แผนงานยุทธศาสตร์ สุขภาพกระทรวงสาธารณสุข
ด้ านส่ งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค
( 8 Flagship Project )

กรมอนามัย
กรมควบคุมโรค
กรมการแพทย
กรมสุขภาพจิต
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
สํานักตรวจและประเมินผล
สํานักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหนังสือ
แผนงานยุทธศาสตรสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข ดานสงเสริมสุขภาพ และปองกันโรค
( 8 Flagship Project )

คณะที่ปรึกษา
นพ.ณรงค
นพ.โสภณ
นพ.นิทัศน
พญ.วิลาวัณย
นพ.พรเทพ
นพ.วชิระ
นพ.เจษฏา
นพ.สุริยะ

สหเมธาพัฒน
เมฆธน
รายยวา
จึงประเสริฐ
ศิริวนารังสรรค
เพ็งจันทร
โชคดํารงสุข
วงศคงคาเทพ

นพ.ธีรพล
นพ.ทวี
นพ.สมศักดิ์
นพ.วันชัย

โตพันธานนท
ตั้งเสรี
อรรฆศิลป
สัตยาวุฒิพงศ

บรรณาธิการ
นพ.สราวุฒิ
นางสาวถนอมรัตน
นางจินตนา
นางนุชนารถ
นางจารุภา
นางสุภาวดี

บุญสุข
ประสิทธิเมตต
พัฒนพงศธร
รักประเสริฐ
จํานงศักดิ์
จติยานนท

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
อธิบดีกรมการแพทย
อธิบดีกรมควบคุมโรค
อธิบดีกรมสุขภาพจิต
อธิบดีกรมอนามัย
ผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
เขตพื้นที่เครือขายบริการที่ 5
รองอธิบดีกรมอนามัย
รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
รองอธิบดีกรมควบคุมโรค
รองอธิบดีกรมการแพทย
หัวหนากลุมแมและเด็ก กรมอนามัย
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ กรมอนามัย
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ กรมอนามัย
นักวิชการสถิติชาํ นาญการ กรมอนามัย
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ สํานักตรวจและประเมินผล
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักตรวจและประเมินผล

จัดทําและเผยแพร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
โทร 02 590 4300 , 02 590 4417-18
ผูอ อกแบบปก นายพงษกร อักษรนิตติ ระกูล
พิมพครั้งที่ 1 จํานวน 30 เลม
29 มีนาคม 2556
พิมพครั้งที่ 2 จํานวน 500 เลม 19 เมษายน 2556

โทรสาร 02 591 8147

คํานํา
การสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค เปนกระบวนการซึ่งตองอาศัยการมีสวนรวม จากทุกภาคี
เครือขายภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคมทั้งในสวนกลาง สวนภูมิภาคและระดับทองถิ่น ในการสรางความ
ร ว มมื อ จั ด ทํ าแผนยุ ท ธศาสตร / โครงการ/กิ จ กรรมอย า งบู ร ณาการ พร อ มสื ่อ สารและผลั ก ดั น
แผนงาน /โครงการใหนําสูการปฏิบัติอยางจริงจัง โดยมี เ ป า หมายเพื ่อ ให ส ถานะสุ ข ภาพประชากร
ตามกลุ ม วั ย มี สุขภาพแข็งแรง สมบูรณ ทั้งทางรางกาย จิตใจ และอารมณ อยูในสังคมไดอยางมีความสุข
กระทรวงสาธารณสุข โดยคณะกรรมการและอนุกรรมการประสานการบริหารแผนงานสงเสริม
และปองกันโรคตามกลุมวัย กระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ไดดําเนินการจัดทํา
แผนยุทธศาสตรสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข ดานสงเสริมสุขภาพ และปองกันโรค (PP กลุมวัย) ระดับ
กระทรวง โดยบูรณาการรวมกันระหวาง กรมอนามัย กรมควบคุมโรค กรมการแพทย กรมสุขภาพจิต และ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประกอบดวย 8 แผนงาน (8 Flagship Project) ไดแก (1) แผนงานการ
ดูแลหญิงตั้งครรภอยางมีคุณภาพ (2) แผนงานการดูแลสุขภาพเด็กแรกเกิดถึง 2 ป อยางมีคุณภาพ (3)
แผนงานการดูแลสุขภาพเด็กอายุ 3-5 ป อยางมีคุณภาพ (4) แผนงานการพัฒนาสุขภาพเด็กนักเรียนอยางมี
คุณภาพ (5) แผนงานการพัฒนาสุขภาพเด็กวัยรุนอยางมีคุณภาพ (6) แผนงานปองกันควบคุมโรคไมติดตอ
เรื้อรัง (7) แผนงานการเฝาระวังดูแลสตรีไทยจากโรคมะเร็ง และ (8) แผนงานสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุและ
ผูพิการ และไดดําเนินการจัดทําคําของบประมาณ ดานสงเสริมสุขภาพและการปองกันโรคตามกลุมวัย
เสนอตอสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ(สปสช.) ประจําป 2556 ตามรายละเอียดแผนคําขอ
งบประมาณดานสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค (PP กลุมวัย) กระทรวงสาธารณสุข ป 2556

คณะกรรมการและอนุกรรมการประสานแผนงานฯ

สารบัญ
คํานํา
แผนยุทธศาสตรประเทศ
แผนยุทธศาสตรกระทรวง

• วิสัยทัศน เปาหมาย ตัวชี้วัด กระทรวงสาธารณสุข
• การแปลงแผนงาน/มาตรการ รองรับ KPI
• โครงสรางแผนพัฒนาสุขภาพเขต

แผนงานยุทธศาสตรสุขภาพสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค

• กรอบงานสงเสริมปองกันตามลักษณะงาน
• องคประกอบของแผนงานยุทธศาสตรสุขภาพสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค
• ขอตกลงแผนงานดานสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคตามกลุมวัย

แผนงานยุทธศาสตรสุขภาพสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

การดูแลหญิงตั้งครรภอยางมีคุณภาพ
การดูแลสุขภาพเด็กแรกเกิดถึง 2 ปอยางมีคุณภาพ
การดูแลสุขภาพเด็กอายุ 3 – 5 ปอยางมีคุณภาพ
การพัฒนาสุขภาพเด็กนักเรียนอยางมีคุณภาพ
การพัฒนาสุขภาพวัยรุนอยางมีคุณภาพ
การปองกัน ควบคุมโรคไมติดตอเรื้อรัง (DM&HT)
การเฝาระวังและดูแลสตรีไทยจากโรคมะเร็ง
7.1 แผนงานการเฝาระวังและดูแลสตรีไทยจากมะเร็งเตานม
7.2 แผนงานการเฝาระวังและดูแลสตรีไทยจากมะเร็งปากมดลูก
8. การสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุและผูและผูพิการ

ภาคผนวก

คําสั่ง

• รายละเอียดตัวชี้วัดการดําเนินสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคตามกลุมวัย
กระทรวงสาธารณสุข ปงบประมาณ 2556
• รายละเอียดตัวชี้วัดการดําเนินงานพัฒนาสุขภาพ 25 ตัวชี้วัด
• รายละเอียดตัวชี้วัดการดําเนินงานพัฒนาสุขภาพตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการกระทรวงสาธารณสุข ปงบประมาณ 2556 66 ตัวชี้วัด

หนา
i
iv
vii
viii

ix
x
xi
1
11
21
28
51
69
92
98
107
1
79
114

Agenda
ยุทธศาสตร์ ประเทศ
ยุทธศาสตร์
AEC

-ศสช.
-กพร.
-สงป.
-มท.

นโยบายเร่ งด่ วน/
สาคัญ

-ศสช.
-กพร.
-สงป

หน่ วยงานเจ้ าภาพ
Function

Area

-MTEF (ยุทธศาสตร์ )
-แผนงบลงทุนเบืองต้
้ นที่สอดคล้ องกับยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ การจัดสรรงบประมาณปี 2557
i

Country Strategy (28 ประเด็น)
GROWTH &
COMPETITIVENESS
(เพิ่มสมรรถนะการแข่ งขัน)

INCLUSIVE GROWTH
(ลดความเหลื่อมลา้ )

1.ด้านเกษตร
2.ภาคอุตสาหกรรม
3.การท่องเที่ยวและบริการ
4.โครงสร้างพื้นฐาน
5.พลังงาน
6.การเชื่อมโยงเศรษฐกิจใน
ภูมภิ าค
7.การปรับขีดความ สามารถ
ในการแข่งขัน
8.R&D

9.การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
10.การยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานบริการสาธารณสุข
11.การดูแลผู้สูงอายุ เด็ก สตรี
และผู้ด้อยโอกาส
12.การสร้างโอกาสและรายได้
แก่ SMEs และเศรษฐกิจ
ชุมชน
13.แรงงาน (การสร้างงานที่มี
คุณค่า)
14.ระบบยุติธรรมเพื่อลด
ความเหลื่อมล้้า
15.การต่อต้านการคอร์รป
ั ชั่น
สร้างธรรมาภิบาลและความ
โปร่งใส

GREEN GROWTH
(เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้ อม)

16.การพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
17.การลดการปล่อย GHG
18.นโยบายการคลังเพื่อ
สิ่งแวดล้อม
19.การฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
บริหารจัดการน้้า
20.การเปลี่ยนแปลงสภาวะ
ภูมอิ ากาศ

INTERNAL PROCESS
(พัฒนาระบบบริหารจัดการ)

21.กรอบแนวทางและการ
ปฏิรป
ู กฎหมาย
22.การปรับโครงสร้างระบบ
ราชการ
23.การพัฒนาก้าลังคน
ภาครัฐ
24.การปรับโครงสร้างภาษี
25.การจัดสรรงบประมาณ
26.การพัฒนาสินทรัพย์
ราชการที่ไม่ได้ใช้งานให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด
27.การแก้ไขปัญหาความ
มั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้
28.การปฏิรป
ู การเมือง

ii

ภาพรวมยุทธศาสตร์การด้าเนินงานด้านสุขภาพ
Basic
Package

1. P&P
2. บริการ รักษา ฟืน้ ฟู
3. อุบตั ิเหตุ ฉุกเฉิน

Strategic
Focus

ประชาชนแข็งแรง
เศรษฐกิจเติบโต
Event Based Project
1. Healthy Taxi
2. มหกรรมฮูลาฮูป
3. ปลายฝนต้นหนาว
4. Gift for Health
5. อุบัติเหตุเทศกาล

Specific
Issue

1. โครงการพระราชดาริ&พื้นที่สูง
2. ต่างประเทศ & ASEAN
3. แรงงานต่างด้าว & Border Health
4. Medical Hub & PPP
5. ยาเสพติด
6. ภาคใต้
7. สุขภาพ กทม.
iii

วิสัยทัศน์ : ภายในทศวรรษต่อไป คนไทยทุกคนจะมีสุขภาพแข็งแรงเพิม่ ขึน้ เพือ่ สร้ างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศทั้งทางตรงและทางอ้ อมอย่ างยัง่ ยืน
1. อายุคาดเฉลีย่ เมื่อแรกเกิด ไมนอยกวา 80 ป
2. อายุคาดเฉลีย่ ของการมีสุขภาพดี ไมนอ ยกวา 72 ป

เป้าหมาย

ระยะ 10 ปี
เป้าหมายระยะ

3-5 ปี

ระดับกระทรวง
15 ตัวชี้วัด

เป้าหมายระยะ
1-2 ปี
(เขตสุขภาพ/
ั

ั)

22 ตัวชีว้ ัด

7

เป้าหมายระยะ
1 ปี
(เขตสุ ขภาพ/
จังหวัด)
22 ตัวชี้วัด

เด็ก สตรี
1. อัตราส่ วนมารดาตาย (ไม่เกิน
18 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน)
2. อัตราตายทารก
(ไม่เกิน 15 ต่อการเกิดมีชีพพัน
คน)

เด็กปฐมวัย
1. เด็กไทยมีความฉลาดทางสติปัญญา
เฉลี่ย (ไม่นอ้ ยกว่า 100)
2. อัตราการป่ วยด้วยโรคหัด
(ไม่เกิน 0.5 ต่อประชากรแสนคน)

1.ร้อยละของภาวะตกเลือดหลังคลอด (ไม่เกิน 5)
2.อัตราของภาวะขาดออกซิ เจนระหว่างคลอด(ไม่เกิน 25 ต่อการเกิดมีชีพพันคน)
3.ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกหรื อเท่ากับ 12 สัปดาห์ (ไม่
น้อยกว่า 60)
4.ร้อยละของเด็กที่มีพฒั นาการสมวัย (ไม่นอ้ ยกว่า 85)
5. ร้อยละของเด็กอายุ 1 ปี ที่ได้รับวัคซี นป้ องกันโรคหัด (ไม่นอ้ ยกว่า 95)
6. ร้อยละของเด็กปฐมวัย มีปัญหาฟันนํ้านมผุ (ไม่เกิน 57)
7. ร้อยละของเด็กวัยเรี ยน (6-12 ปี ) มีส่วนสู งระดับดีและรู ปร่ างสมส่ วน (ไม่นอ้ ย
กว่า 70)
8. อัตราการใช้ถุงยางอนามัยของนักเรี ยนชายระดับมัธยมศึกษา(ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
50)

เด็กวัยรุ่น วัยเรียน
1. อัตราการตั้งครรภ์ในมารดาอายุ 15-19 ปี (ไม่เกิน 50 ต่อประชากร
พันคน)
2. ร้อยละของเด็กนักเรี ยนทีม่ ีภาวะอ้วน (ไม่เกิน 15)
3. ร้อยละผูส้ ู บบุ หรี ่ในวัยรุ่ น (ไม่เกิน10)
4. จํานวนนักดื่มหน้าใหม่ทเ่ี ป็ นวัยรุ่ น (ลดลงร้อยละ 50)
5. อัตราการเสี ยชีวิตจากการจมนํ้า อายุ 0-15 ปี (ไม่เกิน 8 ต่อ
ประชากรแสนคน)
6. ร้อยละของเด็กไทยมีความฉลาดทางอารมณ์ไม่ต่าํ กว่าเกณฑ์
มาตรฐาน (เท่ากับ 70)

วัยทํางาน
1. จํานวนผูต้ ดิ เชื้อเอชไอวีรายใหม่ (ลดลง 2 ใน 3)
2. อัตราตายจากอุบตั ิเหตุทางถนน (ไม่เกิน 13 ต่อประชากรแสนคน)
3. อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ (ไม่เกิน 20 ต่อประชากรแสนคน)
4. อัตราตายจากโรคมะเร็ งตับ (ไม่เกิน 24 ต่อประชากรแสนคน)

9. รอยละของผูปวยโรคซึมเศราเขาถึงบริการ (มากกวาหรือเทากับ 31)
10. ร้อยละของสตรี ที่มีการตรวจเต้านมด้วยตนเอง (ไม่นอ้ ยกว่า 80)
11. ร้อยละของสตรี ที่ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็ งปากมดลูก (ไม่นอ้ ยกว่า 80)
12. สัดส่ วนของผูป้ ่ วยมะเร็ งเต้านม และมะเร็ งปากมดลูกระยะที่ 1 และ 2 (ไม่น้อยกว่าร้อยละ70)
13. ร้อยละของประชาชนอายุ 15 ปี ขึ้นไป ได้รับการคัดกรองเบาหวาน/ความดันโลหิ ตสู ง
(ไม่นอ้ ยกว่า 90)
14. ร้อยละของผูป้ ่ วยเบาหวานที่ควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดได้ดี (ไม่นอ้ ยกว่า 50)
15. ร้อยละผูป้ ่ วยความดันโลหิ ตสู งทีค่ วบคุมความดันโลหิ ตได้ดี (ไม่นอ้ ยกว่า 40)
16. ร้อยละของผูป้ ่ วยเบาหวาน/ความดันโลหิ ตสู งทีม่ ีภาวะแทรกซ้อนได้รับการดูแลรักษา/ส่ ง
ต่อ (เท่ากับ 100)

ระบบบริการ
1.ร้อยละของบริ การ ANC คุณภาพ (ไม่นอ้ ยกว่า 70)
2.ร้อยละของห้องคลอดคุณภาพ (ไม่นอ้ ยกว่า 70)
3.ร้อยละของบริ การ WCC คุณภาพ (ไม่นอ้ ยกว่า 70)
4.ร้อยละของศูนย์ให้ คาํ ปรึ กษาคุณภาพ (Psychosocial Clinic) และเชื่อมโยงกับระบบ
ช่วยเหลือนักเรี ยนในโรงเรี ยน เช่น ยาเสพติด บุหรี่ OSCC คลินิกวัยรุ่ น ฯลฯ (ไม่นอ้ ยกว่า 70)
5.ร้อยละของคลินิกผูส้ ู งอายุ ผูพ้ ิการคุณภาพ (ไม่นอ้ ยกว่า 70)
6.ร้อยละของคลินิก NCD คุณภาพ (ไม่นอ้ ยกว่า 70)
7.ร้อยละของผูป้ ่ วยนอกได้รับบริ การการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน
(เท่ากับ 14)
8.เครื อข่ายมีระบบพัฒนา service plan ที่มีการดําเนินการได้ตามแผน ระดับ 1 2 3 4 อย่าง
น้อย 4 สาขาและตัวชี้วดั อื่นๆ (6 สาขา) ตามที่กาํ หนด
9.ร้อยละของจังหวัดที่มี ศสม. ในเขตเมืองตามเกณฑ์ทก่ี าํ หนด (ไม่นอ้ ยกว่า 70)
10.ร้อยละของศูนย์เด็กเล็กคุณภาพระดับดีและดีมาก (ไม่นอ้ ยกว่า 70)
11.ร้อยละของเครื อข่ายห้องปฏิบตั กิ ารด้านการแพทย์และสาธารณสุ ขได้รับพัฒนาศักยภาพ/
คุณภาพ/หรื อรับรองคุณภาพมาตรฐาน (ร้อยละ 70 ของแผนการดําเนินงาน)

การมีส่วนร่ วมของภาคประชาชน
1.ร้อยละของ อสม. ทีไ่ ด้รับการพัฒนาศักยภาพเป็ น อสม. เชี่ยวชาญ
(ไม่นอ้ ยกว่า 48)
2.ร้อยละของอําเภอที่มี District Health System (DHS) ที่เชื่อมโยง
ระบบบริ การปฐมภูมิกบั ชุมชนและท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ ใช้ SRM
หรื อเครื่ องมือื่นๆในการทําแผนพัฒนาสุ ขภาพ (ไม่นอ้ ยกว่า 25)
สาธารณภัย/ฉุกเฉิน
1.ร้อยละของอําเภอที่มีทีม DMAT, MCATT, SRRT คุณภาพ
(เท่ากับ 80)
2.ร้อยละของ ER EMS คุณภาพ (ไม่นอ้ ยกว่า 70)
3.จํานวนทีม MERT ทีไ่ ด้รับการพัฒนา (เท่ากับ 24 ทีม)
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ผู้สูงอายุ ผู้พกิ าร
1. ร้อยละของผูส้ ู งอายุ
ในช่วงอายุ 60-70 ปี ที่เป็ น
โรคสมองเสื่ อม
(ไม่เกิน 10)

17. ร้อยละของผูส้ ู งอายุ ผูพ้ ิการที่ได้รับการพัฒนาทักษะทางกายและใจ (ไม่
น้อยกว่า 80)
18. สัดส่ วนของจํานวนผูป้ ่ วยนอกเบาหวาน/ความดันโลหิ ตสู งทีไ่ ปรับการ
รักษาที่ ศสม./รพ.สต. (มากกว่าร้อยละ 50)
19. ร้อยละของ รพศ. ที่มี CMI ไม่นอ้ ยกว่า1.8 และ รพท. ไม่นอ้ ย 1.4
(เท่ากับ 80)
20. จํานวนการส่ งต่อผูป้ ่ วยนอกเขตบริ การ (ลดลงร้อยละ 50)
21. ร้อยละของสถานพยาบาลเอกชน/สถานประกอบการเพื่อสุ ขภาพได้
คุณภาพมาตรฐานตามกฎหมาย (ไม่นอ้ ยกว่า 90)
22.ร้อยละของโรงพยาบาลได้รับการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่กาํ หนด
(ไม่นอ้ ยกว่า 90)

สิ่ งแวดล้ อมและระบบทีเ่ อือ้ ต่ อการดําเนินงานสุ ขภาพ
1. ร้อยละของสถานบริ การสุ ขภาพปลอดบุหรี่ (เท่ากับ 100)
2. ร้อยละของโรงเรี ยนปลอดนํ้าอัดลม (ควบคุมนํ้าหวานและขนมกรุ บกรอบ) (ไม่นอ้ ย
กว่า 75)
3. ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพทีไ่ ด้รับการตรวจสอบได้รับมาตรฐานตามเกณฑ์ท่ี
กําหนด (เท่ากับ 91)
4. ร้อยละของสถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้
มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กาํ หนด (เท่ากับ 92)
5. ร้อยละของผูป้ ระกอบการอาหารแปรรู ปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจําหน่ายได้รับ
อนุญาตตามเกณฑ์ Primary GMP (ไม่นอ้ ยกว่า 70 ของผูม้ ายืน่ ขออนุญาต)
ความรอบรู้ ด้านสุ ขภาพ (Health Literacy)
1. ร้อยละของประชาชนกลุ่มเสี่ ยงโรคเบาหวาน/ความดันโลหิ ตสู งทีม่ ีการปรับ
พฤติกรรม 3 อ 2 ส และลดเสี่ ยง (ไม่นอ้ ยกว่า 50)

กระบวนการ

ระบบสนับสนุน
ธรรมาภิบาล (ประสิทธิภาพ)
1. รอยละของหนวยบริการกลุมเปาหมายมีปญหาทางการเงินเรื้อรังลดลง (ลดลง 50) (กสธ./เขตสุขภาพ)
2. รอยละของหนวยบริการมีฐานขอมูลตนทุนพื้นฐาน (มีและใชโปรแกรมตนทุนมาตรฐาน) (รอยละ 80) (เขต
สุขภาพ/จังหวัด)
3. รอยละของหนวยบริการกลุมเปาหมายมีขอมูลตนทุนของหนวยบริการที่ครบถวน (รอยละ 50) (เขตสุขภาพ/
จังหวัด)
4. รอยละของหนวยบริการที่มีและใชแผน (3 แผน) ตามระบบการจัดการควบคุมภายใน (รอยละ 90) (จังหวัด)
5. ตนทุนคายาและคาวัสดุวิทยาศาสตรการแพทย เฉลี่ยลดลง (รอยละ 10) (ในเขตสุขภาพเฉลีย่ ลดลง)
6. รอยละของรายการจัดซื้อจัดจาง งบลงทุน สามารถลงนามในสัญญาจางไดในไตรมาสที่ 2 (เทากับ 100)
7. รอยละของการเบิกจายงบลงทุนในปงบประมาณ พ.ศ.2556 (ไมนอยกวา 80)
8. รอยละของการเบิกจายงบประมาณภาพรวมในปงบประมาณ พ.ศ.2556 (ไมนนอยกวา 94)

การอภิบาลระบบ

ระบบการเงินการคลัง
1. % Growth Total Health Expenditure/% Growth GDP (≤1)
2. สัดสวนของ งปม.สาธารณสุขไมเกิน 15% ของงบประมาณรายจ่ายประจําปี

1.
2.

3.
4.
5.
6.

National Health Authority
ตองมีการ Reform โครงสรางและอํานาจหนาที่กระทรวงฯ โดยตองมีหนวยงานระดับชาติเพื่อดูแล ดังนี้
ดานบริการ กําหนดชุดสิทธิประโยชนหลัก (Benefit Package)
กําลังคน
• อัตราสวนกําลังคนตอผูรับบริการเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน (กสธ./เขต)
• ระบบคาตอบแทน
• ระบบการจางงาน
• ผลิตและพัฒนา
Technology Assessment (ยา, เทคโนโลยีทางการแพทย)
National Information
การเงินการคลัง
Internal & External Monitoring

Reprocess
1. เมื่อสิ้นปงบประมาณมีเงินคางในระบบไมเกินรอยละ 5
2. หนวยบริการมีแผนเงินบํารุงและระบบเฝาระวังทางการเงิน และการแกไข
ปญหา

1.
2.
3.
4.

ขอมูลขาวสาร
National Health Information Center
National clearing house
Data center
ระบบขอมูลยา

1.
2.
3.
4.
5.

Health Service Provider
เขตสุขภาพ 12 เขต+1 กทม.
จัดตั้งคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพ (Area Health Board)
มอบอํานาจใหผูบริหารเขต (Delegation)
จัดสรรงบประมาณลงไปทีเ่ ขตสุขภาพเพื่อบริหารจัดการภายในเขต
ใช Service Plan เปนกรอบในการพัฒนา

** หมายเหตุ : ตัวชี้วัดในระบบสนับสนุนมีเฉพาะเรื่องธรรมาภิบาล (ประสิทธิภาพ) ขอ 1 ถึง 8 นอกนั้นเปนประเด็นเปาหมายที่ตองมีการพัฒนา/ปรับปรุง เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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ระบบการสือ่ สารและสารสนเทศ
1. มีระบบการทํางานสื่อสารและประชาสัมพันธเชิงรุก
2. มีชอ งทางสื่อสารสาระสุขภาพสําหรับประชาชน (อยางนอย 1
ชองทาง ทุกอําเภอ)

1.
2.
3.
4.

1.

1.
2.
3.

บูรณาการ 3 กองทุน
ฉุกเฉิน, เอดส, ไต (ดําเนินการแลว)
มะเร็ง
ผูสูงอายุ (Long term care)
ผูปวยระยะสุดทาย
พัฒนากฎหมาย
พัฒนา/ปรับปรุงกฎระเบียบใหเอื้อตอการดําเนินงาน และสง
มอบบริการ (อํานวยความสะดวก ลดขั้นตอน One Stop
Service)

Health Care Purchaser
ระบบที่สปสช.เปนผูซื้อบริการหลักของประเทศ (5 ป)
สนับสนุนใหมีการซื้อสิทธิประโยชนเพิ่มเติมจากกองทุนอื่นๆ
(เชน สปส., กรมบัญชีกลาง, เอกชน)
ระดับพื้นที่ : บูรณาการระหวาง Regional Health Service &
Regional Health Purchaser

ตัวชี้วดั ของงานบริการส่ งเสริมสุขภาพป้ องกันโรคระดับพืน้ ฐาน (Basic PP services)
กลุ่มวัย
กลุ่มสตรี และ
ทารก

Basic
Services
ANC,WCC,
EPI

ตัวชี้วดั ความครอบคลุม

1. โครงการพระราชดําริ/เฉลิมพระเกียรติ
1. มีกลไกกลางในการบริหารจัดการ โครงการพระราชดําริ/เฉลิมพระเกียรติ
2. รอยละของความสําเร็จตามโครงการพระราชดําริ (100)

1)
2)
3)
4)
5)

รอยละของหญิงตั้งครรภไดรับการฝากครรภครั้งแรกกอน 12 สัปดาห ไมนอ ยกวา 60
รอยละของหญิงตั้งครรภไดรับการฝากครรภครบ 5 ครั้งตามเกณฑ ไมนอ ยกวา 90
รอยละของหญิงตั้งครรภไดรับยาเม็ดเสริมไอโอดีน เทากับ 100
รอยละของหญิงหลังคลอดไดรับการดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ ไมนอยกวา 65
รอยละของเด็กตั้งแตทารกแรกเกิดจนถึงอายุต่ํากวา 6 เดือนแรก มีคา เฉลี่ย กินนมแมอยางเดียว
ไมนอยกวา 50
6) รอยละของเด็ก 0-2 ป ไดรับวัคซีนทุกประเภทตามเกณฑ ไมนอยกวา 90 (ยกเวนวัคซีน
MMR ไมนอ ยกวา 95)
7) รอยละของเด็ก 0-2 ป มีสวนสูงระดับดีและรูปรางสมสวนไมนอยกวา 70
8) รอยละของเด็ก 0-2 ปไดรับการตรวจพัฒนาการตามวัย ไมนอ ยกวา 80

กลุ่มเด็ก
ปฐมวัย

Vaccine,
Growth
monitoring

กลุ่มเยาวชน
และวัยรุ่ น

Vaccine,
Oral health

1) รอยละของเด็ก 6-12 ป ไดรับวัคซีนกระตุน ทุกประเภทตามเกณฑ ไมนอยกวา 90 (ยกเวน
วัคซีน MMR ป.1 และวัคซีน dT ป.6 ไมนอยกวา 95)
2) รอยละของเด็กประถม 1 ไดรับการตรวจชองปาก ไมนอ ยกวา 85 และเคลือบหลุมรองฟน
ไมนอยกวา 30

กลุ่มวัยทํางาน

Screening of
DM/HT
Screening of
cervix and
breast
cancer

1) รอยละของหญิงวัยเจริญพันธทอี่ ยูกินกับสามี ไดรับบริการวางแผนครอบครัวทุกประเภท
ไมนอยกวา 80
2) รอยละของประชาชนอายุ 35 ปขึ้นไป ไดรบั การคัดกรองเบาหวาน/ความดัน เทากับ 100
3) รอยละของสตรี 30-60 ป ไดรับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก สะสมถึงป 2557
ไมนอยกวา 80
4) รอยละของสตรี 30-60 ป มีการตรวจเตานมดวยตัวเอง ไมนอ ยกวา 80
5) รอยละของประชาชนเปาหมายไดรับการฉีดวัคซีนกระตุน ครบตามเกณฑมากกวา 90

Screening of
DM/HT

1) รอยละของผูสูงอายุ ไดรับการคัดกรองเบาหวาน/ความดัน เทากับ 100 (ตัวชี้วัดเดียวกับกลุม
วัยทํางาน)

กลุ่มผูส้ ูงอายุ
ผูพ้ กิ าร

Specific issues

1)
2)
3)
4)

2. PPP
1. จํานวนประเด็นที่หนวยบริการทํา PPP ถูกตองตามกฎหมาย (1)
3. Medical Hub
1. รอยละที่เพิ่มขึ้นของผูร ับบริการชาวตางชาติ (20 ตอป)
2. จํานวนสถานบริการสุขภาพทีผ่ า นเกณฑมาตรฐาน JCI (2 แหงตอป)
3. จํานวนศูนยพัฒนาวิชาการทางการแพทยที่ไดรับการพัฒนาใหจัดการเรียนการสอนแกชาวตางชาติในระดับอาเซียน (1 แหง)
4. จํานวนผลิตภัณฑสขุ ภาพ/สมุนไพรหาดาว (5 รายการ)

รอยละของเด็ก 3-5 ป ไดรับวัคซีนทุกประเภทตามเกณฑ ไมนอยกวา 90
รอยละของเด็ก 3-5 ป มีสวนสูงระดับดีและรูปรางสมสวน ไมนอยกวา 70
รอยละของเด็ก 3-5 ป ไดรับการตรวจพัฒนาการตามวัย ไมนอ ยกวา 80
รอยละของเด็กต่ํากวา 3 ป ไดรับการตรวจชองปากและผูดแู ลไดรับการฝกทักษะการ
แปรงฟนไมนอ ยกวา 70 และไดรับ Fluorine vanish ไมนอยกวา 50

4. ยาเสพติด
1. รอยละผูเ สพยาเสพติดรายใหมลดลง (50)
2. รรอยละผูเสพยาเสพติดที่ผานการบําบัดที่ไดรับการติดตามไมกลับไปเสพซ้ํา (80)
5. ASEAN and International Health
1. มีการจัดองคกรกลางที่มสี มรรถนะเพียงพอเพื่อบริหารจัดการความรวมมือดานสาธารณสุขในอาเซียน
2. รอยละของความสําเร็จการดําเนินการตามขอตกลงความรวมมือดานสาธารณสุขระหวางประเทศในอาเซียน (80)
3. มีศูนยเรียนรูและขับเคลือ่ นระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนาในประเทศไทย เพื่อผลักดันหลักประกันสุขภาพถวนหนาในกลุม
ประเทศ ASEAN+3
6. Border Health
1. รอยละของโรงพยาบาลชายแดนใหบริการที่เปนมิตร (Friendly service) แกประชากรตางดาว (80)
2. รอยละของประชากรตางดาวทีม่ ีหลักประกันสุขภาพตามความเหมาะสม (80)
3. รอยละของผลิตภัณฑสุขภาพในพืน้ ที่ชายแดนไดรับการตรวจและผานเกณฑมาตรฐาน (70)
4. รอยละของสถานบริการสาธารณสุขชายแดนที่มีระบบขอมูลสุขภาพประชากรตางดาวตามเกณฑ (70)
7. จังหวัดชายแดนภาคใต
1. รอยละของหญิงตั้งครรภไดรับการทําคลอดในสถานบริการสาธารณสุข (90)
8. กทม. (พื้นที่พิเศษ)
1. รอยละของความสําเร็จของโครงการทีท่ ํารวมกับ/ในพื้นที่ กทม

vi

การแปลงแผนงาน/มาตรการ รองรับ KPI
คนไทยสุขภาพดี
Strategic Focus
61 KPI

Basic Package
20 KPI
Specific Issues
18 KPI

แผนงาน/มาตรการ
รองรับ KPI
1.แผนงานบริการ
2. แผนงานส่งเสริม
ป้องกันโรค
3. แผนงานบริหาร
(25 แผนงาน)

แผนส่วนกลาง/กรม

แผนพัฒนาสุขภาพ
เขต/จังหวัด/อําเภอ/ตําบล
เป้าหมาย/KPI
ยุทธศาสตร์/มาตรการ
งบประมาณทั�งเขต
6

vii

โครงสร้างของแผนสุขภาพเขต

บริการ

พัฒนาบริการ 10 สาขา
พัฒนาระบบส่งต่อ
คุณภาพบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน/อุบัติภัย
สาธารณสุขชายแดน
ยาเสพติด
โครงการพระราชดําริ

สส ปก

สุขภาพสตรี และทารก + BS
สุขภาพเด็ก 0-2 ปี + BS
สุขภาพเด็ก 3-5 ปี + BS
สุขภาพเด็กนักเรียน + BS
สุขภาพวัยรุ่น + BS
ป้องกันควบคุม NCD (DM&HT)
ดูแลเฝ้าระวังสตรีไทยจากมะเร็ง
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ
อาหารปลอดภัย
การควบคุมโรคติดต่อ

บริหาร

การเงินการคลัง
การบริหารกําลังคน-จริยธรรม
ระบบข้อมูล
การบริหารเวชภัณฑ์
พัฒนาประสิทธิภาพ ซื�อ/จ้าง

สิ�งแวดล้อมและระบบที�เอื�อต่อสุขภาพ

การมีส่วนร่วมภาคประชาชน

viii

กรอบงานส่งเสริมป้องกัน ตามลักษณะงาน
National
Programs
Health Promotion
& Prevention
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ix

องคประกอบของแผนงาน PP กลุมวัย
แผนสตรี
ตั้งครรภคุณภาพ

แผนสุขภาพ
ทารก – 2 ป

แผนสุขภาพเด็ก
ปฐมวัย 3 – 5 ป

แผนสุขภาพเด็ก
วัยเรียน
(6 – 12 ป)
และเยาวชน

แผนสุขภาพ
วัยรุน

แผนปองกัน
ควบคุมโรค
ไมตดิ ตอเรื้อรัง

แผนคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูก
และมะเร็งเตานม

แผนสุขภาพ
ผูสูงอายุ

การใหบริการ
หญิงตั้งครรภที่
พึงไดรับ

- นมแม
- พัฒนา 4 ดาน
- การเจริญเติบโต
- รูปราง/สวนสูง
- สุขภาพชองปาก
- วัคซีน

เด็กปฐมวัยมี
คุณภาพและ
บทบาทพอ – แม
ในการเสี่ยงดูแล
ปฐมวัย
- พัฒนาการ4ดาน
- การเจริญเติบโต
- รูปราง/สวนสูง
- สุขภาพชองปาก
- วัคซีน

เด็กนักเรียนมี
คุณภาพ 4 ดาน
- พัฒนาการ4ดาน
- การเจริญเติบโต
รูปราง/สวนสูง
- สุขภาพชองปาก
- วัคซีน

การเขาถึงกลุม
วัยรุนกลุมเสีย่ ง
- เพศสัมพันธ
- บุหรี่
แอลกอฮอลล
- ยาเสพติด
- พฤติกรรม
อารมณ

ความครอบคลุม
การตรวจ
ภาวะแทรกซอน
- การใหบริการ
กลุมโรคไมติดตอ
เรื้อรัง
- ตรวจ
ภาวะแทรกซอน
- ปองกัน
ภาวะแทรกซอน

มะเร็งเตานม
- การตรวจมะเร็ง
เตานมดวยตนเอง
- การสรางความ
ตระหนักผานสื่อ
และการประเมิน

ดูแลผูส ูงอายุ
คุณภาพ
- เบาหวาน /
ความดัน
- โรคซึมเศรา
- เขาเสื่อม
- สุขภาพชองปาก

สถานบริการ
ANC&LR
คุณภาพ

WCC คุณภาพ

การเขาถึง
บริการของหญิง
ตั้งครรภ

สงเสริมบทบาท
ครอบครัว
พอ-แมชมุ ชน

โรงเรียน
สงเสริมสุขภาพ

พัฒนาคุณภาพ
ศูนยเด็กเล็ก

คลินิกวัยรุน

สรางกระบวนการ
ดูแลชวยเหลือ
วัยรุน เริ่มที่
โรงเรียน

คลินิก NCD
คุณภาพ

ปจจัยเสี่ยง
ปชช./ชุมชน
คลินิก DPAC

คลินกิ บริการ
ผูสูงอายุ

แกนนําชุมชน
อสม. เขมแข็ง

อําเภอ / ตําบล
80 / ยังแจว
x

สรุปสําหรับผูบ ริหาร (Executive Summary)
1. แผนงานการดูแลหญิงตั้งครรภอยางมีคุณภาพ
*********************************************
บทนํา : แผนงานการดูแลหญิงตั้งครรภอยางมีคุณภาพเปนแผนที่ตอบสนองตอ Every Woman Every Child (EWEC)
เนนการสงเสริมสุขภาพเพื่อการปรับปรุงคุณภาพการใหบริการการดูแลแมและเด็ก พัฒนาระบบบริการของสถาน
บริการสาธารณสุขใหไดมาตรฐานตามเกณฑโรงพยาบาลสายใยรักแหงครอบครัว และการสงเสริมสุขภาพแมและเด็ก
เชิงรุกอยางมีสวนรวม เพื่อสรางเด็กไทยแข็งแรง ฉลาด อารมณดี การฝากครรภแนวใหมเปนจุดเริ่มตนการพัฒนา
คุณภาพประชากร ลดความเสี่ยงตอมารดา และทารก ยังชวยลดจํานวนครั้งของการฝากครรภ ลดทรัพยากรที่ไมจําเปน
สําหรับการดูแลสตรีตั้งครรภ แผนงานการดูแลหญิงตั้งครรภอยางมีคุณภาพมีการวางแผนงานบูรณาการหนวยงานที่
เกี่ยวของทั้งในเรื่องนโยบาย การพัฒนาระบบบริการคุณภาพ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรผูใหบริการและผูรับบริการ การ
ชี้แนะสาธารณะเพื่อสุขภาพ (Health Advocacy) การพัฒนาระบบขอมูล ระบบเฝาระวัง และการประเมินผลโครงการ
เปาประสงค : 1. ยกระดับสุขภาพของหญิงตั้งครรภ หญิงคลอดและหลังคลอด โดยสรางการเขาถึงบริการอยางเสมอภาค
2. พัฒนาคุณภาพบริการตามเกณฑมาตรฐานการดูแลหญิงตัง้ ครรภแนวใหมตามขอแนะนํา
องคการอนามัยโลก ในคลินกิ ฝากครรภและหองคลอดคุณภาพ
3. ปกปอง สงเสริมและสนับสนุนใหกลุมหญิงตั้งครรภ ไดรับชุดสิทธิประโยชนหลักประกันสุขภาพถวน
หนาดานการสงเสริม ปองกัน เฝาระวังโรคอยางทั่วถึง
ยุทธศาสตร: 1. พัฒนาคุณภาพบริการของสถานบริการสาธารณสุขใหมีความพรอมและจัดระบบบริการที่มีคุณภาพ
พรอมจัดระบบการสงตอแมในภาวะฉุกเฉินไดทนั ทวงที
2. สรางและพัฒนาระบบ การควบคุม กํากับ ติดตาม ประเมินผล
3. สื่อสารสังคมและเผยแพรประชาสัมพันธองคความรูในการดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภและทารกในครรภ
สนับสนุนการจัดการปองกันและควบคุมโรคถายทอดทางพันธุกรรมและโรคติดเชื้อ
ตัวชี้วัด
1. รอยละหญิงตั้งครรภไดรับการฝากครรภครั้งแรกอายุครรภนอยกวาหรือเทากับ 12 สัปดาห ไมนอยกวา 60
2. รอยละของหญิงตัง้ ครรภไดรบั การฝากครรภครบ 5 ครั้งตามเกณฑ ไมนอยกวา 60
3. รอยละของหญิงตั้งครรภไดรับยาเม็ดเสริมไอโอดีน เทากับ 100
4. รอยละของหญิงหลังคลอดไดรบั การดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ ไมนอยกวา 65
5. รอยละการบริการฝากครรภคณ
ุ ภาพ (ANC คุณภาพ)ไมนอยกวา 70
6. ภาวะทารกแรกเกิดขาดออกซิเจนระหวางคลอด ไมเกิน 25 ตอพันการเกิดมีชีพ
7. รอยละของภาวะตกเลือดหลังคลอด ไมเกิน 5
8. รอยละหองคลอดคุณภาพ (LR คุณภาพ) ไมนอยกวา 70
9. อัตราสวนมารดาตาย ไมเกิน 18 ตอแสนการเกิดมีชีพ
กลวิธีการดําเนินงาน: การประเมินซ้ําโรงพยาบาลสายใยรักแหงครอบครัวระดับทองเพื่อมุงสูมาตรฐาน ANC & LR
คุณภาพ โดยพัฒนาองคความรู ทักษะ ประสบการณการดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ และทารกในครรภ แกบุคลากร
ทางการแพทยและสาธารณสุข การปองกันและควบคุมโรคถายทอดทางพันธุกรรมและโรคติดเชื้อ การสรางความรู
ความตระหนักปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ของบุคคล ครอบครัวและชุมชนเพื่อสุขภาพแมและเด็กดีและการดูแล
สุขภาพตนเองของมารดาและครอบครัวดวยสมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็ก
ผลที่คาดวาจะไดรับ : หญิงตั้งครรภพรอมสามีไดรับการดูแลอยางทั่วถึงเทาเทียม และไดรับการเตรียมความพรอมทั้ง
ทางรางกายและจิตใจที่ดี สงผลใหทารกในครรภสุขภาพสมบูรณ แข็งแรง และปลอดโรค ปลอดภัย
หนวยงานรับผิดชอบหลัก กรมอนามัย (สํานักสงเสริมสุขภาพ สํานักโภชนาการ)
หนวยงานรวมรับผิดชอบ กรมการแพทย กรมควบคุมโรค กรมสจ. สป. สปสช. สสจ. สถานบริการทุกระดับ
1

การบริการฝากครรภคุณภาพ (ANC คุณภาพ)
ANC คุณภาพ หมายถึง การจัดระบบบริการในการดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภและทารกในครรภ ที่พิสูจนแลววา เปน
ประโยชนตอ หญิงตัง้ ครรภและทารกในครรภ ดวยมาตรฐานใน 6 องคประกอบหลัก คือ
1. ใหความรูแ นวทางการบริการ ANCคุณภาพ แกหญิงตั้งครรภและหญิงตั้งครรภสมัครใจรับบริการ
2. คัดกรองความเสี่ยงหญิงตั้งครรภดวย Classifying Form เพื่อแยกหญิงตั้งครรภปกติหรือมีภาวะเสี่ยง
ถามีความเสี่ยงใหสงตอแพทยเพื่อดูแลเฉพาะ
3. มีการใหบริการดูแลหญิงตั้งครรภแนวใหมฯ ดังนี้
- ซักประวัติ อดีต ปจจุบัน โรคอายุรกรรม การไดรับวัคซีนปองกันบาดทะยัก
- ชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูง วัดความดันโลหิต ประเมินพฤติกรรม
- ตรวจอนามัยในชองปากดวยบุคลากรทันตสาธารณสุขและใหคําแนะนํา
- ตรวจ Multiple dipstick Albumin Sugar ตรวจภายใน อัลตราซาวน
- ประเมินสุขภาพจิต และการปรึกษาแบบคู
4. การใหความรูตามแนวทางโรงเรียนพ อแม รายกลุ ม พร อมข อแนะนําที ่หญิ งตั ้งครรภ จะนําไปเฝาระวั ง
ภาวะแทรกซอนไดดวยตนเอง
5. ผูใหบริการซักถามและตอบคําถามรายบุคคล ตามแบบฟอรม check list พรอมจัดใหมีชองทางติดตอ
กับเจาหนาที่ได 24 ชั่วโมงและนัดหมายครั้งตอไป
6. มีการลงบันทึกในสมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็กและแนะนําใหผรู บั บริการใชในการดูแลสุขภาพ
การฝากครรภคุณภาพ หมายถึง หญิงตั้งครรภไดรับบริการตามกระบวนการ ANC คุณภาพและมาฝากครรภตาม
เกณฑที่ระบุ หากไมฝากครรภตามระยะเวลาที่กําหนดไมถือวาฝากครรภคุณภาพ คือ
ครั้งที่ 1 เมื่ออายุครรภนอยกวาหรือเทากับ 12 สัปดาห ครั้งที่ 2 เมื่ออายุครรภ 18 สัปดาห ± 2 สัปดาห
ครั้งที่ 3 เมื่ออายุครรภ 26 สัปดาห ± 2 สัปดาห
ครั้งที่ 4 เมื่ออายุครรภ 32 สัปดาห ± 2 สัปดาห
ครั้งที่ 5 เมื่ออายุครรภ 38 สัปดาห ± 2 สัปดาห

หองคลอดคุณภาพ หมายถึง
1. หองคลอดจัดบริการไดตรงตามมาตรฐานวิชาชีพที่กําหนดของแพทยและพยาบาล
2. มีกระบวนการปองกันและควบคุมความเสี่ยงในสตรีตั้งครรภและทารกแรกเกิดที่สามารถ
ปองกันอุบัติการณที่ไมพึงประสงคสําคัญไดเปนอยางดี
- มารดาเสียชีวิตในหองคลอดนอยกวา 18 ตอการเกิดมีชีพแสนราย
- มารดาตกเลือดหลังคลอดไมเกินรอยละ 5
- ทารกขาดออกซิเจนระหวางคลอดไมเกิน 25 ตอการเกิดมีชีพพันคน
3. มีกระบวนการคัดกรองการตั้งครรภที่มีความเสี่ยงสูง (high risk pregnancy) ตั้งแตจุดแรกรับและ
จัดสงตอโรงพยาบาลที่มีสูติแพทยประจําทันที
4. มีกระบวนการประเมินระยะรอคลอดโดยใชกราฟดูแลการคลอด (Partograph) และใหพิจารณาสง
ตอเมื่อกราฟผานเสน Alert Line โดยตองพิจารณาถึงความเร็วในการสงตอใหถึงมือสูติแพทยกอน
เวลาที่กราฟจะถึง Action Line (ภายใน 4 ชั่วโมงหลังจากผานเสน Alert Line)
5 มีกระบวนการเสริมสรางสุขภาพทั้งมารดาและทารกตามแนวทางของโรงพยาบาลสายใยรักแหง
ครอบครัวระดับทอง
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แผนงานการดูแลหญิงตั้งครรภอยางมีคุณภาพ
หนวยงานรับผิดชอบหลัก: กรมอนามัย (สํานักสงเสริมสุขภาพ)
หนวยงานรวมรับผิดชอบ: กรมการแพทย กรมควบคุมโรค กรมสจ. สป. สปสช. สสจ. สถานบริการทุกระดับ
หลักการและเหตุผล
ตามทีร่ ั ฐบาล โดย นายกรั ฐมนตรี ไดมอบเอกสารคํามั่นของรัฐบาลไทยตอโครงการ Every
Woman Every Child ( EWEC) ของสหประชาชาติ ตอเลขาธิการสหประชาชาติ ในระหวางการหารือที่กรุง
โซล สาธารณรัฐเกาหลี เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2555 โดยยืนยันเจตนารมณทางการเมือง ที่จะรวมกับ
สหประชาชาติ ในการลดอั ตราการเสีย ชี วิ ตของแมและเด็ก โดยเนน การสงเสริมสุขภาพ การปรับ ปรุง
คุณภาพการใหบริการการดูแลแมและเด็ก และการเพิ่มอัตราการใหนมมารดาเปนรอยละ 60 ลดอัตราเด็ก
แรกเกิดทีม่ ีน้าํ หนักต่าํ กวา 2,500 กรัม ใหเหลือรอยละ 7 และการสนับสนุนการใหยาตานไวรัสแกมารดาที่ติด
เชื้อ เอช ไอ วี โดยมีเปาหมายลดการติดเชื้อ เอช ไอ วี จากแมสูลูกเหลือรอยละ 1.5 ภายในป 2558 โดย
ดํ าเนิ น งานผ า นโครงการสายใยรั กแห งครอบครัว ในพระราชูป ถัมภ สมเด็ จ พระบรมโอรสาธิร าชฯ สยาม
มกุฎราชกุมาร ที่มีแนวคิด “ การพัฒนาคุณภาพมนุษยที่ยั่งยืน และวางรากฐานบุคลิกภาพของเด็กเพื่อการ
ปองกันปญหาสังคมในระยะยาว โดยการพัฒนาระบบบริการของสถานบริการสาธารณสุขใหไดมาตรฐานตาม
เกณฑโรงพยาบาลสายใยรักแหงครอบครัว และการสงเสริมสุขภาพแมและเด็กเชิงรุกอยางมีสวนรวม ชุมชน
ทองถิ่น หนวยงานภาครัฐและเอกชนในการสรางเด็กไทยแข็งแรง ฉลาด อารมณดี อยูในครอบครัวอบอุนและมี
ความสุข ”
ดังนั้นการวางแผนงาน โครงการเพื่อใหสอดรับกับแนวนโยบายขางตน จึงไดวิเคราะหสถานการณ
งานอนามัยแมและเด็กที่ผานมา ซึง่ พบอุปสรรคตอสุขภาพของมารดาและเด็กแรกเกิดถึง 5 ป ที่สงผลตอ
สุขภาพแมและเด็กในหลายประการ ไดแก แมตั้งครรภเมื่ออายุนอยกวา 20 ป มีแนวโนมเพิ่มขึ้นปจจุบันรอยละ
18.8 ซึ่งแมตั้งครรภอายุนอยกวา 20 ปจะมีภาวะแทรกซอนจากการตั้งครรภสูงกวาผูที่มีอายุเกินกวา 20 ป
จะพบอุบัติการณของโลหิตจางสูง ความดันโลหิตสูงขณะตัง้ ครรภ เจ็บครรภคลอดนาน และภาวะคลอดกอน
กําหนดสูง นอกจากนั้นยังพบวา อัตราตายของมารดาอายุ 15-19 ปสูงกวามารดาทีม่ ีอายุ 20-24 ป ถึง 3 เทา
ในขณะเดียวกัน หญิงตั้งครรภฝากครรภทีส่ ถานบริการสาธารณสุขมากกวารอยละ 95 แตฝากครรภชา โดย
หญิงตัง้ ครรภฝากครรภครัง้ แรกเมือ่ อายุครรภนอยกวาหรือเทากับ 12 สัปดาหเพียง รอยละ 47.5 สงผลให
พบภาวะผิดปกติชา เสี่ยงตอการติดเชื้อ เอช ไอ วี ตับอักเสบ โรคพันธุกรรมธาลัสซีเมียซึ่งพบ อัตราคูส มรสมี
โอกาสมีบุตรเปนโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงสูง (6:1,000LB) อีกทั้งการไดรับความรูเพื่อการปฏิบัติตัวระยะ
ตั ้งครรภ การได รั บ วิ ตามิ น เสริ ม ธาตุ เ หล็ ก สารไอโอดีน และโฟลิ กชา จากงานวิจัย พบว าการให iodine
supplementation แกหญิงตั้งครรภกอนและระหวางตั้งครรภในพื้นที่ที่มีการขาดสารไอโอดีนสามารถ
ปองกันผลเสียตอระดับไอคิวของเด็ก แตหญิงตั้งครรภ ไทย รอยละ 52.5 ขาดสารไอโอดีน นอกจากนี้ ยัง
พบวาอัตราทารกแรกเกิดขาดออกซิเจน 26.04 :1,000 การเกิดมีชีพ อัตราทารกแรกเกิดน้าํ หนักนอยกวา
2,500 กรัม รอยละ 8.7 อัตราการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว 6 เดือนรอยละ 42.5 อัตราเด็กอายุต่าํ กวา
2 ป ติดเชื้อ เอช ไอ วี จากแมสูลูก (รอยละ 2.2 )
นับวาการฝากครรภเปนจุดเริ่มตนแหงการพัฒนาคุณภาพประชากรเริ่มตั้งแตอยูในครรภ เพื่อการ
ตั้งครรภและการคลอดเปนไปดวยความราบรื่น มารดาและทารกปลอดภัย ปราศจากภาวะแทรกซอน และมี
สุขภาพแข็งแรง ซึ่งการที่มารดาและทารกจะปลอดภัยจากการตั้งครรภ และการคลอดนั้นไมไดอยูที่การบริการ
ดูแลสุขภาพเทานั้น แตตองคํานึงถึงคุณภาพของบริการที่ไดรับ โดยองคประกอบคุณภาพบริการที่สําคัญคือ
ความเพียงพอของอุปกรณ เครื่องมือที่เกี่ยวของกับการใหบริการ ทักษะ ความรู ความสามารถและความ
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เขาใจของผูใหบริการ การบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพในความจํากัดของทรัพยากร และลักษณะบริการ
ที่เปนมิติ
จากการวิจัยเชิงปฏิบัติการโครงการดูแลสตรีต้ังครรภแนวใหมในบริบทประเทศไทย มีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษาระบบบริการดูแลสตรีตั้งครรภแนวใหมตามขอแนะนําองคการอนามัยโลก โดยประเมินผลลัพธ ไดแก ทารก
น้ําหนักแรกเกิดนอย ภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด อัตราตายปริกําเนิด ภาวะโลหิตจางของสตรีต้ังครรภ
การตายของมารดา จํานวนเรือ่ งรองเรียนเกีย่ วกับการดูแลสตรีมคี รรภ ประเมินผลผลิตของโครงการ ไดแก ความ
พึงพอใจของผูใหบริการและผูรับบริการ ความครบถวนของบริการที่สตรีตั้งครรภไดรับ จํานวนครั้งเฉลี่ยที่มาฝากครรภ
และประเมินความเปนไปไดในการขยายพื้นที่ดําเนินงาน โดยวิเคราะหจากปญหาอุปสรรคจากการจัดบริการตามระบบ
การดูแลสตรีต้ังครรภแนวใหม พบวาผลลัพธดานเด็กและดานมารดา ไมมีความแตกตางกันระหวางชวงกอนเริ่ม
โครงการ (พ.ศ. 2548 - 2550) และชวงหลังโครงการ ( พ.ศ. 2551-2552) สวนปญหาอุปสรรค คือ อัตรากําลังผู
ใหบริการไมเพียงพอและทัศนคติของแพทยเกี่ยวกับระบบดูแลสตรีตั้งครรภแนวใหมฯ ซึ่งผลการประเมินครั้งที่ 2 มี
ทัศนคติเชิงบวกตอระบบดูแลสตรีตั้งครรภแนวใหมเพิ่มขึ้นจากครั้งแรก คือจากรอยละ 54.3 เปนรอยละ 94.1 และ
ไมมีผูท ีม่ ีทัศนคติไมเห็นดวย สวนความครบถวนของบริการทีผ่ ูร ับบริการไดรับในเกือบทุกเรือ่ งมีสัดสวนสูงขึน้ จาก
การประเมินครัง้ แรกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (ยกเวนดานการตรวจรางกาย) สวนความพึงพอใจของผูรับบริการไม
พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการฝากครรภไมเพิม่ ขึ้น โดยสรุป
การดําเนินงานตามระบบดูแลสตรีตั้งครรภแนวใหมฯ ไมไดทําใหผลลัพธของการตั้งครรภแตกตางจากเดิม ผูใหบริการ
และผูรับบริการมีความพึงพอใจเพิ่มขึ้น ความครบถวนของการบริการเพิ่มขึ้น ปญหาอุปสรรคสวนใหญสามารถ
แกไขปญหาไดเบ็ดเสร็จโดยหนวยบริการสาธารณสุขในพื้นที่ และมีความเปนไปไดในการขยายพื้นทีด่ ําเนินงานให
ครอบคลุมในทุกจังหวัด (จินตนา พัฒนพงศธรและคณะ,2555) ซึ่งสอดคลองกับองคการอนามัยโลกไดศึกษาวิจัย
ชนิดทดลองแบบสหสถาบัน (multicentre randomized controlled) ในคลินิกดูแลตัง้ ครรภ 53 แหง 4
ประเทศ ไดแกประเทศอาเจนตินา คิวบา ซาอุดิอาระเบีย รวมทั้งประเทศไทย โดยมีหญิงตั้งครรภในโครงการ
ทั้งหมด 24,678 คน เพื่อเปรียบเทียบการดูแลผูตั้งครรภตามมาตรฐานตะวันตก กับการดูแลผูตั้งครรภ
แนวใหมขององคการอนามัยโลก ซึ่งจะดูแลผูตั้งครรภทั่วไปที่ไมมีภาวะแทรกซอน ผลการศึกษาพบวาการ
ดูแลผูตั้งครรภแนวใหมไมเพิม่ ความเสี่ยงตอมารดา และทารก ยังชวยลดจํานวนครั้งของการฝากครรภเหลือ
เพียง 4 ครั้ง จากมาตรฐานที่กําหนดประมาณ 8 – 12 ครั้ง ลดทรัพยากรที่ไมจําเปนสําหรับการดูแลสตรี
ตั้งครรภ นอกจากนั้น ทั้งหญิงตั้งครรภและเจาหนาที่ฯมีความพึงพอใจตอการดูแลผูตั้งครรภแนวใหม อีกทั้ง
การดูแลสตรีตั้งครรภแนวใหม กับการดูแลสตรีตัง้ ครรภมาตรฐานเดิมไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญใน
เรื่อง ภาวะโลหิตจางอยางรุนแรง ความดันโลหิตสูงระหวางการตั้งครรภ การติดเชือ้ ในระบบทางเดินปสสาวะ
หรื อ ทารกเกิ ด น้ ํา หนั ก น อ ย ในขณะเดี ย วกั น ไม พ บความแตกต า งในเรื ่อ งของการชั ก จากพิ ษ แห ง ครรภ
(eclampsia) การเสียชีวิตของมารดาและทารก
ดังนั ้นเพื ่อพั ฒนาสุ ขภาพของหญิงตั้งครรภและทารกในครรภ กระทรวงสาธารณสุข จึงไดดําเนินงาน
แผนงานการดูแลหญิงตั้งครรภอยางมีคุณภาพ มีการวางแผนงานบูรณาการหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งในเรื่องนโยบาย
การพัฒนาระบบบริการคุณภาพ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรผูใ หบริการและผูร ับบริการ การชี้แนะสาธารณะเพื่อ
สุขภาพ( Health Advocacy) การพัฒนาระบบขอมูล ระบบเฝาระวัง และการประเมินผลโครงการ
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เปาประสงค
1. ยกระดับสุขภาพของหญิงตั้งครรภ หญิงคลอดและหลังคลอด โดยสรางการเขาถึงบริการอยาง
เสมอภาค
2. พั ฒ นาคุ ณภาพบริ การตามเกณฑ มาตรฐานการดูแลหญิงตั้งครรภแนวใหมต ามขอ แนะนํ า
องคการอนามัยโลก ในคลินิกฝากครรภและหองคลอดคุณภาพ
3. ปกปอง สงเสริมและสนับ สนุนใหกลุม หญิงตัง้ ครรภ ไดรับชุดสิทธิประโยชน หลักประกัน
สุขภาพถวนหนาดานการสงเสริม ปองกัน เฝาระวังโรคอยางทั่วถึง
ตัวชี้วัด/เปาหมาย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

รอยละหญิงตั้งครรภไดรับการฝากครรภครั้งแรกอายุครรภนอยกวาหรือเทากับ 12
สัปดาหไมนอย กวารอยละ 60
รอยละของหญิงตั้งครรภไดรับการฝากครรภครบ 5 ครั้งตามเกณฑ ไมนอยกวา 60
รอยละของหญิงตั้งครรภไดรับยาเม็ดเสริมไอโอดีน เทากับ 100
รอยละของหญิงหลังคลอดไดรับการดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ ไมนอยกวา 65
รอยละการบริการฝากครรภคุณภาพ (ANC คุณภาพ)ไมนอยกวา 70
ภาวะทารกแรกเกิดขาดออกซิเจนระหวางคลอด ไมเกิน 25 ตอพันการเกิดมีชีพ
รอยละของภาวะตกเลือดหลังคลอด ไมเกิน 5
รอยละหองคลอดคุณภาพ (LR คุณภาพ) ไมนอยกวา 70
อัตราสวนมารดาตาย ไมเกิน 18 ตอแสนการเกิดมีชีพ

ยุทธศาสตร
1. พัฒนาคุณภาพบริการของสถานบริการสาธารณสุข ใหมีความพรอมและจัดระบบบริการที่มี
คุณภาพพรอมจัดระบบการสงตอแมในภาวะฉุกเฉินไดทันทวงที
2. สนับสนุนการจัดการปองกันและควบคุมโรคถายทอดทางพันธูกรรมและโรคติดเชื้อ
3. สื่อสารสังคมและเผยแพรประชาสัมพันธองคความรูในการดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภและทารกในครรภ
4. สรางและพัฒนาระบบการควบคุม กํากับ ติดตาม ประเมินผล
กลวิธีการดําเนินงาน
1. การประเมินซ้ําโรงพยาบาลสายใยรักแหงครอบครัวระดับทองเพื่อมุงสูมาตรฐาน ANC & LR คุณภาพ
2. การปองกันและควบคุมโรคถายทอดทางพันธุกรรมและโรคติดเชื้อ
3. การสรางความรู ความตระหนักปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ของบุคคล ครอบครัวและ
ชุมชนเพื่อสุขภาพแมและเด็กดี
4. การดูแลสุขภาพตนเองของมารดาและครอบครัวดวยสมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็ก
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นิยามศัพท
ANC คุณภาพ หมายถึง การจัดระบบบริการในการดูแลสุขภาพหญิงตัง้ ครรภและทารกในครรภ ทีพ่ ิสูจนแลว
วา เปนประโยชนตอหญิงตั้งครรภและทารกในครรภ ดวยมาตรฐานใน 6 องคประกอบหลัก คือ
1. ใหความรูแนวทางการบริการ ANCคุณภาพ แกหญิงตั้งครรภและหญิงตั้งครรภสมัครใจรับบริการ
2. คัดกรองความเสี่ยงหญิงตั้งครรภดวย Classifying Form เพื่อแยกหญิงตั้งครรภปกติหรือมีภาวะเสี่ยง
ถามีความเสี่ยงใหสงตอแพทยเพื่อดูแลเฉพาะ
3. มีการใหบริการดูแลหญิงตั้งครรภแนวใหมฯ ดังนี้
- ซักประวัติ อดีต ปจจุบัน โรคอายุรกรรม การไดรับวัคซีนปองกันบาดทะยัก
- ชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูง วัดความดันโลหิต ประเมินพฤติกรรม
- ตรวจอนามัยในชองปากดวยบุคลากรทันตสาธารณสุขและใหคําแนะนํา
- ตรวจ Multiple dipstick Albumin Sugar ตรวจภายใน อัลตราซาวน
- ประเมินสุขภาพจิต และการปรึกษาแบบคู
4. การใหความรูตามแนวทางโรงเรียนพอแมรายกลุม พรอมขอแนะนําที่หญิงตั้งครรภจะนําไป
เฝาระวังภาวะแทรกซอนไดดวยตนเอง
5. ผูใหบริการซักถามและตอบคําถามรายบุคคล ตามแบบฟอรม check list พรอมจัดใหมีชองทาง
ติดตอกับเจาหนาที่ได 24 ชั่วโมงและนัดหมายครั้งตอไป
6. มีการลงบันทึกในสมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็กและแนะนําใหผูรับบริการใชในการดูแลสุขภาพ
การฝากครรภคุณภาพ หมายถึง หญิงตั้งครรภไดรับบริการตามกระบวนการ ANC คุณภาพและมาฝากครรภ
ตามเกณฑที่ระบุ หากไมฝากครรภตามระยะเวลาที่กําหนดไมถือวาฝากครรภคุณภาพ คือ
ครั้งที่ 1 เมื่ออายุครรภนอยกวาหรือเทากับ 12 สัปดาห ครั้งที่ 2 เมื่ออายุครรภ 18 สัปดาห ± 2 สัปดาห
ครั้งที่ 3 เมื่ออายุครรภ 26 สัปดาห ± 2 สัปดาห
ครั้งที่ 4 เมื่ออายุครรภ 32 สัปดาห ± 2 สัปดาห
ครั้งที่ 5 เมื่ออายุครรภ 38 สัปดาห ± 2 สัปดาห

หองคลอดคุณภาพ หมายถึง
1. หองคลอดจัดบริการไดตรงตามมาตรฐานวิชาชีพที่กําหนดของแพทยและพยาบาล
2. มีกระบวนการปองกันและควบคุมความเสี่ยงในสตรีตั้งครรภและทารกแรกเกิดที่สามารถ
ปองกันอุบัติการณที่ไมพึงประสงคสําคัญไดเปนอยางดี
- มารดาเสียชีวิตในหองคลอดนอยกวา 18 ตอการเกิดมีชีพแสนราย
- มารดาตกเลือดหลังคลอดไมเกินรอยละ 5
- ทารกขาดออกซิเจนระหวางคลอดไมเกิน 25 ตอการเกิดมีชีพพันคน
3. มีกระบวนการคัดกรองการตั้งครรภที่มีความเสี่ยงสูง (high risk pregnancy) ตั้งแตจุดแรกรับและ
จัดสงตอโรงพยาบาลที่มีสูติแพทยประจําทันที
4. มีกระบวนการประเมินระยะรอคลอดโดยใชกราฟดูแลการคลอด (Partograph) และใหพิจารณาสง
ตอเมื่อกราฟผานเสน Alert Line โดยตองพิจารณาถึงความเร็วในการสงตอใหถึงมือสูติแพทยกอน
เวลาที่กราฟจะถึง Action Line (ภายใน4ชั่วโมงหลังจากผานเสน Alert Line)
5. มีกระบวนการเสริมสรางสุขภาพทั้งมารดาและทารกตามแนวทางของโรงพยาบาลสายใยรักแหง
ครอบครัวระดับทอง
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กลวิธี
การดําเนินงาน

เปาหมาย

KPI

กิจกรรม
กท./กรมวิชาการ/ศูนยเขต

กิจกรรม
จังหวัด

งปม.

(ลานบาท)

หนวยงาน
หลัก/รวม

ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคุณภาพบริการของสถานบริการสาธารณสุข ใหมีความพรอมและจัดระบบบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐานพรอมจัดระบบการสงตอแมในภาวะฉุกเฉินไดทันทวงที
KPI 1. รอยละหญิงตั้งครรภไดรับการฝากครรภครั้งแรกอายุครรภนอยกวาหรือเทากับ 12 สัปดาห ไมนอยกวารอยละ 60
2.รอยละของมารดาที่มีภาวะตกเลือดไมเกิน 5
3 รอยละของทารกแรกเกิด ขาดออกซิเจน ไมเกิน 25:1,000:การเกิดมีชีพ
4. อัตราสวนมารดาตายไมเกิน 18:100,000การเกิดมีชีพ
5. รอยละของสถานบริการจัดระบบบริการคลินกิ ฝากครรภคณ
ุ ภาพ (ANC คุณภาพ)ไมนอยกวา 70
6 รอยละหองคลอดคุณภาพ (LR คุณภาพ) ไมนอ ยกวา 70

1. การพัฒนา
โรงพยาบาลที่ผานการ
ประเมินโรงพยาบาล
สายใยรักแหงครอบครัว
ระดับทองเพื่อยกระดับ
มาตรฐาน ANC /LR
คุณภาพ

1.หญิงตั้งครรภไดรับการ
บริการฝากครรภคุณภาพ
และการคลอดคุณภาพตาม
มาตรฐานที่กําหนด
2 .การสงเสริมใหหญิง
ตั้งครรภฝากครรภครั้งแรง
เร็ว( Early ANC )และเขาถึง
บริการไดอยางเทาเทียมทุก
สิทธิ์บริการ
3.รพ.สต.ไดรับการพัฒนา
เพื่อการดูแลหญิงตั้งครรภ
และการสงตออยางเปน
ระบบ
4.โรงพยาบาลตั้งแตระดับ
โรงพยาบาลชุมชนผาน
มาตรฐาน ANC&LR
คุณภาพ

-ร อ ยละของสถานบริ การ
จั ดระบบบริ การคลิ นิ กฝาก
ครรภคณุ ภาพ (ANC คุณภาพ)
ไมนอยกวา 70
-ร อยละของสถานบริ การ
จั ดระบบบริ การห องคลอด
คุณภาพ (LR คุณภาพ) ไมนอย
กวา 70

1พัฒนามาตรฐาน ANC&LR คุณภาพ
(2ครั้ง40คน)
2 พัฒนาศักยภาพทีมประเมินระดับ
สวนกลาง/.เขต/จว (13 ทีม/1320 คน)
3.สุมประเมินระดับเขต/จว.
4.สัมมนาวิชาการ/ประกาศเกียติคณ
ุ รพ.
ที่ผานมาตรฐาน
5 สนับสนุนภาคีเครือขายเชน คูมือ
-.รอยละของภาวะตกเลือด โปรแกรมประเมิน
ไมเกิน 5
6.ประชุมจัดทําคูมือดําเนินงานอนามัย
- รอยละของทารกแรกเกิด
แมและเด็กองครวม
ขาดออกซิเจน ไมเกิน
25:1,000:การเกิดมีชีพ
- อัตราสวนมารดาตายไม
เกิน 18:100,000การเกิดมี
ชีพ

1.พัฒนาทีมประเมิน
ระดับจังหวัดละ15 คน
2.อบรมใหความรู ANC
LRและแนวทางการสง
ตอหญิงตั้งครรภกลุม
เสี่ยง แกรพ.สต.650
แหง
3 ประเมินตนเองตาม
มาตรฐานANC&LR
คุณภาพและรายงาน
ทางe-mail
4 ติดตาม ประเมินผล

pp
(3.85)
pp
(1.95)

กรมอ.
กรมสจ
กรมคร.
กรมพ.
สป.
สปสช.
สสจ.สถาน
บริการทุกระดับ
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กลวิธี
การดําเนินงาน

เปาหมาย

KPI

กิจกรรม
กท./กรมวิชาการ/ศูนยเขต

ยุทธศาสตรที่ 2 สนับสนุนการปองกันและควบคุมโรคถายทอดทางพันธุกรรมและโรคติดเชื้อ
KPI : อัตราทารกปวยดวยโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงลดลงรอยละ 30 ของผูปวยรายใหม (1,300ราย)
อัตราการถายทอดเชื้อHIVจากแมสูลูกเหลือไมเกินรอยละ1
หญิงตั้งครรภ ไดรับยาเม็ดเสริมไอโอดีนรอยละ 100
-การพัฒนาความรูและการใหคําปรึกษา
-หญิงตั้งครรภและสามีไดรับ - อัตราทารกปวยดวย
1.การปองกันควบคุม
โรคธาลั
ส
ซี
เ
มี
ย
ชนิ
ด
รุ
น
แรง
การตรวจวินิจฉัยทางหองปฏิบัติการ
โรคธาลัสซีเมียอยางมี ตรวจกรอง ตรวจยืนยันคู
ลดลงรอยละ 30 ของผูปวย -สรางเครือขายบริการทางวิชาการและ
สมรสเสี่ยง ตรวจวินิจฉัย
มาตรฐาน
การสงตอ
รายใหม (1,300ราย)
- การกํากับ ติดตามงาน
ทารกในครรภกอ นคลอด
- การพัฒนาบุคลากร
และใหการปรึกษาเสนอ
ทางเลือก
-อัตราการถายทอดเชื้อHIV - การจัดหานมผง
2.การปองกันการ
-เด็
ก
ที
เ
่
กิ
ด
จากแม
ต
ด
ิ
เชื
อ
้
จากแมสูลูกเหลือไมเกิน
- การดูแลเด็กที่เกิดจากแมที่ติดเชื้อ
ถายทอดเชื้อ เอชไอวี
เอช ไอ วี รายบุคคล
เอช ไอ วีไดรับนมผงทุกคน รอยละ1
จากแมสูลูก
- การกํากับ ติดตาม
3.การควบคุมและ
ปองกันโรคขาดสาร
ไอโอดีนหญิงตั้งครรภ

- หญิงตั้งครรภและหลัง
คลอดทุกคนไดรับยาเม็ด
เสริมไอโอดีน

-หญิงตั้งครรภ ไดรับยาเม็ด - ประชุม ติดตามความครอบคลุมของ
เสริมไอโอดีนรอยละ100 การใชเกลือบริโภคเสริมไอโอดีนใน
ระดับครัวเรือน ชุมชน
-หญิงหลังคลอดที่เลี้ยงลูก -ประเมินเปนชุมชน/หมูบานไอโอดีน
ดวยนมแมไดรับยาเม็ดเสริม - สุมตรวจสารไอโอดีน เกลือ
ไอโอดีนรอยละ100

กิจกรรม
จังหวัด

งปม.

หนวยงานหลัก

(ลานบาท)

- ตรวจคัดกรองธาลัสซี
เมีย/ตรวจยืน typing
PCR/PND/TOP

PP

- การใหปรึกษา ตรวจ
เลือด จายนมผง การ
ดูแลเด็กที่เกิดจากแม
ติดเชื้อ เอช ไอ วี

PP

1.จายยาเม็ดเสริม
ไอโอดีนในหญิง
ตั้งครรภ /หญิงใหนม
บุตร
2. สุมตรวจคุณภาพ
เกลือเสริมไอโอดีนใน
ครัวเรือน
3.ดําเนินงานชุมชน/
หมูบานไอโอดีน

PP

กรมอ.
กรมคร
สป.
สปสช.
สสจ.สถาน
บริ การทุกระดับ
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กลวิธี
การดําเนินงาน

เปาหมาย

KPI

กิจกรรม
กท./กรมวิชาการ/ศูนยเขต

ยุทธศาสตรที่ 3 สื่อสารสังคมและเผยแพร ประชาสัมพันธองคความรูในการดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภและทารกในครรภ
KPI รอยละหญิงตั้งครรภไดรับการฝากครรภครั้งแรกอายุครรภนอยกวาหรือเทากับ 12 สัปดาห ไมน อยกวารอยละ 60
รอยละของหญิงหลังคลอดไดรับการดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ ไมนอยกวา 65
4.สรางความรู ความ
-หญิงตั้งครรภฝากครรภครั้ง -รอยละหญิงตั้งครรภไดรับ 1. มหกรรมสงเสริมสุขภาพสตรีและเด็ก
ตระหนักและปรับ
แรก อายุครรภนอยกวาหรือ การฝากครรภครั้งแรกอายุ 4 ภาค (จัด 2 ภาค กทม /อิสาน)
พฤติกรรมสุขภาพของ เทากับ 12 สัปดาห
ครรภนอยกวาหรือเทากับ 2. เผยแพร ประชาสัมพันธ ทาง
โทรทัศน ฯลฯ
บุคคล ครอบครัวและ
12 สัปดาห ไมนอยกวา
3. จัดพิมพสมุดบันทึกสุขภาพฯ 5
ชุมชนในการดูแล
รอยละ 60
ภาษาและเผยแพร
-หญิงตั้งครรภและสามี มี
สุขภาพสตรีและเด็ก
4. ประกาศนโยบายหญิงตั้งครรภรับ
ความรูในการดูแลสุขภาพ
บริการไดทุกที่
สตรีตั้งครรภและเด็ก
5. จัดทํารายการวิทยุ รายการสุขภาพ
-หญิงตั้งครรภและมารดาใช -รอยละของหญิงหลังคลอด แมและเด็กไทย
ไดรับการดูแลครบ 3 ครั้ง 6. จัดทําบทความทางวิทยุ/จัดพิมพ
สมุดบันทึกสุขภาพในการ
ดูแลสุขภาพตนเองและบุตร ตามเกณฑ ไมนอยกวา 65 7. รณรงคฝากทองเร็วพรอมคู
8.รวมพลังสรางชาติแมและเด็กไทยไม
ขาดไอโอดีน

กิจกรรม
จังหวัด

1. ใหความรูโรงเรียน
พอแม รายกลุม/
รายบุคคล
2. เผยแพรดวยสื่อ
ทองถิ่นในวันสําคัญ
3.จัดรณรงคพอจูงมือ
แมฝากครรภทนั ที
4. กระจายสมุดบันทึก
สุขภาพสูกลุมเปาหมาย

งปม.

(ลานบาท)

pp

หนวยงาน
หลัก/รวม

กรมอ.
กรม สจ
กรม คร
กรม พ
สป.
สปสช.
สสจ.สถาน
บริการทุกระดับ
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กลวิธี
การดําเนินงาน

เปาหมาย

KPI

ยุทธศาสตรที่ 4 สรางและพัฒนาระบบการควบคุม กํากับ ติดตามประเมินผล
1.จัดระบบการบริหาร -มีคณะกรรมการ/
- ผลงานบรรลุตามKPIทุก
จัดการ ควบคุม กํากับ คณะทํางานในการบริหาร ตัวชี้วัด
ประเมินผลแบบบูรณา จัดการ
การ
-มีการกํากับ ติดตาม และ
การรายงานผล
ทุก 3 เดือน

กิจกรรม
กท./กรมวิชาการ/ศูนยเขต
1. การประชุมชีแ้ จง รายละเอียดโครงการ
2. การประชุมคณะกรรมาการ/คณะทํางานฯ
3. การสรุปขอมูลและรายงานทุก 3 เดือน
4. การประเมินความรูและการใชสมุดบันทึก
สุขภาพ

กิจกรรม
จังหวัด
-การประชุม
คณะทํางาน
-การติดตาม
-การรายงาน
-การสรุปผล

งปม.

(ลานบาท)

pp

หนวยงาน
หลัก/รวม
กรมอ.
กรม สจ
กรม คร
กรม พ
สป.
สปสช.
สสจ.สถาน
บริการทุกระดับ

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หญิงตั้งครรภพรอมสามีไดรับการดูแลอยางทั่วถึงเทาเทียม และไดรับการเตรียมความพรอมทั้งทางรางกายและจิตใจที่ดี สงผลใหทารกในครรภสุขภาพสมบูรณ
แข็งแรง และปลอดโรค ปลอดภัย
ผูประสานงาน 1. นายแพทยสราวุฒิ บุญสุข
ตําแหนง : หัวหนากลุมอนามัยแมและเด็ก สํานักสงเสริมสุขภาพ โทรศัพทเคลื่อนที่ : 081-8765412
E-mail address : wutmd39ju@hotmail.com
2. นางจินตนา พัฒนพงศธร ตําแหนง : นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ สํานักสงเสริมสุขภาพ โทรศัพทเคลื่อนที่ : 085-6613064
E-mail address : jin_pattana@yahoo.com
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สรุปสําหรับผูบ ริหาร (Executive Summary)
2. แผนการดูแลสุขภาพเด็กแรกเกิดถึง 2 ปอยางมีคุณภาพ
*****************************************************
บทนํา :แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 เนนการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชนตัง้ แตในชวงตัง้ ครรภ
วัยเด็ก วัยเจริญพันธุ วัยบรรลุนติ ิภาวะ วัยชรา และผูพิการ โดยสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนใหเติบโตเปนพลเมือง
ที่มีคุณภาพ ดวยการพัฒนาเด็กตั้งแตอยูในครรภมารดา เด็กแรกเกิดเด็กกอนวัยเรียนและเยาวชนทุกชวงวัย ใหมีความรูคู
จริยธรรม ใหความสําคัญในการเลี้ยงลูกดวยนมแมในชวง 6 เดือนแรกสนับสนุนใหมีศูนยเลี้ยงเด็กกอนวัยเรียนที่มีคุณภาพ
สงเสริมกระบวนการเรียนรูในลักษณะตางๆ เพื่อสรางความฉลาดทางปญญาและความฉลาดทางอารมณใหกับเด็ก ในการ
สรางเด็กไทยแข็งแรง ฉลาด อารมณดี อยูในครอบครัวอบอุนและมีความสุข
เปาประสงค
1. ปกปอง สงเสริมและสนับสนุนใหกลุมเด็กแรกเกิด-2 ป ไดรับบริการตามชุดสิทธิประโยชนอยางครอบคลุม ทั่วถึง
และเขาถึงบริการอยางเสมอภาค
2. สรางระบบในการดูแลสุขภาพเด็กแรกเกิด–2 ปอยางมีคุณภาพ และบูรณาการระหวางหนวยงานภาครัฐ/เอกชนและภาค
ประชาชน เพื่อเด็กเจริญเติบโต มีพัฒนาการสมวัย เปนคนเกง คนดี และมีความสุข
ยุทธศาสตร
1. พัฒนาคุณภาพบริการดูแลเด็กแรกเกิด-2 ปอยางมีคุณภาพ
2. สรางการมีสวนรวมชุมชนทองถิน่ ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย
3. สรางความรู ความตระหนักในการสงเสริมสุขภาพเด็กแรกเกิด -2 ป
กลวิธีการดําเนินงาน
1. ขยาย“ตําบลนมแมเพื่อสายใยรักแหงครอบครัว”โมเดลพัฒนาการเด็กสมวัย
2. สงเสริมให พอ แมเลี้ยงลูกดวยนมแม อาหารตามวัย วัคซีน มีพฤติกรรมการเลี้ยงดูเด็กที่ถูกตอง (กิน กอด เลน เลา)
3. พัฒนาครอบครัวเพื่อเปนตนแบบในการเลี้ยงลูกที่ตอบสนองความตองการของเด็กอยางเหมาะสม
ตัวชี้วัด
1.
2.
3.
4.
5.

รอยละของเด็กแรกเกิดจนถึงต่าํ กวา 6 เดือนมีคาเฉลี่ยกินนมแมอยางเดียวไมนอยกวา 50
รอยละของเด็กแรกเกิด - 2 ปมีการตรวจพัฒนาการตามวัยไมนอ ยกวา 80
รอยละของเด็กแรกเกิด - 2 ปมีพัฒนาการสมวัยไมนอยกวา 85
เด็กแรกเกิด - 2 ป มีสวนสูงระดับดีและรูปรางสมสวนรอยละ 70
รอยละของเด็กต่ํากวา 3 ป ไดรบั การตรวจชองปากและผูดูแลเด็กไดรับการฝกทักษะการแปรงฟน ไมนอยกวา
70 และไดรับ ฟลูออไรดวารนิช ไมนอยกวา 50

6. รอยละของเด็กอายุ 1 ป ที่ไดรับวัคซีนปองกันโรคหัด
7. รอยละของเด็ก 0-2 ป ไดรับวัคซีนทุกประเภทตามเกณฑ ไมนอยกวา 90 (ยกเวนวัคซีน MMR ไมนอยกวา 95)
8. รอยละคลินิกเด็กดีคุณภาพ (WCC คุณภาพ) ไมนอยกวา 70

ผลที่คาดวาจะไดรับ: ครอบครัว ศูนยเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล เห็นความสําคัญการพัฒนาเด็ก มีความรูความเขาใจใน
การพัฒนาศักยภาพของเด็กปฐมวัยดานตางๆ และระดับพัฒนาการดานตางๆ ของเด็กปฐมวัยสูงขึ้น โดยการเพิ่มขีด
ความสามารถดานการเรียนรูและการพัฒนาตนเองในดานตางๆ ของเด็ก
หนวยงานรับผิดชอบหลัก กรมอนามัย (สํานักสงเสริมสุชภาพ สํานักโภชนาการ สํานักทันตสาธารณสุข)
หนวยงานรวมรับผิดชอบ กรมการแพทย กรมควบคุมโรค กรมสจ. สป. สปสช. สสจ. สถานบริการทุกระดับ
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การบริการคลินิกเด็กดีคุณภาพ (WCC คุณภาพ)
WCC คุณภาพ
หมายถึง การจัดบริการดูแลสุขภาพเด็กแรกเกิด–5 ป ดวยมาตรฐานใน 10 กิจกรรมหลักที่จะสงเสริมพัฒนา
ใหเด็กมีการเจริญเติบโตพัฒนาการสมวัย คือ
1. มีการซักประวัติเกี่ยวกับการตั้งครรภและการคลอด
2. มีการประเมินการเจริญเติบโต ชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูง วัดรอบศีรษะ
3. ประเมินความเสีย่ งของมารดา ในโรคพันธุกรรม TSH, Thal, ดาวนซนิ โดรม, โรคหัวใจ การตั้งครรภไมพรอม
4. ประเมินความพรอมของมารดาในการเลี้ยงลูกดวยนมแมและการเลี้ยงดูลูก
5. การคัดกรองและสงเสริมพัฒนาการเด็กดวยอนามัย 55 พรอมแนะนํา สอนใหพอ แม ผูปกครอง ดูแล
ชวยเหลือใหลูกมีพัฒนาการสมวัยโดยใชสมุดบันทึกสุขภาพ
6. เด็กที่พัฒนาการลาชาใหประเมินโดยเครือ่ งมือ TDSI พรอมสอนผูเ ลีย้ งดูใหกระตุน พัฒนาการ และนัด
ประเมินซ้าํ ภายใน 1 เดือน หากภายใน 3 เดือนเด็กยังมีพัฒนาการลาชา ใหสงตอเพือ่ การวินิจฉัย
และรักษาโดยกุมารแพทย/จิตแพทย
7. มีการตรวจรางกายและตรวจทางหองปฏิบัติการตามชวงอายุ เชนตรวจตา หู และตรวจชองปาก
8. มีการตรวจพิเศษตามชวงอายุ เชน การวัดความดันโลหิต ภาวะซีด
9. ใหวัคซีนตามชวงอายุและสังเกตอาการผิดปกติหลังการให 30 นาที
10. ใหความรูตามแนวทางโรงเรียนพอแมและการใชสมุดบันทึกสุขภาพในการดูแลตนเองและบุตรพรอม
บันทึกสัดสวนผูใหบริการตอผูรับบริการ 1:10
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แผนการดูแลสุขภาพเด็กแรกเกิดถึง 2 ปอยางมีคุณภาพ
หนวยงานรับผิดชอบหลัก: กรมอนามัย (สํานักสงเสริมสุขภาพ)
หนวยงานรวมรับผิดชอบ: กรมการแพทย กรมควบคุมโรค กรมสจ. สป. สปสช. สสจ. สถานบริการทุกระดับ

หลักการและเหตุผล
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 ในขอ 4 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
และขอ 2 นโยบายความมั่นคงของชีวิตและสังคม เนนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตั้งแตในชวงตั้งครรภ
วัยเด็ก วัยเจริญพันธุ วัยบรรลุนิติภาวะ วัยชรา และผูพ ิการ โดยสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนใหเติบโตเปน
พลเมืองที่มีคุณภาพ ดวยการพัฒนาเด็กตั้งแตอยูในครรภมารดา เด็กแรกเกิดเด็กกอนวัยเรียนและเยาวชนทุกชวง
วัย ใหมีความรูคูจริยธรรม ใหความสําคัญในการเลี้ยงลูกดวยนมแมในชวง 6 เดือนแรกสนับสนุนใหมีศูนยเลี้ยงเด็ก
กอนวัยเรียนที่มีคุณภาพ ขจัดการละเมิดสิทธิเด็กและเยาวชนในทุกรูปแบบตลอดจนสนับสนุนใหเด็กและเยาวชน
รวมกลุมกันทํากิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคมควบคูก ับการเรียนรูจากกิจกรรมรวมถึงสงเสริมกระบวนการเรียนรูใ น
ลักษณะตางๆ เพื่อสรางความฉลาดทางปญญาและความฉลาดทางอารมณใหกับเด็กและเยาวชนของชาติ
ในขณะที่แผนยุทธศาสตรชาติดานเด็กปฐมวัย (แรกกเกิดถึงกอนเขาประถมศึกษา ปที่ 1) ตาม
นโยบายรัฐบาลดานเด็กปฐมวัย พ.ศ.2555-2559 (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ,
2555) ซึง่ คณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555 โดยมีนโยบายเรงรัดเพื่อใหเด็กปฐมวัย
(แรกเกิดถึงกอนเขาประถมศึกษาปที่ 1 ครอบคลุมเด็กทัว่ ไป เด็กดอยโอกาส เด็กตางดาวทีอ่ ยูใ นประเทศไทย) ทุก
คนไดรับการพัฒนารอบดาน ตามวัย อยางมีคุณภาพและตอเนือ่ ง ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร ยุทธศาสตรที่
1 เด็กทุกคนไดรับบริการในการพัฒนาเต็มศักยภาพ โดยมีเปาหมาย : เด็กทุกคนในชวงอายุแรกเกิดถึง 5 ป
หรือกอนเขาประถมศึกษาปที่ 1 ไดรับบริการดานสุขภาพ ภายในป 2559 ยุทธศาสตรที่ 2 ไอโอดีนกับการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย เปาหมาย: เด็กแรกเกิดถึงกอนเขาประถมศึกษาปที่ 1 ไดรับไอโอดีนในอาหารอยางเพียงพอ
หญิงที่เลี้ยงลูกดวยนมแมทุกคนไดรับไอโอดีนอยางเพียงพอในระยะ 6 เดือนแรก ยุทธศาสตรที่ 3 การอบรม
เลี้ยงดูเด็กปฐมวัย เปาหมาย: เด็กปฐมวัย (แรกเกิดถึงกอนเขาประถมศึกษาปที่ 1) ทุกคนไดรับการอบรมเลีย้ งดู
อยางมีคุณภาพเพื่อมีพัฒนาการอยางรอบดานและตามวัย (การอบรมเลี้ยงดู หมายถึง การดูแลเอาใจใสเด็กใน
เรื่องความเปนอยู สุขภาพ อนามัย ความปลอดภัย การปฏิสัมพันธ พูดคุย เลน อบรมสัง่ สอน ดวยความรักและ
เมตตาอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหเด็กไดเติบโตและมีพัฒนาการรอบดาน ตามวัย โดย พอแม ผูปกครอง ครูและผูดูแล
เด็ ก) ยุ ทธศาสตร ที่ 4 กลไกการดํ า เนิ น งานพัฒนาเด็ก ปฐมวั ย เป า หมาย กํากั บ ติดตามมาตรการที่แตล ะ
กระทรวงกําหนดเพื่อใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลและมติของคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ
การสํารวจพัฒนาการและการเจริญเติบโตของเด็ก 0- 5 ป พ.ศ.2553 โดยใชเครื่องมือ Denver I พบ
พัฒนาการสมวัยรอยละ 70.3 (เปาหมายรอยละ 90) ยังคงพบพัฒนาการลาชาสูงดานกลามเนื้อมัดเล็กและภาษา
ในขณะที่มีโภชนาการเกินรอยละ 10.6 (ป 2549) และคาดวาอีก 10 ป ขางหนา 1 ใน 5 ของเด็กปฐมวัยจะเปน
โรคอวน รอยละ 6.7 เด็กเตี้ย รอยละ 9.10 และเด็กไทยมีปญหาฟนน้าํ นมผุตัง้ แตอายุได 9 เดือน และผุมากขึ้น
ตามวัยที่เติบโตขึน้ เด็กอายุ 3 ปรอยละ 61.37 มีฟนน้ํานมผุเฉลีย่ คนละ 3.21 ซี่ และเด็กอายุ 5 ป รอยละ
80.64 มีฟนน้ํานมผุเฉลี่ยคนละ 5.43 ซี่ (สํานั กสง เสริ มสุขภาพ,2554 ) และปจจัย ที่มีความสัมพัน ธ กับ
พัฒนาการองครวมและดานสติปญญาของเด็กอายุ 1 – 18 ป คือ การศึกษาของแมและรายไดของครอบครัว และ
การอบรมเลี้ยงดู (ลัดดา เหมาะสุวรรณและคณะ,2546) ซึง่ ศิริกุล อิศรานุรักษและคณะ(2544) และสุธรรม นันทมงคลชัย
และคณะ( 2547) พบวา การศึกษาของบิดามารดา รายไดของครอบครัว ภาวะวิกฤตในครอบครัว วิธีการอบรม
เลี้ยงดูของพอแมและการจัดประสบการณการอบรมเลีย้ งดูเด็ก มีความสัมพันธกับพัฒนาการเด็กอายุ 3-<6ป
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โดยเด็กที่มีบิดามารดามีการศึกษาสูงกวาระดับประถมศึกษา มีรายไดครอบครัวพอเพียง ไมเกิดภาวะวิกฤตใน
ครอบครัว มีการอบรมเลี้ยงดูที่ดี มีสัดสวนของพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัยสูงกวาเด็กที่มีลักษณะตรงกันขาม
ในการสํารวจสถานการณระดับสติปญญาของนักเรียนไทย (อายุ6-15ป) ป 2554 โดย กรม
สุขภาพจิต พบวาคาเฉลี่ยสติปญญาเด็กวัยเรียน(อายุ6-15ป) มีคา 98.59 จุด โดยพบวา กรุงเทพมหานครมี
คาเฉลี่ยสติปญญาสูงสุด (104.5 จุด) รองลงมาภาคกลาง (101.25 จุด) ภาคเหนือ (100.11 จุด) ภาคใต (96.85
จุด) และภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่ําสุด (95.99จุด) สวนการสํารวจความฉลาดทางอารมณ ป 2554 ของกรม
สุขภาพจิต พบวาเด็กนักเรียนไทยอายุ 6-11 ป มีคะแนนความฉลาดทางอารมณ(EQ) เฉลีย่ ระดับประเทศจัดอยู
ระดับต่ํากวาเกณฑปกติ (45,12) ซึ่งพบวาเด็กนักเรียนกลุมนี้มีจุดออนทั้ง 3 องคประกอบใหญ คือ ดี เกง สุข และ
ทุกดานในดานยอย ไดแก การปรับตัวตอปญหา (46.65) การควบคุมอารมณ (46.50) การยอมรับถูกผิด (45.65)
ความพอใจในตนเอง (45.65) การใสใจและเขาใจอารมณผูอื่น (45.42) และรูจักปรับใจ (45.23) เด็กวัยเรียนมี
จุด อ อนทางอารมณ มาก ได แก ความรื ่นเริ งเบิกบาน (44.53) ความกลาแสดงออก (43.48)และความมุงมั่น
พยายาม (42.98) เมื่อแยกเปนรายภาคพบวากรุงเทพมหานครและ 4 ภาคมีคะแนนความฉลาดทางอารมณ (EQ)
เฉลี่ยจัดอยูระดับต่ํากวาเกณฑปกติเชนกัน โดยภาคใตมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 45.59 ซึ่งใกลคาปกติมากที่สุด
รองลงมาคื อ ภาคเหนื อ (45.84) กรุ ง เทพมหานคร (45.62) ภาคกลาง (44.38) และต่ ํา สุ ด คื อ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (44.04)
ทัง้ นีร้ ัฐบาลโดย นายกรัฐมนตรี ไดมอบเอกสารคํามั่นของรัฐบาลไทยตอโครงการ Every Woman
Every Child ( EWEC) ของสหประชาชาติ ตอนายบัน คี มูน เลขาธิการสหประชาชาติ ในระหวางการหารือที่กรุง
โซล สาธารณรัฐเกาหลี เมือ่ วันที่ 25 มีนาคม 2555 โดยยืนยันเจตนารมณทางการเมือง ทีจ่ ะรวมกับ
สหประชาชาติในการลดอัตราการเสียชีวิตของแมและเด็ก โดยเนนการสงเสริมสุขภาพ การปรับปรุงคุณภาพการ
ใหบ ริการการดูแลแม และเด็ ก และการเพิ่มอัตราการใหนมมารดาเปน รอยละ 60 ลดอัตราเด็กแรกเกิดที่มี
น้ําหนักต่ํากวา 2,500 กรัม ใหเหลือรอยละ 7 และการสนับสนุนการใหยาตานไวรัสแกมารดาทีต่ ิดเชื้อ เอช ไอ วี
โดยมีเปาหมายลดการติดเชือ้ เอช ไอ วี จากแมสูลูกเหลือรอยละ 1.5 ภายในป 2558 โดยดําเนินงานผานโครงการ
สายใยรักแหงครอบครัวในพระราชูปถัมภ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่มีแนวคิด “ การ
พัฒนาคุณภาพมนุษยที่ยั่งยืน และวางรากฐานบุคลิกภาพของเด็กเพือ่ การปองกันปญหาสังคมในระยะยาว โดย
การพัฒนาระบบบริการของสถานบริการสาธารณสุขใหไดมาตรฐาน และการสงเสริมสุขภาพแมและเด็ก เชิงรุก
อยางมีสวนรวม ชุมชน ทองถิ่น หนวยงานภาครัฐและเอกชนในการสรางเด็กไทยแข็งแรง ฉลาด อารมณดี อยูใน
ครอบครัวอบอุนและมีความสุข ” กระทรวงสาธารณสุ ข จึ ง ได จั ด ทํ าโครงการดู แ ลสุ ข ภาพเด็ ก แรกเกิ ด ถึ ง
2 ป อ ย า งมี คุ ณ ภาพ
เปาประสงค
1. ปกปอง สงเสริมและสนับสนุนใหกลุมเด็กแรกเกิด-2 ป ไดรับบริการตามชุดสิทธิประโยชน
อยางครอบคลุม ทั่วถึงและเขาถึงบริการอยางเสมอภาค
2. สรางระบบในการดูแลสุขภาพเด็กแรกเกิด – 2 ปอยางมีคุณภาพ และบูรณาการระหวาง
หนวยงานภาครัฐ เอกชนและภาคประชาชน เพือ่ เด็กเจริญเติบโต มีพัฒนาการสมวัย เปนคน
เกง คนดี และมีความสุข
นิยามศัพท
WCC คุณภาพ หมายถึง การจัดบริการดูแลสุขภาพเด็กแรกเกิด – 5 ป ดวยมาตรฐานใน 10 กิจกรรม
หลักที่จะสงเสริมพัฒนาใหเด็กมีการเจริญเติบโตพัฒนาการสมวัย คือ
1. มีการซักประวัติเกี่ยวกับการตั้งครรภและการคลอด
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2. มีการประเมินการเจริญเติบโต ชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูง วัดรอบศีรษะ และประเมินพฤติกรรมบริโภค
3. ประเมินความเสี่ยงของมารดา ในโรคพันธุกรรม TSH, Thal, ดาวนซินโดรม, โรคหัวใจ การตั้งครรภไมพรอม
4. ประเมินความพรอมของมารดาในการเลี้ยงลูกดวยนมแมและการเลี้ยงดูลูก
5. การคัดกรองและสงเสริมพัฒนาการเด็กดวยอนามัย 55 พรอมแนะนํา สอนใหพอ แม ผูปกครอง ดูแล
ชวยเหลือใหลูกมีพัฒนาการสมวัยโดยใชสมุดบันทึกสุขภาพ
6. เด็กที่พัฒนาการลาชาใหประเมินโดยเครื่องมือ TDSI พรอมสอนผูเลี้ยงดูใหกระตุนพัฒนาการ และนัด
ประเมินซ้ําภายใน 1 เดือน หากภายใน 3 เดือนเด็กยังมีพัฒนาการลาชา ใหสงตอเพื่อการวินิจฉัย
และรักษาโดยกุมารแพทย/ จิตแพทย
7. มีการตรวจรางกายและตรวจทางหองปฏิบัติการตามชวงอายุ เชนตรวจตา หู และตรวจชองปาก
8. มีการตรวจพิเศษตามชวงอายุ เชน การวัดความดันโลหิต ภาวะซีด
9. ใหวัคซีนตามชวงอายุและสังเกตอาการผิดปกติหลังการให 30 นาที
10. ใหความรูตามแนวทางโรงเรียนพอแมและการใชสมุดบันทึกสุขภาพในการดูแลตนเองและบุตร
สัดสวนผูใหบริการตอผูรับบริการ 1:10-15
ยุทธศาสตร
1. พัฒนาคุณภาพบริการดูแลเด็กแรกเกิด - 5 ปอยางมีคุณภาพ
2. สรางการมีสวนรวม ชุมชน ทองถิ่น ประชาสังคม แกนนํา ภาครัฐ โดยใชแผนที่
ทางเดินยุทธศาสตร บูรณาการในการพัฒนาเด็ก
3. สรางความรูความตระหนักในการสงเสริมสุขภาพเด็กแรกเกิด - 2 ป
4. สรางและพัฒนาระบบการควบคุม กํากับ ติดตาม ประเมินผล
มาตรการ
1. พัฒนาและเรงรัดโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลและโรงพยาบาลทุกแหงใหบริการตามมาตรฐาน
WCC คุณภาพ
2. ขยาย“ตําบลนมแมเพื่อสายใยรักแหงครอบครัว”โมเดลพัฒนาการเด็กสมวัย
3. สงเสริมให พอ แมเลี้ยงลูกดวยนมแม อาหารตามวัย วัคซีน มีพฤติกรรมการเลี้ยงดูเด็กที่ถูกตอง
( กิน กอด เลน เลา) 2ก2ล
4. สื่อสารความรูและสรางครอบครัวเพื่อเปนตนแบบในการเลี้ยงลูกที่ตอบสนองความตองการของเด็ก
ตัวชี้วัด
1. รอยละของเด็กแรกเกิดจนถึงต่ํากวา 6 เดือนมีคาเฉลี่ยกินนมแมอยางเดียวไมนอยกวา 50
2. รอยละของเด็กแรกเกิด - 2 ปมีการตรวจพัฒนาการสมวัยไมนอยกวา 80
3. รอยละของเด็กแรกเกิด - 2 ปมีพัฒนาการสมวัยไมนอยกวา 85
4. เด็กแรกเกิด - 2 ป มีสวนสูงระดับดีและรูปรางสมสวนรอยละ 70
5. รอยละของเด็กต่ํากวา 3 ป ไดรับการตรวจชองปากและผูดูแลเด็กไดรับการฝกทักษะการแปรงฟน ไม
นอยกวา 70 และไดรับฟลูออไรดวารนิช ไมนอยกวา 50
6. รอยละของเด็กอายุ 1 ป ที่ไดรับวัคซีนปองกันโรคหัด
7. รอยละของเด็ก0-2ป ไดรับวัคซีนทุกประเภทตามเกณฑ ไมนอ ยกวา 90 (ยกเวนวัคซีน MMR ไมนอยกวา 95)
8. รอยละคลินิกเด็กดีคุณภาพ (WCC คุณภาพ) ไมนอยกวา 70
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แผนกิจกรรม / งบประมาณ
กลวิธีการดําเนินงาน
เปาหมาย

KPI

กิจกรรม
กระทรวง /กรมวิชาการ/ศูนยเขต

จังหวัด

กิจกรรม

ยุทธศาสตร ที่ 1 : พัฒนาคุณภาพบริการดูแลเด็กแรกเกิด- 5 ปอยางมีคุณภาพ
KPI :.รอยละคลินิกเด็กดีคณุ ภาพ (WCC คุณภาพ) ไมน อยกวา 70
รอยละของเด็กแรกเกิด - 2 ปมีพัฒนาการสมวัยไมนอยกวา 85
เด็กแรกเกิด - 2 ป มีสวนสูงระดับดีและรูปรางสมสวนรอยละ 70
1.พัฒนาและเรงรัดรพ.
สต.และโรงพยาบาล
ทุกแหง ใหบริการตาม
มาตรฐาน WCC
คุณภาพ

