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คำนำ 
 
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2564 ขึ้น
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข ) นโยบายรัฐบาลที่จะนำประเทศไทยก้าวสู่    
Thailand 4.0 เพ่ือรองรับอนาคตที่มีความเป็นสังคมเมืองสังคมผู้สูงอายุรวมทั้งการเข้าสู่การเชื่อมต่อ
การค้าและการลงทุน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และลดความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงระบบสุขภาพ โดยมี
เป้าหมายเพ่ือพัฒนาหน่วยงาน ด้านบริหาร วิชาการ และบริการให้มีคุณภาพ ตามวิสัยทัศน์“เมืองแห่งสุข
ภาวะเข้มแข็ง ศูนย์กลางความเป็นเลิศทางการแพทย์ระดับประเทศประชาชนสุขภาพดีด้วยตนเอง”ภายใต้
จุดยืน 8 จุดยืน 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 1) การระดมพลังภาคีทุกภาคส่วน ทุกระดับร่วมสร้างเมือง
แห่งสุขภาวะ และนิเวศน์สุขภาพชุมชนที่เข้มแข็ง  2) การพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการสุขภาพ
ตนเองแก่ประชาชน ชุมชน อย่างเข้มแข็ง และยั่งยืน3) การเสริมสร้างความเป็นเลิศทางการแพทย์ และ
การพัฒนาคุณภาพการบริการสุขภาพแก่ประชาชนที่ได้มาตรฐานสากล4) การพัฒนาองค์กรสาธารณสุขให้
มีสมรรถนะสูง บุคลากรเป็นมืออาชีพ บริหารด้วยความทันสมัย และธรรมาภิบาล5) การพัฒนาระบบ
สุขภาพเพ่ือหนุนเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
ของจังหวัด และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ 

 แผนยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2564 สำเร็จลุล่วงด้วยดี จากการ   
สนับสนับสนุนของผู้บริหารระดับจังหวัด และระดับอำเภอ พร้อมกับได้รับความร่วมมืออย่างดีจาก
บุคลากรทุกระดับ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ในการให้ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม 
อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการดำเนินงานด้านสุขภาพ เพ่ือการกำกับติดตามผลการดำเนินงานและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานพร้อมทั้งจัดเก็บข้อมูลตามตัวชี้วัดดังกล่าวให้เป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน จึงขอขอบคุณท่านผู้บริหารทุกระดับ เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยที่ให้
ความร่วมมือในการจัดทำคู่มือเล่มนี้เพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันต่อไป 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

 ปัญหาสุขภาพและสาธารณสุข มีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกับปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องอาทิเช่น การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรไทย การเปลี่ยนแปลงฐานเศรษฐกิจไปสู่ยุคดิจิทัล การระบาดของโรคติดเชื้อ 
COVID-19 และโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำ  การเสียชีวิตด้วยโรคไม่ติดต่อที่สามารถป้องกันได้ ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม 
ภัยพิบัติธรรมชาติและภัยก่อการร้าย จากการวิจัยคาดการณ์ถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนไทยใน
ระบบสุขภาพในอนาคต 20 ปีข้างหน้า กระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้าน
สาธารณสุข) พ.ศ. 2560 – 2579 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานของหน่วยงานด้าน
สาธารณสุข ในการพัฒนาระบบสุขภาพเพ่ือให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของบริบท  ทางสิ่งแวดล้อม แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 
- 2564) นโยบายประเทศไทย 4.0 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
รวมไปถึงนโยบายการปฏิรูปประเทศมุ่งสู่ “ความมั่นคง  มั่งคั่ง ยั่งยืน” 
 

ปัจจัยส่งผลต่อสุขภาพประชาชนจังหวัดขอนแก่น 
 จังหวัดขอนแก่น เป็นจังหวัดมีโครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aged Society) โดยมี
ประมาณสูงอายุ 60 ปีขึ้นไปร้อยละ 13.67 และ 65 ปีขึ้นไปร้อยละ 11.38 จากการคาดการณ์ประชากรของ
ประเทศไทย พ.ศ. 2553 - 2583 ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้คาดการณ์
ว่า จำนวนประชากรจังหวัดขอนแก่นจะค่อยๆ ลดลงจาก 1.74 ล้านคน ในปี พ.ศ.2553 เป็น 1.63 ล้านคน ใน  
ปี พ.ศ. 2573 เมื่อเปรียบเทียบ 3 กลุ่ม วัยเด็ก วัยแรงงาน มีแนวโน้มลดลง เนื่องจากอัตราการเจริญพันธุ์ลดลง 
ในขณะที่ประชากรผู้สูงอายุ มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง พบมีภาวการณ์พ่ึงพิงเพ่ิมข้ึน จาก 21.6 ใน ปี 2553 
เป็น 51.5 ในปี 2573 และอัตราส่วนการเกื้อหนุนลดลง คือประชากรวัยแรงงาน 5 คน ต้องช่วยเหลือผู้สูงอายุ
หนึ่งคน ในปี 2553 เป็นประชากรวัยแรงงาน 2 คน ต้องช่วยเหลือผู้สูงอายุหนึ่งคน จากปัญหาวัยแรงงานลดลง 
จะส่งผลถึงความสามารถในการผลิต ต้องอาศัยแรงงานต่างชาติมากขึ้น  นอกจากนี้ยังมีปัจจัยเศรษฐกิจทุนนิยม
ทำให้พฤติกรรมสุขภาพเปลี่ยนแปลงไประบบเศรษฐกิจ AEC ส่งผลให้สินค้าบริการผิดกฎหมาย การสื่อสารที่ไร้
พรมแดน และมีการอพยพแรงงานต่างชาติ ทำให้โรคติดต่อสามารถแพร่เชื้อได้ง่ายขึ้นระบบการส่งเสริมสุขภาพ
และควบคุมโรคมีความซับซ้อน ยุ่งยากและเกี่ยวข้องกันทุกภาคส่วนทำให้การบูรณาการขาดประสิทธิภาพ 
 

สถานะสุขภาพประชาชนจังหวัดขอนแก่น 
 สถานะสุขภาพของประชาชนจังหวัดขอนแก่น มีแนวโน้มดีขึ้นจากอดีต โดยพบว่า อายุคาดเฉลี่ยเมื่อ
แรกเกิด และอายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดีเพ่ิมขึ้นทั้งเพศชายและเพศหญิง โดยในปี 2562 ประชาชนมีอายุ
คาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด  (Life Expectancy : LE at Birth)เท่ากับ76.1ปี เพศชาย 72.4 ปี เพศหญิง 80.1 ซึ่งสูง
กว่าอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของประเทศไทย และอายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี  (Health Adjusted Life 
Expectancy : HALE) เท่ากับ 69.5 ปี  เพศชาย 66.5 ปี  เพศหญิง 72.7สาเหตุการเสียชีวิตของประชาชน
จังหวัดขอนแก่น ระหว่างปี พ.ศ. 2560– 2562 พบว่า ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากโรคมะเร็ง ปอดบวม โรคไต/ไต
วาย และภาวะเสื่อมทางระบบประสาท ตามลำดับส่วนสาเหตุการเจ็บป่วยของผู้ป่วยในของประชาชนจังหวัด
ขอนแก่น ระหว่างปี พ.ศ. 2560– 2562 พบว่า สาเหตุการเจ็บป่วยของผู้ป่วยใน ส่วนใหญ่เจ็บป่วยและเข้ารับการ
รักษาด้วยโรคปอดบวม ภาวะแทรกซ้อนอ่ืนๆของการตั้งครรภ์ อาการโลหิตจาง และการบาดเจ็บภายในกระ
โหลดศีรษะ ตามลำดับ 
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การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพจังหวัดขอนแก่น 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ได้มีการพัฒนางานเพ่ือ
แก้ไขปัญหาสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง โดยมีกรอบแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจน และเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 
ระยะ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
นโยบายและแผนความมั่นคงแห่งชาติ และนโยบายเร่งรัดของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขภายใต้แผนยุทธศาสตร์
พัฒนาสุขภาพจังหวัดขอนแก่น 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) กระบวนการดำเนินการมุ่งเน้นการมีส่วนร่วม ทั้งบุคลากร
ภายในหน่วยงานสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นทุกระดับ การมีส่วนร่วมของประชาชน และภาคีเครือข่าย
ด้านสุขภาพ 
 สรุปประเด็นที่สำคัญจากการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
มีดังนี้ 
 วิสัยทัศน์ “เมืองแห่งสุขภาวะเข้มแข็ง ศูนย์กลางความเป็นเลิศทางการแพทย์ระดับประเทศประชาชน
สุขภาพดีด้วยตนเอง” 
 จุดยืนการพัฒนายุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดขอนแก่นประกอบด้วย 8 จุดยืน คือ 1) มุ่งเน้นการสร้าง 
พัฒนา ขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนการพัฒนาสุขภาพของจังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน ให้มีความ
เข้มแข็ง และความสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ และความต้องการทางสุขภาพของประชาชน พร้อมทั้งพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการโดยให้ภาคีทุกภาคส่วน และเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา
ระบบสุขภาพสู่การปฏิบัติในทุกระดับให้เติบโตอย่างต่อเนื่องโดยเน้นการเชื่อมโยงในทิศทางเดียวกับการพัฒนา
ประเทศ (Health in All Policy and Area) 2) มุ่งเน้นการสื่อสารสุขภาพสู่ประชาชน เพ่ือให้ประชาชนมีความ
ตื่นรู้ ตระหนัก มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี มีทักษะในการจัดการสุขภาพตนเอง ครอบครัว และชุมชนของตนเองได้ 
มีจิตอาสาทางสุขภาพ ทุกคนในชุมชนมีส่วนร่วมในการการจัดการสุขภาพของชุมชนให้เข้มแข็ง และมีพันธสัญญา
ในการสร้างชุมชนสุขภาพดี (Total Health literacy for all) 3) มุ่งเน้นการระดมพลังภาคีทุกภาคส่วนร่วม
ปฏิบัติการอย่างจริงจังเพ่ือการลด และหยุดยั้งปัญหาสุขภาพของประชาชนในโรคท่ีป้องกันได้ด้วยตนเองให้ลดลง
อย่างต่อเนื่อง ภัยคุกคามทางสุขภาพได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ และมีมาตรฐานที่ดี เกิดชุมชนต้นแบบใน
ทุกตำบล และขยายการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง (Community Health Model) 4) มุ่งเน้นการสร้างค่านิยม
ทางสุขภาพของประชาชนและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนเกิดมุมมองชีวิตทางสุขภาพ การมีสุขภาพดีเป็น
วิถีชีวิตของประชาชน ชุมชน ให้ประสบความสำเร็จสู่ชุมชนที่เข้มแข็งทางวัฒนธรรมสุขภาพในระดับประเทศ  
(Healthy Value and Culture) 5) มุ่งเน้นการพัฒนาระบบการบริการสุขภาพในทุกระดับของจังหวัดขอนแก่น
ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน โดยใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมทางการแพทย์ที่ทันสมัย เป็นระบบการแพทย์ 4.0 และมี
ความพร้อมในการพัฒนาเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ในระดับภูมิภาคที่มีความเป็นเลิศ เพื่อหนุนเสริมการพัฒนา
จังหวัดทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง สิ่งแวดล้อม และการเติบโตของเมืองสู่เมืองนานาชาติในอนาคต  
(Medical Hub) 6) มุ่งเน้นการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ในหน่วยบริการสุขภาพทุกระดับเพ่ือให้
ประชาชนเชื่อมั่น และวางใจในศักยภาพทางการแพทย์ เข้าถึงบริการด้วยความสะดวก รวดเร็วปลอดภัย ไร้
รอยต่อ  สถานบริการสุขภาพทุกระดับผ่านเกณฑ์มาตรฐาน เป็นระบบบริการที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางหน่วย
บริการมีความเข้าใจ เข้าถึงความต้องการของประชาชน ทำให้ประชาชนพึงพอใจในบริการและเข้าใจผู้ให้บริการ 
และผู้ให้บริการมีความสุข และความภาคภูมิใจในภารกิจสุขภาพเพ่ือประชาชน (Medical Service Excellent) 
7) มุ่งเน้นการใช้กลไกทางกฎหมาย มาตรการทางสังคม และการทำงานแบบบูรณาการ กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และภาคีทุกภาคส่วนในการร่วมพัฒนา สังคมเมือง สังคมเมืองในชนบท และสังคมชนบท ทั่วทั้งจังหวัดมี
สภาพแวดล้อมทางสุขภาพที่เอ้ือต่อการมีสุขภาพดีของทุกกลุ่มวัย (แม่และเด็ก วัยเรียนวัยรุ่น วัยทำงาน และวัย
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สูงอายุ) และจังหวัดขอนแก่นเป็นต้นแบบของการสร้างนิเวศน์สุขภาพของประเทศ (Smart Health City and 
Community: SHCC)และ 8) มุ่งเน้นการส่งเสริม การสนับสนุน และการพัฒนาองค์กรด้านสาธารณสุขให้มี
สมรรถนะสูง มีธรรมาภิบาล บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในภารกิจ ทำงานอย่างมีความสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง ระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูง ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตามทิศทางการ
พัฒนาประเทศด้านการสาธารณสุข และการสร้างสมดุลแห่งรัฐตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นระบบการบริหาร
จัดการที่มีความทันสมัยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อดิจิทัล และมีมาตรฐานสากลตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ
แห่งชาติ มีผลงานประสบความสำเร็จในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการบริหารและการบริการสุขภาพ
ประชาชน ในระดับเขต ประเทศ และนานาชาติ(High Performance and Modernize) 
 พันธกิจ (Mission) 5 พันธกิจ ประกอบด้วย 1) ระดมพลังภาคีทุกภาคส่วนร่วมสร้างระบบสุขภาพของ
จังหวัดให้มีความเข้มแข็ง กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนการพัฒนาสุขภาพของจังหวัด อำเภอ ตำบล และ
หมู่บ้าน ที่เชื่อมโยงในทิศทางเดียวกับการพัฒนาประเทศ  สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ และความต้องการทาง
สุขภาพของประชาชน  และส่งเสริม สนับสนุนให้ภาคีทุกภาคส่วน และเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน มีส่วน
ร่วมในการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 2) พัฒนาระบบการ
ให้บริการสุขภาพแก่ประชาชนให้มีคุณภาพ ปลอดภัย ไร้รอยต่อ ไม่เหลื่อมล้ำ และเป็นระบบบริการที่ยอดเยี่ยม
เพ่ือประชาชนพึงพอใจ เชื่อมั่น และวางใจ พร้อมทั้งส่งเสริม สื่อสาร ให้ประชาชนเกิดความเข้าใจในภารกิจการ
บริการสุขภาพ และเข้าใจในผู้ให้บริการ และผู้ให้บริการมีความสุขในการปฏิบัติงาน และการบริการสุขภาพแก่
ประชาชน 3) สร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และการเห็นคุณค่าของการมีสุขภาพดีแก่ประชาชน
ในทุกกลุ่มวัย ให้ประชาชนมีทักษะในการจัดการสุขภาพของตนเอง ครอบครัว  ชุมชน จนเกิดวัฒนธรรมสุขภาพ
ที่เข้มแข็ง และสามารถลดปัญหาสุขภาพได้ด้วยตนเอง 4) พัฒนาขีดความสามารถทางการแพทย์ของจังหวัดให้มี
มาตรฐานความเชี่ยวชาญทางการแพทย์ และความสมบูรณ์ในวิทยาการทางการแพทย์ที่ทันสมัย เพ่ือการพัฒนา
จังหวัดให้เป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ที่เป็นเลิศในระดับภูมิภาค ประเทศ และนานาชาติ รองรับการพัฒนา
จังหวัด และหนุนเสริมการพัฒนาประเทศและ 5) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหน่วยงานด้านสาธารณสุขทุก
ระดับให้มีสมรรถนะสูง บุคลากรมีขีดความสามารถตามภารกิจ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีธรรมาภิบาล และมี
ความทันสมัยในเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับชั้นนำของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 1) การระดมพลังภาคีทุก
ภาคส่วน ทุกระดับร่วมสร้างเมืองแห่งสุขภาวะ และนิ เวศน์สุขภาพชุมชนที่ เข้มแข็ง 2) การพัฒนาขีด
ความสามารถในการจัดการสุขภาพตนเองแก่ประชาชน ชุมชน อย่างเข้มแข็ง และยั่งยืน 3) การเสริมสร้างความ
เป็นเลิศทางการแพทย์ และการพัฒนาคุณภาพการบริการสุขภาพแก่ประชาชนที่ได้มาตรฐานสากล 4) การ
พัฒนาองค์กรสาธารณสุขให้มีสมรรถนะสูง บุคลากรเป็นมืออาชีพ บริหารด้วยความทันสมัย และธรรมาภิบาล
และ 5) การพัฒนาระบบสุขภาพเพ่ือหนุนเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชนของจังหวัด และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ 
 เพ่ือให้การดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดขอนแก่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี
คุณภาพ คณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพจังหวัดขอนแก่นได้กำหนดจุดยืนการพัฒนา
ยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดขอนแก่น 8 จุดยืน 5 พันธกิจ 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ และแผนงาน/โครงการ 20 
แผนงาน/โครงการ เพ่ือใช้ในการกำกับติดตามผลการดำเนินงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการ
ดำเนินงาน พร้อมทั้งจัดเก็บข้อมูลตามตัวชี้วัดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือผลักดันให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่องานที่มี
คุณภาพ ประชาชนเกิดความพึงพอใจ คนทำงานมีความสุข และส่งผลต่อการมีสุขภาวะที่ดีของประชาชนต่อไป 
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บทที่ 1 
บทนำ 

 
1.1 เหตุผลความจำเป็นในการจัดทำแผน 
 การบริหารยุทธศาสตร์แบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์นั้น เป็นกระบวนการสำคัญในการขับเคลื่อนให้
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์การพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงานบรรลุผลตามที่ตั้งไว้ การ
บริหารงานยุทธศาสตร์เพ่ือให้ประสบผลสัมฤทธิ์ จะต้องประกอบไปด้วยกระบวนการหลายขั้นตอน โดยทั้งนี้ 
จะต้องอาศัยความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง และการติดตามพัฒนางานอย่างต่อเนื่องของนโยบาย 
แผนปฏิบัติ รวมไปถึงกรอบการประเมินผลตามตัวชี้วัดของหน่วยงาน 
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ได้นำรูปแบบการบริหารงานยุทธศาสตร์เข้ามาใช้ในการ
บริหารจัดการองค์กรอย่างต่อเนื่อง และได้มีการศึกษา ปรับปรุง พัฒนาระบบบริหารยุทธศาสตร์ที่จะ
ตอบสนองต่อนโยบายสุขภาพในระดับเขตสุขภาพที่  7 สำนักงานปลัดกระทรวง และกระทรวงสาธารณสุข 
เพ่ือให้การดำเนินงานพัฒนาองค์กร และการแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพบรรลุผลสัมฤทธิ์ แต่จากการดำเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุขที่ผ่านมายังพบว่า การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ยังไม่ได้ดำเนินการจน
เกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่พึงประสงค์ ประกอบกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และ
ได้เข้ามามีบทบาทต่อการดำเนินงานของสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นเพ่ิมข้ึน 
 ดังนั้น เพ่ือเตรียมรับการเจริญเติบโตในอนาคต และพัฒนาให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลง                 
ของสภาพแวดล้อมของประเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีระบบการ
บริหารจัดการที่ดี มีการบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถนำศักยภาพของบุคลากรของ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นที่อยู่มาใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า เพ่ือพัฒนาสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดขอนแก่นให้เป็นจังหวัดที่มุ่งเน้นยุทธศาสตร์อย่างสมบูรณ์ บรรลุเป้าหมายการดำเนินงานตามภารกิจ
ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จึงได้จัดให้มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สุขภาพของจังหวัด
ขอนแก่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 ขึ้น 
 

1.2 วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการสื่อสารแผนพัฒนาระบบสุขภาพ  และกระบวนการจัดทำแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2563 - 2565 ไปยังหน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ให้เกิดความเข้าใจตรงกัน 
  2. เพ่ือเป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติราชการ โดยเชื่อมโยงสอดคล้องในทิศทางเดียวกันกับแผน
ยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2563 - 2565 และสามารถจัดทำแผนงาน/โครงการให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ ให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจของแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสุขภาพจังหวัดขอนแก่น 
 
1.3 ระยะเวลาของแผน 
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพจังหวัดขอนแก่น มีกรอบระยะเวลาของแผนระยะ 3 ปี ตั้งแต่ ปี 
พ.ศ. 2563 - 2565 
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1.4 กรอบแนวทางการดำเนินการ/ปฏิทินการจัดทำแผน 
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2563 – 2565 เป็นเครื่องมือในการ
กำหนดทิศทางการดำเนินงานของหน่วยงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เพ่ือนำไปสู่เป้าหมายที่
องค์กรกำหนดท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก เพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต 
 

1.5 ภาพรวมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพจังหวัดขอนแก่น 
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ได้มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพจังหวัด
ขอนแก่น พ.ศ. 2563 – 2565 โดยการสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมร่วมเชิงยุทธศาสตร์การเชื่อมโยงการ
ดำเนินงานยุทธศาสตร์กับการมีส่วนได้ส่วนเสียในการสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมยุทธศาสตร์ การ
จัดการความรู้เพ่ือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเชื่อมโยงความสมดุลทรัพยากรทางยุทธศาสตร์ทบทวน
ภารกิจ และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารทางยุทธศาสตร์
จัดทำงบประมาณแบบมุ่งเน้นยุทธศาสตร์ยกระดับภาวะผู้นำแก่ทีมบริหารซึ่งในภาพรวมการดำเนินการซึ่งใน
ภาพรวมของการดำเนินการดังนี้  
  ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาความจำเป็นทางยุทธศาสตร์ (Strategic Need Analysis) 
  ขั้นตอนที่ 2 การกำหนดจุดยืนการพัฒนาของแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning) 
  ขั้นตอนที่ 3 การประเมินศักยภาพขององค์กรการประเมินศักยภาพขององค์กร (TOW’s Matrix) 

 ขั้นตอนที่ 4 การกำหนดทิศทางการพัฒนาวิสัยทัศน์ 
 ขั้นตอนที่ 5 การแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติกำหนดกลยุทธ์ 

  ขั้นตอนที่ 6 การกำหนดระบบวัดผล - ตัวชี้วัด 
  ขั้นตอนที่ 7 การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
  ขั้นตอนที่ 8 การสรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
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บทที่ 2 
 ความจำเป็นทางยุทธศาสตร์ ทิศทางการพัฒนา และจุดยืน ตำแหน่งของแผนยุทธศาสตร์ 

พ.ศ. 2563-2565 
 
2.1 ความจำเป็นเชิงยุทธศาสตร์เชิงนโยบาย 

 1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสาธารณสุข 
   วิสัยทัศน์(Vision) : เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพ ที่รวมพลังสังคม เพ่ือประชาชนสุขภาพดี 
   พันธกิจ (Mission): พัฒนาและอภิบาลระบบสุขภาพ อย่างมีส่วนร่วม และยั่งยืน  
   ค่านิยมองค์กร (Core Values) : 
       M: Mastery คือ เป็นนายตนเอง 
       O: Originality คือ เร่งสร้างสิ่งใหม่ 
       P: People centered approach คือ ใส่ใจประชาชน 
       H: Humility คือ ถ่อมตนอ่อนน้อม 
  เป้าหมาย (Ultimate Goal) :ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน 
  ตัวช้ีวัดหลักระดับองค์การ (Corporate KPIs) :  
  1) อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด (Life Expectancy: LE) ไม่น้อยกว่า 85 ปี  
  2) อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี (Health Adjusted Life Expectancy: HALE)  
   ไม่น้อยกว่า 75 ปี  
  3) ดัชนีความสุขของคนทำงาน (Happinometer) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  
  4) ดัชนีสุขภาวะองค์กร (Happy Public Organization Index) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  
  5) การเข้าถึง (Access) อัตราการเข้าถึงบริการแพทย์แผนไทย ร้อยละ 20  
  6) ความครอบคลุม (Coverage) สัดส่วนแพทย์ 1 คน ต่อประชากร 3,335 คน และสัดส่วน
เตียงของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 2.3 ต่อพันประชากร 
  7) มีคุณภาพ (Quality) รพศ., รพท., รพ.สังกัดกรมการแพทย์, กรมควบคุมโรค และกรม
สุขภาพจิต ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน HA ร้อยละ 100 และรพช. ร้อยละ90  
  8) มีธรรมาภิบาล (Governance) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านการประเมิน 
ITA ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 

  ความสอดคล้องของแผนปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขกับร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2560 – 2579) 
 การปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขมีความสอดคล้องกับร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี       
(พ.ศ. 2560 – 2579) ใน 4 ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่ 1) ยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถในการแข่งขัน โดย
การ พัฒนาสาขาบริการที่ไทยมีศักยภาพที่สอดคล้องกับบริบทโลกในอนาคต ได้แก่ ธุรกิจบริการสุขภาพและ
การ เสริมสร้างสุขภาวะ และสถานบริการสุขภาพและความงาม และการส่งเสริมธุรกิจบริการทางการแพทย์ 
โดย ต้องมีการลงทุนอย่างจริงจังในการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางการ
และ เครื่องมือแพทย์ รวมทั้งมาตรฐานการบริการ เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถเป็นเจ้าของเทคโนโลยีได้เอง 
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ซึ่งจะเป็นการสร้างฐานที่ เข้มแข็งในการเป็นศูนย์กลางบริการทางแพทย์ของภูมิภาคในระยะต่อไป            
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ครอบคลุมการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ การป้องกัน
และควบคุมปัจจัย เสี่ยงที่คุกคามสุขภาพ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี และการส่งเสริม
ให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพ้ืนที่ 3) ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม โดยการสร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย อาทิ การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการหลักประกัน สุขภาพ และ4) ยุทธศาสตร์การปรับสมดุล และพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
โดยทบทวนบทบาทภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มีความเหมาะสม รวมทั้งถ่ายโอนภารกิจที่สำคัญเพ่ือ
กระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น ปรับ โครงสร้าง และระบบบริหารงานราชการใหม่ในรูปแบบของหน่วยงานพิเศษที่
ต้องอาศัยการดำเนินงานที่มีความยืดหยุ่น คล่องตัว ไม่ยึดติดกับโครงสร้างและระบบราชการแบบเดิม และ
พัฒนาปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีความโปร่งใส ยืดหยุ่น และคล่องตัวสูง ลด
ความซ้ำซ้อน รวมถึงเปิดโอกาส ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการอย่างเหมาะสม 
 

 1.2  แผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน ประกอบด้วย  
    1. ด้านการเมือง 

2. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
    3. ด้านกฎหมาย 
    4. ด้านกระบวนการยุติธรรม 

5. ด้านเศรษฐกิจ 
    6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    7. ด้านสาธารณสุข 

8. ด้านสื่อสารมวลชนเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    9. ด้านสังคม 

1.10 ด้านพลงังาน 
1.11 ด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

    มีแผนที่เก่ียวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพจังหวัดขอนแก่น 1 ด้าน ดังนี้ 
      ด้านสาธารณสุข 
     หมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา 71 รัฐพึงเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว อัน
เป็นองค์ประกอบพ้ืนฐานที่สำคัญของสังคม จัดให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยอย่างเหมาะสม ส่งเสริม และ
พัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพเพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรง และมีจิตใจเข้มแข็ง รวมตลอดทั้งส่งเสริม
และพัฒนาการกีฬาให้ไปสู่ความเป็นเลิศ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน และรัฐพึงส่งเสริม และพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพ และความสามารถสูงขึ้น และรัฐพึงให้ความช่วยเหลือเด็ก 
เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส ให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ และ
คุ้มครองป้องกันมิให้บุคคลดังกล่าวถูกใช้ความรุนแรงหรือปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม รวมตลอดทั้ง ให้การบำบัด 
ฟ้ืนฟูและเยียวยาผู้ถูกกระทำดังกล่าว และในการจัดสรรงบประมาณ รัฐพึงคำนึงถึงความจำเป็น และความ
ต้องการที่แตกต่างกันของเพศ วัย และสภาพของบุคคล ทั้งนี้ เพื่อความเป็นธรรม 
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 1.3  แผนเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12 
    ความสอดคล้องของแผนปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2579) 

    ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้ถูกถ่ายทอดเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
(พ.ศ. 2560 – 2564) ระยะ 5 ปี โดยมีประเด็นด้านสาธารณสุขใน 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์การ 
เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์โดยส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีตลอดช่วงชีวิต ลดปัจจัยเสี่ยง
ด้าน สุขภาพ เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพ และพัฒนาระบบดูแล/สร้าง
สภาพแวดล้อมที่ เหมาะสมกับสังคมสูงวัย ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำใน
สังคม โดยจัดบริการ ด้านสุขภาพให้กับประชากรที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล และกระจายการให้บริการสาธารณสุข
ที่มีคุณภาพให้ ครอบคลุมและทั่วถึง ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน โดยพัฒนา ระบบมาตรฐานสินค้าที่ร่วมไปถึงผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพและยา พัฒนาตลาด/อุตสาหกรรม
อาหารที่เป็นอาหาร เพ่ือสุขภาพ และพัฒนาศักยภาพบริการสุขภาพ ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการ พัฒนาอย่างยั่งยืน โดยสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อ
สุขภาพ ยุทธศาสตร์การ เสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศ สู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน โดย
สร้างความร่วมมือใน/ ต่างประเทศ ในการวางระบบเฝ้าระวัง/ป้องกัน/ควบคุมโรค/ภัยสุขภาพ และ
ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่าง ประเทศเพ่ือการพัฒนา เพ่ือส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานการบริการด้านสุขภาพ 

 
   1.4 แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
     แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) อยู่ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เป็นแผนพัฒนาระยะ 5 ปี และเป็นกลไกเชื่อมต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ด้านสุขภาพ ให้สามารถนำไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม จึงได้ยึดหลักการ ดังนี้ (1) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็น
ศูนย์กลางการพัฒนา เพ่ือให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี (3) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี 2579 ควบคู่กับ
กรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) (5) การปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0  (6) 
ประเด็นการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข (7) ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 2  (8) กรอบ
แนวทางแผนระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข เพื่อวางฐานรากของระบบสุขภาพในระยะ 5 ปี ให้เข้มแข็งเพ่ือคน
ไทย มีสุขภาพแข็งแรง สามารถสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม 
โดยแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย  

   วิสัยทัศน์ :  
   ระบบสุขภาพไทยเข้มแข็งเป็นเอกภาพ เพ่ือคนไทยสุขภาพดีสร้างประเทศให้ มั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืน  
   พันธกิจ :  
   เสริมสร้าง สนับสนุนและประสานให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน 
นักวิชาการและภาคประชาสังคมในการอภิบาล และพัฒนาระบบสุขภาพไทยให้เข้มแข็ง รองรับกับบริบทของ
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต  
 
 



แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาสุขภาพ จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2564 หน้า 7 

 

 
 

 
     เป้าประสงค์ : 
     1. ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายมีความรอบรู้ด้านสุขภาพเพ่ิมขึ้น ส่งผลให้การ
เจ็บป่วยและตายจากโรคท่ีป้องกันได้ลดลง  
     2. คนไทยทุกกลุ่มวัยมีสุขภาวะที่ดี ลดการตายก่อนวัยอันควร  
     3. เพ่ิมขีดความสามารถของระบบบริการสุขภาพทุกระดับ ให้ประชาชนสามารถ เข้าถึง
บริการได้อย่างสะดวก เหมาะสม  

  4. มีบุคลากรด้านสุขภาพท่ีดูแลประชาชน ในสัดส่วนที่เหมาะสม  
  5. มีกลไกการอภิบาลระบบสุขภาพแห่งชาติที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  

     ยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพ : ประกอบด้วย  
     ยุทธศาสตร์ที่1 เร่งการเสริมสร้างสุขภาพคนไทยเชิงรุก  

  ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำในระบบบริการสุขภาพ  
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและสร้างกลไกเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการกำลังคน 
ด้านสุขภาพ  
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งในการอภิบาลระบบสุขภาพ 
 

  1.5  Thailand 4.0 ด้านสาธารณสุข 
       ประเทศไทย 4.0 ในอดีตที่ผ่านมา ประเทศไทยมีโครงสร้างเศรษฐกิจที่ เริ่มจากสังคม
เกษตรกรรม หรือ ประเทศไทย 1.0 เน้นการสร้างรายได้จากการเกษตรเป็นหลัก ต่อมาจึงปรับเข้าสู่
อุตสาหกรรมเบาหรือ ประเทศไทย 2.0 โดยมุ่งเน้นแรงงานราคาถูก ใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีในประเทศ 
เช่น สิ่งทอ อาหาร หลังจากนั้นก็ได้ ปรับเปลี่ยนเข้าสู่ ประเทศไทย 3.0 ที่ให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมหนัก 
เช่น รถยนต์ อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ โดยใช้ต้นทุนและเทคโนโลยีจากต่างประเทศเพ่ือเน้นการส่งออก ทำให้
ประเทศไทย    มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง สูงสุดที่ร้อยละ 7 – 8ต่อปี แต่เมื่อ
ถึงจุดหนึ่งหลังปี พ.ศ. 2540 อัตราการเติบโต ทางเศรษฐกิจปรับลดลงมาอยู่ที่ ร้อยละ 3 – 4 ต่อปีเท่านั้น 
และทำให้ประเทศไทย ติดอยู่ในกับดักประเทศรายได้ปานกลางมากว่า 20 ปี การปรับเปลี่ยนอีกครั้ง เพื่อเข้า
สู่ประเทศไทย 4.0 หรือ Thailand 4.0 จึงเป็นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจแบบเดิมที่ขับเคลื่อนด้วย
อุตสาหกรรมไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เพ่ือผลักดันให้ประเทศหลุดพ้นจาก 3 กับดักที่กำลัง
เผชิญ นั่นคือ กับดักประเทศรายได้ปานกลาง กับดักความเหลื่อมล้ำ และกับดักความไม่สมดุลของการพัฒนา 
โดยใช้พลังประชารัฐ  ในการขับเคลื่อน ผู้มีส่วนร่วมหลักประกอบด้วยภาคเอกชน ภาคการเงิน การธนาคาร 
มหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยต่างๆ โดยเน้นตาม ความถนัดและจุดเด่นของแต่ละองค์กร และมีภาครัฐคอย
สนับสนุนโดยแปลงความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ ให้เป็นความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน โดยการเติมเต็มด้วย
วิทยาการความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบเป็น 5 กลุ่มเทคโนโลยี และอุตสาหกรรมเป้าหมาย อันประกอบด้วย  
       1. กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio–Tech)  
       2. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีการแพทย์ (Health, Wellness & Bio – Med)  
       3. กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์และระบบเครื่องกลที่ใช้อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม 
(Smart Devices, Robotics & Mechatronics)  
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       4. กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์ และ
เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (Digital, lot, Artificial Intelligence & Embedded Technology)  
       5. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง (Creative, Culture & 
High Value Services)  
         จากประเด็นที่ได้กล่าวมาข้างต้น ถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญในการกำหนดแผน
ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ. 2560 – 2564 โดยในระยะ 5 ปีแรกนี้มีจุดเน้น คือ การปฏิรูป
ระบบสุขภาพ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศ โดยเน้นการสร้างเสริมสุขภาพทุก
กลุ่มวัย และสร้างความรู้ด้านสุขภาพที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนตั้งแต่ผู้ที่ยังมีร่างกายแข็งแรงไปจนถึงผู้ป่วยที่
ต้องได้รับการรักษาโดยควบคู่ไปกับการให้บริการด้านสุขภาพในเชิงรุก ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการพัฒนา
บุคลากรด้านสุขภาพ เพ่ือเพ่ิมกำลังคน และเพ่ิมประสิทธิภาพในการดูแลคนไทย พร้อมทั้งนำนวัตกรรมเดิม
เสริมนวัตกรรมใหม่โดยใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันมาพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพให้สามารถ
เข้าถึงได้ง่าย และครอบคลุมทั้งประเทศสอดรับกับการเป็นประเทศไทย 4.0 โดยเป็นไปอย่างมีธรรมาภิบาล 
โปร่งใส และมีคุณธรรม 
 

