ     

 
รวมประชากรทุกสิทธิ/ทีม    

 
- Cluster ที่ ๔  ชื่อ.......................................................... จ านวนประชากร มีดังนี้ 

ที ่ รายการ 
จ านวน/ทีม 

รวม 
๑ ๒ ๓ 

๑ ข้อมูลประชากร(รวมทั้งหมด)     

๒ สิทธิประกันสุขภาพ     

๓ สิทธิเบิกได้/ข้าราชการ     

๔ สิทธิประกันสังคม     

๕ แรงงานต่างด้าว     

๖ บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ     

 
รวมประชากรทุกสิทธิ/ทีม    

 หมายเหตุ  หากมีมากกว่า ๔Cluster ให้เขียนเพ่ิมเติมได้ตามความเหมาะสม 

๔. การจัดท าทะเบียนประชากรที่รับผิดชอบ   

 รูปแบบทะเบียนประชากร เช่น  การใช้ทะเบียน electronic เป็นต้น 

 การเข้าถึงข้อมูลประชากร สามารถเข้าถึงได้สะดวกหรือไม่ 



 



๕. การด าเนินการตามเกณฑ์หลักของการจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว(Major criteria) 

หากในปัจจุบันยังไม่มีระบบการท างานครบถ้วนจะต้องแสดงแผนให้มีระบบการท างานดังกล่าวแล้วเสร็จในปี งบประมาณ ๒๕๖๐ 

เกณฑ์ในการจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว(PCC Team) 

เกณฑ์หลัก(Major criteria) 
 Major criteria มี ไม่มี รายละเอียดแผนด าเนินการ 

๑. Staff Doctor ๑ : ๘,๐๐๐ – ๑๒,๐๐๐ pop. 
ก าหนดให้เป็นแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวหรือ
แพทย์ที่ผ่านการอบรมในหลักสูตรระยะสั้นของ
ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวเท่านั้น 

   

๒. System ๒.๑การจัดระบบบริการ  
- Service Package รายกลุ่มวัย 
- Call center or Line group 
- Continuity care เช่น การเยี่ยมบ้าน , 

Long term care etc. 

   

๒.๒ ระบบส่งต่อ 
- Green Channel 
- ระบบRefer Back 

   

๒.๓ ระบบบัญชี 
- Virtual Account 

   

๒.๔ ระบบข้อมูล 
- โปรแกรมข้อมูลผู้ป่วยที่เชื่อมโยงกับ

   



โรงพยาบาลแม่ข่าย 
- ระบบรายงานประจ าเดือน/ไตรมาส 

 
๒.๕ระบบบริหารจัดการ 

- มีผู้จัดการประจ าPCC หรือ ทีม 
- มีผู้ประสานงานPCCระดับ CUP  

 
 

  

๓. Structure อาคารส านักงานที่เข้าถึงบริการได้ง่ายและ
ครอบคลุม 

   

เกณฑ์รอง(Minor criteria) 

 Minor criteria มี ไม่มี รายละเอียดแผนด าเนินการ 
๑. Staff พยาบาลวิชาชีพ, นวก.หรือ จพ.สาธารณสุข , 

ทันตาภิบาล,เภสัชกรหรือเจ้าพนักงานเภสัช
กรรม  ต้องจัดให้มีบุคลากรได้ ๕๐% ของกรอบ
ที่ก าหนดและต้องมีแผนการสรรหาที่ชัดเจนให้
ได้ครบถ้วนใน ๒ปี 
สหวิชาชีพอ่ืน ต้องมีแผนการสรรหา 

   

๒. System การจัดระบบบริการร่วมกับชุมชน 
 

   

- Ambulance 
- Lab &Investigation 

   

- แผนการเงิน(Planfin)    



- แผนเงินบ ารุง 
- การท างานผ่าน Tablet / Smart phone    
อ่ืนๆทีตรวจพบ 
 

   

๓. Structure จัดให้มีเครื่องมือตามความจ าเป็น เช่น EKG , 
รถยนต์ เป็นต้น 

   

 

ประเด็นที่ ๒ กลไกการขับเคลื่อนให้เกิดการท างานของคลินิกหมอครอบครัว(Primary care cluster) 

   ขอรายละเอียดของกลไกการบริหารจัดการเพ่ือขับเคลื่อนระบบการจัดตั้งและด าเนินการคลินิกหมอครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพในระดับเขตบริการ
สุขภาพและระดับจังหวัด ต้องการให้เกิดคณะกรรมการขับเคลื่อนคลินิกหมอครอบครัวและผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและก าลังคนด้านปฐมภูมิระดับ
จังหวัด โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 องค์ประกอบ:ประกอบด้วยจ านวนกรรมการตามความเหมาะสมและมีผู้รับผิดชอบ PCCหลักระดับจังหวัด (ADMIN )และผู้ประสานงานระดับจังหวัดเป็น
กรรมการ 

 บทบาทหน้าที่ : จัดท าแผน จัดตั้งและพัฒนา PCCให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาของกระทรวงสาธารณสุขทั้งระยะสั้นและระยะยาว   โดยให้มีแผนที่
ครอบคลุมประเด็นส าคัญ ดังต่อไปนี้ 
๑. บริหารจัดการทรัพยากรทั้งคน เงิน ของ ในภาพจังหวัดเพ่ือขับเคลื่อนPCC 
๒. บริหารจัดการให้เกิดการเชื่อมโยงการท างานกับระบบสุขภาพอ าเภอเพ่ือขับเคลื่อนPCC 
๓. พัฒนาสถาบันฝึกอบรมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวในระดับจังหวัดตามแนวทางของกระทรวง 
๔. ผลิตพัฒนาแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและก าลังคนด้านปฐมภูมิรองรับPCC 

๖. ข้อมูลกลไกการขับเคลื่อน ๒ ระดับ ดังนี้ 
ระดับ องค์ประกอบของผู้ขับเคลื่อนงาน/ บทบาท/หน้าที่ท่ีก าหนด หมายเหตุ 



กรรมการหรืออ่ืนๆ 
๑. ระดับเขต 
 
 

   

๒. ระดับจังหวัด 
 

 

   

  ชื่อผู้รับผิดชอบงานระดับจังหวัด...........................................................................เบอร์โทร.......................................E-mail:……………………………………………….. 

  ชื่อผู้รับผิดชอบงานระดับอ าเภอ...........................................................................เบอร์โทร.......................................E-mail:……………………………………………….. 

 

๗. แผนการจัดหาแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวประจ าคลินิกหมอครอบครัวของจังหวัด ตั้งแต่ ปี๒๕๖๐-๒๕๖๙ 

จ านวนแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวที่ปฏิบัติงานจริงในคลินิกหมอครอบครัว(PCC) ปี ๒๕๖๐ ............................... คน 

 ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๖ ๖๗ ๖๘ ๖๙ 

๑. แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวที่จบ

การศึกษา 

          

๒. ศักยภาพการผลิตแพทย์เวช

ศาสตร์ครอบครัวในจังหวัดตาม

แนวทางกระทรวง (จ านวนคน) 

          



๓. แผนจัดสรรแพทย์ที่เข้าอบรม

หลักสูตรระยะสั้น (Shortcourse 

training  เวลา ๔ เดือน) 

          

๘. แผนการจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัวของจังหวัด ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๙ 

ประชากรทุกสิทธิ ในปี ๒๕๖๐ เท่ากับ......................คน  จ านวนเป้าหมายคลินิกหมอครอบครัว........................ทีม 

 ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๖ ๖๗ ๖๘ ๖๙ 

จ านวนทีมในแต่ละปี           

 

  



 

ประเด็นที่ ๓ส ารวจความต้องการ โครงสร้างอาคารสถานที่ ครุภัณฑ์และสิ่งสนับสนุนต่างๆ 

ประเด็นหลัก ความต้องการ เหตุผล 
อาคาร/เครื่องมือที่ต้องการ จ านวน 

โครงสร้างอาคารสถานที่ 
(ระบุในกรณีท่ีพบว่ามีความ
จ าเป็นต้องจัดสรรเพิ่มเติมหรือ
จ าเป็นต้องใช้งบประมาณการ
ปรับปรุง) 

   

ครุภัณฑ์/เครื่องมือแพทย์ที่จ าเป็น 
(ให้ประเมินจากความจ าเป็นในพื้นที่
ประกอบกับหลักเกณฑ์การจัดตั้งที่
ก าหนดไว้เป็นหลัก) 
 
 
 

   

สิ่งท่ีต้องการการสนับสนุนอ่ืนๆ 
 
 
 
 

   



 
 



แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการ (Service Plan) 

      หัวข้อ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (NCD:CDPD) 
จังหวัด................ เขตสุขภาพที.่................  ตรวจราชการวันที.่.......................................... 

1. ประเด็นการตรวจราชการ  
(1) อัตราการก าเริบเฉียบพลันที่ต้องเข้ารับการรักษาที่ห้องฉุกเฉินและหรือต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคปอด 

อุดกั้นเรื้อรัง  
(เป้าหมาย : ไม่เกิน 130 ครั้ง/แสนประชากรอายุ 15 ปี ข้ึนไป) 

(2) รพศ./รพท./รพช. อัตราการมีคลินิกโรคปอดอุดกั้นเรือ้รังครบวงจรและได้มาตรฐาน ได้แก ่
- วินิจฉัยถูกต้องตามมาตรฐานการรักษา 
- มีการติดตามการรักษา เช่น MMRC, CAT score 
- มีการประเมินการใช้ยาพ่นควบคุม (controller) 
- ให้ค าแนะน าการสูบบุหรี่ในผู้ที่ยังสูบ 
   (เป้าหมาย = ๖๐ %) 

๒. สถานการณ.์............................................................................................................................................. 

๓.ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์  (ระบุรายการข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการตรวจติดตามที่จ าเป็นในแต่ละประเด็น ) 
3.1 ข้อมูลเชิงปริมาณ...................................................................................................................... 

    (1) อัตราการก าเริบเฉียบพลันที่ต้องเข้ารับการรักษาที่ห้องฉุกเฉิน และหรือต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วย 
        โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง  (เป้าหมาย : ไม่เกิน130 ครั้ง/แสนประชากรอายุ 15 ปี ข้ึนไป)     

อ าเภอ รายการข้อมูล หมายเหต ุ
 

จ านวนครั้งของการเข้ารับการ
รักษาท่ีห้องฉุกเฉิน และหรือ

ต้องเข้ารับการรักษาใน
โรงพยาบาลด้วยโรคปอดอุด

กั้นเรื้อรังเป็นโรคหลัก 
(PDx=J๔๔๐-J๔๔๑) (A) 

จ านวนประชากรกลางป ี
อายุ ๑๕ ปีขึ้นไปในเขต

รับผิดชอบจากฐานข้อมูล
ประชากร (B) 

อัตราการก าเริบเฉียบพลันที่ต้อง 
เข้ารับการรักษาที่ห้องฉุกเฉินและ 

หรือต้องเข้ารับการรักษา 
ในโรงพยาบาลด้วย 

โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (C) 
(A/B)×๑๐๐,๐๐๐ 

 

อ าเภอ 1      
อ าเภอ 2      
อ าเภอ......     

ภาพรวมจังหวัด 
(ข้อมูล ณ  

วันที่รับตรวจ) 

    

 

 

 

 

 

 

แบบ ตก.1 



3.2 ข้อมูลเชิงคุณภาพ........................................................................................................................................... 
    (วิเคราะห์ตามกรอบ 6 Building Blocks ภาพรวมจังหวัด)………………………………………………………………..… 

(๒) รพศ./รพท./รพช. อัตราการมีคลินิกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังครบวงจรและได้มาตรฐาน ได้แก่ 
          - วินิจฉัยถูกต้องตามมาตรฐานการรักษา 
          - มีการติดตามการรักษา เช่น MMRC, CAT score 
          - มีการประเมินการใช้ยาพ่นควบคุม (controller) 
          - ให้ค าแนะน าการสูบบุหรี่ในผู้ที่ยังสูบ   
            (เป้า=60%) 

อ าเภอ รายการข้อมูล หมายเหต ุ

จ านวนผู้ป่วยโรคปอด 
อุดกั้นเรื้อรังในการ

ประเมินและติดตามครบ 
๔ ประเด็น  

(A)  

จ านวนผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้น
เรื้อรังทั้งหมดในโรงพยาบาล 

(PDx=J๔๔๐-J๔๔๙)  
(B) 
 

อตัราการมีคลินิก 
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 

ครบวงจรและได้มาตรฐาน 
(A/B) x ๑๐๐ 

 

อ าเภอ 1      
อ าเภอ 2      
อ าเภอ......     

ภาพรวมจังหวัด 
(ข้อมูล ณ  

วันที่รับตรวจ) 

    

 

2. สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จ (Key Risk Area/ 
Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห์ จากการตรวจติดตาม 

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

3. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ 
 

สิ่งที่ผู้ท าหน้าท่ีตรวจราชการรับไป
ประสาน หรือ ด าเนินการต่อ 

   
   

4. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย 
..................................................................................................................................................................................... 

5. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
......................................................................................................................................................................................   

ผู้รายงาน....................................................................................... 
         ต าแหน่ง......................................................................................... 

       วัน/เดือน/ปี................................................................................... 
                  โทร..................................... e-mail……………………………………… 



 
 

  
 แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการ 
หัวข้อ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 

จังหวัด.......................................  เขตบริการสุขภาพที่.................  ตรวจราชการวันที่........................................... 
 

1. ประเด็นการตรวจราชการ   
            ตัวช้ีวัด 

1. ผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงควบคุมระดับน ้าตาลและความดันโลหิตตามค่าเป้าหมายที่เหมาะสม 
-ผู้ป่วยเบาหวานควบคุมระดับน ้าตาลในเลือดได้ดี (เป้าหมาย มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ ๔๐)  
-ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดีได้ดี (เป้าหมาย มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ ๕๐) 

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

 

2. ข้อมูลแสดงผลการด าเนินงาน  

2.1 แสดงข้อมูลเชิงปริมาณระดับจังหวัด 
ล้าดับ ตัวชี วัด รายการ

ข้อมูล 
อ้าเภอ 
...... 

อ้าเภอ 
.......... 

อ้าเภอ 
...... 

อ้าเภอ 
.......... 

ภาพรวม
จังหวัด 

(ข้อมูล ณ  
วันที่รับตรวจ) 

ภาพรวมจังหวัด 
- รอบ 1 ณ ไตรมาส 1 
(ข้อมูล ต.ค. – ธ.ค.59) 

 - รอบ 2 ณ ไตรมาส 3 
  (ข้อมูล ต.ค.59 – มิ.ย.60) 

1 ร้อยละของผู้ป่วย
โรคเบาหวานท่ีควบคุมได ้
(ร้อยละ 40)  

เป้าหมาย       
ผลงาน       
ร้อยละ       

2 ร้อยละของผู้ป่วยโรค
ความดันโลหิตสูงที่ควบคุม
ได้ (ร้อยละ 50) 

เป้าหมาย       
ผลงาน       
ร้อยละ       

3 ร้อยละของผู้ป่วย
เบาหวาน ท่ีขึ นทะเบียน
ได้รับการประเมินโอกาส
เสี่ยงต่อโรคหัวใจและ
หลอดเลือด (CVDRisk) ใน 

10 ปีข้างหน้า (≥ร้อยละ 
80) 

เป้าหมาย       
ผลงาน       
ร้อยละ       

4 ร้อยละของผู้ป่วยความดัน
โลหิตสูงที่ขึ นทะเบียน
ได้รับการประเมินโอกาส
เสี่ยงต่อโรคหัวใจและ
หลอดเลือด (CVDRisk) ใน 

10 ปีข้างหน้า (≥ร้อยละ 

80) 

เป้าหมาย       
ผลงาน       
ร้อยละ       

5 สถานบริการ ผ่านเกณฑ์ เป้าหมาย รพศ. รพท. รพช.   

แบบ ตก.1  



NCD Clinic plus > 60 
% 
 

ผลงาน    
ร้อยละ    

 
 
2.2 แสดงข้อมูลเชิงคุณภาพ (การวิเคราะห์ /สังเคราะห์ ข้อมูลเชิงลึกตามประเด็นและกรอบแนวทางการตรวจราชการ) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
3. ความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห์ จากการ

ตรวจติดตาม 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
4. ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค ์

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ สิ่งที่ผู้ท าหน้าท่ีตรวจราชการรับไป
ประสาน หรือ ด าเนินการต่อ 

   
   
   

5.ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
6.นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
......................................................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................................

       
      ผู้รายงาน....................................................................................... 
      ต าแหน่ง......................................................................................... 
      วัน/เดือน/ปี................................................................................... 
      โทร..................................... e-mail………………………………………… 



แบบ ตก. 1 

แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการ (Service Plan) 
      หัวข้อ.........สาขาโรคหลอดเลือดสมอง.......... 

จังหวัด.......................................  เขตสุขภาพที่.................  ตรวจราชการวันที่........................................... 
 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 
(1) ร้อยละอัตราตายโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) ในโรงพยาบาล น้อยกว่าร้อยละ 7 
(2) การจัดตั้งหออภิบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Unit) ในโรงพยาบาล ระดับ A  ร้อยละ 100  
(3) การจัดตั้งหออภิบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Unit) ในโรงพยาบาล ระดับ S  ร้อยละ 60 

2. สถานการณ์...................................................................................................................................................... 

3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ (ระบุรายการข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการตรวจติดตามที่จ าเป็นในแต่ละประเด็น) 

3.1 ข้อมูลเชิงปริมาณ.................................................................................................................................... 

      1. ร้อยละอัตราตายโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) ในโรงพยาบาล  
 

จังหวัด เป้าหมาย < ร้อยละ 7 ผลงาน หมายเหตุ 

อ าเภอ.............................................    

อ าเภอ.............................................    

อ าเภอ.............................................    

อ าเภอ.............................................    

อ าเภอ.............................................    

ภาพรวมจังหวัดร้อยละ 
(ข้อมูล ณ วันที่รับตรวจ) 

   

 
 
 
 
 



 
 
 

2. การจัดตั้งหออภิบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Unit) ในโรงพยาบาล ระดับ A    

โรงพยาบาล เป้าหมาย (มี Stroke Unit *) 
ผลงาน ถ้ามี Stroke Unit 

โปรดระบุ
จ านวนเตียง 

มี Stroke Unit ไม่มี Stroke Unit 

โรงพยาบาล..................................     

โรงพยาบาล..................................     

โรงพยาบาล..................................     

โรงพยาบาล..................................     

โรงพยาบาล..................................     

ภาพรวมจังหวัดร้อยละ 
(ข้อมูล ณ วันที่รับตรวจ) 

    

 

3. การจัดตั้งหออภิบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Unit) ในโรงพยาบาล ระดับ S  

โรงพยาบาล เป้าหมาย (มี Stroke Unit *) 
ผลงาน ถ้ามี Stroke Unit 

โปรดระบุ
จ านวนเตียง 

มี Stroke Unit ไม่มี Stroke Unit 

โรงพยาบาล..................................     

โรงพยาบาล..................................     

โรงพยาบาล..................................     

โรงพยาบาล..................................     

โรงพยาบาล..................................     



ภาพรวมจังหวัดร้อยละ 
(ข้อมูล ณ วันที่รับตรวจ) 

    

 

3.2 ข้อมูลเชิงคุณภาพ.......................................................................................................................................... 
          (วิเคราะห์ตามกรอบ 6 Building Blocks ภาพรวมจังหวัด)................................................................ 
 

4. การจัดตั้งหออภิบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Unit) ในโรงพยาบาล ระดับ M 

โรงพยาบาล เป้าหมาย (มี Stroke Unit *) 
ผลงาน ถ้ามี Stroke Unit 

โปรดระบุ
จ านวนเตียง 

มี Stroke Unit ไม่มี Stroke Unit 

โรงพยาบาล..................................     

โรงพยาบาล..................................     

โรงพยาบาล..................................     

โรงพยาบาล..................................     

โรงพยาบาล..................................     

ภาพรวมจังหวัดร้อยละ 
(ข้อมูล ณ วันที่รับตรวจ) 

    

 
* หออภิบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Unit) ประกอบด้วย  3  ส่วนหลัก 

1. สถานที่เฉพาะไม่น้อยกว่า  4  เตียง 
2. ทีมสหวิชาชีพ ที่มีความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมอง 
3. มีแผนการรักษาโรคหลอดเลือดสมอง (Caremap) และแผนการให้ความรู้ที่จัดเตรียมไว้แล้วโดยผ่านการ

ประชุมของทีมสหวิชาชีพของสถานพยาบาลนั้นๆ 
 

2. สรุปประเด็นส าคัญท่ีเป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จ 
(Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห์ จากการตรวจติดตาม 

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



3. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับ

ตรวจ 

 

สิ่งที่ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการรับ

ไปประสาน หรือ ด าเนินการต่อ 

   
   

4. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย / ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย 
....................................................................................................................................................................................... 
 
 
 

5. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
....................................................................................................................................................................................... 
 
 

     ผู้รายงาน....................................................................................... 
     ต าแหน่ง......................................................................................... 
     วัน/เดือน/ปี................................................................................... 

     โทร.....................................  
e-mail………………………………………… 

 
 



แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการ (Service Plan) 

หัวข้อ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (NCD: COPD) 
เขตสุขภาพที.่............ ตรวจราชการครั้งที.่.............. 

1. ประเด็นการติดตามประเมินผล  
(1) อัตราการเกิดการก าเริบเฉียบพลันในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง(เป้าหมาย : ไม่เกิน๑๓๐ ครั้ง ต่อแสนประชากร) 
(2) รพศ./รพท./รพช. อัตราการมีคลินิกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังครบวงจรและได้มาตรฐาน ได้แก ่

- วินิจฉัยถูกต้องตามมาตรฐานการรักษา  
- มีการติดตามการรักษา เช่น MMRC, CAT score 
- มีการประเมินการใช้ยาพ่นควบคุม (controller) 
- ให้ค าแนะน าการสูบบุหรี่ในผู้ที่ยังสูบ 

   (เป้าหมาย = ๖๐ %) 
๒.สถานการณ.์.......................................................................................................................................................................... 
๓.ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์   
3.1 ข้อมูลเชิงปริมาณ............................................................................................................................................................... 

(1) อัตราการเกิดการก าเริบเฉียบพลันในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง(เป้าหมาย: ไม่เกิน๑๓๐ ครั้ง ต่อแสนประชากร) 
 

จังหวัด 

รายการข้อมูล 

หมาย
เหต ุ

 
จ านวนครั้งของการเข้ารับการรักษา
ที่ห้องฉุกเฉินและหรือต้องเข้ารับการ

รักษาในโรงพยาบาลด้วย 
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเป็นโรคหลัก 

(PDx = J๔๔๐-J๔๔๑) 
(A) 

จ านวนประชากรกลางปี อายุ
๑๕ปีขึ้นไปในเขตรับผิดชอบ

จากฐานข้อมูลประชากร 
 (B) 

อัตราการเกิดการก าเริบ
เฉียบพลันในผู้ป่วยโรคปอด

อุดกั้นเรื้อรัง 
(A/B) x100,000 

จังหวัด 1     

จังหวัด 2     

จังหวัด 3     

จังหวัด ...     

ภาพรวมเขต 

(ข้อมูล ณ วันที่รายงาน) 

    

 

(๒) รพศ./รพท./รพช. อัตราการมีคลินิกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังครบวงจรและได้มาตรฐาน ได้แก่ 
          - วินิจฉัยถูกต้องตามมาตรฐานการรักษา 
          - มีการติดตามการรักษา เช่น MMRC, CAT score 
          - มีการประเมินการใช้ยาพ่นควบคุม (controller) 

แบบ ตก. 2 



          - ให้ค าแนะน าการสูบบหุรี่ในผู้ที่ยังสูบ   
            (เป้า=60%) 

จังหวัด รายการข้อมูล หมายเหต ุ

จ านวนผู้ป่วยโรคปอด 
อุดกั้นเรื้อรังในการ

ประเมินและติดตามครบ 
๔ ประเด็น  

(A)  

จ านวนผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้น
เรื้อรังทั้งหมดในโรงพยาบาล 

(PDx=J๔๔๐-J๔๔๙)  
(B) 

อัตราการมีคลินิก 
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 

ครบวงจรและได้มาตรฐาน 
(A/B) x ๑๐๐ 

 

จังหวัด      
จังหวัด     
จังหวัด     

ภาพรวมเขต 
(ข้อมูล ณ  

วันที่รับตรวจ) 

    

 
4.สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จ (Key Risk Area/ 
Key Risk Factor) ซึ่งได้จาการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จาการตรวจติดตาม 
.............................................................................................................................................................................................................. 
 
5. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

 
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การ
ด าเนินงาน ไม่บรรลุวัตถุประสงค ์

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ สิ่งที่ผู้ท าหน้าท่ีตรวจราชการรับไป
ประสาน หรือด าเนินการต่อ 

   
   
 
6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย/ต่อส่วนกลาง/ต่อผู้บริหาร/ต่อระเบียบ กฎหมาย 
.............................................................................................................................................................................................................. 
7. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
.............................................................................................................................................................................................................. 
 

ผู้รายงาน....................................................................................... 
ต าแหน่ง......................................................................................... 
วัน/เดือน/ปี................................................................................... 
โทร..................................... e-mail……………………………………… 



 
 

  
 แบบรายงานการตรวจราชการระดับเขต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการ 
หัวข้อ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 

เขตบริการสุขภาพที่.................  ตรวจราชการวันที่........................................... 
 

1. ประเด็นการตรวจราชการ   
            ตัวช้ีวัด 

1. ผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงควบคุมระดับน ้าตาลและความดันโลหิตตามค่าเป้าหมายที่เหมาะสม 
- ผู้ป่วยเบาหวานควบคุมระดับน ้าตาลในเลือดได้ดี (เป้าหมาย มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ ๔๐)  
- ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดีได้ดี (เป้าหมาย มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ ๕๐) 

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

3. สถานบริการ ผ่านเกณฑ์ NCD Clinic plus > 60 % 
 

2. ข้อมูลแสดงผลการด าเนินงาน  

2.1 แสดงข้อมูลเชิงปริมาณระดับจังหวัด 
ล้าดับ ตัวชี วัด รายการข้อมูล จว.1 

........ 
จว.1 
…….. 

จว.1 
........ 

จว 1 
........ 

ภาพรวมเขต 
รอบ 1  

ข้อมูล 6 เดือน  
ต.ค.59-มี.ค.60 

รอบ 2 
ข้อมูล 9 เดือน  
ต.ค.59-มิ.ย.60 

1 ร้อยละของผู้ป่วย
โรคเบาหวานท่ีควบคุมได ้
(ร้อยละ 40)  

เป้าหมาย      
ผลงาน      
ร้อยละ      

2 ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดัน
โลหิตสูงที่ควบคุมได ้(ร้อยละ 
50) 

เป้าหมาย      
ผลงาน      
ร้อยละ      

3 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน ที่
ขึ นทะเบียนได้รับการประเมิน
โอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและ
หลอดเลือด (CVDRisk) ใน 

10 ปีข้างหน้า (≥ร้อยละ 80) 

เป้าหมาย      
ผลงาน      
ร้อยละ      

4 ร้อยละของผู้ป่วยความดัน
โลหิตสูงที่ขึ นทะเบียนได้รับ
การประเมินโอกาสเสี่ยงต่อ
โรคหัวใจและหลอดเลือด 
(CVDRisk) ใน 10 ปีข้างหน้า 

(≥ร้อยละ 80) 

เป้าหมาย      
ผลงาน      
ร้อยละ      

5 สถานบริการ ผ่านเกณฑ์ เป้าหมาย      

แบบ ตก.2  



NCD Clinic plus  
> 60 % 
 

ผลงาน      
ร้อยละ      

 
 
2.2 แสดงข้อมูลเชิงคุณภาพ (การวิเคราะห์ /สังเคราะห์ ข้อมูลเชิงลึกตามประเด็นและกรอบแนวทางการตรวจราชการ) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
3. ความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห์ จากการ

ตรวจติดตาม 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
4. ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค ์

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ สิ่งที่ผู้ท าหน้าท่ีตรวจราชการรับไป
ประสาน หรือ ด าเนินการต่อ 

   
   
   

5.ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
6.นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
......................................................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................................

       
      ผู้รายงาน....................................................................................... 
      ต าแหน่ง......................................................................................... 
      วัน/เดือน/ปี................................................................................... 
      โทร..................................... e-mail………………………………………… 



แบบ ตก. 2 

แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการ (Service Plan) 
      หัวข้อ.........สาขาโรคหลอดเลือดสมอง.......... 

จังหวัด.......................................  เขตสุขภาพที่.................  ตรวจราชการวันที่........................................... 
 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 
(1) ร้อยละอัตราตายโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) ในโรงพยาบาล น้อยกว่าร้อยละ 7 
(2) การจัดตั้งหออภิบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Unit) ในโรงพยาบาล ระดับ A  ร้อยละ 100  
(3) การจัดตั้งหออภิบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Unit) ในโรงพยาบาล ระดับ S  ร้อยละ 60 

2. สถานการณ์
............................................................................................................................................................................... 

3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ (ระบุรายการข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการตรวจติดตามที่จ าเป็นในแต่ละประเด็น) 

3.1 ข้อมูลเชิงปริมาณ........................................................................................................................................... 

      1. ร้อยละอัตราตายโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) ในโรงพยาบาล  
 

จังหวัด เป้าหมาย < ร้อยละ 7 ผลงาน หมายเหตุ 

จังหวัด...........................................    

จังหวัด...........................................    

จังหวัด...........................................    

จังหวัด...........................................    

จังหวัด...........................................    

ภาพรวมเขตร้อยละ 
(ข้อมูล ณ วันที่รับตรวจ) 

   

 
 
 
 



 
 
 

2. การจัดตั้งหออภิบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Unit) ในโรงพยาบาล ระดับ A    

โรงพยาบาล เป้าหมาย (มี Stroke Unit *) 
ผลงาน ถ้ามี Stroke Unit 

โปรดระบุจ านวน
เตียง 

มี Stroke Unit ไม่มี Stroke Unit 

โรงพยาบาล..................................     

โรงพยาบาล..................................     

โรงพยาบาล..................................     

โรงพยาบาล..................................     

โรงพยาบาล..................................     

ภาพรวมเขตร้อยละ 
(ข้อมูล ณ วันที่รับตรวจ) 

   
 

 

3. การจัดตั้งหออภิบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Unit) ในโรงพยาบาล ระดับ S  

โรงพยาบาล เป้าหมาย (มี Stroke Unit *) 
ผลงาน ถ้ามี Stroke Unit 

โปรดระบุจ านวน
เตียง 

มี Stroke Unit ไม่มี Stroke Unit 

โรงพยาบาล..................................     

โรงพยาบาล..................................     

โรงพยาบาล..................................     

โรงพยาบาล..................................     

โรงพยาบาล..................................     



ภาพรวมเขตร้อยละ 
(ข้อมูล ณ วันที่รับตรวจ) 

    

 

3.2 ข้อมูลเชิงคุณภาพ.......................................................................................................................................... 
          (วิเคราะห์ตามกรอบ 6 Building Blocks ภาพรวมจังหวัด)................................................................ 
 

4. การจัดตั้งหออภิบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Unit) ในโรงพยาบาล ระดับ M 

โรงพยาบาล เป้าหมาย (มี Stroke Unit *) 
ผลงาน ถ้ามี Stroke Unit 

โปรดระบุจ านวน
เตียง 

มี Stroke Unit ไม่มี Stroke Unit 

โรงพยาบาล..................................     

โรงพยาบาล..................................     

โรงพยาบาล..................................     

โรงพยาบาล..................................     

โรงพยาบาล..................................     

ภาพรวมเขตร้อยละ 
(ข้อมูล ณ วันที่รับตรวจ) 

    

 
* หออภิบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Unit) ประกอบด้วย  3  ส่วนหลัก 

1. สถานที่เฉพาะไม่น้อยกว่า  4  เตียง 
2. ทีมสหวิชาชีพ ที่มีความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมอง 
3. มีแผนการรักษาโรคหลอดเลือดสมอง (Caremap) และแผนการให้ความรู้ที่จัดเตรียมไว้แล้วโดยผ่านการ

ประชุมของทีมสหวิชาชีพของสถานพยาบาลนั้นๆ 
 

2. สรุปประเด็นส าคัญท่ีเป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห์ จาก
การตรวจติดตาม 



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

3. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ สิ่งที่ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการรับไป

ประสาน หรือ ด าเนินการต่อ 

   
   

4. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย / ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย 
...................................................................................................................................................................................... 
 

5. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
...................................................................................................................................................................................... 
 
 

     ผู้รายงาน....................................................................................... 
     ต าแหน่ง......................................................................................... 
     วัน/เดือน/ปี................................................................................... 

   โทร.....................................  
e-mail………………………………………… 

 
 



RDU 2
ประเมินผลการด าเนินงาน 

(Output)

รายชื่อ รพ

1) 1)  รอ้ยละของ

รายการยาทีส่ั่งใช้ยา 

ในบัญชียาหลักแห่งชาติ

 ED

2)  ประสิทธผิลการ

ด าเนินงานของ

คณะกรรมการ PTC ใน

การชี้น าสื่อสาร และ

ส่งเสรมิเพ่ือน าไปสู่การ

เป็นโรงพยาบาลส่งเสรมิ

การใช้ยาสมเหตผุล

3) รายการยาทีค่วร

พิจารณาตดัออก 8 รายการ 

ซ่ึงยงัคงมีอยูใ่นบัญชียาของ

โรงพยาบาล

ทีค่วรพิจารณาตดัออก ซ่ึง

ยงัคงมีอยูใ่นบัญชียา

โรงพยาบาล

4)  การด าเนินงานในการ

จดัท าฉลากยามาตรฐาน 

ฉลากยาเสรมิ และ

เอกสารข้อมูลยาใน 10 

กลุ่ม ทีม่ีรายลเอียด

ครบถ้วน 

ฉลากยามาตรฐาน 

13 กลุ่มยา

5) การด าเนินงานเพ่ือ

ส่งเสรมิจรยิธรรมในการ

จดัซ้ือและส่งเสรมิการ

ขายยา

ร้อยละของ รพ.สต. /หน่วยบริการ

ปฐมภมูิ เครือข่ายระดับอ าเภอที่ผ่าน

เกณฑ์

ใช้ยาปฏชิีวนะ ใน 2 โรค URI และ 

AD 

ตามเกณฑ์เปา้หมาย

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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

มี มี มี

รพ.ระดบั

A ≥ รอ้ยละ 75

S ≥ รอ้ยละ 80

M1-M2 ≥ รอ้ยละ 85

F1-F3 ≥ รอ้ยละ 90

ระดับ 3 ≤ 1 รายการ
รายการยา 13 

กลุ่ม ระดับ 3
ระดับ 3 ≥ ร้อยละ 40

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

RDU 1

สรุปผลการด าเนินงาน

ผลการด าเนินงานของโรงพยาบาลที่มกีารสง่เสริมการใชย้าอยา่งสมเหตผุล ขั้นที่ 1 (SP-RDU) จ าแนกตามโรงพยาบาล ประจ าปงีบประมาณ 2560

RDU 1 : ประเมนิผลการด าเนินงาน (Output)  

ระดบั A S
 M1 M2 
F1 F2 
หรือ F3

ล าดับ

เกณฑ์เปา้หมาย 

รพ.แม่ข่าย ผ่านเกณฑ์ 

RDU 1 และ หน่วย

บริการลูกข่าย ใน

เครือข่ายปฐมภมูิ ผ่าน

เกณฑ์ RDU 2 ขั้นที ่1 
เปา้หมาย SP-RDUปงีบประมาณ 

2560

จังหวัด ……………………………………………..

3)  C    =  ร้อยละของโรงพยาบาลที่เป็น รพ.ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ในจังหวัด    ( A / B ) x 100 คิดเป็นร้อยละ..............................

RDU 1 : ประเมินกระบวนการด าเนินงาน 

(Process)
มี

แผนปฏิบัตกิาร

จดัการ

เชื้อดือ้ยา ใน รพ. 

เฉพาะ รพ. ระดบั A

 S 

และ M1

 มีระบบสารสนเทศ

ในการจดัเก็บข้อมูล

ตวัชี้วัด SP-RDU

มีคณะกรรมการ

ขับเคลื่อน SP-RDU




สรุปผลการประเมิน

การเป็น RDU 

Hospital

(RDU 1 + RDU 2)

รพ.ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เป็น รพ.ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล  (ผ่านเกณฑ์ RDU 1 และ RDU 2)  ขั้นที่ 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ รพ.ทั้งหมด

1)  A   =  จ านวน รพ. ที่เป็น RDU Hospital ตามเกณฑ์เป้าหมาย  ขั้นที่ 1 ภาพรวมของจังหวัด จ านวน ......... แห่ง

               ( รพ.แม่ข่าย ผ่านเกณฑ์ RDU 1 และ หน่วยบริการลูกข่าย ในเครือข่ายปฐมภูมิ ผ่านเกณฑ์ RDU 2 ขั้นที่ 1 ตามเกณฑ์เป้าหมาย )
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 แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการ Service Excellence 
หัวข้อ การพัฒนาระบบบริการให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Service Plan : RDU) 

จังหวัด...........................  เขตสุขภาพที.่....... รอบที.่......ตรวจราชการวันที.่.................................... 
 

1. ประเด็นการตรวจราชการ :  การพัฒนาระบบบริการให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Service Plan : RDU) 
 

2. สถานการณ์ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 

3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์   (ระบุรายการข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการตรวจติดตามที่จ าเป็นในแต่ละ
ประเด็น) 

 

ล าดับ ตัวชี้วัด รายการข้อมูล 

ภาพรวม
จังหวัด 

(ข้อมูล ณ  
วันที่รับตรวจ) 

ภาพรวมจังหวัด 
- รอบ 1 

ใช้ข้อมูล ไตรมาส 1 
(ข้อมูล ตค.59- ธค.59) 

 - รอบ 2  
ใช้ข้อมูล ไตรมาส 2 

(ข้อมูล มค.60- มีค.60)   
1 ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสม

เหตุผล  
(โรงพยาบาลแม่ข่ายผ่านเกณฑR์DU1 
และหน่วยบริการลูกข่ายในเครือข่าย
ปฐมภูมิ ผ่านเกณฑ์ RDU2) 
เกณฑ์ตัวชี้วัด : รพ.RDU ขั้นที่ 1 ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของรพ.ทั้งหมด) 

เป้าหมาย 
(จ านวน รพ.ทั้งหมด) 

  

ผลงาน 
(จ านวน รพ. ที่เป็น RDU Hospital ตามเกณฑ์

เป้าหมาย  ขั้นที่ 1*)   

  

ร้อยละ   

 

หมายเหตุ *รพ.แม่ข่าย ผ่านเกณฑ์ RDU 1 และ หน่วยบริการลูกข่ายในเครือข่ายปฐมภูมิ ผ่านเกณฑ์  IRDU 2 ขั้นที่ 1 ตามเกณฑ์เป้าหมาย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 ผลการด าเนินงานของโรงพยาบาลที่มีการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ขั้นที่ 1 (SP-RDU) จ าแนกตาม
โรงพยาบาล  

แบบ ตก. 1 
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รายชื่อรพ. 

ระ 
ดับ 
A  
S 

M1 
M2 
F1 
F2 
F3 

 
 
 
 
 
 

ระดับ 

RDU 1 RDU 2 

สรุปผลการ
ประเมิน 

การเป็น RDU 
Hospital ขั้น

ที1่ 
(RDU 1 +  RDU 

2) 

RDU 1 : ประเมินกระบวนการ
ด าเนินงาน (Process) 

RDU 1 : ประเมินผลการด าเนินงาน (Output)   
ประเมินผลการ 

ด าเนินงาน (Output)   
มี 

คณะกรรมการ
ขับเคลื่อน  
SP-RDU 

 มีระบบ
สารสนเทศในการ
จัดเก็บข้อมูล

ตัวชี้วัด SP-RDU 

มี 
แผนปฏิบัติ
การจัดการ 
เชื้อดื้อยา 
ใน รพ.  

เฉพาะ รพ. 
ระดับ A S  
และ M1 

1)  ร้อยละ
รายการยาที่สั่ง

ใช้ยา 
ในบัญชียาหลัก
แห่งชาติ ED 

2)  ประสิทธิผล
การด าเนินงานของ

คณะกรรมการ 
PTC ในการชี้น า

สื่อสาร และ
ส่งเสริมเพื่อ

น าไปสู่การเป็น
โรงพยาบาล

ส่งเสริมการใช้ยา
อย่างสมเหตุผล 

3)  รายการยา 
ที่ควรพิจารณา 

ตัดออก 8 รายการ          
ซึ่งยังคงมีอยู่ใน

บัญชียาโรงพยาบาล 

4)  การด าเนินงาน
ในการจัดท า 

ฉลากยามาตรฐาน  
 ฉลากยาเสริม และ
เอกสารข้อมูลยาใน 

13 กลุ่ม ที่มี
รายละเอียด
ครบถ้วน 

5) การ
ด าเนินงานเพื่อ

ส่งเสริม
จริยธรรมใน
การจัดซื้อยา
และส่งเสริม
การขายยา 

ร้อยละของ รพ.สต. 
/หน่วยบริการปฐม

ภูมิ เครือข่าย
ระดับอ าเภอที่ผ่าน

เกณฑ์ 
ใช้ยาปฏิชีวนะ ใน 2  
โรค URI และ AD  

ตามเกณฑ์เป้าหมาย 
 

ร้อยละ ..... ระดับ ..... จ านวน ..... รายการ ระดับ ..... ระดับ ..... ร้อยละ ..... ผ่าน ไม่ผ่าน 

             
 

          

                         

                         

                         

                         

                         

                         

             

เกณฑ์เป้าหมาย  ม ี ม ี ม ี

รพ.ระดับ 
A ≥ ร้อยละ 75 
S ≥ ร้อยละ 80 
M1-M2 ≥ ร้อย

ละ 85 
F1-F3 ≥ ร้อยละ 

90 

ระดับ 3  ≤ 1 รายการ 
รายการยา  
13 กลุ่ม 
ระดับ 3  

ระดับ 3  ≥ ร้อยละ 40 

รพ.แม่ขา่ย ผ่านเกณฑ์ 
RDU 1 และ หน่วย
บริการลูกข่าย ใน
เครือข่ายปฐมภูมิผ่าน
เกณฑ์ RDU 2 ขั้นที่ 1 
ตามเกณฑ์เป้าหมาย
ตัวชี้วัด 

  

เป้าหมาย SP-RDUปีงบประมาณ 
2560 รพ.ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เป็น รพ.ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล  (ผ่านเกณฑ์ RDU 1 และ RDU 2)  ขั้นที่ 1 ไมน่้อยกว่าร้อยละ 80 ของ รพ.ทั้งหมด 

  

สรุปผลการด าเนินงาน 1)  A   =  จ านวน รพ. ที่เป็น RDU Hospital ตามเกณฑ์เป้าหมาย  ขั้นที่ 1 ภาพรวมจังหวัด จ านวน ......... แห่ง 
   ( รพ.แม่ข่าย ผ่านเกณฑ์ RDU 1 และ หน่วยบริการลูกข่ายในเครือข่ายปฐมภูมิ ผ่านเกณฑ์ RDU 2 ขั้นที ่1 ตามเกณฑ์เป้าหมาย )   

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

  
  

3)  C    =  รอ้ยละของโรงพยาบาลที่เป็น รพ.ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ในจังหวัด   ( A / B ) x 100 

      คิดเป็นร้อยละ............................... 

 
 
 
 
 
 
 

3.2 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด RDU ระดับจังหวัด 
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กิจกรรม การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
1. คณะกรรมการ

ขับเคลื่อน SP-
RDU จังหวัด  

1. การจัดท าค าสั่ง
แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนSP-RDU 

 

 ไม่มีค าสั่งคณะกรรมการฯ 
 มีค าสั่งคณะกรรมการ 
ตามค าสั่งที.่........................................................................................ 
ช่ือคณะกรรมการ.............................................................................. 
......................................................  

2. มีเป้าหมาย 
แผนปฏิบัติการ 
ตัวชี้วัด การ
ติดตาม ควบคุม 
ก ากับ และการ
รายงานผลการ
ด าเนินงาน SP- 
RDU ในระดับ
จังหวัด 

1. การจั ดท า
แผนปฏิบัติการ
เพื่อขับเคลื่อน   
SP-RDU 

2. การก าหนด
เป้าหมายในการ
ด าเนินงาน
ขับเคลื่อน       
SP-RDU 

3. การก าหนดตัวช้ีวัด
ในการขับเคลื่อน 
SP-RDU 

4. การควบคุม ก ากับ 
กลวิธีในขับเคลื่อน 
SP-RDU อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

5. การจัดท าระบบ
การรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

 ไม่มีแผนปฏิบัติการหรืออยู่ระหว่างการจัดท า 
 มีแผนปฏิบัติการ  
สรุปภาพรวมของแผนปฏิบัติการ 
..................................................................................................................... 
..................................................................................................................... 
..................................................................................................................... 
..................................................................................................................... 
เป้าหมายการด าเนินงาน 
..................................................................................................................... 
..................................................................................................................... 
..................................................................................................................... 
ตัวชี้วัด 
..................................................................................................................... 
..................................................................................................................... 
..................................................................................................................... 
รูปแบบหรือกลวิธีในการควบคุมก ากับ 
..................................................................................................................... 
..................................................................................................................... 
..................................................................................................................... 
การจัดท ารายงานส่งให้กับจังหวัด/ สบรส. 
 ครบถ้วน 
 ไม่ครบถ้วน  
ระบ.ุ.................................................... 
สรุปผลการด าเนินงาน SP-RDU ระดับจังหวัด 
..................................................................................................................... 
..................................................................................................................... 
..................................................................................................................... 

3. การพัฒนา
ระบบ
สารสนเทศ 
เพื่อการ
ติดตามผลการ
ด าเนิน SP-
RDU ตาม
ตัวชี้วัดระดับ
จังหวัด 

1. การก าหนด
ผู้รับผิดชอบระบบ
สารสนเทศเพื่อ
ติดตามผลการ
ด าเนินงาน     
SP-RDU อย่าง
ชัดเจน 

 
2. การจัดท าระบบ

สารสนเทศในการ

 ไม่มีผู้รับผิดชอบ 
 มีผู้รับผิดชอบชัดเจน คือ ................................................................................... 
 
 ไม่มีการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
 มีการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
ระบบท่ีใช้……………………………………....................................................................... 
 
 
สรุปผลการพัฒนาระบบสารสนเทศ ระดับจังหวัด 
..................................................................................................................... 
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ติดตามผลการ
ด าเนินงาน              
SP-RDU 

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

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

4. มีการติดตาม
การจัดการเชื้อ
ดื้อยาต้านจุล
ชีพ 

1. การติดตามและ
สรุปผลการ
ด าเนินงานการ
จัดการการดื้อยา
ต้านจุลชีพ 

สรุปผลการด าเนินงานการจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพ ระดับจังหวัด 
..................................................................................................................... 
..................................................................................................................... 
..................................................................................................................... 
 

 
4.สรุปประเด็นส าคัญที่เป็น ความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ

ความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห ์จากการ
ตรวจติดตาม 

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

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

5.ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับ
ตรวจ 

 

สิ่งที่ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการรับ
ไปประสาน หรือ ด าเนินการต่อ 

   
   

 

6.ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 

 

7.นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................  

 

     ผู้รายงาน....................................................................................... 
     ต าแหน่ง......................................................................................... 
     วัน/เดือน/ปี................................................................................... 
     โทร..................................... e-mail………………………………………… 

 
 
 

 
 

 
แบบ ตก. 2 
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แบบรายงานการตรวจราชการระดับเขตสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการ Service Excellence 

หัวข้อ การพัฒนาระบบบริการให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Service Plan : RDU) 
เขตสขุภาพที.่..................................  รอบที.่............................... 
วันที.่..........................เดือน...............................พ.ศ............... 

 
1. ประเด็นการตรวจราชการ :  การพัฒนาระบบบริการให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Service Plan : RDU) 
2. สถานการณ์ 

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

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

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

............................................................................................................................................................. 
3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์  (ระบุรายการข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการตรวจติดตามที่จ าเป็นในแต่ละ

ประเด็น) 
 

ล าดับ ตัวชี้วัด 
รายการ
ข้อมูล 

จว.1 
รอบ 1  
ข้อมูล 6 
เดือน  
มค.60- 
มี.ค.60 
รอบ 2 
ข้อมูล 9 
เดือน  
เมย.60-
มิ.ย.60 

จว.1 
รอบ 1  
ข้อมูล 6 เดือน  
มค.60- มี.ค.
60 
รอบ 2 
ขอ้มูล 9 เดือน  
เมย.60-มิ.ย.
60 

จว. 
...... 

 
ภาพรวมเขต 
รอบ 1  
ข้อมูล 6 เดือน  
มค.60- มี.ค.
60 
รอบ 2 
ข้อมูล 9 เดือน  
เมย.60-มิ.ย.
60 

(ส าหรับเป็นข้อมูล
เปรียบเทียบ) 
ภาพรวมเขต 

-รอบ 1  ใช้ข้อมูล ไตร
มาส 1 

(ข้อมูล ต.ค. – ธ.ค.
59) 

 -รอบ 2 ใช้ข้อมูล             
ไตรมาส 2 

  (ข้อมูล มค.60 – 
มี.ค.60) 

1 ร้อยละของโรงพยาบาลที่
ใช้ยาอย่างสมเหตุผล  
(โรงพยาบาลแม่ข่ายผ่าน
เกณฑR์DU1 และหน่วย
บริการลูกข่ายใน
เครือข่ายปฐมภูมิ ผ่าน
เกณฑ์ RDU2) 
เกณฑ์ตัวชี้วัด : รพ.RDU
ขั้นที่ 1 ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของรพ.ทั้งหมด 

เป้าหมาย 
(จ านวน รพ.

ทั้งหมด) 

     

ผลงาน 
(จ านวน รพ. ที่

เป็น RDU 
Hospital ตาม

เกณฑ์เป้าหมาย  
ขั้นที่ 1*)   

     

ร้อยละ      

หมายเหตุ *รพ.แม่ข่าย ผ่านเกณฑ์ RDU 1 และ หน่วยบริการลูกข่าย ในเครือข่ายปฐมภูมิผ่านเกณฑ ์ในเครือข่ายปฐมภูม ิ RDU 2 ขั้นที่ 1 ตามเกณฑ์เป้าหมาย  
 
 
 
 
 

3.1 ผลการด าเนินงานของโรงพยาบาลที่มีการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ขั้นที่ 1 จ าแนกตามรายจังหวัด 
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 จังหวัด 

RDU 1 RDU 2 

สรุปผล
การ

ประเมิน
การเป็น 
RDU 

Hospital 
ขั้นที่ 1 

(RDU 1 +  
RDU 2) 

RDU 1 : ประเมินกระบวนการด าเนินงาน (Process) RDU 1 : ประเมินผลการด าเนินงาน 
(Output)   

ประเมินผล 
การด าเนินการ 

มีคณะกรรมการ
ขับเคลื่อน  
SP-RDU 

 มีระบบ
สารสนเทศ 

ในการจัดเก็บ
ข้อมูลตัวชี้วัด SP-

RDU 

มีแผนปฏิบัติการ
จัดการเชื้อดื้อยา 
ใน รพ. เฉพาะ รพ. 
ระดับ A S และ M1 

1)  ร้อยละของ
รายการยาที่สั่งใช้
ยา ในบัญชียา

หลักแห่งชาติ ED 

2)  
ประสิทธิผล
การด าเนนิงาน
ของ
คณะกรรมการ 
PTC ในการ
ชี้น าสื่อสาร 
และส่งเสริม
เพื่อน าไปสู่การ
เป็น
โรงพยาบาล
ส่งเสริมการใช้
ยาสมเหตุผล 

3)  จ านวน
รายการยาที่
ควรพิจารณา
ตัดออก ซึ่ง
ยังคงมีอยู่ใน
บัญชียา
โรงพยาบาล 

4)  การ
ด าเนินงานใน
การจัดท าฉลาก
ยามาตรฐาน 
ฉลากยาเสริม 
และเอกสาร
ข้อมูลยาใน 13 
กลุ่ม ที่มีราย
ลเอียดครบถ้วน  

 

5)การ
ด าเนินงานเพื่อ
ส่งเสริม
จริยธรรมใน
การจัดซื้อและ
ส่งเสริมการ
ขายยา 

ร้อยละของ  
รพ.สต. /หน่วย
บริการปฐมภูมิ 

เครือข่าย 
ระดับอ าเภอ 
ที่ผ่านเกณฑ ์

จ านวน รพ. ร้อยละ จ านวน รพ. ร้อยละ จ านวน รพ. ร้อยละ จ านวน รพ. ร้อยละ จ านวน รพ. ร้อยละ จ านวน  รพ. ร้อยละ จ านวน  รพ. ร้อยละ จ านวน  รพ. ร้อยละ จ านวน  รพ. ร้อยละ จ านวน  รพ. ร้อยละ 

1. จังหวัด                . 
จ านวนรพ.ทั้งหมด……………แห่ง 

                                        

 
1.1 รพA,S,M1 
………….. แห่ง 

                                        

 
1.2 รพ.M2,F1-3 
…………….แห่ง 

                                        

2. จังหวัด                   
.จ านวนรพ.ทั้งหมด……………แห่ง 

                                        

 
2.1 รพA,S,M1 
………….. แห่ง 

                                        

 
2.2 รพ.M2,F1-3 
…………….แห่ง 

                                        

3. จังหวัด                  
จ านวนรพ.ทั้งหมด……………แห่ง  

                                        

 
3.1 รพA,S,M1 
………….. แห่ง 

                                        

 
3.2 รพ.M2,F1-3 
…………….แห่ง 

                                        

เกณฑ์เป้าหมาย  
  

ม ี
 

ม ี
 

ม ี
 

รพ.ระดับ A ≥  
ร้อยละ 75 S ≥  
ร้อยละ 80  
M1-M2 ≥  
ร้อยละ 85 F1-F3 
≥ ร้อยละ 90 

ระดับ 3  
  

≤  1 
รายการ 

รายการยา 13 
กลุ่มระดับ 3 

ระดับ 3 
≥ ร้อยละ 40 
  

รพ.แม่ข่าย ผ่าน
เกณฑ์ RDU 1 

และ หน่วยบริการ
ลูกข่าย ใน

เครือข่ายปฐมภูมิ 
ผ่านเกณฑ์ RDU 2 
ขั้นที่ 1 ตามเกณฑ์
เป้าหมายตัวชี้วัด 

เป้าหมาย SP-RDU 
ปีงบประมาณ 2560 

รพ.ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เป็น รพ.ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล  (ผ่านเกณฑ์ RDU 1 และ RDU 2)  ขั้นที่ 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ รพ.ทั้งหมด 

  สรุปผลการด าเนินงาน 1)  A   =  จ านวน รพ. ที่เป็น RDU Hospital ตามเกณฑ์เป้าหมาย  ขั้นที่ 1 ภาพรวมเขตสุขภาพ จ านวน .................... แห่ง 
                                                               ( รพ.แม่ข่าย ผ่านเกณฑ์ RDU 1 และ หน่วยบริการลูกข่าย ในเครือข่ายปฐมภูมิ ผ่านเกณฑ์  RDU 2 ขั้นที่ 1 ตามเกณฑ์เป้าหมาย )   
     2)  B    =  จ านวน รพ. ทั้งหมดในเขตสุขภาพ    จ านวน ........................ แห่ง 
    3)  C    =  ร้อยละของโรงพยาบาลที่เป็น รพ.ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ในเขตสุขภาพ    ( A / B ) x 100  คิดเป็นร้อยละ  .................. 

 

 

3.2 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด  SP-RDU ระดับจังหวัด 
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สรุปผลการด าเนินงานระดับเขต 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
......................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
4. ประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จ 
(Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห ์จากการตรวจติดตาม 

ล าดับ จังหวัด 

 
 

การด าเนินงานตามตัวชี้วัด RDU ของจังหวัด 

มีคณะกรรมการและ 
ทีมที่รับผิดชอบการ

ขับเคลื่อน  
SP-RDU  

ระดับจังหวัด 

 มเีป้าหมาย 
แผนปฏิบัติการ  

ติดตาม ควบคุม ก ากับ 
และ การรายงาน 
ระดับจังหวัด 

มกีารพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการติดตามผลการ

ด าเนินงานตามตัวชี้วัด SP-RDU 
ระดับจังหวัด 

มีการ 
ติดตามการจัดการเชื้อ

ดื้อยาต้านจุลชีพ 
 

ระดับจังหวัด 

หมายเหตุ 

1           
2           
3           
4           
5           
6           
7           
8           

ภาพรวมจ านวนจังหวัดที่มีการ
ด าเนินงาน  

     

เกณฑ์เป้าหมาย ม ี ม ี ม ี ม ี  

สรุปผลการด าเนินงานระดับจังหวัด 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................
..........................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................ 

3.3 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด  SP-RDU ระดับเขต  
 

การด าเนินงานตามตัวชี้วัด RDU ของเขตสุขภาพ 

มีคณะกรรมการและทีมที่รับผิดชอบ
การขับเคลื่อน SP-RDU  

ระดับเขต 

 มเีป้าหมายแผนปฏิบัติการ  
ติดตาม ควบคุม ก ากับ 

และ การรายงาน ระดับเขต 

มกีารพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 

SP-RDU ระดับเขต 

มีการติดตามการจัดการ 
เชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ 

ระดับเขต 

หมายเหตุ 

     

ม ี ม ี ม ี ม ี  
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........................................................................................................................................................................

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

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

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

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

5. ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
 

ปัญหา/อุปสรรค/ที่ท าให้การด าเนินงาน
ไม่บรรลวุัตถุประสงค ์

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ 
 

สิ่งที่ผู้ท าหน้าท่ีตรวจราชการรับไป
ประสาน หรือ ด าเนินการต่อ 

   
   
 

6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 

7. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... ......... 
 

 

     ผู้รายงาน....................................................................................... 
     ต าแหน่ง......................................................................................... 
     วัน/เดือน/ปี................................................................................... 
     โทร..................................... e-mail………………………………………… 

 
 
 

 
 

ค าชี้แจงเกี่ยวกับการลงข้อมูลตามตารางในแบบ ตก. 1 และ 2 
ตารางในแบบ ตก.1                       
                                                                                                                  A 
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ล าดับ ตัวช้ีวัด รายการข้อมูล อ าเภอ 1 
(ข้อมูล ณ  

วันที่รับตรวจ) 

อ าเภอ 2 
(ข้อมูล ณ  

วันที่รับตรวจ) 

อ าเภอ 
...... 

อ าเภอ 
.......... 

ภาพรวม
จังหวัด 

(ข้อมูล ณ  
วันที่รับตรวจ) 

ภาพรวมจังหวัด 
- รอบ 1 ณ ไตรมาส 1 
(ข้อมูล ต.ค. – ธ.ค.59) 

 - รอบ 2 ณ ไตรมาส 2 
  (ข้อมูล ต.ค.59 – มี.ค.60) 

  เป้าหมาย       
  ผลงาน       
  อัตรา/ร้อยละ       
  เป้าหมาย       
  ผลงาน       
  อัตรา/ร้อยละ       

เนื่องจากช่วงเวลาการออกตรวจในพ้ืนที่ รอบที่ 1 จะอยู่ในช่วงไตรมาสที่ 2 แล้ว  จึงก าหนดให้ลงค่า
ผลงานของไตรมาส 1 ด้วย (คอลัมน์ A)  เพ่ือการวิเคราะห์เปรียบเทียบความก้าวหน้าของการด า เนินงาน  ซ่ึง
สามารถใช้ประโยชน์ในการติดตามงานตาม PA ด้วย  ส่วนการลงพื้นที่ในรอบที่ 2 ก็มีก าหนดในช่วงไตรมาสที่ 
3 จึงใช้ข้อมูล   ไตรมาสที่ 2 เป็นตัวเปรียบเทียบ  
ตารางในแบบ ตก.2             
                                                                                                              B 
ล าดับ ตัวช้ีวัด รายการข้อมูล จว.1 

รอบ 1  
ข้อมูล 6 เดือน  
ต.ค.59-มี.ค.60 
รอบ2 
ข้อมูล 9 เดือน  
ต.ค.59-มิ.ย.60 

จว.1 
รอบ 1  
ข้อมูล 6 เดือน  
ต.ค.59-มี.ค.60 
รอบ2 
ข้อมูล 9 เดือน  
ต.ค.59-มิ.ย.60 

จว. 
...... 

 
ภาพรวมเขต 

รอบ 1  
ข้อมูล 6 เดือน  
ต.ค.59-มี.ค.60 
รอบ 2 
ข้อมูล 9 เดือน  
ต.ค.59-มิ.ย.60 

(ส าหรับเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ) 
ภาพรวมเขต 

-รอบ 1 ข้อมูล ณ ไตรมาส 1 
(ข้อมูล ต.ค. – ธ.ค.59) 

 
 -รอบ 2 ข้อมูล ณ ไตรมาส 2 
  (ข้อมูล ต.ค.59 – ม.ีค.60) 

  เป้าหมาย      
  ผลงาน      
  อัตรา/ร้อยละ      
  เป้าหมาย      
  ผลงาน      
  อัตรา/ร้อยละ      

  การสรุปภาพรวมเขต ตามแบบ ตก. 2 ก าหนดขอบเขตของข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์  
  - รอบ 1 ก าหนดการสรุปใช้ข้อมูลรอบ 6 เดือน  โดยมีข้อมูลไตรมาส 1 เป็นข้อมูลเปรียบเทียบ   
  - รอบ 2 ก าหนดการสรุปใช้ข้อมูลรอบ 9 เดือน  โดยมีข้อมูลไตรมาส 2 เป็นข้อมูลเปรียบเทียบ 
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เป้าหมาย หมายถึง จ านวนค่าของกลุ่มเป้าหมาย  ซึ่งจะน ามาประกอบในการประมวลผลตัวชี้วัด 
ผลงาน  หมายถึง  จ านวนเป้าหมายที่ผ่านตามเกณฑ์/เงื่อนไขที่ก าหนด 
ร้อยละ/ อัตรา  หมายถึง ค่าจากการประมวลผลตัวชี้วัดนั้น 
ตัวอย่าง   ตัวชี้วัด “การเสียชีวิตจากการจมน้ าของเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี ไม่เกิน 6.5 ต่อแสนประชากรเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี” 
            เป้าหมาย คือ จ านวนเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปีทั้งหมดในพ้ืนที่ 
            ผลงาน    คือ จ านวนเด็กต่ ากว่า 15 ปีที่เสียชีวิตจากการจมน้ า 
            ประมวลผล  : อัตราต่อแสนประชากร  (ผลงาน / เป้าหมาย * 100,000) 



แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

 
แบบ ตก. 3 

 
แบบรายงานข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  

ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕60 
เขตตรวจราชการที่ ………. รอบที…่…..... จังหวัด……………………………… 

 

ล าดับ 
ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะของ

ผู้ตรวจราชการ 
ผลการด าเนินการ 

ตามข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ 
หมายเหต ุ

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
  ลงชื่อ.............................................................. 
  (............................................................) 

ต าแหน่ง................................................ 
                      เขตสุขภาพที่........ 
             วันที่............................................... 