1. เด็กทุกคนไดรับ
การคัดกรองและ
สงเสริมพัฒนาการ
ตามวัย

- พัฒนามาตรฐานWCCแบบองครวม
- อบรมทีมประเมินฯระดับเขตและจังหวัด 1 ครั้ง
- อบรมนักสงเสริมพัฒนาการ ประเมินและแกไข
พัฒนาการ” หลักสูตรเรงรัด 5วัน
- จัดทําหลักสูตร คูมือนักสงเสริม
2. เด็กพัฒนาการ
-รอยละของเด็กแรกเกิด - - ประเมินและรับรองมาตรฐานWCCคุณภาพ
ลาชาไดรบั การสง 2 ปมกี ารตรวจพัฒนาการ - แนวทางการดําเนินงานเฝาระวังภาวะ
ตอเพื่อประเมินและ สมวัยไมนอยกวา 80
โภชนาการการเจริญเติบโตเด็กแรกเกิดถึง 5 ป
แกไขพัฒนาการ

3.เด็กทุกคนไดรับ
การเฝาระวังภาวะ
โภชนาการหากมี
ปญหาไดรบั การ
แกไข
4. เด็กทุกคนไดรับ
การเลี้ยงดูที่ถูกตอง
เหมาะสม (กิน กอด
เลน เลา)

-รอยละของเด็กแรกเกิด
จนถึงต่ํากวา 6 เดือนมี
คาเฉลี่ยกินนมแมอยาง
เดียวไมนอยกวา 50

-รอยละของเด็กที่มี
พัฒนาการไมสมวัย
ไดรับการประเมินและ
แกไขพัฒนาการไมนอย
กวา 80

-พัฒนาศักยภาพจนท.รพสต.มี
ความรูWCCคุณภาพ
พัฒนาการเด็กและการแกไข
พัฒนาการ (9,000 คน)
-สนับสนุน วัสดุอุปกรณ
ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ในรพช.
- รพ. ประเมินตนเองตาม
มาตรฐานWCCคุณภาพ และ
สงทางE-mail
-เรงรัดการคัดกรองและ
สงเสริมพัฒนาการเด็กใน
สถานบริการฯ
- สงตอเด็กพัฒนาการลาชา
ประเมินและแกไขพัฒนาการ
-.ประเมินภาวะการเจริญเติบโต การ
สงเสริมความรูท างโภชนาการอาหาร
ตามวัย/ในรพ. /ชุมชน

งบประมาณ

หนวยงานหลัก

(ลานบาท)

PP

PP

กรมอ.
กรมสจ
กรมคร.
กรมพ
สป.
สปสช.
สสจ.สถานบริการ
ทุกระดับ

PP
PP
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แผนกิจกรรม / งบประมาณ
กลวิธีการดําเนินงาน
เปาหมาย

KPI

กิจกรรม
กระทรวง /กรมวิชาการ/ศูนยเขต

ยุทธศาสตร ที่ 1 : พัฒนาคุณภาพบริการดูแลเด็กแรกเกิด- 5 ปอยางมีคุณภาพ
KPI : รอยละของเด็กอายุ1 ป ที่ไดรับวัคซีนปองกันโรคหัดรอยละ 95

1.พัฒนาและเรงรัดรพ. 5.เด็กทุกคนไดรับ
สต.และโรงพยาบาลทุก ดูแลสุขภาพชองปาก
แหง ใหบริการตาม
มาตรฐาน WCC
คุณภาพ

6. เด็กทุกคนไดรับ
วัคซีนตามชวงอายุ

-รอยละของเด็กต่ํากวา
3 ป ไดรบั การตรวจ
ชองปากและผูดูแลเด็ก
ไดรบั การฝกทักษะการ
แปรงฟน ไมนอยกวา
70 และไดรับฟลูออไรด
วารนิช ไมนอยกวา 50
ไดรับ Fluoride ไมนอย
กวา 50

-แนวทางการดําเนินงานสงเสริมสุขภาพชองปากใน
WCC คุณภาพ
-คูมือ อสม.เฝาระวังฟนผุเด็กปฐมวัย
- ภาพพลิกลูกรักฟนดีเริ่มที่ซี่แรก
-พัฒนาระบบบริการแบบบูรณาการเพื่อแกไขปญหา
ฟนผุในเด็ก 10 จังหวัด

จังหวัด

กิจกรรม

งบประมาณ
(ลานบาท)

กรมอ.
สปสช.
สสจ.สถานบริการ
ทุกระดับ

- เด็กไดรับตรวจเฝาระวัง สุข
ภาพชองปาก และเด็กที่เสี่ยง
ฟนผุไดรับฟลูออไรด วารนิช
-เด็กที่มีรอยขุนขาว (white
spot lesion) ใหทาฟลูออไรด
วารนิชหรือรูปแบบอืน่ ที่
เหมาะสม

- ผูป กครอง/ผูดูแลเด็ก -รณรงคลูกรักฟนดีฯผานสื่อ ทีวี วิทยุ
ไดรบั การฝกแปรงฟน
แบบลงมือปฏิบัติให
เด็ก 0-2 ป

- ผูป กครอง/ผูดูแลเด็กไดรับ
การฝกแปรงฟนแบบลงมือ
ปฏิบัติใหเด็ก 0-2 ป
- พัฒนาระบบเฝาระวังฟนผุ
เด็กปฐมวัยในชุมชน

รอยละของเด็ก 0-2 ป -คูมือการใหวัคซีน
ไดรับวัคซีนทุกประเภท
ตามเกณฑ ไมนอยกวา
90 (ยกเวนวัคซีน
MMR ไมนอยกวา 95)

- ใหบริการวัคซีนแก
กลุมเปาหมายตามกําหนด
-รณรงคการใหวคั ซีน OPV แก
เด็กกลุมเปาหมายพิเศษ
-.ใหวัคซีนปองกันไขหวัดใหญ
ในประชากรกลุม เสีย่ ง

หนวยงานหลัก

0.85

กรมคร.
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กลวิธีการ
ดําเนินงาน

เปาหมาย

KPI

กิจกรรม
กระทรวง /กรมวิชาการ/ศูนยเขต

ยุทธศาสตร ที่ 2 : สรางการมีสวนรวมชุมชนทองถิ่นในการพัฒนาเด็กปฐมวัย
2.ขยาย“ตําบลนมแม ตําบลเปาหมายผาน -รอยละของเด็กแรกเกิด- กรม - ปรับมาตรฐานตําบลนมแมฯ
เกณฑตําบลนมแม 2 ปมีพัฒนาการสมวัยไม
รพ.สต.สายใยรักฯและ
เพื่อสายใยรักแหง
เพื่อสายใยรักแหง นอยกวา 85
โปรแกรมประเมิน
ครอบครัว”โมเดล
- จัดคูมือ รร.ปู ยา ตา ยาย
พัฒนาการเด็กสมวัย ครอบครัว 6 เกณฑ -รอยละของเด็กที่มี
1.ชุมชนมีแผนที่ฯ
2.ชุมชนมีขอมูลและ
การเฝาระวังฯ
3.ชุมชนประกาศ
กติกาสังคมฯ
4.อัตรานมแม/
พัฒนาการรอยละ
60/90
5.มีกรรมการ/
กองทุน
6.ศูนยเด็กผาน
เกณฑระดับดีมาก

พัฒนาการไมสมวัย
ไดรับการประเมินและ
แกไขพัฒนาการไมนอย
กวา 80

คูมือตําบลนมแมฯ มาตรฐาน
ครอบครัวตนแบบ
- สุมประเมินรับรองมาตรฐานฯ
- จัดงานประกาศเกียรติคณุ
- กราบทูลเชิญเสด็จติดตามงาน
ระดับเขต
- ประชุมจัดทําแผนที่ทางเดิน
ยุทธศาสตรฯ ประชาคม
- เตรียมพื้นที่ กิจกรรม รายงาน
VDO นําเสนอผลงานเพื่อ
เตรียมการรับเสด็จ
-ประเมินมาตรฐานฯ
- จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู

จังหวัด

กิจกรรม

งบประมาณ

หนวยงานหลัก

(ลานบาท)

-การดําเนินการตําบลนมแมฯ
-จัดเวทีชาวบานประชาคม
แผนที่ตาํ บลนมแมฯและ
กําหนดมาตรการสังคม
-อบรมปู ยา ตา ยาย ดีเจนอย
-ตรวจชองปากเด็ก 0-5 ปและ
ฝกผูปกครองแปรงฟนแบบลง
มือปฏิบัติ

PP

- สนับสนุนใหเกิดบาน 3 วัย
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูการ
เลี้ยงดูเด็กโดยผูมีจิตอาสา
- กระตุนพอ แมให ใชสมุด
บันทึกสุขภาพ(สีชมพู)ในการ
ประเมินและแกไขพัฒนาการ
- จัดหนวยเคลื่อนที่ประเมิน
และแกไขพัฒนาการลงใน
ชุมชน
- ใหความรูทางเสียงไรสาย
และวิทยุชุมชนโดยดีเจนอย

PP

PP

กรมอ.
กรมสจ
กรมคร.
กรมพ.
สป.
สปสช.
สสจ.สถานบริการ
ทุกระดับ

PP
PP
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กลวิธีการดําเนินงาน

เปาหมาย

กิจกรรม
กระทรวง /กรมวิชาการ/ศูนยเขต
ยุทธศาสตร ที่ 3 : สรางความรู ความตระหนักในการสงเสริมสุขภาพเด็กแรกเกิด-2 ป
3.สื่อสารความรูและ -มีครอบครัวตนแบบพัฒนา -รอยละของเด็กแรก -จัดสื่อมวลชนเยี่ยมตําบลนมแม 4 ภาค
การเด็กดีเริ่มที่นมแม ตําบลละ เกิด- 2 ปมพี ฒั นาการ -เผยแพรประชาสัมพันธทางวิทยุ สิ่งพิมพ
สรางครอบครัว
5 ครอบครัวเกณฑ 9 ขอ
สมวัยไมนอยกวา 85 -เผยแพรทางเอกสารสมุดบันทึกสุขภาพ
ตนแบบ
1.แมฝากทองเร็วครบ 5 ครั้ง
2.แมโอบกอดและใหลุกกิน
นมแมในหองคลอด
3. พอชวยเลี้ยงลูก
4. ลูกกิ นนมแม อย างเดีย ว
6 เดือน/อาหารตามวัย
5.เลา หรืออานนิทานใหลูกฟง
6.ลู ก น้ ํา หนั ก ส ว นสู ง ตาม
เกณฑและ พัฒนาการตามวัย
7.ครอบครัวใชหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง
8. เปนสมาชิกชมรมฯ
9.บานผานเกณฑบานนาอยู
คูครัวไทย

KPI

-สนับสนุนองคความรูเลา กิน เลน กอด
-จัดทําSmart card health
-รณรงคเด็กไทยสูงดีสมสวน
-รณรงคลูกรักฟนดีเริ่มที่ซี่แรก

ยุทธศาสตร 4 สรางและพัฒนาระบบ การควบคุม กํากับ ติดตามประเมินผล
-ทบทวนวรรณกรรมและวิ ธี วิ จั ย จั ด ทํ า
-สํารวจพัฒนาการและการ -จํานวน 1 เรือ่ ง
4. พัฒนาระบบการ
เครื่องมือ
ควบคุม กํากับ ติดตาม เจริญเติบโตและพฤติกรรม
วิเคราะห ประมวล เขียนรายงาน
การเลีย้ งดู
ประเมินผล

จังหวัด

กิจกรรม

-ใหความรูโรงเรียนปู
ยาตายาย
-เผยแพรดวยสื่อ
ทองถิ่นในวันสําคัญ
วันเด็ก,วันครอบครัว
-อบรมอสม เรื่องนม
แม การเลี้ยงดูเด็ก
-ดีเจนอยจัดเสียงไร
สาย วิทยุชุมชน
-รณรงค ร วมพลคน
กินนมแม
-รวมรณรงคผป ู กครอง
แปรงฟนใหเด็ก
อําเภอละ 100 คู
-ประกวดครอบครัว
ตนแบบ

-ร ว มเป น นั ก วิ จั ย
พื้นที่

งบประมาณ
PP

หนวยงานหลัก
กรมอ.
กรมสจ
กรมคร.
กรมพ
สป.
สปสช.
สสจ.สถานบริการ
ทุกระดับ
สํานักโภชนาการ
สํานักทันต
สาธารณสุข

-กรมอนามัย
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ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. ครอบครัว ศูนยเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล เห็นความสําคัญการพัฒนาเด็ก มี
ความรูความเขาใจในการพัฒนาศักยภาพของเด็ก
2. ระดับพัฒนาการและศักยภาพของเด็กปฐมวัยดานตางๆ สูงขึ้น และ เพิ่มขีด
ความสามารถดานการเรียนรูและการพัฒนาตนเองในดานตางๆ ของเด็ก
3. เด็กปฐมวัยไดรับการคุมครอง และสงเสริมใหมีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดี และ
อยูในสังคมไดอยางปลอดภัยจากภาวะเสี่ยงตางๆ ทางสังคมและสิ่งแวดลอมอื่นๆ โดยมีความ
พรอมที่จะดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข
ผูประสานงาน 1. นายแพทยสราวุฒิ บุญสุข
ตําแหนง : หัวหนากลุมอนามัยแมและเด็ก สํานักสงเสริมสุขภาพ
โทรศัพทเคลื่อนที่ : 081-8765412
E-mail address : wutmd39ju@hotmail.com
2. นางจินตนา พัฒนพงศธร
ตําแหนง : นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ สํานักสงเสริมสุขภาพ
โทรศัพทเคลื่อนที่ : 085-6613064
E-mail address : jin_pattana@yahoo.com
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สรุปสําหรับผูบริหาร (Executive Summary)
3 แผนงานการดูแลสุขภาพเด็กอายุ 3-5 ปอยางมีคุณภาพ
*************************************************

บทนํา : ชวงวัย 6 ปแรกของชีวติ เปนชวงที่สมองมีการพัฒนาอยางรวดเร็ว ซึ่งสมองจะมีอัตราการเจริญเติบโตเปนรอยละ
80-90 ของสมองในวัยผูใหญ การพัฒนาใหสมองเด็กเจริญเติบโตไดดีขึ้นกับปจจัยสําคัญคือ การเลี้ยงดูดวยความรัก ความ
อบอุน (ผานการกอด) มีเวลาอบรม สั่งสอนและฝกทักษะชีวิต อีกทั้งสภาพแวดลอมที่จําเปนตอการพัฒนาการเด็กอยาง
สมวัยคือ บุคคลผูใหการเลี้ยงดู การฝกใหเด็กไดคิด ไดปฏิบัติโดยผานการเลน อาหารทีม่ ีคุณคาทางโภชนาการและ
ปลอดภัย สถานที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย ปจจัยเหลานี้จะสงผลใหเด็กมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการสมวัย ในป
2553 พัฒนาการปกติของเด็กปฐมวัย รอยละ 70.29
ศูนยเด็กเล็กนับเปนที่อยูแหงที่ 2 ของเด็ก จึงจําเปนตองมีบุคลากรที่มีความรู ความเขาใจพัฒนาการเด็กและมี
ใจที่รักเด็ก มีของเลน หนังสือนิทาน เกมการศึกษา มีสถานที่และสภาพแวดลอมที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และ
เอื้อตอการสงเสริมพัฒนาการเด็ก
เปาประสงค
1. เพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีการเจริญเติบโต สมองไดรบั การเรียนรูตามชวงวัยและมีพัฒนาการสมวัย
2. สรางการมีสวนรวมในการเลี้ยงดูเด็กอยางองครวม จากครอบครัว สูชุมชนและศูนยเด็กเล็ก
ยุทธศาสตร
1. สรางความรู ความตระหนักในการสงเสริมพัฒนาการเด็ก
2. พัฒนาศูนยเด็กเล็กคุณภาพอยางองครวมและชุมชนมีสวนรวม
กลวิธีการดําเนินงาน
สงเสริมการเรียนรูของสมองตามชวงวัย พัฒนาองคความรู ทักษะบุคลากร ครูผูดูแลเด็ก และพอ แม ผูเลี้ยงดู
เด็กและสรางสิ่งแวดลอมที่เอือ้ ตอการพัฒนาเด็ก
ตัวชี้วัด

1. รอยละเด็กอายุ 3-5 ปมีพฒ
ั นาการสมวัย 85
2. รอยละของเด็กแรกเกิด 3- 5 ปมีการตรวจพัฒนาการตามวัยไมนอยกวา 80
3. เด็ก 3-5 ป มีสวนสูงระดับดีและรูปรางสมสวนรอยละ 70
4. รอยละของเด็กปฐมวัย (3 ป) มีปญหาฟนน้ํานมผุ (ไมเกิน 57)
5. รอยละของเด็ก 3-5 ป ไดรับวัคซีนทุกประเภทตามเกณฑ ไมนอยกวา 90
6. รอยละศูนยเด็กเล็กคุณภาพ รอยละ 70
ผลที่คาดวาจะไดรับ : ระดับพัฒนาการและศักยภาพของเด็กปฐมวัยดานตางๆ สูงขึ้น และ เพิ่มขีด ความสามารถดาน
การเรียนรูแ ละการพัฒนาตนเองในดานตางๆ ของเด็ก เด็กปฐมวัยไดรับการคุมครอง และสงเสริมใหมีสุขภาวะและ
คุณภาพชีวิตที่ดี และอยูในสังคมไดอยางปลอดภัยจากภาวะเสี่ยงตางๆ ทางสังคมและสิ่งแวดลอมอื่นๆ โดยมีความพรอมที่
จะดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข ครอบครัว ศูนยเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล เห็นความสําคัญการพัฒนาเด็ก มี
ความรูความเขาใจในการพัฒนาศักยภาพของเด็ก
หนวยงานรับผิดชอบหลัก กรมอนามัย(สํานักสงเสริมสุชภาพ สํานักโภชนาการ สํานักทันตสาธารณสุข)
หนวยงานรวมรับผิดชอบ กรมสุขภาพจิต กรมการแพทย กรมควบคุมโรค สป สปสช. สสจ. สถานบริการทุกระดับ
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ศูนยเด็กเล็กคุณภาพ
ศูนยเด็กเล็กคุณภาพ หมายถึง ศูนยเด็กเล็กที่สังกัด องคกรปกครองสวนทองถิน่ ทีม่ กี ระบวนการจัดบริการทีไ่ ด
มาตรฐาน 6 ดาน คือ

1) ดานการเจริญเติบโต อนามัยในชองปากและการจัดอาหารถูกหลักสุขาภิบาล
2) ดานพัฒนาการและการเรียนรูตามชวงวัยตามเกณฑอายุโดยครูพี่เลี้ยงเด็ก

3) ดานการจัดสภาพแวดลอมภายในและภายนอกศูนยเด็กเล็ก ปลอดภัยและสะอาดเพื่อปองกันโรคติดเชื้อ

4) ดานการปองกันและควบคุมโรคติดตอ

5) ดานบุคลากรมีสขุ ภาพรางกายและจิตใจที่ดีและมีความรูในการเลี้ยงดูเด็ก และ
6) ดานการมีสว นรวมของผูปกครอง ชุมชน ทองถิ่น และหนวยงานที่เกี่ยวของ

พรอมทั้งบรรลุผลลัพธ 4 เรื่อง ดังนี้
1. เด็กมีพัฒนาการสมวัยไมนอยกวารอยละ 85 (อนามัย 55I)
2. เด็กมีสวนสูงระดับดีและรูปรางสมสวน ไมนอยกวา รอยละ 70
3. มีการสงตอเด็กที่พัฒนาการไมสมวัยเขารับการประเมินและแกไขพัฒนาการ ณ สถานบริการสาธารณสุข
ทุกคน
4. เด็กมีปญหาฟนน้ํานมผุไมเกินรอยละ 57
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แผนงานการดูแลสุขภาพเด็กอายุ 3-5 ปอยางมีคุณภาพ
หนวยงานรับผิดชอบหลัก: กรมอนามัย (สํานักสงเสริมสุชภาพ สํานักทันตสาธารณสุข สํานักโภชนาการ)
หนวยงานรวมรับผิดชอบ: กรมสุขภาพจิต กรมการแพทย กรมควบคุมโรค สป สปสช. สสจ. สถานบริการทุกระดับ

หลักการและเหตุผล
ชวงวัย 6 ปแรกของชีวิต เปน ชวงที่สมองมีการพัฒ นาอยางรวดเร็ว ซึ่งสมองจะมีอัตราการ
เจริญเติบโตเปนรอยละ 80 -90 ของสมองในวัยผูใ หญ การพัฒนาใหสมองเด็กเจริญเติบโตไดดีขึน้ กับปจจัยสําคัญ
คือ การเลี้ยงดูดวยความรัก ความอบอุน (ผานการกอด) มีเวลาอบรม สัง่ สอนและฝกทักษะชีวิต และอาหาร
ดังนั้นสภาพแวดลอมที่จําเปนตอการพัฒนาการเด็กอยางสมวัย คือ บุคคลผูใหการเลี้ยงดู การฝกใหเด็กไดคิด ได
ปฏิบัติโดยผานการเลน อาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการและปลอดภัย สถานที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย ปจจัย
เหลานี้จะสงผลใหเด็กมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการสมวัย
การสํารวจพัฒนาการเด็กปฐมวัยของ กรมอนามัย (2553) พบวาพัฒนาการรวมปกติของเด็กปฐมวัย
รอยละ 70.29 เมื่อเปรียบเทียบกับป พ.ศ. 2550 พบวาพัฒนาการเด็กปฐมวัยภาพรวมปกติมีแนวโนมเพิ่มขึ้น
ในขณะที่พัฒนาการดานภาษายังเปนปญหามากกวาดานอื่นๆ พบสงสัยลาชา รอยละ 18.88 ซึ่งเปนพัฒนาการ
พื้นฐานของการพัฒนาสติปญญาเด็กในอนาคต นอกจากนัน้ ยังพบวา ภาวะโภชนาการ พบวาเด็ก 0-5 ปมีน้าํ หนัก
ตามเกณฑอายุเพียง รอยละ 70.21 มากกวาเกณฑรอยละ 9.07 นอยกวาเกณฑรอยละ 7.36 และความสูงเทียบ
อายุตามเกณฑรอยละ 76.11 เตี้ยรอยละ 9.10 น้ําหนักเทียบสวนสูงพบวา สมสวนรอยละ 67.71 อวนรอยละ
6.75
ในปจจุบันพบวา พอแมสวนใหญประกอบอาชีพนอกบาน จึงมอบภาระการเลีย้ งดูลูกอายุต่ํากวา 2 ป
ใหกับ ปู ยา ตา ยาย และเด็กอายุ 3 - 5 ป จะอยูที่ศูนยเด็กและโรงเรียนอนุบาล จากรายงานการสํารวจสุขภาพ
ประชาชนครั้งที่ 4 พ.ศ.2551-2552 พบวาเด็กอายุ 1-2 ป อยูบานรอยละ 80 รอยละ 12 ของเด็กอายุนี้ ถูกสงไป
โรงเรียนอนุบาลหรือศูนยเด็กเล็ก ศูนยเด็กเล็กนับเปนทีอ่ ยูแ หงที่ 2 ของเด็ก จึงจําเปนตองมีบุคลากรที่มีความรู
ความเขาใจพัฒนาการเด็กและมีใจทีร่ ักเด็ก มีของเลน หนังสือนิทาน เกมการศึกษา มีสถานที่และสภาพแวดลอม
ที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และเอื้อตอการสงเสริมพัฒนาการเด็ก
ในขณะที่ ศูนยเด็กเล็กทัว่ ประเทศมีจํานวน 20,043 แหง ผานการประเมินตามเกณฑมาตรฐานกรม
อนามัยระดับพืน้ ฐาน จํานวน 5,516 แหง (รอยละ 27.52) ระดับดีจํานวน 7,421 แหง (รอยละ 37.03) และ
ระดับดีมาก จํานวน 6,439 แหง (รอยละ 32.12) และทีย่ ังไมผานเกณฑมาตรฐานระดับใดเลยอีก 667 แหง
(ร อยละ 3.3 ) จากรายงานศู น ย เ ด็ กเล็ กที่ยังไมผานเกณฑมาตรฐานของกรมอนามัย สว นใหญอยูในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ นครปฐม) ซึ่งมีจํานวนศูนยเด็กเล็ก 1,500 แหง
ไมผานตามเกณฑมาตรฐาน ของกรมอนามัยระดับใดเลย จํานวน 416 แหง ( รอยละ 27.73 ) ผานการประเมิน
ตามเกณฑมาตรฐานกรมอนามัยระดับพื้นฐาน จํานวน 316 แหง (รอยละ 21.07) ระดับดีจํานวน 421 แหง
(รอยละ 28.07) ระดับดีมาก จํานวน 347 แหง (รอยละ 23.14)
กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัย จึงไดจัดทํา “โครงการดู แลสุ ขภาพเด็กอายุ 3-5 ปอยางมี
คุณภาพ” ขึ้น เพื่อการจัดบริการสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยอยางองครวม
เปาประสงค
1.สรางการมีสวนรวมในการเลี้ยงดูเด็กอยางองครวม จากครอบครัว สูชุมชนและศูนยเด็กเล็ก
2.เพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีการเจริญเติบโต สมองไดรับการเรียนรูตามชวงวัยและมีพัฒนาการสมวัย
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ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาศูนยเด็กเล็กคุณภาพอยางองครวมและชุมชนมีสวนรวม
2 สรางความรู ความตระหนักในการสงเสริมพัฒนาการเด็ก
กลวิธีการดําเนินงาน
1. สงเสริมการเรียนรูของสมองตามชวงวัย
2. พัฒนาองคความรู ทักษะบุคลากร ครูผูดูแลเด็กและพอ แม ผูเลี้ยงดูเด็ก
3. สรางสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการพัฒนาเด็ก
ตัวชี้วัด
1. รอยละเด็กอายุ 3-5 ปมีพัฒนาการสมวัย 85
2. รอยละของเด็กแรกเกิด 3- 5 ปไดรับมีการตรวจพัฒนาการสมวัยไมนอยกวา 80
3. รอยละของเด็กที่มีพัฒนาการไมสมวัยไดรับการประเมินและแกไขพัฒนาการไมนอยกวารอยละ 80
4. เด็ก 3-5 ป มีสวนสูงระดับดีและรูปรางสมสวนรอยละ 70
5. รอยละของเด็กปฐมวัย (3 ป) มีปญหาฟนน้ํานมผุ (ไมเกิน 57)
6. รอยละของเด็ก 3-5 ป ไดรับวัคซีนทุกประเภทตามเกณฑ ไมนอยกวา 90
7. รอยละศูนยเด็กเล็กคุณภาพ รอยละ 70
ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. ครอบครัว ศูนยเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล เห็นความสําคัญการพัฒนาเด็ก มี
ความรูความเขาใจในการพัฒนาศักยภาพของเด็ก
2. ระดับพัฒนาการและศักยภาพของเด็กปฐมวัยดานตางๆ สูงขึ้น และ เพิ่มขีด
ความสามารถดานการเรียนรูและการพัฒนาตนเองในดานตางๆ ของเด็ก
3. เด็กปฐมวัยไดรับการคุมครอง และสงเสริมใหมีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดี และอยูในสังคมได
อยางปลอดภัยจากภาวะเสี่ยงตางๆ ทางสังคมและสิ่งแวดลอมอื่นๆ โดยมีความพรอมที่จะ
ดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข
ผูประสานงาน 1.นายแพทยสราวุฒิ บุญสุข ตําแหนง : หัวหนากลุมอนามัยแมและเด็ก สํานักสงเสริมสุขภาพ
โทรศัพทเคลื่อนที่ : 081-8765412 E-mail address : wutmd39ju@hotmail.com
2.นางจินตนา พัฒนพงศธร ตําแหนง : นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
สํานัก สงเสริมสุขภาพ โทรศัพทเคลื่อนที่ : 085-6613064
E-mail address : jin_pattana@yahoo.com
3. ทันตแพทยหญิงจันทนา อึ้งชูศักดิ์ ตําแหนง : ทันตแพทยเชี่ยวชาญ
สํานักทันตสาธารณสุขโทรศัพทเคลื่อนที่ : 084-6564209
E-mail address : uchantana@gmail.com
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แผนกิจกรรม / งบประมาณ
กลวิธีการดําเนินงาน
เปาหมาย

KPI

กิจกรรม
กระทรวง /กรมวิชาการ/ศูนยเขต

ยุทธศาสตร ที่ 1 : พัฒนาศูนยเด็กเล็กคุณภาพอยางองครวมและชุมชนมีสวนรวม
KPI : รอยละเด็กอายุ 3-5 ปมีพัฒนาการสมวัย 85
เด็กปฐมวัย(3ป)ฟนน้ํานมผุไมเกินรอยละ57

สงเสริมพัฒนาการและ
การเรียนรูข องสมองตาม
ชวงวัย

1. เด็กทุกคนในศูนย
-เด็ก 3-5 ป มีสวนสูง
เด็กเล็กไดรบั การคัด
ระดับดีและรูปรางสม
กรองพัฒนาการ/ภาวะ สวนรอยละ 70
โภชนาการ/ฟน

-ปรับมาตรฐานศูนยเด็กเล็ก
-อบรม ทีมประเมินศูนยเด็กเล็กระดับเขต
- สํารวจพัฒนาการเด็กปฐมวัย
-แนวทางการดําเนินงานเฝาระวังภาวะ
โภชนาการการเจริญเติบโตเด็กแรกเกิด
ถึง 5ป
-พัฒนาระบบเฝาระวังสุขภาพชองปาก
- สนับสนุนแนวทางการดําเนินงาน คูมือ
ประชุมชี้แจง

2. เด็กที่มีพัฒนาการ
ลาชา ไดรบั การสงตอ
ประเมิน และแกไข

--รอยละของเด็กแรก
เกิด 3- 5 ปไดรับการ
ตรวจพัฒนาการไม
นอยกวา 80

3.เด็กในศูนยเด็กเล็กมี
สุขภาพรางกาย
แข็งแรง ไมพบการ
ระบาดของโรคติดตอ

-รอยละของเด็กที่มี
พัฒนาการไมสมวัยไดรบั
การประเมินและแกไข
พัฒนาการไมนอ ยกวา
รอยละ 80
รอยละของเด็ก 3-5 ป -คูมือการใหวัคซีน
ไดรับวัคซีนทุกประเภท
ตามเกณฑ ไมนอยกวา
90 (ยกเวนวัคซีน
MMR ไมนอยกวา 95)

4. เด็กทุกคนไดรับ
วัคซีนตามชวงอายุ

จังหวัด

กิจกรรม

-การคัดกรองและ
สงเสริมพัฒนาการใน
ศูนยเด็กเล็ก
-เด็กพัฒนาการลาชาสง
ตอ ประเมินและแกไข
พัฒนาการ
-ศพด.จัดกิจกรรมแปรง
ฟนหลังอาหารกลางวัน
ดวยยาสีฟน ผสม
ฟลูออไลดทุกวัน
-ตรวจสุขภาพชองปาก
และเด็กที่เสี่ยงฟนผุ
ไดรับฟลูออไรดวารนิช
-แลกเปลี่ยนเรียนรูศูนย
พัฒนาเด็กเล็กในชุมชน
- ใหบริการวัคซีนแก
กลุมเปาหมายตาม
กําหนด
-รณรงคการใหวคั ซีน
แกเด็กกลุมเปาหมาย

งบประมาณ

หนวยงานหลัก

(ลานบาท)

PP

PP

กรมอ.
กรมสจ
กรมคร.
กรมพ
สป.
สปสช.
สสจ.สถานบริ การ
ทุกระดับ

กรมคร.
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กลวิธีการดําเนินงาน

เปาหมาย

KPI

กิจกรรม
กระทรวง /กรมวิชาการ/ศูนยเขต

ยุทธศาสตร ที่ 1 : พัฒนาศูนยเด็กเล็กคุณภาพอยางองครวมและชุมชนมีสวนรวม
KPI : รอยละเด็กอายุ 3-5 ปมีพัฒนาการสมวัย 85
เด็กปฐมวัย(3ป)ฟนน้ํานมผุไมเกินรอยละ57
สงเสริมพัฒนาการและ
5. ศูนยเด็กเล็กผาน -ศูนยเด็กเล็กคุณภาพ - จัดทําปรับมาตรฐานศูนยเด็กเล็ก/
การเรียนรูข องสมองตาม ตามมาตรฐานระดับดี รอยละ 70
ทดสอบ
ชวงวัย
-จัดทําคูมือประเมินศูนยเด็กเล็ก
และดีมาก
คุณภาพ/หลักสูตร
-สนับสนุนของเลนเกมสหนังสือนิทาน
Bookstrat
-สุมประเมินและรับรอง
มาตรฐาน
-ประกาศเกียรติคุณศูนยเด็กเล็ก
-คูมือผูปฏิบัติงานระดับรพ.สต.เรื่องการ
จัดบริการแบบบูรณาการเพื่อแกปญหา
ฟนผุโภชนาการ

จังหวัด

กิจกรรม

- อบรม ทีมประเมิน
ศูนยเด็กเล็กระดับ
จังหวัด
- ประเมินมาตรฐาน
ศูนยเด็กเล็ก คุณภาพ
และรายงานทาง
E-mail

งบประมาณ

หนวยงานหลัก

(ลานบาท)

PP
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กลวิธีการดําเนินงาน
ยุทธศาสตร ที่ 2
พัฒนาองคความรู ทักษะ
บุคลากร ครูผูดูแลเด็ก
และพอ แม ผูเลี้ยงดูเด็ก

เปาหมาย
:

KPI

กิจกรรม
กระทรวง /กรมวิชาการ/ศูนยเขต

สรางความรู ความตระหนักในการสงเสริมพัฒนาการเด็ก
บุคลากรทาง
-ร อ ยละศู น ย เ ด็ ก เล็ ก 1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข
การแพทยและ
คุณภาพ รอยละ 70 ระดับจังหวัดที่รับผิดชอบศูนยเด็กใน
สาธารณสุข ครูพี่เลี้ยง -รอยละเด็กอายุ 3-5 ป เรื่องการพัฒนาการ การเจริญเติบโต
เด็ก พอ แม ผูเลี้ยงดู มีพฒ
ั นาการสมวัย 85 อาหารเด็กปฐมวัย วัคซีน ความปลอดภัย
เด็ก มีความรู ทักษะ
ของเด็ก 9 วิธีเติมสมอง เติมปญญา
ในการเลีย้ งดูเด็ก
2.จัดทําคูมือ สิ่งพิมพ
3.รณรงค เด็กไทยดื่มนมเหมาะสมตามวัย
4.นิเทศติดตามและประเมินผล
5.อบรมพัฒนาศักยภาพทันตาภิบาล
ระดับรพ.สต เรื่องการจัดบริการสงเสริม
ปองกันอยางมีคุณภาพ(การจัดบริการ
การจัดทําขอมูล การติดตามการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและผลลัพทของ
การควบคุมฟนผุตามตัวชี้วัดทันตฯ)
6.ประชุมทบทวนและพัฒนา
กระบวนการเก็บขอมูลสภาวะทันต
สุขภาพ

จังหวัด

กิจกรรม

1.พัฒนาศักยภาพ แก

บุคลากรสาธารณสุข
ระดับอําเภอและตําบล
ครูพี่เลี้ยง นักวิชาการ
อปท. อสม.ในชุมชน
2.ใหความรู พอแม/
ผูป กครองและฝก
ทักษะในการเลี้ยงดู
เด็ก
3.จัดอบรม
โภชนาการใหแกแม
ครัว/ผูปรุงประกอบ
อาหาร/ผูจําหนาย
อาหาร
4. ประกวดเด็กสุขภาพ

งบประมาณ

หนวยงานหลัก

(ลานบาท)

PP

PP

สํานักโภชนาการ
กรมอนามัย
กรมคร.
กรมสุขภาพจิต
ศูนยฯ
สสจ.
สปสช.
รพสต.
อปท.

เด็ก
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สรุปสําหรับผูบริหาร (Executive Summary)
4. แผนงานการพัฒนาสุขภาพเด็กนักเรียนอยางมีคุณภาพ
********************************************

บทนํา : กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายดานการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคในกลุมเด็กวัยเรียน เพื่อลดปญหาภาวะอวน
(โรคอวนรอยละ 17.0 ในป 2554) ลดภาวะฟนผุ เสริมสรางสติปญญาและความฉลาดทางอารมณ และไดรับภูมิคุมกันตาม
มาตรฐาน โดยมียทุ ธศาสตรการดําเนินงานแบบบูรณาการทีเ่ ปนรูปธรรม เพือ่ บรรลุวตั ถุประสงค“นักเรียนไทยสุขภาพดี” ภายในป
2560 และภายในทศวรรษตอไปเด็กไทยจะเติบโตเปนผูใหญที่มีสุขภาพแข็งแรง จนกระทั่งกาวสูวัยผูสูงอายุก็จะเปนผูสูงอายุทมี่ ี
คุณภาพชีวิตที่ดี
เปาประสงค
1. เด็กวัยเรียนมีภาวะอวนและฟนผุลดลง
2. เด็กไทยมีสวนสูงระดับดีและรูปรางสมสวน
3. เด็กวัยเรียนมีความฉลาดทางสติปญญาและอารมณไมตา่ํ กวาเกณฑมาตรฐาน
4. เด็กวัยเรียนไดรับวัคซีนในการปองกันควบคุมโรคติดตอที่ปองกันไดตามมาตรฐาน

5. เด็กวัยเรียนมีสุขภาวะดานรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ สังคม มีทักษะชีวิตและพฤติกรรมที่เหมาะสม

ยุทธศาสตร
1. การขับเคลื่อนนโยบายนักเรียนไทยสุขภาพดี และการสื่อสารสูสงั คม
2. การพัฒนาคุณภาพอาหารตามเกณฑโภชนาการ เพื่อลดภาวะอวน ฟนผุ สรางเสริมสติปญญา และสูงสมสวน
3. การสงเสริมสติปญญา พฤติกรรม และอารมณ
4. การเฝาระวังสุขภาพชองปาก ติดตาม และประเมินผล
5. การสรางเสริมภูมิคุมกันโรค
กลวิธีการดําเนินงาน: ขับเคลื่อนนโยบายโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ โรงเรียนปลอดน้าํ อัดลม กํากับขนมและเครื่องดื่มรอบรั้ว
โรงเรียน การควบคุมปองกันและแกไขปญหา ภาวะอวนและฟนผุในเด็กวัยเรียน บริการตรวจสุขภาพ ตรวจชองปากเด็ก
นักเรียนและใหบริการเคลือบหลุมรองฟนในฟนกรามแท และการสงเสริมสติปญา และความฉลาดทางอารมณของเด็ก
ตัวชี้วัด
1. รอยละของนักเรียนมีภาวะอวน(ไมเกิน15) ภายใน 5 ป (2560)
2. รอยละ 70 ของนักเรียนมีความฉลาดทางสติปญญา และความฉลาดทางอารมณไมตํ่ากวาเกณฑมาตรฐาน (ประเมินป 2559)
3. เด็กอายุ 6-12 ป มีสวนสูงระดับดีและรูปรางสมสวน ไมนอยกวารอยละ 70
4. รอยละของเด็กประถม 1 ไดรบั การตรวจชองปากไมนอยกวา 85 และเคลือบหลุมรองฟนไมนอยกวา 30
5. รอยละ 95 นักเรียน ป.1 ไดรบั วัคซีน MMR (หัด คางทูม หัดเยอรมัน) และ ป.6 ไดรับวัคซีน dT (คอตีบ บาดทะยัก) รายโรงเรียน
6. รอยละ 95 ของโรงเรียนมีนักเรียนไดรับวัคซีนครอบคลุมตามเกณฑที่กําหนด
7. รอยละ 75 ของโรงเรียนปลอดน้ําอัดลม (ควบคุมน้าํ หวาน ขนมกรุบกรอบ)
หนวยงานรับผิดชอบหลัก กรมอนามัย (สํานักโภชนาการ/สํานักทันตสาธารณสุข/ กองออกกําลังกายเพือ่ สุขภาพ
สํานักสงเสริมสุขภาพ/ สํานักอนามัยสิง่ แวดลอม )
หนวยงานรวมรับผิดชอบ กรมควบคุมโรค (สํานักโรคติดตอทัว่ ไป) /กรมการแพทย /กรมสุขภาพจิต สถาบันราชานุกูล
สสส. สช. สปสช. /สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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แผนงานการพัฒนาสุขภาพเด็กนักเรียนอยางมีคุณภาพ
หนวยงานรับผิดชอบหลัก กรมอนามัย (สํานักโภชนาการ/สํานักทันตสาธารณสุข/ กองออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
สํานักสงเสริมสุขภาพ/ สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม )
หนวยงานรวมรับผิดชอบ กรมควบคุมโรค (สํานักโรคติดตอทั่วไป) /กรมการแพทย /กรมสุขภาพจิต สถาบันราชานุกูล
สสส. สช. สปสช. /สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หลักการและเหตุผล
หลักฐานทางการแพทยและสาธารณสุขไดระบุไวอยางชัดเจนวาภาวะโภชนาการในเด็กมีผลกระทบตอพัฒนาการ
ทั้งรางกาย สติปญญา อารมณ และสังคม ซึ่งเปนปญหาสาธารณสุขเรงดวนที่ตองดําเนินการควบคุมปองกันและแกไข
ในระยะ 8 ปที่ผานมาจนถึงปจจุบัน (พ.ศ. 2546 – 2554) พบความชุกของปญหาภาวะโภชนาการเกิน เด็กวัยเรียน มี
แนวโนมเพิม่ ขึน้ จากการสํารวจภาวะอาหารและโภชนาการของประเทศไทย ครัง้ ที่ 5 พ.ศ.2546 เด็กวัยเรียน เปนโรค
อวน รอยละ 13.6 และจากการเฝาระวังและติดตามภาวะโภชนาการเด็กวัยเรียน พ.ศ. 2553 พบวา เปนโรคอวน รอยละ
13.7 และในป 2554 พบ รอยละ 17.0
หนึ่งในปจจัยสําคัญของปญหาภาวะโภชนาการเกิน คือ การบริโภคอาหารที่ไมไดสัดสวนและปริมาณที่เหมาะสม
ตามวัย รวมไปถึงขาดการออกกําลังกายอยางตอเนื่อง จากการสํารวจพบวาเด็กปฐมวัยกินผักและผลไมทุกวันนอยมาก
เพียง รอยละ 36.4 และ 37.2 สวนเด็กวัยเรียนกินผักทุกวัน พบ รอยละ 41.4 โดยเฉลี่ยวันละ 1.5 ชอนกินขาว /คน
ซึ่งนอยกวาปริมาณตามคําแนะนําในธงโภชนาการที่ควรกินวันละ 12 ชอนกินขาว และกินผลไมทุกวัน เพียงรอยละ
26.8 เทานั้น การศึกษาสถานการณการสงเสริมสุขภาพในนักเรียน ป 2550 และผลการสํารวจภาวะสุขภาพนักเรียน ป
2551 พบขอมูลที่สอดคลองกันคือ นักเรียน 2 ใน 3 บริโภคผัก ผลไม เกือบทุกวัน การบริโภคอาหารที่มีพลังงานสูง พบ
นักเรียน 1 ใน 3 ทางดานการเคลื่อนไหวรางกาย พบเพียงครึ่งหนึ่งเทานั้นที่ออกกําลังกายไมนอยกวา 60 นาที/วัน เพียง
สัปดาหละ 3 วัน เทานั้น และสวนใหญใชเวลาวาง เพื่อดูทีวี เลนเกม และคอมพิวเตอร เกินกวาวันละ 2 ชั่วโมง ถึงรอยละ
24.3 ในเด็กประถมศึกษา พฤติกรรมที่ไมถูกตองเหลานี้ เปนผลทําใหแนวโนมของปญหาภาวะโภชนาการเกินเพิม่ ขึ้นทุกป
ผลการศึกษาวิจยั หลาแหลง พบวาเด็กที่เปนโรคอวนเมื่อเติบโตเปนผูใหญจะมีโอกาสเปนโรคอวน 1 ใน 3 และหากอวน
จนถึงวัยรุนโอกาสเสี่ยงสูงถึง 3 ใน 4 คนที่เปนโรคอวน มีผลนําไปสูการเกิดโรคเรื้อรังที่ไมติดตอ (Non-communicable
chronic diseases,NCD) ตาง ๆ ทั้งในเด็กและผูใหญ รายงานขอมูลจาก 2004 World Health Report ระบุวาสาเหตุ
การตายจากโรคเรื้อรังที่ไมติดตอทั้งในประเทศที่พัฒนาแลวและประเทศที่กําลังพัฒนามีสูงถึง รอยละ 58.8 ของการ
เจ็บปวยและบาดเจ็บที่มีสาเหตุจากอื่น ๆ ในจํานวนนี้พบวาสาเหตุการตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจมีสูงถึง รอยละ 129.3
และปจจัยสาเหตุหนึ่งที่นําไปสูการเกิด NCD คือการมีภาวะโภชนาการเกินและโรคอวน ปญหาดังกลาวนอกจากจะสงผล
กระทบรุนแรงตอสุขภาพแลวยังสงผลเชิงลบตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอีกดวย การศึกษาในป 2552 พบว า
ประเทศไทย มีคาใชจายดานสุขภาพที่เกิดจากภาวะน้ําหนักเกินและโรคอวนสูงถึง 5,500 ลานบาท
การสงเสริมใหเด็กมีพฤติกรรมโภชนาการที่พึงประสงค โดยเพิ่มการกินผัก ผลไม ลดการกินหวาน มัน เค็ม และ
มี ก ารเคลื ่อ นไหวร า งกายอย า งต อ เนื ่อง จะช ว ยให การควบคุม น้ํา หนั กไดผ ลและมีสุ ขภาพดี ผลการสํา รวจข อมู ล
สถานการณโรคอวนของเด็กนักเรียนและสภาพปจจัยแวดลอมในโรงเรียนเขตเมืองทั่วประเทศในป 2548 ของเครือขาย
วิจัยสุขภาพ มูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ (มสช.) และสํานักงานกองทุน สนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในป 2549 พบวา
โรงเรียนที่จัดผลไมใหกับเด็ก จะมีเด็กอวนนอยกวาโรงเรียนที่ไมจัด รอยละ 30 โรงเรียนที่มีการขายน้าํ อัดลม/น้ําหวาน
จะมีเด็กอวนเปน 2 เทาของโรงเรียนที่ไมมี และโรงเรียนที่จัดกิจกรรมการออกกําลังกาย อยางนอย 3 ครั้งตอสัปดาห
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จะมีเด็กอวนนอยกวาโรงเรียนที่ไมจัด รอยละ 20 ขอมูลจากการสํารวจภาวะทันตสุขภาพในป 2550 ที่เกี่ยวของกับ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารวางและเครื่องดื่มที่รสหวานของเด็กวัยเรียน ทําใหเกิดปญหาฟนผุเพิ่มขึ้น 1.8 เทาจากป
2547-2550 และมีอัตราเพิม่ ของโรคฟนผุคนใหม อัตรา 20,000 คนตอชวงอายุ โดยพบรอยโรคฟนผุทีเ่ กิดใหมเฉลีย่ 1
ซี่/คน ในชวงวัยประถมศึกษา
ปญหาโภชนาการที่สําคัญอีกประการหนึ่ง คือ เด็กวัยเรียนมีสวนสูงต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน(เตี้ย) ซึ่งผลกระทบ
ของการขาดอาหารเรื้อรังมิใชแคเพียงโครงสรางดานรางกายเปนผลใหเตี้ยแคระแกร็นเทานั้น ยังทําใหภูมิตานทานโรคต่ํา
เปนผลใหติดเชื้อไดงาย เจ็บปวยบอย หรือเปนนาน และมีความรุนแรง ภาวะเตี้ยยังมีผลตอการพัฒนาสมองเปนผลให
เด็กมีสติปญญาต่ํา ความสามารถในการเรียนรูบกพรอง ไมสนใจสิ่งแวดลอม เฉื่อยชา จากการศึกษาในโครงการ
พัฒนาการแบบองครวมของเด็กไทยโดยรศ.พญ.ลัดดา เหมาะสุวรรณและคณะ ป พ.ศ.2544 พบวา เด็กอายุ 2-18 ป ที่
เตี้ยและคอนขางเตี้ย มีระดับสติปญญาต่ํากวาเด็กที่มีสวนสูงระดับดี ประมาณ 6 จุด การศึกษาเหลานี้ชี้ใหเห็นวา ภาวะ
เตี้ยในเด็กมีผลตอระดับสติปญญา นั่นหมายถึง กระทบตอผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา และประสิทธิภาพการทํางานเมื่อ
เติบโตเปนผูใหญ มีการศึกษาในตางประเทศที่ชี้ใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางภาวะเตี้ยตอคะแนนการเรียน ระดับ
การศึกษา และรายไดในอนาคต การศึกษาในประเทศซิมบอบเบ พบวา ความสูงที่ตางกันมากกวา 3.4 ซม. คะแนนการ
เรียนจะดีกวาทําใหมีโอกาสเรียนในระดับสูงขึ้น การศึกษาในประเทศแถบอเมริกากลาง ชี้ใหเห็นวา การไดเรียนเพิ่ม 1 ป
จะมีรายไดตลอดชีวิตเพิ่มขึ้นรอยละ 12-14 สอดคลองกับการศึกษาในประเทศบราซิลและกัวเตมาลา พบวา สวนสูงที่
ตางกัน 1 Z-score ของสวนสูงตามเกณฑอายุ มีความสัมพันธกับรายไดเพิ่มขึ้นรอยละ 8 หรือความสูงเพิ่มขึ้น 1 % มีผล
ตอรายไดเพิ่มขึ้นรอยละ 2-2.4 ผลกระทบของภาวะเตี้ยอีก 3 เรื่อง คือ ลดประสิทธิภาพของการทํากิจกรรม/การทํางาน
เปนผลใหผลผลิตนอยลง การศึกษาในประเทศฟลิปปนส ชี้ใหเห็นวา ผลผลิตจากทํางานลดลงรอยละ 1.4 ในความสูง
ของผูใหญที่ลดลงทุก ๆ รอยละ 1 และยังเพิ่มความเสี่ยงตอการเกิดโรคไมติดตอเรื้อรังในอนาคต เชน โรคกระดูกพรุน
โรคอวน โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และโรคอวนลงพุง (Metabolic syndrome) นอกจากนี้ จะมีผล
ตอไปยังรุนลูกรุนหลาน เนื่องจากทารกที่เกิดจากแมที่มีภาวะเตี้ยหรือมีน้ําหนักตัวนอย มีโอกาสเสี่ยงที่จะมีน้ําหนักแรก
เกิดนอยกวา 2,500 กรัม หากไมไดรับการแกไข เด็กจะมีภาวะเตี้ย แคระแกร็น และเกิดปญหานี้ในรุนตอ ๆ ไป
ภาวะเตี้ย เปนผลมาจากการขาดอาหารแบบเรื้อรัง ทําใหไดรับพลังงานและสารอาหารไมเพียงพอ จากการ
สํารวจภาวะอาหารและโภชนาการของประชาชนไทย ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2546 พบปญหาพฤติกรรมการกินของเด็กวัยเรียน
คือ กินอาหารมื้อเชาบางวันหรือไมกินรอยละ 29.3 กินอาหารวางเชา/อาหารวางบายบางวันหรือไมกินรอยละ 87.3 กิน
อาหารกลุมขาว-แปง เฉลี่ย 3 ทัพพีตอวัน กลุมผักเฉลี่ย 1 ชอนกินขาวตอวัน กินผลไมเฉลี่ย 1 สวนตอวัน และกลุมนม
เฉลี่ย ½ แกว และยังกินอาหารวางที่มีคุณคาทางโภชนาการต่ํา เชน ขนม-เครื่องดื่มที่มีรสหวานจัด ขนมขบเคี้ยว เปนตน
เกือบทุกวันหรือทุกวันรอยละ 67.4 เมื่อเปรียบเทียบพลังงานและสารอาหารกับปริมาณอางอิง พบวา พลังงาน
แคลเซียม ฟอสฟอรัส เหล็ก วิตามินเอ และวิตามินซี ไดรับไมเพียงพอ หรือคิดเปนรอยละ 69.6, 26.2, 64.8, 51.7,
39.4, 56.4 ตามลําดับ
อยางไรก็ตาม การเพิ่มสวนสูงมีระยะเวลาจํากัด โดยผูชายหยุดสูงเมื่ออายุ 18-19 ป ผูหญิงหยุดสูงเมื่ออายุ
16-17 ป จึงตองเรงดําเนินการสงเสริมใหเด็กวัยเรียนมีการเจริญเติบโตเต็มศักยภาพ นัน่ คือ ใหมีสวนสูงอยูในระดับดี
และสมสวน ซึง่ การสํารวจในป 2546 พบเพียงรอยละ 65 ทั้งนี้ สวนสูงเกีย่ วของกับความสมดุลของการไดรับพลังงาน
และสารอาหารหลายชนิด เชน โปรตีน แคลเซียม ฟอสฟอรัส สังกะสี ธาตุเหล็ก ไอโอดีน วิตามินเอ วิตามินบี โฟเลท และ

30

วิตามินซี เปนตน และการมีรูปรางสมสวน เกี่ยวของกับความสมดุลของพลังงานทีไ่ ดรับ ดังนัน้ เด็กจะเจริญเติบโตเต็ม
ตามศักยภาพได ตองดูแลการใหอาหารตามวัยที่ถูกตองเหมาะสมอยางตอเนื่อง เพื่อใหเกิดบริโภคนิสัยที่ดี เปนผลให
ไดรับพลังงานและสารอาหารครบถวนเพียงพอ รวมทัง้ มีการเฝาระวังการเจริญเติบโตเด็กอายุ 6-12 ป อยางมีคุณภาพ
และตอเนื่อง FAO รายงานวา หากประชาชนมีภาวะโภชนาการดี จะทําใหอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจดีขึ้น โดย
ดูจาก per capita GDP เนื่องจากผลผลิตเพิ่มขึ้นและอายุขัยเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
การสงเสริมสุขภาพ ไมเพียงแตการปรับพฤติกรรมการบริโภคและการออกกําลังกายใหเหมาะสมเทานั้น การ
ปองกันไมใหเด็กวัยเรียนเปนโรคตาง ๆ อาทิ โรคหัด คางทูม หัดเยอรมัน คอตีบ ไอกรน และบาดทะยัก ก็มีความสําคัญไม
นอยไปกวากัน จากรายงานระบบเฝาระวังทางระบาดวิทยา ป 2555 พบอัตราปวยคอตีบ เด็กอายุ 5-14 ป รอยละ 0.20
โรคหัด รอยละ 11.93 หัดเยอรมัน รอยละ 0.55 และ คางทูม รอยละ 29.30 ตอ 100,000 ประชากร ดังนั้นการปองกัน
ไมใหนักเรียนเปนโรคดังกลาว จะตองไดรับวัคซีนตามมาตรฐานและระยะเวลาที่กําหนด เด็กวัยเรียนจะเจริญเติบโตเปน
ผูใ หญ ที่มีศักยภาพและสุขภาพรา งกายแข็ งแรงไดนัน้ ตองมีพัฒ นาการทางดานสติปญญา(IQ) และความฉลาดทาง
อารมณ (EQ) ทีด่ ีเชนกัน ดังคํากลาวทีว่ า"a sound mind in a sound body" ซึ่งหมายถึง จิตทีส่ ดใสนัน้ ยอมอยูใ น
ร างกายที ่สมบู รณ ทั้ งนี้เพราะร างกายและจิ ตใจมีความสัมพั นธที่เชื่อมกั นจนแยกไม ออกนั่นเอง มี ผลการสํารวจ IQ
นักเรียนไทยทั่วประเทศ ป 2554 พบ IQ เฉลี่ย 98.59 ต่ํากวาคากลางมาตรฐานสากลยุคปจจุบัน (IQ = 100) และเมื่อดูในภาพรวม
ของประเทศ พบวา มีเด็กเกือบครึง่ หนึง่ (รอยละ 48.5) ทีม่ ีปญหาระดับสติปญญาอยูใ นเกณฑต่าํ (IQ < 100) และยังพบเด็กกลุมทีม่ ี
ปญหาระดับสติปญญาบกพรอง (IQ < 70) อยูถึง รอยละ 6.5 เมื่อเทียบกับมาตรฐานสากล คือ ไมควรเกิน รอยละ 2 สวนระดับ
ความฉลาดทางอารมณเด็กวัย 3-5 ป ทีส่ ํารวจในป 2545 พบวามีเกณฑปกติ 139-202 คะแนน และป 2550 เกณฑ
ปกติลดลง 125-198 คะแนน ดานทีล่ ดลงเปนดานการปรับตัวตอปญหาและความกระตือรือรน เด็กวัย 6-11 ป 2545
เกณฑปกติ 148-225 คะแนน ป 2550 ลดลง 129-218 คะแนน ดานทีล่ ดเปนดานความมุง มัน่ พยายาม ประกอบกับ
สภาพสังคมไทยปจจุบันมีปจจัยหลายดานที่สงผลกระทบที่เปนปญหาและอุปสรรคตอการสรางคุณภาพชีวิตทีด่ ีของเด็ก
และเยาวชนไทย
โรงเรียนเปนสถานที่ ที่นักเรียนไดเรียนรูต างๆ ที่นอกเหนือจากการเรียน โรงเรียนจึงเปนสถานที่พัฒนาตัวเด็ก
ในทุกดาน โรงเรียนสงเสริมสุขภาพในปจจุบันมีจํานวนโรงเรียนทีผ่ านการรับรองเปนโรงเรียนสงเสริมสุขภาพทั้งสิ้น
33,203 แหง จํานวนโรงเรียนทีผ่ านระดับทอง 20,124 แหง ( รอยละ 57.52 ) ระดับเงิน 7,079 แหง ( รอยละ
20.09 ) ระดับทองแดง 5,732 แหง ( รอยละ 16.27 ) สําหรับโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับเพชร
กรม
อนามัยเริ่มดําเนินการเมื่อปลาย ป 2551 ขณะนี้มีโรงเรียนที่ผานการรับรองเพียง 268 แหง พบวาในระดับเพชร
จํานวนโรงเรียนที่ผานการประเมินมีจํานวนนอย เนือ่ งจากการประเมินเนนเชิงคุณภาพ โรงเรียนตองใชเวลาในการ
พัฒนาตามเกณฑมาตรฐานซึ่งวัดผลลัพธดานสุขภาพนักเรียนโดยตรง นอกจากนี้ยังพบปญหาเชิงโครงสรางของโรงเรียน
ที่มีงบประมาณไมเพียงพอ การผลักดันเชิงนโยบายระหวางกระทรวง/หนวยงานที่เกี่ยวของหรือการถายทอดนโยบายสู
การปฏิบัติยังไมเปนรูปธรรม รวมถึงทักษะ ความรู ประสบการณผูประเมินมีผลตอการบรรลุเปาหมาย หากมีระบบ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและมีกระบวนการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพอยางตอเนือ่ ง จะทําใหภาวะ
สุขภาพของนักเรียนดีขึ้น
จากความสําคัญของปญหาดังกลาว กระทรวงสาธารณสุข จึงมีนโยบายดานการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค
ในกลุมเด็กวัยเรียน เพื่อลดปญหาภาวะอวน ลดภาวะฟนผุ เสริมสรางสติปญญาและความฉลาดทางอารมณ และไดรับ
ภูมิคุมกันตามมาตรฐาน โดยมียุทธศาสตรการดําเนินงานแบบบูรณาการที่เปนรูปธรรม เพื่อบรรลุวัตถุประสงค“นักเรียน
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ไทยสุขภาพดี” ภายในป 2560 และภายในทศวรรษตอไปเด็กไทยจะเติบโตเปนผูใหญที่มีสุขภาพแข็งแรง จนกระทั่งกาวสู
วัยผูสูงอายุก็จะเปนผูสูงอายุที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดไป
เปาประสงค
1. เด็กวัยเรียนมีภาวะอวนและฟนผุลดลง
2. เด็กไทยมีสวนสูงระดับดีและรูปรางสมสวน
3. เด็กวัยเรียนมีความฉลาดทางสติปญญาและอารมณไมต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน
4. เด็กวัยเรียนไดรับวัคซีนในการปองกันควบคุมโรคติดตอที่ปองกันไดตามมาตรฐาน
5. เด็กวัยเรียนมีสุขภาวะดานรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ สังคม มีทักษะชีวิตและพฤติกรรมที่เหมาะสม
ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนงาน
ประกอบดวย 5 ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 : การขับเคลื่อนนโยบายนักเรียนไทยสุขภาพดี และการสื่อสารสูสังคม
ยุทธศาสตรที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพอาหารตามเกณฑโภชนาการ เพื่อลดภาวะอวน ฟนผุ สรางเสริม
สติปญญา และสูงสมสวน
ยุทธศาสตรที่ 3 : การสงเสริมสติปญญา พฤติกรรม และอารมณ
ยุทธศาสตรที่ 4 : การสรางเสริมภูมิคุมกันโรค
ยุทธศาสตรที่ 5 : การเฝาระวังติดตาม และประเมินผล
KPI (ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตรการดําเนินงานสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข)
Output (ผลผลิต)
1) รอยละ 70 ของโรงเรียนผานเกณฑการดําเนินงานโครงการนักเรียนไทยสุขภาพดี โดยพิจารณาจาก
- จัดอาหารกลางวัน อาหารวาง มีคุณภาพตามเกณฑโภชนาการ คือ มีอาหารกลุมขาวแปง ผัก ผลไม
เนื้อสัตว และนม ปริมาณเพียงพอ ไดสัดสวนทุกวัน และมีความหลากหลาย มีเมนูผักทุกวัน ผลไม 3 –
5 วัน อาหารทอด 2 วัน/สัปดาห การใชเกลือและเครื่องปรุงรสเสริมไอโอดีน ฯลฯ
- สงเสริมการดื่มนมรสจืด และน้ําสะอาด
- รานคา/สหกรโรงเรียนมีการจําแนก/จําหนายอาหาร ขนม เครื่องดื่มตามเกณฑโภชนาการ หรือมี
กระบวนการลดการผลิตและจําหนายอาหารหวานมันเค็ม
- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่บูรณาการเรื่องโภชนาการ ออกกําลังกาย ทันตสุขภาพ สู 8 กลุมสาระ
ตั้งแตชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 6
- จัดกิจกรรมแปรงฟนหลังอาหารกลางวันดวยยาสีฟนผสมฟลูออไรดทุกวัน
- จัดกิจกรรมการใหวัคซีนแกนักเรียนในการควบคุมปองกันโรคติดตอที่ปองกันไดตามมาตรฐาน
- จัดกิจกรรมการพัฒนาสติปญญานักเรียน
- บุคลากรกลุมเปาหมายในโรงเรียน ไดรับการพัฒนาศักยภาพดานโภชนาการ ออกกําลังกาย
และทันตสุขภาพ
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2) รอยละ 75 ของโรงเรียนปลอดน้ําอัดลม (ควบคุมน้ําหวาน ขนมกรุบกรอบ)
3) รอยละ 95 นักเรียน ป.1 ไดรับวัคซีน MMR (หัด คางทูม หัดเยอรมัน) และ ป.6 ไดรับวัคซีน dT
(คอตีบ บาดทะยัก) รายโรงเรียน
4) รอยละ 30 ของโรงเรียนมีศักยภาพและความเขมแข็งในการพัฒนาสติปญญานักเรียน
5) กระทรวงศึกษาธิการ(สพฐ.) กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น(อปท.) สสส. สปสช. มีการบรรจุงาน
โครงการนักเรียนไทยสุขภาพดีไวในแผนงาน/โครงการ โดยมีงบประมาณรองรับ และนําแผนสูการปฏิบัติ
6) รอยละ 70 ของนักเรียนไดรับบริการสุขภาพขั้นพื้นฐานที่จําเปนและมีคุณภาพ
Outcome (ผลลัพท)
1) รอยละ 80 ของนักเรียนมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารถูกหลักโภชนาการ และออกกําลังกาย
อยางสม่ําเสมอ
2) รอยละของเด็กประถม 1 ไดรับการตรวจชองปากไมนอยกวา 85 และเคลือบหลุมรองฟนไมนอยกวา 30

3) รอยละ 70 ของนักเรียนมีความฉลาดทางสติปญญา และความฉลาดทางอารมณไมต่ํากวาเกณฑ
มาตรฐาน (ประเมินป 2559)
4) รอยละ 95 ของโรงเรียนมีนักเรียนไดรับวัคซีนครอบคลุมตามเกณฑที่กําหนด
5) รอยละ 60 ของโรงเรียนผานการประเมินรับรองเปนโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับทอง
Impact
1) ภาวะอวนในเด็กนักเรียนมีแนวโนมลดลงอยางนอย รอยละ 0.5 โดยเทียบกับสถานการณเดิมใน
บริบทแตละพื้นที่ และภายใน 5 ป (2560) ภาวะอวนในเด็กนักเรียนคงเหลือไมเกิน รอยละ 15
(สถานการณปจจุบัน รอยละ 17)
2) ภาวะฟนผุในเด็กนักเรียนมีแนวโนมคงที่ หรือลดลงอยางนอย รอยละ 5 โดยเทียบกับสถานการณ
เดิมในบริบทแตละพื้นที่ (ในพื้นที่ที่มีความชุกของโรคนอยกวา รอยละ 30 ใหคงรักษาใหคงที่) และ
ภายใน 5 ป (2560) ภาวะฟนผุในเด็กนักเรียนคงเหลือไมเกิน รอยละ 55 (สถานการณปจจุบัน
รอยละ 60)
3) เด็กอายุ 6-12 ป มีสวนสูงระดับดีและรูปรางสมสวน ไมนอยกวารอยละ 70
4) รอยละ 60 ของนักเรียนสามารถดูแลสุขภาพตนเองเบื้องตนได
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แผนกิจกรรม / งบประมาณ
กลวิธี
การดําเนินงาน

KPI/คาเปาหมาย

สวนกลาง/ศูนยเขต

กิจกรรม

จังหวัด

ยุทธศาสตรที่ 1 : การขับเคลื่อนนโยบายนักเรียนไทยสุขภาพดี และการสื่อสารสูส ังคม
KPI : 1.รอยละ 75 ของโรงเรียนปลอดน้ําอัดลม น้ําหวาน ขนมกรุบกรอบ
2. เด็กอายุ 6-12 ป มีสวนสูงระดับดีและรูปรางสมสวน ไมนอ ยกวารอยละ 70
3. รอยละ 70 ของนักเรียนมีความฉลาดทางสติปญญา และความฉลาดทางอารมณไมต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน (ประเมินป 2559)
1. เวทีผูบริหาร(Half day meeting)
1.1 การขับเคลื่อน
1.1 กระทรวงศึกษาธิ 1. จัดเวทีผูบริหาร (Policy Advocate) จัดทํา MOU
ผูวาราชการจังหวัดถายทอดนโยบายสู
และประกาศเจตนารมณรว มในการขับเคลือ่ นนโยบาย
นโยบายเด็กไทย
การ (สพฐ.) กรม
การปฏิบตั แิ ละกําหนดเปนนโยบาย
สุขภาพดี
สงเสริมการปกครอง นักเรียนไทยสุขภาพดีสูนโยบายระดับกระทรวงที่
จังหวัด มีการ MOU กับผูบริหาร
ทองถิ่น(อปท.) สสส. เกี่ยวของ ไดแก ศึกษาธิการ มหาดไทย พัฒนาสังคม
หนวยงานที่เกี่ยวของ
และความมั่นคงของมนุษย
สปสช. มีการบรรจุ
2. หนวยงานที่เกี่ยวของ เชน สสจ.
งาน โครงการนักเรียน 2. จัดเวที Policy Forum ระดับผูบ ริหาร ผูเชี่ยวชาญ
สพป.เขต พมจ.เทศบาล อบต. และ
ผูปฏิบัติงาน ภาคีเครือขาย และภาคประชาชนเพื่อ
ไทยสุขภาพดีไวใน
โรงเรียน นํานโยบายสูการปฏิบัตโิ ดยมี
ขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพอาหารตามเกณฑ
แผนยุทธศาสตร/
การบรรจุงานโครงการนักเรียนไทย
โภชนาการ การสงเสริมสติปญ
 ญา พฤติกรรม อารมณ
แผนงาน/โครงการ
สุขภาพดีไวในแผนยุทธศาสตร /
และการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค เชน
โดยมีงบประมาณ
แผนพัฒนาทองถิ่น/แผนงาน/โครงการ
รองรับ และนําแผนสู 2.1 โรงเรียนปลอดน้าํ อัดลม ขนมกรุบกรอบ (การ
หนวยงาน ระยะ 3 ป 1 ป โดยมี
เสนอแนะนโยบายดานการตลาดอาหารในโรงเรียน /
การปฏิบัติอยาง
งบประมาณรองรับ และนําสูการปฏิบัติ
การเสนอแนะการปรับเปลี่ยนมาตรการดานระบบภาษี
ตอเนื่อง
อยางตอเนื่อง
ในเครื่องดื่ม /การงดจําหนายอาหารเสีย่ งตอสุขภาพใน
เกณฑโรงเรียนสงเสริมสุขภาพใหเปนเกณฑบังคับ* โดย
ประชุมผูบริหารระดับกลางหนวยงานที่เกีย่ วของ

งบประมาณ
(ลานบาท)

PP

หนวยงานหลัก

(หลัก)
1)สํานัก
โภชนาการ
2) สํานัก
ทันตสาธารณสุข
(รวม)
2) กองออก
กําลังกายเพื่อ
สุขภาพ
3) สถาบัน
ราชานุกูล (กรม
สุขภาพจิต)
4) สํานัก
โรคติดตอทั่วไป
(กรมควบคุม
โรค)
5) สสส. สช.
สปสช.
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1.2 การสื่อสารสูสังคม

KPI/คาเปาหมาย

-มีการสื่อสารสาธารณ
“นักเรียนไทยสุขภาพ
ดี..ลดอวน ลดโรค
ฟนไมผุ สงเสริม
สูงสมสวน”สูส ังคม

สวนกลาง/ศูนยเขต

กิจกรรม

จังหวัด

2.2 สงเสริมการบริโภคอาหารที่มีคุณคาทาง
โภชนาการครบ 5 กลุมอาหาร ปริมาณเพียงพอไดสมดุล
และหลากหลาย การกินผักผลไม ดื่มน้ําสะอาด และนม
รสจืด และสงเสริมรานคา/สหกรณโรงเรียนมีการ
จําแนก/จําหนายอาหาร ขนม เครือ่ งดื่มตามเกณฑ
โภชนาการ
2.3 การเพิ่มคาอาหารกลางวันจาก 13 บาท เปน 15 –
20 บาท เพื่อใหเด็กกินอิ่มอยางมีคุณภาพตามาตรฐาน
โภชนาการ ฯลฯ

3. จัดเวทีประชาคมเพื่อกําหนด
มาตรการ/ขอตกลง/ขอบัญญัติทองถิ่น
ในการขับเคลือ่ นนโยบายการพัฒนา
คุณภาพอาหารตามเกณฑโภชนาการ
การสงเสริมสติปญ
 ญา พฤติกรรม
อารมณ และการสรางเสริมภูมิคุมกัน
โรคสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม
โดยเนนการหนุนเสริมจากพลังเครือขาย
ภาคประชาสังคม และสื่อมวลชน
ทองถิ่น

1. สื่อสารสาธารณะ“นักเรียนไทยสุขภาพดี..ลดอวนลด
โรค ฟนไมผุ สงเสริมเด็กไทยสูงสมสวน” สูสังคมระดับ
ในระดับผูบริหาร ผูปฏิบัติงาน และประชาชนทั่วไป เพื่อ
เคลื่อนนโยบายและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
โดยเนนการสื่อสารในระดับ Air war และ Ground war
- ระดับ Air war เนนการเคลือ่ นนโยบาย/การปรับ
พฤติกรรม โดยจัดทํา Policy Brief/Factsheet/Pressreleased/บทความวิทยุ/สารคดี/สัมภาษณสดใน
รายการโทรทัศน เกมโชว วิทยุ ในภาพรวมประเทศ/
เขต
- ระดับ Ground war เนนการนําเสนอขอมูล/Best
Practiceพื้นที่โดยรวมมือกับสื่อมวลชนทองถิ่น ในการ
นําเสนอขาวสาร

1. จัดกิจกรรมสื่อสารระดับ Ground
war โดยจัดทํา Policy Brief
/Factsheet/ Press released/
บทความวิทยุ/สารคดี/Best Practiceใน
บริบทจังหวัดสนับสนุนสื่อมวลชน
ทองถิ่นใชเผยแพร ประชาสัมพันธ
ขาวสารและรวมขับเคลื่อนนโยบายดาน
อาหาร โภชนาการ ทันตสุขภาพ
สติปญญา พฤติกรรม อารมณ และการ
สรางเสริมภูมิคมุ กันโรคเพื่อนักเรียนไทย
สุขภาพดีสูสังคมอยางตอเนื่อง

งบประมาณ
(ลานบาท)

PP

หนวยงานหลัก

(หลัก)
สํานัก
โภชนาการ
(รวม)
1.สํานักทันต
สาธารณสุข
2.สถาบัน
ราชานุกูล
(กรสุขภาพจิต)
3.สํานัก
โรคติดตอทั่วไป
(กรมควบคุม
โรค)

35

กลวิธี
การดําเนินงาน

KPI/คา
เปาหมาย

สวนกลาง/ศูนยเขต
2. จัดกิจกรรมรณรงค อยางนอย 2 เรื่อง
2.1 จัดคายสาธิต “ลดอวน ลดโรค ฟนไมผ”ุ
(ศูนยเขต)
2.2 รณรงคเด็กไทยดื่มนมเหมาะสมตามวัย
2.3 จัดมหกรรมรวมพลวัยเด็กวัยรุน สูง-สมสวนและ
มอบรางวัลโรงเรียนทีม่ ีเด็กสูงสมสวนมากที่สุดในแตละ
จังหวัด 76 จังหวัด
2.4 จัดกิจกรรมรณรงคเสริมสรางความฉลาดทาง
สติปญญาและอารมณ

3. จัดมหกรรมรวมพลังผูปกครอง 4 ภาค “ฟตฟตพิชิต
โรคอวน และฟนผุ”(รวมกับจังหวัด)

กิจกรรม

หนวยงานหลัก

จังหวัด

งบประมาณ
(ลานบาท)
(หลัก)
PP
2. จัดรณรงคสรางกระแส อยางนอย 2 เรื่อง
สถาบัน
2.1 กิจกรรมคาย 1 จังหวัด 1 คาย “ลด
ราชานุกูล
อวน ลดโรคฟนไมผุ”
(กรมสุขภาพจิต)
2.2 รณรงคเด็กไทยดื่มนมเหมาะสมตามวัย
2.3 ประกวด “เด็กสูงสมสวน”ทีม่ ีมากที่สดุ
ในโรงเรียน
- จัดมหกรรมรวมพลวัยเด็ก วัยรุน สูงสมสวนและมอบรางวัลโรงเรียนทีม่ ีเด็กสูงสม
สวนมากที่สดุ
2.4 รณรงคเสริมสรางความฉลาดทาง
สติปญญาและอารมณ ในกลุม เปาหมาย
เฉพาะพื้นที่ที่มี IQและ EQ ต่ํากวาเกณฑ
มาตรฐาน
3. จัดมหกรรมรวมพลังผูปกครอง 4 ภาค
“ฟตฟต..พิชิต..โรคอวน และ ฟนผุ”
(รวมกับศอ.)

2.28
(งบ PPจว.
ละ 0.03)
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1.3 ผลิตสื่อ/นวัตกรรมการ
ควบคุมปองกันภาวะอวน ออก
กําลังกาย ฟนผุ สงเสริม IQ EQ
สูงสมสวน และการสรางเสริม
ภูมิคุมกันโรค

KPI/คาเปาหมาย

นักเรียนกลุม
เปาหมาย 1.2 ลาน
คน/ประชาชนทั่วไป
ไดรับความรูด านการ
ควบคุมปองกันภาวะ
อวน ฟนผุ IQ EQ
สูงสมสวนและ
ภูมิคุมกันโรค

สวนกลาง/ศูนยเขต

กิจกรรม

จังหวัด

4. จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรในพื้นที่ที่ประสบ
ความสําเร็จ (4 ภาค) โดยจัดทําขอมูลดานวิชาการเพื่อให
สื่อมวลชนนําไปเผยแพรทางชองทางตาง ๆ

4. จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร โดย
รวบรวมขอมูลในพื้นที่ที่ประสบความ
สําเร็จในการดําเนินงานแกไขปญหา
ภาวะอวนและฟนผุ สงสวนกลางเพื่อ
พิจารณานําสื่อมวลชนสัญจรลงพืน้ ที่
นําเสนอขาวเผยแพรทางชองทาง
ตาง ๆ

1. จัดทําสื่อ/นวัตกรรมการควบคุมปองกันภาวะอวน ออก
กําลังกาย ฟนผุ สงเสริม IQ EQ
สูงสมสวน และการ
สรางเสริมภูมิคมุ กันโรคสําหรับผูบ ริหาร/ผูปฏิบัติงาน /พอ
แมผูปกครองเพื่อสนับสนุนพื้นที่ในการดําเนินงานโครงการ
นักเรียนไทยสุขภาพดี
2. พัฒนา/จัดทําหลักสูตรการอบรมดานอาหาร
โภชนาการ ออกกําลังกาย และทันตสุขภาพ

1. จัดประชุมชี้แจง/อบรมการใชสอื่ /
นวัตกรรมในการดําเนินงาน
2. สนับสนุนสื่อ นวัตกรรมใหกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของในระดับพื้นที่
3. ทุกหนวยงานที่เกี่ยวของนําสื่อและ
นวัตกรรมไปใชในการดําเนินงาน

งบประมาณ
(ลานบาท)

หนวยงานหลัก

(หลัก)
สํานักโภชนาการ
(รวม)
1) สํานัก
ทันตสาธารณสุข
2)กองออกกําลัง
กายเพื่อสุขภาพ
3)สถาบัน
ราชานุกลู
(กรมสุขภาพจิต)
4)สํานัก
โรคติดตอทั่วไป
(กรมควบคุมโรค
(หลัก)
สํานักโภชนาการ
(รวม)
1)สํานักทันต
สาธารณสุข
2)กองออกกําลัง
กายเพื่อสุขภาพ
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KPI/คา
เปาหมาย

1.4 การพัฒนาสุขภาพนักเรียน
อยางมีคุณภาพโดยมาตรการ
โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ

รอยละ 60 ของ
โรงเรียนผานการ
ประเมินรับรอง
เปนโรงเรียน
สงเสริมสุขภาพ
ระดับทอง

สวนกลาง/ศูนยเขต
1. พัฒนาเกณฑมาตรฐาน คูมือ สือ่ อิเล็กทรอนิกสและ
สื่อการเรียนรูในรูปแบบตางๆทีเ่ กีย่ วของกับการ
ดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ
2. พัฒนามาตรฐานผูประเมินโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ
(สวนกลาง/ศูนยเขต)
3. จัดสัมมนาวิชาการโครงงานสุขภาพของนักเรียนโดย
จัดเวทีนาํ เสนอ ประกวดและประกาศเกียรติคุณ
4. สนับสนุนสื่อดานวิชาการ
5. พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขที่รับผิดชอบงาน
บริการอนามัยโรงเรียน
6. รวมพัฒนาและติดตามการดําเนินงานของโรงเรียน
ตามเกณฑมาตรฐาน(ศูนยเขต)
7.ประเมินรับรองมาตรฐานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพโดย
ทีมประเมิน (ศูนยเขต)
8.สนับสนุนสื่อ/อุปกรณเพื่อการเฝาระวังสุขภาพ
นักเรียนไดแกแบบบันทึกการตรวจสุขภาพดวยตนเอง
ของนักเรียน ชุดทดสอบคุณภาพน้ําดื่มเบื้องตน อ11
9.จัดประชุมวิชาการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพแหงชาติ
10. สํารวจภาวะสุขภาพนักเรียน
11. สุมเยี่ยมโรงเรียนสงเสริมสุขภาพสุมประเมิน
โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ
12.พัฒนาระบบฐานขอมูล

กิจกรรม

จังหวัด

1. พัฒนาศักยภาพครู/บุคลากรที่รบั ผิดชอบ
งานบริการอนามัยโรงเรียน
2. พัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนําดาน
สุขภาพ
3. ประเมินรับรองมาตรฐานโรงเรียนสงเสริม
สุขภาพ
4.จัดสรรคูมือ/ สื่อ/ อุปกรณและเวชภัณฑ
เพื่อการดําเนินงานในโรงเรียนใหครอบคลุม
5. รวมพัฒนาโรงเรียนตามเกณฑมาตรฐาน
6. ติดตามคุณภาพการใหบริการ ไดแกการ
ตรวจสุขภาพนักเรียน อนามัยโรงเรียน ให
ครอบคลุมกลุมเปาหมาย
7.จัดสัมมนาวิชาการ แลกเปลีย่ นเรียนรูใน
ระดับจังหวัด
8. รณรงค สงเสริมใหเด็กและเยาวชนใน
พื้นที่ มีพฤติกรรมที่ดี ( ดานสุขภาพและ
สิ่งแวดลอม )
9. สนับสนุนโรงเรียน นักเรียน ใหมี
นวัตกรรมดานสุขภาพหรือสิ่งแวดลอม
10. จัดทําฐานขอมูลและระบบรายงานภาวะ
สุขภาพนักเรียนในระดับจังหวัด

หนวยงานหลัก

งบประมาณ
(ลานบาท)
PP
.สํานักสงเสริม
สุขภาพ
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KPI / คาเปาหมาย

สวนกลาง/ศูนยเขต

กิจกรรม

จังหวัด

ยุทธศาสตรที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพอาหารตามเกณฑโภชนาการ เพือ่ ลดภาวะอวน ฟนผุ สรางเสริมสติปญ
 ญา และสูงสมสวน
2.1 การพัฒนาคุณภาพ
1. รวมเวทีวิชาการและใหขอมูลเชิง
รอยละ 70 ของโรงเรียน 1. จัดเวทีวิชาการเพื่อทบทวนและหาขอสรุปเกีย่ วกับ
ประสบการณระดับพื้นที่ในการพัฒนา
อาหารตามเกณฑโภชนาการ มีการจัดอาหารกลางวัน เกณฑ/ตัวชี้วัดการจําแนกปริมาณไขมัน น้ําตาล และ
คุณภาพอาหารโรงเรียน
อาหารวาง และ
โซเดียมในอาหาร ขนม และเครื่องดื่มที่เปนมาตรฐาน
ทั้งในและรอบรั้วโรงเรียน
เครื่องดื่ม มีคณ
ุ ภาพ
เดียวกัน
2. สงเสริม สนับสนุนการนําตํารับ
ตามเกณฑโภชนาการ 2. พัฒนา/จัดทําตํารับอาหาร/โปรแกรมสําเร็จรูปการ
อาหาร/โปรแกรมสําเร็จรูปฯไปใชใน
จัดอาหารกลางวัน อาหารวาง และเครื่องดื่มทีม่ ี
การพัฒนาคุณภาพอาหารในและรอบ
คุณภาพตามเกณฑโภชนาการสําหรับโรงเรียน รานคา
รั้วโรงเรียน
และสหกรณนําไปประยุกตในการพัฒนาคุณภาพ
อาหาร
3. รวมกับ อปท.จัดระเบียบรานคา
3. สงเสริม สนับสนุน และประสานความรวมมือกับ
สหกร ทั้งในและรอบรั้วโรงเรียนใหมี
อปท. ในการจัดระเบียบรานคารอบรั้วโรงเรียน ใหมี
การจําแนก/จําหนาย อาหาร ขนม
การจําแนก/จําหนายอาหาร ขนม เครื่องดื่ม ตาม
เครื่องดื่ม ตามเกณฑโภชนาการ
เกณฑโภชนาการ
4. ใหความรูผูปกครองและเปดโอกาส
4. ใหคําปรึกษาทางวิชาการและเทคนิคการปฏิบตั ิงาน
ใหเขามามีสวนรวมในกิจกรรมพัฒนา
ในการพัฒนาคุณภาพอาหารตามเกณฑโภชนาการ
คุณภาพอาหาร
5.จัดทําโครงการ/โครงงาน/กิจกรรมที่
สงเสริมใหเกิดพฤติกรรมการกินทีด่ ีใน
โรงเรียน
6. กําหนดมาตรการทางสังคมที่
สงเสริมใหเด็กไดรับอาหารที่มีคณ
ุ คา
ทางโภชนาการครบถวน เพียงพอ และ
หลากหลาย
7. ควบคุมกํากับและตรวจสอบ
คุณภาพอาหารในและรอบรั้วโรงเรียน
อยางนอยเทอมละครั้ง

งบประมาณ
(ลานบาท)

หนวยงานหลัก

(หลัก)
สํานักโภชนาการ
(รวม)
1.สํานักทันต
สาธารณสุข
2..สํานักสงเสริมฯ
3. สพฐ.
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กลวิธี
การดําเนินงาน
2.2 สงเสริมการเรียนรูของ
นักเรียนเพื่อการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพดาน
โภชนาการ ออกกําลังกาย
และทันตสุขภาพ

KPI / คาเปาหมาย
1.รอยละ 80 ของ
นักเรียน มีทกั ษะในการ
เลือกบริโภคอาหารถูก
หลักโภชนาการและ
ออกกําลังกายอยาง
สม่ําเสมอ

สวนกลาง/ศูนยเขต

กิจกรรม

1. จัดทํา/พัฒนาชุดเรียนรูดา นอาหาร โภชนาการ ออกกําลัง
กาย และทันตสุขภาพ ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา
กระทรวง ศึกษาธิการ สําหรับเปนแนวทางใหโรงเรียน
นําไปใชในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ สู 8 กลุม
สาระ ในทุกระดับชั้น โดยเนนองคความรูอยางนอย 5 เรื่อง
เพื่อปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพ และลดความเสี่ยงของการ
เกิดปญหาภาวะอวน ผอม เตี้ย สงเสริมการเจริญเติบโตใหมี
สวนสูงระดับดี สมสวน และฟนผุ ไดแก ธงโภชนาการ ผัก
ผลไม เนือ้ สัตว นม อาหารลดหวาน มัน เค็ม โรคอวน ภาวะ
เตี้ย และออกกําลังกาย
2. ใหคําปรึกษาทางวิชาการและทางเทคนิคในการนําชุด
เรียนรูฯ ไปใชในระดับพื้นที่

จังหวัด
1. จัดประชุมชี้แจงผูบริหาร
โรงเรียนและครูวิชาการในการนํา
ชุดเรียนรูไ ปใชในการจัดการเรียน
การสอน
2. สงเสริม สนับสนุนใหโรงเรียน
นําชุดเรียนรูไปประยุกตใชในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดย
แบบบูรณาการ ความรูอยางนอย
5 เรื่อง (ธงโภชนาการ ผัก ผลไม
เนื้อสัตว นม ลดหวานมันเค็ม
โรคอวน ภาวะเตีย้ และการออก
กําลังกาย) สู 8 กลุมสาระ ทุก
ระดับชั้น เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติ
กรรมสุขภาพและลดความเสี่ยง
ของการเกิดปญหาภาวะอวน ผอม
เตี้ย สงเสริมการเจริญเติบโตใหมี
สวนสูงระดับดี สมสวน และฟนผุ

หนวยงานหลัก

งบประมาณ
(ลานบาท)
(หลัก)
สํานักโภชนาการ
(รวม)
1.สํานักทันต
สาธารณสุข
ใชงบ
โรงเรียน 2.สํานักสงเสริมฯ
3 กองออกกําลัง
กายเพื่อสุขภาพ
4 สพฐ.
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KPI

2.3 การเพิม่ การเขาถึงบริการ
ทันตกรรมปองกัน โดยจัดใหมี
การบริการตรวจสุขภาพชอง
ปากเด็กนักเรียนและใหบริการ
เคลือบหลุมรองฟนในฟนกราม
แท

-รอยละ 85 ของเด็ก
ประถมศึกษาปที่ 1
ไดรับการตรวจสุขภาพ
ชองปากและวาง
แผนการรักษา
-รอยละ 30 ของเด็ก
ประถมศึกษาปที่ 1
ไดรับการเคลือบหลุม
รองฟน

สวนกลาง/ศูนยเขต

กิจกรรม

1. จัดประชุมชีแ้ จง และอบรมการโปรแกรมการนําเขา
ขอมูลผลงาน
2. อบรมทันตาภิบาล ปละ 100 คน เรื่องทันตกรรม
ปองกัน
3.คูมือการจัดกิจกรรมเพื่อการสงเสริมสุขภาพชองปาก,
เทปเพลงยิ้มสดใสในวัยเรียนรวมทัง้ โปสเตอรและเกมส
ทันตสุขภาพ
4.แนวทางการดําเนินงานสงเสริมใหโรงเรียนปลอด
น้ําอัดลม, เครื่องดื่มออนหวาน,
5. รวบรวมผลการดําเนินงานรายเดือนแจงผูบริหาร
ผูตรวจและ สปสช.
6. นําเสนอผลงานผานทาง www.yimsodsai.com
7. ติดตามสนับสนุนการดําเนินงานของจังหวัด
8.ประเมินผล ความครอบคลุม คุณภาพและผลกระทบ

จังหวัด
1.สํารวจจํานวนนักเรียนใน
เปาหมาย
2. วางแผนการจัดบริการ
3. ดําเนินการใหบริการให
ครอบคลุมตามแผนโดยเด็ก
ประถมศึกษาไดรับการตรวจชอง
ปาก บริการเคลือบหลุมรองฟน
การปองกันและรักษาตามความ
จําเปน
4. ติดตามคุณภาพการใหบริการ
5.สงขอมูลเขาระบบทุกเดือน
6. สรุปรายงานผลงาน

หนวยงานหลัก

งบประมาณ
(ลานบาท)
งบกองทุน สํานักทันต
ทันตกรรม สาธารณสุข
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KPI

2.4 การสรางความเขมแข็ง
ภาคีเครือขายในการจัดการ
“ลดภาวะอวน ฟนผุ และเพิ่ม
สูงสมสวน”

-รอยละ 70 ของ
โรงเรียนผานเกณฑ
การดําเนินงาน
โครงการนักเรียนไทย
สุขภาพดี

สวนกลาง/ศูนยเขต

กิจกรรม

1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวของใหมีความสามารถ
ในการจัดการ “ลดภาวะอวน ฟนผุ และเพิ่มสูงสมสวน”
- จัดอบรมนักวิชาการ และผูปฏิบัติงานระดับจังหวัด
(ครู ก) เพื่อไปอบรมผูปฏิบตั ิ งานระดับพื้นที่ในการพัฒนา
คุณภาพอาหารเพื่อการควบคุมปองกันภาวะอวน ฟนผุ
และสงเสริมใหเด็กมีสวนสูงระดับดี สมสวน จํานวน 3
หลักสูตร ดังนี้
หลักสูตรที่ 1 : เทคนิคการใหความรูและการสื่อสาร
เพื่อการเรียนรูดานอาหารโภชนาการ ออกกําลังกาย และ
ทันตสุขภาพ
สํ า หรั บ ครู ป ระจํ า สายชั ้น /ครู วิ ช าการ นํ า ความรู ไ ป
ประยุ กต ใ ช ใ นการผลิ ต สื ่อ /นวั ต กรรมที ่ใช วั ส ดุ ใกล ตั ว /
ทองถิน่ ในการจัดกิจกรรมการเรียน การสอนแบบบูรณาการทั ้ง ในและนอกห อ งเรี ย น เพื ่อ ให เ ด็ ก /ผู ป กครองมี
ความรูและทักษะในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
หลักสูตรที่ 2 : เทคนิคการพัฒนาอาหารใหมีคุณภาพ
ตามเกณฑ โ ภชนาการ สํ า หรั บ ครู โ ภชนาการ แม ค รั ว
ผูประกอบการอาหาร แมคา แกนนํานักเรียน และพอแม/

จังหวัด

หนวยงานหลัก

งบประมาณ
(ลานบาท)
(หลัก)
pp
1. ประสานหนวยงานระดับจังหวัดที่
สํานักโภชนาการ
4.0
เกี่ยวของคัดเลือกบุคลากรเขารับการ
(รวม)
อบรมหลักสูตร ครู ก
1.สํานักทันต
2. จัดอบรมผูป ฏิบัติงาน (เจาหนาที่
สาธารณสุข
สาธารณสุข ครูโภชนาการ ครูอนามัย
2.สํานักสงเสริมฯ
โรงเรียน แกนนํานักเรียน แมคา แม
ครัว ผูปกครอง ฯลฯ) ในการพัฒนา
3.สถาบันราชานุก ลู
คุณภาพอาหาร เพื่อการควบคุม
(กรมสุขภาพจิต)
ปองกันภาวะอวน ฟนผุ และสงเสริม
4.สํานัก
ใหเด็กมีสวนสูงระดับดีสมสวน
โรคติดตอทั่วไป
จํานวน 3 หลักสูตร จากครู ก
(กรมควบคุม
3. ติดตามและประเมินผลการนํา
โรค)
ความรูส ูการปฏิบัติของบุคลากรระดับ
พื้นที่
4. ใหคําปรึกษาทางวิชาการและ
เทคนิคการปฏิบัติงานแกบุคลากร
ระดับพื้นที่
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KPI

สวนกลาง/ศูนยเขต

กิจกรรม

ผูปกครอง นําความรูไปใชในการจัดการ อาหารกลางวัน อาหารวาง
ขนม และเครื่องดื่มใน/รอบรัว้ โรงเรียน/ครอบครัวใหมีคุณภาพตาม
เกณฑโภชนาการ เนนการจัดอาหารใหครบ 5 กลุม อาหาร ปริมาณ
เพียงพอกับความตองการของเด็ก และมีความหลากหลาย เพิม่ การ
กินผักผลไม ลดอาหารหวาน มัน เค็ม
หลักสูตรที่ 3 : การติดตาม ประเมินผล และการเฝาระวังทาง
โภชนาการ สํ า หรั บ เจ า หน า ที ่ส าธารณสุ ข ทุ ก ระดั บ ครู อ นามั ย
โรงเรียน นักวิชาการศึกษา แกนนํานักเรียน พอแมผูปกครอง นํา
ความรูไปใชในการประเมินตนเองดานพฤติกรรมการบริโภคอาหาร/
การออกกําลังกาย ทันตสุขภาพ การเจริญเติบโตของเด็ก และการ
จัดการดานอาหารและโภชนาการของโรงเรียน ทั้งในระดับบุคคล
และภาพรวมโรงเรียน
2. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ประกวดผลงาน/นวัตกรรมและเชิดชู
เกียรติแกหนวยงาน/โรงเรียนทีม่ ผี ลงานเดนและสนับสนุนการ
ดําเนินงาน ระดับเขต / ประเทศ
3. จัดประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาองคความรูใหกับภาคีเครือขาย

จังหวัด

งบประมาณ
(ลานบาท)

หนวยงานหลัก
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KPI / คาเปาหมาย

สวนกลาง/ศูนยเขต

กิจกรรม

จังหวัด

งบประมาณ
(ลานบาท)

ยุทธศาสตรที่ 3 : การสงเสริมสติปญ
 ญา พฤติกรรม และอารมณ
KPI : รอยละ 70 ของนักเรียนมีความฉลาดทางสติปญ
 ญา และความฉลาดทางอารมณไมต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน (ประเมินป 2559)
3.1 การเฝาระวังเด็กที่มี - รอยละ 30 ของโรงเรียน 1. สนับสนุนโรงเรียนประถมศึกษาใหสามารถเฝาระวังเด็ก
-ใหคําปรึกษาการใชแบบประเมิน
1.0
ที่มีความเสี่ยงและใหความชวยเหลือ
-พัฒนาศักยภาพครู
ความเสีย่ งดานสติปญญา มีศักยภาพและความ
-พัฒนาเครื่องมือประเมิน(งบกรม)
รวบรวม ติดตามขอมูลในโรงเรียนที่
พฤติกรรมและอารมณ เขมแข็งในการพัฒนา
-พัฒนาหลักสูตรพัฒนาครู(งบกรม)
สติปญญานักเรียน
รวมโครงการ
-พัฒนาเครือขายดําเนินงานใหกบั เขตบริการ (โอนเงินให
-เปนพี่เลี้ยงใหคําปรึกษากับครู
ศูนยเขต ( 5 ลาน)
2. พัฒนาแบบเฝาระวังปญหาสําหรับโรงเรียน
3. ผลิตคูม ือดูแลเด็กที่มีความเสี่ยงดานสติปญญา
พฤติกรรมและอารมณ
3.2 รณรงคการ
- เกิดโรงเรียนเครือขาย
- จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูโ รงเรียนระดับประถมศึกษา
- จัดเวทีเรียนรูระหวางโรงเรียนที่เขา จว.ละ0.03
- สนับสนุนสื่อ ชุดนิทรรศการ ในการจัดเวที
รวมโครงการ และโรงเรียนที่อยูใน
เสริมสรางสติปญ
 ญาและ ดําเนินงานพัฒนา
พื้นที่
ความฉลาดทางอารมณ สติปญญาและความฉลาด
ทางอารมณในเด็กฉลาด
ในระดับจังหวัด
ทางอารมณในเด็ก
3.3 รณรงคเสริมสราง
- มีการจัดกิจกรรมการ
- สนับสนุนสือ่ ตนแบบ ชุดนิทรรศการ
- จัดกิจกรรมการรณรงคเสริมสราง
จว.ละ 0.1
ความฉลาดทาง
รณรงค
จัดกิจกรรมการรณรงคเสริมสรางความฉลาดทางสติปญ
 ญา
ความฉลาดทางสติปญ
 ญาและอารมณ
สติปญ
 ญา
รวมกับเครือขายโรงเรียนที่เขารวม
และอารมณ รวมกับเครือขายโรงเรียนที่เขารวมโครงการ
และอารมณในพื้นที่
โครงการ
3.4 การสํารวจความ
ความสามารถทางความ
ฉลาดทางสติปญญาและ
อารมณ

- ทุกจังหวัดมีการสํารวจ
ความสามารถทางความ
ฉลาดทางสติปญญาและ
อารมณและมีการรายงาน
ผลความสําเร็จในการจัด
กิจกรรม (วัดในป 59)

- จัดทําเครื่องมือวัดความสามารถความฉลาดทางสติปญ
 ญา
และอารมณ

- สํารวจความสามารถความฉลาด
ทางสติปญญาและอารมณ รวมกับ
สวนกลางและศูนยสุขภาพจิตเขต

-

หนวยงานหลัก

(หลัก)
กรมสุขภาพจิต

กรมสุขภาพจิต

กรมสุขภาพจิต

กรมสุขภาพจิต
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กลวิธี
การดําเนินงาน

KPI / คาเปาหมาย

สวนกลาง/ศูนยเขต

กิจกรรม

หนวยงานหลัก

จังหวัด

งบประมาณ
(ลานบาท)

ยุทธศาสตรที่ 4 : การสรางเสริมภูมิคุมกันโรค
KPI : รอยละ 95 ของโรงเรียนเปาหมายมีนักเรียน ป.1 และ ป.6 ไดรับบริการวัคซีนครอบคลุมตามเกณฑที่กําหนด
รอยละของเด็ก 6-12 ป ไดรบั วัคซีนกระตุนทุกประเภทตามเกณฑ ไมนอยกวา 90 (ยกเวนวัคซีน MMR ป.1 และวัคซีน dT ป.6 ไมนอยกวา 95)
1. ตรวจสอบประวัติการไดรับวัคซีน
1. เฝาระวัง สอบสวน ควบคุมโรคติดตอที่ปองกันดวย
4.1 เพิ่มระดับความครอบคลุม -โรงเรียนทุกแหงมี
ในกลุมเปาหมาย และประชาสัมพันธ
วั
ค
ซี
น
ในกรณี
เ
กิ
ด
การระบาด
การจั
ด
กิ
จ
กรรมการ
การไดรับวัคซีนของประชากร
ใหมีการเก็บสมุดบันทึกสุขภาพเด็กไว
ใหวัคซีนแกนักเรียน 2. สํารวจความครอบคลุมวัคซีนนักเรียน ป.1 และ ป.6
กลุมเปาหมาย
เปนหลักฐานตลอดไป
ในการควบคุมปองกัน 3. สนับสนุนองคความรู ขอมูลทางวิชาการในมาตรฐาน
2. ใหบริการวัคซีนแกกลุม เปาหมาย
โรคติดตอที่ปองกันได งานสรางเสริมภูมิคุมกันโรค
ตามกําหนดปกติ (Routine
4. สนับสนุนเรงรัดการดําเนินงานสรางเสริมภูมิคมุ กันโรค
ตามมาตรฐาน
Immunization)
ในพื้นที่เสี่ยง/พื้นที่พิเศษ
ตามชุดสิทธิ
อายุ 7 ป (ป.1)
ประโยชน
- วัคซีน MMR2
(ตามแผนปฏิบตั งิ านของกระทรวง
สาธารณสุขฉีดใหเด็กนักเรียนชั้น ป.1
- วัคซีน BCG*
1) ใหในกรณีที่ไมมหี ลักฐานวา
เคยไดรับเมื่อแรกเกิด และไมมี
แผลเปน
2) ไมใหในเด็กติดเชื้อเอชไอวี ที่มี
อาการของโรคเอดส
- วัคซีน dT, OPV เฉพาะผูที่ไดรบั
วัคซีน DTP, OPV ไมครบ 5 ครั้ง

(หลัก)
สํานัก
โรคติดตอทั่วไป
(กรมควบคุม
โรค)
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สวนกลาง/ศูนยเขต

กิจกรรม

หนวยงานหลัก

จังหวัด
อายุ 12 ป (ป.6)
- วัคซีน dT (ตามแผนปฏิบัติงานของ
กระทรวงสาธารณสุขฉีดใหเด็ก
นักเรียนชัน้ ป.6)
3. รณรงคใหวัคซีนเสริมในพื้นที่ที่
เสี่ยงตอการเกิดโรค(Supplemental
Immunization Activity : SIA) หรือ
การใหวัคซีนเพื่อควบคุมโรค
(Out break Response
Immunization : ORI)
4. รณรงคใหวัคซีน (Vaccination
Campaign)
4.1 การรณรงคใหวัคซีนโปลิโอแก
เด็กกลุม เปาหมายพิเศษ (Sub National Immunization Day :
SNID) (เด็กไทยต่ํากวา 5 ป , เด็ก
ตางชาติต่ํากวา 15 ป)
4.2 การใหวัคซีนปองกันไขหวัด
ใหญในประชากรกลุมเสี่ยง ไดแก
เด็ก 2 ปขึ้นไปที่มีโรคเรื้อรัง

งบประมาณ
(ลานบาท)
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กลวิธี
การดําเนินงาน

KPI

ยุทธศาสตรที่ 5 : การเฝาระวังติดตาม และประเมินผล
KPI : มีฐานขอมูลเฝาระวังทางโภชนาการและทันตสุขภาพ

5.1 เฝาระวังทางโภชนาการ
และทันตสุขภาพในนักเรียน

- นักเรียนทุกคนใน
โรงเรียนเปาหมาย
ไดรับการชั่งน้ําหนัก
วัดสวนสูง
สมรรถภาพทาง
รางกาย ตรวจ
สุขภาพฟน ภาค
เรียนละ 1 ครั้ง