  1.6 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข 20 ปี  
     ความสอดคล้องของแผนปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขกับร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ       
20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 

  การปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขมีความสอดคล้องกับร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี       
(พ.ศ. 2560 – 2579) ใน 4 ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่ ยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถในการแข่งขัน      
โดยการ พัฒนาสาขาบริการที่ไทยมีศักยภาพที่สอดคล้องกับบริบทโลกในอนาคต ได้แก่ ธุรกิจบริการสุขภาพ
และการเสริมสร้างสุขภาวะ สถานบริการสุขภาพและความงาม และการส่งเสริมธุรกิจบริการทางการแพทย์ 
โดยต้องมีการลงทุนอย่างจริงจังในการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางการ
และเครื่องมือแพทย์ รวมทั้งมาตรฐานการบริการ เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถเป็นเจ้าของเทคโนโลยีได้เอง          
ซึ่งจะเป็นการสร้างฐานที่ เข้มแข็งในการเป็นศูนย์กลางบริการทางแพทย์ของภูมิภาคในระยะต่อไป 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ครอบคลุมการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ การป้องกัน
และควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาพ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี และการส่งเสริม
ให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพ้ืนที่ ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม โดยการสร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย อาทิ การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการหลักประกัน สุขภาพ และยุทธศาสตร์การปรับสมดุล และพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
โดยทบทวนบทบาทภารกิจ  ของหน่วยงานภาครัฐให้มีความเหมาะสม รวมทั้งถ่ายโอนภารกิจที่สำคัญเพ่ือ
กระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น  ปรับโครงสร้าง และระบบบริหารงานราชการใหม่ในรูปแบบของหน่วยงานพิเศษที่
ต้องอาศัยการดำเนินงานที่มีความยืดหยุ่น คล่องตัว ไม่ยึดติดกับโครงสร้างและระบบราชการแบบเดิม และ
พัฒนาปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีความโปร่งใส ยืดหยุ่น และคล่องตัวสูง ลด
ความซ้ำซ้อน รวมถึงเปิดโอกาส ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการอย่างเหมาะสม 

 

  1.7  คำแถลงการณ์ของคณะรัฐมนตรี(พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา)  
  คณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา ในวัน

ศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 ไว้ 11 ด้าน ซึ่งที่เกี่ยวข้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพจังหวัดขอนแก่น 
พ.ศ. 2563 – 2565 ดังนี้  
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     1. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน (ด้านที ่5) 
       รัฐบาลจะวางรากฐาน พัฒนา และเสริมความเข้มแข็งให้แก่การให้บริการ ด้านสาธารณสุข
และสุขภาพของประชาชนโดยเน้นความทั่วถึง ความมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ ดังนี้ 
       - วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากร ในทุกภาคส่วนอย่างมี
คุณภาพโดยไม่มีความเหลื่อมล้ำของคุณภาพบริการในแต่ละระบบ และบูรณาการ ข้อมูลระหว่างทุกระบบ
หลักประกันสุขภาพเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 

     2. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ (ด้านที1่0) 
       - ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพสามารถให้บริการเชิงรุกทั้งใน
รูปแบบการเพ่ิมศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนในจังหวัด โดยไม่ต้องเดินทางเข้ามายังส่วนกลาง 
ศูนย์บริการสาธารณะแบบครบวงจร ที่ครอบคลุมการให้บริการหลากหลาย ซึ่งจะจัดตั้งตามที่ชุมชนต่างๆ 
เพ่ือให้ประชาชนสามารถเดินทางไปติดต่อขอรับบริการได้โดยสะดวก การให้บริการถึงตัวบุคคลผ่านระบบ
ศูนย์บริการร่วม ณ จุดเดียว (One Stop Service) และระบบรัฐบาลอิเลิกทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบพัฒนา
หน่วยงานของรัฐให้ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้มีการสร้างนวัตกรรมในการทำงานอย่างประหยัดมี
ประสิทธิภาพและมีระบบบูรณาการ 

 

  1.8  นโยบายกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ. 2564-2565 ประกอบด้วย 
       1.ระบบสุขภาพปฐมภูมิเข้มแข็ง 
         1.1 ยกระดับสุขภาพปฐมภูมิและ อสม.ให้คนไทยทุกครอบครับมีหมอประจำตัว 3 คน 
         1.2 พัฒนาระบบทุติภูมิให้เป็นจุดเชื่อมต่อที่มีประสิทธิภาพ 
       2.เศรษฐกิจสุขภาพ 
         2.1 เพ่ิมมูลค่านวัตกรรมผลิตภัณฑ์/บริการทางสุขภาพ มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพ
นานาชาติ 
       3.สมุนไพร กัญชา กัญชง 
         3.1 สนับสนุนสมุนไพรไทย กัญชา กัญชง ให้เป็นพืชเศรษฐกิจ ทีทีคุณค่าทางการแพทย์
ประชาชนเข้าถึง และได้ใช้เพื่อสุขภาพ 
       4.สุขภาพดีวิถีใหม่ 
         4.1 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพสู่  New Normal อาหาร ออกกำลังกาย Health 
Literacy 

  5.COVID – 19 
         5.1 เพ่ิมศักยภาพความม่ันคงทางสุขภาพในการจัดการกับโรคอุบัติใหม่ เป็นองค์กรหลักใน
การบูรณาการสร้างระบบสุขภาพที่เหมาะสม สำหรับประเทศไทย และทุกคนที่อยู่ในประเทศไทย 

  6. ระบบบริการก้าวหน้า 
         6.1 ผลักดัน 30 บาทรักษาทุกที่ 
         6.2 New Normal Medical Care, Digital Health 
         6.2 Innovative Healthcare Management 

  7. ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม 
         7.1 ดูแลสุขภาพกลุ่มวัยอย่างเป็นระบบ มุ่งเน้นกลุ่มเด็กปฐมวัย และผู้สูงอายุ 
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         7.2 พัฒนาการดูแลระบบสุขภาพจิตเชิงรุก 
  8. ธรรมาภิบาล 

         8.1 ยึดหลักธรรมาภิบาล สุจริต โปร่งใส ประโยชน์ของประชาชน 
  9. องค์กรแห่งความสุข 

         9.1 พัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขท่ีมีคุณภาพงานได้ผล คนเป็นสุข ปลอดภัย สร้างผู้นำรุ่น
ใหม่  

 

  1.8  นโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย 
       1.ให้ความสำคัญสูงสุดต่อโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ 

  2. ระบบสุขภาพ 
         2.1 มุ่งพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิและ อสม. คนไทยทุกคนต้องมีหมอประจำตัว 3 คน 
         2.2 พัฒนาระบบทุติภูมิให้เป็นจุดเชื่อมต่อที่มีประสิทธิภาพ 
         2.3 ดูแลระบบสุขภาพองค์รวม ทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม 

  3. ระบบบริการก้าวหน้า 
         3.1 สร้างเสริมพัฒนา Basic Excellence ให้มีศักยภาพครอบคลุมทุกเขตสุขภาพ 
         3.2 New Normal Medical Care 
         3.3 ยกระดับสู่ Innovative Healthcare Management 
         3.1 ผลักดัน 30 บาทรักษาทุกที่ 

  4. เศรษฐกิจสุขภาพ 
         4.1 เพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจในผลิตภัณฑ์ และบริการทางสุขภาพ   
         4.2 ให้ความสำคัญกับสมุนไพรไทย กัญชา กัญชง ทางการแพทย์   
         4.3 เพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงอย่างปลอดภัย 
       5.สุขภาพดีวิถีใหม่ (New Normal) 
         5.1 สร้างความมั่นใจและความพร้อมในการจัดการกับโรคอุบัติใหม่ COVID – 19 
         5.2 สร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพประชาชน สุขภาพดีวิถีใหม่ 3 อ    
         5.3 ให้บุคลากรทุกคนสวมหน้ากากอนามัย 100% 
       6.บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล 
         6.1 บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้    
         6.2 สร้างความปลอดภัยให้กับบุคลากรและผุ้รับบริการ    
         6.3 งานได้ผล คนเป็นสุข มีความเป็นพ่ี เพ่ือน น้อง 
         6.4 สร้างผู้นำรุ่นใหม่ และพัฒนาคนให้เก่งกล้า (อัศวิน สธ) 
 

  1.9 แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 ของเขตสุขภาพที่ 7 
(แพทย์หญิงวิพรรณ  สังคหะพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพท่ี 7)  
วันที่ 22 ตุลาคม 2563 ณ โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
       ประกอบด้วย 4 Excellence 
       1.People Excellence ประกอบด้วย 

 1.1 องค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพและเป็นต้นแบบ 
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        1.2 บุคลากรที่มีความพร้อมรองรบัการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นได้รับการพัฒนา  
     2.Governance Excellence ประกอบด้วย 

 2.1 เขตสุขภาพมีนวัตกรรมการจัดบริการสุขภาพ 
        2.2 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใส  

 2.3 จำนวนส่วนราชการและหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน
การตรวจสอนภายใน การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  
       3.PP&P Excellence ประกอบด้วย 
  3.1 พชอ. ที่มีคุณภาพดูแลคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง  
  3.2 เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 100 
  3.3 ผู้สูงอายุมีอายุยืนยาวอย่างมีสุขภาวะ 
  3.4 เด็กไทยมีการเจริญเติบโต และพัฒนาการสมวัย 
  3.5 ครอบครัวมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
  3.6 สถานประกอบการปรับปรุงผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
        3.7 จังหวัดสามารถควบคุมสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไห้สงบได้         
ภายใน 21 - 28 วัน 
       4. Service Excellence ประกอบด้วย10 เป้าหมาย 
  4.1 อัตราป่วยตายของผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่ำกว่าร้อยละ 1.4 
  4.2 โรงพยาบาลA และ S ไห้บริการตามแนวปฏิบัติการแพทย์วิถีใหม่ในสาขาที่เลือก
ครบถ้วนตาม Key Step Assessment 
  4.3 โรงพยาบาลA และ Sมีการจัดทำแผนและซ้อมแผน BCP for EID   
 4.4ประชาชนไทยมีหมอประจำตัว 3 คน 
  4.5 อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ (ไม่เกิน 8.0 ต่อประชากรแสนคน) 
  4.6 การจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิตาม พ.ร.บ.ฯ 
  4.7 อัตราการเพ่ิมขึ้นของจำนวนสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ได้รับ
มาตรฐานการท่องเที่ยว 
  4.8 จำนวนหน่วยบริการที่มีการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ
ครอบคลุมโรงพยาบาลสังกัด ก.สธ. และสถานพยาบาลเอกชน 
  4.9 สถานที่กักกันตัวตามที่รัฐกำหนด (AHQ/WQ) ได้รับมาตรฐานตามเกณฑก์ารรับ
ชาวต่างชาติเพิ่มข้ึน 
      4.10 เมืองสมุนไพรได้รับการพัฒนาด้านเกษตร วัตถุดิบสมุนไพร อุตสาหกรรมสมุนไพร การ
ท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ ความงามและการแพทย์แผนไทย ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

  1.10  นโยบายและทิศทางการพัฒนางานสาธารณสุขของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
ขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564(นายแพทย์สมชายโชติ  ปิยวัชร์เวลา) วันที่ 14 ตุลาคม 2563 ณ ห้อง
ประชุมศรีจันทร์ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น 
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 นโยบายการดำเนินงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ปี 2564 
   “ทำหน้าที่ให้เบิกบาน สร้างตำนานไออุ่นที่เข้าใจ 5 รุก 5 รับ 5 สนับสนุน” 

       5.รุก 
         1. การจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิ       
         2. การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ    
         3. การสร้างความเชื่อมั่น ควบคุมป้องกัน โรด COVID-19  
         4. การจัดระบบบริการคุณภาพ เชื่อมโยง ไร้รอยต่อ(One Province One Hospital)  
         5. กัญชาทางการแพทย ์  
       5.รับ 
         1. การดำเนินการโครงการตามพระราชดำริวัณโรค พิษสุนัขบ้า   
         2. การจัดการสุขภาพตามกลุ่มวัยการดูแลกลุ่มวัยSmart kid Smart teenage  
Smart working and Smartaging    
         3. การมีส่วนร่วมที่บูรณาการของทุกภาคส่วน  (Integration, Participation) ในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ  
         4. การจัดการภาวะทางจิตจากความล้มเหลวทางเศรษฐกิจความเครียด ซึมเศร้าการฆ่าตัว
ตาย 
         5.การสร้างนวัตกรรมบริการบริหารจัดการสุขภาพ งานวิชาการ 
       5.สนับสนุน 
         1. พัฒนากำลังคนด้านสุขภาพให้มีสมรรถนะตามภารกิจและมีความสุขในการทำงาน 
         2. พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการความรู้และเกิดนวัตกรรมเพ่ือแก้ปัญหาสุขภาพ 
HDC    
         3. บูรณาการระบบบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์มีธรรมาภิบาลเพ่ือให้เป็นองค์กร
ชั้นเลิศในด้านการบริหารจัดการระบุบบริการสุขภาพ :Back office  
         4. การสร้างพื้นที่ปลอดภัยในบริการสุขภาพ 
         5. การควบคุมตรวจสอบภายใน การนิเทศประเมินผลงาน  
 

2.2 ความจำเป็นจากสถานการณ์สุขภาพเชิงพื้นที่ 

  1.  ปัญหาสุขภาพ และสถานการณ์การเจ็บป่วย ป่วยตายของพ้ืนที่ 
 สถิติชีพ 

    ข้อมูลสถิติชีพ จังหวัดขอนแก่น จากสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขรวบรวมและ
ประเมินผลจากสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ปี 2558 - 2561 พบว่า 

อัตราเกิดมีแนวโน้มลดลง โดยพบอัตราการเกิด ในปี 2558 – 2561 เท่ากับ 9.56, 9.75, 9.22 
และ 8.61 ต่อ 1000 ประชากร 

อัตราตายมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น จากปี 2558 อัตราตายเท่ากับ 7.27 เพ่ิมขึ้นเป็น 7.71, 7.56 และ 
7.61 ต่อ 1000 ประชากร ในปี 2559, 2560 และ 2561 ตามลำดับ 

อัตราเพ่ิมประชากรมีแนวโน้มลดลง จากร้อยละ 0.23 ในปี 2558 เป็นร้อยละ 0.20, 0.17 และ 
0.10 ในปี 2559, 2560 และ 2561 ตามลำดับ  
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อัตราทารกตาย และอัตราตายของเด็กอายุต่ำกว่า 5  ปี ต่อการเกิดมีชีพ 1,000 คน มีแนวโน้มเพ่ิม
สูงขึ้น โดยพบว่าอัตราทารกตาย ระหว่างปี 2559 – 2561 เท่ากับ 5.19, 6.54, 7.08 และอัตราตายของเด็กอายุต่ำ
กว่า 5  ปี เท่ากับ 9.47, 9.61 และ 9.52 ต่อการเกิดมีชีพ 1,000 คน   

อัตราตายมารดาต่อการเกิดมีชีพ 100,000 คนมีแนวโน้มลดลง จากอัตราตายมารดา 17.48  ในปี 
2558 เป็น 11.41, 6.00 และ 12.87 ในปี 2559, 2560 และ 2561 ตามลำดับ  

อายุคาดเฉลี่ย  
จากรายงานข้อมูลของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2559 – 2561 

พบว่าอายุขัยเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดหรืออายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของประชากรจังหวัดขอนแก่นมีแนวโน้มสูงขึ้น
ทั้งเพศชาย และเพศหญิง โดยพบอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของเพศชาย เท่ากับ 71.7, 72.0 และ 72.4 
ตามลำดับ สำหรับอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของเพศหญิง เท่ากับ 79.0, 79.8 และ 80.1 ตามลำดับ 

อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี (Health Adjusted Life Expectancy : HALE) ระหว่างปี 
2559 – 2561 พบว่าประชากรจังหวัดขอนแก่น เพศชายมีอายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดีเท่ากับ 66.0, 
66.2 และ 66.5 ตามลำดับ สำหรับเพศหญิงมีอายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดีเท่ากับ  72.9, 72.5 และ 72.7 
ตามลำดับ (เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ต้องไม่น้อยกว่า 75 ปี) โดยพบว่าเพศหญิงมีอายุคาดเฉลี่ยของการมี
สุขภาพดีมากกว่าเพศชาย 
   การป่วย  

สาเหตุการป่วยผู้ป่วยนอก 
สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอกจังหวัดขอนแก่น ระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2561พบว่า 
ปี พ.ศ. 2559 สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอกจังหวัดขอนแก่น 3 ลำดับแรก ส่วนใหญ่เจ็บป่วย

และเข้ารับการรักษา ด้วยโรคเบาหวานรองลงมาคือเจ็บป่วยและเข้ารับการรักษาด้วยการติดเชื้อของทางเดิน
หายใจส่วนบนแบบเฉียบพลันอ่ืนๆและการเจ็บป่วยและเข้ารับการรักษาด้วยอาการเนื้อเยื่อผิดปกติ 
ตามลำดับ 

ปี พ.ศ. 2560 สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอกจังหวัดขอนแก่น 3 ลำดับแรก ส่วนใหญ่เจ็บป่วย
และเข้ารับการรักษา ด้วยโรคเบาหวานรองลงมาคือเจ็บป่วยและเข้ารับการรักษาด้วยการติดเชื้อของทางเดิน
หายใจส่วนบนแบบเฉียบพลันอ่ืนๆและการเจ็บป่วยและเข้ารับการรักษาด้วยโรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่
ทราบสาเหตุ ตามลำดับ 

ปี พ.ศ. 2561 สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอกจังหวัดขอนแก่น 3 ลำดับแรก ส่วนใหญ่เจ็บป่วย
และเข้ารับการรักษา ด้วยโรคเบาหวานรองลงมาคือเจ็บป่วยและเข้ารับการรักษาด้วยการติดเชื้อของทางเดิน
หายใจส่วนบนแบบเฉียบพลันอ่ืนๆและการเจ็บป่วยและเข้ารับการรักษาด้วยโรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่
ทราบสาเหตุ ตามลำดับ 

สาเหตุการป่วยผู้ป่วยใน 
สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยในจังหวัดขอนแก่น ระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2561 พบว่า 
ปี พ.ศ. 2559 สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยในจังหวัดขอนแก่น 3 ลำดับแรก ส่วนใหญ่เจ็บป่วยและ

เข้ารับการรักษา ด้วยโรคปอดบวมรองลงมาคือเจ็บป่วยและเข้ารับการรักษาด้วยภาวะแทรกซ้อนอ่ืนๆของ
การตั้งครรภ์ และการเจ็บป่วยและเข้ารับการรักษาด้วยอาการโลหิตจาง ตามลำดับ 

ปี พ.ศ. 2560 สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยในจังหวัดขอนแก่น 3 ลำดับแรก ส่วนใหญ่เจ็บป่วยและ
เข้ารับการรักษา ด้วยโรคปอดบวมรองลงมาคือเจ็บป่วยและเข้ารับการรักษาด้วยภาวะแทรกซ้อนอ่ืนๆของ
การตั้งครรภ์ และการเจ็บป่วยและเข้ารับการรักษาด้วยอาการโลหิตจาง ตามลำดับ 
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ปี พ.ศ. 2561 สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยในจังหวัดขอนแก่น 3 ลำดับแรก ส่วนใหญ่เจ็บป่วยและ
เข้ารับการรักษา ด้วยโรคปอดบวมรองลงมาคือเจ็บป่วยและเข้ารับการรักษาด้วยการบาดเจ็บภายในกะโหลก
ศีรษะ และการเจ็บป่วยและเข้ารับการรักษาด้วยภาวะแทรกซ้อนอ่ืนๆของการตั้งครรภ์ ตามลำดับ 

 
2.3 ความจำเป็นเชิงภารกิจ  
  ความสำเร็จของการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดขอนแก่น ปี พ.ศ. 2562 

 สรุปผลการดำเนินงานขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดขอนแก่น ปี พ.ศ. 2562ตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ 4 ด้าน 13 เป้าประสงค์ 45 ตัวชี้วัด พบว่าตัวชี้วัดร้อยละ 73.33 (33 
ตัวชี้วัด) มีผลการดำเนินงานผ่านเกณฑ์ และร้อยละ 26.67 (12 ตัวชี้วัด) ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ซึ่ง
ประกอบด้วย 1) อัตราส่วนมารดาตายต่อการเกิดมีชีพแสนคน 2) อัตราตายทารกแรกเกิดอายุ 0 – 28 วัน 3) 
ร้อยละของเด็กที่พบพัฒนาการล่าช้าได้รับการพัฒนาด้วย TEDA4I 4) ร้อยละการตั้งครรภ์ซ้ำวัยรุ่นอายุต่ำ
กว่า 20 ปี 5) ร้อยละการคัดกรองในกลุ่มสตรีที่ต้องเฝ้าระวังมะเร็งที่มีความเสี่ยงสูง (มะเร็งปากมดลูก) 6) 
ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้ 7) ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง
ได้รับการคัดกรอง CKD และควบคุมได้ตามเกณฑ์ 8) ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 9) ร้อยละของ
หน่วยงานผ่านการประเมินระบบควบคุมภายใน 10) ประสิทธิภาพการบริหารการเงิน: โรงพยาบาลผ่าน
เกณฑ์การประเมินการบริหารจัดการการเงินการคลังที่มีประสิทธิภาพ 11) ร้อยละของหน่วยบริการผ่าน
เกณฑ์คุณภาพข้อมูล (คุณภาพการให้รหัส ICD) และ12)Digital Transformation  
  ความท้าทายในการพัฒนาหน่วยบริหาร และหน่วยบริการ 
  1. ลดการดูแลรักษา สู่การสนับสนุนให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี (Move Health Care to Health) 
  2. ลดจำนวนผู้รับบริการในโรงพยาบาล ให้กลับสู่ชุมชน (Move Hospital to Community) 
  3. เพ่ิมคุณภาพชีวิตสู่การมีคุณค่าในตนเองของประชาชน (Move Quality to Value) 
 
2.4 ความจำเป็นเชิงความเปลี่ยนแปลงจากภายนอก 

  1.  ความเปลี่ยนแปลงสู่สังคมสูงอายุ 
   แนวโน้มสังคมผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ทั่วโลกโดยเริ่มจากประเทศที่พัฒนาแล้วมีความก้าวหน้า  
ทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี และตามมาด้วยประเทศกำลังพัฒนา เมื่อมีผู้สูงอายุมากขึ้นทำให้ปัจจัยการผลิต
ทางด้านแรงงานลดลงการออมลดลง รัฐบาลจำเป็นต้องเพ่ิมงบประมาณค่าใช้จ่ายทางด้านสวัสดิการ และการ
รักษาพยาบาลเพ่ิมขึ้นเพ่ือดูแลและปฐมพยาบาลผู้สูงอายุมากขึ้น ทำให้การลงทุนลดลงรายได้ประชาชาติ
ลดลง ทั้งนี้การที่แรงงานลดลงอาจแก้ไขโดยการนำเทคโนโลยีเครื่องจักรมาใช้ทดแทนแรงงานคนหรือใช้
แรงงานต่างด้าวซึ่งจะมีผลทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานมากขึ้น หากไม่มีการเตรียมความพร้อม          
การจัดสรรทรัพยากรแรงงานที่จะลดลงจะมีผลกระทบต่อความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ทำให้
รายได้ประชาชาติลดลงได้ ดังนั้นการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โครงสร้างของประชากรเปลี่ยนแปลงไปมีสัดส่วน          
ของผู้สูงอายุมากขึ้นย่อมทำให้เกิดผลกระทบทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมและมีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ 

  ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ 
  ทางด้านการผลิต เมื่อโครงสร้างของประชากรเปลี่ยนไปมีสัดส่วนผู้สูงอายุมากขึ้นขณะที่มีวัย

ทำงานเท่าเดิมหรือลดลงจะมีผลกระทบโดยตรงต่อการผลิต ทำให้การผลิตและกำลังแรงงานน้อยลงผลิตภาพ
การผลิตลดน้อยลงหรืออุปทานแรงงานลดลงซึ่งอาจจะส่งผลทำให้ค่าแรงสูงขึ้นได้หรือเกิดการขาดแคลน
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แรงงาน ทั้งนี้อาจแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานโดยการใช้เครื่องมือเครื่องจักรหรือนำเทคโนโลยีเข้ามา
ทดแทนแรงงานคน หรือการนำเข้าแรงงานต่างด้าว ซึ่งจะส่งผลทำให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวมากข้ึน 

  ทางด้านการลงทุนและการออม เมื่อมีวัยผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นทำให้ความต้องการลงทุนน้อยลง วัย
สูงอายุหรือวัยเกษียณขาดรายได้หรือมีรายได้น้อยลงทำให้มีการออมลดลง ในขณะที่วัยทำงานต้องรับภาระ
มากขึ้น   ทำให้มีการใช้จ่ายเพ่ิมขึ้นจึงส่งผลให้มีเงินออมน้อยลง และเงินลงทุนลดลง สำหรับภาครัฐบาล
จำเป็นต้องเพ่ิมค่าใช้จ่ายทางด้านสวัสดิการมากขึ้นเพ่ือบริการสังคม ทางด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ ทำให้การ
ลงทุนและการออมของประเทศลดลง 

  ทางด้านผลผลิตหรือรายได้ประชาชาติ สัดส่วนผู้สูงอายุมากขึ้น ทำให้ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ประชาชาติ(GNP) หรือรายได้ประชาติชาติน้อยลง และรายได้เฉลี่ยต่อบุคคลลดลง ผลิตภาพการผลิตลดลง 

  ทางด้านการคลัง งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมขึ้น ภาครัฐจำเป็นต้องเพ่ิมค่าใช้จ่ายทางด้าน
สาธารณสุข การแพทย์ บริการสังคมแก่ผู้สูงอายุมากขึ้นและต้องเพ่ิมงบประมาณรายจ่ายเพ่ือสงเคราะห์
ช่วยเหลือผู้สูงอายุ ที่ยากไร้ถูกทอดทิ้งมากขึ้น ขณะที่งบประมาณรายได้ลดลง เก็บภาษีรายได้น้อยลง
เนื่องจากมีวัยผู้สูงอายุ  ซึ่งไม่มีรายได้มีสัดส่วนที่มากขึ้น 

  ผลกระทบทางด้านสังคม 

  ปัญหาผู้สูงอายุถูกทอดทิ้ง การที่มีสัดส่วนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นทำให้ผู้ที่อยู่ในวัยทำงานจะต้องทำงาน
มากขึ้นและต้องรับภาระดูแลผู้สูงอายุในสัดส่วนที่เพ่ิมข้ึน บางครั้งอาจทำให้ผู้สูงอายุขาดความอบอุ่นหรืออาจ
ถูกทอดทิ้งได้ 

  ปัญหาทางด้านสภาพจิตใจ เมื่อถึงวัยเกษียณอายุ ไม่ได้ทำงานทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกเหงา ไม่
ภาคภูมิใจเหมือนเป็นภาระกับลูกหลาน อาจรู้สึกน้อยใจ ซึมเศร้า จึงจำเป็นต้องมีคนดูแลเอาใจใส่ 

  ปัญหาสุขภาพร่างกาย ตามปกติผู้สูงอายุจะมีสุขภาพร่างกายเสื่อมโทรม ไม่แข็งแรง จึงจำเป็น       
ต้องมีผู้ดูแลเอาใจใส่ และจะต้องใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลทำให้มีรายจ่ายเพ่ิมขึ้น ขณะที่ไม่มีรายได้          
จึงทำให้ผู้สูงอายุมีความเป็นอยู่ที่ลำบาก หากไม่มีการวางแผนสะสมเงินออมเพ่ือเก็บไว้ใช้จ่ายในวัยชรา         
จึงจำเป็นที่จะเตรียมพร้อมรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จะต้องมีการวางแผนการออม การลงทุนและการ
บริโภคเพ่ือที่จะเตรียมพร้อมเมื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ เนื่องจากเมื่อสูงอายุแล้วจะต้องหยุดทำงานและขาดรายได้           
จึงจำเป็นต้องเตรียมสะสมเงินออมหรือวางแผนการลงทุนเพื่อจะได้มีรายได้หรือเงินสะสมไว้ใช้ในช่วงที่สูงอายุ
หรือสามารถนำเงินออมที่สะสมไว้มาใช้ในช่วงบั้นปลายชีวิต 
   ดังนั้น ในการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุควรจะร่วมมือกันทั้งภาครัฐและเอกชน
ตั้งแต่ระดับบุคคล ชุมชนและประเทศ โดยเฉพาะการร่วมกันกระตุ้นเพ่ือให้ตระหนักถึงความสำคัญของการ
ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ มีการเตรียมวางแผนการออม การใช้ชีวิตในบั้นปลาย การร่วมมือกันในชุมชน การจัด
กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทางด้านสุขภาพอนามัยของผู้สูงอายุ การปรับตัวทางด้านสังคมและจิตใจของผู้สูงอายุ 
รวมทั้งการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนและการออมเพ่ือเตรียมพร้อมเมื่อถึงวัยผู้สูงอายุซึ่งสำหรับบาง
ประเทศได้มีการขยายอายุผู้เกษียณอายุและเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุมีงานทำมากขึ้นเพ่ือไม่ให้รู้สึกว่าตนเองไร้
คุณค่าและเป็นภาระกับสังคมเพ่ือสร้างความภาคภูมิใจให้กับผู้สูงอายุ 
 

  2.  ความเปลี่ยนแปลงทางด้านความม่ันคง และการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
    2.1 ความไม่เชื่อมั่นในการบริหารประเทศตามหลักนิติธรรม ประเทศไทยยังค งมีปัญหา           
เชิงโครงสร้างที่ไม่เอ้ือต่อการบริหารตามหลักนิติธรรม ความไม่เชื่อมั่นในการบริหารประเทศและวิกฤติศรัทธา
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ของผู้นำ รวมถึงโครงสร้างทางการเมืองการบริหารซึ่งแม้จะมีการกระจายอำนาจมากขึ้น แต่ในภาพรวม     
ยังคงมีลักษณะรวมศูนย์อำนาจที่ส่วนกลาง เป็นข้อจำกัดต่อการเข้ามามีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ในสังคม 
ประกอบกับการทุจริตคอร์รัปชันในภาครัฐขยายตัวออกไปทุกระดับ ส่งผลให้เกิดความไม่เชื่อมั่นของ
ประชาชน ในขณะเดียวกัน ประชาชนบางส่วนยอมรับกระบวนการทุจริตคอร์รัปชันเพ่ือแสวงหาประโยชน์
ส่วนตน       โดยผลของปัญหาดังกล่าวได้กัดกร่อนพ้ืนฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของสังคม  
   2.2 ปัญหายาเสพติด ปัจจุบันสถานการณ์ยาเสพติดของประเทศไทยมีแนวโน้มรุนแรงเพ่ิมข้ึนมา
โดยต่อเนื่อง โดยเฉพาะการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มของเยาวชนซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงที่สำคัญ ปัญหา     
ยาเสพติด เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังปัญหาอ่ืนๆ เช่น ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาการทำลาย
ศักยภาพของประชากร และปัญหาการขยายตัวขององค์กรอาชญากรรม นอกจากนี้ประเทศไทยต้องเผชิญ
กับการลักลอบค้ายาเสพติดจากประเทศเพ่ือนบ้าน โดยเป็นประเทศทางผ่านและประเทศปลายทาง ในขณะ
ที่   การลักลอบขนยาเสพติด และแหล่งพักยาเสพติดอยู่บริเวณพ้ืนที่ชายแดนฝั่งไทยและประเทศเพ่ือนบ้าน      
โดยพื้นที่ชายแดนภาคเหนือเป็นพื้นที่สำคัญ รองลงมาคือ พื้นที่ชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากนี้ 
กลุ่มนักค้าจากนอกภูมิภาคเข้ามามีบทบาทสำคัญในการค้ายาเสพติดระหว่างประเทศ ในการลำเลียงยาเสพ
ติดจากหลายแหล่งผลิตทั้งในและนอกภูมิภาค ซึ่งการจับกุมกระทำได้ยากขึ้นเนื่องจาก ลักษณะเฉพาะตัวของ   
การจัดองค์กรและรูปแบบและวิธีการค้ายาเสพติดที่ปรับเปลี่ยนอยู่เสมอ  
    2.3 ความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติสภาพการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศและสภาวะโลกร้อนเกิดขึ้นพร้อมกับการเพ่ิมจำนวนของประชากรโลก รวมถึงการพัฒนา 
ประเทศที่เน้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นหลัก นำไปสู่การใช้ทรัพยากรธรรมชาติโดยขาดความสมดุล  
ทำให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลง ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์จนนำไปสู่ภัยพิบัติธรรมชาติเพ่ิมขึ้น และ           
มีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น โดยมีพ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย วาตภัย รวมถึงสถานการณ์
แผ่นดินไหว ที่เพ่ิมมากขึ้น ประเทศไทยจำเป็นต้องพัฒนาความสามารถ ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และ
การเตรียมความพร้อมในลักษณะที่สามารถบริหารจัดการวิกฤติการณ์และภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพตั้งแต่ขั้น
ป้องกัน การแก้ไขและการฟ้ืนฟูสถานการณ์ผลกระทบจากวิกฤตการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติในระดับรุนแรง
มากขึ้น ควบคู่กับการขยายความร่วมมือกับประชาคมโลกเพ่ือจัดการกับภัยพิบัติดังกล่าว 
 

  3.  ความเปลี่ยนแปลงจากเทคโนโลยีสารสนเทศ และสังคมดิจิทัล 
 เทคโนโลยีเป็นองค์ประกอบสำคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงต่อกระบวนการกิจกรรมของ