 

แบบ ตก.๓ 



รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) 
 
ตัวชี้วัด อัตราตายของทารกแรกเกิดอายุต ่ากว่าหรือเท่ากับ ๒๘ วัน 
ค่านิยาม ทารกแรกเกิดหมายถึง ทารกน้่าหนักมากกว่าหรือเท่ากับ ๕๐๐ กรัมที เกิดมามีชีวิตใน สป.สธ. (รพ

ศ./รพท./รพช./รพ.สต.) 
เกณฑ์เป้าหมาย ลดอัตราตายของทารกแรกเกิดอายุต ่ากว่าหรือเท่ากับ ๒๘ วันให้น้อยกว่า  

 ๔ ต่อ ๑,๐๐๐ ทารกเกิดมีชีพ  

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ทารกน้่าหนักมากกว่าหรือเท่ากับ ๕๐๐ กรัมที เกิดมามีชีวิตใน สป.สธ. (รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.) 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล ใช้ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์เชื อมโยง 

ฐานข้อมูลของส่านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส่านักการบริหารสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 
กรมการแพทย์ เพื อประมวลผลข้อมูลการตายของทารกแรกเกิดเก็บข้อมูลจากทะเบียนรายงาน
ของโรงพยาบาลทุกแห่ง สังกัด สป. สธ. และ/หรือโรงพยาบาลนอกสังกัด  

แหล่งข้อมูล ฐานข้อมูลการตาย มรณะบัตร และหนังสือรับรองการตาย จากการรายงานส่านักงานสาธารณสุข
จังหวัด 

รายการข้อมูล 1  A = จ่านวนทารกแรกเกิดที เสียชีวิตภายในอายุ ๒๘ วัน  

รายการข้อมูล 2 B = จ่านวนทารกแรกเกิดมีชีพ  
สูตรค่านวณตัวชี้วัด (A/B) X ๑,๐๐๐ 
ระยะเวลาประเมินผล ปีละ ๒ ครั้ง  
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลพื้นฐาน หน่วยวัด ผลการด่าเนินงานในรอบปี งบประมาณ 

๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
 ต่อพันเกิดมีชีพ ๗ ๖.๗   

เกณฑ์การประเมิน :  
 

รอบ ๓ เดือน รอบ ๖ เดือน รอบ ๙ เดือน รอบ ๑๒ เดือน 
ประชุมท่าเข้าใจตัวช้ีวัด ส่งข้อมูลครบทุกเขต มีข้อมูลครบและถูกต้องทุกเขต มีการสรุปข้อมูล 

วิธีการประเมินผล : 
 
 

๑. ประชุมท่าเข้าใจตัวช้ีวัด 
๒. ส่งข้อมูลครบทุกเขต 
๓. มีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
๔. มีการสรุปข้อมูล 

เอกสารสนับสนุน : 
 
 

๑. แนวทางพัฒนาระบบบริการสุขภาพทารกแรกเกิด 
๒. ยุทธศาสตร์ตัวช้ีวัด และแนวทางการจัดเก็บข้อมูล กระทรวงสาธารณสุข 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /  
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

นายแพทย ์วิบูลย์  กาญจนพัฒนกุล 
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย ์
๐๘๓-๐๐๗-๐๕๗๘ email:  wiboonkan@gmail.com 

หน่วยงานประมวลผลและจัดท่าข้อมูล  
ผู้รายงานผลการด่าเนินงาน  



รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) 
 
ตัวชี้วัด จ่านวนเตียง NICU ในเขตสุขภาพ 
ค่านิยาม เตียง NICU หมายถึง ครุภัณฑ์การแพทย์ตามเกณฑ์มาตรฐานของสถานพยาบาลแต่ละระดับ รวมถึงจ่านวน

บุคลากรทางการแพทย์ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
เกณฑ์เป้าหมาย จ่านวนเตียง NICU ในเขตสุขภาพ 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ทารกที เกิดรอดออกมา มีชีวิต สป.สธ. (รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.) 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล เก็บข้อมูลจ่านวนเตียง NICU พร้อมครุภัณฑ์และบุคลากรจากทะเบียนรายงานของโรงพยาบาลทุกแห่ง สังกัด 

สป. สธ. และ/หรือโรงพยาบาลนอกสังกัด  
แหล่งข้อมูล ฐานข้อมูลโรงพยาบาลทุกแห่ง สังกัด สป. สธ.  
รายการข้อมูล 1  A = จ่านวนเตียง NICU  

รายการข้อมูล 2 B = จ่านวนทารกเกิดมีชีพของปี ๒๕๕๙ 
สูตรค่านวณตัวชี้วัด (B/A)  
ระยะเวลาประเมินผล ปีละ ๒ ครั้ง  
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน Baseline data ปี 

๒๕๕๘(เตียง) 
หน่วยวัด ผลการด่าเนินงานในรอบปี งบประมาณ 

๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
๘๖๒ เตียง:ทารกเกิดมีชีพ  ๗๕๔ ๖๙๐  

เกณฑ์การประเมิน :  
 

รอบ ๓ เดือน รอบ ๖ เดือน รอบ ๙ เดือน รอบ ๑๒ เดือน 
ประชุมท่าความเข้าใจตัวชี้วัด ได้รับจัดสรรงบประมาณ จัดหาครุภัณฑ์การแพทย์ไดค้รบทุกเขต รายงานความก้าวหน้าของจ่านวน 

NICU 
วิธีการประเมินผล : 
 
 

๑. ประชุมท่าความเข้าใจตัวชี้วัด 
๒. ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
๓. จัดหาครุภัณฑ์การแพทย์ที จ่าเป็นส่าหรับเตียง NICU ได้ครบทุกเขต 
๔. มีการสรุปรายงานความก้าวหน้าของการจัดตั้ง NICU 

เอกสารสนับสนุน : 
 

๑. แนวทางพัฒนาระบบบริการสุขภาพทารกแรกเกิด 
๒. ยุทธศาสตร์ตัวชี้วัด และแนวทางการจัดเก็บข้อมูล กระทรวงสาธารณสุข 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /  
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

นายแพทย์ วิบูลย์  กาญจนพัฒนกุล 
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย ์
๐๘๓-๐๐๗-๐๕๗๘, email:  wiboonkan@gmail.com 

หน่วยงานประมวลผลและจัดท่าข้อมูล  
ผู้รายงานผลการด่าเนินงาน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) 
 
ตัวชี้วัด การคัดกรองโรคหัวใจพิการแต่ก่าเนิดชนิดเขียว 
ค่านิยาม การคัดกรองโรคหัวใจพิการแต่ก่าเนิด 
เกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละของโรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ F1 ขึ้นไปที มีการคัดกรองโรคหัวใจพิการแต่ก่าเนิดชนิดเขียว 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ทารกที เกิดในโรงพยาบาลทุกคน 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล เก็บข้อมูลจากการรายงานของผู้รับผิดชอบในเขตสุขภาพ ด้านทารกแรกเกิด  
แหล่งข้อมูล ฐานข้อมูลโรงพยาบาลทุกแห่ง สังกัด สป. สธ.  
รายการข้อมูล 1  A= โรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ F1 ขึ้นไปที มีการคัดกรองโรคหัวใจพิการแต่ก่าเนิดชนิดเขียว 

รายการข้อมูล 2 B= โรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ F1 ขึ้นไป 
สูตรค่านวณตัวชี้วัด (A/B) X ๑๐๐ 
ระยะเวลาประเมินผล ปีละ ๑ ครั้ง  
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน Baseline data 

รพ.ระดับตั้งแต่ F1 
หน่วยวัด ผลการด่าเนินงานในรอบปี งบประมาณ 

๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
๒๘๐ แห่ง ร้อยละ   ๓๗.๖๔  

เกณฑ์การประเมิน :  
 

รอบ ๓ เดือน รอบ ๖ เดือน รอบ ๙ เดือน รอบ ๑๒ เดือน 
ประชุมท่าความเข้าใจตัวชี้วัด ได้รับจัดสรรงบประมาณในการ

ซ้ือครุภัณฑแ์ละการฝึกอบรม 
มีแนวทางการส่งต่อหลังการตรวจ

พบ 
รายงานความก้าวหน้าของการการ

ตรวจคัดกรอง 
วิธีการประเมินผล : 
 
 

๑. ประชุมท่าความเข้าใจตัวชี้วัด 
๒. ได้รับจัดสรรงบประมาณในการจัดซ้ือเครื อง pulse oximeter 
๓. มีการสรุปรายงานความก้าวหน้าของการตรวจคัดกรองโรคหัวใจพิการแต่ก่าเนิดชนิดเขียว 

เอกสารสนับสนุน : 
 

๑. แนวทางพัฒนาระบบบริการสุขภาพทารกแรกเกิด 
๒. ยุทธศาสตร์ตัวชี้วัด และแนวทางการจัดเก็บข้อมูล กระทรวงสาธารณสุข 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /  
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

นายแพทย์ วิบูลย์  กาญจนพัฒนกุล 
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย ์
๐๘๓-๐๐๗-๐๕๗๘, email:  wiboonkan@gmail.com 

หน่วยงานประมวลผลและจัดท่าข้อมูล  
ผู้รายงานผลการด่าเนินงาน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) 
 
ตัวชี้วัด มี  Intrauterine transfer system ภายในเขตสุขภาพ 
ค่านิยาม Intrauterine transfer หมายถึง ระบบการส่งต่อทารกขณะที อยู่ในครรภ์มารดาไปยัง

สถานพยาบาลที สามารถให้การดูแลทารกป่วยได้เหมาะสม 
เกณฑ์เป้าหมาย มี  Intrauterine transfer system ภายในเขตสุขภาพ 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย มารดาที มีปัญหาคลอดก่อนก่าหนด 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล เก็บข้อมูลจากการรายงานของผู้รับผิดชอบในเขตสุขภาพ ด้านทารกแรกเกิด  
แหล่งข้อมูล ฐานข้อมูลโรงพยาบาลทุกแห่ง สังกัด สป. สธ.  
รายการข้อมูล 1  มีหรือไม่ม ีIntrauterine transfer system 

รายการข้อมูล 2 - 
สูตรค่านวณตัวชี้วัด มี / ไม่มี 
ระยะเวลาประเมินผล ปีละ ๑ ครั้ง  
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน Baseline data หน่วยวัด ผลการด่าเนินงานในรอบปี งบประมาณ 

๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 
๑๒ เขต   ๓  

เกณฑ์การประเมิน :  
 

รอบ ๓ เดือน รอบ ๖ เดือน รอบ ๙ เดือน รอบ ๑๒ เดือน 
ประชุมท่าความเข้าใจตัวช้ีวัด ประชุมวางระบบการส่งต่อ ประเมินความก้าวหน้าของ

ระบบการส่งต่อ 
รายงานความก้าวหน้าของ

ระบบ intrauterine transfer 
วิธีการประเมินผล : 
 
 

๑. ประชุมท่าความเข้าใจตัวช้ีวัด 
๒. มีการประชุมวางระบบการส่งต่อ 
๓. ด่าเนินการติดตามความก้าวหน้าของ ระบบ intrauterine transfer 
๔. มีการสรุปรายงานความก้าวหน้าของการจัดตั้งระบบ intrauterine transfer 

เอกสารสนับสนุน : 
 

๑. แนวทางพัฒนาระบบบริการสุขภาพทารกแรกเกิด 
๒. ยุทธศาสตร์ตัวช้ีวัด และแนวทางการจัดเก็บข้อมูล กระทรวงสาธารณสุข 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /  
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

นายแพทย์ วิบูลย์  กาญจนพัฒนกุล 
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย ์
๐๘๓-๐๐๗-๐๕๗๘, email:  wiboonkan@gmail.com 

หน่วยงานประมวลผลและจัดท่าข้อมูล  
ผู้รายงานผลการด่าเนินงาน  

 



แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการ (Service Plan) 

สาขาทารกแรกเกิด 
จังหวัด................ เขตสุขภาพที.่................  ตรวจราชการวันที่........................................... 

1. ประเด็นการตรวจราชการ  
Health outcome : 

(1) อัตราตายของทารกแรกเกิดอายุต ่ากว่าหรือเท่ากับ 28 วัน ไม่เกิน 4 ต่อ 1,000 ทารกเกิดมีชีพ 
Service outcome : 

(2) เพิ มเตียง NICU ให้ได้ตามเกณฑ์ 1:500 ทารกเกิดมีชีพ (เตียง NICU ภาพรวมเขต) 
(3) ร้อยละของโรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ F1 ขึ้นไปที มีการคัดกรองโรคหัวใจพิการแต่ก่าเนิด (> 60%) 
(4) มี Intrauterine transfer system ภายในเขตสุขภาพ  
 

2. สถานการณ์............................................................................................................................. ................. 

3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ (ระบุรายการข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการตรวจติดตามที่จ าเป็นในแต่ละประเด็น) 

3.1 ข้อมูลเชิงปริมาณ...................................................................................................................... 

    (1) อัตราตายของทารกแรกเกิดอายตุ ่ากว่าหรือเท่ากับ 28 วัน ไม่เกิน 4 ต่อ 1,000 ทารกเกิดมีชีพ 

อ าเภอ 

รายการข้อมูล 

หมายเหตุ 
จ่านวนทารกแรกเกิดที 

เสียชีวิตภายในอายุ 28 วัน 
 

(A) 

จ่านวนทารกแรกเกิดมีชีพ 
 
 

(B) 

อัตราตายของทารกแรกเกิดอายุต ่า
กว่าหรือเท่ากับ 28 วัน ไม่เกิน 4 ต่อ 

1,000 ทารกเกิดมีชีพ 
(A/B)×1,000 

     

     

     
ภาพรวมจังหวัด 

(ข้อมูล ณ วันที่รับ
ตรวจ) 

    

 

    (2) เพิ มเตียง NICU ให้ได้ตามเกณฑ์ 1:500 ทารกเกิดมีชีพ (เตียง NICU ภาพรวมเขต) 

อ าเภอ 
รายการข้อมูล 

หมายเหตุ จ่านวนเตียง NICU 
(A) 

จ่านวนทารกเกิดมีชีพของปี 2559 
(B) 

จ่านวนเตียง NICU 1:500 ทารกเกิดมีชีพ 
(B/A) 

     

     

     
ภาพรวมจังหวัด     

แบบ ตก.1 



(ข้อมูล ณ วันที่รับ
ตรวจ) 
 

 

 

     (3) ร้อยละของโรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ F1 ขึ้นไปที มีการคัดกรองโรคหัวใจพิการแต่ก่าเนิด (> 60%) 

อ าเภอ 

รายการข้อมูล 

หมายเหตุ 
จ่านวนโรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ 

F1 ขึ้นไปที มีการคัดกรองโรคหัวใจ
พิการแต่ก่าเนิดชนิดเขียว 

(A) 

จ่านวนโรงพยาบาล
ตั้งแต่ระดับ F1 ขึ้นไป 

 
(B) 

ร้อยละของโรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ 
F1 ขึ้นไปที มีการคัดกรองโรคหัวใจ

พิการแต่ก่าเนิด (> 60%) 
(A/B) X 100 

     

     

     
ภาพรวมจังหวัด 
(ข้อมูล ณ วันที่

รับตรวจ) 

    

 

    (4) มี Intrauterine transfer system ภายในเขตสุขภาพ 

จังหวัด 
รายการข้อมูล 

หมายเหตุ 
มี (พร้อมอธิบายข้อมูลเชิงคุณภาพ) ไม่มี (พร้อมอธิบายข้อมูลเชิงคุณภาพ) 

    
ภาพรวมจังหวัด 
(ข้อมูล ณ วันที่

รับตรวจ) 

   

3.2 ข้อมูลเชิงคุณภาพ........................................................................................................................................... 
    (วิเคราะห์ตามกรอบ 6 Building Blocks ภาพรวมจังหวัด)………………………………………………………………..… 
 

4. สรุปประเด็นส าคัญท่ีเป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จ (Key Risk 
Area/ Key Risk Factor) ซ่ึงได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห์ จากการตรวจติดตาม 
.......................................................................................................................................................................................... 

5. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที ท่าให้การ
ด่าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะที ให้ต่อหน่วยรับตรวจ 
 

สิ งที ผู้ท่าหน้าที ตรวจราชการรับไป
ประสาน หรือ ด่าเนินการต่อ 

   
   



6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย 
..................................................................................................................................................................................... 

7. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
......................................................................................................................................................................................   

ผู้รายงาน....................................................................................... 
         ต่าแหน่ง......................................................................................... 

       วัน/เดือน/ปี................................................................................... 
                  โทร..................................... e-mail……………………………………… 



แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการ (Service Plan) 

สาขาทารกแรกเกิด 
เขตสุขภาพที.่................  รอบที.่.......................................... 

1. ประเด็นการตรวจราชการ  
Health outcome : 

(1) อัตราตายของทารกแรกเกิดอายุต ่ากว่าหรือเท่ากับ 28 วัน ไม่เกิน 4 ต่อ 1,000 ทารกเกิดมีชีพ 
Service outcome : 

(2) เพิ มเตียง NICU ให้ได้ตามเกณฑ์ 1:500 ทารกเกิดมีชีพ (เตียง NICU ภาพรวมเขต) 
(3) ร้อยละของโรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ F1 ขึ้นไปที มีการคัดกรองโรคหัวใจพิการแต่ก่าเนิด (> 60%) 
(4) มี Intrauterine transfer system ภายในเขตสุขภาพ  
 

2. สถานการณ์............................................................................................................................. ................. 

3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ (ระบุรายการข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการตรวจติดตามที่จ าเป็นในแต่ละประเด็น) 

3.1 ข้อมูลเชิงปริมาณ...................................................................................................................... 

    (1) อัตราตายของทารกแรกเกิดอายุต ่ากว่าหรือเท่ากับ 28 วัน ไม่เกิน 4 ต่อ 1,000 ทารกเกิดมีชีพ 

จังหวัด 

รายการข้อมูล 

หมายเหตุ 
จ่านวนทารกแรกเกิดที 

เสียชีวิตภายในอายุ 28 วัน 
 

(A) 

จ่านวนทารกแรกเกิดมีชีพ 
 
 

(B) 

อัตราตายของทารกแรกเกิดอายุต ่า
กว่าหรือเท่ากับ 28 วัน ไม่เกิน 4 ต่อ 

1,000 ทารกเกิดมีชีพ 
(A/B)×1,000 

     
     
     

ภาพรวมเขต 
(ข้อมูล ณ วันที่รับ

ตรวจ) 

    

 

    (2) เพิ มเตียง NICU ให้ได้ตามเกณฑ์ 1:500 ทารกเกิดมีชีพ (เตียง NICU ภาพรวมเขต) 

จังหวัด 

รายการข้อมูล 
หมายเหตุ จ่านวนเตียง NICU 

(A) 
จ่านวนทารกเกิดมีชีพของปี 2559 

(B) 
จ่านวนเตียง NICU 1:500 ทารกเกิดมีชีพ 

(B/A) 
     
     
     

ภาพรวมเขต     

แบบ ตก.2 



(ข้อมูล ณ วันที่รับ
ตรวจ) 
 

 

     (3) ร้อยละของโรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ F1 ขึ้นไปที มีการคัดกรองโรคหัวใจพิการแต่ก่าเนิด (> 60%) 

จังหวัด 

รายการข้อมูล 

หมายเหตุ 
จ่านวนโรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ 

F1 ขึ้นไปที มีการคัดกรองโรคหัวใจ
พิการแต่ก่าเนิดชนิดเขียว 

(A) 

จ่านวนโรงพยาบาล
ตั้งแต่ระดับ F1 ขึ้นไป 

 
(B) 

ร้อยละของโรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ 
F1 ขึ้นไปที มีการคัดกรองโรคหัวใจ

พิการแต่ก่าเนิด (> 60%) 
(A/B) X 100 

     
     
     

ภาพรวมเขต 
(ข้อมูล ณ วันที่

รับตรวจ) 

    

 

    (4) มี Intrauterine transfer system ภายในเขตสุขภาพ 

จังหวัด 
รายการข้อมูล 

หมายเหตุ 
มี (พร้อมอธิบายข้อมูลเชิงคุณภาพ) ไม่มี (พร้อมอธิบายข้อมูลเชิงคุณภาพ) 

    

    

    
ภาพรวมเขต 

(ข้อมูล ณ วันที่
รับตรวจ) 

   

3.2 ข้อมูลเชิงคุณภาพ........................................................................................................................................... 
    (วิเคราะห์ตามกรอบ 6 Building Blocks ภาพรวมจังหวัด)………………………………………………………………..… 
 

4. สรุปประเด็นส าคัญท่ีเป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จ (Key Risk 
Area/ Key Risk Factor) ซ่ึงได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห์ จากการตรวจติดตาม 
.......................................................................................................................................................................................... 

5. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที ท่าให้การ
ด่าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะที ให้ต่อหน่วยรับตรวจ 
 

สิ งที ผู้ท่าหน้าที ตรวจราชการรับไป
ประสาน หรือ ด่าเนินการต่อ 



   
   

6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย 
..................................................................................................................................................................................... 

7. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
......................................................................................................................................................................................   

ผู้รายงาน....................................................................................... 
         ต่าแหน่ง......................................................................................... 

       วัน/เดือน/ปี................................................................................... 
                  โทร..................................... e-mail……………………………………… 
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แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

หมวด Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) 

แผนที่ 6.การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 

โครงการที่ 5.โครงการดูแลผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสและการดูแลสุขภาพระยะยาว (Long 

Term Care)ในชุมชน 

ลักษณะ Lagging Indicator 

ชื่อตัวช้ีวัด 39. ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care) 

ค านิยาม การดูแลแบบประคับประคอง หมายถึง การดูแลผู้ป่วยระยะท้ายตามแนวทางการดูแลแบบ
ประคับประคองเพ่ือให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน โดยดูแลให้ครอบคลุมเรื่อง Body, 
Mind, Psychosocial and Spiritual support และบรรเทาความทุกข์ทรมานจากอาการ
รบกวนต่างๆ (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) 

และกลุ่มที่ มีภาวะไตวายเรื้อรังเริ่มเข้าสู่ภาวะคุกคามต่อชีวิตการรักษา เป็นไปเพ่ือ
ประคับประคองและชะลอการเสื่อมของไต 

4. Pulmonary and Heart Disease 
5. Multiple Trauma Patient 

6. Infectious Disease HIV/AIDS 
7. Pediatric  
8. Aging /Dementia 

โดยมี Criteria ของผู้ป่วยท่ีเข้าสู่ภาวะ Palliative Careดังนี้ 
1. ผู้ป่วยมีการถดถอยของการประกอบกิจกรรมประจ าวันนั่งหรือนอนมากกว่าร้อย

ละ 50 ของวันต้องพ่ึงพิงมากขึ้น 

- การประเมินสมรรถนะอาจใช้ PPS ≤ร้อยละ 50 หรือ 

- การประเมิน  Functional Assessment ได้แก่Karnofsky Score (KPS) ≤ร้อย

ละ 50 หรือ ECOG ≥ 3 เป็นต้น 
2. Multiple Co-morbidity ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ที่มีความส าคัญ 
3. โรคอยู่ในระยะลุกลาม ไม่คงตัว มีอาการซับซ้อนที่ไม่สุขสบายมาก 
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แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

4. Terminal Delirium 
5. Cachexia, น้ าหนักลดต่อเนื่อง, Serum albumin < 2.5 mg/dl ต่อเนื่อง 
6. Persistent  Hypercalcemia 
7. ไม่ตอบสนองต่อการรักษา 
8. ผู้ป่วย/ครอบครัวเลือกที่จะไม่รักษาตัวโรคต่อไปอย่างเต็มที่ 
9. เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอย่างไม่คาดหมายบ่อยครั้ง 
10. มีเหตุการณ์ที่มีผลกระทบ เช่น การล้ มรุนแรง ภาวะสูญเสีย การรับเข้าดูแลใน

สถานพยาบาล/บริบาล 
เกณฑ์เป้าหมาย : โรงพยาบาล ทุกระดับ (A,S,M,F)มีการดูแลแบบประคับประคองตามเกณฑ์  (ผ่านตามข้ันตอนการ

ประเมินผล) 

ปีงบประมาณ 60  ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 

 ขั้นตอนที่ 1 
ข้อ 1.1-1.5 

 ขั้นตอนที่ 3 
(ไม่รวมข้ันตอน
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. เพ่ือให้ผู้ป่วยระยะท้ายได้รับการดูแลแบบประคับประคองตามมาตรฐาน จนถึงวาระ
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 
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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 

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 
(ไม่รวมข้ันตอนที่ 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) 
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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 ศูนย์

การดูแลแบบประคับประคองที่ประกอบด้วยบุคลากรสหสาขาที่เก่ียวข้อง 
- มีการแต่งตั้งเลขานุการ ซึ่งเป็นพยาบาลที่ ผ่านการอบรมหลักสูตร 

Palliative Care 
- มีการก าหนดแนวทางการดูแลแบบประคับประคองในกลุ่มโรคส าคัญ

ของโรงพยาบาล 
โรงพยาบาลระดับ M2, F 1-3  

- มีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการดูแลแบบประคับประคอง 

- มีการแต่งตั้งเลขานุการ ซึ่งเป็นพยาบาลที่ ผ่านการอบรมหลักสูตร 

Palliative Care 

- มีแนวทางการดูแลแบบประคับประคองในกลุ่มโรคส าคัญ ของ

โรงพยาบาล 

1.2โรงพยาบาลระดับ A, S, M1 
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- มีการจัดตั้งงานการดูแลแบบประคับประคองเป็นหน่วยบริการ หนึ่งใน

กลุ่มงานการพยาบาลมอบหมาย ให้มีพยาบาลที่ผ่านการอบรมหลักสูตร Palliative Care 

รับผิดชอบเต็มเวลา 

โรงพยาบาลระดับ M2, F 1-3 

- มีหน่วยบริการการดูแลแบบประคับประคองพร้อมพยาบาล ที่ผ่านการ

อบรมหลักสูตร Palliative Care  

1.3 กลุ่มผู้ป่วยที่อยู่ในเกณฑ์ ได้รับการดูแลตามแนวทาง Palliative Care ≥ 

ร้อยละ 50 

1.4มีระบบบริการ หรือ Function การท างาน ที่แสดงถึงการเชื่อมโยงการดูแล

ต่อเนื่องที่บ้าน 

1.5โรงพยาบาลระดับ A, S, M1 

- มีการรักษา/บรรเทาด้วย  Strong OpioidMedication≥ร้อยละ 30 

ของจ านวนผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลตามแนวทาง  Palliative Careและมีการจัดการดูแลแบบ

การแพทย์แผนไทย หรือการแพทย์ทางเลือกเช่น สวดมนต์บ าบัด  สมาธิบ าบัด กดจุดบ าบัด 

การปรับสมดุลร่างกาย เป็นต้น 

โรงพยาบาลระดับ M2, F 1-3 

- มีการรักษา/บรรเทาด้วย  Strong Opioid Medication≥ ร้อยละ 20

ของจ านวนผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลตามแนวทาง  Palliative Careและมีการจัดการดูแลแบบ

การแพทย์แผนไทย หรือการแพทย์ทางเลือก  เช่น สวดมนต์บ าบัด  สมาธิบ าบัด  กดจุด

บ าบัด การปรับสมดุลร่างกาย เป็นต้น 

 
ขั้นตอนที่ 2 มีการด าเนินการในขั้นตอนที่ 1 ครบถ้วนและมีการด าเนินการในข้อ

 ต่อไปนี้ 

 2.1  โรงพยาบาลระดับ A, S 

  มีแพทย์ผ่านการอบรมด้าน Palliative เป็นประธาน หรือกรรมการร่วม
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ทีมพัฒนาคุณภาพการดูแลแบบประคับประคองของโรงพยาบาล 

 2.2โรงพยาบาลระดับ A, S, M1 

    ผู้ป่วยและครอบครัวในกลุ่ม ต้องได้รับการดูแลแบบประคับประคอง 

(ผู้ป่วยนอก หรือ ผู้ป่วยใน) ได้รับการให้ข้อมูลจากกิจกรรม Family Meeting และมีการท า 

Advance Care Planning (ACP)  

(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 ผู้ป่วยและครอบครัว ได้รับ การส่งต่อข้อมูล 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 Clinicหรือ Palliative Care Clinic และมีการจัดการดูแลแบบ

การแพทย์แผนไทยและ /หรือการแพทย์ทางเลือก ในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง  

เช่น การฝังเข็มในแพทย์แผนจีน หรือการแพทย์ทางเลือกอ่ืนๆ เช่นการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย

หรือการดูแลแบบประคับประคอง เช่น สวดมนต์บ าบัด สมาธิบ าบัด กดจุดบ าบัด การปรับ

สมดุลร่างกาย เป็นต้น 

(1) ปี 2561≥ร้อยละ 50ของจ านวนโรงพยาบาลระดับ A,Sในเขตสุขภาพ 

(2) ปี 2562≥ร้อยละ 60ของจ านวนโรงพยาบาลระดับ A,Sในเขตสุขภาพ 
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(3) ปี 2563≥ร้อยละ 70ของจ านวนโรงพยาบาลระดับ A,Sในเขตสุขภาพ 

(4) ปี 2564≥ร้อยละ 80ของจ านวนโรงพยาบาลระดับ A,Sในเขตสุขภาพ 

 โรงพยาบาลระดับ M1-2,F 1-3 

 มีการรักษา/ดูแล/บรรเทาด้วย  Strong Opioid Medicationและมีการ

จัดการดูแลแบบการแพทย์แผนไทยและ /หรือ การแพทย์ทางเลือก ในการดูแลผู้ป่วยแบบ

ประคับประคอง เช่น สวดมนต์บ าบัด สมาธิบ าบัด กดจุดบ าบัด การปรับสมดุลร่างกาย เป็น

ต้น 

(1) ปี 2561≥ร้อยละ 50 ของจ านวนโรงพยาบาลระดับ M1-2,F 1-3ในเขตสุขภาพ 

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

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

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

 

 
ขั้นตอนที่ 3  

- ส าหรับปี 2560 มีการด าเนินการในขั้นตอนที่ 1 ครบถ้วน และมีการ

ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

โรงพยาบาลทุกระดับ A, S, M1-2, F1-3 

 - มีแผนงาน /โครงการ  หรือ กิจกรรม ที่เก่ียวข้องกับการดูแลผู้ป่วยแบบ

ประคับประคอง และมีการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม ร่วมกับสสจ. สสอ. รพ.สต. องค์กร

ในท้องถิ่นหรือองค์กรต่างๆ เช่นอปท ., มูลนิธิ /อาสาสมัครในชุมชน เป็นต้น อย่างน้อย 1 

แผนงาน/โครงการหรือ กิจกรรมต่อ 1 โรงพยาบาล 

- ส าหรับปี 2561- 2564มีการด าเนินการในขั้นตอนที่ 1-2 ครบถ้วน และมี

การด าเนินการดังต่อไปนี้ 

 โรงพยาบาลทุกระดับ A, S, M1-2, F1-3 

 มีแผนงาน /โครงการ  หรือ กิจกรรม ที่เก่ียวข้อ งกับการดูแลผู้ป่วยแบบ

ประคับประคอง มีการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม ร่วมกับสสจ . สสอ. รพ.สต. องค์กรใน

ท้องถิ่นหรือองค์กรต่างๆ เช่นอปท ., มูลนิธิ /อาสาสมัครในชุมชน เป็นต้น อย่างน้อย 1 
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แผนงาน/โครงการหรือ กิจกรรมต่อ 1โรงพยาบาล 
 

 ขั้นตอนที่ 4 มีการด าเนินการในขั้นตอนที่ 1-3ครบถ้วน และมีการด าเนินการ ต่อไปนี้ 

 4.1  โรงพยาบาลทุกระดับ A, S, M1-2, F1-3 

  มีการสร้างเครือข่าย และแนวทางการรับ-ส่งต่อของเขตสุขภาพท่ีชัดเจน

เป็นลายลักษณ์อักษรและมีการประกาศใช้ มีการด าเนินการตามแนวทาง เพ่ือการดูแลที่

ต่อเนื่อง และเพ่ิมการเข้าถึงการได้รับดูแลแบบประคับประคอง  

(1) ปี 2561มีการสร้างเครือข่าย และแนวทางการรับ-ส่งต่อฯ เป็นแนวทางในโรงพยาบาล
ทุกแห่ง (ระดับโรงพยาบาล) 

(2) ปี 2562มีการสร้างเครือข่าย และแนวทางก ารรับ-ส่งต่อฯ เป็นแนวทางใช้ร่วมกันทั้ง
จังหวัด ทุกจังหวัดในเขตฯ (ระดับจังหวัด) 

(3) ปี 2563มีการสร้างเครือข่าย และแนวทางการ รับ-ส่งต่อฯ เป็นแนวทางใช้ร่วมกันทั้ง
เขตสุขภาพ (ระดับเขตสุขภาพ) 

(4) ปี 2564มีการสร้างเครือข่าย และแนวทางการ รับ-ส่งต่อ ฯ เผยแพร่ทั่วประเทศ
 เพ่ือเป็นแนวทางในการส่งต่อข้ามเขตสุขภาพ 

 4.2 โรงพยาบาลทุกระดับ A, S, M1-2, F1-3 

  มีคลังอุปกรณ์ที่ใช้ในการสนับสนุนผู้ป่วย ให้สามารถยืมไปใช้ที่บ้านได้

โดยมีการประเมินความต้องการใช้อุปกรณ์ และมีการจัดหาให้เพียงพอ 

(1) ปี 2561มีคลังอุปกรณ์สนับสนุนผู้ป่วยให้มีไปใช้ที่บ้าน ในโรงพยาบาลระดับ A,S,M1 
เป็นอย่างน้อย 

(2) ปี 2562 มีคลังอุปกรณ์กลาง สนับสนุนผู้ป่วยให้มีไปใช้ที่บ้าน สร้างเครือข่ายการยืม-
คืน ที่เอ้ือต่อผู้ป่วยทั้งจังหวัด 

(3) ปี 2563 มีคลังอุปกรณ์กลาง สนับสนุนผู้ป่วยให้มีไปใช้ที่บ้าน สร้างเครือข่ายการยืม-
คืน ที่เอ้ือต่อผู้ป่วยทั้งเขตสุขภาพ 

(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 
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แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

  มีการติดตามประเมินการบรรลุเป้าหมาย (Goal) ตาม Advance Care 

Plan ที่ได้ท าและปรับเปลี่ยนร่วมกันของผู้ป่วย/ครอบครัวและทีมสุขภาพ จนถึงวาระ

สุดท้ายและการจากไป (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 2561มีงานพัฒนาคุณภาพ (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 guidelinesfor 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) 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน Baseline data หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

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
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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แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

 

 

 

2557 2558 2559 

  NA NA NA 
 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 

ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

1. นพ.อากาศ  พัฒนเรืองไล          ที่ปรึกษากรมการแพทย์ 

โทรศัพท์ที่ท างาน :02591 8246   โทรศัพท์มือถือ : 081 910 5216 

โทรสาร :02591 8244     E-mail : apattanaruenglai@gmail.com 

2. นางอ าไพพร ยังวัฒนา              นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 

โทรศัพท์ที่ท างาน : 02590 6282โทรศัพท์มือถือ :081 668 5008 

โทรสาร : 0 2591 8264-5            E-mail : ampaiporn.y@gmail.com 

3. นางสาวศิวาพร สังรวมนักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  

โทรศัพท์ที่ท างาน :025906220   โทรศัพท์มือถือ : 089 609 3836 

โทรสาร :02591 8244     E-mail : keaksiwa@gmail.com  

หน่วยงานประมวลผลและ

จัดท าข้อมูล 

(ระดับส่วนกลาง) 

1. นพ.ภัทรวินฑ์ อัตตะสาระ รองผู้อ านวยการส านักนิเทศระบบการแพทย์ กรมการแพทย์ 

โทรศัพท์ที่ท างาน : 02590 6357โทรศัพท์มือถือ :0819357334 

โทรสาร : 0 2965 9851              E-mail : pattarawin@gmail.com 

2. นางจุฬารักษ์ สิงหกลางพล  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  

โทรศัพท์ที่ท างาน :025906288 โทรศัพท์มือถือ : 0818424148 

โทรสาร :02965 9851    E-mail : klangpol@yahoo.com 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล

การด าเนินงาน 

1. คณะกรรมการ Service Plan สาขาการดูแลแบบประคับประคอง ของเขตบริการสุขภาพ 

2. นพ.ภัทรวินฑ์ อัตตะสาระ รองผู้อ านวยการส านักนิเทศระบบการแพทย์ กรมการแพทย์ 

โทรศัพท์ที่ท างาน : 02590 6357โทรศัพท์มือถือ : 0819357334 

โทรสาร : 0 2965 9851               E-mail : pattarawin@gmail.com 
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แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

3. นายปวิช อภิปาลกุลนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

ส านักยุทธศาสตร์การแพทย์กรมการแพทย์  

โทรศัพท์ที่ท างาน : 0 2590 6352โทรศัพท์มือถือ : 085 959 4499 

โทรสาร : 0 2591 8279                E-mail : moeva_dms@yahoo.com 

 
 



 แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
คณะที่ 2 Service excellence (บริการเป็นเลิศ) 

   โครงการที่ :   โครงการดูแลผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ด้วยโอกาสและการดูแลสุขภาพระยะยาว (Long Term 
Care) ในชุมชน 

จังหวัด..................................  เขตสุขภาพที่.................  ตรวจราชการวันที่........................................... 
 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 
ตัวชี้วัด: ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative care) 
Health outcome:  
- ผู้ป่วยระยะท้ายได้รับการดูแลแบบประคับประคองตามมาตรฐานจนถึงวาระสุดท้าย 
KPI: ให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งด้านกาย จิต สังคม และจิตวิญญาณ 

Service outcome:  
- ผู้ป่วยระยะท้ายเข้าถึงการดูแลรักษาแบบประคับประคอง  (Accessibility) จากทีมสุขภาพ ครอบครัวและ

ชุมชน รวมทั้งผู้ป่วยสามารถดูแลตนเองได้ในช่วงเวลาของภาวะโรคและอาการอย่างเหมาะสม 
- ผู้ป่วยระยะท้ายและครอบครัวได้รับข้อมูล (Information) อย่างมีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วมในการ

วางแผนล่วงหน้า (Advance Care Plan) เพ่ือการมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามสภาพจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต 
KPI: - ผู้ป่วยได้รับ Opioids ตามเกณฑ์ 

- มี Advance Care Plan 
- มี Home Visit 

2. สถานการณ์ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์  (ระบุรายการข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการตรวจติดตามที่จ าเป็นในแต่ละ

ประเด็น) 

 

 

 

 

 

แบบ ตก. 1 



 

 

 

 

 

3.1 ผลการด าเนินงานในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 

 โปรดท าเครื่องหมาย     ลงในช่อง     ที่ตรงกับข้อมูลของหน่วยงานของท่าน 

ระดับรพ. รายการข้อมูล มี ไม่มี 

A, S, M1 ระยะเวลา 3 เดือน 

- มีคณะกรรมการ/หรือศูนย์การดูแลแบบประคับประคอง 

- มีการแต่งตั้งเลขานุการ ซึ่งเป็นพยาบาลที่ผ่านการอบรมหลักสูตร Palliative care 

- มีการก าหนดแนวทางการดูแลแบบประคับประคองในกลุ่มโรคส าคัญของรพ. 

 

 
 
 

 

 
 
 

ระยะเวลา 6 เดือน 

- ประเมินผลตามรอบ 3 เดือน 

- มีการจัดตั้งงานดูแลแบบประคับประคองเป็นหน่วยบริการหนึ่งในกลุ่มงานการพยาบาล

มอบหมายให้พยาบาลที่ผ่านการอบรมหลักสูตร Palliative Care รับผิดชอบเต็มเวลา 

- กลุ่มผู้ป่วยที่อยู่ในเกณฑ์ ได้รับการดูแลตามแนวทาง Palliative Care≥ ร้อยละ 50 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

3.2 ผลการด าเนินงานในโรงพยาบาลระดับ M2, F 1-3  

ระดับรพ. รายการข้อมูล มี ไม่มี 

M2, F 1-3 ระยะเวลา 3 เดือน 

- มีคณะกรรมการการดูแลแบบประคับประคอง 

- มี การแต่งตั้งเลขานุการ ซึ่งเป็นพยาบาลที่ผ่านการอบรมหลักสูตร Palliative care 

- มี แนวทางการดูแลแบบประคับประคองในกลุ่มโรคส าคัญของรพ. 

 

 
 
 

 

 
 
 



ระยะเวลา 6 เดือน 

- มีการประเมินผลตามรอบ 3 เดือน 

- มีหน่วยบริการการดูแลประคับประคอง พร้อมพยาบาลที่ผ่านการอบรมหลักสูตร 

Palliative Care 

- กลุ่มผู้ป่วยที่อยู่ในเกณฑ์ ได้รับการดูแลตามแนวทาง Palliative Care≥ ร้อยละ 50 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

4. สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จ 
(Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จากการตรวจติดตาม 

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

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

 

5. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ 
 

สิ่งที่ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการรับ
ไปประสาน หรือ ด าเนินการต่อ 

   
   

 
6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย 

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

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

7. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 

 

     ผู้รายงาน....................................................................................... 
     ต าแหน่ง......................................................................................... 
     วัน/เดือน/ปี................................................................................... 
     โทร..................................... E-mail……………………………………… 

 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
คณะที่ 2 Service excellence (บริการเป็นเลิศ) 

   โครงการที่ :   โครงการดูแลผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ด้วยโอกาสและการดูแลสุขภาพระยะยาว (Long Term 
Care) ในชุมชน 

เขตสุขภาพที่.................  รอบท่ี .......................... ตรวจราชการวันที่........................................... 
 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 
ตัวชี้วัด: ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative care) 
Health outcome:  
- ผู้ป่วยระยะท้ายได้รับการดูแลแบบประคับประคองตามมาตรฐานจนถึงวาระสุดท้าย 
KPI: ให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งด้านกาย จิต สังคม และจิตวิญญาณ 

Service outcome:  
- ผู้ป่วยระยะท้ายเข้าถึงการดูแลรักษาแบบประคับประคอง  (Accessibility) จากทีมสุขภาพ ครอบครัวและ

ชุมชน รวมทั้งผู้ป่วยสามารถดูแลตนเองได้ในช่วงเวลาของภาวะโรคและอาการอย่างเหมาะสม 
- ผู้ป่วยระยะท้ายและครอบครัวได้รับข้อมูล (Information) อย่างมีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วมในก าร

วางแผนล่วงหน้า (Advance Care Plan) เพ่ือการมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามสภาพจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต 
KPI: - ผู้ป่วยได้รับ Opioids ตามเกณฑ์ 

- มี Advance Care Plan 

แบบ ตก. 2 



- มี Home Visit 
2. สถานการณ์ 

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

............................................................................................................................................................. 
3. ข้อมูลประกอบการวิเ คราะห์  (ระบุรายการข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการตรวจติดตามที่จ าเป็นในแต่ละ

ประเด็น) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 ผลการด าเนินงานในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 

 โปรดท าเครื่องหมาย   ลงในช่อง  ที่ตรงกับข้อมูลของหน่วยงานของท่าน 

ระดับรพ. รายการข้อมูล มี ไม่มี 

A, S, M1 ระยะ 3 เดือน 

- มีคณะกรรมการ/หรือศูนย์การดูแลแบบประคับประคอง 

- มีการแต่งตั้งเลขานุการ ซึ่งเป็นพยาบาลที่ผ่านการอบรมหลักสูตร Palliative care 

- มีการก าหนดแนวทางการดูแลแบบประคับประคองในกลุ่มโรคส าคัญของรพ. 

 

 
 
 

 

 
 
 

ระยะ 6 เดือน 

- ประเมินผลตามรอบ 3 เดือน 

- มีการจัดตั้งงานดูแลแบบประคั บประคองเป็นหน่วยบริการหนึ่งในกลุ่มงานการพยาบาล

มอบหมายให้พยาบาลที่ผ่านการอบรมหลักสูตร Palliative Care รับผิดชอบเต็มเวลา 

- กลุ่มผู้ป่วยที่อยู่ในเกณฑ์ ได้รับการดูแลตามแนวทาง Palliative Care≥ ร้อยละ 50 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 



ระยะ 9 เดือน 

- การประเมินผลตามรอบ 6 เดือน 

- มีระบบบริการ หรือ Function การท างานเชื่อมโยงดูแลต่อเนื่องที่บ้าน 

 

 
 

 

 
 

ระยะ 12 เดือน 

- ประเมินผลตามรอบ 9 เดือน 

- มี การรักษาด้วย Strong   Opioid Medication*≥ ร้อยละ 30 ของจ านวนผู้ป่วยที่ได้รับ

การดูแลแนวทาง Palliative Care และมีการจัดการดูแลแบบการแพทย์แผนไ ทย/

การแพทย์ทางเลือก 

- มีแผน/โครงการ หรือกิจกรรมและด าเนินการร่วมกับองค์กรต่างๆอย่างน้อย 1เครื่อง/รพ. 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 ผลการด าเนินงานในโรงพยาบาลระดับ M2, F 1-3  

ระดับรพ. รายการข้อมูล มี ไม่มี 

M2, F 1-3 ระยะ 3 เดือน 

- มีคณะกรรมการการดูแลแบบประคับประคอง 

- มี การแต่งตั้งเลขานุการ ซึ่งเป็นพยาบาลที่ผ่านการอบรมหลักสูตร Palliative care 

- มี แนวทางการดูแลแบบประคับประคองในกลุ่มโรคส าคัญของรพ. 

 

 
 
 

 

 
 
 



ระยะ 6 เดือน 

- มีการประเมินผลตามรอบ 3 เดือน 

- มีหน่วยบริการการดูแลประคับประคอง พร้อมพยาบาลที่ผ่านการอบรมหลั กสูตร 

Palliative Care 

- กลุ่มผู้ป่วยที่อยู่ในเกณฑ์ ได้รับการดูแลตามแนวทาง Palliative Care≥ ร้อยละ 50 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 ระยะ 9 เดือน 

- ประเมินผลตามรอบ 6 เดือน 

- มีระบบบริการ หรือ Function การท างานเชื่อมโยงดูแลต่อเนื่องที่บ้าน 

  

 ระยะ 12 เดือน 

- ประเมินผลตามรอบ 9 เดือน 

- มีการรักษาด้วย Strong   Opioid Medication*≥ ร้อยละ 20 ของจ านวนผู้ป่วยที่

ได้รับการดูแลแนวทาง Palliative Care และมีการจัดการดูแลแบบการแพทย์แผน

ไทย/การแพทย์ทางเลือก 

- มีแผน/โครงการ หรือกิจกรรมและด าเนินการร่วมกับองค์กรต่างๆอย่างน้อย 1เครื่อง/

รพ. 

  

 

4. สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จ 
(Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จากการตรวจติดตาม 

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

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

5. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ 
 

สิ่งที่ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการรับ
ไปประสาน หรือ ด าเนินการต่อ 

   
   



 
6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย 

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

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

7. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 

 

     ผู้รายงาน....................................................................................... 
     ต าแหน่ง......................................................................................... 
     วัน/เดือน/ปี................................................................................... 
     โทร..................................... E-mail……………………………………… 

 
 



 
 

  
 แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการ 
หัวข้อ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก 

จังหวัด.......................................  เขตบริการสุขภาพที่.................  ตรวจราชการวันที.่.......................................... 
 

1. ประเด็นการตรวจราชการ   
            ตัวช้ีวัด   

1. ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกท่ีได้มาตรฐาน  (>ร้อยละ 
18.5) 

 
2. ข้อมูลแสดงผลการด าเนินงาน  

2.1 แสดงข้อมูลเชิงปริมาณ 
ล าดับ ตัวช้ีวัด รายการ

ข้อมูล 
อ าเภอ 
...... 

อ าเภอ 
.......... 

อ าเภอ 
...... 

อ าเภอ 
.......... 

ภาพรวม
จังหวัด 

(ข้อมูล ณ  
วันที่รับตรวจ) 

ภาพรวมจังหวัด 
- รอบ 1 ณ ไตรมาส 1 
(ข้อมูล ต.ค. – ธ.ค.59) 

 - รอบ 2 ณ ไตรมาส 2 
  (ข้อมูล ต.ค.59 – ม.ีค..60) 

1 ร้อยละของผู้ป่วยนอก
ได้รับบริการการแพทย์
แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือกท่ี
ได้มาตรฐาน (>ร้อยละ 
18.5) 

เป้าหมาย       
ผลงาน       
ร้อยละ       

 
2.2 แสดงข้อมูลเชิงคุณภาพ (การวิเคราะห์ /สังเคราะห์ ข้อมูลเชิงลึกตามประเด็นและกรอบแนวทางการตรวจราชการ) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
 
3. ความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห์ จากการ

ตรวจติดตาม 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 

แบบ ตก.1  



 
 
 
 
 
 
 
4. ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค ์

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ สิ่งที่ผู้ท าหน้าท่ีตรวจราชการรับไป
ประสาน หรือ ด าเนินการต่อ 

   
   
   

5.ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
6.นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
......................................................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................................

       
      ผู้รายงาน....................................................................................... 
      ต าแหน่ง......................................................................................... 
      วัน/เดือน/ปี................................................................................... 
      โทร..................................... e-mail………………………………………… 



 
 

  
 แบบรายงานการตรวจราชการระดับเขต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการ 
หัวข้อ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก 

 เขตบริการสุขภาพที่.................  ตรวจราชการวันที่........................................... 
 

1. ประเด็นการตรวจราชการ   
            ตัวช้ีวัด   

1. ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกท่ีได้มาตรฐาน  (>ร้อยละ 
18.5) 

 
2. ข้อมูลแสดงผลการด าเนินงาน  

2.1 แสดงข้อมูลเชิงปริมาณ 
ล าดับ ตัวช้ีวัด รายการ

ข้อมูล 
จังหวัด 
...... 

จังหวัด 
...... 

จังหวัด 
...... 

ภาพรวมเขต 
รอบ 1  
ข้อมูล 6 เดือน  
ต.ค.59-มี.ค.60 
รอบ 2 
ข้อมูล 9 เดือน  
ต.ค.59-มิ.ย.60 

(ส ำหรับเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ) 

ภาพรวมเขต 
-รอบ 1 ข้อมูล ณ ไตรมาส 1 

(ข้อมูล ต.ค. – ธ.ค.59) 
 

 -รอบ 2 ข้อมูล ณ ไตรมาส 2 
  (ข้อมูล ต.ค.59 – มี.ค.60) 

1 ร้อยละของผู้ป่วยนอก
ได้รับบริการการแพทย์
แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือกท่ี
ได้มาตรฐาน (>ร้อยละ 
18.5) 

เป้าหมาย      
ผลงาน      
ร้อยละ      

 
2.2 แสดงข้อมูลเชิงคุณภาพ (การวิเคราะห์ /สังเคราะห์ ข้อมูลเชิงลึกตามประเด็นและกรอบแนวทางการตรวจราชการ) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
 
3. ความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห์ จากการ

ตรวจติดตาม 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 

แบบ ตก.2 



............................................................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
4. ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การ
ด าเนินงานไมบ่รรลุวัตถุประสงค ์

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ สิ่งที่ผู้ท าหน้าท่ีตรวจราชการรับไป
ประสาน หรือ ด าเนินการต่อ 

   
   
   

5.ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
6.นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
......................................................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................................

       
      ผู้รายงาน....................................................................................... 
      ต าแหน่ง......................................................................................... 
      วัน/เดือน/ปี................................................................................... 
      โทร..................................... e-mail………………………………………… 



หมวด Service  Excellence (บริการเป็นเลิศ) 
แผนที่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการที่ 7. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช 
ลักษณะ Leading Indicator  
ระดับการวัดผล จังหวัด 
ชื่อตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ ร้อยละ ของหน่วยบริการที่มี การคัดกรองและเฝ้าระวังความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย           

ในกลุ่มเสี่ยง 3 กลุ่มโรค  
ค านิยาม หน่วยบริการ หมายถึง หน่วยบริการสาธารณสุข ได้แก่ รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.และศูนย์

สุขภาพชุมชน และ รพ./สถาบันจิตเวชในสังกัดกรมสุขภาพจิต หน่วยบริการสาธารณสุขอ่ืน
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และส านักอนามัย ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร     
ของพ้ืนที่กรุงเทพมหานครทีม่ีการคัดกรองความเสี่ยง  ต่อการฆ่าตัวตาย ถึงโอกาสหรือ 
ความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย ในกลุ่มเสี่ยง 3 กลุ่ม ได้แก่  โรคจิต / โรคซึมเศร้า โรคเรื้อรัง  
ทางกาย (เบาหวาน ไตวายเรื้อรัง มะเร็ง โรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจ และหลอดเลือด) และ
โรคจากการใชสุ้รา/สารเสพติด ไม่จ าเป็นจะต้องครบทุกกลุ่ม ขึ้นอยู่กับนโยบายของพ้ืนที่   
จะเน้นกลุ่มใด) การคัดกรองเฝ้าระวังสามารถด าเนินการทั้งในชุมชนและในหน่วยบริการ
สาธารณสุขทุกระดับ 
การคัดกรองและเฝ้าระวังความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย ความหมาย ประชาชนกลุ่มเสี่ยง
ต่อการฆ่าตัวตาย ที่ผ่านการประเมินจากบุคลากรสาธารณสุข และหรือการตรวจวินิจฉัย  
ว่ามีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย ซึ่งจะได้รับการดูแลช่วยเหลือเบื้องต้นทางสังคมจิตใจ 
และ/หรือการให้บริการทางการแพทย์ จนความเสี่ยงลดลงไป แต่ยังคงได้รับบริการติดตาม
เฝ้าระวังตามแนวทางท่ีก าหนด และหรือตามสภาพปัญหาความต้องการของผู้รับบริการ   

เกณฑ์เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 60  ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 

50 55 60 65 70 
 

วัตถุประสงค์ หน่วยบริการสาธารณสุขมีระบบการคัดกรองและเฝ้าระวังความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย
ให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ประชาชน 3 กลุ่มเสี่ยงที่มารับบริการยังหน่วยบริการสาธารณสุขทุกจังหวัดในประเทศไทย 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล กรมสุขภาพจิต โดยโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ เป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลและ

ประเมินผลถึงร้อยละของประชากรกลุ่มเสี่ยง ได้แก่  โรคจิต โรคซึมเศร้า โรคจากสุรา และ
โรคเรื้อรังทางกาย ที่ได้รับบริการคัดกรองและเฝ้าระวังความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย และท า
การบันทึกข้อมูล Online  ใน www.suicidethai.com  โดยรวบรวมข้อมูลตั้งแต่วันที่      
1 ตุลาคม 2559   โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์  ซึ่งจะน าเสนอผลวิเคราะห์  
เป็นรายหน่วยบริการ จังหวัด เขตสุขภาพ และประเทศ  

แหล่งข้อมูล เขตสุขภาพ รพศ ./รพท ./รพช ./รพ.สต.และศูนย์สุขภาพชุมชน และ รพ ./สถาบันจิตเวช    



ในสังกัดกรมสุขภาพจิต และหน่วยบริการสาธารณสุขอ่ืนในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และ
ส านักอนามัย ส านักการแพทย์ กรุงเทพ มหานคร ของพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร เป็นรอบ    
ไตรมาส โดยข้อมูลที่มีสอดคล้องกับแบบฐานข้อมูลใน www.suicidethai.com   

รายการข้อมูล 1 A = จ านวนหน่วยบริการที่มกีารคัดกรองและเฝ้าระวังประชาชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย 
รายการข้อมูล 2 B = จ านวนหน่วยบริการทั้งหมดในเขตสุขภาพ ภายในปีงบประมาณ 2560 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ปีละ 2 ครั้ง โดยกรมสุขภาพจิต 
เกณฑ์การประเมิน : 
ปี 2560 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
 25  50 

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

 27.5  55 
ปี 2562 :  

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
 30  60 

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

 32.5  65 
ปี 2564 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
 35  70 

 

วิธีการประเมินผล :  ใชข้้อมูลจากฐานข้อมูล HDC ของกระทรวงสาธารณสุข และ/หรือ www.suicidethai.com   
เอกสารสนับสนุน :  ข้อมูลจาก www.suicidethai.com   
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน Baseline 

data 
หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2557 2558 2559 
หน่วยบริการ
สาธารณสุขมี
การคัดกรอง
และเฝ้าระวัง
ความเสี่ยงต่อ
การฆ่าตัวตาย 

ร้อยละ - -  

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 1. นายแพทย์ประภาส  อุครานันท์    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์                                                      



ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด     โทรศัพท์ที่ท างาน : 043-209999 ต่อ63111    โทรศัพท์มือถือ : 089-9494885 
    โทรสาร : 02-224-722                E-mail : pat-ukn@yahoo.com 
2. นายแพทย์บุรินทร์  สุรอรุณสัมฤทธิ์  ผู้อ านวยการส านักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต                                                  
     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 : 02-224-722               E-mail: jvkk_sakarin@hotmail.com 
4. นางอรพิน  ยอดกลาง                 พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
                                                     โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ 
     โทรศัพท์ที่ท างาน : 043-209999ต่อ63308  โทรศัพท์มือถือ : 094–9058877 
    โทรสาร : 02-224-722                E-mail : orapin545@gmail.com     

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 

โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์  กรมสุขภาพจิต 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 

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

 
 

mailto:pat-ukn@yahoo.com
mailto:jvkk_sakarin@hotmail.com
mailto:orapin545@gmail.com


หมวด Service  Excellence (บริการเป็นเลิศ) 
แผนที่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการที่ 7. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช 
ลักษณะ Leading Indicator  
ระดับการวัดผล จังหวัด 
ชื่อตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับไปท้าร้าย ตนเองซ้้าภายใน 1 ปี 
ค านิยาม   ไม่กลับไปท้าร้ายตนเองซ้้า หมายถึง ประชาชนผู้ทีเ่คยมีประวัติของการลงมือท้าร้าย

ตนเองด้วยวิธีการต่างๆ เพ่ือมุ่งหวังให้ตนเองเสียชีวิตแต่ไมเ่สยีชวีติ  และ ได้รับการดูแล
บ้าบัดรักษาด้วยวิธีการทางการแพทย์ หรือได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งต่อ ได้รับการเฝ้า
ระวังต่อเนื่องตามแนวทางอย่างเหมาะสมจากหน่วยบริการจนปลอดภัย ไม่กลับมาท้าร้าย
ตนเองซ้้าอีกครั้งภายใน 1 ปี  
ผู้พยายามฆ่าตัวตาย หมายถึง ประชาชนทีไ่ด้ท้าการลงมือท้าร้ายตนเองด้วยวิธีการต่างๆ 
มุ่งหวังให้ตนเองเสียชีวิต หรือเปลี่ยนสภาพการด้าเนินชีวิตที่ทุกข์ทรมานแต่ไม่ถึงเสียชีวิต  
และมีลักษณะอาการและอาการแสดงสอดคล้องตรงกับตามมาตรฐานการจ้าแนกโรค
ระหว่างประเทศขององค์การอนามัยโลกฉบับที่ 10 (ICD – 10 : International 
Classification of Diseases and Health Related Problems - 10)  หมวด 
Intentional self-harm ( X60-X84)หรือเทียบเคียงในกลุ่มโรคเดียวกันกับการวินิจฉัยตาม
เกณฑ์วินิจฉัยโรคของสมาคมจิตแพทย์อเมริกัน ฉบับที่ 5 (DSM-5: Diagnostic and 
Statistical Manual of Mental disorders 5) และมารับบริการตั้งแต่ปีงบประมาณ 
2560 ทั้งรายเก่าและรายใหม่ 
 

เกณฑ์เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 60  ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 

80 82.5 85 85.5 90 
 

วัตถุประสงค์ ผู้ที่เคยมีประวัติการพยายามฆ่าตัวตายที่มารับบริการสาธารณสุข ได้รับการคัดกรอง เฝ้า
ระวังด้วยวิธีการและ/หรือเครื่องมือส้าหรับบุคลากรสาธารณสุข เช่น แบบคัดกรองเสี่ยงต่อ
การฆ่าตัวตาย และได้รับบริการตรวจ รักษาตามอาการและการดูแลด้านสังคมจิตใจ และมี
การติดตามยี่ยมบ้านภายใน 15 วัน อย่าง น้อย 1 ครั้ง ภายหลังจากให้กลับบ้านและ/หรือ 
มีการติดตามดูแลโดย15-30 วัน การ นัดมาติดตามผลที่สถานบริการ หรือการติดตามไป
ดูแลในชุมชน โดยเจ้าหน้าที่ สาธารณสุข จนปลอดภัยจาการฆ่าตัวตายและไม่กลับไปฆ่าตัว
ตายซ้้า ภายใน 1 ป ีมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ประชาชนผู้ทีเ่คยมีประวัติของการลงมือท้าร้ายตนเองด้วยวิธีการต่างๆ เพ่ือมุ่งหวังให้ตนเอง
เสียชีวิตแต่ไมเ่สยีชวีติ   

วิธีการจัดเก็บข้อมูล กรมสุขภาพจิต โดยโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ เป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลรายงาน



และประเมินผลถึงร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายที่ไม่กลับไปท้าร้ายตนเองซ้้าภายใน 1 ปี 
โดยรวบรวมข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559  จากสถานบริการสาธารณสุขทั่วประเทศ และ
หน่วยบริการในสังกัดกรมสุขภาพจิต ที่ท้าการบันทึกข้อมูล Online ผ่านทางโปรแกรม
รายงานการดูแลเฝ้าระวังผู้พยายามท้าร้ายตนเอง  www.suicidethai.com  โรงพยาบาล
จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์  ซึ่งจะน้าเสนอผลวิเคราะห์เป็นรายหน่วยบริการ จังหวัด เขตสขุภาพ 

และประเทศ ท่ี WWW.suicidethai.com  

แหล่งข้อมูล หน่วยบริการทุกระดับทั่วประเทศ หน่วยบริการในสังกัดส้านักอนามัย หน่วยบริการ
สาธารณสุขอ่ืนในกรุงเทพมหานคร และโรงพยาบาลในสังกัดกรมสุขภาพจิต มีบุคลากรทาง
การแพทย์ พยาบาลได้ให้บริการด้านสุขภาพแก่ผู้ที่พยายามฆ่าตัวตาย  จนปลอดภัย และส่ง
ต่อเพ่ือติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง ทั้งในรูปแบบการติดตาม / เยี่ยมบ้านในชุมชน   

รายการข้อมูล 1 A = จ้านวนผู้พยายามฆ่าตัวตายที่มารับบริการจนปลอดภัยและไม่กลับมาท้าร้ายตนเองซ้้า
ภายใน 1 ปี 

รายการข้อมูล 2 B = จ้านวนผู้ป่วยพยายามท้าร้ายตนเองท้ังหมดภายในปีงบประมาณ 2560 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ปีละ 1 ครั้ง โดยกรมสุขภาพจิต  
เกณฑ์การประเมิน : 
ปี 2560 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
   ≥ร้อยละ 80 

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

   ≥ร้อยละ 82.5 

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

   ≥ร้อยละ 85 

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

   ≥ร้อยละ 85.5 

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

   ≥ร้อยละ 90 
 

วิธีการประเมินผล :  ประเมินผลงาน  12 เดือน จากการประมวลผลของกรมสุขภาพจิต โดยโรงพยาบาล จิตเวช
ขอนแก่นราชนครินทร์  ที่มีการรายงานทุกวันที่ 15 ของเดือนใน www.suicidethai.com 



โดยร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับไปท้าร้าย ตนเองซ้้า  ภาพรวมของเขต  และ
จังหวัดบรรลุเป้าหมายที่ก้าหนดไว้ 

เอกสารสนับสนุน :   

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน Baseline 
data 

หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 2558 2559 

ร้อยละของผู้
พยายามฆ่าตัว
ตายไม่กลับไป
ท้าร้าย ตนเอง
ซ้้าภายใน 1 ปี 

ร้อยละ - - - 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

1. นายแพทย์ประภาส  อุครานันท์          ผู้อ้านวยการโรงพยาบาลจิตเวช          
                                                   ขอนแก่นราชนครินทร์ 
    โทรศัพท์ที่ท้างาน : 043-209999ต่อ63111     
    โทรศัพท์มือถือ : 089-9494885 
    โทรสาร : 02-224-722                  E-mail : pat-ukn@yahoo.com 
2. นายแพทย์บุรินทร์  สุรอรุณสัมฤทธิ์      ผู้อ้านวยการส้านักบริหาร 
                                                   ระบบบริการสุขภาพจิต 
     โทรศัพท์ที่ท้างาน :02-5908007  โทรศัพท์มือถือ : 089-666-7553 
     โทรสาร : 02-149-5533      E-mail:burinsura@hotmail.com 
3. นายแพทย์ศักรินทร์  แก้วเฮ้า         นายแพทย์ช้านาญการพิเศษ 
                                                       โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์          
    โทรศัพท์ที่ท้างาน : 043-209999ต่อ63136     
    โทรศัพท์มือถือ : 094–9058877 
    โทรสาร : 02-224-722                  E-mail: jvkk_sakarin@hotmail.com 
4. นางอรพิน  ยอดกลาง                 พยาบาลวิชาชีพช้านาญการ 
                                                     โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ 
     โทรศัพท์ที่ท้างาน : 043-209999ต่อ63308   
    โทรศัพท์มือถือ : 094–9058877 
    โทรสาร : 02-224-722                  E-mail : orapin545@gmail.com     

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 
 

โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์  กรมสุขภาพจิต 

mailto:pat-ukn@yahoo.com
mailto:jvkk_sakarin@hotmail.com


ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 

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

 
 
 
 
 
 

mailto:orapin545@gmail.com


หมวด  Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)  
แผนที่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการที่ 7. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช 
ลักษณะ Leading Indicator  
ระดับการวัดผล จังหวัด 
ชื่อตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ ร้อยละของผู้ท่ีมีปัญหาโรคจิตเข้าถึงบริการ 
ค านิยาม การเข้าถึงบริการ  หมายถึง การที่ประชาชนผู้ซึ่งได้รับการวินิจฉัยว่า เป็นโรคจิต ได้รับการ

ดูแลรักษาด้วยวิธีทางการแพทย์ ที่มีหลักฐานทางวิชาการท่ีพิสูจน์ว่า ได้ผลชัดเจน เช่น จิต
บ าบัด เภสัชบ าบัด การรักษาด้วยไฟฟ้า  ฯลฯ หรือได้รับการช่วยเหลือตามแนวทางอย่าง
เหมาะสมจากหน่วยบริการมีจ านวนเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2559 
ผู้ป่วยโรคจิต  หมายถึง ประชาชนที่เจ็บป่วยด้วยโรคจิตเวชที่มีอาการสอดคล้องกับ 
Psychotic Disorders ตามมาตรฐานการจ าแนกโรคระหว่างประเทศขององค์กร อนามัย
โลกฉบับที่ 10 ( ICD – 10 : International Classification of Diseases and Health 
Related Problems -10) หมวดโรคจิตเภท (F20) หรือเทียบเคียงในกลุ่มโรคเดียวกันกับ
การวินิจฉัยตามเกณฑ์วินิจฉัยโรคของสมาคมจิตแพทย์อเมริ กัน ฉบับที่ 5(DSM-V: 
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders V) ที่มารับบริการสะสม
ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552 จนถึงในปีงบประมาณ 2560  โดยวินิจฉัยแยกโรคจิตที่มีสาเหตุ
จากการใช้สุราและสารเสพติด 
 

เกณฑ์เป้าหมาย  
ปีงบประมาณ 60  ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 

65 70 75 80  85 
 

วัตถุประสงค์ ผู้ป่วยโรคจิตเข้าถึงบริการเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 65   
 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปในพ้ืนที่ทุกจังหวัดในประเทศไทย 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล โรคจิต 