สวนกลาง/ศูนยเขต

1. พัฒนาโปรแกรมเฝาระวังการเจริญเติบโตของเด็ก
2. ติดตาม ควบคุมกํากับ การดําเนินงานเฝาระวังทาง
โภชนาการ และทันตสุขภาพ ใหดาํ เนินการตาม
แผนปฏิบตั งิ าน

กิจกรรม

จังหวัด

งบประมาณ
(ลานบาท)

1. สงเสริมใหเกิดการใชโปรแกรม
เฝาระวังการเจริญเติบโตของเด็กใน
ระดับโรงเรียน
2.พัฒนาการดําเนินงานเฝาระวังการ
เจริญเติบโตของเด็กในโรงเรียนอยาง
มีประสิทธิภาพ
3.ตรวจสอบมาตรฐานการชั่งน้ําหนัก
และวัดสวนสูง รวมถึงการประเมิน
ภาวะโภชนาการ
4.ติดตาม ควบคุมกํากับการ
ดําเนินงานเฝาระวังทางโภชนาการ
และฟนผุของโรงเรียนเปาหมาย
5. ประสานความรวมมือใหครู และ
ผูปกครอง ติดตามเฝาระวังทาง
โภชนาการ ออกกําลังกาย และฟนผุ
ในกลุมเสีย่ งอยางตอเนื่อง
6. คัดกรองเด็กที่เปนโรคอวนและ
เปนโรคอวนที่มโี รคประจําตัวสงตอ
รพ.สต.ในคลินคิ DPAC
7. รวบรวมและจัดสงขอมูลสรุปผล
ภาวะโภชนาการและฟนผุ ในระบบ
43 แฟม ของ สนย.ตามระยะเวลาที่
กําหนด
8. จัดสงสรุปผลภาวะโภชนาการ
และฟนผุ ใหกับศอ.และสวนกลาง
ตามระยะเวลาที่กําหนด

งบ PPใน
พื้นที่

หนวยงานหลัก

(หลัก)
สํานัก
โภชนาการ
(รวม)
1.สํานักทันต
สาธารณสุข
2.กองออก
กําลังกายเพื่อ
สุขภาพ
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สวนกลาง/ศูนยเขต

กิจกรรม

จังหวัด

งบประมาณ
(ลานบาท)

หนวยงานหลัก

9. ใหคําปรึกษาโรงเรียนเปาหมาย
เรื่องการประเมินตนเอง ตามเกณฑ
โภชนาการ ทันตสุขภาพ IQ EQ
และการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค
10. สนับสนุนอาหารและสารอาหาร ใชงบ PPใน
ที่จําเปน
พื้นที่
- แจกยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กใหกับ
เด็กวัยเรียนทุกคน สัปดาหละ 1 ครั้ง
ๆ ละ 1 เม็ด
-อาหารเสริมที่ใหพลังงานและ
โปรตีนสูงและยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก
ใหกับเด็กเตีย้ คอนขางเตี้ย ผอม
และคอนขางผอม

48

กลวิธี
การดําเนินงาน

KPI

สวนกลาง/ศูนยเขต

กิจกรรม

5.2 นิเทศติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานใน
ภาพรวม

มีและนําผลนิเทศ
ติดตามมาปรับปรุง
ครบ 5 ดาน ไดแก
โภชนาการ
ฟนผุ
IQ EQ
ไดรับภูมิคมุ กัน

1.นิเทศติดตามและประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม
(สวนกลาง ศอ. ศสจ. สคร. สพป. อปท.)
2. Rapid survey โรงเรียนเปาหมายเพื่อประเมินคุณภาพ

5.3 จัดทําฐานขอมูลภาวะ
สุขภาพของนักเรียนดาน
โภชนาการ ออกกําลังกาย
ทันตสุขภาพ การสรางเสริม
ความฉลาดทางสติปญ
 ญาและ
อารมณ และ ภูมิคุมกันโรค

- มีชุดฐานขอมูล
ภาวะสุขภาพของ
นักเรียน ครบทั้ง 6
ดาน ในโรงเรียน
ระดับประถมศึกษาที่
เขารวมโครงการ 76
จังหวัด

- จัดทําฐานขอมูลภาวะสุขภาพของ
นักเรียนดานโภชนาการ ออกกําลังกาย
ทันตสุขภาพ ความฉลาดทางสติปญ
 ญาและอารมณ และ
ภูมิคุมกันโรค

จังหวัด

งบประมาณ
(ลานบาท)
- นิเทศติดตามและควบคุมกํากับการ
2.28
ดําเนินงานโรงเรียนเปาหมาย
(โอนเงิน
รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่ ให จว.ละ
0.03)

หนวยงานหลัก

(หลัก)
สํานักโภชนาการ
(รวม)
1)สํานักทันต
สาธารณสุข
2)กองออกกําลัง
กายเพื่อสุขภาพ
3)สถาบัน
ราชานุกลู
(กรมสุขภาพจิต)
4)สํานัก
โรคติดตอทั่วไป
(กรมควบคุมโรค)
(หลัก)
1.9
- รวบรวม ติดตาม ควบคุมกํากับและ
(โอนเงินให สํานักโภชนาการ
จัดสงฐานขอมูลภาวะสุขภาพของ
(รวม)
จว.ละ
นักเรียน
1.สํานักทันต
0.025)
สาธารณสุข
2.สถาบันราชานุ
กูล (กรม
สุขภาพจิต)
3.สํานัก
โรคติดตอทั่วไป
(กรมควบคุมโรค)
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สรุปสําหรับผูบริหาร (Executive Summary)

5. แผนงานพัฒนาสุขภาพวัยรุนอยางมีคุณภาพ
********************************************
บทนํา : วั ย รุ น เป น วั ย ที ่มี ก ารเปลี ่ย นแปลงร า งกาย จิ ต ใจ อารมณ แ ละช ว งต อของวั ย เด็ กและวั ย ผู ใ หญ ส ง ผลต อ สุ ข ภาพ
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการตั้งครรภในกลุมเด็กวัยรุน ปญหาสุขภาพทางเพศ พฤติกรรมเสี่ยงตางๆ รวมทั้งปญหา การ
ตั้งครรภในวัยรุนเปนเรื่องที่ปองกันได วัยรุนเมื่ออยูกับเพศตรงขาม ถูกกระตุนอารมณเพศจากสื่อทางลบ และใช บุหรี่ เหลา และ
สารเสพติด ทําใหไมสามารถควบคุมอารมณหรือตนเอง ผลกระทบประการสําคัญที่เกิดจากพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุน คือ
โรคติดตอทางเพศสัมพันธุและเอดส และวัยรุนมีเพศสัมพันธครั้งแรกอายุเฉลี่ย 15-16 ป
เปาประสงค :
1. ปองกันและลดปญหาสุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยงดานเพศสัมพันธ การตั้งครรภไมพรอม โรคเอดส และ
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ ในกลุมเปาหมายวัยรุนและเยาวชน อายุ 10-24 ป ที่อยูในระบบการศึกษาและนอก
ระบบการศึกษา รวมทั้งชนบทหางไกล ชุมชนแออัด สถานประกอบการ เด็กเรรอน ดอยโอกาสและเด็กพิเศษ
2. ปองกันไมใหเยาวชนเขาถึงยาสูบ เครื่องดื่มแอลกอฮอล ยาเสพติด ไดงายโดยเฉพาะกลุมวัยรุนและเยาวชน
3. ใหวัยรุนและเยาวชนกลุมเสี่ยงและกลุมปญหาดานสุขภาพกาย จิตและสังคม ไดรับการดูแล ชวยเหลือและ บริการ
ดานสาธารณสุขอยางมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร
1. การรณรงคสรางความตระหนักและการเขาถึงกลุม วัยรุน
2. พัฒนาระบบบริการสุขภาพวัยรุน ในสถานบริการ
3. การวิจัยและปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาสุขภาพวัยรุน
4. การพัฒนาและการขับเคลี่อนนโยบายการดําเนินงานวัยรุน
5. การสรางความเขมแข็งของการบูรณาการแกไขปญหาวัยรุน ในพืน้ ที่
กลวิธีการดําเนินงาน : รณรงคลดพฤติกรรมเสี่ยงดานเพศสัมพันธ การตั้งครรภไมพรอม โรคเอดส และโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ การสูบบุหรี่ การดื่มแอลกอฮอล ในวัยรุนและเยาวชน ตลอดจนเสริมสรางความรวมมือใหสถานศึกษาปลอดบุหรี่
และรณรงคผานสือ่ มวลชน สือ่ สารขอมูลทางบวกสูส าธารณะ ขับเคลือ่ นนโยบาย 1 โรงเรียน 1 โรงพยาบาล เพิม่ การเขาถึง
กลุมเปาหมายและการสงตอชวยเหลือกลุมที่มีปญหากาย จิต สังคม โดยโครงการคูเครือขายโรงเรียน 1 แหงตอ 1 โรงพยาบาล
ในพื้นที่เดียวกัน พัฒนาคลินิกวัยรุนในโรงพยาบาล/สถานบริการ ดําเนินงานตามแนวทางมาตรฐาน (Youth Friendly Health
Services :YFHS) และบริการการใหคําปรึกษา (PsychoSocial clinic) โดยบูรณาการกับแนวทาง Teen Center มีการ
เชื่อมตอระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษากับระบบบริการคลินิกวัยรุนของสถานบริการสาธารณสุขและสงเสริมให
โรงเรียนมีการจัดการสอนเพศศึกษาทั้งในและนอกหลักสูตรและวิจัยและปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาความรูและถายทอดองคความรู
ในการพัฒนาสุขภาพวัยรุน มีมาตรการปองกันการเขาถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอลและยาสูบทางดานกายภาพ
ตัวชี้วัด:
1. อัตราการใชถุงยางอนามัยของนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษา (ไมนอยกวารอยละ 50 )
2. อัตราการคลอดในหญิงอายุ 15–19 ป ไมเกิน 50 ตอประชากรหญิงอายุ 15-19 ป พันคน ใน 5 ป (2556-2560)
3. จํานวนผูติดเชื้อเอชไอวีรายใหม (ลดลงรอยละ 67)

4. ผูสูบบุหรี่วัยรุน อายุ 15-18 ป ไมเกิดรอยละ 10

5. จํานวนนักดื่มหนาใหมที่เปนวัยรุน (ลดลงรอยละ 50)
6. รอยละของศูนยใหคําปรึกษาคุณภาพ (Psychosocial Clinic) และเชื่อมโยงกับระบบชวยเหลือ นักเรียนในโรงเรียน
เชน ทองไมพรอม บุหรี่ เหลา ยาเสพติด คลินิกวัยรุน ฯลฯ (ไมนอยกวา 70)
หนวยงานรับผิดชอบหลัก กรมอนามัย (สํานักอนามัยเจริญพันธุ )
หนวยงานรวมรับผิดชอบ กรมควบคุมโรค(สํานักโรคเอดส วัณโรค และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ /สํานักควบคุมการ
บริโภคยาสูบ/ สํานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล /กรมการแพทย /
กรมสุขภาพจิต สสส. สช. สปสช. / สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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หนวยงานรับผิดชอบหลัก กรมอนามัย (สํานักอนามัยการเจริญพันธุ )
หนวยงานรวมรับผิดชอบ กรมควบคุมโรค(สํานักโรคเอดส วัณโรค และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ /
สํานักควบคุมการบริโภคยาสูบ/สํานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล/
กรมการแพทย/กรมสุขภาพจิต สสส. สช. สปสช./สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หลักการและเหตุผล
วัยรุนเปนวัยทีม่ ีการเปลีย่ นแปลงทัง้ รางกาย จิตใจ อารมณ และสังคม เนื่องจากเปนชวงตอของวัยเด็ก
และวัยผูใ หญ ซึง่ จากสภาพแวดลอมทางสังคม ครอบครัว และเศรษฐกิจ ตลอดจนเทคโนโลยีในปจจุบัน นับเปน
วิกฤติในชวงพัฒนาการของชีวิตที่วัยรุน ตองเผชิญ ดังจะเห็นไดจากแนวโนมของสถานการณปญหาที่พบในวัยรุน
ทั้งปญหาสุขภาพ พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ การตั้งครรภในวัยรุน ตลอดจนพฤติกรรมเสี่ยงอื่นๆ เชน ภาวะสมาธิสั้น
การติดเกม และอินเตอรเนต ฯลฯ ที่สงผลตอปญหาสังคมที่รุนแรงเพิ่มขึ้น หากวัยรุนไมไดรับการดูแลชวยเหลือที่
เหมาะสม
จากสถานการณและแนวโนมขณะนี้นาเปนหวง กลาวคือ อายุเฉลี่ยของการมีเพศสัมพันธครั้งแรกของ
วัยรุน ลดลงจาก 18-19 ป เปนประมาณ 15-16 ป (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2539: กรมอนามัย, 2552)
และจากผลการเฝาระวัง Behavioral Surveillance Survey ของสํานักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข
พบวา จากป 2549-2554 นักเรียน ม.2 ม.5 และ ปวช.2 มีประสบการณเพศสัมพันธสูงขึ้น แมวาจะมีการใช
ถุงยางอนามัยในการมีเพศสัมพันธครัง้ แรกสูงขึ้น โดยป 2554 มีวัยรุน ประมาณรอยละ 36-69 ใชถุงยางอนามัย
เมื่อมีเพศสัมพันธครั้งลาสุดกับแฟนหรือคูรัก เปรียบเทียบการใชวิธีคุมกําเนิดทีเ่ ชือ่ ถือได (ถุงยางอนามัย ยาเม็ด
คุมกําเนิด และยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉิน) เมื่อมีเพศสัมพันธครั้งลาสุดกับแฟนหรือคูร ัก ป 2553-2554 นั้นเพิ่มขึ้น
ทั ้งในเพศชายและเพศหญิ ง และในทุ ก ระดั บ การศึก ษา (สํา นักระบาดวิท ยา 2555) และจากการวิ เคราะห
สถานการณ โ รคติ ดต อทางเพศสั มพั น ธ ของประเทศไทยใน 5 ปที่ผา นมา โดยสํา นักระบาดวิท ยา กระทรวง
สาธารณสุข พบกลุม อายุ 15-24 ป มีแนวโนมการปวยโรคติดตอทางเพศสัมพันธเพิม่ ขึน้ อยางตอเนือ่ ง จากอัตรา
41.5 ในป 2548 เปนอัตรา 89.5 ในป 2554 ซึง่ ผลกระทบสําคัญจากพฤติกรรมเสีย่ งทางเพศของวัยรุน นอกจาก
โรคติดตอทางเพศสัมพันธและเอดส คือ การตัง้ ครรภ จากขอมูลจากสํานักทะเบียนราษฎร กระทรวงมหาดไทย
และเมื่อเปรียบเทียบอัตราการคลอดของหญิงอายุ 15-19 ป ตอประชากรหญิงอายุ 15-19 ป 1,000 คน ก็พบ
แนวโนมเพิม่ สูงขึ้นจากอัตรา 49.3 ในป 2548 เปนอัตรา 53.6 ในป 2554 (สํานักอนามัยการเจริญพันธุ 2554)
และจากการศึกษาของโรงพยาบาลรามาธิบดี พบรอยละ 80 ของการตั้งครรภในวัยรุนเปนการตั้งครรภแบบไม
ตั้งใจ และ เปนการตั้งครรภนอกสมรส ซึ่งในกลุมที่มีการตั้งครรภพบรอยละ 30 จบลงดวยการทําแทง(สุวรรณา
เรืองกาญจนเศรษฐ 2553) จากกรณีปญหาดังกลาว วัยรุนจะมีภาวะแทรกซอนจากการตั้งครรภสูงกวาผูที่มีอายุ
เกินกวา 20 ป เชน ภาวะโลหิตจาง ความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ ภาวะคลอดกอนกําหนดสูง เจ็บครรภคลอด
นาน ฯลฯ รวมทั้งพบอัตราตายของมารดาอายุ 15-19 ป สูงกวามารดาที่มีอายุ 20-24 ป ถึง 3 เทา การที่วัยรุน
ตัง้ ครรภตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในชีวิต ไมวาจะเปนการตองหยุดหรือออกจากระบบการศึกษา การไมมี
งานทํา ภาระคาใชจายและรักษาพยาบาลขณะตั้งครรภ การคลอดบุตร และการเลี้ยงดูบุตรขณะที่วัยรุนเองยัง
ขาดวุฒิภาวะและความพรอมดานจิตใจสําหรับการเปนแม ยอมสงผลตอคุณภาพชีวิตของทั้งแมวัยรุนและบุตรที่
เกิดมา ทําใหปญหา“เด็กเกิดนอยแตดอยคุณภาพ” ของประเทศไทยทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น เปนภาวะวิกฤติ
หนึ่งที่มีผลกระทบทั้งดานสุขภาพทั้งกาย จิต การศึกษา เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ทั้งตอตัววัย รุน เอง
ครอบครัว และสังคมไทยในภาพรวม
ขณะที่ปญหาจากผลการพัฒนาดานเทคโนโลยีและสารสนเทศ ก็มีแนวโนมทวีความรุนแรงมากขึ้น จาก
การสํารวจการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือนของสํานักงานสถิติแหงชาติ พ.ศ.2553 พบ
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กลุมอายุ 6-14 ป (รอยละ 72) มีการใชคอมพิวเตอรสูงสุด รองลงมาคือกลุม อายุ 15-24 ป (รอยละ 57) กลุมที่มี
การใชอินเทอรเน็ตสูงสุดคือกลุมอายุ 15-24 ป (รอยละ 50) รองลงมาคือกลุมอายุ 6-14 ป (รอยละ 36) และการ
สํารวจการใชเวลาในการเลนเกมคอมพิวเตอรของเด็ก โดยศิริไชย หงษสงวนศรี และคณะ ในปพ.ศ.2546 พบรอยละ
85 ของนักเรียนมัธยมศึกษาในประเทศไทยเคยเลนเกม รอยละ 24 โดยเลนเกมมากกวา 4 วันตอสัปดาห และ
รอยละ 11 เลนเกมทุกวัน ใชเวลาเลนเกมประมาณ 3 ชัว่ โมงตอครัง้ ขอมูลจากศูนยวิจัยกรุงเทพโพลล ในป พ.ศ.
2546 พบวารอยละ 38 ของเยาวชนที่มีอายุ 11 ปขึ้นไป ในเขตกรุงเทพมหานครเลนเกมออนไลนถึง 3-4 วันตอ
สัปดาห และพบเด็กที่เลนเกมรอยละ 54 ใชเวลาเลน เกมตอครัง้ นานที่สุด 1-3 ชั่วโมง รอยละ 31 นาน 4-6
ชัว่ โมง รอยละ 6 นาน 7-10 ชัว่ โมง และรอยละ 3 มากกวา 10 ชั่วโมง สวนการสํารวจพฤติกรรมการติดเกม
ออนไลน ในกลุมเด็กและเยาวชนไทยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ใน พ.ศ.2548 โดยนภดล กรรณิกา
และคณะ พบเด็กอายุ 12 ปขึน้ ไปประมาณ 1.5 ลานคนนิยมเลนเกมออนไลน และพบวากลุมอายุ 7-25 ป ใช
เวลาเลนเกมเฉลี่ย 4.5 ชั่วโมงตอวัน และรอยละ 32 เลนเกมมากกวา 5 ชัว่ โมงตอวัน และ จากผลสํารวจในกลุม
เด็กไทยทีก่ ําลังเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6 ทีม่ ีจํานวนประมาณ 5 ลานคน พบวาเปนโรคสมาธิสัน้ รอยละ 6.5
คาดวา จะมีเด็กไทยปวยเปนโรคนีป้ ระมาณ 310,000 ราย ขณะทีท่ ัว่ โลกพบเด็กเปนโรคนี้รอยละ 5 ทั้งนี้พบวา
เด็กที่ปวยเปนโรคนี้หากไมรักษาจะทําให 2 ใน 3 หรือประมาณรอยละ 70 ของเด็กทีป่ วยมีอาการจนถึงผูใ หญ จะ
มีผลเสียตอทั้งตอเด็ก และสังคม โดยพบวา 1 ใน 4 ทําผิดกฎจราจร มีบุคลิกกาวราวอีก 1 ใน 10 มีปญหาใชสาร
เสพติด หรือมีปญหาสุขภาพจิตถึงขั้นพยายามฆาตัวตาย ซึ่งมีรอยละ 5 ที่ฆาตัวตายไดสําเร็จ
นอกจากนีย้ ังมีพฤติกรรมเสีย่ งซึง่ ทําใหเกิดปญหาสุขภาพที่เด็กวัยรุน เขาถึงไดงาย เชน การสูบบุหรี่และ
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ซึ่งจากขอมูลการสํารวจในป 2554 พบวาผูท ีส่ ูบบุหรีเ่ ริม่ สูบบุหรีอ่ ายุนอยทีส่ ุดเพียง
6 ป กลุมอายุ 15-18 ป มีอัตราการสูบบุหรีส่ ูงขึ้นอยางชัดเจน โดยขอมูลจากการสํารวจในป 2552 เทียบกับป
2554 พบวา มีอัตราการสูบบุหรีเ่ พิม่ จากรอยละ 7.6 เปนรอยละ 9.2 จํานวนและอัตราการสูบบุหรี่ มีแนวโนม
เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกลุม อายุ 15-17 ป เพิ่มจากรอยละ 19.8 เปนรอยละ 21.7 เยาวชนเริม่ สูบบุหรีเ่ ปนประจําที่
อายุ นอยลง จาก 18.5 ป เป น 17.4 ป เยาวชนอายุ น อยกวา 18 ป ยังคงเขาถึงและซื้อบุหรี่ซิกาแรตไดโดยงาย
โดยเฉพาะอยางยิ่งจากรานขายของชําใกลที่พักอาศัย ซึง่ มีการซือ้ บุหรี่แบบแบงมวนขายเพิม่ ขึน้ จาก รอยละ 84.3
เป น ร อยละ 88.3 เยาวชนอายุ ต่ํา กว า 18 ป ซื้อบุห รี่จ ากรานขายของชํามากที่สุดถึงรอยละ 97.7 เยาวชน
สังเกตเห็นการโฆษณา ณ จุดขายเพิม่ ขึน้ จากรอยละ 11.6 เปน 24.5 เยาวชนคิดจะเลิกยาสูบลดลง จากรอยละ
60.6 เหลือ 42.6 (สํานักควบคุมการบริโภคยาสูบ 2554)
และจากการสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติ พบวาในชวงป 2550-2554 ประชากรอายุ 15 ปขึ้นไป
มีอัตราการดืม่ เครือ่ งดื่มแอลกอฮอลเพิ่มขึ้นจากรอยละ 14.6 เปนรอยละ 16.3 ซึง่ มีแนวโนมสูงขึ้นทุกป ผลการ
สํารวจในป 2554 พบวาอายุเฉลี่ยการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลในกลุมเยาวชนทั้งเพศชายและเพศหญิงเร็วขึ้น
โดยเพศชายจะเริ่มดื่มที่อายุเฉลีย่ 19.4 ป และมีอัตราการดื่มสูงกวาเพศหญิง ประชากรอายุ 15-19 ป บริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอลมีจํานวนถึง 723,268 คน คิดเปนรอยละ 4.25 ของประชากรที่บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ทัง้ หมด (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2554) เครื่องดืม่ แอลกอฮอลเปนสาเหตุของการเจ็บปวย อาชญากรรมและ
ความรุนแรง จากผลการวิจัยเรื่องยุทธศาสตรลดการกระทําผิดของเด็ก และเยาวชนจากการดื่มแอลกอฮอลป
2549 พบวาเด็กและเยาวชนที่กระทําผิดสวนหนึ่งมีสาเหตุมาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล โดยคดีที่ทําผิดรวมกับการ
ดื่มสุรามากที่สุดคือการกระทําผิดฐานชีวิตและรางกายรอยละ 55.9 ฐานความผิดเกีย่ วกับเพศรอยละ 46.2 และ
ฐานความผิดเกี่ยวกับอาวุธ วัตถุระเบิดรอยละ 41.4
จากสถานการณดังกลาวขางตน สะทอนตัวอยางปญหาบางสวนของปญหาตางๆ ในวัยรุน อยางไรก็ตาม
ปญหาสุขภาพทางเพศ การตั้งครรภในวัยรุน รวมถึงพฤติกรรมเสี่ยงตางๆ เปนเรื่องที่ปองกันได หากวัยรุนสามารถ
เขาถึงขอมูล และบริการสุขภาพตางๆ ตลอดจนการสงเสริมวัยรุนมีความรูและทักษะการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง
เชน การเรียนรูเพศศึกษาอยางตอเนื่อง ความเขาใจเรื่องการคุมกําเนิดอยางถูกวิธี การเรียนรูควบคุมอารมณ
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ตนเอง หลีกเลี่ยง และปฏิเสธสือ่ ทางลบ สารเสพติด เหลา บุหรี่ แอลกอฮอล ฯลฯ ดังนั้นการพัฒนาสุขภาพเด็ก
วัยรุนทั้งทางกาย จิตใจและสังคม จึงเปนเรื่องเรงดวนที่หนวยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข ไดแก กรมอนามัย
กรมควบคุมโรคและกรมสุขภาพจิต ตองเรงการดําเนินการบูร ณาการแผนงาน/โครงการ ภายใตยุทธศาสตร
สงเสริมสุขภาพและปองกันโรคกลุมวัย ทั้งนี้ยังสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรพัฒนาอนามัยการเจริญ
พันธุแหงชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2553-2557) ทีเ่ นนการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุท ีด่ ีในกลุม ประชากรวัยรุน และ
เยาวชนกอนและแผนยุทธศาสตรปองกันและแกไขปญหาเอดสแหงชาติ พ.ศ.2555-2559 อันจะสงผลตอการ
แกไขและปองกันปญหาการตัง้ ครรภ การติดเชือ้ โรคติดตอทางเพศสัมพันธและโรคเอดส และปญหาสุขภาพอืน่ ๆ
ในประชากรวัยนี้ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เปาประสงค
1. เพื่อปองกันและลดปญหาสุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยงดานเพศสัมพันธ การตั้งครรภไมพรอม โรคเอดส และ
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ ในกลุมเปาหมายวัยรุนและเยาวชน อายุ 10-24 ป ที่อยูในระบบการศึกษาและ
นอกระบบการศึกษา รวมทั้งชนบทหางไกล ชุมชนแออัด สถานประกอบการ เด็กเรรอน ดอยโอกาสและเด็ก
พิเศษ
2. เพื่อใหวัยรุนและเยาวชนกลุมเสี่ยงและกลุมปญหาดานสุขภาพกาย จิตและสังคม ไดรับการดูแล ชวยเหลือ
และบริการดานสาธารณสุขอยางมีประสิทธิภาพ
3. เพือ่ ปองกันไมใหเยาวชนเขาถึงยาสูบ เครื่องดื่มแอลกอฮอล ยาเสพติด ไดงายโดยเฉพาะกลุมวัยรุน และ
เยาวชน
ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1 การรณรงคสรางความตระหนักและการเขาถึงกลุมวัยรุน
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาและการขับเคลื่อนนโยบายการดําเนินงานวัยรุน
ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งของการบูรณาการแกไขปญหาวัยรุนในพื้นที่
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบบริการสุขภาพวัยรุนในสถานบริการ
ยุทธศาสตรที่ 5 การวิจัยและปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาสุขภาพวัยรุน
กลวิธีการดําเนินงาน
1. สรางเครือขายทางสังคม และสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน สถานศึกษา ครู เยาวชนแกนนํา ในการ
ปองกันและรณรงคลดพฤติกรรมเสีย่ งดานเพศสัมพันธ การตั้งครรภไมพรอม โรคเอดส และโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ การสูบบุหรี่ การดื่มแอลกอฮอล ในวัยรุน และเยาวชน ตลอดจนเสริมสรางความรวมมือให
สถานศึกษาปลอดบุหรี่ และรณรงคผานสือ่ มวลชน เพื่อใหความรูเรือ่ งโทษ พิษภัยยาสูบแอลกอฮอล ทีม่ ีผล
ตอสุขภาพและกลยุทธของอุตสาหกรรมยาสูบ
2. สังคมและสื่อมวลชนเห็นความสําคัญของวัยรุนและสื่อสารขอมูลทางบวกสูสาธารณะ และเปดโอกาสให
วัยรุนไดมีพื้นที่ในการแสดงศักยภาพของตนเอง
3. จัดเวทีสัมมนาผูบริหาร เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย 1 โรงเรียน 1 โรงพยาบาล
4. เพิ่มการเขาถึงกลุมเปาหมายและการสงตอชวยเหลือกลุมที่มีปญหากาย จิต สังคม โดยโครงการคูเครือขาย
โรงเรียน 1 แหง ตอ 1 โรงพยาบาลในพื้นที่เดียวกัน
5. พัฒนาคลินิกวัยรุนในโรงพยาบาล/สถานบริการ ดําเนินงานตามแนวทางมาตรฐาน(Youth Friendly
Health Services: YFHS) โดยบูรณาการกับแนวทาง Teen Center และบริการการใหคําปรึกษา
(Psychosocial clinic)โดยโรงพยาบาลเนนจัดกิจกรรมสําหรับวัยรุน กลุมทีม่ ีพฤติกรรมเสีย่ งทีร่ ับการสงตอ
จาก สถานศึกษา/ชุมชน และทีเ่ ขามารับบริการในโรงพยาบาล หรือการจัดกิจกรรมเชิงรุกในสถานศึกษา/
ชุมชน
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6. มีการเชื่อมตอระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษากับระบบบริการคลินิกวัยรุนของสถานบริการ
สาธารณสุข
7. สงเสริมใหโรงเรียนมีการจัดการสอนเพศศึกษาทั้งในและนอกหลักสูตร
8. วิจัยและปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาความรูและถายทอดองคความรูในการพัฒนาสุขภาพวัยรุน
9. สงเสริมใหชุมชนมีมาตรการปองการเขาถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอลและยาสูบทางดานกายภาพ ไดแก สถานที่
บุคคล วัน เวลา ในการหามขาย หามดื่ม และหามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลและยาสูบ รวมถึงการเขาถึง
ทางดานจิตใจไดแกการโฆษณา การสงเสริมการขายและการทํา CSR ของเครื่องดื่มแอลกอฮอลและยาสูบ
ตัวชี้วัด/เปาหมาย
KPI ระดับกระบวนการ
1. รอยละของศูนยใหคําปรึกษาคุณภาพ (Psychosocial Clinic) และเชื่อมโยงกับระบบชวยเหลือนักเรียนใน
โรงเรียน เชน ทองไมพรอม ยาเสพติด บุหรี่ คลินิกวัยรุน ฯลฯ (ไมนอยกวา 70)
2. รอยละ 30 ของโรงพยาบาล/สถานบริการที่มีคลินิกวัยรุนผานการประเมินรับรองมาตรฐาน YFHS (กรมอ.)
ทีบ่ ูรณาการกับ Teen Center (กรม คร.) และการบริการใหคําปรึกษาใน Psychosocial Clinic (กรม
สจ.)
3. รอยละ 20 ของอําเภอผานเกณฑประเมินมาตรฐานอําเภออนามัยการเจริญพันธุ และอําเภอควบคุมโรค
เขมแข็ง
4. รอยละ 100 สถานศึกษาจัดเปนเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย
5. ทุกจังหวัดมีการดําเนินงานปองกัน และควบคุมเครื่องดืม่ แอลกอฮอลในพื้นที่ทุกกลุม เปาหมาย โดยเฉพาะ
ในกลุมเยาวชน และกลุมนักดื่มหนาใหม
6. เยาวชนไดรับความรู และทักษะในการปองกันและสุขภาวทางเพศ และอยูรวมกับผูติดเชื้อเอชไอวีอยางปกติ
KPI ระดับผลลัพธ
1. รอยละ 50 ของนักเรียนที่มีปญหาสุขภาพกาย จิต และสังคมในพื้นที่เปาหมายคูเครือขายไดรับการดูแล
ชวยเหลือ ในป 2557
2. อัตราการใชถุงยางอนามัยของนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษา ( ไมนอยกวารอยละ 50 )
3. รอยละ 50 ของคูเครือขายฯไดรับการชวยเหลือปญหาสุขภาพกาย จิตและสังคม
4. รอยละ 80 ของเยาวชน โดยเฉพาะวัยรุนรับรู และเขาใจโทษ พิษภัยยาสูบที่มีผลตอสุขภาพและกลยุทธ
ของอุตสาหกรรมยาสูบ
5. ความชุกของผูบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลในประชากร 15-19 ป ไมเกินรอยละ 12.7
KPI ระดับ Impact
1. อัตราการคลอดในหญิงอายุ 15-19 ป ลดจากอัตรา 55 เปน 50 ตอ 1,000 ใน 5 ป (2556-2560)
2. อัตราการคลอดในหญิงอายุ 10-14 ป ลดจากอัตรา 1.62 เปน 1 ตอ 1,000 ใน 5 ป (2556-2560)
3. อัตราปวยดวยโรคติดตอทางเพศสัมพันธลดลงจากป 2555 รอยละ 30
4. ระดับคาเฉลี่ยเชาวนปญญาเด็กไมต่ํากวาเกณฑมาตรฐานระดับ 100 ในป 2559
5. รอยละของเด็กที่มีความฉลาดทางอารมณไมต่ํากวาเกณฑมาตรฐานมากกวา 70 ในป 2559
6. ผูสูบบุหรี่วัยรุน อายุ 15-18 ป ไมเกินรอยละ 10 ใน 3-5 ป (2556-2560)
7. จํานวนนักดื่มหนาใหมที่เปนวัยรุน (ลดลงรอยละ 50)
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แผนกิจกรรม / งบประมาณ
กลวิธี
เปาหมาย
การดําเนินงาน

KPI

ยุทธศาสตรที่ 1 การรณรงคสรางความตระหนักและการเขาถึงกลุมวัยรุน
1.เสริมสรางความรู ทัศนคติ
และทักษะของเยาวชนใน
การประกอบพฤติกรรมทาง
เพศที่มีสุขภาวะ และอยู
รวมกับผูต ิดเชื้อเอชไอวีได
อยางปกติ
2.ชุมชนมีสวนรวม
3. สังคมและสื่อมวลชนเห็น
ความสําคัญของวัยรุนและ
สื่อสารขอมูลทางบวกสู
สาธารณะ
4.สังคมเปดโอกาสใหวัยรุน
ไดมีพื้นที่ในการแสดง
ศักยภาพของตนเอง
5.รณรงคและเผยแพรให
ความรูส ุขภาพจิตผาน
Local AirWar (Mental
Health Leteracy)

1. วัยรุนมีพฤติกรรมการ
ปองกันควบคุมโรคเอดส
และโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธที่ถูกตอง

1.รอยละ 80 ของเยาวชนโดยเฉพาะ
วัยรุนรับรูและเขาใจโทษพิษภัยสูบที่
มีผลตอสุขภาพและกลยุทธของ
อุตสาหกรรมยาสูบ
2.เยาวชนที่เปนผูนําในการควบคุม
ยาสูบ ดําเนินการปองกันการ
ควบคุมยาสูบในสถานศึกษาไมนอย
กวาจังหวัดละ 5 คน
3.ความชุกของผูบริโภคเครื่องดีม่
แอลกอฮอลในประชากร 15-19 ป
ไมเกินรอยละ 12.7 ในป 2554
4.รอยละจังหวัดที่มีการดําเนินการ
ควบคุมเครื่องดืม่ แอลกอฮอลจงั หวัด
100%
5.อัตราการสูบบุหรี่วยั รุนอายุ 15-18
ป ไมเกินรอยละ 10

กิจกรรม
กท./กรมวิชาการ/ศูนยเขต
1.พัฒนาชุดโปรแกรมเฝาระวังและคัดกรองวัยรุน
กลุมเสี่ยง

การควบคุมการบริโภคยาสูบ
โดยรณรงคปอ งกันและแกไข
1.การใหความรูเ รื่องโทษ พิษภัยยาสูบที่มีผลตอ
สุขภาพและกลยุทธของอุตสาหกรรมยาสูบแก
เยาวชน โดยเฉพาะกลุม วัยรุน วัยเรียน
2. จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งและ
การมีสวนรวมของครูและบุคลากรในสถานศึกษา
ในการชวยปองกันเยาวชนจากยาสูบ และใหครู
และบุคลากรประพฤติเปนแบบอยางโดยการเลิกสูบ
บุหรี่
3. การสนับสนุนเยาวชนใหเปนผูนําในการควบคุมยาสูบ
4. จัดกิจกรรมเฝาระวังและควบคุมยาสูบใน
สถานศึกษา
5. สรางเครือขายทางสังคมดําเนินการให
สถานศึกษาปลอดบุหรี่
6. ดําเนินการใหสถานศึกษาจัดเปนเขตปลอดบุหรี่
ตามกฎหมาย มีการติดปายหามสูบบุหรี่และหามมิ
ใหมีการสูบบุหรี่ในสถานศึกษา พรอมทั้งมีการ

จังหวัด

กิจกรรม

1.สงเสริมใหเกิดการใช
โปรแกรมเฝาระวังคัด
กรองวัยรุนกลุมเสี่ยง
2.ติดตาม นิเทศ กํากับ
และประเมินผลการใช
โปรแกรมเฝาระวังคัด
กรองวัยรุนกลุมเสี่ยงใน
พื้นที่
การควบคุมการบริโภค
ยาสูบ
- รวมกับสถานศึกษาใน
พื้นที่ในการจัดกิจกรรม
เฝาระวังและควบคุม
ยาสูบในสถานศึกษา
โดยเฉพาะ จังหวัดที่มี
อัตราการสูบบุหรี่สูงกวา
เปาหมายเมื่อสิ้นสุดแผน
ป 2557 (รอยละ 18.7)
- ดําเนินการรวมกับ
สถานศึกษาในการให
สถานศึกษาจัดเปนเขต
ปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย
มีการติดปายหามสูบ
บุหรี่และหามมิใหมีการ
สูบบุหรี่ในสถานศึกษา
- สนับสนุนขอมูลความรู

งบประมาณ
(ลานบาท)

หนวยงาน
หลัก

10,000 /จังหวัด กรมสจ.
= 770,000

15.4 ลาน
(77 จว. X 0.2
ลานบาท)
(ใชงบPPใน
พื้นที่)

กรมควบคุม
โรค
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การดําเนินงาน

เปาหมาย

KPI

กิจกรรม
กท./กรมวิชาการ/ศูนยเขต

จังหวัด

กิจกรรม

กําชับไมใหสูบบุหรี่ขณะอยูในเครือ่ งแบบ

หรือวิทยากรในการ
ดําเนินการให
สถานศึกษาเปนเขต
ปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย
รวมทั้งใหมีการบรรจุ
หรือสอดแทรกขอมูล
ความรูเกี่ยวกับโทษ พิษ
ภัยและผลกระทบของ
การสูบบุหรี่ในการเรียน
การสอนทุกระดับชั้น
- รวมกับสถานศึกษา
สราง/พัฒนาใหเกิดแกน
นํา/ผูนําในการควบคุม
การบริโภคยาสูบใน
สถานศึกษาอยางตอเนื่อง
- ติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานเพื่อเปน
ฐานขอมูลและ
พัฒนาการดําเนินงานใน
สถานศึกษาตอไป

การควบคุมเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล
1. รางกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลให
สอดคลองกับสถานการณ และในทางปฏิบัติ
2. ชี้แจงเจตนารมณและแนวทางการปฏิบัตติ าม
กฎหมายแกพนักงานเจาหนาที่และผูที่เกีย่ วของ
3. อบรมพัฒนาศักยภาพของพนักงานเจาหนาที่
ในการบังคับใชกฎหมายควบคุมเครื่องดื่ม

การควบคุมเครือ่ งดืม่
แอลกอฮอล
1. จัดประชุมคณะกรรมการ
ควบคุมเครื่องดืม่ แอลกอฮอล
จังหวัด
2. สื่อสาร ประชาสัมพันธ
สรางความเขาใจ

งบประมาณ
(ลานบาท)

(เงินสนับสนุน
จาก สสส.
จังหวัดละ
40,4500 บาท*)
=3.1185 ลาน

หนวยงาน
หลัก

กรมควบคุม
โรค
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เปาหมาย

KPI

กิจกรรม
กท./กรมวิชาการ/ศูนยเขต
แอลกอฮอล
4. ดําเนินงานตรวจการฝาฝนกฎหมายควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล โดยเฉพาะในชวงเทศกาลป
ใหม สงกรานต และวันพระใหญ
5. ติดตามผลการดําเนินงานควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลในภาพรวมของประเทศ
6. การพัฒนาเครือขายเยาวชนในการเฝาระวังการ
ฝาฝนกฎหมายการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล
7. จัดทําสื่อตนแบบเพื่อประชาสัมพันธการปฏิบัติ
ตามกฎหมายเพื่อควบคุมเครื่องดืม่ แอลกอฮอล

จังหวัด

กิจกรรม

กฎหมายควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลใน
พื้นที่รับผิดชอบ
3. คัดเลือกพนักงานเขา
รวมอบรมฯ และติดตาม
การดําเนินงานของ
พนักงานเจาหนาที่
4. ติดตามการ
ดําเนินงานของพนักงาน
เจาหนาที่ในพื้นที่
5. จัดการอบรมพนักงาน
เจาหนาทีเ่ พิ่มเติมตามความ
ตองการ
6. เฝาระวัง รับเรื่อง
รองเรียนและออกตรวจ
การฝาฝนกฎหมาย
ควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลในพืน้ ที่
7. ติดตามผลการ
ดําเนินงานควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลใน
ภาพรวมของพื้นที่รับผิดชอบ
8. สรางพัฒนาติดตาม
การดําเนินงานของ
เครือขายเยาวชนในการ
เฝาระวังการฝาฝน
กฎหมายในพื้นที่
รับผิดชอบ

งบประมาณ
(ลานบาท)

หนวยงาน
หลัก

3,850,000
(77 จว.
x50,000)
3,850,000
(77 จว.
x50,000)
(ใชงบPPใน
พื้นที่)

3,850,000
(77จว.x50,000)
(ใชงบPPใน
พื้นที่)
7.7 ลาน
(จังหวัดละ
100,000 บาท x
77 จว.)
(ใชงบPPใน
พื้นที่)
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KPI

กิจกรรม
กท./กรมวิชาการ/ศูนยเขต

2.สื่อสารเพื่อการปองกัน
โรคเอดสและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
2.1 จัดทําสื่อรณรงคประชาสัมพันธสําหรับ
กระจายใหเครือขายทั่วประเทศ
2.2 จัดกิจกรรมรณรงคเนื่องในวันสําคัญ
- วันเอดสโลก
- วันวาเลนไทน
2.3 ผลิตและพัฒนาสื่อตนแบบเพื่อการปองกัน
โรคเอดสและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาและการขับเคลื่อนนโยบายการดําเนินงานวัยรุน
1. จัดเวทีสัมมนาผูบริหาร
(Policy Advocate) เพี่อ
ขับเคลื่อนนโยบาย 1
โรงเรียน ตอ 1 โรงพยาบาล
ในพื้นที่เดียวกัน

1.ผูบริหาร :
กระทรวงศึกษาธิการและ
กระทรวงสาธารณสุข ใน
ระดับพื้นที่

มีการจัดการขับเคลื่อนนโยบาย
ผูบริหารระดับพื้นที่

1.จัดประชุมชี้แจงการดําเนินงานในการขับเคลื่อน
นโยบาย
2.พัฒนาชุดโปรแกรมการดําเนินงานสุขภาพจิต
โรงเรียนสําหรับบุคลากรสาธารณสุข

จังหวัด

กิจกรรม

9 เผยแพร ประชาสัมพันธ
ขอมูล ความรู เพือ่ ควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลใน
พื้นที่
3 สื่อสารเพื่อการ
ปองกันโรคเอดสและ
โรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ
-. สํารวจความตองการ
- บริหารจัดการและ
กระจายสื่อรณรงค
ประชาสัมพันธใหกับ
เครือขายในพื้นที่
- รณรงคประชาสัมพันธรวมกับเครือขาย
ในพื้นที่จังหวัด
-. จัดกิจกรรมรณรงคเนื่อง
ในวันสําคัญ
- วันเอดสโลก
- วันวาเลนไทน
การขับเคลื่อนนโยบาย
ระดับจังหวัด
1.ประสานเพื่อสนับสนุน
การดําเนินงานและ
ใหบริการในพื้นที่

งบประมาณ
(ลานบาท)

PP

10,000 /จังหวัด
รวม 0. 77 ลาน
10,000 /อําเภอ
(ใชงบPPใน
พื้นที่)
รวม 9 ลาน

หนวยงาน
หลัก

กรมควบคุม
โรค

กรม สจ.
(หลัก)
กรม อ.
(รวม)
กรม คร.
(รวม)
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การดําเนินงาน

เปาหมาย
2.ผูดําเนินงานสสจ./
สถานบริการสาธาณสุข/
สถานศึกษา

KPI

กิจกรรม
กท./กรมวิชาการ/ศูนยเขต

จังหวัด

กิจกรรม

2.สนับสนุนองคความรู
ขอมูลทางวิชาการงาน
สุขภาพจิตโรงเรียน
3. สนับสนุนเรงรัดการ
ดําเนินงานสรางเสริม
สุขภาพจิตโรงเรียนใน
พื้นที่
4.คัดกรองวัยรุนที่มี
ปญหา 4 ดาน เพื่อดูแล
รักษาหรือสงตอเขา
คลีนิกวัยรุน
5.ติดตาม นิเทศ กํากับ
และประเมินผลการ
ดําเนินงานสุขภาพจิต
โรงเรียนในพืน้ ที่

งบประมาณ
(ลานบาท)

หนวยงาน
หลัก
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KPI

ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งของการบูรณาการแกไขปญหาวัยรุนในพื้นที่

1. เพิ่มการเขาถึง
กลุมเปาหมายและการสงตอ
ชวยเหลือกลุม ที่มีปญหา
โดยโครงการคูเ ครือขาย
โรงเรียน 1 แหง ตอคลินิกให
คําปรึกษา 1 แหงในพื้นที่
เดียวกัน
2.มีการเชื่อมตอ
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
ของโรงเรียนกับระบบ
บริการคลินิกวัยรุนของ
สถานบริการสาธารณสุข
3.สงเสริมใหสถานศึกษา/
โรงเรียนมีการจัดการสอน
เพศศึกษาทั้งในและนอก
หลักสูตร

4.ชุมชนมีสวนรวม
5.สังคมและสื่อมวลชนเห็น
ความสําคัญของวัยรุนและ

1. กลุมเปาหมายวัยรุน
และเยาวชนอายุ10-24 ป
ที่มีพฤติกรรมเสีย่ งตอ HIV
STI ตั้งครรภ (< 20 ป)
และสุขภาพอื่นๆ วัยรุนและ
เยาวชนที่มีปญหาสุขภาพ
ที่อยูในระบบการศึกษาและ
นอกระบบการศึกษา รวมทัง้
ชนบทหางไกล สลัม สถาน
ประกอบการ เด็กเรรอ น
ดอยโอกาสและเด็กพิเศษ
ทุกกลุมเขาถึงบริการสุขภาพ
2.โรงพยาบาลในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขทุก
แหง
3.วัยรุนมีพฤติกรรมสุขภาพ
กาย จิต สังคมดี โดยดูแล
กลุมเสี่ยง ไดแก ปญหาทอง
ไมพรอม พฤติกรรมทาง
เพศสัมพันธ โรคเอดส
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ
ปญหาทางสติปญ
 ญา และ
ความฉลาดทางอารมณ
4.องคกร ภาคีเครือขาย
ในชุมชนมีสวนรวมปองกัน
และแกปญ
 หาพฤติกรรม

1.รอยละของศูนยใหคําปรึกษา
คุณภาพ (Psychosocial Clinic)
และเชือ่ มโยงกับระบบชวยเหลือ
นักเรียนในโรงเรียน เชน ยาเสพติด
บุหรี่ คลินิกวัยรุน ฯลฯ (ไมนอยกวา
70)

กิจกรรม
กท./กรมวิชาการ/ศูนยเขต

1.จัดประชุมบูรณาการในการทํางานรวมกัน
ระหวางกรมอนามัย กรมควบคุมโรค และกรม
สุขภาพจิต
2.อบรมเสริมสรางความรูและหลักการเรียนรูแบบ
มีสวนรวมดวยทักษะชีวิตนักเรียนวัยรุนใน รร.
มัธยมศึกษา ใหกับบุคลากรฝายการศึกษาและฝาย
สาธารณสุขระดับเขต
3. สนับสนุนสงเสริมการ
ดําเนินงานอําเภออนามัยการเจริญพันธุ และ
อําเภอควบคุมโรคเขมแข็งแบบยั่งยืน
(คือการขับเคลื่อนงานในระดับอําเภอที่ดําเนินงาน
เรื่องเพศและอนามัยการเจริญพันธุในวัยรุนและ
เยาวชน โดยบูรณาการและเสริมสรางความ
เขมแข็งขององคกรพื้นที่ในงานอนามัยวัยรุนทั้ง
อําเภอ องคกรปกครองสวนทองถิ่น สถานบริการ
สาธารณสุข สถานศึกษา ครอบครัว และชุมชน)

2.รอยละ 20 ของอําเภอผานเกณฑ 4. ขับเคลื่อนงานดานการ
ประเมินมาตรฐานอําเภออนามัยการ ปองกันเอดส ในสถานศึกษา รอบ SSF ปที่ 2
เจริญพันธุ และอําเภอควบคุมโรค
4.1ประชุมคณะทํางาน ผูแทนจากสถานศึกษา

จังหวัด

กิจกรรม

1.พัฒนาศักยภาพระบบ
คูเครือขายศึกษา
สาธารณสุขในการดูแล
วัยรุน
2.ประชุมสรุปบทเรียน
ปญหาวัยรุนใน
สถานศึกษากับภาคี
เครือขาย
3.อบรมพัฒนาศักยภาพ
ทักษะชีวิตนักเรียนวัยรุน
ใน รร.มัธยมศึกษา
จังหวัดละ 1 คาย/ศูนย
อนามัย

4. ประชุม อปท.และ
ภาคีเครือขาย เพื่อ
แลกเปลีย่ นเรียนรูก ารมี

งปม.

(ลานบาท)

หนวยงาน
หลัก

10,000 /
อําเภอ
(ใชงบPPใน
พื้นที่)
รวม 9 ลาน
5 ลาน
(ของบเพิม่ )

กรม สจ.

จังหวัดละ 2
แสน
=2.4 ลาน
(ใชงบPPใน
พื้นที่)

กรมอนามัย
(สํานักส.)

PP

กรมอนามัย

กรมอนามัย
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การดําเนินงาน
สื่อสารขอมูลทางบวกสู
สาธารณะ
6.สังคมเปดโอกาสใหวัยรุน
ไดมีพื้นที่ในการแสดง
ศักยภาพของตนเอง
7. การสงเสริมใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ไดมี
สวนรวมในการสงเสริมการ
เขาถึงถุงยางอนามัยในพื้นที่

เปาหมาย

เสี่ยงในวัยรุนและเยาวชน
เขมแข็ง
และมีมาตรการทางสังคม
เพือ่ ปองกันและแกไขปญหา

KPI

กิจกรรม
กท./กรมวิชาการ/ศูนยเขต
เครือขายแกนนําดานการปองกันเอดส เพื่อวาง
แผนการปฏิบตั งิ าน และวางหลักสูตรในการ
อบรมแกนนําเยาวชน
4.2 พัฒนาศักยภาพเครือขายแกนนําสถานศึกษา
ใหม จํานวน 50 แหง
4.3 สนับสนุนการดําเนินงานในสถานศึกษา
จํานวน 175 แหง ใหมีโครงการดานการปองกัน
การติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
ในสถานศึกษา
4.4 ติดตาม นิเทศ กํากับและประเมินผล
กิจกรรมของสถานศึกษาในพื้นที่
4.5 จัดเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรูการดําเนินงานดาน
การปองกันเอดสระหวางสถานศึกษา

5.สนับสนุนถุงยางอนามัย
และสารหลอลื่นเพื่อการปองกันการติดเชื้อเอชไอ
วี และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ

จังหวัด

กิจกรรม

งปม.

(ลานบาท)

สวนรวมในการแกไข
ปญหาวัยรุนและเยาวชน
5.รวมมือกับภาคี
เครือขาย(ภาครัฐ/
เอกชน/สือ่ มวลชน/
อปท./แกนนําชุมชน
ฯลฯ จัดกิจกรรมให
ความรูและพูดคุยเรื่อง
ความรักและเรื่องเพศ
โดยใชดนตรี หรือสื่อ
สรางสรรคทเี่ หมาะสม
กับวัยรุนและเยาวชน
6.จัดเวทีประชาคม
และจัดทํามาตรการทาง
สังคมในแตละพื้นที่เพื่อ
สรางปจจัยเอื้อตอการ
ดําเนินงานและการ
พัฒนาสูความยั่งยืน
2.4 ลาน
7.รวมกับสํานักงาน
ปองกันควบคุมโรค เขต (ของบเพิม่ )
และสํานักสวนกลาง ใน งบPPในพืน้ ที่
การวางแผนการ
ปฏิบัติงาน และวาง
หลักสูตรในการอบรม
แกนนําเยาวชน พัฒนา
ศักยภาพเครือขายแกน
นําสถานศึกษา

หนวยงาน
หลัก

กรมคบคุม
โรค
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เปาหมาย

KPI

กิจกรรม
กท./กรมวิชาการ/ศูนยเขต
6. ขับเคลื่อนงานดานการปองกันเอดส ใน
สถานศึกษา รอบ SSF ปที่ 2
6.1ประชุมคณะทํางาน ผูแทนจากสถานศึกษา
เครือขายแกนนําดานการปองกันเอดส เพื่อวาง
แผนการปฏิบตั งิ าน และวางหลักสูตรในการ
อบรมแกนนําเยาวชน
6.2 พัฒนาศักยภาพเครือขายแกนนําสถานศึกษา
ใหม จํานวน 50 แหง
6.3 สนับสนุนการดําเนินงานในสถานศึกษา
จํานวน 175 แหง ใหมีโครงการดานการปองกัน
การติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
ในสถานศึกษา
6.4 ติดตาม นิเทศ กํากับและประเมินผล
กิจกรรมของสถานศึกษาในพื้นที่
6.5 จัดเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรูการดําเนินงานดาน
การปองกันเอดสระหวางสถานศึกษา

จังหวัด

กิจกรรม

-.สนับสนุนการ
ดําเนินงานใน
สถานศึกษา ติดตาม
นิเทศ กํากับและ
ประเมินผลกิจกรรมของ
สถานศึกษาในพื้นที่
8. สํารวจความตองการ
9. บริหารจัดการ
กระจายถุงยางอนามัย
และสงเสริมการใช
ถุงยางอนามัยใหกับ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในพื้นที่รบั ผิดชอบ

งปม.

(ลานบาท)

หนวยงาน
หลัก

7.7 ลาน
(จังหวัดละ
100,000 บาท x
77 จังหวัด)
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เปาหมาย

KPI

ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบบริการสุขภาพวัยรุนในสถานบริการ
1. มี 1 โรงเรียน 1
1. บูรณาการงานบริการ
โรงพยาบาลในพืน้ ที่
วัยรุน (Youth Friendly
Health Services :YFHS ) เดียวกัน/อําเภอ
กับ Teen center และ
บริการการใหคําปรึกษา
(Psychosocial clinic)

1.รอยละของศูนยใหคําปรึกษา
คุณภาพ (Psychosocial Clinic)
และเชื่อมโยงกับระบบชวยเหลือ
นักเรียนในโรงเรียนเชนทองไมพรอม
ยาเสพติด บุหรี่ คลินิกวัยรุน ฯลฯ
(ไมนอยกวา 70)
2.รอยละ 30 ของโรงพยาบาลทีม่ ี
คลินิกวัยรุนผานการประเมินรับรอง
ตามมาตรฐาน YFHS (กรมอ.)
ที่บูรณาการกับ Teen Center
(กรมคร.) และการบริการให
คําปรึกษากาย จิต สังคม
Psychosocial Clinic (กรมสจ.)
โรงพยาบาลเนนจัดกิจกรรมสําหรับ
วัยรุนกลุมทีม่ ีพฤติกรรมเสี่ยงที่รับ
การสงตอจากสถานศึกษา/ชุมชน
และที่เขามารับบริการใน
โรงพยาบาล หรือการจัดกิจกรรม
เชิงรุกในสถานศึกษา/ชุมชน
3. อัตราการคลอดในหญิงอายุ 1519 ป ลดจาก อัตรา 55 เปน 50 ตอ
1,000 ใน 5 ป(2556-2560)
4. อัตราการคลอดในหญิงอายุ 1014 ป ลดจาก อัตรา 1.62 เปน 1
ตอ 1,000 ใน 5 ป (2556-2560)

กิจกรรม
กท./กรมวิชาการ/ศูนยเขต

พัฒนาองคความรูก ารดําเนินงานสุขภาพจิต
วัยรุน 7 เรื่อง
1) พัฒนาชุดโปรแกรมการดําเนินงานจิดสังคม
บําบัดในคลีนิกวัยรุนสําหรับบุคลากรสาธารณสุข
1.1) คูมือการดําเนินงาน
และมาตรฐาน Psychosocial สําหรับบุคลากร
สาธารณสุข
1.2) การดําเนินงานคูเครือขายในระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนสําหรับบุคลากรสาธารณสุข
2) การพัฒนาและถายทอดองคความรูเ พือ่
เสริมสรางสุขภาพจิตและบริการปรึกษา
สุขภาพจิตวัยรุน (เด็กติดเกม /เพศศึกษา/
ปญหาพฤติกรรม)
2.1) คูมือการใหัคําปรึกษาวัยรุนสําหรับบุคลากร
สาธารณสุข
2.2) คูมือการดูแลจิตเวชวัยรุนฉุกเฉินสําหรับ
บุคลากรสาธารณสุข
2.3) คูมือเพศศึกษาสําหรับบุคลากรสาธารณสุข
2.4) หลักสูตรวิทยากรการใหัคําปรึกษาวัยรุน
เรื่องการตั้งครรภไมพรอมสําหรับบุคลากร
สาธารณสุข
2.5) คูมือการปองกันและแกไขปญหา ติดเกม
สําหรับบุคลากรสาธารณสุข

จังหวัด

กิจกรรม

1.พัฒนา Psychosocial
Clinic Model
1. สนับสนุนองคความรู
และชุดโปรแกรมการ
ดําเนินงานจิดสังคม
บําบัดในคลีนิกวัยรุน
2.สนับสนุนใหเกิดการ
จัดบริการใน รพช. พื้นที่
เปาหมาย
3.สนับสนุนใหเกิดความ
เขมแข็งของระบบสงตอ
ในระบบบริการ
สาธารณสุข
4.ติดตาม นิเทศ กํากับ
การดําเนินงานคลินิก
วัยรุนรวมกับหนวยงาน
ในพืน้ ที่
5.รวบรวมและจัดสงชอ
มูลการดําเนินงานคลินิก
วัยรุน ในระบบฐานขอมูล
43 แฟม

งปม.

(ลานบาท)

หนวยงาน
หลัก

10,000 /อําเภอ กรมสจ.
(ใชงบPPใน
กรมอ.
พื้นที่)
กรม คร.
รวม 9 ลาน
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เปาหมาย

KPI

5.อัตราปวยดวยโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธลดลงจากป 2555
รอยละ 30
6.รอยละของเด็กและเยาวชนอายุ
15-24 ป ที่มีการปองกันตนเองโดย
ใชถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ
ครั้งลาสุดเพิ่มขึ้นรอยละ 2 ตอป

กิจกรรม
กท./กรมวิชาการ/ศูนยเขต
3) พัฒนาระบบเยี่ยมสํารวจและประเมิน
คุณภาพโรงพยาบาล/สถานบริการตาม
มาตรฐาน YFHS
3.1 พัฒนาทีมเยี่ยมสํารวจและประเมินโรงพยาบาลตาม
YFHSระดับสวนกลางและระดับเขต
3.2 สุมเยี่ยมสํารวจและประเมินโรงพยาบาลตาม
มาตรฐานYFHS โดยสวนกลาง
3.3 เยี่ยมสํารวจและประเมินโรงพยาบาลตาม
มาตรฐานYFHS โดยศูนยอนามัยและสํานักงาน
ปองกันควบคุมโรค ศูนยสุขภาพจิต
3.4 มอบเกียรติบัตร/โลยกยองเชิดชูเกียรติ
สําหรับโรงพยาบาลที่ผานการประเมินและรับรอง
YFHS
3.5 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูการดําเนินงานคลินิก
วัยรุน
3.6 จัดทําคูมือ สื่อ วิดิทัศน หุนจําลอง ที่จําเปนใน
การใหบริการและเหมาะสมในการใหความรูและ
ใหบริการแกกลุม เปาหมาย
3.7 พัฒนาเครื่องมือแนวทางการดูแลสุขภาพ
วัยรุน มารดาวัยรุนและบุตรในสถานศึกษา
3.8 อบรมบุคลากรเรื่องการใชวิธีคุมกําเนิด
สําหรับวัยรุนที่ทันสมัยและจัดซื้อเวชภัณฑ
คุมกําเนิดที่มคี วามจําเปนเพื่อสนับสนุน
โรงพยาบาลทีม่ ีคลินิกวัยรุน

จังหวัด

กิจกรรม

งปม.

(ลานบาท)

หนวยงาน
หลัก

จังหวัดละ 1
แสน x 76
จังหวัด
= 7.6 ลาน
(ของบเพิ่ม)

2.นิเทศติดตามและ
พัฒนาโรงพยาบาล
ในการจัดบริการ
“คลินิกวัยรุน”ตาม
มาตรฐานฯ ครอบคลุม
บริการดานกาย จิต

จังหวัดละ 1
แสน x 76
จังหวัด
= 7.6 ลาน
(ของบเพิม่ )
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กลวิธี
การดําเนินงาน

เปาหมาย

KPI

กิจกรรม
กท./กรมวิชาการ/ศูนยเขต

จังหวัด

กิจกรรม

งปม.

(ลานบาท)

หนวยงาน
หลัก

สังคม บริการเชิงรุก
เชือ่ มโยงกับระบบการ
ดูแลชวยเหลือนักเรียน
การใหการปรึกษาใน
โรงเรียน การจัด
กิจกรรมสําหรับกลุม ที่มี
พฤติกรรมเสีย่ งทัง้ ใน
โรงพยาบาล
สถานศึกษาและชุมชน
4) จัดระบบบริการสุขภาพที่เปนมิตรสําหรับ
เยาวชน 43จังหวัด
4.1 พัฒนาแนวทางการจัดระบบบริการที่เปนมิตร
4.2 พัฒนาเครือขาย และระบบสงตอ
4.3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรในหนวยบริการใน
การดําเนินงานตามแนวทางการจัดระบบบริการที่
เปนมิตร และชีแ้ จงการดําเนินงานระบบบริการที่
เปนมิตรใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
4.4 ติดตามกํากับตรวจสอบระบบขอมูล
4.5 จัดทําสื่อและกิจกรรมประชาสัมพันธ
4.6 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูการดําเนินงานการ
จัดบริการที่เปนมิตรสําหรับหนวยบริการ
4.7 สนับสนุนถุงยางอนามัยสําหรับเยาวชน ทั่ว
ประเทศ
4.8 จัดประชุมชี้แจงผูรับผิดชอบงานในพื้นที่ 34
จังหวัดในการพัฒนาศักยภาพและสรางเครือขายผู
ทํางานเชิงรุกในพื้นที่

23.1 ลาน
3. อบรมพัฒนา
(77x 300,000
ศักยภาพเจาหนาที่ใน
บาท)
รพ.สต.ใหจัดบริการที่
เปนมิตรกับวัยรุนและ
เยาวชน
4.โรงพยาบาล
ประเมินตนเอง ตาม
แนวทางมาตรฐานYFHS
และคูมือแนวทางการ
ดําเนินงาน “คลินิก
วัยรุน”และขอรับ
การเยี่ยมสํารวจและ
ประเมินรพ.ผาน สสจ.
5.โรงพยาบาลจัด
กิจกรรมสําหรับวัยรุน
กลุมที่มีพฤติกรรมเสี่ยง

กรมคบคุมโรค
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กลวิธี
การดําเนินงาน

เปาหมาย

KPI

กิจกรรม
กท./กรมวิชาการ/ศูนยเขต
4.9 จัดประชุมเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรูการ
ดําเนินงานเชิงรุกในพื้นที่ระหวางจังหวัดและ
สํานักงานปองกันควบคุมโรค

ยุทธศาสตรที่ 5 การวิจัยและปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาสุขภาพวัยรุน

ผลิตและพัฒนาองคความรู - 10 จังหวัด
- องคความรูจากการวิจัยไดใช
เพื่อนํามาใชประโยชนในการ - สถาบันการศึกษา สังกัด ประโยชนหลังเสร็จสิ้นโครงการ
พัฒนาสุขภาพวัยรุนดาน
อาชีวศึกษาในเขต กทม.
อนามัยการเจริญพันธุ

• ดําเนินงานในโครงการวิจัย 3 เรื่อง ไดแก
1 พัฒนาโปรแกรมสื่อสารเรื่องเพศสําหรับ
ครอบครัวไทย
2 ปจจัยที่มีผลตอการปองกันการตั้งครรภใน
นักศึกษาหญิง (อาชีวศึกษา) ในเขต กทม.
3 ประสิทธิผลของโปรแกรมพัฒนาทักษะการ
สอนเพศศึกษาของบิดาตอการสื่อสารเรื่องเพศ
กับบุตรชายอายุ 10 – 12 ป ในจังหวัดชัยนาท

จังหวัด

กิจกรรม

งปม.

(ลานบาท)

หนวยงาน
หลัก

ทัง้ ในโรงพยาบาล ,
สถานศึกษาและชุมชน
6. จัดระบบบริการ
สุขภาพที่
เปนมิตรสําหรับเยาวชน
7. จัดระบบบริการ
เครือขายการสงตอ
8. พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในการบอก
บริการ
9. ประชาสัมพันธ
โครงการในพื้นที่
กรม อนามัย
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เอกสารอางอิง
คณะกรรมการแหงชาติวาดวยการปองกันและแกไขปญหาเอดส. การแผนยุทธศาสตรปองกันและแกไขปญหา
เอดสแหงชาติ พ.ศ. 2555-2559. พิมพครั้งที่ 3 .โรงพิมพชุมชุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด;
2555
ภารดี ชาญสมร กิตติพงศ แซเจ็ง. “การศึกษาพฤติกรรมและทัศนคติดานอนามัยการเจริญพันธุในกลุมวัยรุนและ
เยาวชน” ใน :วารสารการสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม.2554; 34: 120-128.
ผลการเฝาระวังพฤติกรรม ที่สัมพันธกับการติดเชื้อการติดเชื้อเอชไอวี กลุมนักเรียนประเทศไทย
พ.ศ.2554. เขาถึงไดจาก [http://www.boe.moph.go.th/files/report/20120501_1696357.pdf]
สํานักอนามัยการเจริญพันธุ.นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุแหงชาติ
ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2553-2557). เขาถึงไดจาก : [http://rh.anamai.moph.go.th/home.html]
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สรุปสําหรับผูบ ริหาร(Executiv Summary)
6. แผนงานปองกัน ควบคุมโรคไมติดตอเรื้อรัง (DM&HT)
*********************************************************
บทนํา : ปญหาโรคไมติดตอเรื้อรัง(โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และ โรคมะเร็ง) เปน
ปญหาสุขภาพที่สําคัญระดับประเทศและระดับโลก เนื่องมาจากความเจริญทางดานเทคโนโลยีและสภาพแวดลอมสงผลตอวิถีชีวิต
และกอใหเกิดพฤติกรรมการสุขภาพที่ไมเหมาะสม ไดแก การบริโภคอาหารที่ไมสมดุล (ทานหวาน มัน เค็ม มากเกินไป และทานผัก ผลไมนอยไป)
การเคลือ่ นไหวทางกายนอย การบริโภคยาสูบ การดื่มแอลกอฮอลในปริมาณที่เปนอันตรายตอสุขภาพ รวมถึงภาวะเครียด ซึ่งหากไมสามารถหยุด
พฤติกรรมดังกลาวจะสงผลใหเกิดการเจ็บปวยเปนโรคซึมเศรา พิการ และเพิ่มคาใชจายในการดูแลรักษาและกอใหเกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจ
ตามมา
เปาประสงค: 1.ลดปจจัยเสี่ยง (3อ 2ส + อวน/น้ําหนักเกิน) ในประชากร/ชุมชน
2. ลดปจจัยเสี่ยงในกลุมที่มีภาวะอวน/น้ําหนักเกิน กลุมเสี่ยงสูง (Pre HT, Pre DM) และกลุมปวย HT, DM
3. ลดการเกิดโรค DM, HT รายใหมในกลุมเสี่ยงสูง
4.ลดภาวะแทรกซอน (ตา ไต เทา ซึมเศรา) และลดความพิการ ในกลุมผูปวย DM,HT
ยุทธศาสตร:

1. การคนหากลุมเสี่ยงและผูที่มีปจจัยเสี่ยง เพื่อใหเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
2.การดําเนินงานของชุมชนและองคกรเพื่อสงเสริมพฤติกรรมสุขภาพและมีการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดลอมที่เอื้อ
ตอพฤติกรรมลดปจจัยเสี่ยง
3.การดูแลรักษาผูปวยเบาหวานและความดันโลหิตสูงควบคูกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

สุขภาพและคัดกรองภาวะแทรกซอน

ตัวชีว้ ดั :

4. การพัฒนาการสือ่ สารสาธารณะ
5. การใชมาตรการทางกฎหมาย/มาตรการทางสังคม
6. พัฒนาระบบสนับสนุนการดําเนินงาน
1. รอยละของประชาชนอายุ 15 ปขึ้นไปไดรับการคัดกรอง DM&HT (ไมนอยกวารอยละ 90)
2. รอยละของผูป ว ย DM ที่คุมระดับน้ําตาลไดดี (ไมนอยกวา 50)
3. รอยละของผูป ว ย HT ที่ควบคุมความดันโลหิตไดดี (ไมนอยกวา 40)
4. รอยละของผูปวยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงที่มีภาวะแทรกซอนไดรับการดูแลรักษา/สงต่อ (เท่ากับ 100)
5. รอยละของประชาชนกลุมเสี่ยง DM และ HT ที่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 3อ 2ส และลดเสีย่ ง(ไมนอยกวา 50)
6. รอยละของคลินิก NCD คุณภาพ (ไมนอยกวา 70)
7. รอยละของสถานบริการสุขภาพปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล เทากับ 100

กลวิธีการดําเนินงาน:คัดกรองประชาชนกลุมเปาหมาย อายุ 15 ปข้ึนไป กลุมปกติ ให คําแนะนําสรางเสริมสุขภาพตามหลัก 3อ.2ส
(ออกกําลังกาย อาหาร อารมณ ไมดื่มสุรา และไมสูบบุหรี่) และติดตามตรวจซ้ําปละครั้ง กลุมเสี่ยง ใหคาํ ปรึกษาเปลีย่ นพฤติกรรม
สุขภาพปองกันไมใหปวย และติดตามตรวจเลือดและวัดความดันโลหิตเปนระยะๆ กลุมผูปวยจัดระบบในการดูแลปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ ตรวจภาวะแทรกซอน และบริการดูแลรักษาเชือ่ มโยงระหวาง รพ.สต./รพ.ชุมชน/รพ.ทั่วไปและรพ.ศูนย
สวนกลุมผูป วยที่มีภาวะแทรกซอน จะสงพบแพทยเฉพาะทางในรพ.ทั่วไปและรพ.ศูนยเพื่อดูแลรักษาตอไป และสงเสริม
ศักยภาพชุมชนใหเปนชุมชนเขมแข็งสามารถจัดการปญหาสุขภาพของตนเองได โดยพัฒนาศักยภาพชุมชน/สรางการมีสวน
รวม เพื่อปรับเปลี่ยนสภาพแวดลอมที่เรียกวา “ชุมชนสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย”การใชมาตรการทางกฎหมาย/มาตรการทางสังคม
และพัฒนาระบบการสนับสนุนการดําเนินงาน
ผลที่คาดวาจะไดรับ : 1-3 ป ลดความเสี่ยงตอการเกิดโรควิถีชีวิต ลดผูปวยรายใหม ลดการเกิดภาวะแทรกซอน ไปจนถึงลด
การเสียชีวิตและการสูญเสียทางดานเศรษฐกิจลงได
งบประมาณ :ใหพื้นที่ดําเนินการ สําหรับปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ตําบลละ 10,000 บาท(7,255 ตําบล)เปนเงิน 72.55 ลานบาท
สําหรับการรณรงคสอื่ สาร ตําบลละ 5,000 บาท(7,255 ตําบล)เปนเงิน 36.275 ลานบาท
หนวยงานรับผิดชอบหลัก: กรมควบคุมโรค(สํานักโรคไมติดตอ,สนง.คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล,
สํานักควบคุมการบริโภคยาสูบ)
หนวยงานรวมรับผิดชอบ: กรมอนามัย(สํานักโภชนาการ กองออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ)/กรม สบส.(กองสนับสนุนสุขภาพ
ภาคประชาชน,กองสุขศึกษา)/กรมสุขภาพจิต
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แผนงานปองกัน ควบคุมโรคไมติดตอเรื้อรัง (เบาหวานและความดันโลหิตสูง)
หนวยงานรับผิดชอบหลัก: กรมควบคุมโรค(สํานักโรคไมติดตอ,สนง.คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล,
สํานักควบคุมการบริโภคยาสูบ)
หนวยงานรวมรับผิดชอบ: กรมอนามัย(สํานักโภชนาการ กองออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ)/กรม สบส.(กองสนับสนุนสุขภาพ
ภาคประชาชน,กองสุขศึกษา)/กรมสุขภาพจิต

1.หลักการและเหตุผล
ปญหาโรคไมติดตอเรื้อรัง หรือที่เรียกวา “โรควิถีชีวิต” 5 โรค ไดแก โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง
โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และ โรคมะเร็งเปนปญหาสุขภาพที่สําคัญระดับประเทศและระดับโลก ซึ่งนับวันจะทวี
ความรุ น แรงขึ น้ เนื ่อ งมาจากความเจริ ญ ทางด า นเทคโนโลยี แ ละสภาพแวดลอ มส งผลตอ วิ ถีชี วิ ตและก อ ให เ กิ ด
พฤติกรรมการสุขภาพที่ไมเหมาะสม ไดแก การบริโภคอาหารที่ไมสมดุล (ทานหวาน มัน เค็มมากเกินไป และทานผัก
ผลไมนอ ยไป) การเคลื่อนไหวทางกายนอย การบริโภคยาสูบ การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลในปริมาณที่เปนอันตราย
ตอสุขภาพ รวมถึงภาวะเครียด ซึง่ หากไมสามารถหยุดพฤติกรรมดังกลาวจะสงผลใหเกิดการเจ็บปวยดวยโรควิถีชีวิต
พิการ และเสียชีวิตตามมา นอกจากนี้ ยังสรางภาระคาใชจายในการดูแลรักษาและกอใหเกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจ
ตามมาอยางมหาศาล
จากรายงานสถิติสุขภาพทั่วโลกปพ.ศ. 2555 ขององคการอนามัยโลกพบวา 1 ใน 10 ของประชาชนในวัย
ผูใ หญปวยเปนโรคเบาหวานและ 1 ใน 3 มีภาวะความดันโลหิตสูงนอกจากนี้พบวาประมาณรอยละ 63 ของการ
เสียชีวิตทั้งหมดทั่วโลกเกิดจากโรควิถีชีวิตสําหรับประเทศไทยจากการสํารวจสุขภาพประชาชนไทยอายุ 15 ปข้ึนไป
โดยการตรวจรางกายครั้งที่ 4 พ.ศ.2551 – 2552 พบวา ความชุกของโรคเบาหวานเปนรอยละ 6.9 ทัง้ นีพ้ บวา 1ใน 3
ของผูที่เปนเบาหวานไมเคยไดรับการวินิจฉัยวาเปนเบาหวานมากอนและมีผูที่ไดรับการวินิจฉัยวาเปนเบาหวานแต
ไมไดรับการรักษารอยละ 3.3 ความชุกของโรคความดันโลหิตสูงเปนรอยละ 21.4 โดยพบวาผูป วยเพศชายรอยละ 60
และผูป วยเพศหญิงรอยละ 40 ไมเคยไดรับการวินิจฉัยมากอนและมีผูท ีไ่ ดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคความดันโลหิตสูง
แตไมไดรับการรักษา รอยละ 8-9
จากการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในประชากรอายุ 35 ป ขึ้นไป พ.ศ. 2554พบ
ผูป วยเบาหวานรายใหมกวา 300,000 คนพบผูม ีระดับน้าํ ตาลในเลือดสูงเกินปกติ เสีย่ งจะปวยอีก 2.4 ลานคน พบ
ผูป วยความดันโลหิตสูงรายใหมกวา 800,000 คน พบผูท ีม่ ีความดันโลหิตสูงกวาปกติ เสี่ยงจะปวยอีก 3.7 ลานคน
และพบผูปวยเบาหวานและความดันโลหิตสูงที่มีภาวะแทรกซอนแลว รวม 176,000 คน (ไตเสือ่ ม 96,000 คน มี
ปญหาทางตา 50,000 คน และมีอาการชาที่เทา/หรือเทาเปนแผล 30,000 คน)และการสํารวจระบาดวิทยาสุขภาพจิต
ของประเทศไทยป พ.ศ.2551 โดยกรมสุขภาพจิตพบวา คนไทยอายุ 15-59 ป ปวยเปนโรคซึมเศราถึง 1.23 ลานคน
(ความชุกรอยละ 2.5) ซึ่งสาเหตุหนึ่งของโรคซึมเศราคือโรคเรื้อรังทางกาย
กระทรวงสาธารณสุขเล็งเห็นถึงความสําคัญของการปองกันและควบคุมโรควิถีชีวิต จึงผลักดันใหเกิดความ
รวมมือบูรณาการกันระหวางหนวยงานในกระทรวงสาธารณสุข ภายใตแผนงานปองกัน ควบคุมโรคไมติดตอเรื้อรัง
(DM,HT) เปาหมาย คือ การลดปจจัยเสีย่ งและลดโรควิถีชีวิตในประชาชน กลวิธีสําคัญ ไดแก การคัดกรองประชาชน
แลวแบงเปน 4 กลุม คือ กลุมปกติ กลุมเสี่ยง กลุมปวยและกลุมปวยที่มีภาวะแทรกซอน โดยกลุมปกติ จะเนนให
คําแนะนําสรางเสริมสุขภาพตามหลัก 3อ. 2ส. (ออกกําลังกาย อาหาร อารมณไมดืม่ สุรา และไมสูบบุหรี่) และติดตาม
ตรวจซ้ําปละครั้งกลุมเสี่ยง จะเนนใหคําปรึกษาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพปองกันไมใหปวยและติดตามตรวจเลือด
และวั ด ความดั น โลหิ ต เป น ระยะๆกลุ ม ผู ป ว ย จะเน น จั ดระบบในการดู แ ลปรั บ เปลี ่ย นพฤติ ก รรมสุ ข ภาพ ตรวจ
ภาวะแทรกซ อ น และบริ ก ารดู แ ลรั ก ษาเชื ่อ มโยงระหว า ง รพ.สต. โรงพยาบาลชุ ม ชน โรงพยาบาลทั ่ว ไป และ
โรงพยาบาลศูนยสวน กลุม ผูปวยที่มีภาวะแทรกซอนจะสงพบแพทยเฉพาะทางในโรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาล
ศูนยเพื่อดูแลรักษาตอไป และนอกจากนี้ จะสงเสริมศักยภาพชุมชนใหเปนชุมชนเขมแข็งสามารถจัดการปญหาสุขภาพ
ของตนเองได ที่เรียกวา “ชุมชนสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย” ซึ่งแผนงานนี้จะดําเนินการตอเนื่องไป 1-3 ป และเชื่อวาจะ
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สามารถลดความเสีย่ งตอการเกิดโรควิถีชีวิต ลดผูปวยรายใหม ลดการเกิดภาวะแทรกซอน ไปจนถึงลดการเสียชีวิต
และการสูญเสียทางดานเศรษฐกิจลงได
2. เปาประสงค
2.1 ลดปจจัยเสี่ยง (3อ 2ส + อวน/น้ําหนักเกิน) ในประชากร/ชุมชน
2.2 ลดปจจัยเสี่ยงในกลุมที่มีภาวะอวน/น้ําหนักเกิน กลุมเสี่ยงสูง (Pre HT, Pre DM) และกลุมปวย DM,HT
2.3 ลดการเกิดโรค DM,HT รายใหมในกลุมเสี่ยงสูง
2.4 ลดภาวะแทรกซอน (ตา ไต เทา ซึมเศรา) และลดความพิการในกลุมผูปวย DM,HT
3. ยุทธศาสตร
3.1 การคนหากลุมเสี่ยงและผูที่มีปจจัยเสี่ยง และเสริมพลังความสามารถในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
3.2 การดําเนินงานของชุมชนและองคกรเพื่อสงเสริมพฤติกรรมสุขภาพและมีการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดลอมที่
เอื้อตอพฤติกรรมลดปจจัยเสี่ยง
3.3 การดูแลรักษาผูปวยเบาหวานและความดันโลหิตสูงควบคูกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและคัด
กรองภาวะแทรกซอน
3.4 การพัฒนาการสื่อสารสาธารณะ
3.5 การใชมาตรการทางกฎหมาย/มาตรการทางสังคม
3.6 พัฒนาระบบสนับสนุนการดําเนินงาน
4. องคประกอบของแผนงาน
4.1 การลดปจจัยเสี่ยงในประชากรและชุมชน
4.2 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุมเสี่ยง ไดแกภาวะน้ําหนักเกินและอวน กลุมที่มีปจจัยเสี่ยงกลุมเสี่ยงสูง
4.3 การบริ ห ารจั ดการเชิ ง ระบบโดยผูจัดการประสานระบบป องกัน ควบคุ มโรคไมติด ตอเรื้อรัง (system
manager) ระดับจังหวัด/อําเภอ
4.4 คลินก
ิ NCD คุณภาพ
องคประกอบ
ยุทธศาสตร
ตัวชี้วัด
1. หมูบาน/ชุมชน/ตําบลสุขภาพดีวิถีชีวิตไทยเพิ่มขึ้น
3.2 การดําเนินงานของชุมชน
การลดปจจัยเสี่ยงใน
-หมูบานปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
และองคกรเพื่อสงเสริม
ประชากรและชุมชน
-ศูนยการเรียนรูองคกรตนแบบไรพุง
พฤติกรรมสุขภาพและมีการ
-ตําบลจัดการสุขภาพ
ปรับเปลี่ยนสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอ
2. จํานวนคนอวน/น้ําหนักเกินในหมูบานตนแบบไม
พฤติกรรมลดปจจัยเสี่ยง
เพิ่มขึ้น
3.4 การพัฒนาการสื่อสาร
3. มีสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจ
สาธารณะ
เปนสุข อยางนอย 3setting/จังหวัด (ขนาดใหญ
3.5 การใชมาตรการทาง
ขนาดกลาง และวิสาหกิจชุมชน)
กฎหมาย/มาตรการทางสังคม
4. รอยละของสถานบริการสาธารณสุขและสงเสริม
สุขภาพปลอดบุหรี่ (เทากับ 100)*
การปรับเปลี่ยน
3.1.การคนหากลุมเสี่ยงและผูที่มี 1.รอยละของประชาชนอายุ 15 ปขึ้นไป ไดรับการคัด
กรอง DM/HT (ไมนอยกวา 90)*
พฤติกรรมในกลุมเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง และเสริมพลัง
ไดแกภาวะน้ําหนักเกิน ความสามารถในการปรับเปลี่ยน 2. รอยละของผูสูงอายุไดรับการคัดกรองDM/HT(ไม
นอยกวา 90)*
และอวน กลุมที่มีปจจัย พฤติกรรมสุขภาพ
เสี่ยงกลุมเสี่ยงสูง
3. รอยละของประชาชนกลุมเสี่ยงโรค DM/HT ทีม่ ี
การปรับพฤติกรรม 3อ 2ส และลดเสี่ยง(ไมนอ ยกวา 50 )*
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องคประกอบ

การบริหารจัดการเชิง
ระบบโดยผูจัดการ
ประสานระบบปองกัน
ควบคุมโรคไมติดตอ
เรื้อรัง(system
manager) ระดับ
จังหวัด/อําเภอ
คลินกิ NCD คุณภาพ

ยุทธศาสตร

3.6 พัฒนาระบบสนับสนุนการ
ดําเนินงาน

3.6 พัฒนาระบบสนับสนุนการ
ดําเนินงาน

*ตัวชี้วัดของสํานักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขป 2556

ตัวชี้วัด
4. รพสต.ดําเนินงานคลินิก DPAC รอยละ 50 ทุก
อําเภอ
5.รพศ.,รพท.,รพช.ดําเนินงานคลินิก DPACรอยละ 100
6.รอยละของคนอวน / น้ําหนักเกินไมเพิ่มขึ้น
1. มีผูจัดการประสานระบบปองกันควบคุมโรคไม
ติดตอเรื้อรัง(system manager) ระดับจังหวัด/
อําเภอ(ผูรับผิดชอบและทีมงาน)
2.มีแผนปองกันควบคุมโรคไมติดตอเรื้อรังที่บูรณาการ
งานปองกันควบคุมโรคไมติดตอและภาคีเครือขาย
1. รอยละของคลินิก NCD คุณภาพ (ไมนอยกวา 70)*
2. ผลลัพธการบริการของคลินิกNCD
- ผูปวยDM,HTไดรับการประเมินความเสี่ยงตอ
การเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ไมนอยกวา
รอยละ 60
- รอยละผูปวย DM,HT ที่ไดรับการคัดกรอง
ความเสี่ยงเรื่องยาสูบและบุหรี่มากกวารอยละ
60
- รอยละของผูปวย DM และ HT ไดรับการคัด
กรองภาวะซึมเศรา และประเมินภาวะเครียด
และการติดสุรา เทากับ 100
- รอยละผูป วย.DM,HT ที่สูบบุหรี่ ไดรับ
คําแนะนําตามแนวทางฯ ไมนอยกวารอยละ 90
- รอยละของผูปวย DM ที่ควบคุมระดับน้ําตาล
ไดดี(ไมนอยกวา 50)*
- รอยละของผูปวย HT ที่ควบคุมระดับความดัน
โลหิตไดดี(ไมนอยกวา 40)*
- การคัดกรองภาวะแทรกซอนในผูปวยDM (ตา
ไต เทา) ผูปวยHT (ไต) มากกวารอยละ 60
- รอยละของผูปวย DM ที่มีภาวะแทรกซอน
ไดรับการดูแลรักษา/สงตอเทากับ 100*
- รอยละของผูปวย HTที่มีภาวะแทรกซอนไดรับ
การดูแลรักษา/สงตอ
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5.แนวทางการดําเนินงาน
5.1 การลดปจจัยเสี่ยงในประชากรและชุมชน
5.1.1ชุมชนและองคกรมีการดําเนินงานสงเสริมพฤติกรรมสุขภาพและปรับเปลีย่ นสิง่ แวดลอมทีเ่ อือ้ ตอพฤติกรรม
ลดปจจัยเสี่ยง
การสนับสนุนจากหนวยงานสวนกลาง
หมูบานปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
1) แนวทางการพัฒนาหมูบานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสื่อตนแบบ
2) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูการดําเนินงานหมูบานปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ระหวางเครือขาย
3) พัฒนาศักยภาพบุคลากรใหเปนนักปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ-ครู ก ระดับจังหวัด
4) จัดการประกวด best practice มหกรรมจัดการความรู 4 ภาค
ศูนยการเรียนรูองคกรตนแบบไรพุง
1) กําหนดนโยบาย และแนวทางการดําเนินงานการสงเสริมสุขภาพเพื่อประชาชน อายุ 15 ปขึ้นไปมีพฤติกรรม
การบริโภคอาหารและออกกําลังกายที่เหมาะสมตามกลุมวัย และอยูในสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการลดโรควิถีชีวิต
2) การสื่อสารสังคมและสรางกระแสโดย ดําเนินการรณรงคสื่อวงกวาง (Air war)
3) การพัฒนาศักยภาพการดําเนินงานโครงการคนไทยไรพุง
4) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู
5) สนับสนุนสื่อสิ่งพิมพ
- คูมือพิชิตอวน พิชิตพุง
- แผนพับ
- สายวัดเอว ฯลฯ
6) ศูนยอนามัยประเมินศูนยการเรียนรูองคกรตนแบบไรพุงตามที่จังหวัดเสนอเขาสูระบบการประเมิน
7) ควบคุม กํากับ นิเทศ ติดตามและประเมินผล
ตําบลจัดการสุขภาพ
1) พัฒนาแนวทางการดําเนินงานขับเคลื่อนตําบลจัดการสุขภาพสูก ารปฏิบัติ
2) อบรมวิทยากรพี่เลี้ยงตําบลจัดการสุขภาพ (Coaching) จํานวน 878 คน ผูรับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชนและ
ผูเกี่ยวของ รวม 960 คน
3) พัฒนาศักยภาพอสม.เชี่ยวชาญ/อสม.นักจัดการสุขภาพชุมชน
4) สนับสนุนการดําเนินงานพัฒนาศักยภาพภาคีเครือขายระดับจังหวัด
5) สนับสนุนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตําบลจัดการสุ ขภาพ

สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเปนสุข
1) เกณฑการพัฒนาสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเปนสุข
2) แนวทางการดําเนินงานสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเปนสุข
3) คูมือการประเมินสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเปนสุข
4) คูมือพัฒนาสงเสริมสุขภาพจิตในสถานประกอบการ
การดําเนินการโดยจังหวัด
หมูบานปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
1) จังหวัดมีนโยบายสนับสนุน รพ.สต.ดําเนินงานพัฒนาชุมชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย
2) สงผูเขารับการอบรมนักปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อเปนครู ก จังหวัดละ 4 คนและจังหวัดดําเนินการจัดอบรม
นักปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รพ.สต.ละ 1 คน
3) รพ.สต.รวมกับแกนนําหมูบานดําเนินการพัฒนาหมูบานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อสุขภาพดีวิถีชีวิตไทยเพิ่มขึ้น
4) จังหวัดคัดเลือก best practice เพื่อรวมกิจกรรม มหกรรมจัดการความรู 4 ภาค
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ศูนยการเรียนรูองคกรตนแบบไรพุง
1) ขับเคลื่อนและผลักดันใหเกิดศูนยการเรียนรูองคกรตนแบบไรพุง จังหวัดละ 2 แหงใหม
2) รณรงคสรางกระแสคนไทยไรพุง องคกรไรพุง ชุมชนไรพุง และจังหวัดไรพุง รวมกับภาคีเครือขาย
3) สรางความสัมพันธ(Customer Relation Management:CRM) กับหัวหนาหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
4) ประเมินองคกรที่เขารวมพัฒนาสูการเปนศูนยการเรียนรูองคกรตนแบบไรพุงตามคุณลักษณะ 7 ประการ ดังนี้
4.1) มีคณะกรรมการรับผิดชอบการจัดการองคกรเปนศูนยการเรียนรูองคกรตนแบบไรพุง
4.2) มีนโยบายดานการสงเสริมการจัดการควบคุมน้ําหนัก
4.3) มีแผนงานสรางเสริมสุขภาพเพื่อลดโรคอวนลงพุง ลดโรคไมติดตอเรื้อรัง
4.4) มีการสื่อสารประชาสัมพันธเรื่องภัยเงียบของโรคอวนลงพุงภายในองคกร
4.5) รอยละ 80 ของบุคลากรขององคกรภาครัฐ หรือ เอกชน ทีท่ ํางานประจําอยูใ นทีต่ ัง้ องคกรไดมีการ
ประเมินรอบเอวดวยตนเอง
4.6) รอยละ 60 ของบุคลากรขององคกรภาครัฐ หรือ เอกชน มีรอบเอวปกติ หากเปนหญิงรอบเอวนอย
กวา 80 ซม. หากเปนชายรอบเอวนอยกวา 90 ซม.
4.7) องคกรเปนศูนยเรียนรูอยางยั่งยืนได โดยมีการบริหารจัดการ ดังนี้
4.7.1 มีงบประมาณในการพัฒนาองคกร
4.7.2 มีกิจกรรมที่ดําเนินการอยางตอเนื่อง
คุณลักษณะขององคกรภาครัฐ หรือเอกชน ที่สมัครเขารวมเปนศูนยการเรียนรูองคกรตนแบบไรพุง มีดังนี้คือ
1) องคกร หมายถึง หนวยงาน โรงเรียน ทองถิ่น ชุมชน หรือ ชมรม
2) องคกรมีบุคลากรหรือพนักงาน 30 คนขึ้นไป
3) หัวหนาผูนําองคกรสมัครใจที่จะเขารวม และยินดีที่จะรวมมือในการขับเคลื่อนศูนยการเรียนรูองคกรตนแบบ
ไรพุงกับกรมอนามัย และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ตําบลจัดการสุขภาพ
1) สนับสนุนการดําเนินงานตําบลจัดการสุขภาพอําเภอละ 2 แหง (1,756 ตําบล)
2) สนับสนุนการดําเนินงานของวิทยากรพี่เลี้ยงตําบลจัดการสุขภาพระดับจังหวัด
3) จัดอบรมพัฒนาศักยภาพอสม.เชี่ยวชาญ/อสม.นักจัดการสุขภาพชุมชน
4) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตําบลจัดการสุขภาพในจังหวัด/พื้นที
สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเปนสุข
1) ประสาน/คัดเลือกสถานประกอบการดําเนินการสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเปนสุข อยาง
นอย 3setting/จังหวัด (ขนาดใหญ ขนาดกลาง และวิสาหกิจชุมชน)
2) ติดตาม รวมประเมินการพัฒนาสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเปนสุขกับสคร.
5.1.2 สถานบริการสาธารณสุขและชุมชนมีการสื่อสารสาธารณะ(3อ 2ส + อวน/น้ําหนักเกิน)
การสนับสนุนจากหนวยงานสวนกลาง
1) จัดทําสื่อตนแบบเพื่อสนับสนุนการสื่อสารรณรงค
-กินจืด ยืดชีวิต
-ลด หวาน มัน เค็ม
-ใสใจ 3 อ บอกลา 2 ส+ อวน/น้ําหนักเกิน
-สื่อออนไลนเรื่องพฤติกรรมเสี่ยง
2) รณรงคสรางกระแสการออกกําลังกาย
-เดินเร็ว
3) สนับสนุนประเด็นสารและเสนอแนวทาง/รูปแบบการรณรงคเนื่องในวัน/สัปดาหโรคไมติดตอและปจจัยเสี่ยง
ตางๆ เชนวันหัวใจโลก วันเบาหวานโลก งดสูบบุหรี่โลก เปนตน
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การดําเนินการโดยจังหวัด
1) จังหวัด/อําเภอมีแผนการสื่อสารรณรงคฯ
2) สถานบริการสาธารณสุขดําเนินการสื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธเพื่อปองกัน ควบคุมโรคไมติดตอ
เรื้อรัง โดยยึดหลัก3อ2ส. ลดอวนและน้ําหนักเกินรวมทั้งรณรงคเนื่องในวัน/สัปดาหโรคไมติดตอและปจจัย
เสี่ยงตางๆ เชน วันหัวใจโลก วันเบาหวานโลก งดสูบบุหรี่โลก เปนตน
3) รวมมือกับเครือขายใน/นอก สธ. ในการสื่อสารรณรงคเพื่อปองกัน ควบคุมโรคไมติดตอเรื้อรังโดยสนับสนุน
และประสานในเรื่อง วิชาการ /บุคลากร/สื่อ
4) ประเมิ น ผลการสื ่อสารเรื ่องการรั บ รูและ ความตระหนัก ในการปองกัน ควบคุมโรคไมติดตอเรื้อรังของ
กลุมเปาหมายที่เขารวมรณรงค
5.1.3 จังหวัด/อําเภอ/ตําบล/ชุมชน สงเสริมการใชมาตรการทางกฎหมาย/มาตรการทางสังคมเพือ่ ลดการบริโภค
ยาสูบและแอลกอฮอล
การสนับสนุนจากหนวยงานสวนกลาง
ยาสูบ
1) ผลิตสื่อ/สติกเกอร เขตปลอดบุหรี่ สนับสนุนพื้นที่ เพื่อใหสถานที่สาธารณะ (ตามกฎหมาย)เปนเขตปลอดบุหรื่
100%
2) พัฒนาสถานบริการสุขภาพใหปลอดควันบุหรี่
สุรา
1) เฝาระวังและบังคับใชกฎหมาย ตาม พ.ร.บควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551
2) พัฒนานโยบาย กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล
การดําเนินการโดยจังหวัด
จังหวัด/อําเภอ/ตําบลดําเนินการบังคับใชกฎหมายหรือมาตรการทางสังคมในพื้นที่
1) คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลจังหวัดมีดําเนินการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล และ
ยาสูบ
2) นโยบายสถานบริการสาธารณสุขและสงเสริมสุขภาพปลอดบุหรี่ เปาหมาย 100%
3) จัดใหสถานที่สาธารณะ (สถานบริการ ศาสนสถาน โรงเรียน) เปนเขตปลอดบุหรี่ สุรา
4) สรางเครือขายเฝาระวังการกระทําผิดกฎหมาย
5) การพัฒนามาตรการทางสังคมเพือ่ ควบคุมการบริโภคเครือ่ งดื่มแอลกอฮอล เชน งานบุญ งานประเพณีปลอด
เหลา เปนตน
5.2 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุมเสี่ยง ไดแกภาวะน้ําหนักเกินและอวน กลุมที่มีปจจัยเสี่ยงกลุมเสี่ยงสูง
5.2.1สถานบริการสาธารณสุขรวมกับชุมชนคนหากลุม เสีย่ งผูท ี่มีปจจัยเสีย่ ง และผูป วยรายใหมในประชาชนอายุ
15 ปขึ้นไป
การสนับสนุนจากหนวยงานสวนกลาง
แนวทางการคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตตามมาตรฐาน จากเอกสารดังตอไปนี้
1) แนวปฏิบัติสําหรับเจาหนาที่สาธารณสุขในการจัดบริการคัดกรองและเสริมทักษะการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพลดเสี่ยงลดโรคไมติดตอในสถานบริการและในชุมชน พ.ศ.2552 โดยสํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุม
โรค
2) แนวทางการดําเนินงานโครงการสนองน้ําพระราชหฤทัยในหลวง ทรงหวงใยสุขภาพประชาชน พ.ศ.2553 โดย
กระทรวงสาธารณสุขและสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
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3) หนังสือราชการ แนวทางการรณรงคคัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ที่ สป.0231/79 ลงวันที่ 15 กพ.
2555(download จากแนวทางการดําเนินงานรณรงคคัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคซึมเศรา
วันที่ 1-20 มีค.2555 , http://healthcaredata.moph.go.th/screen2/index.php)
การดําเนินการโดยจังหวัด
1) สํารวจ คนหาและจัดทําทะเบียนผูที่มีอายุ 15 ขึ้นไป ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
2) เตรียมชุมชนเพื่อรับการตรวจสุขภาพเชิงรุกและ/หรือการบริการที่สถานบริการสาธารณสุข
3) ดําเนินการคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตในประชาชนอายุ 15 ปขึ้นไปตามแนวปฏิบัติฯเพื่อการคัด
กรอง
4) รายบุคคล – แจงคาและอธิบายความหมาย และใหบริการแนะนําการปฏิบัติตนที่เหมาะสมตามสถานะความ
เสี่ยง ปจจัยเสี่ยง โอกาสเสี่ยง ระดับความดันโลหิต และ/หรือระดับน้ําตาลในเลือดที่วัดได
5) ผูที่อยูในกลุมเสี่ยงสูง(Pre-DM, Pre-HT) - ประเมินติดตาม และใหคําแนะนําการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
1,2,3,6 เดือน และตรวจระดับความดันโลหิต/น้ําตาลในเลือดเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงในเดือนที่ 6
6) กลุมผูปวยรายใหม - ใหการรักษาและคําแนะนําปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดเสี่ยงในกลุมผูปวยรายใหม
5.2.2 สถานบริการสาธารณสุขเสริมพลังความสามารถในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพแกกลุมที่มีภาวะอวน/
น้ําหนักเกิน กลุมเสี่ยงสูง และกลุมปวย
การสนับสนุนจากหนวยงานสวนกลาง
คลินกิ DPAC
1) สื่อ หนังสือ สนับสนุน การดําเนินงาน DPAC
2) พัฒนาศักยภาพผูใหความรูและผูบริการในคลินิก DPAC
3) พัฒนาศักยภาพผูใหความรูแ ละผูบริการในคลินิก DPAC ในการประเมินความเครียด คัดกรองภาวะซึมเศรา
การติดสุรา ในผูปวย DM, HT
4) พัฒนาครู ข ผูใหความรูและผูบริการในคลินิก DPAC
ศูนยการปรึกษาพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ (Health Coaching Center)
1) คูมือการดํานินงานปองกันควบคุมโรคไมติดตอเรื้อรังสําหรับสถานบริการสุขภาพทุกระดับโดยสํานักโรคไม
ติดตอ กรมควบคุมโรค
2) แนวทางการดําเนินงานการใหบริการปรึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพสําหรับสถานบริการสุขภาพ
โดยสํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค
3) พัฒนาศักยภาพทีม Health Coaching
การดําเนินการโดยจังหวัด
คลินกิ DPAC
1)รพ.สต.ดําเนินงานคลินิก DPAC รอยละ 50 ทุกอําเภอ
2)รพศ., รพท., รพช.ดําเนินงานคลินิก DPAC รอยละ 100
3)พัฒนาครู ก ผูใหความรูและผูบริการในคลินิก DPAC
ศูนยการปรึกษาพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
สถานบริการสาธารณสุขระดับทุติยภูมิขึ้นไป ดําเนินงานศูนยการปรึกษาพฤติกรรมสุขภาพ(Health
Coaching) จํานวน 1 แหง/เครือขายบริการ (ยกเวนเครือขายบริการที่ 5, 6, 7)
พัฒนาระบบสงตอเพื่อเสริมพลังความสามารถในรายที่มีความยากของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
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5.3การบริหารจัดการเชิงระบบโดยผูจัดการประสานระบบปองกันควบคุมโรคไมติดตอเรื้อรัง(system manager)
ระดับจังหวัด/อําเภอ
ผูจัดการประสานระบบปองกันควบคุมโรคไมติดตอเรื้อรัง(system manager) ระดับจังหวัด/อําเภอ(ผูรับผิดชอบและ
ทีมงาน)มีหนาที่บริหารจัดการและประสานใหมีการนํานโยบาย แผนงานโครงการลงสูปฏิบัติโดยมองความสําเร็จของ
เปาหมายในภาพกลุมประชากร
กระบวนการดําเนินงานของผูจัดการประสานระบบปองกันควบคุมโรคไมติดตอเรื้อรัง(system manager)
1) มีและใชขอมูลอิงหลักฐานขอเท็จจริงในการกําหนดทิศทาง เปาประสงค และจัดทําแผนงานปองกันควบคุม
โรคไมติดตอเรื้อรัง
2) จัดทําแผนงานปองกันควบคุมโรคไมติดตอเรื้อรังที่บูรณาการภาคีเครือขาย
3) มีการบริหารจัดการทรัพยากรใหสอดคลองการดําเนินงานในภาพรวม
4) ติดตามนิเทศประเมิน นําผลไปใชในการปรับปรุงเพื่อพัฒนางาน
5) กําหนดทิศทางการพัฒนาในปงบประมาณถัดไป
การสนับสนุนจากหนวยงานสวนกลาง
พัฒนาแนวทางการดําเนินงานของผูจัดการประสานระบบปองกันควบคุมโรคไมติดตอเรื้อรัง(system
manager)ในการบริหารจัดการภาพรวม
การดําเนินการโดยจังหวัด
1) จังหวัดกําหนดผูรับผิดชอบ/ทีมในการบริหารจัดการระบบปองกันควบคุมโรคไมติดตอเรื้อรัง ของจังหวัด/
อําเภอ
2) จัดทําแผนงานบูรณาการการปองกันควบคุมโรคไมติดตอเรื้อรังโดยมีสวนรวมของภาคีเครือขายและอยูบน
หลักฐานขอเท็จจริง
3) ติดตามประเมินผล และปรับปรุงเพื่อการพัฒนา
5.4 คลินิก NCD คุณภาพ
5.4.1 รพศ./รพท./รพช.พัฒนาคลินิก NCD คุณภาพ
นิยามคลินิก NCD คุณภาพ:คลินิก/ศูนย/เครือขายของคลินิกในสถานบริการ ที่เชื่อมโยงในการบริหารจัดการและ
ดําเนินการทางคลินิกใหเกิดกระบวนการ ปองกัน ควบคุมและดูแลจัดการโรคเรื้อรังแกบุคคลที่เขามารับการ
วินิจฉัยโรคกลุมเสี่ยงสูงมาก และกลุมปวยเพื่อการดูแลลดปจจัยเสี่ยง/โอกาสเสี่ยง รักษา ควบคุมความรุนแรงของโรค
เพิ่มความสามารถการจัดการตนเอง และสงตอการรักษาดูแลที่จําเปนในระหวางทีมใน/ระหวางทีมและเครือขายการ
บริการ
เปาประสงคของคลินิก NCD คุณภาพ
1) กลุมปวยสามารถควบคุมสภาวะของโรคไดตามคาเปาหมาย (controllable) ลดภาวะแทรกซอนของระบบ
หลอดเลือด (vascular complication and related)
2) ผูมารับบริการสามารถควบคุม ปองกันปจจัยเสี่ยง/โอกาสเสี่ยงไดหรือดีขึ้น (Control behavioral ,
physiological , biochemical risk, social and environmental determinants )
3) ลดการนอนโรงพยาบาลดวยโรคเรื้อรังโดยไมไดคาดการณลวงหนา (unexpected admission rate)
4) ลดอัตราการเสียชีวิตที่สัมพันธโดยตรงจากโรคเรื้อรังกอนอายุ 70 ป (premature fatalityrate)
กระบวนการหลักของคลินิก NCD คุณภาพ
1) มีทศิ ทางและนโยบาย
2) มีการปรับระบบและกระบวนการบริการ
3) จัดบริการเชื่อมโยงชุมชน
4) มีระบบสนับสนุนการจัดการตนเอง
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5) มีระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
6) มีระบบสารสนเทศ
เกณฑของกระบวนการหลัก
กระบวนการ
หลัก
1.มีทิศทาง
และนโยบาย