มนุษย์   ในหลายๆ ด้าน เช่น สังคม ความเป็นอยู่ การปกครอง เศรษฐกิจ แม้แต่ด้านการเมืองการปกครอง              
การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีนั้นเป็นไปอย่างรวดเร็วได้ส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อระบบเศรษฐกิจ    
ภาคการผลิต ภาคการบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 

 เทคโนโลยี เป็นส่วนหนึ่งของผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสังคมในหลายๆ ด้าน เป็นทั้งเครื่องมือที่
ผลักดันให้ระบบเศรษฐกิจมีการพัฒนา รวมถึงเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำรงชีวิตของมนุษย์ อย่างไรก็ตาม
เทคโนโลยีเองก็สามารถส่งผลกระทบในด้านที่ไม่ต้องการ เช่น การสร้างมลพิษหรือการเกิดส่วนเกินจากการ
ผลิตที่ไม่ต้องการกลายเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม การพัฒนาเทคโนโลยีกลายเป็นเครื่องมือ            
ในการแก้ปัญหาต่างของมนุษย์แต่ในขณะเดียวกันก็สร้างปัญหารูปแบบใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นด้วยการทำความ
เข้าใจแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีจำเป็นต้องมองระยะยาวมากขึ้น เพ่ือสะท้อนภาพการพัฒนาเทคโนโลยี
ให้เกิดประโยชน์ด้านบวกมากกว่าจะกลายเป็นผลเสียต่อสังคมโดยรวม 
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 เทคโนโลยีกับการเปลี่ยนแปลง สังคมยุคใหม่ 
 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของสังคมทั่วโลกที่เป็นไปตามกระแสการเปลี่ยนของเทคโนโลยี 

โดยเฉพาะด้านการสื่อสารและข้อมูลสารสนเทศ ประสิทธิภาพของการส่งข้อมูลและข่าวสารมีความทันสมัย
และรวดเร็วด้วยเทคโนโลยีทำให้การรับรู้เป็นไปอย่างสมบูรณ์มากขึ้น ทั้งภาพและเสียง ระบบการกระจาย
ข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่างรวดเร็วไม่จำกัดช่องทางหรือตัวกลาง ผลจากการพัฒนารูปแบบเทคโนโลยีทุกด้าน 
ทำให้เกิดผลกระทบกับระบบเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีทำให้เกิด
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญหลายด้านแนวโน้มที่สำคัญ ประกอบด้วย 
   1) เทคโน โลยีที่ พัฒ นาต่อ เนื่ องทำให้ สั งคม เปลี่ ยนจากสั งคมอุตสาหกรรมมาเป็ น
สังคมสารสนเทศ 
   2) เทคโนโลยีแบบตอบสนองตามความต้องการของผู้ใช้แต่ละคนเป็นการพัฒนาขึ้นมาใช้
สำหรับบุคคลเทคโนโลยีสร้างอุปกรณ์ต่างๆเพ่ือเน้นการตอบสนองตามความต้องการโดยสร้างพ้ืนฐานของ
อุปกรณ์รองรับทั้งด้านการเชื่อมโยงเครือข่ายทำให้กระบวนการที่ซับซ้อนสามารถเป็นไปได้ เทคโนโลยีพัฒนา
ก้าวหน้าเพื่อให้สามารถนำทุกการคิดค้นต่างๆ ขึ้นมาตอบสนองและลดปัญหาต่างๆ ของมนุษย์ 
   3) เทคโนโลยีทำให้เกิดรูปแบบขององค์กรที่สามารถประกอบการหรือดำเนินกิจกรรมได้ทุก
สถานที่และทุกเวลาอาศัยการสื่อสารที่ก้าวหน้าและแพร่หลายขึ้นผ่านระบบเครือข่าย การประชุมทางวีดิทัศน์ 
ระบบประชุมบนเครือข่าย ระบบโทรศึกษา ระบบการค้าบนเครือข่าย ลักษณะของการดำเนินงานเหล่านี้ ทำ
ให้ผู้ใช้ขยายขอบเขตการดำเนินกิจกรรมไปทุกหนทุกแห่งตลอด 24 ชั่วโมง กิจกรรมทางเศรษฐกิจจัดการได้
สะดวกมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการวางระบบเอทีเอ็มที่ทำให้การเบิกจ่ายได้ตลอดเวลาและกระจายถึงตัว
ผู้รับบริการมากขึ้น 
   4) เทคโนโลยีทำให้ระบบเศรษฐกิจเปลี่ยนจากระบบท้องถิ่นเชื่อมโยงสู่ระดับเศรษฐกิจโลกที่ไม่
มีขีดจำกัดด้านสถานที่การซื้อขายที่ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตทำให้เกิดรูปแบบการค้าที่ช่วยให้มีการแลกเปลี่ยน
สินค้า บริการอย่างกว้างขวางและรวดเร็ว ระบบเศรษฐกิจในโลกสามารถเชื่อมโยงและเอ้ือประโยชน์ใน
รูปแบบต่างๆมากขึ้น 
   5) เทคโนโลยีส่งผลให้องค์กรมีลักษณะแบบเครือข่ายมากข้ึนองค์กรมีการวางเป็นลำดับขั้นสาย
การบังคับบัญชาจากบนลงล่างแต่เมื่อการสื่อสารแบบสองทางและการกระจายข่าวสารดีขึ้น มีการใช้
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ในองค์กรผูกพันกันเป็นกลุ่มงานเพิ่มคุณค่าขององค์กรด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศองค์กร
กลายเป็นการบริหารข่ายงานที่มีลักษณะการบังคับบัญชาแบบแนวราบมากขึ้น การออกแบบหน่วยธุรกิจ
ขนาดเล็กลงและเน้นการทำงานเชื่อมโยงกันกับหน่วยธุรกิจอ่ืนเป็นเครือข่ายตามความเชี่ยวชาญแล ะ
ประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์เป็นหลัก โครงสร้างขององค์กรได้รับผลตามกระแสของเทคโนโลยีอย่างสมบูรณ์ 
   6) เทคโนโลยีทำเกิดการวางแผนการดำเนินการบริหารที่สร้างความได้เปรียบเพ่ือให้เกิดความ
ยั่งยืนมากขึ้นระบบการตัดสินใจวางแผนมีแบบแผนและมีประสิทธิภาพ แนวทฤษฎีทางความคิด      การ
บริหารเปลี่ยนไปมีความยืดหยุ่นและมองหลายมิติมากขึ้น 
   7) เทคโนโลยีได้กลายเป็นตัวแปรที่สำคัญในทุกด้านมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
วัฒนธรรม ศีลธรรม การศึกษา เศรษฐกิจและการเมืองได้อย่างมาก การเชื่อมโยงข่าวสารจากประเทศต่างๆ 
ได้ทั่วโลกสามารถรับรู้ข่าวสาร ใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการสื่อสารระหว่างกันและติดต่อกับคนได้ทั่วโลก 
ผลกระทบที่ตามมาของการส่งผ่านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง จึงมีลักษณะเป็นสังคมโลกมากขึ้น 
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2.5 จุดยืนการพัฒนายุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดขอนแก่น 

  จังหวัดขอนแก่นกำหนดจุดยืน และตำแหน่งการพัฒนาตามความจำเป็นทางยุทธศาสตร์เชิง
นโยบาย การสนองตอบต่อความต้องการสุขภาพของประชาชน สถานการณ์สุขภาพในปัจจุบันและอนาคต 
และการปรับตัวด้านสุขภาพของจังหวัดจากความเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม 
ความมั่นคง และสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งพัฒนาสู่เมืองแห่งสุขภาวะเข้มแข็ง ศูนย์กลางความเป็นเลิศทาง
การแพทย์ระดับประเทศ ที่ประชาชนสุขภาพดีด้วยตนเอง ประกอบด้วยรายละเอียด 8 จุดยืน ดังต่อไปนี้ 
  1. มุ่งเน้นการสร้างพัฒนาขับเคลื่อนนโยบายยุทธศาสตร์แผนการพัฒนาสุขภาพของจังหวัดอำเภอ 
ตำบล และหมู่บ้าน ให้มีความเข้มแข็ง และความสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ และความต้องการทางสุขภาพ
ของประชาชน พร้อมทั้งพัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยให้ภาคีทุกภาคส่วน และเครือข่ายสุขภาพภาค
ประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบสุขภาพสู่การปฏิบัติในทุกระดับให้เติบโตอย่างต่อเนื่องโดยเน้น
การเชื่อมโยงในทิศทางเดียวกับการพัฒนาประเทศ (Health in All Policy and Area) 
  2. มุ่งเน้นการสื่อสารสุขภาพสู่ประชาชนเพ่ือให้ประชาชนมีความตื่นรู้ตระหนักมีพฤติกรรมสุขภาพ
ที่ดีมีทักษะในการจัดการสุขภาพตนเองครอบครัวและชุมชนของตนเองได้มีจิตอาสาทางสุขภาพ ทุกคนใน
ชุมชนมีส่วนร่วมในการการจัดการสุขภาพของชุมชนให้เข้มแข็ง และมีพันธสัญญาในการสร้างชุมชนสุขภาพดี  
(Total Health literacy for All) 
  3. มุ่งเน้นการระดมพลังภาคีทุกภาคส่วนร่วมปฏิบัติการอย่างจริงจังเพ่ือการลดและหยุดยั้งปัญหา
สุขภาพของประชาชนในโรคที่ป้องกันได้ด้วยตนเองให้ลดลงอย่างต่อเนื่อง ภัยคุกคามทางสุขภาพได้รับการ
จัดการอย่างเป็นระบบ และมีมาตรฐานที่ดี เกิดชุมชนต้นแบบในทุกตำบล และขยายการดำเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง (Community Health Model) 

  4. มุ่งเน้นการสร้างค่านิยมทางสุขภาพของประชาชนและได้รับการพัฒนาอย่างต่อ เนื่อง จนเกิด
มุมมองชีวิตทางสุขภาพ การมีสุขภาพดีเป็นวิถีชีวิตของประชาชน ชุมชน ให้ประสบความสำเร็จสู่ชุมชนที่
เข้มแข็งทางวัฒนธรรมสุขภาพในระดับประเทศ (Healthy Value and Culture) 
  5. มุ่งเน้นการพัฒนาระบบการบริการสุขภาพในทุกระดับของจังหวัดขอนแก่นให้มีคุณภาพ
มาตรฐานโดยใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมทางการแพทย์ที่ทันสมัย เป็นระบบการแพทย์ 4 .0 และมีความพร้อม 
ในการพัฒนาเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ในระดับภูมิภาคที่มีความเป็นเลิศ เพ่ือหนุนเสริมการพัฒนาจังหวัด
ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง สิ่งแวดล้อม และการเติบโตของเมืองสู่เมืองนานาชาติในอนาคต  
(Medical Hub) 
  6. มุ่งเน้นการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ในหน่วยบริการสุขภาพทุกระดับเพ่ือให้ประชาชน
เชื่อมั่นและวางใจในศักยภาพทางการแพทย์เข้าถึงบริการด้วยความสะดวกรวดเร็วปลอดภัยไร้รอยต่อสถาน
บริการสุ ขภาพทุกระดับผ่ าน เกณ ฑ์ มาตรฐาน เป็ นระบบบริการที่ ยึ ด ประชาชน เป็นศูนย์กลาง 
หน่วยบริการมีความเข้าใจ เข้าถึงความต้องการของประชาชน ทำให้ประชาชนพึงพอใจในบริการและเข้าใจผู้
ให้บริการ และผู้ให้บริการมีความสุข และความภาคภูมิใจในภารกิจสุขภาพเพ่ือประชาชน (Medical Service 
Excellent) 
  7. มุ่งเน้นการใช้กลไกทางกฎหมายมาตรการทางสังคม และการทำงานแบบบูรณาการ กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีทุกภาคส่วนในการร่วมพัฒนา สังคมเมือง สังคมเมืองในชนบท และสังคม
ชนบท ทั่วทั้งจังหวัดมีสภาพแวดล้อมทางสุขภาพที่เอ้ือต่อการมีสุขภาพดีของทุกกลุ่มวัย (แม่และเด็ก วัยเรียน
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วัยรุ่น วัยทำงาน และวัยสูงอายุ) และจังหวัดขอนแก่นเป็นต้นแบบของการสร้างนิเวศน์สุขภาพของประเทศ 
(Smart Health City and Community : SHCC) 
  8. มุ่งเน้นการส่งเสริมการสนับสนุนและการพัฒนาองค์กรด้านสาธารณสุขให้มีสมรรถนะสูงมี     
ธรรมาภิบาล บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในภารกิจ ทำงานอย่างมีความสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูง ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตามทิศทางการ
พัฒนาประเทศด้านการสาธารณสุข และการสร้างสมดุลแห่งรัฐตามยุทธศาสตร์ชาติ 20  ปี เป็นระบบการ
บริหารจัดการที่มีความทันสมัยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อดิจิทัล และมีมาตรฐานสากลตามเกณฑ์รางวัล
คุณภาพแห่งชาติ มีผลงานประสบความสำเร็จในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการบริหารและการบริการ
สุขภาพประชาชน ในระดับเขต ประเทศ และนานาชาติ(High Performance and Modernize) 

2.6 การประเมินศักยภาพทางยุทธศาสตร์ 

  จุดแข็ง (Strength) 
  S1 จังหวัดขอนแก่นมีช่องทางในการสื่อสารสุขภาพสู่ประชาชนที่หลากหลายช่องทางทั้งในระบบ
ราชการเครือข่าย อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และมีช่องทางดิจิทัลของสาธารณสุขที่เป็นช่อง
ทางการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายระดับหมู่บ้าน มีสมาชิกมากกว่า 200,000 ราย สามารถสื่อสารทันท่ว งทีในทุก
พ้ืนที ่
  S2 มีนโยบายด้านสุขภาพระดับจังหวัดที่ชัดเจนมีโครงสร้างคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับจังหวัดและอำเภอ (พชจ. พชอ.)ท่ีชัดเจน   มีหน่วยงานด้านสาธารณสุข/หน่วยบริการ ถึงระดับตำบลมี
บุคลากรด้านสาธารณสุข และเครือข่ายสุขภาพ ถึงระดับหมู่บ้าน และครัวเรือน 
  S3 จังหวัดขอนแก่นมีกระจายครอบคลุมทุกหลังคาเรือนในการสื่อสารสุขภาพรวดเร็ว ทันเวลา 
โดยจิตอาสาทางสุขภาพประจำหมู่บ้าน จิตอาสาทำความดีให้หัวใจ เพ่ือสร้างให้ประชาชนมีความตื่นรู้ 
ตระหนักเห็นคุณค่าของการมีสุขภาพดี และชุมชนเกิดความเข็มแข็ง  
  S4 จังหวัดขอนแก่นมีการสร้างชุมชนสุขภาพที่ดี (Total Health literacy for All) ผ่านเครือข่าย
และมีข้อตกลงร่วมกันในการเกิดระบบการจัดการสุขภาพของชุมชนที่เข้มแข็ง โดยชุมชนเพ่ือชุมชน มีต้นแบบ
ความสำเร็จของชุมชนที่เข้มแข็งด้านสุขภาพ  มีแกนนำสุขภาพภาคประชาชนที่เข็มแข็งระดับประเทศ มี
กลไกการขับเคลื่อนงานสุขภาพของจังหวัด และอำเภอมีความชัดเจนในการควบคุมป้องกันโรคโดยใช้ พชอ. 
มีโครงสร้างการดำเนินงานด้านยุทธศาสตร์ (NCD Board) ชัดเจน  มีผลงานเด่นในการจัดการปัญหาสุขภาพ
ด้วยเครือข่ายสุขภาพดำเนินงานเฉพาะด้าน เช่น เครือข่ายงดเหล้า สอจร. 
  S5 ภาคีทุกภาคส่วนร่วมบูรณาการปฏิบัติการป้องกันการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทาง
ถนนผ่านกลไกศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัด (ศปถ.จ.) ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัย
ทางถนนระดับอำเภอ (ศปถ.อ.) ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนระดับท้องถิ่น (ศปถ.อปท.) โดยใช้
การดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนระดับอำเภอ (D-RTI) และการดำเนินงานป้องกัน
การบาดเจ็บจากอุบัติ เหตุทางถนนระดับตำบล /หน่วยงาน (RTI-Team) ตามแนวทางของกระทรวง
สาธารณสุขเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน ทำให้ภัยคุกคามทางสุขภาพจากอุบัติเหตุทางถนนได้รับการจัดการ
อย่างเป็นระบบและมีมาตรฐานที่ดี เกิดอำเภอ ตำบล และหน่วยงาน ต้นแบบ นำร่องกระจายทั่วจังหวัด และ
มีการขยายการดำเนินงานออกไปอย่างต่อเนื่อง 
  S6 จังหวัดขอนแก่นมีนโนบายการดำเนินงานอาหารปลอดภัยและตลาดสีเขียวในทุกโรงพยาบาลมี
หมอพ้ืนบ้านระดับชาติมีการส่งเสริมการใช้สมุนไพรพ้ืนบ้านและสถานบริการสาธารณสุขมีการผลิตยาแผน
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ไทยในการรักษาพยาบาลควบคู่กับการการรักษาแผนปัจจุบันและจังหวัดขอนแก่น มีชมรมและมีกิจกรรมวิ่ง 
เดิน ปั่น อย่างต่อเนื่อง ทั้งในระดับนานาชาติ ประเทศ จังหวัด อำเภอ ตำบลและหมู่บ้าน มีสถานที่เอ้ือใน
การออกกำลังกาย กลุ่มเป้าหมายมีความหลากหลายในการมีส่วนร่วม (กลุ่มคน องค์กรภาครัฐ เอกชน ภาคี
เครือข่าย)  
  S7 จังหวัดขอนแก่นมีสถาบันการศึกษาแพทย์ศาสตร์ที่มีชื่อเสียงระดับภูมิภาคซึ่งมีบุคลากร
ผู้เชี่ยวชาญและการให้บริการที่เป็นเลิศในทุกสาขามีศูนย์วิชาการทางการแพทย์และสาธารณสุขระดับเขต
ของทุกกรมกองในกระทรวงสาธารณสุขและโรงพยาบาลเอกชนที่มีศักยภาพทั้งด้านบุคลากรและเครื่องมือ
อุปกรณ์ที่ทันสมัย ครอบคลุมการบริการสุขภาพในเขตเมือง และโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชนหลายแห่ง
ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล(JCI) และโรงพยาบาลภาครัฐทุกแห่งการรับรองคุณภาพมาตรฐาน
โรงพยาบาล(ผ่าน มาตรฐาน HA 100%)    และสามารถดึงดูดผู้รับบริการในพ้ืนที่ใกล้เคียงมาใช้บริการเป็น
การกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดได้ด้วย หน่วยบริการสาธารณสุขผ่านการประเมินรับรองคุณภาพบริการของ 
HA / PMQA และมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านสาธารณสุข สามารถส่งเสริมและสนับสนุนในการพัฒนา
องค์ความรู้ให้หน่วยบริการสาธารณสุขทุกระดับให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง 
  S8 ระบบบริการทางการแพทย์ในหน่วยบริการสุขภาพทุกระดับได้มาตรฐานให้บริการโดยยึด
ประชาชนเป็นศูนย์กลางสามารถเข้าถึงการบริการได้สะดวกรวดเร็วปลอดภัยไร้รอยต่อและประชาชนพึง
พอใจและจังหวัดขอนแก่นมีระบบบริการสุขภาพมีภาคีเครือข่ายที่เ อ้ือต่อการให้บริการที่มีศักยภาพสูง และ
เป็นแหล่งเรียนรู้ ในการพัฒนาบุคลากร 
  S9 จังหวัดขอนแก่นประกาศนโยบายSmart City  มีการดำเนินการขับเคลื่อนเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศน์ และยังมีนโยบายเมืองอาหารปลอดภัยที่ดำเนินงานร่วมกันของหลายหน่วยงานราชการและ
ภาคเอกชน ตลอดห่วงโซ่คุณค่าของอาหารปลอดภัย มีตลาดต้นแบบ มีพ้ืนที่ที่เป็นต้นแบบการจัดการ
สภาพแวดล้อมทางสุขภาพโดยเฉพาะพ้ืนที่ออกกำลังกาย 
  S10 จังหวัดขอนแก่นมีการดำเนินงานเพ่ือแก้ปัญหาปัญหาการป้องกันการติดสารเสพติดและการ
ป้องกันพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในวัยรุ่นมีการขับเคลื่อนงาน To Be No1 ที่ครอบคลุมทั้งในระดับหมู่บ้าน 
ตำบล อำเภอ จังหวัดและมีผลการดำเนินงานระดับประเทศ  
  S11 หน่วยบริการสาธารณสุขทุกระดับมีความพร้อมด้านเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศสื่อดิจิทัล
ที่ทันสมัยเพ่ือส่งเสริมการเป็นหน่วยบริการมีระบบการบริหารจัดการที่มีความทันสมัยมีมาตรฐานเป็นสากล 
  S12 ผู้บริหารมีนโยบายขับเคลื่อนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และเน้น
ให้หน่วยบริการเป็นองค์กรแห่งความสุขประชาชนปลอดภัยผู้ให้บริการมีความสุขสร้างระบบธรรมาภิบาลใน
องค์กร 
 
  จุดอ่อน (Weakness)  
  W1 การถ่ายทอดนโยบายยุทธศาสตร์ การพัฒนาสุขภาพจากระดับจังหวัด สู่ระดับอำเภอ ตำบล 
หมู่บ้าน ยังเป็นในส่วนของหน่วยงานสาธารณสุขเป็นสำคัญ ความมีพันธะสัญญาร่วมของเครือข่ายภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน ยังไม่เข้มแข็ง การบูรณาการระบบงานงบประมาณ และ
ทรัพยากรยังไม่มีประสิทธิภาพ และขาดการมุ่งเน้นเป้าหมายเดียวกัน และบุคลากรสาธารณสุขมีทักษะในการ
บริหารจัดการเชิงบูรณาการร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่น้อย 
  W2 ขาดการนำความต้องการด้านสุขภาพของประชาชนมาเป็นส่วนหนึ่งในการวางแผนและ
ตั้งเป้าหมายและการสื่อสารลงสู่ระดับอำเภอตำบลหมู่บ้านยังเน้นในส่วนของระบบราชการผ่านหน่วยงาน
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สาธารณสุขเป็นสำคัญ และเป็นการสื่อสารทางเดียว ทักษะ ความชำนาญเฉพาะบุคคลของจิตอาสาในการ
สื่อสารทางด้านสุขภาพต่อประชาชนที่ทันการเปลี่ยนแปลงและความซับซ้อนของปัญหาสุขภาพยังมีข้อจำกัด 
และสื่อด้านสุขภาพไม่มีการกลั่นกรองข้อมูล ข่าวสาร สู่สาธารณะ ส่งผลให้ประชาชนตื่นรู้ ตระหนัก ด้าน
สุขภาพที่ไม่ถูกต้อง เกิดความเข้าใจผิดเรื่องการดูแล และสร้างเสริมสุขภาพ  
  W3 การมีพันธะสัญญาร่วมของเครือข่ายยังไม่เข็มแข็งการบูรณาการในระบบงานงบประมาณและ
ทรัพยากรส่งผลกระทบด้านการสื่อสารสุขภาพยังขาดพลังแห่งความเปลี่ยนแปลง ยังไม่มีความต่อเนื่อง และ 
ไม่มีประสิทธิภาพที่สามารถจัดการกับปัญหา ภัยคุกคามทางสุขภาพได้อย่างรวดเร็ว ทันท่วงที  
  W4 การเจ็บป่วยและป่วยตายด้วยโรคเรื้อรังเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องประชาชนมีปัญหาสุขภาพในโรค
ที่ป้องกันได้ด้วยตนเองขาดการจัดการสุขภาพตนเองอย่างเป็นระบบ และยังมีภัยคุกคามทางสุขภาพที่เกิดขึ้น
จากวิถีชีวิตและสภาพแวดล้อมทางสุขภาพ 
  W5การบาดเจ็บและเสียชีวิตทางถนนยังคงเพ่ิมคงอย่างต่อเนื่องจากการขาดความเข้าใจในแนวทาง
ปฏิบัติงานป้องกันการบาดเจ็บทางถนนแบบบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่มีผู้ประสานงานเฉพาะ มี
หน่วยกู้ชีพ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครอบคลุมทุกแห่งที่สามารถเข้าถึงจุดเกิดเหตุได้ทันท่วงทีและมี
มาตรฐานการจัดการ 
  W6 การจัดการข้อมูลสารสนเทศและสื่อสารความรู้เพ่ือการลดและหยุดยั้งปัญหาสุขภาพ
ประชาชนในกลุ่มโรคที่ป้องกันได้ยังไม่ได้มีการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและยังไม่ได้มี
การเชื่อมโยงสู่การตัดสินใจทางการบริหาร การจัดสรรทรัพยากร เพื่อสอดคล้องกับปัญหาโรคสำคัญของพ้ืนที่
อย่างจริงจังและต่อเนื่องจนเกิดการเปลี่ยนแปลง และขาดการสร้างสรรค์นวัตกรรมและรูปแบบใหม่ๆในการ
ปรับเปลี่ยนสุขภาพของประชาชน 
  W7 ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) ของประชาชนที่จะลดและหยุดยั้งปัญหาสุขภาพ
ของประชาชนในโรคที่ป้องกันได้ด้วยตนเองและพลังชุมชน ยังไม่มีความร่วมมือของภาคีทุกภาคส่วนร่วม
ปฏิบัติอย่างจริงจัง เนื่องจากปัญหาเกี่ยวกับความสามารถและทักษะการเข้าถึงข้อมูลสุ ขภาพและบริการ
สุขภาพ ความรู้ ความเข้าใจเพ่ือวิเคราะห์ แปลความหมาย ประเมิน ปฏิบัติและจัดการตนเอง รวมถึงการ
ชี้แนะเรื่องสุขภาพส่วนบุคคลให้แก่ครอบครัว และชุมชน/หน่วยงาน ขาดข้อตกลงเชิงนโยบายเรื่องสุขภาพใน
ทุก ๆ นโยบาย (Health in All Policy) ทั้งระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน  
  W8 ความไม่ต่อเนื่องอย่างเข้มแข็งในการลดและหยุดยั้งปัญหาสุขภาพของประชาชนในโรคที่
ป้องกันได้ให้ลดลงอย่างต่อเนื่องด้วยตนเองและพลังชุมชนภาคีทุกภาคส่วนไม่มีเป้าหมายร่วมการ
เปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพของประชาชนที่ต้องการให้เกิดไม่มีพันธกิจช่วยในการทำงานต่างคนต่างทำ ขาดการ
วางแผนชี้นำด้านสุขภาพ (Planning for Health Advocacy) ในชุมชน รวมถึงทีมงาน Back Office แต่ยัง
ขาดความเข้าใจบทบาทหน้าที่ท่ีต้องบูรณาการประสานภารกิจที่ต้องร่วมกันปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายตามที่ได้
กำหนดร่วมกับภาคีเครือข่ายภายนอก เพ่ิมเติมจากบทบาทหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติเป็นประจำ 
  W9 ความไม่ครบวงจรของระบบด้านการถ่ายทอดความรู้การต่อยอดและส่งต่อความรู้  
ภูมิปัญญาด้านสุขภาพระหว่างเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและแกนนำด้านสุขภาพของชุมชนทำให้ขาดประสิทธิผล
และคุณภาพในการทำงานขาดความต่อเนื่องในการขับเคลื่อนงานการสร้างค่านิยมสุขภาพที่ยั่งยืน  การบูร
ณาการและการเชื่อมโยงในการดำเนินงานของทุกกลุ่มวัยกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ภาคีทุกภาค
ส่วน ด้วยทั้งกลไกทางกฎหมายและทางสังคมและการทำงานเชิงบูรณาการ ทำให้การสร้างสิ่งแวดล้อมทาง
สุขภาพยังไม่เอ้ือต่อการมีสุขภาพดีอย่างเป็นระบบ 



แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาสุขภาพ จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2564 หน้า 22 

 

 
 

  W10  องค์กรและหน่วยงานทางการแพทย์และสาธารณสุขภายในจังหวัดยังขาดการบูรณาการใน
การประสานงานเชื่อมโยงนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ส่งผลให้การ
ดำเนินงานตามนโยบายMedical Hub ขาดประสิทธิภาพ 
  W11  ระบบบริการสุขภาพของหน่วยบริการมีข้อจำกัด ทั้งจากความไม่สมดุลของผู้ให้บริการกับ
ผู้รับบริการ ส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการและกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ให้บริการ และมี
ข้อจำกัดทางด้านกายภาพ มาตรฐาน และศักยภาพการจัดบริการทางการแพทย์ที่ยังคงเหลื่อมล้ำของหน่วย
บริการในแต่ละระดับ ส่งผลต่อคุณภาพการบริการและเกิดข้อร้องเรียน ฟ้องร้องหน่วยบริการ  
  W12  การถ่ายทอด/แลกเปลี่ยนองค์ความรู้การพัฒนาองค์กรด้านสาธารณสุขจากภาคีเครือข่ายยัง
เป็นในส่วนของหน่วยงานสาธารณสุขเป็นสำคัญเครือข่ายภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมและภาค
ประชาชนตลอดจนการบูรณาการระบบงานงบประมาณ และทรัพยากรยังไม่มีประสิทธิภาพ และขาดการ
มุ่งเน้นเป้าหมายเดียวกัน 
  W13  ระบบงานด้านสาธารณสุขมีความหลากหลายรูปแบบประกอบด้วยงานด้านบริการ
รักษาพยาบาลและงานบริหารจัดการองค์กรทำให้การจัดระบบงานไม่สอดคล้องกับที่ศักยภาพของบุคลากร  
ส่งผลให้บุคลากรในองค์กรด้านสาธารณสุขปฏิบัติงานไม่ เต็มประสิทธิภาพ ขาดความชำนาญในการใช้
เทคโนโลยี อีกทั้งสภาพแวดล้อมการทำงานไม่เอ้ือต่อการทำงาน มีความเครียดในการทำงานของบุคลากร
ด้านสาธารณสุขมีความเครียดเพิ่มสูงข้ึน 
 
  โอกาส (Opportunity)  
  O1  นโยบายรัฐบาลมุ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยใช้โมเดลเศรษฐกิจ 4.0 การสร้างมูลค่าเศรษฐกิจ 
และนโยบายของจังหวัด มุ่งพัฒนาจังหวัดให้เป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ของภูมิภาคที่มีศักยภาพ  
ในระดับสากล เป็นโอกาสสำคัญในการส่งเสริมการลงทุน การยกระดับมาตรฐานทางการแพทย์ของจังหวัดให้
มีศักยภาพสูง 
  O2  มีกฎหมายรองรับ เช่น พระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.2562 และระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพ้ืนที่ พ.ศ.2561 ทำให้เอ้ือต่อการขับเคลื่อน
นโยบายด้านสุขภาพสู่การปฏิบัติ  
  O3  มีต้นแบบชุมชนสุขภาพที่ดี (Total Health literacy for All) ในจังหวัดใกล้เคียงที่สามารถ
เทียบเคียงข้อมูล ในระดับเขต ประเทศ  
  O4  จังหวัดขอนแก่นมีนโยบายความปลอดภัยทางถนนเป็นวาระสำคัญของจังหวัดที่มุ่งเน้นให้ทุก
ภาคส่วนร่วมปฏิบัติงานอย่างจริงจังเป็นโอกาสสำคัญในการลดปัญหาลดปัญหาอุบัติเหตุทางท้อ งถนนทั้ง
ระดับจังหวัดอำเภอตำบล 
  O5  มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วและทั่วถึงและนโยบายระดับ
จังหวัดมุ่งส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่การเป็น Smart City และ Mice City ซึ่งมี
แผนพัฒนาและมีกำหนดระยะเวลาการดำเนินงานที่ชัดเจน โดยพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งแวดล้อมให้
เป็นนครที่น่าอยู่ในระดับสากล เพ่ือเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจวัฒนธรรม ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและทุน
ทางสังคมให้เป็นสังคมที่เอ้ืออาทรนำไปสู่นิเวศน์สุขภาพที่ดี (Healthy City) 
  O6  มีงบประมาณสำหรับขับเคลื่อนการดำเนินงานลดและหยุดยั้งปัญหาสุขภาพของประชาชนใน
โรคที่ป้องกันได้ให้ลดลงจากหลายแหล่ง ทั้งงบประมาณจากแผนยุทธศาสตร์กระทรวง แผนพัฒนาภาค งบ
จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 
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สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัย ภาคเอกชน มูลนิธิทั้ง
ภายในและต่างประเทศ มีนโยบายประเทศไทย 4.0 ระบบการแพทย์ 4.0 เป็นโอกาสสำคัญในการบูรณาการ
แผนงานพร้อมสร้างศูนย์ข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการสุขภาพในชุมชน รูปแบบใหม่ ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้
โดยง่าย และสะดวก ส่งผลให้ลดความซ้ำซ้อนของแผนงานและภาระงานของบุคลากรระดับพ้ืนที่ นอกจากนี้
ยังสามารถต่อยอด ขยาย หรือ พัฒนาแผนงานโครงการที่สอดคล้องกัน โดยไม่ต้องย้อนกลับไปเริ่มต้นอีกครั้ง 
  O7  จังหวัดขอนแก่นมีพ้ืนที่และกลุ่มเกษตรอินทรีย์ที่เข้มแข็งมีการทำการเกษตรที่ปลอดภัย
สามารถส่งเสริมให้ประชาชนกลุ่มเกษตรกรมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม และมีผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่
ปลอดภัยต่อผู้บริโภค รวมทั้ งยังมีภูมิปัญญาทางสุขภาพที่สามารถนำมาสร้างคุณค่าและต่อยอด 
ทางธุรกิจสุขภาพได้  
  O8  จังหวัดขอนแก่นเป็นศูนย์กลางทางการค้าการคมนาคมและเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคมีผู้คน
เดินทางมาเพ่ือทำงานและอยู่อาศัยจำนวนมากและหลากหลาย  ทำให้มีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพการ
บริการ และยกระดับเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ในระดับภูมิภาคได้ และจังหวัดขอนแก่นเป็นศูนย์กลางการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็วส่งผลให้ระบบการส่งต่อผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนโยบายของจังหวัด
ขอนแก่น Khon Kaen Smart City  
 