กรมสุขภาพจิต ประเมินผลร้อยละการเข้าถึงบริการจากฐานข้อมูลการเข้าถึงบริการ
ผู้ป่วยโรคจิตที่จ านวนผู้ป่วยโรคจิต ชนิดโรคจิตเภทที่ได้รับการวินิจฉัย (F20) ทั้งรายเก่า
และรายใหม่ ที่มารับบริการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552 สะสมมาจนถึงในปีงบประมาณ 
2560 ในหน่วยบริการ/สถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขใน เขตสุขภาพ รพศ ./
รพท./รพช./รพ.สต.และศูนย์สุขภาพชุมชน และ รพ ./สถาบันจิตเวชในสังกัดกรมสุขภาพจิต 
และหน่วยบริการสาธารณสุขอ่ืนในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และส านักอนามัย ส านัก
การแพทย์ กรุงเทพมหานคร ของพ้ืนที่กรุงเทพ มหานคร  โดย รวบรวมข้อมูลปี 2560 จาก
ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ส านักอนามัย ส านักการแพทย์เป็น



รอบไตรมาส โดยข้อมูลที่มีสอดคล้องกับแบบรายงานที่ก าหนด 
 

แหล่งข้อมูล รพศ ./รพท ./รพช ./รพสต .ที่มีแพทย์ให้การวินิจฉัยและรักษาของเขตสุขภาพ และ  หน่วย
บริการสาธารณสุขอ่ืนของเขตกรุงเทพมหานคร และโรงพยาบาลในสังกัดกรมสุขภาพจิต    
โดยข้อมูลได้จาก 43 แฟ้ม ของหน่วยบริการ และข้อมูลของหน่วยงานกรมสุขภาพจิต  

รายการข้อมูล 1 จ านวนผู้ป่วยโรคจิตที่มารับบริการสะสมมาจนถึงปีงบประมาณ 2560 
รายการข้อมูล 2 จ านวนผู้ป่วยโรคจิตคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการส ารวจ 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  โรคจิต 

จ านวนผู้ป่วยโรคจิตที่มารับบริการสะสมมาจนถึงปีงบประมาณ 2560 
X 100 

จ านวนผู้ป่วยโรคจิตคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการส ารวจ 
ค าอธิบายสูตร : 
- ตัวตั้ง คือ จ านวนผู้ป่วยโรคจิต (F20) ทั้งรายเก่าและรายใหม่ ที่มารับบริการสะสมมา

อย่างน้อยตั้งแต่ ปีงบประมาณ 2552 จนถึงในปีงบประมาณ 2560 ในหน่วยบริการ/
สถานพยาบาลในสังกัดส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร และหน่วยบริการ เขตสุขภาพ 
รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.และศูนย์สุขภาพชุมชนและ รพ ./สถาบันจิตเวชในสังกัดกรม
สุขภาพจิต 

- ตัวหาร คือ จ านวนผู้ป่วยโรคจิตตามการคาดประมาณของพ้ืนที่ โดย ค านวณจาก
ความชุกของโรคจิตภาพรวมทั้งประเทศ (Psychotic disorder 0.8%)* ที่มีอายุ 
15 ปี ขึ้นไป และ ฐานประชากรประจ าปี 2558 ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปของกรมการ
ปกครอง 

(*รายงานการส ารวจระบาดวิทยาของโรคจิตปี 2551 โดยกรมสุขภาพจิต โดยสุ่มตัวอย่างของ
ประชากรไทยที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป จ านวน 19,000 ราย พบอัตราความชุกของ Psychotic 
Disorder 0.8%) 

ระยะเวลาประเมินผล ปีละครั้ง เดือนกันยายน 2560 
เกณฑ์การประเมิน : 
ปี 2560 : 

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

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

   70 
ปี 2562 :  

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
   75 



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

   80 
ปี 2564 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
   85 

 

วิธีการประเมินผล :  รวบรวมข้อมูลรายงานการเข้าถึงบริการของสถานบริการสาธารณสุขทั่วประเทศ จากแหล่ง
รายงานกลางของกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานหน่วยบริการที่จัดส่ง ท าการรวมผล
การด าเนินงานสะสมตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552 จนถึงในปีงบประมาณ 2560 ทั้งรายเก่า
และรายใหม่เป็นรายเขตสุขภาพ 

เอกสารสนับสนุน :  ข้อมูลจาก data center กรมสุขภาพจิต และ HDC ของกระทรวงสาธารณสุข 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน Baseline 

data 
หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2557 2558 2559 
ร้อยละของ
ผู้ป่วยโรคจิต 
เข้าถึงบริการ  

ร้อยละ 57.12 61.12 65.80 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

นายแพทย์บุรินทร์  สุรอรุณสัมฤทธิ์  ต าแหน่ง : ผู้อ านวยการส านักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต 
โทรศัพท์ (ที่ท างาน) : 0 2590 8207 ต่อ 55207 โทรศัพท์มือถือ : 089-6667533 

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 

ชื่อ-สกุล : นางธนเนตร ฉันทลักษณ์วงศ์ 
ต าแหน่ง : นักสังคมสงเคราะห์ช านาญการ  ส านักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต 
โทรศัพท์ (ที่ท างาน) : 0 2590 8229 
โทรศัพท์มือถือ :08-9454-2894 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 

นายกฤตเมธ ตุ้มฉาย      
ต าแหน่ง : นักวิชาการสารสนเทศ 
โทรศัพท์ที่ท างาน : 0 2590 8207 ต่อ 55207 โทรศัพท์มือถือ : 089-442-9266  
โทรสาร :     
E-mail : krittameth2530@hotmail.com 
กรมสุขภาพจิต 

 



หมวด  Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) 
แผนที่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการ 7. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช 
ลักษณะ Leading Indicator 
ระดับการวัดผล จังหวัด 
ชื่อตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการที่ได้มาตรฐาน 
ค านิยาม การบริการแก่ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าท่ีได้มาตรฐาน หมายถึง การที่ประชาชนผู้ซึ่งได้รับการวินิจฉัยว่า เป็นโรค

ซึมเศร้า ได้รับการบริการตามแนวทางการดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าระดับจังหวัด และแนวทางการจัดการโรค
ซึมเศร้าส าหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป (CPG MDD GP) หรือได้รับการช่วยเหลือตามแนวทางมาตรฐานอย่าง
เหมาะสมจากหน่วยบริการทุกสถานบริการของประเทศไทย 

ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า  หมายถึง ประชาชนที่เจ็บป่วยด้วยโรคจิตเวชที่มีอาการสอดคล้องกับ 
Depressive Disorder ตามมาตรฐานการจ าแนกโรคระหว่างประเทศขององค์กรอนามัยโลก
ฉบับที่ 10 (ICD - 10: International Classification of Diseases and Health Related 
Problems - 10) หมวด F32, F33, F34.1, F38 และ F39 หรือเทียบเคียงในกลุ่มโรคเดียวกัน
กับการวินิจฉัยตามเกณฑ์วินิจฉัยโรคของสมาคม จิตแพทย์อเมริกัน ฉบับที่ 5 (DSM-5: 
Diagnostic and Statistical Manual of Mental disorders 5) ที่มารับบริการสะสมมา
ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552 จนถึงในปีงบประมาณ 2560 ทั้งรายเก่าและรายใหม่ 

เกณฑ์เป้าหมาย  
 ปีงบประมาณ 60  ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 

โรคซึมเศร้า ≥ร้อยละ 50 ≥ร้อยละ 55 ≥ร้อยละ 60 ≥ร้อยละ 65 ≥ร้อยละ 70 
 

วัตถุประสงค์ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 50 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปในพ้ืนที่ทุกจังหวัดในประเทศไทย 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล กรมสุขภาพจิต โดยโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์เป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลรายงานการเข้าถึงบริการของ

สถานบริการสาธารณสุขทั่วประเทศ จากแหล่งรายงานกลางของกระทรวงสาธารณสุข  และหน่วยงานหน่วย
บริการที่จัดส่ง ท าการรวมผลการด าเนินงาน ในป ี 2560 เข้ากับผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2552-
2559 ในฐานข้อมูลการเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้า โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธ์ิ วิเคราะห์เป็นรายหน่วยบริการ 
จังหวัด เขตสุขภาพ และประเทศ แล้วน าเสนอผลที่ www.thaidepression.com  

ข้อมูลทีต้่องส่ง ได้แก่ 1) วันท่ีเข้ารับการบริการ 2) ค าน าหน้า 3) ช่ือ 4) นามสกุล 5) เพศ 6) เลขท่ีบัตร
ประชาชน 7) วันเดือนปีเกิด 8) อ าเภอ  9) จังหวัด 10) รหัสโรคซึมเศร้า 11) คะแนน 9Q 12) คะแนน 8Q ซึ่ง
ข้อมูลเหล่านี้มีอยู่ในฐานข้อมูล 50 แฟ้มแล้ว) 

ในกรณีที่หน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่มีความประสงค์จะขอส่งข้อมูลหรือรายงานมายัง
ศูนย์วิจัยและสารสนเทศโรคซึมเศร้า โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ด าเนินการได้ดังนี้  

1. ส่งรายงานเป็นเอกสารตามแบบฟอร์มที่ก าหนดทางไปรษณีย์มายังศูนย์วิจัยและสารสนเทศโรค
ซึมเศร้า โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธ์ิ ทีมงานจะบันทึกข้อมูลตามรายการให้อย่างครบถ้วน 

2. ส่งข้อมูลจาก file ข้อมูลแบบ excel หรือ word ที่ส่งผ่านทาง e-mail ที่ E-mail : 
depression54@hotmail.com หรือ info@thaidepression.com หรือ copy ลง CD ส่งทาง

http://www.thaidepression.com/


ไปรษณีย ์
3. การบันทึกทางโปรแกรมรายงานการดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าทาง www.thaidepression.com 

ส าหรับหน่วยที่มีความพร้อมและต้องการบันทึกการบริการทาง Online 
 ทั้งนี้ กรมสุขภาพจิต โดยโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จะรับด าเนินการรวบรวมพร้อมประมวลผลเข้า
กับฐานข้อมูลโรคซึมเศร้า จนกว่าหน่วยบริการในพ้ืนท่ีจะขอยกเลิกการส่งตามข้อ 1-2 

แหล่งข้อมูล รพศ./รพท./รพช./รพสต.ที่มีแพทย์ให้การวินิจฉัยและรักษา หน่วยบริการในสังกัดส านักอนามัย 
หน่วยบริการสาธารณสุขอ่ืนในกรุงเทพมหานคร และโรงพยาบาลในสังกัดกรมสุขภาพจิต   

รายการข้อมูล 1 A = จ านวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่มารับบริการสะสมมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552 
      จนถึงปีงบประมาณ 2560 

รายการข้อมูล 2 B = จ านวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าคาดประมาณจากความชุกท่ีได้จากการส ารวจ* 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ปีละ 2 ครั้ง โดยกรมสุขภาพจิต  
เกณฑ์การประเมิน : 
ปี 2560 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- ≥ร้อยละ 49.25 - ≥ร้อยละ 50 

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

- ≥ร้อยละ 52.50 - ≥ร้อยละ 55 

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

- ≥ร้อยละ 57.50 - ≥ร้อยละ 60 

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

- ≥ร้อยละ 62.50 - ≥ร้อยละ 65 

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

- ≥ร้อยละ 67.50 - ≥ร้อยละ 70 
 

วิธีการประเมินผล :  ประเมินผลงานทุก 6 เดือน จากการประมวลผลของกรมสุขภาพจิต โดยโรงพยาบาลพระศรีมหา
โพธิ์ ที่มีการรายงานทุกวันที่ 25 ของเดือนใน www.thaidepression.com โดยร้อยละการ
เข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าภาพรวมของเขต และจังหวัดบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

เอกสารสนับสนุน :   

http://www.thaidepression.com/


รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน 

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

ร้อยละของผู้ป่วยโรค
จิต เข้าถึงบริการ  

ร้อยละ 36.76 44.14 48.50 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ 
/ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

ชื่อ-สกุล: นายแพทย์ธรณินทร์ กองสุข   
ต าแหน่ง : ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ 
โทรศัพท์ (ที่ท างาน) : 0-4535-2599  โทรศัพท์มือถือ : 084-5585956 

หน่วยงานประมวลผล
และจัดท าข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ 

ผู้รับผิดชอบการรายงาน
ผลการด าเนินงาน 

ชื่อ-สกุล : นางจินตนา ลี้จงเพิ่มพูน 
ต าแหน่ง : หัวหน้าศูนย์วิจัยและสารสนเทศโรคซึมเศร้า โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ 
โทรศัพท์ (ที่ท างาน): 0-4535-2599  โทรศัพท์มือถือ:08-1877-5751 
E-mail : virgojinny12@gmail.com 

 

mailto:virgojinny12@gmail.com


หมวด Service  Excellence (บริการเป็นเลิศ) 
แผนที่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการที่ 7. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช 
ลักษณะ Leading Indicator  
ระดับการวัดผล จังหวัด 
ชื่อตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ ร้อยละของผู้ท่ีมีปัญหาโรคสมาธิสั้นเข้าถึงบริการ 
ค านิยาม   การเข้าถึงบริการ หมายถึง การที่ประชาชนผู้ซึ่งได้รับการวินิจฉัยว่า เป็นโรคสมาธิสั้น 

ได้รับการบริการตามแนวทางการดูแลตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพระบบบริการ
สุขภาพจิตเวชส าหรับรพศ./รพท./รพช./รพสต.  หรือได้รับการช่วยเหลือตามแนวทาง
มาตรฐานอย่างเหมาะสมจากหน่วยบริการทุกสถานบริการของประเทศไทย  
  ผู้ป่วยสมาธิสั้น  หมายถึง ประชาชนที่เจ็บป่วยด้วยโรค สมาธิสั้น ที่มีอาการสอดคล้อง
กับ Attention-deficit hyperactivity disorder ตาม มาตรฐานการจ าแนกโรค
ระหว่างประเทศขององค์ก ารอนามัยโลกฉบับที่ 10 (ICD – 10 : International 
Classification of Diseases and Health Related Problems - 10) หมวด F90.0-90.9 
หรือเทียบเคียงในกลุ่มโรคเดียวกันกับการวินิจฉัยตามเกณฑ์วินิจฉัยโรคของสมาคม
จิตแพทย์อเมริกัน ฉบั บที่ 5 (DSM-5: Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
disorders 5) อายุระหว่าง 6-15 ปีที่มารับบริการสะสมตั้งแต่ปีงบประมาณ 2555 จนถึงใน
ปีงบประมาณ 2560 ทั้งรายเก่าและรายใหม่ 

เกณฑ์เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 60  ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 

ร้อยละ 8 ร้อยละ 9 ร้อยละ 10 ร้อยละ 12 ร้อยละ 15 
 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้ป่วยโรคสมาธิสั้นได้รับการบริการตามแนวทางการดูแลตามแนวทางการพัฒนา
คุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตเวชส าหรับรพศ./รพท./รพช./รพสต.  หรือได้รับการ
ช่วยเหลือตามแนวทางมาตรฐานอย่างเหมาะสมจากหน่วยบริการทุกสถานบริการของ
ประเทศไทย 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ประชาชนที่เจ็บป่วยด้วยโรค สมาธิสั้น ที่มีอาการสอดคล้องกับ Attention-deficit 
hyperactivity disorder ตามมาตรฐานการจ าแนกโรคระหว่างประเทศขององค์การ
อนามัยโลกฉบับที่ 10 (ICD – 10 : International Classification of Diseases and 
Health Related Problems - 10) หมวด F90.0-90.9 หรือเทียบเคียงในกลุ่มโรคเดียวกัน
กับการวินิจฉัยตามเกณฑ์วินิจฉัยโรคของสมาคมจิตแพทย์อเมริกัน ฉบับที่ 5 (DSM-5: 
Diagnostic and Statistical Manual of Mental disorders 5) อายุระหว่าง 6-15 ปี
ที่มารับบริการสะสมตั้งแต่ปีงบประมาณ 2555 จนถึงในปีงบประมาณ 2560 ทั้งรายเก่า
และรายใหม่ 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล กรมสุขภาพจิต  โดยโรงพยาบาล ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์และส านักบริหารระบบบริการ



สุขภาพจิตเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลรายงานการเข้าถึงบริการของสถานบริการสาธารณสุขทั่ว
ประเทศ จากแหล่งรายงานกลางของกระทรวงสาธารณสุข  และหน่วยงานหน่วยบริการที่
จัดส่ง ท าการรวมผลการด าเนินงานสะสมตั้งแต่ปีงบประมาณ 2555 จนถึงในปีงบประมาณ 
2560 ทั้งรายเก่าและรายใหมเ่ป็นรายเขตสุขภาพ  
ค าอธิบายสูตร: 

 ตัวตั้ง คือ จ านวนผู้ป่วยโรคสมาธิสั้น (F90.0-90.9) อายุระหว่าง 6 – 15 ปี ที่มา
รับบริการ สะสมตั้งแต่ปีงบประมาณ 2555 จนถึงในปีงบประมาณ  2560 ทั้งรายเก่าและ  
รายใหม่ ในหน่วยบริการ /สถานพยาบาล  รพศ ./รพท ./รพช ./รพ .สต .และโรงพยาบาล /
สถาบันในสังกัดกรมสุขภาพจิต 

 ตัวหาร  คือ จ านวนผู้ป่วยโรค สมาธิสั้น ที่ค านวณจากความชุก จากการส ารวจ
ระบาดวิทยาของโรคสมาธิสั้น ปี 2558 โดยกรมสุขภาพจิต  กับฐานประชากรประจ าปี 
2559 ที่มีอายุ 6-15 ปีของส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

แหล่งข้อมูล รพศ./รพท./รพช./รพสต. และโรงพยาบาล/สถาบันในสังกัดกรมสุขภาพจิต 
รายการข้อมูล 1 A = จ านวนผู้ป่วยโรคสมาธิสั้นที่มารับบริการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2555 สะสมมาจนถึง

ปีงบประมาณ 2560 
รายการข้อมูล 2 B = จ านวนผู้ป่วยโรคสมาธิสั้นคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการส ารวจ 
รายการข้อมูล 3  
สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 4 
เกณฑ์การประเมิน : 
ปี 2560 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
   ร้อยละ 8 

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

   ร้อยละ 9 
ปี 2562 :  

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
   ร้อยละ 10 

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

   ร้อยละ 12 
ปี 2564 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
   ร้อยละ 15 

 



วิธีการประเมินผล :  รวบรวมข้อมูลรายงานการเข้าถึงบริการของสถานบริการสาธารณสุขทั่วประเทศ จากแหล่ง
รายงานกลางของกระทรวงสาธารณสุข  และหน่วยงานหน่วยบริการที่จัดส่ง ท าการรวมผล
การด าเนินงาน สะสมตั้งแต่ปีงบประมาณ 2555 จนถึงในปีงบประมาณ 2560 ทั้งรายเก่า
และรายใหม่เป็นรายเขตสุขภาพ  

เอกสารสนับสนุน :  ข้อมูลจาก data center กรมสุขภาพจิต และ HDC ของกระทรวงสาธารณสุข 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน Baseline 

data 
หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2557 2558 2559 
ร้อยละของ
ผู้ป่วยจิตเวช 
เข้าถึงบริการ
สุขภาพจิต     
ที่ได้มาตรฐาน 
(โรคสมาธิสั้น) 

ร้อยละ 1.44 
(ข้อมูลจาก 

สปสช.) 

1.51 
(ข้อมูลจาก 

สปสช.) 

3.97 
(ข้อมูลจาก 

data center 
กรมสุขภาพจิต 
และ HDC) 

     
 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

1. แพทยห์ญิงรัชนี ฉลองเก้ือกูล  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ 
โทรศัพท์ (ที่ท างาน) : 0-2384-3881-3  โทรศัพท์มือถือ : 08-1921-8868 
โทรสาร : 0-2380-5604                   Email: rachan2e@yahoo.com 
2. แพทย์หญิงปรารถนา ชีวีวัฒน์ นายแพทย์ช านาญการ โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ 
โทรศัพท์ (ที่ท างาน) : 0-2384-3881-3 โทรศัพท์มือถือ : 08-9770-5499 
 โทรสาร : 0-2380-5604                   Email: dr.pratana@gmail.com 
3. นายแพทย์บุรินทร์  สุรอรุณสัมฤทธิ์  ผู้อ านวยการส านักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต 

  โทรศัพท์ (ที่ท างาน) : 0-2590-8007    โทรศัพท์มือถือ : 08-9666-7553 
  โทรสาร : 0-2149-5533                   E-mail:burinsura@hotmail.com 

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 

โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 

1. แพทย์หญิงปรารถนา ชีวีวัฒน์ นายแพทย์ช านาญการ โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ 
โทรศัพท์ (ที่ท างาน) : 0-2384-3881-3 โทรศัพท์มือถือ : 08-9770-5499 
 โทรสาร : 0-2380-5604                   Email: dr.pratana@gmail.com 
2. นางชุติมา ไกรอ่ า พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ 
โทรศัพท์ (ที่ท างาน) : 0-2384-3881-3 โทรศัพท์มือถือ : 08-9200-7680 
 โทรสาร : 0-2380-5604                   Email: childpsy.ahb.dmh@gmail.com 

 

mailto:childpsy.ahb.dmh@gmail.com


 แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
คณะที่ ๒ การพัฒนาระบบบริการ : สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช 

      เขตสุขภาพที.่................  จังหวัด..................................รอบที.่.......... วันที.่.................................... 
 

ประเด็นการตรวจราชการ 
 

๑. การพัฒนาระบบบริการตามมาตรฐานและระบบบริการจิตเวชเร่งด่วน (acute care) ในหน่วย
บริการทุกระดับ  

๒. การจัดให้มียาจิตเวชที่จ าเป็นพอเพียงส าหรับโรคจิตเวชที่ส าคัญในโรงพยาบาลทุกระดับ 
๓. พัฒนาการเข้าถึงบริการในโรคจิตเวชส าคัญ ได้แก่ โรคจิต โรคซึมเศร้า และโรคสมาธิสั้น  
๔. การเฝ้าระวังคัดกรองความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายในกลุ่มเสี่ยง ๓ กลุ่ม (๑. โรคจิต/โรคซึมเศร้า  

๒. โรคทางกายเรื้อรัง ๓. โรคสุรา/สารเสพติด) และให้การดูแลต่อเนื่องตามแนวทางมาตรฐาน  
๕. การติดตามดูแลผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงและพยายามฆ่าตัวตายไม่ให้ฆ่าตัวตายซ้ า ตามแนวทางมาตรฐาน  
๖. การบูรณาการระบบการป้องกันการฆ่าตัวตายที่เชื่อมกับ DHS ในเขตสุขภาพและสร้างความ

ตระหนักของประชาชนทั่วไปและญาติ  แกนน าชุมชน ให้รู้ถึงสัญญาณเตือนของการฆ่าตัวตายและการ
ช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ที่เสี่ยงและผู้ที่พยายามฆ่าตัวตาย  

 

1. ข้อมูลแสดงผลการด าเนินงาน (เชิงปริมาณ) 
 

ล าดับ ตัวชี้วัด รายการข้อมูล อ าเภอ 1 
(ข้อมูล ณ  

วันที่รับตรวจ) 

อ าเภอ ๒ 
(ข้อมูล ณ  

วันที่รับตรวจ) 

ภาพรวม
จังหวัด 

(ข้อมูล ณ  
วันที่รับตรวจ) 

ภาพรวมจังหวัด 
- รอบ 1 ณ ไตรมาส 1 
(ข้อมูล ต.ค. – ธ.ค.59) 

 - รอบ 2 ณ ไตรมาส 2 
  (ข้อมูล ต.ค.59 – มี.ค.60) 

1 อัตราการฆ่าตัวตาย
ส าเร็จ (ไม่เกิน 6.3   
ต่อประชากรแสนคน) 

เป้าหมาย     
 ผลงาน     
 อัตรา/ร้อยละ     

๒ ร้อยละของผู้พยายาม
ฆ่าตัวตายไม่กลับไป 
ท าร้ายตนเองซ้ า 
ภายใน 1 ปี (ร้อยละ 80) 

เป้าหมาย     
 ผลงาน     
 อัตรา/ร้อยละ     

๓ ร้อยละของหน่วย
บริการที่มีการคัดกรอง
และเฝ้าระวังความเสี่ยง
ต่อการฆ่าตัวตาย          
ในกลุ่มเสี่ยง 3 กลุ่มโรค 
(ร้อยละ 50) 
 

เป้าหมาย     
 ผลงาน     
 อัตรา/ร้อยละ     

แบบ ตก. 1 
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ล าดับ ตัวชี้วัด รายการข้อมูล อ าเภอ 1 
(ข้อมูล ณ  

วันที่รับตรวจ) 

อ าเภอ ๒ 
(ข้อมูล ณ  

วันที่รับตรวจ) 

ภาพรวม
จังหวัด 

(ข้อมูล ณ  
วันที่รับตรวจ) 

ภาพรวมจังหวัด 
- รอบ 1 ณ ไตรมาส 1 
(ข้อมูล ต.ค. – ธ.ค.59) 

 - รอบ 2 ณ ไตรมาส 2 
  (ข้อมูล ต.ค.59 – มี.ค.60) 

๔ ร้อยละของผู้ป่วยโรค
ซึมเศร้าเข้าถึงบริการ
สุขภาพจิต (ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50) 

เป้าหมาย     
 ผลงาน     
 อัตรา/ร้อยละ     

๕ ร้อยละของผู้ป่วย   
โรคจิตเข้าถึงบริการ
สุขภาพจิต (ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 65) 

เป้าหมาย     
 ผลงาน     
 อัตรา/ร้อยละ     

๖ ร้อยละ 8 ของผู้ที่มี
ปัญหาโรคสมาธิสั้น
เข้าถึงบริการ 

เป้าหมาย     
 ผลงาน     
 อัตรา/ร้อยละ     
 

๒. ข้อมูลตามเป้าหมาย การตรวจติดตาม และ/หรือ ผลลัพธ์ในแนวทางการตรวจราชการ 
 

ประเด็นการตรวจราชการ ผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
๑. การพัฒนาระบบ
บริการตามมาตรฐานและ
ระบบบริการจิตเวช
เร่งด่วน (acute care) ใน
หน่วยบริการทุกระดับ 

   

๒. การจัดให้มียาจิตเวชที่
จ าเป็นพอเพียงส าหรับโรค
จิตเวชที่ส าคัญใน
โรงพยาบาลทุกระดับ 

   

๓. พัฒนาการเข้าถึง
บริการในโรคจิตเวชส าคัญ 
ได้แก่ โรคจิต โรคซึมเศร้า 
และโรคสมาธิสั้น 

   

๔. การเฝ้าระวังคัดกรอง
ความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย
ในกลุ่มเสี่ยง ๓ กลุ่ม    
(๑. โรคจิต/โรคซึมเศร้า  
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ประเด็นการตรวจราชการ ผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
๒. โรคทางกายเรื้อรัง    
๓. โรคสุรา/สารเสพติด) 
และให้การดูแลต่อเนื่อง
ตามแนวทางมาตรฐาน 
๕. การติดตามดูแลผู้ที่
เป็นกลุ่มเสี่ยงและ
พยายามฆ่าตัวตายไม่ให้
ฆ่าตัวตายซ้ า ตามแนวทาง
มาตรฐาน 

   

๖. การบูรณาการระบบ
การป้องกันการฆ่าตัวตาย
ที่เชื่อมกับ DHS ในเขต
สุขภาพและสร้างความ
ตระหนักของประชาชน
ทั่วไปและญาติ  แกนน า
ชุมชน ให้รู้ถึงสัญญาณ
เตือนของการฆ่าตัวตาย
และการช่วยเหลือเบื้องต้น
ผู้ที่เสี่ยงและผู้ที่พยายาม
ฆ่าตัวตาย  

   

 
๓. ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห์ จากการตรวจติดตาม 

๓.๑ ปัจจัยความส าเร็จ (Key Success factors)  
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 

๓.๒ ปัจจัยท่ีท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... .......................... 

๓.๓ นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
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..............................................................................................................................................................................

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

............................................................................................................................................................................. 
๓.๔ ข้อเสนอเชิงนโยบายในการผลักดันงานพัฒนาระบบบริการสาขาสุขภาพจิต และจิตเวช 

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

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

.............................................................................................................................................................. ............... 
 
      ผู้รายงาน......................................................................... 
      ต าแหน่ง............................................................................ 
      วัน/เดือน/ปี...................................................................... 
      โทร.............................e-mail………………………......……… 

 
 



 แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
คณะที่ ๒ การพัฒนาระบบบริการ : สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช 

     เขตสุขภาพที.่......................รอบที.่.......... วันที.่.................................... 
 

ประเด็นการตรวจราชการ 
 

๑. การพัฒนาระบบบริการตามมาตรฐานและระบบบริการจิตเวชเร่งด่วน (acute care) ในหน่วย
บริการทุกระดับ  

๒. การจัดให้มียาจิตเวชที่จ าเป็นพอเพียงส าหรับโรคจิตเวชที่ส าคัญในโรงพยาบาลทุกระดับ 
๓. พัฒนาการเข้าถึงบริการในโรคจิตเวชส าคัญ ได้แก่ โรคจิต โรคซึมเศร้า และโรคสมาธิสั้น  
๔. การเฝ้าระวังคัดกรองความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายในกลุ่มเสี่ยง ๓ กลุ่ม (๑. โรคจิต/โรคซึมเศร้า  

๒. โรคทางกายเรื้อรัง ๓. โรคสุรา/สารเสพติด) และให้การดูแลต่อเนื่องตามแนวทางมาตรฐาน  
๕. การติดตามดูแลผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงและพยายามฆ่าตัวตายไม่ให้ฆ่าตัวตายซ้ า ตามแนวทางมาตรฐาน  
๖. การบูรณาการระบบการป้องกันการฆ่าตัวตายที่เชื่อมกับ DHS ในเขตสุขภาพและสร้างความ

ตระหนักของประชาชนทั่วไปและญาติ  แกนน าชุมชน ให้รู้ถึงสัญญาณเตือนของการฆ่าตัวตายและการ
ช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ที่เสี่ยงและผู้ที่พยายามฆ่าตัวตาย  

 

1. ข้อมูลแสดงผลการด าเนินงาน (เชิงปริมาณ) 
 

ล าดับ ตัวชี้วัด รายการข้อมูล จังหวัด 1 
(ข้อมูล ณ  

วันที่รับตรวจ) 

จังหวัด ๒ 
(ข้อมูล ณ  

วันที่รับตรวจ) 

ภาพรวมเขต 
(ข้อมูล ณ  

วันที่รับตรวจ) 

ภาพรวมเขต 
- รอบ 1 ณ ไตรมาส 1 
(ข้อมูล ต.ค. – ธ.ค.59) 

 - รอบ 2 ณ ไตรมาส 2 
  (ข้อมูล ต.ค.59 – มี.ค.60) 

1 อัตราการฆ่าตัวตาย
ส าเร็จ (ไม่เกิน 6.3  
ต่อประชากรแสนคน) 

เป้าหมาย     
 ผลงาน     
 อัตรา/ร้อยละ     

2 ร้อยละของผู้พยายาม
ฆ่าตัวตายไม่กลับไป 
ท าร้ายตนเองซ้ า 
ภายใน 1 ปี (ร้อยละ 80) 

เป้าหมาย     
 ผลงาน     
 อัตรา/ร้อยละ     

3 ร้อยละของหน่วย
บริการที่มีการคัดกรอง
และเฝ้าระวังความเสี่ยง
ต่อการฆ่าตัวตาย          
ในกลุ่มเสี่ยง 3 กลุ่มโรค 
(ร้อยละ 50) 

เป้าหมาย     
 ผลงาน     
 อัตรา/ร้อยละ     

4 ร้อยละของผู้ป่วยโรค
ซึมเศร้าเข้าถึงบริการ
สุขภาพจิต (ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50) 

เป้าหมาย     
 ผลงาน     
 อัตรา/ร้อยละ     

แบบ ตก. ๒ 
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ล าดับ ตัวชี้วัด รายการข้อมูล จังหวัด 1 
(ข้อมูล ณ  

วันที่รับตรวจ) 

จังหวัด ๒ 
(ข้อมูล ณ  

วันที่รับตรวจ) 

ภาพรวมเขต 
(ข้อมูล ณ  

วันที่รับตรวจ) 

ภาพรวมเขต 
- รอบ 1 ณ ไตรมาส 1 
(ข้อมูล ต.ค. – ธ.ค.59) 

 - รอบ 2 ณ ไตรมาส 2 
  (ข้อมูล ต.ค.59 – มี.ค.60) 

5 ร้อยละของผู้ป่วย   
โรคจิตเข้าถึงบริการ
สุขภาพจิต (ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 65) 

เป้าหมาย     
 ผลงาน     
 อัตรา/ร้อยละ     

6 ร้อยละ ๘ ขงผู้ที่มี
ปัญหาโรคสมาธิสั้น
เข้าถึงบริการ 

เป้าหมาย     
 ผลงาน     
 อัตรา/ร้อยละ     
 

๒. ข้อมูลตามเป้าหมาย การตรวจติดตาม และ/หรือ ผลลัพธ์ในแนวทางการตรวจราชการ 
 

ประเด็นการตรวจราชการ ผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
๑. การพัฒนาระบบ
บริการตามมาตรฐานและ
ระบบบริการจิตเวช
เร่งด่วน (acute care) ใน
หน่วยบริการทุกระดับ 

   

๒. การจัดให้มียาจิตเวชที่
จ าเป็นพอเพียงส าหรับโรค
จิตเวชที่ส าคัญใน
โรงพยาบาลทุกระดับ 

   

๓. พัฒนาการเข้าถึง
บริการในโรคจิตเวชส าคัญ 
ได้แก่ โรคจิต โรคซึมเศร้า 
และโรคสมาธิสั้น 

   

๔. การเฝ้าระวังคัดกรอง
ความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย
ในกลุ่มเสี่ยง ๓ กลุ่ม    
(๑. โรคจิต/โรคซึมเศร้า  
๒. โรคทางกายเรื้อรัง    
๓. โรคสุรา/สารเสพติด) 
และให้การดูแลต่อเนื่อง
ตามแนวทางมาตรฐาน 

   

๕. การติดตามดูแลผู้ที่
เป็นกลุ่มเสี่ยงและ
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ประเด็นการตรวจราชการ ผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
พยายามฆ่าตัวตายไม่ให้
ฆ่าตัวตายซ้ า ตามแนวทาง
มาตรฐาน 
๖. การบูรณาการระบบ
การป้องกันการฆ่าตัวตาย
ที่เชื่อมกับ DHS ในเขต
สุขภาพและสร้างความ
ตระหนักของประชาชน
ทั่วไปและญาติ  แกนน า
ชุมชน ให้รู้ถึงสัญญาณ
เตือนของการฆ่าตัวตาย
และการช่วยเหลือเบื้องต้น
ผู้ที่เสี่ยงและผู้ที่พยายาม
ฆ่าตัวตาย  

   

 
๓. ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห์ จากการตรวจติดตาม 

๓.๑ ปัจจัยความส าเร็จ (Key Success factors)  
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 

๓.๒ ปัจจัยที่ท าให้การด าเนินงานไม่บรรลวุัตถุประสงค ์
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 

๓.๓ นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... .................... 

๓.๔ ข้อเสนอเชิงนโยบายในการผลักดันงานพัฒนาระบบบริการสาขาสุขภาพจิต และจิตเวช 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... ........................ 
      ผู้รายงาน......................................................................... 
      ต าแหน่ง............................................................................ 
      วัน/เดือน/ปี...................................................................... 
      โทร.............................e-mail………………………......……… 
 



 
 

  
 แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการ 
หัวข้อ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขา 3 สาขาหลักรวมสาขาอายุรกรรม 

จังหวัด.......................................  เขตบริการสุขภาพที่.................  ตรวจราชการวันที่........................................... 
 

1. ประเด็นการตรวจราชการ   
            ตัวช้ีวัด   

สาขาสูติกรรม        :     1) ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดคลอดใน รพ.M2= 25% 
          2) อัตราตายมารดาจากการตกเลือดหลังคลอด=0 

สาขากุมารเวชกรรม :        อัตราป่วยตายโรคปอดบวมในเด็ก 1ด.–5ปีบริบูรณ์ลดลง 10 % 
สาขาออร์โธปิดิกส์    :        ร้อยละของการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีกระดูกหักไม่ซับซ้อนใน รพ.M2ลงไป 70 % 
สาขาอายุรกรรม      :        อัตราตายจาก Sepsis/septic shock (< 30%) 
 

2. ข้อมูลแสดงผลการด าเนินงาน  

2.1 แสดงข้อมูลเชิงปริมาณ 
ล าดับ ตัวช้ีวัด รายการ

ข้อมูล 
อ าเภอ 
...... 

อ าเภอ 
.......... 

อ าเภอ 
...... 

อ าเภอ 
.......... 

ภาพรวม
จังหวัด 

(ข้อมูล ณ  
วันที่รับตรวจ) 

ภาพรวมจังหวัด 
- รอบ 1 ณ ไตรมาส 1 
(ข้อมูล ต.ค. – ธ.ค.59) 

 - รอบ 2 ณ ไตรมาส 2 
  (ข้อมูล ต.ค.59 – ม.ีค..60) 

1 ร้อยละของผู้ป่วยท่ีได้รับ
การผ่าตัดคลอดใน รพ.
M2= 25% 

เป้าหมาย       
ผลงาน       
ร้อยละ       

2. อัตราตายมารดาจากการ
ตกเลือดหลังคลอด=0 

เป้าหมาย       
ผลงาน       
ร้อยละ       

3. อัตราป่วยตายโรคปอด
บวมในเด็ก 1ด.–5ปี
บริบูรณ ์ลดลง 10 % 

เป้าหมาย       
ผลงาน       
ร้อยละ       

4. ร้อยละของการดูแลรักษา
ผู้ป่วยท่ีมีกระดูกหักไม่
ซับซ้อนใน รพ.M2 ลงไป 
70 % 

เป้าหมาย       
ผลงาน       
ร้อยละ       

5. อัตราตายจาก 
Sepsis/septic shock 
(< 30%) 
 

เป้าหมาย       
ผลงาน       
ร้อยละ       

 

แบบ ตก.1  



2.2 แสดงข้อมูลเชิงคุณภาพ (การวิเคราะห์ /สังเคราะห์ ข้อมูลเชิงลึกตามประเด็นและกรอบแนวทางการตรวจราชการ) 
สาขาสูติกรรม 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
 
 
สาขากุมารเวชกรรม 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
 
สาขาออร์โธปิดิกส์    
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
สาขาอายุรกรรม      
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
3. ความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห์ จากการ

ตรวจติดตาม 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
 
4. ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ  

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ สิ่งที่ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการรับไป
ประสาน หรือ ด าเนินการต่อ 

สาขาสูติกรรม 
 
 

  

สาขากุมารเวชกรรม 
 
 

  

สาขาออร์โธปิดิกส์     
 

  



 
สาขาอายุรกรรม       
 
 

  

 
5.ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
 
 
6.นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
......................................................................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
.........................................................................................................................................................................................

       
      ผู้รายงาน....................................................................................... 
      ต าแหน่ง......................................................................................... 
      วัน/เดือน/ปี................................................................................... 
      โทร..................................... e-mail………………………………………… 



 
 

  
 แบบรายงานการตรวจราชการระดับเขต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการ 
หัวข้อ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขา 3 สาขาหลักรวมสาขาอายุรกรรม 
เขตบริการสุขภาพที่.................  ตรวจราชการวันที่........................................... 

 
1. ประเด็นการตรวจราชการ   
            ตัวช้ีวัด   

สาขาสูติกรรม        :     1) ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดคลอดใน รพ.M2= 25% 
          2) อัตราตายมารดาจากการตกเลือดหลังคลอด=0 

สาขากุมารเวชกรรม :        อัตราป่วยตายโรคปอดบวมในเด็ก 1ด.–5ปีบริบูรณ์ลดลง 10 % 
สาขาออร์โธปิดิกส์    :        ร้อยละของการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีกระดูกหักไม่ซับซ้อนใน รพ.M2ลงไป 70 % 
สาขาอายุรกรรม      :        อัตราตายจาก Sepsis/septic shock (< 30%) 
 

2. ข้อมูลแสดงผลการด าเนินงาน  

2.1 แสดงข้อมูลเชิงปริมาณ 
ล าดับ ตัวช้ีวัด รายการ

ข้อมูล 
จังหวัด 
...... 

จังหวัด 
...... 

จังหวัด 
...... 

จังหวัด 
...... 

ภาพรวมเขต 
รอบ 1  
ข้อมูล 6 เดือน  
ต.ค.59-มี.ค.60 
รอบ 2 
ข้อมูล 9 เดือน  
ต.ค.59-มิ.ย.60 

(ส ำหรับเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ) 

ภาพรวมเขต 
-รอบ 1 ข้อมูล ณ ไตรมาส 1 

(ข้อมูล ต.ค. – ธ.ค.59) 
 

 -รอบ 2 ข้อมูล ณ ไตรมาส 2 
  (ข้อมูล ต.ค.59 – ม.ีค.60) 

1 ร้อยละของผู้ป่วยท่ีได้รับ
การผ่าตัดคลอดใน รพ.
M2= 25% 

เป้าหมาย       
ผลงาน       
ร้อยละ       

2. อัตราตายมารดาจากการ
ตกเลือดหลังคลอด=0 

เป้าหมาย       
ผลงาน       
ร้อยละ       

3. อัตราป่วยตายโรคปอด
บวมในเด็ก 1ด.–5ปี
บริบูรณ ์ลดลง 10 % 

เป้าหมาย       
ผลงาน       
ร้อยละ       

4. ร้อยละของการดูแลรักษา
ผู้ป่วยท่ีมีกระดูกหักไม่
ซับซ้อนใน รพ.M2 ลงไป 
70 % 

เป้าหมาย       
ผลงาน       
ร้อยละ       

5. อัตราตายจาก 
Sepsis/septic shock 
(< 30%) 

เป้าหมาย       
ผลงาน       
ร้อยละ       

แบบ ตก.2 



 
 
2.2 แสดงข้อมูลเชิงคุณภาพ (การวิเคราะห์ /สังเคราะห์ ข้อมูลเชิงลึกตามประเด็นและกรอบแนวทางการตรวจราชการ) 

สาขาสูติกรรม 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
 
 
สาขากุมารเวชกรรม 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
 
สาขาออร์โธปิดิกส์    
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
สาขาอายุรกรรม      
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
3. ความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห์ จากการ

ตรวจติดตาม 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
 
4. ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ  

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ สิ่งที่ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการรับไป
ประสาน หรือ ด าเนินการต่อ 

สาขาสูติกรรม 
 
 

  

สาขากุมารเวชกรรม 
 
 

  



สาขาออร์โธปิดิกส์     
 
 

  

สาขาอายุรกรรม       
 
 

  

 
5.ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
 
 
6.นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
......................................................................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
.........................................................................................................................................................................................

       
      ผู้รายงาน....................................................................................... 
      ต าแหน่ง......................................................................................... 
      วัน/เดือน/ปี................................................................................... 
      โทร..................................... e-mail………………………………………… 

 



Template KPI SP สาขาศัลยกรรม (4) 
ตัวช้ีวัดหลัก 
clinical out come 

ร้อยละของการถูกตัดขาตั้งแต่ระดับข้อเท้าขึ้นมาของผู้ป่วยภาวะขาดเลือดที่ขา 

ค านิยาม ร้อยละของการถูกตัดขา(amputation)ตั้งแต่ระดับข้อเท้าข้ึนมา(ICD-9-CM :8413-

8418)ของผู้ป่วยทุกอายุที่ได้รับการวินิจฉัยหลัก(principle diagnosis)คือ ภาวะขาด

เลือดที่ขาที่ไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุ(I 74.0, I 74.3, I 74.5) เทียบกับจ านวนผู้ป่วยทุก

อายุที่ได้รับการวินิจฉัยหลัก(principle diagnosis)คือ ภาวะขาดเลือดที่ขาที่ไม่ได้

เกิดจากอุบัติเหตุ ทั้งหมด  

เกณฑ์เป้าหมาย  รอผลการประชุมวันที่ 23 มค.2560 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ผู้ป่วยทุกอายุที่รับเข้ารักษาภายในโรงพยาบาลด้วยการวินิจฉัยหลัก (principle 

diagnosis)คือ ภาวะขาดเลือดที่ขาที่ไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุ (I 74.0, I 74.3, I 74.5) 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล ดึงข้อมูลจากรหัส ICD-10,ICD-9-CM 
แหล่งข้อมูล ฐานข้อมูลหลักของโรงพยาบาล(hospital information system) 
รายการข้อมูล 1 A=จ านวนผู้ป่วยที่มีภาวะขาดเลือดที่ขาและถูกตัดขาตั้งแต่เหนือข้อเท้าข้ึนมาในการ

นอนโรงพยาบาลครั้งนั้น (ICD-10:I 74.0, I 74.3, I 74.5) (ICD-9-CM :8413-8418) 

รายการข้อมูล 2 B=จ านวนผู้ป่วยที่มีภาวะขาดเลือดที่ขาทั้งหมด   (ICD-10:I 74.0, I 74.3, I 74.5) 

สูตรค านวณตัวชี้วัด  A/B X 100 
ระยะเวลาประเมินผล ทุก 6 เดือน และวัดระดับเขตสุขภาพ 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน Baseline 
data 

หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 2558 2559 

 ร้อยละ NA NA NA  
  
เกณฑ์การประเมิน : 

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

 

วิธีการประเมินผล: 
เอกสารสนับสนุน :   
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

1.นายแพทย์สมประสงค์ ทองมีสี  โทรศัพท์ที่ท างาน: 038-931-000 

 โทรสาร: 038-931-100  โทรศัพท์มือถือ: 080-434-1143   

 e-mail: tongmeesees@gmail.com 

mailto:tongmeesees@gmail.com


2................... โทรศัพท์             โทรศัพท์มือถือ 

3.               โทรศัพท์             โทรศัพท์มือถือ  

ผู้รายงานผลการด าเนินงาน 1.นายแพทย์สมประสงค์ ทองมีสี  โทรศัพท์ที่ท างาน: 038-931-000 

 โทรสาร: 038-931-100  โทรศัพท์มือถือ: 080-434-1143   

 e-mail: tongmeesees@gmail.com 
2…………………. 
 

หน่วยงานประมวลผลและจัดท า
ข้อมูล 

ส านักบริหารการสาธารณสุข  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ผู้บันทึกข้อมูล  
 

mailto:tongmeesees@gmail.com


 

Template KPI SP สาขาศัลยกรรม (2) 
ตัวช้ีวัดหลัก 
clinical out come 

ร้อยละของผู้ป่วยท่ีเสียชีวิตภายในโรงพยาบาลของผู้ป่วยปวดท้องเฉียบพลัน 
5 ภาวะ  
 

ค านิยาม ร้อยละของผู้ป่วยทุกอายุที่เสียชีวิตจากการวินิจฉัยหลัก (principle diagnosis)  

5 ภาวะ ได้แก่ 

1. acute cholecystitis (K80.0, K81.0, K80.4) 

2. acute cholangitis  (K83.0, K80.3) 

3. acute pancreatitis  (K85.1, K85.2, K85.3, K85.9) 

4. acute gut obstruction (K56.1-K56.6) 

5. peptic ulcer perforation (K25.5, K26.5, K27.5) 

เทียบกับจ านวนผู้ป่วยทุกอายุทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยหลัก (principle diagnosis)  

ใน 5 ภาวะข้างต้น 

เกณฑ์เป้าหมาย                         

ปีงบประมาณ 60  ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 
น้อยกว่า ร้อยละ 4 น้อยกว่า ร้อยละ 4 น้อยกว่า ร้อยละ 4 น้อยกว่า ร้อยละ 4 น้อยกว่า ร้อยละ 4 

 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ผู้ป่วยทุกอายุที่รับเข้ารักษาภายในโรงพยาบาลด้วยการวินิจฉัยหลัก(principle 

diagnosis) 5 ภาวะ ได้แก่ 

1. acute cholecystitis  (K80.0, K81.0, K80.4) 

2. acute cholangitis  (K83.0, K80.3) 

3. acute pancreatitis  (K85.1, K85.2, K85.3, K85.9) 

4. acute gut obstruction  (K56.1-K56.6) 

5. peptic ulcer perforation  (K25.5, K26.5, K27.5) 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล ดึงข้อมูลจากรหัส ICD-10 



แหล่งข้อมูล ฐานข้อมูลหลักของโรงพยาบาล(hospital information system) 

รายการข้อมูล 1 A=จ านวนผู้ป่วยที่มีภาวะปวดท้องเฉียบพลัน 5 ภาวะแล้วเสียชีวิตในโรงพยาบาล  

(ICD-10: K80.0, K81.0, K80.4,K83.0, K80.3,K85.1, K85.2, K85.3, 

K85.9,K56.1-K56.6,K25.5, K26.5, K27.5) 

รายการข้อมูล 2 B=จ านวนผู้ป่วยที่มีภาวะปวดท้องเฉียบพลัน 5 ภาวะทั้งหมด  

(ICD-10: K80.0, K81.0, K80.4,K83.0, K80.3,K85.1,K85.2, K85.3, K85.9, 

K56.1-K56.6, K25.5, K26.5, K27.5) 

สูตรค านวณตัวชี้วัด  A/B X 100 
ระยะเวลาประเมินผล ทุก 6 เดือน และวัดระดับเขตสุขภาพ 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน Baseline 
data 

หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 2558 2559 

5 ร้อยละ NA 5 NA  
  
เกณฑ์การประเมิน : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
น้อยกว่า ร้อยละ 4 น้อยกว่า ร้อยละ 4 น้อยกว่า ร้อยละ 4 น้อยกว่า ร้อยละ 4 

 

วิธีการประเมินผล : 
 
 
 
 
 

 

เอกสารสนับสนุน :   
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

1.นายแพทย์สมประสงค์ ทองมีสี  โทรศัพท์ที่ท างาน: 038-931-000 

 โทรสาร: 038-931-100  โทรศัพท์มือถือ: 080-434-1143   

 e-mail: tongmeesees@gmail.com 

2................... โทรศัพท์             โทรศัพท์มือถือ 

3.               โทรศพัท์             โทรศัพท์มือถือ  

mailto:tongmeesees@gmail.com


ผู้รายงานผลการด าเนินงาน 1.นายแพทย์สมประสงค์ ทองมีสี  โทรศัพท์ที่ท างาน: 038-931-000 

 โทรสาร: 038-931-100  โทรศัพท์มือถือ: 080-434-1143   

 e-mail: tongmeesees@gmail.com 
2…………………. 
 

หน่วยงานประมวลผลและจัดท า
ข้อมูล 

ส านักบริหารการสาธารณสุข  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ผู้บันทึกข้อมูล  

 

mailto:tongmeesees@gmail.com


Template KPI SP สาขาศัลยกรรม (3)  
ตัวช้ีวัดหลัก  
clinical out come 

ร้อยละของผู้ป่วยท่ีเสียชีวิตภายในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะขาดเลือดทีขา 
หรือแขน 

ค านิยาม ร้อยละของผู้ป่วยทุกอายุที่เสียชีวิตจากการวินิจฉัยหลัก (principle diagnosis) คือภาวะ

ขาดเลือดที่ขาหรือแขน (I 74.0-I 74.9,และ I 70.2 ) เทียบกับผู้ป่วยทุกอายุจากการ

วินิจฉัยหลัก (principle diagnosis) คือภาวะขาดเลือดที่ขาหรือแขนทั้งหมด 

เกณฑ์เป้าหมาย                         

ปีงบประมาณ 60  ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 
น้อยกว่า ร้อยละ 20 น้อยกว่า ร้อยละ 19 น้อยกว่า ร้อยละ 18 น้อยกว่า ร้อยละ 17 น้อยกว่า ร้อยละ 16 

 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ผู้ป่วยทุกอายุที่รับเข้ารักษาภายในโรงพยาบาลด้วยการวินิจฉัยหลัก (principle 

diagnosis)คือ ภาวะขาดเลือดที่ขาหรือแขน  (I 74.0-I 74.9,และ I 70.2 ) 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล ดึงข้อมูลจากรหัส ICD-10 
แหล่งข้อมูล ฐานข้อมูลหลักของโรงพยาบาล(hospital information system) 
รายการข้อมูล 1 A=จ านวนผู้ป่วยที่มีภาวะขาดเลือดที่ขาหรือแขน และเสียชีวิต  

 (ICD-10: I 74.0-I 74.9,และ I 70.2 ) 
รายการข้อมูล 2 B=จ านวนผู้ป่วยที่มีภาวะขาดเลือดที่ขาหรือแขน ทั้งหมด  

 (ICD-10: I 74.0-I 74.9,และ I 70.2 ) 

สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) X 100 
ระยะเวลาประเมินผล ทุก 6 เดือน และวัดระดับเขตสุขภาพ 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน Baseline 
data 

หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 2558 2559 

22 ร้อยละ NA 22 NA  
  
เกณฑ์การประเมิน : 

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

 

วิธีการประเมินผล: 
เอกสารสนับสนุน :   
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

1.นายแพทย์สมประสงค์ ทองมีสี  โทรศัพท์ที่ท างาน: 038-931-000 

 โทรสาร: 038-931-100  โทรศัพท์มือถือ: 080-434-1143   



 e-mail: tongmeesees@gmail.com 

2................... โทรศัพท์             โทรศัพท์มือถือ 

3.               โทรศัพท์             โทรศัพท์มือถือ  

ผู้รายงานผลการด าเนินงาน 1.นายแพทย์สมประสงค์ ทองมีสี  โทรศัพท์ที่ท างาน: 038-931-000 

 โทรสาร: 038-931-100  โทรศัพท์มือถือ: 080-434-1143   

 e-mail: tongmeesees@gmail.com 
2…………………. 
 

หน่วยงานประมวลผลและจัดท า
ข้อมูล 

ส านักบริหารการสาธารณสุข  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ผู้บันทึกข้อมูล  

 

mailto:tongmeesees@gmail.com
mailto:tongmeesees@gmail.com


 

Template KPI SP สาขาศัลยกรรม (1) 
ตัวช้ีวัดหลัก 
clinical out come 

ร้อยละการแตกของภาวะไส้ติ่งอักเสบ 

ค านิยาม ร้อยละของผู้ป่วยทุกอายุที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นไส้ติ่งอักเสบ (acute 

appendicitis) และมีการแตก (rupture) ของไส้ติ่งเทียบกับจ านวนผู้ป่วยไส้ติ่ง

อักเสบทุกอายุทั้งหมด  

เกณฑ์เป้าหมาย                         

ปีงบประมาณ 60  ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 
น้อยกว่า ร้อยละ 20 น้อยกว่า ร้อยละ 18 น้อยกว่า ร้อยละ 16 น้อยกว่า ร้อยละ 14 น้อยกว่า ร้อยละ 12 

 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ผู้ป่วยทุกอายุที่รับเข้ารักษาภายในโรงพยาบาลด้วยการวินิจฉัยหลัก (principle 

diagnosis) คือ ไส้ติ่งอักเสบ (ICD-10:K35.2, K35.3 และ K35.8) 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล ดึงข้อมูลจากรหัส ICD-10 

แหล่งข้อมูล ฐานข้อมูลหลักของโรงพยาบาล (hospital information system) 

รายการข้อมูล 1 A=จ านวนผู้ป่วยที่มีภาวะไส้ติ่งแตก (ICD-10:K35.2 หรือ K35.8) 

รายการข้อมูล 2 B=จ านวนผู้ป่วยไส้ติ่งอักเสบทั้งหมด (ICD-10:K35.2 หรือ K35.3 หรือ K35.8) 

สูตรค านวณตัวชี้วัด A/B X 100 
ระยะเวลาประเมินผล ทุก 6 เดือน และวัดระดับเขตสุขภาพ 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน  Baseline 

data 
หน่วยวัด  ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

 2557  2558  2559 
25 ร้อยละ NA 25 NA  

  
เกณฑ์การประเมิน : 

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

 

วิธีการประเมินผล :  
ขั้นตอน 1 มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสูติ-นรีเวชกรรม ระดับจังหวัด/เขตสุขภาพ เพ่ือท 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 :   
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

1.นายแพทย์สมประสงค์ ทองมีสี  โทรศัพท์ที่ท างาน: 038-931-000 

 โทรสาร: 038-931-100  โทรศัพท์มือถือ: 080-434-1143   

 e-mail: tongmeesees@gmail.com 

2................... โทรศัพท์             โทรศัพท์มือถือ 

3.               โทรศพัท์             โทรศัพท์มือถือ  

ผู้รายงานผลการด าเนินงาน 1.นายแพทย์สมประสงค์ ทองมีสี  โทรศัพท์ที่ท างาน: 038-931-000 

 โทรสาร: 038-931-100  โทรศัพท์มือถือ: 080-434-1143   

 e-mail: tongmeesees@gmail.com 
2…………………. 
 

หน่วยงานประมวลผลและจัดท า
ข้อมูล 

ส านักบริหารการสาธารณสุข  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ผู้บันทึกข้อมูล  

 
  

mailto:tongmeesees@gmail.com
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 แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการ 
หัวข้อ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขา 3 สาขาหลักรวมสาขาอายุรกรรม 

จังหวัด.......................................  เขตบริการสุขภาพที่.................  ตรวจราชการวันที่........................................... 
 

1. ประเด็นการตรวจราชการ   
            ตัวช้ีวัด   

 สาขาศัลยกรรม       :  1)  ร้อยละการแตกของภาวะไส้ติ่งอักเสบ (<20%) 
  2)  ร้อยละของผู้ป่วยที่เสียชีวิตภายในโรงพยาบาลของผู้ป่วยปวดท้องเฉียบพลัน  
                5 ภาวะ (<4%) 

3)  ร้อยละของผู้ป่วยที่เสียชีวิตภายในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะขาดเลือดที่ขา    
     หรือแขน(<20%) 
4)  ร้อยละของการถูกตัดขาตั้งแต่ระดับข้อเท้าข้ึนมาของผู้ป่วยภาวะขาดเลือดที่ขา 
      (……..%) 

 
2. ข้อมูลแสดงผลการด าเนินงาน  

2.1 แสดงข้อมูลเชิงปริมาณ 
ล าดับ ตัวช้ีวัด รายการ

ข้อมูล 
อ าเภอ 
...... 

อ าเภอ 
.......... 

อ าเภอ 
...... 

อ าเภอ 
.......... 

ภาพรวม
จังหวัด 

(ข้อมูล ณ  
วันที่รับตรวจ) 

ภาพรวมจังหวัด 
- รอบ 1 ณ ไตรมาส 1 
(ข้อมูล ต.ค. – ธ.ค.59) 

 - รอบ 2 ณ ไตรมาส 2 
  (ข้อมูล ต.ค.59 – มี.ค.60) 

1. ร้อยละการแตกของภาวะ
ไส้ติ่งอักเสบ (<20%) 

เป้าหมาย       
ผลงาน       
ร้อยละ       

2. ร้อยละของผู้ป่วยท่ี
เสียชีวิตภายใน
โรงพยาบาลของผู้ป่วย
ปวดท้องเฉียบพลัน                 
5 ภาวะ (<4%) 

เป้าหมาย       
ผลงาน       
ร้อยละ       

3. ร้อยละของผู้ป่วยท่ี
เสียชีวิตภายใน
โรงพยาบาลของผู้ป่วย
ภาวะขาดเลือดทีข่า    
หรือแขน(<20%) 

เป้าหมาย       
ผลงาน       
ร้อยละ       

4. ร้อยละของการถูกตัดขา
ตั้งแต่ระดับข้อเท้าขึ้นมา
ของผู้ป่วยภาวะขาดเลือด

เป้าหมาย       
ผลงาน       
ร้อยละ       

แบบ ตก.1  



ที่ขา (….%) 

 
 
 
 
 
 
2.2 แสดงข้อมูลเชิงคุณภาพ (การวิเคราะห์ /สังเคราะห์ ข้อมูลเชิงลึกตามประเด็นและกรอบแนวทางการตรวจราชการ) 

สาขาศัลยกรรม 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
 
 
3. ความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห์ จากการ

ตรวจติดตาม 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
 
4. ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ  

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ สิ่งที่ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการรับไป
ประสาน หรือ ด าเนินการต่อ 

สาขาศัลยกรรม 
 
 

  

 
5.ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
 
6.นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
......................................................................................................................................................................................... 



.........................................................................................................................................................................................
       
      ผู้รายงาน....................................................................................... 
      ต าแหน่ง......................................................................................... 
      วัน/เดือน/ปี................................................................................... 
      โทร..................................... e-mail………………………………………… 
 
 



 
 

  
 แบบรายงานการตรวจราชการระดับเขต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการ 
หัวข้อ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขา ศัลยกรรม 

เขตบริการสุขภาพที่.................  ตรวจราชการวันที่........................................... 
 
 

1. ประเด็นการตรวจราชการ   
            ตัวช้ีวัด   

 สาขาศัลยกรรม       :  1)  ร้อยละการแตกของภาวะไส้ติ่งอักเสบ (<20%) 
  2)  ร้อยละของผู้ป่วยที่เสียชีวิตภายในโรงพยาบาลของผู้ป่วยปวดท้องเฉียบพลัน  
                5 ภาวะ (<4%) 

3)  ร้อยละของผู้ป่วยที่เสียชีวิตภายในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะขาดเลือดทีข่า    
     หรือแขน(<20%) 
4)  ร้อยละของการถูกตัดขาตั้งแต่ระดับข้อเท้าข้ึนมาของผู้ป่วยภาวะขาดเลือดที่ขา 
      (……..%) 

 
2. ข้อมูลแสดงผลการด าเนินงาน  

2.1 แสดงข้อมูลเชิงปริมาณ 
ล าดับ ตัวช้ีวัด รายการ

ข้อมูล 
จังหวัด 
...... 

จังหวัด 
...... 

จังหวัด 
...... 

จังหวัด 
...... 

ภาพรวมเขต 
รอบ 1  
ข้อมูล 6 เดือน  
ต.ค.59-มี.ค.60 
รอบ 2 
ข้อมูล 9 เดือน  
ต.ค.59-มิ.ย.60 

(ส ำหรับเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ) 

ภาพรวมเขต 
-รอบ 1 ข้อมูล ณ ไตรมาส 1 

(ข้อมูล ต.ค. – ธ.ค.59) 
 

 -รอบ 2 ข้อมูล ณ ไตรมาส 2 
  (ข้อมูล ต.ค.59 – ม.ีค.60) 

1. ร้อยละการแตกของภาวะ
ไส้ติ่งอักเสบ (<20%) 

เป้าหมาย       
ผลงาน       
ร้อยละ       

2. ร้อยละของผู้ป่วยท่ี
เสียชีวิตภายใน
โรงพยาบาลของผู้ป่วย
ปวดท้องเฉียบพลัน                 
5 ภาวะ (<4%) 

เป้าหมาย       
ผลงาน       
ร้อยละ       

3. ร้อยละของผู้ป่วยท่ี
เสียชีวิตภายใน
โรงพยาบาลของผู้ป่วย
ภาวะขาดเลือดทีข่า    
หรือแขน(<20%) 

เป้าหมาย       
ผลงาน       
ร้อยละ       

แบบ ตก.2 



4. ร้อยละของการถูกตัดขา
ตั้งแต่ระดับข้อเท้าขึ้นมา
ของผู้ป่วยภาวะขาดเลือด
ที่ขา (….%) 

เป้าหมาย       
ผลงาน       
ร้อยละ       

 
 
 
 
 
 
2.2 แสดงข้อมูลเชิงคุณภาพ (การวิเคราะห์ /สังเคราะห์ ข้อมูลเชิงลึกตามประเด็นและกรอบแนวทางการตรวจราชการ) 

สาขาศัลยกรรม 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
 
 
3. ความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห์ จากการ

ตรวจติดตาม 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
 
4. ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ  

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ สิ่งที่ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการรับไป
ประสาน หรือ ด าเนินการต่อ 

สาขาศัลยกรรม 
 
 

  

 
5.ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 



 
6.นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
......................................................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................................