2.มีการปรับ
ระบบและ
กระบวนการ
บริการ

เกณฑ

ผานเกณฑ
(ขอ)

1.1 มี ก ารระบุ วิ สั ย ทั ศ น และเป า หมายเชิ ง กระบวนการ ผลลั พ ธ แ ละผลกระทบที ่เ กิ ด ขึ ้น ของการ
ใหบริการโรคเรื้อรัง 4 โรคหลัก เนนปองกันและจัดการอยางมีระบบ อยางมีประสิทธิผล
1.2 วางแผน และตกลงทํางานรวมกันอยางตอเนื่องเพือ่ เสริมสรางความเขมแข็งของระบบบริการในการ
ปองกันและจัดการดูแลโรคเรื้อรัง
1.3 สื่อสารทิศทางและนโยบายไปยังผูมีสวนรวมทุกระดับ
1.4 ทบทวนความกาวหนาและทิศทางการดําเนินงานใหบรรลุเปาประสงค
2.1 ใหการวินิจฉัยผูปวยรายใหมและกลุม เสี่ยงสูงที่สงตอจากเครือขาย
2.2 มีการประเมิน ระยะของโรค ความเสี่ยงและปจจัยกําหนดของผูรับบริการ
2.3ใหการบริการปองกัน ควบคุมโรค สอดคลองกับระยะของโรค (กิจกรรม**)

2/4

**กิจกรรม

ผูป ว ยใหมและ ผูปวยที่ยังไมมี
กลุมเสี่ยงสูง ภาวะแทรกซอน

4/6

ผูปวยที่มี
ภาวะแทรกซอน

1.ประเมินปจจัยเสี่ยงรวม เพื่อการสงตอ คลินิก
ปรับเปลีย่ นและจัดการตนเองเพือ่ ลดเสีย่ ง-ลด
โรค
2.สือ่ สารขอมูล สัญญาณเตือน/อาการที่ตองมา
รพ.โดยดวน รวมทั้งโรคหัวใจ โรคหลอดเลือด
สมอง
3.ดูแล ปองกัน และจัดการโรคตามเปาหมาย
ผลลัพธ/เปาหมายการบริการ แนวทางปฏิบตั ิ
และแนวทางการเพิม่ คุณภาพการบริการที่
จังหวัด/คณะกรรมการดานโรคเรือ้ รังจัดทําขึ้น
4.ติดตามผลการปองกันและการจัดการดูแลทั้ง
โดยการใชยาและไมใชยา ในการลดเสี่ยง/
โอกาสเสี่ยง ลดโรคและโรครวม
5.สอนทักษะการดูแลและการจัดการตนเอง
และกระตุน ใหไปรับบริการอยางตอเนื่อง
6.คนหา เฝาระวังภาวะแทรกซอน ปองกันและ
ชะลอการเกิดภาวะแทรกซอน
7. ใหการดูแลรักษา/สงตอเพื่อการรักษาตาม
มาตรฐานเมื่อมีภาวะแทรกซอน
8.กําหนด case และติดตามเยี่ยมบาน โดย
ทีมสหวิชาชีพ
9.กิจกรรมฟนฟูผูปวยที่มีภาวะแทรกซอนหรือ
พิการ
2.4 มีผูประสานงานโรคเรื้อรัง (DM / HT Case Manager/Coordinator) ในการบริหารจัดการ บริการ
ดูแลในภาพรวมเชื่อมโยงมุงเนนคุณภาพผลลัพธโดยผูมารับบริการทัง้ กลุมโรคและกลุมเสี่ยงสูงมากเปน
ศูนยกลางและมีทีมสหวิชาชีพรวมวางแผนเพื่อการดูแลรักษาผูปวยอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งดานสุขภาพ
ทางกาย จิตและสังคม
2.5 มีเครือขายการดูแลรักษาโรคเรื้อรังของสถานบริการและเชื่อมโยงไปชุมชน
78

กระบวนการ
หลัก

เกณฑ

2.6 มีระบบสงตอทั้งไปและกลับที่ทําใหผูรับบริการเขาถึงบริการไดงาย และไดรับการดูแลที่ตอเนื่อง
3. จัดบริการ 3.1 มีการสื่อสาร และเสริมทักษะใหชุมชนสามารถจัดการเพื่อลดปจจัยเสี่ยงในชุมชนได
เชื่อมโยงชุมชน 3.2 สนับสนุนการปรั บสภาพแวดลอมของชุมชนที่เอื้อตอการปองกันการเกิดโรคในกลุมเสี่ยงและ
ประชาชนทัว่ ไปและสนับสนุนการจัดการตนเองของผูป ว ย
3.3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อสุขภาพอยางตอเนื่องและ/หรือจัดตั้งกลุม/ชมรมเพื่อสุขภาพในชุมชน
3.4 สงเสริม สนับสนุนการดูแล ติดตาม ระดับน้าํ ตาลในเลือดและ การวัดความดันโลหิตดวยตนเองใน
กลุมเสี่ยงและผูปวย โดยการมีสวนรวมของอสม.
3.5 สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูแ นวทางการดูแลตนเองของกลุม/ชมรมผูป วยโรค
เรื้อรังในชุมชน
4.มีระบบ
4.1 จัดระบบเพื่อใหมีการดูแลที่ตอ เนื่องทั้งในการจัดระบบเตือนหรือการติดตามเยี่ยมบาน
สนับสนุนการ 4.2 คืนขอมูลแกผูรับบริการ/บุคคลในครอบครัว เพื่อการตัดสินใจในการสรางเสริมพฤติกรรมปองกันและ
จัดการตนเอง ลดพฤติกรรมเสี่ยงในชีวิตประจําวันเปาหมายเพื่อการปรับตัว การเปลี่ยนแปลง และการดํารงพฤติกรรม
เพื่อการปองกัน รักษาและฟนฟู
4.3 แนะนําการใชยา และเสริมสรางพลัง/ความสามารถการจัดการตนเอง รวมทั้ง การจัดการอารมณที่
ตองเผชิญกับสถานการณการเปนโรคเรื้อรัง
4.4 กลุม/ชมรมผูปวยโรคเรื้อรัง โดยใหผูป วยและญาติมีสวนรวมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูแ นวทางการดูแล
ตนเอง
5. มีระบบ
5.1 มีเปาหมายผลลัพธ/เปาหมายการบริการ แนวทางปฏิบัติและแนวทางการเพิ่มคุณภาพการบริการ ที่
สนับสนุนการ จัง หวั ด /คณะกรรมการด า นโรคเรือ้ รั ง จั ด ทํ า ขึ ้น ตามแนวทางปฏิ บั ติร ะดั บ ประเทศเพื ่อ เป น แนวทาง
ตัดสินใจ
สนับสนุนการตัดสินใจใหบริการ
5.2 ระบบการประสานงานใหคําปรึกษาระหวางผูเชี่ยวชาญ/สถานบริการทีม่ ีประสิทธิภาพกับผูใ หบริการ
คลินิก/สถานบริการในเครือขาย
5.3Chronic Case Conference / KM เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูการดูแลและจัดการโรค
6.มีระบบ
6.1 มีระบบทะเบียนขอมูลของกลุม ผูรับบริการทั้งรายบุคคลและรายกลุม ขอมูลการใหบริการ ที่
สารสนเทศ
ครอบคลุมทั้งการปองกัน ควบคุมโรค ที่มีความสมบูรณ ครบถวน เปนปจจุบัน และอาจจัดเก็บในระบบ
คอมพิวเตอร
6.2 มีระบบสารสนเทศและขอมูลที่เชื่อมโยง แลกเปลี่ยนเพื่อการบริการตอเนื่องในเครือขายและเชื่อมโยง
กับ data center ของจังหวัด
6.3 นําขอมูลมาวิเคราะห เพื่อพัฒนาคุณภาพการปองกัน ควบคุม รักษา ดูแลและออกแบบบริการ
สุขภาพทั้งในรายบุคคลและกลุม ประชากรในพื้นที่

ผานเกณฑ
(ขอ)

3/5

3/4

2/3

2/3

การสนับสนุนจากหนวยงานสวนกลาง
1) พัฒนาเกณฑคลินิก NCDคุณภาพ และแนวทางการประเมินตนเองของรพศ./รพท./รพช.
2) พัฒนาศักยภาพผูนิเทศ/ประเมิน
3) ศูนย/เขตถายทอดแนวทาง/เกณฑคลินกิ NCDคุณภาพแกผูรับผิดชอบคลินิกNCD
4) สุมสํารวจประเมินเชิงคุณภาพปละ1ครั้ง
การดําเนินการโดยจังหวัด
จังหวัดมีนโยบายสนับสนุนการดําเนินงานคลินิกNCDคุณภาพในรพศ./รพท./รพช.
รพศ./รพท./รพช.
1) พัฒนาคลินิก NCD ใหมีคุณภาพโดยเพิ่มความตอเนื่องของการดูแล(continuity of care ) การดูแลที่
ครอบคลุมภาพรวม(comprehensive care) การประสานการดําเนินการรวมกันในการดูแล(coordination
of care)
2) ประเมินตนเองตามเกณฑคลินิกNCDคุณภาพ
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5.4.2 คลินิกNCDมีการติดตามผลลัพธการรักษาดูแลผูปวยDM,HT
การสนับสนุนจากหนวยงานสวนกลาง
1) ขับเคลื่อนการจัดทําแผนปฏิบัติการสรางสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย พ.ศ. 2556-2558: ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนา
ระบบเฝาระวังและการจัดการโรค
2) พัฒนาระบบและแนวทางการจัดการโรคฯ ระดับเขตพื้นที่เครือขายบริการ (PP & service plan)
3) สงเสริมนักสุขภาพครอบครัว (นสค.) ในการกระตุนติดตามดูแลผูปวยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
4) เอกสารสนับสนุน
- คูมือแนวทางการตรวจคัดกรองและดูแลรักษาโรคเบาหวานเขาจอประสาทตาในผูปวยเบาหวาน
- คูมือแนวทางการตรวจคัดกรองและดูแลรักษาภาวะแทรกซอนทางไตในผูปวยเบาหวานและความดันโลหิต
สูง
- คูมือแนวทางการตรวจคัดกรองและดูแลรักษาภาวะแทรกซอนที่เทาในผูปวยโรคเบาหวาน
- แนวทางปฏิบัติในการพัฒนาระบบการดูแลรักษาและการจัดการโรคไมติดตอเรื้อรัง
- แนวทางเวชปฏิบัติการวินิจฉัยและรักษาโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน(ฉบับปรับปรุง)
- แนวทางการตรวจคัดกรองและการดูแลผูปวยโรคไมติดตอเรื้อรัง
- แนวทางเวชปฏิบัติสําหรับโรคเบาหวาน 2554
- คูมือการใหความรูเพื่อจัดการโรคเบาหวานดวยตนเอง
- คูมือการตรวจคัดกรองภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตา
- คูมือการจัดการภาวะความดันโลหิตสูงดวยตนเอง
- คูมือการตรวจติดตามความดันโลหิต
- สมุดประจําตัวผูปวยโรคความดันโลหิตสูง
- หนังสือ TCEN ความดันโลหิตสูง
- หนังสือ TCEN เบาหวาน
- แนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษาความดันโลหิตสูงในเวชปฏิบัติทั่วไป
- ตนฉบับสือ่ วีดีทัศนการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการดูแลรักษาและปองกันภาวะแทรกซอนจากภาวะ
ความดันโลหิตสูง
- ตนฉบับคูมือการวัดความดันโลหิต
- แนวทางเวชปฏิบัติสําหรับการบําบัดรักษาโรคติดบุหรี่ในประเทศไทยปพ.ศ.2552
ทั้งนี้ สามารถ download คูมือ/หนังสือบางฉบับไดทีเ่ วบไซตสถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย
กรมการแพทย http://www.dms.moph.go.th/imrta/
การดําเนินการโดยจังหวัด
คลินิกNCD ติดตามผลการปองกันและการจัดการดูแลทั้งโดยการใชยาและไมใชยา ในการลดเสี่ยง/โอกาสเสี่ยง ลดโรค
และโรครวม
1) คนหาและจัดทําทะเบียนขอมูลผูปวยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
2) มีนโยบายและแผนการดูแลจัดบริการแกผูปวยDM HT (ควบคุมได ควบคุมไมได มีภาวะแทรกซอน) อยาง
ตอเนื่อง และเฝาระวังภาวะแทรกซอนตามแนวทางที่กําหนดไว
3) คลินิกNCD ติดตามผลการปองกันและการจัดการดูแลทั้งโดยการใชยาและไมใชยา ในการลดเสี่ยง/โอกาส
เสี่ยง ลดโรคและโรครวมไดแก
- การลดพฤติกรรมเสี่ยงของผูปวย
- การคัดกรองการสูบบุหรี่
- การคัดกรองภาวะซึมเศรา ประเมินภาวะเครียดและการติดสุรา
- ประเมินความเสี่ยงตอโรคหัวใจและหลอดเลือด(CVD Risk)
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- การควบคุมระดับน้ําตาล/ระดับความดันโลหิตไดดี
- การคัดกรองภาวะแทรกซอน
- การดูแลรักษา/สงตอผูที่มีภาวะแทรกซอน
4) ประเมินผลและรายงานผลตามตัวชี้วัดที่กําหนดไว
6. หนวยงานหลัก กรมควบคุมโรค สํานักโรคไมติดตอ
7. หนวยงานรวม
7.1 กรมควบคุมโรค : สํานักควบคุมการบริโภคยาสูบ สํานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล
7.2 กรมอนามัย : สํานักโภชนาการ สํานักสงเสริมสุขภาพ กองออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
7.3 กรมสุขภาพจิต :สํานักพัฒนาสุขภาพจิต
7.4 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ :กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กองสุขศึกษา
7.5 กรมการแพทย
7.6 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข :สํานักบริหารยุทธศาสตรสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย
8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
8.1ชุมชน องคกร ใหความสําคัญการดําเนินการปองกันควบคุมโรคไมติดตอเรื้อรัง มีการดําเนินงานโดยชุมชน/
องคกรหรือมีสวนรวมเพื่อสงเสริมพฤติกรรมสุขภาพและมีการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอพฤติกรรมลดปจจัยเสี่ยง
8.2 ประชาชนมีความสามารถในการจัดการตนเองและสิ่งแวดลอมเพื่อลดความเสี่ยงตอการเปนโรคไมติดตอ
เรื้อรัง มีพฤติกรรมสุขภาพดีขึ้น
8.3 ประชาชนเขาถึงบริการการคัดกรองและการรักษาโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
8.4 ผูปวยโรคไมติดตอเรื้อรังสามารถควบคุมโรคไดตามเกณฑเพื่อลดภาวะแทรกซอน
8.5 มีระบบสนับสนุนการดําเนินงานปองกันควบคุมโรคไมติดตอเรื้อรังที่สําคัญ เปาหมายในป 2556 ไดแกการมี
คลินกิ NCD คุณภาพในรพศ./รพท/.รพช. การบริหารจัดการเชิงระบบระดับจังหวัด/อําเภอโดยผูจัดการระบบ
(system manager)

81

แนวทางการดําเนินงาน
หัวขอ/กิจกรรม
แนวทางการสนับสนุนจากหนวยงานสวนกลาง
1.การลดปจจัยเสี่ยงในประชากรและชุมชน
1.1ชุมชนและองคกรมี หมูบาน/ชุมชน/ตําบลสุขภาพดีวิถีชีวิตไทยประกอบดวย
การดําเนินงานสงเสริม หมูบานปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
พฤติกรรมสุขภาพและ 1. แนวทางการพัฒนาหมูบา นปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและ
สื่อตนแบบ
ปรับเปลี่ยน
2. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูการดําเนินงานหมูบาน
สิ่งแวดลอมที่เอื้อตอ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ระหวางเครือขาย
พฤติกรรมลดปจจัย
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรใหเปนนักปรับเปลี่ยน
เสี่ยง
พฤติกรรมสุขภาพ-ครู ก ระดับจังหวัด
4. จัดการประกวด best practice มหกรรมจัดการ
ความรู 4 ภาค

ศูนยการเรียนรูองคกรตนแบบไรพุง
1. กํ า หนดนโยบาย และแนวทางการดํ า เนิ น งานการ
ส ง เสริ ม สุ ข ภาพเพื ่อ ประชาชน อายุ 15 ป ขึ้ น ไปมี
พฤติ ก รรมการบริ โ ภคอาหารและออกกํ า ลั ง กายที ่
เหมาะสมตามกลุมวัย และอยูในสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอ
การลดโรควิถชี วี ติ
2. การสื ่อ สารสั ง คมและสร า งกระแสโดย ดํ า เนิ น การ
รณรงคสื่อวงกวาง (Air war)

ภารกิจที่จังหวัดดําเนินงาน

ประเด็นการติดตามนิเทศงาน

หมูบานปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
1. จังหวัดมีนโยบายสนับสนุน รพ.สต.
ดําเนินงานพัฒนาชุมชนปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมเพื่อสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย
2. สงผูเขารับการอบรมนักปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมเพื่อเปนครู ก จังหวัดละ 4 คน
และจังหวัดดําเนินการจัดอบรมนัก
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรม รพ.สต.ละ 1 คน
3. รพสต.รวมกับแกนนําหมูบา นดําเนินการ
พัฒนาหมูบานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อ
สุขภาพดีวิถีชีวิตไทยเพิ่มขึ้น
4. จังหวัดคัดเลือก best practice เพื่อรวม
กิจกรรม มหกรรมจัดการความรู 4 ภาค
ศูนยการเรียนรูองคกรตนแบบไรพุง
1. ขับเคลื่อนและผลักดันใหเกิดศูนยการเรียนรู
องคกรตนแบบไรพุง จังหวัดละ 2 แหงใหม
2. รณรงคสรางกระแสคนไทยไรพงุ องคกรไร
พุง ชุมชนไรพุง และจังหวัดไรพงุ รวมกับ
ภาคีเครือขาย
3. สรางความสัมพันธ(Customer Relation
Management:CRM) กับหัวหนาหนวยงาน

หมูบานปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
1. ติดตามความกาวหนาการ
ดําเนินงานหมูบ านปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม
2. ผลการดําเนินงานปญหาและ
แนวทางการแกไข
3. ความตองการสนับสนุนจาก
สวนกลาง

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ

ศูนยการเรียนรูองคกรตนแบบไรพุง กรมอนามัย
1.ติดตามความกาวหนาการ
ดําเนินงานศูนยการเรียนรูองคกร
ตนแบบไรพุงใน 3 ประเด็น ดังนี้
- การขับเคลือ่ น
- การรณรงค
- การสรางความสัมพันธ
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หัวขอ/กิจกรรม

แนวทางการสนับสนุนจากหนวยงานสวนกลาง

ภารกิจที่จังหวัดดําเนินงาน

ประเด็นการติดตามนิเทศงาน

3.การพัฒนาศักยภาพการดําเนินงานโครงการคนไทย
ไรพุง
4. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู
5. สนับสนุนสื่อสิ่งพิมพ
- คูมือพิชิตอวน พิชิตพุง
- แผนพับ
- สายวัดเอว
ฯลฯ
6. ศูนยอนามัยประเมินศูนยการเรียนรูองคกรตนแบบ
ไรพุงตามที่จังหวัดเสนอเขาสูระบบการประเมิน
7.ควบคุม กํากับ นิเทศ ติดตามและประเมินผล

ทัง้ ภาครัฐและเอกชน
4.ประเมิ น องค กรที ่เข า ร ว มพั ฒ นาสู ก ารเป น 2.ติดตามผลการดําเนินงานใหเกิด
ศูนยการเรียนรูอ งคกรตนแบบ
ศู น ย ก ารเรี ย นรู อ งค ก รต น แบบไร พุ ง ตาม
คุ ณ ลั ก ษณะ 7 ประการ ที่ ก รมอนามั ย
ไรพงุ แหงใหมจังหวัดละ 2 แหง
กําหนด

ตําบลจัดการสุขภาพ
(ตําบลจัดการสุขภาพดี วิสาหกิจชุมชนยั่งยืน)
1. พัฒนาแนวทางการดําเนินงานขับเคลื่อนตําบล
จัดการสุขภาพสูการปฏิบัติ
2. อบรมวิทยากรพี่เลี้ยงตําบลจัดการสุขภาพ
(Coaching) จํานวน 878 คน ผูร ับผิดชอบงาน
สุขภาพภาคประชาชนและผูเกี่ยวของ รวม 960 คน
3. พัฒนาศักยภาพอสม.เชี่ยวชาญ/อสม.นักจัดการ
สุขภาพชุมชน
4. สนับสนุนการดําเนินงานพัฒนาศักยภาพภาคีเครือขาย
ระดับจังหวัด
5. สนับสนุนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน
ตําบลจัดการสุขภาพ

ตําบลจัดการสุขภาพ
(ตําบลจัดการสุขภาพดี วิสาหกิจชุมชน
ยั่งยืน)
1. สนับสนุนการดําเนินงานตําบลจัดการ
สุขภาพอําเภอละ 2 แหง (1,756 ตําบล)
2. สนับสนุนการดําเนินงานของวิทยากรพี่
เลี้ยงตําบลจัดการสุขภาพระดับจังหวัด
3. จัดอบรมพัฒนาศักยภาพอสม.เชี่ยวชาญ/
อสม.นักจัดการสุขภาพชุมชน
4. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
ตําบลจัดการสุขภาพในจังหวัด/พื้นที

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ตําบลจัดการสุขภาพ
กรมสนับสนุน
(ตําบลจัดการสุขภาพดี วิสาหกิจ บริการสุขภาพ
ชุมชนยั่งยืน)
1. การสนับสนุนการดําเนินงานดาน
วิชาการ/งบประมาณ
2. การติดตามความกาวหนาการ
ดําเนินงาน
3. การประเมินผลการดําเนินงาน
4. การแกไข ปญหาและอุปสรรค
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ประเด็นการติดตามนิเทศงาน

สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเปนสุข
1.เกณฑการพัฒนาสถานประกอบการปลอดโรค
ปลอดภัย กายใจเปนสุข
2.แนวทางการดําเนินงานสถานประกอบการปลอดโรค
ปลอดภัย กายใจเปนสุข
3. คูม อื การประเมินสถานประกอบการปลอดโรค
ปลอดภัย กายใจเปนสุข
4. คูมือพัฒนาสงเสริมสุขภาพจิตในสถานประกอบการ

สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจ สถานประกอบการปลอดโรค
เปนสุข
ปลอดภัย กายใจเปนสุข
1. จํานวนสถานประกอบการ
1. ประสาน/คัดเลือกสถานประกอบการ
ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเปน
ดําเนินการสถานประกอบการปลอดโรค
สุขที่เขารวมโครงการอยางนอย
ปลอดภัย กายใจเปนสุข อยางนอย
3setting/จังหวัด (ขนาดใหญ
3setting/จังหวัด (ขนาดใหญ ขนาดกลาง
ขนาดกลาง และวิสาหกิจ
และวิสาหกิจชุมชน)
2. ติดตาม รวมประเมินการพัฒนาสถาน
ชุมชน)
ประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจ 2. ติดตามผลการดําเนินงานสถาน
เปนสุขกับสคร.
ประกอบการปลอดโรค
ปลอดภัย กายใจเปนสุข
3. ปญหาการดําเนินงานและแนว
ทางการแกไข
ความตองการสนับสนุนจาก
สวนกลาง

1.2 สถานบริการ
1.จัดทําสื่อตนแบบเพื่อสนับสนุนการสื่อสารรณรงค
-กินจืด ยืดชีวิต
สาธารณสุขและชุมชน
-ลด หวาน มัน เค็ม
มีการสือ่ สารสาธารณะ
-ใสใจ 3 อ บอกลา 2 ส+ อวน/น้ําหนักเกิน
(3อ 2ส + อวน/
-สื่อออนไลนเรื่องพฤติกรรมเสี่ยง
น้ําหนักเกิน)
2. รณรงคสรางกระแสการออกกําลังกาย
-เดินเร็ว
3. สนับสนุนประเด็นสารและเสนอแนวทาง/รูปแบบการ
รณรงคเนื่องในวัน/สัปดาหโรคไมติดตอและปจจัยเสีย่ ง

1. จังหวัด/อําเภอมีแผนการสื่อสารรณรงคฯ 1. การดําเนินงานตามแผนการ
2. สถานบริการสาธารณสุขดําเนินการสื่อสาร
สื่อสารรณรงคฯของจังหวัดและ
ความเสี่ยงและประชาสัมพันธเพื่อปองกัน
อําเภอ
ควบคุมโรคไมติดตอเรื้อรัง โดยยึดหลัก3อ2 2. จํานวนเครือขายนอกสธ.ที่เขา
ส. ลดอวนและน้ําหนักเกินรวมทั้งรณรงค
รวมรณรงคฯ/ดําเนินการ
เนื่องในวัน/สัปดาหโรคไมติดตอและปจจัย
สื่อสารความเสี่ยงและ
เสี่ยงตางๆ เชน วันหัวใจโลก วันเบาหวาน
ประชาสัมพันธเพื่อปองกัน
โลก งดสูบบุหรี่โลก เปนตน
ควบคุมโรคไมติดตอเรื้อรัง
3. รวมมือกับเครือขายใน/นอก สธ. ในการ
3. การประเมินผลลัพธของการ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กรมควบคุมโรค
กรมสุขภาพจิต

กรมอนามัย
กรมควบคุมโรค
กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ
สํานักปลัดฯ
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ตางๆ เชนวันหัวใจโลก วันเบาหวานโลก งดสูบบุหรี่โลก
เปนตน

1.3 จังหวัด/อําเภอ/
ตําบล/ชุมชน สงเสริม
การใชมาตรการทาง
กฎหมาย/มาตรการ
ทางสังคมเพื่อลดการ
บริโภคยาสูบและ
แอลกอฮอล

ยาสูบ
1.ผลิตสื่อ/สติกเกอร เขตปลอดบุหรี่ สนับสนุนพื้นที่
เพื่อใหสถานที่สาธารณะ (ตามกฎหมาย)เปนเขตปลอด
บุหรี่ 100%
2.พัฒนาสถานบริการสุขภาพใหปลอดควันบุหรี่
สุรา
1.เฝาระวังและบังคับใชกฎหมาย ตาม พ.ร.บควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551
2.พัฒนานโยบาย กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล

ภารกิจที่จังหวัดดําเนินงาน
สื่อสารรณรงคเพื่อปองกัน ควบคุมโรคไม
ติดตอเรื้อรังโดยสนับสนุนและประสานใน
เรื่อง วิชาการ /บุคลากร/สื่อ
4. ประเมินผลการสื่อสารเรื่องการรับรูและ
ความตระหนัก ในการปองกัน ควบคุมโรค
ไมติดตอเรื้อรังของกลุมเปาหมายที่เขารวม
รณรงค
จังหวัด/อําเภอ/ตําบลดําเนินการบังคับใช
กฎหมายหรือมาตรการทางสังคมในพื้นที่
1. คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลจังหวัดมีการดําเนินการ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล และยาสูบ
2. นโยบายสถานบริการสาธารณสุขและ
สงเสริมสุขภาพปลอดบุหรี่ เปาหมาย
100%
3. จัดใหสถานที่สาธารณะ (สถานบริการ
ศาสนสถาน โรงเรียน)เปนเขตปลอดบุหรี่
สุรา
4. สรางเครือขายเฝาระวังการกระทําผิด
กฎหมาย
5. พัฒนามาตรการทางสังคมในการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล เชนงานบุญ งาน
ประเพณีปลอดเหลา

ประเด็นการติดตามนิเทศงาน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สื่อสาร ไดแกการรับรูความ
เสี่ยง ความตระหนักถึงอันตราย
จากโรคไมติดตอเรื้อรัง)
4. การวางแผนการสือ่ สารเพิม่
ระดับการรับรูแ ละตระหนักใน
พื้นที่ที่ยังไมสาํ เร็จตาม
เปาหมาย
1.ความกาวหนาของการดําเนินงาน กรมควบคุมโรค
ควบคุมเครื่องดืม่ แอลกอฮอลและ
ยาสูบของจังหวัด
2. ผลการดําเนินงานการเฝาระวัง
การกระทําผิดกฎหมายควบคุบ
เครื่องดื่มแอลกอฮอลและยาสูบ
3.ผลการดําเนินงานการสรางและ
พัฒนาเครือขายการเฝาระวังการ
กระทําผิดกฎหมายควบคุบ
เครื่องดื่มแอลกอฮอลและยาสูบ
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2. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุมเสี่ยง ไดแกภาวะน้ําหนักเกินและอวน กลุมที่มีปจจัยเสี่ยงกลุมเสี่ยงสูง
2.1 สถานบริการ
แนวทางการคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตตาม
1. สํารวจ คนหาและจัดทําทะเบียนผูที่มีอายุ
มาตรฐาน จากเอกสารดังตอไปนี้
15 ขึ้นไป ในพืน้ ที่ที่รับผิดชอบ
สาธารณสุขรวมกับ
2. เตรียมชุมชนเพื่อรับการตรวจสุขภาพเชิง
ชุมชนคนหากลุมเสี่ยง 1. แนวปฏิบัตสิ ําหรับเจาหนาทีส่ าธารณสุขในการ
รุกและ/หรือการบริการทีส่ ถานบริการ
จัดบริการคัดกรองและเสริมทักษะการปรับเปลีย่ น
ผูที่มีปจจัยเสีย่ ง และ
สาธารณสุข
พฤติกรรมสุขภาพลดเสี่ยงลดโรคไมติดตอในสถาน
ผูปวยรายใหมใน
3. ดําเนินการคัดกรองเบาหวานและความดัน
บริการและในชุมชน พ.ศ.2552 โดยสํานักโรคไม
ประชาชนอายุ 15 ป
โลหิตในประชาชนอายุ 15 ปขึ้นไปตาม
ติดตอ กรมควบคุมโรค
ขึ้นไป
แนวปฏิบัตฯิ เพื่อการคัดกรอง
2. แนวทางการดําเนินงานโครงการสนองน้ําพระราช
4. รายบุคคล – แจงคาและอธิบาย
หฤทัยในหลวง ทรงหวงใยสุขภาพประชาชน พ.ศ.
2553 โดยกระทรวงสาธารณสุขและสํานักงาน
ความหมาย และใหบริการแนะนําการ
ปฏิบัติตนที่เหมาะสมตามสถานะความ
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ
เสี่ยง ปจจัยเสี่ยง โอกาสเสี่ยง ระดับ
3. หนังสือราชการ แนวทางการรณรงคคดั กรอง
ความดันโลหิต และ/หรือระดับน้ําตาลใน
เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ที่ สป.0231/79 ลงวันที่
เลือดที่วัดได
15 กพ.2555(download จากแนวทางการ
ดําเนินงานรณรงคคัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิต 5. ผูที่อยูในกลุมเสี่ยงสูง(Pre-DM, Pre-HT)
ประเมินติดตาม และใหคําแนะนําการ
สูง และโรคซึมเศรา วันที่ 1-20 มีค.2555 ,
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรม 1,2,3,6 เดือน และ
http://healthcaredata.moph.go.th/screen2/i
ตรวจระดับความดันโลหิต/น้าํ ตาลในเลือด
ndex.php)
เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงในเดือนที่ 6
6.กลุมผูปว ยรายใหม - ใหการรักษาและ
คําแนะนําปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลด
เสี่ยงในกลุมผูป วยรายใหม

ประเด็นการติดตามนิเทศงาน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

1. ความครอบคลุมของการคัด
กรมควบคุมโรค
กรองเบาหวาน/ความดันโลหิต
ตามมาตรฐานในประชาชนอายุ
15 ปขึ้นไป
2. ผลลัพธของการใหบริการคัด
กรองฯ ไดแกอัตราผูปวย
เบาหวานและความดันโลหิตสูง
รายใหม ,Pre-DM Pre-HT,ผูที่
มีภาวะอวน/น้ําหนักเกิน
3. การจัดทําขอมูลการไดรับการ
บริการคัดกรองฯ
4. ปญหาการดําเนินงาน
5.การวางแผนเรงรัดเพิ่มระดับ
ความครอบคลุมการคัดกรองใน
พื้นที่ที่ยังไมสาํ เร็จตาม
เปาหมาย
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2.2 สถานบริการ
คลินิก DPAC
คลินิก DPAC
1.รพสต.ดําเนินงานคลินิก DPAC รอยละ 50
1. สื่อ หนังสือ สนับสนุน การดําเนินงาน DPAC
สาธารณสุขเสริมพลัง
ทุกอําเภอ
2. พัฒนาศักยภาพผูใหความรูและผูบริการในคลินิก
ความสามารถในการ
2. รพศ., รพท.,รพช.ดําเนินงานคลินิก
DPAC
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
3. พัฒนาศักยภาพผูใหความรูและผูบริการในคลินิก
DPAC รอยละ 100
สุขภาพแกกลุมที่มี
3.พัฒนาครู ก ผูใหความรูและผูบ ริการใน
DPAC ในการประเมินความเครียด คัดกรองภาวะ
ภาวะอวน/น้ําหนักเกิน
คลินิก DPAC
ซึมเศรา การติดสุรา ในผูป วย DM, HT
กลุมเสี่ยงสูง และกลุม 4. พัฒนาครู ข ผูใ หความรูและผูบริการในคลินิก DPAC
ศูนยการปรึกษาพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ(Health
ศูนยการปรึกษาพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
ปวย
Coaching Center)
สถานบริการสาธารณสุขระดับทุติยภูมิขึ้นไป
1. คูมือการดํานินงานปองกันควบคุมโรคไมติดตอเรื้อรัง ดําเนินงานศูนยการปรึกษาพฤติกรรมสุขภาพ
สําหรับสถานบริการสุขภาพทุกระดับโดยสํานักโรค (Health Coaching) จํานวน 1 แหง/เครือขาย
ไมติดตอ กรมควบคุมโรค
บริการ
2. แนวทางการดําเนินงานการใหบริการปรึกษาเพื่อ
(ยกเวนเครือขายบริการที่ 5, 6, 7)
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพสําหรับสถานบริการ พัฒนาระบบสงตอเพื่อเสริมพลังความสามารถ
สุขภาพ โดยสํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค
ในรายที่มีความยากของการปรับเปลี่ยน
3. พัฒนาศักยภาพทีม Health Coaching
พฤติกรรม
3.การบริหารจัดการเชิงระบบโดยผูจัดการระบบ(system manager) ระดับจังหวัด/อําเภอ
3.1 จังหวัด/อําเภอมี
แนวทางการดําเนินงานของผูจ ดั การประสานระบบ
1.จังหวัดกําหนดผูรับผิดชอบ/ทีมในการบริหาร
ปองกันควบคุมโรคไมติดตอเรื้อรัง(system manager)
ผูจ ดั การประสาน
จั ด การระบบป อ งกั น ควบคุ ม โรคไม ติ ด ต อ
ในการบริหารจัดการภาพรวม
ระบบปองกันควบคุม
เรื้อรัง ของจังหวัด/อําเภอ
โรคไมติดตอเรื้อรัง
2.จัดทําแผนงานบูรณาการการปองกันควบคุม
(system manager)
โรคไม ติ ด ต อเรื ้อรั ง โดยมี ส ว นร ว มของภาคี

ประเด็นการติดตามนิเทศงาน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กรมอนามัย
กรมสุขภาพจิต

1.ความครอบคลุมของการบริการให
การปรึกษา/แนะนํา/เสริมทักษะ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลด
เสี่ยง
2. การจัดทําขอมูลการไดรับการ
บริการ
3.ผลลัพธของการบริการใหการ
ปรึกษา/แนะนํา/เสริมทักษะการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลด
กรมควบคุมโรค
เสี่ยง
4. ปญหาการดําเนินงาน
5.การวางแผนเรงรัดและติดตาม
เพื่อเพิ่มระดับความครอบคลุม
การบริการ
6.ความตองการขอรับการสนับสนุน
จากสวนกลาง
1.มีผูรับผิดชอบ/ทีมในการบริหาร
จัดการระบบปองกันควบคุมโรค
ไมติดตอเรื้อรัง ของจังหวัด/
อําเภอ
2.มีแผนงานบูรณาการการปองกัน

กรมควบคุมโรค
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แนวทางการสนับสนุนจากหนวยงานสวนกลาง

บริหารจัดการภาพรวม

4. คลินิก NCD คุณภาพ
4.1 รพศ./รพท./รพช. 1. พัฒนาเกณฑคลินิก NCDคุณภาพ และแนวทางการ
ประเมินตนเองของรพศ./รพท./รพช.
พัฒนาคลินิก NCD
2. พัฒนาศักยภาพผูนิเทศ/ประเมิน
คุณภาพ
3. ศูนย/เขตถายทอดแนวทาง/เกณฑคลินิกNCD
คุณภาพแกผูรับผิดชอบคลินิก NCD
4. สุมสํารวจประเมินเชิงคุณภาพปละ1ครั้ง

ภารกิจที่จังหวัดดําเนินงาน

ประเด็นการติดตามนิเทศงาน

เครือขายและอยูบนหลักฐานขอเท็จจริง
ควบคุมโรคไมติดตอเรื้อรังโดยมี
3.ติ ด ตามประเมิ น ผล และปรั บ ปรุ ง เพื อ่ การ สวนรวมของภาคีเครือขาย
พัฒนา
3.มีการนิเทศติดตามและ
ประเมินผล รวมทั้งนํามาปรับแก
ในการทํางาน
3.1 ปรับแกในการทํางานใน
ปจจุบนั
3.2 ขอเสนอแนะในการทํางานครัง้
ตอไป
4.ความตองการสนับสนุนจาก
สวนกลาง

จังหวัดมีนโยบายสนับสนุนการดําเนินงาน
1.สุมสํารวจการดําเนินงานตามแบบ
คลินิกNCDคุณภาพในรพศ./รพท./รพช.
ประเมินตนเองในการพัฒนา
รพศ./รพท./รพช.
คลินิกNCDคุณภาพของรพศ.
1.พัฒนาคลินิก NCD ใหมีคุณภาพโดยเพิ่ม
รพท.รพช.
ความตอเนื่องของการดูแล(continuity of
2.ปญหาการดําเนินงานและการ
care ) การดูแลที่ครอบคลุมภาพรวม
แกไขเพือ่ การพัฒนา
(comprehensive care) การประสานการ
ดําเนินการรวมกันในการดูแล(coordination 3.ความตองการสนับสนุนจาก

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

กรมควบคุมโรค
กรมการแพทย
สํานักงานปลัดฯ
กรมสุขภาพจิต
กรมอนามัย
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หัวขอ/กิจกรรม

4.2 คลินิกNCDมีการ
ติดตามผลลัพธการ
รักษาดูแลผูปว ย
DM,HT

แนวทางการสนับสนุนจากหนวยงานสวนกลาง

1. ขับเคลื่อนการจัดทําแผนปฏิบัติการสรางสุขภาพดีวิถี
ชีวิตไทย พ.ศ. 2556-2558: ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบ
เฝาระวังและการจัดการโรค
2. พัฒนาระบบและแนวทางการจัดการโรคฯ ระดับเขต
พื้นที่เครือขายบริการ (PP & service plan)
3. สงเสริมนักสุขภาพครอบครัว (นสค.) ในการกระตุน
ติดตามดูแลผูปวยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
4.เอกสารสนับสนุน
- คูมือแนวทางการตรวจคัดกรองและดูแลรักษา
โรคเบาหวานเข า จอประสาทตาในผู ป  ว ย
เบาหวาน
- คูมือแนวทางการตรวจคัดกรองและดูแลรักษา
ภาวะแทรกซอนทางไตในผูป  วยเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง
- คูมือแนวทางการตรวจคัดกรองและดูแลรักษา
ภาวะแทรกซอนที่เทาในผูปวยโรคเบาหวาน
- แนวทางปฏิบตั ใิ นการพัฒนาระบบการดูแลรักษา
และการจัดการโรคไมติดตอเรื้อรัง
- แนวทางเวชปฏิบัติการวินิจฉัยและรักษาโรคหัวใจ
ขาดเลือดเฉียบพลัน(ฉบับปรับปรุง)
- แนวทางเวชปฏิบัติสาํ หรับโรคเบาหวาน 2554
- คูมือการใหความรูเพื่อจัดการโรคเบาหวานดวย

ภารกิจที่จังหวัดดําเนินงาน

ประเด็นการติดตามนิเทศงาน

of care)
สวนกลาง
2.ประเมินตนเองตามเกณฑคลินกิ NCDคุณภาพ
คลินิกNCD ติดตามผลการปองกันและการ
1.แผนการดูแลจัดบริการแกผปู ว ย
จัดการดูแลทั้งโดยการใชยาและไมใชยา ใน
DM HT (ควบคุมได ควบคุมไมได
การลดเสีย่ ง/โอกาสเสี่ยง ลดโรคและโรครวม มีภาวะแทรกซอน)
1. คนหาและจัดทําทะเบียนขอมูลผูปวย
2. ขอมูลการติดตามผลลัพธของ
เบาหวาน ความดันโลหิตสูง
การรักษาดูแลผูป ว ยไดแก
2. มีนโยบายและแผนการดูแลจัดบริการแก
- การลดพฤติกรรมเสี่ยงของ
ผูปวย
ผูปวยDM HT (ควบคุมได ควบคุมไมได
- การคัดกรองการสูบบุหรี่
มีภาวะแทรกซอน) อยางตอเนื่อง และ
- คัดกรองภาวะซึมเศรา ประเมิน
เฝาระวังภาวะแทรกซอนตามแนวทางที่
ภาวะเครียดและการติดสุรา
กําหนดไว
- ประเมินความเสี่ยงตอโรคหัวใจ
3. คลินิกNCD ติดตามผลการปองกันและ
และหลอดเลือด(CVD Risk)
การจัดการดูแลทัง้ โดยการใชยาและไมใช - ผูปวย DM ควบคุมระดับ
ยา ในการลดเสีย่ ง/โอกาสเสี่ยง ลดโรค
น้ําตาลไดดี(ไมนอยกวา 50)*
และโรครวมไดแก
- ผูปวย HT ควบคุมระดับความ
- การลดพฤติกรรมเสีย่ งของผูป ว ย
ดันโลหิตไดดี(ไมนอยกวา 40)*
- การคัดกรองการสูบบุหรี่
- คัดกรองภาวะซึมเศรา ประเมินภาวะ
- การคัดกรองภาวะแทรกซอน
เครียดและการติดสุรา
- การดูแลรักษา/สงตอผูที่มี
- ประเมินความเสี่ยงตอโรคหัวใจและ
ภาวะแทรกซอน
หลอดเลือด(CVD Risk)
3.ระบบการกระตุน เตือน/ติดตาม
- การควบคุมระดับน้ําตาล/ระดับความ ผูปวย

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กรมควบคุมโรค
กรมการแพทย
สํานักงานปลัดฯ
กรมสุขภาพจิต
กรมอนามัย
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แนวทางการสนับสนุนจากหนวยงานสวนกลาง

ภารกิจที่จังหวัดดําเนินงาน

ประเด็นการติดตามนิเทศงาน

ตนเอง
- คูมือการจัดการภาวะความดันโลหิตสูงดวย
ตนเอง
- หนังสือ TCEN ความดันโลหิตสูง/ เบาหวาน
- แนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษาความดันโลหิต
สูงในเวชปฏิบัติทั่วไป
- ต น ฉบั บ สื อ่ วี ดี ทั ศ น ก ารอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร
หลักสูตรการดูแลรักษาและปองกัน
- ภาวะแทรกซอนจากภาวะความดันโลหิตสูง
- แนวทางเวชปฏิบัติสาํ หรับการบัดรักษาโรคติด
บุหรี่ในประเทศไทยปพ.ศ.2552
ทั้งนี้ สามารถ download คูมือ/หนังสือบางฉบับไดที่
เวบไซตสถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย
กรมการแพทย http://www.dms.moph.go.th/imrta/

ดันโลหิตไดดี
- การคัดกรองภาวะแทรกซอน
- การดูแลรักษา/สงตอผูที่มี
ภาวะแทรกซอน
4. ประเมินผลและรายงานผลตามตัวชี้วัดที่
กําหนดไว

4.ระบบการรับ- สงตอ
5.ปญหาการดําเนินงาน การแกไข
เพื่อการพัฒนา
6. ขอเสนอแนะเพือ่ การพัฒนาใน
ระดับจังหวัด เขตพื้นที่เครือขาย
บริการและสวนกลาง

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
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แผนงานปองกัน ควบคุมโรคไมติดตอเรื้อรัง เบาหวานและความดันโลหิตสูง
บจังหวัด/อําเภอ นโลหิตสูง)
แผนงานปองกัน ควบคุSystem
มโรคไมตmanager
ิดตอเรื้อรังระดั
(เบาหวานและความดั
การลดปจจัยเสี่ยงในประชากรและชุมชน

ระดับ
จังหวัด

ระดับ
ส่วนกลาง

• ชุมชนและองคกรมีการดําเนินงานสงเสริมพฤติกรรม
สุขภาพและปรับเปลีย่ นสิง่ แวดลอมที่เอื้อตอพฤติกรรม
ลดปจจัยเสี่ยง
1.หมูบาน/ชุมชน/ตําบลสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย
-หมูบานปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
-คนไทยไรพุง(ศูนยการเรียนรูองคกรตนแบบไรพุง)
-ตําบลจัดการสุขภาพ
2.สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัยกายใจเปนสุข
• สถานบริการสาธารณสุขและชุมชนมีการสื่อสาร
สาธารณะ(3อ 2ส + อวน/น้าํ หนักเกิน)
• จังหวัด/อําเภอ/ตําบล/ชุมชน สงเสริมการใชมาตรการ
ทางกฎหมาย/มาตรการทางสังคมเพือ่ ลดการบริโภค
• ยาสูบและแอลกอฮอล
1.จัดทําและสนับสนุนแนวทาง/คูมือ/มาตรการ/สื่อ
2.พัฒนาศักยภาพบุคลากร
3.จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู
4.พัฒนาและผลักดันนโยบายรวมทั้งการบังคับใชกฎหมาย

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุมเสี่ยง
(น้ําหนักเกินและอวน กลุมปจจัยเสี่ยง
กลุมเสี่ยงสูง
• คนหากลุมเสี่ยงผูท ี่มีปจจัยเสีย่ ง และผูปว ย
รายใหมในประชาชนอายุ 15 ปขึ้นไป
• เสริมพลังความสามารถในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพแกกลุมที่มีภาวะอวน/
น้ําหนักเกิน กลุมเสี่ยงสูง และกลุมปวย

1.จัดทําและสนับสนุนแนวทาง/คูมือ
มาตรการ/สื่อ
2.พัฒนาศักยภาพบุคลากร (นักปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ)

คลินิก NCD คุณภาพ
(รพศ., รพท., รพช.)

• รพศ./รพท./รพช.พัฒนาคลินกิ NCD คุณภาพ
• คลินิกNCDมีการติดตามผลลัพธการรักษาดูแล
ผูปวยDM,HT
1.การลดพฤติกรรมเสีย่ งของผูป ว ย
2.การคัดกรองการสูบบุหรี่
3.การคัดกรองภาวะซึมเศรา ประเมินภาวะเครียด
และการติดสุรา
4.ประเมินความเสีย่ งตอโรคหัวใจและหลอดเลือด
(CVD Risk)
5.ผูปวยDM/HT ควบคุมระดับน้ําตาล/ระดับความ
ดันโลหิตไดดี
6. การคัดกรองภาวะแทรกซอน
7. การดูแลรักษา/สงตอผูที่มีภาวะแทรกซอน
1.จัดทําและสนับสนุนแนวทาง/คูมือ/เกณฑ
2.พัฒนาศักยภาพบุคลากร
3.สุมสํารวจการประเมินคุณภาพ
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สรุปสําหรับผูบริหาร(Executive Summary)
7. แผนงานการเฝาระวังและดูแลสตรีไทยจากโรคมะเร็ง
********************************************************

7.1 แผนงานการดูแลและเฝาระวังสตรีไทยจากมะเร็งเตานม
บทนํา

การดูแลและเฝาระวังสตรีไทยจากมะเร็งเตานม โดยใหสตรีทุกคนมีการดูแลและเฝาระวังตนเอง การพัฒนาคุณภาพ
ผูใ หบ ริก าร ระบบบริก ารของหนว ยบริก ารสาธารณสุข ใหม ีร ะบบบริก ารที ่ไ ดม าตรฐานและมีค ุณ ภาพ พัฒ นาระบบ
สารสนเทศและพัฒนาศักยภาพภาคีเครือขาย ไดแก อาสาสมัครสาธารณสุข หรือแกนนําสตรีในชุมชน ใหมีความรู และ
ทักษะในการดูแลและเฝาระวังมะเร็งเตานม เพื่อชวยเผยแพรและกระตุนเตือนสตรีในชุมชนใหเกิดความตระหนักในการดูแล
ตนเอง ซึ่งจะสงผลใหสตรีไทยมีสุขภาพดีและมีความสุขในการดําเนินชีวิต และเปนการลดอัตราการเกิดโรคมะเร็งในสตรีที่
เปนปญหาสาธารณสุขทีส่ ําคัญในประเทศไทย
เปาประสงค
1. สตรีสามารถเฝาระวังมะเร็งเตานมดวยการตรวจเตานมดวยตนเองไดถูกตองและเปนประจําสม่ําเสมอ
2. มีเครือขายการดูแล วินิจฉัย และรักษามะเร็งเตานมไดอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
3. ขนาดปญหาและความรุนแรงของมะเร็งเตานมในสตรีไทยลดลง
ยุทธศาสตร
1.
2.
3.
4.

พัฒนาศักยภาพภาคีเครือขายในการดูแลและเฝาระวังมะเร็งเตานม
สรางความตระหนักเพือ่ การปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
สรางการมีสวนรวมและเสริมสรางศักยภาพของชุมชนในการดูแลและเฝาระวังมะเร็งเตานมในสตรี
พัฒนาระบบสารสนเทศ

กลวิธีการดําเนินงาน
1. พัฒนาบุคลากรเพือ่ เปนวิทยากรในการดูแลและเฝาระวังมะเร็งเตานม
2. พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขในการเผยแพรความรู และทักษะการตรวจเตานมดวยตนเอง และ
การดูแลสงเสริมสุขภาพที่เหมาะสม
3. พัฒนาศักยภาพรพศ./รพท./รพช. ในการดูแล วินิจฉัยและรักษามะเร็งเตานม
4. พัฒนาระบบฐานขอมูล
5. สุมประเมินความถูกตองของการตรวจเตานมดวยตนเอง
6. การสื่อสารสาธารณะ
ตัวชี้วดั ระยะ 1 – 2 ป
1. รอยละของสตรีอายุ 30 – 70 ป มีการตรวจเตานมดวยตนเอง ไมนอยกวา 80
2. รอยละของผูปวยมะเร็งเตานมระยะที่ 1 และ 2 ไมนอยกวา 70
หนวยงานรับผิดชอบหลัก กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
หนวยงานรวมรับผิดชอบ กรมการแพทย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมสุขภาพจิต สํานักงานปลัดกระทรวง
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แผนงานการเฝาระวังและดูแลสตรีไทยจากโรคมะเร็ง
7.1 แผนงานการดูแลและเฝาระวังสตรีไทยจากมะเร็งเตานม
หนวยงานรับผิดชอบหลัก กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
หนวยงานรวมรับผิดชอบ กรมการแพทย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมสุขภาพจิต สํานักงานปลัดกระทรวง
โครงการการดูแลและเฝาระวังสตรีไทยจากมะเร็งเตานม
ความสําคัญของปญหา
มะเร็งเตานมเปนสาเหตุการปวย และตายอันดับ 1 ของสตรีไทย อัตราการปวยและตายมีแนวโนมสูงขึ้น
ทุกป จากขอมูลของสํานักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแตป 2550 ถึง ป 2554 พบวาอัตราตาย
(ตอแสนประชากร) 6.8 , 7.3 , 7.3 7.7 และ 8.4 ตามลําดับ สําหรับอัตราปวย 37.9 , 40.6 , 38.4 55.9 และ 40.84
ตามลําดับ สาเหตุของโรคนี้ยังไมทราบแนชัด แตสตรีทุกคนมีความเสี่ยงโดยเฉพาะสตรีที่มีอายุมากกวา 30 ปขึ้นไป
และปจจัยเสี่ยงทีพ่ บ ไดแก มีประวัติคนในครอบครัวโดยเฉพาะญาติสายตรงเปนมะเร็งเตานม การมีประจําเดือนครั้ง
แรกเมื่ออายุนอย (12 ป) หมดประจําเดือนอายุมากกวา 55 ป มีน้ําหนักตัวเกินหลังหมดประจําเดือน มีลูกคนแรกเมื่อ
อายุมากหรือไมมีบุตร การรับฮอรโมนทดแทนเปนเวลานาน การขาดการออกกําลังกาย เปนตน อัตราการอยูร อด ของ
ผูปวยขึ้นกับระยะของโรค ถาพบระยะเริ่มแรก (Stage I & II) โอกาสรักษาใหหายและมีอัตราการรอดชีวิตสูงกวา พบ
ในระยะหลังๆ วิธีการปองกันมะเร็งเตานมทีด่ ีทีส่ ุด คือ การตรวจเพื่อคนหาใหไดเร็วทีส่ ุด (Early detection) ซึ่งการ
ตรวจหามะเร็งเตานม มี 3 วิธี คือ 1) การตรวจดวยเครือ่ งเอกซเรยเตานม (Mammogram) 2) การตรวจโดยบุคลากร
ทางการแพทย (Clinical Breast Examination) 3) การตรวจเตานมดวยตนเอง (Breast Self Examination) แมการ
ตรวจด ว ยเครื ่องเอกซเรย เ ต า นมจะเป น วิ ธี การที่มีป ระสิ ทธิ ภ าพที่สุ ด แตก ารให บ ริก ารยัง ไมส ามารถครอบคลุ ม
กลุมเปาหมายได มะเร็งเตานมเปนมะเร็งที่สามารถตรวจคนหาความผิดปกติไดดวยตนเอง เพราะการตรวจเตานมดวย
ตนเองอย างถูกต องเป น ประจํ า นัน้ จะทํ าใหทราบถึงสภาพที่ป กติของเตานม หากเกิดความผิดปกติของเตานมจะ
สามารถพบไดตั้งแตเนิ่นๆ คือ สามารถคลําพบกอนไดขนาดที่เล็กกวา 2 ซม. ซึง่ หากไดรับการวินิจฉัยและรักษาอยาง
รวดเร็ว จะลดความรุนแรงของการเปนมะเร็งเตานมได ดังนัน้ วิธีทีเ่ หมาะสมที่สุดในขณะนี้ คือ การตรวจเตานมดวย
ตนเอง แตจากการสํารวจพฤติกรรมการตรวจเตานมดวยตนเองของสตรีไทย ในป 2555 พบวา สตรีอายุ 30-70 ป
ตรวจเตานมดวยเอง รอยละ 74 ตรวจเปนประจําสม่ําเสมอ รอยละ 52 และตรวจถูกตองมีเพียงรอยละ 21 และที่
สําคัญอีกประการหนึ่งคือ ผูที่พบความผิดปกติตองไดรับการตรวจวินิจฉัยและการสงตอเพื่อใหไดรับการรักษาอยาง
รวดเร็ว
ดังนั้นการดําเนินงานโครงการ การดูแลและเฝาระวังสตรีไทยจากมะเร็งเตานม จึงควรใหสตรีทุกคนมีการ
ดูแลและเฝาระวังตนเอง การพัฒนาคุณภาพผูใ หบริการ ระบบบริการของหนวยบริการสาธารณสุข ใหมีระบบบริการ
ที ่ไ ดม าตรฐานและมีค ุณ ภาพ พัฒ นาระบบสารสนเทศและพัฒ นาศัก ยภาพภาคีเ ครือ ขา ย ไดแ ก อาสาสมัค ร
สาธารณสุข หรือแกนนําสตรีในชุมชน ใหมีความรู และทักษะในการดูแลและเฝาระวังมะเร็งเตานม เพือ่ ชวยเผยแพร
และกระตุน เตือนสตรีในชุมชนใหเ กิด ความตระหนัก ในการดูแลตนเอง ซึ่งจะสงผลใหส ตรีไทยมีส ุขภาพดีและมี
ความสุข ในการดํ า เนิน ชีว ิต และเปน การลดอัตราการเกิดโรคมะเร็งในสตรีที่เ ปน ปญ หาสาธารณสุข ที ่สํ าคัญ ใน
ประเทศไทย
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เปาประสงค
1. สตรีสามารถเฝาระวังมะเร็งเตานมดวยการตรวจเตานมดวยตนเองไดถูกตองและเปนประจําสม่ําเสมอ
2. มีเครือขายการดูแล วินิจฉัย และรักษามะเร็งเตานมไดอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
3. ขนาดปญหาและความรุนแรงของมะเร็งเตานมในสตรีไทยลดลง
ยุทธศาสตร
1. พัฒนาศักยภาพภาคีเครือขายในการดูแลและเฝาระวังมะเร็งเตานม
2. สรางการมีสวนรวมและเสริมสรางศักยภาพของชุมชนในการดูแลและเฝาระวังมะเร็งเตานมในสตรี
3. พัฒนาระบบสารสนเทศ
4. สรางความตระหนักเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
กลวิธีการดําเนินงาน
1. พัฒนาบุคลากรเพื่อเปนวิทยากรในการดูแลและเฝาระวังมะเร็งเตานม
2. พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขในการเผยแพรความรู และทักษะการตรวจเตานมดวยตนเอง
และการดูแลสงเสริมสุขภาพทีเ่ หมาะสม
3. พัฒนาศักยภาพรพศ./รพท./รพช. ในการดูแล วินิจฉัยและรักษามะเร็งเตานม
4. พัฒนาระบบฐานขอมูล
5. สุม ประเมินความถูกตองของการตรวจเตานมดวยตนเอง
6. การสื่อสารสาธารณะ
ตัวชี้วัด ระยะ 1 – 2 ป
3. รอยละของสตรีอายุ 30 – 70 ป มีการตรวจเตานมดวยตนเอง ไมนอยกวา 80
4. รอยละของผูปวยมะเร็งเตานมระยะที่ 1 และ 2 ไมนอยกวา 70
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แผนกิจกรรม / งบประมาณ
กลวิธี
เปาหมาย
การดําเนินงาน

KPI/KRI

กิจกรรม
กท./กรมวิชาการ/ศูนยเขต

ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาศักยภาพภาคีเครือขายการในการดูแลและเฝาระวังมะเร็งเตานม
KPI: รอยละของสตรีอายุ 30 – 70 ป มีการตรวจเตานมดวยตนเอง ไมนอยกวา 80
- กรมฯ พัฒนาวิทยากรระดับเขต และ
1. พัฒ นาบุค ลากรเพื ่อ - บุคลากรสาธารณสุขทุก - มีวิทยากรระดับเขตและ
ระดับจังหวัด (จังหวัดละ 5คน)
เปนวิทยากรในการดูแล ระดับมีความรูและทักษะ ระดับจังหวัด ระดับอําเภอ
แล ะเ ฝา ร ะว ัง ม ะเ ร็ง การตรวจเตานมดวย
ระดับตําบล
- ศูนยอนามัยเขตพัฒนาวิทยากรระดับ
เตานม
ตนเอง การสงเสริม
อําเภอและตําบล
สุขภาพ และสามารถ
ถายทอดไดอยางถูกตอง

กิจกรรม
จังหวัด

งปม.
ลานบาท

- พัฒนาบุคลากร
สาธารณสุขระดับ
จังหวัดเปนวิทยากร
(จังหวัดละ 5คน)

หนวยงาน
หลัก

กรมอนามัย

10.0
- สํานักงาน
(76 จังหวัด
สาธารณสุขจังหวัด
พัฒนาวิทยากรระดับ x 130,000
อําเภอและตําบล
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กลวิธี
การดําเนินงาน

เปาหมาย

KPI/KRI

กิจกรรม
กท./กรมวิชาการ/ศูนยเขต

ยุทธศาสตรที่ 2 สรางการมีสวนรวมและเสริมสรางศักยภาพของชุมชนในการดูแลและเฝาระวังมะเร็งเตานมในสตรี
KPI: ระยะ 1 – 2 ป “รอยละของสตรีอายุ 30 – 70 ป มีการตรวจเตานมดวยตนเอง ไมนอยกวา 80”
“รอยละของผูปวยมะเร็งเตานมระยะที่ 1 และ 2 ไมนอยกวา 70”
1 . พ ัฒ น า ศ ัก ย ภ า พ - อาสาสมัครสาธารณสุขมี - รพ.สต. ทุกแหงมีอาสาสมัคร - ผลิตคูมือการอบรมอาสาสมัคร
อาสาสมัครสาธารณสุข ความรูและทักษะ สามารถ สาธารณสุขเชี่ยวชาญมะเร็ง สาธารณสุขเชี่ยวชาญและคูมือ
ในการเผยแพรค วามรู  เผยแพรและกระตุนเตือน เตานมอยางนอยแหงละ 10 อาสาสมัครสาธารณสุขในการดูแลและ
เฝาระวังมะเร็งเตานม
ทัก ษะการตรวจเตา นม ส ต รี ใ นชุ ม ช น ให ตร ว จ
คน
เตานมดวยตนเองทุกเดือน
ดวยตนเอง
2. อสม.เชีย่ วชาญมีสวน - สตรี ใ นชุ ม ชนได รั บ การ - รอยละของสตรีท่ีไดรับการ - จัดทําแบบประเมินการตรวจเตานม
รว มในการติด ตามและ ติ ด ตามและกระตุ น เตื อ น กระตุนเตือน (จากแบบ
ดวยตนเองโดยอสม.
กระตุ น เตือ น ส ตรีใ น ก า ร ต ร ว จ เ ต า น ม ด ว ย ประเมินการตรวจเตานมดวย
ชุม ชนใหต รวจเตา นม ตนเองอยางสม่ําเสมอ
ตนเอง)
ดวยตนเอง
- จัดทําแบบบันทึกการตรวจเตานม
ดวยตนเองของสตรี
- รอยละของสตรีที่ลงแบบ
บันทึกการตรวจเตานมดวย
ตนเอง

กิจกรรม
จังหวัด

- อบรมอาสาสมัคร
สาธารณสุขในการ
ดูแลและเฝาระวัง
มะเร็งเตานม

งปม.
ลานบาท

หนวยงาน
หลัก

กรมอนามัย
งบ PP
สถานบริการ
และ
หนวยงาน

งบ PP
- ตรวจสอบและ
รวบรวมรายงานตาม หนวยงาน
แบบประเมินการ
ตรวจเตานมดวย
ตนเองและแบบ
บันทึกการตรวจ
เตานมดวยตนเอง
ของสตรี

กรมอนามัย
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กลวิธี
การดําเนินงาน

เปาหมาย

KPI/KRI

กิจกรรม
กท./กรมวิชาการ/ศูนยเขต

ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาระบบสารสนเทศ
KPI: ระยะ 1 – 2 ป “รอยละของสตรีอายุ 30 – 70 ป มีการตรวจเตานมดวยตนเอง ไมนอยกวา 80”
“รอยละของผูปวยมะเร็งเตานมระยะที่ 1 และ 2 ไมนอยกวา 70”
1. พัฒนาระบบฐาน
- เพื่อติดตามสถานการณ - มีระบบการติดตามเฝาระวัง - พัฒนาโปรแกรมการดูแลและเฝา
และเฝาระวังมะเร็งเตานม มะเร็งเตานม
ระวังมะเร็งเตานม
ขอมูลมะเร็งเตานม
ของประเทศ
- อบรมบุคลากรของจังหวัดในการใช
โปรแกรมการดูแลและเฝาระวังมะเร็ง
เตานม
2. สุ ม ประเมิน ความ - ทุกจังหวัด
ถูก ตอ งของการตรวจ
เตานมดวยตนเอง

- จํานวนจังหวัดที่ไดรับการสุม - สุมประเมินความถูกตองของการ
ตรวจ เตานมดวยตนเอง
ประเมิน (สุมเขตตรวจ
ราชการละ 1)
- รอยละของสตรีที่ตรวจเตา
นมดวยตนเองถูกตอง

ยุทธศาสตรที่ 4 สรางความตระหนักเพื่อการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
1. การสื่อสารสาธารณะ - สถานบริการสาธารณสุข - รอยละของสถานบริการมี
ทุกระดับมีการสื่อสาร
การสื่อสาร “สามนิว้ สาม
“สามนิ้ว สามสัมผัส สกัด สัมผัส สกัดมะเร็งเตานม”
มะเร็งเตานม”แกประชาชน
เพือ่ สรางความตระหนักถึง
ความสําคัญของการตรวจ
เตานมดวยตนเอง

- จัดทําโครงการรณรงคสรางกระแส
“สามนิ้ว สามสัมผัส สกัดมะเร็งเตา
นม”และจัดจางสือ่ เผยแพร
ประชาสัมพันธ

กิจกรรม
จังหวัด

งปม.
ลานบาท

หนวยงาน
หลัก

กรมอนามัย
- อบรมการใช
โปรแกรมใหสถาน
บริการทุกระดับ

- งบ PP
ของ
หนวยงาน

- สุมประเมินความ
ถูกตองของการตรวจ
เตานมดวยตนเอง
ของจังหวัดในเขต
รับผิดชอบ

- งบ PP
ของสถาน
บริการ
สุขภาพ

กรมอนามัย

- จัดกิจกรรมรณรงค - งบ PP
การตรวจเตานมดวย ของ
ตนเองในสถานบริการ หนวยงาน
ทุกแหง

กรมอนามัย

- ผลิตสื่อโมเดลมะเร็งเตานม
- ผลิตเอกสาร CD อาหารตานมะเร็ง
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สรุปสําหรับผูบริหาร(Executive Summary)

7.2. แผนงานการเฝาระวังและดูแลสตรีไทยจากโรคมะเร็ง
********************************************************

7.2 แผนงานการเฝาระวังและดูแลสตรีไทยจากโรคมะเร็งปากมดลูก
บทนํา

วิถีการดํา เนิน ชีวิต ที่แตกตา งกันในแตล ะชว งวัย โดยฉพาะวัยเจริญพัน ธุ ซึ่งควรมีการเฝาระวังและปองกันโรค
โดยเฉพาะมะเร็งเตานมและปากมดลูก ที่มีอัตราการเกิดโรคสูงเปนอันดับหนึ่งและสองตามลําดับ และพบไดมากในสตรีชวงวัย
ดังกลาว ทั้งจากการเปลี่ยนแปลงตามวัย และสภาพแวดลอม สตรีไทยจึงจําเปนตองไดรับการปองกันโรคและการสราง
เสริมสุขภาพ ใหสามารถลดพฤติกรรมเสี่ยงและลดภาวะเสี่ยงตาง ๆ รวมทั้งควรไดรับบริการที่ครอบคลุมสุขภาพ เพื่อการ
ดํารงชีวิตที่เปนสุขในชวงวัยนี้ และเพื่อกาวสูการเปนผูสูงอายุที่มีสุขภาพดี
ยุทธศาสตร
1. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพบริการของบุคลากร และสถานบริการสาธารณสุข ใหมีความพรอมและใหบริการ
อยางมีมาตรฐาน
2. เสริ มสรา งศั กยภาพและสนับ สนุ นการมี สว นร วมของประชาชน ชุม ชนและทองถิ ่น โดยสือ่ สารสั งคม และ
เผยแพรประชาสัมพันธองคความรู ในการเฝาระวังและปองกันโรค มะเร็งปากมดลูก
3. พัฒนาระบบ ควบคุมกํากับ ติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการอยางมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด

1. รอยละ 80 ของสตรีกลุมเปาหมายไดรับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก เมื่อสิ้นป 2557
2. รอยละของผูป ว ยดวยโรคมะเร็งปากมดลูกทีเ่ ขารับการรักษาในโรงพยาบาลพบระยะแรกที่ 1 และ ระยะที่ 2
ไมนอยกวารอยละ 60
3. รอยละของหญิงวัยเจริญพันธุท อี่ ยูกินกับสามี ไดรับบริการวางแผนครอบครัวทุกประเภทไมนอยกวา 80

กลวิธีการดําเนินงาน
1. อบรมเชิงปฏิบัติการ การคัดกรองมะเร็งปากมดลูก และฟนฟู สําหรับแพทยและพยาบาลวิชาชีพ
2. จัดพิมพสื่อแผนพับ โปสเตอร แบบบันทึกการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ตลอดจนวัสดุอุปกรณในการ
อบรม และสนับสนุนการจัดบริการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
3. จัดประชุมสรุปผลการดําเนินงานประจําป
4. นิเทศติดตามการดําเนินงานโครงการฯเพื่อควบคุมคุณภาพการบริการ การคัดกรองมะเร็งปากมดลูก รวมทั้งการ
บริหารจัดการ ติดตามระบบขอมูล
หนวยงานรับผิดชอบหลัก สถาบันมะเร็งแหงชาติ กรมการแพทย
หนวยงานรวมรับผิดชอบ

สํานักอนามัยการเจริญพันธุ กรมอนามัย
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แผนงานการเฝาระวังและดูแลสตรีไทยจากโรคมะเร็ง
7.2 แผนงานการเฝาระวังและดูแลสตรีไทยจากโรคมะเร็งปากมดลูก
หนวยงานรับผิดชอบหลัก : สถาบันมะเร็งแหงชาติ กรมการแพทย
หนวยงานรวมรับผิดชอบ : สํานักอนามัยการเจริญพันธุ กรมอนามัย
โครงการการเฝาระวังและดูแลสตรีไทยจากโรคมะเร็งปากมดลูก
หลักการและเหตุผล
ประชากรวัยทํางานในประเทศไทย ซึ่งอยูในชวงอายุระหวาง 15-59 ป จัดเปนประชากรกลุมใหญของ
ประเทศ คือประมาณ 2 ใน 3 ของประชากรทั้งหมด (ลานคน) หรือประมาณ 43 ลานคน จากประชากรทั้งหมดทั่ว
ประเทศ 64 ลานคน 1 ในชวงอายุของวัยทํางาน โดยเฉพาะสตรีประกอบดวยชวงวัยเจริญพันธุ และชวงวัยทอง ใน
แตละชวงวัยจะมีการเปลีย่ นแปลงของสภาพรางกาย และวิถีการดําเนินชีวิตที่แตกตางกันในแตละชวงวัยเจริญพันธุ
ซึ่งควรมีการเฝาระวังและปองกันโรค โดยเฉพาะมะเร็งเตานมและปากมดลูก ซึ่งมีอัตราการเกิดโรคสูงเปนอันดับหนึ่ง
และสองตามลําดับ และพบไดมากในสตรีชวงวัยดังกลาว
การเปลี่ยนแปลงดังกลาว ทัง้ จากการเปลี่ยนแปลงตามวัย และสภาพแวดลอม สตรีไทยจึงจําเปนตอง
ไดรับการปองกันโรคและการสรางเสริมสุขภาพ ใหสามารถลดพฤติกรรมเสี่ยงและลดภาวะเสี่ยงตาง ๆ รวมทั้งควร
ไดรับบริการทีค่ รอบคลุมสุขภาพ เพือ่ การดํารงชีวิตทีเ่ ปนสุขในชวงวัยนี้ และเพือ่ กาวสูก ารเปนผูสูงอายุที่มีสุขภาพดี
ตอไป จึงเปนบทบาทหนาที่ของทุกภาคสวนทีเ่ กีย่ วของตองใหการดูแลและเตรียมความพรอมรับการเปลี่ยนแปลงใน
แตละชวงวัยของประชากรวัยทํางาน
มะเร็งปากมดลูกเปนโรคมะเร็งทีพ่ บมากเปนอันดับ 2 ในสตรีทั่วโลกและสตรีไทย มีอัตราผูปวยใหมปละ
ประมาณ 9,999 คน 2 มีอุบัติการณสูงในกลุม ประเทศกําลังพัฒนา เนือ่ งจากปญหาประเพณีความเชื่อ และความเขิน
อายของสตรี ปญหาความไมครอบคลุมของระบบสาธารณสุข มีสวนทําใหมีการเกิดโรคมากขึ้น
หลักการสําคัญของการปองกันและควบคุมมะเร็งปากมดลูกในระยะกอนเปนมะเร็ง คือ (1) ตองตรวจ คัด
กรองกลุมเปาหมายใหมีความครอบคลุมมากพอ (2) ผูท ีม่ ีผลผิดปกติตองไดรับการรักษา และ (3) การรักษานัน้ ตองมี
ประสิทธิผลสูง ปจจุบันแนะนําใหตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกทุก 5 ป โดยไมจําเปนตองตรวจทุกปเชนทีเ่ คยเขาใจ
กันแตเดิม แตจะตองคัดกรองใหครอบคลุมสตรีกลุม เปาหมายอยางนอยรอยละ 80 จึงจะสงผลในการลดอัตราสะสม
ของโรคลงได
ดังนั้นการดําเนินงานโครงการ การเฝาระวังและดูแลสตรีไทยจากโรคมะเร็ง จึงควรมีการดูแลตนเองเปน
เบื้อ งตน การพัฒ นาคุณภาพผูใหบ ริการ และระบบบริก ารของหนว ยบริก ารสาธารณสุข ใหมีร ะบบบริก ารที่ไ ด
มาตรฐานและมีคุณภาพ พัฒนาศักยภาพภาคีเครือขาย ไดแก อาสาสมัครสาธารณสุข หรือแกนนําสตรีในชุมชน ใหมี
ความรู และทักษะในการดูแลและเฝาระวังโรคมะเร็ง เพื่อชวยเผยแพรและกระตุนเตือนสตรีในชุมชนใหเกิดความ
ตระหนักในการดูแลตนเอง ซึง่ จะสงผลใหสตรีไทยมีสุขภาพดีและมีความสุขในการดําเนินชีวิต และเปนการลดอัตรา
การเกิดโรคมะเร็งในสตรีที่เปนปญหาสาธารณสุขทีส่ ําคัญในประเทศไทย
0

1

เปาประสงค
ลดอัตราปวยและตายดวยโรคมะเร็งปากมดลูก

1

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม, 2555

2

(GLOBOCAN,2008)
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ยุทธศาสตร
1. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพบริการของบุคลากร และสถานบริการสาธารณสุข ใหมีความพรอมและ
ใหบริการอยางมีมาตรฐาน
2. เสริมสรางศักยภาพและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชน ชุมชนและทองถิ่น โดยสื่อสารสังคม
และเผยแพรประชาสัมพันธองคความรู ในการเฝาระวังและปองกันโรค มะเร็งปากมดลูก
3. พัฒนาระบบ ควบคุมกํากับ ติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการอยางมีประสิทธิภาพ
กลวิธีการดําเนินงาน
1. อบรมเชิงปฏิบัติการ การคัดกรองมะเร็งปากมดลูกอยางครบวงจร สําหรับแพทยและพยาบาลวิชาชีพ
จัดพิมพสือ่ แผนพับ โปสเตอร แบบบันทึกการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกดวยวิธี วีไอเอ ตลอดจน
วัสดุอุปกรณในการอบรม และ สนับสนุนการจัดบริการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
2. จัดประชุมสรุปผลการดําเนินงานประจําป
3. นิเทศติดตามการดําเนินงานโครงการฯเพื่อควบคุมคุณภาพการบริการ การคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
รวมทั้งการบริหารจัดการ ติดตามระบบขอมูล
KPI

1. รอยละ 80 ของสตรีกลุม เปาหมายไดรับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก เมื่อสิน้ ป 2557
2. รอยละของผูปวยดวยโรคมะเร็งปากมดลูกทีเ่ ขารับการรักษาในโรงพยาบาลพบระยะที่ 1 และระยะที่ 2
ไมนอยกวารอยละ 60

100

แผนกิจกรรม / งบประมาณ
กลวิธี
การดําเนินงาน

เปาหมาย

KPI

กิจกรรม
กท./กรมวิชาการ/ศูนยเขต

กิจกรรม
จังหวัด

งปม.
(ลานบาท)

ยุทธศาสตรที่ 1. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพบริการของบุคลากร และสถานบริการสาธารณสุข ใหมีความพรอมและใหบริการอยางมีมาตรฐาน
KPI บุคลากรสาธารณสุขมีศักยภาพในการคัดกรอง มะเร็งปากมดลูกดวยวิธี Pap’s Smear
1.1จัดประชุมชี้แจง แนว -นายแพทยสาธารณสุข
-จํานวนจังหวัดที่เขารวม
-จัดประชุมชี้แจง แนวทางการดําเนิน
-จัดประชุมชี้แจง
งบ PP ของ
ทางการดําเนินโครงการ จังหวัด
ประชุมชี้แจง
โครงการในระดับประเทศ
แนวทางการดําเนิน สถานบริการ
- ผูอํานวยการรพ.
โครงการในจังหวัด สุขภาพ
- ผูรับผิดชอบงานคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูกของแต
ละจังหวัด
-ชี้แจงเรื่องขอมูลและการรายงานของ
1.2 ชี้แจงเรื่องขอมูลและ ผูรับผิดชอบงานคัดกรอง -จํานวนจังหวัดที่เขารวม
-ชี้แจงเรื่องขอมูลและ
ผูรับผิดชอบงานคัดกรองมะเร็งปาก
การรายงานของ
มะเร็งปากมดลูกของแต ประชุมชี้แจง
การรายงานของ
มดลูกของแตละจังหวัด และ
ผูรับผิดชอบงานคัดกรอง ละจังหวัด และ เจาหนาที่
ผูรับผิดชอบงานคัด
เจาหนาที่ดาน IT
มะเร็งปากมดลูกของแต ดาน IT
กรองมะเร็งปาก
ละจังหวัด และ
มดลูกของแตละ
เจาหนาที่ดาน IT
ตําบล และ
เจาหนาที่ดาน IT
-จัดพิมพหนังสือ ความรูเรื่องโรคมะเร็ง
1.3 ผลิตสือ่ สิง่ พิมพ
ปากมดลูก และการคัดกรองโดยการ
เพื่อสนับสนุนการ
ทําแปบเสมียร สําหรับบุคลากร
ดําเนินงานในโครงการ
สาธารณสุข
คัดกรองมะเร็งปาก
มดลูก

หนวยงาน
หลัก

สถาบัน
มะเร็ง
แหงชาติ

สถาบัน
มะเร็ง
แหงชาติ

สถาบัน
มะเร็ง
แหงชาติ
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กลวิธี
การดําเนินงาน

เปาหมาย

KPI

กิจกรรม
กท./กรมวิชาการ/ศูนยเขต

กิจกรรม
จังหวัด

ยุทธศาสตรที่ 1. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพบริการของบุคลากร และสถานบริการสาธารณสุข ใหมีความพรอมและใหบริการอยางมีมาตรฐาน
KPI บุคลากรสาธารณสุขมีศักยภาพในการคัดกรอง มะเร็งปากมดลูกดวยวิธี Pap’s Smear
-จัดพิมพหนังสือ คูมือการใชโปรกรม
(Cervical Screening Program
2010 : CxS 2010)การสงตอ และ
การรายงานขอมูล

งปม.
ลานบาท

หนวยงาน
หลัก

สถาบัน
มะเร็ง
แหงชาติ

- จัดทําสื่อวีดีทัศน ความรูเรื่อง
โรคมะเร็งปากมดลูกและการคัดกรอง
โดยการทําแปบเสมียร สําหรับ
บุคลากรสาธารณสุข
- สื่อภาพพลิก สําหรับบุคลากร
สาธารณสุขในการสอน เรื่อง
โรคมะเร็งปากมดลูก และการตรวจ
แปบเสมียร

102

กลวิธี
การดําเนินงาน
การพัฒนาความรู /
การฝกอบรม

เปาหมาย

KPI

กิจกรรม
กท./กรมวิชาการ/ศูนยเขต
-จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

สําหรับแพทย
เรื่อง Basic Principle of
Colposcopy and Management of
Abnormal Cervical Cancer
Screening

-จัดอบรมสําหรับพยาบาลเรื่อง
Cervical Cancer Screening and
management of Preinvasive
-จัดอบรมฟนฟูความรู เรื่อง ความ
แมนยําในการแปลผลเซลลวิทยานรี
เวช สําหรับจนท.เซลลวทิ ยา ทีเ่ ขา
ปฏิบัติงานอานเซลลใหม และผูทย่ี งั ไม
เคยไดรับการฟนฟู หรือ รับการฟนฟู
มาแลวเกิน 3 ป

กิจกรรม
จังหวัด

งปม.
ลานบาท

หนวยงาน
หลัก
สถาบัน
มะเร็ง
แหงชาติ

สถาบัน
มะเร็ง
แหงชาติ
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แผนกิจกรรม / งบประมาณ
กลวิธี
การดําเนินงาน

เปาหมาย

KPI

กิจกรรม
กท./กรมวิชาการ/ศูนยเขต

กิจกรรม
จังหวัด

ยุทธศาสตรที่ 1. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพบริการของบุคลากร และสถานบริการสาธารณสุข ใหมีความพรอมและใหบริการอยางมีมาตรฐาน
KPI : บุคลากรสาธารณสุขมีศักยภาพในการคัดกรอง มะเร็งปากมดลูกดวยวิธีวีไอเอ และรักษาดวยวิธีจี้เย็นได
1. แจงความประสงค
1.1 พัฒนา
4 จังหวัด
-จํานวนบุคลากรสาธารณสุข 1.ประสานงานกับศูนยอนามัย
และจัดสงบุคลากร
ศักยภาพแพทย
ไดรับการพัฒนาศักยภาพใน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด และ
สาธารณสุขที่จะเขา
หนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อ
และพยาบาล
การดําเนินงานโครงการ
รับการอบรม
ดําเนินการจัดอบรมการคัดกรอง
วิชาชีพในการคัด
ปองกันมะเร็งปากมดลูก
การคัดกรองมะเร็ง
มะเร็งปากมดลูกโครงการฯ
กรองมะเร็งปาก
ปากมดลูก
2. จัดอบรมแพทยและพยาบาลวิชาชีพ
มดลูกใน
2.ดําเนินการจัด
4 รุน
กลุม เปาหมาย
อบรมเชิงปฏิบัติการ
รวมกับกรมอนามัย
3. สนับสนุนการ
ดําเนินงานของหนวย
บริการในจังหวัด

งปม.
ลานบาท
งบ PP ของ
สถาน
บริการ
สุขภาพ

หนวยงาน
หลัก

สํานักอนามัย
การเจริญ
พันธุ
กรมอนามัย
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แผนกิจกรรม / งบประมาณ
กลวิธี
การดําเนินงาน

เปาหมาย

KPI

กิจกรรม
กท./กรมวิชาการ/ศูนยเขต

กิจกรรม
จังหวัด

หนวยงาน
หลัก

งปม.
ลานบาท
ยุทธศาสตรที่ 2. เสริมสรางศักยภาพและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชน ชุมชนและทองถิน่ โดยสื่อสารสังคม และเผยแพรประชาสัมพันธองคความรู ในการเฝาระวังและ
ปองกันโรค มะเร็งปากมดลูก
KPI : ประชาชนมีความรูและมีพฤติกรรมการเฝาระวังตนเอง ในการปองกันโรคมะเร็งปากมดลูกอยางสม่ําเสมอ
: สตรีกลุม เปาหมายไดรับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
1. รวมประชุมรับฟง กรมอนามัย สํานัก
1.จัดประชุมชี้แจงผูบริหาร
-30 จังหวัดที่ดําเนินงาน -จํานวนผูบริหารและ
2.1 จัดประชุมชี้แจง
และแสดงขอคิดเห็น
ผูรับผิดชอบงานในจังหวัดที่ ผูรับผิดชอบของสํานักงานสาธารณสุข
อนามัยการ
ผูบริหาร ผูรับผิดชอบ โครงการปองกันมะเร็ง
แลกเปลี่ยนเรียนรู
จังหวัดและศูนยอนามัยในการ
รวมโครงการฯ
ปากมดลูกดวยวีไอเอ
เจริญพันธุ
ของสํานักงาน
การดําเนินงาน
ดําเนินงานโครงการฯ
กรมอนามัย
สาธารณสุขจังหวัดใน
โครงการฯ
2. สนับสนุนเอกสารความรูสําหรับ
การดําเนินงาน
2.สื่อสารความรู
เจาหนาที่และประชาชน
โครงการฯ
ความเขาใจกับ
ประชาชนในเรื่อง
มะเร็งปากมดลูก
3. กระตุน เจาหนาที่
ในการดําเนินงาน
คนหาผูร ับบริการ
รายใหม
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กลวิธี
การดําเนินงาน

เปาหมาย

KPI

กิจกรรม
กท./กรมวิชาการ/ศูนยเขต

ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาระบบ ควบคุมกํากับ ติดตาม และประเมินผลแผนงานโครงการฯอยางมีประสิทธิภาพ
KPI : ความครอบคลุมของการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเพิ่มมากขึน้
- 6 ครั้งตอ จังหวัด
- ผลงานการคัดกรองมะเร็ง 1.จัดทําแผนการนิเทศรวมกับวิทยากร
3.1นิเทศติดตามการ
ปากมดลูกและการรักษาดวย ศูนยอนามัย และสํานักงานสาธารณสุข
ดําเนินงานโครงการฯ
วิธีจี้เย็นและการสงตอ
จังหวัด ติดตามการดําเนินงานเพื่อ
เพื่อควบคุมคุณภาพ
ควบคุมคุณภาพการบริการ และการ
การบริการ
รายงาน 4 จังหวัด จังหวัดละ
การคัดกรองมะเร็ง
150,000 บาท ในการคัดกรองมะเร็ง
ปากมดลูก รวมทั้งการ
ปากมดลูก
บริหารจัดการ ติดตาม
2.นิเทศงานรวมกับวิทยากร ศูนย
ระบบขอมูล
อนามัยและสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด

กิจกรรม
จังหวัด

1. จัดทําแผนการ
นิเทศรวมกับ
กรมอนามัย ติดตาม
การดําเนินงานเพื่อ
ควบคุมคุณภาพการ
บริการ และการ
รายงาน
2.นิเทศงานรวมกับ
กรมอนามัย วิทยากร
และศูนยอนามัย

งปม.
ลานบาท
งบ PP ของ
สถาน
บริการ
สุขภาพและ
กรมอนามัย

หนวยงาน
หลัก

สํานักอนามัย
การเจริญ
พันธุ
กรมอนามัย
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สรุปสําหรับผูบริหาร(Executive Summary)
8. แผนงานสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุและผูพิการ
*********************************************

บทนํา: กระทรวงสาธารณสุขกําหนดวิสยั ทัศน “ภายในทศวรรษตอไป คนไทยทุกคนจะมีสุขภาพแข็งแรงเพิ่มขึ้นเพื่อสราง
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศทั้งทางตรงและทางออมอยางยั่งยืน” โดยกําหนดผลกระทบระดับชาติ 10 ป ไว คือ
1.อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด ไมนอยกวา 80 ป และ 2.อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี ไมนอยกวา 72 ป กรมอนามัย
กรมการแพทย กรมสุขภาพจิต และกรมควบคุมโรค ตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะ
กลุมวัยสูงอายุ จึงไดรวมกันดําเนินงานโครงการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ และผูพิการ ขึ้น ตามนโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวง
สาธารณสุข และนโยบายรัฐบาล โดยบูรณาการการดําเนินงานรวมกับภาคีเครือขาย โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อ
ดูแลผูสูงอายุและผูพิการใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีตอไป
เปาประสงค
1. สงเสริมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผูสูงอายุ ใหมีสุขภาพที่พึงประสงคโดยผสมผสาน มาตรฐานการดูแล
สุขภาพแบบองครวมทั้งสุขภาพกายและจิต
2. สงเสริมสนับสนุนใหผูสูงอายุเขาถึงบริการสุขภาพอยางถวนหนาและเทาเทียม
3. พัฒนาระบบบริการดูแลสุขภาพผูสูงอายุใหมีคุณภาพทั้งในสถานบริการและบริการเชิงรุกในชุมชน
4. สงเสริมสนับสนุนใหครอบครัว ชุมชน และทองถิ่นมีสวนรวมในการดูแลผูสูงอายุ
ยุทธศาสตรที่ :

1. สงเสริมผูสูงอายุใหมีสุขภาพดีตามมาตรฐานสุขภาพผูสูงอายุที่พึงประสงค
2. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพเชื่อมโยงจากสถานบริการสูชุมชน
3. สรางความเขมแข็งการมีสวนรวมของทองถิ่นในการสงเสริมสุขภาพและดูแลผูสูงอายุในชุมชน

กลวิธีการดําเนินงาน
สรางและพัฒนาศักยภาพบุคลากร / ภาคีเครือขาย สงเสริมใหผูสูงอายุดูแลตนเองในดานสงเสริมสุขภาพ และปองกัน
โรค มีการตรวจคัดกรองสุขภาพกาย จิต ในชุมชน ไดแกการประเมิน ADL , การคัดกรองโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
ขอเขาเสื่อม และภาวะซึมเศรา พัฒนาระบบบริการ Home Health Care ใหไดมาตรฐานบริการดูแลผูส ูงอายุแบบองค
รวมจากสถานบริการสูชุมชน ครอบครัว ปรับสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการสงเสริมสุขภาพและ พัฒนาระบบฐานขอมูล
ตัวชี้วัด :

1. รอยละ 80 ของผูสูงอายุและผูพิการไดรับการพัฒนาทักษะทางกายและใจ
2. รอยละ 30 ของผูสูงอายุมีมาตรฐานสุขภาพที่พึงประสงค ภายในป 2558
3. รอยละของผูสูงอายุที่เปนสมองเสื่อมไมเกิน 10 ภายในป 2560
4. รอยละของคลินิกผูสูงอายุและผูพิการคุณภาพไมนอยกวา 70
5. รอยละ 90 ของผูสูงอายุและผูพิการไดรับการประเมิน ADL
6. รอยละ 90 ของผูสูงอายุและผูพิการไดรับการคัดกรอง โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
7.รอยละ 50 ของผูสูงอายุและผูพิการในกลุมเสี่ยงไดรับการคัดกรองภาวะซึมเศราและขอเขาเสื่อม
8. รอยละ 90 ของสถานบริการสาธารณะมีสวมนั่งราบหอยขาสําหรับผูสูงอายุและผูพิการ ภายในป 2558
9. จํานวนอาสาสมัครในชุมชนทีไ่ ดรับการพัฒนาทักษะในการดูแลสุขภาพผูส ูงอายุ
10. รอยละ 20 ของตําบล ผานเกณฑมาตรฐานการดูแลสุขภาพผูสูงอายุระยะยาว ภายในป 2556
11. รอยละ 50 ของตําบลมีกระบวนการดูแลสุขภาพผูส ูงอายุระยะยาว ภายในป 2558
12. รอยละของผูปวยโรคซึมเศราเขาถึงบริการ (มากกวาหรือเทากับ 31)
13. ผูสูงอายุมีฟน ใชเคี้ยวอาหารไดอยางเหมาะสมอยางนอยรอยละ 60
หนวยงานรับผิดชอบหลัก : กรมอนามัย (สํานักสงเสริมสุขภาพ)
หนวยงานรวมรับผิดชอบ : สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม ,สํานักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย
กรมการแพทย/ กรมสุขภาพจิต / กรมควบคุมโรค สป.
107

แผนงานสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุและผูพิการ
หนวยงานรับผิดชอบหลัก
หนวยงานรวมรับผิดชอบ

สํานักสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย
สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม , สํานักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย
กรมการแพทย/กรมสุขภาพจิต/กรมควบคุมโรค สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หลักการและเหตุผล
ปจจุบันโลกของเรากลายเปนสังคมผูสูงอายุแลว หมายความวาโลกมีประชากรผูส ูงอายุ อายุ 65 ปขึ้นไปเกิน
รอยละ 7 โดยพบวา ป 2555 โลกมีประชากร 7,058 ลานคน มีประชากรผูส ูงอายุอายุ 65 ปขึ้นไปคิดเปนรอยละ 8
หรือ 565 ลานคน ในขณะที่ประชากรของประเทศไทยแกทีส่ ุดในอาเซียน คือมีอายุ 65 ป ขึน้ ไป คิดเปน รอยละ 8.4
หรือ 60 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 12.59 (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 1 กรกฎาคม 2555) จาก
ความกาวหนาดานการแพทยและสาธารณสุขของประเทศไทยทําใหอัตราการเกิดนอยลง ประชากรมีอายุยืนยาวมากขึ้น
ซึ่งจะสงผลใหประชากรไทยหยุดโต มีแตจะแกลงทุกวัน มีการคาดการณวา อีก 20 ปขางหนา ประเทศไทยจะเปน
สังคมสูงวัยระดับสุดยอด ซึ่งหมายถึง มีสัดสวนประชากรผูสูงอายุ 65 ป ขึ้นไป คิดเปนรอยละ 20 ขึ้นไป หรืออาจกลาว
ไดวา ในอีก 10 ป ขางหนา (พ.ศ.2564) ประเทศไทยจะกลายเปน “สังคมสูงวัยอยางสมบูรณ: Age Society) และ
จากนั้นอีกเพียง 10 ป ประเทศไทยจะกลายเปน “สังคมสูงวัยระดับสุดยอด”
ในขณะที่แนวโนมผูสูงอายุอยูค นเดียวหรืออยูลําพังกับคูสมรสเพิ่มมากขึน้ โดยพบวาผูสูงอายุอยูค นเดียวเพิ่ม
จากรอยละ 3.6 ในป 2537 เปน 7.6 ในป 2550 ซึ่งมีผลตอการใหการดูแลผูสูงอายุทั้งดานรางกายและจิตใจ อายุยิ่งสูง
ยิง่ เจ็บปวย โดยเฉพาะเจ็บปวยดวยโรคไรเชื้อ เชน ความดันโลหิตสูง เบาหวาน หรือไขมันในเลือดสูง มีจํานวนเพิม่ มากขึน้
รักษาไมหาย มีภาวการณพ่ึงพาตองการการดูแลอยางตอเนื่องและการดูแลระยะยาว ผูสูงอายุจํานวนมากมีปญหาขอเขา
เสื่อม และครึ่งหนึง่ ของผูสูงอายุมีฟนแทเหลือนอยกวา 20 ซี่ ทําใหไมสามารถเคี้ย วอาหารได สงผลตอการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน การจัดสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุโดยเฉพาะการจัดใหมีสวมนั่งราบหอยขาใน
ทุกสถานบริการและในชุมชนเพื่อลดความรุนแรงจากโรคขอเขาเสื่อม และการสรางเสริมสุขภาพชองปากผูสูงอายุ จึงมี
ความสําคัญ
วัยสูงอายุมีปญหาดานภาวะสมองเสือ่ มเพิ่มมากกวากลุมวัยอืน่ ๆ โดยพบวาความชุกของภาวะสมองเสื่อมใน
ผูส ูงอายุ มีรอยละ 12.4 (ความชุกในหญิงมีรอยละ 15.1 และในชายรอยละ 9.8) (สํานักงานสํารวจสุขภาพประชาชน
ไทย, 2551-2)อัตราการปวยภาวะสมองเสื่อมของวัยสูงอายุ ในป 2553 จํานวนและอัตราของผูปวยในดวยภาวะสมอง
เสื่ อมตอประชากรแสนคน คื อ มีจํ านวน 9,288 คน คิดเปนอัตรา 14.58 ตอประชากรแสนคน (สํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข, 2555) และวัยสูงอายุมีภาวะซึมเศราจากสุขภาพสูงกวาวัยอื่น (รพ.พระศรีมหาโพธิ์,
2555)และไมไดรับการรักษาผลจากการสํารวจระบาดวิทยาสุขภาพจิตของประเทศไทย ป 2551 โดยกรมสุขภาพจิต
พบวาคนไทยอายุ 60 ปขึ้นไป ปวยเปนโรคซึมเศราเกือบ 3 แสนคน (ความชุก รอยละ 4.1) และในผูป วยโรคซึมเศราที่
เปนผูสูงอายุจะเสี่ยงตอการฆาตัวตายสูงถึงรอยละ 63 ยิ่งสูงอายุยิ่งเกิดความเสื่อมถอย
จากรายงานโครงการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนผูสูงอายุแหงชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.25542564) ฉบั บ ปรั บ ปรุ งครั ้งที ่ 1 พ.ศ.2552 ระยะที่ 2 (พ.ศ.2550-2554) ดัช นีวัดที่ 8 สัดสว นประชากรสูงอายุที่มี
พฤติกรรมสุขภาพทีพ่ ึงประสงค ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขเปนผูรับผิดชอบหลักมีผลการดําเนินงานเพียงรอยละ 18.7
จากเปาหมายการดําเนินงาน รอยละ 30 เชนเดียวกับ ดัชนีวัดที่ 38 สัดสวนของตําบลที่มีบริการสําหรับผูสูงอายุตอไปนี้
1.สนับสนุนการดูแลระยะยาว 2.ระบบประคับประคอง 3.ดูแลโรคเรือ้ รังที่สําคัญ 4.อาสาสมัครในชุมชน 5. สนับสนุน
ใหผูดูแลมีความรูความสามารถในการดูแลผูสูงอายุ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขดําเนินงานภายใต “ตําบลดูแลสุขภาพ
ผูสูงอายุระยะยาว” ผลการประเมินคิดเปนรอยละ 34.3 จากเปาหมายรอยละ 50 ซึ่งไมผานการประเมิน (คณะติดตาม
ประเมินผลแผนผูสูงอายุแหงชาติ และวิทยาลัยประชากรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2555)
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การมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ยอมนําไปสูการมีสุขภาพที่ดี ผูสูงอายุไมถึงครึ่ง (รอยละ 41.1) ออกกําลังกายเปน
ประจําอยางนอย 3 ครั้งตอสัปดาห ผูส ูงอายุรอยละ 63.1 รับประทานผักสดและผลไมสดเปนประจํา และผูส ูงอายุดื่ม
น้ําสะอาดอยางเพียงพอเปนประจํา คือดื่มวันละไมต่ํากวา 8 แกว รอยละ 57.0 ผูสูงอายุชายดื่มน้ําสะอาดอยางเพียงพอ
มากกวาผูส ูงอายุหญิง หากแตผูสูงอายุหญิงไดรับการตรวจคัดกรองสุขภาพมากกวาผูสูงอายุชายคือรอยละ 50.3 และ
รอยละ 45.8 ตามลําดับพฤติกรรมเสี่ยงของผูสูงอายุสวนใหญไดแก การสูบบุหรี่ ดื่มสุรา และเคี้ยวหมากเปนประจํา
หากผูส ูงอายุสามารถลด ละ เลิก พฤติกรรมดังกลาวได จะทําใหมีอายุยืนยาวขึ้น ไมเสี่ยงตอการเปนผูสูงอายุทีไ่ มสามารถ
ชวยเหลือตนเองได ในบั้นปลายชีวิต
กระทรวงสาธารณสุขกําหนดวิสัยทัศน “ภายในทศวรรษตอไป คนไทยทุกคนจะมีสุขภาพแข็งแรงเพิม่ ขึน้ เพื่อ
สรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศทั้งทางตรงและทางออมอยางยั่งยืน” โดยกําหนดผลกระทบระดับชาติ
10 ป ไว คือ 1. อายุคาดเฉลี่ยเมือ่ แรกเกิด ไมนอยกวา 80 ป และ 2.อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี ไมนอยกวา
70 ป กรมอนามัย กรมการแพทย กรมสุขภาพจิต และกรมควบคุมโรค ตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะกลุมวัยสูงอายุ จึงไดรวมกันดําเนินงานโครงการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุและผูพิการขึ้น
ตามนโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข และนโยบายรัฐบาล โดยบูร ณาการการดําเนินงานรวมกับภาคี
เครือขาย โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อดูแลผูสูงอายุและผูพิการใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีตอไป
วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผูสูงอายุ ใหมีสุขภาพที่พึงประสงคโดยผสมผสาน
มาตรฐานการดูแลสุขภาพแบบองครวมทั้งสุขภาพกายและจิต
2. เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหผูสูงอายุเขาถึงบริการสุขภาพอยางถวนหนาและเทาเทียม
3. เพื่อพัฒนาระบบบริการดูแลสุขภาพผูสูงอายุใหมีคุณภาพทั้งในสถานบริการและบริการชิงรุกในชุมชน
4. เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหครอบครัว ชุมชน และทองถิ่นมีสวนรวมในการดูแลผูสูงอายุ
การดําเนินงาน
1. สรางและพัฒนาศักยภาพบุคลากร/ภาคีเครือขาย
2. สงเสริมใหผูสูงอายุดูแลตนเองในดานสงเสริมสุขภาพ และปองกันโรค
3. มีการตรวจคัดกรองสุขภาพกาย จิต ในชุมชน ไดแกการประเมิน ADL , การคัดกรองโรคเบาหวาน ความ
ดันโลหิตสูง ขอเขาเสื่อม และภาวะซึมเศรา
4. พัฒนาระบบบริการ Home Health Care ใหไดมาตรฐานบริการดูแลผูสูงอายุแบบองครวมจาก
สถานบริการสูชุมชน ครอบครัว
5. ปรับสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการสงเสริมสุขภาพ
6. พัฒนาระบบฐานขอมูล
ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ (output)
1. มีระบบคัดกรองการดูแลสุขภาพผูสูงอายุทั้งดานรางกายและจิตใจในชุมชนที่มีคุณภาพ
2. มีระบบการดูแลพัฒนาทักษะทางกายและใจผูสูงอายุและผูพิการที่มีคุณภาพจากสถานบริการสูชุมชนแบบ
บูรณาการ
3. มีระบบ Home Health Care ที่มีคุณภาพ
4. สถานบริการจัดใหมีสวมนั่งราบสําหรับผูสูงอายุ
5. มีคลินิกผูสูงอายุคุณภาพ
6. มีระบบการสรางเสริมสุขภาพชองปากผูสูงอายุที่มีคุณภาพทั้งในสถานบริการและชุมชน
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ผลลัพธของแผนงาน / โครงการ (outcome)

Impact

1. ผูสูงอายุและผูพิการไดรับการดูแลที่มีคุณภาพเขาถึงบริการอยางถวนหนาและเทาเทียม
2. ผูสงู อายุและผูพิการมีทักษะในการดูแลตนเองทั้งดานรางกาย และจิตใจ
3. ลดความแออั ดในการเข า รั บ บริ การของผูสูงอายุและผูพิการรวมถึง ลดคาใช จายทั้ง ภาครัฐ และภาค
ครัวเรือนโดยรวม
4. ผูสูงอายุมีสุขภาพดี อายุยืนนาน พึ่งตนเอง ชวยสังคม
1. อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี ไมนอยกวาอายุ 72 ป ภายในป 2565
2. อายุขยั เฉลี่ยของคนไทยไมนอยกวา 80 ป ภายในป 2565

ปจจัยความสําเร็จ ( Key Success Factor)
1. ผูสูงอายุสามารถจัดการสุขภาวะตนเองไดและมีสวนรวมในกิจกรรมชุมชน
2. มีระบบคัดกรองดูแลสุขภาพที่มีคุณภาพ ปรับสถานบริการสาธารณะใหเอื้อตอผูสูงอายุและผูพิการ
3. ชุมชนทองถิ่นมีความเขมแข็งและมีสวนรวมในการดูแลผูสูงอายุ แตละอําเภอมีตําบลดูแลสุขภาพ
ผูสูงอายุระยะยาวผานเกณฑ
ยุทธศาสตรการดําเนินงาน
ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมผูสูงอายุใหมีสุขภาพดีตามมาตรฐานสุขภาพผูสูงอายุที่พึงประสงค
มาตรการ
1. พัฒนาผูสูงอายุและผูพิการ ใหมีทักษะในการดูแลสุขภาพตนเอง ผานสถานบริการ
ชมรมผูสูงอายุ วัดสงเสริมสุขภาพ เปนตน
2. การคัดกรองสุขภาพผูสูงอายุและผูพิการ
3. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผูสูงอายุในกลุมเสี่ยง
ผลผลิตตามยุทธศาสตร (Output)
1. มีระบบการคัดกรองสุขภาพผูสูงอายุและผูพิการในสถานบริการและในชุมชนที่มี
คุณภาพ เชนการคัดกรองโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ขอเขาเสือ่ ม ภาวะซึมเศรา
2. มีการคัดกรองโดยใช ADL การคัดกรองภาวะซึมเศรา เขาเสื่อม
3. ผูสูงอายุและผูพิการไดรับการพัฒนาทักษะทางกายและใจ
4. ผูสูงอายุกลุมเสี่ยงไดรับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ผลลัพธตามยุทธศาสตร (outcome)
ผูสูงอายุมีพฤติกรรมและสุขภาพที่พึงประสงค พึ่งตนเองและชวยเหลือ
KPI
1. รอยละ 80 ของผูสูงอายุและผูพิการไดรับการพัฒนาทักษะทางกายและใจ
2. รอยละ 30 ของผูสูงอายุมีมาตรฐานสุขภาพที่พึงประสงค ภายในป 2558
3. รอยละ 90 ของผูสูงอายุและผูพิการไดรับการคัดกรอง โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
ภายในป 2560
4. รอยละ 90 ของผูสูงอายุและผูพิการไดรับการประเมิน ADL
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5. รอยละ 50 ของผูสูงอายุและผูพิการในกลุมเสี่ยงไดรับการคัดกรองภาวะซึมเศราและ
ขอเขาเสื่อม
6. รอยละของผูสูงอายุที่เปนสมองเสื่อมไมเกิน 10 ภายในป 2560
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพเชื่อมโยงจากสถานบริการสูชุมชน
มาตรการ
1. การพัฒนาระบบบริการผูสูงอายุและผูพิการที่มีคุณภาพในสถานบริการของรัฐโดยเริ่มที่
คลินิกผูสูงอายุคุณภาพ
2. การพัฒนาสวมนั่งราบหอยขาสําหรับผูสูงอายุและผูพิการในสถานบริการสาธารณะ
3. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหมีความรูและทักษะในการดูแลผูสูงอายุและผูพิการ
4. การพัฒนาระบบบริการคลินิกคุณภาพ
5. การพัฒนาระบบการสรางเสริมสุขภาพชองปากผูสูงอายุที่มีคุณภาพ
6. การพัฒนาระบบบริการ Home Health Care คุณภาพจากสถานบริการสูค รอบครัว ชุมชน
ผลผลิตตามยุทธศาสตร (Output)
1. มีคลินิกผูสูงอายุและผูพิการที่มีคุณภาพมีบริการดูแลทั้งดานรางกายและจิตใจ
2. สถานบริการสาธารณะจัดใหมีสวมนั่งราบสําหรับผูสูงอายุ
3. มีระบบ Home Health Care คุณภาพ
4. มีระบบการสรางเสริมสุขภาพชองปากผูสูงอายุที่เหมาะสม
KPI
1. รอยละของคลินิกผูสูงอายุและผูพิการคุณภาพไมนอยกวา 70
2. รอยละ 90 ของสถานบริการสาธารณะมีสวมนัง่ ราบหอยขาสําหรับผูสูงอายุและผูพิการ ภายใน
ป 2558
3. รอยละของผูสูงอายุมีฟนใชเคี้ยวอาหารไดอยางเหมาะสมไมนอยกวารอยละ 60 ในป
2558
ยุทธศาสตรที่ 3 สรางความเขมแข็งการมีสวนรวมของทองถิ่นในการสงเสริมสุขภาพและดูแลผูสูงอายุในชุมชน
มาตรการ
1. พัฒนาศักยภาพครอบครัวและ อาสาสมัครในชุมชนในการสงเสริมสุขภาพและดูแลผูสูงอายุ
2. การสงเสริมชุมชนทองถิ่นมีสวนรวมในการดูแลผูสูงอายุ
3. การปรับสภาพแวดลอมในชุมชนใหเอื้อตอผูสูงอายุและผูพิการ (Ageing friendly
environment)
Output: แตละอําเภอมีตําบลดูแลสุขภาพผูสูงอายุระยะยาวตามเกณฑมาตรฐาน
KPI

1. รอยละ 20 ของตําบล ผานเกณฑมาตรฐานการดูแลสุขภาพผูสูงอายุระยะยาว
ภายในป 2556
2. รอยละ 50 ของตําบลมีกระบวนการดูแลสุขภาพผูสูงอายุระยะยาว ภายในป 2558
3. จํานวนอาสาสมัครในชุมชนที่ไดรับการพัฒนาทักษะในการดูแลสุขภาพผูสูงอายุ
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แผนกิจกรรม /งบประมาณ

กลวิธีการดําเนินงาน

เปาหมาย

KPI

กิจกรรม
กระทรวง /กรมวิชาการ/ศูนยเขต

จังหวัด

กิจกรรม

งบประมาณ

หนวยงานหลัก

ยุทธศาสตร ที่ 1 : สงเสริมผูสูงอายุใหมีสุขภาพดีตามมาตรฐานสุขภาพผูสูงอายุที่พึงประสงค
ตัวชี้วัด รอยละ 80 ของผูสูงอายุและผูพิการไดรับการพัฒนาทักษะทางกายและใจ
1.คัดกรองสุขภาพ
ผูสูงอายุและผูพิการ (ผูที่มี
อายุ 60 ปบริบูรณขึ้นไป)
ตามแบบประเมินคัดกรอง
ADL, สุขภาพผูสูงอายุที่พึง
ประสงคทงั้ สุขภาพกาย
จิต ภาวะซึมเศรา และ
ขอเขาเสื่อม

1.1 ผูสูงอายุ และผู
พิการทุกคนไดรับการ
ตรวจคัดกรอง
เบาหวานและความดัน
โลหิตสูง

-กระทรวง/กรมจัดทําแนวทางการคัด
- รอยละ 90 ของ
กรอง
ผูสูงอายุและผูพิการ
ไดรบั การคัดกรอง
เบาหวานและความดัน
โลหิตสูง

1.2 ผูสูงอายุและผู
พิการไดรบั การคัด
กรอง ADL
1.3 ผูสูงอายุและผู
พิการไดรบั การคัด
กรอง ภาวะซึมเศรา
และขอเขาเสือ่ ม

- รอยละ 90 ของ
ผูสูงอายุและผูพิการ
ไดรบั การคัดกรอง ADL
-รอยละ 50 ของ
ผูสูงอายุและผูพิการ
ไดรบั การคัดกรอง
ภาวะซึมเศรา และขอ
เขาเสือ่ ม
- รอยละของผูป ว ยโรค
ซึมเศราเขาถึงบริการ
(มากกวาหรือเทากับ 31)

-จัดทําแนวทางการคัดกรอง ADL

-จัดทําแนวทางคัดกรองภาวะซึมเศรา
และขอเขาเสือ่ มสําหรับสถานบริการ
สุขภาพทุกระดับและ อสม.