  อุปสรรค (Threat) 
  T1  การประสานงานในระดับพ้ืนที่มีสายการบังคับบัญชาที่หลากหลายทำให้การขับเคลื่อน
นโยบายขาดการบูรณาการ 
  T2  สภาวะทางเศรษฐกิจ ส่งผลต่อการให้ความสนใจและการดูแลสุขภาพ  
  T3  ข้อมูลข่าวสารที่คาดเคลื่อนผิดเพ้ียนจากข้อเท็จจริงไหลบ่าเข้ามาจนทำให้ผู้ส่งสารและผู้รับ
สารมีความเข้าใจที่ผิดการเข้าถึงการสื่อสารผ่านระบบดิจิทัลด้านสาธารณสุขของประชาชนยังน้อยขาดการตื่น
รู้ตระหนักและเห็นคุณค่าของการมีสุขภาพดี การรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากภายนอกที่ล่าช้า   
  T4  ค่านิยมการดื่มสุราในเทศกาลเลี้ยงงานสังสรรค์งานบุญประเพณีเป็นวิถีการใช้ชีวิตของ
สังคมไทยที่สืบต่อกันมาโดยดื่มได้ทุกเพศทุกวัยในขณะที่การคมนาคมขนส่งเติบโตขึ้นมีถนนสภาพดีเชื่อมต่อ
ทุกเส้นทาง ประชาชนสามารถเข้าถึงและจัดหารถจักรยานยนต์ หรือรถยนต์ เป็นของตนเองได้ง่าย แต่ส่วน
ใหญ่ไม่ได้รับความรู้หรือทักษะที่ถูกต้องในการขับขี่ปลอดภัย หน่วยงาน/องค์กร/สถานประกอบการ ส่วน
ใหญ่ไม่มีมาตรการกำกับพฤติกรรมดื่มแล้วขับ การตั้งด่านตรวจเพ่ือป้องปรามหรือบังคับใช้มาตรการ ไม่ได้
ดำเนินการประจำและต่อเนื่อง ส่งผลต่อการเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องของปัญหาการบาดเจ็บและเสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุทางถนนทั้งในเขตเมือง กึ่งเมือง และชนบท ทุกกลุ่มอาชีพ 
  T5  วิถีสังคมการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนในกลุ่มเกษตรกรที่ยังมีการใช้สารเคมีในการทำ
การเกษตร วัยแรงงานนอกระบบที่ยังคงมีการเพ่ิมขึ้นในการดื่มสุ รา สูบบุหรี่ พฤติกรรมการบริโภคและ
พฤติกรรมด้านสุขภาพยังไม่เหมาะสมตามสภาพสุขภาวะบุคคล ส่งผลต่อการเพ่ิมอย่างต่อเนื่องของปัญหา
สุขภาพในกลุ่มโรคเรื้อรังเพ่ิมข้ึน 
  T6  แนวคิด/ความเชื่อของประชาชนบางส่วนยังมีค่านิยมในการใช้บริการสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพที่
ผิด เช่น การใช้บัตรพลังงาน จัดฟันเถื่อน บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีการโฆษณาชวนเชื่อ ส่งผลให้ประชาชนขาด
ความเข้าใจและมีการใช้บริการทางการแพทย์ที่ไม่เหมาะสม รวมถึงกระทบต่อค่าใช้จ่ายในครัวเรือนด้วย 
  T7  สถานภาพทางเศรษฐกิจของประชาชนบางส่วนมีรายได้ต่ำ เนื่องจากรายได้หลักมาจาก
การเกษตรที่มีราคาตกต่ำ ส่งผลให้การเข้าถึงการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงที่มีราคาแพงมีข้อจำกัด และมีความ
เหลื่อมล้ำในระบบกองทุนสุขภาพของประเทศทั้ง 3 กองทุน ทำให้ประชากรที่ขึ้นทะเบียนแต่ละกองทุนมี
ข้อจำกัดในการรับบริการที่แตกต่างกัน ทำให้ประชาชนเข้าถึงการบริการสุขภาพท่ีเหลื่อมล้ำกัน 
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  T8  ความต้องการและความคาดหวังในการได้รับบริการสุขภาพของประชาชนที่สะดวกรวดเร็ว
และเกิดความพึงพอใจในคุณภาพบริการเพ่ิมมากขึ้นอย่างต่อเนื่องการรับรู้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ยังไม่ได้
มีการกลั่นกรองมีความสะดวกและง่ายขึ้น ทำให้มีการส่งต่อข้อมูลสุขภาพที่บิดเบือน และกระแสสังคมที่มี
การส่งต่อภาพ วีดีโอในการบริการภาครัฐที่พึงมีต่อประชาชนผู้รับบริการ ทำโดยขาดความรับผิดชอบ ส่งผล
ต่อกำลังใจผู้ให้บริการ   
  T9  การจัดสรรทรัพยากรด้านสภาพแวดล้อมทางสุขภาพที่กระจุกตัวในสังคมเมือง ในขณะที่
สังคมเมืองในชนบทและพ้ืนที่ชนบท ยังไม่ได้รับการจัดสรรน้อย ทำให้นิเวศน์สุขภาพไม่เอ้ือต่อการมีสุขภาพดี
ทุกกลุ่มวัย 
  T10 วิถีสังคมการใช้ชีวิตประจำวันตลอดจนสถานะทางเศรษฐกิจที่ไม่เหมาะสมของบุคลากรด้าน
สาธารณสุขส่งผลต่อการพัฒนาองค์กรด้านสาธารณสุขให้มีสมรรถนะสูง และมีธรรมาภิบาล ยังทำให้บุคลากร
ขาดความเชี่ยวชาญในภารกิจที่มอบหมาย ทำงานอย่างไม่มีความสุข และทำให้มีคุณภาพชีวิตไม่ดีขึ้น 
2.7 ทิศทางการพัฒนาตามศักยภาพทางยุทธศาสตร์ และสภาพแวดล้อม 

ทิศทางเชิงรุก (SO) ทิศทางเชิงป้องกัน (ST) 

1. ขับเคลื่อนนโยบายด้านสุขภาพ โดยกลไก พชจ. 
พชอ.และพชต. ภายใต้การรองรับของกฎหมาย 
ด้วยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการ
สื่อสารที่รวดเร็วและทั่วถึง เพ่ือการมีสุขภาพ
และความเป็นอยู่ที่ดี  

2. เสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรสาธารณสุข 
และภาคีเครือข่ายทุกระดับ ในการบริหาร
จัดการระบบสุขภาพ ที่มีประสิทธิภาพภายใต้
การมีกฎหมายรองรับ 

3. เสริมสร้างให้เกิดการสื่อสารสุขภาพสู่ประชาชน
หลากหลายช่องทาง มีความรวดเร็ว ทันเวลา 
ถูกต้อง คลอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทุกระดับ เกิด
ระบบการจัดการสุขภาพของชุมชนที่เข้มแข็ง 
และต้นแบบชุมชนสุขภาพที่ดี (Total Health 
literacy for All)  

4. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการดูแลสุขภาพ
ตนเองและพลังชุมชนเพ่ือขับเคลื่อนชุมชน
ต้นแบบด้านสุขภาพมุ่งสู่การเป็นเมืองแห่ง
นิเวศน์สุขภาพ (Healthy City) 

5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกระบบการ
จัดการภัยคุกคามทางสุขภาพจากอุบัติเหตุทาง
ถนนให้มีประสิทธิภาพด้วยการระดมพลังภาคี
ทุกภาคส่วนบูรณาการปฏิบัติ และขยายการ
ดำเนินงานระบบการคุ้มครองสุขภาพและ

1. ขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบาย โดยการมีส่วนร่วม
ของภาคีเครือข่าย เพ่ือให้เกิดการประสานงาน
ทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
2. ขับเคลื่อนนโยบายความรอบรู้ด้านสุขภาพ มี

ศูนย์รับรู้ข้อมูลข่าวสารภายนอกเกิดจากความ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก และการ
ระบาดโรคอุบัติใหม่ที่มีความรวดเร็ว ถูกต้อง 

3. ขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายผสานพลังภาคี
สุขภาพภาคประชาชนเพ่ือสร้างวิถีการทำงานที่
ห่างไกลโรคเรื้อรัง 

 
 
 
4. ผลักดันการแก้ไขภัยคุกคามทางสุขภาพจาก

อุบัติเหตุทางถนน ด้วยการเปลี่ยนแปลงค่านิยม
การดื่มสุราแล้วขับขี่ โดยอาศัยพลังภาคีทุกภาค
ส่วนร่วมบูรณาการปฏิบัติ 

5. ขับเคลื่อนการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มี
คุณภาพ อย่างเท่าเทียม ด้วยการบูรณาการ
ระบบบริการของเครือข่ายศูนย์กลางบริการทาง
การแพทย์ทั้งภาครัฐและเอกชน 
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ทิศทางเชิงรุก (SO) ทิศทางเชิงป้องกัน (ST) 

ระบบคุ้มครองประชาชนที่ประสบภัยจากรถ
ด้วยระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศใน
ชุมชน 4.0 

6. เสริมสร้างวัฒนธรรมสุขภาพชุมชนให้เข้มแข็ง
ด้วยการขับเคลื่อนนโยบายด้านสุขภาพ อาหาร
ปลอดภัย วิถีภูมิปัญญาสุขภาพ การเกษตร
อินทรีย์ การแพทย์พ้ืนบ้าน วิถีการบริโภคที่
ปลอดภัย 
 

7. เสริมสร้างให้เกิดเครือข่ายศูนย์กลางการบริการ
ทางการแพทย์ที่เป็นเลิศทั้งภาครัฐและเอกชน 
ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย การค้า การลงทุน  

8. ที่เชื่อมโยงโลจิสติกตามนโยบายเศรษฐกิจ 4.0 
9. เสริมสร้างศักยภาพหน่วยบริการสุขภาพให้มี

คุณภาพได้มาตรฐาน ผสานภาคี เครือข่าย
สุขภาพสู่การเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์  
Medical Service Excellent 

10. เส ริ ม ส ร้ า ง น โ ย บ า ย  Smart city  ก า ร
ดำเนินการขับเคลื่อนเมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิ เวศน์ เมืองอาหารปลอดภัยที่ดำเนินงาน
ร่วมกันของหลายหน่ วยงานราชการและ
ภาคเอกชน ตลอดห่วงโซ่คุณค่าของอาหาร
ปลอดภัย มีตลาดต้นแบบ มีพ้ืนที่ที่เป็นต้นแบบ
การจั ด ก ารสภ าพ แวด ล้ อม ท างสุ ขภ าพ
โดย เฉพ าะ พ้ื นที่ ออกกำลั งกายและการ
ขับเคลื่อนงาน To Be No1 ด้วยการรณรงค์
สร้างกระแสและกำหนดเป็นธรรมนูญสุขภาพ
ระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด ในการ
สร้างสิ่งแวดล้อมทางสุขภาพที่ เอ้ือต่อการมี
สุขภาพดีทุกกลุ่มวัย 

11. พัฒนาองค์กรด้านสาธารณสุขแห่งความสุขและ
ให้มีคุณภาพโดยใช้บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ
ของภาคีเครือข่าย เพ่ือสร้างนวัตกรรมสู่ความ
เป็นเลิศ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อ
ดิจิทัล ที่ทันสมัย 

 
 
 
6. ส่งเสริมการให้บริการโดยยึดประชาชนเป็น

ศูนย์กลาง เพ่ือตอบสนองความต้องการและ
ความคาดหวัง และสามารถเข้าถึงการบริการ 
ข้อมูลข่าวสารได้อย่างสะดวก รวดเร็ว  ไร้
รอยต่อ เพ่ือให้ประชาชนพึงพอใจและลดข้อ
ร้องเรียน ฟ้องร้อง 

7. เสริมสร้างหน่วยบริการให้ เป็นแหล่งเรียนรู้
ทางด้านสุขภาพและพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ทางการแพทย์ ให้ทันต่อสถานการณ์ โรคภัย
สุขภาพ  

8. การขับเคลื่อนและพัฒนาการดำเนินการนโยบาย 
Smart Cityและเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ 
เมืองอาหารปลอดภัยที่ดำเนินงานร่วมกันของ
หลายหน่วยงานราชการและภาคเอกชน ตลอด
ห่วงโซ่คุณค่าของอาหารปลอดภัย มีตลาด
ต้นแบบ มี พ้ื นที่ ที่ เป็ นต้นแบบการจัดการ
สภาพแวดล้อมทางสุขภาพโดยเฉพาะพ้ืนที่ออก
กำลังกายและการขับเคลื่อนงาน To Be No1 
ด้วยการกระจายทรัพยากรที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
เพ่ือให้มีระบบนิเวศน์สุขภาพที่ เอ้ือต่อการมี
สุขภาพดีทุกกลุ่มวัย 

9. ขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายให้หน่วยบริการเป็น
องค์กรแห่งความสุข ประชาชนปลอดภัย ผู้
ให้บริการมีความสุข สร้างระบบธรรมาภิบาลใน
องค์ ก ร  เพ่ื อ ให้ บุ คล ากรบุ คล ากรมี ค วาม
เชี่ยวชาญในภารกิจ ทำงานอย่างมีความสุข และ
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ระบบการ
บริหารจัดการมีประสิทธิภาพสูง ปรับตัวทันการ
เปลี่ยนแปลงตามทิศทางการพัฒนาประเทศด้าน
การสาธารณสุข 
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ทิศทางเชิงแก้ไข (WO) ทิศทางเชิงรับ (WT) 

1) เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ทุก
ระดับในการพัฒนาสุขภาพ  โดยมีพันธะสัญญา
รวมของเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชา
สังคม ภาคประชาชน ด้วยระบบงานและการ
บริหารจัดการทรัพยากรใน พ้ื นที่  ที่ มุ่ ง เด่ น
เป้าหมายเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ 

2) เสริมสร้างความเป็นเลิศด้านการสื่อสารสุขภาพ 
และความรอบรู้ด้านสุขภาพ สร้างความตื่นรู้  
ตระหนักด้านสุขภาพที่ถูกต้องของประชาชน 
เชื่อมโยงต้นแบบชุมชนสุขภาพที่ดีและการเป็น
ศูนย์กลางด้านการแพทย์และสิ่งแวดล้อม  

3) เสริมสร้างและพัฒนาระบบการดำเนินงานในการ
ดู แ ล สุ ข ภ าพ ต น เอ งแ ล ะพ ลั งชุ ม ช น ให้ มี
ประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 

4) ผลักดันเชิงนโยบายด้วยการจัดทำบันทึกข้อตกลง
เรื่องดูแลสุขภาพตนเองและพลังชุมชนในทุก
นโยบายร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนทุก
ระดับ พร้อมวางเป้าหมายชี้นำด้านสุขภาพชุมชน
ให้ชัดเจน สอดคล้องกับการพัฒนาระบบการ
จัดการข้อมูลสารสนเทศ 4.0 ทั้งด้านเทคนิคและ
ด้านสมรรถนะบุคลากร เชื่อมโยงกับเสริมสร้าง
และพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้ประสานงานสุขภาพ
ชุมชนทั้งรายบุคคลและทีมงานทั้งระหว่างภายใน
หน่วยงานสาธารณสุขเอง ภายนอกหน่วยงาน 
และภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้อง 

5) สร้างเสริมค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กรด้านการ
ถ่ายทอดความรู้ การต่อยอด และส่งต่อความรู้ภูมิ
ปัญญาด้านสุขภาพระหว่างเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
และแกนนำด้านสุขภาพ เพ่ือให้เกิดวัฒนธรรม
สุขภาพที่เข้มแข็ง และยั่งยืน 

6) เส ริม สร้ า งความ เป็ น เลิ ศท างการแพทย์ สู่
ศูนย์กลางทางการแพทย์เพ่ือเพ่ิมพูนมูลค่า รองรับ
การค้าการลงทุน เชื่อมโยงโลจิสติก ด้วยกล
การบูรณาการการค้าการลงทุนและการนำ
นโยบายเพื่อส่งเสริมการลงทุนภาครัฐและเอกชน 

 

10) ลดความตึงเครียดในการทำงานแก่บุคลากร 
โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงและมีภาวะเครียดสะสม
จากการบริการ 
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ทิศทางเชิงแก้ไข (WO) ทิศทางเชิงรับ (WT) 

7) เ ส ริ ม ส ร้ า ง ค ว า ม เป็ น  Medical Service 
Excellent เพ่ือให้ระบบการส่งต่อผู้ป่วยเกิดความ
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ลดความเหลื่อมล้ำ
ของการเข้าถึงบริการ ทำให้ผู้รับบริการมีความ
ความพึงพอใจและผู้ให้บริการมีความสุข ส่งผลให้
จังหวัดขอนแก่นเป็น Khon Kaen Smart City 

8) ขับเคลื่อน รณรงค์สร้างกระแส และกำหนดเป็น
ธรรมนูญสุขภาพระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ 
จังหวัด ในการสร้างสิ่งแวดล้อมทางสุขภาพที่เอ้ือ
ต่อการมีสุขภาพดีทุกกลุ่มวัย ด้วยกลไกทาง
กฎหมายและมาตรการทางสังคม โดยการบูรณา
การและการเชื่อมโยงในการดำเนินงานของภาคี
ทุกภาคส่วน  

9) เสริมสร้าง สนับสนุน และการพัฒนาองค์กรด้าน
สาธารณสุขมีสมรรถนะสูง มีธรรมาภิบาล ด้วย
กลไกภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
ประชาสังคม และภาคประชาชน ตลอดจนการบูร
ณาการระบบงานงบประมาณ และทรัพยากรให้มี
ประสิทธิภาพ และมุ่งเน้นเป้าหมายเดียวกัน 
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บทที่ 3 
แผนยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดขอนแก่น พ.ศ.2563 -2565 

 
  ทิศทางแผนยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดขอนแก่น พ .ศ.2563–2565 ประกอบด้วย วิสัยทัศน์      
พันธกิจ เป้าหมายสูงสุดของแผนยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ ดังรายละเอียด ต่อไปนี้  

 
3.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

“เมืองแห่งสุขภาวะเข้มแข็ง ศูนย์กลางความเป็นเลิศทางการแพทย์ระดับประเทศ 
ประชาชนสุขภาพดีด้วยตนเอง” 

  โดยกำหนดนิยามของวิสัยทัศน์ไว้ดังนี้ 
  เมืองแห่งสุขภาวะเข้มแข็ง หมายถึง 
  1) นโยบายยุทธศาสตร์แผนการพัฒนาสุขภาพของจังหวัดอำเภอตำบลและหมู่บ้าน  มีความ
เข้มแข็ง เชื่อมโยงในทิศทางเดียวกับการพัฒนาประเทศ  สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ และความต้องการ
ทางสุขภาพของประชาชน  ภาคีทุกภาคส่วน และเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน มีส่วนร่วมในการ
ขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ และร่วมพัฒนาระบบการบริการสุขภาพในทุกระดับให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
  2) สังคมเมืองสังคมเมืองในชนบทในชุมชนชนบททั่วทั้งจังหวัดมีสภาพแวดล้อมทางสุขภาพที่เอ้ือ
ต่อการมีสุขภาพดีของทุกกลุ่มวัย (แม่และเด็กวัยเรียนวัยรุ่นวัยทำงานและวัยสูงอายุ ) และจังหวัดขอนแก่น
เป็นต้นแบบของการสร้างนิเวศน์สุขภาพของประเทศ (Smart Health City and Community : SHCC) 
  3) องค์กรด้านสาธารณสุขมีสมรรถนะสูงธรรมาภิบาลบุคลากรมีความเชี่ยวชาญในภารกิจทำงาน
อย่างมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องระบบการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพสูงปรับตัวทัน
การเปลี่ยนแปลงตามทิศทางการพัฒนาประเทศด้านการสาธารณสุขและการสร้างสมดุลแห่งรัฐตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นระบบการบริหารจัดการที่มีความทันสมัยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อดิจิทัล 
และมีมาตรฐานสากลตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ มีผลงานประสบความสำเร็จในการสร้างสรรค์
นวัตกรรมทางการบริหารและการบริการสุขภาพประชาชน ในระดับเขต ประเทศ และนานาชาติ 
  ศูนย์กลางความเป็นเลิศระดับประเทศ หมายถึง  
  1) ระบบการบริการสุขภาพในทุกระดับของจังหวัดขอนแก่นมีคุณภาพมาตรฐานมีเทคโนโลยี
นวัตกรรมทางการแพทย์ที่ทันสมัยบุคลากรทางการแพทย์มีความเชี่ยวชาญและมีความพร้อมในการพัฒนา
เป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ในระดับภูมิภาคที่มีความเป็นเลิศ เพ่ือหนุนเสริมการพัฒนาจังหวัดทั้งทาง
เศรษฐกจิ สังคม ความมั่นคง  สิ่งแวดล้อม และการเติบโตของเมืองสู่เมืองนานาชาติในอนาคต 
  2) ประชาชนเชื่อมั่นและวางใจในศักยภาพทางการแพทย์เข้าถึงบริการด้วยความสะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัยไร้รอยต่อสถานบริการสุขภาพทุกระดับผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการ
บริการ มีความเข้าใจ เข้าถึงในความต้องการของประชาชน ประชาชนพึงพอใจในบริการและเข้าใจในผู้
ให้บริการ และผู้ให้บริการมีความสุข และความภาคภูมิใจในภารกิจสุขภาพเพ่ือประชาชน 
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  ประชาชนสุขภาพดีด้วยตนเอง หมายถึง 
  1) ประชาชนมีความตื่นรู้ ตระหนัก และเห็นคุณค่าของการมีสุขภาพดี มีทักษะในการจัดการ
สุขภาพตนเอง ครอบครัว และชุมชนของตนเองได้ มีจิตอาสาทางสุขภาพ สามารถสร้างระบบการจัดการ
สุขภาพของชุมชนให้เข้มแข็ง ทุกคนในชุมชนมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็ง และมีพันธสัญญาในการสร้างชุมชน
สุขภาพที่ดี   
  2) ปัญหาสุขภาพของประชาชนในโรคที่ป้องกันได้ด้วยตนเองและพลังชุมชนลดลงอย่างต่อเนื่อง
ภัยคุกคามทางสุขภาพได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ และมีมาตรฐานที่ดี เกิดชุมชนต้นแบบความสำเร็จใน
ทุกตำบล และขยายตัวอย่างต่อเนื่อง 
  3) ค่านิยมทางสุขภาพของประชาชนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ประชาชนเกิดมุมมองชีวิตทาง
สุขภาพการมีสุขภาพดีเป็นวิถีชีวิตของชุมชน ประชาชน และประสบความสำเร็จในการสร้าง ชุมชนที่เข้มแข็ง
ทางวัฒนธรรมสุขภาพในระดับประเทศ 

 
3.2 พันธกิจ (Mission) 
  1) ระดมพลังภาคีทุกภาคส่วนร่วมสร้างระบบสุขภาพของจังหวัดให้มีความเข้มแข็งกำหนดนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ แผนการพัฒนาสุขภาพของจังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน ที่เชื่อมโยงในทิศทางเดียวกับการ
พัฒนาประเทศ  สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ และความต้องการทางสุขภาพของประชาชน  และส่งเส ริม 
สนับสนุนให้ภาคีทุกภาคส่วน และเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติให้
เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล   
  2) พัฒนาระบบการให้บริการสุขภาพแก่ประชาชนให้มีคุณภาพปลอดภัยไร้รอยต่อไม่เหลื่อมล้ำ
และเป็นระบบบริการที่ยอดเยี่ยมเพ่ือประชาชนพึงพอใจเชื่อมั่นและวางใจพร้อมทั้งส่งเสริมสื่อสาร ให้
ประชาชนเกิดความเข้าใจในภารกิจการบริการสุขภาพ และเข้าใจในผู้ให้บริการ และผู้ให้บริการมีความสุขใน
การปฏิบัติงาน และการบริการสุขภาพแก่ประชาชน 
  3) สร้างเสริมความรู้ความเข้าใจความตระหนักและการเห็นคุณค่าของการมีสุขภาพดีแก่ประชาชน
ในทุกกลุ่มวัยให้ประชาชนมีทักษะในการจัดการสุขภาพของตนเอง ครอบครัว  ชุมชน จนเกิดวัฒนธรรม
สุขภาพที่เข้มแข็ง และสามารถลดปัญหาสุขภาพได้ด้วยตนเอง 
  4) พัฒนาขีดความสามารถทางการแพทย์ของจังหวัดให้มีมาตรฐานความเชี่ยวชาญทางการแพทย์
และความสมบูรณ์ในวิทยาการทางการแพทย์ที่ทันสมัยเพ่ือการพัฒนาจังหวัดให้เป็นศูนย์กลางทางการแพทย์
ที่เป็นเลิศในระดับภูมิภาค ประเทศ และนานาชาติ รองรับการพัฒนาจังหวัด และหนุนเสริมการพัฒนา
ประเทศ 
  5) ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาหน่วยงานด้านสาธารณสุขทุกระดับให้มีสมรรถนะสูงบุคลากรมีขีด
ความสามารถตามภารกิจเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้มีธรรมาภิบาล และมีความทันสมัยในเทคโนโลยี
สารสนเทศในระดับชั้นนำของประเทศ 
 
3.3 เป้าประสงค์สูงสุด (Ultimate Goal) 
  1) ประชาชนมีอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดไม่น้อยกว่า 85 ปี และอายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี
ไม่น้อยกว่า 75 ปี  การเจ็บป่วย และป่วยตายในโรคสำคัญของจังหวัดลดลงในทุกพ้ืนที่ ภายในปี 2565 
  2) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตทางสุขภาพดีขึ้นอยู่อาศัยในสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาพดีมี
ชุมชนสุขภาวะเพ่ิมมากข้ึนอย่างเข้มแข็งไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 แห่งภายในปี 2565 
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  3) ดัชนีความเชื่อมั่นและความไว้วางใจของประชาชน และผู้ใช้บริการที่มีต่อคุณภาพทาง
การแพทย์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
  4) จงัหวัดเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ที่เป็นเลิศและระบบสุขภาพของจังหวัดมีความพร้อมในการ
รองรับการพัฒนาและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศด้านการสาธารณสุข 

 
3.4 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) 
  1) การระดมพลังภาคีทุกภาคส่วนทุกระดับร่วมสร้างเมืองแห่งสุขภาวะและนิเวศน์สุขภาพชุมชนที่
เข้มแข็ง 
  2) การพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการสุขภาพตนเองแก่ประชาชนชุมชนอย่างเข้มแข็งและ
ยั่งยืน 
  3) การเสริมสร้างความเป็นเลิศทางการแพทย์และการพัฒนาคุณภาพการบริการสุขภาพแก่
ประชาชนที่ได้มาตรฐานสากล 
  4) การพัฒนาองค์กรสาธารณสุขให้มีสมรรถนะสูงบุคลากรเป็นมืออาชีพบริหารด้วยความทันสมัย
และธรรมาภิบาล 
  5) การพัฒนาระบบสุขภาพเพ่ือหนุนเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจสังคม สิ่งแวดล้อม และการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนของจังหวัด และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ 
  ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย หลักการและแนวคิด วัตถุประสงค์ เป้าประสงค์  
และค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ มาตรการและแนวปฏิบัติ และแผนงาน โครงการ ดังต่อไปนี้ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
การระดมพลังภาคีทุกภาคส่วน ทุกระดับร่วมสร้างเมืองแห่งสุขภาวะ และนิเวศน์สุขภาพชุมชน 

ที่เข้มแข็ง   
 
1. แนวคิดและหลักการ 
  กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข ตามนโยบายการ
ปฏิรูปประเทศไทยของรัฐบาลเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรไทย ที่กำลังก้าวสู่สังคม
ผู้สูงอายุ พฤติกรรมสุขภาพประชาชนที่ทำให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังมากขึ้น โรคติดต่ออุบัติใหม่ /อุบัติซ้ำการ
บาดเจ็บจากการจราจร การคุ้มครองผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม โดยได้กำหนดวิสัยทัศน์เป็นองค์กรหลักด้าน
สุขภาพที่รวมพลังสังคมเพ่ือประชาชนสุขภาพดี มีเป้าหมายให้ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบ
สุขภาพยั่งยืน โดยพัฒนาความ เป็นเลิศ 4ด้าน ได้แก่  
  1) การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค(PP&P Excellence) 
  2) ระบบบริการ(Service Excellence) 
  3) การพัฒนาคน(People Excellence) 
  4) ระบบบริหารจัดการ (Governance Excellence)  

 จังหวัดขอนแก่นมีนโยบาย Smart City  ในการดำเนินการขับเคลื่อนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ 
และยังมีนโยบายเมืองอาหารปลอดภัยที่ดำเนินงานร่วมกันของหลายหน่วยงานราชการและภาคเอกชน 
ตลอดห่วงโซ่คุณค่าของอาหารปลอดภัย มีตลาดต้นแบบ มีพ้ืนที่ที่เป็นต้นแบบการจัดการสภาพแวดล้อมทาง
สุขภาพโดยเฉพาะพ้ืนที่ออกกำลังกาย แต่ในปัจจุบันวิถีสังคม การใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนในกลุ่ม
เกษตรกร ที่ยังมีการใช้สารเคมีในการทำการเกษตร วัยแรงงานนอกระบบที่ยังคงมีการเพ่ิมขึ้นในการดื่มสุรา 
สูบบุหรี่ พฤติกรรมการบริโภคและพฤติกรรมด้านสุขภาพยังไม่เหมาะสมตามสภาพสุขภาวะบุคคล ส่งผลต่อ
การเพ่ิมอย่างต่อเนื่องของปัญหาสุขภาพในกลุ่มโรคเรื้อรังเพ่ิมขึ้ น ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรด้าน
สภาพแวดล้อมทางสุขภาพที่กระจุกตัวในสังคมเมือง ในขณะที่สังคมเมืองในชนบทและพ้ืนที่ชนบท ยังไม่ได้
รับการจัดสรรน้อย ทำให้นิเวศน์สุขภาพไม่เอ้ือต่อการมีสุขภาพดีทุกกลุ่มวัย 

2. วัตถุประสงค ์
  1) เพ่ือวางนโยบายยุทธศาสตร์และแนวทางในการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางสุขภาพของจังหวัดให้
มีความชัดเจนมีเอกภาพเพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ใช้ในการวางแผนการดำเนินงานการจัดสรรทรัพยากร
ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
  2) เพ่ือพัฒนาสภาพแวดล้อมในพ้ืนที่เมืองและสภาพแวดล้อมในพ้ืนที่ชุมชนให้เอ้ือต่อการมีสุขภาพ
ดีของประชาชนทุกกลุ่มวัย 
  3) เพ่ือเตรียมความพร้อมของจังหวัดในการรับมือกับความเติบโตของเมืองและความเปลี่ยนแปลง
กับปัจจัยภายนอกภัยคุกคามที่กระทบต่อสุขภาพ 
  4) เพ่ือเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและพลังทางสังคมด้านสุขภาพให้มีความเข้มแข็งในการร่วมพัฒนา
นิเวศน์สุขภาพในพ้ืนที่ต้นแบบชุมชนเมืองขอนแก่น มีความสมบูรณ์ในมาตรฐานการจัดการสภาพแวดล้อม
สุขภาพในพ้ืนที่เมือง 
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3. เป้าประสงค์ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ 
(Goal) 

ตัวชี้วัด 
(ผู้รับผิดชอบ) 

ผลงานที่
ผ่านมา 

ค่าเป้าหมาย 

2563 2564 2565 

ป ร ะ ช า ช น อ ยู่ อ า ศั ย ใ น
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมี
สุขภาพดี มีค่านิยมสุขภาพที่
พึงประสงค์ 

อัตราการลดลงของการเจ็บป่วยจาก
ปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
ต้นแบบนิเวศน์สุขภาพ (โรคทางเดิน
หายใจ โรคทางเดินอาหาร) 

 10 15 20 

จำนวนพื้นที่ต้นแบบนิเวศน์สุขภาพ
เพื่อทุกกลุ่มวัย (อำเภอละ 1 แห่ง 
รวม 26 แห่ง) 

 6 10 10 

ประชาชนกลุ่มเกษตรกร กลุ่ม
รับจ้างรายวัน กลุ่มแรงงานใน
สถานประกอบการ และกลุ่ม
เสี่ยงทางสุขภาพมีศักยภาพใน
การจัดการตนเอง 

อัตราการลดลงของการเจ็บป่วยจาก
ปัญหาที่เกิดจากการทำงาน (กระดูก
และกล้ามเนื้อ การบาดเจ็บจากการ
ทำงาน) 

 20 30 40 

 
4. กลยุทธ์มาตรการ 
  กลยุทธ์ที่ 1ยกระดับชุมชนเมืองขอนแก่นสู่ต้นแบบนิเวศน์สุขภาพ ที่เอ้ือต่อการมีสุขภาพดีของ
ประชาชนทุกกลุ่มวัย ด้วยกลไกการมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็ง 
  มาตรการและแนวทางปฏิบัติ 
  1) นำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน17 เป้าหมาย (Sustainable Development Goal : SDGs) 
บูรณาการสู่แผนสุขภาพของจังหวัด 
  2) ลดปัญหาภัยคุกคามทางด้านสุขภาพในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่นจากสถานการณ์ปัญหาด้านมลพิษ
โรงงานอุตสาหกรรมประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่ส่งผลต่อกระทบต่อระบบนิเวศน์
สุขภาพ และสร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์ชุมชนที่เก่ียวข้องในการจัดการสภาพแวดล้อมในชุมชน 
   - กำหนดทีมงานและจัดทำแผนงานระดับตำบลรวมถึงกำหนดให้มีการลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือระดับจังหวัด อำเภอ ตำบลหมู่บ้าน 
   - จัดทำแนวทางการติดตามหนุนเสริมการจัดการสภาพแวดล้อมในชุมชนโดยทีมเครือข่ายความ
ร่วมมือร่วมสนับสนุน 
   - จัดระบบการสื่อสารสาธารณะเพ่ือให้บุคคลครัวเรือนเข้าถึงข้อมูลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและ
ภัยสุขภาพท้ังระดับจังหวัดอำเภอตำบลหมู่บ้าน 
   - จัดระบบการจัดการขยะพิษสารเคมีให้มีการใช้กำจัดอย่างถูกต้อง เหมาะสม 
  3) ร่วมสร้างสภาพแวดล้อมในครอบครัวที่เอ้ือต่อการมีสุขภาพดีโดยการสนับสนุนทุกครัวเรือนมี
การจัดสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยที่เอ้ือต่อการเจ็บป่วยและภาวะสุขภาพที่หลากหลายรวมถึงการคัดแยก
ขยะในระดับครัวเรือนการจัดการน้ำเสียและความปลอดภัยเพ่ือลดการเกิดโรคท่ีเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อม 
พร้อมทั้งให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องบริโภคอาหารปลอดภัย การจัดการสารเคมี หรือสารพิษ การคัดแยก
ขยะครัวเรือน หลายช่องทาง และหลายรูปแบบ 
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  4) พัฒนาและใช้ประโยชน์จากระบบข้อมูลสุขภาพและโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งบูรณาการระบบข้อมูลให้นำใช้เป็นฐานข้อมูลเดียวกันทั้งในระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้านโดย
การยกระดับการจัดการข้อมูลทั้งระบบ โดยมีองค์ประกอบอย่างน้อยให้มีการกำหนดผู้รับผิดชอบข้อมูลที่
ชัดเจนทั้งระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล พัฒนาฐานข้อมูลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และภัยสุขภาพที่ครอบคลุม 
และนำใช้ประโยชน์ได้จริง และจัดทำแนวทางการเก็บรวบรวมข้อมูล ที่เป็นระบบ ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็น
ปัจจุบัน พร้อมทั้งสร้างช่องทางการสื่อสารข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม และภัยสุขภาพที่เข้าถึงง่าย สามารถนำใช้
ร่วมกันทุกภาคส่วน 
  5) พัฒนาศักยภาพเครือข่ายภาครัฐและเอกชน เพ่ือร่วมกันสร้างสภาพแวดล้อมชุมชนให้เอ้ือต่อ
การมีสุขภาพที่ดี โดยการสนับสนุนให้มีการพัฒนาครัวเรือนต้นแบบ ด้านการจัดการสภาพแวดล้อม และ
พัฒนาชุมชนต้นแบบ ด้านการจัดการสภาพแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติพร้อมทั้งยกระดับการพัฒนา
เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หรือเชิงสุขภาพ 
  6) สนับสนุนให้หน่วยงานเครือข่ายร่วมกันพัฒนาพ้ืนที่ให้เป็นชุมชนComplex Health Park ผ่าน
แนวคิด “หมู่บ้านนิเวศน์สุขภาพ” ในชนบท และ เขตเมือง 