       
      ผู้รายงาน....................................................................................... 
      ต าแหน่ง......................................................................................... 
      วัน/เดือน/ปี................................................................................... 
      โทร..................................... e-mail………………………………………… 
 



รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template)สาขาโรคหัวใจ 

ตัวชี้วัด  SP 2๔ร้อยละผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI ได้รับยาละลายลิ่ม
เลือด (Fibrinolytic drug) และ/หรือ การขยายหลอดเลือดหัวใจ (Primary 
Percutaneous Coronary Intervention หรือ PPCI)  

ค านิยาม ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ชนิด STEMI หมายถึง กล้ามเนื้อหัวใจที่ขาด
เลือดมาเลี้ยงจนเกิดการตายของกล้ามเนื้อ และมีคลื่นไฟฟ้าหัวใจผิดปกติชนิดเอสทียก 
(ST Elevated Myocardial Infarction) ผู้ป่วยมีโอกาสเสียชีวิตสูง ฉะนั้นการให้การ
วินิจฉัยและรักษาภายในระยะเวลาที่เหมาะสมอย่างทันท่วงที โดยวิธีการให้ยาละลาย
ลิ่มเลือด (Fibrinolytic drug) และหรือ การขยายหลอดเลือดหัวใจ (PPCI)จะช่วยลด
อัตราการตายของผู้ป่วย  

กลวิธีการด าเนินงาน 

 เพ่ิมหน่วยบริการที่สามารถให้บริการ โดยวิธีให้ยาละลายลิ่มเลือดและการ
ขยายหลอดเลือด 

 ปรับระบบการส่งต่อ และแนวทางการรับผู้ป่วยเพื่อให้สามารถให้บริการ
ผู้ป่วยได้ในเวลาที่รวดเร็วและเหมาะสม (ภายใน 3-12 ชั่วโมงหลังมีอาการ)
ทั้งโดยวิธีให้ยาละลายลิ่มเลือดและการขยายหลอดเลือด 

เกณฑ์เป้าหมาย เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 80 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ชนิด STEMI 

 ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน รหัส ICD10 WHO – I21.0-I21.3 และรหัส ICD9-
CM ดังนี้ 99.10 หรือ/และ 00.66 (A) 

 ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน รหัส ICD10- WHO ดังนี้ I21.0-I21.3 ทั้งหมด (B) 
 ระวังข้อมูลซ้ าซ้อนจากผู้ป่วยนอกให้ยาละลายลิ่มเลือดแล้วส่งต่อ 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล เมื่อมีผู้ป่วย STEMI และวิเคราะห์ข้อมูล โดย ส านักนโยบายและแผน โดยใช้ข้อมูล  
43 แฟ้ม 

แหล่งข้อมูล จากข้อมูล 43 แฟ้ม ทั้งผู้ป่วยนอกและในแยกตามเขตสุขภาพ ที่รวบรวมโดยส านัก
นโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข 

รายการข้อมูล 1 A=ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน รหัส ICD10 -WHO – I21.0-I21.3 และรหัส ICD9-CM 
ดังนี้ 99.10 (Fibrinolytic agent) หรือ/และ 00.66(PPCI) 

รายการข้อมูล 2 B=ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน รหัส ICD10 WHO ดังนี้ I21.0-I21.3 ทั้งหมด 



สูตรการค านวณตัวชี้วัด  (A/B)X 100 

ระยะเวลาประเมินผล ปีละ 1 ครั้ง ติดตามทุก 3 เดือน 

 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 

 

 

Base 
line 

data 

 

หน่วยวัด 

ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ 

255๗ 255๘ 255๙ 

63.7 ร้อยละ 65.1 69.1 74.8 

ที่มาข้อมูล : ACS registry โดย UCHA 

เกณฑ์การประเมิน :  

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

7๕ ๗๗ 7๘ ๘0 
 

วิธีการประเมิน : 

 

 

ดูข้อมูล 

-ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI  

-ผู้ป่วยที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือด  

-ผู้ป่วยที่ได้รับการขยายหลอดเลือดหัวใจ 

เอกสารสนับสนุน : เอกสาร 43 แฟ้มข้อมูล 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /    ผู้
ประสานงานตัวชี้วัด 

 

นายแพทย์เกรียงไกร  เฮงรัศมี  โทรศัพท์มือถือ : 081-348-4236  

โทรศัพท์ส านักงาน 02-547-0999 ต่อ 30920  โทรสาร  02-591-9972 

E-mail  :  kk_hm2000@yahoo.comสถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ 

นางกนกพร แจ่มสมบูรณ์         โทรศัพท์มือถือ : 089-813-1937 

โทรศัพท์ส านักงาน : 02-5470903   โทรสาร : 02-5470903 

E-mail : j_kanokpon@hotmail.com สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ 

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดเก็บข้อมูล 

ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข 

mailto:kk_hm2000@yahoo.com
mailto:kk_hm2000@yahoo.com
mailto:j_kanokpon@hotmail.com%20สถาบัน


ผู้รายงานผลการด าเนินการ 1. นายแพทย์เกรียงไกร  เฮงรัศมี  โทรศัพท์มือถือ : 081-348-4236  

โทรศัพท์ส านักงาน 02-547-0999 ต่อ 30920  โทรสาร  02-591-9972 

E-mail  :  kk_hm2000@yahoo.com สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ 

2. นางกนกพร แจ่มสมบูรณ์         โทรศัพท์มือถือ : 089-813-1937 

โทรศัพท์ส านักงาน : 02-5470903   โทรสาร : 02-5470903 

E-mail : j_kanokpon@hotmail.com สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ 

 

mailto:kk_hm2000@yahoo.com
mailto:kk_hm2000@yahoo.com
mailto:j_kanokpon@hotmail.com%20สถาบัน


รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template)สาขาโรคหัวใจ 

ตัวชี้วัด  SP 2๕อัตราการเสียชวีิตในโรงพยาบาลของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน
ชนิด STEMI  

ค านิยาม ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ชนิด STEMI หมายถึง กล้ามเนื้อหัวใจที่ขาด
เลือดมาเลี้ยงจนเกิดการตายของกล้ามเนื้อ และมีคลื่นไฟฟ้าหัวใจผิดปกติชนิดเอสทียก 
(ST Elevated Myocardial Infarction) ผู้ป่วยมีโอกาสเสียชีวิตสูง ฉะนั้นการให้การ
วินิจฉัยและรักษาภายในระยะเวลาที่เหมาะสมอย่างทันท่วงที โดยวิธีการให้ยาละลาย
ลิ่มเลือด (Fibrinolytic drug) และหรือ การขยายหลอดเลือดหัวใจ (PPCI)จะช่วยลด
อัตราการตายของผู้ป่วย  

เกณฑ์เป้าหมาย ไม่เกินร้อยละ 10 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ชนิด STEMI 

 ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน รหัส ICD10 WHO – I21.0-I21.3 และรหัส ICD9-
CM ดังนี้ 99.10 หรือ/และ 00.66ที่เสียชีวิตในโรงพยาบาล (A) 

 ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน รหัส ICD10- WHO ดังนี้ I21.0-I21.3 และรหัส 
ICD9-CM ดังนี้ 99.10 หรือ/และ 00.66 ทั้งหมด (B) 

 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล เมื่อมีผู้ป่วย STEMI และวิเคราะห์ข้อมูล โดย ส านักนโยบายและแผน โดยใช้ข้อมูล  
43 แฟ้ม 

แหล่งข้อมูล จากข้อมูล 43 แฟ้ม ทั้งผู้ป่วยนอกและในแยกตามเขตสุขภาพ ที่รวบรวมโดยส านัก
นโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข 

รายการข้อมูล 1 A=จ านวนผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน รหัส ICD10 -WHO – I21.0-I21.3 และรหัส ICD9-
CM ดังนี้ 99.10 (Fibrinolytic agent) หรือ/และ 00.66(PPCI)ที่เสียชีวิตใน
โรงพยาบาลทั้งหมด 

รายการข้อมูล 2 B=จ านวนผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน รหัส ICD10 -WHO – I21.0-I21.3 และรหัส ICD9-
CM ดังนี้ 99.10 (Fibrinolytic agent) หรือ/และ 00.66 (PPCI) ที่รับไว้หรือมา
รักษาในโรงพยาบาลทั้งหมด 

สูตรการค านวณตัวชี้วัด  (A/B)X 100 

ระยะเวลาประเมินผล ปีละ 1 ครั้ง ติดตามทุก 3 เดือน 

 



รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 

 

 

Base 
line 

data 

 

หน่วยวัด 

ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ 

255๗ 255๘ 255๙ 

9.74 ร้อยละ 10.17 10.64 9.69 

ที่มาข้อมูล : ACS registry โดย UCHA 

เกณฑ์การประเมิน :  

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

10 10 10 10 
 

วิธีการประเมิน : 

 

 

รายงานจากเวชระเบียนข้อมูล 

-จ านวนผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI ทั้งหมดที่รับไว้หรือมา
รักษาในโรงพยาบาล  

-จ านวนผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI ที่รับไว้หรือมารักษาใน
โรงพยาบาลและเสียชีวิตในโรงพยาบาล 

- จ านวนผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI ทั้งหมดท่ีรับไว้หรือมา
รักษาในโรงพยาบาลและได้รับยาละลายลิ่มเลือด  

-จ านวนผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI ที่รับไว้หรือมารักษาใน
โรงพยาบาลและได้รับยาละลายลิ่มเลือดและเสียชีวิตในโรงพยาบาล 

-จ านวนผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI ทั้งหมดท่ีรับไว้หรือมา
รักษาในโรงพยาบาลและได้รับการขยายหลอดเลือดหัวใจ 

-จ านวนผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI ทั้งหมดท่ีรับไว้หรือมา
รักษาในโรงพยาบาลและได้รับการขยายหลอดเลือดหัวใจและเสียชีวิตในโรงพยาบาล 

 

เอกสารสนับสนุน : เอกสาร 43 แฟ้มข้อมูล 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /    ผู้
ประสานงานตัวชี้วัด 

 

นายแพทย์เกรียงไกร  เฮงรัศมี  โทรศัพท์มือถือ: 081-348-4236  

โทรศัพท์ส านักงาน 02-547-0999 ต่อ 30920  โทรสาร  02-591-9972 

E-mail  :  kk_hm2000@yahoo.comสถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ 

mailto:kk_hm2000@yahoo.com
mailto:kk_hm2000@yahoo.com


นางกนกพร แจ่มสมบูรณ์         โทรศัพท์มือถือ : 089-813-1937 

โทรศัพท์ส านักงาน : 02-5470903   โทรสาร : 02-5470903 

E-mail : j_kanokpon@hotmail.com สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ 

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดเก็บข้อมูล 

ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข 

ผู้รายงานผลการด าเนินการ 1. นายแพทย์เกรียงไกร  เฮงรัศมี  โทรศัพท์มือถือ : 081-348-4236  

โทรศัพท์ส านักงาน 02-547-0999 ต่อ 30920  โทรสาร  02-591-9972 

E-mail  :  kk_hm2000@yahoo.com สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ 

2. นางกนกพร แจ่มสมบูรณ์         โทรศัพท์มือถือ : 089-813-1937 

โทรศัพท์ส านักงาน : 02-5470903   โทรสาร : 02-5470903 

E-mail : j_kanokpon@hotmail.com สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ 

 

mailto:j_kanokpon@hotmail.com%20สถาบัน
mailto:kk_hm2000@yahoo.com
mailto:kk_hm2000@yahoo.com
mailto:j_kanokpon@hotmail.com%20สถาบัน


 แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
คณะที่ 2 Service excellence (บริการเป็นเลิศ) 

โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหัวใจ 
จังหวัด................ เขตสุขภาพที่.................  ตรวจราชการวันที่........................................... 

1. ประเด็นการตรวจราชการ  
(1) อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจไม่เกิน 28 ต่อแสนประชากร 
(2) ร้อยละโรงพยาบาลต้ังแต่ระดับ F2 ข้ึนไปมีการให้ยาละลายลิ่มเลือด (Fibrinolytic drug) ในผู้ป่วย STEMIได้ (100%) 

2. สถานการณ.์............................................................................................................................................. 

3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์  (ระบุรายการข้อมูลท่ีจ าเป็นส าหรับการตรวจติดตามท่ีจ าเป็นในแต่ละประเด็น) 
3.1 ข้อมูลเชิงปริมาณ...................................................................................................................... 

(1) อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจไม่เกิน 28 ต่อแสนประชากร 
อ าเภอ รายการข้อมูล 

จ านวนประชากรที่ตายจากโรค
หลอดเลือดหัวใจ (รหัส ICD-10 = 

I20-I25) (A) 

จ านวนประชากร
กลางปีในช่วงเวลา

เดียวกัน (B) 

อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ  
(A/B) x 100 

อ าเภอ 1     

อ าเภอ 2     

อ าเภอ......    
ภาพรวมจังหวัด 

(ข้อมูล ณ  
วันท่ีรับตรวจ) 

   

(2) ร้อยละโรงพยาบาลต้ังแต่ระดับ F2 ข้ึนไปมีการให้ยาละลายลิ่มเลือด (Fibrinolytic drug) ในผู้ป่วย STEMI (100%) 
อ าเภอ รายการข้อมูล 

 จ านวนรพ.ตั้งแต่ระดับ F2 ขึ้นไปท่ี
สามารถให้ยาละลายลิ่มเลือดในเขตนั้น 

(A) 

จ านวนรพ.ระดับ 
F2 ขึ้นไปทั้งหมดใน

เขต (B) 

ร้อยละโรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ F2 ขึ้นไปมีการให้
ยาละลายลิ่มเลือด (Fibrinolytic drug) ในผู้ป่วย 

STEMI (A /B) x 100 

อ าเภอ 1    

อ าเภอ ..    
ภาพรวมจังหวัด 

(ข้อมูล ณ  
วันที่รับตรวจ) 

   

3.2 ข้อมูลเชิงคุณภาพ............................................................................................................................. .............. 
          (วิเคราะห์ตามกรอบ 6 Building Blocks ภาพรวมจังหวัด)…………………………………………………………..… 

แบบ ตก. 1 



4. สรุปประเด็นส าคัญท่ีเป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จ (Key Risk 
Area/ Key Risk Factor) ซ่ึงได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห์ จากการตรวจติดตาม 

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

5. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลวุัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ 
 

สิ่งที่ผู้ท าหน้าท่ีตรวจราชการรับไป
ประสาน หรือ ด าเนินการต่อ 

   
   

6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย 
..................................................................................................................................................................................... 

7. นวัตกรรมท่ีสามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
..................................................................................................................................................................................... 

      ผู้รายงาน....................................................................................... 
      ต าแหน่ง.................................................................. .......................  
      วัน/เดือน/ปี...................................................................................  

            โทร..................................... e-mail……………………………………… 
 
 
 



 แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
คณะที่ 2 Service excellence (บริการเป็นเลิศ) 

โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหัวใจ 
เขตสุขภาพที่.................  ตรวจราชการวันที่........................................... รอบท่ี ........... 

1. ประเด็นการตรวจราชการ  
(1) อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจไม่เกิน 28 ต่อแสนประชากร 
(2) ร้อยละโรงพยาบาลต้ังแต่ระดับ F2 ข้ึนไปมีการให้ยาละลายลิ่มเลือด (Fibrinolytic drug) ในผู้ป่วย STEMI ได้ (100%) 

2. สถานการณ.์............................................................................................................................................. 

3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์  (ระบุรายการข้อมูลท่ีจ าเป็นส าหรับการตรวจติดตามท่ีจ าเป็นในแต่ละประเด็น) 
3.1 ข้อมูลเชิงปริมาณ...................................................................................................................... 

(1) อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจไม่เกิน 28 ต่อแสนประชากร 
อ าเภอ รายการข้อมูล 

จ านวนประชากรที่ตายจากโรค
หลอดเลือดหัวใจ (รหัส ICD-10 = 

I20-I25) (A) 

จ านวนประชากร
กลางปีในช่วงเวลา

เดียวกัน (B) 

อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ  
(A/B) x 100 

จังหวัด 1     

จังหวัด 2     

จังหวัด......    
ภาพรวมจังหวัด 

(ข้อมูล ณ  
วันท่ีรับตรวจ) 

   

 (2) ร้อยละโรงพยาบาลต้ังแต่ระดับ F2 ข้ึนไปมีการให้ยาละลายลิ่มเลือด (Fibrinolytic drug) ในผู้ป่วย STEMI (100%) 
อ าเภอ รายการข้อมูล 

 จ านวนรพ.ตั้งแตร่ะดับ F2 ขึ้นไปท่ี
สามารถให้ยาละลายลิ่มเลือดในเขตนั้น 

(A) 

จ านวนรพ.ระดับ 
F2 ขึ้นไปทั้งหมดใน

เขต (B) 

ร้อยละโรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ F2 ขึ้นไปมีการให้
ยาละลายลิ่มเลือด (Fibrinolytic drug) ในผู้ป่วย 

STEMI (A /B) x 100 

จังหวัด 1     

จังหวัด ..    
ภาพรวมจังหวัด 

(ข้อมูล ณ  
วันที่รับตรวจ) 

   

3.2 ข้อมูลเชิงคุณภาพ............................................................................................................................. .............. 
          (วิเคราะห์ตามกรอบ 6 Building Blocks ภาพรวมจังหวัด)…………………………………………………………..… 

แบบ ตก. 2 



4. สรุปประเด็นส าคัญท่ีเป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จ (Key Risk 
Area/ Key Risk Factor) ซ่ึงได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห์ จากการตรวจติดตาม 

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

5. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ 
 

สิ่งที่ผู้ท าหน้าท่ีตรวจราชการรับไป
ประสาน หรือ ด าเนินการต่อ 

   
   

6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย 
..................................................................................................................................................................................... 

7. นวัตกรรมท่ีสามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
..................................................................................................................................................................................... 

      ผู้รายงาน....................................................................................... 
      ต าแหน่ง................................ .........................................................  
      วัน/เดือน/ปี...................................................................................  

      โทร..................................... e-mail……………………………………… 

 



รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) สาขามะเร็ง 

หมวด Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) 
แผนที่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการที่ 10. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง 
ลักษณะ Lagging Indicator 
ระดับการวัดผล ประเทศ 
ชื่อตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 47. อัตราตายจากโรคมะเร็งตับ 
ค านิยาม อัตราตายจากโรคมะเร็งตับหมายถึง  จ านวนการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งตับ (รหัส ICD-10 

=C220-C229) ทุกกลุ่มอายุต่อประชากรแสนคนในช่วงปีนั้น 
เป้าหมายของการลดอัตราตายจากโรคมะเร็งตับ คือ ลดอัตราตายจากโรคมะเร็งตับลดลง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 เปรียบเทียบกับ baseline ในปี 2558 (25.2ต่อประชากรแสนคน) 

เกณฑ์เป้าหมาย: ลดลงร้อยละ 5 ในระยะ 5 ปี (ปี พ.ศ.2564) 
ปีงบประมาณ 60  ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 

24.9 24.6 24.3 24 23.7 
 

วัตถุประสงค์ เพ่ือลดอัตราตายจากโรคมะเร็งตับของประชากรไทย 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย จ านวนประชากรไทยตามทะเบียนราษฎร์ 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล รวบรวมข้อมูลการแจ้งตายของผู้ป่วยโรคมะเร็งตับจากฐานข้อมูลการตายทะเบียนราษฎร์

ของกระทรวงมหาดไทย โดยส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
แหล่งข้อมูล ฐานข้อมูลการตายจากทะเบียนราษฎร์ โดยส านักนโยบายและยุทธศาสตร์  (ตรวจสอบ

สาเหตุการเสียชีวิตให้สอดคล้องกับการวินิจฉัยมะเร็งตับรายใหม่ เพื่อแยกสาเหตุการ
เสียชีวิตจากโรคมะเร็งกระจายไปตับ) 

รายการข้อมูล 1 A = จ านวนการตายจากโรคมะเร็งตับ (รหัส ICD-10 = C220-C229) 
รายการข้อมูล 2 B = จ านวนประชากรกลางปีในช่วงเวลาเดียวกัน 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100,000 
ระยะเวลาประเมินผล ปีละ 1 ครั้ง (เมื่อสิ้นไตรมาสที่ 4) 
เกณฑ์การประเมิน 
ปี 2560 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
   24.9 

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

   24.6 
ปี 2562 :  



รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
   24.3 

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

   24 
 
ปี 2564 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
   23.7 

 

วิธีการประเมินผล :  วิเคราะห์จากฐานข้อมูลการตายของ สนย จากข้อมูลเบื้องตนของทะเบียนราษฎร์ของ
กระทรวงมหาดไทย 

เอกสารสนับสนุน :  สถิติสาธารณสุข 2558 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน Baseline 

data 
หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2559 2560 2561 
25.2 

(2558) 
ต่อประชากร

แสนคน 
   

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

1. นพ.ภัทรวินฑ์ อัตตะสาระ   รองผู้อ านวยการส านักนิเทศระบบการแพทย์ 

     กรมการแพทย์ 

โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-5906357  โทรศัพท์มือถือ : 081-9357334 

โทรสาร : 02-9659851  E-mail : pattarawin@gmail.com 

2. นพ.อาคม ชัยวีระวัฒนะ   รองผู้อ านวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ 

โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-3547025 ต่อ 1555 โทรศัพท์มือถือ :  081-5673823 

โทรสาร : 02-3547037   E-mail : arkom70@hotmail.com 

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 

1. ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

2. นพ.ภัทรวินฑ์ อัตตะสาระ รองผู้อ านวยการส านักนิเทศระบบการแพทย์ กรมการแพทย์  

โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-5906357  โทรศัพท์มือถือ : 081-9357334 

โทรสาร : 02-9659851   E-mail : pattarawin@gmail.com 
ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 

1. นพ.ภัทรวินฑ์ อัตตะสาระ   รองผู้อ านวยการส านักนิเทศระบบการแพทย์  

โทรศัพท์ที่ท างาน :02-5906357 โทรศัพท์มือถือ : 081-9357334 
โทรสาร :02-9659851  E-mail : pattarawin@gmail.com 

กรมการแพทย์ 

2. นายปวิช อภิปาลกุล   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 



โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-5906352 โทรศัพท์มือถือ : 085-9594499 
โทรสาร :02-5918279  E-mail :moeva_dms@yahoo.com 

ส านักยุทธศาสตร์การแพทย์ กรมการแพทย์ 

 

 



แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการ (Service Plan) 

      หัวข้อ โรคมะเร็ง 
จังหวัด...............................เขตสุขภาพที.่..............................ตรวจราชการวันที.่.............................. 

1. ประเด็นการตรวจราชการ (ติดตามทุก๑๒ เดือน) 
ตัวชี้วัด อัตราตายจากโรคมะเร็งตับ เป้าหมาย: ลดลงร้อยละ 5 ในระยะ 5 ป(ี2564) เปรียบเทียบกับ baseline ในปี ๒๕๕๘ 
(๒๕.๒ ต่อประชากรแสนคน)  
 (สถานการณ.์............................................................................................................................................. 

2. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์  (ระบุรายการข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการตรวจติดตามที่จ าเป็นในแต่ละประเด็น )  
3.1 ข้อมูลเชิงปริมาณ.................................................................................................................................. 

(1) อัตราการเสียชีวิตจากมะเร็งตับ (เป้าหมาย: ปีงบประมาณพ.ศ. 2560 อัตราตายลดลง คิดเป็น 24.9 ต่อแสนประชากร)  
 

ล าดับ ตัวช้ีวัด รายการข้อมูล
(จากทะเบียน

ราษฎร์) 

อ าเภอ  
(ข้อมูล ณ  
วันที่รับ
ตรวจ) 

อ าเภอ  
 

อ าเภอ 
 

อ าเภอ 
. 

ภาพรวมจังหวัด 
(ข้อมูล ณ  

วันที่รับตรวจ) 

ภาพรวมจังหวัด 
- รอบ 1 ณ ไตรมาส 1 
(ข้อมูล ต.ค. – ธ.ค.59) 

 - รอบ 2 ณ ไตรมาส 2 
  (ข้อมูล ต.ค.59 – มี.ค.60) 

47 อัตรา
การ
เสียชีวิต
จาก
มะเร็ง
ตับ 

เป้าหมาย 
จ านวน

ประชากรกลาง
ปีในช่วงเวลา

เดียวกนั 

      

ผลงาน 
จ านวนการตาย

จากโรคมะเร็งตับ
(รหัส ICD-10 = 
C220-C229) 

      

อัตรา/ร้อยละ       

 

3.2 ข้อมูลเชิงคุณภาพ........................................................................................................................................... 
          (วิเคราะห์ตามกรอบ 6 Building Blocks ภาพรวมจังหวัด)…………………………………………………………..… 
 

3. สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จ  (Key Risk Area/ 
Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห์ จากการตรวจติดตาม 

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

แบบ ตก. 1 



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

4. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ 
สิ่งที่ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการรับไป

ประสาน หรือ ด าเนินการต่อ 
   
   

5. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย 
.............................................................................................................................................................................................................. 

6. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้าม)ี 
.............................................................................................................................................................................................................. 

      ผู้รายงาน....................................................................................... 
      ต าแหน่ง......................................................................................... 
      วัน/เดือน/ปี................................................................................... 

             โทร..................................... e-mail……………………………………… 



          
แบบรายงานการตรวจราชการระดับเขตบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการ (Service Plan) 
      หัวข้อ โรคมะเร็ง 

เขตสุขภาพที.่..............................ตรวจราชการวันที.่.............................. 

1. ประเด็นการตรวจราชการ (ติดตามทุก๑๒ เดือน) 
ตัวชี้วัด อัตราตายจากโรคมะเร็งตับ เป้าหมาย: ลดลงร้อยละ 5 ในระยะ 5 ป(ี2564) เปรียบเทียบกับ baseline ในปี ๒๕๕๘ 
(๒๕.๒ ต่อประชากรแสนคน)  
 (สถานการณ.์............................................................................................................................................. 

2. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์  (ระบุรายการข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการตรวจติดตามที่จ าเป็นในแต่ละประเด็น )  
3.1 ข้อมูลเชิงปริมาณ.................................................................................................................................. 

ล าดับ ตัวช้ีวัด รายการข้อมูล
(จากทะเบียน

ราษฎร์) 

จว.1 
รอบ 1  
ข้อมูล 6 
เดือน  
ต.ค.59-
มี.ค.60 
รอบ2 
ข้อมูล 9 
เดือน  
ต.ค.59-
มิ.ย.60 

จว. 
 

จว. 
 

 ภาพรวมเขต 
รอบ 1  
ข้อมูล 6 เดือน  
ต.ค.59-มี.ค.60 
รอบ 2 
ข้อมูล 9 เดือน  
ต.ค.59-มิ.ย.60 

(ส าหรับเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ) 
ภาพรวมเขต 

-รอบ 1 ข้อมูลไตรมาส 1 
(ข้อมูล ต.ค. – ธ.ค.59) 

 
 -รอบ 2 ข้อมูลไตรมาส 2 

  (ข้อมูล ต.ค.59 –มี.ค.60) 

47 อัตรา
การ
เสียชีวิต
จาก
มะเร็ง
ตับ 

เป้าหมาย 
จ านวน

ประชากรกลาง
ปีในช่วงเวลา

เดียวกนั 

      

ผลงาน 
จ านวนการตาย

จากโรคมะเร็งตับ
(รหัส ICD-10 = 
C220-C229) 

      

อัตรา/ร้อยละ       

 

3.2 ข้อมูลเชิงคุณภาพ........................................................................................................................................... 
          (วิเคราะห์ตามกรอบ 6 Building Blocks ภาพรวมจังหวัด)…………………………………………………………..… 
 

แบบ ตก. 2 



3. สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จ  (Key Risk Area/ 
Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห์ จากการตรวจติดตาม 

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

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

4. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ 
สิ่งที่ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการรับไป

ประสาน หรือ ด าเนินการต่อ 
   
   

5. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย 
.............................................................................................................................................................................................................. 

6. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้าม)ี 
.............................................................................................................................................................................................................. 

      ผู้รายงาน....................................................................................... 
      ต าแหน่ง......................................................................................... 
      วัน/เดือน/ปี................................................................................... 

             โทร..................................... e-mail……………………………………… 
 



แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการ (Service Plan) 

      หัวข้อ โรคมะเร็ง 
จังหวัด...............................เขตสุขภาพที.่..............................ตรวจราชการวันที.่.............................. 

1. ประเด็นการตรวจราชการ (ติดตามทุก 6 เดือน) 
ตัวชี้วัด ลดระยะเวลารอคอย ผ่าตัด เคมีบ าบัด รังสีรักษา ของมะเร็ง 5 อันดับแรก 

(1) ร้อยละของผู้ป่วยท่ีได้รับการรักษาด้วยการผา่ตัดภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์ ≥ 80%  
(2) ร้อยละของผู้ป่วยท่ีได้รับการรักษาด้วยเคมีบ าบัดภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ ≥ 80% 
(3) ร้อยละของผู้ป่วยท่ีได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษาภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ ≥ 80% 

2. สถานการณ์.............................................................................................................................................. 

 

3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์  (ระบุรายการข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการตรวจติดตามที่จ าเป็นในแต่ละประเด็น )  
3.1 ข้อมูลเชิงปริมาณ.................................................................................................................................. 

ล าดับ ตัวช้ีวัด รายการข้อมูล อ าเภอ  
(ข้อมูล ณ  
วันท่ีรับ
ตรวจ) 

อ าเภอ  
 

อ าเภอ 
 

อ าเภอ 
 

ภาพรวมจังหวัด 
(ข้อมูล ณ  

วันที่รับตรวจ) 

ภาพรวมจังหวัด 
- รอบ 1 ณ ไตรมาส 1 
(ข้อมูล ต.ค. – ธ.ค.59) 

 - รอบ 2 ณ ไตรมาส 2 
  (ข้อมูล ต.ค.59 –มี.ค.60) 

46 ร้อยละ
ของผู้ป่วย
ที่ได้รับ
การรักษา
ด้วยการ
ผา่ตัด
ภายใน
ระยะเวลา 
4 สัปดาห์ 
≥ 80% 

เป้าหมาย  
ผู้ป่วยมะเร็งท่ี
ต้องรักษาด้วย
การผ่าตัด 

      

ผลงาน 
ผู้ป่วยที่เข้าถึง
การผ่าตัด
ภายใน 4 
สัปดาห์ 

      

อัตรา/ร้อยละ       

แบบ ตก. 1 



 

ล าดับ ตัวช้ีวัด รายการข้อมูล อ าเภอ  
(ข้อมูล ณ  
วันท่ีรับ
ตรวจ) 

อ าเภอ  
 

อ าเภอ 
 

อ าเภอ 
 

ภาพรวมจังหวัด 
(ข้อมูล ณ  

วันที่รับตรวจ) 

ภาพรวมจังหวัด 
- รอบ 1 ณ ไตรมาส 1 
(ข้อมูล ต.ค. – ธ.ค.59) 

 - รอบ 2 ณ ไตรมาส 2 
  (ข้อมูล ต.ค.59 –มี.ค.60) 

46 ร้อยละ
ของผู้ป่วย
ที่ได้รับ
การรักษา
ด้วยเคมี
บ าบัด
ภายใน
ระยะเวลา 
6 สัปดาห์ 
≥ 80% 

เป้าหมาย 
ผู้ป่วยมะเร็งท่ี
ต้องรักษาด้วย

เคมีบ าบัด 

      

ผลงาน 
ผู้ป่วยท่ีเข้าถึง

เคมีบ าบัด
ภายใน ๖ 
สัปดาห์ 

      

อัตรา/ร้อยละ       
ร้อยละ
ของผู้ป่วย
ที่ได้รับ
การรักษา
ด้วยรังสี
รักษา
ภายใน
ระยะเวลา 
6 สัปดาห์ 
≥ 80% 

เป้าหมาย 
ผู้ป่วยมะเร็งท่ี
ต้องรักษาด้วย

รังสีรักษา 

      

ผลงาน 
ผู้ป่วยท่ีเข้าถึง

รังสีรักษา
ภายใน ๖ 
สัปดาห์ 

      

อัตรา/ร้อยละ       
 

3.2 ข้อมูลเชิงคุณภาพ........................................................................................................................................... 
          (วิเคราะห์ตามกรอบ 6 Building Blocks ภาพรวมจังหวัด)…………………………………………………………..… 

4. สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จ  (Key Risk Area/ 
Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห์ จากการตรวจติดตาม 

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

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

5. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ 
สิ่งที่ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการรับไป

ประสาน หรือ ด าเนินการต่อ 
   
   



6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย 
.............................................................................................................................................................................................................. 

7. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้าม)ี 
.............................................................................................................................................................................................................. 

      ผู้รายงาน....................................................................................... 
      ต าแหน่ง......................................................................................... 
      วัน/เดือน/ปี................................................................................... 

             โทร..................................... e-mail……………………………………… 
 

 



แบบรายงานการตรวจราชการระดับเขตบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการ (Service Plan) 

      หัวข้อ โรคมะเร็ง 
เขตสุขภาพที.่..............................ตรวจราชการวันที.่.............................. 

1. ประเด็นการตรวจราชการ (ติดตามทุก 6 เดือน) 
ตัวชี้วัด ลดระยะเวลารอคอย ผ่าตัด เคมีบ าบัด รังสีรักษา ของมะเร็ง 5 อันดับแรก 

(1) ร้อยละของผู้ป่วยท่ีได้รับการรักษาด้วยการผา่ตัดภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์ ≥ 80%  
(2) ร้อยละของผู้ป่วยท่ีได้รับการรักษาด้วยเคมีบ าบัดภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ ≥ 80% 
(3) ร้อยละของผู้ป่วยท่ีได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษาภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ ≥ 80% 

2. สถานการณ์.............................................................................................................................................. 

 

3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์  (ระบุรายการข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการตรวจติดตามที่จ าเป็นในแต่ละประเด็น)  
3.1 ข้อมูลเชิงปริมาณ.................................................................................................................................. 

ล าดับ ตัวช้ีวัด รายการข้อมูล จว.1 
รอบ 1  
ข้อมลู 6 
เดือน  
ต.ค.59-
มี.ค.60 
รอบ2 
ข้อมูล 9 
เดือน  
ต.ค.59-
มิ.ย.60 

จว. 
 

จว. 
 

 ภาพรวมเขต 
รอบ 1  
ข้อมูล 6 เดือน  
ต.ค.59-มี.ค.60 
รอบ 2 
ข้อมูล 9 เดือน  
ต.ค.59-มิ.ย.60 

(ส าหรับเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ) 
ภาพรวมเขต 

-รอบ 1 ข้อมูลไตรมาส 1 
(ข้อมูล ต.ค. – ธ.ค.59) 

 
 -รอบ 2 ข้อมลูไตรมาส 2 

  (ข้อมูล ต.ค.59 –มี.ค.60) 

46 ร้อยละ
ของผู้ป่วย
ที่ได้รับ
การรักษา
ด้วยการ
ผา่ตัด
ภายใน
ระยะเวลา 
4 สัปดาห์ 
≥ 80% 

เป้าหมาย  
ผู้ป่วยมะเร็งท่ี
ต้องรักษาด้วย
การผ่าตัด 

      

ผลงาน 
ผู้ป่วยท่ีเข้าถึง
การผ่าตัด
ภายใน 4 
สัปดาห์ 

      

อัตรา/ร้อยละ       

 

แบบ ตก. 2 



 
ล าดับ ตัวช้ีวัด รายการข้อมูล จว.1 

รอบ 1  
ข้อมูล 6 
เดือน  
ต.ค.59-
มี.ค.60 
รอบ2 
ข้อมูล 9 
เดือน  
ต.ค.59-
มิ.ย.60 

จว. 
 

จว. 
. 

 ภาพรวมเขต 
รอบ 1  
ข้อมูล 6 เดือน  
ต.ค.59-มี.ค.60 
รอบ 2 
ข้อมูล 9 เดือน  
ต.ค.59-มิ.ย.60 

(ส าหรับเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ) 
ภาพรวมเขต 

-รอบ 1 ข้อมลูไตรมาส 1 
(ข้อมูล ต.ค. – ธ.ค.59) 

 
 -รอบ 2 ข้อมูลไตรมาส 2 

  (ข้อมูล ต.ค.59–มี.ค.60) 

46 ร้อยละ
ของผู้ป่วย
ที่ได้รับ
การรักษา
ด้วยเคมี
บ าบัด
ภายใน
ระยะเวลา 
6 สัปดาห์ 
≥ 80% 

เป้าหมาย 
ผู้ป่วยมะเร็งท่ี
ต้องรักษาด้วย

เคมีบ าบัด 

      

ผลงาน 
ผู้ป่วยท่ีเข้าถึง

เคมีบ าบัด
ภายใน ๖ 
สัปดาห์ 

      

อัตรา/ร้อยละ       
ร้อยละ
ของผู้ป่วย
ที่ได้รับ
การรักษา
ด้วยรังสี
รักษา
ภายใน
ระยะเวลา 
6 สัปดาห์ 
≥ 80% 

เป้าหมาย 
ผู้ป่วยมะเร็งท่ี
ต้องรักษาด้วย

รังสีรักษา 

      

ผลงาน 
ผู้ป่วยท่ีเข้าถึง

รังสีรักษา
ภายใน ๖ 
สัปดาห์ 

      

อัตรา/ร้อยละ       

3.2 ข้อมูลเชิงคุณภาพ........................................................................................................................................... 
          (วิเคราะห์ตามกรอบ 6 Building Blocks ภาพรวมจังหวัด)…………………………………………………………..… 

4. สรุปประเดน็ส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จ  (Key Risk Area/ 
Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห์ จากการตรวจติดตาม 

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

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



5. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ 
สิ่งที่ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการรับไป

ประสาน หรือ ด าเนินการต่อ 
   
   

6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย 
.............................................................................................................................................................................................................. 

7. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้าม)ี 
.............................................................................................................................................................................................................. 

      ผู้รายงาน....................................................................................... 
      ต าแหน่ง......................................................................................... 
      วัน/เดือน/ปี................................................................................... 

             โทร..................................... e-mail……………………………………… 
 



แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการ (Service Plan) 

      หัวข้อ สาขาโรคไต 
จังหวัด...............................เขตสุขภาพที.่..............................ตรวจราชการวันที.่.............................. 

1. ประเด็นการตรวจราชการ  
ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr (เป้าหมาย: ≥65% เมื่อสิ้นสุดปีงบฯ 2560) 

2. สถานการณ์ ........................................................................................................................................................................ 

3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์  (ระบุรายการข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการตรวจติดตามที่จ าเป็นในแต่ละประเด็น )  
3.1 ข้อมูลเชิงปริมาณ...................................................................................................................................................... 

(1) ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr  
     (เป้าหมาย: ≥65% เมื่อสิ้นสุดปีงบฯ 2560) 

อ าเภอ 

ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr  
     (เป้าหมาย: ≥65% เมื่อสิ้นสุดปีงบฯ 2560) 

หมายเหต ุจ านวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 3-4 
ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR< 4 
ml/min/1.73 m2/yr x 100 

(A) 

จ านวนผู้ป่วยโรคไต
เรื้อรังระยะที ่3-4 

(B) 

ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตรา
การลดลงของ eGFR<4 

ml/min/1.73m2/yr ≥65% 
(Ax100/B) 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

ภาพรวมจังหวัด 
(ข้อมูล ณ วันรับตรวจ) 

    

ภาพรวมจังหวัด 
- รอบ1 (ข้อมูลต.ค.–ธ.ค.59) 
- รอบ2 (ข้อมูลต.ค.59–ธ.ค.60) 

    

 

 

แบบ ตก. 1 



3.2 ข้อมูลเชิงคุณภาพ........................................................................................................................................... 
          (วิเคราะห์ตามกรอบ 6 Building Blocks ภาพรวมจังหวัด)…………………………………………………………..… 

4. สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จ  (Key Risk Area/ 
Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จากการตรวจติดตาม 
........................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................... 

5. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ 
สิ่งที่ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการรับไป

ประสาน หรือ ด าเนินการต่อ 
   
   

6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย 
.............................................................................................................................................................................................................. 

7. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้าม)ี 
.............................................................................................................................................................................................................. 

      ผู้รายงาน....................................................................................... 
      ต าแหน่ง......................................................................................... 
      วัน/เดือน/ปี................................................................................... 

             โทร..................................... e-mail……………………………………… 
 



แบบรายงานการตรวจราชการระดับเขตบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการ (Service Plan) 

      หัวข้อ สาขาโรคไต 
เขตสุขภาพที.่..............................ตรวจราชการวันที.่.............................. 

1. ประเด็นการตรวจราชการ  
ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr (เป้าหมาย: ≥65% เมื่อสิ้นสุดปีงบฯ 2560) 

2. สถานการณ์ ........................................................................................................................................................................ 

3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์  (ระบุรายการข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการตรวจติดตามที่จ าเป็นในแต่ละประเด็น )  
3.1 ข้อมูลเชิงปริมาณ...................................................................................................................................................... 

(1) ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr  
     (เป้าหมาย: ≥65% เมื่อสิ้นสุดปีงบฯ 2560) 

จังหวัด 

ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr  
     (เป้าหมาย: ≥65% เมื่อสิ้นสุดปีงบฯ 2560) 

หมายเหต ุจ านวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 3-4 
ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR< 4 
ml/min/1.73 m2/yr x 100 

(A) 

จ านวนผู้ป่วยโรคไต
เรื้อรังระยะที ่3-4 

(B) 

ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตรา
การลดลงของ eGFR<4 

ml/min/1.73m2/yr ≥65% 
(Ax100/B) 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

ภาพรวมเขต 
(ข้อมูล ณ วันรับตรวจ) 

    

ภาพรวมเขต 
- รอบ1 (ข้อมูลต.ค.–ธ.ค.59) 
- รอบ2 (ข้อมูลต.ค.59–ธ.ค.60) 

    

3.2 ข้อมูลเชิงคุณภาพ........................................................................................................................................... 
          (วิเคราะห์ตามกรอบ 6 Building Blocks ภาพรวมจังหวัด)…………………………………………………………..… 

แบบ ตก. 2 



4. สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จ  (Key Risk Area/ 
Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จากการตรวจติดตาม 
........................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................... 

5. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ 
สิ่งที่ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการรับไป

ประสาน หรือ ด าเนินการต่อ 
   
   

6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย 
.............................................................................................................................................................................................................. 

7. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้าม)ี 
.............................................................................................................................................................................................................. 

      ผู้รายงาน....................................................................................... 
      ต าแหน่ง......................................................................................... 
      วัน/เดือน/ปี................................................................................... 

             โทร..................................... e-mail……………………………………… 
 
 



แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการ (Service Plan) 

      หัวข้อ ตา 
จังหวัด...............................เขตสุขภาพที.่..............................ตรวจราชการวันที.่.............................. 

1. ประเด็นการตรวจราชการ : ร้อยละผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจก (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน 

2. สถานการณ์.............................................................................................................................................. 

3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์  (ระบุรายการข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการตรวจติดตามที่จ าเป็นในแต่ละประเด็น )  
เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด(Service Outcome)  

 ร้อยละผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองสายตา 
 ร้อยละผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจก (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน 

 
3.1 ขอ้มูลเชิงปริมาณ...................................................................................................................... 

(1) ร้อยละผู้ป่วยต้อกระจกระยะตาบอด (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน ≥ ร้อยละ 80  
 

อ าเภอ 

รายการข้อมูล 

หมายเหต ุจ านวนผู้ป่วยต้อกระจกระยะบอด 
(Blinding Cataract) ที่ได้รับการ

ผ่าตัด (A) 

จ านวนผู้ป่วยต้อกระจก
ระยะบอด (Blinding 

Cataract) ที่ก าหนดเป็น
เป้าหมาย โดย

คณะกรรมการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพสาขาตา

กระทรวงสาธารณสุข (B) 

ร้อยละผู้ป่วยต้อกระจกระยะ
ตาบอด (Blinding 

Cataract) ได้รับการผ่าตัด
ภายใน 30 วัน 
(A/B)*100 

     
     
     
     
     
     
     

ภาพรวมจังหวัด 
  (ข้อมูล ณ วันรับตรวจ) 

    

 

3.2 ข้อมูลเชิงคุณภาพ........................................................................................................................................... 
          (วิเคราะห์ตามกรอบ 6 Building Blocks ภาพรวมจังหวัด)…………………………………………………………..… 
 

 

แบบ ตก. 1 



4. สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จ (Key Risk Area/ 
Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห์ จากการตรวจติดตาม 

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

5. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ 
 

สิ่งที่ผู้ท าหน้าท่ีตรวจราชการรับไป
ประสาน หรือ ด าเนินการต่อ 

   
   

6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย 
..................................................................................................................................................................................... 

7. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
..................................................................................................................................................................................... 

      ผู้รายงาน....................................................................................... 
      ต าแหน่ง......................................................................................... 
      วัน/เดือน/ปี................................................................................... 

              โทร..................................... e-mail……………………………………… 
 
 



 

แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการ (Service Plan) 

      หัวข้อ ตา 
จังหวัด...............................เขตสุขภาพที.่..............................ตรวจราชการวันที.่.............................. 

1.ประเด็นการตรวจราชการ : ร้อยละผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจก (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน 
2.สถานการณ.์............................................................................................................................................. 

3.ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์  (ระบุรายการข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการตรวจติดตามที่จ าเป็นในแต่ละประเด็น )  
เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด(Service Outcome)  

 ร้อยละผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองสายตา 
 ร้อยละผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจก (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน 

 
3.1 ข้อมูลเชิงปริมาณ...................................................................................................................... 

(1) ร้อยละผู้ป่วยต้อกระจกระยะตาบอด (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน ≥ ร้อยละ 80  
 

จังหวัด 

รายการข้อมลู 

หมายเหต ุจ านวนผู้ป่วยต้อกระจกระยะบอด 
(Blinding Cataract) ที่ได้รับการ

ผ่าตัด (A) 

จ านวนผู้ป่วยต้อกระจก
ระยะบอด (Blinding 

Cataract) ที่ก าหนดเป็น
เป้าหมาย โดย

คณะกรรมการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพสาขาตา

กระทรวงสาธารณสุข (B) 

ร้อยละผู้ป่วยต้อกระจกระยะ
ตาบอด (Blinding 

Cataract) ได้รับการผ่าตัด
ภายใน 30 วัน 
(A/B)*100 

     
     
     
     
     
     
     

ภาพรวมเขต 
  (ข้อมูล ณ (ข้อมูล ณ  
วันที่รับตรวจ)วันที่รับตรวจ) 

    

 

3.2 ข้อมูลเชิงคุณภาพ........................................................................................................................................... 
          (วิเคราะห์ตามกรอบ 6 Building Blocks ภาพรวมจังหวัด)…………………………………………………………..… 

แบบ ตก. 2 



 
 

4.สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จ (Key Risk 
Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห์ จากการตรวจติดตาม 

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

5.ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ 
 

สิ่งที่ผู้ท าหน้าท่ีตรวจราชการรับไป
ประสาน หรือ ด าเนินการต่อ 

   
   

6.ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย 
..................................................................................................................................................................................... 

7.นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้าม)ี 
..................................................................................................................................................................................... 

      ผู้รายงาน....................................................................................... 
      ต าแหน่ง......................................................................................... 
      วัน/เดือน/ปี................................................................................... 

               โทร..................................... email……………………………………… 
 



 
 

 
แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการ 
หัวข้อ สาขาสุขภาพช่องปาก 

จังหวัด..................................  เขตสุขภาพที.่................  ตรวจราชการวันที.่.......................................... 
1. ประเด็นการตรวจราชการ 

 ร้อยละของ รพ.สต./ศสม. ที่ให้บริการสุขภาพช่องปากท่ีมีคุณภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐  
 อัตราใช้บริการสุขภาพช่องปากของประชาชนในพ้ืนที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ 

2. สถานการณ์ 
2.๑. จ านวนประชากรทั้งหมด………...........…คนจ านวนประชากรสิทธิ์ UC …................………คน 
2.๒ หน่วยบริการสุขภาพช่องปาก 

จ านวนอ าเภอ ……………แห่ง จ านวน CUP' ……………แห่ง 
จ านวน ศสม. ……………แห่ง จ านวน รพ.สต. ……………แห่ง 
จ านวนคลินิกทันตกรรม ……………แห่ง รพ.เอกชน ……………แห่ง 

2.๓.จ านวนทันตบุคลากรในจังหวัด  
2.๓.๑ จ านวนทันตแพทย์ทั้งหมด ………………คน สัดส่วนทันตแพทย์ต่อประชากร 1: ……………คน 
ทพ.กสธ. ………………คน ทพ.รัฐอ่ืนๆ …    ……………คน 
ทพ.เอกชน ………………คน จ านวนทันตแพทย์เฉพาะทาง ………………คน 
2.๓.๒จ านวนทันตาภิบาลทั้งหมด ………………คน สัดส่วนทันตาภิบาลต่อประชากร 1: ……………คน 
ทันตาภิบาล ใน สสจ. ………………คน ทันตาภิบาลใน รพ. ………………คน 
ทันตาภิบาล ใน สสอ. ………………คน ทันตาภิบาล ใน รพ.สต./ศสม. ………………คน 
ทันตาภิบาลต าแหน่งนักวิชาการ  ………………คน   

นิยามของ “นวก.” คือ ทันตาภิบาลที่ได้รับการเปลี่ยนต าแหน่งเป็นนักวิชาการและยังท างานสุขภาพช่องปาก 
2.๓.๓ จ านวนผู้ช่วยทันตแพทย์ทั้งหมด ………………คน ผู้ช่วยทันตแพทย์ 

(ในต าแหน่งจพง.ทันต) 
………………คน 

ลูกจ้างช่วยงานทันตกรรมในรพ.   ………………คน ลูกจ้างช่วยงานทันตกรรมในรพ.สต. ………………คน 
2.3.๔ จ านวนช่างทันตกรรม ………………คน ร้อยละรพ .สต.ที่มีลูกจ้างช่วยงาน  ทัน

ตกรรม 
 

2.๔. ครุภัณฑ์ทันตกรรมในการให้บริการ ใน รพ.สต./ศสม. 
จ านวนรพ.สต. /ศสม. ที่มีครุภัณฑ์ทันตกรรมครบชุด ……แห่ง จ านวนรพ .สต./ศสม.มีครุภัณฑ์ทันตก

รรมไม่ครบชุด 
……แห่ง 

จ านวนรพ.สต. /ศสม. ที่ไม่มีครุภัณฑ์ทันตกรรม ……แห่ง  ……แห่ง 
2.๕. ความพร้อมในการให้บริการ ใน รพ.สต./ศสม. 

จ านวนรพ .สต. /ศสม. ที่มีทันตบุคลากรประจ าและ
ครุภัณฑ์ทันตกรรมครบชุด 

……แห่ง จ านวนรพ .สต . / ศสม . ที่มีทันต
บุคลากรหมุนเวียนจากรพ .ให้บริการ
และครุภัณฑ์ทันตกรรมครบชุด 

……แห่ง 

จ านวนรพ .สต . /ศสม . ที่มีทันตบุคลากรหมุนเวียน
จากรพ.ให้บริการแต่มีครุภัณฑ์ทันตกรรมไม่ครบชุด 

……แห่ง จ านวน รพ.สต. /ศสม.  
ที่ไม่มีบริการทันตกรรม 

……แห่ง 

 

แบบ ตก. 1 



3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์  (ระบุรายการข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการตรวจติดตามที่จ าเป็นในแต่ละ
ประเด็น) 

3.๑ การจัดบริการสุขภาพช่องปากในรพ.สต./ศสม.อย่างมีคุณภาพของจังหวัด 

ตัวชีว้ัด:ร้อยละรพ.สต./ศสม.ที่จัดบริการสุขภาพช่องปากท่ีมีคุณภาพ>=ร้อยละ ๖๐ 
แหล่งข้อมูล :HDC กลุ่มรายงานมาตรฐานข้อมูลเพื่อตอบสนอง Service Plan สาขาสุขภาพช่องปากข้อ ๔๑ 
และ ๔๒ 

ในภาพรวมของจังหวัด.......พบว่าองค์ประกอบที่ ๑ มีรพ.สต./ศสม. ที่จัดบริการสุขภาพช่องปากตาม
เกณฑ์ใน ๖ กลุ่มเป้าหมาย ๑๔ กิจกรรม พบร้อยละ    และองค์ประกอบที่ ๒ รพ .สต ./ศสม . ที่จัดบริการ
สุขภาพช่องปากท่ีครอบคลุมประชากรร้อยละ ๒๐พบร้อยละ  และมีสัดส่วนรพ .สต./ศสม.ที่ผ่านเกณฑ์ทั้ง ๒
องค์ประกอบคือ ร้อยละ  (ตาราง ที่ ๑) และ อ าเภอ ที่มีผลงาน รพ .สต ./ศสม . ที่จัดบริการสุขภาพช่องปาก
คุณภาพสูงสุด ๓ อันดับคือ 
รูปที่ ๑ ผลงานภาพรวมการจัดบริการสุขภาพช่องปากในรพ.สต.รายอ าเภอ สรุปจากHDCณ วันที่ 
  
 3.๒อัตราการใช้บริการสุขภาพช่องปากรวมทุกสิทธิของประชาชนในพื้นที่ 

ตัวชีว้ัด: อัตราการใช้บริการสุขภาพช่องปากรวมทุกสิทธิของประชาชนในพ้ืนที่ >=ร้อยละ ๓๕ 
แหล่งข้อมูล :ตัวตั้งHDC กลุ่มรายงานมาตรฐาน->การเข้าถึงบริการ ->ทันตกรรม (บริการ) ข้อ ๑ 
        ตัวหาร HDC กลุ่มรายงานมาตรฐาน->ข้อมูลทั่วไป ->ประชากร ->4.ตาราง person เทียบกับ 
น า DBPOP มาปรับปรุง ->คอลัมภ์ 1+3 , dbpop 
 พบว่าในภาพรวมของจังหวัดมีพบว่าอัตราการใช้บริการสุขภาพช่องปากรวมทุกสิทธิของประชาชนใน
เขตเฉลี่ยร้อยละ  อ าเภอที่พบอัตราใช้บริการสุขภาพช่องปากตามเกณฑ์ สูงสุด ๓ อันดับคือ 
ตารางที่ ๑ ผลงานเชิงปริมาณ (รอบ 1 ข้อมูล 6 เดือน ต.ค.59-มี.ค.60 รอบ 2 ข้อมูล 9 เดือน ต.ค.59-มิ.ย.
60) 

ล าดับ รายการข้อมูล อ าเภอ ภาพรวม
จังหวัด          

๑ ร้อยละรพ.สต./ศสม.ที่จัดบริการสุขภาพช่องปากที่มีคุณภาพ>= ร้อยละ ๖๐  

๑.๑. รพสต. / ศสม. 
ที่จัดบริการ 
สุขภาพช่อง
ปากได้ตาม
เกณฑ์ใน 5 
กลุ่มเป้าหมาย 
14 กิจกรรม 

เป้าหมาย           

ผลงาน           

อัตรา/ 
ร้อยละ 

          

๑.๒ รพสต. / ศสม. 
ที่จัดบริการ 
สุขภาพช่อง
ปากท่ี
ครอบคลุมร้อย
ละ ๒๐ 

เป้าหมาย           

ผลงาน           

อัตรา/ 
ร้อยละ 

          



ล าดับ รายการข้อมูล อ าเภอ ภาพรวม
จังหวัด          

รวม ร้อยละรพ.สต./
ศสม.ที่
จัดบริการ
สุขภาพช่อง
ปากท่ีมี
คุณภาพ 

เป้าหมาย           

ผลงาน           

อัตรา/ 
ร้อยละ 

          

๒ อัตราการใช้บริการสุขภาพช่องปากรวมทุกสิทธิของประชาชนในเขต >= ร้อยละ ๓๕ 

 อัตราการใช้
บริการสุขภาพ
ช่องปากรวม
ทุกสิทธิในพื้นที ่

เป้าหมาย           

ผลงาน           

อัตรา/ 
ร้อยละ 

          

( ข้อมูลHDC ณ วันที่..................)  

4. สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ (Key Risk Area /  Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห์ จาก
การตรวจติดตาม  

 การวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคส าคัญในการจัดบริการ เรียงตามล าดับตามตารางท่ี ๒ 
 
ตารางที่ ๒ สรุปปัญหาการด าเนินการ  

ปัญหาด าเนินการ 
จ านวน
อ าเภอที่
มีปัญหา 

อ าเภอ 

1 2 3 4 5 6 7 8 
ปัญหาการลงบันทึกข้อมูลการตรวจสอบการส่งออก และ ใช้
ข้อมูลจาก  43 แฟ้ม เพื่อการวางแผนและประเมินผล 

         

ปัญหาความไม่ก้าวหน้า การเปลี่ยนสายงาน และ ลาออก
ของทันตาภิบาล 

         

ขาดแคลนทันตาภิบาลประจ ารพ.สต          

ขาดแคลนผู้ช่วยงานทันตกรรมประจ ารพ.สต.          

ขาด Oral Health Manager ในการวิเคราะห์และวางแผน 
เพ่ือลดปัญหาโรคในช่องปาก 

         

ศักยภาพทันตแพทย์ในการพัฒนาโครงการแก้ปัญหาในพ้ืนที่          

ขาดแคลนทันตแพทย์ในบางจังหวัดท าให้มีปัญหาในการ
จัดบริการหมุน 

         

ได้รับงบประมาณในการจัดบริการไม่เพียงพอ          



 
5.ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วย 
รับตรวจ 

 

สิ่งที่ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการรับไป
ประสาน หรือ ด าเนินการต่อ 

  
 

 

  
 

 

6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
7. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
........................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 

 
     ผู้รายงาน....................................................................................... 
     ต าแหน่ง......................................................................................... 
     วัน/เดือน/ปี................................................................................... 
     โทร..................................... e-mail………………………………………… 

หมายเหต ุ
การให้ข้อเสนอแนะ 
1) ข้อเสนอแนะระดับพ้ืนที่ในกรณีปัญหาที่ตรวจพบและสามารถแก้ไขได้ในพ้ืนที่ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการ

กรมท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหานั้นเสนอแนะให้แก่หน่วยรับตรวจ 
2) ข้อเสนอแนะส่วนกลางในกรณีปัญหาที่ตรวจพบและจาเป็นต้องแก้ไขโดยส่วนกลาง ผู้ท าหน้าที่ตรวจ

ราชการกรมที่เก่ียวข้องกับปัญหานั้นรับไปประสานแก้ไขปัญหาในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ได้ข้อยุติ 
3) ข้อเสนอแนะระดับนโยบายในกรณีปัญหาที่คณะผู้ตรวจราชการมีความเห็นว่าจ าเป็นต้องแก้ไขระดับ

นโยบายจะถูกน าไปพิจารณาถึงสาเหตุของปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมเพื่อเสนอให้
ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานที่รั บผิดชอบในระดับนโยบาย พิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องโดย
ผ่านกลไกคณะกรรมการก าหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการ  5 คณะเมื่อได้ข้อยุติแล้วให้
เสนอต่อหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเพ่ือน าเสนอขอความเห็นชอบจากปลัดกระทรวงต่อไป 

  

ขาดยูนิตทันตกรรมในรพ.สต.          

มาตรการแก้ปัญหาไม่ชัดเจน          

ปัญหาอื่นๆระบุ          

จ านวนประเด็นปัญหาในระดับอ าเภอ          



ต้นแบบ 
แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการ 
หัวข้อ สาขาสุขภาพช่องปาก 

เขตสขุภาพที.่..................................รอบที.่............................... 
 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 
 ร้อยละของ รพ.สต./ศสม. ที่ให้บริการสุขภาพช่องปากท่ีมีคุณภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐  
 อัตราใช้บริการสุขภาพช่องปากของประชาชนในพ้ืนที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ 

2. สถานการณ์  สรุปเป็นตารางรายจังหวัด 
2.๑. จ านวนประชากรทั้งหมด………...........…คนจ านวนประชากรสิทธิ์ UC …................………คน 
2.๒ หน่วยบริการสุขภาพช่องปาก 

จ านวนอ าเภอ ……………แห่ง จ านวน CUP' ……………แห่ง 
จ านวน ศสม. ……………แห่ง จ านวน รพ.สต. ……………แห่ง 
จ านวนคลินิกทันตกรรม ……………แห่ง รพ.เอกชน ……………แห่ง 

2.๓.จ านวนทันตบุคลากรในจังหวัด  
2.๓.๑ จ านวนทันตแพทย์ทั้งหมด ………………คน สัดส่วนทันตแพทย์ต่อประชากร 1: ……………คน 
ทพ.กสธ. ………………คน ทพ.รัฐอ่ืนๆ …    ……………คน 
ทพ.เอกชน ………………คน จ านวนทันตแพทย์เฉพาะทาง ………………คน 
2.๓.๒จ านวนทันตาภิบาลทั้งหมด ………………คน สัดส่วนทันตาภิบาลต่อประชากร 1: ……………คน 
ทันตาภิบาล ใน สสจ. ………………คน ทันตาภิบาลใน รพ. ………………คน 
ทันตาภิบาล ใน สสอ. ………………คน ทันตาภิบาล ใน รพ.สต./ศสม. ………………คน 
ทันตาภิบาลต าแหน่งนักวิชาการ  ………………คน   

    นิยามของ “นวก.” คือ ทันตาภิบาลที่ได้รับการเปลี่ยนต าแหน่งเป็นนักวิชาการและยังท างานสุขภาพช่องปาก  
2.๓.๓ จ านวนผู้ช่วยทันตแพทย์ทั้งหมด ………………คน ผู้ช่วยทันตแพทย์ 

(ในต าแหน่งจพง.ทันต) 
………………คน 

ลูกจ้างช่วยงานทันตกรรมในรพ.   ………………คน ลูกจ้างช่วยงานทันตกรรมในรพ.สต. ………………คน 
2.3.๔ จ านวนช่างทันตกรรม ………………คน ร้อยละรพ .สต.ที่มีลูกจ้างช่วยงาน  ทัน

ตกรรม 
 

2.๔. ครุภัณฑ์ทันตกรในการให้บริการ ใน รพ.สต./ศสม. 
จ านวนรพ .สต. /ศสม . ที่มีครุภัณฑ์ทันตกรรมค งรบ
ชุด 

……แห่ง จ านวนรพ .สต./ศสม.มีครุภัณฑ์ทันตก
รรมไม่ครบชุด 

……แห่ง 

จ านวนรพ.สต. /ศสม. ที่ไม่มีครุภัณฑ์ทันตกรรม ……แห่ง  ……แห่ง 
2.๕. ความพร้อมในการให้บริการ ใน รพ.สต./ศสม. 

จ านวนรพ .สต. /ศสม. ที่มีทันตบุคลากรประจ าและ
ครุภัณฑ์ทันตกรรมครบชุด 

……แห่ง จ านวนรพ .สต . / ศสม . ที่มีทันต
บุคลากรหมุนเวียนจากรพ .ให้บริการ
และครุภัณฑ์ทันตกรรมครบชุด 

……แห่ง 

จ านวนรพ .สต . /ศสม . ที่มีทันตบุคลากรหมุนเวียน
จากรพ.ให้บริการแต่มีครุภัณฑ์ทันตกรรมไม่ครบชุด 

……แห่ง จ านวน รพ.สต. /ศสม.  
ที่ไม่มีบริการทันตกรรม 

……แห่ง 

แบบ ตก. 2 



๓. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์  (ระบุรายการข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการตรวจติดตามที่จ าเป็นในแต่ละ
ประเด็น) 
3.๑ การจัดบริการสุขภาพช่องปากในรพ.สต./ศสม.อย่างมีคุณภาพของเขต 

ตัวชีว้ัด: ร้อยละรพ.สต./ศสม.ที่จัดบริการสุขภาพช่องปากท่ีมีคุณภาพ>= ร้อยละ ๖๐ 
แหล่งข้อมูล :HDC กลุ่มรายงานมาตรฐานข้อมูลเพื่อตอบสนอง Service Plan สาขาสุขภาพช่องปากข้อ ๔๑ 
และ ๔๒ 

ในภาพรวมของเขตพบว่าองค์ประกอบที่ ๑ มีรพ.สต./ศสม. ที่จัดบริการสุขภาพช่องปากตามเกณฑ์ใน
๖ กลุ่มเป้าหมาย ๑๔ กิจกรรม พบร้อยละ    และ องค์ประกอบที่ ๒ รพ.สต./ศสม. ที่จัดบริการสุขภาพช่อง
ปากท่ีครอบคลุมประชากรร้อยละ ๒๐ พบร้อยละ  และ มีสัดส่วนรพ .สต ./ศสม . ที่ผ่านเกณฑ์ทั้ง ๒ 
องค์ประกอบคือ ร้อยละ  (ตาราง ที่ ๑) และ จังหวัดมีผลงานรพ .สต ./ศสม . ที่จัดบริการสุข ภาพช่องปาก
คุณภาพสูงสุด ๓ อันดับคือ 
รูปที่ ๑ ผลงานภาพรวมการจัดบริการสุขภาพช่องปากในรพ.สต.รายจังหวัด  สรุปจาก HDC ณ วันที่ 
  
 3.๒ อัตราการใช้บริการสุขภาพช่องปากรวมทุกสิทธิของประชาชนในพื้นที่ 

ตัวชีว้ัด: อัตราการใช้บริการสุขภาพช่องปากรวมทุกสิทธิของประชาชนในพ้ืนที่>= ร้อยละ ๓๕ 
แหล่งข้อมูล :ตัวตั้งHDC กลุ่มรายงานมาตรฐาน->การเข้าถึงบริการ ->ทันตกรรม (บริการ) ข้อ ๑ 
        ตัวหาร HDC กลุ่มรายงานมาตรฐาน->ข้อมูลทั่วไป ->ประชากร ->4.ตาราง person เทียบกับ 
น า DBPOP มาปรับปรุง ->คอลัมภ์ 1+3 , dbpop 
 พบว่าในภาพรวมของเขตมีพบว่าอัตราการใช้บริการสุขภาพช่องปากรวมทุกสิทธิของประชาชนในเขต
เฉลี่ยร้อยละ  จังหวัดที่พบอัตราใช้บริการสุขภาพช่องปากตามเกณฑ์ สูงสุด ๓ อันดับคือ 

ตารางที่ ๑ ผลงานเชิงปริมาณ (รอบ 1 ข้อมูล 6 เดือน ต.ค.59-มี.ค.60 รอบ 2 ข้อมูล 9 เดือน ต.ค.59-มิ.ย.60 
 
 -รอบ 2ข้อมูล ณ ไตรมาส 2 
  (ข้อมูล ต.ค.59– ธ.ค.60 

ล าดับ รายการข้อมูล จังหวัด        รวม
ภาพเขต 

เปรียบเทียบ 
ข้อมูล ณ 
ไตรมาส 

1 

        

๑ ร้อยละรพ.สต./ศสม.ที่จัดบริการสุขภาพช่องปากที่มีคุณภาพ>= ร้อยละ ๖๐  

๑.๑. รพสต. / ศสม. 
ที่จัดบริการ 
สุขภาพช่อง
ปากได้ตาม
เกณฑ์ใน 5 
กลุ่มเป้าหมาย 
14 กิจกรรม 

เป้าหมาย           

ผลงาน           

อัตรา/ 
ร้อยละ 

          

๑.๒ รพสต. / ศสม. 
ที่จัดบริการ 

เป้าหมาย           



ล าดับ รายการข้อมูล จังหวัด        รวม
ภาพเขต 

เปรียบเทียบ 
ข้อมูล ณ 
ไตรมาส 

1 

        

สุขภาพช่อง
ปากท่ี
ครอบคลุมร้อย
ละ ๒๐ 

ผลงาน           

อัตรา/ 
ร้อยละ 

          

รวม ร้อยละรพ.สต./
ศสม.ที่
จัดบริการ
สุขภาพช่อง
ปากท่ีมี
คุณภาพ 

เป้าหมาย           

ผลงาน           

อัตรา/ 
ร้อยละ 

          

๒ อัตราการใช้บริการสุขภาพช่องปากรวมทุกสิทธิของประชาชนในเขต >= ร้อยละ ๓๕ 

 อัตราการใช้
บริการสุขภาพ
ช่องปากรวม
ทุกสิทธิในพื้นที ่

เป้าหมาย           

ผลงาน           

อัตรา/ 
ร้อยละ 

          

( ข้อมูล ณ วันที่..................)  

5. สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ (Key Risk Area /  Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห์ จาก
การตรวจติดตาม  

 การวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคส าคัญในการจัดบริการ เรียงตามล าดับ ตามตารางท่ี ๒ คือ  
 
ตารางที่ ๒ สรุปปัญหาการด าเนินการ 

ปัญหาด าเนินการ 
จ านวน
จังหวัดที่
มีปัญหา 

จังหวัด 

1 2 3 4 5 6 7 8 
ปัญหาการลงบันทึกข้อมูลการตรวจสอบการส่งออก และ ใช้
ข้อมูลจาก  43 แฟ้ม เพื่อการวางแผนและประเมินผล 

         

ปัญหาความไม่ก้าวหน้า การเปลี่ยนสายงาน และ ลาออก
ของทันตาภิบาล 

         

ขาดแคลนทันตาภิบาลประจ ารพ.สต          

ขาดแคลนผู้ช่วยงานทันตกรรมประจ ารพ.สต.          

ขาด Oral Health Manager ในการวิเคราะห์และวางแผน 
เพ่ือลดปัญหาโรคในช่องปาก 

         



ปัญหาด าเนินการ 
จ านวน
จังหวัดที่
มีปัญหา 

จังหวัด 

1 2 3 4 5 6 7 8 
ศักยภาพทันตแพทย์ในการพัฒนาโครงการแก้ปัญหาในพ้ืนที่          

ขาดแคลนทันตแพทย์ในบางจังหวัดท าให้มีปัญหาในการ
จัดบริการหมุน 

         

ได้รับงบประมาณในการจัดบริการไม่เพียงพอ          

ขาดยูนิตทันตกรรมในรพ.สต.          

มาตรการแก้ปัญหาไม่ชัดเจน          

ปัญหาอื่นๆระบุ          

จ านวนประเด็นปัญหาในระดับอ าเภอ          
 

5.ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วย 
รับตรวจ 

 

สิ่งที่ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการรับไป
ประสาน หรือ ด าเนินการต่อ 

  
 

 

  
 

 

6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
๔. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 

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

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

     ผู้รายงาน....................................................................................... 
     ต าแหน่ง......................................................................................... 
     วัน/เดือน/ปี................................................................................... 
     โทร..................................... e-mail………………………………………… 

หมายเหต ุ
การให้ข้อเสนอแนะ 
4) ข้อเสนอแนะระดับพ้ืนที่ในกรณีปัญหาที่ตรวจพบและสามารถแก้ไขได้ในพ้ืนที่ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการ

กรมท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหานั้นเสนอแนะให้แก่หน่วยรับตรวจ 



5) ข้อเสนอแนะส่วนกลางในกรณีปัญหาที่ตรวจพบและจาเป็นต้องแก้ไขโดยส่วนกลาง ผู้ท าหน้ าที่ตรวจ
ราชการกรมที่เก่ียวข้องกับปัญหานั้นรับไปประสานแก้ไขปัญหาในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ได้ข้อยุติ 

6) ข้อเสนอแนะระดับนโยบายในกรณีปัญหาที่คณะผู้ตรวจราชการมีความเห็นว่าจ าเป็นต้องแก้ไขระดับ
นโยบายจะถูกน าไปพิจารณาถึงสาเหตุของปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม เพ่ือเสนอให้
ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานที่รับผิดชอบในระดับนโยบาย พิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องโดย
ผ่านกลไกคณะกรรมการก าหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการ  5 คณะเมื่อได้ข้อยุติแล้วให้
เสนอต่อหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเพ่ือน าเสนอขอความเห็นชอบจากปลัดกระทรวงต่อไป 

 



แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการ (Service Plan) 

      หัวข้อ สาขาปลูกถ่ายอวัยวะ 
จังหวัด...............................เขตสุขภาพที.่..............................ตรวจราชการวันที.่.............................. 

1. ประเด็นการตรวจราชการ  
1.1 จ านวนผู้ป่วยสมองตายที่ยินยอมบริจาคอวัยวะ (เป้าหมาย:> 1ราย ต่อผู้ป่วยที่เสียชีวิตใน รพ. 100 รายตามยอดปี 59) 

(ติดตามใน รพ. organ donor center เป้าหมาย 38 แห่ง) 
1.2 จ านวนผู้เสียชีวิต ที่ยินยอมบริจาคดวงตา  (เป้าหมาย :> 5 ราย ต่อผู้ป่วยที่เสี ยชีวิตใน รพ . 100 รายตามยอดปี 59) 

(ติดตามใน รพ.A, S และ M1) 
2. สถานการณ์ ........................................................................................................................................................................ 

3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์  (ระบุรายการข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการตรวจติดตามที่จ าเป็นในแต่ละประเด็น )  
3.1 ข้อมูลเชิงปริมาณ...................................................................................................................................................... 

1.3  (1) จ านวนผู้ป่วยสมองตายที่ยินยอมบริจาคอวัยวะ (เป้าหมาย:> 1ราย ต่อผู้ป่วยที่เสียชีวิตใน รพ. 100 รายตามยอดปี 
59) (ติดตามใน รพ. organ donor center เป้าหมาย 38 แห่ง) 

รพ. organ donor center ใน
จังหวัด 

จ านวนผู้ป่วยสมองตายที่ยินยอมบริจาคอวัยวะ (เป้าหมาย:> 1ราย ตอ่ผู้ป่วยที่
เสียชีวิตใน รพ. 100 ราย) 

หมายเหต ุ
เป้าหมาย จ านวนผู้ป่วยสมองตายที่ยินยอมบริจาค

อวัยวะ 
    
    
    

ภาพรวมจังหวัด 
(ข้อมูล ณ วันรับตรวจ) 

   

ภาพรวมจังหวัด 
- รอบ1 (ข้อมูลต.ค.–ธ.ค.59) 
- รอบ2 (ข้อมูลต.ค.59–ธ.ค.60) 

   

 

(2) จ านวนผู้เสียชีวิตที่ยินยอมบริจาคดวงตา (เป้าหมาย:> 5 ราย ต่อผู้ป่วยที่เสียชีวิตใน รพ. 100 รายตามยอดปี 59) (ติดตาม
ใน รพ.A, S และ M1) 

รพ. A, S, M1 ในจังหวัด 
จ านวนผูเ้สียชีวิตที่ยินยอมบริจาคดวงตา (เป้าหมาย:> 5 ราย ต่อผู้ป่วยที่

เสียชีวิตใน รพ. 100 ราย) หมายเหต ุ
เป้าหมาย จ านวนผู้เสยีชีวิตที่ยินยอมบริจาคดวงตา 

    
    
    
    

แบบ ตก. 1 



    
ภาพรวมจังหวัด 

(ข้อมูล ณ วันรับตรวจ) 
   

ภาพรวมจังหวัด 
- รอบ1 (ข้อมูลต.ค.–ธ.ค.59) 
- รอบ2 (ข้อมูลต.ค.59–ธ.ค.60) 

   

 

3.2 ข้อมูลเชิงคุณภาพ........................................................................................................................................... 
          (วิเคราะห์ตามกรอบ 6 Building Blocks ภาพรวมจังหวัด)…………………………………………………………..… 

4. สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จ  (Key Risk Area/ 
Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จากการตรวจติดตาม 
........................................................................................................................................................................................................... 
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3.1 ข้อมูลเชิงปริมาณ...................................................................................................................................................... 
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59) (ติดตามใน รพ. organ donor center เป้าหมาย 38 แห่ง) 
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เสียชีวิตใน รพ. 100 ราย) หมายเหต ุ
เป้าหมาย จ านวนผู้เสียชีวิตที่ยินยอมบริจาคดวงตา 

    
    

แบบ ตก. 2 



    
    
    

ภาพรวมเขต 
(ข้อมูล ณ วันรับตรวจ) 

   

ภาพรวมเขต 
- รอบ1 (ข้อมูลต.ค.–ธ.ค.59) 
- รอบ2 (ข้อมูลต.ค.59–ธ.ค.60) 
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คํานํา
           
          การพัฒนาระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉินในโรงพยาบาลแบบครบวงจรน้ัน ต4องมีความครอบคลุมท้ังในการดําเนินงานในภาวะปกติ และ 
ภาวะภัยพิบัติ   ถือเปGนภารกิจสําคัญของบุคลากรในงานเวชศาสตร
ฉุกเฉิน รวมท้ังงานต(างๆ ท่ีเก่ียวข4องท้ังระบบ ท่ีจะต4องมีรูปแบบระบบการ
รักษาพยาบาลฉุกเฉินท่ีพึงประสงค
ในประเทศไทยท่ีจะขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน  ซ่ึงการบริบาลผู4ปJวยฉุกเฉิน เพ่ือให4ผู4ปJวยฉุกเฉินได4รับการ
ดูแลรักษาอย(างเหมาะสม ปลอดภัย ทันเวลา น้ันจะเปGนแนวทางหน่ึงในการช(วยแก4ไขป<ญหาสุขภาพท่ีสําคัญของประชาชน      

           ขอขอบคุณคณะทํางานพัฒนาระบบการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่ีได4ร(วมพัฒนารูปแบบการประเมินระบบ
รักษาพยาบาลฉุกเฉินของโรงพยาบาลระดับต(างๆ  ต(อยอดจากคู(มือ "แนวทางสู(มาตรฐานด4านการรักษาพยาบาลฉุกเฉินของโรงพยาบาลระดับต(างๆ 
 (Guide to Standardization in Hospital Based Emergency Care) "  ท่ีกรมการแพทย
 กระทรวงสาธารณสุข ร(วมกับสมาคมเวชศาสตร

ฉุกเฉินแห(งประเทศไทย ได4เริ่มต4นพัฒนาไว4 เมื่อปe พ.ศ.2552   จนเกิดเปGนคู(มือฉบับใหม( (ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี 1 ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 
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สูงสุดต(อการนําไปใช4  ขอให4ท(านท่ีเก่ียวข4องได4ร(วมศึกษาและทําความเข4าใจในเน้ือหากระบวนการประเมินและการนําผลไปใช4   หากท(าน
มีข4อคิดเห็น หรือมีข4อเสนอแนะอันเปGนประโยชน
ต(อการพัฒนาระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉินในโรงพยาบาล  ขอให4ส(งข4อเสนอแนะไปท่ี กลุ(มฉุกเฉิน
ทางการแพทย
 สํานักวิชาการแพทย
 กรมการแพทย
 กระทรวงสาธารณสุข   คณะบรรณาธิการยินดีน4อมรับการเพ่ือนําไปพัฒนาต(อยอดและปรับปรุง
ให4มีความเหมาะสมต(อการนําไปใช4ต(อไป
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        ตั้งแต(ปe พ.ศ.2550 เปGนต4นมา กรมการแพทย
 และสมาคมเวชศาสตร
ฉุกเฉินแห(งประเทศไทย ได4เล็งเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนา
ศักยภาพของโรงพยาบาลในการเตรียมความพร4อมระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉินท้ังในภาวะปกติและภาวะภัยพิบัติ  จึงได4ร(วมกันพัฒนารูปแบบ
แนวทางสู(มาตรฐานด4านการรักษาพยาบาลฉุกเฉินในโรงพยาบาลเพ่ือช(วยให4โรงพยาบาลระดับต(างๆ สามารถประเมินตนเอง และวิเคราะห
จุดเด(น 
จุดด4อยท่ีเก่ียวข4องกับการดูแลรักษาผู4ปJวยฉุกเฉินของโรงพยาบาลให4ครอบคลุม 4 ด4านหลักๆ  (12 ประเด็น) ได4แก( ด4านบุคลากร  ด4านการจัด
อาคารสถานท่ี ด4านการจัดระบบดูแลรักษาพยาบาล รวมถึงระบบ Fast Track ต(างๆ และด4านสนับสนุนอ่ืนๆ โดยมีบุคลากร ER และหน(วยงานท่ี
เก่ียวข4อง เปGนผู4ขับเคลื่อน และได4นํารูปแบบท่ีพัฒนาข้ึนไปทดลองใช4ในโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย
 และตัวแทนของโรงพยาบาลระดับต(างๆ 
(พ.ศ.2551 - 2552) แล4วพัฒนาเน้ือหา และจัดทําเปGนคู(มือ "แนวทางสูAมาตรฐานดNานการรักษาพยาบาลฉุกเฉินของโรงพยาบาลระดับตAางๆ  
(Guide to Standardization in Hospital Based Emergency Care) " ตีพิมพ
ครั้งแรกในปeงบประมาณ 2552 และต(อมาได4ผลักดันเปGน
นโยบายระดับกระทรวง เพ่ือขยายผลการนําคู(มือดังกล(าวไปใช4ในโรงพยาบาลระดับต(างๆ ท่ัวประเทศ ในปeงบประมาณ 2556 และเริ่มกําหนด
ตัวช้ีวัด ER คุณภาพ เปGนแนวทางกํากับและการขับเคลื่อนการพัฒนา

บทนํา

       จากการติดตามประเมินผลการนํารูปแบบแนวทางสู(มาตรฐานด4านการรักษาพยาบาลฉุกเฉินในโรงพยาบาลระดับต(างๆ ไปใช4 พบว(า เปGนการ
ประเมินกระบวนการ แต(ยังขาดรายละเอียดของเน้ือหาเชิงลึกและรูปแบบการประเมินตนเองด4านการรักษาพยาบาล ฉุกเฉินท่ีเช่ือมโยงกับ
หน(วยงานหลายฝJายในโรงพยาบาลท่ีเก่ียวข4อง  จึงจําเปGนท่ีจะต4องพัฒนาเน้ือหาและปรับปรุงรูปแบบการประเมินตนเองให4มีความเหมาะสมต(อการ
นําไปใช4  และในปe 2557 คณะทํางานพัฒนาระบบการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงได4ร(วมกันพัฒนารูปแบบการประเมิน
ระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉินของโรงพยาบาลระดับต(างๆ ฉบับปรับปรุงใหม(ให4มีความเหมาะสมต(อการนําไปใช4  โดยอ4างอิงและพัฒนาจากคู(มือ
แนวทางพัฒนาสู(มาตรฐานด4านการรักษาพยาบาลฉุกเฉินในโรงพยาบาล กรมการแพทย
 และสมาคมเวชศาสตร
ฉุกเฉินแห(งประเทศไทย และนําไป
ทดลองใช4ในโรงพยาบาลระดับต(างๆ ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายใต4ค(าความเช่ือมั่นทางสถิติท่ียอมรับได4 และสามารถนําแบบประเมิน
ดังกล(าวน้ีมาใช4ในการประเมินโรงพยาบาลระดับต(างๆ แบบประเมินฯ ฉบับปรับปรุงเล(มน้ี จึงมีวัตถุประสงค
หลักเพ่ือใช4เปGนเครื่องมือในการประเมิน
ระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉิน (ECS) ของโรงพยาบาลระดับต(างๆ

1. สามารถดูแลรักษาในระดับการช(วยชีวิต ( resuscitation ) ได4ตลอด 24 ชม. 
2. มีความสามารถในการดูแลผู4ปJวยฉุกเฉินได4 
3. มีการจัดระบบบริการให4ความสะดวกตามลําดับความรุนแรง (Triage)  
4. มีเครือข(ายเพ่ือการส(งต(อให4ผู4ปJวยได4รับการดูแลอย(างต(อเน่ืองเหมาะสม 

5. สามารถให4ข4อมูลท่ีจําเปGนแก(ผู4ปJวยและญาติ 
6. ให4ความสะดวกสบายกับผู4ปJวยและญาติตามความเหมาะสม เช(น ให4ข4อมูล จัดสถานท่ีพักรอ  การติดต(อเจ4าหน4าท่ีฯลฯ

       นอกจากการประเมินค(าคะแนนในแต(ละองค
ประกอบแล4ว การออกตรวจราชการในแต(ละรอบจะมุ(งประเด็นสําคัญในการพัฒนาและประเมิน
ระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉิน ว(าโรงพยาบาลมีกระบวนการในการขับเคลื่อนอย(างไรบ4าง ในประเด็นดังต(อไปน้ี

ระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉิน (ECS) ของโรงพยาบาลระดับต(างๆ

      ในปeงบประมาณ 2560 กระทรวงสาธารณสุข ได4กําหนดตัวช้ีวัด ECS คุณภาพ ได4โดยกําหนดเกณฑ
เปmาหมาย คือ ร4อยละ 60  ของจํานวน
โรงพยาบาลระดับ F2 ข้ึนไป (ยกเว4น รพ.สต. และ รพ.เฉพาะกิจ)  ในแต(ละจังหวัด ท่ีมีการพัฒนาคุณภาพ Emergency Care System จนผ(าน
เกณฑ
การประเมิน (มากกว(าหรือเท(ากับร4อยละ 40 ) และเน4นการพัฒนาระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉินในส(วนของภาวะภัยสุขภาพด4านต(างๆ  จึงได4
กําหนดเก็บข4อมูลตัวช้ีวัด ECS คุณภาพ โดยใช4แบบการประเมินระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉินฯ ฉบับปรับปรุงในภาพรวมท้ัง 12 องค
ประกอบ  เพ่ือ
นําข4อมูลท่ีได4มาวิเคราะห
 และให4ข4อเสนอแนะเพ่ือให4เกิดการพัฒนา ECS คุณภาพ (out put)  และหลังจากน้ันจึงเลือกดึงข4อมูลในองค
ประกอบท่ี
เก่ียวข4องกับทิศทางของตัวช้ีวัดในแต(ละปeไปใช4เปGนลําดับต(อไป  โดยการประเมินสามารถทําได4ท้ังจากโรงพยาบาลเปGนผู4ประเมินตนเอง ( Internal 
survey) และจากองค
กร หรือ ผู4นิเทศจากภายนอก (External survey ) โดยกําหนดให4ทําการประเมินตนเอง (Self-evaluation) เปGน internal 
process เพ่ือ Plan Do Check Act ว(าองค
ประกอบใดท่ีมีจุดอ(อนท่ีต4องแก4ไข และให4เสนอผลการประเมินเปGนภาพของจังหวัด ทําเปGน Action 
plan เพ่ือการพัฒนาในเรื่องน้ันๆ  
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มีการกําหนดวิสัยทัศน
 
พันธกิจ  ค(านิยมของ
โรงพยาบาลโดยเนื้อหา
สัมพันธ
กับ HA/HPH

1.สามารถตรวจสอบแล4วมั่นใจได4ว(า
วิสัยทัศน
นั้นจับใจ จําได4 ทําได4 เร4าใจ 
จุด ประกาย มีความหมายต(อทุกคน 
มีการสื่อสารถึงบุคลากรทุกระดับ

ผู4นํามีส(วนร(วมในการทบทวนวิสัยทัศน
 
พันธกิจ ค(านิยม และปรับแผนกลยุทธ

ตามช(วงเวลากําหนดสอดคล4องกับ ECS
 คุณภาพ

ผู4นํามีส(วนร(วมในการทบทวน
วิสัยทัศน
 พันธกิจ ค(านิยม 
และปรับแผนกลยุทธ
เมื่อมี
เหตุการณ
สําคัญ เกิดขึ้น
สอดคล4องกับ ECS คุณภาพ

ผู4นําเห็นโอกาสพัฒนาในระบบ
ECS และชี้นําการพัฒนา
จนกระทั่งเปGนรูปธรรมเชิง
ประจักษ


2. มีแผนกลยุทธ
ทั้งในกรอบ
ระยะเวลาสั้นและระยะยาว

2.ส(งเสริม และกําหนดให4มีการปฏิบัติตาม
กฎหมายและมี จริยธรรมที่ดี

ไม(มี มีการระบุจริยธรรรม กฏ
มายที่เกี่ยวข4อง 
พฤติกรรมที่พึงประสงค

เปGนค(านิยมขององค
กรใน
การบริการและปฏิบัติงาน
ของบุคลากร

มีการสร4างและติดตามตัวชี้วัดของ
พฤติกรรมอันพึงประสงค
ของบุคลากร

มีการสื่อสารสู(บุคลากรทุกระดับ โดยเน4น
เรื่องสิทธิผู4ปJวย จรรยาบรรณาวิชาชีพ 
และกฏหมายพรบ.การแพทย
ฉุกเฉิน
เปGนขั้นต่ํา

มีกระบวนการสนับสนุน
พฤติกรรมอันพึงประสงค

อย(างเปGนรูปธรรม และมี
นโยบายพัฒนาอย(างต(อเนื่อง

มีการเตรียมการเชิงรุก ฟ<ง
เสียงจากสาธารณะ และ
ปmองกันความเสื่ยงที่อาจจะ
เกิดขึ้นอย(างเปGนระบบ

3.ผู4นําระดับสูงสร4างสิ่งแวดล4อมและ
บรรยากาศที่เอื้อต(อการปรับปรุงผลงาน, 
การบรรลุวิสัยทัศน
 พันธกิจและ
วัตถุประสงค
ของ องค
กร, การสร4างนวตกร
รม, ความคล(องตัวขององค
กร, การเรียนรู4
ในระดับองค
กรและบุคลากร, สัมพันธภาพ
ใน การทํางานที่ดี, ความร(วมมือและการ
ประสานบริการ.

ไม(มี ส(งเสริมให4เกิดสิ่งแวดล4อม
ที่เอื้อต(อการปรับปรุง
ผลงานหรือการพัฒนา
คุณภาพ

 มีแผนการติดตามความก4าวหน4าการ
พัฒนาระบบECS ของโรงพยาบาล

มีการติดตามความก4าวหน4าและให4
ข4อเสนอแนะต(อการพัฒนาระบบECS 
ของโรงพยาบาล

สนับสนุนและสามารถแสดง
ถึงการร(วมมือระหว(าง
หน(วยงานเพื่อสนับสนุน
ระบบงานECS

มีวิธีการใหม(ๆในการสร4าง
สิ่งแวดล4อมที่เอื้อต(อการ
ปรับปรุงผลงานหรือการ
พัฒนาคุณภาพอย(างต(อเนื่อง
เปGนรูปธรรม ส(งเสริมให4เกิด
สิ่งแวดล4อมที่เอื้อต(อการ
สร4างนวตกรรม เกิดนวตกรรม
เชิงระบบ

เกณฑ^การใหNคะแนน
คะแนน
ที่ไดN

1. วิสัยทัศน
 พันธกิจ ค(านิยม และสร4างกล
ยุทธ
สู( ECS คุณภาพ

ไม(มี

                       การใหNคะแนน

หัวขNอการประเมิน
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เกณฑ^การใหNคะแนน
คะแนน
ที่ไดN

1. วิสัยทัศน
 พันธกิจ ค(านิยม และสร4างกล ไม(มี

                       การใหNคะแนน

หัวขNอการประเมิน

1. กําหนดเรื่องความ
ปลอดภัยในการดูแลผู4ปJวย
เปGนวัตถุประสงค
สําคัญใน
แผนกลยุทธ


1. ส(งเสริมให4มีการนํา Patient 
Safety Goals : SIMPLEมาใช4ใน
โรงพยาบาล

1. เห็นความเกี่ยวข4องกันระหว(าง
Patient Safety Goals : SIMPLE และ
ระบบงานECS

1. มี Patient Safety 
Leadership Walkround 
เพื่อสื่อสารทิศทางและ
ค(านิยมในเรื่องความ 
ปลอดภัย รับทราบเหตุการณ

ไม(พึงประสงค
 ป<ญหา
อุปสรรค และข4อเสนอแนะ
จากเจ4าหน4าที่

ส(งเสริมให4นําเหตุการณ
ไม(พึง
ประสงค
มาวิเคราะห
 (ทํา RCA
 ด4วยวิธีการที่เหมาะสม) และ 
ปรับปรุงระบบที่มีความ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น

2. มีนโยบายเน4นความ
ปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงานอย(างเปGน
รูปธรรม

2. มีการสร4างและติดตามตัวชี้วัด
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
อย(างต(อเนื่อง

2. มีการทบทวนเหตุการณ
ความเสี่ยงที่
เกิดขึ้นแล4ว หรืออาจเกิดขึ้นต(อ
ผู4ปฏิบัติงานอย(างสม่ําเสมอ

2. มีการปรับเปลี่ยน
กระบวนการทํางานที่
ก(อให4เกิดความปลอดภัยใน
การปฏิบัติงานอย(างเปGน
รูปธรรม

3. มีระบบชดเชยหรือดูแล
ความเสียหายสําหรับ
ผู4ปฏิบัติงาน กรณีเกิดความ
ไม(ปลอดภัยขณะทํางาน

4. ผู4นําระดับสูงสร4างและส(งเสริม
วัฒนธรรมความปลอดภัยในการดูแล
ผู4ปJวย. และเจ4าหน4าที่ผู4ปฏิบัติงานทุกระดับ

ไม(มี
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                       การใหNคะแนน
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ไม(มี มีนโยบายให4เน4นผู4รับ
ผลงานเปGนสําคัญ (อัน
ได4แก( ผู4ปJวย/ผู4รับบริการ ,
 กลุ(มผู4รับผลงาน เช(น 
นักศึกษา ชุมชน และ
เครือข(ายสุขภาพ

1.สนับสนุนให4มีการกําหนดเกณฑ
ชี้
วัดด4านความพึงพอใจและข4อ
ร4องเรียนของผู4รับบริการ และมีการ
ติดตามเกณฑ
ชี้วัดอย(างสม่ําเสมอ

1. .สนับสนุนให4มีการปรับปรุงบริการ
เพื่อเพิ่มความพึงพอใจและลดข4อ
ร4องเรียนอย(างเปGนระบบ และเปGน
รูปธรรมทั้งองค
กร

มีการปรับเปลี่ยนบริการจาก
ข4อมูลการรับฟ<งผู4รับผลงานที่
รอบด4าน จนเหนือความ
คาดหวัง และมีการพัฒนา
ความเชื่อมั่นและศรัทธาต(อ
สถานบริการ

2. สนับสนุนให4พัฒนาช(องทางการ
เสนอข4อร4องเรียนของผู4รับบริการที่
เพียงพอ

2. มีการติดตามกํากับระบบการจัดการ
กับข4อร4องเรียนของผู4รับบริการสม่ําเสมอ

6. นโยบายการใช4และอนุรักษ
ทรัพยากร ไม(มี มีระบุในวิสัยทัศน
และกล
ยุทธ
ของโรงพยาบาล

มีการแต(งตั้งผู4รับผิดชอบเปGนลาย
ลักษณ
อักษร  โดยมีหน4าที่สร4างและ
ติดตามข4อมูลตัวชี้วัด

มีการทบทวนข4อมูลตัวชี้วัดและปรับ
กระบวนการในการใช4ทรัพยากรอย(าง
คุ4มค(าและสมดุล*ต(อเนื่องอย(างเปGน
รูปธรรมในระบบECS

สามารถแสดงถึงการเปGน
องค
กรที่อนุรักษ
ทรัพยากร**
ได4อย(างเปGนรูปธรรมในระบบ
ECS

ตามเกณฑ
Advance และมี
ความพร4อมในการเปGนที่ศึกษา
ดูงาน โดยเทียบเคียงผลการ
ดําเนินงานจากรพ.ที่อยู(ใน
ระดับเดียวกัน

5. ส(งเสริมวัฒนธรรมการเน4นผู4รับผลงาน
เปGนสําคัญ

ส(งเสริมให4มีการเพิ่มช(อง
ทางการรับฟ<งผู4รับผลงาน 
เช(น Social media , การ
รับฟ<งผู4รับบริการในอนาคต, 
การรับฟ<งผู4รับบริการของ
คู(แข(ง, การสนทนากลุ(ม, การ
ประเมินความไม(พึงพอใจ
เปGนต4น
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Absent Beginning Basically Mature Advanced Role model

 Effective

เกณฑ^การใหNคะแนน
คะแนน
ที่ไดN

1. วิสัยทัศน
 พันธกิจ ค(านิยม และสร4างกล ไม(มี

                       การใหNคะแนน

หัวขNอการประเมิน

7. การมีความรับผิดชอบต(อสังคมในวง
กว4าง และสนับสนุนชุมชน

ไม(มี มีแผนกลยุทธ
ระยะสั้นและระยะยาว
ตลอดจน มีการสร4างและติดตาม
ตัวชี้วัดในการสนับสนุนชุมชนเพื่อ
สร4างความเข4มแข็งของชุมชน ที่
ส(งเสริมสุขภาพอันดีของสังคมในวง
กว4าง

มีแผนกลยุทธ
ที่ส(งเสริมให4ชุมชนมีส(วน
ร(วมในการลดความรุนแรงของการ
เจ็บปJวยและอัตราการเสียชีวิตของ
ผู4ปJวยฉุกเฉินในชุมชนได4

ผู4นําชุมชนมีส(วนร(วมในการ
วางแผนกลยุทธ
เพื่อลดอัตรา
การปJวยและเสียชีวตของ
ของผู4ปJวยฉุกเฉินในชุมชนได4

มีผลการลดความรุนแรงของ
การเจ็บปJวยหรืออัตราการ
เสียชีวิตของผู4ปJวยฉุกเฉินโดย
ชุมชนมีส(วนร(วมอย(างต(อเนื่อง

*การใช4ทรัพยากรอย(างคุ4มค(าและสมดุล หมายถึง การใช4ทรัพยากรที่ควรมี ควรใช4 หรือจําเปGนอย(างเกิดประโยชน
ต(อผู4ปJวยสูงสุด สูญเสียน4อยที่สุด โดยผ(านการคิดวิเคราะห
และการบริหารจัดการ เช(น การใช4หลอดประหยัดไฟซึ่งมีข4อมูลระยะยาว
 ว(าจะประหยัดค(าไฟมากกว(าแม4ว(าต4องลงทุนสูงกว(าหลอดไฟปกติในครั้งแรก เปGนต4น
**องค
กรที่อนุรักษ
ทรัพยากร หมายถึง ทุกกระบวนการทํางานภายในองค
กร ล4วนประกอบไปด4วยแนวคิดเรื่องการใช4ทรัพยากรอย(างประหยัดคุ4มค(า และสมดุล
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ตอนที่1 ความพรNอมดNานทรัพยากร
1. Resuscitation (บริเวณฟefนคืนชีพ)
1.1 การจัดการพื้นที่ 1.ไม(มีการจัดแยกพื้นที่ที่

ชัดเจน
1.มีการระบุพื้นที่แยกชัดเจน แต(
ยังต4องใช4ร(วมกับผู4ปJวยที่มีความ
รุนแรงน4อยกว(าอยู(

1มีพื้นที่แยกชัดเจน ผู4ปJวยที่มี
ความรุนแรงน4อยกว(าไม(มาใช4ร(วม

1..มีพื้นที่แยกชัดเจน ผู4ปJวยที่มี
ความรุนแรงน4อยกว(าไม(มาใช4ร(วม

1.มีห4องแยกเฉพาะ ผู4ปJวยที่มี
ความรุนแรงน4อยกว(าไม(มาใช4ร(วม

1.มีห4องแยกเฉพาะชัดเจน 1 
เตียง / 1 ห4อง

1.2 อุปกรณ
ที่ต4องมี 2.มีอุปกรณ
ช(วยชีวิตพร4อม ได4แก(
 airway management 
equipment ,defibrillator ,ยา
ฟ��นคืนชีพฉุกเฉินตามACLS

2.มีอุปกรณ
ตามเกณฑ

Beginning และมีอุปกรณ

ติดตามการช(วยชีวิตพร4อม ได4แก(
 ECG, NIBP, SpO2 , 
temperature, ที่สําหรับดูผล 
X-Ray ,Intercostals catheter 

2.มีอุปกรณ
ตามเกณฑ
Basically 
Effectiveness และมีอุปกรณ^
ชAวยชีวิตขั้นสมบูรณ^ ได4แก(
Infusion pumps ,
Transcutaneous pacemaker, 
ultrasound,นาฬิกาและนาฬิกา
จับเวลา ตลอดจนต4องมีอุปกรณ^
ฟefนคืนชีพเด็กและทารก ได4แก( 
Pediatric resuscitation 
equipment ,overhead radiant 
heater 

2.มีอุปกรณ
ตามเกณฑ
Mature 
และมีอุปกรณ
/นวัตกรรมการ
ช(วยชีวิตขั้นสมบูรณ
ระดับสูง 
ได4แก( Fluid warming devices,
 Portable ventilator มี 
ทางเลือกสําหรับ difficult airway

2.มีอุปกรณ
ตามเกณฑ

Advance

1.3 ลักษณะเฉพาะที่สําคัญ 3.เจ4าหน4าที่เข4าถึงได4ง(ายและ
เข4าถึงง(ายจากambulance

3.เจ4าหน4าที่เข4าถึงได4ง(ายและเข4าถึง
ง(ายจากambulance

3.เจ4าหน4าที่เข4าถึงได4ง(ายและ
เข4าถึงง(ายจากambulance

3.เช(นเดียวกับเกณฑ

Advance เข4าถึงเตียงได4
รอบทิศของเตียง โดยจัด
พื้นที่25 ตารางเมตรต(อ1เตียง

                         การใหNคะแนน

หัวขNอการประเมิน

เกณฑ̂การใหNคะแนน

คะแนนที่ไดN
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เกณฑ̂การใหNคะแนน
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1.4 มาตรฐานวิศวกรรมการแพทย
 4. เปGนไฟห4องผ(าตัด ความ
แสงสว(างอย(างน4อย 80,000 
lux และมีอัตราการระบาย

อากาศ 5 ลบ.ม./ชม./ตร.ม.7

1.5 ขนาดพื้นที่ที่เหมาะสม ไม(มีการแยกพื้นที่เฉพาะ ขนาดพื้นที่น4อยกว(า 25 % ของ 
Role model

ขนาดพื้นที่ 25-50 % ของ 
Role model

ขนาดพื้นที่ 50-75 % ของ Role 
model

ขนาดพื้นที่เกินกว(า 75 % ของ 
Role model

พื้นที่รวมอย(างน4อย 25 ตร.
ม.ต(อ เตียง โดย จํานวนเตียง
เท(ากับ 1 เตียงต(อผู4รับบริการ
 15,000รายต(อปe หรือ 1 
เตียง ต(อผู4ปJวยadmit 5,000
รายต(อปeหรือครึ่งหนึ่งของ 
Acute treatment area

2. Staff work station (บริเวณทํางานของ
เจ4าหน4าที่)

2.1 การจัดการพื้นที่และลักษณะเฉพาะ ไม(มี 1.มีเพียงโต�ะทํางาน 1.มีพื้นที่กําหนดชัดเจน แต(ไม(
สามารถมองเห็นผู4ปJวยได4ทั่วถึง

1.มีพื้นที่กําหนดชัดเจน สามารถ
มองเห็นผู4ปJวยได4ทั่วถึง

1.เปGนพื้นที่ป�ดแต(มีที่เข4าออก
อย(างน4อย 2 ทาง สามารถ
มองเห็นผู4ปJวยได4ทั่วถึง

1.เปGนพื้นที่เป�ดโล(ง สามารถ
มองเห็นผู4ปJวยได4ทั่วถึง
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เกณฑ̂การใหNคะแนน
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2.2 อุปกรณ
ที่ต4องมี 2. มีอุปกรณ
อํานวยความสะดวก
 ได4แก(Telephones,

Computer / Printer 

Emergency call & alarm,

ที่เก็บของมีค(า

2. มีอุปกรณ
อํานวยความ
สะดวก ได4แก(Telephones,

Computer / Printer 

Emergency call & alarm,

ที่เก็บของมีค(า

2. มีอุปกรณ
อํานวยความสะดวก 
ได4แก(Telephones,

Computer / Printer 

Emergency call & alarm,

ที่เก็บของมีค(า

2. มีอุปกรณ
อํานวยความสะดวก 
ได4แก(Telephones,

Computer / Printer 

Emergency call & alarm,

ที่เก็บของมีค(า

2. มีอุปกรณ
อํานวยความ
สะดวกใชัร(วมกับหน(วยอื่น 
ได4แก(Telephones

Fax,เครื่องถ(ายเอกสาร,
Computer , Printer 

Emergency call & alarm,

2.3 ขนาดพื้นที่ที่เหมาะสม ขนาดพื้นที่น4อยกว(า 25 % ของ 
Role model

ขนาดพื้นที่ 25-50 % ของ 
Role model

ขนาดพื้นที่ 50-75 % ของ Role 
model

ขนาดพื้นที่เกินกว(า 75 % ของ 
Role model

ขนาด 1 ตร.ม.ต(อผู4รับบริการ
 1,000 รายต(อปe หรือขนาด
รวมอย(างน4อย 10 ตรม.

3. Supply area(ห4องเก็บของใช4สอย)

3.1 การจัดการพื้นที่และลักษณะเฉพาะ ไม(มี ใช4พื้นที่จัดเก็บร(วมกับหน(วยงาน
อื่น

มีพื้นที่จัดเก็บแยกเปGนสัดส(วน
ภานใน ER

มีพื้นที่จัดเก็บเปGนสัดส(วนภายในER
 และมีตู4จัดเก็บแยกเฉพาะ

มีห4องจัดเก็บเปGนสัดส(วนภายใน 
ER

ห4องจัดเก็บเปGนสัดส(วน
ภายในER และมีตู4จัดเก็บ
แยกเฉพาะที่มิดชิดตามหลักIC

3.2 ขนาดพื้นที่ที่เหมาะสม ขนาดพื้นที่น4อยกว(า 25 % ของ 
Role model

ขนาดพื้นที่ 25-50 % ของ 
Role model

ขนาดพื้นที่ 50-75 % ของ Role 
model

ขนาดพื้นที่เกินกว(า 75 % ของ 
Role model

ขนาดพื้นที่อย(างน4อย2.2 ตร.
ม.ต(อผู4รับบริการ 1,000ราย
ต(อปe
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4. Decontamination area(บริเวณชะล4าง) ไม(มี ใช4ร(วมกับส(วนบริการอื่น 1.ambulance สามารถเข4าถึง
ได4โดยไม(ปนเป��อนส(วนบริการอื่น

1.มีครบตามเกณฑ
Basically 
Effective โดยambulance 
สามารถเข4าถึงได4โดยไม(ปนเป��อน
ส(วนบริการอื่นแยก มีบริเวณชัดเจน
 อยู(นอกตัวอาคารบริการปกติ

1.มีครบตามเกณฑ
Mature และ
มีระบบกักเก็บหรือกําจัดของน้ํา
ปนเป��อนที่แยกจากบ(อบําบัดของ
รพ.

1.มีครบตามเกณฑ

Advanced  และมีเหตุให4ได4
ทดสอบการใช4แล4ว

2.มีอุปกรณ
ปmองกันบุคลากรใน
การชะล4างที่เหมาะสม

2.มีสายน้ําสําหรับชําระล4างที่ปรับ
ได4เหมาะสมกับทุกชนิดสิ่งปนเป��อน

2.มีที่เก็บอุปกรณ
ปmองกันในการ
ชําระล4าง

2.มีการทบทวนหาจุดอ(อน
หลังจากการใช4งาน และ
ปรับปรุงกระบวนการทํางาน
อย(างน4อย1ครั้ง

3.ไม(มีระบบกักเก็บหรือกําจัด
ของน้ําปนเป��อนที่แยกจากบ(อ
บําบัดของรพ.

3.มีระบบกักเก็บงน้ําปนเป��อนแยก
จากบ(อบําบัดของรพ.

3.มีระบบกักเก็บงน้ําปนเป��อน
แยกจากบ(อบําบัดของรพ.แต(การ
กําจัดไม(เปGนไปตามมาตรฐาน
กรมควบคุมมลพิษ

3.มีระบบกักเก็บงน้ํา
ปนเป��อนแยกจากบ(อบําบัด
ของรพ.และการกําจัดเปGนไป
ตามมาตรฐานกรมควบคุม
มลพิษ

5. EMS team area (บริเวณสําหรับ
เจ4าหน4าที่รถพยาบาลฉุกเฉิน)

ไม(มี 1. ใช4พื้นที่ร(วมกับพื้นที่อื่นในER 1.มีพื้นที่แยกเปGนสัดส(วนชัดเจน
ในER

1.มีพื้นที่แยกเปGนสัดส(วนชัดเจนใน
ER

1.มีห4องให4เจ4าหน4าที่ชัดเจน 1.มีห4องให4เจ4าหน4าที่ชัดเจน
เพียงพอ

2.มีพื้นที่เก็บและชําระล4างอุปกรณ

สําหรับงานกู4ชีพเปGนสัดส(วนในพื้นที่

2.มีพื้นที่เก็บและชําระล4าง
อุปกรณ
สําหรับงานกู4ชีพเปGน
สัดส(วนในพื้นที่

2.มีพื้นที่เก็บและชําระล4าง
อุปกรณ
สําหรับงานกู4ชีพเปGน
สัดส(วนในพื้นที่
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3.ไม(มีสิ่งอํานวยความสะดวก 3.มีสิ่งอํานวยความสะดวก

6.1 การจัดการพื้นที่และลักษณะเฉพาะ ไม(มี ใช4พื้นที่ในการพักรอ หรือเข4า
แถวเพื่อติดต(อในการทําเวช
ระเบียนร(วมกันทั้งโรงพยาบาล

ใช4พื้นที่ในการพักรอ หรือเข4า
แถวเพื่อติดต(อในการทําเวช
ระเบียนร(วมกันทั้งโรงพยาบาล 
และ มีปmายบอกจุดชัดเจนเข4าถึง
และเข4าใจง(าย

มีจุดขึ้นทะเบียนใช4ร(วมกันกับ
หน(วยงานอื่นแต(มีช(องทางฉุกเฉิน
เฉพาะ

มีจุดขึ้นทะเบียนแยกเฉพาะของ
หน(วยงาน

มีจุดขึ้นทะเบียนแยกเฉพาะ
ของหน(วยงาน และมี
สถานที่พักรอและสิ่งอํานวย
ความสะดวก

6.2 ขนาดพื้นที่ที่เหมาะสม ขนาดพื้นที่น4อยกว(า 25 % ของ 
Role model

ขนาดพื้นที่ 25-50 % ของ 
Role model

ขนาดพื้นที่ 50-75 % ของ Role 
model

ขนาดพื้นที่เกินกว(า 75 % ของ 
Role model

ขนาดพื้นที่อย(างน4อย 1.8ตร.
ม.ต(อผู4รับบริการ 1,000ราย
ต(อปe

8.Waiting area        (พื้นที่รอตรวจ)
8.1 การจัดการพื้นที่ ไม(มี 1.ใช4ร(วมกับหน(วยงานอื่น 1.ใช4ร(วมกับหน(วยงานอื่น 1.มีพื้นที่และปmายหรือสีสัญลักษณ


แสดงเพื่อกําหนดเฉพาะผู4ปJวย
ตรวจฉุกเฉิน

1.มีพื้นที่และปmายหรือสี
สัญลักษณ
แสดงเพื่อกําหนด
เฉพาะผู4ปJวยตรวจฉุกเฉิน

1.มีพื้นที่และปmายหรือสี
สัญลักษณ
แสดงเพื่อกําหนด
เฉพาะผู4ปJวยตรวจฉุกเฉิน

6.Reception/Register (บริเวณรับรองและ
ขึ้นทะเบียน)

7.Triage(พื้นที่คัดแยก) ไม(มี มีการจัดตั้งHospital  Triage 
เพียงอย(างเดียว

มีการจัดตั้งจุดคัดแยกเปGน
สัดส(วนเฉพาะของหน(วยงาน
ฉุกเฉิน อย(างน4อย 8 ชั่วโมงต(อวัน

มีการจัดตั้งจุดคัดแยกเปGนสัดส(วน
เฉพาะของหน(วยงานฉุกเฉิน อย(าง
น4อย 12 ชั่วโมงต(อวัน

มีการจัดตั้งจุดคัดแยกเปGนสัดส(วน
เฉพาะของหน(วยงานฉุกเฉิน 
อย(างน4อย 16 ชั่วโมงต(อวัน

มีการจัดตั้งจุดคัดแยกเปGน
สัดส(วนเฉพาะของหน(วยงาน
ฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง
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8.2 ลักษณะเฉพาะที่สําคัญ 2.ไม(มีเจ4าหน4าที่ดูแลติดตาม
อาการ

2.มีเจ4าหน4าที่ดูแลติดตามอาการ 2.มีเจ4าหน4าที่ดูแลติดตามอาการ 
และอยู(ใกล4Reception/Register 
และ triage area

2.ตามเกณฑ
Mature และมีสิ่ง
อํานวยความสะดวก สามารถ
เข4าถึงห4องน้ํา มีที่เปลี่ยนผ4าอ4อม
หรือชําระเด็กทารก 

2.ตามเกณฑ
Advance

3.ไม(สะดวกสําหรับผู4ปJวย
wheelchairs, รถเข็นเด็ก, 
ผู4ปJวยที่ใช4ไม4เท4า

3.สะดวกสําหรับผู4ปJวย
wheelchairs, รถเข็นเด็ก, ผู4ปJวยที่
ใช4ไม4เท4า

3.มีสิ่งแวดล4อมที่เปGนhealing 
environment

3.มีสิ่งแวดล4อมที่เปGนhealing
 environment(ประสาท
สัมผัสทั้งห4า)

1. ขนาดพื้นที่น4อยกว(า 25 % 
ของ Role model

1. ขนาดพื้นที่ 25-50 % ของ 
Role model

1. ขนาดพื้นที่ 50-75 % ของ Role
 model

1. ขนาดพื้นที่เกินกว(า 75 % ของ
 Role model

1. พื้นที่อย(างน4อย 5ตร.ม.
ต(อผู4รับบริการ 1,000รายต(อปe

2. มีที่นั่งรอน4อยกว(า 25 % ของ
 Role model

2. มีที่นั่งรอ 25-50 % ของ 
Role model

2. มีที่นั่งรอ 50-75 % ของ Role
 model

2. มีที่นั่งรอเกินกว(า 75 % ของ 
Role model

2. มีที่นั่งรอ อย(างน4อย 1 ที่
ต(อผู4รับบริการ 1,000รายต(อปe

9.Acute treatment area

9.1 การจัดการพื้นที่ ไม(มี ใช4ร(วมกับพื้นที่ทั่วไป ไม(มีการ
จัดแยกพื้นที่ที่ชัดเจน

มีการระบุพื้นที่แยกชัดเจน แต(
ยังต4องใช4ร(วมกับผู4ปJวยที่มีความ
รุนแรงน4อยกว(า

มีพื้นที่แยกชัดเจน ผู4ปJวยที่มีความ
รุนแรงน4อยกว(าไม(มาใช4ร(วม

มีห4องแยกเฉพาะชัดเจน มีห4องแยกเฉพาะชัดเจนและ
ปmายหรือสีสัญลักษณ
แสดง
เพื่อกําหนด

8.3 ขนาดพื้นที่ที่เหมาะสม
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9.2 อุปกรณ
ที่ต4องมี มีอุปกรณ
พื้นฐานจําเปGน อุปกรณ

 Oxyger , Suction , ชุดให4
น้ําเกลือ

มีอุปกรณ
ติดตามและประเมิน
อาการพร4อม ได4แก( ECG, NIBP,
 SpO2 , temperature,X-Ray 
viewing box  

เหมือนเกณฑ
 Basically 
Effectiveness และต4องมีอุปกรณ

เพิ่มความสะดวก ได4แก( Ceiling  
rail for IV hooks หรือ ที่แขวน
น้ําเกลือที่แยกเฉพาะเตียงผู4ปJวยมี
ความมั่นคงแข็งแรง

เหมือนเกณฑ
 Mature เหมือนเกณฑ
 Advanced 
และมีอุปกรณ
 1 ชุด / เตียง

9.3 ขนาดพื้นที่ที่เหมาะสม ขนาดพื้นที่น4อยกว(า 25 % ของ 
Role model

ขนาดพื้นที่ 25-50 % ของ 
Role model

ขนาดพื้นที่ 50-75 % ของ Role 
model

ขนาดพื้นที่เกินกว(า 75 % ของ 
Role model

พื้นที่รวมอย(างน4อย 1ตร.ม.
ต(อผู4รับบริการ 1,100รายต(อ
ปe หรือ1ตร.ม.ต(อผู4ปJวย
admit 400 รายต(อปe หรือ 
มีขนาดอย(างน4อย 12 ตาราง
เมตรต(อเตียง และระยะห(าง
ระหว(างเตียงอย(างน4อย 2.4 
เมตร

10.Ambulatory area(บริเวณรักษาไป-กลับ) ใช4ร(วมกับพื้นที่ทั่วไป ไม(มี
การจัดแยกพื้นที่ที่ชัดเจน

มีโซนแยกชัดเจนอยู(ในแผนก 
แต(ยังคงต4องใช4ร(วมกับผู4ปJวย
ฉุกเฉินอยู(

มีโซนแยกชัดเจนอยู(ในแผนก 
โดยพื้นที่แยกจากผู4ปJวยฉุกเฉิน
ชัดเจน

เข4าเกณฑ
 Basically 
Effectiveness และมีห4องตรวจ
แยกเฉพาะผู4ปJวยไม(ฉุกเฉิน อย(าง
น4อย 12ชม.

เข4าเกณฑ
 Basically 
Effectiveness และมีห4องตรวจ
แยกเฉพาะผู4ปJวยไม(ฉุกเฉิน อย(าง
น4อย 16ชม.

มีห4องตรวจแยกเฉพาะผู4ปJวย
ไม(ฉุกเฉิน ตลอด24ชม.นอก
แผนก
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11.Circulatory Space พื้นที่สํารอง ในการ
บริหารจัดการ ผู4ปJวยฉุกเฉินจํานวนมากและ
อุบัติเหตุหมู(

ไม(มีการระบุพื้นที่สํารอง 
ในการบริหารจัดการ 
ผู4ปJวยฉุกเฉินจํานวนมาก
และอุบัติเหตุหมู(

มีการกําหนดพื้นที่สํารอง ใน
การบริหารจัดการ ผู4ปJวยฉุกเฉิน
จํานวนมากและอุบัติเหตุหมู(

1.มีการกําหนดพื้นที่สํารอง ใน
การบริหารจัดการ ผู4ปJวยฉุกเฉิน
จํานวนมากและอุบัติเหตุหมู(

1. มีครบตามBasic  1. มีครบตามMature 1. มีครบตามAdvanced

2.มีปmายแสดงตําแหน(งของพิ้นที่
สํารองที่มองเห็นได4อย(างชัดเจน

2. ปmายแสดงตําแหน(งของพิ้นที่
สํารองตรงตามที่กําหนดไว4ในแผน

2. พื้นที่สํารอง ในการบริหาร
จัดการ ผู4ปJวยฉุกเฉินจํานวนมาก
และอุบัติเหตุหมู( สามารถใช4งาน
ได4จริง

2. มีการทบทวนพื้นที่สํารอง
ที่กําหนดไว4ทุกปeและ/หรือมี
การถอดบทเรียนประเมิน
ความเหมาะสมของพื้นที่
สํารองหลังเกิดเหตุการณ
จริง

ไม(มี ใช4ร(วมกับหน(วยงานอื่น ใช4พื้นที่ร(วมกับพื้นที่อื่นภายในER จัดเปGนพื้นที่แยกเฉพาะแต(ไม(มี
อุปกรณ
อํานวยความสะดวกในการ
รับประทานอาหาร

 1.จัดเปGนพื้นที่เฉพาะ      2.มี
อุปกรณ
อํานวยความสะดวกเช(น
ตู4เย็น ไมโครเวฟ กระติกน้ําร4อน 
เปGนต4น

1.มีห4องพักเปGนสัดส(วน       
 2.มีอุปกรณ
อํานวยความ
สะดวกเช(นตุ4เย็น ไมโครเวฟ 
กระติกน้ําร4อน เปGนต4น

2.มีห4องสําหรับนอนพักผ(อน มีตู4
เก็บของส(วนตัว เปลี่ยนเสื้อผ4าได4

2.มีห4องสําหรับนอนพักผ(อน มีตู4
เก็บของส(วนตัว เปลี่ยนเสื้อผ4าได4

2.มีห4องสําหรับนอนพักผ(อน
 มีตู4เก็บของส(วนตัว เปลี่ยน
เสื้อผ4าได4

3.มีห4องสุขา ห4องอาบน้ําภายใน
ส(วนพักเปGนสัดส(วน ปลอดภัย 
แยกจากส(วนบริการ

3.มีห4องสุขา ห4องอาบน้ํา
ภายในส(วนพักเปGนสัดส(วน 
ปลอดภัย แยกจากส(วน
บริการ

12.Staff Relaxation area (พื้นที่สําหรับ
พักผ(อนหรือผ(อนคลายของเจ4าหน4าที่ในช(วง
คาบหยุดพัก( โดยเปGนพื้นที่รับประทาน
อาหาร นอนหลับ ทํากิจกรรมส(วนตัวที่ผ(อน
คลายต(างๆ)
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4.มีอุปกรณ
อํานวยความ
สะดวก ในการผ(อนคลาย
ร(างกาย จิตใจ เช(น เครื่อง
เสียง relaxation music 
อุปกรณ
ออกกําลังกาย เปGน
ต4น

13. บริเวณหัตถการพิเศษ (เช(น ห4องเฝ�อก 
ห4องตรวจพิเศษ

จําเพาะโรค ห4องแยกสําหรับโรคติดต(อ เปGน
ต4น)

ไม(มี ดูแลปะปนกันกับ
ผู4ปJวยทั่วไป

จัดพื้นที่ทําหัตถการ หรือแยก
โรค รวมอยู(ในแผนก แต(ไม(ได4
คํานึงถึงหลักกลศาสตร
การไหล
ของอากาศและการแพร(กระจาย
เชื้อ

จัดพื้นที่ทําหัตถการ หรือแยก
โรค รวมอยู(ในแผนก โดย
พิจารณาถึงหลักกลศาสตร
การ
ไหลของอากาศและการ
แพร(กระจายเชื้อ

มีห4องแยกโรคสําหรับโรคติดต(อ    
ห4องเฝ�อก ห4องตรวจพิเศษเฉพาะ
โรค แต(ไม(ได4คํานึงถึงหลัก
กลศาสตร
การไหลของอากาศและ
การแพร(กระจายเชื้อ

มีห4องแยกโรคสําหรับโรคติดต(อ   
 ห4องเฝ�อก ห4องตรวจพิเศษเฉพาะ
โรค โดยพิจารณาถึงหลัก
กลศาสตร
การไหลของอากาศ
และการแพร(กระจายเชื้อ

14. ห4องเรียน
14.1 การจัดการพื้นที่ ไม(มี ใช4ร(วมกับห4องประชุมของ

โรงพยาบาล
ใช4ร(วมกับห4องประชุมของ
โรงพยาบาล

1. ใช4ร(วมกับห4องประชุมของแผนก 1.มีห4องเรียนแยกเฉพาะ 1.มีห4องเรียนแยกเฉพาะ

14.2 อุปกรณ
ที่ต4องมี 2.มีอุปกรณ
ที่ใช4อํานวยการเรียน
การสอน ได4แก( DVD,Television ,
Slide projector,Overhead 
projector,Whiteboard,

Computer,X-Ray 
viewer,Telephone 

2.มีอุปกรณ
ที่ใช4อํานวยการเรียน
การสอน ได4แก( DVD,Television
 ,Slide projector,Overhead 
projector,Whiteboard,

Computer,X-Ray 
viewer,Telephone 

2.มีอุปกรณ
ที่ใช4อํานวยการ
เรียนการสอน ได4แก( 
DVD,Television ,Slide 
projector,Overhead 
projector,Whiteboard,

Computer,X-Ray 
viewer,Telephone 
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คะแนนที่ไดN

14.3 ขนาดพื้นที่ที่เหมาะสม ขนาดพื้นที่น4อยกว(า 25 % ของ 
Role model

ขนาดพื้นที่ 25-50 % ของ 
Role model

ขนาดพื้นที่ 50-75 % ของ Role 
model

ขนาดพื้นที่เกินกว(า 75 % ของ 
Role model

พื้นที่ขนาดอย(างน4อย 0.8 
ตร.ม.ต(อผู4รับบริการ 1,000
รายต(อปe

15. สํานักงาน(ใช4เปGนสถานที่สําหรับการ
ทํางานของฝJายบริหาร
ของหน(วยงาน)

ไม(มี มีโต�ะแยกต(างหาก มีห4องเปGนสัดส(วน เหมือน Basically Effective มี
โต�ะแยกประจําตัวผู4บริหาร

เหมือน Mature ที่เก็บเอกสาร 
อุปกรณ
อํานวยความสะดวก 
อุปกรณ
สื่อสาร

เหมือน Advance

16. หน(วยสังเกตอาการ(short stay unit) 
สําหรับผู4ปJวยมี่มีแผนการรักษาที่ใช4เวลา
น4อยกว(า 24 ชม.

16.1 การจัดการพื้นที่ ไม(มี มีพื้นที่ให4สังเกตอาการอยู(ใน
พื้นที่ส(วนรวม ใช4อัตรากําลัง
เจ4าหน4าที่ร(วมกับส(วนอื่น

มีพื้นที่ให4สังเกตอาการอยู(ใน
พื้นที่ส(วนรวมโดยกั้นพื้นที่
ชัดเจน  และเจ4าหน4าที่ดูแลแยก
จากส(วนบริการอื่น

มีห4องแยกเปGนสัดส(วน มีstaff 
station และเจ4าหน4าที่ดูแลแยก
จากส(วนบริการอื่น แต(ไม(ได4ทํา
admit chart

มีห4องแยกเปGนสัดส(วนมีstaff 
station และเจ4าหน4าที่ดูแลแยก
จากส(วนบริการอื่นและทําadmit
 chart

มีห4องแยกเปGนสัดส(วนมีstaff
 station และเจ4าหน4าที่ดูแล
แยกจากส(วนบริการอื่นและ
ทําadmit chart

16.2 ขนาดพื้นที่ที่เหมาะสม ขนาดพื้นที่น4อยกว(า 25 % ของ 
Role model

ขนาดพื้นที่ 25-50 % ของ 
Role model

ขนาดพื้นที่ 50-75 % ของ Role 
model

ขนาดพื้นที่เกินกว(า 75 % ของ 
Role model

จํานวนอย(างน4อย 1 เตียงต(อ
 ผู4รับบริการ 4,000รายต(อปe

องคประกอบที่ 1.1
โดย  คณะทํางานพัฒนาระบบการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

พัฒนาตอยอดจาก คูมือแนวทางพัฒนาสูมาตรฐานดานการรักษาพยาบาลฉุกเฉินของโรงพยาบาลระดับตางๆ : กรมการแพทย ป พ.ศ.2552 ,  ISBN 978-974-422-544-2



 มิติที่ 2. การประเมินคณะทํางาน หรือบุคลากรในโรงพยาบาล
องค̂ประกอบ ที่ 1  อาคารสถานที่ 1,6,7

0 1 2 3 4 5
Absent Beginning Basically Mature Advanced Role model

 Effective
ตอนที่2 การประเมินด4านการบริหารจัดการ
1.ด4านความปลอดภัย ไม(มีนโยบายการจัดการ

ด4านความปลอดภัยเกี่ยวกัย
อาคารสถานที่

1.มีนโยบายการจัดการ
ความปลอดภัยเกี่ยวกัย
อาคารสถานที่

1.มีแผนการดูแลรักษา 
ตรวจสอบเชิงรุกเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล4อมและความ
ปลอดภัยระดับรพ.อันได4แก(
 ความปลอดภัยด4านอัคคีภัย
 วัตถุอันตราย เครื่องมือ
อุปกรณ
การแพทย
 และ
ระบบสาธารณูปโภค

1.เหมือน Basically 
Effective และ หน(วยงาน
ฉุกเฉินได4รับการตรวจสอบ
ด4านความปลอดภัย
สิ่งแวดล4อมทุก 6เดือน ใน
ส(วนบริการ และทุก 1 ปe ใน
ส(วนสนับสนุน

1.เหมือน Mature และ
หน(วยงานนําผลการ
ตรวจสอบระดับรพ.มาปรับ
แผนการดูแลรักษาทุก 1 ปe

เหมือน Advanced และ มี
ความต(อเนื่องกันอย(างน4อย 2 
รอบการประเมิน

2.มีผู4รับผิดชอบดูแลเรื่อง
อาคารสถานที่เปGนลาย
ลักษณ
อักษร

2.มีผู4รับผิดชอบดูแลเรื่อง
อาคารสถานที่เปGนลาย
ลักษณ
อักษร

2.มีแผนการดูแลรักษา
เครื่องมืออุปกรณ
การแพทย
 
และสาธารณูปโภคโดยมี
ผู4รับผิดชอบระดับหน(วยงาน 
และทราบถึงแนวทางปฏิบัติ
เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

2.หน(วยงานฉุกเฉินได4รับการ
ตรวจสอบความปลอดภัย
จากผู4เชียวชาญภายนอก
อย(างน4อย ปeละ 1 ครั้ง

2.การปmองกันอัคคีภัย รพ.ไม(มีนโยบายเกี่ยวกับ
การปmองกันอัคคีภัย

1.รพ.มีนโยบายเกี่ยวกับ
การปmองกันอัคคีภัย

1.รพ.มีแผนการจัดการ
อัคคีภัยในรพ.

1. รพ.มีแผนการจัดการ
อัคคีภัยในทุกหน(วยงาน
ตลอดจนแผนการลดความ
เสียหายที่เกิดจากอัคคีภัยใน
หน(วยงาน

1. รพ. มีการฝ�กซ4อมแผน
อัคคีภัยทุกปe

เหมือน Advanced มีความ
ต(อเนื่องกันอย(างน4อย 2 รอบ
การประเมิน

เกณฑ^การใหNคะแนน
คะแนนที่

ไดN

                 การใหNคะแนน

หัวขNอการประเมิน
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เกณฑ^การใหNคะแนน
คะแนนที่

ไดN

                 การใหNคะแนน

หัวขNอการประเมิน

2.มีผู4รับผิดชอบดูแลเรื่อง
การปmองกันอัคคีภัยเปGน
ลายลักษณ
อักษร

2.มีแผนดูแลรักษาเครื่องมือ
ในการปmองกันและควบคุม
อัคคีภัย โดยระบุผู4รับผิดชอบ

2.มีแผนดูแลรักษาเครื่องมือ
ในการปmองกันและควบคุม
อัคคีภัย โดยระบุผู4รับผิดชอบ

2. มีการวิเคราะห
หลังการ
ซ4อมแผน และมีการ
ปรับเปลี่ยนแผนทุกปe

3.สิ่งแวดล4อมที่เอื้อต(อการมีสุขภาพดี ไม(มี 1.รพ.มีนโยบายเกี่ยวกับ
การดูแลสิ่งแวดล4อมของ
โรงพยาบาล

1.รพ.มีแผนการจัดการปรับ
สิ่งแวดล4อมให4เอื้อต(อการมี
สุขภาพดี ทั้งผู4ปJวย ญาติ 
และเจ4าหน4าที่ทุกระดับ

1.เหมือน Basically 
Effective และจัด
สิ่งแวดล4อมที่ผ(อนคลายใน
หน(วยงาน

เหมือน Mature  และจัด
สิ่งแวดล4อมที่ผ(อนคลายทุก
จุดของรพ.