-จังหวัด
1.ชี้แจงแนวทางการ
ดําเนินงาน/
ถายทอดแกพื้นที่
ระดับอําเภอ /ตําบล
2.ประชาสัมพันธ/
สรางกระแสการ
ดําเนินงาน
3.นิเทศ ติดตาม
- อําเภอ/ตําบล
1). คัดกรอง
ประชาชนตาม
กลุมเปาหมาย
2).รายงานผลการ
ดําเนินงานตามระบบ

งบ PP พื้นที่

หนวยงานหลัก
กรม ควบคุมโรค

หนวยงานหลัก
กรมอนามัย
หนวยงานรวม:
กรมสุขภาพจิต/
กรมแพทย/สป./
กรมสนับสนุนฯ
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กลวิธีการดําเนินงาน

เปาหมาย

KPI

กิจกรรม
กระทรวง /กรมวิชาการ/ศูนยเขต

กิจกรรม

หนวยงานหลัก

จังหวัด

งบประมาณ

- จังหวัด
1.คัดเลือก
กลุมเปาหมายเขารวม
ประชุมเพื่อเปนครู ก
2.ครู ก ระดับจังหวัด
ถายทอดการ
ดําเนินงานแกพนื้ ที่
จังหวัด ตําบล
อําเภอ
จังหวัด/อําเภอ/ตําบล
- ดําเนินกิจกรรม
พัฒนาทักษะกาย ใจ
กลุมเปาหมาย
-นิเทศ ติดตาม
รายงานผลตามระบบ
รายงาน

-จากงบประมาณ
สวนกลาง
กรมอนามัย

ยุทธศาสตร ที่ 1 : สงเสริมผูสูงอายุใหมีสุขภาพดีตามมาตรฐานสุขภาพผูสูงอายุที่พึงประสงค (ตอ)
2.พัฒนาผูสูงอายุและผู
พิการ ใหมีทักษะในการ
ดูแลสุขภาพตนเองผาน
สถานบริการ ชมรม
ผูสูงอายุ วัดสงเสริม
สุขภาพ และองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

-เจาหนาที่สาธารณสุข
และผูเกี่ยวของทุก
ระดับ ไดรบั การพัฒนา
องคความรูเพื่อนําไป
ถายทอดใหเกิด
ประโยชนสงู สุดแก
ผูสูงอายุและผูพิการ
(ครู ก)

- รอยละ 80 ของ
ผูสูงอายุและผูพิการ
ไดรบั การพัฒนาทักษะ
ทางกายและใจ

-จัดประชุมชี้แจงแนวทางการ
ดําเนินงานแกผูเกี่ยวของ ทั้งจาก
สวนกลาง / ศูนยอนามัยเขต และ
ระดับจว.จํานวน 1 ครั้ง ณ
กรุงเทพหรือปริมณฑล

3.สนับสนุนกิจกรรมการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพผูสงู อายุในกลุม
เสี่ยง

- ผูสูงอายุและ ผูพิการ
มีทกั ษะในการดูแล
ตนเองทั้งดานรางกาย
และจิตใจ สามารถ
จัดการสุขภาวะตนเอง
ไดและมีสวนรวมใน
กิจกรรมชุมชน

- รอยละ 30 ของ
ผูสูงอายุมีมาตรฐาน
สุขภาพที่พึงประสงค

-จัดทําแนวทางการพัฒนาทักษะ กาย
ใจ /การปรับเปลีย่ นพฤติกรรม สําหรับ
สถานบริการสุขภาพทุกระดับและ
อสม.

(ตอบแผนผูสูงอายุ
แหงชาติฉบับที่ 2
ฉบับปรับปรุง 2552)

- พัฒนาคูมือการดูแลสงเสริมสุขภาพ
ผูสูงอายุ (ของเดิมมีอยูแลว พัฒนาให
ทันสมัยมากขึ้น สําหรับเปนสมุด
ประจําตัวของผูสูงอายุทุกคน)

-หนวยงานหลัก:
กรมอนามัย
หนวยงานรวม:
กรมสุขภาพจิต/
กรมแพทย/สป./
-งบ PP ของสถาน กรมสนับสนุนฯ
บริการ/หนวยงาน
-งบ PP ของสถาน -หนวยงานหลัก:
บริการ/หนวยงาน กรมอนามัย
หนวยงานรวม:
กรมสุขภาพจิต/
กรมแพทย/สป./
กรมสนับสนุนฯ

-จังหวัด/อําเภอ/
-งบ PP ของสถาน
ตําบล ประเมิน
คัดกรอง / บันทึกผล บริการ/หนวยงาน
การประเมินคัดกรอง/
พัฒนาทักษะและ
มอบสมุดประจําตัว
แกผูสูงอายุทุกคน
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กลวิธีการดําเนินงาน

เปาหมาย

KPI

กิจกรรม
กระทรวง /กรมวิชาการ/ศูนยเขต

กิจกรรม
จังหวัด

หนวยงานหลัก
งบประมาณ

ยุทธศาสตร ที่ 1 : ยุทธศาสตรสงเสริมผูสูงอายุใหมีสุขภาพดีตามมาตรฐานสุขภาพผูสูงอายุที่พึงประสงค (ตอ)
4. การนิเทศ ติดตาม
ประเมินผล

- เพื่อติดตามการ
ดําเนินงานใหเปนไป
ตามวัตถุประสงคและ
เปาหมาย
(ตามรอบแผนการ
นิเทศติดตามสํานัก
ตรวจราชการ / แผน
นิเทศติดตามกระทรวง
และกรมที่เกี่ยวของ)

5.การจัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู เชิดชูเกียรติจังหวัด
ที่มีผลการดําเนินงานดีเดน
ดานผูส ูงอายุ

- เพือ่ เปนเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู
ถายทอดเทคโนโลยี
การดําเนินงานและ
ยกยองเชิดชูเกียรติ
จังหวัด/สถานบริการ
สุขภาพที่มีผลการ
ดําเนินงานดีเดน
(อยางนอย 1เขตตรวจ
ราชการ 1 จังหวัด)

- สวนกลางจัดทําแผนการนิเทศติดตาม
และบูรณาการเยี่ยมประเมินติดตาม
-การประเมินผล
การดําเนินงานRapid surveyเพื่อสรุป
และนําเสนอผลการดําเนินงานตอ
ผูบ ริหารในการตัดสินใจเชิงนโยบาย

- สวนกลางจัดทําเกณฑการคัดเลือก/
จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูและยกยองเชิด
ชูเกียรติจังหวัดที่มีผลการดําเนินงานดาน
ผูสูงอายุดีเดน
- เขตตรวจราชการคัดเลือกจังหวัดที่มี
ผลการดําเนินงานดีเดน

-จังหวัด/อําเภอ/
ตําบล จัดเตรียม
ขอมูลตามระบบ
รายงานพรอม
ปญหา/อุปสรรค

-งบ PP ของสถาน -หนวยงานหลัก:
บริการ/หนวยงาน กรมอนามัย
หนวยงานรวม:
กรมสุขภาพจิต/
กรมแพทย/สป./
กรมสนับสนุนฯ

- จังหวัดรายงานผล
การดําเนินงานตาม
ระบบรายงาน 43
แฟม และอื่นๆเชน
สปสช.
- จังหวัด/อําเภอ/
ตําบล รวมกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู

-งบ PP ของสถาน -หนวยงานหลัก:
บริการ/หนวยงาน กรมอนามัย
หนวยงานรวม:
กรมสุขภาพจิต/
กรมแพทย/สป./
กรมสนับสนุนฯ
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เปาหมาย

KPI

กิจกรรม
กระทรวง /กรมวิชาการ/ศูนยเขต

กิจกรรม
จังหวัด

หนวยงานหลัก
งบประมาณ

ยุทธศาสตร ที่ 2 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพเชื่อมโยงจากสถานบริการสูชุมชน
ตัวชี้วัด

รอยละของผูสูงอายุที่เปนโรคสมองเสื่อมไมเกิน 10 ภายใน 3 – 5 ป
รอยละของคลินิกผูสูงอายุและผูพิการคุณภาพไมนอยกวา 70
รอยละ 90 ของสถานบริการสาธารณะมีสวมนั่งราบหอยขาสําหรับผูส ูงอายุและผูพิการ ภายในป 2558

1.พัฒนาระบบบริการ
ผูสูงอายุและผูพิการที่มี
คุณภาพในสถานบริการ
ของรัฐ
1.1 การพัฒนาระบบ
บริการผูสูงอายุที่มี
คุณภาพในสถานพยาบาล
โดยเริ่มที่คลินิกผูสงู อายุ
คุณภาพตามเปาหมาย
กระทรวงสาธารณสุข
1.2 สงเสริมและพัฒนาองค
ความรูด า น Geriatric
Medicine ใหแกบุคลากรหลัก
1.3 การติดตาม
ประเมินผลเพื่อการพัฒนา
อยางตอเนือ่ ง

- สถานบริการสุขภาพ
มีคลินิกผูสูงอายุ
คุณภาพบริการดูแล
ดานรางกายและจิตใจ
ที่ผูปวยนอก รอยละ
70 ในป 2556

- รอยละของผูสูงอายุที่
เปนโรคสมองเสื่อมไม
เกิน 10 ภายใน 3 – 5
ป

- มีการบริการคัดกรอง - รอยละของคลินิก
ตรวจรักษา Geriatric ผูส ูงอายุและผูพิการ
Syndromesโดยเนน คุณภาพไมนอยกวา 70
ประเด็นภาวะสมอง
เสื่อม และขอเขาเสื่อม

- การอบรมบุคลากรหลัก
- การจัดทําคูมือการดําเนินงาน
คลินิกผูสูงอายุ
- การประเมินและติดตาม
-การพัฒนาคุณภาพและสราง
แรงจูงใจ

- รพ.เปาหมาย(รพศ.
,รพท.,รพช.19 แหงที่มี
เตียง 120 เตียงขึ้นไป)
ตามมาตรฐานคลินิก
ผูสูงอายุคุณภาพ
รวม 114 แหง

- งบ PP ของ
สถานบริการ

- สปสช.เขต /จังหวัด
สนับสนุนงบประมาณ
การดําเนินงานสําหรับ
โรงพยาบาลเปาหมาย

- 5.7 ลานบาท
(50,000บาท x
114 แหง)

-กรมการแพทย/
สป. / สํานักบริหาร
สาธารณสุข/กรม
สุขภาพจิต/กรม
อนามัย
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เปาหมาย

KPI

กิจกรรม
กระทรวง /กรมวิชาการ/ศูนย
เขต

กิจกรรม

หนวยงานหลัก

จังหวัด

งบประมาณ

-สวนกลางจัดประชุมพัฒนาบุคลากร
- จัดพิมพสื่อคูมือการดําเนินงาน
สําหรับสถานบริการสุขภาพทุกแหง

-จังหวัด /อําเภอ/ตําบล
ใหบริการตามมาตรฐาน
Home Health Care
และรายงานผลตาม
ระบบ

-งบ PP ของ
สถานบริการ/
หนวยงาน

- จัดงานเปดตัวโครงการและ
ประชาสัมพันธ
- ประสานกับบริษัท ปตท.ให
ปรับปรุงสถานีน้ํามันตนแบบการ
จัดการสวมสาธารณะ
- ผลิตสื่อ /คูมือโปสเตอร/
แผนพับ/เอกสารตางๆ เพื่อ
สนับสนุนพื้นที่ในการดําเนินงาน

- รพ.สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข กทม. และ
มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรม
ใหความรูเรื่องการใชสวม
แบบโถหอยขา
- จังหวัด /อําเภอ/ตําบล
ดําเนินการปรับปรุง
พัฒนา /จัดใหมีสวมหอย
ขาสําหรับผูส ูงอายุและผู
พิการ

-งบ PP ของ
สถานบริการ/
หนวยงาน

ยุทธศาสตร ที่ 2 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพเชื่อมโยงจากสถานบริการสูชุมชน (ตอ)
2. พัฒนาระบบบริการ
Home Health Care
คุณภาพจากสถานบริการ
สูค รอบครัว และชุมชน
3.พัฒนาสวมนั่งราบ
สําหรับผูสูงอายุและผู
พิการในสถานบริการ
สาธารณะ

- ประชาชน
กลุมเปาหมายไดรับ
บริการการดูแลทีม่ ี
คุณภาพจากระบบ
Home Health
Care

หมายเหตุ:การ
ใหบริการตามระบบ
Home Health Care
เปนองคประกอบหนึ่ง
ของตําบลดูแลสุขภาพ
ผูสูงอายุระยะยาว
-สถานบริการสาธารณะ - รอยละ 90 ของสถาน
จัดใหมีสวมนั่งราบ
บริการสาธารณะมี
สําหรับผูสูงอายุ
หองน้ําผูสูงอายุและผู
(1) แหลงทองเที่ยว
พิการ ภายในป 2558

(2) รานจําหนายอาหาร
(3) ตลาดสด
(4) สถานีขนสง
(5) สถานีบริการน้ํามัน
เชื้อเพลิง
(6) สถานศึกษา
(7) โรงพยาบาล
(8) สถานทีร่ าชการ
(9) สวนสาธารณะ
(10) ศาสนสถาน
(11) สวมสาธารณะริมทาง
(12) หางสรรพสินคา/
ศูนยการคา/ดิสเคานต
สโตร

-หนวยงานหลัก:
กรมอนามัย
หนวยงานรวม:
กรมสุขภาพจิต/
กรมแพทย/สป./
กรมสนับสนุนฯ
หนวยงานหลัก:
สํานักอนามัย
สิ่งแวดลอม
กรมอนามัย
หนวยงานรวม:
กระทรวงพลังงาน /
ราชวิทยาลัยแพทย
ออรโธปดิกสแหง
ประเทศไทย/ มูลนิธิ
โรคขอ/ องคกรรวม
ทศวรรษโรคกระดูก
แลขอ (2010-2020)
/มูลนิธิเอสซีจี /
บริษัทสยามซานิทา
รีแวร จํากัด
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เปาหมาย

KPI

กิจกรรม
กระทรวง /กรมวิชาการ/ศูนย
เขต
ยุทธศาสตร ที่ 2 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพเชื่อมโยงจากสถานบริการสูชุมชน (ตอ)
4. พัฒนาระบบการสราง
เสริมสุขภาพชองปาก
ผูสูงอายุที่มีคุณภาพ
เชื่อมโยงสถานบริการและ
ชุมชน

- ผูสูงอายุสามารถดูแล
อนามัยชองปากดวย
ตนเองหรือผูดูแล และ
เขาถึงบริการทัง้ การ
สงเสริม ปองกัน และ
ฟนฟูสภาพชองปาก
อยางมีคุณภาพ

- ผูสูงอายุมีฟน ใชเคี้ยว
อาหารไดอยาง
เหมาะสมอยางนอย
รอยละ 60

- ประสาน และพัฒนาศักยภาพภาคี
เครือขายที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและ
ภาคประชาชน
- ผลิตสื่อความรู คูมือการดําเนินงาน
ที่เหมาะสมกับภาคีเครือขาย
- จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ขยาย
เครือขายการดําเนินงาน
- รณรงคสรางกระแสและเผยแพร
ประชาสัมพันธ
- ติดตาม กํากับและประเมินผล

จังหวัด

กิจกรรม

- จังหวัด
1.ชี้แจง/ ถายทอด
วัตถุประสงคและเปาหมาย
แกพื้นที่ระดับอําเภอ /
ตําบล รวมทั้งกําหนดแนว
ทางการดําเนินงานและ
การสงตอ
2. สนับสนุนและนิเทศ
ติดตาม
3. จัดเวทีพัฒนาวิชาการ
ตามความเหมาะสม
- อําเภอ/ตําบล
1. จัดบริการทั้งการ
สงเสริม ปองกัน และฟนฟู
สภาพชองปากอยางมี
คุณภาพ และพัฒนาระบบ
สงตอจากภาคประชาชน
2. สนับสนุนใหภาค
ประชาชนจัดกิจกรรมดูแล
สุขภาพชองปากผูสูงอายุ
3. รายงานผลการดําเนินงาน
ตามระบบ

งบประมาณ
- งบ PP ของ
สถานบริการ/
หนวยงาน
- งบฯ กองทุน
สุขภาพตําบล
- งบ e-claim
ของสปสช.

หนวยงานหลัก

หนวยงานหลัก:
กรมอนามัย
หนวยงานรวม:
หนวยทันตกรรม
พระราชทาน ใน
พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว / คณะ
ทันตแพทยศาสตร
ทุกมหาวิทยาลัย/
สปสช./ สป./
กรมการแพทย /
กรมสนับสนุน /
ทันตแพทยสภา /
ทันตแพทยสมาคมฯ
/ สมาคมทันตแพทย
เอกชนไทย/ มูลนิธิ /
ภาคเอกชน
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เปาหมาย

KPI

กิจกรรม
กระทรวง /กรมวิชาการ/ศูนยเขต

กิจกรรม
จังหวัด

หนวยงานหลัก
งบประมาณ

ยุทธศาสตร ที่ 3 : สรางความเขมแข็งการมีสวนรวมของทองถิ่นในการสงเสริมสุขภาพและดูแลผูสูงอายุในชุมชน
1.พัฒนาศักยภาพ
ครอบครัวและอาสาสมัคร
ในชุมชนในการสงเสริม
สุขภาพและดูแลผูสงู อายุ
2.สงเสริมสนับสนุนให
ชุมชน ทองถิ่นมีสวน
รวมในการดูแลผูสูงอายุ
3.สงเสริมสนับสนุนใหมี
การปรับสภาพแวดลอม
ในชุมชนใหเอื้อตอ
ผูสูงอายุและผูพิการ

- แตละอําเภอมีตําบล
ดูแลสุขภาพผูส ูงอายุ
ระยะยาวตามเกณฑ
มาตรฐาน
- ผูสูงอายุไดรับการ
ดูแลสุขภาพที่มี
คุณภาพอยางทั่วถึง
และเทาเทียม

- ตําบลดูแลสุขภาพ
ผูสูงอายุระยะยาวผาน
เกณฑอยางนอย
รอยละ 20
(เพื่อตอบดัชนีวัดตาม
แผนผูสงู อายุแหงชาติ
ฉบับที่ 2 ฉบับปรับปรุง
2552)
- รอยละ 50 ของ
ตําบลมีกระบวนการ
ดูแลสุขภาพผูส ูงอายุ
ระยะยาว
- จํานวนอาสาสมัครใน
ชุมชนที่ไดรบั การ
พัฒนาทักษะในการ
ดูแลสุขภาพผูส ูงอายุ

- พัฒนาศักยภาพบุคลากรและภาคี
เครือขาย
- พัฒนาสื่อ / คูมือแนวทางการดําเนินงาน
แกเจาหนาที่และผูเกี่ยวของ
- จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู (ถอดบทเรียน)
และยกยองเชิดชูเกียรติพรอมจัดทําคูมือผล
การดําเนินงาน
-นิเทศติดตามประเมินผล

-จังหวัดชี้แจงการ
ดําเนินงาน นิเทศ
ติดตามประเมินผล
-อําเภอ/ตําบลคัดเลือก
พื้นที่ดําเนินงาน
ขยายพื้นที่ และ
ดําเนินงานตาม
องคประกอบตําบล
ดูแลสุขภาพผูส ูงอายุ
ระยะยาวในพื้นที่
เปาหมาย พรอมทั้ง
รายงานผลตามรอบ
การรายงาน

-งบ PP ของ
สถานบริการ/
หนวยงาน

หนวยงานหลัก:
กรมอนามัย
หนวยงานรวม:
กรมสุขภาพจิต/
กรมแพทย/สป./
กรมสนับสนุนฯ

- จังหวัด/อําเภอ/
คัดเลือกพื้นที่ที่มีผล
การดําเนินงานดีเดน
รวมแลกเปลี่ยนเรียนรู
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รายละเอียดตัวชี้วดั การดําเนินสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคตามกลุมวัย
กระทรวงสาธารณสุข ปงบประมาณ 2556

ตัวชีว้ ัด
1. แผนงานการดูแลหญิงตั้งครรภอยางมีคณ
ุ ภาพ

(ตัวชี้วดั 1-9)
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1

ตัวชี้วัด
คํานิยาม
เกณฑเปาหมาย
ประชากรกลุมเปาหมาย
วิธีการจัดเก็บขอมูล
แหลงขอมูล
รายการขอมูล 1
รายการขอมูล 2
สูตรคํานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาการประเมินผล
ผูใหขอมูลทางวิชาการ /
ผูประสานงานจัดทํารายงาน
ตัวชี้วัด

1. รอยละของหญิงตั้งครรภไดรับการฝากครรภครั้งแรกกอนหรือเทากับ 12
สัปดาห
หญิงตัง้ ครรภเมือ่ รูต ัววาตัง้ ครรภใหรีบมาฝากครรภครั้งแรกทันทีโดยอายุครรภตองไม
เกิน 12 สัปดาห
ไมนอยกวารอยละ 60
หญิงตั้งครรภที่มาฝากครรภในโรงพยาบาลสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงกระทรวง
สาธารณสุข
บันทึกขอมูลในโปรแกรมของโรงพยาบาล
ฐานขอมูล 21/ 43 แฟม
A=จํานวนหญิงตั้งครรภฝากครรภครั้งแรกในสถานบริการสาธารณสุขอายุครรภกอน
หรือเทากับ 12 สัปดาห
B=จํานวนของหญิงตั้งครรภฝากครรภครั้งแรกในสถานบริการสาธารณสุข
(A/B) x 100
รวบรวมรายงานทุก 6 เดือน
นางจินตนา พัฒนพงศธร โทร. 0 2590 4426
นางนงลักษณ รุงทรัพยสิน โทร. 0 2590 4425
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ตัวชี้วัด
คํานิยาม

2. รอยละของหญิงตั้งครรรภไดรับการฝากครรภครบ 5 ครั้งตามเกณฑ
หญิงตั้งครรรภไดรับการฝากครรภครบ 5 ครั้งตามเกณฑ หมายถึง หญิงตั้งครรภที่
มีประวัติมาฝากครรภตามนัด จํานวน 5 ครั้ง ตามระยะเวลาดังนี้
ครั้งที่ 1 กอนอายุครรภ ≤ 12 สัปดาห
ครั้งที่ 2 เมื่ออายุครรภ 18 สัปดาห (บวก/ลบ ได 2 สัปดาห)
ครั้งที่ 3 เมื่อายุครรภ 26 สัปดาห (บวก/ลบ ได 2 สัปดาห)
ครั้งที่ 4 เมื่ออายุครรภ 32 สัปดาห (บวก/ลบ ได 2 สัปดาห)
ครั้งที่ 5 เมื่ออายุครรภ 38 สัปดาห (บวก/ลบ ได 2 สัปดาห)
เกณฑเปาหมาย
ไมนอยกวารอยละ 90
ประชากรกลุมเปาหมาย
หญิงตั้งครรภที่มาคลอดในสถานบริการสาธารณสุขทุกคน
วิธีการจัดเก็บขอมูล
บันทึกขอมูลในโปรแกรมของโรงพยาบาล
แหลงขอมูล
ฐานขอมูล 21/43 แฟม
รายการขอมูล 1
A=จํานวนหญิงคลอดที่มีประวัติไดรับการดูแลกอนคลอดครบทั้ง 5 ครั้งตามเกณฑ
รายการขอมูล 2
B=จํานวนหญิงคลอดในรอบ 6 หรือ 12 เดือน ในปงบประมาณ
สูตรคํานวณตัวชี้วัด
(A/B) x 100
ระยะเวลาประเมินผล
ทุก 6 เดือน โดยทีมนิเทศงานและตรวจราชการกระทรวง, กรมอนามัย
ผูใหขอมูลทางวิชาการ /
นางจินตนา พัฒนพงศธร โทร.0 2590 4426
ผูประสานงานจัดทํารายงาน นางนงลักษณ รุงทรัพยสิน โทร. 0 2590 4425
ตัวชี้วัด
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ตัวชี้วัด
คํานิยาม

3. รอยละของหญิงตั้งครรภที่ไดรับยาเม็ดเสริมไอโอดีน
หญิงตั้งครรภไดรับยาเม็ดเสริมไอโอดีน หมายถึง หญิงตั้งครรภที่มารับบริการฝาก
ครรภและไดรับยาเม็ดที่มีไอโอดีน ปริมาณ 150-200 ไมโครกรัมตอเม็ด
เกณฑเปาหมาย
รอยละ 100
ประชากรกลุมเปาหมาย
หญิงตั้งครรภทุกรายที่มารับบริการฝากครรภในโรงพยาบาลสังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วิธีการจัดเก็บขอมูล
บันทึกขอมูลในโปรแกรมของสถานบริการ
แหลงขอมูล
ฐานขอมูล 21/43 แฟม
รายการขอมูล 1
A=จํานวนหญิงตั้งครรภที่ไดรับยาเม็ดเสริมไอโอดีน
รายการขอมูล 2
B=จํานวนหญิงตั้งครรภที่มารับบริการ
สูตรคํานวณตัวชี้วัด
(A/B) x 100
ระยะเวลาประเมินผล
ทุก 6 เดือน โดยทีมนิเทศงานและตรวจราชการกระทรวง, กรมอนามัย
ผูใหขอมูลทางวิชาการ /
แพทยหญิงสายพิณ โชติวิเชียร โทร. 0 2590 4329
ผูประสานงานจัดทํารายงาน นางสาวรัตนาวดี พึ่งคํา
โทร. 0 2590 4334
ตัวชี้วัด
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ตัวชี้วัด
คํานิยาม

4. รอยละของหญิงหลังคลอดไดรับการดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ
หญิงหลังคลอดไดรับการดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ หมายถึง มารดาหลังคลอด
และลูกไดรับการเยี่ยม/ดูแลหลังคลอด โดยบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข
และหรือ อสม. ตามเกณฑ จํานวน 3 ครั้งดังนี้
ครั้งที่ 1 คือ เยี่ยมหลังคลอด(ทัง้ แมและลูก)ในสัปดาหแรกอายุบุตร ไมเกิน
7 วันนับถัดจากวันคลอด
ครั้งที่ 2 คือ เยี่ยมหลังคลอด(ทัง้ แมและลูก) ในสัปดาหที่ 2 ตั้งแตบุตรอายุ 8
วันแตไมเกิน 15 วันนับถัดจากวันคลอด
ครั้งที่ 3 คือ เยี่ยมหลังคลอด(ทัง้ แมและลูก) ตั้งแตบุตรอายุ 16 วัน แตไม
เกิน 42 วัน นับถัดจากวันคลอด
เกณฑเปาหมาย
ไมนอยกวารอยละ 65
ประชากรกลุมเปาหมาย
มารดาและลูกหลังคลอดที่อยูในเขตรับผิดชอบของสถานบริการนั้นๆ
วิธีการจัดเก็บขอมูล
บันทึกขอมูลในโปรแกรมของโรงพยาบาล
แหลงขอมูล
ฐานขอมูล 21/43 แฟม
รายการขอมูล 1
A=จํานวนมารดาหลังคลอดไดรับการดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ ในเวลาที่กําหนด
รายการขอมูล 2
B=จํานวนมารดาหลังคลอด 6 สัปดาหในเวลาเดียวกัน
สูตรคํานวณตัวชี้วัด
(A/B) x 100
ระยะเวลาประเมินผล
ทุก 6 เดือน โดยทีมนิเทศงานและตรวจราชการกระทรวง, กรมอนามัย
ผูใหขอมูลทางวิชาการ /
นางจินตนา พัฒนพงศธร โทร.0 2590 4426
ผูประสานงานจัดทํารายงาน นางนงลักษณ รุงทรัพยสิน โทร. 0 2590 4425
ตัวชี้วัด
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ตัวชี้วัด

คํานิยาม

เกณฑเปาหมาย
ประชากรกลุมเปาหมาย
วิธีการจัดเก็บขอมูล
แหลงขอมูล
รายการขอมูล 1
รายการขอมูล 2

5. รอยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่มีบริการ ANC คุณภาพ

ANC คุณภาพ หมายถึง การจัดระบบบริการในการดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภและ
ทารกในครรภ ดวยมาตรฐานใน 6 องคประกอบหลัก คือ
1. ให ความรูแ นวทางการบริการ ANC คุณภาพแกหญิงตั้งครรภและหญิง
ตั้งครรภสมัครใจรับบริการ
2. คัดกรองหญิงตั้งครรภดวย Classifying Form เพื่อแยกหญิงตั้งครรภปกติ
หรือมีภาวะเสี่ยง ถามีความเสี่ยงใหสงตอแพทยเพื่อดูแลเฉพาะ
3. มีการใหบริการดูแลหญิงตั้งครรภแนวใหมฯ ดังนี้
- ซักประวัติ อดีต ปจจุบัน โรคอายุกรรม การไดรับวัคซีนปองกันบาทะยัก
- ชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูง วัดความดันโลหิต ประเมินพฤติกรรมบริโภค
- ตรวจอนามัยในชองปากดวยบุคลากรทันตสาธารณสุขและใหคําแนะนํา
- ตรวจ Mutiple dipstick Albumin Sugar ตรวจภายใน อัลตราซาวน
- ประเมินสุขภาพจิต และการปรึกษาแบบคู
4. การใหความรูตามแนวทางโรงเรียนพอแมรายกลุม พรอมขอแนะนําที่หญิง
ตั้งครรภจะนําไปเฝาระวังภาวะแทรกซอนไดดวยตนเอง
5. ผูใหบริการซักถามและตอบคําถามรายบุคคล (ตามแบบฟอรม) พรอมจัดใหมี
ชองทางติดตอกับเจาหนาที่ได 24 ชั่วโมง และนัดหมายครั้งตอไป
6. มีการลงบันทึกในสมุดบันทึกสุขภาพเด็กและแนะนําใหผูรับบริการใชในการ
ดูแลสุขภาพ
ไมนอยกวารอยละ 70
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขตั้งแตระดับโรงพยาบาลชุมชนขึ้นไป
สํารวจ /ประเมินผลตามเกณฑมาตรฐาน
ผลการสํารวจ
A=จํานวนโรงพยาบาลที่ใหบริการ ANC คุณภาพ
B=จํานวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขระดับชมุชนขึ้นไปที่เขารับการ
ประเมิน
(A/B) x 100
ปละ 1ครั้ง โดยทีมนิเทศงานและตรวจราชการกระทรวง,กรมอนามัย

สูตรคํานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
นางจินตนา พัฒนพงศธร โทร.0 2590 4426
ผูใหขอมูลทางวิชาการ /
ผูประสานงานจัดทํารายงาน นางนงลักษณ รุงทรัพยสนิ โทร. 0 2590 4425
ตัวชี้วัด
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ตัวชี้วัด
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6 อัตราภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิดระหวางคลอด
ภาวะขาดออกซิเ จนระหวางคลอด หมายถึง ทารกแรกเกิดมีภ าวะขาดออกซิเจน
ระหวางคลอด โดยการประเมินจํานวนชีพคะแนน (Apgar score) ที่ 1 นาที นอยกวา
หรือเทากับ 7 ที่มาคลอด ณ สถานบริการนั้นๆ ในชวงเวลาที่กําหนด
เกณฑเปาหมาย
ไมเกิน 25 ตอการเกิดมีชีพ 1,000 คน
ประชากรกลุมเปาหมาย
ทารกเกิดมีชีพที่เกิดในโรงพยาบาลสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วิธีการจัดเก็บขอมูล
บันทึกขอมูลในโปรแกรมของโรงพยาบาล
แหลงขอมูล
ฐานขอมูล 43 แฟม
รายการขอมูล 1
A=จํานวนทารกแรกเกิด Apgar score ที่ 1 นาที นอยกวาหรือเทากับ 7 หรือขอมูล
วินิจฉัยโรค ICD10 TM รหัส P210,P211,P219*
รายการขอมูล 2
B=จํานวนทารกเกิดมีชีพทั้งหมด
สูตรคํานวณตัวชี้วัด
(A/B) x 1,000
ระยะเวลาประเมินผล
ทุก 6 เดือน โดยทีมนิเทศงานและตรวจราชการกระทรวง, กรมการแพทย
ผูใหขอมูลทางวิชาการ /
กรมการแพทย
ผูประสานงานจัดทํารายงาน โทรศัพท 0 2354 8333-43 ตอ 3327,0 2354 3444
ตัวชี้วัด
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ตัวชี้วัด
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7. รอยละของภาวะตกเลือดหลังคลอด
การตกเลือดหลังคลอด (Postpartum hemorrhage: PPH) คือ ภาวะซึ่งมีการ
เสียเลือดหลังการคลอด ตั้งแต 500 ซีซี ขึ้นไปสําหรับการคลอดทางชองคลอด
หรือตั้งแต 1000 ซีซี ขึ้นไปสําหรับการผาตัดคลอด หรือระดับความเขมขนของ
เลื อด (Hematocrit) ลดลงมากกวาหรือเทากับ รอยละ 10 เมื่อเทียบกับ ระดับ
ความเขมขนของเลือดกอนคลอด
การประเมินการเสียเลือดในภาวะตกเลือดหลังคลอด โดยทัว่ ไปการ
ประเมินการเสียเลือดมีหลากหลายวิธี และมักจะมีการประเมินนอยกวาความเปน
จริงเสมอ ดังนั้นการนําเอาอาการแสดงทางคลินิกที่สัมพันธกับการเสียเลือดมา
พิจารณารวมดวยนาจะชวยในการประเมินได แตอยางไรก็ตามยังตองอาศัยความ
ชํานาญและการดูแลผูปวยไดอยางรวดเร็วเพื่อใหการรักษารวดเร็วตามไปดวย
การวินิจฉัยภาวะตกเลือดหลังคลอด แพทยจะใหการวินิจฉัยภาวะตก
เลือดหลังคลอด ตามรหัส ICD 10 TM = O72
1. การประเมินโดยอาศัยอาการแสดงทางคลินิก
การประเมินโดยพิจารณาการตอบสนองของรางกายทางสรีรวิทยา
ตอการเสียเลือดโดยการประเมินชีพจร, ความดันโลหิต, และคาเฉลี่ยความดัน
โลหิตของหลอดเลือดแดง (mean arterial pressure) ดังตาราง
Class I

Class II

Class III

Class IV

15

20-25

30-35

40

Pulse (beats per min)

Normal

100

120

140

Systolic blood
pressure (mmHg)

Normal

Normal

70-80

60

Mean arterial pressure
(mmHg)

80-90

80-90

50-70

50

Postural
hypotension

Peripheral
vasocontric-tion

Pallor,
restlessness,
Oliguria

Collapse,
anuria, airhunger

% Blood loss

Tissue perfusion

2 การประเมินเชิงปริมาณ
2.1 ประเมินดวยสายตา เปนวิธีที่งายแตมีความคลาดเคลื่อนไดสูงถึง
รอยละ 30-50 ดังนั้นจึงควรมีการฝกฝนผูเกี่ยวของในการประเมินปริมาณการเสีย
เลือดใหใกลเคียงมากที่สุด
2.2 ประเมินดวยวิธีรองรับเลือดลงสูภาชนะโดยตรง โดยการนําภาชนะ
รองรับเลือดทั้งหมดตั้งแตเริ่มจนสิ้นสุดกระบวนการคลอดโดยไมใหเลือดไหลซึม
ออกนอกภาชนะ แลววัดปริมาตรของเลือดและลิ่มเลือดทั้งหมด
2.3 ประเมินดวยวิธี Gravimetric method โดยการชั่งน้ําหนักผาซับ
เลือดทั้งหมด กอนและหลังการใชงาน สวนตางของน้ําหนักจะแสดงถึงปริมาณ
เลือด
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2.4 ประเมิ น จากการเปลี ่ย นแปลงของระดั บ ความเข ม ข น เลื อ ด
(Hematocrit and Hemoglobin) โดยการตรวจเลือดดูการเปลี่ยนแปลงของความ
เขมขนเลือดกอนและหลังคลอด ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของระดับความเขมขนเลือดใน
ระยะแรกอาจไมแสดงระดับความเขมขนเลือดที่แทจริง
2.5 ประเมินโดยใชถุงเก็บเลือด BRASSS-V Drape เปนถุงรองรับเลือด
ในระหวางการคลอด ซึ่งบริเวณกนถุงมีมาตรวัดปริมาณเลือด
เกณฑเปาหมาย
ไมเกินรอยละ 5 เมื่อสิ้นป 2557
ประชากรกลุมเปาหมาย
หญิงตั้งครรภที่มาคลอดในโรงพยาบาลสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วิธีการจัดเก็บขอมูล
บันทึกขอมูลในโปรแกรมของโรงพยาบาล ใหรหัสการวินิจฉัย O72
แหลงขอมูล
ฐานขอมูล 21/43 แฟม,
รายการขอมูล 1
A = จํานวนหญิงตั้งครรภที่มีภาวะตกเลือดหลังคลอดภายหลังการคลอด
ทางชองคลอดและโดยการผาตัดคลอด (รหัส ICD 10 TM =O72)
รายการขอมูล 2
B = จํานวนการคลอดทั้งหมด
สูตรคํานวณตัวชี้วัด
(A/B) x 100
ระยะเวลาประเมินผล
ทุก 6 เดือน โดยทีมนิเทศงานและตรวจราชการกระทรวง ,กลุมงานสูตินรีเวชศาสตร โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย
นพ. เกษม เสรีพรเจริญกุล
ผูใหขอมูลทางวิชาการ /
ผูประสานงานจัดทํารายงาน กลุมงานสูตินรีเวชศาสตร โรงพยาบาลราชวิถี
ตัวชี้วัด
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ตัวชี้วัด
คํานิยาม

8. รอยละของหองคลอดคุณภาพ
หองคลอดคุณภาพ หมายถึง
1. หองคลอดจัดบริการไดตรงตามมาตรฐานวิชาชีพที่กําหนดของแพทยและ
พยาบาล
2. มีกระบวนการปองกันและควบคุมความเสีย่ งในสตรีตัง้ ครรภและทารกแรก
เกิดที่สามารถปองกันอุบัติการณที่ไมพึงประสงคสําคัญไดเปนอยางดี
- มารดาเสียชีวิตในหองคลอดนอยกวา 18 ตอการเกิดมีชีพแสนราย
- มารดาตกเลือดหลังคลอดไมเกินรอยละ 5
- ทารกขาดออกซิเจนระหวางคลอดไมเกิน 25 ตอการเกิดมีชีพพันคน
3. มีกระบวนการคัดกรองการตั้งครรภที่มีความเสี่ยงสูง (high risk pregnancy)
ตั้งแตจุดแรกรับและจัดสงตอโรงพยาบาลที่มีสูติแพทยประจําทันที
4. มี ก ระบวนการประเมิ น ระยะรอคลอดโดยใช ก ราฟดู แ ลการคลอด
(Partograph) และใหพิจารณาสงตอเมือ่ กราฟผานเสน Alert Line โดยตองพิจารณา
ถึงความเร็วในการสงตอใหถึงมือสูติแพทยกอนเวลาที่กราฟจะถึง Action Line
(ภายใน4ชัว่ โมงหลังจากผานเสน Alert Line)
5. มี ก ระบวนการเสริ ม สร า งสุ ข ภาพทั ้ง มารดาและทารกตามแนวทางของ
โรงพยาบาลสายใยรักแหงครอบครัวระดับทอง
เกณฑเปาหมาย
ไมนอยกวารอยละ 70
ประชากรกลุมเปาหมาย
โรงพยาบาลชุมชน (F2)
วิธีการจัดเก็บขอมูล
สํารวจ /ประเมินตามเกณฑมาตรฐาน
แหลงขอมูล
ผลการสํารวจ
รายการขอมูล 1
A=จํานวนโรงพยาบาลชุมชน (F2) ที่ผานเกณฑการประเมิน
รายการขอมูล 2
B=จํานวนโรงพยาบาลชุมชน (F2) ทั้งหมดจํานวน 518 แหง
สูตรคํานวณตัวชี้วัด
(A/B) x 100
ระยะเวลาประเมินผล
ทุก 6 เดือน โดยทีมนิเทศงานและตรวจราชการกระทรวง ,กรมการแพทย
ผูใหขอมูลทางวิชาการ /
กลุมงานสูตินรีเวชศาสตร โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย
ผูประสานงานจัดทํารายงาน โทร 0 2354 8108-9 ตอ 3210 3226, 0 2590 6329
ตัวชี้วัด

รายละเอียดตัวชี้วัดการดําเนินสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคตามกลุมวัย กระทรวงสาธารณสุข ปงบประมาณ 2556

10

ตัวชี้วัด
คํานิยาม

9. อัตราสวนมารดาตาย
การตายมารดา (Maternal Mortality) หมายถึง การตายของมารดาตั้งแตขณะ
ตั้งครรภ การคลอดและหลังคลอด( 6 สัปดาหหลังคลอด) ไมวาอายุครรภจะเปนเทาใด
หรือการตั้งครรภที่ตําแหนงใด จากสาเหตุที่เกี่ยวของหรือกอใหเกิดความรุนแรงขึ้น
จากการตั้งครรภและหรือการดูแลรักษาขณะตั้งครรภ และคลอด แตไมใชจาก
อุบัติเหตุหรือสาเหตุที่ไมเกี่ยวของตอการเกิดมีชีพ 100, 000 คน รหัส ICD 10 TM
=O00 - O99
เกณฑเปาหมาย
ไมเกิน 18 ตอการเกิดมีชีพ 100,000 คน
ประชากรกลุมเปาหมาย
หญิงตั้งครรภคลอด มารดาหลังคลอด
วิธีการจัดเก็บขอมูล
ฐานขอมูลทะเบียนราษฎร เชื่อมโยงฐานขอมูลสํานักนโยบายและยุทธศาสตร
กระทรวงสาธารณสุข เพื่อประมวลผลขอมูลการตายของประชากรทั้งประเทศ
แหลงขอมูล
ฐานขอมูลการตาย สนย.
รายการขอมูล 1
A=จํานวนมารดาตายระหวางการตั้งครรภ การคลอด หลังคลอด 6 สัปดาห
รายการขอมูล 2
B=จํานวนการเกิดมีชีพในช่วงเวลาเดียวกัน
สูตรคํานวณตัวชี้วัด
(A/B) x 100,000
ระยะเวลาการประเมินผล
ปละ 1 ครั้ง โดยทีมนิเทศงานและตรวจราชการกระทรวง, กรมอนามัย
ผูใหขอมูลทางวิชาการ /
นางจินตนา พัฒนพงศธร โทร. 0 2590 4426
ผูประสานงานจัดทํารายงาน นางนงลักษ รุงทรัพยสิน โทร. 0 2590 4425
ตัวชี้วัด
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ตัวชี้วัด
2. แผนการดูแลสุขภาพเด็กแรกเกิดถึง 2 ปอยางมีคุณภาพ
(ตัวชี้วัด10-18)
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ตัวชี้วัด

10.รอยละของเด็กตั้งแตทารกแรกเกิดจนถึงอายุต่ํากวา6 เดือนแรก มีคาเฉลี่ย กิน
นมแมอยางเดียว
คํานิยาม
เด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 5 เดือน 29 วัน กินนมแมอยางเดียว (ถามดวยคําถามภายใน
24 ชั่วโมงที่ผานมาใหลูกกินอะไรบาง แลวนับเฉพาะแมที่ใหตอบวากินนมแมอยาง
เดียว)
เกณฑเปาหมาย
ไมนอยกวารอยละ 50
ประชากรกลุมเปาหมาย
ทารกแรกเกิดจนถึงอายุต่ํากวา 6 เดือนที่มารับบริการคลินิกเด็กดีคณ
ุ ภาพ (WCC)
วิธีการจัดเก็บขอมูล
บันทึกขอมูลในโปรแกรมของโรงพยาบาล
แหลงขอมูล
ฐานขอมูล 43 แฟม
รายการขอมูล 1
A=จํานวนทารกแรกเกิดจนถึงอายุต่ํากวา 6 เดือนทีม่ ารับบริการ WCC อยางเดียว
ภายใน 24 ชั่วโมงในชวงเวลาที่กําหนด (ครั้งที่ 1 มีนาคม ครั้งที่ 2 กันยายน)
รายการขอมูล 2
B=จํานวนทารกแรกเกิดจนถึงอายุต่ํากวา 6 เดือนที่มารับบริการ WCC ในชวงเวลา
เดียวกัน
สูตรคํานวณตัวชี้วัด
(A/B) x 100
ระยะเวลาประเมินผล
ทุก 6 เดือน โดยทีมนิเทศงานและตรวจราชการกระทรวง, กรมอนามัย
ผูใหขอมูลทางวิชาการ /
นางจินตนา พัฒนพงศธร โทร.0 2590 4426
ผูประสานงานจัดทํารายงาน นางนงลักษณ รุงทรัพยสิน โทร. 0 2590 4425
ตัวชี้วัด
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ตัวชี้วัด
คํานิยาม

11.รอยละของเด็ก 0-2 ป ไดรับการตรวจพัฒนาการตามวัย
เด็กแรกเกิด - 2 ป หมายถึง เด็กแรกเกิด - 2 ป 11 เดือน 29 วันที่มารับบริการคลินิก
เด็กดีคุณภาพ (WCC) ณ สถานบริการนั้นๆในชวงรยะเวลาที่กําหนด(ตามแบบ
ประเมินอนามัย 55)
แบบประเมินอนามัย 55 หมายถึง แบบคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่ใชเพื่อเฝา
ระวังติดตามพัฒนาการเด็กและใหคําแนะนํากับครอบครัว สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการ
สมวัย
เกณฑเปาหมาย
ไมนอยกวารอยละ 80
ประชากรกลุมเปาหมาย
เด็กแรกเกิด - 2 ป (2 ป 11 เดือน 29 วัน) ที่มารับบริการที่คลินิคเด็กดี
วิธีการจัดเก็บขอมูล
บันทึกขอมูลในโปรแกรมของสถานบริการหรือสงขอมูลผานสาธารณสุขจังหวัด/ศูนย
อนามัยที่ 1 – 12 ในระยะแรก
แหลงขอมูล
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด/ศูนยอนามัยที่ 1-12 ในระยะแรก
ฐานขอมูล 43 แฟม
รายการขอมูล 1
A = จํานวนเด็กแรกเกิดถึงอายุ 2 ป ที่ไดรับการตรวจประเมินพัฒนาการตามเกณฑ
และมีพัฒนาการปกติในชวงเวลาที่กําหนด
รายการขอมูล 2
B = จํานวนเด็กแรกเกิดถึงอายุ 2 ป ในเขตรับผิดชอบทั้งหมด
สูตรคํานวณตัวชี้วัด
(A/B) x 100
ระยะเวลาประเมินผล
ทุก 6 เดือน โดยทีมนิเทศงานและตรวจราชการกระทรวง, กรมอนามัย
ผูใหขอมูลทางวิชาการ /
นางจินตนา พัฒนพงศธร โทร. 0 2590 4426
ผูประสานงานจัดทํารายงาน นางนงลักษณ รุงทรัพยสิน โทร. 0 2590 4425
ตัวชี้วัด
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ตัวชี้วัด
คํานิยาม

12.รอยละของเด็กเด็กแรกเกิด – 2 ป ที่มพี ัฒนาการสมวัย
เด็กที่มีพัฒนาการสมวัยเด็กแรกเกิด – 2 ป หมายถึง เด็กแรกเกิด – 2 ป ที่ไดรับการ
ตรวจประเมินพัฒนาการตามเกณฑกรมอนามัยและผานทุกขอ
แบบประเมินอนามัย 55 หมายถึง แบบคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่ใชเพื่อเฝา
ระวั ง ติ ด ตามพั ฒ นาการเด็ ก และ ให คํ า แนะนํ า แก ค รอบครั ว ส ง เสริ ม ให เ ด็ ก มี
พัฒนาการสมวัย
เกณฑเปาหมาย
ไมนอยกวารอยละ 85
ประชากรกลุมเปาหมาย
เด็กแรกเกิด-2 ป (2 ป 11 เดือน 29 วัน) ที่มารับบริการที่คลินิคเด็กดี
วิธีการจัดเก็บขอมูล
บันทึกขอมูลในโปรแกรมของโรงพยาบาล
แหลงขอมูล
ฐานขอมูล 43 แฟม
A = จํานวนเด็กแรกเกิดถึงอายุ 2 ป ที่ไดรับการสุมตรวจประเมินพัฒนาการตาม
รายการขอมูล 1
เกณฑและมีพัฒนาการปกติในชวงเวลาที่กําหนด(สุมครั้งที่ 1 เดือนมีนาคม /สุมครั้งที่
2 เดือนกันยายน)
B = จํานวนเด็กแรกเกิดถึงอายุ 2 ป ที่ไดรับการสุมตรวจประเมินพัฒนาการตามเกณฑ
รายการขอมูล 2
ทั้งหมดในชวงเวลาเดียวกัน
สูตรคํานวณตัวชี้วัด
(AxB) x 100
ระยะเวลาประเมินผล
ทุก 6 เดือน โดยมีทีมนิเทศงานและตรวจราชการกระทรวง, กรมอนามัย
ผูใหขอมูลทางวิชาการ /
นางจินตนา พัฒนพงศธร โทร. 0 2590 4426
ผูประสานงานจัดทํารายงาน นางนงลักษณ รุงทรัพยสิน โทร. 0 2590 4425
ตัวชี้วัด
กรมอนามัย
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ตัวชี้วัด
คํานิยาม

เกณฑเปาหมาย
ประชากรกลุมเปาหมาย
วิธีการจัดเก็บขอมูล
แหลงขอมูล
รายการขอมูล 1
รายการขอมูล 2
สูตรคํานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
ผูใหขอมูลทางวิชาการ /
ผูประสานงานจัดทํารายงาน
ตัวชี้วัด

13. รอยละของเด็ก 0-2 ป มีสวนสูงระดับดีและรูปรางสมสวน
เด็กอายุ 0-2 ป หมายถึง เด็กที่มีอายุตั้งแตแรกเกิด จนถึง 2 ป 11 เดือน 29 วัน
เด็กมีสวนสูงระดับดีและรูปรางสมสวน หมายถึง เด็กที่มีลักษณะการเจริญเติบโต 3
แบบ คือ
1. เด็กมีสวนสูงระดับสูงตามเกณฑและมีรูปรางสมสวน
2. เด็กมีสวนสูงระดับคอนขางสูงและมีรูปรางสมสวน
3. เด็กมีสวนสูงระดับสูงกวาเกณฑและมีรูปรางสมสวน
ไมนอยกวารอยละ 70
เด็กอายุแรกเกิด 2 ป (2 ป 11 เดือน 29 วัน)
บันทึกขอมูลในโปรแกรมของโรงพยาบาล
ฐานขอมูล 21/43 แฟม
A=จํานวนเด็กที่มีสวนสูงระดับดีและรูปรางสมสวน
B=จํานวนเด็กที่ชั่งน้ําหนักและวัดสวนสูงทั้งหมด
(A/B) x 100
ปละ 4 ครั้ง โดยทีมนิเทศงานและตรวจราชการกระทรวง, กรมอนามัย
นางณัฐวรรณ เชาวนลิลิตกุล โทร. 0 2590 4327 โทรสาร 0 2590 4339
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ตัวชี้วัด

คํานิยาม

เกณฑเปาหมาย
ประชากรกลุมเปาหมาย
วิธีการจัดเก็บขอมูล
แหลงขอมูล
รายการขอมูล 1
รายการขอมูล 2
สูตรคํานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาการประเมินผล
ผูใหขอมูลทางวิชาการ / ผู
ประสานงานจัดทํารายงาน
ตัวชี้วัด

14 รอยละของเด็กต่ํากวา 3 ป ไดรับการตรวจชองปากและผูดูแลไดรับการฝก
ทักษะการแปรงฟน และเด็กไดรับการทาฟลูออไรดวารนิช แยกเปนตัวชี้วัดยอย 3
ตัว ดังนี้
1) รอยละของเด็กอายุต่ํากวา 3 ป ไดรับการตรวจชองปาก
2) รอยละของผูดูแลเด็กอายุต่ํากวา 3 ป ไดรับการฝกทักษะการแปรงฟน
3) รอยละของเด็กอายุต่ํากวา 3 ป ที่มีความเสี่ยงฟนผุ ไดรับการทาฟลูออไรด
วารนิช
เด็กอายุต่ํากวา 3 ป หมายถึง เด็กแรกเกิด ถึง 2 ป 11 เดือน 29 วัน
การตรวจชองปาก หมายถึง ตรวจฟนผุและความสะอาดของฟนทั้งปาก โดยทันต
บุคลากรหรือเจาหนาที่สาธารณสุข
ผูดูแลเด็ก หมายถึง ผูดูแลเด็กอายุต่ํากวา 3 ป
การฝกทักษะการแปรงฟน หมายถึง ฝกการแปรงฟนโดยลงมือปฏิบัติจริงกับเด็ก เปน
รายบุคคลหรือเปนกลุม
เด็กอายุต่ํากวา 3 ป ที่มีความเสี่ยงฟนผุ หมายถึง เด็กต่ํากวา 3 ป ที่ตรวจพบรอยขุน
ขาว (white spot) บริเวณฟนหนาบน 4 ซี่
การทาฟลูออไรดวารนิช หมายถึง การทาฟลูออไรดวารนิชใหกับเด็กเปนรายบุคคล
1), 2) ไมนอยกวารอยละ 70 3)ไมนอยกวารอยละ 50
1) และ 3) เด็กอายุต่ํากวา 3 ป
2) ผูดูแลเด็กอายุต่ํากวา 3 ป
ระบบรายงาน 43 แฟม (dental/person)
คลินิกเด็กดีหรือคลินิกทันตกรรม
1) A=จํานวนเด็กอายุต่ํากวา 3 ปที่ไดรับการตรวจชองปาก
2) A=จํานวนผูดูแลเด็กอายุต่ํากวา 3 ปที่ไดรับการฝกปฏิบัติ
3) A=จํานวนเด็กอายุต่ํากวา 3 ป ที่ไดรับการทาฟลูออไรดวารนิช
1), 2) และ 3) B=จํานวนเด็กอายุต่ํากวา 3 ปทง้ั หมด
1), 2) และ 3) (A/B) x 100
รวบรวมรายงานทุก 1 ป
ทพญ.ศรีสุดา ลีละศิธร
โทร. 0 2590 4209
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ตัวชี้วัด
คํานิยาม
เกณฑเปาหมาย
ประชากรกลุมเปาหมาย
วิธีการจัดเก็บขอมูล
แหลงขอมูล
รายการขอมูล 1
รายการขอมูล 2
สูตรคํานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
ผูใหขอมูลทางวิชาการ /
ผูประสานงานตัวชี้วัด

15. รอยละของเด็กอายุ 1 ป ที่ไดรับวัคซีนปองกันโรคหัด
เด็กอายุ 1 ป ที่ไดรับวัคซีนปองกันโรคหัด หมายถึง เด็กอายุครบ 1 ป ในงวด
ที่รายงานไดรับวัคซีนที่มีองคประกอบของไวรัสหัด (M, MR, MMR)
รอยละ 95
เด็กอายุครบ 1 ป รายงวด
รายงานความครอบคลุมในระดับตําบลผาน สสอ. และ สสจ.ตามลําดับ
โดยรวบรวมรายงานเปนรายตําบลสงมายังสํานักโรคติดตอทั่วไป
ทะเบียนติดตามการไดรับวัคซีนในเด็กของสถานบริการ และฐานขอมูล 21/43
แฟม
A=จํานวนเด็กอายุครบ 1 ป ที่อยูอาศัยในพื้นที่ในงวดรายงานนั้น
ที่ไดรับวัคซีนปองกันโรคหัด
B=จํานวนเด็กอายุครบ 1 ป ที่อยูอาศัยในพื้นที่ ในงวดรายงานนั้น
(A/B) X100
ปละ 2 ครั้ง คือรอบวันที่ 31 มีนาคม และวันที่ 30 กันยายน
โดยทีมนิเทศงานและตรวจราชการกระทรวง, กรมควบคุมโรค
กรมควบคุมโรค
โทรศัพท 0 2590 3196-9 โทรสาร 02 965 9152
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16.รอยละของเด็ก 0-2 ป ไดรับวัคซีนทุกประเภทตามเกณฑไมนอยกวารอยละ 90 (ยกเวน วัคซีน MMR
ไมนอยกวารอยละ 95)
ตัวชี้วัด
คํานิยาม

เกณฑเปาหมาย
ประชากรกลุมเปาหมาย

วิธีการจัดเก็บขอมูล
แหลงขอมูล
รายการขอมูล 1
รายการขอมูล 2
รายการขอมูล 3
รายการขอมูล 4
สูตรคํานวณตัวชี้วัด1
สูตรคํานวณตัวชี้วัด2
ระยะเวลาการประเมินผล
ผูใหขอมูลทางวิชาการ/
ผูประสานงานจัดทํา
รายงาน

16.1รอยละของเด็กอายุ 1 ป ที่ไดรับวัคซีน BCG ไมนอยกวารอยละ 90
อัตราการไดรับวัคซีน BCG ในเด็กอายุครบ 1 ป ในงวดที่รายงาน เปนรายตําบล
หมายถึง จํานวนเด็กอายุครบ 1 ป ในงวดที่ 1 คือ เดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคม และ
งวดที่ 2 คือเดือนเมษายนถึงกันยายน ที่ไดรับวัคซีน BCG หารดวย จํานวนเด็กอายุครบ
1 ป ทั้งหมดที่อาศัยอยูในตําบลในงวดรายงานนั้น คูณดวย 100
รอยละ 90
เด็กอายุครบ 1 ป หมายถึง เด็กที่มีอายุครบ 1 ป ในงวดที่รายงาน ซึ่งเกิดในชวงเดือน
เดียวกับงวดที่รายงาน แตผานมาแลว 1 ป เชน รายงานงวดที่ 1 : ตุลาคม 2555 มีนาคม 2556 เด็กที่มีอายุครบ 1 ป ไดแก เด็กที่เกิดระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2554 -31
มีนาคม 2555
เก็บขอมูลจากการรับวัคซีน BCG ของเด็กอายุต่ํากวา 1 ป ที่อยูในโปรแกรมบันทึกของ
สถานบริการ
ทะเบียนติดตามการไดรับวัคซีนในเด็กของสถานบริการ
รายชื่อตําบล อําเภอ จังหวัด
จํานวนเด็กอายุครบ 1 ป ที่อาศัยในตําบลในงวดรายงานนั้น
จํานวนเด็กอายุครบ 1 ป ที่อาศัยในตําบล ในงวดรายงานนั้น ที่ไดรับวัคซีน BCG
อัตราการไดรับวัคซีน BCG (คํานวณตามสูตร)
จํานวนเด็กอายุครบ 1 ป ที่อาศัยในตําบล ในงวดรายงานนั้น ที่ไดรับวัคซีน BCG หาร
ดวย จํานวนเด็กอายุครบ 1 ป ที่อาศัยในตําบล ในงวดรายงานนั้น
ไมมี
วิธีการรายงานคือ หนวยบริการที่มีเปาหมายในการใหวัคซีนแกกลุมเปาหมาย คือ เด็ก
อายุ 1 ป ในพื้นที่ความรับผิดชอบในระดับตําบล รายงานการไดรับวัคซีนผานฐานขอมูล
43 แฟม แลวสงขอมูลตามระบบของ สนย. ความถี่ในการรายงานทุก 3 เดือน
นพ.พรศักดิ์ อยูเจริญ / นางพอพิศ วรินทรเสถียร / นายเผด็จศักดิ์ ชอบธรรม
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ตัวชี้วัด
คํานิยาม

เกณฑเปาหมาย
ประชากรกลุมเปาหมาย

วิธีการจัดเก็บขอมูล
แหลงขอมูล
รายการขอมูล 1
รายการขอมูล 2
รายการขอมูล 3
รายการขอมูล 4
สูตรคํานวณตัวชี้วัด1
สูตรคํานวณตัวชี้วัด2
ระยะเวลาการประเมินผล
ผูใหขอมูลทางวิชาการ/
ผูประสานงานจัดทํา
รายงานตัวชี้วัด

16.2.รอยละของเด็กอายุ 1 ป ที่ไดรับวัคซีน DTP-HB3 ไมนอ ยกวารอยละ 90
รอยละการไดรับวัคซีน DTP-HB 3 ในเด็กอายุครบ 1 ป ในงวดที่รายงาน เปนรายตําบล
หมายถึง จํานวนเด็กอายุครบ 1 ป ในงวดที่ 1 คือ เดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคม และ
งวดที่ 2 คือเดือนเมษายนถึงกันยายน ที่ไดรับวัคซีน DTP-HB 3 หารดวย จํานวนเด็ก
อายุครบ 1 ป ทั้งหมดที่อาศัยอยูในตําบลในงวดรายงานนั้น คูณดวย 100
รอยละ 90
เด็กอายุครบ 1 ป หมายถึง เด็กที่มีอายุครบ 1 ป ในงวดที่รายงาน ซึ่งเกิดในชวงเดือน
เดียวกับงวดที่รายงาน แตผานมาแลว 1 ป เชน รายงานงวดที่ 1 : ตุลาคม 2555 มีนาคม 2556 เด็กที่มีอายุครบ 1 ป ไดแก เด็กที่เกิดระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2554 –
31 มีนาคม 2555
เก็บขอมูลจากการรับวัคซีน DTP-HB3 ของเด็กอายุต่ํากวา 1 ป ที่อยูในโปรแกรมบันทึก
ของสถานบริการ
ทะเบียนติดตามการไดรับวัคซีนในเด็กของสถานบริการ
รายชื่อตําบล อําเภอ จังหวัด
จํานวนเด็กอายุครบ 1 ป ที่อาศัยในตําบลในงวดรายงานนั้น
จํานวนเด็กอายุครบ 1 ป ที่อาศัยในตําบล ในงวดรายงานนั้น ที่ไดรับวัคซีน DTP-HB 3
อัตราการไดรับวัคซีน DTP-HB 3 (คํานวณตามสูตร)
จํานวนเด็กอายุครบ 1 ป ที่อาศัยในตําบล ในงวดรายงานนั้น ที่ไดรับวัคซีน DTP-HB 3
หารดวย จํานวนเด็กอายุครบ 1 ป ที่อาศัยในตําบล ในงวดรายงานนั้น
ไมมี
วิธีการรายงานคือ หนวยบริการที่มีเปาหมายในการใหวัคซีนแกกลุมเปาหมาย คือ เด็ก
อายุ 1 ป ในพื้นที่ความรับผิดชอบในระดับตําบล รายงานการไดรับวัคซีน ผานฐานขอมูล
43 แฟม แลวสงขอมูลตามระบบของ สนย. ความถีใ่ นการรายงานทุก 3 เดือน
นพ.พรศักดิ์ อยูเจริญ / นางพอพิศ วรินทรเสถียร / นายเผด็จศักดิ์ ชอบธรรม
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16.3รอยละของเด็กอายุ 1 ป ที่ไดรับวัคซีน OPV3 ไมนอยกวารอยละ 90
อัตราการไดรับวัคซีน OPV3 ในเด็กอายุครบ 1 ป ในงวดที่รายงานเปนรายตําบล
หมายถึง จํานวนเด็กอายุครบ 1 ป ในงวดที่ 1 คือ เดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคม และ
งวดที่ 2 คือเดือนเมษายนถึงกันยายน ที่ไดรับวัคซีน OPV3 หารดวย จํานวนเด็กอายุ
ครบ 1 ป ทั้งหมดที่อาศัยอยูในตําบลในงวดรายงานนั้น คูณดวย 100
รอยละ 90
เด็กอายุครบ 1 ป หมายถึง เด็กที่มีอายุครบ 1 ป ในงวดที่รายงานซึ่งเกิดในชวงเดือน
เดียวกับงวดที่รายงาน แตผานมาแลว 1 ป เชน รายงานงวดที่ 1 : ตุลาคม 2555 มีนาคม 2556 เด็กที่มีอายุครบ 1 ป ไดแก เด็กที่เกิดระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2554-31
มีนาคม 2555
เก็บขอมูลจากการรับวัคซีน OPV3 ของเด็กอายุต่ํากวา 1 ป ที่อยูในโปรแกรมบันทึก
ของสถานบริการ
ทะเบียนติดตามการไดรับวัคซีนในเด็กของสถานบริการ
รายชื่อตําบล อําเภอ จังหวัด
จํานวนเด็กอายุครบ 1 ป ที่อาศัยในตําบลในงวดรายงานนั้น
จํานวนเด็กอายุครบ 1 ป ที่อาศัยในตําบล ในงวดรายงานนั้น ที่ไดรับวัคซีน OPV3
อัตราการไดรับวัคซีน OPV3 (คํานวณตามสูตร)
จํานวนเด็กอายุครบ 1 ป ที่อาศัยในตําบล ในงวดรายงานนั้น ที่ไดรับวัคซีน OPV3 หาร
ดวย จํานวนเด็กอายุครบ 1 ป ที่อาศัยในตําบล ในงวดรายงานนั้น
วิธีการรายงานคือ หนวยบริการที่มีเปาหมายในการใหวัคซีนแกกลุมเปาหมาย คือ เด็ก
อายุ 1 ป ในพื้นที่ความรับผิดชอบในระดับตําบล รายงานการไดรับวัคซีนผานฐานขอมูล
43 แฟม แลวสงขอมูลตามระบบของ สนย. ความถี่ในการรายงานทุก 3 เดือน
แตเนื่องจากขอมูลที่ไดรับผานฐานขอมูล 21 แฟมเดิม นอยกวาความเปนจริงมาก จาก
ขอมูลปงบประมาณ 2554 ความครอบคลุมการไดรับวัคซีน OPV3 ในเด็กอายุ 1 ป มี
อัตรารอยละ 59 ซึ่งจากการสํารวจความครอบคลุมดังกลาวป 2551 มีรอยละ 98.7
ปญหาดังกลาวเกิดจากหลายสาเหตุ เชน เจาหนาที่ไมบันทึกการใหบริการวัคซีน / รหัส
วัคซีนไมตรงตามที่ สนย. กําหนด / ปญหาจากโปรแกรมที่สถานบริการใช / ปญหาจาก
การสงออกขอมูล เปนตน ในขณะที่สํานักโรคติดตอทั่วไปมีความจําเปนตองใชขอมูลที่
ครบถวนถูกตอง เพื่อใชในการควบคุมกํากับและประเมินผลการดําเนินงาน ประกอบกับ
โปลิโอเปนโรคที่เปนเปาหมายในการกวาดลางใหหมดไปจากโลกตามพันธะสัญญา
นานาชาติ ในระยะแรกจึงขอเพิ่มรายงานที่เปน manual reporting จาก สสจ.
จนกวาขอมูลจาก 43 แฟม จะมีความครบถวนถูกตอง ซึ่งจะสามารถใชประโยชนในการ
วางแผนและเรงรัดการดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
นพ.พรศักดิ์ อยูเจริญ / นางพอพิศ วรินทรเสถียร / นายเผด็จศักดิ์ ชอบธรรม
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16.4รอยละของเด็กอายุ 2 ป ที่ไดรับวัคซีน DTP4 ไมนอยกวารอยละ 90
อัตราการไดรับวัคซีน DTP4 ในเด็กอายุครบ 2 ป ในงวดที่รายงานเปนรายตําบล
หมายถึง จํานวนเด็กอายุครบ 2 ป ในงวดที่ 1 คือ เดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคม และ
งวดที่ 2 คือเดือนเมษายนถึงกันยายน ที่ไดรับวัคซีน DTP4 หารดวย จํานวนเด็กอายุ
ครบ 2 ป ทั้งหมด ที่อาศัยอยูในตําบลในงวดรายงานนั้น คูณดวย 100
รอยละ 90
เด็กอายุครบ 2 ป หมายถึง เด็กที่มีอายุครบ 2 ป ในงวดที่รายงาน ซึ่งเกิดในชวงเดือน
เดียวกับงวดที่รายงาน แตผานมาแลว 2 ป เชน รายงานงวดที่ 1 : ตุลาคม 2555 มีนาคม 2556 เด็กที่มีอายุครบ 2 ป ไดแก เด็กที่เกิดระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2553-31
มีนาคม 2554
เก็บขอมูลจากการรับวัคซีน DTP4 ของเด็กอายุต่ํากวา 2 ป ที่อยูในโปรแกรมบันทึกของ
สถานบริการ
ทะเบียนติดตามการไดรับวัคซีนในเด็กของสถานบริการ
รายชื่อตําบล อําเภอ จังหวัด
จํานวนเด็กอายุครบ 2 ป ที่อาศัยในตําบลในงวดรายงานนั้น
จํานวนเด็กอายุครบ 2 ป ที่อาศัยในตําบล ในงวดรายงานนั้น ที่ไดรับวัคซีน DTP4
อัตราการไดรับวัคซีน DTP4 (คํานวณตามสูตร)
จํานวนเด็กอายุครบ 2 ป ที่อาศัยในตําบล ในงวดรายงานนั้น ที่ไดรับวัคซีน DTP4 หาร
ดวย จํานวนเด็กอายุครบ 2 ป ที่อาศัยในตําบลในงวดรายงานนั้น
ไมมี
วิธีการรายงานคือ หนวยบริการที่มีเปาหมายในการใหวัคซีนแกกลุมเปาหมาย คือ เด็ก
อายุ 2 ป ในพื้นที่ความรับผิดชอบในระดับตําบล รายงานการไดรับวัคซีนผานฐานขอมูล
43 แฟม แลวสงขอมูลตามระบบของ สนย. ความถี่ในการรายงานทุก 3 เดือน
นพ.พรศักดิ์ อยูเจริญ / นางพอพิศ วรินทรเสถียร / นายเผด็จศักดิ์ ชอบธรรม
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16.5รอยละของเด็กอายุ 2 ป ที่ไดรับวัคซีน OPV4 ไมนอยกวารอยละ 90
อัตราการไดรับวัคซีน OPV4 ในเด็กอายุครบ 2 ป ในงวดที่รายงานเปนรายตําบล
หมายถึง จํานวนเด็กอายุครบ 2 ป ในงวดที่ 1 คือ เดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคม และ
งวดที่ 2 คือเดือนเมษายนถึงกันยายน ที่ไดรับวัคซีน OPV4 หารดวยจํานวนเด็กอายุ
ครบ 2 ป ทั้งหมดที่อาศัยอยูในตําบลในงวดรายงานนั้น คูณดวย 100
รอยละ 90
เด็กอายุครบ 2 ป หมายถึง เด็กที่มีอายุครบ 2 ป ในงวดที่รายงาน ซึ่งเกิดในชวงเดือน
เดียวกับงวดที่รายงาน แตผานมาแลว 2 ป เชน รายงานงวดที่ 1 : ตุลาคม 2555 มีนาคม 2556 เด็กที่มีอายุครบ 2 ป ไดแก เด็กที่เกิดระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2553-31
มีนาคม 2554
เก็บขอมูลจากการรับวัคซีน OPV4 ของเด็กอายุต่ํากวา 2 ป ที่อยูในโปรแกรมบันทึก
ของสถานบริการ
ทะเบียนติดตามการไดรับวัคซีนในเด็กของสถานบริการ
รายชื่อตําบล อําเภอ จังหวัด
จํานวนเด็กอายุครบ 2 ป ที่อาศัยในตําบลในงวดรายงานนั้น
จํานวนเด็กอายุครบ 2 ป ที่อาศัยในตําบล ในงวดรายงานนั้น ที่ไดรับวัคซีน OPV4
อัตราการไดรับวัคซีน OPV4 (คํานวณตามสูตร)
จํานวนเด็กอายุครบ 2 ป ที่อาศัยในตําบล ในงวดรายงานนั้น ที่ไดรับวัคซีน OPV4 หาร
ดวย จํานวนเด็กอายุครบ 2 ป ที่อาศัยในตําบล ในงวดรายงานนั้น
ไมมี
วิธีการรายงานคือ หนวยบริการที่มีเปาหมายในการใหวัคซีนแกกลุมเปาหมาย คือ เด็ก
อายุ 2 ป ในพื้นที่ความรับผิดชอบในระดับตําบล รายงานการไดรับวัคซีนผานฐานขอมูล
43 แฟม แลวสงขอมูลตามระบบของ สนย. ความถี่ในการรายงานทุก 3 เดือน
นพ.พรศักดิ์ อยูเจริญ / นางพอพิศ วรินทรเสถียร / นายเผด็จศักดิ์ ชอบธรรม
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16.6 รอยละของเด็กอายุ 2 ป ที่ไดรับวัคซีน JE2 ไมนอยกวารอยละ 90
อัตราการไดรับวัคซีน JE2 ในเด็กอายุครบ 2 ป ในงวดที่รายงานเปนรายตําบล หมายถึง
จํานวนเด็กอายุครบ 2 ป ในงวดที่ 1 คือ เดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคม และงวดที่ 2 คือ
เดือนเมษายนถึงกันยายน ที่ไดรับวัคซีน JE2 หารดวยจํานวนเด็กอายุครบ 2 ป
ทั้งหมดที่อาศัยอยูในตําบลในงวดรายงานนั้น คูณดวย 100
รอยละ 90
เด็กอายุครบ 2 ป หมายถึง เด็กที่มีอายุครบ 2 ป ในงวดที่รายงานซึ่งเกิดในชวงเดือน
เดียวกับงวดที่รายงาน แตผานมาแลว 2 ป เชน รายงานงวดที่ 1 : ตุลาคม 2555 มีนาคม 2556 เด็กที่มีอายุครบ 2 ป ไดแก เด็กที่เกิดระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2553- 31
มีนาคม 2554
เก็บขอมูลจากการรับวัคซีน JE2 ของเด็กอายุต่ํากวา 2 ป ที่อยูในโปรแกรมบันทึกของ
สถานบริการ
ทะเบียนติดตามการไดรับวัคซีนในเด็กของสถานบริการ
รายชื่อตําบล อําเภอ จังหวัด
จํานวนเด็กอายุครบ 2 ป ที่อาศัยในตําบลในงวดรายงานนั้น
จํานวนเด็กอายุครบ 2 ป ที่อาศัยในตําบล ในงวดรายงานนั้น ที่ไดรับวัคซีน JE2
อัตราการไดรับวัคซีน JE2 (คํานวณตามสูตร)
จํานวนเด็กอายุครบ 2 ป ที่อาศัยในตําบล ในงวดรายงานนั้น ที่ไดรับวัคซีน JE2 หาร
ดวย จํานวนเด็กอายุครบ 2 ป ที่อาศัยในตําบล ในงวดรายงานนั้น
ไมมี
วิธีการรายงานคือ หนวยบริการที่มีเปาหมายในการใหวัคซีนแกกลุมเปาหมาย คือ เด็ก
อายุ 2 ป ในพื้นที่ความรับผิดชอบในระดับตําบล รายงานการไดรับวัคซีนผานฐานขอมูล
43 แฟม แลวสงขอมูลตามระบบของ สนย. ความถี่ในการรายงานทุก 3 เดือน
นพ.พรศักดิ์ อยูเจริญ / นางพอพิศ วรินทรเสถียร / นายเผด็จศักดิ์ ชอบธรรม
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17. รอยละของ Well Child Clinic (WCC) คุณภาพ
WCC คุณภาพ หมายถึง บริการที่จัดใหแกเด็ก 0–5 ป ตามขอกําหนดของกรมอนามัยจัดทําขึน้
โดยขอเสนอแนะของคณะทํางานวิชาการโครงการสายใยรักแหงครอบครัว ใน 10 กิจกรรมหลักที่
จะสงเสริมพัฒนาใหเด็กมีการเจริญเติบโตพัฒนาการสมวัย คือ
1. มีการซักประวัติเกี่ยวกับการตั้งครรภและการคลอด
2. มีการประเมินการเจริญเติบโต ชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูง วัดรอบศีรษะ
3. ประเมินความเสี่ยงของมารดา ในโรคพันธุกรรม TSH, Thal, ดาวนซินโดรม,
โรคหัวใจ การตั้งครรภไมพรอม4. ประเมินความพรอมของมารดาในการเลีย้ งลูกดวยนมแม
5. การคัดกรองและสงเสริมพัฒนาการเด็กโดยอนามัย 55
6. เด็กทีพ่ ัฒนาการลาชาใหประเมินโดยเครื่องมือ TDSI พรอมสอนผูเ ลีย้ งดูใหกระตุน
พัฒนาการ และนัดประเมินซ้ําภายใน 1 เดือน หากภายใน 3 เดือนเด็กยังมี
พัฒนาการลาชา ใหสงตอเพื่อการวินิจฉัยและรักษาโดยจิตแพทย
7. มีการตรวจรางกายและตรวจทางหองปฏิบัติการตามชวงอายุ
8. มีการตรวจพิเศษตามชวงอายุ เชน การวัดความดันโลหิต ภาวะซีด
9. ใหวัคซีนตามชวงอายุและสังเกตอาการผิดปกติหลังการให 30 นาที
10.ใหความรูตามแนวทางโรงเรียนพอแมและการใชสมุดบันทึกสุขภาพในการดูแล
ตนเองและบุตรพรอมบันทึก
เกณฑเปาหมาย
ไมนอยกวารอยละ 70
ประชากรกลุมเปาหมาย
WCC ที่ไดคุณภาพ ผานเกณฑของโครงการโรงพยาบาลสายใยรักแหงครอบครัว
วิธีการจัดเก็บขอมูล
สํารวจ /ประเมินตามเกณฑมาตรฐาน
แหลงขอมูล
จากการสํารวจ /ประเมิน
รายการขอมูล 1
A=จํานวน WCC ที่ไดคุณภาพ ผานเกณฑของโครงการโรงพยาบาลสายใยรักแหง
ครอบครัว
รายการขอมูล 2
B=WCC ที่ไดรับการประเมินตามเกณฑคุณภาพของมาตรฐานโครงการโรงพยาบาล
สายใยรักแหงครอบครัว
สูตรคํานวณตัวชี้วัด
(A/B) x 100
ระยะเวลาประเมินผล
ปล ะ 1 ครั้ง โดยทีมนิเทศงานและตรวจราชการกระทรวง ,สถาบัน สุขภาพเด็ก
แหงชาติมหาราชินี กรมการแพทย, กรมอนามัย
ผูใหขอมูลทางวิชาการ /
นางจินตนา พัฒนพงศธร โทร. 0 2590 4426
ผูประสานงานจัดทํารายงาน นางนงลักษณ รุงทรัพยสนิ โทร. 0 2590 4425
ตัวชี้วัด
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เกณฑเปาหมาย
ประชากรกลุมเปาหมาย
วิธีการจัดเก็บขอมูล
แหลงขอมูล
รายการขอมูล 1
รายการขอมูล 2
สูตรคํานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมิน
ผูใหขอมูลทางวิชาการ /
ผูประสานงานตัวชี้วัด

18.อัตราตายทารก
การตายของทารก (Infant Mortality) หมายถึง ทารกที่เกิดมีชีพแลวตายเมื่ออายุ
ต่ํากวา 1 ป ตอจํานวนเกิดมีชีพพันคน
ไมเกิน 15 ตอเกิดมีชีพพันคน
ทารก หรือ เด็กอายุต่ํากวา 1 ป
ฐานขอมูลทะเบียนราษฎร เชื่อมโยงฐานขอมูลสํานักนโยบายและยุทธศาสตร
กระทรวงสาธารณสุข เพื่อประมวลผลขอมูลการตาย และสาเหตุการตายของ
ประชากรทั้งประเทศ
ฐานขอมูลการตาย สนย.
A=จํานวนทารกอายุต่ํากวา 1 ป ตายในปหนึ่ง
B=จํานวนการเกิดมีชีพทั้งหมดในชวงเวลาเดียวกัน
(A /B) x 1,000
ปละ 1 ครั้ง โดยทีมนิเทศงานและตรวจราชการกระทรวง ,กรมการแพทย,
กรมอนามัย
กรมการแพทย
โทร 089 667 2135,086 060 5378,0 2354 8333-43 ตอ 3327
กรมอนามัย
โทร 0 2590 4566,089 829 5399
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(ตัวชี้วัด19-24)
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19. รอยละของเด็กอายุ 3-5 ป ไดรับการตรวจพัฒนาการตามวัย
เด็ก 3-5 ป หมายถึง เด็กอายุตั้งแต 3 – 5 ป 11 เดือน 29 วัน ที่มารับบริการคลินิก
เด็กดีคุณภาพ(WCC) ณ สถานบริการนั้นๆ และศูนยเด็กเล็ก ในชวงระยะเวลาที่
กําหนด(ตามแบบประเมินอนามัย 55)
แบบประเมินอนามัย 55 หมายถึง แบบคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่ใช
เพื่อเฝาระวังติดตามพัฒนาการเด็กและใหคําแนะนําแกครอบครัว สงเสริมใหเด็กมี
พัฒนาการสมวัย
เกณฑเปาหมาย
ไมนอยกวารอยละ 80
ประชากรกลุมเปาหมาย
เด็ก 3 – 5 ป 11 เดือน 29 วัน ที่มารับบริการที่คลินิกเด็กและศูนยเด็กเล็กฯ
วิธีการจัดเก็บขอมูล
บันทึกขอมูลในโปรแกรมของโรงพยาบาล
แหลงขอมูล
ฐานขอมูล 43 แฟม
รายการขอมูล 1
A = จํานวนเด็กแรกเกิดถึงอายุ 3 – 5 ป ที่ไดรับการตรวจประเมินพัฒนาการตามวัยที่
คลินิกเด็กดีคุณภาพและศูนยเด็กเล็กในเวลาที่กําหนด
รายการขอมูล 2
B = จํานวนเด็กแรกเกิดถึงอายุ 3 – 5 ป ในเขตรับผิดชอบทั้งหมด
สูตรคํานวณตัวชี้วัด
(AxB) x 100
ระยะเวลาประเมินผล
ทุก 6 เดือน โดยมีทีมนิเทศงานและตรวจราชการกระทรวง, กรมอนามัย
ผูใหขอมูลทางวิชาการ /
นางจินตนา พัฒนพงศธร โทร. 0 2590 4426
ผูประสานงานจัดทํารายงาน นางนงลักษณ รุงทรัพยสิน โทร. 0 2590 4425
ตัวชี้วัด
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เกณฑเปาหมาย
ประชากรกลุมเปาหมาย
วิธีการจัดเก็บขอมูล
แหลงขอมูล
รายการขอมูล 1
รายการขอมูล 2
สูตรคํานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
ผูใหขอมูลทางวิชาการ /
ผูประสานงานตัวชี้วัด

20. รอยละของเด็กอายุ 3- 5 ปที่มีพัฒนาการสมวัย
เด็กทีม่ ีเด็กอายุ 3- 5 ปพัฒนาการสมวัย หมายถึง เด็กอายุ 3 – 5 ป ทีไ่ ดรับ
การสุมสํารวจตรวจประเมินพัฒนาการตามเกณฑกรมอนามัยและผานทุกขอ
แบบประเมินอนามัย 55 หมายถึง แบบคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่ใช
เพื่อเฝาระวังติดตามพัฒนาการเด็กและใหคําแนะนําแกครอบครัว สงเสริมให
เด็กมีพัฒนาการสมวัย
ไมนอยกวารอยละ 85
เด็ก 3 – 5 ป 11 เดือน 29 วัน ที่มารับบริการที่คลินิกเด็กและศูนยเด็กเล็กฯ
บันทึกขอมูลในโปรแกรมของโรงพยาบาล
ฐานขอมูล 43 แฟม
A = จํานวนเด็ก 3 – 5 ป 11 เดือน 29 วัน ที่ไดรับการสุมตรวจประเมิน
พัฒนาการตามเกณฑและมีพัฒนาการปกติในชวงเวลาที่กาํ หนด(สุมครั้งที่ 1
เดือนมีนาคม /สุมครั้งที่ 2 เดือนกันยายน)
B = จํานวนเด็ก 3 – 5 ป 11 เดือน 29 วัน ที่ไดรับการสุมตรวจประเมิน
พัฒนาการตามเกณฑทั้งหมดในชวงเวลาเดียวกัน
(AxB) x 100
ทุก 6 เดือน โดยมีทมี นิเทศงานและตรวจราชการกระทรวง, กรมอนามัย
กรมอนามัย
โทรศัพท 0 2590 4425-6
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เกณฑเปาหมาย
ประชากรกลุมเปาหมาย
วิธีการจัดเก็บขอมูล
แหลงขอมูล
รายการขอมูล 1
รายการขอมูล 2
สูตรคํานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
ผูใหขอมูลทางวิชาการ /
ผูประสานงานจัดทํารายงาน
ตัวชี้วัด

21. รอยละของเด็ก 3-5 ป มีสวนสูงระดับดีและรูปรางสมสวน
เด็กอายุ 3-5 ป หมายถึง เด็กที่มีอายุตั้งแตอายุ 3 ป จนถึง 5 ป
เด็กมีสวนสูงระดับดีและรูปรางสมสวน หมายถึง เด็กที่มีลักษณะการเจริญเติบโต 3
แบบ คือ
1. เด็กมีสวนสูงระดับสูงตามเกณฑและมีรูปรางสมสวน
2. เด็กมีสวนสูงระดับคอนขางสูงและมีรูปรางสมสวน
3. เด็กมีสวนสูงระดับสูงกวาเกณฑและมีรูปรางสมสวน
ไมนอยกวารอยละ 70
เด็ก 3 – 5 ป 11 เดือน 29 วัน
บันทึกขอมูลในโปรแกรมของโรงพยาบาล
ฐานขอมูล 21/43 แฟม
A=จํานวนเด็กที่มีสวนสูงระดับดีและรูปรางสมสวน
B=จํานวนเด็กที่ชั่งน้ําหนักและวัดสวนสูงทั้งหมด
(A/B) x 100
ปละ 4 ครั้ง โดยทีมนิเทศงานและตรวจราชการกระทรวง, กรมอนามัย
นางณัฐวรรณ เชาวนลิลิตกุล โทร. 0 2590 4327 โทรสาร 0 2590 4339
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ตัวชี้วัด
คํานิยาม
เกณฑเปาหมาย
ประชากรกลุมเปาหมาย
วิธีการจัดเก็บขอมูล
แหลงขอมูล
รายการขอมูล 1
รายการขอมูล 2
สูตรคํานวณตัวชี้วัด 1
ระยะเวลาการประเมิน
ผูใหขอมูลทางวิชาการ / ผู
ประสานงานจัดทํารายงาน
ตัวชี้วัด

22 รอยละของเด็กปฐมวัย (3 ป) มีปญหาฟนน้ํานมผุ
เด็กอายุ 3 ป หมายถึง เด็กอายุ 3 ปเต็มจนถึงอายุ 3 ป 11 เดือน 29 วัน
ฟนผุ หมายถึง ฟนที่มีรูผุที่ดานใดดานหนึ่งบนฟน หรือเปนฟนผุที่กินลึกเขาไปใต
เคลือบฟนมีพื้นหรือผนังนิ่ม
ไมเกินรอยละ 57
เด็กอายุ 3 ป
43 แฟม (dental/person) /ระบบเฝาระวังทันตสุขภาพโดยกรมอนามัย
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
A=จํานวนเด็กอายุ 3 ป มีฟนผุ
B=จํานวนเด็กอายุ 3 ป
(A/B)x100
ทุก 1ป
ทพญ.ศรีสุดา ลีละศิธร
โทร. 0 2590 4209
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ตัวชี้วัด
คํานิยาม
เกณฑเปาหมาย
ประชากรกลุมเปาหมาย
วิธีการจัดเก็บขอมูล
แหลงขอมูล
รายการขอมูล 1
รายการขอมูล 2
สูตรคํานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
ผูใหขอมูลทางวิชาการ/
ผูประสานงานตัวชี้วัด

23. รอยละของเด็ก 3-5 ป ไดรับวัคซีนทุกประเภทตามเกณฑไมนอยกวา
รอยละ 90
23.1 รอยละของเด็กอายุ 3 ป ที่ไดรับวัคซีน JE3
เด็ก 3 ป ไดรับวัคซีนทุกประเภทตามเกณฑ หมายถึง เด็กอายุครบ 3 ป ในงวดที่
รายงานไดรับวัคซีน JE3
ไมนอยกวารอยละ 90
เด็กที่อาศัยในตําบล มีอายุครบ 3 ป ในงวดรายงาน (เด็กเกิดในชวงเดือน
เดียวกับงวดที่รายงาน แตผานมาแลว 3 ป เชน รายงานรอบ 6 เดือนแรก เด็กที่มี
อายุครบ 3 ป ไดแก เด็กที่เกิดระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2552 – 31 มีนาคม 2553)
บันทึกขอมูลในโปรแกรมของสถานบริการ
ฐานขอมูล 21/43 แฟม และทะเบียนติดตามการไดรับวัคซีนในเด็กของสถาน
บริการ
A = จํานวนเด็กอายุครบ 3 ป อาศัยในตําบลในงวดรายงานไดรับวัคซีน JE3
B = จํานวนเด็กอายุครบ 3 ป อาศัยในตําบลในงวดรายงาน
(A/B) X100
ทุก 6 เดือน โดยทีมนิเทศงานและตรวจราชการกระทรวง, กรมควบคุมโรค
กรมควบคุมโรค
โทรศัพท 0 2590-3196-99
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ตัวชี้วัด
คํานิยาม
เกณฑเปาหมาย
ประชากรกลุมเปาหมาย
วิธีการจัดเก็บขอมูล
แหลงขอมูล
รายการขอมูล 1
รายการขอมูล 2
สูตรคํานวณตัวชี้วัด

23. รอยละของเด็ก 3-5 ป ไดรับวัคซีนทุกประเภทตามเกณฑ
23.2 รอยละของเด็กอายุ 5 ป ที่ไดรับวัคซีน DTP5
23.3 รอยละของเด็กอายุ 5 ป ที่ไดรับวัคซีน OPV5
เด็ก 5 ป ไดรับวัคซีนทุกประเภทตามเกณฑ หมายถึง เด็กอายุครบ 5 ป ในงวดที่
รายงานไดรับวัคซีน DTP5, OPV5
ไมนอยกวารอยละ 90
เด็กที่อาศัยในตําบล มีอายุครบ 5 ป ในงวดรายงาน (เด็กเกิดในชวงเดือนเดียวกับ
งวดที่รายงาน แตผานมาแลว 5 ป เชน รายงานรอบ 6 เดือนแรก เด็กที่มีอายุครบ
5 ป ไดแก เด็กที่เกิดระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2550 – 31 มีนาคม 2551)
บันทึกขอมูลในโปรแกรมของสถานบริการ
ฐานขอมูล 21/43 แฟม และทะเบียนติดตามการไดรับวัคซีนในเด็กของสถาน
บริการ
A1 = จํานวนเด็กอายุครบ 5 ป อาศัยในตําบลในงวดรายงานไดรับวัคซีน DTP5
A2 = จํานวนเด็กอายุครบ 5 ป อาศัยในตําบลในงวดรายงานไดรับวัคซีน OPV5
B = จํานวนเด็กอายุครบ 5 ป ที่อาศัยในตําบลในงวดรายงาน
DTP5 = (A1/B) X100
OPV5 = (A2/B) X100
ทุก 6 เดือน โดยทีมนิเทศงานและตรวจราชการกระทรวง, กรมควบคุมโรค

ระยะเวลาประเมินผล
ผูใหขอมูลทางวิชาการ/ผู นพ.พรศักดิ์ อยูเจริญ / นางพอพิศ วรินทรเสถียร / นายเผด็จศักดิ์ ชอบธรรม
ประสานงานจัดทํา
กรมควบคุมโรค
รายงาน
โทรศัพท 0 2590-3196-99
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ตัวชี้วัด
คํานิยาม

24. รอยละของศูนยเด็กเล็กคุณภาพ (ระดับดีและดีมาก)
ศูนยเด็กเล็กคุณภาพ หมายถึง ศูนยเด็กเล็กที่สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิน่
ที่มีกระบวนการจัดบริการที่ไดมาตรฐาน 6 ดานคือ
1) ดานการเจริญเติบโต อนามัยในชองปากและการจัดอาหารถูกหลักสุขาภิบาล
2) ดานการพัฒนาการและการเรียนรูตามชวงวัย
3) ดานการจัดสภาพแวดลอมภายในและภายนอกศูนยเด็กเล็กสะอาดและปลอดภัย
4) ดานการปองกันและควบคุมโรคติดเชื้อ
5) ดานบุคลากรมีสุขภาพรางกายและจิตใจที่ดีและมีความรูในการเลี้ยงดูเด็ก
6) ดานการมีสวนรวมของผูปกครอง ชุมชน ทองถิ่น และหนวยงานที่เกี่ยวของ พรอม
ทั้งบรรลุผลลัพธ 4 เรื่อง ดังนี้
1. เด็กมีพัฒนาการสมวัยไมนอยกวารอยละ 85 (อนามัย 55)
2. เด็กมีสวนสูงระดับดีและรูปรางสมสวน ไมนอยกวา รอยละ 70
3. มีการสงตอเด็กที่พัฒนาการไมสมวัยเขารับการประเมินและแกไขพัฒนาการ
ณ สถานบริการสาธารณสุขทุกคน
4. เด็กมีปญหาฟนน้ํานมผุไมเกินรอยละ 57
เกณฑเปาหมาย
ไมนอยกวารอยละ 70
ประชากรกลุมเปาหมาย
ศูนยเด็กเล็กสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
วิธีการจัดเก็บขอมูล
ประเมินมาตรฐานศูนยเด็กเล็กคุณภาพตามเกณฑ กระทรวงสาธารณสุข โดยทีม
ประเมินระดับจังหวัด เขต และสวนกลาง
แหลงขอมูล
ผลการประเมินมาตรฐานศูนยเด็กเล็กคุณภาพของทีมระดับจังหวัด เขต และ
สวนกลาง
รายการขอมูล 1
A = ศูนยเด็กผานมาตรฐานศูนยเด็กเล็กคุณภาพ กระทรวงสาธารณสุข
รายการขอมูล 2
B = ศูนยเด็กเล็กสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งหมด
สูตรคํานวณตัวชี้วัด
(AxB) x 100
ระยะเวลาประเมินผล
ทุก 6 เดือน โดยมีทีมนิเทศงานและตรวจราชการกระทรวง, กรมอนามัย
ผูใหขอมูลทางวิชาการ /
นางจินตนา พัฒนพงศธร โทร. 0 2590 4426
ผูประสานงานจัดทํารายงาน นางประภาภรณ จังพานิช โทร. 0 2590 4433
ตัวชี้วัด
สํานักสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย
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ตัวชี้วัด
4.แผนงานการพัฒนาสุขภาพเด็กนักเรียนอยางมีคุณภาพ
(ตัวชี้วัด 25-30)