 1. นิเวศน์ชุมชนเขตชนบทมีแนวทางการดำเนินงานดังนี้ 
     - สนับสนุนให้มีการจัดการตลาดสีเขียวโดยชุมชนกำหนดข้อตกลงในการจำหน่ายอาหาร
ปลอดภัย ในชุมชน 
     - จัดให้มีสวนสาธารณะสวนสุขภาพลานกิจกรรมที่เอ้ือต่อสุขภาพอย่างน้อย5 กลุ่มวัย เช่น 
สนามเด็กเล่นที่ปลอดภัย พ้ืนที่ทำกิจกรรมทางกาย หรือออกกำลังสำหรับผู้สูงอายุ สนามกีฬาเพ่ือสุขภาพ 
เป็นต้น 
     - สนับสนุนให้หน่วยงานพ้ืนที่บริการสาธารณะ ครัวเรือน ทุกแห่งจัดพ้ืนที่ที่เอ้ือต่อสุขภาพ
สำหรับทุกกลุ่มวัย เช่น ปรับสภาพแวดล้อมในวัดให้มีที่นั่งสำหรับผู้สูงอายุ ห้องน้ำมีราวจับ โถนั่งที่เหมาะสม 
หน่วยบริการสุขภาพ องค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่นมีพ้ืนที่รอบริการสำหรับเด็กเล็ก ห้องน้ำที่เหมาะสม
สำหรับผู้สูงอาย ุ
     - สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครหลายลักษณะเพ่ือให้การดูแล
ช่วยเหลือแตกต่างกันได้แก่ (1) อสม. ผู้ดูแลผู้สูงอายุ อพม. อาสากู้ชีพ ให้การดูแล ช่วยเหลือด้านสังคม สุขภาพ 
สำหรับบุคคล ครอบครัว (2) อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) 
ให้การดูแล เฝ้าระวังความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน (3) กลุ่มที่สร้างงานที่กระทบต่อสุขภาพ เช่น กลุ่มออก
กำลังกาย กลุ่มปลูกและแปรรูปสมุนไพร กลุ่มปลูกผักปลอดสาร กลุ่มครัวเรือนปลูกผัก เลี้ยงสัตว์กินเอง เป็นต้น  
     - สนับสนุนให้มีร้านค้าชุมชนที่จำหน่ายสินค้าราคาถูกที่มีคุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐาน 
รวมทั้งจัดสวัสดิการภายใต้เงื่อนไขด้านสุขภาพสำหรับสมาชิกในชุมชน 
     - ชุมชนมีการจัดการขยะต้นทาง(ครัวเรือนจัดการขยะ) ผ่านข้อตกลงร่วมระดับชุมชนสร้าง
ผลกระทบให้เกิดการลดปริมาณขยะนำกลับมาใช้ใหม่สร้างผลิตภัณฑ์นำกลับมาใช้ประโยชน์โดยมี
องค์ประกอบดังนี้ (1) การกำหนดกติกาชุมชนเพ่ือการจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วม (2) ค้นหาและพัฒนา
ต้นแบบจัดการขยะระดับบุคคล ครัวเรือน ชุมชน (3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดบริการสาธารณะแบบ
ชุมชนมีส่วนร่วม  และสนับสนุนข้อมูล ทรัพยากร บุคลากรในการพัฒนาระบบการจัดการขยะร่วมกับชุมชน 
(4) สนับสนุนให้มีการจัดสวัสดิการที่เอ้ือต่อสมาชิกในชุมชนหลายรูปแบบที่เป็นผลจากการจัดการขยะ เช่น 
กองทุนขยะมีบุญ ฌาปนกิจกองทุนขยะ 
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     - สนับสนุนให้มีการจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานในชุมชนที่ปลอดภัยและเอ้ือต่อสุขภาพเช่น   
(1) การปรับสภาพถนน ฟุตบาท ทางเดินเท้า จุดเสี่ยงจราจร ไฟส่องสว่าง ร่องระบายน้ำให้ปลอดภัย ได้
มาตรฐาน (2) จัดทำแนวทางการตรวจสอบคุณภาพ มาตรฐานของสิ่งก่อสร้าง ถนน สาธารณูปโภค โดย
ชุมชนมีส่วนร่วม เป็นต้น 
     - สนับสนุนให้ชุมชนจัดการพ้ืนที่สาธารณะ(พ้ืนที่รกร้างที่ดินรัฐ/ส่วนกลาง) ให้เกิดประโยชน์
โดยอาจจัดสรรให้ประชาชนที่ไม่มีที่ทำกินปลูกพืชสมุนไพรปลอดสารพิษ จัดให้เป็นพ้ืนที่ส่วนกลางให้สมาชิก
ในชุมชนใช้ประโยชน์ที่เอ้ือและปลอดภัยต่อสภาพแวดล้อม 
   2. นิเวศน์ชุมชนเขตเมืองโดยการสนับสนุนให้มีการปรับสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเป็นมิตร
กับทุกวัยและรักษาและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในสังคมเมืองขอนแก่น เพ่ือลดปัญหามลพิษ มีแนวทางการ
ดำเนินงาน ดังนี้ 
     - ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานมีการจัดการที่ปลอดภัยเช่นการปรับปรุงถนนจุดเสี่ยงพ้ืนที่
สาธารณะอาคารสำนักงานที่ให้บริการให้เอื้อต่อทุกกลุ่มวัยการปรับที่อยู่อาศัยให้มั่นคงปลอดภัยถูกสุขอนามัย
ระบบขนส่งมวลชนที่เอ้ือต่อทุกกลุ่มวัย  
     - มีการจัดการด้านผังเมืองที่เป็นระบบและปลอดภัยกับทุกกลุ่มวัยเช่นปรับเส้นทางคมนาคม
ให้เกิดความปลอดภัยการจัดการแบบแปลนบ้านโครงสร้างอาคารการจัดการที่ดินสาธารณะเพ่ือทำกินและใช้
ประโยชน์มีสวนสาธารณะที่เอ้ือต่อการมีกิจกรรมทางกายครอบคลุมทุกกลุ่มวัย เข้าถึงง่าย  
     - ด้านบริการสุขภาพจัดให้มีบริการสุขภาพที่เอ้ือให้คนเข้าถึงง่ายเป็นมิตรกับทุกภาวะ
สุขภาพและเชื่อมโยงกันทั้งระบบทั้งรัฐเอกชนหน่วยบริการบ้านและชุมชน 
     - สนับสนุนให้การเรียนรู้ตามอัธยาศัยทั้งแบบในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน 
     - มีระบบเฝ้าระวังความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเช่นมีการจัดระเบียบชุมชนทั้งแบบ
บังคับใช้กฎหมายและข้อตกลงโดยชุมชนมีส่วนร่วมและมีการสนับสนุนมีเครื่องมือกำลังคนที่พร้อมและ
เพียงพอ 
     - มีการส่งเสริมอาชีพที่หลายหลายรูปแบบทั้งการผลิตรูปแบบการกระจายสินค้ารวมถึงการ 
ส่งเสริมเกษตรเขตเมืองเพ่ือเพ่ิมรายได้ ลดรายจ่ายในระดับครัวเรือน  
     - มีการจัดการขยะระดับครัวเรือนหมู่บ้านตำบลที่มีประสิทธิภาพรวมถึงการจัดการให้เกิด
การเพ่ิมรายได้เพ่ิมมูลค่าของขยะและมีสวัสดิการจาการจัดการขยะที่ดี 
     - สนับสนุนกิจกรรมเชิงวัฒนธรรม ให้เกิดอัตลักษณ์ การอนุรักษ์ สำหรับทุกกลุ่มวัยเช่น 
กิจกรรมงานบุญประเพณี การรวมพลังทางสังคมต่าง ๆ เพื่อสร้างงาน สร้างผลกระทบด้านสุขภาพ เป็นต้น 
     - พัฒนา Universal Design ในพ้ืนที่เมือง เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการ
พัฒนาเมืองเพ่ือทุกกลุ่มวัย 
   3. การพัฒนาระบบนิเวศน์สุขภาพสำหรับครอบครัวแบบเข้าถึงสร้างมาตรฐานสร้างการ
เปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะในครอบครัวที่มีความเสี่ยงเขตสุขภาพ 
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  กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัยใน
พื้นที่ชุมชนเมือง และชนบท ให้มีมาตรฐาน 
  มาตรการและแนวทางปฏิบัติ 
  1. สานต่อนโยบายการเลิกใช้สารเคมีในการเกษตรของรัฐบาลในพ้ืนที่ให้เป็นรูปธรรมโดยการ 
บูรณาการของส่วนราชการอย่างเข้มแข็ง 
  2. เพ่ิมขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศักยภาพร่วมร่วมจัดบริการด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อมและได้มาตรฐาน EHA 
  3. จัดทำธรรมนูญสุขภาพระดับหมู่บ้าน ตำบล ที่มีหมวดการจัดการด้านสภาพแวดล้อมที่สร้าง
ผลกระทบต่อสุขภาพ  
  4. สนับสนุนให้หน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้องระดับจังหวัดตำบลหมู่บ้านจัดพ้ืนที่เอ้ือต่อการจัด
สิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อสุขภาพเช่นสวนสาธารณะเพ่ือสุขภาพถนนสุขภาพลานออกกำลังกายเครื่ องออกกำลัง
กาย เป็นต้น 
  5. เพ่ิมสมรรถนะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบังคับใช้กฎหมายตามพ.ร.บ.
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมให้ครอบคลุมทุกระดับ (อบต. ทต. ทม. ทน. อบจ. เป็นต้น) 
  6. พัฒนาความรู้และทักษะแก่ชุมชนในการป้องกันและดูแลสุขภาพตนเองจากผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่สร้างผลกระทบกับสุขภาพ มีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้ 
   - สร้างความรู้และทักษะในการจัดการสุขภาพตนเองและชุมชนจากผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสร้างช่องทางการสื่อสารเผยแพร่ความรู้ที่ประชาชนเข้าใจได้ง่ายรวมทั้งสร้าง
กิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้และทักษะในการจัดการสุขภาพตนเอง 
   - ผลักดันหลักสูตรการจัดการสุขภาพและการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในกระบวนการเรียนรู้ทั้งในสถานศึกษาทุกระดับและการเรียนรู้ในชุมชน
ครอบคลุมทุกกลุ่มวัย 
   - สนับสนุนการพัฒนากลไกระดับอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ในการพัฒนาระบบการเฝ้าระวัง
จัดการเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกท่ีสร้างผลกระทบต่อสุขภาพ 
  7. การจัดระเบียบเมืองขอนแก่นเพ่ือรองรับการพัฒนานิเวศน์สุขภาพโดยเฉพาะการป้องกันปัญหา
ด้านอุบัติเหตุการจัดการปัญหาน้ำอุปโภคบริโภค มลพิษทางอากาศ ปัญหาฝุ่นละอองในเมือง ปัญหาขยะ 
เพ่ือให้สอดคลอ้งกับ Smart City 
  8. พัฒนาระบบการจัดการปัญหาขยะติดเชื้อขยะมลพิษในชุมชนร่วมกันระหว่างท้องถิ่นและ
หน่วยงานสาธารณสุข 
  9. พัฒนาปัญหาสิ่งปฏิกูลน้ำโสโครกในครัวเรือนให้ถูกต้องตามหลักวิชาการอนามัยสิ่งแวดล้อมเน้น
ให้ท้องถิ่นออกข้อบัญญัติ เทศบัญญัติในการกำจัดและจัดการสิ่งปฏิกูลในพ้ืนที่ และการสื่อสารความรู้ที่เข้าถึง
ประชาชนในพื้นท่ี 
  10. การส่งเสริมการจัดตั้งธนาคารน้ำใต้ดินเพ่ือการมีน้ำอุปโภคบริโภคที่สะอาดและมีเพียงพอต่อ
ความต้องการ 
  11. สร้างสุขนิสัยในครัวเรือนให้เป็นวาระสำคัญของการพัฒนาสุขภาพชุมชน 
  12. สร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการจัดการสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในชุมชน
และระดมภาคีของพ้ืนที่ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับชุมชน เพ่ือร่วมสร้างสุขภาวะชุมชนเข้มแข็ง 
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    - จัดให้มีการจัดการขยะต้นทางโดย (1) ข้อตกลงการจัดการขยะระดับครัวเรือน กลุ่ม ชุมชน 
เช่น การทิ้งขยะครัวเรือน การคัดแยกขยะ การจัดการขยะอันตราย เป็นต้น (2) มีการจัดการข้อมูลขยะ เช่น 
ปริมาณขยะแต่ละประเภทต่อวัน ข้อมูลการรณรงค์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะ ครัวเรือนที่คัดแยกขยะ 
เป็นต้น 
    - สนับสนุนให้มีการจัดการเรื่องอาหารปลอดภัยในชุมชน โดย (1) ตลาดอาหารในชุมชนต้อง
ได้มาตรฐาน และมีสัดส่วนร้านที่ผลิตอาหารเพ่ือสุขภาพ (2) ครัวเรือนเกษตรผลิตอาหารปลอดภัย เช่น ลด
การใช้สารเคมี หรือผลิตแบบอินทรีย์ เป็นต้น (3) มีข้อตกลงการประกอบอาหารในงานบุญ งานวัฒนธรรม
ประเพณีในการประกอบอาหารจัดการโรคและอาหารสมวัยจากวัตถุดิบในชุมชน (4) ค้นหา สนับสนุน และ
เพ่ิมจำนวนครัวเรือนที่ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์บริโภคเอง ครัวเรือนที่ทำเกษตรปลอดภัย ครัวเรือนที่เป็นสมาชิก
กลุ่มอาชีพผลิตหรือแปรรูปอาหาร รวมถึงการหนุนเสริมให้มีหน่วยงาน องค์กรในพ้ืนที่ จัดพ้ืนที่ให้เป็นพ้ืนที่
ต้นแบบหรือแหล่งเรียนรู้ด้านการผลิตอาหารปลอดภัย เช่น อบต./เทศบาล โรงเรียน ศพด. รพ.สต. เป็นต้น 
    - สนับสนุนให้เกิดการจัดการมลพิษที่ครอบคลุมในระดับพ้ืนที่โดย (1) มีการจัดการน้ำเสีย
ครัวเรือน ที่เป็นระบบและเป็นข้อตกลงร่วมในระดับชุมชน (2) มีระบบการเฝ้าระวัง และจัดการความเสี่ยง
มลพิษทางอากาศ ทั้งขั้นเตรียมความพร้อม ขั้นเกิดสถานการณ์ และระยะหลังเกิดและดูแลผู้ได้รับผลกระทบ 
(3) มีการจัดการให้ดินมีคุณภาพ โดยต้องมีการฟ้ืนฟู อนุรักษ์จัดการคุณภาพดิน และใช้ประโยชน์ เน้นการลด
การใช้สารเคมใีนการเกษตร หรือใช้สารเคมีอย่างปลอด โดยดำเนินการอย่างเป็นระบบและชุมชนมีส่วนร่วม 
    - การบริหารจัดการพื้นที่เป้าหมายด้านนิเวศน์สิ่งแวดล้อม (อ.น้ำพอง) ร่วมกันขององค์กรภาคี
เพ่ือให้เป็นแบบอย่างการทำงานร่วมกันของการบูรณาการในภารกิจอนามัยสิ่งแวดล้อมโดยใช้พ้ืนที่ เป็นฐาน
และยกระดับเป็นแหล่งเรียนรู้ของพ้ืนที่ 
    - ลดการบาดเจ็บ เจ็บป่วยจากการประกอบอาชีพ โดยจัดทำแนวทางการดำเนินใน 2 ส่วน 
ได้แก่ (1) การประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยต้องให้เกษตรกรเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็น เช่น ท่าผ่อนคลายเมื่อ
ต้องทำงานติดต่อกันเป็นเวลานาน การป้องกันสารเคมี ปุ๋ยเคมีที่ใช้เป็นปัจจัยการผลิต การสังเกตอาการ
ผิดปกติที่เป็นผลมาจากการทำงาน เช่น อาการทางผิวหนัง กลุ่มอาการกล้ามเนื้อกระดูกและข้อ กลุ่มอาการ
ทางเดินอาหาร เป็นต้น  (2) การประกอบอาชีพในโรงงานอุตสาหกรรม หรือในระบบแรงงาน โดยต้องให้แนว
ทางการดูแล ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุ หรือบาดเจ็บจากการทำงาน ครอบคลุมทั้งในระดับไม่รุนแรง 
รุนแรงปานกลาง รุนแรงมากถึงขั้นทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต  
    - เพ่ิมประสิทธิภาพในการดูแลรักษาบำบัดในกลุ่มผู้ใช้และติดสารเสพติดโดย  (1) จัดทำ
แนวทาง แนวปฏิบัติการติดตาม ดูแลผู้ติดสารเสพติด เฝ้าระวัง ป้องกันการเสพซ้ำ (2) พัฒนากลไกและ
เตรียมความพร้อมของชุมชนในการรับผู้ใช้สารเสพติดหลังได้รับการบำบัด รักษาคืนสู่ชุมชน (3) จัดทำ
หลักสูตรเสริมพลัง และฟ้ืนฟู ผู้ใช้สารเสพติดหลังได้รับการบำบัด ให้สามารถดำรงชีวิต ในสังคม ชุมชนได้
อย่างมีศักดิ์ศรี (4) จัดทำคลินิกรับส่งต่อเพ่ือการติดตาม ช่วยเหลือผู้ใช้สารเสพติดหลังการบำบัด เช่น ศูนย์
บำบัดโดยภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน  
    - บริการบำบัดติดตามโดยบุคลากรสุขภาพพัฒนานวัตกรรมการใช้สมุนไพรบำบัดเป็นต้น 
    - พัฒนาทักษะอาสาสมัครสาธารณสุขเจ้าหน้าที่รพ.สต. ในการช่วยเหลือสนับสนุนผู้ใช้สาร
เสพติดหลังการบำบัด 
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  กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างค่านิยมในการทำงานแก่ประชาชนที่มุ่งเน้นการมีสุขภาพดี ลดการ
บาดเจ็บในการทำงาน  
  มาตรการและแนวทางปฏิบัติ 
  1. สร้างค่านิยมสุขภาพของประชาชนสู่ค่านิยมร่วมทางสุขภาพของชุมชนควรเน้นแบบเข้าถึง
ประชาชนหมู่บ้านและการสื่อสารประชาสัมพันธ์อย่างมืออาชีพและต่อเนื่อง 
  2. ปรับเปลี่ยนรูปแบบการสื่อสารและวิธีการสร้างองค์ความรู้เรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกัน
ควบคุมโรค และจัดการปัจจัยคุกคามสุขภาพในการทำงาน ทั้งในระดับปัจเจกบุคคลและสังคม ให้มีความเชื่อ
ว่า “สุขภาพดี ทำงานดี รายได้ดี”โดย 
     - เพ่ิมศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขให้มีความรู้เข้าใจ และมีประสบการณ์ในงานสร้างเสริม
สุขภาพ  ป้องกันควบคุมโรค และจัดการปัจจัยคุกคามสุขภาพ ในการทำงานผ่านสื่อที่หลากหลายมากขึ้น 
     - ส่งเสริมการตรวจสุขภาพประจำปีในกลุ่มวัยทำงานและสนับสนุนสื่อเรื่องการสร้างเสริม
สุขภาพป้องกันควบคุมโรคและจัดการปัจจัยคุกคามสุขภาพในการทำงาน  
     - พัฒนาช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายในการทำงานแต่ละ
ประเภท 
     - คำนึงถึงความปลอดภัยจากการสัญจรทางถนนเพ่ือไปทำงานเป็นสำคัญตระหนักถึงปัญหา
และผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากการเมาแล้วขับ 
  3. พัฒนากลไกการเสริมสร้างค่านิยมในการทำงานที่มุ่งเน้นการมีสุขภาพดี และลดการบาดเจ็บ
จากการทำงาน โดย 
     1) เพ่ิมประสิทธิภาพและความเข้มแข็งของระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานเช่นระบบ
รายงานโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม (รง.506/2) หรือระบบคลังข้อมูลสุขภาพ (HDC) รวมทั้ง
ความครบถ้วนถูกต้องของการให้รหัสโรครอง (Y96 และ Y97) ตามระบบของ ICD-10 เป็นต้น พร้อมจำแนก
กลุ่มบุคคลที่สัมผัสกับความเสี่ยงในการทำงานในแต่ละอาชีพหรือกิจกรรม ทั้งในชุมชนชนบทแบบดั้งเดิม 
ชุมชนชนบทสมัยใหม่ ชุมชนเมืองเล็ก และชุมชนเมืองใหญ่ 
     2) พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรสาธารณสุขทุกระดับให้มีความรู้ เข้าใจและมี
ประสบการณ์ในงานสร้างเสริมสุขภาพ  ป้องกันควบคุมโรค และจัดการปัจจัยคุกคามสุขภาพ ในการทำงาน 
สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ ผ่านทุกสื่อทุกช่องทางในรูปแบบที่เหมาะสมกับความเสี่ยงของกลุ่มเป้าหมายในการ
ทำงาน เช่น ส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร กลุ่มผู้ใช้แรงงานลดความเสี่ยงของโรค
กระดูกและกล้ามเนื้อที่เกิดจากการทำงาน กลุ่มผู้มีอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางป้องกันการบาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุทางถนน รวมทั้งการ 
       - สื่อสารข้อมูลด้านกฎหมายและการควบคุมกำกับการทำงานในสถานที่ปฏิบัติงานที่ชัดเจน
ให้แก่นายจ้างเพ่ือที่จะได้นำไปใช้ในสถานที่ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง และสามารถที่จะลดการบาดเจ็บของ
ลูกจ้างได ้
       - สื่อสารข้อมูลด้านกฎหมายการทำงานให้แก่ประชาชนผู้ปฏิบัติงานให้ทราบถึงการคุ้มครอง
สิทธิ์ของผู้ปฏิบัติงานที่พึงจะได้รับ 
       - ส่งเสริมกลุ่มอาชีพเกษตรกรตระหนักถึงความปลอดภัยจากสารเคมีตั้ งแต่กระบวนการ
ผลิตขนถึงบริโภค โดยใช้กลไกนโยบายโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย เป็นตัวขับเคลื่อนเพ่ือสนับสนุนการตลาด 
และการบริโภคอาหารปลอดภัย 
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     3) ขับเคลื่อนการดำเนินงานตรวจสุขภาพประจำปีเชิงรุกในกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้สารเคมีทาง
การเกษตรกลุ่มผู้ใช้แรงงานทั้งในหน่วยราชการและสถานประกอบการเอกชน พร้อมทั้งสร้างสื่อเรื่องการ
สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรค และจัดการปัจจัยคุกคามสุขภาพในการทำงาน เพ่ือสนับสนุนการให้
ความรู้ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ทั้งในเชิงลึกและวงกว้าง 
     4) รว่มกับศูนย์ความปลอดภัยทางถนนทุกระดับ (ศปถ.) ดำเนินการป้องกันการบาดเจ็บที่เกิด
จากการสัญจรทางถนนเพ่ือไปทำงาน เช่น การสร้างมาตรการสังคม หรือ มาตรการองค์กร เพ่ือป้องปราม
กลุ่มผู้ใช้รถที่เมาแล้วขับ ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยเมื่อใช้รถจักรยานยนต์ การเลือกใช้รถตู้ รถบัสโดยสาร 
จ้างเหมาที่ได้มาตรฐานของกรมขนส่งทางบก 
  4. เสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกการเสริมสร้างค่านิยมในการทำงานที่มุ่งเน้นการมีสุขภาพดี 
และลดการบาดเจ็บจากการทำงาน โดย 
     1) สร้างความตระหนักรู้เรื่องการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันควบคุมโรคและจัดการปัจจัย
คุกคามสุขภาพในการทำงานให้แก่กำนันใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนพร้อมผลักดันการสร้างทีมแกนนำหลักที่มี
องค์ความรู้ เข้าใจ และมีประสบการณ์ในงานสร้างเสริมสุขภาพ  ป้องกันควบคุมโรค และจัดการปัจจัย
คุกคามสุขภาพ ในการทำงาน ตามบริบทของแต่ละพ้ืนที่ ร่วมกันผลักดันการสร้างมาตรการทางสังคม และ
ธรรมนูญชุมชนในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตรวจสุขภาพประจำปี  เชิงรุก ในกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้สารเคมี
ทางการเกษตร กลุ่มผู้ใช้แรงงานทั้งในหน่วยราชการ และสถานประกอบการเอกชน 
     2) สร้างการรับรู้ให้แก่ภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่เข้าใจเรื่องการเสริมสร้างค่านิยมในการทำงานที่
มุ่งเน้นการมีสุขภาพดีลดการบาดเจ็บจากการทำงานโดยการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรค และ
จัดการปัจจัยคุกคามสุขภาพ ในการทำงาน พร้อมขอความร่วมมือในการบูรณาการแผนงานการดำเนินงานที่
สอดคล้องร่วมกัน 
     3) พัฒนาสื่อความรู้เรื่องการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันควบคุมโรคและจัดการปัจจัยคุกคาม
สุขภาพในการทำงานที่ โดนใจเหมาะสมกับแต่ละกลุ่มเป้ าหมาย พร้อมเพ่ิมช่องทางหรือรูปแบบที่
กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงสื่อดังกล่าวได้ง่าย สะดวก โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วย 
     4) พัฒนาเทคโนโลยีในการเข้าถึงข้อมูลผลการตรวจสุขภาพประจำปีเป็นรายบุคคลและผลการ
วิเคราะห์รายกลุ่มโรครายหมู่บ้านตำบลอำเภอเพ่ือนำมาใช้ประโยชน์ในการกำหนดทิศทางการส่งเสริมชุมชน
สุขภาพดี 
  5. สร้างตลาดนัดความรู้และปัญญาและนวัตกรรมสุขภาพระดับหมู่บ้านแบบครบวงจรโดย 
     1) ผลักดันให้ทุกอำเภอตำบลและหมู่บ้านกำหนดค่านิยมในการทำงานที่มุ่งเน้นการมีสุขภาพดี
ลดการบาดเจ็บจากการทำงานตามความเชื่อที่ว่า“สุขภาพดี ร่างกายทำงานดี รายได้ดี” โดยการจัดทำบันทึก
ข้อตกลง (MOU) และธรรมนูญชุมชน ในแต่ละระดับเน้น 3 ประเด็น สำคัญ ได้แก่การตรวจสุขภาพประจำปี 
กลุ่มเกษตรกร และความปลอดภัยจากการเดินทาง และขับเคลื่อนการดำเนินงานความปลอดภัยจากการ
บาดเจ็บจากทำงาน ทั้งด้านปัจเจก สภาพแวดล้อม สังคม วัฒนธรรม ความเชื่อ วิถีชีวิต และระบบต่าง ๆ     
ที่เก่ียวข้อง 
     2) ส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้ในรูปแบบใหม่ๆที่จำเพาะเหมาะสมโดนใจกลุ่มวัยและคนทำงาน
ตามความเสี่ยงและสังคมที่เป็นอยู่ในแต่ละพ้ืนที่ตามความเชื่อ“สุขภาพดีร่างกายทำงานดีรายได้ดี”พ ร้อม
แข่งขันการสร้างและขยายเฟรนไชส์ค่านิยมท่ีกำหนดขึ้น ให้แก่หน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่ 
     3) ขับเคลื่อนการดำเนินงานตลาดนัดความรู้และปัญญาและนวัตกรรมสุขภาพระดับหมู่บ้าน
แบบครบวงจรโดยหน่วยงานสาธารณสุขระดับอำเภอเป็นผู้ดูแลหรือเจ้าของตลาดจัดตารางหมุนเวียนสถานที่
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จัดไปแต่ละตำบล สินค้าในตลาด แบ่งเป็นอย่างน้อย 4 ประเภท ประกอบด้วย แผงประจำของหน่วยงาน
สาธารณสุขที่มุ่งเน้น การตรวจสุขภาพประจำปี กลุ่มเกษตรกร และความปลอดภัยจากการเดินทาง แผง
สินค้าสินค้าตามพ้ืนที่ มุ่งเน้นการขับเคลื่อนการเสริมสร้างค่านิยมในการทำงานที่มุ่งเน้นการมีสุขภาพดี และ
ลดการบาดเจ็บจากการทำงาน และผลงานเด่น ผลงานที่ภาคภูมิใจ แผงสินค้าจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่
เกี่ยวข้อง และ แผงสินค้าเบ็ดเตล็ดที่มุ่งขายสินค้าให้กับเด็กนักเรียนโดยการบูรณาการสอดแทรกสาระการ
เรียนรู้เรื่องค่านิยมในการทำงานที่มุ่งเน้นการมีสุขภาพดี ลดการบาดเจ็บจากการทำงาน ตั้งแต่ชั้น
ประถมศึกษา 
  6. คุม้ครองสวัสดิภาพทางสุขภาพอาชีวอนามัยและความปลอดภัยแก่แรงงานรวมทั้งแรงงานนอก
ระบบเพ่ือลดปัญหาการบาดเจ็บจากการทำงานเน้นการบูรณาการทำงานแบบมุ่งเป้าชี้เป้าเชิงพ้ืนที่และการ
ปฏิบัติการเชิงรุกเข้าถึงพ้ืนที่ 
 
  กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการคุ้มครองผู้บริโภคที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในทั่วทุกพื้นที่อย่าง
รวดเร็ว ทั่วถึง และทันการเปลี่ยนแปลง 
  มาตรการและแนวทางปฏิบัติ 
  1) มีระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ 
   - สนับสนุนการผลิตวัตถุดิบที่จะนำมาใช้ในการผลิตอาหารโดยเฉพาะวัตถุดิบทางการเกษตร
บูรณาการร่วมกับหน่วยเคลื่อนที่เพ่ือความปลอดภัยด้านอาหาร ลงพ้ืนที่ไปยังแปลงเกษตร ตลาด และสถานที่
จำหน่าย เพื่อสุ่มตรวจหาสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหารแปรรูป ในกรณีพบการปนเปื้อน จะ
มีการสะท้อนผลเพื่อดำเนินการจัดการ 
   - ดำเนินการตรวจอนุญาตสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพให้ได้มาตรฐานและส่งเสริมให้เกิดการ
รักษามาตรฐานสถานที่ผลิตไว้อย่างต่อเนื่อง 
   - ดำเนินการตรวจเฝ้าระวังสถานที่ผลิตตามรอบที่กำหนดให้มีมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 
   - ดำเนินการจัดการกับเรื่องร้องเรียนตามระยะเวลาที่กำหนด 
  2) ผู้บริโภคมีค่านิยมและมีความรู้ในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ทางสุขภาพที่ไม่ถูกต้อง 
   - บูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่ ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์
สุขภาพที่ถูกต้อง ให้สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ประชาชนสามารถตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่จะซื้อได้ 
   - ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นศึกษาธิการเพ่ือกำหนดให้มีการสอดแทรกสาระการเรียนรู้
เรื่องความปลอดภัยในการบริโภค ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่การศึกษาในชั้นประถมศึกษา โดยหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้อำนวยความรู้ให้แก่ครูผู้สอน เพ่ือให้สามารถนำไปสื่อสารต่อได้อย่างถูกต้อง และเสริมสร้าง
ศักยภาพนักเรียนให้สามารถนำความรู้ไปใช้ในครอบครัวของตนเอง และชุมชนได้ 
   - สร้างชุมชนต้นแบบด้านการบริโภคปลอดภัยคนในชุมชนได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างสม่ำเสมอมี
ความเข้มแข็งในการดูแลตนเองและชุมชน 
   - ส่งเสริมให้เกิดช่องทางสื่อสารที่เชื่อมต่อผู้คนในชุมชนให้สามารถสื่อสารความเสี่ยงภัยคุกคาม
ผ่านช่องทางCommunity Application โดยมีผู้ดูแลช่องทางการสื่อสารดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ และผู้นำ
ชุมชนซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยียุค 4.0 มาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
  3) เพ่ิมความรับรู้ช่องทางการร้องเรียนโดยเพ่ิมความถี่ในการประชาสัมพันธ์ผ่านทางออนไลน์ทั้ง
ทางเฟซบุ๊คทวิตเตอร์และไลน์แอพพลิเคชั่นที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเสี่ยง จากการบริโภค ส่งเสริมการ
จัดทำคลิปวีดีโอสั้นเพ่ือการเผยแพร่ออนไลน์ในพื้นที่ 
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  4) สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีหน้าที่ควบคุมภัยคุกคามทางเทคโนโลยีออนไลน์ที่เข้าถึง
ประชาชนได้ง่ายยิ่งขึ้นทำให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการกับข้อมูล
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีความเสี่ยง พร้อมทั้งสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนในการใช้เทคโน โลยีให้
เหมาะสม 
  5) พัฒนาสู่เมืองอาหารปลอดภัยโมเดลตลาดเขียวให้ครอบคลุมทั่วจังหวัดการเชื่อมโยงผู้ผลิตและ
ผู้บริโภคให้เกิดกระแสการบริโภคอาหารปลอดภัยในจังหวัดขอนแก่นและควรเพ่ิมประสิทธิภาพการคุ้มครอง
สุขภาพในเชิงรุก 
  6) เพ่ิมบทบาทการทำงานร่วมกันของภาคีเพ่ือให้ขอนแก่นเป็นเมืองอาหารปลอดภัยลดการใช้ผงชู
รสเพ่ิมประสิทธิภาพการคุ้มครองผู้บริโภคการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการให้ประชาชนมีบทบาทในการ
ตรวจสอบและจัดการชุมชน 
  7) พัฒนาตลาดนัดในชุมชน ให้เอ้ือต่อการพัฒนาสุขภาพแก่ประชาชน ให้ชุมชนเป็นเจ้าของ 
  8) เพ่ิมมาตรการเชิงรุกในการคุ้มครองผู้บริโภคแบบเข้าถึงและวิเคราะห์พ้ืนที่เสี่ยงและเจาะลึกใน
รายเป้าหมายกลุ่มวัยมีระบบการสื่อสารที่ทันสมัยเพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภคท่ีทันสมัย 
  9) นำ Digital Literacy ในการเฝ้าระวัง และสื่อสารสุขภาพสู่ประชาชน การใช้สื่อสังคมในการ
ส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชน คุ้มครองสุขภาพแก่ประชาชน 