เหมือน Advanced และมี
ความต(อเนื่องกันอย(างน4อย 2 
รอบการประเมิน

2.มีผู4รับผิดชอบดูแลเรื่อง
สิ่งแวดล4อมของ
โรงพยาบาลเปGนลาย
ลักษณ
อักษร

2.มีอุปกรณ
และ
สภาพแวดล4อมที่ลดโอกาส
การปJวยหรือบาดเจ็บจาก
การปฏิบัติงาน เช(น ความ
สูงของโต�ะเก4าอี้ ระดับแสง
สว(างที่เหมาะสม การ
ไหลเวียนอากาศที่ได4
มาตรฐาน

2.หน(วยงานมีส(วนร(วมในการ
ช(วยลดของเสีย
(Reduce/Reuse/Recycle)

3.มีนโยบายการใช4ระบบ 5
 ส ในการดูแลความ
เรียบร4อยของอาคารสถารที่
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4.การควบคุมการติดเชื้อ ไม(มี มีนโยบายกลยุทธ
และ
มาตรการการปmองกัน 
และควบคุมการติดเชื้อ
ของรพ. ที่ครอบคลุมทั้ง
ผู4ปJวย  ผู4มาเยือน และ
บุคลากรของรพ. โดยระบุ
ผู4รับผิดชอบอย(างชัดเจน

เหมือน Beginning และมี
ระบบ IC ที่เหมาะสม เปGน
ที่ยอมรับเปGนไปตาม
กฏหมายและข4อบังคับที่
เกี่ยวข4อง

1. เหมือน Basically 
Effective และมีการ
วิเคราะห
จุดเสี่ยงของการติด
เชื้อในกระบวนการงาน ECS
 คุณภาพ  เพื่อสร4างจุดเน4น
ในการปmองกันและควบคุม
การติดเชื้อ

1. เหมือน Mature และมี
การทบทวนแล4วพบ
อุบัติการณ
การติดเชื้อ 
วิเคราะห
และวางแนว
ทางแก4ไขปรับเปลี่ยนเชิง
ประบบในกระบวนการงาน 
ECS อย(างน4อยปeละ 1 ครั้ง

เหมือน Advanced และมี
ความต(อเนื่องกันอย(างน4อย 2 
รอบการประเมิน

2. หน(วยงานมีแผนการ
ควบคุมการติดเชื้อที่
สอดคล4องกับโรงพยาบาล 
โดยมีจุดเน4นคือ

  - ผู4ปJวยติดเชื้อทางเดิน
หายใจ

  - ผู4ปJวยติดเชื้อทางเดิน
หายใจรุนแรงที่ต4องการห4อง
negative pressure

  - โรคติดต(อที่มาพร4อมกัน
คราวละมากๆ

  - การจัดการขยะ
  - วัสดุ/อุปกรณ
ทาง
การแพทย
หมดอายุ

  - การเก็บเข็มและของมีคม

2. มี ICN 1 คน ต(อ 200 
เตียง และกรณีรพ. ขนาด
น4อยกว(า 90 เตียง ต4องได4รับ
การอบรมหลักสูตรอย(างน4อย
 2 สัปดาห
 หากขนาด
มากกว(า 90 เตียง ICN ต4อง
ได4รับการอบรมหลักสูตร
อย(างน4อย 4 เดือน มีหน4าที่
ช(วยดูแลและสนับสนุนระบบ
การควบคุมการติดเชื้อใน
หน(วยงาน
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1. ED director ไม(มี มี แต(ไม(มีคําสังแต(งตั้ง

มอบหมายเปGนทางการ และไม(
มีบทบาทชัดเจน

ผอ.มีคําสังแต(งตั้งมอบหมาย
เปGนทางการ และมีบทบาท
ชัดเจน

มีหัวหน4าแพทย
ดูแลระบบได4
ตลอด 24ชม และมีอายุงานใน
โรงพยาบาลอย(างน4อย 2 ปe

มีหัวหน4าแพทย
ดูแลระบบได4
ตลอด 24ชม มีอายุงานใน
โรงพยาบาลอย(างน4อย 3 ปe

มีหัวหน4าแพทย
ดูแลระบบได4ตลอด
 24ชม มีอายุงานมากกว(า 3 ปe

2. แพทย
แผนกฉุกเฉิน
2.1 แพทย
เวชศาสตร
ฉุกเฉิน ไม(มี มีปฏิบัติงานเฉพาะในเวลา

ราชการ
มีปฏิบัติงานประจําเวรเช4าใน
เวลาราชการ  เวรบ(ายตามได4

มีปฏิบัติงานประจําเวรเช4าบ(าย
 ในวันราชการ

มี ปฏิบัติงานประจําเวรเช4า
บ(าย ในวันราชการ นอก
เวลาปรึกษาได4ตลอด

มีปฏิบัติงานประจําตลอด 24 ชม

2.2 แพทย
สาขาอื่น/GP ไม(มี มีปฏิบัติงานเฉพาะในเวลา
ราชการ (ใช4ร(วมกับแผนกอื่น)

มีปฏิบัติงานประจําเวรเช4าในวัน
เวลาราชการ ปฏิบัติงานเฉพาะ 
ER , เวรบ(ายเปGนแพทย
เวรใช4
ร(วมตามได4

มี ปฏิบัติงานประจําเวรเช4าทุก
วัน และมีในเวรบ(ายทุกวัน (ใช4
ร(วม)

มีปฏิบัติงานประจําเวรเช4า-
บ(าย ทุกวัน ประจําเฉพาะ ER

มีปฏิบัติงานประจําตลอด 24 ชม 
ปฏิบัติงานเฉพาะ ER

                 การใหNคะแนน

หัวขNอการประเมิน

เกณฑ^การใหNคะแนน
คะแนนที่
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เกณฑ^การใหNคะแนน
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2.3 Forensic (แพทย
นิติเวช) ไม(มี มี ในเวลาราชการ มีปฏิบัติงานประจําเวรเช4าในวัน
เวลาราชการ  เวรบ(ายตามได4

มี ปฏิบัติงานประจําเวรเช4าบ(าย
 ในเวลาราชการ

มีปฏิบัติงานประจําเวรเช4า
บ(าย ในวันเวลาราชการ นอก
เวลาตามได4ตลอด

มีปฏิบัติงานประจําตลอด 24 ชม

3.พยาบาล
3.1   Head nurse ไม(มี มี แต(ไม(มีคําสั่งแต(งตั้งตามลาย

ลักษณ
อักษร
มีคําสั่งแต(งตั้งเปGนลายลักษณ

อักษร

1.มีคําสั่งแต(งตั้งเปGนลาย
ลักษณ
อักษร

1.มีคําสั่งแต(งตั้งเปGนลาย
ลักษณ
อักษร

1. ผ(านการอบรมหลักสูตรเฉพาะ
ทางการบริหารการพยาบาล
หลักสูตร 4 เดือน หรือ ผู4บริหาร
ระดับต4น หรือ จบปริญญาโทสาขา
เฉพาะ

2. ทําหน4าที่ภารกิจด4านบริหาร
 70%  ปฏิบัติการ 30%

2. ทําหน4าที่ภารกิจด4าน
บริหาร 70%  ปฏิบัติการ 
30%

2. ทํางานER มากกว(า 10 ปe

3. ผ(านการอบรมหลักสูตร
เฉพาะทางการบริหารการ
พยาบาลหลักสูตร 4 เดือน 
หรือผู4บริหารระดับต4น หรือจบ
ปริญญาโทสาขาเฉพาะบริหาร
การพยาบาล

3. ผ(านการอบรมหลักสูตร
เฉพาะทางการบริหารการ
พยาบาลหลักสูตร 4 เดือน 
หรือผู4บริหารระดับต4น หรือ
จบปริญญาโทสาขาเฉพาะ
บริหารการพยาบาล

4. ทํางานER น4อยกว(า 5 ปe 4. ทํางาน ER มากกว(า 5 ปe
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3.2  EN /ENP ไม(มีพยาบาลที่ผ(าน
การอบรม EN /ENP

มีพยาบาลที่ผ(านการอบรม EN
 /ENPแต(ปฏิบัติการตามเวร
ปกติไม(เจาะจง (มีบ4าง-ไม(มีบ4าง)

มีพยาบาลที่ผ(านการอบรม EN
 /ENPมีปฏิบัติการในเวรเช4าปกติ

 มีพยาบาลที่ผ(านการอบรม EN
 /ENPมีปฏิบัติการเฉพาะในเวร
เช4า บ(าย

 1.มีพยาบาลที่ผ(านการอบรม
 EN /ENPครบทุกเวรอย(าง
น4อยเวรละ 1 คน

 1. มีพยาบาลที่ผ(านการอบรม EN
 /ENPครบทุกเวรอย(างน4อยเวรละ
 1 คน

2. มากกว(า 50% ของ
พยาบาลวิชาชีพER ผ(านการ
อบรม EN /ENP

2. พยาบาลวิชาชีพER ทุกคน 
ผ(านการอบรม EN /ENP

3.3  RN มีประจํา แต(ต4อง
ปฏิบัติงานในส(วน
งานอื่นด4วย และผลิต
ภาพของหน(วยงาน
(Productivity)รวม
เกิน110%

1.มีประจําERตลอด โดยไม(ต4อง
ปฏิบัติงานในส(วนงานอื่น แต(
Productivityรวมเกิน110%

1.ผลิตภาพของหน(วยงานอยู(ใน
เกณฑ
มาตรฐาน (Productivity)
 คือ 90-110% และมีพยาบาล
วิชาชีพอย(างน4อย 50% ของFTE

1.ผลิตภาพของหน(วยงานอยู(ใน
เกณฑ
มาตรฐาน 
(Productivity) คือ 90-110%
 และมีพยาบาลวิชาชีพอย(าง
น4อย 60% ของFTE

1.ผลิตภาพของหน(วยงานอยู(
ในเกณฑ
มาตรฐาน 
(Productivity) คือ 
90-110% และมีพยาบาล
วิชาชีพอย(างน4อย 70% ของ
FTE

1.ผลิตภาพของหน(วยงานอยู(ใน
เกณฑ
มาตรฐาน (Productivity) 
คือ 90-110% และมีพยาบาล
วิชาชีพอย(างน4อย 80% ของFTE

2.ผ(านการอบรมหลักสูตรACLS
 100%

2.ผ(านการอบรมหลักสูตรACLS
 และพยาบาลกู4ชีพเปGนอย(างน4อย

2. พยาบาลวิชาชีพอุบัติเหตุ
ฉุกเฉินผ(านการประเมิน
สมรรถนะ(Competency)≥ 
50%

 2. พยาบาลวิชาชีพอุบัติเหตุ
ฉุกเฉินผ(านการประเมิน
สมรรถนะ(Competency)≥ 
50%

2. พยาบาลวิชาชีพอุบัติเหตุ
ฉุกเฉินผ(านการประเมินสมรรถนะ
(Competency)≥ 80%

3.ผ(านการอบรมหลักสูตรACLS
 พยาบาลกู4ชีพและการ
พยาบาลฉุกเฉินเปGนอย(างน4อย

3.ความพึงพอใจของบุคลากร
และบรรยากาศการทํางาน
มากกว(า 85%

3. ความพึงพอใจของบุคลากร
และบรรยากาศการทํางานมากกว(า
 85%
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4.ผ(านการอบรมหลักสูตร
ACLS ATLS พยาบาลกู4ชีพ
การพยาบาลฉุกเฉิน การคัด
แยกผู4ปJวย และการพยาบาล
สาธารณภัยเปGนอย(างน4อย

4.ได4รับการอบรมด4านการ
พยาบาลที่เกี่ยวข4องเรื่องการคัด
กรอง การช(วยฟ��นคืนชีพ การช(วย
แพทย
ทําหัตการที่สําคัญ เจาะ
ปอด Cut Down การดูแลกลุ(ม
โรคที่มีความเสี่ยงสูง stroke ACS
 HI Sepsis  80%

3.4 Nurse Aid  / ผู4ช(วยพยาบาล ไม(มี มีเฉพาะเวรเช4าแต(ต4อง
ปฏิบัติงานในส(วนงานอื่นด4วย

มีเฉพาะเวรเช4า 1 คน อยู(
ประจําER ไม(ต4องปฏิบัติงานใน
ส(วนงานอื่น

1. มีเฉพาะเวรเช4าและบ(าย 
เวรละ 1 คนอยู(ประจําER ไม(
ต4องปฏิบัติงานในส(วนงานอื่น

1.มีครบเช4า บ(าย ดึก อยู(
ประจําER ไม(ต4องปฏิบัติงาน
ในส(วนงานอื่น

1. มีปฏิบัติงานประจําERตลอด24
ชม.

2.ผ(านการอบรมหลักสูตรการ
ช(วยฟ��นคืนชีพพื้นฐาน(BLS) 
การควบคุมการติดเชื้อ(IC)

2.ผ(านการอบรมหลักสูตร
การช(วยฟ��นคืนชีพพื้นฐาน
(BLS) การควบคุมการติดเชื้อ
(IC)

2. ผ(านการอบรมหลักสูตรที่
เกี่ยวข4องกับงาน  ไม(ต่ํากว(า 3 วัน
ต(อคนต(อปe

4. บุคลากรทางการแพทย
อื่นๆ
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ไดN

4.1 EMT-I ไม(มี มีเฉพาะเวรเช4า/ใช4ร(วมกับ
หน(วยงานอื่น

มี 1 เวร ใน 1 วัน (อาจเปGน
เช4า-บ(าย หรือ ดึก ก็ได4) ไม(
เจาะจง

มีมากกว(า 1 เวร แต(ไม(ครบ 3 
เวร

1.มีครบเช4าบ(ายดึก 1. ได4รับการผึกอบรมผู4ช(วยเหลือ
ผู4ปJวยเพิ่มเติมหลักสูตรที่เกี่ยวข4อง
กับงานไม(ต่ํากว(า 3 วัน ต(อคนต(อปe

2.ผ(านการอบรมหลักสูตร
การช(วยฟ��นคืนชีพพื้นฐาน
(BLS) การจัดการสาธารณภัย

2.ผ(านการอบรมหลักสูตรการช(วย
ฟ��นคืนชีพพื้นฐาน(BLS) การ
จัดการสาธารณภัย mini-MERT 
กู4ชีพทางน้ํา การลําเลียงทาง
อากาศยาน

4.2 EMI-B ไม(มี มีเฉพาะเวรเช4า/ใช4ร(วมกับ
หน(วยงานอื่น

มี 1 เวร ใน 1 วัน (อาจเปGน
เช4า-บ(าย หรือ ดึก ก็ได4) ไม(
เจาะจง

มีมากกว(า 1 เวร แต(ไม(ครบ 3 
เวร

1.มีครบเช4าบ(ายดึก 1. ได4รับการผึกอบรมผู4ช(วยเหลือ
ผู4ปJวยเพิ่มเติมหลักสูตรที่เกี่ยวข4อง
กับงานไม(ต่ํากว(า 3 วัน ต(อคนต(อปe

2.ผ(านการอบรมหลักสูตร
การช(วยฟ��นคืนชีพพื้นฐาน
(BLS) การจัดการสาธารณภัย
, ESB , IC

2.ผ(านการอบรมหลักสูตรการช(วย
ฟ��นคืนชีพพื้นฐาน(BLS) การ
จัดการสาธารณภัย mini-MERT 
กู4ชีพทางน้ํา การลําเลียงทาง
อากาศยาน
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เกณฑ^การใหNคะแนน
คะแนนที่

ไดN

4.2 เวรเปล ไม(มี 1. มี/ปฏิบัติหน4าที่อื่นร(วมด4วย 1. มีเฉพาะเวรเช4า 1. มีเฉพาะเวรเช4า บ(าย 1. มีเฉพาะเวรเช4า บ(าย ดึก 
ผ(านการอบรม

1. มีครบเช4า บ(าย ดึก

2. ผ(านการอบรม ยก
เคลื่อนย4าย ,BLS , IC , ESB

2. ผ(านการอบรม ยกเคลื่อนย4าย
 ,BLS , IC , ESB

2. ผ(านการอบรม ยก
เคลื่อนย4าย ,BLS , IC , ESB

2. ผ(านการอบรม ยก
เคลื่อนย4าย ,BLS , IC , ESB

2. ผ(านการอบรมหลักสูตรที่
เกี่ยวข4องกับงานไม(ต่ํากว(า 3 วัน 
ต(อคนต(อปe

4.3 เจ4าหน4าที่ธุรการฉุกเฉิน ไม(มี มีเฉพาะเวรเช4าวันราชการ แต(
ทําหน4าที่อื่นร(วมด4วย เช(น ทํา
บัตร

มีเฉพาะเวรเช4าวันราชการ และ
ทําหน4าที่เฉพาะงานธุรการ

มีเฉพาะในเวรเช4าทุกวันไม(เว4น
วันหยุดราชการ และทําหน4าที่
เฉพาะงานธุรการ

มีเฉพาะในเวรเช4าและเวร
บ(ายทุกวันไม(เว4น
วันหยุดราชการ และทํา
หน4าที่เฉพาะงานธุรการ

มีครบเวรเช4า บ(าย ดึก ทุกวัน 
และทําหน4าที่เฉพาะงานธุรการ

4.4 เจ4าหน4าที่ทําความสะอาด ไม(มี มี/ปฏิบัติหน4าที่อื่นร(วมด4วย มีเฉพาะเวรเช4า มีเฉพาะเวรเช4า บ(าย มีเฉพาะเวรเช4า บ(าย ดึก 
ผ(านการอบรม

มีครบเช4า บ(าย ดึก ผ(านการอบรม
หลักสูตรที่เกี่ยวข4องกับงานไม(ต่ํา
กว(า 3 วัน ต(อคนต(อปe
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1. Triage
1.1 triage system 1.แผนกฉุกเฉินไม(มีการคัด

แยกผู4ปJวย ด4วยระบบการคัด
แยกผู4ปJวยฉุกเฉินที่เปGนที่
ยอมรับเพียงหนึ่งเดียวใน
ระดับจังหวัด

1.แผนกฉุกเฉินมีการคัด
แยกผู4ปJวยด4วยระบบการ
คัดแยกผู4ปJวยฉุกเฉินที่เปGน
ที่ยอมรับเพียงหนึ่งเดียวใน
ระดับจังหวัด แต(เปGน
ระบบที่แตกต(างกับแผนก
ผู4ปJวยนอก

1.แผนกฉุกเฉินมีการคัด
แยกผู4ปJวยด4วยระบบการ
คัดแยกผู4ปJวยฉุกเฉินที่เปGน
ที่ยอมรับเพียงหนึ่งเดียวใน
ระดับจังหวัด แต(เปGนระบบ
ที่แตกต(างกับแผนกผู4ปJวย
นอก

1.แผนกฉุกเฉินและแผนก
ผู4ปJวยนอกมีการใช4ระบบการ
คัดแยกเปGนระบบเดียวกัน 
โดยใช4ระบบการคัดแยกผู4ปJวย
ฉุกเฉินที่เปGนที่ยอมรับเพียง
หนึ่งเดียวในระดับจังหวัด

1.แผนกฉุกเฉินและแผนกผู4ปJวย
นอกมีการใช4ระบบการคัดแยก
เปGนระบบเดียวกัน โดยใช4ระบบ
การคัดแยกผู4ปJวยฉุกเฉินที่เปGนที่
ยอมรับเพียงหนึ่งเดียวในระดับ
จังหวัด

1.แผนกฉุกเฉินและแผนกผู4ปJวย
นอกมีการใช4ระบบการคัดแยก
เปGนระบบเดียวกัน โดยใช4ระบบ
การคัดแยกผู4ปJวยฉุกเฉินที่เปGนที่
ยอมรับเพียงหนึ่งเดียวในระดับ
จังหวัด

2.สามารถนําผลการคัด
แยกผู4ปJวยมาร(วมในการ
ตัดสินใจจัดลําดับในการ
ดูแลผู4ปJวยได4จริง

2.สามารถนําผลการคัด
แยกผู4ปJวยมาร(วมในการ
ตัดสินใจจัดลําดับในการ
ดูแลผู4ปJวยได4จริง

2.สามารถนําผลการคัดแยก
ผู4ปJวยมาร(วมในการตัดสินใจ
จัดลําดับในการดูแลผู4ปJวยได4
จริง

2.สามารถนําผลการคัดแยก
ผู4ปJวยมาร(วมในการตัดสินใจ
จัดลําดับในการดูแลผู4ปJวยได4จริง

2.สามารถนําผลการคัดแยก
ผู4ปJวยมาร(วมในการตัดสินใจ
จัดลําดับในการดูแลผู4ปJวยได4จริง

เกณฑ^การใหNคะแนน

คะแนนที่ไดN

                 การใหNคะแนน

หัวขNอการประเมิน
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3.มีผลการทบทวนความ
ถูกต4องในการคัดแยกผู4ปJวย

3.มีผลการทบทวนความ
ถูกต4องในการคัดแยกผู4ปJวย

3.มีผลการทบทวนความถูกต4อง
ในการคัดแยกผู4ปJวย และมีการ
นําผลการทบทวนมาปรับใช4ใน
การคัดแยกผู4ปJวยใหม(

3.มีผลการทบทวนความถูกต4อง
ในการคัดแยกผู4ปJวย และมีการ
นําผลการทบทวนมาปรับใช4ใน
การคัดแยกผู4ปJวยและมีผลดีต(อ
การดูแลผู4ปJวยเชิงประจักษ


4.ไม(มีหลักฐานกระบวนการ 
หรือวิธีการ re-evaluation 
หรือ re-triage ผู4ปJวยที่รอรับ
การตรวจที่ERเปGนระยะๆ

4.มีหลักฐานกระบวนการ หรือ
วิธีการ re-evaluation หรือ 
re-triage ผู4ปJวยที่รอรับการ
ตรวจที่ERเปGนระยะๆ

4.มีหลักฐานกระบวนการ หรือ
วิธีการ re-evaluation หรือ 
re-triage ผู4ปJวยที่รอรับการตรวจ
ที่ERเปGนระยะๆ
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1.2 triage personnel ผู4ประเมินคัดแยกผู4ปJวย ไม(
ผ(านการอบรมการคัดแยก
ผู4ปJวยฉุกเฉิน

ผู4ประเมินคัดแยกผู4ปJวย 
ผ(านการอบรมการคัดแยก
ผู4ปJวยฉุกเฉิน

ผู4ประเมินคัดแยกผู4ปJวย
เปGนผู4ช�วยเวชกรรมระดับ

นฉพ.หรือ จฉพ.b หรือ
พยาบาลวิชาชีพอายุงาน
น4อยกว(า 1 ปe ที่ผ(านการ
อบรมการคัดแยกผู4ปJวย
ฉุกเฉิน เปGนผู4มีหน4าที่คัด
แยกผู4ปJวยเกินกว(า 50%
ของช(วงเวลา

ผู4ประเมินคัดแยกผู4ปJวยเปGน
พยาบาลวิชาชีพอายุงาน
มากกว(า 1ปe และผ(านการ
อบรมการคัดแยกผู4ปJวยฉุกเฉิน
 เปGนผู4มีหน4าที่คัดแยกผู4ปJวย
เกินกว(า 50%ของช(วงเวลา

ผู4ประเมินคัดแยกผู4ปJวยเปGน
พยาบาลวิชาชีพอายุงานมากกว(า
 3 ปe และผ(านการอบรมการคัด
แยกผู4ปJวยฉุกเฉิน เปGนผู4มีหน4าที่
คัดแยกผู4ปJวยเกินกว(า 50%ของ
ช(วงเวลา

ผู4ประเมินคัดแยกผู4ปJวยเปGน
พยาบาลวิชาชีพอายุงานมากกว(า
 3 ปe และผ(านการอบรมการคัด
แยกผู4ปJวยฉุกเฉิน เปGนผู4มีหน4าที่
คัดแยกผู4ปJวย 100%ของช(วงเวลา

2. Resuscitation 1.ผู4ปJวยที่อยู(ในภาวะคุกคาม
ชีวิตได4รับการดูแลภายใน 4 
นาที  <100%

1.ผู4ปJวยที่อยู(ในภาวะ
คุกคามชีวิตได4รับการดูแล

ทันที   ภายใน 4 นาที 

<100%

1.ผู4ปJวยที่อยู(ในภาวะ
คุกคามชีวิตได4รับการดูแล
ทันที   ภายใน 4 นาที  
ครบ100%

1.ผู4ปJวยที่อยู(ในภาวะคุกคาม
ชีวิตได4รับการดูแลทันที   
ภายใน 4 นาที ครบ 100%

1.ผู4ปJวยที่อยู(ในภาวะคุกคามชีวิต
ได4รับการดูแลทันที   ภายใน 4 
นาที ครบ 100%

1.ผู4ปJวยที่อยู(ในภาวะคุกคามชีวิต
ได4รับการดูแลทันที   ภายใน 4 
นาที ครบ  100%

องคประกอบที่ 3
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2.ไม(มีการทบทวนการดูแล
ผู4ปJวยที่อยู(ในภาวะคุกคาม
ชีวิต

2.มีการทบทวนการดูแล
ผู4ปJวยที่อยู(ในภาวะคุกคาม
ชีวิต

2.มีการทบทวนการดูแล
ผู4ปJวยที่อยู(ในภาวะคุกคาม
ชีวิต

2.มีการทบทวนการดูแล
ผู4ปJวยที่อยู(ในภาวะคุกคาม
ชีวิต และนําผลการทบทวน
มาปรับหรือสร4างแนวทาง/
กระบวนการดูแลผู4ปJวยที่มี
ภาวะคุกคามแก(ชีวิตที่พบของ
หน(วยงานโดยเข4าได4กับบริบท
ของโรงพยาบาล

2.มีการทบทวนการดูแลผู4ปJวยที่
อยู(ในภาวะคุกคามชีวิต และนํา
ผลการทบทวนมาปรับหรือสร4าง
แนวทาง/กระบวนการดูแล
ผู4ปJวยที่มีภาวะคุกคามแก(ชีวิตที่
พบของหน(วยงานโดยเข4าได4กับ
บริบทของโรงพยาบาล

2.มีการทบทวนการดูแลผู4ปJวยที่
อยู(ในภาวะคุกคามชีวิต และนํา
ผลการทบทวนมาปรับหรือสร4าง
แนวทาง/กระบวนการดูแลผู4ปJวย
ที่มีภาวะคุกคามแก(ชีวิตที่พบของ
หน(วยงานโดยเข4าได4กับบริบทของ
โรงพยาบาลครบถ4วนและแสดง
ลัพธ
ผลการปฏิบัติงานดีขึ้น

3.อัตราการเกิดภาวะหัวใจหยุด
เต4นในแผนกฉุกเฉิน (Intra- ED 
cardiac arrest)ของผู4ปJวยหนัก
(cat 1)ลดลง และการฟ��นชีพ
ของผู4ปJวยหัวใจหยุดเต4นนอก
โรงพยาบาล(Out of hospital 
cardiac arrest)ที่ยังไม(มีsign of
 deathเพิ่มขึ้น

3.อัตราการเกิดภาวะหัวใจหยุด
เต4นในแผนกฉุกเฉิน (Intra- ED 
cardiac arrest)ของผู4ปJวยหนัก
(cat 1)ลดลง และการฟ��นชีพของ
ผู4ปJวยหัวใจหยุดเต4นนอก
โรงพยาบาล(Out of hospital 
cardiac arrest)ที่ยังไม(มีsign of 
deathเพิ่มขึ้น

4.สร4างเครื่องมือหรือนวตกรรม 
ที่พิสูจน
แล4วว(ามีผลดีในการ
ช(วยชีวิตผู4ปJวย

องคประกอบที่ 3
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ไม(มีการเก็บข4อมูลผู4ปJวยที่มี
อาการทรุดลงเมื่อส(งต(อให4
ผู4รับผลงานภายใน

1. มีการเก็บข4อมูลผู4ปJวยที่
มีอาการทรุดลงเมื่อส(งต(อ
ให4ผู4รับผลงานภายใน 
อย(างเปGนลายลักษณ
อักษร

1. มีการเก็บข4อมูลผู4ปJวยที่
มีอาการทรุดลงเมื่อส(งต(อ
ให4ผู4รับผลงานภายใน อย(าง
เปGนลายลักษณ
อักษร

1. มีการเก็บข4อมูลผู4ปJวยที่มี
อาการทรุดลงเมื่อส(งต(อให4
ผู4รับผลงานภายใน อย(างเปGน
ลายลักษณ
อักษร

1. มีการเก็บข4อมูลผู4ปJวยที่มี
อาการทรุดลงเมื่อส(งต(อให4ผู4รับ
ผลงานภายใน อย(างเปGนลาย
ลักษณ
อักษร

1. มีการเก็บข4อมูลผู4ปJวยที่มี
อาการทรุดลงเมื่อส(งต(อให4ผู4รับ
ผลงานภายใน อย(างเปGนลาย
ลักษณ
อักษร

2.มีเอกสารและผลการ
ทบทวนอุบัติการณ
ผู4ปJวยที่
มีอาการทรุดลงเมื่อส(งต(อ
ให4ผู4รับผลงานภายใน
เฉพาะหน(วยงานตัวเอง

2.มีเอกสารและผลการ
ทบทวนอุบัติการณ
ผู4ปJวยที่มี
อาการทรุดลงเมื่อส(งต(อให4
ผู4รับผลงานภายใน ระหว(าง
หน(วยงาน

2.มีเอกสารและผลการทบทวน
อุบัติการณ
ผู4ปJวยที่มีอาการทรุด
ลงเมื่อส(งต(อให4ผู4รับผลงานภายใน
 ระหว(างหน(วยงานแบบสหสาขา
วิชาชีพ

2.มีเอกสารและผลการทบทวน
อุบัติการณ
ผู4ปJวยที่มีอาการทรุดลง
เมื่อส(งต(อให4ผู4รับผลงานภายใน 
ระหว(างหน(วยงานแบบสหสาขา
วิชาชีพ

3.มีแนวทางการดูแลผู4ปJวย
 ที่ได4จากการทบทวนผล
การดูแลผู4ปJวย ภายใน
หน(วยงาน

3.มีแนวทางการดูแลผู4ปJวย 
และเพิ่มศักยภาพการดูแล
รักษาหรือวินิจฉัยโรคผู4ปJวย ที่
ได4จากการทบทวนผลการ
ดูแลผู4ปJวยภายในหน(วยงาน

3.มีแนวทางการดูแลผู4ปJวย และ
เพิ่มศักยภาพการดูแลรักษาหรือ
วินิจฉัยโรคผู4ปJวย ที่ได4จากการ
ทบทวนผลการดูแลผู4ปJวยภายใน
หน(วยงาน

3.มีแนวทางการดูแลผู4ปJวย และ
เพิ่มศักยภาพการดูแลรักษาหรือ
วินิจฉัยโรคผู4ปJวย ที่ได4จากการ
ทบทวนผลการดูแลผู4ปJวยภายใน
หน(วยงาน

3. Stabilization (การดูแลผู4ปJวย
ฉุกเฉินให4มีอาการคงที่จนกระทั่งส(ง
ต(อให4ผู4รับผลงานภายใน หรือหอ
ผู4ปJวยใน)

องคประกอบที่ 3
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4.มีเครื่องมือหรือนวตกรรมที่
พิสูจน
แล4วว(าทําให4ผลการ
ปฏิบัติงานในการดูแลผู4ปJวยดีขึ้น

4.มีเครื่องมือหรือนวตกรรมที่
พิสูจน
แล4วว(าทําให4ผลการ
ปฏิบัติงานในการดูแลผู4ปJวย 
อย(างต(อเนื่อง

4. Special track

    4.1 AMI Fast Track

    4.2 Stroke Fast Track

ไม(มีแนวทางการดูแลผู4ปJวย 
Stroke STEMI,  Fast Track

มีแนวทางการดูแลผู4ปJวย 
Stroke ,STEMI  Fast 
Track

มีแนวทางการดูแลผู4ปJวย
และหลักฐานการทบทวน 
Stroke ,STEMI  Fast 
Track โดยพบมีการปฏิบัติ
ตามแนวทางมากกว(า 80%

มีแนวทางการดูแลผู4ปJวยและ
หลักฐานการทบทวน Stroke
 ,STEMI  Fast Track โดย
พบมีการปฏิบัติตามแนวทาง 
100%

มีการกําหนดและวิเคราะห

ตัวชี้วัดรายโรค

นําผลการวิเคราะห
ตัวชี้วัดรายโรค
 มาพัฒนาแนวทางการดูแลผู4ปJวย

5. Definitive care เช(น CCU, ICU,
 Burn Unit, ห4องผ(าตัด

ไม(มีเกณฑ
การรับผู4ปJวยไว4ใน
หน(วยบําบัดวิกฤตของ
โรงพยาบาล

1.มีเกณฑ
การรับผู4ปJวย
จากแผนกฉุกเฉินไว4ใน
หน(วยบําบัดวิกฤตของ
โรงพยาบาล แต(ละหน(วย
ชัดเจนแสดงให4เห็นได4เปGน
ลายลักษณ
อักษรผ(านการ
เห็นชอบจากหน(วยงานที่
เกี่ยวข4องแล4ว

1. สามารถรับดูแลผู4ปJวยที่
เข4าเกณฑ
การรับผู4ปJวย ตาม
เกณฑ
ที่ตั้งไว4<50%

1. สามารถรับดูแลผู4ปJวยที่
เข4าเกณฑ
การรับผู4ปJวย ตาม
เกณฑ
ที่ตั้งไว4>50%

1. สามารถรับดูแลผู4ปJวยที่
เข4าเกณฑ
การรับผู4ปJวย ตาม
เกณฑ
ที่ตั้งไว4>75%

1. สามารถรับดูแลผู4ปJวยที่
เข4าเกณฑ
การรับผู4ปJวย ตาม
เกณฑ
ที่ตั้งไว4100%

องคประกอบที่ 3
โดย  คณะทํางานพัฒนาระบบการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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2.มีการเก็บอุบัติการณ
การ
ไม(สามารถรับผู4ปJวยตาม
เกณฑ
ที่ตั้งไว4

2. มีแผนการจัดการที่
เหมาะสม กรณีมีจํานวน
ผู4ปJวยที่เข4าเกณฑ
รับไว4ใน
หน(วยบําบัดวิกฤตเกินกว(า
จํานวนเตียงที่รับได4

2. มีแผนการจัดการที่
เหมาะสม กรณีมีจํานวน
ผู4ปJวยที่เข4าเกณฑ
รับไว4ใน
หน(วยบําบัดวิกฤตเกินกว(า
จํานวนเตียงที่รับได4

2. มีแผนการจัดการที่เหมาะสม 
กรณีมีจํานวนผู4ปJวยที่เข4าเกณฑ

รับไว4ในหน(วยบําบัดวิกฤตเกิน
กว(าจํานวนเตียงที่รับได4

2. มีแผนการจัดการที่เหมาะสม 
กรณีมีจํานวนผู4ปJวยที่เข4าเกณฑ

รับไว4ในหน(วยบําบัดวิกฤตเกิน
กว(าจํานวนเตียงที่รับได4

หมายเหตุ    
a.ระบบการคัดแยกผู4ปJวยฉุกเฉินที่เปGนที่ยอมรับเพียงหนึ่งเดียวในระดับจังหวัด ยกตัวอย(าง  ทุกจังหวัดในเขตบริการสุขภาพที่4 มีใข4ระบบการคัดแยกผู4ปJวยของตนเอง หรือ R4TS(Region4 Triage System) เปGนต4น
b.ประกาศคณะกรรมการการแพทย
ฉุกเฉิน เรื่อง อํานาจหน4าที่ ขอบเขต ความรับผิดชอบและข4อจํากัดในการปฏิบัติการแพทย
ของผู4ช(วยเวชกรรมตามคําสั่งการแพทย
หรือการอํานวยการ พ.ศ. ๒๕๕๖
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 มิติที่ 2. การประเมินคณะทํางาน หรือบุคลากรในโรงพยาบาล 
������ก�� ��� 4   MCI and Disaster management

0 1 2 3 4 5
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 Effective
1.โรงพยาบาลไม(มีการ
วิเคราะห
โอกาสเสี่ยงของ
โรงพยาบาลต(อชนิดหรือ
รูปแบบของภาวะฉุกเฉินหมู(
(Risks)

1.โรงพยาบาลมีการวิเคราะห

โอกาสเสี่ยงของโรงพยาบาล
ต(อชนิดหรือรูปแบบของภาวะ
ฉุกเฉินหมู((Risks)

1.โรงพยาบาลมีการ
วิเคราะห
โอกาสเสี่ยงของ
โรงพยาบาลต(อชนิดหรือ
รูปแบบของภาวะฉุกเฉินหมู(
(Risks)

1.โรงพยาบาลมีการ
วิเคราะห
โอกาสเสี่ยงของ
โรงพยาบาลต(อชนิดหรือ
รูปแบบของภาวะฉุกเฉินหมู(
(Risks)

1.โรงพยาบาลมีการวิเคราะห

โอกาสเสี่ยงของโรงพยาบาล
ต(อชนิดหรือรูปแบบของ
ภาวะฉุกเฉินหมู((Risks)

1.โรงพยาบาลมีการวิเคราะห

โอกาสเสี่ยงของโรงพยาบาล
ต(อชนิดหรือรูปแบบของภาวะ
ฉุกเฉินหมู((Risks)

2.ไม(มีแผนรองรับภาวะ
ฉุกเฉินหมู(

2.มีแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน
หมู(แต(ไม(สอดคล4องกับบริบท
ของ รพ.*

2.มีแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน
หมู(ที่สอดคล4องกับบริบทของ
 รพ.

2.มีแผนรองรับภาวะ
ฉุกเฉินหมู(ที่สอดคล4องกับ
บริบทของ รพ.

2.มีแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน
หมู(ที่สอดคล4องกับบริบทของ
 รพ.

2.มีแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน
หมู(ที่สอดคล4องกับบริบทของ 
รพ.

3.หน(วยงานต(างๆมีส(วนร(วม
ในการทําแผนฯน4อยกว(า 
50%ของหน(วยงานที่
เกี่ยวข4อง**

3.ตั้งแต(50%ขึ้นไปของ
หน(วยงานที่เกี่ยวข4องมีส(วน
ร(วมในการทําแผนฯ

3.ทุกหน(วยงานที่มีส(วน
เกี่ยวข4อง มีส(วนร(วมในการ
ทําแผนฯ

3.ทุกหน(วยงานที่มีส(วน
เกี่ยวข4อง มีส(วนร(วมในการ
ทําแผนฯ

3.ทุกหน(วยงานที่มีส(วน
เกี่ยวข4อง มีส(วนร(วมในการทํา
แผนฯ

4. มีการสื่อสานแผนฯไปยัง
ผู4เกี่ยวข4อง น4อยกว(า 50%
ของหน(วยงานที่เกี่ยวข4อง

4. ตั้งแต(50%ขึ้นไปของ
หน(วยงานที่เกี่ยวข4องได4รับ
การสื่อสารแผนฯ

4.มีการสื่อสารแผนไปยัง
ผู4เกี่ยวข4อง ครบทุก
หน(วยงาน

4.มีการสื่อสารแผนไปยัง
ผู4เกี่ยวข4อง ครบทุกหน(วยงาน

4.มีการสื่อสารแผนไปยัง
ผู4เกี่ยวข4อง ครบทุกหน(วยงาน

เกณฑ
การให4คะแนน
คะแนนที่

ได4

1. การเตรียมพร4อมรับภาวะฉุกเฉินหมู(

หมายถึงมีความสามารถในการระดม
บุคลากรและทรัพยากรต(างๆเพื่อจัดการ
ในด4านการรักษาพยาบาลในกรณีที่มี
การบาดเจ็บหรือเจ็บปJวยจํานวนมาก 
เข4ามารับการรักษาที่โรงพยาบาล
พร4อมๆกัน

                 การใหNคะแนน

หัวขNอการประเมิน
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5.ไม(มีการซ4อมแผน 5.มีหลักฐาน การซ4อมแผน 
ด4วยวิธีการซักซ4อมแผน 
หรือTableTop หรือ การ
ซ4อมแผนด4วยสถานการณ

จําลองอย(างน4อยปeละ1ครั้ง  
และมี การสรุป อภิปรายผล
การซ4อมแผนฯ

5.มีหลักฐาน                  
  5.1การซ4อมแผน ด4วย
สถานการณ
จําลองที่
ครอบคลุมทุกหน(วยงานที่
เกี่ยวข4องในโรงพยาบาล 
อย(างน4อยปeละ 1ครั้ง  และ
มี การสรุป อภิปรายผลการ
ซ4อมแผนฯ  และนําผลมา
พัฒนาปรับปรุงแผน        
หรือ 5.2 มีการทําAAR
ภายหลังจากการ
ประกาศใช4แผน อุบัติเหตุ
หมู( ในสถานการณ
จริง 
และนําผลที่ได4มาพัฒนา
แผนฯ

5.มีหลักฐาน                
5.1การซ4อมแผน ด4วย
สถานการณ
จําลองที่
ครอบคลุมทุกหน(วยงานที่
เกี่ยวข4องในโรงพยาบาลและ
มีหน(วยงานภายนอกเข4าร(วม
ซ4อม  อย(างน4อยปeละ 1ครั้ง  
และมี การสรุป อภิปรายผล
การซ4อมแผนฯและนําผลมา
พัฒนาปรับปรุงแผน           
                  หรือ  5.2 มี
การทําAARภายหลังจากการ
ประกาศใช4แผน อุบัติเหตุหมู(
ในสถานการณ
จริง และนํา
ผลที่ได4มาพัฒนาแผนฯ 
อย(างต(อเนื่อง

5.มีการซ4อมแผน ตามความ
เสี่ยงที่โรงพยาบาลกําหนดแบบ
 Full scale ครอบคลุมทุก
หน(วยงานที่เกี่ยวข4องใน
โรงพยาบาลและมีหน(วยงาน
ภายนอกเข4าร(วมซ4อม  สลับ
สับเปลี่ยนปeละ 1ครั้ง  และมี 
การสรุป อภิปรายผลการซ4อม
แผนฯ และนําผลมาพัฒนา
ปรับปรุงแผนอย(างต(อเนื่อง

 6.มีการทําAARภายหลังจาก
การประกาศใช4แผน อุบัติเหตุ
หมู(ในสถานการณ
จริง และนํา
ผลที่ได4มาพัฒนาแผนฯ อย(าง
ต(อเนื่อง
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2.รพ.เตรียมพร4อมรับภาวะภัยพิบัติ

2.1 Preparedness  
การเตรียมความพร4อมก(อนเกิดภัยพิบัติ
 ตั้งแต(การประเมินความเสี่ยง การมี
แผนรับภัยพิบัติและการซ4อมแผนรับภัย
พิบัติร(วมกับหน(วยงานต(างๆที่เกี่ยวข4อง
ในพื้นที่

1.ไม(มีการวิเคราะห
 
Hazards, vulnerability 

and disaster risk3**** ของ
โรงพยาบาล

1.ไม(มีการวิเคราะห
 Hazards,
 vulnerability and disaster
 risk ของโรงพยาบาล

1.มีการวิเคราะห
 Hazards, 
vulnerability and 
disaster risk ครอบคลุม
ความเสี่ยงในพื้นที่

1.มีการวิเคราะห
 Hazards,
 vulnerability and 
disaster risk ครอบคลุม
ความเสี่ยงในพื้นที่ และ
ระบบสาธารณูปโภคที่
สําคัญที่อาจหยุดชะงัก 
พร4อมแนวทางการปmองกัน

1.มีการวิเคราะห
 Hazards, 
vulnerability and disaster
 risk ครอบคลุมความเสี่ยง
ในพื้นที่ และระบบ
สาธารณูปโภคที่สําคัญที่อาจ
หยุดชะงัก พร4อมแนวทาง
การปmองกัน

1.มีการวิเคราะห
 Hazards, 
vulnerability and disaster 
riskครอบคลุมความเสี่ยงใน
พื้นที่ และระบบ
สาธารณูปโภคที่สําคัญที่อาจ
หยุดชะงัก พร4อมแนวทางการ
ปmองกัน

2.ไม(มีแผนรองรับภาวะภัย
พิบัติ

2.มีแผนรองรับภัยพิบัติแต(ไม(
สอดคล4องกับบริบทของ รพ.
และ  disaster risk  ของ
โรงพยาบาล

2.มีแผนรองรับภัยพิบัติที่
สอดคล4องกับบริบทของ รพ
..และ disaster risk  ของ
โรงพยาบาลอย(างน4อย 1 
เรื่อง

2.มีแผนรองรับภัยพิบัติที่
สอดคล4องกับบริบทของ รพ
..และ  disaster risk  ของ
โรงพยาบาล ครบตามที่
กําหนดไว4และเชื่อมโยง
หน(วยงานต(างๆที่เกี่ยวข4อง
ในและนอกรพ.เพื่อการ
บริหารจัดการภาวะภัยพิบัติ
ร(วมกัน

2.มีแผนรองรับภัยพิบัติที่
สอดคล4องกับบริบทของ รพ..
และ  disaster risk  ของ
โรงพยาบาลครบตามที่
กําหนดไว4และเชื่อมโยง
หน(วยงานต(างๆที่เกี่ยวข4องใน
และนอกรพ.เพื่อการบริหาร
จัดการภาวะภัยพิบัติร(วมกัน

2.มีแผนรองรับภัยพิบัติที่
สอดคล4องกับบริบทของ รพ..
และ  disaster risk  ของ
โรงพยาบาลครบตามที่กําหนด
ไว4และเชื่อมโยงหน(วยงาน
ต(างๆที่เกี่ยวข4องในและนอก
รพ.เพื่อการบริหารจัดการ
ภาวะภัยพิบัติร(วมกัน

3.ไม(มีโครงสร4าง ในระบบ ICS
 ที่ชัดเจน

3.มีโครงสร4างและแผน ICS 
ที่ชัดเจน

3.มีโครงสร4างและแผน ICS
 ที่ชัดเจน ทั้งในส(วน
โรงพยาบาลและส(วนของ
ระบบสาธาณสุขในพื้นที่

3.มีโครงสร4างและแผน ICS 
ที่ชัดเจน ทั้งในส(วน
โรงพยาบาลและส(วนของ
ระบบสาธาณสุขในพื้นที่

3.มีโครงสร4างและแผน ICS ที่
ชัดเจน ทั้งในส(วนโรงพยาบาล
และส(วนของระบบสาธาณสุข
ในพื้นที่
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4.มีการกําหนดแผนจัดเตรียม
อุปกรณ
 เครื่องมือ เครื่องใช4 
เวชภัณฑ
 ทั้งในการ
รักษาพยาบาลและการ
สนับสนุนบริการ ในภาวะ
ฉุกเฉิน ไม(ครบตามมาตรฐาน
หรือ

ตามความเสี่ยงในพื้นที่

4.มีการกําหนดแผน
จัดเตรียมอุปกรณ
 เครื่องมือ 
เครื่องใช4 เวชภัณฑ
 ทั้งใน
การรักษาพยาบาลและการ
สนับสนุนบริการ ในภาวะ
ฉุกเฉิน ครบตามมาตรฐาน
ระดับจังหวัดหรือ

ตามความเสี่ยงในพื้นที่

4.มีการกําหนดแผน
จัดเตรียมอุปกรณ
 เครื่องมือ
 เครื่องใช4 เวชภัณฑ
 ทั้งใน
การรักษาพยาบาลและการ
สนับสนุนบริการ ในภาวะ
ฉุกเฉิน ครบตามมาตรฐาน
ระดับจังหวัดหรือ

ตามความเสี่ยงในพื้นที่

4.มีการกําหนดแผน
จัดเตรียมอุปกรณ
 เครื่องมือ 
เครื่องใช4 เวชภัณฑ
 ทั้งในการ
รักษาพยาบาลและการ
สนับสนุนบริการ ในภาวะ
ฉุกเฉิน ครบตามมาตรฐาน
ระดับจังหวัดและครบตาม
ความเสี่ยงในพื้นที่

4.มีการกําหนดแผนจัดเตรียม
อุปกรณ
 เครื่องมือ เครื่องใช4 
เวชภัณฑ
 ทั้งในการ
รักษาพยาบาลและการ
สนับสนุนบริการ ในภาวะ
ฉุกเฉิน ครบตามมาตรฐาน
ระดับจังหวัดและครบตาม
ความเสี่ยงในพื้นที่

5. มีการสื่อสารแผนฯไปยัง
ผู4เกี่ยวข4อง น4อยกว(า 50%
ของหน(วยงานที่เกี่ยวข4อง

5.ตั้งแต(50%ขึ้นไปของ
หน(วยงานที่เกี่ยวข4องได4รับ
การสื่อสารแผนฯ

5.มีการสื่อสารแผนไปยัง
ผู4เกี่ยวข4อง ครบทุก
หน(วยงานทั้งภายในและ
ภายนอก

5.มีการสื่อสารแผนไปยัง
ผู4เกี่ยวข4อง ครบทุก
หน(วยงานทั้งภายในและ
ภายนอก

5.มีการสื่อสารแผนไปยัง
ผู4เกี่ยวข4อง ครบทุกหน(วยงาน
ทั้งภายในและภายนอก
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6.ไม(มีการซ4อมแผนเผชิญภัย
พิบัติ

6.มีการซ4อมแผนเผชิญภัย
พิบัติทั้งส(วนสั่งการและส(วน
ปฏิบัติการ  ด4วยวิธีการ
ซักซ4อมแผน หรือ 
TableTop  อย(างน4อยปeละ 
1ครั้ง ร(วมกับหน(วยงาน
ต(างๆที่เกี่ยวข4องในและนอก
พื้นที่เพื่อการบริหารจัดการ
ภาวะภัยพิบัติร(วมกัน

6.มีการซ4อมแผนเผชิญภัย
พิบัติทั้งส(วนสั่งการและ
ส(วนปฏิบัติการ  ด4วย
วิธีการซ4อมสถานการณ

จําลอง อย(างน4อยปeละ 1
ครั้ง ร(วมกับหน(วยงาน
ต(างๆที่เกี่ยวข4องในและ
นอกพื้นที่เพื่อการบริหาร
จัดการภาวะภัยพิบัติร(วมกัน

6.มีการซ4อมแผนเผชิญภัย
พิบัติทั้งส(วนสั่งการและส(วน
ปฏิบัติการ แบบเต็มรูปแบบ
เสมือนจริง(Full scale)อย(าง
น4อยปeละ 1ครั้ง ร(วมกับ
หน(วยงานต(างๆที่เกี่ยวข4องใน
และนอกพื้นที่เพื่อการ
บริหารจัดการภาวะภัยพิบัติ
ร(วมกัน

6.มีการซ4อมแผนเผชิญภัย
พิบัติทั้งส(วนสั่งการและส(วน
ปฏิบัติการ แบบเต็มรูปแบบ
เสมือนจริง(Full scale)อย(าง
น4อยปeละ 1ครั้ง ร(วมกับ
หน(วยงานต(างๆที่เกี่ยวข4องใน
และนอกพื้นที่เพื่อการบริหาร
จัดการภาวะภัยพิบัติร(วมกัน

 7. มีการสรุปและอภิปราย
ผลการซ4อม

 7. มีการสรุปและอภิปราย
ผลการซ4อม

 7. มีการสรุปและอภิปราย
ผลการซ4อม

 7. มีการสรุปและอภิปรายผล
การซ4อม

8.มีการทบทวนปรับปรุง
แผนแต(ไม(เปGนป<จจุบัน

8.มีการทบทวนปรับปรุง
แผน เปGนป<จจุบัน ด4วยตัว
หน(วยงานเอง

8.มีการทบทวนปรับปรุงแผน 
เปGนป<จจุบัน โดยใช4การมีส(วน
ร(วมของเครือข(ายที่เกี่ยวข4อง

8.มีการทบทวนปรับปรุงแผน
ทุกครั้งที่มีการซ4อมแผนหรือ
เกิดเหตุการณ
จริง โดยใช4การมี
ส(วนร(วมของเครือข(ายที่
เกี่ยวข4อง

9. เปGนทีมนําในการซ4อมแผน
รองรับภัยพิบัติทั้งในระดับ
อําเภอ/โซนเปGนต4นแบบ แหล(ง
ศึกษาดูงานให4 รพ.อื่น
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ไม(มีทีมตอบสนองต(อภัยพิบัติ มีทีม MINIMERTหรือMERT 
ที่เหมาะสมกับระดับของ
โรงพยาบาล ที่ผ(านการ
ฝ�กอบรมตามมาตรฐาน   1 ทีม

1. มีทีม MINIMERTหรือ
MERT ที่เหมาะสมกับระดับ
ของโรงพยาบาล ที่ผ(านการ
ฝ�กอบรมตามมาตรฐาน   1 
ทีม

1. มีทีม MINIMERTหรือ
MERT ที่เหมาะสมกับ
ระดับของโรงพยาบาล ที่
ผ(านการฝ�กอบรมตาม
มาตรฐาน   1 ทีม

1. มีทีม MINIMERTหรือ
MERT ที่เหมาะสมกับระดับ
ของโรงพยาบาล ที่ผ(านการ
ฝ�กอบรมตามมาตรฐาน   1 
ทีม

1. มีทีม MINIMERTหรือMERT
 ที่เหมาะสมกับระดับของ
โรงพยาบาล ที่ผ(านการ
ฝ�กอบรมตามมาตรฐาน   1 ทีม

3. มีคําสั้งแต(งตั้งและกําหนด
 บทบาทหน4าที่อย(างชัดเจน

2.  มีแนวทางสามารถออก
ปฏิบัติการสนับสนุนพื้นที่
เกิดภัยพิบัติได4ตาม
มาตรฐานของกรมการแพทย


2.  มีแนวทางสามารถออก
ปฏิบัติการสนับสนุนพื้นที่
เกิดภัยพิบัติได4ตามมาตรฐาน
ของกรมการแพทย


2.  มีแนวทางสามารถออก
ปฏิบัติการสนับสนุนพื้นที่เกิด
ภัยพิบัติได4ตามมาตรฐานของ
กรมการแพทย


3. มีคําสั้งแต(งตั้งและ
กําหนด บทบาทหน4าที่
อย(างชัดเจน

3. มีคําสั้งแต(งตั้งและกําหนด
 บทบาทหน4าที่อย(างชัดเจน

3. มีคําสั้งแต(งตั้งและกําหนด 
บทบาทหน4าที่อย(างชัดเจน
มอบหมาย

4. ไม(มีระเบียบปฏิบัติใน
การบริหารจัดการ 
อัตรากําลังของทีม
MINIMERTหรือMERT

4. มีระเบียบปฏิบัติในการ
บริหารจัดการ อัตรากําลัง
ของทีมMINIMERT หรือ
MERTอย(างชัดเจน

4. มีระเบียบปฏิบัติในการ
บริหารจัดการ อัตรากําลัง
ของทีมMINIMERT หรือ
MERTอย(างชัดเจน

4. มีระเบียบปฏิบัติในการ
บริหารจัดการ อัตรากําลังของ
ทีมMINIMERTหรือMERT 
อย(างชัดเจน

5.เข4าร(วมซ4อมแผนรองรับ
ภัยพิบัติทั้งในระดับอําเภอ
หรือโซนหรือจังหวัด อย(าง
น4อย1ครั้ง/ปe

5.เข4าร(วมซ4อมแผนรองรับภัย
พิบัติทั้งในระดับอําเภอหรือ
โซนหรือจังหวัด อย(างน4อย1
ครั้ง/ปe และเข4าร(วมซ4อมแผน
ในระดับเขตขึ้นไป

5.เข4าร(วมซ4อมแผนรองรับภัย
พิบัติทั้งในระดับอําเภอหรือ
โซนหรือจังหวัด อย(างน4อย1
ครั้ง/ปe และเข4าร(วมซ4อมแผน
ในระดับเขตขึ้นไป

2.2 Response Team     มีความ
พร4อมในการจัดทีมที่สามารถตอบสนอง
ต(อเหตุการณ
ภาวะภัยพิบัติในพื้นที่และ
ส(งทีมให4การช(วยเหลือด4านการ
รักษาพยาบาลและการส(งต(อกรีเกิดภัย
พิบัติขึ้น
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6.เปGนแหล(งศึกษาดูงานหรือ
เปGนวิทยากรในการฝ�กอบรม
หลักสูตรMINIMERTหรือMERT

7.มีประสบการณ
ในการออก
ปฏิบัติงานในสถานการณ
จริง

ไม(มีแผนหรือมีแผนสา
ธารณภัย แต(ไม(มีการ
กําหนดแผนในส(วน

1. มีแผนสาธารณภัย แต(มีบาง
เรื่องในส(วน

1. มีแผนสาธารณภัย แต(มี
บางเรื่องในส(วน

1. มีแผนสาธารณภัย ที่
คลอบคลุมทุกเรื่องในส(วน

1. มีแผนสาธารณภัย ที่
คลอบคลุมทุกเรื่องในส(วน

1. มีแผนสาธารณภัย ที่คลอบ
คลุมทุกเรื่องในส(วน

 - การฟ��นฟูผลกระทบต(อ
สุขภาพ

  - การฟ��นฟูผลกระทบต(อ
ระบบบริการสุขภาพ

  - การฟ��นฟูผลกระทบต(อ
ระบบบริการสุขภาพ

 - การฟ��นฟูผลกระทบต(อ
ระบบบริการสุขภาพ

  - การฟ��นฟูผลกระทบต(อ
ระบบบริการสุขภาพ

 - การฟ��นฟูผลกระทบต(อ
ระบบบริการสุขภาพ

 - การฟ��นฟูสภาพจิตใจ  - การฟ��นฟูสภาพจิตใจ  - การฟ��นฟูสภาพจิตใจ  - การฟ��นฟูสภาพจิตใจ   - การฟ��นฟูสภาพจิตใจ  - การฟ��นฟูสภาพจิตใจ
 - การควบคุมโรคระบาด
ในพื้นที่ประสบภัย

 - การควบคุมโรคระบาดใน
พื้นที่ประสบภัย

 - การควบคุมโรคระบาดใน
พื้นที่ประสบภัย

 - การควบคุมโรคระบาด
ในพื้นที่ประสบภัย

  - การควบคุมโรคระบาดใน
พื้นที่ประสบภัย

 - การควบคุมโรคระบาดใน
พื้นที่ประสบภัย

2. มีจนท.SRRTและจนท.ที่
ผ(านการอบรมMCATT

2. มีทีมMCATTในระดับ
อําเภอ

2. มีทีมMCATTในระดับ
อําเภอและมีแนวทาง
ปฏิบัติที่ชัดเจนการเมื่อเกิด
สาธารณภัย

2. มีทีมMCATTในระดับ
อําเภอและมีแนวทางปฏิบัติ
ที่ชัดเจนการเมื่อเกิดสา
ธารณภัย

2. มีทีมMCATTในระดับ
อําเภอและมีแนวทางปฏิบัติที่
ชัดเจนการเมื่อเกิดสาธารณภัย

3. มีทีมSRRTในระดับอําเภอ 3. มีทีมSRRTในระดับ
อําเภอและมีแนวทาง
ปฏิบัติที่ชัดเจนการเมื่อเกิด
สาธารณภัย

3. มีทีมSRRTในระดับอําเภอ
และมีแนวทางปฏิบัติที่
ชัดเจนการเมื่อเกิดสาธารณภัย

3. มีทีมSRRTในระดับอําเภอ
และมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน
การเมื่อเกิดสาธารณภัย

3.Recovery                    มี
แผนการประเมินและ ดําเนินการฟ��นฟูส
ผลกระทบต(อสุขภาพ ควบคุมโรค
ระบาดในพื้นที่ประสบภัยอย(างมี
ประสิทธิภาพ 

รวมถึงฟ��นฟูสภาพจิตใจให4แก(
ผู4ประสบภัยให4สามารถดํารงชีวิตได4เปGน
ปกติ 
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4. มีแผนฟ��นฟูระบบการ
บริการด4านการแพทย
และ
สาธารณสุขเมื่อประสบภัย
พิบัติ

4. มีแผนฟ��นฟูระบบการ
บริการด4านการแพทย
และ
สาธารณสุขเมื่อประสบภัยพิบัติ

5. มีการจัดการให4ความรู4แก(
ประชาชนและชุมชนในด4าน
การปmองกัน/การรักษา 
พยาบาลเบื้องต4น การ
สุขาภิบาลและอนามัย
สิ่งแวดล4อม ที่เกี่ยวข4องกับภัย
พิบัติในพื้นที่เพื่อให4สามารถ
ช(วยตนเองและผู4อื่นได4

*ความสอดคล4องของแผนฉุกเฉินหมู(ต(อบริบทของโรงพยาบาล แบ(งเปGน 3 ส(วน คือ 1.แผนมีการระบุเกณฑ
การเป�ดใช4แผนเหมาะสมกับทรัพยากรของโรงพยาบาลตามห4วงเวลา(เช(น เวรเช4า เวรบ(าย เวรดึก) 
    2.แผนมีการระบุกลวิธีในการระดมทรัพยากรที่ไม(เพียงพอ(ไม(ว(าคนหรือวัสดุอุปกรณ
)ที่เปGนไปได4ขณะนั้นตามห4วงเวลา 3.แผนมีการระบุว(าเมื่อไรควรขอกําลังสนับสนุนจากภายนอกโรงพยาบาล(turn to disaster) 
**หน(วยงานที่เกี่ยวข4อง คือ หน(วยงานตามที่ระบุในแผนฉุกเฉินหมู(
***แผนฯ คือ แผนรองรับภาวะฉุกเฉินหมู(
****Hazards คือ ภัยจากภายนอกซึ่งอาจเปGนภัยธรรมชาติหรือภัยจากน้ํามือมนุษย
ก็ได4ที่มีผลต(อภารกิจหลักของหน(วยบริการ, Vulnerability คือ ส(วนบริการที่เปราะบางหรือเสี่ยงของหน(วยบริการต(อHazardsใดๆ ส(วน Disaster risks คือ 
 รูปแบบหรือชนิดของภัยพิบัติที่ผ(านการประมวลผลระหว(างHazards &Vulnerabilityแล4ว พบว(าเปGนความเสี่ยงสูงหรือต่ําต(อภัยพิบัตินั้นๆ 
เอกสารอ4างอิง
1. คณะกรรมการปmองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห(งชาติ.แผนการปmองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห(งชาติ พ.ศ.2558. กรมปmองกันและบรรเทาสาธารณภัย,2558.
2.เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการสาธารณภัย กระทรวงสาธารณสุข รุ(นที่ 2.กระทรวงสาธารณสุข,2553.
3.Jones & Bartlett learning,LLC. Hazards, Vulnerability, and Disaster Risk. Chapter 2.
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โรงพยาบาลไม(มีการ
จัดระบบส(งต(อผู4ปJวย
วิกฤติฉุกเฉิน (Triage catt
 1,2,3)

1.โรงพยาบาลมีการ
จัดระบบส(งต(อผู4ปJวยวิกฤติ
ฉุกเฉิน (Triage catt 1,2,3)
 แต(ไม(ครอบคลุม ประเด็น 
การประสานงานก(อนส(งต(อ
 การเตรียมผู4ปJวยก(อนส(ง
ต(อและการดูแลขณะส(งต(อ

1.โรงพยาบาลมีการจัดระบบ
ส(งต(อผู4ปJวยวิกฤติฉุกเฉิน 
(Triage catt 1,2,3) 
ครอบคลุม ประเด็น การ
ประสาน งานก(อนส(งต(อ การ
เตรียมผู4ปJวยก(อนส(งต(อและ
การดูแลขณะส(งต(อ

1.โรงพยาบาลมีการ
จัดระบบส(งต(อผู4ปJวยวิกฤติ
ฉุกเฉิน (Triage catt 1,2,3)
 ครอบคลุม ประเด็น การ
ประสาน งานก(อนส(งต(อ 
การเตรียมผู4ปJวยก(อนส(งต(อ
และการดูแลขณะส(งต(อ

1.โรงพยาบาลมีการจัดระบบ
ส(งต(อผู4ปJวยวิกฤติฉุกเฉิน 
(Triage catt 1,2,3) 
ครอบคลุม ประเด็น การ
ประสาน งานก(อนส(งต(อ การ
เตรียมผู4ปJวยก(อนส(งต(อและ
การดูแลขณะส(งต(อ

1.โรงพยาบาลมีการจัดระบบส(ง
ต(อผู4ปJวยวิกฤติฉุกเฉิน (Triage 
catt 1,2,3) ครอบคลุม ประเด็น 
การประสาน งานก(อนส(งต(อ การ
เตรียมผู4ปJวยก(อนส(งต(อและการ
ดูแลขณะส(งต(อ

2. มีการปฏิบัติตาม
มาตรฐานระบบส(งต(อผู4ปJวย
(มาตรฐานที่กําหนดโดย
เครือข(ายการรับส(งต(อใน
พื้นที่ฉบับที่ปรับปรุงให4เปGน
ป<จจุบันโดยเครือข(าย/รพ)

2. มีการปฏิบัติตามมาตรฐาน
ระบบส(งต(อผู4ปJวย(มาตรฐาน
ที่กําหนดโดยเครือข(ายการ
รับส(งต(อในพื้นที่ฉบับที่
ปรับปรุงให4เปGนป<จจุบันโดย
เครือข(าย/รพ)

2. มีการปฏิบัติตาม
มาตรฐานระบบส(งต(อผู4ปJวย
(มาตรฐานที่กําหนดโดย
เครือข(ายการรับส(งต(อใน
พื้นที่ ปรับปรุงให4เปGน
ป<จจุบันโดยเครือข(าย/รพ)

2. มีการปฏิบัติตามมาตรฐาน
ระบบส(งต(อผู4ปJวย(มาตรฐานที่
กําหนดโดยเครือข(ายการรับส(ง
ต(อในพื้นที่ ปรับปรุงให4เปGน
ป<จจุบันโดยเครือข(าย/รพ)

2.มีการกําหนดมาตรฐานในการ
ส(งต(อและปฏิบัติตามมาตรฐานมี
การทบทวนและปรับปรุง
มาตรฐานและเปGนแหล(งศึกษาดู
งานได4

3.มีการแสดงผลลัพธ
เปGน
ลายลักษณอักษรในการส(ง
ต(อผู4ปJวยวิกฤติฉุกเฉิน 
(Triage catt 1,2,3)น4อย
กว(า50%

3.มีการแสดงผลลัพธ
เปGน
ลายลักษณ
อักษรในการส(ง
ต(อผู4ปJวยวิกฤติฉุกเฉิน 
(Triage catt 1,2,3)มากกว(า
50%

3.มีการแสดงผลลัพธ
ในการ
ส(งต(อเปGนลายลักษณ
อักษร
ผู4ปJวยวิกฤติฉุกเฉิน (Triage
 catt 1,2,3) มากกว(า 50%

3.มีการแสดงผลลัพธ
ในการส(ง
ต(อเปGนลายลักษณ
อักษรผู4ปJวย
วิกฤติฉุกเฉิน (Triage catt 
1,2,3) มากกว(า 50%

3.มีการแสดงผลลัพธ
เปGนลาย
ลักษณ
อักษรในการส(งต(อผู4ปJวย
วิกฤติฉุกเฉิน (Triage catt 1,2,3)
 มากกว(า 50%

4. 90%ของผู4ปJวยที่ส(งต(อไม(
มีอาการทรุดลง

4. 95%ของผู4ปJวยที่ส(งต(อ
ไม(มีอาการทรุดลง

4. 95%ของผู4ปJวยที่ส(งต(อไม(มี
อาการทรุดลง

4. 95%ของผู4ปJวยที่ส(งต(อไม(มี
อาการทรุดลง

เกณฑ^การใหNคะแนน
คะแนนที่

ไดN

1. การส(งต(อผู4ปJวยฉุกเฉินที่ได4 มาตรฐาน 

บทบาทผู4ส(งต(อ  ( มีความสามารถในการ
ส(งต(อผู4ปJวยฉุกเฉินที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานที่กําหนดโดยเครือข(ายการรับส(ง
ต(อในพื้นที่ )

                 การใหNคะแนน

หัวขNอการประเมิน
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เกณฑ^การใหNคะแนน
คะแนนที่

ไดN

                 การใหNคะแนน

หัวขNอการประเมิน

5.มีการเก็บข4อมูลการส(งต(อที่
เปGนป<ญหา ให4ครบถ4วน100%

5.มีการเก็บข4อมูลการส(งต(อ
ที่เปGนป<ญหา ให4ครบถ4วน 
100%ส(งข4อมูลเข4าสู(การ
พัฒนาระบบrefer ระดับ
จังหวัด

5.มีการเก็บข4อมูลการส(งต(อที่
เปGนป<ญหา ให4ครบถ4วน 100%
ส(งข4อมูลเข4าสู(การพัฒนาระบบ
refer ระดับจังหวัด

5.มีการเก็บข4อมูลการส(งต(อที่เปGน
ป<ญหา ให4ครบถ4วน 100%ส(ง
ข4อมูลเข4าสู(การพัฒนาระบบrefer 
ระดับจังหวัด

6.มีการวิเคราะห
ข4อมูล
ผลลัพธ
ในการส(งต(อโดย
ทีมสหวิชาชีพ

6.มีการวิเคราะห
ข4อมูลผลลัพธ

ในการส(งต(อโดยทีมสหวิชาชีพ

6.มีการวิเคราะห
ข4อมูลผลลัพธ
ใน
การส(งต(อโดยทีมสหวิชาชีพ

7.นําผลการวิเคราะห
มา
พัฒนาการดูแลผู4ปJวยวิกฤติ
ฉุกเฉินขณะส(งต(อแต(ยังไม(
ปรากฏผลลัพธ
ในการพัฒนา

7.นําผลการวิเคราะห
มา
พัฒนาการดูแลผู4ปJวยวิกฤติฉุกเฉิน
ขณะส(งต(อและปรากฏผลลัพธ
ใน
การพัฒนาที่ดีขึ้น/ปรับปรุงCPG/
เกณฑ


ไม(มีการจัดระบบ รับRefer
 ผู4ปJวยวิกฤติฉุกเฉิน 
(Triage catt 1,2,3)ที่ถูก
นําส(งจากสถานบริการที่
ต่ํากว(า

1.มีการจัดระบบ /CPG/
เกณฑ
  รับRefer ผู4ปJวย
วิกฤติฉุกเฉิน (Triage catt 
1,2,3)ที่ถูกนําส(งจากสถาน
บริการที่ศักยภาพต่ํากว(า

1.มีการจัดระบบ /CPG/
เกณฑ
  รับRefer ผู4ปJวย
วิกฤติฉุกเฉิน (Triage catt 
1,2,3)ที่ถูกนําส(งจากสถาน
บริการที่ศักยภาพต่ํากว(า

1.มีการจัดระบบ /CPG/
เกณฑ
  รับRefer ผู4ปJวย
วิกฤติฉุกเฉิน (Triage catt 
1,2,3)ที่ถูกนําส(งจากสถาน
บริการที่ศักยภาพต่ํากว(า

1.มีการจัดระบบ /CPG/เกณฑ
 
 รับRefer ผู4ปJวยวิกฤติฉุกเฉิน 
(Triage catt 1,2,3)ที่ถูกนําส(ง
จากสถานบริการที่ศักยภาพต่ํา
กว(า

1.มีการจัดระบบ /CPG/เกณฑ
  
รับRefer ผู4ปJวยวิกฤติฉุกเฉิน 
(Triage catt 1,2,3)ที่ถูกนําส(ง
จากสถานบริการที่ศักยภาพต่ํากว(า

2. บทบาทผู4รับ (สามารถให4คําแนะนํา
ทางการแพทย
แก(หน(วยลําเลียง

ผู4ปJวยฉุกเฉินมาส(งล(วงหน4าได4)
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เกณฑ^การใหNคะแนน
คะแนนที่

ไดN

                 การใหNคะแนน

หัวขNอการประเมิน

2.มีผู4รับผิดชอบให4
คําปรึกษาแก(หน(วยลําเลียง
ผู4ปJวยวิกฤติฉุกเฉิน (Triage
 catt 1,2,3)ที่ถูกนําส(งจาก
สถานบริการที่ต่ํากว(า
ล(วงหน4าเฉพาะเวรเช4า

2.มีผู4รับผิดชอบให4คําปรึกษา
แก(หน(วยลําเลียงผู4ปJวยวิกฤติ
ฉุกเฉิน (Triage catt 1,2,3)
ที่ถูกนําส(งจากสถานบริการที่
ต่ํากว(าล(วงหน4าเฉพาะเวรเช4า
 บ(าย

2.มีผู4รับผิดชอบให4
คําปรึกษาแก(หน(วยลําเลียง
ผู4ปJวยวิกฤติฉุกเฉิน (Triage
 catt 1,2,3)ที่ถูกนําส(งจาก
สถานบริการที่ต่ํากว(า
ล(วงหน4าตลอด24 ชม.