รายละเอียดตัวชี้วัดการดําเนินสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคตามกลุมวัย กระทรวงสาธารณสุข ปงบประมาณ 2556

35

คํานิยาม

ตัวชี้วัด

เกณฑเปาหมาย
ประชากรกลุมเปาหมาย
วิธีการจัดเก็บขอมูล
แหลงขอมูล
รายการขอมูล 1
รายการขอมูล 2
สูตรคํานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาการประเมิน
ผูใหขอมูลทางวิชาการ /
ผูประสานงานจัดทํารายงาน
ตัวชี้วัด

25.รอยละของเด็กนักเรียนเปนภาวะอวน
เด็กนักเรียน หมายถึง เด็กที่มีอายุตั้งแต 6 ป จนถึง 12 ปเต็ม
ภาวะอวน หมายถึง น้ําหนักของเด็กเมือ่ เทียบกับมาตรฐานทีส่ วนสูงเดียวกัน อาน
ผลไดทีจ่ ุด เริม่ อวนและอวน (มากกวาหรือเทากับ + 2 SD จากกราฟแสดงเกณฑ
อางอิงการเจริญเติบโตของกรมอนามัย)
ไมเกินรอยละ 15
เด็กอายุ 6-12 ป
ระบบรายงาน 43 แฟม
หนวยบริการทุกแหง
A=จํานวนเด็กอายุ 6-12 ป ที่มีภาวะอวน
B=จํานวนเด็กอายุ 6-12 ป ที่ชั่งน้ําหนักและวัดสวนสูงทั้งหมด
(A/B) x 100
ปละ 2 ครั้ง (เดือนกรกฎาคม และธันวาคม)
นางสาวศิริบงกช ดาวดวง โทร. 0 2590 4334 โทรสาร 0 2590 4339
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ตัวชี้วัด
คํานิยาม

เกณฑเปาหมาย
ประชากรกลุมเปาหมาย
วิธีการจัดเก็บขอมูล
แหลงขอมูล
รายการขอมูล 1
รายการขอมูล 2
สูตรคํานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
ผูใหขอมูลทางวิชาการ /
ผูประสานงานจัดทํารายงาน
ตัวชี้วัด

26.รอยละของเด็กวัยเรียน (6-12ป) มีสวนสูงระดับดีและรูปรางสมสวน
เด็กเด็กวัยเรียน(6-12ป) หมายถึง เด็กที่มีอายุตั้งแตแ 6 จนถึง 12 ป11 เดือน 29
วัน เด็กมีสวนสูงระดับดีและรูปรางสมสวน หมายถึง เด็กที่มีลักษณะการเจริญเติบโต
3 แบบ คือ
1. เด็กมีสวนสูงระดับสูงตามเกณฑและมีรูปรางสมสวน
2. เด็กมีสวนสูงระดับคอนขางสูงและมีรูปรางสมสวน
3. เด็กมีสวนสูงระดับสูงกวาเกณฑและมีรูปรางสมสวน
ไมนอยกวารอยละ 70
เด็กที่มีอายุตั้งแตแ 6 จนถึง 12 ป 11 เดือน 29 วัน
บันทึกขอมูลในโปรแกรมของโรงพยาบาล
ฐานขอมูล 21/43 แฟม
A=จํานวนเด็กสวนสูงระดับดีและรูปรางสมสวน
B=จํานวนเด็กที่ชั่งน้ําหนักและวัดสวนสูงทั้งหมด
(A/B) x 100
ปละ 4 ครั้ง โดยทีมนิเทศงานและตรวจราชการกระทรวง, กรมอนามัย
นางณัฐวรรณ เชาวนลิลิตกุล โทร. 0 2590 4327 โทรสาร 0 2590 4339
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ตัวชี้วัด
คํานิยาม

เกณฑเปาหมาย
ประชากรกลุมเปาหมาย
วิธีการจัดเก็บขอมูล
แหลงขอมูล
รายการขอมูล 1
รายการขอมูล 2
สูตรคํานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
ผูใหขอมูลทางวิชาการ / ผู
ประสานงานจัดทํารายงาน

27 .รอยละของเด็กประถม 1 ไดรับการตรวจชองปาก และเคลือบหลุมรองฟน
1) รอยละของเด็ก ป.1 ไดรับการตรวจสุขภาพชองปาก
2) รอยละของเด็ก ป.1ไดรับการเคลือบหลุมรองฟนในฟนกรามแทซี่ที่หนึ่ง
การตรวจสอบภาพชองปาก หมายถึง การตรวจสุขภาพชองปากอยางละเอียดและ
วางแผนการรักษาอยางสมบูรณ
การเคลือบหลุมรองฟน หมายถึง การใชวัสดุเคลือบหลุมรองฟนทางบนหลุมรองฟนที่
ลึกของฟนกรามแท
1) ไมนอยกวารอยละ 85
2.) ไมนอยกวารอยละ 30
เด็กประถมศึกษาปที่ 1
บันทึกขอมูลโปรแกรมสถานบริการหรือสงขอมูลผานสาธารณสุขจังหวัด
ฐานขอมูล 43 แฟม
A1= จํานวนเด็ก ป.1 ที่ไดรับการตรวจสุขภาพชองปาก
A2= จํานวนเด็ก ป.1 ที่ไดรับการเคลือบหลุมรองฟน
B= จํานวนเด็ก ป.1 ทัง้ หมด
ตัวชี้วัด 24.1 = (A1/B) x 100
ตัวชี้วัด 24.2 = (A2/B) x 100
ปละ 1 ครั้ง โดยทีมนิเทศงานและตรวจราชการกระทรวง , กรมอนามัย
ทพญ.ปยะดา ประเสริฐสม

โทร. 0 2590 4209
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28 รอยละของเด็ก 6-12 ป ไดรับวัคซีนกระตุนทุกประเภทตามเกณฑไมนอยกวารอยละ 95
ตัวชี้วัด
คํานิยาม

เกณฑเปาหมาย
ประชากรกลุมเปาหมาย
วิธีการจัดเก็บขอมูล
แหลงขอมูล
รายการขอมูล 1
รายการขอมูล 2
รายการขอมูล 3
รายการขอมูล 4
สูตรคํานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาการประเมิน
ผูใหขอมูลทางวิชาการ/
ผูประสานงานจัดทํา
รายงาน

28. รอยละของเด็กนักเรียนชั้นป. 1 ไดรับวัคซีน MMR2
อัตราการไดรับวัคซีน MMR2 ในเด็กนักเรียนชั้น ป.1 ในงวดที่รายงานเปนรายโรงเรียน
หมายถึง จํานวนเด็กนักเรียนชั้น ป.1 ในงวดที่ 1 คือเดือนตุลาคม ถึง เดือนมีนาคม และ
งวดที่ 2 คือเดือนเมษายนถึงกันยายน ที่ไดรับวัคซีน MMR2 หารดวยจํานวนเด็ก
นักเรียนชั้น ป.1 ทั้งหมดในโรงเรียนที่ตั้งอยูในตําบลในงวดรายงานนั้น คูณดวย 100
รอยละ 95
เด็กนักเรียนชั้น ป.1 หมายถึง เด็กทีกําลังเรียนชั้น ป.1 ในโรงเรียนที่ตั้งอยูในตําบลที่
สถานบริการรับผิดชอบ ในงวดที่รายงาน
เก็บขอมูลจากการรับวัคซีน MMR2 ในเด็กนักเรียนชั้น ป.1 ที่อยูในโปรแกรมบันทึกของ
สถานบริการ
ทะเบียนการใหบริการวัคซีนในนักเรียนของสถานบริการ
รายชื่อ โรงเรียน ตําบล อําเภอ จังหวัด
เด็กนักเรียนชั้น ป.1 ทั้งหมด ในแตละโรงเรียนที่ตั้งอยูในตําบลที่สถานบริการรับผิดชอบ
ในงวดรายงานนั้น
เด็กนักเรียนชั้น ป.1 ในแตละโรงเรียนที่ตั้งอยูในตําบลที่สถานบริการรับผิดชอบ
ในงวดรายงานนั้น ที่ไดรับวัคซีน MMR2
อัตราการไดรับวัคซีน MMR2 (คํานวณตามสูตร)
เด็กนักเรียนชั้น ป.1 ในโรงเรียนที่ตั้งอยูในตําบลที่สถานบริการรับผิดชอบ ในงวด
รายงานนั้น ที่ไดรับวัคซีน MMR2 หารดวย เด็กนักเรียนชั้น ป.1 ทั้งหมดแตละโรงเรียน
ในงวดรายงานนั้น
วิธีการรายงานคือ หนวยบริการที่มีเปาหมายในการใหวัคซีนแกกลุมเปาหมาย คือ เด็ก
นักเรียนชั้น ป.1 ในแตละโรงเรียนที่ตั้งอยูในตําบลที่สถานบริการรับผิดชอบ รายงาน
การไดรับวัคซีนผานฐานขอมูล 43 แฟม แลวสงขอมูลตามระบบของ สนย.
นพ.พรศักดิ์ อยูเจริญ / นางพอพิศ วรินทรเสถียร / นายเผด็จศักดิ์ ชอบธรรม
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ตัวชี้วัด
คํานิยาม

เกณฑเปาหมาย
ประชากรกลุมเปาหมาย
วิธีการจัดเก็บขอมูล
แหลงขอมูล
รายการขอมูล 1
รายการขอมูล 2
รายการขอมูล 3
รายการขอมูล 4
สูตรคํานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาการประเมิน

ผูใหขอมูลทางวิชาการ/
ผูประสานงานจัดทํา
รายงานตัวชี้วัด

29. รอยละของเด็กนักเรียนชั้น ป.6 ไดรับวัคซีน dT
อัตราการไดรับวัคซีน dT ในเด็กนักเรียนชั้น ป.6 ในงวดที่รายงานเปนรายโรงเรียน
หมายถึง จํานวนเด็กนักเรียนชั้น ป.6 ในงวดที่ 1 คือ เดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคม และ
งวดที่ 2 คือเดือนเมษายนถึงกันยายน ที่ไดรับวัคซีน dT หารดวยจํานวนเด็กนักเรียนชั้น
ป.6 ทั้งหมดในโรงเรียนที่ตั้งอยูในตําบลในงวดรายงานนั้น คูณดวย 100
ไมนอยกวารอยละ 95
เด็กนักเรียนชั้น ป.6 หมายถึง เด็กทีกําลังเรียนชั้น ป.6 ในโรงเรียนที่ตั้งอยูในตําบลที่
สถานบริการรับผิดชอบ ในงวดที่รายงาน
เก็บขอมูลจากการรับวัคซีน dT ในเด็กนักเรียนชั้น ป.6 ที่อยูในโปรแกรมบันทึกของ
สถานบริการ
ทะเบียนการใหบริการวัคซีนในนักเรียนของสถานบริการ
รายชื่อโรงเรียน ตําบล อําเภอ จังหวัด
เด็กนักเรียนชั้น ป.6 ทั้งหมดในแตละโรงเรียนที่ตั้งอยูในตําบลที่สถานบริการรับผิดชอบ
ในงวดรายงานนั้น
เด็กนักเรียนชั้น ป. 6 ในโรงเรียนที่ตั้งอยูในตําบลที่สถานบริการรับผิดชอบ ในงวด
รายงานนั้น ที่ไดรับวัคซีน dT
อัตราการไดรับวัคซีน dT (คํานวณตามสูตร)
เด็กนักเรียนชั้น ป.6 ในแตละโรงเรียนที่ตั้งอยูในตําบลที่สถานบริการรับผิดชอบ ในงวด
รายงานนัน้ ที่ไดรับวัคซีน dT หารดวย เด็กนักเรียน ชั้น ป.6 ทั้งหมดแตละโรงเรียนใน
งวดรายงานนั้น
วิธีการรายงานคือ หนวยบริการที่มีเปาหมายในการใหวัคซีนแกกลุมเปาหมาย คือ เด็ก
นักเรียนชั้น ป.6 ในแตละโรงเรียนที่ตั้งอยูในตําบลที่สถานบริการรับผิดชอบ รายงาน
การไดรับวัคซีนผานฐานขอมูล 43 แฟม แลวสงขอมูลตามระบบของ สนย. แต
เนื่องจากระบบฐานขอมูลของ สนย. ไมไดจําแนกขอมูลนักเรียนเปนรายชั้นป จึงขอ
เสนอใหสนย. เพิ่มโครงสรางเพื่อจําแนกนักเรียนเปนรายชั้นป การใชขอมูลจากอายุ
เด็กอาจมีความคลาดเคลื่อน เนื่องจากนักเรียนบางคนเรียนชาเรียนเร็วตางกัน
ความถี่ในการรายงานปละครั้ง
นพ.พรศักดิ์ อยูเจริญ / นางพอพิศ วรินทรเสถียร / นายเผด็จศักดิ์ ชอบธรรม
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ตัวชี้วัด
คํานิยาม
เกณฑเปาหมาย
ประชากรกลุมเปาหมาย
วิธีการจัดเก็บขอมูล
แหลงขอมูล
รายการขอมูล 1
รายการขอมูล 2
สูตรคํานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาการประเมินผล
ผูใหขอมูลทางวิชาการ / ผู
ประสานงานจัดทํารายงาน
ตัวชี้วัด

30 รอยละของโรงเรียนปลอดน้ําอัดลม (ควบคุมน้ําหวานและขนมกรุบกรอบ)
โรงเรียนประถมศึกษาทุกสังกัด (ทั้งภาครัฐ และเอกชน) ไมมีการจําหนา ย หรือจัด
น้ําอัดลม/ขนมกรุบกรอบใหเด็ก มีการควบคุมน้ําหวานโดยมีน้ําตาล
ไมเกินรอยละ5 ตามเกณฑโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับเพชร
ไมนอยกวารอยละ 75
โรงเรียนประถมศึกษา (รวมโรงเรียนขยายโอกาส)
สํารวจ
ผลการสํารวจ
A = จํานวนโรงเรียนประถมศึกษาปลอดน้ําอัดลม ควบคุมน้ําหวาน/ขนมกรุบกรอบ
B = จํานวนโรงเรียนที่มีการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา
(A/B) x 100
ทุก 1 ป โดยทีมนิเทศงานและตรวจราชการกระทรวง , กรมอนามัย
ทพญ.ปยะดา ประเสริฐสม

โทร 0 2590 4209
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ตัวชี้วัด
5แผนงานพัฒนาสุขภาพวัยรุนอยางมีคุณภาพ
(ตัวชี้วัด 31-36)
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ตัวชี้วัด
คํานิยาม

เกณฑเปาหมาย
ประชากรกลุมเปาหมาย
วิธีการจัดเก็บขอมูล

แหลงขอมูล
รายการขอมูล 1

รายการขอมูล 2
สูตรคํานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
ผูใหขอมูลทางวิชาการ /
ผูประสานงานตัวชี้วัด

31 อัตราการใชถุงยางอนามัยของนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษา
การใชถุงยางอนามัยของนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษา หมายถึง การสวมใสถงุ ยาง
อนามัยขณะมีเพศสัมพันธเพื่อปองกันการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
เมื่อมีเพศสัมพันธครั้งลาสุดกับคูนอนทุกประเภท ของนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษา
ครั้งลาสุด หมายถึง ครั้งสุดทายในชวงเวลา 12 เดือนที่ผานมา
นักเรียนชายระดับมัธยมศึกษา หมายถึง นักเรียนชายชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 5 (ม.5) ใน
สถานศึกษาขัน้ พื้นฐานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สถาบันการพลศึกษา และสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป
ไมนอยกวารอยละ 50
นักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 (ม5)
จากการสํารวจพฤติกรรมที่สัมพันธกับการติดเชื้อเอชไอวีของนักเรียนชายชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 5 โดยสํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค รวมกับสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี ลพบุรี นครนายก ตราด ฉะเชิงเทรา ราชบุรี สมุทรสงคราม
เชียงราย ลําพูน สุโขทัย ตาก พิษณุโลก นครราชสีมา บุรีรัมย อุดรธานี สกลนคร ศรีสะ
เกษ แพร อุบลราชธานี สุราษฏรธานี พังงา ตรัง และสงขลา ดําเนินการโดยใช
แบบสอบถามมาตรฐานของสํานักระบาดวิทยา ใหนักเรียนตอบแบบสอบถามดวย
ตนเอง ชวงเปดภาคเรียนที่ 1 ของปการศึกษา (ชวงเดือน มิ.ย.-ก.ค. ของทุกป) โดยจัดทํา
รายชื่อโรงเรียนชั้นมัธยมในจังหวัด แลวสุมโรงเรียนดวยวิธีการสุมตัวอยางอยางงาย
(simple random sampling) มา 1 แหง แลวเก็บขอมูลจากนักเรียนชายที่มาเรียนใน
วันที่สํารวจทุกคน ทุกหองเรียน แลวสํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค รวบรวม และ
วิเคราะหขอมูล แลวนําผลการวิเคราะหมารายงานผลตามตัวชี้วัด
สรุปผลการสํารวจพฤติกรรมที่สัมพันธกับการติดเชื้อเอชไอวีของนักเรียนชายชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 5 ของสํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ที่ดําเนินการในจังหวัดเฝา
ระวัง 24 จังหวัด
A= จํานวนนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาที่ตอบวาสวมใสถุงยางอนามัยเมื่อมี
เพศสัมพันธครั้งลาสุด ในชวง 12 เดือนทีผ่ ่านมา (ข้อคําถามข้อที่ 39 ของ
แบบสอบถามกลุ่มนักเรียนชาย 2012 สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค)
B= จํานวนนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาที่ตอบวามีเพศสัมพันธกับคูนอนทุกประเภท
ในชวง 12 เดือนที่ผานมา (ขอคําถามขอที่ 38 ของแบบสอบถามกลุม นักเรียนชาย 2012
สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค)
(A/B) x 100
ปละ 1 ครั้ง โดยทีมนิเทศงานและตรวจราชการกระทรวง, สํานักระบาดวิทยา
สํานักโรคเอดส วัณโรคและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ โทรศัพท 0 2590-3208
ศูนยอํานวยการบริหารจัดการปญหาเอดสแหงชาติ โทรศัพท 081-783-3624
สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
โทรศัพท 0 2590-1785
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ตัวชี้วัด
คํานิยาม
เกณฑเปาหมาย
ประชากรกลุมเปาหมาย
วิธีการจัดเก็บขอมูล
แหลงขอมูล
รายการขอมูล 1
รายการขอมูล 2
สูตรคํานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาการประเมิน
ผูใหขอมูลทางวิชาการ /
ผูประสานงานจัดทํารายงาน
ตัวชี้วัด

32.อัตราการคลอดของหญิงอายุ 15-19 ป
จํานวนการคลอดมีชีพของหญิงอายุ 15-19 ป ตอประชากรหญิงอายุ 15-19 ปพันคน
ไมเกิน 50 ตอประชากรหญิงอายุ 15-19 ป 1,000 คน
หญิงตั้งครรภอายุ 15 – 19 ป ที่มีการคลอดมีชีพในระหวางปที่ทําการเก็บขอมูล
เก็บรวบรวมขอมูลจากหญิงตั้งครรภ อายุ 15 – 19 ป ที่มีการคลอดและทําการแจง
เกิดในทะเบียนราษฎร
หนวยบริการทุกแหง
A = จํานวนการคลอดมีชีพของหญิงอายุ 15 – 19 ป
B = จํานวนหญิงอายุ 15 – 19 ป ทั้งหมด (จํานวนประชากรกลางปจากฐานขอมูล
ทะเบียนราษฎร)
(A/B) X 1,000
รายงานผานระบบ 43 แฟม
รวบรวมรายงานทุก 1 ป
นางสุวารี วงศโรจนานันท โทร 0 2590 4166 โทรสาร 02-590-4163
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ตัวชี้วัด
คํานิยาม
เกณฑเปาหมาย
ประชากรกลุมเปาหมาย
วิธีการจัดเก็บขอมูล
แหลงขอมูล
รายการขอมูล 1
รายการขอมูล 2
รายการขอมูล 3
สูตรคํานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
ผูใหขอมูลทางวิชาการ/
ผูประสานงานตัวชี้วัด

33.จํานวนผูติดเชื้อเอชไอวีรายใหม
ผูติดเชื้อเอชไอวีรายใหม หมายถึง จํานวนผูติดเชื้อเอชไอวีรายใหม ที่ไดจากการคาด
ประมาณโดยการคํานวณจากตัวแบบการระบาดในภูมิภาคเอเซีย (Asian Epidemic
Model : AEM)
จํานวนผูติดเชื้อเอชไอวีรายใหม ป 2559 ที่ไดจากการคาดประมาณฯ ในป 2559 เมื่อ
เปรียบเทียบกับจํานวนผูติดเชื้อเอชไอวีรายใหม ป 2559 ที่ไดจากการคาดประมาณฯ
ในป 2553 ลดลง 2 ใน 3 (รอยละ 67)
ชายมีเพศสัมพันธกับชาย พนักงานบริการหญิง ผูใชยาดวยวิธีฉีด คูอยูกิน เยาวชน
หญิงตั้งครรภและคู
ใชขอมูลจากการเฝาระวังทางระบาดวิทยา การเฝาระวังพฤติกรรม การคาดประมาณ
จํานวนประชากรแตละกลุม การลดการถายทอดเชื้อฯจากแมสูลูก การรักษาดวยยา
ตานไวรัสฯ นําไปคํานวณในตัวแบบการระบาดในภูมิภาคเอเซีย (AEM)
คณะทํางานคาดประมาณผูติดเชื้อเอชไอวี/เอดสประเทศ (Thai working group on
HIV/AIDS Projection)
R = จํานวนผูติดเชื้อเอชไอวีรายใหมลดลง
A = จํานวนผูติดเชื้อเอชไอวีรายใหม ป 2559 ที่ไดจากการคาดประมาณฯ ในป 2553
B = จํานวนผูติดเชื้อเอชไอวีรายใหม ป 2559 ที่ไดจากการคาดประมาณฯ ในป 2559
R =( A – B)/A x 100
ทุก 5 ป โดยทีมนิเทศงานและตรวจราชการกระทรวง,ศูนยอํานวยการบริหารจัดการ
ปญหาเอดสแหงชาติ (ศบจอ.)สํานักระบาดวิทยา, สํานักโรคเอดส
วัณโรค และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ กรมควบคุมโรค
ศูนยอํานวยการบริหารจัดการปญหาเอดสแหงชาติ (ศบจอ.)
โทร 081-783-3624
สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค โทร.02-5901785
สํานักโรคเอดส วัณโรค และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
โทร. 02 590 3208 E-mail. chalermchaisuk@hotmail.com
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ตัวชี้วัด
คํานิยาม
เกณฑเปาหมาย
ประชากรกลุมเปาหมาย
วิธีการจัดเก็บขอมูล
แหลงขอมูล
รายการขอมูล ๑
รายการขอมูล ๒
สูตรคํานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาการประเมิน
ผูใหขอมูลทางวิชาการ/
ผูประสานงานจัดทํา
รายงานตัวชี้วัด

34. ความชุกผูบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลในประชากรอายุ 15-19 ป
ผูบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล หมายถึง ผูที่บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลภายในรอบ 12
เดือนที่ผานมา
ไมเกินรอยละ 12.7
ประชากรอายุ 15-19 ป
จากรายงาน 43 แฟม
รพศ. รพท. รพช. และ รพ.สต.
A = จํานวนผูบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล อายุ 15-19 ป ในพื้นที่
B = จํานวนประชากรอายุ 15-19 ปทั้งหมดในพื้นที่
(A/B) X 100
ทุก 6 เดือน โดยรายงานเปนผลงานสะสม
นพ.สมาน ฟูตระกูล
ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล
โทร. 0 2 2591 9315
นางสาวสิริกุล วงษสิริโสภาคย
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ โทร. 0 2590 3373
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ตัวชี้วัด
คํานิยาม

เกณฑเปาหมาย
ประชากรกลุมเปาหมาย
วิธีการจัดเก็บขอมูล
แหลงขอมูล
รายการขอมูล 1
รายการขอมูล 2
สูตรคํานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
ผูใหขอมูลทางวิชาการ/
ผูประสานงานตัวชี้วัด

35. รอยละของศูนยใหคําปรึกษาคุณภาพ (Psychosocial Clinic) และ
เชื ่อมโยงกับระบบชวยเหลือนักเรียนในโรงเรีย น เชน ยาเสพติด บุห รี่
OSCC คลินิกวัยรุน ฯลฯ
การที่หนวยบริการระดับโรงพยาบาลชุมชนขึน้ ไป ในพื้นทีม่ ีการจัดบริการ
ดูแลชวยเหลือทางสังคมจิตใจ (Psychosocial Care) โดยใชกระบวนการให
การปรึกษา เพื่อแกปญหาสุขภาพมุง เนนการปรับตัวตอการเจ็บปวยทางกาย
และจิตใจ เชน โรคเรื้อรังตาง ๆ การติดเชื้อ HIV ความรุนแรงในครอบครัว
และการหยาราง ความเครียด ซึมเศรา สุรา ยาเสพติด บุหรี่ ในผูปวย ญาติ/
ผูด ูแล ครอบคลุมทุกกลุมวัย รวมทั้งมีการประสานเชื่อมตอกับแหลงใหการ
ชวยเหลือทางสังคมและชุมชน เชน ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน /OCOS ใน
โรงเรียน บานพักฉุกเฉิน บานพักเด็กและครอบครัว และ/หรือ สงขอมูลให
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลติดตามชวยเหลือในชุมชนอยางตอเนื่อง
รอยละ 70
โรงพยาบาลชุมชน /โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลศูนย
หนวยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต (สถาบัน /โรงพยาบาล / ศูนยสุขภาพจิต)
รวบรวมรายงานจากโรงพยาบาลชุมชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
แบบรายงานของกรมสุขภาพจิต
A=จํานวนโรงพยาบาลชุมชนที่มีการจัดบริการใหการปรึกษาที่ครอบคลุมใน
Psychosocial Clinic
B=จํานวนโรงพยาบาลชุมชนในเครือขายบริการ
(A/B) X100
ปละ 1 ครั้ง โดยทีมนิเทศงานและตรวจราชการกระทรวง , กรมสุขภาพจิต
กรมสุขภาพจิต
โทรศัพท 0 2590 8177, 0 2951 1384
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ตัวชี้วัด

36.จํานวนโรงพยาบาลสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (รพศ. รพท. รพช.) ที่ผาน
เกณฑโรงพยาบาลตามมาตรฐานบริการสุขภาพที่เปนมิตรกับวัยรุนและเยาวชน
คํานิยาม
- โรงพยาบาลสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงกระทรวงสาธารณสุข หมายถึง โรงพยาบาล
ชุ ม ชนโรงพยาบาลสมเด็ จ พระยุ พ ราช โรงพยาบาลทั ว่ ไป และโรงพยาบาลศู น ย ที เ่ ข า ร ว ม
โครงการตั้งแตป 2552-2555 และผานการอบรมเพื่อการจัดตั้งคลินิกวัยรุน มีจํานวน 835 แหง
- โรงพยาบาลผานเกณฑการประเมินและรับรองโรงพยาบาลตามมาตรฐานบริการสุขภาพที่
เปนมิตรสําหรับวัยรุนและเยาวชน (Youth Friendly Health Services = YFHS) หมายถึง
โรงพยาบาลมีการจัดบริการ “คลินิกวัยรุน” ตามองคประกอบของมาตรฐาน 4 องคประกอบคือ
1) การบริหารจัดการ 2) การเขาถึงกลุม เปาหมายและการสรางความตองการในการใชบริการ
3) บริการที่ครอบคลุมความตองการของกลุมเปาหมาย 4) ระบบบริการที่มีประสิทธิภาพและ
เปนมิตรตอวัยรุนและผานเกณฑในระดับที่ 2 ในทุกองคประกอบ
เกณฑเปาหมาย
167 จังหวัด
ประชากรกลุมเปาหมาย โรงพยาบาลสังกัดกรทะรวงสาธารณสุข (รพศ., รพท., รพช.) ที่สมัครใจขอรับการเยี่ยมสํารวจและ
ประเมินโรงพยาบาลมาตรฐานฯ
วิธีการจัดเก็บขอมูล
วิธีรายงาน
(รายงานความกาวหนาการดําเนินงานใน web site สํานักอนามัยการเจริญพันธุ)
แหลงขอมูล
ศูนยอนามัยที่ 1-12 และสํานักอนามัยการเจริญพันธุ
รายการขอมูล 1
จํานวนโรงพยาบาลทีผ่ านการประเมินและรับรองโรงพยาบาลตามมาตรฐานบริการสุขภาพเปน
มิตรสําหรับวัยรุนและเยาวชน
สูตรคํานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาการประเมิน ทุก 6 เดือน
ผูใหขอมูลทางวิชาการ / คุณประกายดาว พรหมประพัฒน โทร. 0 2590 4238
ผูประสานงานจัดทํา
รายงานตัวชี้วัด
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ตัวชี้วัด
6. แผนงานปองกัน ควบคุมโรคไมติดตอเรื้อรัง (DM&HT)
(ตัวชี้วัด 37-43)
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ตัวชี้วัด 37.1-37.3
คํานิยาม

เกณฑเปาหมาย
ประชากรกลุมเปาหมาย
วิธีการจัดเก็บขอมูล
แหลงขอมูล
รายการขอมูล 1
รายการขอมูล 2
สูตรคํานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
ผูใหขอมูลทางวิชาการ/
ผูประสานงานตัวชี้วัด

37.1 ประชาชนอายุ 15 ปขึน้ ไปไดรับการคัดกรองเบาหวาน/ความดันโลหิต
สูง ไมนอยกวารอยละ 90
หลักเกณฑการคัดกรองเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงสําหรับกลุมอายุ 15-34 ป
การคัดกรองเบาหวานดวยวาจา และตรวจน้ําตาลในเลือด(Fasting plasma
glucose หรือ Fasting capillary glucose) เมื่อมีความเสีย่ งตัง้ แต 3 ขอขึ้นไป
ตองไดรับการตรวจเลือด
เกณฑการคัดกรองมีดังตอไปนี้
1. มีภาวะน้ําหนักเกินและอวน (รอบเอว ≥90 ซม. ในผูชายหรือ ≥80 ซม.
ในผูหญิง และ/หรือดัชนีมวลกาย ≥ 25 กก./ม.2)
2 มีประวัติ พอ แม พี่ นอง เปนโรคเบาหวาน
3 มีความดันโลหิตสูง (BP > 140/90 มม.ปรอท) หรือมีประวัติเปนโรค
ความดันโลหิตสูงหรือรับประทานยาควบคุมความดันโลหิตสูง
4 มีรอยพับรอบคอหรือใตรักแรดํา
การคัดกรองความดันโลหิตสูง หมายถึงการตรวจวัดความดันโลหิตตามมาตรฐาน
รอยละ 90
ประชาชนอายุ 15-34 ป
บันทึกขอมูลผานโปรแกรมขรงพยาบาล
ฐานขอมูล 21/43 แฟม
A=จํานวนประชาชนไทยอายุ 15 – 34 ป ที่ไดรับการคัดกรองเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง
B= จํานวนประชาชนไทยอายุ 15 - 34 ปทัง้ หมดในพืน้ ทีร่ ับผิดชอบ (อาศัยอยูใน
พื้นที่มากกวา 6 เดือนตอป)
(A/B) X100
ทุก 3 เดือน โดยทีมนิเทศงานและตรวจราชการกระทรวง , กรมควบคุมโรค,
กรมอนามัย, กรมการแพทย
กรมควบคุมโรค
โทรศัพท 02 590 3985, 02 590 3987
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ตัวชี้วัด
คํานิยาม

เกณฑเปาหมาย
ประชากรกลุม เปาหมาย
วิธีการจัดเก็บขอมูล
แหลงขอมูล
รายการขอมูล 1
รายการขอมูล 2

สูตรคํานวณตัวชีว้ ดั
ระยะเวลาประเมินผล
ผูใหขอมูลทางวิชาการ/
ผูประสานงานตัวชี้วัด

37 ประชาชนอายุ 15 ปขน้ึ ไปไดรบั การคัดกรองเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง
37.2 ประชาชนอายุ 35-59 ปไดรบั การคัดกรองเบาหวาน
37.3 ประชาชนอายุ 35-59 ปไดรบั การคัดกรองความดันโลหิตสูง
หลักเกณฑการคัดกรองเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงสําหรับกลุม อายุ 35-59 ป
การคัดกรองเบาหวานดวยวาจา และตรวจน้ําตาลในเลือด(Fasting plasma glucose
หรือ Fasting capillary glucose) เมือ่ มีความเสี่ยงตัง้ แต 1 ขอขึ้นไปตองไดรับการตรวจ
เลือด เกณฑการคัดกรองมี 6 ขอ ดังนี้
1 มีภาวะน้ําหนักเกินและอวน (รอบเอว ≥90 ซม. ในผูชาย หรือ ≥80 ซม.
ใน
2
ผูหญิงและ/หรือดัชนีมวลกาย ≥ 25 กก./ม. )
2 มีประวัติ พอ แม พี่ นอง เปนโรคเบาหวาน
3 มีความดันโลหิตสูง (BP > 140/90 มม.ปรอท) หรือมีประวัตเิ ปนโรค
ความดันโลหิตสูงหรือรับประทานยาควบคุมความดันโลหิตสูง
4 มีประวัตไิ ขมันในเลือดผิดปกติ (ไตรกลีเซอรไรด ≥ 250 มก./ดลและ/หรือ เอส ดี
แอล คลอเลสเตอรอล < 35 มก./ดล.
5 ประวัติมีนา้ํ ตาลในเลือดสูง (ระดับน้ําตาลในเลือดหลังอดอาหาร (FPG/FCG) =
100-125 มก./ดล. หรือระดับน้ําตาลในเลือดหลังดืม่
น้ําตาลกลูโคส 2 ชั่วโมง(OGTT) =140-199 มก./ดล.)
6 ประวัติเปนเบาหวานขณะตั้งครรภหรือเคยคลอดบุตรที่มีน้ําหนักแรก
คลอดมากกวา 4 กิโลกรัม
การคัดกรองความดันโลหิตสูง หมายถึง การตรวจคัดกรองความดันโลหิตตาม
มาตรฐาน
หลังการคัดกรองเบาหวาน/ความดันโลหิต แจงผลโอกาสเสี่ยง และแนวทางการ
ปฏิบัติตนตามสถานะความเสี่ยง
ไมนอ ยกวารอยละ 90
ประชาชนไทยอายุ 35-59 ป ในพื้นที่รับผิดชอบ (อาศัยอยูในพื้นที่มากกวา 6 เดือนตอป)
บันทึกขอมูลผานโปรแกรมของโรงพยาบาล
ฐานขอมูล 21/43 แฟม
A1= จํานวนประชาชนไทยอายุ 35-59ป ที่ไมรูว าเปน DM ไดรับการคัดกรองตาม
มาตรฐาน
A2= จํานวนประชาชนไทยอายุ 35-59ป ที่ไมรูวาเปน HT ไดรับการคัดกรองตามมาตรฐาน
B1= จํานวนประชาชนไทยอายุ 35-59 ป ทีไ่ มรูว าเปน DM ทัง้ หมด (อาศัยอยูในพื้นที่
มากกวา 6 เดือนตอป)
B2= จํานวนประชาชนไทยอายุ 35-59 ป ที่ไมรูวาเปน HT ทั้งหมด (อาศัยอยูในพื้นที่
มากกวา 6 เดือนตอป)
ตัวชี้วัด 37.2 = (A1/B1) X 100
ตัวชี้วัด 37.3 = (A2/B2) X 100
ทุก 3 เดือน โดยทีมนิเทศงานและตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ,
กรมควบคุมโรค, กรมอนามัย, กรมการแพทย
กรมควบคุมโรค
โทรศัพท 02 590 3985, 02 590 3987
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ตัวชี้วัด
คํานิยาม

เกณฑเปาหมาย
ประชากรกลุมเปาหมาย
วิธีการจัดเก็บขอมูล
แหลงขอมูล
รายการขอมูล1
รายการขอมูล2
สูตรการคํานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
ผูใหขอมูลทางวิชาการ/
ผูประสานงานตัวชี้วัด

38. รอยละของผูปวยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดไดดี
1. ระดับคาน้ําตาลอยูในเกณฑที่ควบคุมได หมายถึง
1.1 คาระดับ HbA1c ครั้งสุดทาย นอยกวารอยละ 7 หรือ
1.2 คาระดับ Fasting blood sugar 3 ครั้งสุดทายติดตอกัน 70 - 130
มก./ดล. โดยเปนคาระดับน้ําตาลของผูปวยเบาหวานที่มารับการตรวจติดตาม
ในคลินิกเบาหวานตามนัด
หมายเหตุ ขอมูลระดับน้ําตาลของปงบประมาณ 2556
ไมนอยกวารอยละ 50 หรือควบคุมไดเพิ่มขึ้นจากปที่ผานมา ไมนอยกวา
รอยละ 5
ผูปวยเบาหวานที่มารับการตรวจติดตามในคลินิกบริการ ในป 2556
บันทึกขอมูลผานโปรแกรมของโรงพยาบาล
ฐานขอมูล 21/43 แฟม
A = จํานวนผูปวยเบาหวานทีค่ วบคุมระดับน้ําตาลไดดีตามเกณฑที่กําหนด
B = จํานวนผูปวยเบาหวานทีข่ ึ้นทะเบียนและอยูในพื้นที่รับผิดชอบ มารับการ
ตรวจติดตามในคลินิกบริการทั้งหมด
(A/B) X 100
ทุก 6 เดือน โดยทีมนิเทศงานและตรวจราชการกระทรวง,
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, กรมการแพทย, กรมควบคุมโรค,
กรมอนามัย
สํานักงานบริหารยุทธศาสตรสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย
โทรศัพท 02 590 1238-9
กรมควบคุมโรค
โทรศัพท 0 2590 3985, 0 2590 3987
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ตัวชี้วัด
คํานิยาม

เกณฑเปาหมาย
ประชากรกลุมเปาหมาย
วิธีการจัดเก็บขอมูล
แหลงขอมูล
รายการขอมูล1
รายการขอมูล2
สูตรการคํานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
ผูใหขอมูลทางวิชาการ/ผู
ประสานงานตัวชี้วัด

39. รอยละผูปวยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตไดดี
ควบคุมระดับความดันโลหิตไดตามเปาหมาย หมายถึง
1.1 ในผูป วยความดันโลหิตสูงทั่วไป มีระดับความดันโลหิต 3 ครั้งสุดทาย
ติดตอกัน<140/90มม.ปรอท
1.2 ในผูปวยเบาหวาน/ผูป วยโรคไตเรื้อรัง/ผูป วยกลามเนือ้ หัวใจตาย/หลัง
เป น อั ม พฤกษ อั ม พาต มี ร ะดั บ ความดั น โลหิ ต 3 ครั ้ง สุ ด ท า ยติ ด ต อ กั น
<130/80มม.ปรอท
หมายเหตุ ขอมูลระดับความดันโลหิตของปงบประมาณ 2556
ไมนอยกวารอยละ 40 หรือ ควบคุมไดเพิ่มขึ้นจากปที่ผานมา ไมนอยกวา
รอยละ 5
ผูปวยที่ไดรับการติดตามในคลินิกความดันโลหิต/คลินิกเบาหวาน/คลินิก
โรคไต/คลินกิ โรคหัวใจ/คลินิกโรคเรื้อรัง/คลินิกอายุรกรรม ในป 2556
บันทึกขอมูลผานโปรแกรมของโรงพยาบาล
ฐานขอมูล 21/43 แฟม
A = จํานวนผูปวยความดันโลหิตสูงควบคุมระดับความดันโลหิตไดดีตามเกณฑ
ที่กําหนด
B = จํานวนผูปวยความดันโลหิตสูงทีข่ ึน้ ทะเบียนและอยูใ นพื้นทีร่ ับผิดชอบ
มารับการตรวจติดตามในคลินิกบริการทั้งหมด
(A/B) X 100
ทุก 6 เดือน โดยทีมนิเทศงานและตรวจราชการกระทรวง,
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, กรมการแพทย, กรมควบคุมโรค,
กรมอนามัย
สํานักงานบริหารยุทธศาสตรสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย
โทรศัพท 0 2590 1238-9
กรมควบคุมโรค
โทรศัพท 0 2590 3985, 0 2590 3987
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ตัวชี้วัด
(40.1-40.2)

คํานิยาม

เกณฑเปาหมาย
ประชากรกลุมเปาหมาย
วิธีการจัดเก็บขอมูล
แหลงขอมูล
รายการขอมูล 1
รายการขอมูล 2
สูตรคํานวนตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
ผูใหขอมูลทางวิชาการ/
ผูประสานงานตัวชี้วัด

40. รอยละของผูปวยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงทีม่ ีภาวะแทรกซอนไดรับ
การดูแลรักษา/สงตอ
40.1 รอยละของผูปวยเบาหวานทีม่ ีภ าวะแทรกซอนไดรับการดูแ ล
รักษา/สงตอ
40.2 รอยละของผูป วยความดันโลหิตสูงที่มีภาวะแทรกซอนไดรับการ
ดูแลรักษา/สงตอ
ผูปวยเบาหวานหรือผูปวยความดันโลหิตสูง หมายถึง ผูปวยที่ไดรับการวินิจฉัย
วาเปนโรค/ขึน้ ทะเบียนโดยสถานบริการและมารักษาเบาหวานหรือความดัน
โลหิตสูงในรอบ 1 ปทง้ั หมด
ภาวะแทรกซ อ นในผู ป ว ยเบาหวาน หมายถึ ง ภาวะแทรกซ อ นทางตา
(diabetic retinopathy) ไต (diabetic nephropathy) และเทา (diabetic
foot) (คํานิยามตามแนวทางเวชปฏิบัติ)
ภาวะแทรกซอนในผูปวยความดันโลหิตสูง หมายถึง ภาวะแทรกซอนทางไต
ไดแก โรคไตวายเรื้อรัง (chronic kidney disease) ระยะที่ 2 ขึ้นไป
การดูแลรักษาสงตอ หมายถึง การตรวจวินิจฉัย ดูแลรักษา และสงตอผูปวยใน
กรณีที่มีขอบงชี้ ตามแนวทางเวชปฏิบัติ
รอยละ 100
ผูปวยเบาหวานและผูปวยความดันโลหิตสูง
บันทึกขอมูลในโปรแกรมของโรงพยาบาล
ฐานขอมูล 21/43 แฟม
A1=จํานวนผูปวยเบาหวานที่มีภาวะแทรกซอนไดรับการดูแลรักษา/สงตอ
A2=จํานวนผูปวยความดันโลหิตสูงที่มีภาวะแทรกซอนไดรับการดูแลรักษา/
สงตอ
B1= จํานวนผูปวยเบาหวานที่มีภาวะแทรกซอนทั้งหมดในรอบป
B2= จํานวนผูปวยความดันโลหิตสูงที่มีภาวะแทรกซอนทั้งหมดในรอบป
ตัวชี้วัด 32.1 = (A1/B1) x 100
ตัวชี้วัด 32.2 = (A2/B2) x 100
ทุก 6 เดือน โดยทีมนิเทศงานและตรวจราชการกระทรวง,กรมการแพทย,
กรมควบคุมโรค, กรมอนามัย
โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย
โทรศัพท 0 2354 8013 และ 089 823 3762
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ตัวชี้วัด
คํานิยาม

เกณฑเปาหมาย
ประชากรกลุมเปาหมาย
วิธีการจัดเก็บขอมูล
แหลงขอมูล
รายการขอมูล 1
รายการขอมูล 2
สูตรคํานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาการประเมินผล
ผูใหขอมูลทางวิชาการ/
ผูประสานงานตัวชี้วัด

41. รอยละของประชาชนกลุมเสี่ยงโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงทีม่ ีการ
ปรับพฤติกรรม 3 อ 2 ส และลดเสี่ยง
พฤติกรรม 3อ 2ส หมายถึง พฤติกรรมการบริโภคอาหาร การออกกําลังกาย
การคลายเครียดทางอารมณ การดื่มสุรา การสูบบุหรี่
การปรับพฤติกรรม 3อ 2ส และลดเสี่ยงไดตามเกณฑที่กําหนด หมายถึง
ประชาชนกลุม เสี่ยงไดเขารวมกระบวนการปรับพฤติกรรม 3อ 2ส และลด
เสี่ยง อยางนอย 4 ใน 5 กิจกรรม
กระบวนการปรับพฤติกรรมฯ ประกอบดวย กิจกรรมสงเสริมความรอบรู
ดานสุขภาพ (ความฉลาดดานสุขภาพ) กิจกรรมการเรียนรู และการจัดปจจัย
แวดล อ มที ่เ อื ้อ ต อ การปรั บ เปลี ่ย นพฤติ ก รรมสุ ข ภาพในการป อ งกั น
โรคเบาหวาน/ความดัน โลหิตสูงที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล/ศูน ย
สุขภาพชุมชนจัดใหแกประชาชนกลุมเสี่ยง โดยมีกิจกรรมสําคัญดังนี้
1) ประเมิน พฤติกรรมสุขภาพของประชาชนกลุม เสีย่ งโดยใชแบบบัน ทึ ก
ขอมูล ประเมินพฤติกรรม 3 อ 2 ส และลดเสี่ยงดวยตนเอง
2) กิจกรรมการถายทอดความรูแ ละแลกเปลี่ยนเรียนรูเ พื่อการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 3อ 2ส และลดเสี่ยง ในรูปแบบหลากหลาย
3) การณรงคและสื่อสารความรูสุขภาพในชุมชน อยางนอย ปละ 1 ครั้ง
4) จั ด ป จ จั ย เอื ้อ ต อ การเพิ ่ม ความรอบรู ด า นสุ ข ภาพ (ความฉลาดทาง
สุขภาพ)และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
5) กํ า หนดและบั ง คั บ ใช ม าตรการทางสั ง คมหรื อ ข อ ตกลงร ว มเพื ่อ การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 3 อ 2 ส และลดเสี่ยง
ไมนอยกวา 50
ประชาชนอายุ 15 ปขึ้นไปที่มีความเสี่ยงตอโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง
จากกระบวนการคั ด กรองเบาหวาน/ความดั น โลหิ ต สู ง ตามระบบของ
กระทรวงสาธารณสุข (ขอมูลจากตัวชี้วัดที่ 29)
สํารวจ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล/ศูนยสุขภาพชุมชน
A = จํานวนประชาชนกลุมเสี่ยงโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงที่มีการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 3 อ 2 ส และลดเสี่ยง ไดตามเกณฑที่กําหนด
B = จํานวนประชาชนกลุมเสี่ยงโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงทีผ่ านการคัด
กรองตามระบบของกระทรวงสาธารณสุขทัง้ หมด
(A/B) X 100
ปละ 1 ครั้ง โดยทีมนิเทศและตรวจราชการกระทรวง,
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
โทรศัพท 0 2590 1665
โทรสาร 0 2590 1672
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ตัวชี้วัด
คํานิยาม

เกณฑเปาหมาย
ประชากรกลุมเปาหมาย
วิธีการจัดเก็บขอมูล
แหลงขอมูล
รายการขอมูล 1
รายการขอมูล 2
สูตรคํานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
ผูใหขอมูลทางวิชาการ/
ผูประสานงานตัวชี้วัด

42. รอยละของคลินิก NCD คุณภาพ
คลินิก NCD คุณภาพ หมายถึง คลินิก/ศูนย/เครือขายของคลินิกในสถาน
บริ ก าร ที ่เ ชื่อมโยงในการบริห ารจั ดการและดํ าเนิน การทางคลินิ กให เกิ ด
กระบวนการ ปองกัน ควบคุมและดูแลจัดการโรคเรือ้ รังแกบุคคลที่เขามารับ
การวินิจฉัยโรค กลุมเสี่ยงสูงมาก และกลุม ปวยเพื่อการดูแลลดปจจัยเสี่ยง/
โอกาสเสี่ยง รักษา ควบคุมความรุนแรงของโรค เพิ่มความสามารถการจัดการ
ตนเอง และสงตอการรักษาดูแลทีจ่ ําเปนในระหวางทีมใน/ระหวางทีมและ
เครือขายการบริการ ตามเกณฑ 6 กระบวนการหลักไดแก 1) มีทิศทางและ
นโยบาย 2) มีการปรับระบบและกระบวนการบริการ 3) จัดบริการเชือ่ มโยง
ชุมชน 4) มีระบบสนับสนุนการจัดการตนเอง 5) มีระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจ 6) มีระบบสารสนเทศ
รอยละ 70
โรงพยาบาลศูนย, โรงพยาบาลทั่วไป, โรงพยาบาลชุมชน
สุมสํารวจประเมินเชิงคุณภาพปละ 1 ครั้ง
จากการสํารวจ
A = จํานวน รพศ. รพท. รพช. ทีม่ ีคลินิก NCD คุณภาพ (ผานเกณฑของทุก
กระบวนการหลัก)
B = จํานวน รพศ. รพท. รพช. ที่ไดรับการสุมประเมิน
(A/B) x 100
ปละ 1 ครั้ง โดยทีมนิเทศงานและตรวจราชการกระทรวง ,กรมควบคุมโรค
กรมการแพทย, สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, กรมสุขภาพจิต
กรมควบคุมโรค
โทรศัพท 0 2590 3974, 0 2590 3985
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ตัวชี้วัด
คํานิยาม

เกณฑเปาหมาย
ประชากรกลุม เปาหมาย
วิธีการจัดเก็บขอมูล
แหลงขอมูล
รายการขอมูล 1

43. รอยละของสถานบริการสาธารณสุข และสงเสริมสุขภาพปลอดบุหรี่
สถานบริการสาธารณสุขและสงเสริมสุขภาพซึ่งเปนสถานทีส่ าธารณะที่ใหมีการคุมครอง
สุขภาพของผูไมสูบบุหรี่โดยกําหนดใหเปนเขตปลอดบุหรี่ทั้งหมด ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 19 พ.ศ. 2553) ออกตาม พ.ร.บ.คุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่
พ.ศ. 2535 ตองดําเนินการจัดเปนเขตปลอดบุหรี่ตามเกณฑกําหนด ดังนี้
1. มีการติดปายประกาศเปนเขตปลอดบุหรี่ดา นหนาสถานบริการสาธารณสุขและ
สงเสริมสุขภาพตามคํานิยามที่เห็นเดนชัด
2. มีการติดเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ถาวร บริเวณทางเขา – ออก ทุกชองทาง
3. มีการติดเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ถาวร บริเวณอื่นๆที่เห็นไดชัดเจนภายใน
อาคารหรือสิ่งปลูกสราง หนาหองสุขา รวมถึงบริเวณภายในรอบๆ สถานบริการ
สาธารณสุขและสงเสริมสุขภาพ
4. ไมมีอุปกรณ หรือสิ่งอํานวยความสะดวกในการสูบบุหรี่ เชน ที่เขี่ยบุหรี่ เปนตน
5. ไมมีการสูบบุหรี่ และไมพบเห็นผูสบู บุหรี่ซึ่งหนาสถานบริการสาธารณสุขและ
สงเสริมสุขภาพ ประกอบดวย
1) คลินิก สหคลินิก โรงพยาบาลทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
รวมถึงสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
2) คลินิก โรงพยาบาลสัตว รวมถึงสถานพยาบาลสัตวตามกฎหมายวาดวย
สถานพยาบาลสัตว
3) สถานีอนามัย สถานบริการสุขภาพทุกประเภท
4) รานขายยา
5) สถานประกอบกิจการนวดแผนไทย หรือแผนโบราณ
6) สถานใหบริการอบความรอน อบไอน้ํา อบสมุนไพร
7) สถานประกอบกิจการสปาเพื่อสุขภาพ กิจการนวดเพื่อสุขภาพหรือกิจการ
นวดเพือ่ ความงาม
หมายเหตุ ทั้งนี้นับเฉพาะสถานบริการสาธารณสุขและสงเสริมสุขภาพทั้งหมดที่ขึ้น
ทะเบียนตามกฎหมายเทานั้น
รอยละ 100
จํานวนสถานบริการสาธารณสุขและสงเสริมสุขภาพตามนิยามทั้งหมด
สํารวจ
การสํารวจ
A = จํานวนสถานบริการสาธารณสุขและสงเสริมสุขภาพที่ผา นเกณฑปลอดบุหรี่ 100%
ตามกฎหมาย
B= จํานวนสถานบริการสาธารณสุขและสงเสริมสุขภาพที่ทําการสุมตรวจทั้งหมดในเขตรับผิดชอบ
(A/B) X 100
ปละ 1 ครั้ง โดยทีมผูต รวจราชการกระทรวง , กรมควบคุมโรค
กรมควบคุมโรค
โทรศัพท 0 2580 7161, 0 2580 9354

รายการขอมูล 2
สูตรการคํานวณตัวชีว้ ดั
ระยะเวลาการประเมินผล
ผูใหขอมูลทางวิชาการ/
ผูประสานงานตัวชี้วัด
หมายเหตุ
1. สถานบริการสาธารณสุขและสงเสริมสุขภาพบันทึกผลการประเมินตนเองลงในแบบบันทึก การประเมินตนเองในการจัดโรงพยาบาลให
เปนเขตปลอดบุหรี่ดําเนินการผานเกณฑมาตรฐาน ป 2556 (แบบบันทึกที่ 1) และแบบบันทึกการประเมินตนเองในการจัดสถานบริการสาธารณสุข
และสงเสริมสุขภาพปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย ป 2556 นอกจากโรงพยาบาล (แบบบันทึกที่ 2) และรวบรวมสงขอมูลการประเมินตนเองมาที่สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
2. กรมควบคุมโรคสุมสํารวจประเมิน ปละ 1 ครั้ง
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ตัวชี้วัด
7. แผนงานการเฝาระวังและดูแลสตรีไทยจากโรคมะเร็ง
7.1. แผนงานการเฝาระวังและดูแลสตรีไทยจากโรคมะเร็งเตานม
7.2 แผนงานการเฝาระวังและดูแลสตรีไทยจากโรคมะเร็งปากมดลูก

(ตัวชี้วัด 44-48)
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ตัวชี้วัด
คํานิยาม
เกณฑเปาหมาย
ประชากรกลุมเปาหมาย
วิธีการจัดเก็บขอมูล
แหลงขอมูล
รายการขอมูล 1
รายการขอมูล 2
สูตรคํานวณตัวชี้วดั
ระยะเวลาประเมินผล
ผูใหขอมูลทางวิชาการ /
ผูประสานงานตัวชี้วัด

44. รอยละของสตรีที่มีการตรวจเตานมดวยตนเอง
สตรีอายุ 30-70 ป มีการตรวจเตานมดวยตนเอง ตามแบบประเมินทักษะการตรวจ
เตานมดวยตนเองของกรมอนามัย
ไมนอยกวารอยละ 80
สตรีอายุ 30-70 ป
สํารวจ
จากการสํารวจ /ประเมิน
A= จํานวนสตรีอายุ 30 – 70 ปในจังหวัดที่ตรวจเตานมดวยตนเอง
B= จํานวนสตรีอายุ 30 - 70 ปในจังหวัดทั้งหมด
(A/B) x100
ป 1 ครั้ง โดยทีมนิเทศงานและตรวจราชการกระทรวง , กรมอนามัย
กรมอนามัย
โทรศัพท 0 2590 4525
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ตัวชี้วัด
คํานิยาม
เกณฑเปาหมาย
ประชากรกลุมเปาหมาย
วิธีการจัดเก็บขอมูล
แหลงขอมูล
รายการขอมูล 1
รายการขอมูล 2
สูตรคํานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
ผูใหขอมูลทางวิชาการ /
ผูประสานงานจัดทํารายงาน

45. สัดสวนของผูปวยมะเร็งเตานม ระยะที่ 1 และ 2
ผูปวยมะเร็งเตานม หมายถึง สตรีอายุ 30 – 70 ป ทีป่ วยเขารับการรักษาที่
โรงพยาบาลดวยโรคมะเร็งเตานม ระยะที่ 1 -2
ไมนอยกวารอยละ 70
สตรีที่มีอายุ 30-70 ป ที่ปวยดวยโรคมะเร็งเตานมในจังหวัด

รายงานผูปวยของกรมการแพทย, สํารวจกลุมเปาหมายระดับครัวเรือน
National Cancer Registry สถาบันมะเร็งแหงชาติ กรมการแพทย ,
A=จํานวนสตรีที่มีอายุ 30-70 ป ปวยดวยโรคมะเร็งเตานมในจังหวัด ที่เขารับ
การรักษาในโรงพยาบาลพบระยะที่ 1 และระยะที่ 2 หรือต่ํากวา
B=สตรีที่มีอายุ 30-70 ปที่ปวยดวยโรคมะเร็งเตานมในจังหวัด หรือทีเ่ ขารับการ
รักษาในโรงพยาบาลประจําจังหวัด
(A/B) X100
ทุก 6 เดือน โดยทีมนิเทศงานและตรวจราชการกระทรวง , สถาบันมะเร็ง
แหงชาติ กรมการแพทย ,กรมอนามัย
กรมการแพทย
โทรศัพท 02 354 7025, 02 354 7028-35

กรมอนามัย
โทรศัพท 0 2590 4525
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ตัวชี้วัด
คํานิยาม

เกณฑเปาหมาย
ประชากรกลุมเปาหมาย
วิธีการจัดเก็บขอมูล
แหลงขอมูล
รายการขอมูล 1
รายการขอมูล 2
สูตรคํานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
ผูใหขอมูลทางวิชาการ /
ผูประสานงานตัวชี้วัด

46.รอยละของสตรี 30-60 ป ไดรับการตรวจคัดมะเร็งปากมดลูกสะสม
ถึงป 2557
สตรีสัญชาติไทยที่มีอายุ 30 - 60 ป ในป พ.ศ. 2556 (เกิดในป พ.ศ. 2526 2496) ในเขตรับผิดชอบ
การตรวจปากมดลูกโดยวิธี Pap Smear หมายถึง การตรวจโดยการเก็บ
หรือปายเอาเซลลจากปากมดลูกไปปายลงบนแผนสไลด ทําการยอมสีและ
อานผล โดยบุคลากรเซลลวิทยา
การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกดวยวิธี VIA (Visual Inspection
with Acetic acid) หมายถึง วิธีคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยใชน้ําสมสายชู
ชนิดเจือจางปายทีบ่ ริเวณปากมดลูก ทิ้งไว 1 นาที น้าํ สมสายชูจะไปทํา
ปฏิกิริยากับเนื้อเยื่อที่ผิดปกติของปากมดลูกใหเห็นเปนฝาขาวขอบเขตชัดเจน
และตําแหนงแนนอน สามารถมองเห็นดวยตาเปลา ซึ่งไมไดหมายความวา
เปนมะเร็ง แตถาปลอยไวไมไดรับการรักษาอาจกลายเปนมะเร็งไดซึ่งเหมาะ
สําหรับในการคัดกรองสําหรับสตรีอายุ 30-45ป
ไมนอยกวารอยละ 80
สตรีอายุ 30-60 ป
บันทึกขอมูลในโปรแกรมสถานบริการ ใหรหัส Z124
ฐานขอมูล 21/43 แฟม (รายงานจากสถานีอนามัย โรงพยาบาล ทุกแหง
เปนระดับอําเภอ)
A= จํานวนสตรีอายุ 30-60 ปไดรับการตรวจมะเร็งปากมดลูกสะสมตั้งแต
ป2553
B=จํานวนสตรีอายุ 30-60 ปในเขตรับผิดชอบ
(A/B) X 100
ทุก 6 เดือน โดยทีมนิเทศงานและตรวจราชการกระทรวง,
สถาบันมะเร็งแหงชาติ กรมการแพทย
กรมการแพทย

โทรศัพท 0 2354 7025, 0 2354 7028-35 โทรสาร 0 2354 7037
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ตัวชี้วัด
คํานิยาม
เกณฑเปาหมาย
ประชากรกลุมเปาหมาย
วิธีการจัดเก็บขอมูล
แหลงขอมูล
รายการขอมูล 1
รายการขอมูล 2
สูตรคํานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
ผูใหขอมูลทางวิชาการ /
ผูประสานงานตัวชี้วัด

47. สัดสวนของผูปวยมะเร็งปากมดลูกระยะที่ 1 และ 2
ผูปวยมะเร็งปากมดลูกระยะที่ 1 หรือระยะ 2 หมายถึง สตรีที่มีอายุ 30-60 ป ปวย
ดวยโรคมะเร็งปากมดลูกที่เขารับการรักษาในโรงพยาบาลพบระยะที่ 1 หรือระยะที่ 2
รอยละ 70
สตรีที่มีอายุ 30-60 ปที่ปวยดวยโรคมะเร็งปากมดลูกในจังหวัด
รายงานผูปวยของกรมการแพทย, สํารวจกลุมเปาหมายระดับครัวเรือน
ฐานขอมูล 21/43
A=จํานวนสตรีที่มีอายุ 30-60 ปปวยดวยโรคมะเร็งปากมดลูกในจังหวัด
ที่เขารับการรักษาในโรงพยาบาลพบระยะที่ 1 และระยะที่ 2 หรือต่ํากวา
B=สตรีที่มีอายุ 30-60 ปที่ปวยดวยโรคมะเร็งปากมดลูกในจังหวัด หรือ
ที่เขารับการรักษาในโรพยาบาลประจําจังหวัด
(A/B) X100
ทุก 6 เดือน โดยทีมนิเทศงานและตรวจราชการกระทรวง, สถาบันมะเร็งแหงชาติ
กรมการแพทย
กรมการแพทย
โทรศัพท 0 2354 7025, 0 2354 7028-35 โทรสาร 0 2354 7037
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ตัวชี้วัด
คํานิยาม

เกณฑเปาหมาย
ประชากรกลุมเปาหมาย
วิธีการจัดเก็บขอมูล
แหลงขอมูล
รายการขอมูล 1
รายการขอมูล 2
สูตรคํานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
ผูใหขอมูลทางวิชาการ /
ผูประสานงานตัวชี้วัด

48 ร อยละของหญิงวัยเจริญพัน ธุทีอ่ ยูกิน กับสามี ไดรับบริการวางแผน
ครอบครัวทุกประเภท
หญิงวัยเจริญพันธุท ี่อยูกินกับสามีไดรับบริการวางแผนครอบครัวทุกประเภท
หมายถึ ง หญิ ง วั ย เจริ ญ พั น ธุ  อายุ 15-49 ป ที ่อ ยู กิ น กั บ สามี ที ่กํ า ลั ง ใช วิ ธี
คุมกําเนิด มารับบริการที่สถานบริการทุกระดับ วิธีการคุมกําเนิด ไดแก 1) ยา
เม็ดคุมกําเนิด 2) ยาฉีดคุมกําเนิด 3) หวงอนามัย 4) หมันหญิง 5) หมันชาย
6) ยาฝงคุมกําเนิด 7) แผนแปะคุมกําเนิด 8) ถุงยางอนามัย 9) การนับระยะ
ปลอดภัย 10) การหลั่งภายนอก 11) ไมมีประจําเดือนขณะใหนมบุตร 12)
งดการมีเพศสัมพันธ
ไมนอยกวารอยละ 80
หญิงวัยเจริญพันธุอายุ 15-49 ป ที่อยูกินกับสามี
สํารวจหญิงวัยเจริญพันธุอายุ 15-49 ป ที่อยูกินกับสามี
การสํารวจอนามัยการเจริญพันธุ (Reproductive Health Survey)
(Multiple Indicators Cluster Survey) และฐานขอมูล 21/43 แฟม
A=จํ า นวนหญิ ง วั ย เจริ ญ พั น ธุ อ ายุ 15-49 ป ที ่อ ยู ก ิ น กั บ สามี และใช วิ ธี
คุมกําเนิดวิธีใดวิธีหนึ่ง
B=จํานวนหญิงวัยเจริญพันธุอายุ 15-49 ป ที่อยูกินกับสามีทั้งหมด
(A/B) x 100
ทุก 6 เดือน โดยทีมนิเทศงานและตรวจราชการกระทรวง , กรมอนามัย
กรมอนามัย
โทรศัพท 0 2590 4166 โทรสาร 0 2590 4163
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ตัวชี้วัด
8. แผนงานสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุและผูพิการ
(ตัวชี้วัด 49-53)
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ตัวชี้วัด
คํานิยาม

เกณฑเปาหมาย
ประชากรกลุมเปาหมาย
วิธีการจัดเก็บขอมูล
แหลงขอมูล
รายการขอมูล 1
รายการขอมูล 2
สูตรคํานวณตัวชี้วัด 1
ระยะเวลาการประเมิน
ผูใหขอมูลทางวิชาการ / ผู
ประสานงานจัดทํารายงาน
ตัวชี้วัด

49.รอยละของผูสูงอายุ ผูพิการที่ไดรับการพัฒนาทักษะทางกาย และใจ
ผูสูงอายุ หมายถึง ผูที่มีอายุ 60 ป บริบูรณขึ้นไป
ผูสูงอายุกลุมเสี่ยง หมายถึง ผูสูงอายุที่ผานกระบวนการประเมิน/ คัดกรองสุขภาพ
พบวามีความผิดปกติดานรางกายและหรือจิตใจ รวมถึงผูสูงอายุกลุมติดบาน ติดเตียง
ผูพิการ หมายถึง ผูสูงอายุที่มีความผิดปกติหรือบกพรองทางรางกาย ทางสติปญญา
หรือจิตใจ มีขอจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวัน หรือเขาไปมีสวนรวมทาง
สังคม เนื่องจากมีความบกพรองทางการเห็น การไดยนิ การเคลื่อนไหว การสื่อสาร
จิตใจ อารมณ พฤติกรรม สติปญญา การเรียนรู หรือความบกพรองอื่นใด
การพัฒนาทักษะทางกายและใจ หมายถึง ผูสูงอายุกลุมเสี่ยง / ผูพิการไดรับการ
พัฒนาใหมีความรู ความเขาใจ มีท ักษะในการดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิต สามารถจัดการ
สุขภาพตนเองไดและมีสวนรวมในกิจกรรมชุมชนตามความรู ความสามารถและศักยภาพของบุคคล
ไมนอยกวารอยละ 80
ผูสูงอายุ ผูพิการ
สํารวจ
รพ.สต./สอ. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
A=จํานวนผูสูงอายุ/ผูพิการ ที่ไดรับการพัฒนาทักษะทางกาย และใจ
B=จํานวนผูสูงอายุ/ผูพิการทั้งหมด
(A/B) x 100
ทุก 6 เดือน โดยทีมนิเทศงานและตรวจราชการกระทรวง
1. แพทยเอกชัย เพียรศรีวัชรา โทร. 0 2590 4503, 08 1600 8543
2. นางวิมล บานพวน โทร. 0 2590 4508, 08 1444 2864
สํานักสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย

รายละเอียดตัวชี้วัดการดําเนินสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคตามกลุมวัย กระทรวงสาธารณสุข ปงบประมาณ 2556

65

ตัวชี้วัด
คํานิยาม
เกณฑเปาหมาย
ประชากรกลุมเปาหมาย
วิธีการจัดเก็บขอมูล
แหลงขอมูล
รายการขอมูล 1

รายการขอมูล 2
สูตรคํานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
ผูใหขอมูลทางวิชาการ/
ผูประสานงานตัวชี้วัด

50. รอยละของผูสูงอายุ ไดรับการคัดกรองเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง
การคั ด กรองเบาหวาน/ความดั น โลหิ ต สู ง ตามเกณฑ หมายถึ ง การ
ตรวจวัดระดับน้ําตาลในเลือด(Fasting plasma glucose /Fasting
capillary glucose) และวัดความดันโลหิต
ไมนอยกวารอยละ 90
ผูสูงอายุที่มีอายุ 60 ปขึ้นไป
บันทึกขอมูลผานโปรแกรมของโรงพยาบาล
ฐานขอมูล 21/43 แฟม

A = จํานวนผูสูงอายุไดรับการตรวจวัดระดับน้าํ ตาลในเลือด(Fasting plasma
glucose /Fasting capillary glucose) และวัดความดันโลหิต อยางนอยปละ
1 ครั้ง ใหนับรวมผูปวยโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงทีไ่ ดรับการตรวจวัด
ระดับน้าํ ตาลในเลือด/ความดันโลหิตเปนประจําอยูแลว
B = จํานวนผูส ูงอายุทั้งหมดในพื้นที่รับผิดชอบ
(A/B) X 100
ทุก 3 เดือน โดยทีมนิเทศงานและผูตรวจราชการกระทรวง , กรมควบคุมโรค,
กรมการแพทย, กรมอนามัย
แพทย์หญิงจุรีพร คงประเสริ ฐ รองผูอ้ าํ นวยการสํานักโรคไม่ติดต่อ

ดร.ศิริลักษณ จิตตระเบียบ
สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค

โทรศัพท 0 2590 3985, 0 2590 3987
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ตัวชี้วัด
คํานิยาม

เกณฑเปาหมาย
ประชากรกลุมเปาหมาย
วิธีการจัดเก็บขอมูล

แหลงขอมูล
รายการขอมูล 1
รายการขอมูล 2
สูตรคํานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
ผูใหขอมูลทางวิชาการ/
ผูประสานงานตัวชี้วัด

51. รอยละของผูปวยโรคซึมเศราเขาถึงบริการ
การเขาถึงบริการ หมายถึง การที่ประชาชนผูซึ่งไดรับการวินิจฉัยวา เปนโรค
ซึมเศรา ไดรับการดูแลรักษาดวยวิธีทางการแพทย ที่มีหลักฐานทางวิชาการที่
พิสูจนวา ไดผลชัดเจน เชน จิตบําบัด เภสัชบําบัด การรักษาดวยไฟฟา ฯลฯ
หรือไดรับการชวยเหลือตามแนวทางอยางเหมาะสมจากหนวยบริการทุก
สถานบริการของประเทศไทย
ผูปวยโรคซึมเศรา หมายถึง ประชาชนที่เจ็บปวยดวยโรคจิตเวชที่มีอาการ
สอดคลองกับ Depressive Disorder ตามมาตรฐานการจําแนกโรคระหวาง
ประเทศขององคกรอนามัยโลกฉบับที่ 10 (ICD - 10: International
Classification of Diseases and Health Related Problems - 10)
หมวด F32, F33 และ F34.1 หรือเทียบเคียงในกลุมโรคเดียวกันกับการ
วินิจฉัยตามเกณฑวินิจฉัยโรคของสมาคมจิตแพทยอเมริกัน ฉบับที่ 4 (DSMIV: Diagnostic and Statistical Manual of Mental disorders IV) ที่มา
รับบริการในปงบประมาณ 2556 ทั้งรายเกาและรายใหม
เทากับหรือมากกวา รอยละ 31
ประชาชนในพื้นที่ทุกจังหวัดในประเทศไทย (ที่มีอายุ 15 ปขึ้นไป)
กรมสุขภาพจิตรวบรวมขอมูลการเขาถึงบริการจากสถานบริการสาธารณสุข
ทัว่ ประเทศจากการรายงานที่มี 5 ทางเลือกขึ้นกับ ความสะดวกของพื้น ที่
ดังตอไปนี้
1. ขอมูลจากการบันทึกจากมาตรฐานขอมูล 21 หรือ 43 แฟม
2. ขอมูลจากการบันทึกกิจกรรมทาง program online
3. ขอมูลจากการบันทึกกิจกรรมทาง program offline
4. จากการรายงานทางเอกสารดวยแบบฟอรมที่กําหนด
5. ขอมูลจาก file ขอมูลแบบ excel หรือ word
รพศ./รพท./รพสต. ที่ใชฐานขอมูล 21 หรือ 43 แฟม หนวยบริการในสังกัด
สํานักอนามัย หนวยบริการสาธารณสุขอื่นในกรุงเทพมหานคร และในสังกัด
กรมสุขภาพจิต
A= จํานวนผูปวยโรคซึมเศราที่เขาถึงบริการปงบประมาณ 2556
B= จํานวนผูปวยโรคซึมเศราคาดประมาณจากความชุกที่ไดจากการสํารวจ
(A/B) X100
ปละ 2 ครั้ง โดยทีมนิเทศงานและตรวจราชการกระทรวง ,กรมสุขภาพจิต
กรมสุขภาพจิต
โทรศัพท 0 4535 2599 โทรสาร 0 4535 2598
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ตัวชี้วัด 52.1-52.3
คํานิยาม

เกณฑเปาหมาย
ประชากรกลุมเปาหมาย
วิธีจัดเก็บขอมูล
แหลงขอมูล
รายการขอมูล 1
รายการขอมูล 2
สูตรการคํานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
ผูใหขอมูลทางวิชาการ /
ผูประสานงานตัวชี้วัด

52 รอยละของคลินิกผูสูงอายุ ผูพิการคุณภาพ
52.1 :ร อ ยละของโรงพยาบาล 120 เตี ย งขึ ้น ไป มี ค ลิ นิ ก ผู สู ง อายุ
คุณภาพไมนอยกวารอยละ 70
ผูสูงอายุ หมายความตาม หมายถึง บุคคลซึ่งมีอายุตั้งแตหกสิบปบริบูรณ
ขึ้นไป
คลินิกผูสูงอายุคุณภาพ หมายถึง หนวยบริการพิเศษผูสูงอายุที่
ใหบริการผูปวยนอก และดําเนินการตามเกณฑคลินิกผูสูงอายุคุณภาพ
โรงพยาบาล 120 เตียงขึ้นไป หมายถึง โรงพยาบาลสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ไดแก โรงพยาบาลศูนย 25 แหง โรงพยาบาลทั่วไป 70 แหง
และโรงพยาบาลชุมชน 19 แหง รวมทัง้ สิน้ 117 แหง (ขอมูลเพิ่มเติม
www.agingthai.org) (รายชื่อดังเอกสารหมายเลข 1)
ไมนอยกวารอยละ 70
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่มีขนาด 120 เตียงขึ้นไป
สํารวจ/ประเมินตามเกณฑมาตรฐาน
1.นิเทศโดย ผูอํานวยการสํานักแพทยเขต กรมการแพทย
2. Self Asessment โดยโรงพยาบาล 120 เตียงขึ้นไป (กลุมเปาหมาย)
A=โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขขนาด 120 เตียงขึ้นไป ที่มีคลินิก
ผูสูงอายุผานเกณฑคุณภาพ
B=โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขขนาด 120 เตียงขึ้นไป 118 แหง
(A/B) X100
ทุก 6 เดือน โดยทีมนิเทศงานและตรวจราชการกระทรวง , กรมการแพทย
นางสาวปยะนุช ชัยสวัสดิ์ tidtuy13@hotmail.com
นายพินิจ เอิบอิ่ม : piniterbim@gmailcom
สถาบันเวชศาสตรผูสูงอายุ กรมการแพทย โทรศัพท 0 2591 8277
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ตัวชี้วัด
คํานิยาม

เกณฑเปาหมาย
ประชากรกลุมเปาหมาย
วิธีการจัดเก็บขอมูล
แหลงขอมูล
รายการขอมูล 1
รายการขอมูล 2
สูตรคํานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
ผูใหขอมูลทางวิชาการ /
ผูประสานงานตัวชี้วัด

52. รอยละของคลินิกผูสูงอายุ ผูพิการคุณภาพ(ไมนอยกวา 70)
52.2 รอยละของคลินิกสายตาเลือนรางใน รพศ/รพท.ที่มีคุณภาพ
52.3 รอยละของคลินิกเวชกรรมฟนฟูใน รพศ/รพท.ที่มีคุณภาพ
คลินิกสายตาเลือนราง หมายถึง คลินิกที่มีการใหบริการตรวจประเมิน
ฟนฟูสมรรถภาพและพิจารณาอุปกรณเครื่องชวยทางการเห็นแกคนสายตา
เลือนราง

คลิ นิ ก เวชกรรมฟ น ฟู หมายถึง คลิ นิ กทีใ่ ห บ ริ การตรวจประเมิ น ฟ น ฟู
สมรรถภาพ และพิจารณาอุปกรณเครื่องชวยแกผูปวย/คนพิการทางรางกายหรือ
การเคลือ่ นไหว

รอยละ 70
รพศ/รพท. ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่มีคลินิกสายตาเลือนรางหรือคลินิก
เวชกรรมฟน ฟู

สํารวจ/ประเมินตามเกณฑมาตรฐาน
จากการสํารวจ
A1 = จํานวนคลินิกสายตาเลือนรางใน รพศ/รพท.ที่ไดรับการพัฒนาใหมี
คุณภาพ ตามเกณฑมาตรฐาน
A2 = จํานวนคลินิกเวชกรรมฟนฟูใน รพศ/รพท.ที่มีคุณภาพ
B1 = จํานวน รพศ/รพท. ที่มีคลินิกสายตาเลือนราง (จํานวน 16 แหง)
B2= จํานวน รพศ/รพท. ทีม่ ีคลินิกเวชกรรมฟนฟู
ตัวชี้วัด 38.2 = (A1/ B1) X100
ตัวชี้วัด 38.3 = (A2/ B2) X100
ปละ 1 ครั้ง โดยทีมนิเทศงานและตรวจราชการกระทรวง , กรมการแพทย
กรมการแพทย
โทรศัพท 0 2591 4242 ตอ 6734
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ตัวชี้วัดที่ 53 รอยละของคลินิกผูสูงอายุ ผูพิการคุณภาพ (ไมนอ ยกวา 70)
ตัวชี้วัดยอยที่ 1 : รอยละของโรงพยาบาล 120 เตียงขึ้นไป มีคลินิกผูสูงอายุคุณภาพไมนอยกวารอยละ 70
(จํานวนโรงพยาบาล)
หลักการและเหตุผล
• วิสัย ทัศนในประเด็น ของ Strategic Focus คือ“ภายในทศวรรษตอไป คนไทยทุกคนจะมี
สุขภาพแข็งแรงเพิ่มขึ้นเพื่อสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศทั้งทางตรงและ
ทางออมอยางยัง่ ยืน”
• เปาหมายใหเกิดผลกระทบในระดับชาติ โดยในระยะ 10 ปขางหนา ใหประชาชนมีอายุคาด
เฉลี่ยของการมีสุขภาพดีไมนอยกวา 72 ป
• รอยละของผูสูงอายุที่เปนโรคสมองเสื่อมไมเกิน 10 ในระยะ 3 - 5 ป
• ผูสูงอายุ ผูพิการ ไดรับการพัฒนาทักษะทางกาย และใจ ไมนอยกวารอยละ 80 ในระยะ 1 ถึง
2 ป
• เปาหมายใน 1 ป คือมีคลินิกผูสูงอายุ ผูพิการคุณภาพ ไมนอยกวารอยละ 70
• แผนผู สู ง อายุ แ ห ง ชาติ ฉบั บ ที ่ 2 (พ.ศ. 2545 – 2564) ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง ครั ้ง ที ่ 1 พ.ศ. 2552
(ยุทธศาสตรท่ี 3 มาตรการที่ 4.7) ใหจัดตั้งคลินิกผูสูงอายุในโรงพยาบาลของรัฐ ที่มีขนาด
เตียงตั้งแต 120 เตียงขึ้นไป ทั้งนี้ ในปจจุบันประเทศไทยมีโรงพยาบาลของรัฐ ทีม่ ีคุณลักษณะ
ดั งกล า ว ได แ ก โรงพยาบาลศู น ย จํานวน 25 แห ง โรงพยาบาลทัว่ ไป จํ านวน 70 แห ง และ
โรงพยาบาลชุมชน จํานวน 22 แหง รวมทัง้ สิน้ 117 แหงทัว่ ประเทศ
• เพื่อใหการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงการแปลงแผนผูสูงอายุแหงชาติ
ระยะ 20 ป (แผนผูสูงอายุแหงชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545 – 2564) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.
2552) สูก ารปฏิบัติโดยเกิดประสิทธิผล และผลลัพธตอประชาชน ประสานกับการดําเนินงาน
สงเสริมสุขภาพและปองกันโรคในกลุมวัยผูสูงอายุ ดาน National Program ภายใตแผนงานดูแล
สุขภาพผูสูงอายุ
วัตถุประสงค
1.
เพื่อใหมีหนวยบริการพิเศษผูสูงอายุที่ผูปวยนอก
2.
เพื่อใหเปนหนวยรวบรวมขอมูลดานการบําบัดรักษา
3.
เพื่อเปนแหลงรวบรวมขอมูลทางวิชาการดานเวชศาสตรผูสูงอายุ
4.
เพื่อเปนจุดประสานงานระหวางหนวยงานตาง ๆ ทั้งในและนอกโรงพยาบาล เชน ประสานงาน
ดานสังคม องคการปกครองสวนทองถิ่น ชมรมผูสูงอายุ
5.
เปนหนวยพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุของโรงพยาบาล
ยุทธศาสตร
1. การพัฒนาการบริการคลินิกผูสูงอายุที่งานผูปวยนอก(OPD)
2. การพัฒนาความรูดานเวชศาสตรผูสูงอายุแกบุคลากรสาธารณสุข
3. การติดตามประเมินผลและสรางแรงจูงใจ
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กลวิธีการดําเนินงาน
1. พัฒนาระบบบริการผูสูงอายุในโรงพยาบาล โดยเริ่มที่คลินิกผูสูงอายุคุณภาพ ตามเปาหมายระยะ 1 ป
ของกระทรวงสาธารณสุข
2. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรหลักดานเวชศาสตรผูสูงอายุ ไดแกการบริการคัดกรอง ใหคําปรึกษา และ
ตรวจรักษา ในคลินิกผูสูงอายุคุณภาพ โดยเนนประเด็นภาวะสมองเสื่อม และ กลุมโรคผูสูงอายุ
(Geriatric Syndromes ) เปนปญหาสําคัญในพื้นที่
การบริการในคลินิกผูสูงอายุคุณภาพ มีดังนี้
1. การบําบัดรักษา/ฟนฟูสุขภาพผูสูงอายุในกลุมอาการ Geriatric Syndromes
สําหรับผูปวยที่เขามารักษาโรคในโรงพยาบาล การซักประวัติผูปวยสูงอายุ ควรจะมีการซักประวัติ
อาการตามระบบ ดังนี้
เรื่องกิจวัตรประจําวัน
เรื่องการขับถาย
เรื่องทางระบบประสาท Cognitive/Mental Assessment, Sensory loss
Fall and Gait disorder
- Psychological Assessment
- Functional Assessment
สรุปปญหาผูสูงอายุที่ตรวจใน 4 ประเด็น ในเวชระเบียน ไดแก
โรคและปญหาตาง ๆ ทางกาย
โรคและปญหาตาง ๆ ทางสมองและจิตใจ
ปญหาทางสังคม
ปญหาเกี่ยวกับความสามารถในการดูแลตนเองของผูสูงอายุ
2. การสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรคหรือความพิการ
ไดแกการสงเสริมสุขภาพ การปองกัน/ ใหคําปรึกษาปญหาสุขภาพผูสูงอายุ
1.
การใหวัคซีนปองกันโรค
2.
การฟนฟูสมรรถภาพรางกาย
3. ใหคําปรึกษาปญหาสุขภาพผูสูงอายุ
1. การใหคําแนะนําในการดูแลรักษาโรคเรื้อรังดวยตนเอง
2. การใหคําแนะนําดานโภชนาการที่เหมาะสม
3. การใหความรูเรื่องการเขาถึงแหลงขอมูลที่เปนประโยชน
4. การใหคําปรึกษาแกญาติหรือผูดูแลผูสูงอายุ
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แผนผังการใหบริการในคลินิกผูสูงอายุ

ผูปวย
เวชระเบียน

ผูปวยนัด

คลินิกเฉพาะโรค
(Med Ortho Dentist etc. )
ปรึกษา/สงตอ

คัดเลือกบางราย

ซักประวัติ

คลินิกผูส ูงอายุ
ปรึกษา/สงตอ

GP

ปรึกษา/สงตอ

IPD

ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ (KPIs) และเปาหมาย (Target) กระทรวงสาธารณสุข
1. รอยละของคลินิกผูสูงอายุ ไมนอยกวา 70 (เปาหมาย 1 ป)
2. รอยละของผูสูงอายุที่เปนโรคสมองเสื่อมไมเกิน 10 (ใน 3-5ป)
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แบบประเมินคลินิกผูสูงอายุคุณภาพ

โรงพยาบาล.................................................................................................จังหวัด....................................
กรุณาทําเครื่องหมาย  หมายถึง มี และ X หมายถึง ไมมี
รายการประเมิน
1. มีสถานที่ชัดเจนเปนสัดสวนในรูปแบบการใหบริการผูปวยนอก
2. สิ่งแวดลอมที่เหมาะสมสําหรับผูป วยสูงอายุ ไดแก (ครบ 4 ขอ = 1 คะแนน)
2.1 มีปายบงชี้คลินิกผูส ูงอายุ/หนวยบริการอยางชัดเจน

ผล

2.2 ราวจับทางเดินอํานวยความสะดวกแกผูสูงอายุ
2.3 ทางลาด
2.4 หองน้ําผูสงู อายุ/ผูพิการ
3. มีการดําเนินงานคลินิกผูสูงอายุคุณภาพตามมาตรฐาน
4. มีพยาบาลดําเนินงานคลินิกฯผานการฝกอบรมเฉพาะดานการบริการสุขภาพผูสงู อายุ
5. เจาหนาที่สหสาขาวิชาชีพ (นักกายภาพบําบัด เภสัชกร นักสังคมสงเคราะห นักวิชาการ
สาธารณสุข นักจิตวิทยาฯ)
6. จํานวนวันในการใหบริการ อยางนอย 1 วัน ตอสัปดาห
7. มีการประเมิน/คัดกรอง Geriatric Assessment
7.1 ADL , IADL
7.2 Dementia
8. มีการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ
9. มีการรวบรวมจํานวน
ผูปวยสูงอายุของโรงพยาบาลทีม่ ี Geriatric Syndromes
ดังนี้ ไดแก
Dementia
รหัสทางการแพทย (ICD-10)
Incontinence
Osteoarthritis
ดังเอกสารแนบหมายเลข 3
Fall
Depression
10. มีการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพดานการบริการสุขภาพผูสูงอายุอยางนอย
ปละ 1 ครั้ง (ใชการสัมภาษณผูปฏิบัตงิ าน)
11. มีการประเมิน/คัดกรอง Geriatric Assessment ในผูสูงอายุกลุมเสี่ยง*
Incontinence
Fall
วิธีการประเมินดังภาคผนวก ก- ฉ
Nutrition
Depression
12. มีแพทย รับผิดชอบประจําปฏิบัติงานในคลินิกผูส ูงอายุ
เกณฑการพิจารณา
มีตั้งแต ขอ 1 – 9 หมายถึง ผานตามเกณฑคลินิกคุณภาพ
มีตั้งแต ขอ 1- 11 หมายถึง ดีมากตามเกณฑคลินิกผูส ูงอายุคุณภาพ
มีครบทุกขอ หมายถึง ดีเลิศ

ลงชื่อ..............................................................................

*หมายเหตุ: ผูสูงอายุกลุม เสี่ยง หมายถึง
- อายุ 75 ปขึ้นไป

รายละเอียดตัวชี้วัดการดํ(………………………………………………..…………………..)
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เขต
จังหวัด
1 จ.เชียงใหม
จ.เชียงราย
จ.แมฮอ งสอน
จ.ลําปาง
จ.ลําพูน
จ.นาน
จ.พะเยา
2

จ.แพร
จ.พิษณุโลก
จ.ตาก

รพศ.
1.รพ.เชียงรายประชานุ
เคราะห
2.รพ.ลําปาง

3.รพ.พุทธชินราช

จ.เพชรบูรณ
จ.สุโขทัย

3

4

จ.อุตรดิตถ
จ.กําแพงเพชร
จ.พิจิตร
จ.นครสวรรค
จ.อุทัยธานี
จ.ชัยนาท
จ.ลพบุรี

4.รพ.อุตรดิตถ
5.รพ.สวรรคประชา
รักษ

จ.พระนครศรีอยุธยา 6.รพ.ระนครศรีอยุธยา

จ.สระบุรี
จ.นนทบุรี

จ.ปทุมธานี
จ.สิงหบุรี
จ.อางทอง

7.รพ.สระบุรี

รพท.
1.รพ.นครพิงค

รพช.
1.รพ.สันปาตอง
2.รพ.จอมทอง
3.รพ.พาน

2.รพ.ศรีสังวาลย

12

3.รพ.ลําพูน
4.รพ.นาน
5.รพ.พะเยา
6.รพ.เชียงคํา
7.รพ.แพร
8. รพ.สมเด็จพระเจา
ตากสิน
9.รพ.แมสอด
10.รพ.เพชรบูรณ
11.รพ.สุโขทัย
12.รพ.ศรีสังวร
13.รพ.ทุงเสลี่ยม*

4.รพ.สวรรคโลก

14.รพ.กําแพงเพชร
15.รพ.พิจิตร
16.รพ.อุทัยธานี
17.รพ.ชัยนาท
18.รพ.ลพบุรี
19.รพ.บานหมี่
20.รพ.เสนา
21.รพ.พระพุทธบาท
22.รพ.พระนั่งเกลา
23.รพ.ปทุมธานี
24.รพ.สิงหบุรี
25.รพ.อินทรบุรี
26.รพ.อางทอง

รวม

9

5

5.รพ.โคกสําโรง

6.รพ.บางบัวทอง*
7.รพ.บางใหญ*
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เขต
5

จังหวัด
จ.นครนายก
จ.สมุทรสาคร
จ.กาญจนบุรี
จ.นครปฐม
จ.สุพรรณบุรี

จ.ชลบุรี
จ.ระยอง

13.รพ.ระยอง

จ.จันทบุรี
จ.ตราด
จ.สมุทรปราการ
จ.ฉะเชิงเทรา
จ.ขอนแกน
จ.มหาสารคาม
จ.กาฬสินธุ
จ.รอยเอ็ด
จ.หนองคาย
จ.หนองบัวลําภู
จ.อุดรธานี
จ.บึงกาฬ

14.รพ.พระปกเกลา

จ.สมุทรสงคราม
จ.ประจวบคีรีขันธ
จ.เพชรบุรี
จ.ปราจีนบุรี
จ.สระแกว

7

8

รพท.
27.รพ.นครนายก
28.รพ.สมุทรสาคร
29.รพ.พหลพล
พยุหเสนา
30.รพ.มะการักษ

8.รพ.นครปฐม
9.รพ.เจาพระยายมราช 31.รพ.สมเด็จ
พระสังฆราชองคที่ 17
10.รพ.ราชบุรี
32.รพ.บานโปง
33.รพ.ดําเนินสะดวก
34.รพ.โพธาราม
35.รพ.สมเด็จพระพุทธ
เลิศหลา
36.รพ.ประจวบคีรีขนั ธ
37.รพ.หัวหิน
38.รพ.พระจอมเกลา
11.รพ.เจาพระยาอภัย
ภูเบศร
39.รพ.สมเด็จพระ
ยุพราชสระแกว
12.รพ.ชลบุรี

จ.ราชบุรี

6

รพศ.

15.รพ.ขอนแกน

16.รพ.อุดรธานี

รพช.

รวม

8.รพ.กระทุมแบน

15

9.รพ.กบินทรบุรี
10.รพ.อรัญ
ประเทศ
11.รพ.บางละมุง
12.รพ.พนัสนิคม
13.รพ.บานฉาง
14.รพ.แกลง

14

40.รพ.ตราด
41.รพ.สมุทรปราการ
42.รพ.เมืองฉะเชิงเทรา
43.รพ.สิรินธร
15.รพ.ชุมแพ
44.รพ.มหาสารคาม
16.รพ.โกสุมพิสัย
45.รพ.กาฬสินธุ
46.รพ.รอยเอ็ด
47.รพ.หนองคาย
48.รพ.หนองบัวลําภู

7

49.รพ.บึงกาฬ

7
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เขต

จังหวัด

9

จ.เลย
จ.นครพนม
จ.สกลนคร
จ.นครราชสีมา

10

จ.บุรีรัมย
จ.ชัยภูมิ
จ.สุรินทร
จ.ศรีษะเกษ
จ.มุกดาหาร
จ.ยโสธร
จ.อุบลราชธานี

11

12

รพศ.

17.รพ.มหาราช
18.รพ.บุรีรัมย
19.รพ.สุรินทร

20.รพ.สรรพสิทธิ์
ประสงค

จ.อํานาจเจริญ
จ.นครศรีธรรมราช 21.รพ.มหาราช
นครศรีธรรมราช
จ.สุราษฎรธานี
22.รพ.สุราษฎรธานี
จ.ชุมพร
จ.พังงา
จ.ภูเก็ต
จ.ระนอง
จ.กระบี่
จ.ตรัง
23.รพ.ตรัง
จ.นราธิวาส
จ.ปตตานี
จ.พัทลุง
จ.ยะลา
จ.สงขลา
จ.สตูล
รวม

24.รพ.ยะลา
25.รพ.หาดใหญ
25

รพท.
50.รพ.เลย
51.รพ.นครพนม
52.รพ.สกลนคร

53.รพ.ชัยภูมิ
54.รพ.ศรีษะเกษ
55.รพ.มุกดาหาร
56.รพ.ยโสธร
57.รพ.อํานาจเจริญ
58.รพ.เกาะสมุย

รพช.