 
  กลยุทธ์ที่ 5 สร้างความเข้มแข็ง การสอบสวน ควบคุมโรค ที่คลอบคลุมในระดับหมู่บ้าน ตำบล 
และสามารถตอบสนองทันเวลามีมาตรฐานระดับดีมากในทุกหมู่บ้าน  
  มาตรการและแนวปฏิบัติ 
  1) นำมาตรการชุมชนภาคเอกชนภาคประชาสังคมมาร่วมปฏิบัติในการควบคุมโรคในชุมชนให้
ชุมชนพ่ึงตนเองให้ได้ประกาศวาระด้านไข้เลือดออกเป็นวาระร่วมกัน 
  2) การแก้ปัญหาสำคัญวิกฤตของระบบการสอบสวนควบคุมโรคที่ครอบคลุมในระดับตำบลและ
สามารถตอบสนองต่อการควบคุมโรคทันเวลา มีมาตรฐานระดับดีมากในทุกแห่ง ตามแนวทางดังนี้ 
   - สร้างและพัฒนาทีมสอบสวนควบคุมโรคและภัยคุกคามสุขภาพให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 
   - เพ่ิมศักยภาพทีมสอบสวนควบคุมโรคและภัยคุกคามสุขภาพให้มีความรู้เข้าใจการค้นหา
สาเหตุเชิงลึกหรือรากของปัญหาเพื่อป้องกันไม่ให้โรคและภัยคุกคามสุขภาพแพร่กระจายออกไป 
   - ขยายภาคีเครือข่ายทีมสอบสวนควบคุมโรคและภัยคุกคามสุขภาพออกไปยังหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและจัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือกล้องถ่ายรูปเครื่องมือสื่อสารและยานพาหนะให้พร้อมใช้ 
   - พัฒนาระบบการแจ้งข่าวพร้อมยืนยันความครบถ้วน ถูกต้อง และความต้องการการช่วยเหลือ 
ให้รวดเร็ว ทันเวลา โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วย 
  3) มุ่งพัฒนาระบบการสอบสวน ควบคุมโรค และภัยคุกคามสุขภาพ ที่ยังไม่ได้มาตรฐานด้านองค์
ความรู้และการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย โดย 
   - ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดตั้งทีมสอบสวน ควบคุมโรค และภัยคุกคามสุขภาพ ทุกหมู่บ้าน พร้อม 
กำหนดบทบาท และ หน้าที่ ที่ชัดเจน 
   - สร้างทีมแกนนำที่มีความรู้และประสบการณ์สอบสวนควบคุมโรคและภัยคุกคามสุขภาพหรือทีมพ่ี
เลี้ยงตามบริบทโรคและปัจจัยเสี่ยงเช่นโรคอุบัติการณ์ใหม่การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน และอ่ืน ๆ ตาม
สถานการณ์ปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นที่เกิดในพ้ืนที่ 
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   - เสริมสร้างสมรรถนะให้ทีมสอบสวนควบคุมโรคและภัยคุกคามสุขภาพโดยการเพ่ิมองค์ความรู้เรื่อง
หลักการสอบสวนควบคุมโรคและภัยคุกคามสุขภาพให้ครอบคลุมทั้งโรคติดต่อโรคเรื้อรังการบาดเจ็บและโรคจาก
การประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ให้ทันเวลาพร้อมตอบสนองต่อสถานการณ์โรคและภัยคุกคามสุขภาพ ตาม
ความเหมาะสมของบริบทแต่ละพ้ืนที่ แหล่งเกิดโรค หรือสาเหตุปัจจัยเสี่ยง 
   - แก้ปัญหาเครื่องมือการสอบสวนควบคุมโรคและภัยคุกคามสุขภาพเช่นอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้
ในการสอบสวนโรคฯ กล้องถ่ายรูป เครื่องมือสื่อสาร แบบฟอร์มต่าง ๆ เสื้อสะท้อนแสง เวชภัณฑ์ บุคลากร 
ทีมงาน และยานพาหนะ ให้พร้อมใช้ทั้งในและนอกเวลาราชการ 
   - พัฒนาระบบรายงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านระบาดวิทยาโรคติดต่อโรคเรื้อรังการ
บาดเจ็บและโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ครอบคลุม รวดเร็ว และทันเวลา ทุก
ระดับ พร้อมเชื่อมโยงระบบสารสนเทศของแต่ละระบบให้เข้าถึงง่าย สะดวก และตรงต่อความต้องการนำไปใช้
ประโยชน์ของผู้ใช้ข้อมูลในแต่ละกลุ่ม พร้อมคืนข้อมูลสารสนเทศสุขภาพให้กับประชาชน อันเป็นการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ เฝ้าระวัง และเตือนภัย ทุกวัน/สัปดาห์/เดือน ขึ้นกับความเหมาะสมตามความรุนแรงของแต่ละโรค
ต่อไป 
   - มุ่งแก้ปัญหาสถิติทางระบาดวิทยาที่ไม่สามารถนำมาวางแผนแก้ปัญหาได้โดยการจัดทำข้อมูล
ทางด้านระบาดวิทยาเพ่ือวิเคราะห์สถานการณ์โรคและภัยคุกคามสุขภาพจำแนกรายปีและรายหมู่บ้าน 
  4) พัฒนาต่อยอดความสำเร็จในการจัดการปัญหาการสร้างความเข้มแข็งในระบบการสอบสวน
ควบคุมโรคและภัยคุกคามสุขภาพที่ครอบคลุมทั้งในระดับอำเภอตำบลหมู่บ้านและสามารถตอบสนองต่อการ
ควบคุมโรคทันเวลามีมาตรฐานระดับดีมากในทุกแห่งโดย 
   1. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ทีมสอบสวน ควบคุมโรค และภัยคุกคามสุขภาพ ระดับ
หมู่บ้าน โดย 
     - ทบทวนและสร้างความเข้าใจให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันเรื่องระบบการไหลเวียนของ
แจ้งข่าวประเภทต่างๆการขอความช่วยเหลือและการช่วยเหลือหรือดำเนินการเบื้องต้นระหว่างรอทีมพ่ีเลี้ยง 
     - เพ่ิมองค์ความรู้เรื่องการสอบสวนควบคุมโรค และภัยคุกคามสุขภาพ พร้อมกำหนด
บทบาทหน้าที่ ที่ชัดเจนของภาคีเครือข่าย อาทิเช่น อสม. อพปร. ชรบ. กู้ชีพ/กู้ภัยท้องถิ่น และอ่ืนๆ เป็นต้น 
     - เพ่ิมศักยภาพด้านวิชาการให้แก่ทีมพ่ีเลี้ยงโดยการจัดอบรมให้ความรู้ทีมสอบสวนโรค
ภายในหน่วยงานสาธารณสุขให้ทันและตอบสนองต่อสถานการณ์โรคตามพ้ืนที่และแหล่งเกิดโรค 
     - เพ่ิมความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติโดยจัดอบรมให้ความรู้การสอบสวนควบคุมโรคและภัย
คุกคามสุขภาพให้แก่ทีมสอบสวนโรคฯและภาคีเครือข่ายให้ทันและตอบสนองต่อสถานการณ์โรคตามพ้ืนที่
และแหล่งเกิดโรค 
   2. บูรณาการกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายและแบ่งปันทรัพยากรในการดำเนินงานสอบสวน 
ควบคุมโรค และภัยคุกคามสุขภาพ ระดับหมู่บ้าน โดย 
     - จัดตั้งศูนย์ประสานการดำเนินงานพร้อมจัดทำทำเนียบบุคลลากรพ่ีเลี้ยงผู้ประสาน
ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละโรคหรือภัยคุกคามสุขภาพพร้อมช่องทางติดต่อที่มีประสิทธิภาพทั้งในและนอกเวลา
ราชการ รวมถึงกำหนดตารางการดำเนินงาน (ตารางเวร) ของบุคลากรและทีมงานให้มีความพร้อมในการ
สอบสวน ควบคุมโรค และ ภัยคุกคามสุขภาพ 
     - จัดทำรายการเครื่องมือการสอบสวนควบคุมโรคและภัยคุกคามสุขภาพพร้อมแหล่งหรือ
หน่วยงานที่จัดเก็บและดูแลรักษารวมถึงบันทึกการซ่อมบำรุงหรือสูญเสียใช้งานไม่ได้ 
   3. สร้างและพัฒนาฐานข้อมูลการสอบสวนควบคุมโรคและภัยคุกคามสุขภาพระดับหมู่บ้านโดย
การมีส่วนร่วมของประชาชนทุกคนและใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยสามารถเข้าถึงข้อมูลผ่าน
application การระบาดของโรคได้รวดเร็ว ทันเวลา 
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  5) การบูรณาการความร่วมมือกับภาคีภาครัฐ เอกชน ทั้งด้านงาน เงิน คน เพื่อการจัดการปัญหา
การแพร่ระบาดของโรคในสัตว์ที่กระทบต่อสุขภาพของประชาชน และการแก้ปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า ไข้หวัดนก 
  6) ริเริ่มสร้างสรรค์การพัฒนาต่อยอดความสำเร็จในการจัดการปัญหาการสร้างความเข้มแข็งใน
ระบบการสอบสวนควบคุมโรคและภัยคุกคามสุขภาพ ที่ครอบคลุมทั้งในระดับอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน และ
สามารถตอบสนองต่อการควบคุมโรคทันเวลา มีมาตรฐานระดับดีมากในทุกแห่ง โดย 
   1. สร้างทีมบูรณาการและประสานพลัง (Synergy Supervisor) ระดับอำเภอ และระดับโซน 
ดังนี้ 
     - วัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวมบุคลากรสหวิชาชีพที่มีความรู้ ความชำนาญ และมีประสบการณ์
ด้านการสอบสวน ควบคุมโรค และภัยคุกคามสุขภาพ ในหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและนอกระบบราชการ 
     - หน้าที่วิเคราะห์และจัดการข้อมูลสารสนเทศพร้อมจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายพร้อม
แนวทางดำเนินงานแก้ไขป้องกันโรคและภัยคุกคามสุขภาพรวมทั้งสนับสนุนองค์ความรู้ด้านวิชาการและเป็น
ที่ปรึกษาการปฏิบัติงาน ให้แก่ทีมบูรณาการและประสานพลัง (Synergy Team) ระดับหมู่บ้าน 
     - โครงสร้างทีมประกอบด้วยตัวแทนจากหน่วยงานสาธารณสุขหน่วยงานปกครองหน่วยงาน
ตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกู้ชีพ/กู้ภัยและหน่วยงานอ่ืนๆที่มีศักยภาพ จำนวน 3-5 คน ในแต่ละทีม 
โดยมีคุณสมบัติสำคัญต้องเป็นคนในพ้ืนที่ 
   2. สร้างทีมบูรณาการและประสานพลัง (Synergy Team) ระดับหมู่บ้าน ดังนี้ 
     - วัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวมบุคลากรที่มีภารกิจร่วมในการการสอบสวนควบคุมโรคและภัย
คุกคามสุขภาพจากหน่วยงานต่าง ๆ 
     - หน้าที่ค้นหาสาเหตุเชิงลึกของโรค และภัยคุกคามสุขภาพ พร้อมรวบรวมข้อมูลส่งต่อให้
ทีมบูรณาการและประสานพลัง (Synergy Supervisor) ระดับอำเภอ และระดับโซน ดำเนินการต่อไป พร้อม
เตรียมรับการประสานแนวทางปฏิบัติเพื่อดำเนินงานต่อไป  
     - โครงสร้างทีมประกอบด้วยตัวแทนจากงานระบาดวิทยา (SRRT) งานอุบัติเหตุ (ER) งานกู้
ชีพ (EMS) งานกู้ภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมูลนิธิต่าง ๆ อสม. อพปร. ชรบ. และ อ่ืน ๆ ใน
ระดับหมู่บ้าน จำนวน 3-5 คน ในแต่ละทีม โดยมีคุณสมบัติสำคัญต้องเป็นคนในพ้ืนที่ 
   3. สร้างแรงบันดาลใจให้ทีมบูรณาการและประสานพลัง (Synergy Supervisor/Team) ทั้ง
ระดับอำเภอ โซน และหมู่บ้าน มีเวทีนำเสนอผลการดำเนินงานทั้งในระดับอำเภอ จังหวัด เขต และประเทศ 
   4. สร้างมาตรการการควบคุมโรคในเขตเมืองทั้งการสำรวจสุขภาวะของประชาชนในหมู่บ้าน
จัดสรรเพื่อร่วมสร้างนิเวศน์สุขภาพเมืองที่น่าอยู่ 
   แผนงานโครงการ 

1) โครงการขอนแก่นเมืองนิเวศน์สุขภาวะ 
   2) โครงการอนามัยสิ่งแวดล้อมดีชีวีปลอดภัย 
   3) โครงการประชาชนวัยทำงานสุขภาพดีงานดีรายได้ดี 
   4) โครงการอาหารปลอดภัยผู้บริโภคปลอดโรค 
   5) โครงการ SMART  Synergy Team 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการสุขภาพตนเองแก่ประชาชน ชุมชน อย่างเข้มแข็ง และย่ังยืน 

 
1. แนวคิดและหลักการ 
  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านสาธารณสุข  มุ่งเน้นที่จะบูรณาการการมีส่วนร่วมของพหุภาคี พัฒนา
ระบบการแพทย์ปฐมภูมิ การพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มวัย การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ การจัดการ
ด้านความปลอดภัยด้านอาหาร และลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม โดยมี
เป้าหมายสำคัญคือ ประชาชนสุขภาพดี พร้อมทั้งกำหนดการปฏิรูปด้านสาธารณสุขระยะเร่งด่วน โดยเน้นการบูร
ณาการร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพ่ือ
เพ่ิมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและเด็ก พร้อมทั้งกำหนดเป้าหมายด้านการลดกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง มะเร็ง และลด
การบาดเจ็บจากการจราจร พร้อมทั้งการส่งเสริมการเลิกบุหรี่ทั่วไทย 
  แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) มุ่งสร้างเสริมให้คนมีสุขภาพดีเน้นการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสุขภาพและการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพโดยให้
ความสำคัญกับการพัฒนาความรู้ในการดูแลสุขภาพ การพัฒนารูปแบบการออกกำลังกายและโภชนาการที่
เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัย การใช้มาตรการทางกฎหมายและภาษีในการควบคุมและส่งเสริมอาหาร และ
ผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ การสร้างกลไกในการจัดทำนโยบายสาธารณะที่ต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อ
สุขภาพที่จะนำไปสู่การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาพดี พร้อมทั้งการเสริมสร้างความเป็นธรรม 
และลดความเหลื่อมล้ำ โดยการสร้างโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมาย ประชากรที่มีรายได้ต่ำสุดให้สามารถเข้าถึง
บริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งการกระจายการจัดบริการ ด้านการสาธารณสุขที่เข้าถึงบริการประชาชน
อย่างทั่วถึงโดยมีเป้าหมายสำคัญคือต้องการมีคนไทยมีคุณลักษณะของการเป็นคนไทยที่สมบูรณ์มีสุขภาพ
กายและใจที่ดี และแผนการพัฒนาการบริการทางการแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 12 ให้
ความสำคัญกับการเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุ โดยบูรณาการร่วมกับแพทย์แผนไทย 
  ในปัจจุบันแนวคิดและความเชื่อของประชาชนบางส่วนยังมีค่านิยมในการใช้บริการสุขภาพและ
พฤติกรรมสุขภาพที่ผิด เช่น การใช้บัตรพลังงาน จัดฟันเถื่อน บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีการโฆษณาชวนเชื่อ 
ส่งผลให้ประชาชนขาดความเข้าใจและมีการใช้บริการทางการแพทย์ที่ไม่เหมาะสม รวมถึงกระทบต่อค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือนด้วย พร้อมทั้งการได้รับข้อมูลข่าวสารที่คาดเคลื่อน ผิดเพ้ียนจากข้อเท็จจริงไหลบ่าเข้ามา จนทำให้ผู้
ส่งสารและผู้รับสารมีความเข้าใจที่ผิด การเข้าถึงการสื่อสารผ่านระบบดิจิทัลด้านสาธารณสุขของประชาชน
ยังน้อย ขาดการตื่นรู้ ตระหนัก และเห็นคุณค่าของการมีสุขภาพดี การรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากภายนอกที่
ล่าช้า   

 
2. วัตถุประสงค ์
  1. เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการสุขภาพตนเองของชุมชน ให้มีสมรรถนะในการลดปัญหาการ
เจ็บป่วยในโรคที่ป้องกันได้ อย่างเป็นรูปธรรม  
  2. เพ่ือสร้างระบบการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในชุมชนให้เข้มแข็ง 
  3. เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถของภาคีเครือข่ายสุขภาพในชุมชนให้สามารถจัดการตนเองได้และ
ดูแลชุนได ้
  4. เพ่ือพัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิให้มีความเข้มแข็งชุมชนเป็นเจ้าของและมีส่วนร่วม 
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3. เป้าประสงค์ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ 
(Goal) 

ตัวชี้วัด 
(ผู้รับผิดชอบ) 

ผลงานที่
ผ่านมา 

ค่าเป้าหมาย 

2563 2564 2565 

ปัญหาการเจ็บป่วยในโรคที่
ป้องกันได้ลดลง ชุมชนมีความ
เข้มแข็งในการจัดการสุขภาพ
และสร้างค่านิยมสุขภาพได้
ด้วยตนเอง  

อัตราการลดลงของกลุ่มป่วยในกลุ่มโรคไม่
ติดต่อเรื้อรัง ท่ีมีการเกิดปัญหาแทรกซ้อน 

 10 20 30 

ร้อยละของประชาชนท่ีมีสุขภาพดี   60 65 70 
จำนวนชุมชนต้นแบบความสำเร็จ การ
จัดการโรคเรื้อรัง (อำเภอละ 2 หมู่บ้าน 
รวม 52 แห่ง) 

 10 20 22 

ระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิมี
มาตรฐาน 

ร้อยละโรงพยาบาลสุขภาพตำบลที่ผ่าน
เกณฑ์ รพ.สต. ติดดาว 

 70 80 100 

ระดับค่าเฉลี่ยระดับความเช่ือมั่นของ
ประชาชนในมาตรฐานการบริการของ
ประชาชนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบล 

 3.50 4.00 4.50 

 
4. กลยุทธ์มาตรการ 
  กลยุทธ์ที่ 1สร้างพลังการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมสุขภาพจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังสู่ค่านิยม
สุขภาพที่ย่ังยืน  
  มาตรการและแนวทางปฏิบัติ 
  1. มุ่งเน้นการสื่อสารความรู้เพ่ือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคลากรประชาชนในการดูแลสุขภาพ
โรคไม่ติดต่อเรื้อรังและการเพ่ิมประสิทธิภาพการดูแลสุขภาพรายบุคคลและผู้ดูแลหลักในครอบครัว  
(โดยใช้หลักสูตร MI) พร้อมทั้งส่งเสริมการสร้างพลังเครือข่ายในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและดูแลรักษาใน
กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (เช่น กลุ่มเบาหวาน กลุ่มความดันโลหิตสูง ฯลฯ) ทั้งนี้เน้นการบูรณาการการมีส่วน
ร่วมของภาคีเครือข่ายในการแก้ปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
  2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีมาตรการทางสังคมในการเฝ้าระวังโรคพฤติกรรมสุขภาพและ
เสริมสร้างและสนับสนุนบุคคล/ครอบครัว/จิตอาสาทำดีด้วยหัวใจต้นแบบและการส่งเสริมให้มีการจัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือสร้างบรรยากาศและแรงจูงใจในการพัฒนาให้ต่อเนื่อง (เชิดชู ยกย่อง สร้างขวัญ
กำลังใจ) 
  3. ขับ เคลื่ อนนักจัดการสุขภาพโดยใช้กระบวนการผ่ าน NCD Clinic Plus /สุข 5 มิติ  /
กระบวนการสร้างจัดให้มีหลักสูตรและผู้นำการเปลี่ยนแปลงการจัดการสุขภาพในระดับพ้ืนที่ เพื่อเป็นผู้นำใน
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (V-shape) และพัฒนานักจัดการสุขภาพต้นแบบ ในระดับครอบครัว 
ชุมชน โดย กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน (Miss NCD) และประกาศเกียรติคุณ บุคคล ต้นแบบ ในระดับ
ครอบครัว ชุมชน ในงาน ประเพณี วัฒนธรรม ท้องถิ่น 
  4. กำหนดเป็นนโยบายและมาตรการสุขภาพขับเคลื่อนผ่าน พชจ/พชอ./พชต./พชม. และมีกลไก
การขับเคลื่อนการประสานติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานเพ่ือความยั่งยืนและต่อเนื่อง 
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  5. การสร้างวีดีโอต้นแบบในโรงเรียนและชุมชนเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนนโยบายท้องถิ่นมาตรการ
ชุมชนกฎหมายธรรมนูญสุขภาพชุมชนโดยใช้กระบวนขับเคลื่อนของ  พชอ.   
  6. จัดตั้งโรงเรียนฟ้ืนฟูสุขภาพ NCD /  CUB CLASS  CAMP 2/ ออกแบบกิจกรรมบำบัด ตาม
กลุ่มอาชีพ เช่น เกษตรกร โรงงาน โรงเรียน ที่ทำงาน กลุ่มพ่ึงพิง กลุ่มด้อยโอกาส กลุ่มผู้สูงอายุ และจัดทำ
เมนูชูสุภาพ สำหรับโรค NCD สำหรับ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วย กลุ่มที่มีโรคแทรกซ้อน รายบุคคล ตามบริบทของ
ครอบครัว ชุมชน พระสงฆ์ 
  7. สร้างกระบวนการเรียนรู้จากสื่อข้อมูลสื่อ (กลอนลำ) วิดีโอสมาธิบำบัดบุคคลต้นแบบกลุ่ม
สุขภาพดีกลุ่มป่วยกลุ่มที่มีภาวะโรคเรื้อรังตามสภาวะโรคที่เกิดขึ้นในชุมชนเช่นฟอกไตล้างไตตาบอดจาก
เบาหวานโรคหัวใจ โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต อุบัติเหตุ สุขภาพจิต จิตเวช สารเสพติด บุหรี่ สุรา 
  8. สร้างความรอบรู้ทางด้านสุขภาพ (Health Literacy)โดย มีช่องทางและสื่อถึงครอบครัวและ
ชุมชน ด้วย หลักการ V shape และสร้าง KK Health Model (คนดี สุขภาพดี สังคมดี สิ่งแวดล้อมดี) 

- คนดี  ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง 
- สุขภาพดี มีพฤตติกรรมด้านสุขภาพท่ีดี หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง  
- สังคมดี  คน และสิ่งแวดล้อมที่ดี (เอ้ืออาทรต่อกัน มีจิตสาธารณ ธรรมนูญชุมชน 

  9. พัฒนานวัตกรรมรวมพลคนขอนแก่นต้นแบบรักษ์สุขภาพโดยการรวมตัวกันของบุคลต้นแบบ
ด้านสุขภาพโรค NCD  3 อ 2 ส และการเป็นผู้นำด้านการสร้างสุขภาพ ในระดับ ครอบครัว ชุมชน รวมทั้ง
การคืนข้อมูล การเปลี่ยนแปลงสุขภาพรายบุคคล โดยใช้ระบบดิจิทัล ผ่าน อสม. ในการประสานติดตาม
ความกา้วหน้า รายเดือน รายปี ตามแผนที่วางไว้ร่วมกันของครอบครัว ชุมชน   

 
  กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาขีดความสามารถของประชาชน ภาคีเครือข่ายสุขภาพของชุมชนให้
สามารถจัดการตนเองได้ 
  มาตรการและแนวทางปฏิบัติ 
  1. การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการพัฒนาสุขภาพของจังหวัด
ขอนแก่นโดยเฉพาะในการพึ่งตนเองทางสุขภาพ 
  2. จัดสร้างศูนย์จัดการสุขภาพชุมชนมี อสม.เฉพาะทางเพ่ือดูแลเฉพาะเรื่องแยกเป็นรายแผนก 
เชียวชาญแต่ละด้าน เพ่ือคอยจัดการเรื่องสุขภาพในชุมชน (เรื่อง  NDC แม่และเด็กการเฝ้าระวังควบคุมโรค
การสร้างเสริมสุขภาพ) มี GIS ข้อมูลของผู้ป่วยแต่ละหลังคาเรือน มีระบบสวัสดิการสุขภาพที่เข้มแข็ง มีการ
วิเคราะห์และดูแนวโน้มเรื่องสุขภาพเพ่ือประกอบการวางแผนการจัดการสุขภาพรายบุคคล 
  3. มีชมรมสร้างสุขภาพประจำหมู่บ้านเดิมมีชมรมแต่ ไม่ต่อเนื่องทำให้มีชมรมสร้างสุขภาพที่
ต่อเนื่องเช่นมีกิจกรรมยามเช้าเดิน/วิ่งก่อนใส่บาตรเดินไปวัดนำพระมาร่วมร่วมพูดคุยเรื่องสุขภาพมีการออก
กำลังกายของวัยรุ่นในลักษณะของ Individual Care Plan ให้เลือกตามความชอบความถนัดของแต่ละ
บุคคล ไม่มีรูปแบบตายตัว โดยเอา Health risk เข้ามาจับ ให้เป็นตารางกิจกรรมสร้างสุขภาพโดยเฉพาะตาม
บริบทของแต่ละหมู่บ้าน นำเอาเรื่องเกี่ยวกับปัญหาสาธารณสุขมาคุยกัน มีเจ้าหน้าที่มาสัปดาห์ละครั้ง
แลกเปลี่ยนความรู้ด้านสุขภาพ  
  4. หมู่บ้านน่าอยู่น่ามองหมู่บ้าน GREEN and CLEAN คือปลอดภัยจากโรคและภัยสุขภาพ         
มีต้นไม้ อากาศดีหมู่บ้านสะอาด สิ่งแวดล้อมที่เอ่ือยต่อสุขภาพ พืชผักสวนครัวที่ปลอดสารพิษ จัดตลาดนัด
สุขภาพ เพ่ือนำสินค้าสุขภาพมาจำหน่าย สร้างจิตอาสาสุขภาพ ผลักดันการใช้มาตรฐาน GREEN and 
CLEAN ในรพ./รพ.สต. ลงไปถึงหมู่บ้าน  
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  5. สร้างชมรมจิตอาสา (ช่วยเหลือกันด้วยหัวใจ) เพ่ือช่วยดูแลในชุมชนเช่นดูแลคนพิการพาไปหา
หมอช่วยกายภาพการดูแลผู้ป่วยมีการจัดให้ความรู้เพ่ิมเติมแก่จิตอาสาให้มีความรู้ในด้านการดูแลและมีระบบ
ติดตามประเมินผลกลุ่มจิตอาสา ให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน สร้างวัฒนธรรมการให้ การดูแลคนในชุมชน
เพ่ือเกิดการช่วยเหลือกันในชุมชนและการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข 
  6. การสร้างวิถีสุขภาพให้เป็นวิถีในชุมชนโดยการส่งเสริมให้ทุกหมู่บ้านจัดทำแผนของหมู่บ้านให้
เชื่อมต่อในระดับตำบลและอำเภอและส่งเสริม สนับสนุนการจัดงานบุญปลอดบุหรี่ ปลอดแอลกอฮอล์ หรือ
จัดเมนูสุขภาพเฉพาะบุคคล จัดการปัจจัยสี่ที่เอ้ือต่อการมีสุขภาพที่ดี คนดี สุขภาพดี รายได้ดี สิ่งแวดล้อมดี 
พร้อมทั้งการส่งเสริมให้มีการธรรมนูญสุขภาพ ที่ระบุข้อห้ามทางสุขภาพที่ชัดเจน บทลงโทษและการเชิดชู 
ผลักดันผู้ใหญ่บ้านให้เป็นผู้นำ หรือมุ่งไปที่ปราชญ์ชาวบ้าน หรือส่งเสริมวัดให้มีส่วนร่วมด้านการส่งเสริมสุขภาพ 
  7. สร้างแรงผลักดันให้ประชาชนตื่นตัวในการตรวจสุขภาพของชาวบ้านสร้างกรอบความคิดใหม่
ให้กับประชาชนในการตรวจสุขภาพประจำปีกระตุ้นให้เกิดการตระหนักรู้ให้การตรวจสุขภาพเป็นวิถีท่ีสำคัญ
ของพ้ืนที่ และให้ครอบครัวจัดการสุขภาพตนเองได้ ทำให้มีความเข้มแข็งสามารถเพ่ิงตนเองและดูแลกันใน
ครอบครัวได้  
  8. ส่งเสริมการรวมกลุ่มด้านสุขภาพเช่นปั่นจักรยานเพ่ือสุขภาพวิ่งเพ่ือสุขภาพปลูกผักเพ่ือสุขภาพ
เพ่ือเกิดพลังในการเปลี่ยนแปลงในชุมชน 
  9. การใช้กองทุนสุขภาพให้เกิดประโยชน์จากกองทุนประกันสุขภาพให้เกิดคุณค่าด้านการสุขภาพ
ของชุมชนส่งเสริมให้ประชาชนมีบทบาทเรื่องการใช้เงินส่วนนี้และสนับสนุนอปท . ให้มีบทบาทในการ
ขับเคลื่อนโรงเรียนผู้สูงอายุ 
  10. ขยายโมเดลสุขภาพของทุกกลุ่มวัยที่เป็นต้นแบบความสำเร็จที่ดีในจังหวัดขอนแก่นให้
ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ผ่านการบูรณาการร่วมของภาคีเชิงพ้ืนที่ 
  11. การใช้สื่อดิจิทัลเพ่ือการสื่อสารความรู้ข้อมูลสุขภาพกับประชาชนเพ่ือการเข้าถึงประชาชนใน
ภาพใหญ่ของจังหวัดการจัดทำดิจิทัลแพลตฟอร์มในการสื่อสารสุขภาพในทุกกลุ่มวัย 
  12. การร่วมกำหนดเป้าหมายร่วมกัน ในการให้ความรู้ทางสุขภาพแก่ประชาชนขององค์กรภาคี 
เพ่ือร่วมหยุดยั้งปัญหาวิกฤติสุขภาพที่สำคัญ  
  13. การพัฒนากิจกรรมออกกำลังกายและนันทนาการของจังหวัดขอนแก่นเพ่ือสร้างกระแส
สุขภาพในจังหวัด 
  14. ส่งเสริมป้องกันทางสุขภาพแก่ครอบครัวชุมชนผ่านกลไกของอสม. หมอประจำครอบครัว 
และทีมหมอครอบครัว 
 
  กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ระดับปฐมภูมิให้มีความเข้มแข็ง มาตรฐาน
ประชาชนเข้าถึงด้วยความเชื่อม่ัน สะดวก ปลอดภัย  
  มาตรการและแนวทางปฏิบัติ 
  1. ปรับระบบบริการผู้ป่วยในรพ.สต.โดยเน้นให้เกิดความสะดวกปลอดภัยทั้งผู้ให้และผู้รับบริการ
ได้รับการดูแลตามมาตรฐานทางการแพทย์พร้อมทั้งปรับระบบ Consult แพทย์เฉพาะทาง ให้เข้าถึงง่ายและ
เป็นระบบโดยช่องทางการสื่อสารไลน์กลุ่ม ซึ่งประกอบด้วยภาคีเครือข่ายในจังหวัดขอนแก่น และนำระบบ 
Risk Management & Patient Safety มาใช้ในการพัฒนาการบริการของทุกหน่วยบริการปฐมภูมิ 
  2. พัฒนาระบบสารสนเทศและการเชื่อมต่อข้อมูลสุขภาพของประชาชนในเครือข่ายปฐมภูมิโดย
การกำหนดชุดข้อมูลและแผนปฏิบัติที่เป็นบรรทัดฐานการทำงานร่วมกันของหน่วยบริการและองค์กรภาคีใน
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พ้ืนที่และส่งเสริมให้เครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านให้มีส่วนร่วมในการเป็นกระบอกเสียง ส่งข้อมูล
ข่าวสารให้แก่ประชาชนรับทราบ การนำส่งข้อมูลสุขภาพแก่ประชาชน 
  3. พัฒนาระบบบริการที่ปลอดภัยเพ่ือลดปัญหาในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรังความเสี่ยงจากการ
ใช้ยาโดยมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรที่มีสมรรถนะในการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และจัดทำระบบการจัดการ
ความเสี่ยงและรายงานอุบัติการณ์ที่เป็นบรรทัดฐานกลางของทุก รพ.สต. และรายงานผลการปฏิบัติงาน ทุก 
1 เดือน พร้อมทั้งปรับปรุงการเฝ้าระวังเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพในกลุ่มยาความ
เสี่ยงสูง กลุ่มแพ้ยาซ้ำ และการประสานรายการยา และการปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดการด้านยาให้
ปลอดภัย เหมาะสมได้ผลคุ้มค่า คุ้มทุน (สมเหตุสมผล) โดยการมีส่วนร่วมของทีมสหสาขาวิชาชีพโดย รพ.แม่
ข่าย จัดให้มีกิจกรรมประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่คลังยาทุก ๆ เดือน มีการจัดทำแบบบันทึกความเสี่ยงจากการ
จ่ายยาและรายงานความเสี่ยงทุก ๆ สัปดาห์และก่อนจ่ายยาแก่ผู้ป่วยทุกครั้งจะมีเจ้าหน้าที่อีก 1คน ทำหน้าที่
เช็ครายการยาก่อนจ่ายให้ผู้ป่วย 
  4. เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดบริการของหน่วยบริการปฐมภูมิเพ่ือการดูแลผู้ป่วยในกลุ่มโรคติดต่อ
ที่ให้ความปลอดภัยทั้งผู้ให้และผู้รับโดยมุ่งเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพการคัดกรองและเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง 
โดยการร่วมมือของ ผู้ป่วย สมาชิกในครอบครัว อสม. เจ้าหน้าที่ รพ.สต. และสร้างช่องทางการให้คำปรึกษา
ผู้ป่วยรายบุคคล  พร้อมทั้งเพ่ิมความปลอดภัยและลดภาวะเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อโดยการส่งเสริมพฤติกรรม
สุขภาพ ผ่าน อสม. และสร้างทีมเชิงรุกในการค้นหาผู้ป่วยเพ่ือเข้าสู้ระบบเพ่ิมประสิทธิภาพกาบริการของ
ประชาชนทีมหมอครอบครัวให้ครอบคลุมทั่วทุกพ้ืนที่ และเข้าถึงประชาชน 
  5. การจัดการระบบการส่งต่อผู้ป่วยจากรพ.สต. ไปยังรพ.แม่ข่ายให้ปลอดภัยไร้รอยต่อโดยมุ่งเน้น
ก ารท ำงาน ร่ ว ม กั น เป็ น ที ม ข อ ง  รพ .ส ต . รพ .แม่ ข่ าย  แล ะห น่ ว ย งาน ท้ อ งถิ่ น  ก ารซั ก ซ้ อ ม 
การทำงานร่วมกันในทุกปี การเสวนาวิชาการเพ่ือการเสริมสร้างความเข้าใจ และการพัฒนาทักษะระหว่างกัน 
  6. การปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของหน่วยบริการปฐมภูมิให้มีความปลอดภัยโดยเน้น
การเพ่ิมประสิทธิภาพจัดการความปลอดภัยใน รพ.สต. ให้ เป็น รพ.สต. ติดดาว และการจัดการ 
ความไม่ปลอดภัยที่เกิดจากอนามัยสิ่งแวดล้อมใน รพ.สต. เช่น การจัดการขยะ การบำบัดน้ำเสีย พร้อมทั้ง
การจัดการความไม่ปลอดภัยของประชาชนที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์ เช่น ผู้ป่วยโรคไตที่ล้างไตด้วยตนเองที่บ้าน 
ผู้ป่วยที่ใส่สายสวนปัสสาวะด้วยตนเอง และการจัดการการติดตามผู้ป่วยที่มีภาวะพ่ึงพิง กลุ่มโรคเรื้อรัง และ
กลุ่มผู้สูงอายุให้ปลอดภัย เป็นต้น 
 