2. มีศูนย
Refer รับผิดชอบ
รับผิดชอบให4คําปรึกษาแก(
หน(วยลําเลียงผู4ปJวยวิกฤติ
ฉุกเฉิน (Triage catt 1,2,3)ที่
ถูกนําส(งจากสถานบริการที่ต่ํา
กว(าล(วงหน4าตลอด24 ชมและ
มีแพทย
ที่สามารถให4
คําปรึกษาตลอด 24 ชม ( 
Consult )

2. มีศูนย
Refer รับผิดชอบ
รับผิดชอบให4คําปรึกษาแก(หน(วย
ลําเลียงผู4ปJวยวิกฤติฉุกเฉิน (Triage
 catt 1,2,3)ที่ถูกนําส(งจากสถาน
บริการที่ต่ํากว(าล(วงหน4าตลอด24 
ชม.และมีแพทย
ประจําศูนย
ให4
คําปรึกษาตลอด 24 ชม ( 
Consult )

3.มีการจัดเก็บข4อมูลการให4
คําปรึกษาแก(หน(วยลําเลียง
ผู4ปJวยวิกฤติฉุกเฉิน (Triage 
catt 1,2,3)ที่ถูกนําส(งจาก
สถานบริการที่ต่ํากว(า และ
จัดทําเปGนตัวชี้วัดเพื่อนําสู(
การวิเคราะห
ข4อมูลเรื่องการ
ให4คําปรึกษาก(อนการส(งต(อ

3.มีการจัดเก็บข4อมูลการให4
คําปรึกษาแก(หน(วยลําเลียง
ผู4ปJวยวิกฤติฉุกเฉิน (Triage
 catt 1,2,3)ที่ถูกนําส(งจาก
สถานบริการที่ต่ํากว(า

3.มีการจัดเก็บข4อมูลการให4
คําปรึกษาแก(หน(วยลําเลียง
ผู4ปJวยวิกฤติฉุกเฉิน (Triage 
catt 1,2,3)ที่ถูกนําส(งจาก
สถานบริการที่ต่ํากว(า

3.มีการจัดเก็บข4อมูลการให4
คําปรึกษาแก(หน(วยลําเลียงผู4ปJวย
วิกฤติฉุกเฉิน (Triage catt 1,2,3)
ที่ถูกนําส(งจากสถานบริการที่ต่ํากว(า

4.มีการวิเคราะห
ข4อมูลการ
ให4คําปรึกษาแก(หน(วย
ลําเลียงผู4ปJวยวิกฤติฉุกเฉิน 
(Triage catt 1,2,3)ที่ถูก
นําส(งจากสถานบริการที่ต่ํา
กว(า

4.มีการวิเคราะห
ข4อมูลการให4
คําปรึกษาแก(หน(วยลําเลียง
ผู4ปJวยวิกฤติฉุกเฉิน (Triage 
catt 1,2,3)ที่ถูกนําส(งจาก
สถานบริการที่ต่ํากว(า

4.มีการวิเคราะห
ข4อมูลการให4
คําปรึกษาแก(หน(วยลําเลียงผู4ปJวย
วิกฤติฉุกเฉิน (Triage catt 1,2,3)
ที่ถูกนําส(งจากสถานบริการที่ต่ํากว(า
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5.นําผลการวิเคราะห
มา
พัฒนาการการให4คําปรึกษา
ผู4ปJวยวิกฤติฉุกเฉินขณะส(งต(อ
แต(ยังไม(ปรากฏผลลัพธ
ในการ
พัฒนา

5.นําผลการวิเคราะห
มา
พัฒนาการการให4คําปรึกษาผู4ปJวย
วิกฤติฉุกเฉิน (Triage catt 1,2,3)
ที่ถูกนําส(งจากสถานบริการที่ต่ํา
กว(าและปรากฏผลลัพธ
ในการ
พัฒนาที่ดีขึ้น/ปรับปรุงCPG/เกณฑ


3.ความสามารถในการจัดหน(วย

ลําเลียงพิเศษ

(Provide Special Retrieval)

  3.1  ทางอากาศ ไม(มีการจัดบริการ มีแนวทางการประสานการ
ส(งต(อทางอากาศยานของ
โรงพยาบาล

ตามเกณฑ
Beginning โดย
ต4องมีแนวทางการเตรียม
ผู4ปJวยก(อนการลําเลียงโดย
อากาศยาน และแนวทางการ
เลือก/เตรียม/ตรวจสอบ
ความปลอดภัยของจุดขึ้นลง
อากาศยาน

1.ตามเกณฑ
Basically 
Effectiveness และเคยมี
การลําเลียงทางอากาศยาน
จริง

มีตามเกณฑ
Mature และมี
การทบทวนแนวทางการส(งต(อ
ทางอากาศยาน

1. มีพาหนะในการลําเลียงทาง
อากาศ

2.มีทีมลําเลียงทางอากาศ
ยานที่ผ(านการอบรม

2.มีจุดขึ้นลงอากาศยาน 2.มีตามเกณฑ
Advanced
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  3.2 ทางน้ํา  (มีความสามารถในการจัด
หรือร(วมมือในการจัดหน(วยลําเลียง
เคลื่อนย4าย พิเศษ เช(น การลําเลียงทาง
อากาศ  โดยใช4เครื่องแฮริคอปเตอร
 การ
ลําเลียงทางน้ําในทะเลด4วยเรือ)

ไม(มีการจัดบริการ มีแนวทางการประสานการ
ส(งต(อทางน้ําของโรงพยาบาล

ตามเกณฑ
Beginning โดย
ต4องมีแนวทางการเตรียม
ผู4ปJวยก(อนการลําเลียงทางน้ํา
 และแนวทางการเลือก/
เตรียม/ตรวจสอบความ
ปลอดภัยของจุดขึ้นการ
ลําเลียงทางน้ํา

1. เคยมีการลําเลียงทางน้ํา
จริง

มีตามเกณฑ
Mature และมี
การทบทวนแนวทางการส(งต(อ
ทางน้ํา

1. มีพาหนะในการลําเลียงพิเศษ
ทางน้ํา

2. มีการกําหนดจุดขึ้นลง
การลําเลียงพิเศษชัดเจน

3. มีบุคลาการที่ผ(านการ
อบรมการดูแลผู4ปJวยในการ
ลําเลียงพิเศษ
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1.มีช(องทางปรึกษาผู4เชี่ยวชาญเฉพาะทางใน
การดูแลผู4ปJวยฉุกเฉิน

ไม(มี 1.มีช(องทางการปรึกษา
ผู4เชี่ยวชาญเฉพาะทางกับรพ.
ในเครือข(าย ไม(ครบ24ชม.

1.มีแนวทางการปรึกษา
ผู4เชี่ยวชาญเฉพาะทางกับรพ.
ในเครือข(าย ในเวลาราชการ
และนอกเวลาราชการ

1.มีตามเกณฑ
Basically 
Effectiveness และมี
ช(องทางการปรึกษา
ผู4เชี่ยวชาญเฉพาะทางกับ
รพ.ทั้งในและนอกเครือข(าย 
ในเวลาราชการและนอก
เวลาราชการ

1. มีตามเกณฑ
Mature และ
มีแพทย
เฉพาะทางประจํา
ของรพ.ในสาขาหลัก(อายุรก
รรม ศัลยกรรม สูตินารีเวช 
กุมารเวชกรรม ออร
โธป�ดิกส
 
จักกษุ หูคอจมูก)ไม(ครบทุก
สาขาหรือให4คําปรึกษาไม(
ตลอด24 ชม.

1.มีตามเกณฑ
Advanced 
และมีแพทย
เฉพาะทางประจํา
ของรพ.ในสาขาหลัก(อายุรก
รรม ศัลยกรรม สูตินารีเวช 
กุมารเวชกรรม ออร
โธป�ดิกส
 
จักกษุ หูคอจมูก)ครบทุกสาขา
และให4คําปรึกษาตลอด24 ชม.

2.การวางแนวทางเพิ่มศักยภาพรพ.ในการดูแล
ผู4ปJวยฉุกเฉิน

ไม(มี มีการบันทึกข4อมูลการปรึกษา
ผู4เชี่ยวชาญเฉพาะทางแต(ไม(
ครบถ4วน

 มีการบันทึกข4อมูลการปรึกษา
ผู4เชี่ยวชาญเฉพาะทางอย(าง
ครบถ4วน

สามารถนําข4อมูลการ
ปรึกษาผู4เชี่ยวชาญเฉพาะ
ทางมาทําเปGนแนวทาง
ปฏิบัติในรพ. กรณีผลการ
ให4คําปรึกษานั้นสามารถ
ดูแลรักษา ภายใน
สถานพยาบาลของตนได4

 มีการเก็บและวิเคราห
ข4อมูล
 ผลการรักษาหลังใช4แนวทาง
ปฏิบัติ

 ได4ทดลองใช4แนวทางปฏิบัติ
หลังการพัฒนาแล4วเปGนผลดี
ต(อผู4รับบริการ
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1.ระบบสนับสนุนด4านการรักษาพยาบาล(Clinical Facilities)
1.1 Lab 1.มีการตรวจวินิจฉัยทาง

ห4องปฏิบัติการโดยนักเทคนิค
การแพทย
/เจ4าพนักงาน
วิทยาศาสตร
การแพทย
ในเวลา
ราชการเวลา 8.00 - 16.00 น.

1.มีการตรวจวินิจฉัยทาง
ห4องปฏิบัติการโดยนักเทคนิค
การแพทย
/เจ4าพนักงาน
วิทยาศาสตร
การแพทย
ทุกวัน
เวลา 8.00 - 16.00 น.

1.มีการตรวจวินิจฉัยทาง
ห4องปฏิบัติการโดยนัก
เทคนิคการแพทย
/เจ4า
พนักงานวิทยาศาสตร

การแพทย
ในเวลา 8.00 - 
20.00น.และมีระบบOncall
 นอกเวลาราชการ

1.มีการตรวจวินิจฉัยทาง
ห4องปฏิบัติการโดยนัก
เทคนิคการแพทย
/เจ4า
พนักงานวิทยาศาสตร

การแพทย
 8.00 - 24.00 น..
และมีระบบOncall นอก
เวลาราชการ

1.มีการตรวจวินิจฉัยทาง
ห4องปฏิบัติการโดยนักเทคนิค
การแพทย
/เจ4าพนักงาน
วิทยาศาสตร
การแพทย
 ตลอด 
24 ชม.และ Labผ(านการ
ประเมินคุณภาพ (LA)

1.มีการตรวจวินิจฉัยทาง
ห4องปฏิบัติการโดยนัก
เทคนิคการแพทย
ตลอด 24
 ชม.และ Labผ(านการ
ประเมินคุณภาพ (LA)

2.ไม(มีช(องทางLabวิกฤติ 2.มีการระบุชนิดของLab 
วิกฤติ และมีการประกันเวลา
ที่เหมาะสมต(อการรักษาผู4ปJวย

2.มีระบบการจัดการให4ได4
Lab วิกฤติตามเวลาที่กําหนด
 ผลสัมฤทธิ์ไม(เกินกว(า 50%

2.มีระบบการจัดการให4ได4
Lab วิกฤติตามเวลาที่กําหนด
 ผลสัมฤทธิ์ 50-75% และมี
การทบทวนร(วมกันระหว(าง
แผนก

2.มีระบบการจัดการให4ได4Lab 
วิกฤติตามเวลาที่กําหนด 
ผลสัมฤทธิ์เกินกว(า75% และมี
การทบทวนร(วมกันระหว(าง
แผนก

2.มีระบบการจัดการให4ได4
Lab วิกฤติตามเวลาที่
กําหนด ครบ100%และมี
การทบทวนร(วมกันระหว(าง
แผนก

1.2 X-ray ในเวลา (on call) มีการปฏิบัติหน4าที่ X-Ray 
โดยนักรังสีเทคนิค / จพ.รังสี
เทคนิค/เจ4าหน4าที่ที่ได4รับการ
อบรม ในเวลาราชการ 
8.00-16.00 น.

มีการปฏิบัติหน4าที่ X-Ray 
โดยนักรังสีเทคนิค / จพ.รังสี
เทคนิค/เจ4าหน4าที่ที่ได4รับการ
อบรม ทุกวัน เวลา 
8.00-16.00 น.

มีการปฏิบัติหน4าที่ X-Ray 
โดยนักรังสีเทคนิค / จพ.รังสี
เทคนิค / เจ4าหน4าที่ที่ได4รับ
การอบรม ทุกวันเวลา 
8.00-20.00 น.

1.มีการปฏิบัติหน4าที่ X-Ray 
โดยนักรังสีเทคนิค / จพ.รังสี
เทคนิค /เจ4าหน4าที่ที่ผ(านการ
อบรมทุกวันเวลา   
8.00-24.00 น.(หลัง 24.00
น.On Call)

มีการปฏิบัติหน4าที่ X-Ray โดย
นักรังสีเทคนิค / จพ.รังสี
เทคนิค 8.00-24.00 น.(หลัง 
24.00น.On Call)

1.มีการปฏิบัติหน4าที่ X-Ray
 โดยนักรังสีเทคนิค ตลอด 
24 ชม.

2.มีระบบการควบคุมเฝmา
ติดตามคุณภาพของภาพ
รังสประจําวันโดยเฉพาะ
เจ4าหน4าที่ที่ผ(านการอบรม

2. มี Portable X-Ray 2. มี Portable X-Ray
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1.3 OR ในเวลา (on call) ไม(เป�ด OR เป�ดเฉพาะ OR เล็ก เป�ด OR ใหญ(  ในเวลา
ราชการ

เป�ด OR ใหญ(  8.00-16.00 
น. ทุกวัน

เป�ด OR ใหญ(  8.00-24.00 น.
 ทุกวัน

เป�ด OR ใหญ(  ตลอด 24 
ชม.

1.4 CT ไม(มีบริการ มี Contact หน(วยงาน
ภายนอก ทําให4ผู4ปJวยเข4าถึงได4
 แต(ไม(ตลอด 24 ชม.

มี Contact หน(วยงาน
ภายนอก ทําให4ผู4ปJวยเข4าถึง
ได4 ตลอด 24 ชม.

มีพร4อมใช4ในหน(วยงาน 
เข4าถึงได4 24 ชม. ไม(มีรังสี
แพทย
ที่สามารถอ(านผลได4
ตลอด 24 ชม.

มีพร4อมใช4ในหน(วยงาน เข4าถึง
ได4 24 ชม. ไม(มีรังสีแพทย
   
แต(สามารถcontactให4รังสี
แพทย
ภายนอกรพ.สามารถ
อ(านผลได4ตลอด 24 ชม.

มีพร4อมใช4ในหน(วยงาน 
เข4าถึงได4 24 ชม. มีรังสี
แพทย
และสามารถอ(าน
ผลได4ตลอด 24 ชม.

1.5 MRI ไม(มีบริการ มี Contact หน(วยงาน
ภายนอก ทําให4ผู4ปJวยเข4าถึงได4
 แต(ไม(ตลอด 24 ชม.

มี Contact หน(วยงาน
ภายนอก ทําให4ผู4ปJวยเข4าถึง
ได4 ตลอด 24 ชม.

มีพร4อมใช4ในหน(วยงาน 
เข4าถึงได4 24 ชม. ไม(มีรังสี
แพทย
ที่สามารถอ(านผลได4
ตลอด 24 ชม.

มีพร4อมใช4ในหน(วยงาน เข4าถึง
ได4 24 ชม. ไม(มีรังสีแพทย
   
แต(สามารถcontactให4รังสี
แพทย
ภายนอกรพ.สามารถ
อ(านผลได4ตลอด 24 ชม.

มีพร4อมใช4ในหน(วยงาน 
เข4าถึงได4 24 ชม. มีรังสี
แพทย
และสามารถอ(าน
ผลได4ตลอด 24 ชม.

1.6 Ultra sound ไม(มี มีแผนจัดซื้อ มีที่หน(วยงานอื่นแต(ใช4ร(วมกัน
 โดยผู4ปJวยฉุกเฉินสามารถ
เข4าถึงได4ตลอด 24 ชม.

มีใช4ในห4องฉุกเฉิน แต(
หน(วยงานอื่นมาใช4ร(วมกัน 
โดยผู4ปJวยฉุกเฉินสามารถ
เข4าถึงได4ตลอด 24 ชม.

มีใช4เฉพาะหน(วยงาน 
หน(วยงานอื่นไม(ได4ใช4ร(วม

มีใช4เฉพาะหน(วยงาน 
หน(วยงานอื่นไม(ได4ใช4ร(วม 
ครอบคลุมการรักษาผู4ปJวย
ฉุกเฉินทุกประเภท มีระบบ
ซ(อมบํารุงรักษาเครื่อง

1.7 ระบบยานอกเวลาราชการ 1. ไม(มีเจ4าหน4าที่ห4องยาเป�ด
ให4บริการจ(ายยานอกเวลา
ราชการ

1. มีเจ4าหน4าที่ห4องยาเป�ด
ให4บริการ 8.00 - 16.00 น.
ทุกวัน

1.มีเจ4าหน4าที่ห4องยา เป�ด
ให4บริการ8.00 - 20.00 น.
ทุกวัน

1.มีเจ4าหน4าที่ห4องยา เป�ด
ให4บริการ8.00 - 24.00 น.
ทุกวัน

1.มีเจ4าหน4าที่ห4องยา เป�ด
ให4บริการตลอด 24 ชม.ทุกวัน

1.มีเภสัชกรห4องยา เป�ด
ให4บริการตลอด 24ชม.ทุกวัน
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2. มีระบบทบทวนความ
คลาดเคลื่อนการบริหารยา 
และสร4างมาตรการเพื่อ
ปรับปรุงกระบวนการอย(าง
สม่ําเสมอ

2. มีระบบทบทวนความ
คลาดเคลื่อนการบริหารยา 
และสร4างมาตรการเพื่อ
ปรับปรุงกระบวนการอย(าง
สม่ําเสมอ

2. มีระบบทบทวนความ
คลาดเคลื่อนการบริหารยา 
และสร4างมาตรการเพื่อ
ปรับปรุงกระบวนการอย(าง
สม่ําเสมอ

2. มีระบบทบทวนความ
คลาดเคลื่อนการบริหารยา 
และสร4างมาตรการเพื่อ
ปรับปรุงกระบวนการอย(าง
สม่ําเสมอ

3.มีการจัดเก็บรายงานข4อมูล
ความเสี่ยงด4านยารวบรวม
วิเคราะห
และกําหนดแนว
ทางแก4ไข

3.มีการจัดเก็บรายงาน
ข4อมูลความเสี่ยงด4านยา
รวบรวมวิเคราะห
และ
กําหนดแนวทางแก4ไข

4. มีระบบยาที่เชื่อมั่นได4ว(า
ผู4ปJวยฉุกเฉินสามารถเข4าถึง
ยาและได4รับยาอย(างถูกต4อง
ปลอดภัยโดยมีนวตกรรมที่
สร4างสรรค


1.8  ระบบยาฉุกเฉินนอกเวลา
ราชการ

1. มียาฉุกเฉินไม(ครบในห4อง
ฉุกเฉิน

1. มียาฉุกเฉินเพื่อฟ��นคืนชีพ
ครบในห4องฉุกเฉิน แตไม(มี
แนวทางปฏิบัติเมื่อยาขาด

1. มียาฉุกเฉินครบเพื่อฟ��น
คืนชีพครบในห4องฉุกเฉิน มี
แนวทางปฏิบัติเมื่อยาขาด

1. มียาฉุกเฉินครบเพื่อฟ��น
คืนชีพครบในห4องฉุกเฉิน มี
แนวทางปฏิบัติเมื่อยาขาด
และมีรายชื่อผู4รับผิดชอบการ
จ(ายยาฉุกเฉินนอกเวลา
ราชการที่ชัดเจน

1. มียาฉุกเฉินครบเพื่อฟ��นคืน
ชีพครบในห4องฉุกเฉิน มี
เจ4าหน4าที่ห4องจ(ายยาเป�ด
ให4บริการจ(ายยาฉุกเฉิน 8.00
น.-24.00น.มีระบบตรวจสอบ
การจัดเก็บและการเข4าถึงยา
ฉุกเฉินให4มีประสิทธิภาพ

1. มียาฉุกเฉินครบเพื่อฟ��น
คืนชีพครบในห4องฉุกเฉิน 
สามารถเข4าถึงยาฉุกเฉินได4
ตลอด 24ชมโดยผู4ทีมีหน4าที่
เฉพาะ และมีระบบ
ตรวจสอบการจัดเก็บและ
การเข4าถึงยาฉุกเฉินให4มี
ประสิทธิภาพ
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1.9 หอผู4ปJวยใน

1.9.1 เกณฑ
การรับผู4ปJวย ไม(มีเกณฑ
การรับผู4ปJวยฉุกเฉิน
ไว4รักษาตัวในโรงพยาบาล

1.มีเกณฑ
การรับผู4ปJวยจาก
แผนกฉุกเฉินไว4รักษาตัวของ
แต(ละหน(วยงานใน
โรงพยาบาล โดยมีการประกัน
เวลาที่สามารถรับผู4ปJวยได4
หลังได4รับการร4องขอจาก
แผนกฉุกเฉินชัดเจน แสดงให4
เห็นได4เปGนลายลักษณ
อักษร
และผ(านการเห็นชอบจาก
หน(วยงานที่เกี่ยวข4องแล4ว

1. สามารถรับดูแลผู4ปJวยที่
เข4าเกณฑ
การรับผู4ปJวย ตาม
เกณฑ
ที่ตั้งไว4<50%

1. สามารถรับดูแลผู4ปJวยที่
เข4าเกณฑ
การรับผู4ปJวย ตาม
เกณฑ
ที่ตั้งไว4>50%

1. สามารถรับดูแลผู4ปJวยที่
เข4าเกณฑ
การรับผู4ปJวย ตาม
เกณฑ
ที่ตั้งไว4>75%

1. สามารถรับดูแลผู4ปJวยที่
เข4าเกณฑ
การรับผู4ปJวย ตาม
เกณฑ
ที่ตั้งไว4100%

2.มีการเก็บอุบัติการณ
การไม(
สามารถรับผู4ปJวยตามเกณฑ

ที่ตั้งไว4

2.มีการเก็บอุบัติการณ
การ
ไม(สามารถรับผู4ปJวยตาม
เกณฑ
ที่ตั้งไว4

2.มีการเก็บอุบัติการณ
การไม(
สามารถรับผู4ปJวยตามเกณฑ

ที่ตั้งไว4

2.มีการเก็บอุบัติการณ
การไม(
สามารถรับผู4ปJวยตามเกณฑ

ที่ตั้งไว4

2.มีการเก็บอุบัติการณ
การ
ไม(สามารถรับผู4ปJวยตาม
เกณฑ
ที่ตั้งไว4

1.9.2 การประกันเวลา รับผู4ปJวยได4หลังเมื่อมีการร4อง
ขอแล4วมากกว(า 4 ชั่วโมง

รับผู4ปJวยได4หลังเมื่อมีการร4อง
ขอแล4ว 4 ชั่วโมง

รับผู4ปJวยได4หลังเมื่อมีการ
ร4องขอแล4ว 3 ชั่วโมง

รับผู4ปJวยได4หลังเมื่อมีการร4อง
ขอแล4ว 2 ชั่วโมง

รับผู4ปJวยได4หลังเมื่อมีการร4อง
ขอแล4ว 1 ชั่วโมง

รับผู4ปJวยได4ทันทีเมื่อมีการ
ร4องขอ
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2. Non-clinical Facilities
2.1 จนท.รักษาความปลอดภัย ไม(มี 1. มีเจ4าหน4าที่รักษาความ

ปลอดภัย (ใช4ร(วม) อย(างน4อย 
8 ชม.

มีเจ4าหน4าที่รักษาความ
ปลอดภัย  (ใช4ร(วม)อย(างน4อย
 12 ชม.

มีเจ4าหน4าที่รักษาความ
ปลอดภัย  (ใช4ร(วม)อย(างน4อย
 16 ชม.

มีเจ4าหน4าที่รักษาความ
ปลอดภัย(ใช4ร(วม) ตลอด 24 ชม.

มีเจ4าหน4าที่รักษาความ
ปลอดภัย ประจําหน(วยงาน 
ER ตลอด 24 ชม.

2.2 ระบบสื่อสารข4อมูล (Internet) ไม(สามารถเข4าถึง internet มีการเข4าถึงInternetได4 
เฉพาะเวลาราชการ

มีการเข4าถึงInternetได4 
ตลอด 24 ชม.

มีการเข4าถึงInternetได4 
ตลอด 24 ชม. โดยมีระบบ
บํารุงรักษาและแก4ไขได4
ช(วงเวลา8.00น.-16.00น.

มีการเข4าถึงInternetได4 ตลอด
 24 ชม.โดยมีระบบบํารุงรักษา
และแก4ไขได4โดย on call

มีการเข4าถึงInternetได4 
ตลอด 24 ชม.โดยมีระบบ
บํารุงรักษาและแก4ไขได4
ตลอดเวลา

2.3 วิทยุสื่อสาร
2.3.1 วิทยุสื่อสาร VHF ไม(มี มีวิทยุสื่อสารแต(จํานวนไม(

เพียงพอในการออกปฏิบัติการ
1. มีวิทยุสื่อสารเพียงพอใน
การออกปฏิบัติการ

1. มีวิทยุสื่อสารเพียงพอใน
การออกปฏิบัติการ

1. มีวิทยุสื่อสารเพียงพอในการ
ออกปฏิบัติการ

1. มีวิทยุสื่อสารเพียงพอใน
การออกปฏิบัติการ

2. เจ4าหน4าที่ส(วนปฏิบัติการ 
(พยาบาล) เปGนผู4เฝmาฟ<งข4อมุล

2.มีเจ4าหน4าที่นอกเหนือส(วน
ปฏิบัติการฉุกเฉินที่ได4รับ
มอบหมายให4เฝmาฟ<งข4อมูล
8.00น-16.00น

2.มีเจ4าหน4าที่นอกเหนือส(วน
ปฏิบัติการฉุกเฉินที่ได4รับ
มอบหมายให4เฝmาฟ<งข4อมูล8.00
น-24.00น

2.มีเจ4าหน4าที่นอกเหนือ
ส(วนปฏิบัติการฉุกเฉินที่
ได4รับมอบหมายให4เฝmาฟ<ง
ข4อมูลตลอด 24 ชม.

3. มีระบบบํารุงรักษาที่
ชัดเจน ช(วยให4เครื่องมือ
สื่อสารสามารถใช4งานได4
ตลอดเวลา

3. มีระบบบํารุงรักษาที่
ชัดเจน ช(วยให4เครื่องมือ
สื่อสารสามารถใช4งานได4
ตลอดเวลา

3. มีระบบบํารุงรักษาที่ชัดเจน 
ช(วยให4เครื่องมือสื่อสารสามารถ
ใช4งานได4ตลอดเวลา

3. มีระบบบํารุงรักษาที่
ชัดเจน ช(วยให4เครื่องมือ
สื่อสารสามารถใช4งานได4
ตลอดเวลา
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2.3.2 วิทยุสื่อสาร SSB ไม(มี มีเครื่อง มีเครื่องพร4อมเสาส(งสัญญาณ มีเจ4าหน4าที่ใช4เปGน มีแนวทางวิธีการใช4 และส(ง
ข4อมูลได4ในภาวะฉุกเฉิน

1.มีแนวทางวิธีการใช4 และ
ส(งข4อมูลได4ในภาวะฉุกเฉิน 
มีระบบดูแลรักษาให4ใช4งาน
ได4ตลอดเวลา

2. เคยใช4ในเหตุการณ
ขอ
ความช(วยเหลือจริง

3. ระบบรายงานเหตุฉุกเฉิน 
เหตุการณ
สําคัญ/เหตุการณ
ผิดปกติ 
(ระดับภายในรพ. และระดับอําเภอ)

ไม(มี ระบุเหตุฉุกเฉินที่ต4องแจ4ง
ผู4บังคับบัญชาระดับรพ.

ระบุเหตุฉุกเฉินที่ต4องแจ4ง
ผู4บังคับบัญชาระดับรพ.และ
มีแนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุ
ฉุกเฉินในรพ.

มีตามเกณฑ
Basicallyและ 
ระบุเหตุฉุกเฉินที่ต4องแจ4ง
ผู4บังคับบัญชาระดับอําเภอ

มีตามเกณฑ
Matureและมี
แนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุ
ฉุกเฉินในรพ.ที่ต4องรายงาน
ผู4บังคับบัญชาระดับอําเภอ

มีตามเกณฑ
Advanceเคยมี
การใช4 และทบทวน
แนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุ
ฉุกเฉินในรพ.ที่ต4องรายงาน
ผู4บังคับบัญชาระดับรพ.และ
ระดับอําเภอ

4. IS ไม(มี ระบบ IS มีแนวทางการใช4ระบบ IS มีการใช4ระบบ IS แต(ไม(
ครอบคลุม

1.มีระบบ IS ครอบคลุม 
ผู4ปJวย Truma <80%

1. มีระบบ IS ครอบคลุม ผู4ปJวย
 Truma > 80%

1. มีระบบ IS ครอบคลุม 
ผู4ปJวย Truma ทุก Case

2. นําข4อมูล IS มาวิเคราะห

ระบบเพื่อปรับปรุงคุณภาพ
บริการของตนเอง

2. นําข4อมูล IS ส(งต(อให4
หน(วยงานอื่นที่เกี่ยวข4อง

2. นําข4อมูล IS ส(งต(อให4
หน(วยงานอื่นที่เกี่ยวข4อง 
และร(วมวางแผนปmองกัน
อุบัติเหตุได4อย(างเปGนรูปธรรม
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เกณฑ^การใหNคะแนน

คะแนนที่ไดN

                 การใหNคะแนน

หัวขNอการประเมิน

5.ระบบเก็บเงินค(าบริการ
รักษาพยาบาล 24 ชม.

ไม(มีเจ4าหน4าที่การเงิน 1. มีเจ4าหน4าที่เก็บเงิน
โดยเฉพาะ 8.00-16.00 น.ใน
วันราขการ

1. มีเจ4าหน4าที่เก็บเงิน
โดยเฉพาะ 8.00-20.00 น.
ในวันราชการ

1. มีเจ4าหน4าที่เก็บเงิน
โดยเฉพาะ 8.00-20.00 น.
ทุกวัน

1. มีเจ4าหน4าที่เก็บเงิน
โดยเฉพาะ  8.00-24.00 น.

มีเจ4าหน4าที่เก็บเงิน
โดยเฉพาะ ตลอด 24 ชม.

2. มีหลักฐานการทบทวน
ความถูกต4องโดยผู4รับผิดชอบ 
กรณีผู4เก็บเงินไม(ใช(เจ4าหน4าที่
การเงิน 100%

2. มีหลักฐานการทบทวน
ความถูกต4องโดยผู4รับผิดชอบ
 กรณีผู4เก็บเงินไม(ใช(
เจ4าหน4าที่การเงิน 100%

2. มีหลักฐานการทบทวน
ความถูกต4องโดยผู4รับผิดชอบ
 กรณีผู4เก็บเงินไม(ใช(
เจ4าหน4าที่การเงิน 100%

2. มีหลักฐานการทบทวนความ
ถูกต4องโดยผู4รับผิดชอบ กรณีผู4
เก็บเงินไม(ใช(เจ4าหน4าที่การเงิน 
100%

2. มีหลักฐานการทบทวน
ความถูกต4องโดย
ผู4รับผิดชอบ กรณีผู4เก็บเงิน
ไม(ใช(เจ4าหน4าที่การเงิน 
100%

6.ระบบเวชระเบียน   มีระบบการทํา / ค4นเวช
ระเบียนทั้งผู4ปJวยเก(าและใหม(
ได4ตลอด 24 ชม.

1. มีนโยบายและแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับเวชระเบียนที่
เหมาะสม

1. มีการประเมินคุณภาพของ
เวชระเบียน และปรับปรุง
ระบบโดยวิชาชีพที่เกี่ยวข4อง

1. มีการควบคุมกํากับ 
คุณภาพเวชระเบียนเกินกว(า 
50% โดยผู4รับผิดชอบ กรณี
การเข4าถึงเวชระเบียนโดย
เจ4าหน4าที่ไม(ได4มีหน4าที่
รับผิดชอบโดยตรง

1. มีการควบคุมกํากับ คุณภาพ
เวชระเบียนเกินกว(า 75% โดย
ผู4รับผิดชอบ กรณีการเข4าถึง
เวชระเบียนโดยเจ4าหน4าที่ไม(ได4
มีหน4าที่รับผิดชอบโดยตรง

1. มีระบบการทํา / ค4นเวช
ระเบียนทั้งผู4ปJวยเก(าและ
ใหม(เฉพาะที่ห4องฉุกเฉิน
ตลอด 24 ชม.

2. มีระบบการทํา / ค4นเวช
ระเบียนทั้งผู4ปJวยเก(าและใหม(
ได4ตลอด 24 ชม.และมี
เจ4าหน4าที่ประจําช(วงเวลา
ราชการ

2. มีระบบการทํา / ค4นเวช
ระเบียนทั้งผู4ปJวยเก(าและใหม(
ได4ตลอด 24 ชม.และมี
เจ4าหน4าที่ประจําช(วงเวลา
ราชการ โดยนอกเวลามี
เจ4าหน4าที่ส(วนอื่นได4รับ
มอบหมายมาช(วยเกี่ยวกับ
เวชระเบียน

2. มีระบบและมีเจ4าหน4าที่
ประจํา ในการทํา / ค4นเวช
ระเบียนทั้งผู4ปJวยเก(าและใหม(
ได4ตลอด 24 ชม

2. มีระบบช(องทางฉุกเฉินการ
เข4าถึงเวชระเบียนสําหรับ
ผู4ปJวยฉุกเฉิน และมีเจ4าหน4าที่
ประจํา ในการทํา / ค4นเวช
ระเบียนทั้งผู4ปJวยเก(าและใหม(
ได4ตลอด 24 ชม

2. มีกระบวนการทบทวน 
ตรวจสอบคุณภาพ เวช
ระเบียน และปรับเปลี่ยน
อย(างเปGนรูปธรรมอย(าง
สม่ําเสมอ

องคประกอบที่ 7
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 Effective
1.การจัดอบรม EMS 1.ไม(มีส(วนร(วมในการ

ผลิตและพัฒนา บุคลากร
ในระบบEMS

1.มีการอบรมฟ��นฟูความรู4
เจ4าหน4าที่EMS โรงพยาบาล
เองอย(างน4อยปeละ 1  ครั้ง

1.มีการอบรมฟ��นฟูความรู4
เจ4าหน4าที่EMS ของ
โรงพยาบาลเองอย(างน4อยปe
ละ 1ครั้ง

1.มีการอบรมฟ��นฟูความรู4
เจ4าหน4าที่EMS ของ
โรงพยาบาลเองอย(างน4อยปe
ละ 1ครั้ง

1.มีการอบรมฟ��นฟูความรู4
เจ4าหน4าที่EMS ของโรงพยาบาล
เองอย(างน4อยปeละ 1ครั้ง

1.มีการอบรมฟ��นฟูความรู4
เจ4าหน4าที่EMS ของ
โรงพยาบาลเองอย(างน4อยปeละ
 2 ครั้ง

2.มีการอบรมฟ��นฟูความรู4
เจ4าหน4าที่EMSหน(วย
ปฏิบัติการของเครือข(าย
ตนเองอย(างน4อยปeละ 1  ครั้ง

2.มีการอบรมฟ��นฟูความรู4
เจ4าหน4าที่EMSหน(วย
ปฏิบัติการของเครือข(าย
ตนเองอย(างน4อยปeละ 1  ครั้ง

2.มีการอบรมฟ��นฟูความรู4
เจ4าหน4าที่EMSหน(วยปฏิบัติการ
ของเครือข(ายตนเองอย(างน4อยปe
ละ 1  ครั้ง

2.มีการอบรมฟ��นฟูความรู4
เจ4าหน4าที่EMSหน(วย
ปฏิบัติการของเครือข(ายตนเอง
อย(างน4อยปeละ 1  ครั้ง

3.มีส(วนร(วมในการเปGน 3.มีส(วนร(วมในการเปGนวิทยากร 3.มีส(วนร(วมในการเปGน

เกณฑ^การใหNคะแนน
คะแนนที่

ไดN

                 การใหNคะแนน

หัวขNอการประเมิน

3.มีส(วนร(วมในการเปGน
วิทยากรอบรมหลักสูตร
ต(างๆในระบบEMS บ4างเปGน
ครั้งคราว ไม(ต(อเนื่อง

3.มีส(วนร(วมในการเปGนวิทยากร
อบรมหลักสูตรต(างๆในระบบ
EMS ต(อเนื่องสม่ําเสมอในระดับ
จังหวัด

3.มีส(วนร(วมในการเปGน
วิทยากรอบรมหลักสูตรต(างๆ
ในระบบEMS ต(อเนื่อง
สม่ําเสมอในระดับจังหวัด และ
ระดับเขต

4.เปGนสถาบันหลักในการจัด
อบรมหลักสูตรต(างๆบาง
หลักสูตรในระบบEMS ได4

4.เปGนสถาบันหลักในการจัด
อบรม หลักสูตรต(างๆทุก
หลักสูตรในระบบEMS ได4

2. การประชาสัมพันธ
  1669 และการ
เข4าถึงระบบ EMS

ไม(มีการประชาสัมพันธ

เพื่อการเข4าถึงบริการEMS

1.มีการทําแผนเพื่อการ
ประชาสัมพันธ
ระบบEMS 
ผ(านหมายเลข 1669

1.มีกิจกรรมการ
ประชาสัมพันธ
ฯครอบคลุม
พื้นที่บริการเกินกว(าร4อยละ 
50 ของจํานวนตําบลในพื้นที่
บริการขึ้นไป

1.มีกิจกรรมการ
ประชาสัมพันธ
ฯครอบคลุม
พื้นที่บริการเกินกว(าร4อยละ 
80 ของจํานวนตําบลใน
พื้นที่บริการขึ้นไป

1. มีกิจกรรมการประชาสัมพันธ
ฯ
 มากกว(า 2 ช(องทางมี
ผู4รับบริการครอบคลุมพื้นที่ร4อย
ละ 100 ของจํานวนตําบลใน
พื้นที่บริการ

1. มีกิจกรรมการ
ประชาสัมพันธ
ฯ มากกว(า 2 
ช(องทางมีผู4รับบริการ
ครอบคลุมพื้นที่ร4อยละ 100 
ของจํานวนตําบลในพื้นที่บริการ
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เกณฑ^การใหNคะแนน
คะแนนที่

ไดN

                 การใหNคะแนน

หัวขNอการประเมิน

2. มีการระบุและติดตาม
ตัวชี้วัดการประชาสัมพันธ

และการเข4าถึงระบบ EMS 
เปGนลายลักษณ
อักษร

2. มีผู4รับบริการครอบคลุม
พื้นที่มากกว(าร4อยละ 50 
ของจํานวนหมู(บ4านในพื้นที่
บริการขึ้นไป

2. มีรูปธรรมของการมีส(วม
ร(วมของ อบต. อปท. ใน
การประชาสัมพันธ
 มากกว(า
ร4อยละ 50  ของกิจกรรม
ประชาสัมพันธ
ที่ได4ทําตาม
แผนประชาสัมพันธ


2. มีรูปธรรมของการมีส(วมร(วม
ของ อบต. อปท. ในการ
ประชาสัมพันธ
 มากกว(าร4อยละ 
80  ของกิจกรรมประชาสัมพันธ

ที่ได4ทําตามแผนประชาสัมพันธ


2. มีรูปธรรมของการมีส(วม
ร(วมของ อบต. อปท. ในการ
ประชาสัมพันธ
 มากกว(าร4อยละ
 100  ของกิจกรรม
ประชาสัมพันธ
ที่ได4ทําตาม
แผนประชาสัมพันธ


3. มีการระบุและติดตาม
ตัวชี้วัด ตลอดจนต4องมีการ
ประมวลผลการ
ประชาสัมพันธ
1669 และการ

3. มีผู4รับบริการครอบคลุม
พื้นที่มากกว(าร4อยละ 80 
ของจํานวนหมู(บ4านในพื้นที่
บริการขึ้นไป

3. มีผู4รับบริการครอบคลุมพื้นที่
ร4อยละ 100 ของจํานวนหมู(บ4าน
ในพื้นที่บริการ

3. มีผู4รับบริการครอบคลุม
พื้นที่ร4อยละ 100 ของจํานวน
หมู(บ4านในพื้นที่บริการ

ประชาสัมพันธ
1669 และการ
เข4าถึงระบบ EMS เปGนลาย
ลักษณ
อักษร

บริการขึ้นไป

4.มีการระบุและติดตาม
ตัวชี้วัด ตลอดจนต4องมีการ
ประมวลผลการ
ประชาสัมพันธ
1669 และ
การเข4าถึงระบบ EMS เปGน
ลายลักษณ
อักษร

4.มีการระบุและติดตามตัวชี้วัด 
ตลอดจนต4องมีการประมวลผล
การประชาสัมพันธ
1669 และ
การเข4าถึงระบบ EMS เปGนลาย
ลักษณ
อักษร

4.มีการระบุและติดตามตัวชี้วัด
 ตลอดจนต4องมีการ
ประมวลผลการประชาสัมพันธ

1669 และการเข4าถึงระบบ 
EMS เปGนลายลักษณ
อักษร

5. เกิดนวตกรรมในการ
ประชาสัมพันธ
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3. EMS Ambulance และการจัดการทีม
ปฏิบัติการEMS

ไม(มีการบริหารจัดการรถ
ในระบบEMS

1. มีรถกู4ชีพระดับ
ปฏิบัติการกู4ชีพขั้นสูง(ALS) 
ใช4ร(วมกับงานส(งต(อผู4ปJวย 
โดยยังมีอุบัติการณ
ไม(
สามารถออกปฏิบัติการได4
เมื่อรับคําสั่งจากศูนย
รับแจ4ง
เหตุ เนื่องจากขาดรถฉุกเฉิน

1. มีรถกู4ชีพระดับปฏิบัติการ
กู4ชีพขั้นสูง(ALS) ใช4ร(วมกับ
งานส(งต(อผู4ปJวย โดยไม(มี
อุบัติการณ
ที่ไม(สามารถออก
ปฏิบัติการได4เมื่อรับคําสั่ง
จากศูนย
รับแจ4งเหตุ 
เนื่องจากขาดรถฉุกเฉิน

1. มีรถกู4ชีพระดับ
ปฏิบัติการกู4ชีพขั้นสูง(ALS) 
แยกจากงานส(งต(อผู4ปJวย 
โดยยังมีอุบัติการณ
ไม(
สามารถออกปฏิบัติการได4
เมื่อได4รับคําสั่งจากศูนย
รับ
แจ4งเหตุ

1. มีรถกู4ชีพระดับปฏิบัติการกู4
ชีพขั้นสูง(ALS) แยกจากงานส(ง
ต(อผู4ปJวย โดยไม(มีอุบัติการณ
ที่ไม(
สามารถออกปฏิบัติการได4เมื่อรับ
คําสั่งจากศูนย
รับแจ4งเหตุ

1. มีรถกู4ชีพระดับปฏิบัติการกู4
ชีพขั้นสูง(ALS) แยกจากงาน
ส(งต(อผู4ปJวย โดยยังมี
อุบัติการณ
ไม(สามารถออก
ปฏิบัติการได4เมื่อรับคําสั่งจาก
ศูนย
รับแจ4งเหตุ

2. มีการตรวจสภาพรถ 
และอุปกรณ
ประจํารถให4
พร4อมใช4งาน แต(ไม(ทุกเวร 

2. มีการตรวจสภาพรถ และ
อุปกรณ
ประจํารถให4พร4อมใช4
งานทุกเวร

2. มีการตรวจสภาพรถและ
อุปกรณ
ประจํารถให4พร4อม
ใช4งานทุกเวร

2. มีการตรวจสภาพรถและ
อุปกรณ
ประจํารถให4พร4อมใช4
งานทุกเวร

2. มีการตรวจสภาพรถและ
อุปกรณ
ประจํารถให4พร4อมใช4
งานทุกเวรพร4อมใช4งาน แต(ไม(ทุกเวร 

(อย(างน4อย 1 ครั้งต(อวัน)
งานทุกเวร ใช4งานทุกเวร งานทุกเวร งานทุกเวร

3. มีอัตรากําลังพนักงานขับ
รถและรถEMSร(วมกับงาน
ยานพาหนะอื่นๆ

3. มีอัตรากําลังพนักงานขับ
รถและรถEMSแยกจากงาน
ยานพาหนะอื่นๆ ในเวลา
ราชการ

3.มีอัตรากําลังพนักงานขับ
รถและรถEMSแยกจากงาน
ยานพาหนะอื่นๆ ตลอด 24
ชม.

3. มีอัตรากําลังพนักงานขับรถ
และรถEMSภายในกํากับของงาน
ER ในเวลาราชการ

3. มีอัตรากําลังพนักงานขับรถ
และรถEMSภายในกํากับของ
งานER ตลอด 24ชม.

Response time ภายใน
 10นาที น4อยกว(า40%

Response time ภายใน 
10นาที ไม(มากกว(า 50%

Response time ภายใน 10
นาที เกินกว(า 50%

Response time ภายใน 
10นาที เกินกว(า 70%

Response time ภายใน 10นาที
 เกินกว(า 80%

Response time ภายใน 10
นาที เกินกว(า 90%

4. Medical control   ไม(มีแนวทางกํากับ
ดูแลทางการแพทย
ต(อ
ผู4ปฏิบัติงานในระบบEMS

  1.มีแนวทางกํากับดูแล
ทางการแพทย
ต(อ
ผู4ปฏิบัติงานในระบบEMS

  1.มีแนวทางกํากับดูแล
ทางการแพทย
ต(อผู4ปฏิบัติงาน
ในระบบEMS

  1.มีแนวทางกํากับดูแล
ทางการแพทย
ต(อ
ผู4ปฏิบัติงานในระบบEMS

  1.มีแนวทางกํากับดูแลทางการ
แพทย
ต(อผู4ปฏิบัติงานในระบบ
EMS

  1.มีแนวทางกํากับดูแล
ทางการแพทย
ต(อผู4ปฏิบัติงาน
ในระบบEMS

องคประกอบที่ 8
โดย  คณะทํางานพัฒนาระบบการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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2.มี  CPG  ในการดูแล
ผู4ปJวยEMSแต(ไม(ครอบคลุม
สถิติโรคสําคัญในพื้นที่

2.มี  CPG  ในการดูแลผู4ปJวย
EMSครอบคลุมครอบคลุม
สถิติโรคสําคัญในพื้นที่ อย(าง
น4อย 5กลุ(มโรค

2.มี  CPG  ในการดูแล
ผู4ปJวยEMSครอบคลุม
ครอบคลุมสถิติโรคสําคัญใน
พื้นที่ อย(างน4อย 5กลุ(มโรค

2.มี  CPG  ในการดูแลผู4ปJวย
EMSครอบคลุมครอบคลุมสถิติ
โรคสําคัญในพื้นที่ อย(างน4อย 5
กลุ(มโรค

2.มี  CPG  ในการดูแลผู4ปJวย
EMSครอบคลุมครอบคลุมสถิติ
โรคสําคัญในพื้นที่ อย(างน4อย 
5กลุ(มโรค

3.มีแนวทางการประสานการ
ดูแล ณจุดเกิดเหตุ ของหน(วย
 FR ,BLS และ รพสต. กับ 
รพ.แม(ข(าย หรือศูนย
สั่งการ

3.มีแนวทางการประสาน
การดูแล ณจุดเกิดเหตุ ของ
หน(วย FR ,BLS และ รพสต.
 กับ รพ.แม(ข(าย หรือศูนย

สั่งการ

3.มีแนวทางการประสานการดูแล
 ณจุดเกิดเหตุ ของหน(วย FR ,
BLS และ รพสต. กับ รพ.แม(ข(าย
 หรือศูนย
สั่งการ

3.มีแนวทางการประสานการ
ดูแล ณจุดเกิดเหตุ ของหน(วย 
FR ,BLS และ รพสต. กับ รพ.
แม(ข(าย หรือศูนย
สั่งการ

4.มีระบบconsult แพทย

ผ(านห4องฉุกเฉินได4ตลอด 24
 ชั่วโมง

4.มีระบบconsult แพทย
ผ(าน
ห4องฉุกเฉินได4ตลอด 24 ชั่วโมง

4.มีระบบconsult แพทย
ผ(าน
ห4องฉุกเฉินได4ตลอด 24 ชั่วโมง

5.มีระบบconsult แพทย

โดยตรงจากจุดเกิดเหตุ เฉพาะใน
เวลาราชการ

5.มีระบบconsult แพทย

โดยตรงจากจุดเกิดเหตุ ตลอด 
24ชั่วโมง

5.EMS call center(ศูนย
รับแจ4งเหตุและ
สั่งการ)

แจ4งเหตุเข4าช(องทาง
เดียวกับER

1.มีเจ4าหน4าที่การแพทย

ฉุกเฉินรับสายขอความ
ช(วยเหลือตลอด 24ชม. 1
คู(สาย

1.มีเจ4าหน4าที่การแพทย

ฉุกเฉินรับสายขอความ
ช(วยเหลือตลอด 24ชม. 1
คู(สาย

1.มีเจ4าหน4าที่การแพทย

ฉุกเฉินรับสายขอความ
ช(วยเหลือตลอด 24ชม.
มากกว(า 1คู(สาย

1.มีเจ4าหน4าที่การแพทย
ฉุกเฉิน
รับสายขอความช(วยเหลือตลอด 
24ชม.มากกว(า 1คู(สาย

1.มีเจ4าหน4าที่การแพทย
ฉุกเฉิน
รับสายขอความช(วยเหลือ
ตลอด 24ชม.มากกว(า 1คู(สาย

2.มีพยาบาลสั่งการเฉพาะ
ในเวลาราชการ

2.มีพยาบาลสั่งการ ช(วงเวร
เช4าและบ(าย

2.มีพยาบาลสั่งการ ครบทุก
เวร

2.มีพยาบาลสั่งการ ครบทุกเวร 2.มีพยาบาลสั่งการ ครบทุกเวร

3.ร4อยละของการคัดแยก
ผู4ปJวยทางโทรศัพท
ถูกต4อง 
น4อยกว(า 25%

3.ร4อยละของการคัดแยก
ผู4ปJวยทางโทรศัพท
ถูกต4อง  
25-50%

3.ร4อยละของการคัดแยกผู4ปJวย
ทางโทรศัพท
ถูกต4อง  50-75%

3.ร4อยละของการคัดแยก
ผู4ปJวยทางโทรศัพท
ถูกต4องเกิน
กว(า75%
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4.มีการเก็บตัวชี้วัดบริการมี
เปGนลายลักษณ
อักษร

4.มีการทบทวนข4อมูลตัวชี้วัด 4.มีการทบทวนข4อมูลตัวชี้วัด 
และพัฒนาปรับปรุงแนวทางการ
คัดแยกผู4ปJวยทางโทรศัพท


4.แนวทางการคัดแยกผู4ปJวย
ทางโทรศัพท
ที่ได4รับการ
ปรับปรุงพัฒนาส(งผลดีต(อผู4ปJวย

องคประกอบที่ 8
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1.มีแผนการพัฒนาECS
คุณภาพบรรจุในแผน
ยุทธศาสตร
 รพ.

1.มีแผนการพัฒนาECS
คุณภาพบรรจุในแผน
ยุทธศาสตร
 รพ.

1.มีแผนการพัฒนาECS
คุณภาพบรรจุในแผน
ยุทธศาสตร
 รพ.

1.มีแผนการพัฒนาECSคุณภาพ
บรรจุในแผนยุทธศาสตร
 รพ.

1.มีแผนการพัฒนาECS
คุณภาพบรรจุในแผน
ยุทธศาสตร
 รพ.

2. มีแผนงานโครงการที่มา
จากการวิเคราะห
จุดอ(อนจุด
แข็ง ครอบคลุมองค
ประกอบ
งานECS น4อยกว(า 5 ส(วน
(element)

2. มีแผนงานโครงการที่มาจาก
การวิเคราะห
จุดอ(อนจุดแข็ง 
ครอบคลุมองค
ประกอบงาน
ECS ครบทั้ง 5 ส(วน(element)

2. มีแผนงานโครงการที่มา
จากการวิเคราะห
จุดอ(อนจุด
แข็ง ครอบคลุมองค
ประกอบ
งานECS ครบทั้ง 5 ส(วน
(element)

2. มีแผนงานโครงการที่มาจาก
การวิเคราะห
จุดอ(อนจุดแข็ง 
ครอบคลุมองค
ประกอบงานECS
 ครบทั้ง 5 ส(วน(element)

2. มีแผนงานโครงการที่มาจาก
การวิเคราะห
จุดอ(อนจุดแข็ง 
ครอบคลุมองค
ประกอบงาน
ECS ครบทั้ง 5 ส(วน(element)

3. มีการปฏิบัติตามแผนงาน
โครงการที่วางแผนไว4 แต(ไม(
ครบ100 %

3. มีการปฏิบัติตามแผนงาน
โครงการที่วางแผนไว4 ครบ100
 %

3. มีการปฏิบัติตามแผนงาน
โครงการที่วางแผนไว4 ครบ
100 เปอร
เซ็นต


3. มีการปฏิบัติตามแผนงาน
โครงการที่วางแผนไว4 ครบ100 
เปอร
เซ็นต


3. มีการปฏิบัติตามแผนงาน
โครงการที่วางแผนไว4 ครบ100
 เปอร
เซ็นต


4.มีการประเมินแผนเปGนราย
ปeแสดงผลลัพธ
เปGนลาย
ลักษณ
อักษร

4.มีการประเมินแผนเปGนรายปe
แสดงผลลัพธ
เปGนลายลักษณ

อักษร

4.มีการประเมินแผนเปGนรายปe
แสดงผลลัพธ
เปGนลายลักษณ

อักษร

5. สามารถนําผลการประเมิน
แผนมาปรับใช4ในการวางแผน
พัฒนา ในปeต(อไปไม(ครบทุก
element

5. สามารถนําผลการประเมิน
แผนมาปรับใช4ในการวางแผน
พัฒนา ในปeต(อไปครบทุก
element

2. งานด4านธุรการ (เอกสาร หนังสือโต4ตอบ
โครงการ/แผนงาน เอกสารการประชุม 
การประสานงานหน(วยงานภายในและ
ภายนอก)

ไม(มีการมอบหมายให4
บุคลากรในหน(วยงาน
ให4ทําหน4าที่ด4านธุรการ

มีการมอบหมายให4บุคลากร
ในหน(วยงานให4ทําหน4าที่ด4าน
ธุรการ

มีการมอบหมายให4บุคลากรใน
หน(วยงานให4ทําหน4าที่ด4าน
ธุรการและกําหนดหน4าที่ชัดเจน
เปGนลายลักษณ
อักษร

มีเจ4าหน4าที่ธุรการร(วมกับ
หน(วยงานอื่นให4ทําหน4าที่
ด4านธุรการและกําหนด
หน4าที่ชัดเจนเปGนลายลักษณ

อักษร

มีเจ4าหน4าธุรการที่หน(วยงาน
ตนเองกําหนดหน4าที่ชัดเจนเปGน
ลายลักษณ
อักษร

มีสํานักงานเลขาฯที่งาน
อุบัติเหตุฉุกเฉิน

เกณฑ^การใหNคะแนน
คะแนน
ที่ไดN

1. แผนพัฒนา ไม(มีแผนงาน/โครงการ
พัฒนา

                            การใหNคะแนน

หัวขNอการประเมิน
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1. ข4อมูลทั่วไปของพื้นที่

 1.1 ข4อมูลประชากร (ฐานประชากรกลางปe) ไม(มีข4อมูลประชากรในเขต
พื้นที่รับผิดชอบ

มีข4อมูลประชากรแต(ไม(
เปGนป<จจุบัน

มีข4อมูลประชากรป<จจุบันใน
พื้นที่

มีข4อมูลประชากรป<จจุบัน
ครอบคลุมทั้งพื้นที่ และ
สามารถจําแนกกลุ(ม
ประชากรตามกลุ(ม อายุ , 
เพศ สิทธิการรักษาฯลฯ ได4

มีข4อมูลประชากรครอบคลุม
ทั้งพื้นที่ตลอดจนยอด
ประชากรแฝงเปGนป<จจุบัน 
จําแนกกลุ(มประชากรตาม
กลุ(ม อายุ , เพศ สิทธิการ
รักษาฯลฯ

มีข4อมูลประชากรครอบคลุม
ทั้งพื้นที่ตลอดจนยอด
ประชากรแฝงเปGนป<จจุบัน 
จําแนกกลุ(มประชากรตามกลุ(ม
 อายุ , เพศ สิทธิการรักษาฯลฯ
  ทั้งนี้สามารถนําข4อมูล
ดังกล(าวมาใช4ในการรายงาน 
ติดตาม วิเคราะห
 หรือพัฒนา
ระบบECSได4

 

1.2 ข4อมูลแผนที่

มีการทําแผนที่ในเขต
รับผิดชอบเฉพาะพื้นที่ตั้ง
รพ.