รวม

17.รพ.ปากชองนานา

18.รพ.บัวใหญ
19.รพ.นางรอง
20.รพ.กันทร
ลักษณ

7

6

21.รพ.ทุง สง
22.รพ.สิชล

59.รพ.ชุมพรเขตอุดมศักดิ์

10

60.รพ.ตะกั่วปา
61.รพ.วชิระภูเก็ต
62.รพ.ระนอง
63.รพ.กระบี่
64.รพ.นราธิวาสราช
นครินทร
65.รพ.สุไหงโก-ลก
66.รพ.ปตตานี
67.รพ.พัทลุง
68.รพ.เบตง
69.รพ.สงขลา
70.รพ.สตูล
70
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คูมือรหัส/ความหมาย Geriatric Syndrome ที่ตองทํารายงานอัตราความชุก และ อุบัติการณ
1. Dementia
รหัส ICD10-TM

ชื่อโรคภาษาอังกฤษ

F00

Dementia in Alzheimer's disease (G30.-+)
Dementia in Alzheimer's disease with early
onset (G30.0*)
Dementia in Alzheimer's disease with late onset
(G30.1*)
Dementia in Alzheimer's disease\, atypical or
mixed type (G30.8*)
Dementia in Alzheimer's disease\, unspecified
(G30.9*)
Vascular dementia

F000
F001
F002
F009
F01
F010
F011
F012
F013
F018
F019
F02
F020
F021
F022
F023
F024
F028
F03

ชื่อโรคภาษาไทย

ภาวะสมองเสื่อมในโรคอัลไซเมอร
ภาวะสมองเสื่อมในโรคอัลไซเมอรชนิดเริ่มเกิดขึ้น
เมื่ออายุนอย (G30.0*)
ภาวะสมองเสื่อมในโรคอัลไซเมอรชนิดเริ่มเกิดขึ้น
เมื่ออายุมาก (G30.1*)
ภาวะสมองเสื่อมในโรคอัลไซเมอรชนิดนอกแบบ
หรือชนิดหลายอยางรวมกัน (G30.8*)
ภาวะสมองเสื่อมในโรคอัลไซเมอร ไมระบุ
รายละเอียด (G30.9*)
ภาวะสมองเสื่อมที่เกิดจากโรคหลอดเลือด
ภาวะสมองเสื่อมในโรคหลอดเลือดชนิดเริ่มตน
Vascular dementia of acute onset
เฉียบพลัน
ภาวะสมองเสื่อมในโรคเนื้อสมองตายจากการขาด
Multi-infarct dementia
เลือดหลายแหง
ภาวะสมองเสื่อมที่เกิดจากโรคหลอดเลือดใต
Subcortical vascular dementia
เปลือกสมอง
Mixed cortical and subcortical vascular
ภาวะสมองเสื่อมที่เกิดจากโรคหลอดเลือดทั้ง
dementia
บริเวณเปลือกและใตเปลือกสมอง
Other vascular dementia
ภาวะสมองเสื่อมที่เกิดจากโรคหลอดเลือดอื่น
ภาวะสมองเสื่อมที่เกิดจากโรคหลอดเลือด ไมระบุ
Vasclar dementia\, uspecified
รายละเอียด
Dementia in other diseases classified elsewhere ภาวะสมองเสื่อมในโรคอื่นที่จําแนกไวที่อื่น
Dementia in Pick's disease (G31.0*)
ภาวะสมองเสื่อมในโรคพิค (G31.0*)
ภาวะสมองเสื่อมในโรคเครอดเฟลดด-จาคอบ
Dementia in Creutzfedt-Jakob disease (A81.0*) (A81.0*)
Dementia in Huntington's disease (G10*)
ภาวะสมองเสื่อมในโรคฮันติงตัน (G10*)
Dementia in Parkinson's disease (G20*)
ภาวะสมองเสื่อมในโรคพารคินสัน (G20*)
Dementia in human immunodeficiency virus
[HIV] disease (B22.0*)
ภาวะสมองเสื่อมในโรคเอดส (B22.0*)
Dementia in other specified diseases classified ภาวะสมองเสื่อมในโรคอื่นที่ระบุรายละเอียดที่
elsewhere
จําแนกไวที่อื่น
Unspecified dementia
ภาวะสมองเสื่อมที่ไมระบุรายละเอียด
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2. Incontinence (ปสสาวะ/อุจจาระเล็ดราด)
รหัส ICD- ชื่อโรคภาษาอังกฤษ
10-TM
N393
Stress incontinence
N394
Other specified urinary incontinence

ชื่อโรคภาษาไทย
กลั้นปสสาวะไมไดเมื่อมีความเคน
ภาวะกลั้นปสสาวะไมไดแบบอื่นที่ระบุรายละเอียด

3. Osteoarthritis
รหัส ICD- ชื่อโรคภาษาอังกฤษ
ชื่อโรคภาษาไทย
10-TM
M170
Primary gonarthrosis\, bilateral
ขอเขาเสื่อมปฐมภูมิ สองขาง
M171
Other primary gonarthrosis
ขอเขาเสื่อมปฐมภูมิแบบอื่น
M172
Post-traumatic gonarthrosis\, bilateral
ขอเขาเสื่อมหลังการบาดเจ็บ สองขาง
M173
Other post-traumatic gonarthrosis
ขอเขาเสื่อมหลังการบาดเจ็บแบบอื่น
M174
Other secondary gonarthrosis\, bilateral
ขอเขาเสื่อมทุติยภูมิแบบอื่น สองขาง
M175
Other secondary gonarthrosis
ขอเขาเสื่อมทุติยภูมิแบบอื่น
M179
Gonarthrosis\, unspecified
ขอเขาเสื่อม ไมระบุรายละเอียด
4. Falls หมายถึง สาเหตุการตายของผูสูงอายุจากการพลัดตก/หกลม (W00 – W19)
5. Depression
รหัส ICD- ชื่อโรคภาษาอังกฤษ
ชื่อโรคภาษาไทย
10-TM
F2040
F2041
F2042
F2043
F2044
F2045
F2048
F2049

Post-schizophrenic depression\,continuous
(including treatment resistant)
Post-schizophrenic depression\,episodic with
progressive deficit
Post-schizophrenic depression\,episodic with
stable deficit
Post-schizophrenic depression\,episodic
remittent
Post-schizophrenic depression\,incomplete
remission
Post-schizophrenic depression\,complete
remission
Post-schizophrenic depression\,other

อารมณเศราหลังเปนโรคจิตเภท ตอเนื่อง รวมถึงดื้อ
ตอการรักษา
อารมณเศราหลังเปนโรคจิตเภท เปนครั้ง ๆ รวมกับ
มีความบกพรองอยางกาวหนา
อารมณเศราหลังเปนโรคจิตเภท เปนครั้ง ๆ รวมกับ
มีความบกพรองอยางคงที่
อารมณเศราหลังเปนโรคจิตเภท เปน ๆ หาย ๆ

อารมณเศราหลังเปนโรคจิตเภท อื่น ๆ

Post-schizophrenic depression\,course
uncertain\,period of observation too short

อารมณเศราหลังเปนโรคจิตเภท การดําเนินโรคไม
แนนอน ระยะสังเกตการณสั้นเกินไป

อารมณเศราหลังเปนโรคจิตเภท หายไมสมบูรณ
อารมณเศราหลังเปนโรคจิตเภท หายสมบูรณ

รายละเอียดตัวชี้วัดการดําเนินสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคตามกลุมวัย กระทรวงสาธารณสุข ปงบประมาณ 2556
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รายละเอียดตัวชี้วดั การดาเนินงานพัฒนาสุขภาพ 25 ตัวชี้วัด
ปีงบประมาณ 2556

ตัวชี้วัดกลุ่มเด็กและสตรี
(ตัวชี้วัด1-3)
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ตัวชี้วัด
คานิยาม

เกณฑ์เป้าหมาย
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาการประเมินผล
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ประสานงานตัวชี้วัด

1.อัตราส่วนมารดาตาย
การตายมารดา (Maternal Mortality) หมายถึง การตายของมารดาตั้งแต่ขณะ
ตั้งครรภ์ การคลอดและหลังคลอด( 6 สัปดาห์หลังคลอด) ไม่ว่าอายุครรภ์จะเป็น
เท่าใดหรือการตั้งครรภ์ที่ตาแหน่งใด จากสาเหตุที่เกี่ยวข้องหรือก่อให้เกิดความ
รุนแรงขึ้น จากการตั้งครรภ์และหรือการดูแลรักษาขณะตั้งครรภ์ และคลอด แต่
ไม่ใช่จากอุบัติเหตุหรือสาเหตุที่ไม่เกี่ยวข้องต่อการเกิดมีชีพ 100, 000 คน รหัส
ICD 10 TM =O00 - O99
ไม่เกิน 18 ต่อการเกิดมีชีพ 100,000 คน
หญิงตั้งครรภ์คลอด มารดาหลังคลอด
ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ เชื่อมโยงฐานข้อมูลสานักนโยบายและยุทธศาสตร์
กระทรวงสาธารณสุข เพื่อประมวลผลข้อมูลการตายของประชากรทั้งประเทศ
ฐานข้อมูลการตาย สนย.
A=จานวนมารดาตายระหว่างการตั้งครรภ์ การคลอด หลังคลอด 6 สัปดาห์
B=จานวนการเกิดมีชีพในช่วงเวลาเดียวกัน
(A/B) x 100,000
ปีละ 1 ครั้ง โดยทีมนิเทศงานและตรวจราชการกระทรวง, กรมอนามัย
กรมอนามัย
โทร. 0 2590 4425-6

รายละเอียดตัวชี้วัดการดาเนินงานพัฒนาสุขภาพ 25 ตัวชีว้ ัด ปีงบประมาณ 2556
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ตัวชี้วัด
คานิยาม
เกณฑ์เป้าหมาย
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมิน
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

2.อัตราตายทารก
การตายของทารก (Infant Mortality) หมายถึง ทารกที่เกิดมีชีพแล้วตายเมื่ออายุ
ต่ากว่า 1 ปี ต่อจานวนเกิดมีชีพพันคน
ไม่เกิน 15 ต่อเกิดมีชีพพันคน
ทารก หรือ เด็กอายุต่ากว่า 1 ปี
ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ เชื่อมโยงฐานข้อมูลสานักนโยบายและยุทธศาสตร์
กระทรวงสาธารณสุข เพื่อประมวลผลข้อมูลการตาย และสาเหตุการตายของ
ประชากรทั้งประเทศ
ฐานข้อมูลการตาย สนย.
A=จานวนทารกอายุต่ากว่า 1 ปี ตายในปีหนึ่ง
B=จานวนการเกิดมีชีพทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน
(A /B) x 1,000
ปีละ 1 ครั้ง โดยทีมนิเทศงานและตรวจราชการกระทรวง ,กรมการแพทย์,
กรมอนามัย
กรมการแพทย์
โทร 089 667 2135,086 060 5378,0 2354 8333-43 ต่อ 3327
กรมอนามัย
โทร 0 2590 4566,089 829 5399

รายละเอียดตัวชี้วัดการดาเนินงานพัฒนาสุขภาพ 25 ตัวชีว้ ัด ปีงบประมาณ 2556
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ตัวชี้วัด
คานิยาม

เกณฑ์เป้าหมาย
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรการคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาการประเมินผล
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

3. อัตราการป่วยด้วยโรคหัด
อัตราการป่วยด้วยโรคหัดในเด็กอายุ0-5 ปีที่พบในสถานบริการในพื้นที่ รายจังหวัด
1. โรคหัด หมายถึง โรคที่ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคหัด ที่มีการรวบรวมข้อมูล
การเกิดโรคและรายงานด้วยบัตรรายงาน 506 / 507 ที่สานักระบาดวิทยากาหนดไว้
2. อัตราป่วยโรคหัด หมายถึง อัตราป่วยด้วยโรคหัดต่อประชากรแสนคน ตามปีปฏิทิน
ไม่เกินร้อยละ 0.5 ต่อประชากรแสนคน
เด็กปฐมวัย (อายุ 0-5 ปี)
ผ่านการรายงานใน 1) ระบบเฝ้าระวังโรค (รายงาน 506), 2) ฐานข้อมูลกาจัดโรคหัด,
3) ฐานข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ
ระบบเฝ้าระวังโรค (รายงาน 506),
A=จานวนผู้ป่วยโรคหัดในเด็กอายุ 0-5 ปี
B=จานวนเด็กอายุ 0-5 ปี
(A/B) x100,000
ทุก 6 เดือน โดยทีมนิเทศงานและตรวจราชการกระทรวง , กรมควบคุมโรค
ศูนย์ประสานงานโครงการกวาดล้างโปลิโอและโรคหัดตามพันธสัญญานานาชาติ
กรมควบคุมโรค
โทร 0 2590 3196-3197

รายละเอียดตัวชี้วัดการดาเนินงานพัฒนาสุขภาพ 25 ตัวชีว้ ัด ปีงบประมาณ 2556
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ตัวชี้วัดกลุ่มเด็กวัยรุ่นและวัยเรียน
(ตัวชี้วัด4-6)

รายละเอียดตัวชี้วัดการดาเนินงานพัฒนาสุขภาพ 25 ตัวชีว้ ัด ปีงบประมาณ 2556
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ตัวชี้วัด
คานิยาม
เกณฑ์เป้าหมาย
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

4. อัตราการตั้งครรภ์ในมารดาอายุ 15-19 ปี
จานวนการตั้งครรภ์ของหญิงอายุ 15 – 19 ปี (การคลอดมีชีวิต+เกิดไร้ชีพ+การแท้ง)
ต่อประชากรหญิงอายุ 15 – 19 ปี พันคน รหัส ICD 10 TM =O00-O99
ไม่เกิน 50 ต่อพันประชากรหญิงอายุ 15 – 19 ปี
หญิงตั้งครรภ์อายุ 15 – 19 ปี ที่คลอดมีชีวิต/เกิดไร้ชีพ/การแท้ง
เก็บรวบรวมข้อมูลจากหญิงตั้งครรภ์ อายุ 15 – 19 ปี ที่มาบริการในสถานบริการ
สาธารณสุข
ฐานข้อมูล21/43 แฟ้ม/สารวจ
A = จานวนการตั้งครรภ์ของหญิงอายุ 15 – 19 ปี (การคลอด+เกิดไร้ชีพ+การแท้ง)
B = จานวนหญิงอายุ 15 – 19 ปี ทั้งหมด (จานวนประชากรกลางปีจากฐานข้อมูล
ทะเบียนราษฎร์)
(A/B) X 1000
ปีละ 1 ครั้ง โดยทีมนิเทศงานและตรวจราชการกระทรวง, กรมอนามัย
กรมอนามัย
โทร 02-590-4166,02-590+4167 โทรสาร 02-590-4163,02-591-8216

รายละเอียดตัวชี้วัดการดาเนินงานพัฒนาสุขภาพ 25 ตัวชีว้ ัด ปีงบประมาณ 2556
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ตัวชี้วัด
คานิยาม

เกณฑ์เป้าหมาย
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรคานวณตัวชี้วัด
ความถีก่ ารรายงาน
ระยะเวลาประเมินผล
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

5.ร้อยละของเด็กวัยเรียนที่มีภาวะอ้วน
เด็กนักเรียน หมายถึง เด็กที่มีอายุตั้งแต่ 6 ปี จนถึง 12 ปีเต็ม
ภาวะอ้วน หมายถึง น้าหนักของเด็กเมื่อเทียบกับมาตรฐานที่ส่วนสูงเดียวกัน อ่าน
ผลได้ที่จุด เริ่มอ้วนและอ้วน (มากกว่า + 2 SD จากกราฟแสดงเกณฑ์อ้างอิงการ
เจริญเติบโตของกรมอนามัย)
ไม่เกินร้อยละ 15
เด็กอายุ 6 -12 ปี
บันทึกข้อมูลในโปรแกรมสถานบริการ
ฐานข้อมูล 21/43 แฟ้ม /สารวจ
A= จานวนเด็กอายุ 6-12 ปี ที่มีภาวะอ้วน
B= จานวนเด็กอายุ 6-12 ปี ที่ชั่งน้าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
(A/B) X 100
ปีละ 2 ครั้ง (เดือนกรกฎาคม และธันวาคม)
ปีละ 2 ครั้ง โดยทีมนิเทศงานและตรวจราชการกระทรวง , กรมอนามัย
กรมอนามัย
โทร 02-590-4334 , โทรสาร 02-590-4339

รายละเอียดตัวชี้วัดการดาเนินงานพัฒนาสุขภาพ 25 ตัวชีว้ ัด ปีงบประมาณ 2556

85

ตัวชี้วัด
คานิยาม
เกณฑ์เป้าหมาย
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรคานวณตัวชี้วัด
ความถี่การรายงาน
ระยะเวลาประเมิน
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

6. อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้า อายุ 0-15 ปี
เด็กอายุตากว่
่ า 15 ปี หมายถึง เด็กแรกเกิดถึงเด็กที่มีอายุต่ากว่า 15 ปี
การจมน้า หมายถึง การจมน้าที่เกิดจากอุบัติเหตุ ยกเว้นที่เกิดจากการใช้ยานพาหนะ
หรือการเดินทางทางน้า และภัยพิบัติ รหัส ICD 10 TM = W65-W74
ไม่เกิน 8 ต่อประชากรเด็กแสนคน
เด็กที่มีอายุต่ากว่า 15 ปี
ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ เชื่อมโยงฐานข้อมูลสานักนโยบายและยุทธศาสตร์
กระทรวงสาธารณสุข เพื่อประมวลผลข้อมูลการตายของประชากรทั้งประเทศ
ฐานข้อมูลการตาย สนย.
A = จานวนเด็กอายุต่ากว่า 15 ปีที่เสียชีวิตจากการจมน้า
B = จานวนประชากรกลางปีของเด็ก อายุต่ากว่า 15 ปี
(A/B) X 100
ปีละ 1 ครั้ง
ปีละ 1 ครั้ง โดยทีมนิเทศงานตรวจราชการกระทรวง , กรมควบคุมโรค
กรมควบคุมโรค
โทร. 02-590 3980 ,3967

รายละเอียดตัวชี้วัดการดาเนินงานพัฒนาสุขภาพ 25 ตัวชีว้ ัด ปีงบประมาณ 2556
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ตัวชี้วัดกลุ่มวัยทางาน
(ตัวชี้วัด 7-10)
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ตัวชี้วัด
คานิยาม
เกณฑ์เป้าหมาย
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
รายการข้อมูล 3
สูตรคานวณตัวชี้วัด 1
ระยะเวลาประเมินผล
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

7.จานวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่
ผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ หมายถึง จานวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ ที่ได้จากการคาด
ประมาณโดยการคานวณจากตัวแบบการระบาดในภูมิภาคเอเซีย (Asian Epidemic
Model : AEM)
จานวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ ปี 2559 ที่ได้จากการคาดประมาณฯ ในปี 2559 เมื่อ
เปรียบเทียบกับจานวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ ปี 2559 ที่ได้จากการคาดประมาณฯ
ในปี 2553 ลดลง 2 ใน 3 (ร้อยละ 67)
ชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย พนักงานบริการหญิง ผู้ใช้ยาด้วยวิธีฉีด คู่อยู่กิน เยาวชน
หญิงตั้งครรภ์และคู่
ใช้ข้อมูลจากการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา การเฝ้าระวังพฤติกรรม การคาดประมาณ
จานวนประชากรแต่ละกลุ่ม การลดการถ่ายทอดเชื้อฯจากแม่สู่ลูก การรักษาด้วยยา
ต้านไวรัสฯ นาไปคานวณในตัวแบบการระบาดในภูมิภาคเอเซีย (AEM)
คณะทางานคาดประมาณผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ประเทศ (Thai working group on
HIV/AIDS Projection)
R = จานวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ลดลง
A = จานวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ ปี 2559 ที่ได้จากการคาดประมาณฯ ในปี 2553
B = จานวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ ปี 2559 ที่ได้จากการคาดประมาณฯ ในปี 2559
R =( A – B)/A x 100
ทุก 5 ปี โดยทีมนิเทศงานและตรวจราชการกระทรวง,ศูนย์อานวยการบริหารจัดการ
ปัญหาเอดส์แห่งชาติ (ศบจอ.)สานักระบาดวิทยา, สานักโรคเอดส์
วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค
ศูนย์อานวยการบริหารจัดการปัญหาเอดส์แห่งชาติ (ศบจอ.)
โทร 081-783-3624
สานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค โทร.02-5901785
สานักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
โทร. 02 590 3208 E-mail. chalermchaisuk@hotmail.com
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ตัวชี้วัด
คานิยาม

เกณฑ์เป้าหมาย
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรคานวณตัวชี้วัด1
หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล
ระยะเวลาประเมินผล
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

8. อัตราตายจากอุบัติเหตุทางถนน
อุบัติเหตุทางถนน (V01-V89) หมายถึง การตายจากอุบัติเหตุจราจรทางบก
ไม่รวมทางน้าและทางอากาศ
ผู้เสียชีวิต หมายถึง ผู้ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน นับตั้งแต่เกิดเหตุถึง 30 วันหลัง
เกิดเหตุ รวมการเสียชีวิตที่จุดเกิดเหตุ ระหว่างนาส่งรพ. ที่ห้องฉุกเฉิน ระหว่างส่งต่อ
(Refer) กรณี Admitted เสียชีวิตในตึกผู้ป่วยภายใน 24 ชม และเสียชีวิตในตึกผู้ป่วย
หลัง 24 ชม. จนถึง 30 วันหลังเกิดเหตุ ทั้งนี้ให้นับข้อมูล รวมทุกกลุ่มอายุ
ไม่เกินร้อยละ 13 ต่อประชากรแสนคน
จานวนประชากรไทยทุกกลุ่มอายุ
ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ เชื่อมโยงฐานข้อมูลสานักนโยบายและยุทธศาสตร์
กระทรวงสาธารณสุข เพื่อประมวลผลข้อมูลการตายของประชากรทั้งประเทศ
ฐานข้อมูลการตาย สนย.
A=จานวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนทั้งหมด (V01-V89)
B=จานวนประชากรกลางปีในช่วงเวลาเดียวกัน
(A/B) X100
สานักนโยบายและยุทธศาสตร์
ปีละ 1 ครั้ง โดยทีมนิเทศงานและตรวจราชการกระทรวง , กรมควบคุมโรค
กรมควบคุมโรค
โทร 0 2590 3981

รายละเอียดตัวชี้วัดการดาเนินงานพัฒนาสุขภาพ 25 ตัวชีว้ ัด ปีงบประมาณ 2556

89

ตัวชี้วัด
คานิยาม
เกณฑ์เป้าหมาย
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมิน
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

9. อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ
อัตราการตายด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจ (I20-I25) หมายถึง จานวนตายด้วยโรคหลอด
เลือดหัวใจในช่วงเวลาเดียวกันต่อประชากรแสนคนในช่วงปีนั้น
ไม่เกิน 20 ต่อประชากรแสนคน
จานวนประชากรไทยตามทะเบียนราษฎร
ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ เชื่อมโยงฐานข้อมูลสานักนโยบายและยุทธศาสตร์
กระทรวงสาธารณสุข เพื่อประมวลผลข้อมูลการตายของประชากรทั้งประเทศ
ฐานข้อมูลการตาย สนย.
A= จานวนการตายด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจ (I20-I25)
B= จานวนประชากรกลางปีในช่วงเวลาเดียวกัน
(A /B) X 100,000
ปีละ 1 ครั้ง โดยทีมนิเทศงานและตรวจราชการกระทรวง , กรมควบคุมโรค
กลุ่มงานอายุรศาสตร์หัวใจ สถาบันโรคทรวงอก
โทรศัพท์ 02-580-6604 ต่อ7201-7202 โทรสาร 081-591-9972
โทรศัพท์ 02-591-9999 ต่อ 7521
โทรสาร 02-591-9794
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ตัวชี้วัด
คานิยาม
เกณฑ์เป้าหมาย
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

10.อัตราตายจากโรคมะเร็งตับ
จานวนของประชากรที่ตายด้วยมะเร็งตับ (C22,C78.7) จากฐานข้อมูลการตายจากใบ
มรณบัตรต่อแสนประชากรในพื้นที่จังหวัด
ไม่เกินร้อยละ 24
จานวนประชากรไทยตามทะเบียนราษฎร์
ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ เชื่อมโยงฐานข้อมูลสานักนโยบายและยุทธศาสตร์
กระทรวงสาธารณสุข เพื่อประมวลผลข้อมูลการตายของประชากรทั้งประเทศ
ฐานข้อมูลการตาย สนย.
A=จานวนของประชากรพื้นที่จังหวัดที่ตายด้วยมะเร็งตับ (C22,C78.7)
B=จานวนประชากรกลางปีในช่วงเวลาเดียวกัน
(A/B) X100 000
ปีละ 1 ครั้ง โดยนิเทศงานและตรวจราชการกระทรวง, กรมการแพทย์
กรมการแพทย์
โทร 0 2354 7025 ,081 935 7334
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ตัวชี้วัดกลุ่มระบบบริการ
(ตัวชี้วัด 11-20)
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ตัวชี้วัด
คานิยาม

เกณฑ์เป้าหมาย
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

11. อัตราของภาวะขาดออกซิเจนระหว่างคลอด
ภาวะขาดออกซิ เ จนระหว่ า งคลอด หมายถึ ง ทารกแรกเกิ ด มี ภ าวะขาด
ออกซิเจนระหว่างคลอด โดยการประเมิน จานวนชีพคะแนน (Apgar score) ที่
1 นาที น้อยกว่าหรือเท่ากับ 7 ที่มาคลอด ณ สถานบริการนั้นๆ ในช่วงเวลาที่
กาหนด
ไม่เกิน 25 ต่อการเกิดมีชีพ 1,000 คน
ทารกเกิดมีชีพที่เกิดในโรงพยาบาลสังกัดสานักงานปลัดกระทรวง
บันทึกข้อมูลในโปรแกรมของโรงพยาบาล
ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม/สารวจ
A=จานวนทารกแรกเกิด Apgar score ที่ 1 นาที น้อยกว่าหรือเท่ากับ หรือ
ข้อมูลวินิจฉัยโรค ICD 10 TM รหัส P210,P211,ญ219*
B=จานวนทารกเกิดมีชีพทั้งหมด
(A/B) x 1,000
ทุก 6 เดือน โดยทีมนิเทศงานและตรวจราชการกระทรวง , กรมการแพทย์
กรมการแพทย์
โทรศัพท์ 0 2354 8333-43 ต่อ 3327
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ตัวชี้วัด
คานิยาม

เกณฑ์เป้าหมาย
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

12. ร้อยละของเด็กที่มีพัฒนาการสมวัย
เด็ กที่ มี พัฒ นาการสมวั ย หมายถึง เด็ กแรกเกิด – 5 ปี ที่ไ ด้ รับ การตรวจ
ประเมินพัฒนาการตามเกณฑ์กรมอนามัยและผ่านทุกข้อ
แบบประเมินอนามัย 55 หมายถึง แบบคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่ใช้
เพื่อเฝ้าระวังติดตามพัฒนาการเด็กและให้คาแนะนาแก่ครอบครัว ส่งเสริมให้
เด็กมีพัฒนาการสมวัย
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
เด็กแรกเกิด-5 ปี (5 ปี 11 เดือน 29 วัน) ที่มารับบริการที่คลินิคเด็กดีและศูนย์
เด็กเล็กฯ
บันทึกข้อมูลในโปรแกรมของโรงพยาบาล
ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม
A=จานวนเด็กแรกเกิดถึงอายุ 5 ปี ที่ได้รับการตรวจประเมินพัฒนาการตาม
เกณฑ์และมีพัฒนาการปกติในช่วงเวลาที่กาหนด
B=จานวนเด็กแรกเกิดถึงอายุ 5 ปีที่ได้รับการตรวจประเมินพัฒนาการตาม
เกณฑ์ทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน
(A/B) x 100
ทุก 6 เดือน โดยทีมนิเทศงานและตรวจราชการกระทรวง, กรมอนามัย
กรมอนามัย
โทรศัพท์ 02 590 4425-6
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ตัวชี้วัด
คานิยาม
เกณฑ์เป้าหมาย
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

13. ร้อยละของเด็กปฐมวัย มีปัญหาฟันน้านมผุ
เด็กปฐมวัยมีปัญหาฟันน้านมผุ หมายถึง เด็กอายุ 3 ปี 11 เดือน 29 วัน
ได้รับการตรวจช่องปากพบว่า ที่ฟันน้านมมีรูผุที่ด้านใดด้านหนึ่งบนฟัน หรือ
เป็นฟันผุที่กินลึกเข้าไปใต้เคลือบฟันมีพื้นหรือผนังนิ่ม
ไม่เกินร้อยละ 57
เด็กอายุ 3 ปี
สารวจ
ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม/สารวจ
A=จานวนเด็กอายุ 3 ปี มีฟันผุ
B=จานวนเด็กอายุ 3 ปี
(A/B) x 100
ทุก 1 ปี โดยทีมนิเทศงานและตรวจราชการกระทรวง, กรมอนามัย
กรมอนามัย
โทรศัพท์ 02 590 4209
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ตัวชี้วัด
คานิยาม

เกณฑ์เป้าหมาย
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล

แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

14. ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการ
การเข้าถึงบริการ หมายถึง การที่ประชาชนผู้ซึ่งได้รับการวินิจฉัยว่า เป็นโรค
ซึมเศร้า ได้รับการดูแลรักษาด้วยวิธีทางการแพทย์ ที่มีหลักฐานทางวิชาการที่
พิสูจน์ว่า ได้ผลชัดเจน เช่น จิตบาบัด เภสัชบาบัด การรักษาด้วยไฟฟ้า ฯลฯ
หรือได้รับการช่วยเหลือตามแนวทางอย่างเหมาะสมจากหน่วยบริการทุกสถาน
บริการของประเทศไทย
ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า หมายถึง ประชาชนที่เจ็บป่ว ยด้วยโรคจิตเวชที่มีอาการ
สอดคล้องกับ Depressive Disorder ตามมาตรฐานการจาแนกโรคระหว่าง
ประเทศขององค์กรอนามัยโลกฉบับที่ 10 (ICD - 10: International
Classification of Diseases and Health Related Problems - 10) หมวด
F32, F33 และ F34.1 หรือเทียบเคียงในกลุ่มโรคเดียวกันกับการวินิจฉัยตาม
เกณฑ์ วิ นิ จ ฉั ย โรคของสมาคมจิ ต แพทย์ อ เมริ กั น ฉบั บ ที่ 4 (DSM-IV:
Diagnostic and Statistical Manual of Mental disorders IV) ที่มารับ
บริการในปีงบประมาณ 2556 ทั้งรายเก่าและรายใหม่
เท่ากับหรือมากกว่า ร้อยละ 31
ประชาชนในพื้นที่ทุกจังหวัดในประเทศไทย (ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป)
กรมสุขภาพจิตรวบรวมข้อมูลการเข้าถึงบริการจากสถานบริการสาธารณสุขทั่ว
ประเทศจากการรายงานที่มี 5 ทางเลือกขึ้นกับความสะดวกของพื้นที่ดังต่อไปนี้
1. ข้อมูลจากการบันทึกจากมาตรฐานข้อมูล 21 หรือ 43 แฟ้ม
2. ข้อมูลจากการบันทึกกิจกรรมทาง program online
3. ข้อมูลจากการบันทึกกิจกรรมทาง program offline
4. จากการรายงานทางเอกสารด้วยแบบฟอร์มที่กาหนด
5. ข้อมูลจาก file ข้อมูลแบบ excel หรือ word
รพศ./รพท./รพสต. ที่ใช้ฐานข้อมูล 21 หรือ 43 แฟ้ม หน่วยบริการในสังกัด
สานักอนามัย หน่วยบริการสาธารณสุขอื่นในกรุงเทพมหานคร และในสังกัด
กรมสุขภาพจิต
A= จานวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่เข้าถึงบริการปีงบประมาณ 2556
B= จานวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสารวจ
(A/B) X100
ปีละ 2 ครั้ง โดยทีมนิเทศงานและตรวจราชการกระทรวง ,กรมสุขภาพจิต
กรมสุขภาพจิต
โทรศัพท์ 0 4535 2599 โทรสาร 0 4535 2598
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ตัวชี้วัด
คานิยาม

เกณฑ์เป้าหมาย
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

15.อัตราป่วยตายด้วยไข้เลือดออก
1. การป่วยตายโรคไข้เลือดออก หมายถึง ผู้ป่วยที่ได้รับบริการทางการแพทย์ใน
สถานบริการทั้งภาครัฐและเอกชนได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคไข้เลือดออก แล้ว
เสียชีวิตในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556
2. โรคไข้เลือดออก หมายถึง โรคที่ได้รับการวินิจฉัยอาการตามเกณฑ์ทางคลินิก
และหรือมีผลตามเกณฑ์ทางห้องปฏิบัติการว่าป่วยด้วยไข้เลือดออกทุกกลุ่ม
อาการ ได้แก่ Dengue Fever (DF), Dengue Hemorrhagic Fever (DHF)
และ Dengue Shock Syndrome (DSS)
ไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปี
ผู้ป่วยไข้เลือดออก
จัดเก็บตามระบบรายงาน 506 สานักระบาดวิทยา โดยเจ้าหน้าที่ระบาดวิทยา
จากสานักงานสาธารณสุขจังหวัด และ สานักอนามัยกรุงเทพมหานคร
จากรายงาน 506 ที่สานักงานสาธารณสุขจังหวัด และ สานักอนามัย
กรุงเทพมหานคร รายงานมาที่สานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
A = จานวนผู้ป่วยและตายด้วยโรคไข้เลือดออกตั้งแต่1 ตุลาคม 2555 - 30
กันยายน 2556
B = จานวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ตั้งแต่1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน
2556
(A/B) X100
ปีละ 1 ครั้ง โดยทีมนิเทศงานและตรวจราชการกระทรวง, กรมควบคุมโรค
กรมควบคุมโรค
โทรศัพท์ 02-590-3104-5 โทรสาร 02-591-8433
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ตัวชี้วัด
คานิยาม

เกณฑ์เป้าหมาย
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรคานวณตัวชี้วัด
หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล
ความถี่การรายงาน

ระยะเวลาประเมินผล
หน่วยงานประมวลผล
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้
ประสานงานนตัวชี้วัด

16.อัตราความสาเร็จของการรักษาวัณโรค
อัตราความสาเร็จของการรักษาวัณโรค หมายถึง ผู้ป่วยวัณโรคปอดเสมหะพบเชื้อราย
ใหม่ที่ได้รับการรักษาหายและครบรวมกัน
รักษาหาย (Cure) หมายถึง ผู้ป่วยที่มีเสมหะบวกเมื่อวินิจฉัย ซึ่งกินยาสม่าเสมอจน
ครบกาหนดมีผลเสมหะเป็นลบอย่างน้อย ๒ ครั้ง โดยที่ผลเสมหะเมื่อสิ้นสุดการรักษา
ต้องเป็นลบด้วย
รักษาครบ (Completed) หมายถึง ผู้ป่วยที่มีเสมหะบวกเมื่อวินิจฉัยและมีผลเสมหะ
เป็นลบ เมื่อรักษาครบในช่วงเข้มข้นแต่ไม่มีผลเสมหะเมื่อสิ้นสุดการรักษา
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
ผู้ป่วยวัณโรคปอดเสมหะพบเชื้อรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนรักษา (ไม่รวมกลุ่มไม่ใช่คนไทย
และผู้ต้องขังเรือนจำ)
จากรายงานเฉพาะของแผนงานวัณโรค (รายงานรอบ 3 เดือนของผลการรักษาวัณโรค
ของผู้ป่วยที่ขึ้นทะเบียนรักษา 12-15 เดือนที่ผ่านมา (รหัส TB 08))
รพศ./รพท./รพช./โรงพยาบาลเอกชน/โรงพยาบาลรัฐอื่นๆ (รายงานเฉพาะของ
แผนงานวัณโรค TB08)
A=จานวนผู้ป่วยวัณโรคปอดเสมหะพบเชื้อรายใหม่ที่ได้รับการรักษาหายและครบ
รวมกัน
B=จานวนผู้ป่วยวัณโรคปอดเสมหะพบเชื้อรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนรักษาในช่วงเวลา
เดียวกัน
(A / B) X 100
รพศ./รพท./รพช./โรงพยาบาลเอกชน/โรงพยาบาลรัฐอื่นๆ
ความถี่ในการรายงาน 3 เดือน/ครั้ง โดย สถานบริการสาธารณสุข ส่งรายงานไปยัง
สานักงานสาธารณสุขภายใน 7 วันหลังสิ้นไตรมาส สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ตรวจสอบข้อมูลรายงาน จัดส่งให้สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1-12 ภายใน 15 วัน
หลังสิ้นไตรมาส และสานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1-12ตรวจสอบข้อมูลรายงาน
และจัดส่งรายงานให้สานักวัณโรค ภายใน 30 วันหลังสิ้นไตรมาส
ทุก 3 เดือน
ทุก 3 เดือน โดยทีมนิเทศงานและผตราจราชการกระทรวง, กรมควบคุมโรค
กรมควบคุมโรค
โทร 0 2212 2279 ต่อ 229
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ตัวชี้วัด 17.1-17.3

คานิยาม

เกณฑ์เป้าหมาย
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

17 ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรองเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
17.1 ประชาชนอายุ 15-34 ปีได้รับการคัดกรองเบาหวานและความดัน
โลหิตสูง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
หลักเกณฑ์การคัดกรองเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงสาหรับกลุ่มอายุ 15-34 ปี
การคัดกรองเบาหวานด้วยวาจา และตรวจน้าตาลในเลือด(Fasting plasma
glucose หรือ Fasting capillary glucose) เมื่อมีความเสี่ยงตั้งแต่ 3 ข้อขึ้นไป
ต้องได้รับการตรวจเลือด
เกณฑ์การคัดกรองมีดังต่อไปนี้
1. มีภาวะน้าหนักเกินและอ้วน (รอบเอว ≥90 ซม. ในผู้ชายหรือ ≥80 ซม.
ในผู้หญิง และ/หรือดัชนีมวลกาย ≥ 25 กก./ม.2)
2 มีประวัติ พ่อ แม่ พี่ น้อง เป็นโรคเบาหวาน
3 มีความดันโลหิตสูง (BP > 140/90 มม.ปรอท) หรือมีประวัติเป็นโรค
ความดันโลหิตสูงหรือรับประทานยาควบคุมความดันโลหิตสูง
4 มีรอยพับรอบคอหรือใต้รักแร้ดา
การคัดกรองความดันโลหิตสูง หมายถึงการตรวจวัดความดันโลหิตตามมาตรฐาน
ร้อยละ 90
ประชาชนอายุ 15-34 ปี
บันทึกข้อมูลผ่านโปรแกรมขรงพยาบาล
ฐานข้อมูล 21/43 แฟ้ม
A=จานวนประชาชนไทยอายุ 15 – 34 ปี ที่ได้รับการคัดกรองเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง
B= จานวนประชาชนไทยอายุ 15 - 34 ปีทั้งหมดในพื้นที่รับผิดชอบ (อาศัยอยู่ใน
พื้นที่มากกว่า 6 เดือนต่อปี)
(A/B) X100
ทุก 3 เดือน โดยทีมนิเทศงานและตรวจราชการกระทรวง , กรมควบคุมโรค,
กรมอนามัย, กรมการแพทย์
กรมควบคุมโรค
โทรศัพท์ 02 590 3985, 02 590 3987
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ตัวชี้วัด

คานิยาม

เกณฑ์เป้าหมาย
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1

รายการข้อมูล 2

สูตรคานวณตัวชี้วัด

17 ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรองเบาหวาน/ความดันโลหิต
สูง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
17.2 ประชาชนอายุ 35-59 ปีได้รับการคัดกรองเบาหวาน
17.3 ประชาชนอายุ 35-59 ปีได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูง
หลักเกณฑ์การคัดกรองเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงสาหรับกลุ่มอายุ 35-59 ปี
การคัดกรองเบาหวานด้วยวาจา และตรวจน้าตาลในเลือด(Fasting plasma
glucose หรือ Fasting capillary glucose) เมื่อมีความเสี่ยงตั้งแต่ 1 ข้อขึ้น
ไปต้องได้รับการตรวจเลือด เกณฑ์การคัดกรองมี 6 ข้อ ดังนี้
1 มีภาวะน้าหนักเกินและอ้วน (รอบเอว ≥90 ซม. ในผู้ชาย หรือ ≥80 ซม.
ในผู้หญิงและ/หรือดัชนีมวลกาย ≥ 25 กก./ม.2)
2 มีประวัติ พ่อ แม่ พี่ น้อง เป็นโรคเบาหวาน
3 มีความดันโลหิตสูง (BP > 140/90 มม.ปรอท) หรือมีประวัติเป็นโรค
ความดันโลหิตสูงหรือรับประทานยาควบคุมความดันโลหิตสูง
4 มีประวัติไขมันในเลือดผิดปกติ (ไตรกลีเซอร์ไรด์ ≥ 250 มก./ดลและ/
หรือ เอส ดี แอล คลอเลสเตอรอล < 35 มก./ดล.
5 ประวัติมีน้าตาลในเลือดสูง (ระดับน้าตาลในเลือดหลังอดอาหาร
(FPG/FCG) = 100-125 มก./ดล. หรือระดับน้าตาลในเลือดหลังดื่ม
น้าตาลกลูโคส 2 ชั่วโมง(OGTT) =140-199 มก./ดล.)
6 ประวัติเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์หรือเคยคลอดบุตรที่มีน้าหนักแรก
คลอดมากกว่า 4 กิโลกรัม
การคัดกรองความดันโลหิตสูง หมายถึง การตรวจคัดกรองความดัน
โลหิตตามมาตรฐาน
หลั ง การคัด กรองเบาหวาน/ความดัน โลหิ ต แจ้ ง ผลโอกาสเสี่ ย ง และ
แนวทางการปฏิบัติตนตามสถานะความเสี่ยง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
ประชาชนไทยอายุ 35-59 ปี ในพื้นที่รับผิดชอบ (อาศัยอยู่ในพื้นที่มากกว่า 6
เดือนต่อปี)
บันทึกข้อมูลผ่านโปรแกรมของโรงพยาบาล
ฐานข้อมูล 21/43 แฟ้ม
A1= จานวนประชาชนไทยอายุ 35-59ปี ที่ไม่รู้ว่าเป็น DM ได้รับการคัดกรอง
ตามมาตรฐาน
A2= จานวนประชาชนไทยอายุ 35-59ปี ที่ไม่รู้ว่าเป็น HT ได้รับการคัดกรอง
ตามมาตรฐาน
B1= จานวนประชาชนไทยอายุ 35-59 ปี ที่ไม่รู้ว่าเป็น DM ทั้งหมด (อาศัยอยู่
ในพื้นที่มากกว่า 6 เดือนต่อปี)
B2= จานวนประชาชนไทยอายุ 35-59 ปี ที่ไม่รู้ว่าเป็น HT ทั้งหมด (อาศัยอยู่
ในพื้นที่มากกว่า 6 เดือนต่อปี)
ตัวชี้วัด 17.2 = (A1/B1) X 100
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100

ระยะเวลาประเมินผล
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด 17.3 = (A2/B2) X 100
ทุก 3 เดือน โดยทีมนิเทศงานและตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ,
กรมควบคุมโรค, กรมอนามัย, กรมการแพทย์
กรมควบคุมโรค
โทรศัพท์ 02 590 3985, 02 590 3987
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ตัวชี้วัด
คานิยาม

เกณฑ์เป้าหมาย
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

18. สัดส่วนของจานวนผู้ป่วยนอกเบาหวานและความดันโลหิตสูงที่ไปรับ
การรักษาที่ ศสม.และรพ.สต.
- ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง (ศสม.) หมายถึง หน่วยบริการปฐมภูมิที่จัดตั้งใน
เขตเทศบาลเมือง/นคร หรือเขตชุมชนหนาแน่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
โรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทั่วไป ให้บริการแบบผสมผสาน ทั้ งด้านการ
รักษา ฟื้น ฟูส ภาพ ส่ งเสริมสุ ขภาพ และการป้องกันโรค ไม่ใช่สถานบริการ
เฉพาะผู้ป่วยนอก (Extended OPD) แต่เน้นบริการสุขภาพในพื้นที่เชิงรุก
(Community Health Service)
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.) หมายถึง หน่วยบริการปฐมภูมิ
ที่ตั้งอยู่ในเขตชนบท ให้บริการแบบผสมผสาน ทั้งด้านการรักษา ฟื้นฟูสภาพ
ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ และการป้ อ งกั น โรค เน้ น บริ ก ารสุ ข ภาพในพื้ น ที่ เ ชิ ง รุ ก
(Community Health Service)
ร้อยละ 50
ผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง
บันทึกข้อมูลในโปรแกรมของสถานบริการ
ฐานข้อมูล 21/43 แฟ้ม
A = จานวนผู้ป่วยนอกเบาหวานและความดันโลหิตสูง มารับการรักษาที่ ศสม.
และรพ.สต. ทั้งหมดในพื้นที่รับผิดชอบ
B = จ านวนผู้ป่วยนอกเบาหวานและความดันโลหิตสูง ทั้งหมดในพื้นที่
รับผิดชอบ
(A/B) X 100
ทุก 6 เดือน โดยทีมนิเทศงานและตรวจราชการกระทรวง,
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โทรศัพท์ 02 590 1637
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ตัวชี้วัด
คานิยาม
เกณฑ์เป้าหมาย
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรการคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/
ผู้ประสานงานตัวชีวัด

19. ร้อยละของ รพศ. ที่มี CMI ไม่น้อยกว่า 1.8 และ รพท. ไม่น้อยกว่า 1.4
19.1 ร้อยละของ รพศ. ที่มี CMI ไม่น้อยกว่า 1.8
19.2 ร้อยละของ รพท. ที่มี CMI ไม่น้อยกว่า 1.4
CMI (Case Mix Index) หมายถึง ค่าเฉลี่ย Relative Weights ของบริการ
ผู้ป่วยในทั้งหมดที่จาหน่ายในช่วงเวลาที่กาหนด
ร้อยละ 80
โรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลทั่วไป
สารวจข้อมูลผ่านทางเวบไซต์ http://phdb.moph.go.th/hssd1/
ฐานข้อมูล CMI
A1= จานวน รพศ. ทีม่ ี CMI ไม่น้อยกว่า1.8
A2= จานวน รพท. ที่มี CMI ไม่น้อยกว่า 1.4
B1= จานวน รพศ. ทั้งหมด
B2= จานวน รพท. ทั้งหมด
ตัวชี้วัด 19.1 = (A1/B1) X 100
ตัวชี้วัด 19.2 = (A2/B2) X 100
ทุก 6 เดือน โดยทีมนิเทศงานและผู้ตรวจราชการกระทรวง,
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โทรศัพท์ 02 590 1740
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ตัวชี้วัด
คานิยาม

เกณฑ์เป้าหมาย
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรการคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/
ผู้ประสานการงานตัวชี้วัด

20. จานวนการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตบริการ
การส่งต่อ หมายถึง การส่งต่อผู้ป่วยเพื่อไปรับการรักษาต่อในสถานบริการ
ระดับเดียวกันหรือสถานบริการที่มีศักยภาพสูงกว่า และทาให้ผู้ป่วยได้รับการ
ส่งต่อไปยังสถานพยาบาลปลายทางนั้น ๆ
เขตบริการ หมายถึง การจัดระบบบริการ 12 เครือข่าย
ลดลงร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
ผู้ป่วยที่มีการส่งต่อไปรับบริการที่สถานบริการอื่น
บันทึกแบบรายงาน
ศูนย์ส่งต่อระดับจังหวัด/เขต/ส่วนกลาง สบรส.
A = จานวนการส่งต่อผู้ป่วยออกนอกเครือข่ายเขต ปี 2555
B = จานวนการส่งต่อผู้ป่วยออกนอกเครือข่ายเขต ปี 2556
(A-B)/A x 100
ทุก 6 เดือน โดยทีมนิเทศงานและตรวจราชการกระทรวง,
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โทรศัพท์ 0 2590 1637-8
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ตัวชี้วัดกลุ่มยาเสพติด
(ตัวชี้วัด 21)
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ตัวชี้วัด
คานิยาม
เกณฑ์เป้าหมาย
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรการคานวณตัวชี้วัด
ระดับการจัดเก็บข้อมูล
ความถี่ในการจัดเก็บ
ระยะเวลาประเมินผล
หน่วยงานประมวลผล
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

21. ร้อยละผู้เสพยาเสพติ ดที่ผ่านการบาบัดที่ไ ด้รับการติด ตามไม่กลับไป
เสพซ้า
ผู้เสพและผู้ ติดยาเสพติด ระบบสมัครใจได้รับการติดตามตามระยะเวลาที่
กาหนด หยุดติดตามและสรุปผลการติดตาม “หยุดได้ /เลิกได้” ในสถาน
บริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข
ร้อยละ 80
ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ระบบสมัครใจ
รวบรวมข้อมูลจากผู้รับบริการ ตามรายงานแบบ บสต.5
สถานบริการสุขภาพ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข (รายงานแบบ บสต.5)
A= จานวนผู้ป่วยยาเสพติดที่ได้รับการติดตามตามระยะเวลาที่กาหนดและ
สิ้นสุดการติดตามทั้งหมด(ไม่นับรวมสรุปจับและเสียชีวิต ) นับความสาเร็จตาม
ช่วงเวลา
B= จานวนผู้ป่วยยาเสพติดที่ได้รับการติดตามตามระยะเวลาที่กาหนดและมี
ช่วงระยะเวลาห่างจากวันจาหน่ายมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี และสรุปสิ้นสุด
การติดตามว่าหยุดได้/เลิกได้
(A / B) x 100
สถานบริการ (โรงพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ ยวข้องการบาบัดรักษา) จัดเก็บ
ข้อมูล ผู้ป่ วยยาเสพติดและบันทึกรายงานในฐานข้อมูลระบบรายงาน บสต.
ผ่านเครือข่าย Internet
ทุก 3 เดือน
ทุก 3 เดือน โดยทีมนิเทศงานและตรวจราชการกระทรวง ,สานักบริหารการ
สาธารณสุข
สานักบริหารการสาธารณสุข
นางพรรณณี วาทิสุนทร , นางลินลา ตุ๊เอี้ยง
โทร 0 2590 1799
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ตัวชี้วัดกลุ่มการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชน
(ตัวชี้วัด 22)
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ตัวชี้วัด
คานิยาม

เกณฑ์เป้าหมาย
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรการคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

22. ร้อยละของอาเภอที่มี District Health System (DHS) ที่เชื่อมโยง
ระบบบริการปฐมภูมิกับชุมชน และท้องถิ่น อย่างมีคุณภาพ ใช้ SRM หรือ
เครื่องมืออื่นๆ ในการทาแผนพัฒนาสุขภาพ
การบริ ห ารจัดการสุ ขภาพระดับอาเภออย่างเป็นเอกภาพ (Unity district
health team) ระหว่างโรงพยาบาล สสอ. , สถานีอนามัย, องค์การบริหารส่วน
ท้องถิ่น, ภาคีเครือข่ายและชุมชน โดยมีการเชื่อมโยงรวมกันเป็นเครือข่ายบริการ
ทั้งระดับทุติยภูมิและระดับปฐมภูมิในอาเภอเดียวกัน ร่วมรับผิดชอบวางแผน
พัฒนาและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่ให้เป็นหนึ่งเดียวกัน ไม่แยกส่วนการ
พัฒ นา ส่ งเสริมให้ ประชาชนมีความร่ว มมื อในการจัดการปัญหาสุ ข ภาพของ
ชุมชนและพร้อมที่จะพัฒนาไปสู่อาเภอสุขภาวะในอนาคตภายใต้ความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วน โดยผ่านการประเมินตามแนวทางที่กาหนด ดังนี้
1.การบริหารจัดการสุขภาพเป็นเอกภาพระดับอาเภอ (Unity district team)
2.การบริหารทรัพยากรร่วมกัน (Resource sharing)
3.การจัดบริการปฐมภูมิที่จาเป็น (Essential care)
4.การสร้ างคุณค่ าและคุณ ภาพกับเครือ ข่ายบริก ารปฐมภู มิ (Appreciation&
quality)
5.ประชาชนและภาคีมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาสุขภาพ (Partnerships)
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25
เครือข่ายสุขภาพระดับอาเภอจานวน 809 เครือข่าย(ดาเนินการในอาเภอที่มีรพ.
ทั่วไปขนาดเล็ก(M1,M2) 35 แห่งและรพ.ชุมชน(F1 F2 F3) 774 แห่ง
รวบรวมจากรายงานของกลุ่มงานระบบบริการสุขภาพ
รายงานกลุ่มงานระบบบริการสุขภาพ
A = จานวนเครือข่ายสุขภาพระดับอาเภอที่มีการบริหารจัดการตามแนวทางที่
กาหนด
B = เครือข่ายสุขภาพระดับอาเภอจานวน 809 เครือข่าย
(A/B) x 100
ทุก 6 เดือน โดยทีมนิเทศงานและตรวจราชการกระทรวง ,
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โทรศัพท์ 0 2590 1638 , 081 9271907
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ตัวชี้วัดธรรมาภิบาล(ประสิทธิภาพ)
(ตัวชี้วัด 23-25)
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ตัวชี้วัด
คานิยาม

เกณฑ์เป้าหมาย
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล1

23.ร้อยละของหน่วยบริการกลุ่มเป้าหมายมีปัญหาทางการเงินลดลง
1. หน่วยบริการกลุ่มเป้าหมาย หมายถึง โรงพยาบาลสังกัดสานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน จานวน 175 แห่ง จาแนกเป็น 2 กลุ่ม
คือ
(1)หน่วยบริการที่มีภาวะวิกฤติทางการเงินเรื้อรังตั้งแต่ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ
2554 ต่อเนื่องถึงไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2555 จานวน 41 แห่ง ประกอบด้วย
โรงพยาบาลทั่วไป 1 แห่ง และโรงพยาบาลชุมชน 40 แห่ง
(2) หน่วยบริการที่มีภาวะวิกฤติทางการเงินระดับ 7 ในไตรมาส 3ปีงบประมาณ
2555 จานวน 134แห่ง ประกอบด้วย โรงพยาบาลศูนย์ 1 แห่ง โรงพยาบาลทั่วไป 4
แห่ง และ โรงพยาบาลชุมชน 129 แห่ง
2. ปัญหาทางการเงิน หมายถึง ผลการประเมินตามเกณฑ์ประเมินภาวะวิกฤติทาง
การเงินที่สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกาหนด อยู่ในระดับ 7 จาแนกเป็น 2
กลุ่ม คือ
(1) กลุ่มภาวะวิกฤติทางการเงินเรื้อรัง คือ หน่วยบริการที่ผลการประเมินตาม
เกณฑ์ประเมินภาวะวิกฤติทางการเงินอยู่ในระดับ 7 ต่อเนื่องตั้งแต่ไตรมาส 4
ปีงบประมาณ 2554 ถึงไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2555
(2) กลุ่มภาวะวิกฤติทางการเงิน ระดับ 7 คือ หน่วยบริการที่ผลการประเมินตาม
เกณฑ์ประเมินภาวะวิกฤติทางการเงินอยู่ในระดับ 7 ในไตรมาส 3 ปีงบประมาณ
2555
3. ปัญหาทางการเงินลดลง หมายถึง ผลการประเมินตามเกณฑ์ประเมินภาวะวิกฤติ
ทางการเงินที่สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกาหนดจากระดับ7 ลดลงน้อยกว่า
หรือ เท่ากับระดับ 4
ร้อยละ 50
หน่วยบริการสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ประสบภาวะวิกฤติทาง
การเงิน จานวน 175 แห่ง
จัดเก็บจากรายงานสถานะทางการเงินหน่วยบริการสังกัดสานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
กลุ่มงานพัฒนาระบบการเงินการคลัง กลุ่มประกันสุขภาพ (http://hfo.in.th)
A1= จานวนหน่วยบริการที่มีผลประเมินภาวะวิกฤติทางการเงินจากระดับ 7 ลดลง
น้อยกว่า หรือเท่ากับระดับ 4 ในกลุ่มที่มีภาวะวิกฤติทางการเงินเรื้อรัง
A2= จานวนหน่วยบริการที่มีผลประเมินภาวะวิกฤติทางการเงินจากระดับ 7ลดลง
น้อยกว่า หรือเท่ากับระดับ 4ในกลุ่มที่มีภาวะวิกฤติทางการเงินระดับ 7
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รายการข้อมูล2

สูตรการคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

B1= จานวนหน่วยบริการสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ประสบภาวะ
วิกฤติ ทางการเงิน เรื้อรัง
B2= จานวนหน่วยบริการสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ประสบภาวะ
วิกฤติ ทางการเงินระดับ7
[(A1/B1*100)+( A2/B2*100)]/2
ทุก 3 เดือน โดยทีมนิเทศงานและตรวจราชการกระทรวง,กลุ่มประกันสุขภาพ
กลุ่มประกันสุขภาพ
โทรศัพท์ : 0 2590 1797 โทรสาร: 0 2590 1568
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ตัวชี้วัด
คานิยาม

เกณฑ์เป้าหมาย
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาการประเมินผล
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

24. ต้นทุนค่ายาและค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์เฉลี่ยลดลง
รัฐบาลมีนโยบายให้มีการประหยัดงบประมาณด้านยาของประเทศเนื่องจาก
ค่ า ใช้ จ่ า ยด้ า นยาโดยเฉพาะในการบริ ก ารผู้ ป่ ว ยนอกของสวั ส ดิ ก าร
รักษาพยาบาลข้าราชการมีแนวโน้มสูงขึ้น และกระทรวงการคลังก็ได้มีก าร
กาหนดมาตรการในการลดค่าใช้จ่ายด้านยาของยาในกลุ่มเป้าหมาย 9 กลุ่มที่
มีค่าใช้จ่ายสูง ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุข ได้มีนโยบายชัดเจนที่จะลด
ค่าใช้จ่ายด้านยาและวัสดุวิทยาศาสตร์ลง โดยการพัฒนาประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการ เพื่อลดต้นทุนค่ายาและลดการสารองยาเพื่อที่โ รงพยาบาล
ต่าง ๆ จะได้มีความคล่องตัวและมีเงินหมุนเวียนเพื่อมาใช้ในการบริหารและ
พัฒนาโรงพยาบาลมากขึ้น
ค่ายา หมายถึง มูลค่าต้นทุนค่ายาที่มีการจัดซื้อ
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ การแพทย์ หมายถึง มูลค่าต้นทุนค่า วัสดุวิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่มีการจัดซื้อ
เฉลี่ยลดลง ร้อยละ 10
โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน
รายงานจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านยา
กลุ่มงานเภสัชกรรมและกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง
http://.dmsic.moph.go.th
A1 = ต้นทุนการจัดซื้อยาปี 55
A2 = ต้นทุนการจัดซื้อยาปี 56
B1 = ต้นทุนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ปี 55
B2 = ต้นทุนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ปี 56
ต้นทุนการจัดซื้อยาลดลง = (A1-A2)/A1 X 100
ต้นทุนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ลดลง = (B1-B2)/B1 X 100
ทุก 6 เดือน โดยทีมนิเทศงานและตรวจราชการกระทรวง,
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โทรศัพท์ 081 613 7997
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ตัวชี้วัด
คานิยาม
เกณฑ์เป้าหมาย
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาการประเมินผล
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

25.ร้อยละของการเบิกจ่ายงบลงทุนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ร้ อ ยละของงบลงทุ น ที่ ไ ด้ รั บ จั ด สรรและโอนเปลี่ ย นแปลงงบประมาณรายจ่ า ย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สามารถเบิกจ่ายได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
หน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รายงานสถานการณ์เบิกจ่ายจากระบบ GFMIS และรายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง
และแผนการใช้เงินจากหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรแจ้งให้เจ้าของเงินงบประมาณ
จากระบบ GFMIS และแบบ ง.700
A = วงเงินงบลงทุนที่ได้รับการจัดสรรและที่โอนเปลี่ยนแปลงที่ได้เบิกจ่าย
B = วงเงินงบลงทุนที่ได้รับการจัดสรรและที่โอนเปลี่ยนแปลง
( A/B) x 100
ทุก 1 เดือน โดยทีมนิเทศงานและตรวจราชการกระทรวง,
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โทรศัพท์ 02 590 1868 , 085 484 2378
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รายละเอียดตัวชี้วดั
การดาเนินงานพัฒนาสุขภาพตามคารับรองการปฏิบัติราชการ
กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2556

ตัวชี้วัดกลุ่มเด็กและสตรี
(ตัวชี้วัด1-14)
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ตัวชี้วัด
คานิยาม

เกณฑ์เป้าหมาย
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

1. ร้อยละของภาวะตกเลือดหลังคลอด
การตกเลือดหลังคลอด (Postpartum hemorrhage: PPH) คือ ภาวะ
ซึ่งมีการเสียเลือดหลังการคลอด ตั้งแต่ 500 ซีซี ขึ้นไปสาหรับการคลอดทาง
ช่องคลอด หรือตั้งแต่ 1000 ซีซี ขึ้นไปสาหรับการผ่าตัดคลอด หรือระดับความ
เข้มข้ น ของเลื อ ด (Hematocrit) ลดลงมากกว่าหรือเท่ ากับ ร้อยละ 10 เมื่ อ
เทียบกับระดับความเข้มข้นของเลือดก่อนคลอด
การประเมินการเสียเลือดในภาวะตกเลือดหลังคลอด โดยทั่วไปการ
ประเมินการเสียเลือดมีหลากหลายวิธี และมักจะมีการประเมินน้อยกว่าความ
เป็ นจริงเสมอ ดัง นั้นการนาเอาอาการแสดงทางคลินิกที่สัมพันธ์กับการเสี ย
เลือดมาพิจารณาร่วมด้วยน่าจะช่วยในการประเมินได้ แต่อย่างไรก็ตามยังต้อง
อาศัยความชานาญและการดูแลผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้การรักษารวดเร็ว
ตามไปด้วย
การวินิจฉัยภาวะตกเลือดหลังคลอด แพทย์จะให้การวินิจฉัยภาวะตก
เลือดหลังคลอด ตามรหัส ICD 10 TM = O72
ไม่เกินร้อยละ 5 เมื่อสิ้นปี 2557
หญิงตั้งครรภ์ที่มาคลอดในโรงพยาบาลสังกัดสานักงานปลัดกระทรวง
บันทึกข้อมูลในโปรแกรมของโรงพยาบาล ให้รหัสการวินิจฉัย O72
ฐานข้อมูล 21/43 แฟ้ม,
A = จานวนหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะตกเลือดหลังคลอดภายหลังการคลอด
ทางช่องคลอดและโดยการผ่าตัดคลอด (รหัส ICD 10 TM =O72)
B = จานวนการคลอดทั้งหมด
(A/B) x 100
ทุก 6 เดือน โดยทีมนิเทศงานและตรวจราชการกระทรวง ,กลุ่มงานสูตินรีเวชศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์
โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์
โทรศัพท์ 0 2354 8108-9 ต่อ 3210,3226
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ตัวชี้วัด
คานิยาม

เกณฑ์เป้าหมาย
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

2. อัตราของภาวะขาดออกซิเจนระหว่างคลอด
ภาวะขาดออกซิ เ จนระหว่ า งคลอด หมายถึ ง ทารกแรกเกิ ด มี ภ าวะขาด
ออกซิเจนระหว่างคลอด โดยการประเมินจานวนชีพคะแนน (Apgar score) ที่
1 นาที น้อยกว่าหรือเท่ากับ 7 ที่มาคลอด ณ สถานบริการนั้นๆ ในช่วงเวลาที่
กาหนด
ไม่เกิน 25 ต่อการเกิดมีชีพ 1,000 คน
ทารกเกิดมีชีพที่เกิดในโรงพยาบาลสังกัดสานักงานปลัดกระทรวง
บันทึกข้อมูลในโปรแกรมของโรงพยาบาล
ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม
A=จานวนทารกแรกเกิด Apgar score ที่ 1 นาที น้อยกว่าหรือเท่ากับ 7 หรือ
ข้อมูลวินิจฉัยโรค ICD10 TM รหัส P210,P211,P219*
B=จานวนทารกเกิดมีชีพทั้งหมด
(A/B) x 1,000
ทุก 6 เดือน โดยทีมนิเทศงานและตรวจราชการกระทรวง, กรมการแพทย์
กรมการแพทย์
โทรศัพท์ 0 2354 8333-43 ต่อ 3327,0 2354 3444
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ตัวชี้วัด

3. ร้ อยละของหญิงตั้งครรภ์ไ ด้รับการฝากครรภ์ค รั้ งแรกก่อนหรื อเท่า กับ
12 สัปดาห์
คานิยาม
หญิงตั้งครรภ์เมื่อรู้ตัวว่าตั้งครรภ์ให้รีบมาฝากครรภ์ครั้ งแรกทันทีโดยอายุครรภ์
ต้องไม่เกิน 12 สัปดาห์
เกณฑ์เป้าหมาย
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
หญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ในโรงพยาบาลสังกัดสานักงานปลัดกระทรวง
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
บันทึกข้อมูลในโปรแกรมของโรงพยาบาล
แหล่งข้อมูล
ฐานข้อมูล 21/ 43 แฟ้ม
รายการข้อมูล 1
A=จานวนหญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ครั้งแรกในสถานบริการสาธารณสุขอายุครรภ์
ก่อนหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์
รายการข้อมูล 2
B=จานวนของหญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ครั้งแรกในสถานบริการสาธารณสุข
สูตรคานวณตัวชี้วัด
(A/B) x 100
ระยะเวลาประเมินผล
ทุก 6 เดือน โดยทีมนิเทศงานและตรวจราชการกระทรวง, กรมอนามัย
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
กรมอนามัย
ผู้ประสานงานจัดทารายงาน โทรศัพท์ 0 2590 4425-6
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คานิยาม

4. ร้อยละของบริการ ANC คุณภาพ
ANC คุณภาพ หมายถึง การจัดระบบบริการในการดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ์
และทารกในครรภ์ ด้วยมาตรฐานใน 6 องค์ประกอบหลัก คือ
1. ให้ความรู้แนวทางการบริการ ANC คุณภาพแก่หญิงตั้งครรภ์และหญิง
ตั้งครรภ์สมัครใจรับบริการ
2. คัดกรองหญิงตั้งครรภ์ด้วย Classifying Form เพื่อแยกหญิงตั้งครรภ์
ปกติหรือมีภาวะเสี่ยง ถ้ามีความเสี่ยงให้ส่งต่อแพทย์เพื่อดูแลเฉพาะ
3. การให้บริการการดูแลสตรีตั้งครรภ์แนวใหม่ฯ ดังนี้

- ซักประวัติ อดีต ปัจจุบัน โรคอายุรกรรม การได้รับวัคซีนป้องกันบาดทะยัก
- ชั่งน้าหนัก วัดส่วนสูง วัดความดันโลหิต ประเมินพฤติกรรมบริโภค
- ตรวจอนามัยในช่องปากด้วยบุคคลากรทันตสาธารณสุขและให้คาแนะนา
- ตรวจ Multiple dipstick Albumin Sugar ตรวจภายใน อัลตร้าซาวน์
ประเมินสุขภาพจิต และการปรึกษาแบบคู่

เกณฑ์เป้าหมาย
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

3. การให้ความรู้ตามแนวทางโรงเรียนพ่อแม่รายกลุ่ม พร้อมข้อแนะนาที่
หญิงตั้งครรภ์จะนาไปเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนได้ด้วยตนเอง
4. ผู้ให้บริการซักถามและตอบคาถามรายบุคคล (ตามแบบฟอร์ม) พร้อมจัด
ให้มีช่องทางติดต่อกับเจ้าหน้าที่ได้ 24 ชั่วโมง และนัดหมายครั้งต่อไป
5. มีการลงบันทึกในสมุดบันทึกสุขภาพเด็กและแนะนาให้ผู้รับบริการใช้ใน
การดูแลสุขภาพ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขตั้งแต่ระดับโรงพยาบาลชุมชนขึ้นไป
สารวจ /ประเมินผลตามเกณฑ์มาตรฐาน
ผลการสารวจ
A=จานวนโรงพยาบาลที่ให้บริการ ANC คุณภาพ
B=จานวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขระดับชมุชนขึ้นไปที่เข้ารับการ
ประเมิน
(A/B) x 100
ปีละ 1ครั้ง โดยทีมนิเทศงานและตรวจราชการกระทรวง,กรมอนามัย
กรมอนามัย
โทรศัพท์ 0 2590 4425-6
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คานิยาม

เกณฑ์เป้าหมาย
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

5. ร้อยละของห้องคลอดคุณภาพ
ห้องคลอดคุณภาพ หมายถึง
1. ห้องคลอดจัดบริการได้ตรงตามมาตรฐานวิชาชีพที่กาหนดของแพทย์
และพยาบาล
2. มีกระบวนการป้องกันและควบคุมความเสี่ยงในสตรีตั้งครรภ์และทารก
แรกเกิดที่สามารถป้องกันอุบัติการณ์ที่ไม่พึงประสงค์สาคัญได้เป็นอย่างดี
- มารดาเสียชีวิตในห้องคลอดน้อยกว่า 18 ต่อการเกิดมีชีพแสนราย
- มารดาตกเลือดหลังคลอดไม่เกินร้อยละ 5
- ทารกขาดออกซิเจนระหว่างคลอดไม่เกิน 25 ต่อการเกิดมีชีพพันคน
3. มีกระบวนการคัดกรองการตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูง (high risk
pregnancy) ตั้งแต่จุดแรกรับและจัดส่งต่อโรงพยาบาลที่มีสูติแพทย์ประจา
ทันที
4. มีก ระบวนการประเมิ น ระยะรอคลอดโดยใช้ ก ราฟดู แ ลการคลอด
(Partograph) และให้พิจารณาส่งต่อเมื่อกราฟผ่านเส้น Alert Line โดยต้อง
พิจ ารณาถึงความเร็ว ในการส่ งต่อให้ ถึงมือสู ติแพทย์ก่อนเวลาที่กราฟจะถึ ง
Action Line (ภายใน4ชั่วโมงหลังจากผ่านเส้น Alert Line)
5. มีกระบวนการเสริมสร้างสุขภาพทั้งมารดาและทารกตามแนวทางของ
โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวระดับทอง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
โรงพยาบาลชุมชน (F2)
สารวจ /ประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน
ผลการสารวจ
A=จานวนโรงพยาบาลชุมชน (F2) ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
B=จานวนโรงพยาบาลชุมชน (F2) ทั้งหมดจานวน 518 แห่ง
(A/B) x 100
ทุก 6 เดือน โดยทีมนิเทศงานและตรวจราชการกระทรวง ,กรมการแพทย์
กลุ่มงานสูตินรีเวชศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์
โทร 0 2354 8108-9 ต่อ 3210 3226, 0 2590 6329
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คานิยาม

เกณฑ์เป้าหมาย
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

6. ร้อยละของบริการ Well Child Clinic (WCC) คุณภาพ
WCC คุณ ภาพ หมายถึง การบริการที่จัดให้แก่เด็ก 0–5 ปี ตามข้อกาหนดของกรม
อนามัยจัดทาขึ้นโดยข้อเสนอแนะของคณะทางานวิชาการโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว
ใน 10 กิจกรรมหลักที่จะส่งเสริมพัฒนาให้เด็กมีการเจริญเติบโตพัฒนาการสมวัย คือ
1. มีการซักประวัติเกี่ยวกับการตั้งครรภ์และการคลอด
2. มีการประเมินการเจริญเติบโต ชั่งน้าหนัก วัดส่วนสูง วัดรอบศีรษะ
3. ประเมินความเสี่ยงของมารดาในโรคพันธุกรรม TSH, Thal,
ดาวน์ซินโดรม, โรคหัวใจ การตั้งครรภ์ไม่พร้อม
4. ประเมินความพร้อมของมารดาในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
5. การคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการเด็กโดยอนามัย 55
6. เด็กที่พัฒนาการล่าช้าให้ประเมินโดยเครื่องมือ TDSI พร้อมสอนผู้เลี้ยงดู
ให้กระตุ้นพัฒนาการ และนัดประเมินซ้าภายใน 1 เดือน หากภายใน 3 เดือนเด็ก
ยังมีพัฒนาการล่าช้า ให้ส่งต่อเพื่อการวินิจฉัยและรักษาโดยจิตแพทย์
7. มีการตรวจร่างกายและตรวจทางห้องปฏิบัติการตามช่วงอายุ
8. มีการตรวจพิเศษตามช่วงอายุ เช่น การวัดความดันโลหิต ภาวะซีด
9. ให้วัคซีนตามช่วงอายุและสังเกตอาการผิดปกติหลังการให้ 30 นาที
10. ให้ความรู้ตามแนวทางโรงเรียนพ่อแม่และการใช้สมุดบันทึกสุขภาพใน
การดูแลตนเองและบุตรพร้อมบันทึก
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
WCC ที่ได้คุณภาพ ผ่านเกณฑ์ของโครงการโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว
สารวจ /ประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน
จากการสารวจ /ประเมิน
A=จานวน WCC ที่ได้คุณภาพ ผ่านเกณฑ์ของโครงการโรงพยาบาลสายใยรักแห่ง
ครอบครัว
B=WCC ที่ได้รับการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพของมาตรฐานโครงการ
โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว
(A/B) x 100
ปีละ 1 ครั้ง โดยทีมนิเทศงานและตรวจราชการกระทรวง ,สถาบันสุขภาพเด็ก
แห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์, กรมอนามัย
กรมอนามัย
โทรศัพท์ 0 2590 4425-6
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คานิยาม

เกณฑ์เป้าหมาย
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

7. ร้อยละของหญิงตั้งครรรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์
หญิงตั้งครรรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ หมายถึง หญิง
ตั้งครรภ์ทมี่ ีประวัติมาฝากครรภ์ตามนัด จานวน 5 ครั้ง ตามระยะเวลาดังนี้
ครั้งที่ 1 ก่อนอายุครรภ์  12 สัปดาห์
ครั้งที่ 2 เมื่ออายุครรภ์ 18 สัปดาห์ (บวก/ลบ ได้ 2 สัปดาห์)
ครั้งที่ 3 เมื่อายุครรภ์ 26 สัปดาห์ (บวก/ลบ ได้ 2 สัปดาห์)
ครั้งที่ 4 เมื่ออายุครรภ์ 32 สัปดาห์ (บวก/ลบ ได้ 2 สัปดาห์)
ครั้งที่ 5 เมื่ออายุครรภ์ 38 สัปดาห์ (บวก/ลบ ได้ 2 สัปดาห์)
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
หญิงตั้งครรภ์ที่มาคลอดในสถานบริการสาธารณสุขทุกคน
บันทึกข้อมูลในโปรแกรมของโรงพยาบาล
ฐานข้อมูล 21/43 แฟ้ม
A=จานวนหญิงคลอดที่มีประวัติ ได้รับการดูแลก่อนคลอดครบทั้ง 5 ครั้งตาม
เกณฑ์
B=จานวนหญิงคลอดในรอบ 6 หรือ 12 เดือน ในปีงบประมาณ
(A/B) x 100
ทุก 6 เดือน โดยทีมนิเทศงานและตรวจราชการกระทรวง, กรมอนามัย
กรมอนามัย
โทรศัพท์ 0 2590 4425-6

รายละเอียดตัวชี้วัดการดาเนินงานพัฒนาสุขภาพตามคารับรองการปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2556
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ตัวชี้วัด
คานิยาม
เกณฑ์เป้าหมาย
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

8. ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน
หญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน หมายถึง หญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการ
ฝากครรภ์และได้รับยาเม็ดที่มีไอโอดีน ปริมาณ 150-200 ไมโครกรัมต่อเม็ด
ร้อยละ 100
หญิงตัง้ ครรภ์ทกุ รายทีม่ ารับบริการฝากครรภ์ในโรงพยาบาลสังกัดสานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
บันทึกข้อมูลในโปรแกรมของสถานบริการ
ฐานข้อมูล 21/43 แฟ้ม
A=จานวนหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน
B=จานวนหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการ
(A/B) x 100
ทุก 6 เดือน โดยทีมนิเทศงานและตรวจราชการกระทรวง, กรมอนามัย
กรมอนามัย
โทรศัพท์ 0 2590 4329, 02 590 4334

รายละเอียดตัวชี้วัดการดาเนินงานพัฒนาสุขภาพตามคารับรองการปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2556
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ตัวชี้วัด
คานิยาม

เกณฑ์เป้าหมาย
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

9. ร้อยละของหญิงหลังคลอดได้รับการดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์
หญิงหลังคลอดได้รับการดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์ หมายถึง มารดาหลัง
คลอดและลูกได้รับการเยี่ยม/ดูแลหลังคลอด โดยบุคลากรทางการแพทย์และ
สาธารณสุข และหรือ อสม. ตามเกณฑ์ จานวน 3 ครั้งดังนี้
ครั้งที่ 1 คือ เยี่ยมหลังคลอด(ทั้งแม่และลูก)ในสัปดาห์แรกอายุบุตร
ไม่เกิน 7 วันนับถัดจากวันคลอด
ครั้งที่ 2 คือ เยี่ยมหลังคลอด(ทั้งแม่และลูก) ในสัปดาห์ที่ 2 ตั้งแต่
บุตรอายุ 8 วันแต่ไม่เกิน 15 วันนับถัดจากวันคลอด
ครั้งที่ 3 คือ เยี่ยมหลังคลอด(ทั้งแม่และลูก) ตั้งแต่บุตรอายุ 16 วัน
แต่ไม่เกิน 42 วัน นับถัดจากวันคลอด
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65
มารดาและลูกหลังคลอดที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของสถานบริการนั้นๆ
บันทึกข้อมูลในโปรแกรมของโรงพยาบาล
ฐานข้อมูล 21/43 แฟ้ม
A=จานวนมารดาหลังคลอดได้รับการดูแลครบ 3 ครัง้ ตามเกณฑ์ ในเวลาที่
กาหนด
B=จานวนมารดาหลังคลอด 6 สัปดาห์ในเวลาเดียวกัน
(A/B) x 100
ทุก 6 เดือน โดยทีมนิเทศงานและตรวจราชการกระทรวง, กรมอนามัย
กรมอนามัย
โทรศัพท์ 0 2590 4425-6

รายละเอียดตัวชี้วัดการดาเนินงานพัฒนาสุขภาพตามคารับรองการปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2556
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ตัวชี้วัด
คานิยาม
เกณฑ์เป้าหมาย
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

10. ร้ อยละของเด็กตั้ง แต่ทารกแรกเกิดจนถึงอายุตากว่า 6 เดือ นแรกมี
ค่าเฉลีย กินนมแม่อย่างเดียว
เด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 5 เดือน 29 วัน กินนมแม่อย่างเดียว (ถามด้วยคาถาม
ภายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาให้ลูกกินอะไรบ้าง แล้วนับเฉพาะแม่ที่ให้ตอบว่ากิน
นมแม่อย่างเดียว)
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
ทารกแรกเกิดจนถึงอายุต่ากว่า 6 เดือนในเขตรับผิดชอบทั้งหมด
บันทึกข้อมูลในโปรแกรมของโรงพยาบาล
ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม
A=จานวนทารกแรกเกิดจนถึงอายุต่ากว่า 6 เดือนที่มารับบริการ WCC อย่าง
เดี ย วภายใน 24 ชั่ ว โมงในช่ ว งเวลาที่ ก าหนด (ครั้ ง ที่ 1 มี น าคม ครั้ ง ที่ 2
กันยายน)
B=จานวนทารกแรกเกิดจนถึงอายุต่ากว่า 6 เดือนที่มารับบริการ WCC ในช่วง
เวลาเดียวกัน
(A/B) x 100
ทุก 6 เดือน โดยทีมนิเทศงานและตรวจราชการกระทรวง, กรมอนามัย
กรมอนามัย
โทรศัพท์ 0 2590 4425-6

รายละเอียดตัวชี้วัดการดาเนินงานพัฒนาสุขภาพตามคารับรองการปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2556
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ตัวชี้วัด
คานิยาม
เกณฑ์เป้าหมาย
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

11. ร้อยละของเด็กอายุ 1 ปี ทีได้รับวัคซีนป้องกันโรคหัด
เด็กอายุ 1 ปี ทีได้รับวัคซีนป้องกันโรคหัด หมายถึง เด็กอายุครบ 1 ปี ในงวด
ที่รายงานได้รับวัคซีนที่มีองค์ประกอบของไวรัสหัด (M, MR, MMR)
ร้อยละ 95
เด็กอายุครบ 1 ปี รายงวด
รายงานความครอบคลุมในระดับตาบลผ่าน สสอ. และ สสจ.ตามลาดับ
โดยรวบรวมรายงานเป็นรายตาบลส่งมายังสานักโรคติดต่อทั่วไป
ทะเบียนติดตามการได้รับวัคซีนในเด็กของสถานบริการ และฐานข้อมูล 21/43
แฟ้ม
A=จานวนเด็กอายุครบ 1 ปี ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ในงวดรายงานนั้น
ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคหัด
B=จานวนเด็กอายุครบ 1 ปี ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ ในงวดรายงานนั้น
(A/B) X100
ปีละ 2 ครั้ง คือรอบวันที่ 31 มีนาคม และวันที่ 30 กันยายน
โดยทีมนิเทศงานและตรวจราชการกระทรวง, กรมควบคุมโรค
กรมควบคุมโรค
โทรศัพท์ 0 2590 3196-9 โทรสาร 02 965 9152

รายละเอียดตัวชี้วัดการดาเนินงานพัฒนาสุขภาพตามคารับรองการปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2556

125

ตัวชี้วัด
(12.1-12.6)

คานิยาม
เกณฑ์เป้าหมาย
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย

วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1

รายการข้อมูล 2
สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

12. ร้อยละของเด็ก 0-2 ปี ได้รับวัคซีนทุกประเภทตามเกณฑ์ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90
12.1 ร้อยละของเด็กอายุ 1 ปี ทีได้รับวัคซีน BCG
12.2 ร้อยละของเด็กอายุ 1 ปี ทีได้รับวัคซีน DTP-HB3
12.3 ร้อยละของเด็กอายุ 1 ปี ทีได้รับวัคซีน OPV3
เด็ก 1 ปี ได้รับวัคซีนทุกประเภทตามเกณฑ์ หมายถึง เด็กอายุครบ 1 ปี ใน
งวดที่รายงาน ได้รับวัคซีน BCG, DTP-HB3, OPV3
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
เด็กที่อาศัยในตาบล มีอายุครบ 1 ปี ในงวดรายงาน (เด็กเกิดในช่วงเดือน
เดียวกับงวดที่รายงาน แต่ผ่านมาแล้ว 1 ปี เช่น รายงานรอบ 6 เดือนแรก
เด็กที่มีอายุครบ 1 ปี ได้แก่ เด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2554 – 31
มีนาคม 2555)
บันทึกข้อมูลในโปรแกรมของสถานบริการ
ฐานข้อมูล 21/43 แฟ้ม และทะเบียนติดตามการได้รับวัคซีนในเด็กของ
สถานบริการ
A1 = จานวนเด็กอายุครบ 1 ปี อาศัยในตาบลในงวดรายงานได้รับวัคซีน BCG
A2 = จานวนเด็กอายุครบ 1 ปีอาศัยในตาบลในงวดรายงานได้รับวัคซีน DTPHB3
A3 = จานวนเด็กอายุครบ 1 ปี อาศัยในตาบลในงวดรายงานได้รับวัคซีน
OPV3
B = จานวนเด็กอายุครบ 1 ปี อาศัยในตาบลในงวดรายงาน
BCG = (A1/B) X100
DTP-HB3 = (A2/B) X100
OPV3 = (A3/B) X100
ทุก 6 เดือน โดยทีมนิเทศงานและตรวจราชการกระทรวง, กรมควบคุมโรค
กรมควบคุมโรค
โทรศัพท์ 0 2590 3196-99

รายละเอียดตัวชี้วัดการดาเนินงานพัฒนาสุขภาพตามคารับรองการปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2556
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ตัวชี้วัด

คานิยาม
เกณฑ์เป้าหมาย
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย

วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

12. ร้อยละของเด็ก 0-2 ปี ได้รับวัคซีนทุกประเภทตามเกณฑ์ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90
12.4 ร้อยละของเด็กอายุ 2 ปี ทีได้รับวัคซีน DTP4
12.5 ร้อยละของเด็กอายุ 2 ปี ทีได้รับวัคซีน OPV4
12.6 ร้อยละของเด็กอายุ 2 ปี ทีได้รับวัคซีน JE2
เด็ก 2 ปี ได้รับวัคซีนทุกประเภทตามเกณฑ์ หมายถึง เด็กอายุครบ 2 ปี
ในงวดที่รายงานได้รับวัคซีน DTP4, OPV4, JE2
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90
เด็กที่อาศัยในตาบล มีอายุครบ 2 ปี ในงวดรายงาน (เด็กเกิดในช่วงเดือน
เดียวกับงวดที่รายงาน แต่ผ่านมาแล้ว 2 ปี เช่น รายงานรอบ 6 เดือนแรก
เด็กที่มีอายุครบ 2 ปี ได้แก่ เด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2553 – 31
มีนาคม 2554)
บันทึกข้อมูลในโปรแกรมของสถานบริการ
ฐานข้อมูล 21/43 แฟ้ม และทะเบียนติดตามการได้รับวัคซีนในเด็กของ
สถานบริการ
A1 = จานวนเด็กอายุครบ 2 ปี อาศัยในตาบลในงวดรายงานได้รับวัคซีน DTP4
A2 = จานวนเด็กอายุครบ 2 ปี อาศัยในตาบลในงวดรายงานได้รับวัคซีน OPV4
A3 = จานวนเด็กอายุครบ 2 ปี อาศัยในตาบลในงวดรายงานได้รับวัคซีน JE2
B = จานวนเด็กอายุครบ 2 ปี อาศัยในตาบลในงวดรายงาน
DTP4 = (A1/B) X100
OPV4 = (A2/B) X100
JE2 = (A3/B) X100
ทุก 6 เดือน โดยทีมนิเทศงานและตรวจราชการกระทรวง, กรมควบคุมโรค
กรมควบคุมโรค
โทรศัพท์ 0 2590 3196-99

รายละเอียดตัวชี้วัดการดาเนินงานพัฒนาสุขภาพตามคารับรองการปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2556
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ตัวชี้วัด
คานิยาม

เกณฑ์เป้าหมาย
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

13. ร้อยละของเด็ก 0-2 ปี มีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน
เด็กอายุ 0-2 ปี หมายถึง เด็กที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด จนถึง 2 ปี
เด็กมีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน หมายถึง เด็กที่มีลักษณะการเจริญเติบโต
3 แบบ คือ
1. เด็กมีส่วนสูงระดับสูงตามเกณฑ์และมีรูปร่างสมส่วน
2. เด็กมีส่วนสูงระดับค่อนข้างสูงและมีรูปร่างสมส่วน
3. เด็กมีส่วนสูงระดับสูงกว่าเกณฑ์และมีรูปร่างสมส่วน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
เด็กอายุแรกเกิด จนถึง 2 ปี
บันทึกข้อมูลในโปรแกรมของโรงพยาบาล
ฐานข้อมูล 21/43 แฟ้ม
A=จานวนเด็กส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน
B=จานวนเด็กที่ชั่งน้าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
(A/B) x 100
ปีละ 4 ครั้ง โดยทีมนิเทศงานและตรวจราชการกระทรวง, กรมอนามัย
กรมอนามัย
โทรศัพท์ 0 2590 4327 โทรสาร 02 590 4339

รายละเอียดตัวชี้วัดการดาเนินงานพัฒนาสุขภาพตามคารับรองการปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2556
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ตัวชี้วัด
คานิยาม

เกณฑ์เป้าหมาย
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

14. ร้อยละของเด็ก 0-2 ปี ได้รับการตรวจพัฒนาการตามวัย
เด็กแรกเกิด - 2 ปี หมายถึง เด็กแรกเกิด - 2 ปี 11 เดือน 29 วันที่มารับ
บริการคลินิกเด็กดีคุณภาพ (WCC) ณ สถานบริการนั้นๆในช่วงรยะเวลาที่
กาหนด(ตามแบบประเมินอนามัย 55)
แบบประเมินอนามัย 55 หมายถึง แบบคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่ใช้เพื่อ
เฝ้าระวังติดตามพัฒนาการเด็กและให้คาแนะนากับครอบครัว ส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการสมวัย
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
เด็กแรกเกิด - 2 ปี (2 ปี 11 เดือน 29 วัน) ที่มารับบริการที่คลินิคเด็กดี
บันทึกข้อมูลในโปรแกรมของสถานบริการหรือส่งข้อมูลผ่านสาธารณสุขจังหวัด/
ศูนย์อนามัยที่ 1 – 12 ในระยะแรก
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด/ศูนย์อนามัยที่ 1-12 ในระยะแรก
ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม
A = จานวนเด็กแรกเกิดถึงอายุ 2 ปี ที่ได้รับการตรวจประเมินพัฒนาการตาม
เกณฑ์และมีพัฒนาการปกติในช่วงเวลาที่กาหนด
B = จานวนเด็กแรกเกิดถึงอายุ 2 ปี ในเขตรับผิดชอบทั้งหมด
(A/B) x 100
ทุก 6 เดือน โดยทีมนิเทศงานและตรวจราชการกระทรวง, กรมอนามัย
กรมอนามัย
โทรศัพท์ 0 2590 4425-6

รายละเอียดตัวชี้วัดการดาเนินงานพัฒนาสุขภาพตามคารับรองการปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2556
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ตัวชี้วัดกลุ่มเด็กปฐมวัย
(ตัวชี้วัด15-20)
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ตัวชี้วัด
คานิยาม

เกณฑ์เป้าหมาย
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

15. ร้อยละของเด็กทีมีพัฒนาการสมวัย
เด็กทีมีพัฒนาการสมวัย หมายถึง เด็กแรกเกิด – 5 ปี ที่ได้รับการสุ่มสารวจ
ตรวจประเมินพัฒนาการตามเกณฑ์กรมอนามัยและผ่านทุกข้อ
แบบประเมินอนามัย 55 หมายถึง แบบคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่ใช้
เพื่อเฝ้าระวังติดตามพัฒนาการเด็กและให้คาแนะนาแก่ครอบครัว ส่งเสริมให้
เด็กมีพัฒนาการสมวัย
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
เด็กแรกเกิด-5 ปี (5 ปี 11 เดือน 29 วัน) ที่มารับบริการที่คลินิคเด็กดีและศูนย์
เด็กเล็กฯ
บันทึกข้อมูลในโปรแกรมของโรงพยาบาล
ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม
A=จานวนเด็กแรกเกิดถึงอายุ 5 ปี ที่ได้รับการสุ่มตรวจตรวจประเมิน
พัฒนาการตามเกณฑ์และมีพัฒนาการปกติในช่วงเวลาที่กาหนด(สุ่มครั้งที่ 1
เดือนมีนาคม/สุ่มครั้งที่ 2 เดือนกันยายน)
B=จานวนเด็กแรกเกิดถึงอายุ 5 ปีที่ได้รับการตรวจประเมินพัฒนาการ
ตามเกณฑ์ทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน
(A/B) x 100
ทุก 6 เดือน โดยทีมนิเทศงานและตรวจราชการกระทรวง, กรมอนามัย
กรมอนามัย
โทรศัพท์ 0 2590 4425-6

รายละเอียดตัวชี้วัดการดาเนินงานพัฒนาสุขภาพตามคารับรองการปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2556
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ตัวชี้วัด
คานิยาม
เกณฑ์เป้าหมาย
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

16. ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีปัญหาฟันน้านมผุ
เด็กปฐมวัยมีปัญหาฟันน้านมผุ หมายถึง เด็กอายุ 3 ปี 11 เดือน 29 วัน
ได้รับการตรวจช่องปากพบว่า ที่ฟันน้านมมีรูผุที่ด้านใดด้านหนึ่งบนฟัน หรือ
เป็นฟันผุที่กินลึกเข้าไปใต้เคลือบฟันมีพื้นหรือผนังนิ่ม
ไม่เกินร้อยละ 57
เด็กอายุ 3 ปี
สารวจ
ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม
A = จานวนเด็กอายุ 3 ปี มีฟันผุ
B = จานวนเด็กอายุ 3 ปี
(A/B) x 100
ทุก 1 ปี โดยทีมนิเทศงานและตรวจราชการกระทรวง, กรมอนามัย
กรมอนามัย
โทรศัพท์ 0 2590 4209

รายละเอียดตัวชี้วัดการดาเนินงานพัฒนาสุขภาพตามคารับรองการปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2556
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ตัวชี้วัด
(17.1-17.3)
คานิยาม
เกณฑ์เป้าหมาย
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/
ผูป้ ระสานงานตัวชี้วัด

17. ร้อยละของเด็ก 3-5 ปี ได้รับวัคซีนทุกประเภทตามเกณฑ์ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90
17.1 ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี ทีได้รับวัคซีน JE3
เด็ก 3 ปี ได้รับวัคซีนทุกประเภทตามเกณฑ์ หมายถึง เด็กอายุครบ 3 ปี ในงวดที่
รายงานได้รับวัคซีน JE3
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
เด็กที่อาศัยในตาบล มีอายุครบ 3 ปี ในงวดรายงาน (เด็กเกิดในช่วงเดือน
เดียวกับงวดที่รายงาน แต่ผ่านมาแล้ว 3 ปี เช่น รายงานรอบ 6 เดือนแรก เด็กที่มี
อายุครบ 3 ปี ได้แก่ เด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2552 – 31 มีนาคม 2553)
บันทึกข้อมูลในโปรแกรมของสถานบริการ
ฐานข้อมูล 21/43 แฟ้ม และทะเบียนติดตามการได้รับวัคซีนในเด็กของสถาน
บริการ
A = จานวนเด็กอายุครบ 3 ปี อาศัยในตาบลในงวดรายงานได้รับวัคซีน JE3
B = จานวนเด็กอายุครบ 3 ปี อาศัยในตาบลในงวดรายงาน
(A/B) X100
ทุก 6 เดือน โดยทีมนิเทศงานและตรวจราชการกระทรวง, กรมควบคุมโรค
กรมควบคุมโรค
โทรศัพท์ 0 2590-3196-99

รายละเอียดตัวชี้วัดการดาเนินงานพัฒนาสุขภาพตามคารับรองการปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2556
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ตัวชี้วัด

คานิยาม
เกณฑ์เป้าหมาย
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

17. ร้อยละของเด็ก 3-5 ปี ได้รับวัคซีนทุกประเภทตามเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ
90
17.2 ร้อยละของเด็กอายุ 5 ปี ทีได้รับวัคซีน DTP5
17.3 ร้อยละของเด็กอายุ 5 ปี ทีได้รับวัคซีน OPV5
เด็ก 5 ปี ได้รับวัคซีนทุกประเภทตามเกณฑ์ หมายถึง เด็กอายุครบ 5 ปี ในงวดที่
รายงานได้รับวัคซีน DTP5, OPV5
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
เด็กที่อาศัยในตาบล มีอายุครบ 5 ปี ในงวดรายงาน (เด็กเกิดในช่วงเดือนเดียวกับ
งวดที่รายงาน แต่ผ่านมาแล้ว 5 ปี เช่น รายงานรอบ 6 เดือนแรก เด็กที่มีอายุครบ
5 ปี ได้แก่ เด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2550 – 31 มีนาคม 2551)
บันทึกข้อมูลในโปรแกรมของสถานบริการ
ฐานข้อมูล 21/43 แฟ้ม และทะเบียนติดตามการได้รับวัคซีนในเด็กของสถาน
บริการ
A1 = จานวนเด็กอายุครบ 5 ปี อาศัยในตาบลในงวดรายงานได้รับวัคซีน DTP5
A2 = จานวนเด็กอายุครบ 5 ปี อาศัยในตาบลในงวดรายงานได้รับวัคซีน OPV5
B = จานวนเด็กอายุครบ 5 ปี ที่อาศัยในตาบลในงวดรายงาน
DTP5 = (A1/B) X100
OPV5 = (A2/B) X100
ทุก 6 เดือน โดยทีมนิเทศงานและตรวจราชการกระทรวง, กรมควบคุมโรค
กรมควบคุมโรค
โทรศัพท์ 0 2590-3196-99

รายละเอียดตัวชี้วัดการดาเนินงานพัฒนาสุขภาพตามคารับรองการปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2556
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ตัวชี้วัด
คานิยาม

เกณฑ์เป้าหมาย
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

18. ร้อยละของเด็ก 3-5 ปี มีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน
เด็กอายุ 3-5 ปี หมายถึง เด็กที่มีอายุตั้งแต่อายุ 3 ปี จนถึง 5 ปี
เด็กมีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน หมายถึง เด็กที่มีลักษณะการ
เจริญเติบโต 3 แบบ คือ
1. เด็กมีส่วนสูงระดับสูงตามเกณฑ์และมีรูปร่างสมส่วน
2. เด็กมีส่วนสูงระดับค่อนข้างสูงและมีรูปร่างสมส่วน
3. เด็กมีส่วนสูงระดับสูงกว่าเกณฑ์และมีรูปร่างสมส่วน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
เด็กอายุ 3-5 ปี
บันทึกข้อมูลในโปรแกรมของโรงพยาบาล
ฐานข้อมูล 21/43 แฟ้ม
A=จานวนเด็กที่มีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน
B=จานวนเด็กที่ชั่งน้าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
(A/B) x 100
ปีละ 4 ครั้ง โดยทีมนิเทศงานและตรวจราชการกระทรวง, กรมอนามัย
กรมอนามัย
โทรศัพท์ 0 2590 4327
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ตัวชี้วัด
คานิยาม

เกณฑ์เป้าหมาย
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

19. ร้อยละของเด็กอายุ 3-5 ปี ได้รับการตรวจพัฒนาการตามวัย
เด็ก 3 – 5 ปี หมายถึง เด็กอายุตั้งแต่ 3-5 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่มารับบริการ
คลินิกเด็กดีคุณภาพ(WCC) ณ สถานบริการและศูนย์เด็กเล็กในช่วงระยะเวลา
ที่กาหนด(ตามแบบประเมินอนามัย 55)
แบบประเมินอนามัย 55 หมายถึง แบบคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่ใช้
เพื่อเฝ้าระวังติดตามพัฒนาการเด็กและให้คาแนะนาแก่ครอบครัว ส่งเสริมให้
เด็กมีพัฒนาการสมวัย
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
เด็ก 3-5 ปี 11 เดือน 29 วันที่มารับบริการที่คลินิคเด็กดีและศูนย์เด็กเล็ก
บันทึกข้อมูลโปรแกรมโรงพยาบาล
ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม
A=จานวนเด็กแรกเกิดถึงอายุ 3-5 ปี ที่ได้รับการตรวจประเมินพัฒนาการ
ตามวัยที่คลินิกเด็กดีคุณภาพในเวลาที่กาหนด
B=จานวนเด็กแรกเกิดถึงอายุ 3-5 ปี ในเขตรับผิดชอบทั้งหมด
(A/B) x 100
ทุก 6 เดือนโดยทีมนิเทศงานและตรวจราชการกระทรวง, กรมอนามัย
กรมอนามัย
โทรศัพท์ 0 2590 4425-6
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ตัวชี้วัด
(20.1-20.3)

คานิยาม

เกณฑ์เป้าหมาย

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

20. ร้อยละของเด็กตากว่า 3 ปี ได้รับการตรวจช่องปากและผู้ดูแลได้รับ
การฝึกทักษะการแปรงฟัน และได้รับ Fluorine vanish
แยกเป็นตัวชี้วัดย่อย 3 ตัว ดังนี้
20.1 ร้อยละของเด็กอายุตากว่า 3 ปี ได้รับการตรวจช่องปาก
20.2 ร้อยละของผู้ดูแลเด็กอายุตากว่า 3 ปี ได้รับการฝึกทักษะ
การแปรงฟัน
20.3 ร้อยละของเด็กอายุตากว่า 3 ปี ทีมีความเสียงฟันผุ ได้รับ
การทาฟลูออไรด์วาร์นิช
การตรวจช่องปาก หมายถึง เด็กอายุต่ากว่า 2 ปี 11 เดือน 29 วัน ได้รับการ
ตรวจฟัน และความสะอาดของฟันทั้งปาก โดยทันตบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข และฝึกทักษะการแปรงฟันให้แก่ผู้ดูแลเด็ก เป็นรายบุคคลหรือ
เป็นกลุ่ม ในกรณีที่มีความเสี่ยงฟันผุโดยตรวจพบรอยขุ่นขาว (white sopt)
บริเวณฟันหน้าบน 4 ซี่ ให้ทาฟลูออไรด์วานิช ให้กับเด็กเพื่อป้องกันฟันผุ
1. ได้รับการตรวจช่องปาก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
2. ผู้ดูแลเด็กอายุต่ากว่า 3 ปี ได้รับการฝึกทักษะการแปรงฟัน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70
3. ได้รับการทาฟลูออไรด์วาร์นิช ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
เด็กอายุต่ากว่า 3 ปี และผู้ดูแลเด็ก
บันทึกข้อมูลโปรแกรมสถานบริการหรือส่งข้อมูลผ่านสาธารณสุขจังหวัด
ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม
A1=จานวนเด็กอายุต่ากว่า 3 ปีที่ได้รับการตรวจช่องปาก
A2=จานวนผู้ดูแลเด็กอายุต่ากว่า 3 ปี ที่ได้รับการฝึกปฎิบัติ
A3=จานวนเด็กอายุต่ากว่า 3 ปี ที่ได้รับการทาฟลูออไรด์วาร์นิช
B=จานวนเด็กอายุต่ากว่า 3 ปีทั้งหมด
ตัวชี้วัด 20.1 = (A1/B) x 100
ตัวชี้วัด 20.2 = (A2/B) x 100
ตัวชี้วัด 20.3 = (A3/B) x 100
ปีละ 1 ครั้ง โดยทีมนิเทศงานและตรวจราชการกระทรวง, กรมอนามัย
กรมอนามัย
โทรศัพท์ 0 2590 4209
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ตัวชี้วัดกลุ่มเด็กวัยรุ่นและวัยเรียน
(ตัวชี้วัด21-25)
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ตัวชี้วัด
คานิยาม

เกณฑ์เป้าหมาย
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

21. ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-12 ปี) มีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน
เด็ ก มี ส่ ว นสู ง ระดั บ ดี แ ละรู ป ร่ า งสมส่ ว น หมายถึ ง เด็ ก ที่ มี ลั ก ษณะการ
เจริญเติบโต 3 แบบ คือ
1. เด็กมีส่วนสูงระดับสูงตามเกณฑ์และมีรูปร่างสมส่วน
2. เด็กมีส่วนสูงระดับค่อนข้างสูงและมีรูปร่างสมส่วน
3. เด็กมีส่วนสูงระดับสูงกว่าเกณฑ์และมีรูปร่างสมส่วน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
เด็กอายุ 6-12 ปี
บันทึกข้อมูลโปรแกรมโรงพยาบาล
ฐานข้อมูล 21/43 แฟ้ม
A=จานวนเด็กส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วนรวมกัน
B=จานวนเด็กที่ชั่งน้าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
(A/B) x 100
ปีละ 2 ครั้ง (เทอมละ 1 ครั้ง) โดยทีมนิเทศงานและตรวจราชการกระทรวง,
กรมอนามัย
กรมอนามัย
โทรศัพท์ 0 2590 4327 โทรสาร 0 2590 4339
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ตัวชี้วัด
คานิยาม

เกณฑ์เป้าหมาย
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล

แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

22. อัตราการใช้ถุงยางอนามัยของนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษา
การใช้ถุงยางอนามัยของนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษา หมายถึง การสวมใส่
ถุงยางอนามัยขณะมีเพศสัมพันธ์เพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์เมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุดกับคู่นอนทุกประเภทที่เป็นเพศหญิง
ของนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษา
ครั้งล่าสุด หมายถึง ครั้งสุดท้ายในช่วงเวลา 12 เดือนที่ผ่านมา
นักเรียนชายระดับมัธยมศึกษา หมายถึง นักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
(ม.5) ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สถาบันการพล
ศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
นักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม5)
จากการสารวจพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวีของนักเรียนชายชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยสานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ร่วมกับสานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี ลพบุรี นครนายก ตราด ฉะเชิงเทรา
ราชบุรี สมุทรสงคราม เชียงราย ลาพูน สุโขทัย ตาก พิษณุโลก นครราชสีมา
บุรีรัมย์ อุดรธานี สกลนคร ศรีสะเกษ แพร่ อุบลราชธานี สุราษฏร์ธานี พังงา
ตรัง และสงขลา ดาเนินการโดยใช้แบบสอบถามมาตรฐานของสานักระบาด
วิทยา ให้นักเรียนตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ของปี
การศึกษา (ช่วงเดือน มิ.ย.-ก.ค. ของทุกปี) โดยจัดทารายชื่อโรงเรียนชั้นมัธยมใน
จังหวัด แล้วสุ่มโรงเรียนด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (simple random
sampling) มา 1 แห่ง แล้วเก็บข้อมูลจากนักเรียนชายที่มาเรียนในวันที่สารวจ
ทุกคน ทุกห้องเรียน แล้วสานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค รวบรวม และ
วิเคราะห์ข้อมูล แล้วนาผลการวิเคราะห์มารายงานผลตามตัวชี้วัด
สรุปผลการสารวจพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวีของนักเรียนชาย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ของสานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ที่ดาเนินการใน
จังหวัดเฝ้าระวัง 24 จังหวัด
A= จานวนนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาทีต่ อบว่าสวมใส่ถุงยางอนามัยเมื่อมี
เพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุดกับคู่นอนทุกประเภทที่เป็นเพศหญิง
B= จานวนนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาทีต่ อบว่ามีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนทุก
ประเภทที่เป็นเพศหญิง ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา
(A/B) x 100
ปีละ 1 ครั้ง โดยทีมนิเทศงานและตรวจราชการกระทรวง, สานักระบาดวิทยา
สานักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดตัอ่ ทางเพศสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0 2590-3208
ศูนย์อานวยการบริหารจัดการปัญหาเอดส์แห่งชาติ โทรศัพท์ 081-783-3624
สานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
โทรศัพท์ 0 2590-1785
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ตัวชี้วัด
(23.1-23.2)
คานิยาม
เกณฑ์เป้าหมาย
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

23. ร้อยละของเด็ก 6-12 ปี ได้รับวัคซีนกระตุ้นทุกประเภทตามเกณฑ์ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 95
23.1 ร้อยละของเด็กนักเรียนชั้นป. 1 ได้รับวัคซีน MMR
หมายถึง เด็กนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2555 ที่ได้รับวัคซีน MMR
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95
เด็ ก นั ก เรี ย นชั้ น ป.1 ปี ก ารศึ ก ษา 2555 ในโรงเรี ย นที่ ตั้ ง อยู่ ใ นต าบลที่
สถานบริการรับผิดชอบ
บันทึกข้อมูลในโปรแกรมของสถานบริการ
ฐานข้ อ มู ล 21/43 และแฟ้ ม ทะเบี ย นการให้ บ ริ ก ารวั ค ซี น ในนั ก เรี ย นของ
สถานบริการ
A = เด็กนักเรียนชั้น ป. 1 ปีการศึกษา 2555 ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในตาบลที่
สถานบริการรับผิดชอบที่ได้รับวัคซีน MMR
B = เด็กนักเรียนชั้น ป. 1 ปีการศึกษา 2555 ทั้งหมดในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ใน
ตาบลที่สถานบริการรับผิดชอบ
(A/B) X100
ปีละ 1 ครั้ง โดยทีมนิเทศงานและตรวจราชการกระทรวง, กรมควบคุมโรค
กรมควบคุมโรค
โทรศัพท์ 0 2590 3196-99
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ตัวชี้วัด
คานิยาม
เกณฑ์เป้าหมาย
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

23. ร้อยละของเด็ก 6-12 ปี ได้รับวัคซีนกระตุ้นทุกประเภทตามเกณฑ์ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 95
23.2 ร้อยละของเด็กนักเรียนชั้น ป. 6 ได้รับวัคซีน dT
หมายถึง เด็กนักเรียนชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2555 ที่ได้รับวัคซีน dT
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95
เด็ ก นั ก เรี ย นชั้ น ป.6 ปี ก ารศึ ก ษา 2555 ในโรงเรี ย นที่ ตั้ ง อยู่ ใ นต าบลที่
สถานบริการรับผิดชอบ
บันทึกข้อมูลในโปรแกรมบันทึกของสถานบริการ
ฐานข้ อ มู ล 21/43 แฟ้ ม และทะเบี ย นการให้ บ ริ ก ารวั ค ซี น ในนั ก เรี ย นของ
สถานบริการ
A = เด็กนักเรียนชั้น ป. 6 ปีการศึกษา 2555 ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในตาบลที่
สถานบริการรับผิดชอบ ที่ได้รับวัคซีน dT
B = เด็กนักเรียนชั้น ป. 6 ปีการศึกษา 2555 ทั้งหมดในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ใน
ตาบลที่สถานบริการรับผิดชอบ
(A/B) X100
ปีละ 1 ครั้ง โดยทีมนิเทศงานและตรวจราชการกระทรวง , กรมควบคุมโรค
กรมควบคุมโรค
โทรศัพท์ 02 590 3196-99

รายละเอียดตัวชี้วัดการดาเนินงานพัฒนาสุขภาพตามคารับรองการปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2556
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ตัวชี้วัด
(24.1-24.2)

คานิยาม

เกณฑ์เป้าหมาย
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

24. ร้อยละของเด็กประถม 1 ได้รับการตรวจช่องปาก และเคลือบหลุม
ร่องฟัน
24.1 ร้อยละของเด็ก ป.1 ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก
24.2 ร้อยละของเด็ก ป.1ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟันในฟันกรามแท้
ซีทีหนึง
การตรวจสอบภาพช่องปาก หมายถึง การตรวจสุขภาพช่องปากอย่างละเอียด
และวางแผนการรักษาอย่างสมบูรณ์
การเคลือบหลุมร่องฟัน หมายถึง การใช้วัสดุเคลือบหลุมร่องฟันทางบนหลุม
ร่องฟันที่ลึกของฟันกรามแท้
24.1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
24.2 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
เด็กประถมศึกษาปีที่ 1
บันทึกข้อมูลโปรแกรมสถานบริการหรือส่งข้อมูลผ่านสาธารณสุขจังหวัด
ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม
A1= จานวนเด็ก ป.1 ที่ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก
A2= จานวนเด็ก ป.1 ที่ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟัน
B= จานวนเด็ก ป.1 ทั้งหมด
ตัวชี้วัด 24.1 = (A1/B) x 100
ตัวชี้วัด 24.2 = (A2/B) x 100
ปีละ 1 ครั้ง โดยทีมนิเทศงานและตรวจราชการกระทรวง , กรมอนามัย
กรมอนามัย
โทรศัพท์ 0 2590 4209

รายละเอียดตัวชี้วัดการดาเนินงานพัฒนาสุขภาพตามคารับรองการปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2556
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ตัวชี้วัด
คานิยาม

เกณฑ์เป้าหมาย
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

25. ร้อยละของศูนย์ให้คาปรึกษาคุณภาพ (Psychosocial Clinic) และ
เชือมโยงกับระบบช่วยเหลือนักเรี ยนในโรงเรี ย น เช่น ยาเสพติด บุห รี
OSCC คลินิกวัยรุ่น ฯลฯ
การที่หน่วยบริการระดับโรงพยาบาลชุ มชนขึ้นไป ในพื้นที่มีการจัดบริการ
ดูแลช่วยเหลือทางสังคมจิตใจ (Psychosocial Care) โดยใช้กระบวนการให้
การปรึกษา เพื่อแก้ปัญหาสุขภาพมุ่งเน้นการปรับตัวต่อการเจ็บป่วยทางกาย
และจิตใจ เช่น โรคเรื้อรังต่าง ๆ การติดเชื้อ HIV ความรุนแรงในครอบครัว
และการหย่าร้าง ความเครียด ซึมเศร้า สุรา ยาเสพติด บุหรี่ ในผู้ป่วย ญาติ /
ผู้ดูแล ครอบคลุมทุกกลุ่มวัย รวมทั้งมีการประสานเชื่อมต่อกับแหล่งให้การ
ช่วยเหลือทางสังคมและชุมชน เช่น ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน /OCOS ใน
โรงเรียน บ้านพักฉุกเฉิน บ้านพักเด็กและครอบครัว และ/หรือ ส่งข้อมูลให้
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลติดตามช่วยเหลือในชุมชนอย่างต่อเนื่อง
ร้อยละ 70
โรงพยาบาลชุมชน /โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลศูนย์
หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต (สถาบัน /โรงพยาบาล / ศูนย์สุขภาพจิต)
รวบรวมรายงานจากโรงพยาบาลชุมชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
แบบรายงานของกรมสุขภาพจิต
A=จานวนโรงพยาบาลชุมชนที่มีการจัดบริการให้การปรึกษาที่ครอบคลุมใน
Psychosocial Clinic
B=จานวนโรงพยาบาลชุมชนในเครือข่ายบริการ
(A/B) X100
ปีละ 1 ครั้ง โดยทีมนิเทศงานและตรวจราชการกระทรวง , กรมสุขภาพจิต
กรมสุขภาพจิต
โทรศัพท์ 0 2590 8177, 0 2951 1384