  กลยุทธ์ที่ 4 ยกระดับขีดความสามารถการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ และพัฒนาภาคี
เครือข่ายสุขภาพชุมชน ท้องถิ่น ให้มีพลังที่เข้มแข็งในการจัดการสุขภาพของชุมชน 
  มาตรการและแนวทางปฏิบัติ 
  1. สร้างกลไกการดำเนินงานในการขับเคลื่อนด้านสุขภาพของแต่ละภาคส่วนให้มีแนวทาง/วิธีการ/
ทิศทางเดียวกันทั้งในระดับหมู่บ้านระดับตำบลระดับอำเภอความมีส่วนร่วมและมีความยั่งยืนส่งเสริมให้มีการ
ถ่ายทอดบทบาทของภาคีเครือข่ายที่ชัดเจนและยกระดับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งผลักดันนโยบายด้าน
สุขภาพลงไปในแผนการดำเนินงานของทุกหน่วยงาน 
  2. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือสร้างบรรยากาศให้มีการสรุปผลการวิเคราะห์แลกเปลี่ยนเรียนรู้
สร้างนวัตกรรมและพัฒนาอย่าต่อเนื่องให้เกิดตำบลต้นแบบ รวมทั้งสร้างแรงจูงใจให้กับภาคีเครือข่ายและผู้มี
ส่วนได้เสีย เน้นให้ชุมชนเป็นเจ้าของสาระการเรียนรู้ เป็นผู้นำเสนอความสำเร็จและสรุปวิเคราะห์การ
ดำเนินงานเพื่อปรับปรุงด้วยตนเอง 
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  3. นำนโยบาย พชอ. สู่ พชต. ลงสู่การปฏิบัติด้วยกระบวนการประชาคมร่วมกับภาคีเครือข่าย
ครอบครัว ชุมชน ด้วยการจัดทำคำสั่งการโดยนายอำเภอ และส่งเสริม สนับสนุนการยกระดับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพให้ครอบคลุมทุกตำบล โดยให้ อปท. เป็นผู้ขับเคลื่อนร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาค
ส่วน  
  4. พัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนให้ครอบคลุมด้านสังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมสุขภาพ และเน้นการ
มีส่วนร่วม และการคืนข้อมูลให้ชุมชนประชาชน และการชี้เป้าในการทำงาน เพ่ือบูรณาการร่วมกันตามวาระ
คุณภาพชีวิตของพ้ืนที่นั้นๆ   
  5. ปรับเปลี่ยนบทบาทของ พชอ. ให้ลงพ้ืนที่เพ่ือค้นหาปัญหาด้านสุขภาพในปัจจุบันไปสู่การ
พัฒนาอนาคตเพ่ือนำไปสู่การทำมาตรการการจัดทำแผนงาน และวางมาตรการในรูปแบบวาระประจำปี
ขับเคลื่อนการดำเนินงาน พชอ. สู่ พชต. ให้เป็นนโยบายการพัฒนาที่เข้มแข็งและยั่งยืน พร้อมทั้งส่งเสริม
การบูรณาการการดำเนินงานด้านสุขภาพ ร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน สร้างความ
เข็มแข็ง โดยมีแผนปฏิบัติการ กำหนดทิศทาง เวลาและเป้าหมายร่วมกัน พัฒนาระบบการติดตาม ควบคุม 
กำกับ ประเมินผล สรุปและคืนข้อมูล 
  6. จัดตั้งสำนักงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอยกระดับจากการเป็นคณะกรรมการเพ่ือความ
ชัดเจนในการดำเนินงานในการพัฒนาคุณภาพผลักดันให้มีงบของแต่ละกระทรวงเข้ามาสนับสนุน  มีการ
สำรวจความต้องการ ข้อมูลปัญหาสุขภาพระดับหมู่บ้าน/ชุมชน  วิเคราะห์ปัญหา และนำข้อมูลที่ได้มาเป็น
ฐานข้อมูลเพ่ือการแก้ไข แบบบูรณาการจากทุกภาคส่วนและสร้างความเป็นเจ้าของร่วมกัน จัดทำภารกิจ/
กิจกรรมที่หลากหลาย ชัดเจนและต่อเนื่อง เช่น สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ให้สอดคล้องตามบริบทของแต่ละ
พ้ืนที ่
  7. พัฒนาระบบประสานงาน พชอ. เพ่ือรับเรื่องราวการช่วยเหลือด้านสุขภาพเชื่อมโยงกับศูนย์
จัดการสุขภาพชุมชนการพัฒนาศักยภาพของพื้นที่ในชุมชนให้เข้มแข็งให้ได้รับความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว
และเป็นระบบจัดให้มีศูนย์ช่วยเหลือคุณภาพชีวิต ระดับอำเภอ(ศูนย์ดำรงธรรมด้านสุขภาพ) ที่คอย
ประสานงานเกี่ยวกับการช่วยเหลือ ในการจัดการปัญหาด้านสุขภาพ รวบรวมข้อมูลปัญหา จิตอาสา ผู้บริจาค 
เพ่ือนำข้อมูลที่ได้มาเชื่อมโยงการจัดการปัญหาแต่ละประเด็นที่มีการขอความช่วยเหลือ 
  8. พัฒนาบทบาทของ สสอ. ยกระดับให้มีบทบาทสำคัญเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตในพ้ืนที่ อาจเป็นผู้วิเคราะห์ปัญหาในอนาคตของการเกิดปัญหาคุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพ เพ่ือวางแผน
ในการป้องกัน และร่วมกันเพ่ือพัฒนาเทศบัญญัติให้มีความเข้มขนและถูกนำไปใช้ได้จริงมากขึ้น ส่งเสริมให้
ท้องถิ่นใช้ในเรื่องอนามัยสิ่งแวดล้ม ขยะ พร้อมทั้งร่วมมือกับสถานประกอบการ ให้เป็นสถานประกอบการ
ด้านสุขภาพ ส่งเสริมให้เกิดธรรมนูญของสถานประกอบการด้านสุขภาพ (More Healthy More Product)  
  9. คืนหน้าที่กลับให้ชุมชนและท้องถิ่นสภาสุขภาพหมู่บ้านให้เป็นเวทีในการร้องเรียนปัญหาด้าน
สุขภาพเพ่ือเฝ้าระวังภัยเรื่องสุขภาพ ชี้นำเรื่องสุขภาพ เรื่องเรียนความเจ็บป่วยที่ยังดูแลได้ไม่ทั่วถึง โดยให้เค้า
มีส่วนร่วมในการดูแลปฐมภูมิ เป็นหลัก และพัฒนาบทบาทผู้นำท้องที่ (กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน) และปราชญ์ชุมชน
ให้มีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงสุขภาพ โดยมุ่งเน้นให้เป็น ผู้นำด้านการเปลี่ยนแปลงสุขภาพในชุมชน 
  10. ศูนย์ช่วยเหลือและสวัสดิการด้านสุขภาพเชื่อมโยงระหว่างผู้ต้องการที่จะบริจาคและผู้ที่
ต้องการรับความช่วยเหลือเช่นมีผู้ป่วยต้องการผ้าอ้อมสำเร็จรูปในแต่ละเดือนศูนย์ประสานกับผู้ต้องการ
บริจาคและประสานต่อกับรพ.เพ่ือให้ผู้บริจาคสามารถได้รับการลดหย่อนภาษีต่อไป เป็นต้น 
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  11. พัฒนาระบบการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ  (พชอ.) 
เชื่อมโยงไปสู่ในระดับตำบลและหมู่บ้านเพ่ือให้เข้าถึงการดูแลประชาชนมากยิ่งขึ้นและให้ชุมชนเป็นเจ้าของ
ภารกิจมากขึ้นและต้องบูรณาการความร่วมมือกับอปท. 
  12. พัฒนาการทำงานของ พชอ. พชต. พชม. ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต การกำหนดวาระสุขภาพ 
การจัดทำธรรมนูญสุขภาพของพ้ืนที่ 
 
  กลยุทธ์ที่ 5 เตรียมพร้อมสู่เมืองสุขภาพสำหรับสังคมผู้สูงอายุ 
  มาตรการและแนวทางปฏิบัติ 
  1. ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ การพัฒนานิเวศน์สุขภาพรองรับสังคมผู้สูงอายุ 
ของชุมชนผู้สูงอายุสุขภาพดี 
  2. การพัฒนาระบบสุขภาพเพ่ือผู้สูงอายุให้เน้นการดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวมเข้าถึงประชาชนและ
เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนมีแกนนำผู้ดูแลผู้สูงอายุขยายความสำเร็จของจังหวัดให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ 
  3. การจัดการสิ่งแวดล้อมสุขภาพในบ้าน วัด ชุมชน เพื่อลดอุบัติเหตุ และการบาดเจ็บของผู้สูงอายุ 
 
  กลยุทธ์ที่ 6 บูรณาการความร่วมมือ เพื่อแก้ปัญหาวิกฤติสุขภาพสำคัญของประชาชน ให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงทั้งจังหวัด 
  มาตรการและแนวทางปฏิบัติ 
  1. การพัฒนานิเวศน์สุขภาพรองรับแม่และเด็กการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กการส่งเสริมนิเวศน์
อาหารสุขภาพสำหรับเด็กการทำลานออกกำลังกายลานเล่นสำหรับเด็ก 
  2. การนำปัญหาสุขภาพของประชาชนเชื่อมโยงกับภาคีภาครัฐในพื้นที่อย่างเหนียวแน่นโดยเฉพาะ
ปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อมจากขยะการแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ปัญหาอนามัยแม่และเด็ก โรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง เน้นการบูรณาการอย่างมีพันธะสัญญาในพื้นที่ท่ีเป็นรูปธรรม 
  3. การแก้ปัญหาสุขภาพระดับประเทศและเร่งด่วนในขอนแก่นในด้านเด็กเกิดน้อยเด็กด้อย
คุณภาพให้มีกลยุทธ์มาตรการเฉพาะส่งเสริมการจัดสร้างศูนย์ดูแลเด็กอ่อนในบริบทของรัฐ เอกชน 
โดยเฉพาะในเขตเมือง เพ่ือรองรับแม่วัยทำงาน การแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมแบบบูรณาการเข้าถึง 
  4. พัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้มีมาตรฐานแบบมีส่วนร่วมของท้องถิ่นครอบครัวสาธารณสุขและภาคี
เครือข่าย 

 
  กลยุทธ์ที่ 7 ปฏิรูประบบการขับเคลื่อนสุขภาพกลุ่มวัยแบบเข้าถึง รายหมู่บ้าน ครอบครัว    
ด้วยกลไกการบูรณาการร่วมเชิงพื้นที่ 
  มาตรการและแนวทางปฏิบัติ 
  1. สร้างมาตรการแบบเข้าถึงเพ่ือการเข้าถึงการดูแลสุขภาพเด็กในโรงเรียนการขยายความสำเร็จ
ในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพให้มีคุณภาพมากข้ึน 
  2. สร้างวาระร่วมกันเพ่ือการจัดการปัญหาอุบัติเหตุ ปัญหาขยะ ปัญหาอาหารไม่ปลอดภัยของ
องค์กรภาคีภาครัฐ เอกชน ชุมชนที่เป็นรูปธรรม การกำหนดบทบาทหน้าที่ของแต่ละภาคส่วนที่ชัดเจน 
  3. สร้างมาตรการเชิงป้องกันด้านอุบัติเหตุการจราจรเป็นการเฉพาะแบบบูรณาการการกำหนดค่า
เป้าหมายที่สอดคล้องกับนโยบายและเป็นไปตามบริบทของพ้ืนที่ 
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  4. ลดอัตราการตายในโรคมะเร็งการลดอัตราการติดเชื้อพยาธิใบไม้ในตับการจัดการปัญหา
อุจจาระตามหลักวิชาการ 
  5. เลือกโรคสำคัญที่เป็นปัญหาสุขภาพจังหวัดให้ยึดโยงกับสถิติและแนวโน้มสถานการณ์ในอนาคต
พร้อมทั้งมีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ปัญหาสุขภาพที่วิกฤติสำคัญของจังหวัด พร้อม
วิเคราะห์หาต้นเหตุสถานการณ์ พร้อมรับมืออย่างเท่าทัน 
 
  กลยุทธ์ที่ 8 เสริมสร้างศักยภาพประชาชนในการจัดการตนเอง ให้เป็นผู้ที่มีสุขภาพจิตดี ภาคีมี
ส่วนร่วมในการป้องกัน แก้ไข 
  มาตรการและแนวทางปฏิบัติ 
  1. การดูแลสุขภาพจิตของประชาชนให้มีมาตรการเชิงรุกในการเฝ้าระวังแก้ปัญหาด้านจิตเภทแก่
ประชาชนเป็นการเฉพาะ 
   1) แผนงานโครงการ 
     1.1 โครงการหมู่บ้านสุขภาพพ่ึงตนเองพ่ึงกันเอง 
     1.2 โครงการรวมพลังชุมชนเพ่ือคุณภาพชีวิตประชาชนที่ยั่งยืน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
การเสริมสร้างความเป็นเลิศทางการแพทย์ และการพัฒนาคุณภาพการบริการสุขภาพแก่ประชาชนที่ได้

มาตรฐานสากล 
 

1. แนวคิดและหลักการ 
  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีด้านสาธารณสุขเน้นการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ การพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพให้มีความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศทางการแพทย์ ศูนย์กลางสุขภาพ
นานาชาติ และพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ มีการเชื่อมโยงการท่องเที่ยว (Wellness Cluster) โดยนำธรรมชาติ
มาใช้ในการผสมผสานการดูแลสุขภาพประชาชน (Green City) ให้ความสำคัญกับระบบเวชศาสตร์ครอบครัว 
การพัฒนาระบบ Long Term Care ในการดูแลผู้ป่วย และการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น มีนโยบายด้านสุขภาพระดับจังหวัดที่ชัดเจนมีโครงสร้าง
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับจังหวัดและอำเภอ (พชจ. พชอ.) ที่ชัดเจน มีหน่วยงานด้าน
สาธารณสุข/หน่วยบริการ ถึงระดับตำบลมีบุคลากรด้านสาธารณสุข และเครือข่ายสุขภาพ ถึงระดับหมู่บ้าน 
และครัวเรือน และผู้บริหารมีนโยบายขับเคลื่อนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และ
เน้นให้หน่วยบริการเป็นองค์กรแห่งความสุข ประชาชนปลอดภัย ผู้ให้บริการมีความสุข สร้างระบบธรรมาภิบาล
ในองค์กร ตลอดจนจังหวัดมีความพร้อมทางด้านระบบบริการทางการแพทย์ในหน่วยบริการสุขภาพทุกระดับ
ได้มาตรฐาน ให้บริการโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง สามารถเข้าถึงการบริการได้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย 
ไร้รอยต่อ และประชาชนพึงพอใจ และจังหวัดขอนแก่นมีระบบบริการสุขภาพมีภาคีเครือข่ายที่เอ้ือต่อการ
ให้บริการที่มีศักยภาพสูง เป็นแหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาบุคลากร และหน่วยบริการสาธารณสุขทุกระดับมี
ความพร้อมด้านเครื่องมือ เทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อดิจิทัลที่ทันสมัยเพ่ือส่งเสริมการเป็นหน่วยบริการมีระบบ
การบริหารจัดการที่มีความทันสมัยมีมาตรฐานเป็นสากล แต่ระบบบริการสุขภาพของหน่วยบริการมีข้อจำกัด 
ทั้งจากความไม่สมดุลของผู้ให้บริการกับผู้รับบริการ ส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการและ
กระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ให้บริการ และมีข้อจำกัดทางด้านกายภาพ มาตรฐาน และศักยภาพการ
จัดบริการทางการแพทย์ที่ยังคงเหลื่อมล้ำของหน่วยบริการในแต่ละระดับ ส่งผลต่อคุณภาพการบริการและ
เกิดข้อร้องเรียน ฟ้องร้องหน่วยบริการ  
 
2. วัตถุประสงค ์
  2.1 เพ่ือยกระดับการจัดบริการทางการแพทย์สู่มาตรฐานสากลและเป็นศูนย์กลางความเชี่ยวชาญ
ทางการแพทย์ในระดับประเทศและภูมิภาค 
  2.2 เพ่ือพัฒนาหน่วยบริการให้มีระบบคุณภาพท่ีเข้มแข็งมีมาตรฐานสากล 
  2.3 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทางการแพทย์ที่เข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ำในการ
บริการ  
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3. เป้าประสงค์ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ 
(Goal) 

ตัวช้ีวัด 
(ผู้รับผิดชอบ) 

ผลงานที่
ผ่านมา 

ค่าเป้าหมาย 
2563 2564 2565 

หน่ วยบริการสุ ขภ าพของ
จังหวัดในขีดความสามารถใน
การจัดบริการทางการแพทย์
ใ น ร ะ ดั บ คุ ณ ภ า พ
มาตรฐานสากล ประชาชนใน
พ้ืนที่บริการและผู้ใช้บริการมี
ความเชื่อมั่นและวางใจ ใน
คุณภาพทางการแพทย์ 

ร้อยละหน่ วยบริการสุ ขภาพ
ระดับโรงพยาบาลของจังหวัด
ขอนแก่นที่ผ่านมาตรฐาน HA  

 80 90 100 

ระดับความเชื่อมั่นและความ
ไ ว้ ว า ง ใ จ ใ น คุ ณ ภ า พ ท า ง
การแพทย์ ของประชาชนในพ้ืนที่
บริการ และผู้ใช้บริการ 

 4.00 4.30 4.80 

จำนวนศูนย์ความเป็นเลิศทาง
การแพทย์ตามแผนการพัฒนา
บริการของกระทรวงสาธารณสุข 

    

 
4. กลยุทธ์มาตรการ 
  กลยุทธ์ที่ 1ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบคุณภาพในหน่วยบริการสุขภาพทุกระดับให้
เข้มแข็งและยกระดับสู่มาตรฐานสากล เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ 
  มาตรการและแนวทางปฏิบัติ 
  1. การยกระดับมาตรฐานการจัดการคุณภาพมาตาฐาน (AHA) ในทุกหน่วยของโรงพยาบาลทุก
ระดับโดยการพัฒนา Core Team ในด้านองค์ความรู้ ด้านการสื่อสารความเข้าใจให้ตรงกันเกี่ยวกับการ
จัดการคุณภาพมาตรฐานลงสู่ผู้ปฏิบัติและจับคู่ Buddy/พ่ีเลี้ยงระดับโซน  ในการช่วยเหลือพัฒนาระบบการ
พัฒนาคุณภาพพร้อมทั้งขยายทีมพ่ีเลี้ยงระดับจังหวัด/โซน  
  2. ต่อยอดระบบคุณภาพให้ผ่านเกณฑ์ DHS-PCA โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพติดดาวโดยให้
ความสำคัญกับการพัฒนา Core Team ในด้านองค์ความรู้การสื่อสารความเข้าใจให้ตรงกันเกี่ยวกับการ
จัดการคุณภาพมาตรฐานลงสู่ผู้ปฏิบัติและจับคู่ Buddy/พ่ีเลี้ยงระดับโซน  ในการช่วยเหลือพัฒนาระบบการ
พัฒนาคุณภาพ พร้อมทั้งขยายทีมพ่ีเลี้ยงระดับจังหวัด/โซน  
  3. การแก้ปัญหาวิกฤติของการเกิดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในระบบคุณภาพในหน่วยบริการโดยให้
ความสำคัญกับการอบรมให้ความรู้และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ 2P Safety และพัฒนาในการ
แก้ปัญหาวิกฤติสู่การมีคุณภาพตามเกณฑ์ และการอบรมเพ่ือฟ้ืนฟู และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องความ
เสี่ยง เพ่ือให้เกิด Clinic ANC คุณภาพใน รพสต. พร้อมทั้งสร้างทีมนำคุณภาพในระบบบริการในทุกระดับ 
โดย 
   - จัดหลักสูตรอบรมทีมนำคุณภาพ 
   - สร้างทีมที่ปรึกษา/จัดกิจกรรมเยี่ยมเสริมพลัง 
   - สร้างแรงจูงใจ/แรงบันดาลใจเช่นการพิจารณาความดีความชอบการศึกษาดูงาน 
  4. การยกระดับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพสำหรับโรงพยาบาลที่ยังไม่ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานเข้า
สู่การรับรองมาตรฐาน HA และต่อยอดโรงพยาบาลที่ผ่านมาตรฐานแล้วในโรงพยาบาลทุกแห่งสู่ AHA โดย
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การสร้างระบบการสอน (Coaching) เพ่ือให้โรงพยาบาลที่ผ่านมาตรฐานเป็นโรงพยาบาลพ่ีเลี้ยง และการ
พัฒนาโรงพยาบาลที่ผ่านมาตรฐานเพื่อให้เกิด Best Practice ในแต่ละหมวดของ HA  
  5. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดบริการทางการแพทย์ของสถานบริการทั้งในระดับปฐมภูมิ ให้
ประชาชนเชื่อมั่น โดยให้การบริการแบบใกล้บ้านใกล้ใจ โดยจัดให้มีการเชื่อมต่อข้อมูลทางด้านสุขภาพ
ระหว่างโรงพยาบาลและหน่วยปฐมภูมิ /ชุมชน/ หมู่บ้าน และขยาย PCC/PCT ให้ครบคลุมเพ่ิมข้ึน และการ
พัฒนาโรงพยาบาลทุกระดับให้ผ่านมาตรฐาน JCI  พัฒนา Core Team ในด้านองค์ความรู้ ทั้งนี้สนับสนุนให้
มีการสื่อสารความเข้าใจให้ตรงกันเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพมาตรฐานลงสู่ผู้ปฏิบัติ และขยายทีมพ่ีเลี้ยง
ระดับจังหวัด/โซน ส่งเสริมการการสร้างระบบการสอน (Coaching) เพ่ือให้โรงพยาบาลที่ผ่านมาตรฐานเป็น
โรงพยาบาลพ่ีเลี้ยง และสนับสนุนโรงพยาบาลที่มีศักยภาพเพ่ือการพัฒนาโรงพยาบาลที่ผ่านมาตรฐานเพ่ือให้
เกิด Best Practice ในแต่ละหมวดของ JCI  
  6. พัฒนาระบบการสื่อสารมาตรฐานคุณภาพระบบบริการสุขภาพที่ประชาชนสามารถจับต้องได้
โดยการสื่อสารผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงด้านคุณภาพแก่ประชาชน ผ่านทาง หอกระจายข่าว วิทยุชุมชน ป้าย
ประกาศ แผ่นพับ  
  7. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมการพัฒนาระบบคุณภาพของโรงพยาบาลเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในการยกระดับมาตาฐานของโรงพยาบาลพร้อมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการวางแผนมาตรฐานของโรงพยาบาล 
  8. พัฒนาศูนย์ฝึกอบรมเพ่ือบ่มเพาะกำลังคนด้านสุขภาพ โดยการจัดตั้งศูนย์ศูนย์ฝึกอบรมเพ่ือบ่ม
เพาะกำลังคนด้านสุขภาพ และศึกษาดูงานศูนย์ฝึกอบรมที่ผ่านแล้ว 
  9. การยกระดับมาตรฐานการจัดการคุณภาพมาตรฐาน (AHA) ในทุกหน่วยของโรงพยาบาลทุก
ระดับ โดยการจับคู่ Buddy /พ่ีเลี้ยงระดับโซน  ในการช่วยเหลือพัฒนาระบบการพัฒนาคุณภาพ และพัฒนา
ทีมพ่ีเลี้ยงระดับจังหวัด 
  10. ส่งเสริมสนับสนุนให้ สสจ. ยกระดับการทำงานของตนเองใน PMQA และพัฒนาทีมนำในการ
จัดทำยกระดับการทำงาน 
  11. การพัฒนาเพ่ือยกระดับมาตรฐานการจัดการคุณภาพมาตรฐาน (AHA) ในทุกหน่วยของ
โรงพยาบาลทุกระดับ โดยมุ่งเน้นการจัดการความรู้มุ่งเน้นให้เกิดการสร้างและใช้องค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร 
และสนับสนุนให้มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนค้นหาเชื่อมข้อมูลความรู้ที่สำคัญ ร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในและนอกองค์กร และทบทวนวิเคราะห์ผลลัพธ์การดำเนินงาน 
  12. พัฒนามาตรฐานระบบคุณภาพของจังหวัดขอนแก่นโดยการพัฒนาทีมนำในการจัดทำมาตา
ฐานคุณภาพโดยการจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติโดยทีมนำและขยายมาตรฐานคุณภาพลงสู่ชุมชนระบบการ
ตรวจเยี่ยมเสริมพลังและจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เผยแพร่มาตรฐานคุณภาพสู่จังหวัดอ่ืนและมีกระดานข่าว
ดิจิทัลด้านคุณภาพ 
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  กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์สู่ความเป็นเลิศ  
  มาตรการและแนวทางปฏิบัติ 
  1. พัฒนาการรับรองเครือข่ายบริการสุขภาพระดับจังหวัด (Provincial Network Certification) 
โดยมุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานทางการแพทย์เพ่ือการดูแลผู้ป่วย เสริมสร้างความเป็นเลิศศูนย์การเรียนรู้
และฝึกอบรม พัฒนาระบบคุณภาพของการบริการให้ที่เป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาระบบการส่งต่อ
อย่างไร้รอยต่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินอยู่ตลอดเวลา ติดตามการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและจัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมทั้งเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงทางการการแพทย์ให้แก่บุคลากร จัดหา
อุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องมือทางการแพทย์ และการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางการแพทย์ 
  2. ด้านสูตินารีเวชกรรมเน้นการพัฒนาโปรแกรมหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงโดยการให้ HL ใน
หญิงตั้งครรภ์เพ่ือให้ตัดสินใจได้ว่าควรจะตั้งท้องหรือไม่ตั้งท้องต่อ โดยการสร้างโปรแกรม Warning Signs ที่
ออกมาเป็น Risk Score ในการระบุว่ามีความเสี่ยงเท่าไหร่ ควรจะตั้งท้องหรือไม่ตั้งท้องต่อไป ตลอดจนสร้าง
ระบบแจ้งเตือนว่ามีหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยง เตือนอัตโนมัติทุกวัน เพ่ือให้พ้ืนที่ได้ทราบว่าในพ้ืนที่นั้นมีคน
ที่ยังไม่ได้รับการติดตามอยู่กี่ราย พร้อมทั้งสร้างระบบข้อมูลการสื่อสารผ่าน อสม . ด้วยระบบดิจิทัล และฝึก
ปฏิบัติการทำอาหาร (Mather Shelf) และการพัฒนาภาวะโภชนาการแก่หญิงตั้งครรภ์และเด็กทารกด้วยภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและเมนูอาหารประจำท้องถิ่น 
  3. พัฒนาระบบบริการทางการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ตามแผนพัฒนาบริการสุขภาพ
จังหวัดขอนแก่นในหน่วยบริการสุขภาพทุกระดับ 
  4. เพ่ิมสมรรถนะบุคลากรตามรายสาขาของService Plan เน้นการวิเคราะห์ ค้นหา การพัฒนา
สมรรถนะทุกรายสาขา  
  5. ส่งเสริมการเชื่อมโยงการบริการที่มีคุณภาพจาก รพ. สู่ รพ.สต. เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อ
กัน และการสร้างความเป็นธรรมแก่ประชาชน 

 
  กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ที่เข้าถึงประชาชน และลดความเหลื่อมล้ำของ
การบริการ 
  มาตรการและแนวทางปฏิบัติ 
  1. เพ่ิมการเข้าถึงบริการของประชาชนเพ่ือให้สามารถเข้าถึงบริการได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว 
ทันท่วงที โดยมุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาช่องทางที่หลากหลายเพ่ือให้ผู้รับบริการเข้าถึงง่าย สะดวก รวดเร็ว
ทันเวลา การจัดบริการเชิงรุกในพ้ืนที่ Mobile ทีม ทุกระดับ การพัฒนาระบบบริการผู้สูงอายุ พัฒนา
ศักยภาพ Care Giver การพัฒนาให้เกิดระบบดูแลผู้ป่วยที่บ้าน แบบ Digital Home Ward พร้อมทั้งจัดให้มี
ระบบ Video Conference ที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือใช้ในการปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวสาขาต่าง ๆ รวมถึงการ
ประชุมปรึกษา แลกเปลี่ยน เรียนรู้ในการดูแลผู้ป่วย ระบบบริการในสาขาเชี่ยวชาญ (5 สาขาหลัก) ใน
โรงพยาบาลระดับ F1 ตลอดจนพัฒนาระบบหมอครอบครัวให้มีศักยภาพและเพียงพอต่อการให้บริการ 
ระบบบริการ การดูแลคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ที่มีปัญหาทางจิต และผู้ต้องขัง และพัฒนาระบบช่วยเหลือส่ง
ต่อ อำนวยความสะดวกในการเข้ามารับบริการโดยชุมชน รวมทั้งสร้างความร่วมมือการจัดบริการร่วมกับ
คลินิกเอกชน 
  2. พัฒนาการดำเนินงานตามระเบียบ  Long Term Care ที่ทำงานร่วมกันของหน่วยงาน
สาธารณสุขและท้องถิ่น ผ่านกลไกของสำนักงานจังหวัด เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยในพื้นท่ี 
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  3. การลดความเหลื่อมล้ำในการจัดบริการสุขภาพที่เข้าถึงประชาชนและประชาชนได้รับการดูแล
สุขภาพอย่างต่อเนื่องทั่วถึง โดย 
   1) การลดความเหลื่อมล้ำการจัดบริการด้านทันตสุขภาพโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและผู้สูงอายุ
โดยมุ่งเน้นจัดสรรบุคลากรให้เพียงพอได้ตามเกณฑ์และครอบคลุมทุกพ้ืนที่ โดยการสร้างความเชื่อมั่นในการ
ปฏิบัติงาน ความมั่นคงก้าวหน้าในวิชาชีพ การให้บริการได้ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพและพัฒนาศักยภาพ
ต่อเนื่อง การจัดสรรครุภัณฑ์ทันตกรรมให้เพียงพอต่อการให้บริการพร้อมทั้งบูรณาการ การใช้ทรัพยากร
ร่วมกัน  มีพันธสัญญา (MOU) ด้านทันตสุขภาพกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำในการบริการ
ด้านทันตสุขภาพโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและผู้สูงอายุ 
   2) การลดความเหลื่อมล้ำด้านอนามัยแม่และเด็กเพ่ือลดปัญหาแม่ตายและพัฒนาการเด็กโดย
การพัฒนาโปรแกรมติดตามหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงโดยเพ่ือค้นหาและติดตามเยี่ยมหญิงวัยเจริญพันธุ์
อายุ10 ถึง 44 ปีที่มีภาวะเสี่ยง ติดตามเยี่ยมหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยง หญิงตั้งครรภ์อีก 30 วันจะคลอด 
และหญิงหลังคลอดภายใน 43 วัน 
   3) ถ่ายทอดนโยบายลงสู่ชุมชนให้ถึงผู้ปฏิบัติครอบคลุมทุกพ้ืนที่ในการดูแลหญิงตั้งครรภ์พร้อม
ทั้งอบรมwarning signs ให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่สามารถติดตามหญิงตั้งครรภ์ที่มี
ภาวะเสี่ยงให้เข้ารับการบริการได้เร็วขึ้น 
   4) พัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพระดับจังหวัด (Provincial Network Certification) เรื่อง
การตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยง และการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการป้องกันการคลอดก่อนกำหนดให้
ครอบคลุมทุกพ้ืนที ่
   5) การลดความเหลื่อมล้ำในการจัดบริการสุขภาพในผู้สูงอายุทั้งในหน่วยบริการและในชุมชน 
โดยมุ่งเน้นการลดปัญหาความไม่เข้มแข็งของการบูรณาการระบบสุขภาพร่วมกับทุกภาคส่วน และประสาน
ภาคี เครือข่ายในการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องในผู้สูงอายุ นำนโยบายสู่การปฏิบัติร่วมกับทุกภาคส่วน และ
ขยายผลชมรมผู้สูงอายุ ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ พร้อมทั้งจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุร่วมกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ ในการออกแบบหลักสูตร สุขภาพดีของแต่ละพ้ืนที่ รวมทั้งส่งเสริมให้
ผู้สูงอายุ ทุกคนเข้าสู่โรงเรียนผู้สูงอายุสุขภาพดีภายใต้หลักสูตร สุขภาพดี และการติดตามความก้าวหน้าการ
ดำเนินงานให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพด ี
   6) การลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงส่งต่ออย่างปลอดภัยไร้รอยต่อโดยการจัดหาเครื่อง
Telemedicine และ Auto pluses ให้ครบถ้วนทุกหน่วยบริการ การพัฒนาระบบแพทย์อำนวยการ ระดับ
เขตสุขภาพ ให้มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งพัฒนาโปรแกรม Seamless เชื่อมต่อข้อมูลผู้ป่วยส่งต่อในเขต ทุก
ระดับหน่วยบริการ 
   7) การลดความเหลื่อมล้ำในการดูแลผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินโดยการพัฒนาบุคลากรในโรงพยาบาล
บุคลากรกู้ชีพมูลนิธิ/อปท. จิตอาสาภาคประชาชนเช่นอสม. อาสาสมัครฉุกเฉินชุมชน (อฉช.)นักเรียน Care 
Giver เพ่ือพัฒนาทักษะความรู้เรื่องดูแลและช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ และในโรงพยาบาล 
พร้อมทั้งสร้างหลักสูตรการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน การทำ CPR การเอาตัวรอดจากการจมน้ำพร้อมทั้งสร้าง
ศูนย์เรียนรู้ฝึกอบรม เพ่ือให้ประชาชน พระภิกษุ และผู้ประกอบการที่สนใจได้เรียนรู้การช่วยเหลือผู้ป่วย  
   8) การเตรียมความพร้อม เพ่ือรับภาวะวิกฤต/การเผชิญเหตุ โดยมุ่งเน้นการเตรียมรับกรณี     
สาธารณภัยโดยการจัดเตรียมแผนเผชิญเหตุ (AP) ในระดับจังหวัด/เขต บูรณาการการซ้อมแผนรับอุบัติเหตุ
กลุ่มชนและสาธารณภัยร่วมกับภาคีเครือข่ายอย่างสม่ำเสมอ จัดอบรมหลักสูตรทีมตอบโต้สาธารณภัย ระดับ
จังหวัด (MERT) ให้ครบถ้วนเพียงพอ และจัดอบรม โดยใช้รูปแบบการแข่งขันทักษะการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน  
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(EMS Rally/ER Rally) พัฒนาระบบการสั่งการรับผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน โดยการพัฒนา Application นาที
วิกฤต ช่วยชีวิตฉุกเฉิน พร้อมทั้งจัดทำระบบแพทย์อำนวยการระดับประเทศ ( Medical Online) พร้อมทั้ง
บูรณาการเข้าถึงผู้ป่วยร่วมกับเอกชน โดยการเข้ารับการรักษาได้ทุกที่ ทุกเวลา รวมถึงผู้ป่วยวิกฤตส่งต่อ โดย
กำหนดนโยบายและ MOU หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในระดับประเทศ 
   9) การลดความเหลื่อมล้ำในการให้บริการสุขภาพในผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มี ความเสี่ยง
ด้านสุขภาพ 