มีการทําแผนที่ในเขต
รับผิดชอบครอบคลุมทั้งอําเภอ

มีการทําแผนที่ในเขต
รับผิดชอบและนําข4อมูล
ประชากรบันทึกในแผนที่
ครอบคลุมทั้งพื้นที่

มีการทําแผนที่ในเขต
รับผิดชอบ นําข4อมูล
ประชากรบันทึกในแผนที่
ครอบคลุมทั้งพื้นที่ และมี
ระบบประสานกับเครือข(าย
บริการปฐมภูมิเพื่อทํา
mapping ผู4ปJวยกลุ(มเสี่ยง

มีการทําแผนที่ในเขต
รับผิดชอบ นําข4อมูลประชากร
บันทึกในแผนที่ครอบคลุมทั้ง
พื้นที่ และมีการประสานกับ
เครือข(ายบริการปฐมภูมิเพื่อ
จัดทําmapping ผู4ปJวยกลุ(ม
เสี่ยง จัดเก็บข4อมูลเปGน
หมวดหมู( สะดวกในการสืบค4น
และเข4าถึงข4อมูล ทั้งนี้ต4อง
สามารถนําข4อมูลดังกล(าวมาใช4
ในการรายงาน ติดตาม 
วิเคราะห
 หรือพัฒนาระบบ
ECSได4

เกณฑ^การใหNคะแนน

คะแนนที่ไดN

                                การใหNคะแนน

หัวขNอการประเมิน
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2. ข4อมูลด4านระบาดวิทยา /ข4อมูลเฝmาระวังทั้ง
trauma และ nontrauma

ไม(มีข4อมูลระบาดวิทยาทั้ง
trauma และ nontrauma

มีการจัดทําข4อมูลระบาด
วิทยาเพียงเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

มีการจัดทําข4อมูลระบาด
วิทยาทั้ง Trauma และ
Non-trauma

มีการจัดทําข4อมูลระบาด
วิทยาทั้ง Trauma และ
Non-trauma และมีการ
วิเคราะห
ข4อมูล

มีการจัดทําข4อมูลระบาด
วิทยาทั้ง Trauma และ
Non-trauma และมีการ
วิเคราะห
ข4อมูล ความสัมพันธ

 และมีการวางแผนแก4ไข

มีการจัดทําข4อมูลระบาดวิทยา
ทั้ง Trauma และ
Non-trauma และมีการ
วิเคราะห
ข4อมูล ความสัมพันธ
 
และมีการวางแผนแก4ไข มี
ผลลัพธ
การวางแผนแก4ไข

3. ข4อมูลด4านความพึงพอใจ 6 เดือน / ครั้ง ไม(มีการสํารวจความพึงพอใจ มีการสํารวจความพึง
พอใจ1ครั้ง/ปe

มีการสํารวจความพึงพอใจ2
ครั้ง/ปeนําผลมาวิเคราะห
และ
วางแผนแก4ไข

สํารวจความพึงพอใจ
ผู4ใช4บริการ2ครั้ง/ปe นําผล
มาวิเคราะห
และ
ดําเนินการแก4ไข

สํารวจความพึงพอใจ
ผู4ใช4บริการ2ครั้ง/ปe และนํา
ผลมาวิเคราะห
และ
ดําเนินการแก4ไข พร4อม
สื่อสารกลับแก(ผู4รับผลงาน

สํารวจความพึงพอใจ
ผู4ใช4บริการ2ครั้ง/ปe และนําผล
มาวิเคราะห
และดําเนินการ
แก4ไข พร4อมสื่อสารกลับแก(
ผู4รับผลงาน และผลลัพธ
ของ
การแก4ไขมีผลงานเชิงประจักษ

ต(อการพัฒนาระบบECS
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4. ข4อมูลด4านการรักษาผู4ปJวยฉุกเฉิน ไม(มีข4อมูลด4านการรักษาผู4ปJวย มีการเก็บข4อมูลผู4ปJวย
ฉุกเฉินเกี่ยวกับด4านการ
ดูแลรักษา การตรวจทาง
ห4องปฏิบัติการ การส(งต(อ
 การรับไว4 การจําหน(าย 
และการรายงานผลข4อมูล
ในระยะเวลาต(างๆ ไม(
ครบถ4วน

มีการเก็บข4อมูลผู4ปJวยฉุกเฉิน
เกี่ยวกับด4านการดูแลรักษา 
การตรวจทางห4องปฏิบัติการ 
การส(งต(อ การรับไว4 การ
จําหน(าย และการรายงานผล
ข4อมูลในระยะเวลาต(างๆ 
ครบถ4วน แต(ไม(มีระบบการ
จัดการด4านสารสนเทศ

มีการเก็บข4อมูลผู4ปJวย
ฉุกเฉินเกี่ยวกับด4านการ
ดูแลรักษา การตรวจทาง
ห4องปฏิบัติการ การส(งต(อ
 การรับไว4 การจําหน(าย 
และการรายงานผลข4อมูล
ในระยะเวลาต(างๆ 
ครบถ4วน และรายงานผล
แบบโปรแกรม 
คอมพิวเตอร
และ/หรือ
Manaul

มีการเก็บข4อมูลผู4ปJวยฉุกเฉิน
เกี่ยวกับด4านการดูแลรักษา 
การตรวจทางห4องปฏิบัติการ
 การส(งต(อ การรับไว4 การ
จําหน(าย และการรายงานผล
ข4อมูลในระยะเวลาต(างๆ 
ครบถ4วน และรายงานผลโดย
ใช4โปรแกรมคอมพิวเตอร


มีการเก็บข4อมูลผู4ปJวยฉุกเฉิน
เกี่ยวกับด4านการดูแลรักษา 
การตรวจทางห4องปฏิบัติการ 
การส(งต(อ การรับไว4 การ
จําหน(าย และการรายงานผล
ข4อมูลในระยะเวลาต(างๆ 
ครบถ4วน และรายงานผลโดย
ใช4โปรแกรมคอมพิวเตอร

ครบถ4วน ทั้งนี้ต4องสามารถนํา
ข4อมูลดังกล(าวมาใช4ในการ
พัฒนาระบบECSได4

องคประกอบที่ 10
โดย  คณะทํางานพัฒนาระบบการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

พัฒนาตอยอดจาก คูมือแนวทางพัฒนาสูมาตรฐานดานการรักษาพยาบาลฉุกเฉินของโรงพยาบาลระดับตางๆ : กรมการแพทย ป พ.ศ.2552 ,  ISBN 978-974-422-544-2 หนาที่ 65



มิติที่ 2. การประเมินคณะทํางาน หรือบุคลากรในโรงพยาบาล
องค̂ ประกอบ ที่ 10     Inform-ation system

0 1 2 3 4 5
Absent Beginning Basically Mature Advanced Role model

 Effective

เกณฑ^การใหNคะแนน

คะแนนที่ไดN

                                การใหNคะแนน

หัวขNอการประเมิน

5.  Data management มี 4 ส(วน คือ

- การเก็บข4อมูล                                   
  - การดึงข4อมูลมาจัดทํารายงาน

- การวิเคราะห
/เปรียบเทียบข4อมูล

- การนําผลการวิเคราะห
/เปรียบเทียบข4อมูล
 มาใช4ในการพัฒนาระบบECS

ไม(มีระบบdata 
managementในระบบECS

มีการจัดเก็บข4อมูลใน
ระบบECSแต(ไม(มีการนํา
ข4อมูลออกมาใช4ประโยชน


มีการจัดเก็บข4อมูลในระบบ
ECS และนําข4อมูลมาใช4
ประโยชน
 ทั้งการ จัดทํา
รายงาน ในบางองค
ประกอบ
ของระบบงานECS แต(ไม(มี
การวิเคราะห
/เปรียบเทียบ
ข4อมูล

มีการจัดเก็บข4อมูลใน
ระบบECS  และนําข4อมูล
มาใช4ประโยชน
 ทั้งการ 
จัดทํารายงาน วิเคราะห
/
เปรียบเทียบ/คาดการณ

ทิศทางหรือแนวโน4มใน
บางองค
ประกอบของ
ระบบงานECS ได4

มีระบบdata 
managementครบทุกด4าน 
และนําข4อมูลมาใช4ประโยชน

 ทั้งการ จัดทํารายงาน 
วิเคราะห
/เปรียบเทียบ/
คาดการณ
ทิศทางหรือ
แนวโน4มในบางองค
ประกอบ
ของระบบงานECS ได4   และ
มีการนําผลการวิเคราะห
/
เปรียบเทียบข4อมูล มาใช4ใน
การพัฒนาระบบECSใน
องค
ประกอบนั้นๆ ได4อย(าง
ชัดเจน

มีระบบdata management
ครบทุกส(วน และนําข4อมูลมา
ใช4ประโยชน
 ทั้งการ จัดทํา
รายงาน วิเคราะห
/
เปรียบเทียบ/คาดการณ

ทิศทางหรือแนวโน4มในทุก
องค
ประกอบของระบบงาน
ECS ได4  และมีการนําผลการ
วิเคราะห
/เปรียบเทียบข4อมูล 
มาใช4ในการพัฒนาระบบECS
ได4อย(างชัดเจน

อ4างอิงจาก "ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ Management Information System (MIS)"
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1. ระบบคุณภาพ (ได4แก( HA) ที่ได4รับการ
ประเมินจากองค
กรภายนอก

** ส(งเรื่องก(อนการรับประเมิน 5 เรื่อง และผู4
ประเมินจะเลือก 1-3 เรื่อง

ไม(ทํา อยู(ระหว(าง
กระบวนการพัฒนาคุณภาพ

มีกระบวนการพัฒนา
คุณภาพ ขั้น 1 (HA)

มีกระบวนการพัฒนาคุณภาพ
 ขั้น 2 (HA)

ผ(านการรับรองคุณภาพ(HA 
Accredit )

ผ(านการรับรองคุณภาพ(HA 
Accredit และธํารงค
รักษา 
Re- Accredit) และผ(านการ
รับรองมาตรฐานการพยาบาล 
ER (QA)

2. CQI ในโรงพยาบาล ไม(ทํา เริ่มมีการใช4กิจกรรมทบทวน
 12 กิจกรรมหรือเครื่องมือ
อื่นๆ มาใช4  ในการค4นหา
โอกาสพัฒนา และพบ
โอกาสพัฒนาจากการ
ทบทวนอย(างน4อย 1 เรื่อง

มีการใช4กิจกรรมทบทวน 12
 กิจกรรม หรือเครื่องมืออื่นๆ
 มาใช4ในการค4นหาโอกาส
พัฒนา และพบโอกาส
พัฒนาจากการทบทวนอย(าง
น4อย 3 เรื่อง และ
ดําเนินการปรับแก4เชิงระบบ
แล4ว 3เรื่อง (ต(อ 1ครั้งการ
ประเมิน)

มีการใช4กิจกรรมทบทวน 12 
กิจกรรม หรือเครื่องมืออื่นๆ 
มาใช4ในการค4นหาโอกาส
พัฒนา และพบโอกาสพัฒนา
จากการทบทวนมากกว(า 3 
เรื่อง และดําเนินการปรับแก4
เชิงระบบแล4วมากกว(า 3เรื่อง
 (ต(อ 1ครั้งการประเมิน)
ตลอดจนมีการติดตามผล
การปรับแก4อย(างเปGนระบบ

มีการใช4กิจกรรมทบทวน 12 
กิจกรรม หรือเครื่องมืออื่นๆ 
มาใช4อย(างต(อเนื่อง โดยได4
โอกาสพัฒนาจากการ
ทบทวนมากกว(า 3 เรื่อง 
และดําเนินการปรับแก4เชิง
ระบบแล4วมากกว(า 3เรื่อง 
โดยอาจเปGนเรื่องใหม(หรือ
เรื่องเดิมในมุมมองใหม(ๆก็ได4
 ต(อเนื่องกันอย(างน4อย 2รอบ
การประเมิน ตลอดจนมีการ
ติดตามผลการปรับแก4อย(าง
เปGนระบบ

มีวัฒธรรมคุณภาพในการ
ทบทวน เรียนรู4 วางแผน และ
ติดตามต(อเนื่อง ตลอดจนมี
การธํารงไว4ซึ่งแนวทาง หรือ
กระบวนการปฏิบัติที่ดี ที่ได4
จากการทบทวนตลอดเวลา

องค̂ ประกอบ ที่ 11    การพัฒนาคุณภาพ (Quality management)

เกณฑ^การใหNคะแนน

คะแนนที่ไดN

                                การใหNคะแนน

หัวขNอการประเมิน

องคประกอบที่ 11
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มิติที่ 2. การประเมินคณะทํางาน หรือบุคลากรในโรงพยาบาล
องค̂ประกอบ ที่ 12    การศึกษาและวิจัย

0 1 2 3 4 5
Absent Beginning Basically Mature Advanced Role model

 Effective
1. การศึกษาวิจัยทางคลินิกดNาน
การแพทย̂

ไม(มีกิจกรรมในการศึกษา 
วิจัยทางคลินิกด4านการแพทย


อยู(ระหว(างดําเนินการ การทํา
วิจัย หรือเปGนแหล(งร(วมเก็บ
ข4อมูลกับสถาบันอื่น อย(าง
น4อย 1 เรื่อง

 มีงานวิจัยaที่เสร็จแล4ว 
อย(างน4อย 1 เรื่องต(อปe

 มีงานวิจัยaที่เสร็จและ
ได4รับการเผยแพร(แล4ว 
อย(างน4อย 1 เรื่องต(อปe  โดย
เปGนเรื่องที่สามารถปรับมา
ใช4ในทางปฏิบัติกับผู4ปJวย
ในพื้นที่ได4จริงอย(างน4อย 1 
เรื่อง

 มีงานวิจัยaที่เสร็จและได4รับการ
เผยแพร(แล4ว อย(างน4อย 2 เรื่อง
ต(อปe โดยเปGนเรื่องที่สามารถ
ปรับมาใช4ในทางปฏิบัติกับผู4ปJวย
ในพื้นที่ได4จริงอย(างน4อย 1 เรื่อง

 มีงานวิจัยaที่เสร็จและได4รับการ
เผยแพร(แล4ว มากกว(า 2 เรื่อง
ต(อปe โดยเปGนเรื่องที่สามารถ
ปรับมาใช4ในทางปฏิบัติกับผู4ปJวย
ในพื้นที่ได4จริงอย(างน4อย 2 เรื่อง

2. การศึกษาวิจัยทางคลินิกดNานการ
พยาบาล

ไม(มีกิจกรรมในการศึกษา 
วิจัยทางคลินิกด4านการ
พยาบาล

อยู(ระหว(างดําเนินการ การทํา
วิจัย หรือเปGนแหล(งร(วมเก็บ
ข4อมูลกับสถาบันอื่น อย(าง
น4อย 1 เรื่อง

 มีงานวิจัยaที่เสร็จแล4ว 
อย(างน4อย 1 เรื่องต(อปe

 มีงานวิจัยaที่เสร็จและ
ได4รับการเผยแพร(แล4ว 
อย(างน4อย 1 เรื่องต(อปe  โดย
เปGนเรื่องที่สามารถปรับมา
ใช4ในทางปฏิบัติกับผู4ปJวย
ในพื้นที่ได4จริงอย(างน4อย 1 
เรื่อง

 มีงานวิจัยaที่เสร็จและได4รับการ
เผยแพร(แล4ว อย(างน4อย 2 เรื่อง
ต(อปe โดยเปGนเรื่องที่สามารถ
ปรับมาใช4ในทางปฏิบัติกับผู4ปJวย
ในพื้นที่ได4จริงอย(างน4อย 1 เรื่อง

 มีงานวิจัยaที่เสร็จและได4รับการ
เผยแพร(แล4ว มากกว(า 2 เรื่อง
ต(อปe โดยเปGนเรื่องที่สามารถ
ปรับมาใช4ในทางปฏิบัติกับผู4ปJวย
ในพื้นที่ได4จริงอย(างน4อย 2 เรื่อง

3. การศึกษาวิจัยทางคลินิกดNาน Pre
 hospital 

ไม(มีกิจกรรมในการศึกษา 
วิจัยทางคลินิกด4าน Pre 
hospital

อยู(ระหว(างดําเนินการ การทํา
วิจัย หรือเปGนแหล(งร(วมเก็บ
ข4อมูลกับสถาบันอื่น อย(าง
น4อย 1 เรื่อง

 มีงานวิจัยaที่เสร็จแล4ว 
อย(างน4อย 1 เรื่องต(อปe

 มีงานวิจัยaที่เสร็จและ
ได4รับการเผยแพร(แล4ว 
อย(างน4อย 1 เรื่องต(อปe  โดย
เปGนเรื่องที่สามารถปรับมา
ใช4ในทางปฏิบัติกับผู4ปJวย
ในพื้นที่ได4จริงอย(างน4อย 1 
เรื่อง

 มีงานวิจัยaที่เสร็จและได4รับการ
เผยแพร(แล4ว อย(างน4อย 2 เรื่อง
ต(อปe โดยเปGนเรื่องที่สามารถ
ปรับมาใช4ในทางปฏิบัติกับผู4ปJวย
ในพื้นที่ได4จริงอย(างน4อย 1 เรื่อง

 มีงานวิจัยaที่เสร็จและได4รับการ
เผยแพร(แล4ว มากกว(า 2 เรื่อง
ต(อปe โดยเปGนเรื่องที่สามารถ
ปรับมาใช4ในทางปฏิบัติกับผู4ปJวย
ในพื้นที่ได4จริงอย(างน4อย 2 เรื่อง

เกณฑ^การใหNคะแนน

คะแนนที่ไดN

                         การใหNคะแนน

หัวขNอการประเมิน
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มิติที่ 2. การประเมินคณะทํางาน หรือบุคลากรในโรงพยาบาล
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0 1 2 3 4 5
Absent Beginning Basically Mature Advanced Role model

 Effective

เกณฑ^การใหNคะแนน

คะแนนที่ไดN

                         การใหNคะแนน

หัวขNอการประเมิน

4. การศึกษาวิจัย ดNานการบริหาร
จัดการแผนกฉุกเฉิน

ไม(มีกิจกรรมในการศึกษา 
วิจัยด4านการบริหารจัดการ
แผนกฉุกเฉิน

อยู(ระหว(างดําเนินการ การทํา
วิจัย หรือเปGนแหล(งร(วมเก็บ
ข4อมูลกับสถาบันอื่น อย(าง
น4อย 1 เรื่อง

 มีงานวิจัยaที่เสร็จแล4ว 
อย(างน4อย 1 เรื่องต(อปe

 มีงานวิจัยaที่เสร็จและ
ได4รับการเผยแพร(แล4ว 
อย(างน4อย 1 เรื่องต(อปe  โดย
เปGนเรื่องที่สามารถปรับมา
ใช4ในทางปฏิบัติกับผู4ปJวย
ในพื้นที่ได4จริงอย(างน4อย 1 
เรื่อง

 มีงานวิจัยaที่เสร็จและได4รับการ
เผยแพร(แล4ว อย(างน4อย 2 เรื่อง
ต(อปe โดยเปGนเรื่องที่สามารถ
ปรับมาใช4ในทางปฏิบัติกับผู4ปJวย
ในพื้นที่ได4จริงอย(างน4อย 1 เรื่อง

 มีงานวิจัยaที่เสร็จและได4รับการ
เผยแพร(แล4ว มากกว(า 2 เรื่อง
ต(อปe โดยเปGนเรื่องที่สามารถ
ปรับมาใช4ในทางปฏิบัติกับผู4ปJวย
ในพื้นที่ได4จริงอย(างน4อย 2 เรื่อง

หมายเหตุ
a.งานวิจัย หมายถึง งานวิจัยที่ทําเอง(รวมR2R) หรือร(วมวิจัยกับโรงพยาบาลหรือสถาบันการแพทย
อื่นก็ได4 
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องค̂ประกอบ วัตถุประสงค̂
1.อาคารสถานท่ี 1. เพื่อให4มีการจัดการพื้นท่ีสําหรับการดูแลผู4ปJวยฉุกเฉินตามเกณฑ
มาตรฐาน

2. เพื่อให4เกิดความปลอดภัยในระบบการดูแลผู4ปJวยฉุกเฉิน

2. บุคลากร  1. เพื่อประเมินการบริหารอัตรากําลังในการบริการผู4ปJวยุบัติเหตุและฉุกเฉิน ด4าน
ความเพียงพอ เหมาะสมตามความจําเปGนของลักษณะงาน

2. ส(งเสริม สนับสนุน ให4มีการบริหารจัดการอัตรากําลังเปGนไปตามเกณฑ
มาตรฐาน

3. การรักษาพยาบาล โรงพยาบาลมีความสามารถในการให4บริการรักษาผู4ปJวยฉุกเฉิน

3.1 Triage มีการคัดแยกผู4ปJวยเข4ารับบริการในห4องอุบัติเหตุฉุกเฉินและมีการประเมินผู4ปJวยซํ้า
ขณะรอตรวจเปGนระยะๆเพื่อจัดลําดับความสําคัญในการให4การดูแลรักษา

3.2 Resuscitation สามารถแก4ไขภาวะคุกคามชีวิตผู4ปJวยฉุกเฉินอย(างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

3.3 Stabilization เพื่อให4มั่นใจว(าโรงพยาบาลมีระบบในการดูแลผู4ปJวยฉุกเฉินให4มีอาการคงท่ี เมื่อต4องมี
การส(งต(อผู4ปJวยภายในหน(วยงาน

3.4 Special track
    3.4.1 AMI Fast Track
    3.4.2 Stroke Fast Track

เพื่อให4มั่นใจว(าโรงพยาบาลมีระบบในการดูแลผู4ปJวย Fast track ท่ีมีประสิทธิภาพ

3.5 Definitive care เพื่อให4มั่นใจว(าโรงพยาบาลมีระบบในการดูแลผู4ปJวยในหน(วยงานบําบัดวิกฤติ ได4อย(าง
มีประสิทธิภาพ

4. MCI and Disaster management เพื่อให4มั่นใจว(าหากเกิดสถานการณ
 MCI / Disaster ข้ึนแล4ว โรงพยาบาล จะมีการ
บริหารจัดการกับสถานการณ
นั้นๆ อย(างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และยังคงสามารถ
ดําเนินงานให4บริการทางสาธารณสุขได4อย(างต(อเน่ืองตามระดับความสามารถของการ
ให4บริการของโรงพยาบาล

4.1 MCI (การเตรียมพร4อมรับภาวะฉุกเฉินหมู() มีความสามารถในการระดมบุคลากรและทรัพยากรต(างๆเพื่อจัดการในด4านการ
รักษาพยาบาลในกรณีท่ีมีการบาดเจ็บหรือเจ็บปJวยจํานวนมาก เข4ามารับการรักษาท่ี
โรงพยาบาลพร4อมๆกัน

4.2 Diasater (รพ.เตรียมพร4อมรับภาวะภัยพิบัติ) มีความสามารถในการระดมบุคลากรและทรัพยากรต(างๆเพื่อจัดการในด4านระบบ
สุขภาพ การรักษาพยาบาลในกรณีท่ีมีภาวะภัยพิบัติ

4.2.1 Preparedness มีการเตรียมความพร4อมก(อนเกิดภัยพิบัติ ตั้งแต(การประเมินความเสี่ยง การมีแผนรับ
ภัยพิบัติและการซ4อมแผนรับภัยพิบัติร(วมกับหน(วยงานต(างๆท่ีเก่ียวข4องในพื้นท่ี

4.2.2 Response Team มีความพร4อมในการจัดทีมท่ีสามารถตอบสนองต(อเหตุการณ
ภาวะภัยพิบัติในพื้นท่ีและ
ส(งทีมให4การช(วยเหลือด4านการรักษาพยาบาลและการส(งต(อการเกิดภัยพิบัติข้ึน

วัตถุประสงค^รายองค^ประกอบ
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4.2.3 Recovery มีแผนการประเมินและ ดําเนินการฟ��นฟูผลกระทบต(อระบบสุขภาพ ควบคุมโรคระบาด

ในพื้นท่ีประสบภัยอย(างมีประสิทธิภาพ รวมถึงฟ��นฟูสภาพจิตใจให4แก(ผู4ประสบภัยให4
สามารถดํารงชีวิตได4เปGนปกติ รวมถึงการมี แผนบริหารความต(อเน่ือง (Business 
Continuity Plan: BCP) เพื่อให4กิจกรรมต(างๆ /บริการท่ีสําคัญสามารถดําเนินงานได4
อย(างต(อเน่ืองเมื่อมีเหตุให4ต4องหยุดชะงัก

5. Referral system เพื่อให4มั่นใจว(าโรงพยาบาลมีการจัดระบบรับ-ส(งต(อผู4ปJวยวิกฤติฉุกเฉิน (Triage catt 
1,2,3) ท่ีตอบสนองคุณภาพและความปลอดภัยของผู4รับบริการ

5.1 บทบาทการเปGนผู4ส(ง 1.เพื่อให4โรงพยาบาลมีการจัดระบบส(งต(อผู4ปJวยวิกฤติฉุกเฉิน (Triage catt 1,2,3) 
ครอบคลุม ประเด็น การประสานงานก(อนส(งต(อ การเตรียมผู4ปJวยก(อนส(งต(อและการ
ดูแลขณะส(งต(อ

 2. เพื่อให4มีการปฏิบัติตามมาตรฐานระบบส(งต(อผู4ปJวย ประเมิน เก็บข4อมูลผู4ปJวยท่ีมี
อาการทรุดลงขณะ refer out, Refer in/ป<ญหาการส(งต(อ นําไปพัฒนาท้ังเครือข(าย
ระดับจังหวัด

 3 .เพื่อให4การนําผลการวิเคราะห
มาพัฒนาการดูแลผู4ปJวยวิกฤติฉุกเฉินขณะส(งต(อและ
ปรากฏผลลัพธ
ในการพัฒนาท่ีดีข้ึน/ปรับปรุงCPG/เกณฑ


5.1 บทบาทการเปGนผู4รับ 1.เพื่อให4มีการจัดระบบ /CPG/เกณฑ
 รับRefer ผู4ปJวยวิกฤติฉุกเฉิน (Triage catt 1, 
2,3)ท่ีถูกนําส(งสถานบริการท่ีศักยภาพต่ํากว(า

 2.เพื่อให4มีผู4รับผิดชอบ/แพทย
ประจํา ให4คําปรึกษาแก(หน(วยลําเลียงผู4ปJวยวิกฤติ
ฉุกเฉิน (Triage catt 1,2,3)ท่ีถูกนําส(งจากสถานบริการท่ีต่ํากว(า

 3.เพื่อให4มีการจัดเก็บข4อมูล/วิเคราะห
ข4อมูล, ป<ญหาท่ีเกิดข้ึน มาพัฒนาระบบงานของ
รพ/เครือข(ายอย(างเปGนรูปธรรม

6. การปรึกษาผูNเช่ียวชาญเฉพาะทาง(Access 
to Other Specialist Consultation)

เพื่อให4โรงพยาบาลมีเครือข(าย ระบบการขอคําปรึกษาผู4เชี่ยวชาญเฉพาะทางในการ
ดูแลผู4ปJวยฉุกเฉิน  พร4อมท้ังวางแนวทางในการรวบรวมข4อมูลการขอรับคําปรึกษาเพื่อ
กําหนดเปGนแนวปฏิบัติของโรงพยาบาล
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7. ระบบสนับสนุน

1.5 MRI  มีระบบในการเข4าถึงการตรวจเอกซ
เรย
คลื่นแม(เหล็กไฟฟmา และการรายงาน
ผลตลอด 24 ชม.
1.6 Ultra sound  จัดให4มีเคร่ืองตรวจวินิจฉัยคลื่นความถ่ีสูง ไว4สําหรับผู4ปJวยฉุกเฉิน
ให4สามารถเข4าถึงได4อย(างรวดเร็ว
1.7 ระบบยานอกเวลาราชการ     จัดมีระบบการจ(ายยาสําหรับผู4ปJวยตรวจนอกเวลา
ราชการโดยบุคลากรเฉพาะตามวิชาชีพตลอด 24 ชม. และมีการรวบรวมวิเคราะห

ข4อมูลความคลาดเคลื่อนด4านการบริหารยา  ความเสี่ยงด4านยา การควบคุมคุณภาพ
ของยาให4เปGนไปตามมาตรฐาน  ทบทวนปรับปรุงและแก4ไข
1.8 ระบบยาฉุกเฉินนอกเวลาราชการ    มียาฉุกเฉินเพื่อฟ��นคืนชีพครบในห4องฉุกเฉิน 
มีบุคลากรเฉพาะตามวิชาชีพเป�ดให4บริการจ(ายยาฉุกเฉิน ตลอด 24 ชม.มีระบบ
ตรวจสอบการจัดเก็บและการเข4าถึงยาฉุกเฉินให4มีประสิทธิภาพ

Non-Clinical Facilities
2.1 จนท.รักษาความปลอดภัย    จัดให4มีระบบการรักษาความปลอดภัยให4กับ
บุคลากรท่ีปฏิบัติงานตลอด 24 ชม.2.2 ระบบสื่อสารข4อมูล(Internet)   จัดให4มีระบบ
การเข4าถึงการใช4งาน Internet  และการบํารุงรักษา แก4ไข  ได4ตลอด 24 ชม.
2.3 วิทยุสื่อสาร  จัดให4มีเจ4าหน4าท่ีสื่อสารวิทยุ   ท่ีรับผิดชอบชัดเจนตลอด 24 ชม. 
พร4อมท้ังจัดหาให4มีเพียงพอ  และมีการซ(อมบํารุงให4พร4อมใช4ในการออกปฏิบัติงาน

3. ระบบการรายงานเหตุ   โรงพยาบาลมีการระบุเหตุฉุกเฉินท่ีต4องรายงาน
ผู4บังคับบัญชา พร4อมท้ังกําหนดแนวปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินในโรงพยาบาล  และมี
การทบทวนแนวทางปฏิบัติของโรงพยาบาลภายหลังการเกิดเหตุจริง

4. IS  มีการนําระบบ Is  มาใช4วิเคราะห
ประสิทธิภาพการดูแลผู4ปJวยกลุ(ม Trauma

5. ระบบเก็บเงินค(าบริการรักษาพยาบาล      มีเจ4าหน4าท่ีเก็บเงินเฉพาะ   ให4บริการ
ตลอด 24 ชม. กรณีท่ีใช4เจ4าหน4าท่ีส(วนงานอ่ืน ปฏิบัติหน4าท่ีแทน  ต4องมีระบบการ
ตรวจสอบความถูกต4องของการจัดเก็บเงินค(ารักษานอกเวลาราชการ

เพื่อให4โรงพยาบาลมีระบบท่ีเก่ียวข4อง สามารถสนับสนุนการตรวจวินิจฉัยและ
รักษาพยาบาลผู4ปJวยฉุกเฉิน ได4อย(างรวดเร็ว เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ              

 Clinical Facilities
1.1 Lab    มีระบบการตรวจทางห4องปฏิบัติการท่ีมีมาตรฐานและมีบุคลากรตาม
วิชาชีพท่ีรับผิดชอบเฉพาะ  ตลอด 24 ชม. มีการกําหนดค(าLabวิกฤต และการ
รายงานผลตามเวลาท่ีกําหนด ร(วมกับทีมการดูแลผู4ปJวย (PCT)  มีระบบการทบทวน
การรายงานผลตามเปmาหมาย
1.2 X-ray    มีระบบการตรวจวินิจฉัยทางรังสี โดยบุคลากรตามวิชาชีพ ตลอด24 ชม.
 หรือมีการฝ�กอบรม  ควบคุมตรวจสอบคุณภาพกรณีท่ีใช4ผู4ปฏิบัติงานแทนเจ4าหน4าท่ี
รังสี  อย(างสม่ําเสมอ
1.3 OR  จัดให4มีระบบการดูแลผู4ปJวยผ(าตัดฉุกเฉิน สามารถรองรับได4ตลอด 24 ชม.
1.4 CT  มีระบบในการเข4าถึงการตรวจเอกซ
เรย
คอมพิวเตอร
และการ รายงานผล
ตลอด 24 ชม.
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8.  Pre – hospital EMS Intervention 1.เพื่อประเมินการมีส(วนร(วมจัดการระบบบริการการแพทย
ฉุกเฉิน ของโรงพยาบาล 

ครอบคลุมระบบการประชาสัมพันธ
 การจัดการรถพยาบาล การจัดการทีมระดับALS

2.เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการการแพทย
ฉุกเฉินให4มีมาตรฐาน และเพียงพอ
ต(อผู4รับบริการ

9. ระบบบริหารจัดการ 1.เพื่อให4มีแผนการพัฒนาECSคุณภาพบรรจุในแผนยุทธศารสตร
รพ.และมาจาการ
วิเคราะห
จุดอ(อนจุดแข็งงานECSของ รพ.ลงสู(แผนปฏิบัติการในทุกหน(วยงานท่ีเก่ียวข4อง

2.เพื่อให4มีการปฏิบัติและการประเมินแผนเปGนรายปeแสดงผลลัพธ
/มีการทํา CQI ตาม
แผนงานโครงการจนเกิดเปGน Best practice

10. Inform-ation system เพื่อให4มั่นใจว(าโรงพยาบาล จะมีระบบข4อมูลข(าวสาร (Information System) ท่ี
ครบถ4วน ครอบคลุมข4อมูลท่ีสําคัญ จําเปGน และเหมาะสม ในการบริหารจัดการ การ
วิเคราะห
ป<ญหา แก4ป<ญหา และเกิดการพัฒนางานในระบบECS ท่ีมีประสิทธิภาพ

10.1.1 ข4อมูลประชากร มีข4อมูลประชากรครอบคลุมท้ังพื้นท่ีป<จจุบัน และจําแนกกลุ(มประชากรตามกลุ(ม อายุ ,
 เพศ ฯลฯ สิทธิการรักษา และ ยอดประชากรแฝง บทบาทความสัมพันธ
และวางแผน
พัฒนาระบบบริการ

10.1.2 ข4อมูลแผนท่ี มีการทําแผนท่ีในเขตรับผิดชอบ นําข4อมูลประชากรบันทึกในแผนท่ีครอบคลุมท้ังพื้นท่ี
 และมีการประสานกับเครือข(ายบริการปฐมภูมิ จัดทําmapping ผู4ปJวยกลุ(มเสี่ยง(ภูมิ
ชุมชน) จัดเก็บข4อมูลเปGนหมวดหมู( สะดวกในการสืบค4นและเข4าถึงข4อมูล

10.2 ข4อมูลด4านระบาดวิทยา /ข4อมูลเฝmาระวังท้ัง
trauma และ nontrauma

มีการจัดทําข4อมูลระบาดวิทยาท้ัง Trauma และNon-trauma และมีการวิเคราะห

ข4อมูล ความสัมพันธ
 และมีการวางแผนแก4ไข มีผลลัพธ
การวางแผนแก4ไข

10.3 ข4อมูลด4านความพึงพอใจ มีการสํารวจความพึงพอใจผู4ใช4บริการ และนําผลมาวิเคราะห
 วางแผนและดําเนินการ
แก4ไข จนเกิดผลลัพธ
การพัฒนาท่ีตอบสนองความพึงพอใจของผู4ใช4บริการท่ีชัดเจน

10.4 ข4อมูลด4านการรักษาผู4ปJวยฉุกเฉิน มีการเก็บข4อมูลผู4ปJวยฉุกเฉินเก่ียวกับด4านการดูแลรักษา การตรวจทางห4องปฏิบัติการ 
การส(งต(อ การรับไว4 การจําหน(าย และการรายงานผลข4อมูลในระยะเวลาต(างๆ 
ครบถ4วน และรายงานผลแบบใช4คอมพิวเตอร
ครบถ4วน

10.5 Data management  มี 4 ส(วน คือ

 - การเก็บข4อมูล                                         
 - การดึงข4อมูลมาจัดทํารายงาน
 - การวิเคราะห
/เปรียบเทียบข4อมูล
 - การนําผลการวิเคราะห
/เปรียบเทียบข4อมูล มา
ใช4ในการพัฒนาระบบECS

มีระบบdata management และนําข4อมูลมาวิเคราะห
เปรียบเทียบและคาดการณ

แนวโน4ม มีการรายงานผลการพัฒนา จัดทําฐานข4อมูลสารสนเทศท่ีสะดวกในการ
สืบค4นได4ตลอดเวลา

11. การพัฒนาคุณภาพ (Quality 
management)

เพื่อสร4างความมั่นว(าโรงพยาบาลมีกระบวนการพัฒนาคุณภาพ

12. การศึกษาและวิจัย เพื่อให4เกิดการพัฒนาองค
ความรู4ด4านการดูแลผู4ปJวยฉุกเฉิน
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แบบรายงานการตรวจราชการระดับจงัหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการ (Service Plan) 

สาขา อุบัติเหตุและฉุกเฉิน 
จังหวัด…………………..… เขตสุขภาพที.่............. ตรวจราชการวันที่ ...................................... 

1. ประเด็นการตรวจราชการ : การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ  
1.1  ร้อยละ 60 ของระบบ ECS คุณภาพในโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป 
1.2  ร้อยละ 25 ของ ER คุณภาพในโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป 
1.3  อัตราตายจากการบาดเจ็บ (Trauma) น้อยกว่าร้อยละ 1 

 
2. สถานการณ์ 

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

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

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

๓.ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์  (ระบุรายการข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการตรวจติดตามที่จ าเป็นในแต่ละประเด็น ) 
3.1 แสดงข้อมูลเชิงปริมาณ 

3.1.1 ร้อยละ 60 ของจ านวนโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป ในแต่ละจังหวัดที่มีการพัฒนาคุณภาพ Emergency Care 
System จนผ่านเกณฑ์การประเมิน  

อ าเภอ 

รายการข้อมูล 

หมายเหต ุ

จ านวนโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไปที่
มีค่าคะแนนการประเมินประสิทธิภาพ

ในการรองรับการดูแลภาวะฉุกเฉิน
ทางการแพทย์ ที่ผ่านเกณฑ์การ

ประเมิน (มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 
40 ) 
(A) 

จ านวนโรงพยาบาลระดับ 
F2 ทั้งหมด ใน จังหวัด/ 

เขตสุขภาพ ที่มีการประเมิน
ตนเองด้านการ

รักษาพยาบาลฉุกเฉินของ
โรงพยาบาล (B) 

ร้อยละของระบบ 
ECS คุณภาพใน

โรงพยาบาลระดับ F2 
ขึ้นไป 

(A/B) x100 

อ าเภอ 1     
อ าเภอ 2     
อ าเภอ 3     
อ าเภอ ...     

ภาพรวมจังหวัด 
(ข้อมูล ณ วันรับตรวจ) 

    

ภาพรวมจังหวัด 
- รอบ1 (ข้อมูลต.ค.–ธ.ค.59) 
- รอบ2 (ข้อมูลต.ค.59–ธ.ค.60) 

    

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ตก. 1 



3.1.2 ร้อยละ 25 ของจ านวนโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป ที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน ER คุณภาพตามที่ก าหนดไว ้

อ าเภอ 

รายการข้อมูล 

หมายเหต ุ
จ านวนโรงพยาบาลระดับ F2 
ขึ้นไปในจังหวัด ที่ผ่านเกณฑ์

ประเมินคุณภาพ 
(A) 

จ านวนโรงพยาบาล
ระดับ F2 ขึ้นไป 
ทั้งหมดในจังหวัด 

(B) 

ร้อยละของ ER คุณภาพใน
โรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป 

(A/B) x100 

อ าเภอ 1     
อ าเภอ 2     
อ าเภอ 3     
อ าเภอ ...     

ภาพรวมจังหวัด 
(ข้อมูล ณ วันรับตรวจ) 

    

ภาพรวมจังหวัด 
- รอบ1 (ข้อมูลต.ค.–ธ.ค.59) 
- รอบ2 (ข้อมูลต.ค.59–ธ.ค.60) 

    

 
3.1.3 อัตราตายจากการบาดเจ็บ (Trauma) น้อยกว่าร้อยละ 1 

อ าเภอ 

รายการข้อมูล 

หมายเหต ุ

จ านวนผู้ป่วยใน จากการบาดเจ็บ 
(19 สาเหต)ุ ที่มีค่า Ps score 
มากกว่าหรือเท่ากับ 0.75 และ

เสียชีวิต 
(A) 

จ านวนผู้ป่วยในจากการ
บาดเจ็บ (19 สาเหต)ุ ทุกราย 
ที่มีค่า Ps score มากกว่าหรือ

เท่ากับ 0.75 
(B) 

อัตราตายจากการ
บาดเจ็บ (Trauma) 

(A/B) x100 

อ าเภอ 1     
อ าเภอ 2     
อ าเภอ 3     
อ าเภอ ...     

ภาพรวมจังหวัด 
(ข้อมูล ณ วันรับตรวจ) 

    

ภาพรวมจังหวัด 
- รอบ1 (ข้อมูลต.ค.–ธ.ค.59) 
- รอบ2 (ข้อมูลต.ค.59–ธ.ค.60) 

    

   
3.2 แสดงข้อมูลเชิงคุณภาพ 

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

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

....................................................................................................................................................................................... 
 
4. สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จ (Key Risk Area/ 
Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จากการตรวจติดตาม 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 

 
 



5. ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/อุปสรรค/ที่ท าให้การด าเนินงาน
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะต่อหน่วยรับตรวจ 
สิ่งที่ผู้ท าหนา้ที่ตรวจราชการรับไป

ประสาน หรือด าเนินการต่อ 
   
   
   
 
6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย 

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

....................................................................................................................................................................................... 
 
7. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้าม)ี 

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

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

  ผู้รายงาน                                                   . 
ต าแหน่ง                                                    .  
  โทร                      E-mail                          .  

วัน/เดือน/ป ี        . 
        



 
 

 

แบบรายงานการตรวจราชการระดับเขตสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการ (Service Plan) 

สาขา อุบัติเหตุและฉุกเฉิน 
เขตสุขภาพที.่............. ตรวจราชการวันที่ ...................................... 

1. ประเด็นการตรวจราชการ : การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ  
1.1  ร้อยละ 60 ของระบบ ECS คุณภาพในโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป 
1.2  ร้อยละ 25 ของ ER คุณภาพในโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป 
1.3  อัตราตายจากการบาดเจ็บ (Trauma) น้อยกว่าร้อยละ 1 

 
2. สถานการณ์ 

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

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

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

๓.ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์  (ระบุรายการข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการตรวจติดตามที่จ าเป็นในแต่ละประเด็น ) 
3.1 แสดงข้อมูลเชิงปริมาณ 

3.1.1 ร้อยละ 60 ของจ านวนโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป ในแต่ละจังหวัดที่มีการพัฒนาคุณภาพ Emergency Care 
System จนผ่านเกณฑ์การประเมิน  

จังหวัด 

รายการขอ้มูล 

หมายเหต ุ

จ านวนโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไปที่
มีค่าคะแนนการประเมินประสิทธิภาพ

ในการรองรับการดูแลภาวะฉุกเฉิน
ทางการแพทย์ ที่ผ่านเกณฑ์การ

ประเมิน (มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 
40 ) 
(A) 

จ านวนโรงพยาบาลระดับ 
F2 ทั้งหมด ใน จังหวัด/ 

เขตสุขภาพ ที่มีการประเมิน
ตนเองด้านการ

รักษาพยาบาลฉุกเฉินของ
โรงพยาบาล(B) 

ร้อยละของระบบ 
ECS คุณภาพใน

โรงพยาบาลระดับ F2 
ขึ้นไป 

(A/B) x100 

จังหวัด 1     
จังหวัด 2     
จังหวัด 3     
จังหวัด ...     

ภาพรวมเขต 
(ข้อมูล ณ วันรับตรวจ) 

    

ภาพรวมเขต 
- รอบ1 (ข้อมูลต.ค.–ธ.ค.59) 
- รอบ2 (ข้อมูลต.ค.59–ธ.ค.60) 

    

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ตก. 2 



3.1.2 ร้อยละ 25 ของจ านวนโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป ที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน ER คุณภาพตามที่ก าหนดไว ้

จังหวัด 

รายการข้อมูล 

หมายเหต ุ
จ านวนโรงพยาบาลระดับ F2 
ขึ้นไปในจังหวัด ที่ผ่านเกณฑ์

ประเมินคุณภาพ 
(A) 

จ านวนโรงพยาบาล
ระดับ F2 ขึ้นไป 
ทั้งหมดในจังหวดั 

(B) 

ร้อยละของ ER คุณภาพใน
โรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป 

(A/B) x100 

จังหวัด 1     
จังหวัด 2     
จังหวัด 3     
จังหวัด ...     

ภาพรวมเขต 
(ข้อมูล ณ วันรับตรวจ) 

    

ภาพรวมเขต 
- รอบ1 (ข้อมูลต.ค.–ธ.ค.59) 
- รอบ2 (ข้อมูลต.ค.59–ธ.ค.60) 

    

 
3.1.3 อัตราตายจากการบาดเจบ็ (Trauma) น้อยกว่าร้อยละ 1 

จังหวัด 

รายการข้อมูล 

หมายเหต ุ

จ านวนผู้ป่วยใน จากการบาดเจ็บ 
(19 สาเหต)ุ ที่มีค่า Ps score 
มากกว่าหรือเท่ากับ 0.75 และ

เสียชีวิต 
(A) 

จ านวนผู้ป่วยในจากการ
บาดเจ็บ (19 สาเหต)ุ ทุกราย 
ที่มีค่า Ps score มากกว่าหรือ

เท่ากับ 0.75 
(B) 

อัตราตายจากการ
บาดเจ็บ (Trauma) 

(A/B) x100 

จังหวัด 1     
จังหวัด 2     
จังหวัด 3     
จังหวัด ...     

ภาพรวมเขต 
(ข้อมูล ณ วันรับตรวจ) 

    

ภาพรวมเขต 
- รอบ1 (ข้อมูลต.ค.–ธ.ค.59) 
- รอบ2 (ข้อมูลต.ค.59–ธ.ค.60) 

    

   
3.2 แสดงข้อมูลเชิงคุณภาพ 

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

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

....................................................................................................................................................................................... 
 
4. สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จ (Key Risk Area/ 
Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จากการตรวจติดตาม 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 

 
 



5. ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/อุปสรรค/ที่ท าให้การด าเนินงาน
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะต่อหน่วยรับตรวจ 
สิ่งที่ผู้ท าหนา้ที่ตรวจราชการรับไป

ประสาน หรือด าเนินการต่อ 
   
   
   
 
6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย 

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

....................................................................................................................................................................................... 
 
7. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้าม)ี 

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

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

  ผู้รายงาน                                                   . 
ต าแหน่ง                                                    .  
  โทร                      E-mail                          .  

วัน/เดือน/ป ี        . 
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หมวด Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) 
แผนที่ 8. การพัฒนาคุณภาพหน่วยงานบริการด้านสุขภาพ 
โครงการที่ 1. โครงการพัฒนาและรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน (HA) ส าหรับสถานพยาบาล 
ลักษณะ Leading Indicator 
ระดับการวัดผล เขต 
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 23. ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐาน 

      ผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 
ค านิยาม โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข หมายถึง 

- โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค 
และ กรมสุขภาพจิต จ านวน  165 แห่ง 

- โรงพยาบาลชุมชนในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (จ านวน 780 แห่ง  
ตามท าเนียบสถานบริการฐานข้อมูลส านักบริหารการสาธารณสุข ณ 13 มกราคม 
2559) 

HA (Hospital Accreditation) หมายถึง กระบวนการรับรองระบบคุณภาพของสถานพยาบาล  
จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล  (องค์การมหาชน) (สรพ.)โดยมีกระบวนการรับรอง 3 
ขั้น ดังนี้ 
- HA ขั้น 1หมายถึง  โรงพยาบาลมีคุณภาพการส ารวจและป้องกันความเสี่ยง น าปัญหามา
ทบทวน เพ่ือแก้ไขป้องกัน ปฏิบัติตามแนวทางป้องกันปัญหาครอบคลุมปัญหาที่เคยเกิด /มีโอกาส
เกิดสูง 
- HA ขั้น 2 หมายถึง  โรงพยาบาลมีการประกันและพัฒนาคุณภาพ วิเคราะห์เป้าหมาย /
กระบวนการ /พัฒนาคุณภาพที่สอดคล้องกับเป้าหมาย /ครอบคลุมกระบวนการส าคัญท้ังหมด 
ปฏิบัติตามมาตรฐาน HA ในส่วนที่ไม่ยากเกินไป 
- HA ขั้น 3 หมายถึง  โรงพยาบาลมีวัฒนธรรมคุณภาพ เริ่มด้วยการประเมินต นเองตาม
มาตรฐาน HA พัฒนาอย่างเชื่อมโยง เป็นองค์กรเรียนรู้/ ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น ปฏิบัติตามมาตรฐาน HA 
ได้ครบถ้วน 

เป้าหมาย ๑.ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลสังกัด กรมการแพทย์ 
  กรมควบคุมโรค และ กรมสุขภาพจิต 
๒.มากกว่าร้อยละ ๘๐ ในโรงพยาบาลชุมชน 

วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาคุณภาพหน่วยงานบริการด้านสุขภาพ 
ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

1.โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค  
   และกรมสุขภาพจิต 
2. โรงพยาบาลชุมชนในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล  ข้อมูลจากเว็บไซต์สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) www.ha.or.th  
   /ส าหรับประชาชน/โรงพยาบาลที่ได้รับการรับรอง 

แหล่งข้อมูล  ข้อมูลจากเว็บไซต์สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) www.ha.or.th  
   /ส าหรับประชาชน/โรงพยาบาลที่ได้รับการรับรอง 

รายการข้อมูล 1 A = จ านวนโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์  
      กรมควบคุมโรค และ กรมสุขภาพจิต ที่มีผลการรับรองขั้น 3 + Reaccredit  
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รายการข้อมูล 2 B = โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์  

     กรมควบคุมโรค และกรมสุขภาพจิต จ านวน 165 แห่ง 
รายการข้อมูล 3 C = จ านวนโรงพยาบาลชุมชนในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่มีผลการรับรอง 

     ขั้น 3 + Reaccredit  
รายการข้อมูล 4 D = โรงพยาบาลชุมชนในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (จ านวน 780 แห่ง  

ตามท าเนียบสถานบริการ ฐานข้อมูลส านักบริหารการสาธารณสุข ณ 13 มกราคม 2559) 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  1. (A/B) x 100 

2. (C/D) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 
เกณฑ์การประเมิน  

ประเภท รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
โรงพยาบาลศูนย์, 
โรงพยาบาลทั่วไป,
โรงพยาบาลสังกัด
กรมการแพทย์, กรม
ควบคุมโรค และกรม
สุขภาพจิต 

ร้อยละ 96.97 
(160 แห่ง จาก 

165 แห่ง) 

ร้อยละ 98.18 
(162 แห่ง จาก 

165 แห่ง) 

ร้อยละ 99.39 
(164 แห่ง จาก 

165 แห่ง) 

ร้อยละ 100.00 
(165 แห่ง จาก 

165แห่ง) 

โรงพยาบาลชุมชน 
ในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

ร้อยละ 72.18 
( 563 แห่ง จาก 

780 แห่ง) 

ร้อยละ 74.87 
( 584 แห่ง จาก 

780 แห่ง) 

ร้อยละ 77.44 
( 604 แห่ง จาก 

780 แห่ง) 

ร้อยละ 80.00 
( 624 แห่ง จาก 

780 แห่ง) 

ร้อยละ 
80.00  
( 624 
แห่ง จาก 
  780 
แห่ง) 

 

วิธีการประเมินผล:   ข้อมูลจากเว็บไซต์สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) www.ha.or.th  
   /ส าหรับประชาชน/โรงพยาบาลที่ได้รับการรับรอง 

เกณฑ์การให้
คะแนน 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

โรงพยาบาลศูนย์, 
โรงพยาบาลทั่วไป,
โรงพยาบาลสังกัด
กรมการแพทย์, 
กรมควบคุมโรค 
และกรมสุขภาพจิต 

ร้อยละ 
96.36 

(159แห่ง
จาก 165 

แห่ง) 

ร้อยละ 
96.97 

(160 แห่ง 
จาก 

165 แห่ง) 

ร้อยละ 
98.18 

(162 แห่ง 
จาก 

165 แห่ง) 

ร้อยละ 
99.39 

(164 แห่ง 
จาก 

165 แห่ง) 

ร้อยละ 
100.00 

(165 แห่ง 
จาก 

165แห่ง) 

โรงพยาบาลชุมชน
ในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

ร้อยละ 
69.49 

(542 แห่ง
จาก 780 

ร้อยละ 
72.18 
( 563 

แห่ง จาก 

ร้อยละ 
74.87 

( 584แห่ง 
จาก 

ร้อยละ 
77.44 
( 604 

แห่ง จาก 

ร้อยละ 
80.00 

( 624 แห่ง 
จาก 
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แห่ง) 780 แห่ง) 780 แห่ง) 780 แห่ง) 780 แห่ง) 

 
เงื่อนไข : 
1.โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค และ  
   กรมสุขภาพจิต จ านวน 165 แห่ง ประกอบด้วย 
- โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป  จ านวน 116 แห่ง 
- โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์     จ านวน   30 แห่ง 
- โรงพยาบาลสังกัดกรมควบคุมโรค    จ านวน     2 แห่ง 
- โรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิต     จ านวน   17 แห่ง  

(ไม่รวมสถาบันสุขภาพจิตเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากเป็นหน่วยงานตั้งใหม่)  
2. ผ่านการรับรอง HA ขั้น 3   และรวมอยู่ระหว่างการต่ออายุ  
3.ข้อมูลที่ผ่าน/ไม่ผ่านการรับรอง จากเว็บไซต์สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล  
(องค์การมหาชน) 

เอกสารสนับสนุน :   จากเว็บไซต์สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) www.ha.or.th  
   /ส าหรับประชาชน/โรงพยาบาลที่ได้รับการรับรอง 

รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน 

Baseline data หน่วย
วัด 

ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 2558 2559 

ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขมี
คุณภาพมาตรฐานผ่านการ
รับรอง HA ขั้น 3 
(โรงพยาบาลศูนย,์ 
โรงพยาบาลทั่วไป,โรงพยาบาล
สังกัดกรมการแพทย,์ กรม
ควบคุมโรค และกรม
สุขภาพจิต) 

แห่ง ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ร้อยละ
96.36 

(159แห่ง
จาก 165 

แห่ง 

ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขมี
คุณภาพมาตรฐานผ่านการ
รับรอง HA ขั้น 3 
(โรงพยาบาลชุมชนในสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข) 

แห่ง ร้อยละ
60.27 

( 446 จาก 
740 แห่ง) 

 

ร้อยละ 
69.40 

(515 จาก 
742 แห่ง) 

ร้อยละ 
69.49 

(542 จาก 
780 แห่ง) 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ 
/ 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1. ส านักบริหารการสาธารณสุข 
   1.1 นางเกวลิน ชื่นเจริญสุข   โทร.02 590-1643 มือถือ 089-829-6254   
   1.2 นางจิตติมา ศรศุกลรัตน์  โทร.02 590-1637 มือถือ 
   1.3 นางสาววราภรณ์ อ่ าช้าง โทร.02 590-1638 มือถือ 061-485-1286  
2. กรมการแพทย์ 
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   2.1 นางสาวบังอร บุญรักษาสัตย์   โทร 02-590-6132  มือถือ  - 
   2.2 นายบรรพต ต่วนภูษา           โทร 02-590-6137 มือถือ 092-552-6252 
3. กรมควบคุมโรค 
   3.1 นางเบญจมาภรณ์ ภิญโญพรพาณิชย์ โทร. 02 590-3395  มือถือ 081-640-9393 
   3.2 นางสุมาลี  ยุทธวรวิทย์                 โทร. 02 590-3379  มือถือ 099-569-6293 
   3.3 นางรจนา  บุญผ่อง                     โทร. 02 590-3347  มือถือ 089-797-4695 
4. กรมสุขภาพจิต 
   4.1 นายแพทย์บุรินทร์ สุรอรุณสัมฤทธิ์  โทร ๐๒ ๕๙๐ ๘๒๐๗ มือถือ ๐๘๖- ๗๓๒-๓๗๑๒ 
   4.2 น.ส.ชิดชนก  โอภาสวัฒนา    โทร ๐๒ ๕๙๐ ๘๐๙๒  มือถือ  ๐๘๓ –๑๓๙-๖๗๓๐ 
 

หน่วยงานประมวลผล
และจัดท าข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 

ส านักบริหารการสาธารณสุข 
 

ผู้รับผิดชอบการ
รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

ส านักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ 
1.ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ  ผอ.ส านักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ 
   โทรศัพท์ 02-193-7000 ต่อ 18410 
   โทรสาร 02-149-5631 
ส านักบริหารการสาธารณสุข 
1.นางเกวลิน ชื่นเจริญสุข   โทร.02 590-1643 มือถือ 089-829-6254   
2.นางจิตติมา ศรศุกลรัตน์  โทร.02 590-1637 มือถือ - 
3.นางสาววราภรณ์ อ่ าช้าง โทร.02 590-1638 มือถือ 061-485-1286 

 
 
 
 



หมวด Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) 
แผนที่ 8. การพัฒนาคุณภาพหน่วยงานบริการด้านสุขภาพ 
โครงการที่ 2. โครงการระดับการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. 
ลักษณะ Leading Indicator 
ระดับการวัดผล เขต 
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 24. ร้อยละของ รพ.สต. ในแต่ละอ าเภอที่ผ่านเกณฑ์ระดับการพัฒนาคุณภาพ 
ค านิยาม การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. หมายถึง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลได้รับการพัฒนาคุณภาพให้ได้ตาม

เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลติดดาวที่ก าหนด คือ 5 ดาว 5 ดี โดย 5 ดี 
ประกอบด้วย บริหารดี  ประสานงานดี ภาคีมีส่วนร่วม บุคลากรดี บริการดีประชาชนมีสุขภาพดี มีเกณฑ์
ประเมิน ดังนี ้

เกณฑ์หมวด 1 การน าองค์กรและการจัดการด ี
เกณฑ์หมวด 2 การให้ความส าคัญกับประชากรเป้าหมาย ชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เกณฑ์หมวด 3 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 
เกณฑ์หมวด 4 การจัดระบบบริการครอบคลุมประเภทและประชากรทุกกลุม่วัย  
เกณฑ์หมวด 5 ผลลัพธ์ 

เป้าหมาย ร้อยละ 10 
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน เน้นการพัฒนาคุณภาพระบบบริการ

สุขภาพและกระบวนการบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการและความจ าเป็น ด้านสุขภาพของประชาชน 
เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาเครือข่ายระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ และแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
(ด้านสาธารณสุข) ให้ครอบคลุมทุกมิติ สามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความต่อเนื่อง 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทั่วประเทศ จ านวน 9,878 แห่ง 
วิธีการจัดเก็บข้อมลู ส ารวจและประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลติดดาวโดยทีมนิเทศและ

ตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุข 
แหล่งข้อมูล ส ารวจและประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลติดดาว 
รายการข้อมูล 1 A = จ านวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลที่ผา่นเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล 

ส่งเสริมสุขภาพต าบลติดดาว 
รายการข้อมูล 2 B = จ านวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทั้งหมด 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 4 
เกณฑ์การประเมิน : 

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

  ร้อยละ 10 

 
วิธีการประเมินผล :  1. เขต สสจ. ผลักดันและสร้างความเข้าใจข้ันตอน/กระบวนการ/ความเชื่อมโยงของ 

นโยบาย 
2. ทีมนิเทศและตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุขท าการส ารวจ 
และประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล 



 

 

 

 

ส่งเสริมสุขภาพต าบลติดดาว 
3. สรุปผลการประเมิน 
4. ค านวณอัตราส่วนของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
คุณภาพทั้งหมด 
 

เอกสารสนับสนุน :  - 
รายละเอียดข้อมูล
พ้ืนฐาน 

Baseline 
data 

หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 2558 2559 

- - - - - 
 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1. พญ.ณภัทร สิทธิศักดิ์   นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 
   โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5902351    
ส านักงานเขตสุขภาพที่ 8 จังหวัดอุดรธานี 
2. ดร.มะณู  บุญศรีมณีชัย        นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
   โทรศัพท์ท่ีท างาน 02-5902351 :   โทรสาร : 02-5902352   
   E-mail :manu.bunsri@gmail.com 
ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

หน่วยงานประมวลผล
และจัดท าข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 

ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ผู้รับผิดชอบการรายงาน
ผลการด าเนินงาน 

1. นางร าไพ  แก้ววิเชียร                   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
   โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5902356  E-mail : keurampai@gmail.com 
2. ดร.มะณู  บุญศรีมณีชัย        นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
   โทรศัพท์ท่ีท างาน 02-5902351 :   โทรสาร : 02-5902352   
   E-mail :manu.bunsri@gmail.com  
3. นายสมบูรณ์  ทรัพย์พุ่ม                 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
   โทรศัพท์ท่ีท างาน 02-5902351              โทรสาร : 02-5902352   
   E-mail :ssombon@hotmail.com 
ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

  



แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

  

 
แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการ 
หัวข้อ การพัฒนาคุณภาพหน่วยงานบริการด้านสุขภาพ 

จังหวัด..................................  เขตสุขภาพที.่................  ตรวจราชการวันที.่.......................................... 
 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 
1.1 ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 
 

2. สถานการณ์ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์   (ระบุรายการข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการตรวจติดตามที่ จ าเป็นในแต่ละ
ประเด็น) 

ล าดับ ตัวช้ีวัด รายการ
ข้อมูล 

อ าเภอ 
1 
 

อ าเภอ 
1 
 

อ าเภอ 
...... 

อ าเภอ 
.......... 

ภาพรวม
จังหวัด 

(ข้อมูล ณ  
วันที่รับตรวจ) 

ภาพรวมจังหวัด 
- รอบ 1 ณ ไตรมาส 1 
(ข้อมูล ต.ค. – ธ.ค.59) 

 - รอบ 2 ณ ไตรมาส 2 
  (ข้อมูล ต.ค.59 – มี.ค.60) 

1 ร้อยละของ
โรงพยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขมี
คุณภาพมาตรฐาน 
ผ่านการรับรอง HA 
ขั้น 3 ร้อยละ ๑๐๐ 

เป้าหมาย       
 ผลงาน       
 อัตรา/ร้อยละ       

1.1 รพศ. รพท. สังกัด 
ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

เป้าหมาย       
ผลงาน       

อัตรา/ร้อยละ       

1.2 รพ. สังกัด  
กรมการแพทย์ 

เป้าหมาย       
ผลงาน       

อัตรา/ร้อยละ       
1.3 

 
รพ. สังกัด  
กรมควบคุมโรค 

เป้าหมาย       
ผลงาน       

อัตรา/ร้อยละ       
1.4 รพ. สังกัด  

กรมสุขภาพจิต 
เป้าหมาย       
ผลงาน       

อัตรา/ร้อยละ       
 
 
 

แบบ ตก. 1 



๔๘๑ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

 

ล าดับ ตัวช้ีวัด รายการ
ข้อมูล 

อ าเภอ 
1 
 

อ าเภอ 
1 
 

อ าเภอ 
...... 

อ าเภอ 
.......... 

ภาพรวม
จังหวัด 

(ข้อมูล ณ  
วันที่รับตรวจ) 

ภาพรวมจังหวัด 
- รอบ 1 ณ ไตรมาส 1 
(ข้อมูล ต.ค. – ธ.ค.59) 

 - รอบ 2 ณ ไตรมาส 2 
  (ข้อมูล ต.ค.59 – มี.ค.60) 

2 ร้อยละของ รพช. ใน
สังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ผ่านการ
รับรอง HA ขั้น 3 
มากกว่าร้อยละ 8๐ 

เป้าหมาย       
 ผลงาน       
 อัตรา/ร้อยละ       

 

4. สรุปประเด็นส าคัญที่เป็น ความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห ์จาก
การตรวจติดตาม 

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

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

5. ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับ
ตรวจ 

 

สิ่งที่ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการรับ
ไปประสาน หรือ ด าเนินการต่อ 

   
   

 

 
6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย 

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

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

7. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 

 

     ผู้รายงาน....................................................................................... 
     ต าแหน่ง......................................................................................... 
     วัน/เดือน/ปี................................................................................... 
     โทร..................................... e-mail………………………………………… 
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แบบรายงานการตรวจราชการระดับเขตสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการ 

หัวข้อ การพัฒนาคุณภาพหน่วยงานบริการด้านสุขภาพ 
เขตสุขภาพที.่................  ตรวจราชการวันที.่.......................................... 

 
1. ประเด็นการตรวจราชการ 

1.1 ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 
 

2. สถานการณ์ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์  (ระบุรายการข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการตรวจติดตามที่จ าเป็นในแต่ละ
ประเด็น) 

ล าดับ ตัวช้ีวดั รายการข้อมูล จว.1 
 

จว.1 
 

ภาพรวมเขต 
รอบ 1  

ข้อมูล 6 เดือน  
ต.ค.59-มี.ค.60 

รอบ 2 
ข้อมูล 9 เดือน  
ต.ค.59-มิ.ย.60 

(ส าหรับเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ) 
ภาพรวมเขต 

-รอบ 1 ข้อมูล ณ ไตรมาส 1 
(ข้อมูล ต.ค. – ธ.ค.59) 

 
-รอบ 2 ข้อมูล ณ ไตรมาส 2 

(ข้อมูล ต.ค.–มี.ค.60) 
1 ร้อยละของโรงพยาบาล

สังกัดกระทรวง
สาธารณสุขมีคุณภาพ
มาตรฐาน ผ่านการรับรอง 
HA ขั้น 3 ร้อยละ ๑๐๐ 

เป้าหมาย     
 ผลงาน     
 อัตรา/ร้อยละ     

1.1 รพศ. รพท. สังกัด 
ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

เป้าหมาย     
ผลงาน     

อัตรา/ร้อยละ     
1.2 รพ. สังกัด  

กรมการแพทย์ 
เป้าหมาย     
ผลงาน     

อัตรา/ร้อยละ     
1.3 

 
รพ. สังกัด  
กรมควบคุมโรค 

เป้าหมาย     
ผลงาน     

อัตรา/ร้อยละ     
1.4 รพ. สังกัด  

กรมสุขภาพจิต 
เป้าหมาย     
ผลงาน     

อัตรา/ร้อยละ     
 
 

แบบ ตก. 2 



๔๘๑ 
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ล าดับ ตัวช้ีวัด รายการข้อมูล จว.1 
 

จว.1 
 

ภาพรวมเขต 
รอบ 1  

ข้อมูล 6 เดือน  
ต.ค.59-มี.ค.60 

รอบ 2 
ข้อมูล 9 เดือน  
ต.ค.59-มิ.ย.60 

(ส าหรับเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ) 
ภาพรวมเขต 

-รอบ 1 ข้อมูล ณ ไตรมาส 1 
(ข้อมูล ต.ค. – ธ.ค.59) 

 
-รอบ 2 ข้อมูล ณ ไตรมาส 2 

(ข้อมูล ต.ค.–มี.ค.60) 
2 ร้อยละของ รพช. ในสังกัด

ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ผ่านการรับรอง 
HA ขั้น 3 
มากกว่าร้อยละ 8๐ 

เป้าหมาย     
 ผลงาน     
 อัตรา/ร้อยละ     

 
 

4. ประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จ 
(Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห ์จากการตรวจติดตาม 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 

5. ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ที่ท าให้การด าเนินงาน

ไม่บรรลวุัตถุประสงค ์
ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ 

 
สิ่งที่ผู้ท าหน้าท่ีตรวจราชการรับไป

ประสาน หรือ ด าเนินการต่อ 
   
   
 

6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 

7. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 

 

     ผู้รายงาน....................................................................................... 
     ต าแหน่ง......................................................................................... 
     วัน/เดือน/ปี................................................................................... 
     โทร..................................... e-mail………………………………………… 

 
 
 
 
 
 



๔๘๒ 
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3 เดือน 
มีการประชุมช้ีแจงนโยบายและ
แนวทางการด าเนินงานรพ.สต.ติด
ดาว 

6  เดือน 
ทีมประเมินระดบัเขตสุขภาพ
ช้ีแจงการด าเนินงานและพฒันา
ทีมประเมินระดบัจงัหวดัและ
อ าเภอ 

9  เดือน 
รพ.สต.ร้อยละ 100 มีการน าเกณฑ์
คุณภาพไปประเมินตนเอง 

12  เดือน 
ทีมประเมินระดบัเขตลงประเมิน
รับรองผลรพ.สต.โดยไดร้พ.สต.ท่ี
ผา่นการประเมินมากกวา่หรือ
เท่ากบัร้อยละ 10 

รพ.สต.ในแต่ละอ ำเภอทีผ่่ำนเกณฑ์ระดบักำรพฒันำคุณภำพ ร้อยละ 10 



แผนปฏิบัตกิาร 

มาตรการ 1.เกณฑ์การพัฒนา    2.พัฒนาทีมพัฒนาคุณภาพและ      3.พัฒนากระบวนการ 4.พัฒนาระบบข้อมูล 
   คุณภาพ รพ.สต.        ทีมประเมิน          ประเมินและรับรอง     และรายงานผล 

ผู้รับผิดชอบ คณะท างานวิชาการ    ทีมพัฒนาคุณภาพส่วนกลาง      คณะท างานพัฒนา           สนย. 
                              เขตสุขภาพ 12 เขต     และรายงานผล  
งบประมาณ             (สนย.)                          (สนย)                    (สนย./เขตสุขภาพ)                       (สนย.) 

       Time Line 

 

 เกณฑ์คุณภาพ   ด าเนินการ 
  อบรม Core team  /ทีมพ่ีเลี้ยงเขตสุขภาพ              เขตประเมิน  เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้/มอบรางวัล 
                                       ประเมินรับรอง 
          VDO Conf.                ประชุมชี้แจงใหญ่/Kickoff                ประกาศผล 

 

 

 

 

 
 

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