รายละเอียดตัวชี้วัดการดาเนินงานพัฒนาสุขภาพตามคารับรองการปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2556
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ตัวชี้วัดกลุ่มวัยทางาน
(ตัวชี้วัด26-34)
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ตัวชี้วัด
คานิยาม
เกณฑ์เป้าหมาย
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

26. ร้อยละของสตรีทีมีการตรวจเต้านมด้วยตนเอง
สตรีอายุ 30-70 ปี มีการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ตามแบบประเมินทักษะ
การตรวจเต้านมด้วยตนเองของกรมอนามัย
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
สตรีอายุ 30-70 ปี
สารวจ
จากการสารวจ /ประเมิน
A= จานวนสตรีอายุ 30 – 70 ปีในจังหวัดที่ตรวจเต้านมด้วยตนเอง
B= จานวนสตรีอายุ 30 - 70 ปีในจังหวัดทั้งหมด
(A/B) x100
ปี 1 ครั้ง โดยทีมนิเทศงานและตรวจราชการกระทรวง , กรมอนามัย
กรมอนามัย
โทรศัพท์ 0 2590 4525

รายละเอียดตัวชี้วัดการดาเนินงานพัฒนาสุขภาพตามคารับรองการปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2556
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ตัวชี้วัด
คานิยาม

เกณฑ์เป้าหมาย
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

27.ร้อยละของสตรี 30-60 ปี ได้รับการตรวจคัดมะเร็งปากมดลูกสะสม
ถึงปี 2557
สตรีสัญชาติไทยที่มีอายุ 30 - 60 ปี ในปี พ.ศ. 2556 (เกิดในปี พ.ศ. 2526 2496) ในเขตรับผิดชอบ
การตรวจปากมดลูกโดยวิธี Pap Smear หมายถึง การตรวจโดยการเก็บ
หรือป้ายเอาเซลล์จากปากมดลูกไปป้ายลงบนแผ่นสไลด์ ทาการย้อมสีและ
อ่านผล โดยบุคลากรเซลล์วิทยา
การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี VIA (Visual Inspection
with Acetic acid) หมายถึง วิธีคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยใช้น้าส้มสายชู
ชนิดเจือจางป้ายที่บริเวณปากมดลูก ทิ้งไว้ 1 นาที น้าส้มสายชูจะไปทา
ปฏิกิริยากับเนื้อเยื่อที่ผิดปกติของปากมดลูกให้เห็นเป็นฝ้าขาวขอบเขตชัดเจน
และตาแหน่งแน่นอน สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่ า ซึ่งไม่ได้หมายความว่า
เป็นมะเร็ง แต่ถ้าปล่อยไว้ไม่ได้รับการรักษาอาจกลายเป็นมะเร็งได้ซึ่งเหมาะ
สาหรับในการคัดกรองสาหรับสตรีอายุ 30-45ปี
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
สตรีอายุ 30-60 ปี
บันทึกข้อมูลในโปรแกรมสถานบริการ ให้รหัส Z124
ฐานข้อมูล 21/43 แฟ้ม (รายงานจากสถานีอนามัย โรงพยาบาล ทุกแห่ง
เป็นระดับอาเภอ)
A= จานวนสตรีอายุ 30-60 ปีได้รับการตรวจมะเร็งปากมดลูกสะสมตั้งแต่
ปี2553
B=จานวนสตรีอายุ 30-60 ปีในเขตรับผิดชอบ
(A/B) X 100
ทุก 6 เดือน โดยทีมนิเทศงานและตรวจราชการกระทรวง,
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์
กรมการแพทย์

โทรศัพท์ 0 2354 7025, 0 2354 7028-35 โทรสาร 0 2354 7037

รายละเอียดตัวชี้วัดการดาเนินงานพัฒนาสุขภาพตามคารับรองการปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2556
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ตัวชี้วัด
(28.1-28.2)
คานิยาม
เกณฑ์เป้าหมาย
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานจัดทารายงาน

28. สัดส่วนของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม และมะเร็งปากมดลูกระยะที 1 และ 2
28.1 สัดส่วนของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ระยะที 1 และ 2
ผู้ป่วยมะเร็งเต้านม หมายถึง สตรีอายุ 30 – 70 ปี ที่ป่วยเข้ารับการรักษาที่
โรงพยาบาลด้วยโรคมะเร็งเต้านม ระยะที่ 1 -2
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
สตรีที่มีอายุ 30-70 ปีที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งเต้านมในจังหวัด

รายงานผู้ป่วยของกรมการแพทย์, สารวจกลุ่มเป้าหมายระดับครัวเรือน
National Cancer Registry สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ ,
สุ่มสารวจ
A=จานวนสตรีที่มีอายุ 30-70 ปี ป่วยด้วยโรคมะเร็งเต้านมในจังหวัด ที่เข้ารับ
การรักษาในโรงพยาบาลพบระยะที่ 1 และระยะที่ 2 หรือต่ากว่า
B=สตรีที่มีอายุ 30-70 ปีที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งเต้านมในจังหวัด หรือที่เข้ารับการ
รักษาในโรงพยาบาลประจาจังหวัด
(A/B) X100
ปี 1 ครั้ง โดยทีมนิเทศงานและตรวจราชการกระทรวง , สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
กรมการแพทย์ ,กรมอนามัย
กรมการแพทย์
โทรศัพท์ 02 354 7025, 02 354 7028-35

กรมอนามัย
โทรศัพท์ 0 2590 4525
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ตัวชี้วัด
คานิยาม
เกณฑ์เป้าหมาย
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1

28. สัดส่วนของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม และมะเร็งปากมดลูกระยะที 1 และ 2
28.2 สัดส่วนของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกระยะที 1 หรือระยะ 2
ผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกระยะที 1 หรือระยะ 2 หมายถึง สตรีที่มีอายุ 30-60 ปี
ป่วยด้วยโรคมะเร็งปากมดลูกที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลพบระยะที่ 1
หรือระยะที่ 2
ร้อยละ 70
สตรีที่มีอายุ 30-60 ปีที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งปากมดลูกในจังหวัด
รายงานผู้ป่วยของกรมการแพทย์, สารวจกลุ่มเป้าหมายระดับครัวเรือน
ฐานข้อมูล 21/43

สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล

A=จานวนสตรีที่มีอายุ 30-60 ปีป่วยด้วยโรคมะเร็งปากมดลูกในจังหวัด
ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลพบระยะที่ 1 และระยะที่ 2 หรือต่ากว่า
B=สตรีที่มีอายุ 30-60 ปีทปี่ ่วยด้วยโรคมะเร็งปากมดลูกในจังหวัด หรือ
ที่เข้ารับการรักษาในโรพยาบาลประจาจังหวัด
(A/B) X100
ทุก 6 เดือน โดยทีมนิเทศงานและตรวจราชการกระทรวง, สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

กรมการแพทย์
กรมการแพทย์
โทรศัพท์ 0 2354 7025, 0 2354 7028-35 โทรสาร 0 2354 7037

รายการข้อมูล 2
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ตัวชี้วัด
(29.1-29.3)
คานิยาม

เกณฑ์เป้าหมาย
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

29 ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรองเบาหวาน/ความดันโลหิต
สูง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
29.1 ประชาชนอายุ 15-34 ปีได้รับการคัดกรองเบาหวานและความดัน
โลหิตสูง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
หลักเกณฑ์การคัดกรองเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงสาหรับกลุ่มอายุ 15-34 ปี
การคัดกรองเบาหวานด้วยวาจา และตรวจน้าตาลในเลือด (Fasting plasma
glucose หรือ Fasting capillary glucose) เมื่อมีความเสี่ยงตั้งแต่ 3 ข้อขึ้นไป
ต้องได้รับการตรวจเลือด เกณฑ์การคัดกรองมีดังต่อไปนี้
1. มีภาวะน้าหนักเกินและอ้วน (รอบเอว ≥90 ซม. ในผู้ชายหรือ ≥80 ซม.
ในผู้หญิง และ/หรือดัชนีมวลกาย ≥ 25 กก./ม.2)
2 มีประวัติ พ่อ แม่ พี่ น้อง เป็นโรคเบาหวาน
3 มีความดันโลหิตสูง (BP > 140/90 มม.ปรอท) หรือมีประวัติเป็นโรค
ความดันโลหิตสูงหรือรับประทานยาควบคุมความดันโลหิตสูง
4 มีรอยพับรอบคอหรือใต้รักแร้ดา
การคัดกรองความดันโลหิตสูง หมายถึงการตรวจวัดความดันโลหิตตามมาตรฐาน
ร้อยละ 90
ประชาชนอายุ 15-34 ปี
บันทึกข้อมูลผ่านโปรแกรมโรงพยาบาล
ฐานข้อมูล 21/43 แฟ้ม
A=จานวนประชาชนไทยอายุ 15 – 34 ปี ที่ได้รับการคัดกรองเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง
B= จานวนประชาชนไทยอายุ 15 - 34 ปีทั้งหมดในพื้นที่รับผิดชอบ (อาศัยอยู่
ในพื้นที่มากกว่า 6 เดือนต่อปี)
(A/B) X100
ทุก 3 เดือน โดยทีมนิเทศงานและตรวจราชการกระทรวง , กรมควบคุมโรค,
กรมอนามัย, กรมการแพทย์
กรมควบคุมโรค
โทรศัพท์ 0 2590 3985, 0 2590 3987

รายละเอียดตัวชี้วัดการดาเนินงานพัฒนาสุขภาพตามคารับรองการปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2556

150

ตัวชี้วัด

คานิยาม

เกณฑ์เป้าหมาย
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล

29 ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรองเบาหวาน/ความดันโลหิต
สูง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
29.2 ประชาชนอายุ 35-59 ปีได้รับการคัดกรองเบาหวาน
29.3 ประชาชนอายุ 35-59 ปีได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูง
หลักเกณฑ์การคัดกรองเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงสาหรับกลุ่มอายุ 35-59 ปี
การคัดกรองเบาหวานด้วยวาจา และตรวจน้าตาลในเลือด(Fasting plasma
glucose หรือ Fasting capillary glucose) เมื่อมีความเสี่ยงตั้งแต่ 1 ข้อขึ้น
ไปต้องได้รับการตรวจเลือด เกณฑ์การคัดกรองมี 6 ข้อ ดังนี้
1 มีภาวะน้าหนักเกินและอ้วน (รอบเอว ≥90 ซม. ในผู้ชาย หรือ ≥80 ซม.
ในผู้หญิงและ/หรือดัชนีมวลกาย ≥ 25 กก./ม.2)
2 มีประวัติ พ่อ แม่ พี่ น้อง เป็นโรคเบาหวาน
3 มีความดันโลหิตสูง (BP > 140/90 มม.ปรอท) หรือมีประวัติเป็นโรค
ความดันโลหิตสูงหรือรับประทานยาควบคุมความดันโลหิตสูง
4 มีประวัติไขมันในเลือดผิดปกติ (ไตรกลีเซอร์ไรด์ ≥ 250 มก./ดลและ/
หรือ เอส ดี แอล คลอเลสเตอรอล < 35 มก./ดล.
5 ประวัติมีน้าตาลในเลือดสูง (ระดับน้าตาลในเลือดหลังอดอาหาร
(FPG/FCG) = 100-125 มก./ดล. หรือระดับน้าตาลในเลือดหลังดื่ม
น้าตาลกลูโคส 2 ชั่วโมง(OGTT) =140-199 มก./ดล.)
6 ประวัติเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์หรือเคยคลอดบุตรที่มีน้าหนักแรก
คลอดมากกว่า 4 กิโลกรัม
การคัดกรองความดันโลหิตสูง หมายถึง การตรวจคัดกรองความดัน
โลหิตตามมาตรฐาน
หลั งการคัด กรองเบาหวาน/ความดัน โลหิ ต แจ้ง ผลโอกาสเสี่ ยง และ
แนวทางการปฏิบัติตนตามสถานะความเสี่ยง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
ประชาชนไทยอายุ 35-59 ปี ในพื้นที่รับผิดชอบ (อาศัยอยู่ในพื้นที่มากกว่า 6
เดือนต่อปี)
บันทึกข้อมูลผ่านโปรแกรมของโรงพยาบาล
ฐานข้อมูล 21/43 แฟ้ม
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รายการข้อมูล 1

รายการข้อมูล 2

สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

A1= จานวนประชาชนไทยอายุ 35-59 ปีที่ไม่รู้ว่าเป็น DM ได้รับการคัดกรอง
ตามมาตรฐาน
A2= จานวนประชาชนไทยอายุ 35-59 ปีที่ไม่รู้ว่าเป็น HT ได้รับการคัดกรอง
ตามมาตรฐาน
B1= จานวนประชาชนไทยอายุ 35-59 ปีที่ไม่รู้ว่าเป็น DM ทั้งหมด (อาศัยอยู่
ในพื้นที่มากกว่า 6 เดือนต่อปี)
B2= จานวนประชาชนไทยอายุ 35-59 ปีที่ไม่รู้ว่าเป็น HT ทั้งหมด(อาศัยอยู่ใน
พื้นที่มากกว่า 6 เดือนต่อปี)
ตัวชี้วัด 29.2 = (A1/B1) X 100
ตัวชี้วัด 29.3 = (A2/B2) X 100
ทุก 3 เดือน โดยทีมนิเทศงานและตรวจราชการกระทรวง , กรมควบคุมโรค,
กรมอนามัย, กรมการแพทย์
กรมควบคุมโรค
โทรศัพท์ 0 2590 3985, 0 2590 3987
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ตัวชี้วัด
คานิยาม

30. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานทีควบคุมระดับน้าตาลในเลือดได้ดี
1. ระดับค่าน้าตาลอยู่ในเกณฑ์ทีควบคุมได้ หมายถึง
1.1 ค่าระดับ HbA1c ครั้งสุดท้าย น้อยกว่าร้อยละ 7 หรือ
1.2 ค่าระดับ Fasting blood sugar 3 ครั้งสุดท้ายติดต่อกัน 70 - 130
มก./ดล. โดยเป็นค่าระดับน้าตาลของผู้ป่วยเบาหวานที่มารับการตรวจติดตาม
ในคลินิกเบาหวานตามนัด
หมายเหตุ ข้อมูลระดับน้าตาลของปีงบประมาณ 2556

เกณฑ์เป้าหมาย

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 หรือควบคุมได้เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5
ผู้ป่วยเบาหวานที่มารับการตรวจติดตามในคลินิกบริการ ในปี 2556
บันทึกข้อมูลผ่านโปรแกรมของโรงพยาบาล
ฐานข้อมูล 21/43 แฟ้ม
A = จานวนผู้ป่วยเบาหวานทีค่ วบคุมระดับน้าตาลได้ดีตามเกณฑ์ที่กาหนด
B = จานวนผู้ป่วยเบาหวานที่ขึ้นทะเบียนและอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ มารับการ
ตรวจติดตามในคลินิกบริการทั้งหมด
(A/B) X 100
ทุก 6 เดือน โดยทีมนิเทศงานและตรวจราชการกระทรวง,
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, กรมการแพทย์, กรมควบคุมโรค,
กรมอนามัย
สานักงานบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย
โทรศัพท์ 02 590 1238-9
กรมควบคุมโรค
โทรศัพท์ 0 2590 3985, 0 2590 3987

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล1
รายการข้อมูล2
สูตรการคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
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ตัวชี้วัด
คานิยาม

เกณฑ์เป้าหมาย
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล1
รายการข้อมูล2
สูตรการคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้
ประสานงานตัวชี้วัด

31. ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูงทีควบคุมความดันโลหิตได้ดี
1. ควบคุมระดับความดันโลหิตได้ตามเป้าหมาย หมายถึง
1.1 ในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงทั่วไป มีระดับความดันโลหิต 3 ครั้งสุดท้าย
ติดต่อกัน<140/90มม.ปรอท
1.2 ในผู้ป่วยเบาหวาน/ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง/ผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตาย/หลัง
เป็ น อั ม พฤกษ์ อั ม พาต มี ร ะดั บ ความดั น โลหิ ต 3 ครั้ ง สุ ด ท้ า ยติ ด ต่ อ กั น
<130/80มม.ปรอท
หมายเหตุ ข้อมูลระดับความดันโลหิตของปีงบประมาณ 2556
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ ควบคุมได้เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5
ผู้ป่วยที่ได้รับการติดตามในคลินิกความดันโลหิต/คลินิกเบาหวาน/คลินิก
โรคไต/คลินิกโรคหัวใจ/คลินิกโรคเรื้อรัง/คลินิกอายุรกรรม ในปี 2556
บันทึกข้อมูลผ่านโปรแกรมของโรงพยาบาล
ฐานข้อมูล 21/43 แฟ้ม
A = จานวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดีตามเกณฑ์
ที่กาหนด
B = จานวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนและอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ
มารับการตรวจติดตามในคลินิกบริการทั้งหมด
(A/B) X 100
ทุก 6 เดือน โดยทีมนิเทศงานและตรวจราชการกระทรวง,
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, กรมการแพทย์, กรมควบคุมโรค,
กรมอนามัย
สานักงานบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย
โทรศัพท์ 0 2590 1238-9
กรมควบคุมโรค
โทรศัพท์ 0 2590 3985, 0 2590 3987
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ตัวชี้วัด
(32.1-32.2)

คานิยาม

เกณฑ์เป้าหมาย
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรคานวนตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

32. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงทีมีภาวะแทรกซ้อนได้รับ
การดูแลรักษา/ส่งต่อ (เท่ากับ 100)
32.1 ร้ อยละของผู้ป่วยเบาหวานทีมีภาวะแทรกซ้อนได้รับการดูแ ล
รักษา/ส่งต่อ
32.2 ร้อยละของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงทีมีภาวะแทรกซ้อนได้รับการ
ดูแลรักษา/ส่งต่อ
ผู้ป่วยเบาหวานหรือผู้ป่วยความดันโลหิตสูง หมายถึง ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัย
ว่าเป็นโรค/ขึ้นทะเบียนโดยสถานบริการและมารักษาเบาหวานหรือความดัน
โลหิตสูงในรอบ 1 ปีทั้งหมด
ภาวะแทรกซ้ อ นในผู้ ป่ ว ยเบาหวาน หมายถึ ง ภาวะแทรกซ้ อ นทางตา
(diabetic retinopathy) ไต (diabetic nephropathy) และเท้า (diabetic
foot) (คานิยามตามแนวทางเวชปฏิบัติ)
ภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง หมายถึง ภาวะแทรกซ้อนทางไต
ได้แก่ โรคไตวายเรื้อรัง (chronic kidney disease) ระยะที่ 2 ขึ้นไป
การดูแลรักษาส่งต่อ หมายถึง การตรวจวินิจฉัย ดูแลรักษา และส่งต่อผู้ป่วยใน
กรณีที่มีข้อบ่งชี้ ตามแนวทางเวชปฏิบัติ
ร้อยละ 100
ผู้ป่วยเบาหวานและผู้ป่วยความดันโลหิตสูง
บันทึกข้อมูลในโปรแกรมของโรงพยาบาล
ฐานข้อมูล 21/43 แฟ้ม
A1=จานวนผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนได้รับการดูแลรักษา/ส่งต่อ
A2=จานวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มีภาวะแทรกซ้อนได้รับการดูแลรักษา/
ส่งต่อ
B1= จานวนผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนทั้งหมดในรอบปี
B2= จานวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มีภาวะแทรกซ้อนทั้งหมดในรอบปี
ตัวชี้วัด 32.1 = (A1/B1) x 100
ตัวชี้วัด 32.2 = (A2/B2) x 100
ทุก 6 เดือน โดยทีมนิเทศงานและตรวจราชการกระทรวง,กรมการแพทย์,
กรมควบคุมโรค, กรมอนามัย
โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์
โทรศัพท์ 0 2354 8013 และ 089 823 3762
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ตัวชี้วัด
คานิยาม

เกณฑ์เป้าหมาย
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

33. ร้อยละของหญิงวัยเจริญพันธุ์ทีอยู่กินกับสามี ได้รับบริการวางแผน
ครอบครัวทุกประเภท
หญิงวัยเจริญพันธุ์ที่อยู่กินกับสามีได้รับบริการวางแผนครอบครัวทุกประเภท
หมายถึ ง หญิ ง วั ย เจริ ญ พั น ธุ์ อายุ 15-49 ปี ที่ อ ยู่ กิ น กั บ สามี ที่ ก าลั ง ใช้ วิ ธี
คุมกาเนิด มารับบริการที่สถานบริการทุกระดับ วิธีการคุมกาเนิด ได้แก่ 1) ยา
เม็ดคุมกาเนิด 2) ยาฉีดคุมกาเนิด 3) ห่วงอนามัย 4) หมันหญิง 5) หมันชาย
6) ยาฝังคุมกาเนิด 7) แผ่นแปะคุมกาเนิด 8) ถุงยางอนามัย 9) การนับระยะ
ปลอดภัย 10) การหลั่งภายนอก 11) ไม่มีประจาเดือนขณะให้นมบุตร 12)
งดการมีเพศสัมพันธ์
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
หญิงวัยเจริญพันธุ์อายุ 15-49 ปี ที่อยู่กินกับสามี
สารวจหญิงวัยเจริญพันธุ์อายุ 15-49 ปี ที่อยู่กินกับสามี
การสารวจอนามัยการเจริญพันธุ์ (Reproductive Health Survey)
(Multiple Indicators Cluster Survey) และฐานข้อมูล 21/43 แฟ้ม
A=จ านวนหญิ ง วั ย เจริ ญ พั น ธุ์ อ ายุ 15-49 ปี ที่ อ ยู่ กิ น กั บ สามี และใช้ วิ ธี
คุมกาเนิดวิธีใดวิธีหนึ่ง
B=จานวนหญิงวัยเจริญพันธุ์อายุ 15-49 ปี ที่อยู่กินกับสามีทั้งหมด
(A/B) x 100
ทุก 6 เดือน โดยทีมนิเทศงานและตรวจราชการกระทรวง , กรมอนามัย
กรมอนามัย
โทรศัพท์ 0 2590 4166 โทรสาร 0 2590 4163

รายละเอียดตัวชี้วัดการดาเนินงานพัฒนาสุขภาพตามคารับรองการปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2556
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ตัวชี้วัด

34. ร้อยละของประชาชนเป้าหมายได้รั บการฉีดวัคซีน กระตุ้น ครบตาม
เกณฑ์

คานิยาม
เกณฑ์เป้าหมาย
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรคานวณตัวชี้วัด
ความถีการรายงาน
ระยะเวลาประเมินผล
หน่วยงานประมวลผล
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
หมายเหตุ: ตัวชี้วัดนี้เป็นตัวชีว้ ัดใหม่ จะต้องนาเข้าคณะกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคพิจารณา

รายละเอียดตัวชี้วัดการดาเนินงานพัฒนาสุขภาพตามคารับรองการปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2556
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ตัวชี้วัดกลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการ
(ตัวชี้วัด35-38)
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ตัวชี้วัด
คานิยาม

เกณฑ์เป้าหมาย
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล

แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

35. ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการ
การเข้าถึงบริการ หมายถึง การที่ประชาชนผู้ซึ่งได้รับการวินิจฉัยว่า เป็นโรค
ซึมเศร้า ได้รับการดูแลรักษาด้วยวิธีทางการแพทย์ ที่มีหลักฐานทางวิชาการที่
พิสูจน์ว่า ได้ผลชัดเจน เช่น จิตบาบัด เภสัชบาบัด การรักษาด้วยไฟฟ้า ฯลฯ
หรือได้รับการช่วยเหลือตามแนวทางอย่างเหมาะสมจากหน่วยบริการทุก
สถานบริการของประเทศไทย
ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า หมายถึง ประชาชนที่เจ็บป่วยด้วยโรคจิตเวชที่มีอาการ
สอดคล้องกับ Depressive Disorder ตามมาตรฐานการจาแนกโรคระหว่าง
ประเทศขององค์กรอนามัยโลกฉบับที่ 10 (ICD - 10: International
Classification of Diseases and Health Related Problems - 10)
หมวด F32, F33 และ F34.1 หรือเทียบเคียงในกลุ่มโรคเดียวกันกับการ
วินิจฉัยตามเกณฑ์วินิจฉัยโรคของสมาคมจิตแพทย์อเมริกัน ฉบับที่ 4 (DSMIV: Diagnostic and Statistical Manual of Mental disorders IV) ที่มา
รับบริการในปีงบประมาณ 2556 ทั้งรายเก่าและรายใหม่
เท่ากับหรือมากกว่า ร้อยละ 31
ประชาชนในพื้นที่ทุกจังหวัดในประเทศไทย (ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป)
กรมสุขภาพจิตรวบรวมข้อมูลการเข้าถึงบริการจากสถานบริการสาธารณสุข
ทั่ว ประเทศจากการรายงานที่ มี 5 ทางเลื อกขึ้นกับความสะดวกของพื้นที่
ดังต่อไปนี้
1. ข้อมูลจากการบันทึกจากมาตรฐานข้อมูล 21 หรือ 43 แฟ้ม
2. ข้อมูลจากการบันทึกกิจกรรมทาง program online
3. ข้อมูลจากการบันทึกกิจกรรมทาง program offline
4. จากการรายงานทางเอกสารด้วยแบบฟอร์มที่กาหนด
5. ข้อมูลจาก file ข้อมูลแบบ excel หรือ word
รพศ./รพท./รพสต. ที่ใช้ฐานข้อมูล 21 หรือ 43 แฟ้ม หน่วยบริการในสังกัด
สานักอนามัย หน่วยบริการสาธารณสุขอื่นในกรุงเทพมหานคร และในสังกัด
กรมสุขภาพจิต
A= จานวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่เข้าถึงบริการปีงบประมาณ 2556
B= จานวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสารวจ
(A/B) X100
ปีละ 2 ครั้ง โดยทีมนิเทศงานและตรวจราชการกระทรวง ,กรมสุขภาพจิต
กรมสุขภาพจิต
โทรศัพท์ 0 4535 2599 โทรสาร 0 4535 2598
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ตัวชี้วัด
คานิยาม

เกณฑ์เป้าหมาย
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

36. ร้อยละของผู้สูงอายุ ผู้พิการทีได้รับการพัฒนาทักษะทางกาย และใจ
ผู้สูงอายุ หมายถึง ผู้ที่มีอายุ 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป
ผู้สูงอายุกลุ่มเสียง หมายถึง ผู้สูงอายุที่ผ่านกระบวนการประเมิน / คัด
กรองสุขภาพ พบว่ามีความผิดปกติด้านร่างกายและหรือจิตใจ รวมถึงผู้สูงอายุกลุ่ม
ติดบ้าน ติดเตียง
ผู้พิการ หมายถึง ผู้สูงอายุที่มีความผิดปกติหรือบกพร่องทางร่างกาย ทาง
สติปัญญาหรือจิตใจ มีข้อจากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจาวัน หรือ
เข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคม เนื่องจากมีความบกพร่องทางการเห็น การได้ยิน
การเคลื่อนไหว การสื่อสาร จิตใจ อารมณ์ พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้
หรือความบกพร่องอื่นใด
การพัฒนาทักษะทางกายและใจ หมายถึง ผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยง/ผู้พิการ
ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิต
สามารถจั ดการสุ ขภาพตนเองได้ และมี ส่ วนร่ วมในกิ จกรรมชุ มชนตามความรู้
ความสามารถและศักยภาพของบุคคล
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
สารวจ
รพ.สต./สอ. สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
A=จานวนผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ที่ได้รับการพัฒนาทักษะทางกาย และใจ
B=จานวนผู้สูงอายุ/ผู้พิการทั้งหมด
(A/B) x 100
ปีละ 1 ครั้ง โดยทีมนิเทศงานและตรวจราชการกระทรวง , กรมอนามัย
กรมอนามัย
โทรศัพท์ 0 2590 4503

รายละเอียดตัวชี้วัดการดาเนินงานพัฒนาสุขภาพตามคารับรองการปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2556

160

ตัวชี้วัด
คานิยาม
เกณฑ์เป้าหมาย
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1

รายการข้อมูล 2
สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/
ผู้ประสานงานตัวชี้วดั

37. ร้อยละของผู้สูงอายุ ได้รับการคัดกรองเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง
การคัดกรองเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงตามเกณฑ์ หมายถึง การตรวจวัด
ระดับน้าตาลในเลือด(Fasting plasma glucose /Fasting capillary
glucose) และวัดความดันโลหิต
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป
บันทึกข้อมูลผ่านโปรแกรมของโรงพยาบาล
ฐานข้อมูล 21/43 แฟ้ม
A = จานวนผู้สูงอายุได้รับการตรวจวัดระดับน้าตาลในเลือด(Fasting plasma
glucose /Fasting capillary glucose) และวัดความดันโลหิต อย่างน้อยปีละ 1
ครั้ง ให้นับรวมผู้ป่วยโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงที่ได้รบั การตรวจวัดระดับ
น้าตาลในเลือด/ความดันโลหิตเป็นประจาอยู่แล้ว
B = จานวนผูส้ ูงอายุทั้งหมดในพื้นที่รับผิดชอบ
(A/B) X 100
ทุก 3 เดือน โดยทีมนิเทศงานและผู้ตรวจราชการกระทรวง , กรมควบคุมโรค,
กรมการแพทย์, กรมอนามัย
กรมควบคุมโรค
โทรศัพท์ 0 2590 3985, 0 2590 3987
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ตัวชี้วัด 38.1-38.3
คานิยาม

เกณฑ์เป้าหมาย
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
วิธีจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรการคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

38 ร้อยละของคลินิกผู้สูงอายุ ผู้พิการคุณภาพ(ไม่น้อยกว่า 70)
38.1 :ร้ อ ยละของโรงพยาบาล 120 เตี ย งขึ้ น ไป มี ค ลิ นิ ก ผู้ สู ง อายุ
คุณภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
ผู้สูงอายุ หมายความตาม หมายถึง บุคคลซึ่งมีอายุตั้งแต่หกสิบปีบริบูรณ์
ขึ้นไป
คลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ หมายถึง หน่วยบริการพิเศษผู้สูงอายุที่
ให้บริการผู้ป่วยนอก และดาเนินการตามเกณฑ์คลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ
โรงพยาบาล 120 เตียงขึ้นไป หมายถึง โรงพยาบาลสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ได้แก่ โรงพยาบาลศูนย์ 25 แห่ง โรงพยาบาลทั่วไป 70 แห่ง
และโรงพยาบาลชุมชน 23แห่ง รวมทั้งสิ้น 118 แห่ง (ข้อมูลเพิ่มเติม
www.agingthai.org)
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่มีขนาด 120 เตียงขึ้นไป
สารวจ/ประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน
1.นิเทศโดย ผู้อานวยการสานักแพทย์เขต กรมการแพทย์
2. Self Asessment โดยโรงพยาบาล 120 เตียงขึ้นไป (กลุ่มเป้าหมาย)
A=โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขขนาด 120 เตียงขึ้นไป ที่มีคลินิก
ผู้สูงอายุผ่านเกณฑ์คุณภาพ
B=โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขขนาด 120 เตียงขึ้นไป 118 แห่ง
(A/B) X100
ทุก 6 เดือน โดยทีมนิเทศงานและตรวจราชการกระทรวง , กรมการแพทย์
กรมการแพทย์
โทรศัพท์ 0 2591 8277

รายละเอียดตัวชี้วัดการดาเนินงานพัฒนาสุขภาพตามคารับรองการปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2556
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ตัวชี้วัด
คานิยาม

38 ร้อยละของคลินิกผู้สูงอายุ ผู้พิการคุณภาพ(ไม่น้อยกว่า 70)
38.2 ร้อยละของคลินิกสายตาเลือนรางใน รพศ/รพท.ทีมีคุณภาพ
38.3 ร้อยละของคลินิกเวชกรรมฟื้นฟูใน รพศ/รพท.ทีมีคุณภาพ
คลินิกสายตาเลือนราง หมายถึง คลินิกที่มีการให้บริการตรวจประเมิน
ฟื้นฟูสมรรถภาพและพิจารณาอุปกรณ์เครื่องช่วยทางการเห็นแก่คนสายตา
เลือนราง
คลิ นิก เวชกรรมฟื้นฟู หมายถึง คลิ นิ กที่ให้บ ริการตรวจประเมิ น ฟื้ น ฟู
สมรรถภาพ และพิจารณาอุปกรณ์เครื่องช่วยแก่ผู้ป่วย/คนพิการทางร่างกายหรือ
การเคลื่อนไหว

เกณฑ์เป้าหมาย
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย

ร้อยละ 70
รพศ/รพท. ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่มีคลินิกสายตาเลือนรางหรือคลินิก
เวชกรรมฟื้นฟู

วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

สารวจ/ประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน
จากการสารวจ
A1 = จานวนคลินิกสายตาเลือนรางใน รพศ/รพท.ที่ได้รับการพัฒนาให้มี
คุณภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐาน
A2 = จานวนคลินิกเวชกรรมฟื้นฟูใน รพศ/รพท.ที่มีคุณภาพ
B1 = จานวน รพศ/รพท. ที่มีคลินิกสายตาเลือนราง (จานวน 16 แห่ง)
B2= จานวน รพศ/รพท. ที่มคี ลินิกเวชกรรมฟื้นฟู
ตัวชี้วัด 38.2 = (A1/ B1) X100
ตัวชี้วัด 38.3 = (A2/ B2) X100
ปีละ 1 ครั้ง โดยทีมนิเทศงานและตรวจราชการกระทรวง , กรมการแพทย์
กรมการแพทย์
โทรศัพท์ 0 2591 4242 ต่อ 6734
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ตัวชี้วัดระบบบริการ
ด้านการแพทย์และสาธารณสุข
(ตัวชี้วัด39-49)
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ตัวชี้วัด
คานิยาม

เกณฑ์เป้าหมาย
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

39. สัดส่วนของจานวนผู้ป่วยนอกเบาหวานและความดันโลหิตสูงทีไปรับ
การรักษาที ศสม.และรพ.สต.
- ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง (ศสม.) หมายถึง หน่วยบริการปฐมภูมิที่จัดตั้งใน
เขตเทศบาลเมือง/นคร หรือเขตชุมชนหนาแน่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
โรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทั่วไป ให้บริการแบบผสมผสาน ทั้งด้านการ
รักษา ฟื้นฟูส ภาพ ส่ งเสริมสุ ขภาพ และการป้องกันโรค ไม่ใช่สถานบริการ
เฉพาะผู้ป่วยนอก (Extended OPD) แต่เน้นบริการสุขภาพในพื้นที่เชิงรุก
(Community Health Service)
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.) หมายถึง หน่วยบริการปฐมภูมิ
ที่ตั้งอยู่ในเขตชนบท ให้บริการแบบผสมผสาน ทั้งด้านการรักษา ฟื้นฟูสภาพ
ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ และการป้ อ งกั น โรค เน้ น บริ ก ารสุ ข ภาพในพื้ น ที่ เ ชิ ง รุ ก
(Community Health Service)
ร้อยละ 50
ผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง
บันทึกข้อมูลในโปรแกรมของสถานบริการ
ฐานข้อมูล 21/43 แฟ้ม
A= จานวนผู้ป่วยนอกเบาหวานและความดันโลหิตสูง มารับการรักษาที่ ศสม.
และรพ.สต. ทั้งหมดในพื้นที่รับผิดชอบ
B= จานวนผู้ป่วยนอกเบาหวานและความดันโลหิตสูงทั้งหมดในพื้นที่รับผิดชอบ
(A/B) X 100
ทุก 6 เดือน โดยทีมนิเทศงานและตรวจราชการกระทรวง,

สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โทรศัพท์ 0 2590 1637
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ตัวชี้วัด
คานิยาม
เกณฑ์เป้าหมาย
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรการคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/
ผู้ประสานงานตัวชีวัด

40. ร้อยละของ รพศ. ทีมี CMI ไม่น้อยกว่า 1.8 และ รพท.ไม่น้อยกว่า 1.4
40.1 ร้อยละของ รพศ. ทีมี CMI ไม่น้อยกว่า 1.8
40.2 ร้อยละของ รพท. ทีมี CMI ไม่น้อยกว่า 1.4
CMI (Case Mix Index) หมายถึง ค่าเฉลี่ย Relative Weights ของบริการ
ผู้ป่วยในทั้งหมดที่จาหน่ายในช่วงเวลาที่กาหนด
ร้อยละ 80
โรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลทั่วไป
สารวจข้อมูลผ่านทางเวบไซต์ http://phdb.moph.go.th/hssd1/
ฐานข้อมูล CMI
A1= จานวน รพศ. ที่มี CMI ไม่น้อยกว่า1.8
A2= จานวน รพท. ที่มี CMI ไม่น้อยกว่า 1.4
B1 = จานวน รพศ. ทั้งหมด (25)
B2 = จานวน รพท. ทั้งหมด (70)
ตัวชี้วัด 40.1 = (A1/B1) X 100
ตัวชี้วัด 40.2 = (A2/B2) X 100
ทุก 6 เดือน โดยทีมนิเทศงานและตรวจราชการกระทรวง,

สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โทรศัพท์ 0 2590 1740
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ตัวชี้วัด
คานิยาม

เกณฑ์เป้าหมาย
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรการคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/
ผู้ประสานการงานตัวชี้วัด

41. จานวนการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตบริการ
การส่งต่อ หมายถึง การส่งต่อผู้ป่วยเพื่อไปรับการรักษาต่อในสถานบริการ
ระดับเดียวกันหรือสถานบริการที่มีศักยภาพสูงกว่า และทาให้ผู้ป่วยได้รับการ
ส่งต่อไปยังสถานพยาบาลปลายทางนั้น ๆ
เขตบริการ หมายถึง การจัดระบบบริการ 12 เครือข่าย
ลดลงร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
ผู้ป่วยที่มีการส่งต่อไปรับบริการที่สถานบริการอื่น
บันทึกแบบรายงาน
ศูนย์ส่งต่อระดับจังหวัด/เขต/ส่วนกลาง สบรส.
A = จานวนการส่งต่อผู้ป่วยออกนอกเครือข่ายเขต ปี 2555
B = จานวนการส่งต่อผู้ป่วยออกนอกเครือข่ายเขต ปี 2556
(A-B) /A x 100
ทุก 6 เดือน โดยทีมนิเทศงานและตรวจราชการกระทรวง,

สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โทรศัพท์ 0 2590 1637-8
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คานิยาม

เกณฑ์เป้าหมาย
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

42. ร้อยละของสถานพยาบาลเอกชน/สถานประกอบการเพือสุขภาพ
ได้คุณภาพมาตรฐานตามกฎหมาย
สถานพยาบาลเอกชน หมายถึง สถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ ค้าง
คืน (คลินิก) และสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน (โรงพยาบาล/
สถานพยาบาลเอกชน) ของกระทรวงสาธารณสุข
สถานประกอบการเพือสุขภาพ หมายถึง สถานที่เพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวย
ที่ใช้ในการประกอบกิจการสปาเพื่อสุขภาพ กิจการนวดเพื่อสุขภาพ หรือกิจการนวด
เพื่อเสริมสวย ซึ่งกิจการดังกล่าวไม่เข้าข่ายการประกอบการศิลปะตามกฎหมายว่า
ด้วยการประกอบโรคศิลปะ และการประกอบวิชาชีพอื่นตามกฎหมาย ว่าด้วยวิชาชีพ
ทางการแพทย์ หรือสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
ได้ คุณ ภาพมาตรฐานตามกฎหมาย หมายถึง ได้ คุณภาพมาตรฐาน ตาม
แนวทางการตรวจและประเมินมาตรฐานสถานพยาบาล/มาตรฐานสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพ ของกระทรวงสาธารณสุข หรือรวมทั้งมาตรฐาน HA
(Hospital Accreditation) หรือ มาตรฐาน JCI (Joint commission
International Accredited)
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
สถานพยาบาลเอกชน และ สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
คลินิก สสจ. จัดทาทะเบียนรายงานผ่านเว็บไซต์กรม สถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพ ข้อตกลงกรมและ สสจ. จัดเก็บข้อมูล
สานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ ,สานักงานส่งเสริมธุรกิจ
บริการสุขภาพ
A=จานวนสถานพยาบาลเอกชนและ/หรือจานวนสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพ ที่ได้คุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนด
B=จานวนสถานบริการสุขภาพภาคเอกชนและ/หรือจานวน
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ทีข่ ึ้นทะเบียนตามกฎหมาย
(A/B) X100
ทุก 6 เดือน โดยทีมนิเทศงานและตรวจราชการกระทรวง,
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
โทรศัพท์ 0 2951 0792–4 ต่อ 123, 0 2590 1997 ต่อ 404-405
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คานิยาม

เกณฑ์เป้าหมาย
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรการคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

43. ร้อยละของโรงพยาบาลได้รับการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
ตามทีกาหนด
โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วย รพศ., รพท.,
รพช.ที่พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่กาหนด และได้รับการรับรองคุณภาพ
ตามมาตรฐานที่กาหนด เช่น HA (Hospital Accreditation) โดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาระบบงานภายในของโรงพยาบาล
อย่ า งเป็ น ระบบและพั ฒ นาทั้ ง องค์ ก ร ท าให้ อ งค์ ก รเกิ ด การเรี ย นรู้ มี ก าร
ประเมินและพัฒ นาตนเองอย่างต่อเนื่อง
โดยสถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล(องค์การมหาชน) แบ่งกระบวนการรับรองเป็น 3 ขั้น ดังนี้
- HA ขั้น 1 หมายถึง โรงพยาบาลมีคุณภาพการสารวจและป้องกันความ
เสี่ ย ง นาปัญหามาทบทวน เพื่อแก้ไ ขป้องกัน ปฏิบัติต ามแนวทางป้องกั น
ปัญหาครอบคลุมปัญหาที่เคยเกิด/มีโอกาสเกิดสูง
- HA ขั้น 2 หมายถึง โรงพยาบาลมีการประกันและพัฒนาคุณภาพ วิเคราะห์
เป้าหมาย/กระบวนการ/พัฒนาคุณภาพที่สอดคล้องกับเป้าหมาย/ครอบคลุม
กระบวนการสาคัญทั้งหมด ปฏิบัติตามมาตรฐาน HAในส่วนที่ไม่ยากเกินไป
- HA ขั้น 3 หมายถึง โรงพยาบาลมีวัฒนธรรมคุณภาพ เริ่มด้วยการประเมิน
ตนเองตามมาตรฐาน HA พัฒนาอย่างเชื่อมโยง เป็นองค์กรเรียนรู้ /ผลลัพธ์ที่
ดีขึ้น ปฏิบัติตามมาตรฐาน HA ได้ครบถ้วน
ร้อยละ 90
โรงพยาบาลศูนย์, โรงพยาบาลทั่วไป, โรงพยาบาลชุมชน
ข้ อ มู ล จากเวปไซด์ ข องสถาบั น รั บ รองคุ ณ ภาพสถานพยาบาล (องค์ ก าร
มหาชน): สรพ.สรุปยอด ณ วันที่ 30 กันยายน ของทุกปี
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
A = จานวน รพศ., รพท., รพช.ที่ได้รับการรับรองHA ขั้นที่1 หรือขั้นที่2 หรือ
ขั้นที3่
B = จานวน รพศ., รพท., รพช.ทุกแห่ง (835 แห่ง)
(A B)X 100
ปีละ 1 ครั้ง โดยทีมนิเทศงานและตรวจราชการกระทรวง,
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โทรศัพท์ 0 2590 164
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คานิยาม

เกณฑ์เป้าหมาย
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วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

44. ร้อยละของคลินิก NCD คุณภาพ
คลินิก NCD คุณภาพ หมายถึง คลินิก/ศูนย์/เครือข่ายของคลินิกในสถาน
บริ ก าร ที่เชื่ อมโยงในการบริห ารจั ดการและด าเนินการทางคลิ นิ กให้ เกิ ด
กระบวนการ ป้องกัน ควบคุมและดูแลจัดการโรคเรื้อรังแก่บุคคลที่เข้ามารับ
การวินิจฉัยโรค กลุ่มเสี่ยงสูงมาก และกลุ่มป่วยเพื่อการดูแลลดปัจจัยเสี่ยง/
โอกาสเสี่ยง รักษา ควบคุมความรุนแรงของโรค เพิ่มความสามารถการจัดการ
ตนเอง และส่งต่อการรักษาดูแลที่จาเป็นในระหว่างทีมใน/ระหว่างทีมและ
เครือข่ายการบริการ ตามเกณฑ์ 6 กระบวนการหลักได้แก่ 1) มีทิศทางและ
นโยบาย 2) มีการปรับระบบและกระบวนการบริการ 3) จัดบริการเชื่อมโยง
ชุมชน 4) มีระบบสนับสนุนการจัดการตนเอง 5) มีระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจ 6) มีระบบสารสนเทศ
ร้อยละ 70
โรงพยาบาลศูนย์, โรงพยาบาลทั่วไป, โรงพยาบาลชุมชน
สุ่มสารวจประเมินเชิงคุณภาพปีละ 1 ครั้ง
จากการสารวจ
A = จานวน รพศ. รพท. รพช. ที่มีคลินิก NCD คุณภาพ (ผ่านเกณฑ์ของทุก
กระบวนการหลัก)
B = จานวน รพศ. รพท. รพช. ที่ได้รับการสุ่มประเมิน
(A/B) x 100
ปีละ 1 ครั้ง โดยทีมนิเทศงานและตรวจราชการกระทรวง ,กรมควบคุมโรค
กรมการแพทย์, สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, กรมสุขภาพจิต
กรมควบคุมโรค
โทรศัพท์ 0 2590 3974, 0 2590 3985
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คานิยาม

เกณฑ์เป้าหมาย
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

45. ร้อยละของศูนย์เด็กเล็กคุณภาพระดับดีและดีมาก
ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ หมายถึง ศูนย์เด็กเล็กที่สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีกระบวนการจัดบริการที่ได้มาตรฐาน 6 ด้านคือ
1) ด้านการเจริญเติบโต อนามัยในช่องปากและการจัดอาหารถูกหลัก
สุขาภิบาล
2) ด้านการพัฒนาการและการเรียนรู้ตามช่วงวัย
3) ด้านการจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกศูนย์เด็กเล็กสะอาดและ
ปลอดภัย
4) ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ
5) ด้านบุคลากรมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดีและมีความรู้ในการเลี้ยงดูเด็ก
6) ด้านการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง พร้อมทัง้ บรรลุผลลัพธ์ 4 เรื่อง ดังนี้
1. เด็กมีพัฒนาการสมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 (อนามัย 55)
2. เด็กมีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70
3. มีการส่ งต่อเด็กที่พัฒนาการไม่สมวัยเข้ารับการประเมินและแก้ไข
พัฒนาการ ณ สถานบริการสาธารณสุขทุกคน
4. เด็กมีปัญหาฟันน้านมผุไม่เกินร้อยละ 57
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
ศูนย์เด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเมินมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพตามเกณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข โดย
ทีมประเมินระดับจังหวัด เขต และส่วนกลาง
ผลการประเมินมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพของทีมระดับจังหวัด เขต และ
ส่วนกลาง
A = ศูนย์เด็กผ่านมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ กระทรวงสาธารณสุข
B = ศูนย์เด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด
(AxB) x 100
ทุก 6 เดือน โดยมีทีมนิเทศงานและตรวจราชการกระทรวง, กรมอนามัย
กรมอนามัย
โทรศัพท์ 0 2590 4426, 0 2590 4433
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46. ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือกทีได้มาตรฐาน
ผู้ป่วยนอกได้รั บบริ การการแพทย์แ ผนไทยและการแพทย์ท างเลื อกทีได้
มาตรฐาน หมายถึ ง ผู้ ป่ ว ยที่ ม ารั บ บริ ก ารด้ า นการแพทย์ แ ผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก ในด้านการตรวจรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพป้องกัน
โรค และฟื้นฟูสภาพที่โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน
โรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพตาบล แต่ไม่ได้นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
โดยมารับบริการรักษาด้ว ยยาสมุนไพร หรือการนวดเพื่อรักษา-ฟื้นฟูสภาพ
หรือการอบไอน้าสมุนไพรเพื่อรักษา-ฟื้นฟูสภาพ หรือการประคบสมุนไพรเพื่อ
รักษา หรือฟื้นฟูสภาพ หรือการทับหม้อเกลือ หรือการนวดเพื่อส่งเสริมสุขภาพ
หรือการอบไอน้าสมุนไพรเพื่อส่งเสริมสุขภาพ หรือการประคบสมุนไพรเพื่อ
ส่งเสริมสุขภาพ หรือการให้คาแนะนาการสอน สาธิตด้านการแพทย์แผนไทย
หรือการฝึกกายบริหารด้วยท่าฤๅษีดัดตน หรือการฝึกสมาธิบาบัด หรือฝังเข็ม
ร้อยละ 14
ประชาชนผู้มารับบริการผู้ป่วยนอกในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สังกัด
กระทรวงสาธารณสุขทุกระดับ
บันทึกข้อมูลในโปรแกรมของโรงพยาบาล
ฐานข้อมูล 21/43 แฟ้ม
A= จ านวนผู้ ป่ว ยนอกที่ม ารับบริก ารการแพทย์ แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือกที่ได้มาตรฐานในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ
B = จานวนผู้ป่วยนอกที่มารับบริการทั้งหมดของสถานบริการสาธารณสุข
ของรัฐ
(A / B) x 100
ทุก 6 เดือน โดยทีมนิเทศงานและตรวจราชการกระทรวง, กรมพัฒนา
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
โทรศัพท์ 084-439-1505 , 0 2965 9490
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ตัวชี้วัด
คานิยาม

เกณฑ์เป้าหมาย

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรการคานวณตัวชี้วัด

ระยะเวลาประเมินผล
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

47. เครือข่ายบริการมีระบบพัฒนา Service Plan ทีมีการดาเนินการให้
ได้ตามแผน ระดับ 1 2 3 4 อย่างน้อย 4 สาขา หรือ 6 สาขา ตามที
กาหนด (10 สาขา)
เครือข่ายบริการ หมายถึง การบริหารจัดการระบบพวงบริการเชื่อมโยง
ตั้งแต่ รพศ.(ระดับ A) ลงมาถึงระดับบริการปฐมภูมิ (ระดับ P) เป็น 1
เครือข่าย ซึ่งครอบคลุมสถานบริการภายใน 4-8 จังหวัด ครอบคลุมประชากร
ประมาณ 5 ล้านคน จานวน 12 เครือข่าย
ระดับความสาเร็จการดาเนินงาน ดังนี้
ระดับที่ 1 มีคณะกรรมการ /ผู้เชี่ยวชาญของเครือข่ายบริการตามกลุ่มบริการ
ระดับที่ 2 มีการวิเคราะห์ปัญหาในแต่ละกลุ่มบริการที่เป็นส่วนขาดของ
สถานบริการสุขภาพแต่ละระดับและเชื่อมโยงกับเครือข่ายบริการ
ระดับที่ 3 มีการจัดทาแผนพัฒนาศักยภาพระบบบริการ โดยความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการ/ผู้เชี่ยวชาญจากเครือข่ายบริการสุขภาพ
ระดับที่ 4 มีการบริหารจัดการให้เป็นไปตามแผนพัฒนาศักยภาพระบบ
บริการของเครือข่ายบริการ
เครือข่ายบริการสุขภาพ
สารวจ/ประเมินผล
สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน
ระดับความสาเร็จของเครือข่ายบริการที่มีระบบพัฒนา Service Plan ที่มี
การดาเนิน การได้ตามแผน ระดับ4 อย่างน้อย 4 สาขา
ดาเนินการระดับ 1
= 1 คะแนน
ดาเนินการระดับ 1 - 2 = 2 คะแนน
ดาเนินการระดับ 1 - 3 = 3 คะแนน
ดาเนินการระดับ 1 - 4 = 5 คะแนน
ทุก 6 เดือน โดยทีมนิเทศงานและตรวจราชการกระทรวง ,
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โทรศัพท์ 0 2590 1637, 0 2590 1648
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ตัวชี้วัด
คานิยาม

เกณฑ์เป้าหมาย
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

48. ร้อยละของจังหวัดทีมี ศสม. ในเขตเมืองตามเกณฑ์ทีกาหนด
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง (ศสม.) หมายถึง หน่วยบริการปฐมภูมิที่จัดตั้งใน
เขตเทศบาลเมือง/นคร หรือเขตชุมชนหนาแน่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ให้บริการแบบผสมผสาน ทั้งด้านการ
รักษา ฟื้นฟูสภาพ ส่งเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรค ไม่ใช่สถานบริการ
เฉพาะผู้ป่วยนอก (Extended OPD) แต่เน้นบริการสุขภาพในพื้นที่เชิงรุก
(Community Health Service) โดยความร่วมมือของ อสม. ชุมชน และ
เทศบาล โดยมีประชากรที่รับผิดชอบในเขตเทศบาลเมือง/นคร 1 แห่ง ต่อ
ประชากรไม่เกิน 30,000 คน
ร้อยละ 70
จานวน 76 จังหวัด
แบบรายงานการจัดตั้งศูนย์สุขภาพชุมชนในเขตเมือง
สานักบริหารการสาธารณสุข
A=จังหวัดที่มีจานวนศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองตามเกณฑ์
B= จานวนจังหวัด 76 จังหวัด
(A / B) x 100
ทุก 6 เดือน โดยทีมนิเทศงานและตรวจราชการกระทรวง ,
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โทรศัพท์ 0 2590 1637
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ตัวชี้วัด
(49.1-49.2)
คานิยาม

เกณฑ์เป้าหมาย
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรคานวณตัวชี้วัดที่ 1
ระยะเวลาประเมินผล
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

49. ร้อยละของเครือข่ายห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข
ได้รับการพัฒนาศักยภาพ/คุณภาพ/หรือรับรองคุณภาพมาตรฐาน
49.1 ร้อยละ 70 ของหน่วยบริการปฐมภูมิ (รพสต.ขนาดใหญ่ และ
ศสม.) เข้าร่วมการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์
เครือข่ายห้องปฎิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข หมายถึง หน่วย
บริการปฐมภูมิ (รพ.สต. ขนาดใหญ่ และ ศสม.)
การประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ในระดับปฐมภูมิ หมายถึง การเข้า
ร่วมการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์โดยองค์กรภายนอก (External
Quality Assessment : EQA) ในรายการที่ให้บริการตรวจวิเคราะห์ เช่น
การทดสอบน้าตาลในเลือด, การตรวจหาการตั้งครรภ์ (Urine Pregnancy
Test), การตรวจหา Protien, Sugar ในปัสสาวะ, การหาปริมาตรเม็ดเลือด
แดงอัดแน่น (Hematocrit) เป็นต้น
ร้อยละ 70
หน่วยบริการปฐมภูมิ รพ.สต. ขนาดใหญ่ และ ศสม.
สารวจ
จากการสารวจ รพ.สต. ขนาดใหญ่ และ ศสม.
A = จานวน รพสต.ขนาดใหญ่ และ ศสม.ที่เข้าร่วมการประเมินคุณภาพ
การตรวจวิเคราะห์
B = จานวนหน่วยบริการปฐมภูมิที่เป็น รพสต.ขนาดใหญ่ และศสม.
(1,210 แห่ง)
(A/B) X100
ทุก 6 เดือน โดยทีมนิเทศงานและตรวจราชการกระทรวง ,
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
โทรศัพท์ 0 2951 0000 ต่อ 99951 และ 99952
โทรศัพท์ 056-245618-20
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ตัวชี้วัด

คานิยาม

เกณฑ์เป้าหมาย
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรคานวณตัวชี้วัดที่ 1
ระยะเวลาประเมินผล
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

49. ร้อยละของเครือข่ายห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข
ได้รับการพัฒนาศักยภาพ/คุณภาพ/หรือรับรองคุณภาพมาตรฐาน
49.2 ร้อยละ 70 ของห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ และ
ตติยภูมิ ดาเนินการระบบคุณภาพตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการและเข้า
ร่วมการประเมินตรวจคุณภาพการวิเคราะห์ (EQA)
เครือข่ายห้องปฎิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข หมายถึง
ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ และตติยภูมิในจังหวัด
ห้องปฏิบัติการดาเนินการระบบคุณภาพ หมายถึง ห้องปฏิบัติการที่ได้รับ
การรับรองมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ หรือ ISO 15189 หรือดาเนินการ
ระบบคุณภาพตามคู่มือคุณภาพ (QM) ของห้องปฏิบัติการฉบับปัจจุบัน หรือ
มีการควบคุมคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ (IQC) อย่างสม่าเสมอ
การประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ในระดับทุติยภูมิ และตติยภูมิ
หมายถึง การเข้าร่วมการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์โดยองค์กร
ภายนอก (External Quality Assessment : EQA) ในสาขาที่ให้บริการ
ตรวจวิเคราะห์ เช่น เคมีคลินิก, จุลชีววิทยาคลินิก, จุลทรรศน์ศาสตร์คลินิก,
โลหิตวิทยา, ธนาคารเลือด, Anti-HIV เป็นต้น
ร้อยละ 70
โรงพยาบาลระดั บ ทุ ติ ย ภู มิ และตติ ย ภู มิ สั ง กั ด ส านั ก งานปลั ด กระทรวง
สาธารณสุข จานวน 838 แห่ง
สารวจ
จากการสารวจโรงพยาบาลศูนย์, โรงพยาบาลทั่วไป, โรงพยาบาลชุมชน
A = จานวนห้องปฏิบัติการที่ดาเนินการระบบคุณภาพและเข้าร่วมการตรวจ
ประเมินคุณภาพวิเคราะห์ (EQA)
B = จานวนห้องปฏิบัติการของ รพช./รพท./ รพศ.ทั้งหมด (838 แห่ง)
(A/B) X100
ทุก 6 เดือน โดยทีมนิเทศงานและตรวจราชการกระทรวง ,
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
โทรศัพท์ 0 2951 0000 ต่อ 99951 และ 99952
โทรศัพท์ 056-245618-20
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ตัวชี้วัดยาเสพติด
(ตัวชี้วัด50-51)
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ตัวชี้วัด
คานิยาม

เกณฑ์เป้าหมาย
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูลที 1
รายการข้อมูลที 2
สูตรการคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

50. ร้อยละผู้เสพยาเสพติดรายใหม่ลดลง
นับข้อมูลจากการประมาณขนาดของประชากร ด้วยวิธี Capture-Recapture
จากฐานข้อมูลต่อไปนี้
1. การสารวจข้อมูลรายครัวเรือนของอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.)
ตามแบบเฝ้าระวังการใช้สารเสพติดเบื้องต้นในหมู่บ้าน ชุมชน โดยสรุปแบบ
รายงาน ผ่านเว็บไซด์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
2. ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดที่เข้ารับการบาบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพในทุก
ระบบ (สมัครใจ บังคับบาบัด ต้องโทษ) จากแบบรายงานศูนย์อานวการพลัง
แผ่น ดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ (ศพส.) แผนงานที่ 2 การแก้ไขปัญหาผู้
เสพ/ผู้ติดยาเสพติด (Demand) ผ่านเว็บไซด์สานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด
3. ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดที่เข้ารับการบาบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพในทุก
ระบบ (สมัครใจ บังคับบาบัด ต้องโทษ) จากฐานข้อมูลระบบรายงาน บสต.
ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เนต กระทรวงสาธารณสุข
ร้อยละ 50
ประชากรทุกครัวเรือน, ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดที่ให้ประวัติว่าไม่เคยเข้ารับ
การบาบัดรักษาฯ จากสถานบาบัดทุกแห่งมาก่อน
รวบรวมจากสารวจข้อมูล 3 แหล่ง ได้แก่ 1. จากการสารวจข้อมูลรายครัวเรือน
2. จากแบบรายงาน ศพส. 3. จากฐานข้อมูลระบบรายงาน บสต.
ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัด (ศพส.จ.)
A = จ านวนผู้ เ สพ/ผู้ ติ ด รายใหม่ ด้ ว ยวิ ธี Capture-Recapture ใน
ปีงบประมาณ 2555
B = จ านวนผู้ เ สพ/ผู้ ติ ด รายใหม่ ด้ ว ยวิ ธี Capture-Recapture ใน
ปีงบประมาณ 2556
(A-B)/A X 100
ทุก 6 เดือน โดยทีมนิเทศงานและตรวจราชการกระทรวง,
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ศูนย์อานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด (ศพส.สธ.)
โทรศัพท์ 0 2590 2422
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ตัวชี้วัด
คานิยาม
เกณฑ์เป้าหมาย
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรการคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/
ผูป้ ระสานงานตัวชี้วัด

51. ร้อยละผู้เสพยาเสพติดทีผ่านการบาบัดทีได้รับการติด ตามไม่กลับไป
เสพซ้า
ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ระบบสมัครใจได้รับการติดตามตามระยะเวลาที่
กาหนด หยุดติดตามและสรุปผลการติดตาม “หยุดได้/เลิกได้” ในสถาน
บริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข
ร้อยละ 80
ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ระบบสมัครใจ
รวบรวมข้อมูลจากผู้รับบริการ ตามรายงานแบบ บสต.5
สถานบริการสุขภาพ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
A= จานวนผู้ป่วยยาเสพติดที่ได้รับการติดตามตามระยะเวลาที่กาหนดและ
สิ้นสุดการติดตามทั้งหมด(ไม่นับรวมสรุปจับและเสียชีวิต) นับความสาเร็จตาม
ช่วงเวลา
B= จานวนผู้ป่วยยาเสพติดที่ได้รับการติดตามตามระยะเวลาที่กาหนดและมี
ช่วงระยะเวลาห่างจากวันจาหน่ายมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี และสรุปสิ้นสุด
การติดตามว่าหยุดได้/เลิกได้
(A/B) x 100
ทุก 3 เดือน โดยทีมนิเทศงานและตรวจราชการกระทรวง,สถาบันยาเสพติด
ธัญญารักษ์และโรงพยาบาลธัญญารักษ์ทั้ง 6 แห่ง กรมการแพทย์
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โทรศัพท์ 0 2590 1799
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ตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน
(ตัวชี้วัด52-53)
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ตัวชี้วัด
คานิยาม

เกณฑ์เป้าหมาย
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

52. ร้อยละของ อสม. ทีได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็น อสม. เชียวชาญ
อสม. ทีได้รับการพัฒนาศักยภาพ หมายถึง อาสาสมัครสาธารณสุขประจา
หมู่บ้าน (อสม.) ที่ผ่านการอบรมพัฒนาศักยภาพ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 25552556 ตามหลั กสูตร อสม.เชี่ยวชาญ 10 สาขา ของกรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ ได้แก่ 1) การเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อ 2) การส่งเสริมสุขภาพ
3) สุขภาพจิตชุมชน 4) การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 5) การบริการ
ในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน 6) การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 7) ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ 8) การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน
9) การจัดการสุขภาพชุมชน 10) นมแม่ สายใยรักแห่งครอบครัว
วิธีดาเนินการ
- กองสนับสนุ นสุ ขภาพภาคประชาชน ร่ว มกับศูนย์ฝึ กอบรมและพัฒ นา
สุขภาพภาคประชาชน กาหนดรูปแบบ เครื่องมือ และวิธีการจัดเก็บข้อมูลผล
การดาเนินงานพัฒนาศักยภาพ อสม.
- ศูน ย์ ฝึ ก อบรมและพัฒ นาสุ ข ภาพภาคประชาชน อบรมวิท ยากรระดั บ
จังหวัด
- วิทยากรระดับจังหวัดดาเนินการพัฒนาศักยภาพ อสม.
ปี 2556 อย่างน้อยร้อยละ 48
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.)
บันทึกข้อมูลผ่านโปรแกรมของสถานบริการwww.thaiphc.net
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
A= จานวน อสม. ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพนับสะสมจากปี 2555
B= จานวน อสม. เป้าหมาย
(A/B) X 100
ทุก 6 เดือน โดยทีมนิเทศงานและตรวจราชการกระทรวง ,
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
โทรศัพท์ 0 2590 1682 , 0 2590 1539
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ตัวชี้วัด
คานิยาม

เกณฑ์เป้าหมาย
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรการคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

53. ร้อยละของอาเภอทีมี District Health System (DHS) ทีเชือมโยง
ระบบบริการปฐมภูมิกับชุมชน และท้องถิน อย่างมีคุณภาพ ใช้ SRM หรือ
เครืองมืออืนๆ ในการทาแผนพัฒนาสุขภาพ
การบริหารจัดการสุขภาพระดับอาเภออย่างเป็นเอกภาพ (Unity district
health team) ระหว่างโรงพยาบาล สสอ. , สถานีอนามัย, องค์การบริหาร
ส่วนท้องถิ่น, ภาคีเครือข่ายและชุมชน โดยมีการเชื่อมโยงรวมกันเป็น
เครือข่ายบริการทั้งระดับทุติยภูมิและระดับปฐมภูมิในอาเภอเดียวกัน ร่วม
รับผิดชอบวางแผนพัฒนาและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่ให้เป็นหนึ่ง
เดียวกัน ไม่แยกส่วนการพัฒนา ส่งเสริมให้ประชาชนมีความร่วมมือในการ
จัดการปัญหาสุขภาพของชุมชนและพร้อมที่จะพัฒนาไปสู่อาเภอสุขภาวะใน
อนาคตภายใต้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยผ่านการประเมินตาม
แนวทางที่กาหนด ดังนี้
1.การบริหารจัดการสุขภาพเป็นเอกภาพระดับอาเภอ (Unity district team)
2.การบริหารทรัพยากรร่วมกัน (Resource sharing)
3.การจัดบริการปฐมภูมิที่จาเป็น (Essential care)
4.การสร้างคุณค่าและคุณภาพกับเครือข่ ายบริการปฐมภูมิ (Appreciation&
quality)
5.ประชาชนและภาคีมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาสุขภาพ (Partnerships)
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25
เครือข่ายสุขภาพระดับอาเภอจานวน 809 เครือข่าย (ดาเนินการในอาเภอที่มี
รพ.ทั่วไปขนาดเล็ก (M1,M2) 35 แห่งและรพ.ชุมชน(F1 F2 F3) 774 แห่ง
รวบรวมจากรายงานของกลุ่มงานระบบบริการสุขภาพ
A = จานวนเครือข่ายสุขภาพระดับอาเภอที่มีการบริหารจัดการตามแนวทาง
ที่กาหนด
B = เครือข่ายสุขภาพระดับอาเภอจานวน 809 เครือข่าย
(A/B) x 100
ทุก 6 เดือน โดยทีมนิเทศงานและตรวจราชการกระทรวง ,
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โทรศัพท์ 0 2590 1638 , 081 9271907
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ตัวชี้วัดสาธารณภัย/ฉุกเฉิน
(ตัวชี้วัด54-56)
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ตัวชี้วัด
(54.1-54.3)
คานิยาม

เกณฑ์เป้าหมาย
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

54. ร้อยละของอาเภอทีมีทีม DMAT ,MCATT,SRRT คุณภาพ
54.1 ร้อยละของอาเภอทีมีทีม DMAT คุณภาพ
DMAT คุณภาพ หมายถึง ทีมThai- DMAT ช่วยเหลือทางการแพทย์เคลื่อนที่
เร็วระดับอาเภอ ปฏิบัติการด้านการแพทย์ ทีมละ 5-6 คน คือ แพทย์ (1),
พยาบาล (2), ผู้ช่วยเหลือ (2-3) ที่พร้อมออกปฏิบัติการช่วยเหลือทีมแพทย์ใน
พื้นที่ เพื่อดูแลผู้ป่วยในพื้นที่ของตน และทาหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ในการช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัย
ร้อยละ 40
อาเภอที่มีทีม DMAT
จากเอกสารการรายงาน
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
A = จานวนอาเภอที่มีทีม Thai- DMAT ที่มีคุณภาพ
B = จานวนอาเภอทั้งหมดในจังหวัด
(A/B) x 100
ทุก 6 เดือน โดยทีมนิเทศงานและตรวจราชการกระทรวง, กรมการแพทย์
กรมการแพทย์
โทรศัพท์ 0 2590 6288,
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โทรศัพท์ 0 2 590 1771
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ตัวชี้วัด
คานิยาม

เกณฑ์เป้าหมาย
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาการประเมินผล
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

54. ร้อยละของอาเภอทีมีทีม DMAT ,MCATT,SRRT คุณภาพ
54.2 ร้อยละของอาเภอทีมีทีม MCATT คุณภาพ
ทีม MCATT : Mental Health Crisis Assessment and Treatment
Team (ทีมให้การช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต) หมายถึง
ทีมสหวิช าชีพที่ให้ การช่ว ยเหลื อทางด้านจิตใจผู้ ประสบภาวะวิกฤต ได้แก่
แพทย์ พยาบาลจิตเวช เภสัชกร นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ นักวิชาการ
สาธารณสุ ข ผู้ รั บ ผิ ด ชอบงานด้ า นสุ ข ภาพจิ ต และผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งระดั บ ที ม
MCATT
ทีม MCATT ทีมีคุณภาพมาตรฐาน หมายถึง ทีม MCATT ที่มีคุณภาพ
มาตรฐาน ตามมาตรฐานทีมให้การช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต
ร้อยละ 80
อาเภอที่มี รพศ/รพท/รพช
หน่ ว ยงานในสั งกั ดกรมสุ ขภาพจิต (สถาบั น /โรงพยาบาล/ศู นย์สุ ขภาพจิต )
รวบรวมรายงานจากโรงพยาบาลในพื้นที่ที่รับผิดชอบตามแบบรายงานกรม
สุขภาพจิต
แบบรายงานของกรมสุขภาพจิต
A= จานวนอาเภอที่มี รพศ/รพท/รพช ที่มีการจัดตั้งทีม MCATT ที่มีคุณภาพ
B= จานวนอาเภอทั้งหมดที่มี รพศ/รพท/รพช ในพื้นที่รับผิดชอบ
(A/B) x 100
ปีละ 1 ครั้ง โดยทีมนิเทศงานและตรวจราชการกระทรวง,
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต
กรมสุขภาพจิต
โทรศัพท์ 0 2441 6100 ต่อ 58244, 58245 ,
0 2889 9083, 0 2590 8252, 0 2149 5224
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ตัวชี้วัด

54. ร้อยละของอาเภอทีมีทีม DMAT ,MCATT,SRRT คุณภาพ
54.3 ร้อยละของอาเภอทีมีทีม SRRT คุณภาพ
คานิยาม
ทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลือนทีเร็ว (Surveillance and Rapid Response
Team : SRRT) ระดับอาเภอทีมีคุณภาพ หมายถึง ทีม SRRT ระดับอาเภอ
ทาหน้าที่ในการเฝ้าระวังโรคติดต่อที่แพร่ระบาดรวดเร็วรุนแรง หรือเหตุการณ์ที่
ผิดปกติที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง สามารถตรวจจับภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุข (Public health emergency) ดาเนินการสอบสวนโรคอย่างมี
ประสิ ทธิภาพทันการณ์ และควบคุมโรคฉุกเฉิน /ขั้นต้น (containment) เพื่อ
หยุดยั้งการแพร่ระบาด ได้ตามมาตรฐานที่สอดคล้องกับกฎอนามัยระหว่าง
ประเทศ (อย่างน้อยผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน) ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานโดย
สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1-12 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2556
เกณฑ์เป้าหมาย
ร้อยละ 80
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ทีม SRRT ระดับอาเภอ
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
ดาเนินการจัดเก็บข้อมูลโดยกรมควบคุมโรค
แหล่งข้อมูล
หลักฐานด้านความเป็นทีม ความพร้อมของทีม ความสามารถปฏิบัติงาน และ
ผลงานการเฝ้าระวังและสอบสวนที่มีประสิทธิภาพ
รายการข้อมูล 1
A=ทีม SRRT ระดับอาเภอที่ผ่านการรับรองมาตรฐานในปีงบประมาณ พ.ศ.
2553-2556
รายการข้อมูล 2
B= ทีม SRRT ระดับอาเภอทั้งหมด
สูตรคานวณตัวชี้วัด
(A/B) X 100
ระยะเวลาการประเมินผล ปีละ 1 ครั้ง โดยทีมนิเทศงานและตรวจราชการกระทรวง, กรมควบคุมโรค
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / กรมควบคุมโรค
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
โทรศัพท์ 0 2590 1737 โทรสาร 0 2590 1784
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ตัวชี้วัดที 55.1-55.3
คานิยาม

เกณฑ์เป้าหมาย
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

55. ร้อยละของ ER,EMS คุณภาพ
55.1 ร้อยละของผู้ป่วยเร่งด่วนและฉุกเฉินวิกฤติ(สีเหลืองและสีแดง) ทีมา
ด้วยระบบการแพทย์ฉุกเฉินโดยแจ้งผ่านศูนย์สังการ 1669
ร้อยละของผู้ป่วยเร่งด่วนและฉุกเฉินวิกฤต (สีเหลืองและสีแดง) ที่มารับการ
รักษาที่ห้องฉุกเฉิน (ER Visit ) ซึ่งได้รับการดูแลและนาส่งโดยชุดปฏิบัติการ
(หน่วยกู้ชีพ) ที่ขึ้นทะเบียนในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน โดยได้รับการสั่งการจาก
ศูนย์รับแจ้งเหตุ 1669 ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต (สีแดง) คือ ผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบาบัดรักษาทันที
มิฉะนั้นจะเสียชีวิตอย่างรวดเร็วหากไม่ได้รับปฏิบัติการแพทย์ทันที หรือทาให้
การบาดเจ็บหรืออาการป่วยของผู้ป่วยฉุกเฉินนั้นรุนแรงขึ้นหรือเกิด
ภาวะแทรกซ้อนขึ้นได้อย่างฉับไว
ผู้ป่วยเร่งด่วน (สีเหลือง) คือ ต้องได้รับการบาบัดรักษาอย่างรวดเร็ว
มิฉะนั้นจะเสียชีวิตในเวลาต่อมา หรืออาจสูญเสียอวัยวะที่สาคัญ เช่น ระบบ
ประสาท ระบบหายใจ ระบบไหลเวียนโลหิต เป็นต้น
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปีทผี่ ่านมา
ผู้ป่วยฉุกเฉิน
1. จากเอกสารการรายงานของศูนย์รับแจ้งเหตุ 1669 ทุกระดับสถานบริการ
2. รายงานผลการคัดแยกผู้ป่วยตามแบบฟอร์ม FM 2.1 ของสถาบันการแพทย์
ฉุกเฉินแห่งชาติ(สพฉ.)
1. ศูนย์รับแจ้งเหตุ 1669 ของทุกระดับสถานบริการ
2. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ(สพฉ.)
A = จานวนครั้งของผู้ป่วยเร่งด่วนและฉุกเฉินวิกฤติ(สีเหลืองและสีแดง) ที่มา
โดยระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(EMS) โดยแจ้งผ่านศูนย์สั่งการ 1669
B = จานวนครั้งของผู้ป่วยเร่งด่วนและฉุกเฉินวิกฤติ(สีเหลืองและสีแดง)
ทั้งหมดที่มารับบริการที่ห้องฉุกเฉิน (ER visit)
( A / B ) X 100
ทุก 6 เดือน โดยทีมนิเทศงานและตรวจราชการกระทรวง
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โทร 081 780 1771
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ตัวชี้วัด
คานิยาม

เกณฑ์เป้าหมาย
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรคานวณตัวชี้วัด
หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล
ระยะเวลาประเมินผล
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

55. ร้อยละของ ER,EMS คุณภาพ
55.2 ร้อยละของผู้ป่วยเร่งด่วนและฉุกเฉินวิกฤติ(สีเหลืองและสีแดง) ที
ได้รับปฏิบัติการฉุกเฉินภายใน 10 นาทีทีได้รับแจ้งเหตุ
ผู้ป่วยเร่งด่วนและฉุกเฉินวิกฤต (สีเหลืองและสีแดง) ทีได้รับปฏิบัติการ
ฉุกเฉินโดยชุดปฏิบัติการฉุกเฉินภายใน 10 นาที หมายถึง ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต
(สีเหลืองและสีแดง) ที่ได้รับปฏิบัติการฉุกเฉินโดยชุดปฏิบัติการฉุกเฉินนับตั้งแต่
มีการรับแจ้งเหตุที่ศูนย์รับแจ้งเหตุจนถึงชุดปฏิบัติการไปถึงและเริ่มให้การดูแล
ซึ่งประเมิน ณ ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ
ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต (สีแดง) คือ ผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบาบัดรักษาทันที
มิฉะนั้นจะเสียชีวิตอย่างรวดเร็วหากไม่ได้รับปฏิบัติการแพทย์ทันที หรือทาให้
การบาดเจ็บหรืออาการป่วยของผู้ป่วยฉุกเฉินนั้นรุนแรงขึ้นหรือเกิด
ภาวะแทรกซ้อนขึ้นได้อย่างฉับไว
ผู้ป่วยเร่งด่วน (สีเหลือง) คือต้องได้รับการบาบัดรักษาอย่างรวดเร็ว
มิฉะนั้นจะเสียชีวิตในเวลาต่อมา หรืออาจสูญเสียอวัยวะที่สาคัญ เช่น ระบบ
ประสาท ระบบหายใจ ระบบไหลเวียนโลหิต เป็นต้น
มากกว่า ร้อยละ 70
ศูนย์ EMS ของทุกระดับสถานบริการ
1. จากเอกสารการรายงานของสถานบริการทุกระดับ
2. รายงานจากระบบ ITEMs ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
ศูนย์ EMS ของทุกระดับสถานบริการ
รายงานจากระบบ ITEMs ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ(สพฉ.)
A = จานวนผู้ป่วยเร่งด่วนและฉุกเฉินวิกฤติ(สีเหลืองและสีแดง) ที่ได้รับการ
ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินภายใน 10 นาที ที่ได้รับแจ้งเหตุ
B = จานวนผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติ(สีเหลืองและสีแดง) ที่มาโดยระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน(EMS) ทั้งหมด
( A / B ) X 100
สานักงานสาธารณสุขฉุกเฉิน
ทุก 6 เดือน โดยทีมนิเทศงานและตรวจราชการกระทรวง
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โทร 081 780 1771

รายละเอียดตัวชี้วัดการดาเนินงานพัฒนาสุขภาพตามคารับรองการปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2556

188

ตัวชี้วัด
คานิยาม

เกณฑ์เป้าหมาย
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาการประเมินผล
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

55. ร้อยละของ ER,EMS คุณภาพ
55.3 ร้อยละของ ER ทีมีคุณภาพ
ER (Emergency room) คุณภาพ หมายถึง ระบบการรักษาพยาบาลสาหรับ
ผู้ป่วยที่มารับการรักษาแบบฉุกเฉินที่โรงพยาบาล ซึ่งโรงพยาบาลแต่ละระดับ มี
ขีดความสามารถในการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินไม่เหมือนกัน ดังนั้นกรรมการ
แพทย์ร่วมกับสมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยได้พัฒนาคู่มือในการ
ประเมินตนเองของโรงพยาบาล เพื่อทรบจุดเด่นและจุดที่ต้องปรับปรุง ในด้าน
ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินของโรงพยาบาลใดๆ ทั้งหมด 4 ด้าน
(12 ประเด็น) เช่น ด้านบุคลากร ด้านการจัดอาคารสถานที่ ด้านการ
จัดระบบดูแลรักษาพยาบาล รวมถึงระบบ Fast Track และ ด้านสนับสนุน
อื่นๆ เป็นต้น ซึ่งการนาแนวทางไปขยายผลนี้ ประสานงานร่วมกับ สานัก
บริหารการสาธารณสุข ร่วมกับนโยบาย Service plan
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปีที่ผา่ นมา
ห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาล

สารวจและประเมินผลตามเกณฑ์
ผลการสารวจ
A = จานวนห้องที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ของปีที่ผ่านมา
B = จานวนห้องที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ของปีปัจจุบัน
(A-B)/A x 100
ทุก 3 เดือน โดยทีมนิเทศงานและตรวจราชการกระทรวง , กรมการแพทย์,
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กรมการแพทย์
โทรศัพท์ 0 2590 6288
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โทรศัพท์ 0 2590 1771

56. จานวนทีม MERT ทีได้รับการพัฒนา
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เกณฑ์เป้าหมาย
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาการประเมินผล
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

ทีม MERT (Medical Emergency Response Team) ทีได้รับการ
พัฒนา หมายถึง ทีม MERT จากโรงพยาบาลทั่วประเทศที่ได้รับการพัฒนา
ภายในปีงบประมาณ 2556 เป็นนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขที่ต้องการ
ให้มีทีม MERT ครอบคลุมในทุกจังหวัดอย่างน้อยจังหวัดละ 1 ทีม (16 – 17
คน/ทีม) เป็นการสร้างความพร้อมให้กับโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขในการรองรับระบบการแพทย์ฉุกเฉินระดับตติยภูมิและสูงกว่า
ช่ ว ยให้ ผู้ ป่ ว ยประสบสาธารณภั ย และภั ย พิ บั ติ ใ นพื้ น ที่ ต่ า งๆ ได้ รั บ การ
ช่ว ยเหลื อด้านการแพทย์ฉุกเฉินในการคัดกรอง ลาเลี ยงและนาส่ งเพื่อให้
ได้รับการดูแลรักษาระดับตติยภูมิอย่างมีประสิทธิภาพ
ทีม MERT ทีได้รับการพัฒนา ประกอบด้วย บุค ลากรสาธารณสุขที่เป็น
สหวิชาชีพ ทั้งฝ่ายการแพทย์และฝ่ายสนับสนุน ที่คัดเลือกจากโรงพยาบาล
ระดั บ ต่ า งๆ ในสั ง กั ด กระทรวงสาธารณสุ ข จ านวน 24 จั ง หวั ด รวมทั้ ง
หน่วยงานอื่นๆ ที่สนใจ
เท่ากับ 24 ทีม
บุคลากรสาธารณสุขที่เป็นสหวิชาชีพทั้งฝ่ายการแพทย์ และฝ่ายสนับสนุน ที่
คัดเลือกจากโรงพยาบาลระดับต่างๆ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จานวน
24 จังหวัด
รายงานผลหลังการอบรมหลักสูตรพัฒนาทีม MERT /ประเมินผลตามเกณฑ์
กลุ่มงานฉุกเฉินทางการแพทย์ สานักยุทธศาสตร์ กรมการแพทย์
จานวนทีม MERT ที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับด้าน
การแพทย์ฉุกเฉินในภาวะภัยพิบัติ ให้กับบุคลากรสาธารณสุข
ปีละ 1ครั้ง โดยทีมนิเทศงานและตรวจราชการกระทรวง , กรมการแพทย์
กรมการแพทย์
โทรศัพท์ 0 2590 6288
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ตัวชี้วัดสิงแวดล้อมและระบบที
เอื้อต่อการดาเนินงานสุขภาพ
(ตัวชี้วัด57-61)
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ตัวชี้วัด
คานิยาม

57. ร้อยละของสถานบริการสาธารณสุข และส่งเสริมสุขภาพปลอดบุหรี
สถานบริการสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพซึ่งเป็นสถานที่สาธารณะที่ให้มี
การคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่โดยกาหนดให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ทั้งหมด
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 19 พ.ศ. 2553) ออกตาม พ.ร.บ.
คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 ต้องดาเนินการจัดเป็นเขตปลอด
บุหรี่ตามเกณฑ์กาหนด ดังนี้
1. มีการติดป้ายประกาศเป็นเขตปลอดบุหรี่ด้านหน้าสถานบริการ
สาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพตามคานิยามที่เห็นเด่นชัด
2. มีการติดเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ถาวร บริเวณทางเข้า – ออก ทุก
ช่องทาง
3. มีการติดเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ถาวร บริเวณอื่นๆที่เห็นได้
ชัดเจนภายในอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง หน้าห้องสุขา รวมถึงบริเวณ
ภายในรอบๆ สถานบริการสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพ
4. ไม่มีอุปกรณ์ หรือสิ่งอานวยความสะดวกในการสูบบุหรี่ เช่น ที่เขี่ย
บุหรี่ เป็นต้น
5. ไม่มีการสูบบุหรี่ และไม่พบเห็นผู้สูบบุหรี่ซึ่งหน้าสถานบริการ
สาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพ ประกอบด้วย
1) คลินิก สหคลินิก โรงพยาบาลทั้งในและนอกสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขรวมถึงสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาล
2) คลินิก โรงพยาบาลสัตว์ รวมถึงสถานพยาบาลสัตว์ตาม
กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์
3) สถานีอนามัย สถานบริการสุขภาพทุกประเภท
4) ร้านขายยา
5) สถานประกอบกิจการนวดแผนไทย หรือแผนโบราณ
6) สถานให้บริการอบความร้อน อบไอน้า อบสมุนไพร
7) สถานประกอบกิจการสปาเพื่อสุขภาพ กิจการนวดเพื่อสุขภาพ
หรือกิจการนวดเพื่อความงาม
หมายเหตุ ทั้งนี้นับเฉพาะสถานบริการสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพ
ทัง้ หมดที่ขึ้นทะเบียนตามกฎหมายเท่านั้น
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เกณฑ์เป้าหมาย
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรการคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาการประเมินผล
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

ร้อยละ 100
จานวนสถานบริการสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพตามนิยามทั้งหมด
สารวจ
ข้อมูลการสารวจ
A = จานวนสถานบริการสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพที่ผ่านเกณฑ์ปลอด
บุหรี่ 100% ตามกฎหมาย
B= จานวนสถานบริการสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพที่ทาการสุ่มตรวจ
ทั้งหมดในเขตรับผิดชอบ
(A/B) X 100
ปีละ 1 ครั้ง โดยทีมนิเทศงานและตรวจราชการกระทรวง , กรมควบคุมโรค
กรมควบคุมโรค
โทรศัพท์ 0 2580 7161, 0 2580 9354
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ตัวชี้วัด
คานิยาม
เกณฑ์เป้าหมาย
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาการประเมินผล
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

58. ร้อยละของโรงเรียนปลอดน้าอัดลม (ควบคุมน้าหวานและ
ขนมกรุบกรอบ)
โรงเรีย นประถมศึกษาทุกสั งกัด (ทั้งภาครัฐ และเอกชน) ไม่มีการจาหน่าย
หรือจัดน้าอัดลม/ขนมกรุบกรอบให้เด็ก มีการควบคุมน้าหวานโดยมีน้าตาล
ไม่เกินร้อยละ5 ตามเกณฑ์โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
โรงเรียนประถมศึกษา (รวมโรงเรียนขยายโอกาส)
สารวจ
ผลการสารวจ
A = จานวนโรงเรียนประถมศึกษาปลอดน้าอัดลม ควบคุมน้าหวาน/ขนมกรุบ
กรอบ
B = จานวนโรงเรียนที่มีการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา
(A/B) x 100
ทุก 1 ปี โดยทีมนิเทศงานและตรวจราชการกระทรวง , กรมอนามัย
กรมอนามัย
โทรศัพท์ 0 2590 4209

รายละเอียดตัวชี้วัดการดาเนินงานพัฒนาสุขภาพตามคารับรองการปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2556

194

ตัวชี้วัด
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เกณฑ์เป้าหมาย
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย

วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาการประเมินผล
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

59. ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพทีได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตาม
เกณฑ์ทีกาหนด
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้แก่ ยา อาหาร เครื่องสาอาง
เครื่องมือแพทย์ วัตถุอันตราย และวัตถุเสพติด
การตรวจสอบ หมายถึง การเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพส่งตรวจวิเคราะห์
หรือ ใช้ชุดทดสอบเบื้องต้น หรือ Screening Test ตามเป้าหมายเชิง
ปริมาณที่กาหนด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ไม่รวมเรื่องร้องเรียน กรณี
พิเศษ ฉุกเฉิน)
มาตรฐานตามเกณฑ์ทีกาหนด หมายถึง มาตรฐานที่กาหนดในกฎหมายแต่
ละผลิตภัณฑ์
ร้อยละ 91
ผลิตภัณฑ์สุขภาพในสถานประกอบการ ได้แก่ สถานที่ผลิต นาเข้า จาหน่าย
ส่งออก มีไว้ในครอบครอง และสถานพยาบาล ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้แก่ ยา อาหาร
เครื่องสาอาง เครื่องมือแพทย์ วัตถุอันตราย และวัตถุเสพติด ทั้งในสวนกลาง
และส่วนภูมิภาค
เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในสถานที่ผลิต นาเข้า จาหน่าย
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด คบส ออนไลท์
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา จากระบบ พอย.02
A = จานวนผลิตภัณฑ์สุขภาพได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กาหนด
B = จานวนผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบ
(A / B) x 100
ปีละ 2 ครั้ง โดยทีมนิเทศงานและตรวจราชการกระทรวง ,
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
โทรศัพท์ 0 2590 7292
โทรสาร 0 2591 7269
หน่วยงานประสานงานข้อมูลส่วนภูมิภาค
โทรศัพท์ 0 2590 7390
โทรสาร 0 2591 8484
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ตัวชี้วัด
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เกณฑ์เป้าหมาย
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาการประเมินผล
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

60. ร้ อ ยละ ของสถานประกอบการด้ า นผลิ ต ภัณ ฑ์สุ ข ภาพที ได้รั บการ
ตรวจสอบได้รับมาตรฐานตามเกณฑ์ทีกาหนด
สถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ หมายถึง สถานที่ผลิต นาเข้า
จ าหน่ าย ส่ งออก มีไ ว้ใ นครอบครอง และสถานพยาบาล ด้ านผลิ ตภั ณ ฑ์
สุขภาพที่อยู่ในความรับผิดชอบของสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ได้แก่ ยา อาหาร เครื่องสาอาง เครื่องมือแพทย์ วัตถุอันตรายและวัตถุเสพติด
การตรวจสอบ หมายถึง การตรวจสถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ให้ได้ตามเป้าหมายเชิงปริมาณที่กาหนด (ไม่รวมเรื่องร้องเรียน กรณีพิเศษ
ฉุกเฉิน)
มาตรฐานตามเกณฑ์ทีกาหนด หมายถึง มาตรฐานที่กาหนดในกฎหมายของ
แต่ละผลิตภัณฑ์
ร้อยละ 92
สถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค
ตรวจสอบสถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานที่
กฎหมายกาหนดในแต่ละผลิตภัณฑ์
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ระบบ พอย.02
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด ระบบ คบส.Online
A = จานวนสถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ตรวจสอบ ได้
มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กาหนด
B = จานวนสถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ตรวจสอบ
(A / B) x 100
ปีละ 2 ครั้ง โดยทีมนิเทศงานและตรวจราชการกระทรวง ,
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
โทรศัพท์ 0 2590 7292
โทรสาร 0 2591 7269
หน่วยงานประสานงานข้อมูลส่วนภูมิภาค
โทรศัพท์ 0 2590 7390
โทรสาร 0 2591 8484
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ตัวชี้วัด
คานิยาม

เกณฑ์เป้าหมาย
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาการประเมินผล
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

61. ร้ อ ยละของผู้ ป ระกอบการอาหารแปรรู ป ที บรรจุ ใ นภาชนะพร้ อ ม
จาหน่าย ได้รับสถานทีผลิตตามเกณฑ์ Primary GMP
อาหารแปรรูปทีบรรจุในภาชนะพร้อมจาหน่าย หมายถึง อาหารที่ผ่าน
กระบวนการแปรรูป เช่น ตัดแต่งในลักษณะที่นาไปปรุงหรือบริโภค คั่ว ทาให้
แห้ง หมักดอง เป็นต้น หรือทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของอาหาร
หรืออาหารที่ผ่านกระบวนการผลิตเรียบร้อยแล้ว และบรรจุในภาชนะพร้อม
จาหน่ายต่อผู้บริโภค แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงอาหารควบคุมเฉพาะ อาหารที่กาหนด
คุ ณ ภาพหรื อ มาตรฐาน และอาหารที่ ต้ อ งมี ฉ ลากที่ มี ป ระกาศกระทรวง
สาธารณสุขที่กาหนดให้ต้องปฏิบัติตามวิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ผลิตและการเก็บรักษาอาหารแล้ว
สถานทีผลิตอาหารทีต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ Primary GMP คือ สถานที่
ผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจาหน่าย ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข ฉบับที่ 342 พ.ศ.2555 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ใน
การผลิต และการเก็บรักษาอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจาหน่าย
มาตรฐานตามเกณฑ์ Primary GMP หมายถึง มาตรฐานสถานที่ผลิต
อาหารที่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีที่ดีในการผลิตและการเก็บรักษาอาหาร
แปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจาหน่าย ต้องได้รับการตรวจและผ่านเกณฑ์
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 และไม่พบข้อบกพร่องที่รุนแรง (Major Defect)
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของผู้มายื่นขออนุญาต
สถานที่ผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจาหน่าย
สารวจ/ตรวจสถานที่ผลิตที่มายื่นขออนุญาต
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด (ระบบคบส ออนไลท์ )
A = จานวนผู้ประกอบการอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจาหน่ายที่
ได้รับอนุญาตสถานที่ผลิตตามเกณฑ์ Primary GMP
B = จานวนผู้ประกอบการอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจาหน่าย
ที่มายื่นขออนุญาตสถานที่ผลิตตามเกณฑ์ Primary GMP
(A/B) x 100
ปีละ 2 ครั้ง โดยทีมนิเทศและตรวจราชการกระทรวง ,
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
โทรศัพท์ 0 2590 7292
โทรสาร 0 2591 7269
หน่วยงานประสานงานข้อมูลส่วนภูมิภาค
โทรศัพท์ 0 2590 7390
โทรสาร 0 2591 8484
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ตัวชี้วัดความรอบรู้ด้านสุขภาพ
(Health literacy)
(ตัวชี้วัด 62)
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ตัวชี้วัด
คานิยาม

เกณฑ์เป้าหมาย
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาการประเมินผล
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

62. ร้อยละของประชาชนกลุ่มเสียงโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงทีมีการ
ปรับพฤติกรรม 3 อ 2 ส และลดเสียง
พฤติกรรม 3อ 2ส หมายถึง พฤติกรรมการบริโภคอาหาร การออกกาลังกาย
การคลายเครียดทางอารมณ์ การดื่มสุรา การสูบบุหรี่
การปรับพฤติกรรม 3อ 2ส และลดเสียงได้ตามเกณฑ์ทีกาหนด หมายถึง
ประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้เข้าร่วมกระบวนการปรับพฤติกรรม 3อ 2ส และลด
เสี่ยง อย่างน้อย 4 ใน 5 กิจกรรม
กระบวนการปรับพฤติกรรมฯ ประกอบด้วย กิจกรรมส่งเสริมความรอบรู้
ด้านสุขภาพ (ความฉลาดด้านสุขภาพ) กิจกรรมการเรียนรู้ และการจัดปัจจัย
แวดล้ อ มที่ เ อื้ อ ต่ อ การปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมสุ ข ภาพในการป้ อ งกั น
โรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสู งที่โรงพยาบาลส่ งเสริมสุขภาพตาบล/ศูนย์
สุขภาพชุมชนจัดให้แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยง โดยมีกิจกรรมสาคัญดังนี้
1) ประเมินพฤติกรรมสุ ขภาพของประชาชนกลุ่มเสี่ ยงโดยใช้แบบบันทึก
ข้อมูล ประเมินพฤติกรรม 3 อ 2 ส และลดเสี่ยงด้วยตนเอง
2) กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 3อ 2ส และลดเสี่ยง ในรูปแบบหลากหลาย
3) การณรงค์และสื่อสารความรู้สุขภาพในชุมชน อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง
4) จั ด ปั จ จั ย เอื้ อ ต่ อ การเพิ่ ม ความรอบรู้ ด้ า นสุ ข ภาพ (ความฉลาดทาง
สุขภาพ)และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
5) ก าหนดและบั ง คั บ ใช้ ม าตรการทางสั ง คมหรื อ ข้ อ ตกลงร่ ว มเพื่ อ การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 3 อ 2 ส และลดเสี่ยง
ไม่น้อยกว่า 50
ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มีความเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง
จากกระบวนการคั ด กรองเบาหวาน/ความดั น โลหิ ต สู ง ตามระบบของ
กระทรวงสาธารณสุข (ข้อมูลจากตัวชี้วัดที่ 29)
สารวจ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล/ศูนย์สุขภาพชุมชน
A = จานวนประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสู งที่มีการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 3 อ 2 ส และลดเสี่ยง ได้ตามเกณฑ์ที่กาหนด
B = จานวนประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงที่ผ่านการคัด
กรองตามระบบของกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมด
(A/B) X 100
ปีละ 1 ครั้ง โดยทีมนิเทศและตรวจราชการกระทรวง,
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
โทรศัพท์ 0 2590 1665
โทรสาร 0 2590 1672

รายละเอียดตัวชี้วัดการดาเนินงานพัฒนาสุขภาพตามคารับรองการปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2556

199

ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ
(ตัวชี้วัด 63-66)
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ตัวชี้วัด
คานิยาม

เกณฑ์เป้าหมาย
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาการประเมินผล
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผูป้ ระสานงานตัวชี้วัด

63. ต้นทุนค่ายาและค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์เฉลียลดลง
รั ฐ บาลมี น โยบายให้ มี ก ารประหยั ด งบประมาณด้ า นยาของประเทศ
เนื่องจากค่าใช้จ่ายด้านยาโดยเฉพาะในการบริการผู้ป่วยนอกของสวัสดิการ
รักษาพยาบาลข้าราชการมีแนวโน้มสูงขึ้น และกระทรวงการคลังก็ได้มีการ
กาหนดมาตรการในการลดค่าใช้จ่ายด้านยาของยาในกลุ่มเป้าหมาย 9 กลุ่ม
ที่มีค่าใช้จ่ายสูง ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุข ได้มีนโยบายชัดเจนที่จะ
ลดค่าใช้จ่ายด้านยาและวัสดุวิท ยาศาสตร์ลง โดยการพัฒนาประสิทธิภาพ
ในการบริ ห ารจั ด การ เพื่ อ ลดต้ น ทุ น ค่ า ยาและลดการส ารองยาเพื่ อ ที่
โรงพยาบาลต่าง ๆ จะได้มีสภาพคล่องและมีเงินหมุนเวียนเพื่อมาใช้ในการ
บริหารและพัฒนาโรงพยาบาลมากขึ้น
ค่ายา หมายถึง มูลค่าต้นทุนค่ายาที่มีการจัดซื้อ
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ หมายถึง มูลค่าต้นทุนค่าวัสดุวิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่มีการจัดซื้อ
เฉลี่ยลดลง ร้อยละ 10
โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน
รายงานจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านยา
กลุ่มงานเภสัชกรรมและกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง
http://.dmsic.moph.go.th
A1 = ต้นทุนการจัดซื้อยาปี 55
A2 = ต้นทุนการจัดซื้อยาปี 56
B1 = ต้นทุนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ปี 55
B2 = ต้นทุนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ปี 56
ต้นทุนการจัดซื้อยาลดลง = (A1-A2)/A1 X 100
ต้นทุนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ลดลง = (B1-B2)/B1 X 100
ทุก 6 เดือน โดยทีมนิเทศงานและตรวจราชการกระทรวง,
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โทรศัพท์ 081 613 7997
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ตัวชี้วัด
คานิยาม

เกณฑ์เป้าหมาย
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1

รายการข้อมูล 2
สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาการประเมินผล
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
คานิยาม
เกณฑ์เป้าหมาย
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย

64. ร้อยละของรายการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน สามารถลงนามในสัญญา
จ้างได้ในไตรมาสที 2
การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน รายการ ครุภัณฑ์ /รายการสิ่งก่อสร้าง
ของสั งกั ดส านัก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข ตามงบประมาณรายจ่า ย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (รายการใหม่) ทุกรายการ ให้ปฏิบัติตาม
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการทางพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม และระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 ให้แล้วเสร็จ พร้อมก่อหนี้ผูกพันในสัญญาภายใน
ไตรมาส 2 รวมทั้ งผู กพันจัด ซื้อจัดจ้า ง (PO)ในระบบ GFMIS (ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 เห็นชอบ เรื่องมาตรการเร่งรัด
ติดตามการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามที่กระทรวงการคลั ง
เสนอ ตามหนังสือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีด่วนที่สุดที่ นร 0506/ว 280
ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 ให้หน่วยงานดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างและก่อ
หนี้ผูกพันทุกรายการทุกหมวดรายจ่ายที่ต้องก่อหนี้ผูกพันหรือเป็นรายการ
ผู ก พั น ให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในสิ้ น มี น าคา 2556 พร้ อ มทั้ ง ลงข้ อ มู ล ในระบบ
GFMIS ทันที)
เท่ากับ100 %
หน่วยเบิกจ่ายในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รายงานสถานการณ์เบิกจ่ายจากระบบ GFMIS และรายงานผลการจัดซื้อ จัด
จ้ า ง จากหน่ ว ยงานที่ ไ ด้ รั บ การจั ด สรรงบประมาณในสั ง กั ด ส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กลุ่มคลังและพัสดุ และหน่วยงานเจ้าของงบลงทุน
A = จานวนรายการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน สามารถลงนามในสัญญาจ้างได้ใน
ไตรมาส ที่ 2 ประกอบด้วย
1. รายการครุภัณฑ์ จานวน ....... รายการ
2. รายการสิ่งก่อสร้างใหม่ จานวน .... รายการ
B = จานวนรายการ งบลงทุน ที่ได้รับจัดสรรทั้งหมดของแต่ละหน่วยงาน
(A/B) X 100
ทุก 1 เดือน โดยทีมผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข,
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โทรศัพท์ 0 2590 1868 , 085 484 2378
65. ร้อยละของการเบิกจ่ายงบลงทุนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ร้อยละของงบลงทุนที่ได้รับจัดสรรและโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2556 สามารถเบิกจ่ายได้ ภ ายในระยะเวลาที่
กาหนด
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
หน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรคานวณตัวชี้วัด 1
ระยะเวลาการประเมินผล
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

รายงานสถานการณ์เบิกจ่ายจากระบบ GFMIS และรายงานผลการจัดซื้อ จัด
จ้างและแผนการใช้เงินจากหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรแจ้งให้เจ้าของเงิน
งบประมาณ
จากระบบ GFMIS และแบบ ง.700
A = วงเงินงบลงทุนที่ได้รับการจัดสรรและที่โอนเปลี่ยนแปลงที่ได้เบิกจ่าย
B = วงเงินงบลงทุนที่ได้รับการจัดสรรและที่โอนเปลี่ยนแปลง
( A/B) x 100
ทุก 1 เดือน โดยทีมนิเทศงานและผู้ตรวจราชการกระทรวง,
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โทรศัพท์ 0 2590 1868 , 085 484 2378
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ตัวชี้วัด
คานิยาม
เกณฑ์เป้าหมาย
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรคานวณตัวชี้วัด
หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล
ระยะเวลาการประเมินผล
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

66. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมในปีงบประมาณพ.ศ. 2556
ร้ อ ยละของงบรายจ่ า ยที่ ไ ด้ รั บ จั ด สรรและโอนเปลี่ ย นแปลงงบประมาณ
รายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2556 สามารถเบิ ก จ่ า ยได้ ภ ายใน
ระยะเวลาที่กาหนด
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 94
หน่วยเบิกจ่ายในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รายงานสถานะการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS
จากระบบ GFMIS
A = วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการได้เบิกจ่าย
B= วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการได้รับ
(A/B) x 100
กลุ่มคลังและพัสดุ
ทุก 3 เดือน โดยทีมผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ,
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โทรศัพท์ 0 2590 1284-5
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