 
  กลยุทธ์ที่ 4 เสริมสร้างความทันสมัย นวัตกรรมทางการแพทย์ และการบริการสุขภาพแก่
ประชาชน  
  มาตรการและแนวทางปฏิบัติ 
  1. การส่งเสริมสนับสนุนหน่วยบริการสุขภาพดำเนินการพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์การนำ
เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อดิจิทัลมาใช้ในกระบวนการจ่ายยา กระบวนการจัดบริการผู้ป่วยนอก การดูแล
ผู้ป่วยใน การนัดหมาย การดูแลต่อเนื่อง การให้คำปรึกษาทางการแพทย์ 
  2. สร้างสรรค์นวัตกรรมทางการแพทย์ในการบริการของศูนย์ความเป็นเลิศท่ีเกิดประโยชน์ต่อการ
จัดบริการประชาชนในกลุ่มโรคเรื้อรังอย่างเป็นรูปธรรม โดยการ 
   - สร้างสรรค์คุณค่าของการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง NCD Model ให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชน
ทั่วทั้งจังหวัดและเชื่อมโยงเขตสุขภาพ 
   - สร้างผลิตภัณฑ์สุขภาพเฉพาะถิ่นสำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรังภายใต้เอกลักษณ์แบรนด์ของ
โรงพยาบาล 
   - การสร้างระบบบริการทางการแพทย์ด้วยวิทยาการทางการแพทย์ที่ผสมผสานด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล เพื่อการพัฒนาระบบการแพทย์ของโรงพยาบาล (Medical System 4.0) เช่น การดูแลผู้ป่วยต่อเนื่อง
ที่บ้านผ่าน Digital Home Ward การพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ เพ่ือการดูแลผู้ป่วยโรค
เรื้อรัง ผู้ป่วยที่มีภาวะพ่ึงพิงและผู้พิการ และการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพวัยทำงานโดยใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลและโซเซียลมีเดียในรูปแบบแอพพลิเคชั่น เป็นต้น 
  3. การนำนวัตกรรมทางการแพทย์เพ่ือการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือ
สร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูปให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง และพัฒนาด้านสุขภาพ โดย
ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์เพ่ือรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุ 

1. แผนงานโครงการ 
   1.1  โครงการพัฒนาระบบคุณภาพในหน่วยบริการสุขภาพรองรับการเป็นศูนย์กลางทาง
การแพทย ์
   1.2  โครงการบริการทางการแพทย์ลดความเหลื่อมล้ำประชาชนสุขใจไร้รอยต่อ 
   1.3  โครงการนวัตกรรมทางการแพทย์เพ่ือประชาชน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาองค์กรสาธารณสุขให้มีสมรรถนะสูง บุคลากรเป็นมืออาชีพ บริหารด้วยความทันสมัย  

และธรรมาภิบาล 
 

1. แนวคิดและหลักการ 
  ประเทศด้วยการพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นองค์กรดิจิทัลด้านสุขภาพและทิศทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ของแผนเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12ได้มุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง
การแพทย์เพ่ือรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ
ยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพ่ือลดความเหลื่อมล้าและสร้างความยั่งยืนในระยะยาวการพัฒนา
ระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุขในส่วนของแผนดิจิทัลและยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ20ปีด้านสาธารณสุขมุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านการบริการจัดการและธรรมาภิบาลโดยมุ่งพัฒนาระบบ
สารสนเทศด้านสุขภาพระบบหลักประกันสุขภาพและระบบธรรมาภิบาล 
  องค์กรนวัตกรรมความจำเป็นในการพัฒนานวัตกรรมของศูนย์พ่ึงได้เป็นความจำเป็นในการสนอง
ต่อทิศทางการพัฒนาประเทศตามโมเดลเศรษฐกิจไทยแลนด์ 4.0 และกระทรวงสาธารณสุข4.0ที่มุ่งสร้าง
คุณค่าของระบบสุขภาพ  Value Based Health Care ในด้านของ Inclusive Growth Engine ที่มุ่ ง
เสริมสร้างระบบ Digital Health และ Productivity Growth ที่เน้นการนำ Health Technology และ 
Medical Technology และเครื่อง Robotic มาใช้ในการจัดบริการแพทย์แก่ผู้ ใช้บริการพร้อมทั้งให้
ความสำคัญกับการพัฒนาระบบ Biotechnology และ Biomedical เพ่ือการหนุนเสริมการเติบโตอย่าง
ต่อเนื่องของการจัดบริการทางการแพทย์ของประเทศ 
  นโยบายกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดค่านิยมร่วม MOPH มีเป้าหมายสำคัญ คือ การเสริมสร้าง
เจ้าหน้าที่ทุกระดับให้มีความสุข และความภาคภูมิใจในการทำงาน โดยมีประเด็นที่สำคัญเป็นความต้องการ
ของบุคลากร คือ สวัสดิการในการทำงาน สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงาน และค่าตอบแทนที่
สมเหตุสมผลกับความจำเป็นในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพชีวิต 
  ปัจจุบันจังหวัดขอนแก่น มีการบูรณาการในระบบงาน งบประมาณ และทรัพยากรที่ไม่เข็มแข็ง 
ส่งผลกระทบด้านการสื่อสารสุขภาพยังขาดพลังแห่งความเปลี่ยนแปลง ยังไม่มีความต่อเนื่อง และ ไม่มี
ประสิทธิภาพที่สามารถจัดการกับปัญหา ภัยคุกคามทางสุขภาพได้อย่างรวดเร็ว ทันท่วงที ตลอดจนการ
จัดการข้อมูลสารสนเทศ และสื่อสารความรู้เพ่ือการลดและหยุดยั้งปัญหาสุขภาพประชาชนในกลุ่มโรคที่
ป้องกันได้ ยังไม่ได้มีการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและยังไม่ได้มีการเชื่ อมโยงสู่การ
ตัดสินใจทางการบริหาร การจัดสรรทรัพยากร เพ่ือสอดคล้องกับปัญหาโรคสำคัญของพ้ืนที่อย่างจริงจังและ
ต่อเนื่องจนเกิดการเปลี่ยนแปลง และขาดการสร้างสรรค์นวตกรรมและรูปแบบใหม่ๆในการปรับเปลี่ยน
สุขภาพของประชาชน อีกทั้งระบบงานด้านสาธารณสุขมีความหลากหลายรูปแบบ ประกอบด้วยงานด้าน
บริการรักษาพยาบาลและงานบริหารจัดการองค์กร ทำให้การจัดระบบงานไม่สอดคล้องกับที่ศักยภาพของ
บุคลากร ส่งผลให้บุคลากรในองค์กรด้านสาธารณสุขปฏิบัติงานไม่เต็มประสิทธิภาพ ขาดความชำนาญในการ
ใช้เทคโนโลยี อีกทั้งสภาพแวดล้อมการทำงานไม่เอ้ือต่อการทำงาน มีความเครียดในการทำงานของบุคลากร
ด้านสาธารณสุขมีความเครียดเพิ่มสูงข้ึน 
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2. วัตถุประสงค ์
  1) เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรรองรับภารกิจและยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัด 
  2) เพ่ือยกระดับองค์กรสู่ความทันสมัยในทุกภารกิจและพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศ
รองรับการบริหารและการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย 
  3) เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตแก่บุคลากรสาธารณสุขความสุขในการทำงาน 
  4) เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาองค์กรของหน่วยงานในระบบสาธารณสุข ให้มีความเป็นเลิศ  
และธรรมาภิบาล 
  5) เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคในหน่วยบริการและหนาวยบริการรองรับความ
จำเป็นทางสุขภาพและการพัฒนาตามยุทธศาสตร์สุขภาพ 

 
3. เป้าประสงค์ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ 
(Goal) 

ตัวชี้วัด 
(ผู้รับผิดชอบ) 

ผลงานที่
ผ่านมา 

ค่าเป้าหมาย 
2563 2564 2565 

บุคลากรทางการแพทย์ และ
บุคลากรสาธารณสุขทุกระดับมี
ขีดความสามารถในการพัฒนา
บริการสู่ความเป็นเลิศ  

จำนวนบุคลากรทางการแพทย์เช่ียวชาญ
เฉพาะทางด้ านสาขาวิชาชีพตามที่
กระทรวงกำหนด 

    

ร้อยละของบุ ค ลากรที่ ผ่ าน เกณ ฑ์
สมรรถนะหลัก และทักษะศตวรรษที่ 21 

 60 70 80 

บุ คลากรมี คุณ ภาพ ชีวิ ตที่ ดี        
มี ความภาคภู มิ ใจ ในภารกิ จ
สุขภาพเพื่อประชาชน 

ระดับค่าเฉลี่ยของความสุข คุณภาพชีวิต 
ความภาคภูมิใจในการปฏิบัติราชการ
ของบุคลากร 

 4.00 4.25 4.50 

หน่วยงานสาธารณสุขทุกระดับ
เป็ น ห น่ ว ย ง า น คุ ณ ภ า พ 
มาตรฐาน ทันสมัย สมรรถนะสูง  

จำนวนหน่วยงานสาธารณสุขที่พัฒนาสู่
องค์กรดิจิทัล (หน่วยบริการ หน่วย
บริหาร) 

 10 10 10 

ร้อยละของหมู่บ้านที่ผ่านเกณฑ์การ
ขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดทำแผน
สุขภาพหมู่บ้าน   

 60 80 100 

จำนวนหน่วยงานที่มีนวัตกรรมทางการ
บริหาร 

 60 80 100 

หน่วยงานสาธารณสุขมีความ
เข้มแข็งทางการเงิน บนฐานธรร
มาภิบาล 

ร้อยละหน่ วยบริการที่ มี ม าตรฐาน
การเงินการคลังในระดับ 0-2 

 80 90 100 

ร้อยละของหน่วยรับตรวจที่ไม่พบข้อ
ท้วงติงจากการตรวจสอบของหน่วยงาน 

 0 0 0 
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4. กลยุทธ์มาตรการ 
  กลยุทธ์ที่ 1ปฏิรูประบบการขับเคลื่อนภารกิจด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนา การจัดการความรู้   
ทั่วทั้งองค์กร 
  มาตรการและแนวทางปฏิบัติ 
  1. กำหนด Baseline ค่าเป้าหมายรายให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง และความท้าทายในการบรรลุ
เป้าหมายของแผนพัฒนาสุขภาพของจังหวัด 
  2. การเชื่อมโยงแผนสุขภาพจังหวัดกับแผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่นทั้งด้านบูรณาการทรัพยากร 
และการบรรจุในยุทธศาสตร์ด้านสังคม 
  3. พัฒนาทักษะด้านการจัดการข้อมูลและการวิเคราะห์ให้แก่บุคลากรเพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ทั้ง
ด้านสุขภาพประชาชน การปฏิบัติงาน หรือในประเด็นอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง และให้สามารถแปลงจาก tacit 
knowledge โดยการจัดอบรมหรือจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามกระบวนการจัดการความรู้ พร้อมทั้งส่งเสริม
และสนับสนุนให้มีการสร้าง และนำเสนอผลงานวิชาการหรืองานวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
  4. สร้างระบบฐานข้อมูล เพื่อรวบรวมข้อมูลการจัดการความรู้ที่จำเป็นต่อการเสริมสร้างความเป็น
เลิศทางการแพทย์ และการจัดการกับปัญหาการเจ็บป่วย และป่วยตายที่เป็นปัญหาสำคัญของพ้ืนที่ พร้อมทั้ง
การพัฒนาระบบคลังข้อมูลขนาดใหญ่ เพ่ือรวบรวมชุดความรู้ และแนวปฏิบัติที่ดีทั้งในจังหวัด ประเทศ และ
ต่างประเทศ เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าถึง และนำไปใช้ประโยชน์ได้ง่าย 
  5. ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานหรือชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice) มีศูนย์การจัดการ
ความรู้โดยจัดให้มีระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (Health E-Journal of Practice) มีศูนย์การจัดการความรู้
ตามภารกิจด้านสาธารณสุขแก่หน่วยงานสาธารณสุขของจังหวัดและภาคีเครือข่ายภาคประชาชน พร้อม
ค้นหาและพัฒนานักจัดการความรู้จากชุมชนนักปฏิบัติทั้งในรูปแบบไม่เป็นทางการและเป็นทางการ เพ่ือให้
เป็นผู้จัดทำสารความรู้ในวารสารอิเล็กทรอนิกส์ 
  6. ประสานความร่วมมือกับองค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรอิสระ เพ่ือให้เกิดแนวคิดที่แปลก
ใหม่ และมีประสิทธิภาพในการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการ องค์ความรู้ และนวัตกรรมที่ช่วยสนับสนุนการ
ดำเนินงานด้านสาธารณสุข รวมถึงการพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ฝึกอบรม และการศึกษาดูงาน 
  7. พัฒนาสื่อ และช่องทางการถ่ายทอดความรู้ที่สกัดได้จากกระบวนการจัดการความรู้ที่เชื่อมโยง
กับกลยุทธ์สำคัญให้สามารถกระจายในวงกว้าง และมีประสิทธิภาพโดยการประสานความร่วมมือกับ           
ผู้สร้างสรรค์สื่อในภาคีเครือข่ายที่มีความเชี่ยวชาญทั้งภาครัฐ และเอกชน เพ่ือจัดทำสื่อในลักษณะที่เป็นที่
นิยมในสังคม เช่น TED Talk, Podcast ร่วมกับการใช้ Application เชิงบังคับสำหรับบุคลากรสาธารณสุข 
เพ่ือเป็นช่องทางเผยแพร่สื่อดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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  กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับองค์กรสาธารณสุขสู่องค์กรดิจิทัล ทันสมัย ท้นการเปลี่ยนแปลง 
  มาตรการและแนวทางปฏิบัติ 
  1. ส่งเสริมสนับสนุนการนำเทคโนโลยีดิจิทัล และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เพ่ือการเพ่ิมความ
สะดวกในการเข้าถึงบริการของประชาชน การลดขั้นตอน และระบบเวลารอรับบริการลดต้นทุนการบริการ
ของประชาชน การลดขั้นตอน และระบบเวลารอรับบริการการลดต้นทุนการบริการ และการลดรายจ่ายใน
การเข้าถึงบริการของประชาชน โดยมุ่งเน้น 
   - การนำระบบคิวออนไลน์มาใช้ในการอำนวยความสะดวก เพ่ือการจองคิวบริการ และ 
การนัดหมายบริการ 
   - การนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในการสื่อสารสุขภาพและการตอบข้อซักถามทางสุขภาพ 
  2. ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure) ตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยการจัดหาและสนับสนุน 
Hardware, Software และ Network ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงพยาบาล และสำนักงาน
สารณสุขอำเภอให้มีความเพียงพอ และเอ้ือต่อนโยบาย Smart City จังหวัดขอนแก่น 
  3. กำหนดมาตรฐานการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล ให้มีความสอดคล้องและถูกต้องตาม
เกณฑ์ของเขตสุขภาพที่ 7 รวมถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านสุขภาพและการบริการ
ของหน่วยบริการทุกระดับ ประกอบด้วย การส่งต่อ การเยี่ยมบ้าน และข้อมูลสิ่งแวดล้อมที่เก่ียวข้อง เพ่ือการ
เฝ้าระวังภัยสุขภาพในชุมชน 
  4. พัฒนาระบบบริหารจัดการขององค์กรให้มีประสิทธิภาพด้วยระบบสำนักงานดิจิทัล (E-office) 
และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในหน่วยงานทุกระดับ เพ่ือให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกันได้ทุกระดับ และ
พัฒนาขีดความสามารถขององค์กรให้มีความสามารถในการรับมือการเปลี่ยนแปลง โดยจัดหาสื่อและอุปกรณ์
เทคโนโลยีทางการแพทย์ในการดำเนินงานให้ทันสมัย และพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้รู้เท่าทันและใช้
ประโยชน์เทคโนโลยีทางการแพทย์ และการใช้สื่อดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งพัฒนาการรู้เท่าทัน
เทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากรและประชาชน โดยการจัดหน่วยฝึกอบรมการจัดทำบทเรียนออนไลน์ และการ
ประเมินสมรรถนะเทคโนโลยี (Digital Literacy) 
  5. พัฒนา Platform องค์ความรู้ด้านสุขภาพ การจัดการพฤติกรรมสุขภาพรายบุคคล โดยใช้ 
Digital Device ในกลุ่มป่วยโรคเรื้อรังและพัฒนาการเด็ก 
  6. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการสังเคราะห์สุขภาพการใช้สื่อดิจิทัล การบริหารจัดการสมัยใหม่ เพื่อ
การสื่อสารสุขภาพแก่ประชาชน 
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  กลยุทธ์ที่ 3 ปรับระบบการบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล สู่นวัตกรรมการจัดการที่      
เป็นเลิศ 
  มาตรการและแนวทางปฏิบัติ 
  1. วางแผนแม่บท และแนวทางพัฒนาองค์กร (Organization Development) มุ่งสู่องค์กรแห่ง
ความสุข (Happy Organization) และองค์กรแห่งการเรียนรู้  (Organization of Learning) ให้องค์กร
สาธารณสุขในจังหวัดขอนแก่นทุกระดับถือปฏิบัติ 
  2. สร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรด้วยค่านิยม MOPH เศรษฐกิจพอเพียง และจิตอาสา โดย
ปลูกฝังด้วยการอบรม ประเมิน ปรับปรุง บุคลากรทุกรุ่น 
  3. วางแนวทางการเรียนรู้และพัฒนาตนเองของบุคลากร โดยการสร้างแรงจูงใจทั้งด้านบวก และ
สร้างแหล่งสะสมความรู้ คู่มือ แนวทางปฏิบัติ เพ่ือศึกษาด้วยตนเอง และจัดรับตอบปัญหาและให้คำปรึกษา
แก่บุคลากร 
  4. จัดโครงสร้างองค์กร และมอบหมายงานให้ตรงความรู้ ความสามรถให้โอกาสแสดงศักยภาพ 
และสร้างสรรค์ผลงาน และสร้างธรรมาภิบาลในองค์กร ให้ความรู้ ตรวจสอบ ควบคุมภายใน และบริหาร
ความเสี่ยง 
  5. จัดสรรและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในหน่วยงาน สสอ. รพ.สต. เพ่ือรองรับการพัฒนาสุขภาพ 
4.0 และการปฏิบัติการเชิงรุกทางสุขภาพสู่หมู่บ้าน ครัวเรือน และบุคคล 
  6. วิเคราะห์ส่วนขาดและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สามารถปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงมี
ทักษะที่เหมาะสมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและภาษา เพ่ือรองรับยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น และก้าว
ไปสู่ Medical Hub  
  7. ยกระดับสมรรถนะของบุคลากรทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครสาธารณสุขเฉพาะทาง
ในแต่ละด้าน เช่น ด้านผู้สูงอายุ NCDs พัฒนาเด็ก Palliative Care โดยแสวงหาหุ้นส่วนด้านการพัฒนา
กำลังคน เช่น มหาวิทยาลัย วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร (วสส.) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี (วพบ.) 
จัดทำหลักสูตรการอบรมเฉพาะที่เก่ียวข้อง พร้อมมีแนวทางการสนับสนุนด้านค่าตอบแทนที่เหมาะสม 
  8. กำหนดให้ระบบการจัดการความรู้ของบุคลากรทางการแพทย์ (KM) เช่น การประเมินเพ่ือ
เลื่อนผลงานเน้นประเด็นหลักเป็นปัญหาสำคัญของจังหวัด 
  9. สร้างนวัตกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการเช่น ในหลักเกณฑ์ Performance ตามภาระ
งานที่รับผิดชอบ Digital Literacy การสร้างนวัตกรรม MOPH behavior โดยการจ่ายค่าตอบแทนตาม 
Performance นำร่องในบางวิชาชีพบางตำแหน่งรวมทั้งใช้เทคโนโลยีกึ่งปัญญาประดิษฐ์มาช่วยในการ
ให้บริการสำหรับกลุ่มผู้ป่วยนอก เช่น ระบบตอบข้อซักถามอัตโนมัติ ระบบบันทึกสัญญาณชีพอัตโนมัติจาก
อุปกรณ์เข้าสู่ระบบ HIS เพ่ือลดการใช้คน และเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการ 
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  กลยุทธ์ที่ 4 เสริมสร้างค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร และความสุขในการทำงาน 
  มาตรการและแนวทางปฏิบัติ 
  1. สร้างองค์กรแห่งความสุขตามแนวคิดการสร้างความสุขแบบองค์รวม (Holistic Happy 
Model) โดยจัดให้มีการปฐมนิเทศชี้แจงแนวคิดการสร้างความสุขแบบองค์รวม รับสมัครหน่วยงานที่สนใจ
ร่วมดำเนินการในระยะแรก มีการประเมินความเปลี่ยนแปลงจากภายในสู่ภายนอกองค์กร การติดตาม
ประเมินผล โดยการกำหนดตัวชี้วัด ที่สะท้อนถึง Outcome และ Impact เช่น การวัดความสุขความสุขใน
ระดับบุคคล โดยใช้แบบวัด HAPPINOMETER ของ สสส. การวัดความอยู่ดี มีสุข ความผูกพันของบุคลากร
ในองค์กร โดยใช้แบบวัด Emo-meter ของ NIDA และการวัดผลสัมฤทธิ์ประสิทธิภาพการบริหารจัดการขอ
องค์กรโดยประเมินจากตัวชี้วัดคุณภาพขององค์กร และความสำเร็จขอองค์กร ก่อนและหลังการดำเนินงาน 
(จำนวนข้อร้องเรียนของหน่วยงานลดลง ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ อัตราการกลับมาใช้บริการ เป็นต้น) 
  2. ส่งเสริมบุคลากรที่มีความต้องการและมีศักยภาพมาร่วมสร้างความเข้มแข็งในการดำรงชีวิต
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง เพ่ือลดรายจ่ายประจำวันและเสริมสร้างความสุขในการทำงาน โดยไม่มีภาระ
หนี้สินครอบครัวมาทำให้ประสิทธิภาพของการทำงานลดลง โดยการรับสมัครบุคลากรเข้าร่วมโครงการนำ
ร่อง 100 คน ทั้งจังหวัด และมีการติดตามประเมินผลโดยให้ทุกหน่วยงาน มารับดำเนินการต่อ ส่งเสริมการ
นำหลักธรรมทางศาสนามาใช้ในการยกระดับและฟ้ืนฟูสุขภาพจิตของบุคลากร ผ่านกิจกรรมธรรมะราย
สัปดาห์ขององค์กรเพ่ือให้บุคคลากรและผู้ใช้บริการเข้า ร่วมเรียนรู้และรับฟังหลักธรรมทางศาสนา เช่น 
กิจกรรมยกวัดมาไว้ในโรงพยาบาล 
  3. สร้างหน่วยงาน/บุคลากรสาธารณสุข ให้เป็นแบบอย่างด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เช่น การ
สร้างสุขภาพในโรคที่ป้องกันได้ การจัดการสิ่งแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะเพ่ือให้บุคลากรมีสุขภาพแข็งแรง 
และมีความสุขในการทำงาน 
  4. สร้างวัฒนธรรมการทำงานขององค์กรแบบมีส่วนร่วมส่งเสริมแรงจูงใจในการทำงานและเสริม
พลังของบุคคลากรให้เห็นคุณค่าในตัวเองและงานโดยการ 
   - ใช้ค่านิยมร่วมของกระทรวงสาธารณสุขMOPH ในทุกองค์กร โดยการจัดกิจกรรมสร้างความ
เข้าใจ ได้แก่ การปลูกฝังค่านิยมให้บุคลากรนำมาปฏิบัติเป็นวิถีกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กร การให้รางวัล
แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานดีตามค่านิยม ให้มีการประเมินพฤติกรรมทุก 3 เดือน, 6 เดือน, 12 เดือน 
   - เสริมสร้างให้มีบรรยากาศในการทำงานร่วมกันอย่างมีส่วนร่วมโดยจัดทำแผนกิจกรรม
หลากหลายมิติเพ่ือปรับเปลี่ยนแนวคิดและพฤติกรรมการทำงานเช่นการทำกิจกรรมเพ่ือหน่วยงานการทำ
กิจกรรมเพ่ือสังคมโดยไม่อาศัยงบประมาณปกติจากหน่วยงาน ให้มีการติดตามการมีส่วนร่วมจากจำนวน
กิจกรรมสำหรับบุคลากรทำร่วมกัน 
   - ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการที่จำเป็นแก่บุคลากรอย่างเสมอภาคในแต่ละพ้ืนที่ 
   - การจัดสรรบุคลากรให้เต็มกรอบ FTE และต่อประชากร ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มี
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ มีการแบ่งปันทรัพยากรอย่างทั่วถึง เน้นการทำงานเชิงระบบ ยึดหลักคุณธรรมใน
การปฏิบัติงาน 
  5. สร้างจิตสำนึกในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ให้มี  Service Mind โดยประเมินตามเกณฑ์
คุณภาพระบบการให้บริการ 
  6. ทบทวนความเสี่ยงและมาตรฐานในการปฏิบัติงานโดยวิเคราะห์ปัญหาย้อนหลังจากเหตุการณ์ที่
เคยเกิดขึ้น เพ่ือพัฒนาและหาแนวทางป้องกัน 
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  7. สื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการเข้าใจขั้นตอนและระบบบริการตลอดจนมาตรการในการ
รักษาพยาบาลโดยให้ประชาชนใช้โปรแกรม PHR (Personal Health Record) สร้าง Application ด้าน
สารสนเทศด้านสุขภาพ  
  8. สนับสนุนให้หน่วยบริการทุกแห่งสร้างนวัตกรรม R2R เพ่ือพัฒนาระบบบริการโดยขยายความ
ครอบคลุมให้ครบทุกหน่วยบริการ กำหนดเกณฑ์ให้ทุกหน่วยบริการสร้างนวัตกรรม R2R และสนับสนุน
งบประมาณให้หน่วยงานที่เป็นต้นแบบ 
  9. สร้างองค์กรแห่งความสุขต้นแบบและขยายรูปแบบให้องค์กรทุกแห่งในจังหวัด โดย 
   1) การพัฒนาระดับบุคคลด้วยตัวตนที่ตื่นรู้ผ่านกระบวนการสร้างสุขด้วยสติในองค์กร  
(Mindfulness In Organization) โดยการพัฒนาองค์กร สู่การเป็นองค์กรต้นแบบที่มีการพัฒนา จิตเป็นวิถี
และวัฒนธรรมองค์กร  
   2) การพัฒนาความสัมพันธ์ที่เข้าใจและไว้วางใจในทีมด้วยกระบวนการ สื่อสารอย่างสันติ 
(None Violence Communication) ให้เห็นถึงคุณค่าของความเป็นมนุษย์ร่วมกัน การเข้าถึงหัวใจตนเอง
และเกื้อหนุนผู้อ่ืนให้เติบโต และทักษะในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการทำงานร่วมกัน เป็นทีม 
และต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ  
   3) สร้างองค์กรแห่งความสุขตามแนวคิดการสร้างความสุขแบบองค์รวม (Holistic Happy 
Model) โดยจัดให้มีการปฐมนิเทศชี้แจงแนวคิดการสร้างความสุขแบบองค์รวม รับสมัครหน่วยงานที่สนใจ 
ร่วมดำเนินการในระยะแรก มีการประเมินความเปลี่ยนแปลงจากภายในสู่ภายนอกองค์กร การ ติดตาม
ประเมินผล โดยการกำหนดตัวชี้วัด ที่สะท้อนถึง Outcome และ Impact เช่น การวัด ความสุขความสุขใน
ระดับบุคคล โดยใช้แบบวัด HAPPINOMETER ของ สสส. การวัดความอยู่ดี มี สุข ความผูกพันของบุคลากร
ในองค์กร โดยใช้แบบวัด Emo-meter ของ NIDA และการวัดผล สัมฤทธิ์ประสิทธิภาพการบริหารจัดการขอ
องค์กรโดยประเมินจากตัวชี้วัดคุณภาพขององค์กร และ ความสำเร็จขอองค์กร ก่อนและหลังการดำเนินงาน 
(จำนวนข้อร้องเรียนของหน่วยงานลดลง ความ พึงพอใจของผู้ใช้บริการ อัตราการกลับมาใช้บริการ เป็นต้น)  
   4) ส่งเสริมบุคลากรที่มีความต้องการ และมีศักยภาพมาร่วมสร้างความเข้มแข็งในการ
ดำรงชีวิตตาม ปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง เพ่ือลดรายจ่ายประจำวันและเสริมสร้างความสุขในการทำงาน โดย
ไม่มี ภาระหนี้สินครอบครัวมาทำให้ประสิทธิภาพของการทำงานลดลง โดยการรับสมัครบุคลากรเข้า ร่วม
โครงการนำร่อง 100 คน ทั้งจังหวัด และมีการติดตามประเมินผลโดยให้ทุกหน่วยงาน มารับ ดำเนินการต่อ 
ส่งเสริมการนำหลักธรรมทางศาสนามาใช้ในการยกระดับและฟ้ืนฟูสุขภาพจิตของ บุคลากร ผ่านกิจกรรม
ธรรมะรายสัปดาห์ขององค์กรเพ่ือให้บุคคลากรและผู้ใช้บริการเข้า ร่วม เรียนรู้และรับฟังหลักธรรมทาง
ศาสนา เช่น กิจกรรมยกวัดมาไว้ในโรงพยาบาล 
  10. พัฒนาโรงพยาบาลสู่การเป็นโรงพยาบาลแห่งความสุข โดยใช้เกณฑ์มาตรฐาน 8 Happy และ 
M10 (Mind Fullness In Organization) เพ่ือการดูแลความสุขที่ยั่งยืนแก่บุคลากรของโรงพยาบาลเป็น
รายบุคคล  และสร้าง Healthy Idol จากบุคลากรสาธารณสุข และอาสาสมัครสาธารณสุข โดยคัดเลือก
บุคคลต้นแบบจากทุกพ้ืนที่ ในจังหวัด ซึ่งกำหนดคุณลักษณะ พร้อมทั้งผลักดันให้นำค่านิยม MOPH มาใช้ให้
มีการวัดประเมินระดับพฤติกรรม ประเมินเพ่ือค้นหาช่องว่างทางพฤติกรรม สร้าง MOPH Idol และพัฒนา
โปรแกรมบำบัดฟ้ืนฟูความเครียดจากการทำงานของบุคลากรสาธารณสุข โดยประเมินความเครียด
สุขภาพจิตรายบุคคล และจัดกิจกรรมโปรแกรมฟ้ืนฟูความเครียดรายบุคคล 



แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาสุขภาพ จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2564 หน้า 64 

 

 
 

  11. พัฒนารูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรรายบุคคลตลอดอายุการปฏิบัติงานโดยมีการ
ทบทวนทุก 5 ปีเพ่ือให้มีความเชี่ยวชาญทันยุคทันเหตุการณ์และตอบสนองความก้าวหน้าในอาชีพ 
(Succession Plan) 
  12. จัดให้มีระบบการประเมินความพึงพอใจ ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กร นำมาวิเคราะห์เชิงลึก 
และ แก้ปัญหาเฉพาะด้าน เฉพาะกลุ่มได้อย่างเหมาะสม สร้างระบบ Engagement and Retention 
Strategy ให้มีโปรแกรม หลากหลายในการเพิ่มความผูกพันของบุคลากร เช่น Town Hall Meeting เพ่ือลด
ช่องว่างในการสื่อสารระหว่างผู้บริหาร ระดับสูงกับพนักงานและสร้างความเข้าใจในเรื่องทิศทางและนโยบาย
องค์กร  
  13. ริเริ่มให้มีการจัดสวัสดิการประโยชน์เกื้อกูลเพ่ือหนุนเสริมเพ่ิมสุขเพ่ิมผลิตภาพโดย 
    - สนับสนุนให้มีเวทีเรื่องเล่าความสำเร็จจากการทำงานทุก4 เดือน (3 ครั้ง/ปี) โดยมี ผู้บริหาร
เข้าร่วมรับฟังและมีการรวบรวมเพ่ือเผยแพร่ผ่านทางระบบสารสนเทศ และมีการคัดเลือกเรื่องที่ดี 1 เรื่องต่อ
ปีรับรางวัล Best of Year และรับใบประกาศเกียรติคุณ . 
    -สนับสนุนงบประมาณในการจัดตั้งชมรมตามความสนใจของบุคลากรในโรงพยาบาลเพ่ือให้
บุคลากรได้ผ่อนคลายและมีความสุขในการทำงาน สร้างความรักความสามัคคีในองค์กร เช่น ชมรมลีลาศ 
ดนตรีสากล แอโรบิค  
    - จัดสร้างหอเกียรติยศบุคลากรที่มีผลงานเด่นและสร้างคุณูปการระบบสุขภาพจังหวัด
ขอนแก่น (Hall of Fame)  
    - จัดเงินเดือน ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม ทั้งสร้างระบบการให้รางวัลตาม ผลงาน 
การจัดทำระบบตัวชี้วัดระดับบุคคล พร้อมการพัฒนาระบบสวัสดิการที่สูงกว่าสวัสดิการพ้ืนฐานของรัฐ เพ่ือ
การ เสริมสร้างความพึงพอใจ ความมั่นคง และความสุขแก่บุคลากร สร้างบันไดความก้าวหน้าในวิชาชีพของ
บุคลากรทุกกลุ่มงาน โดยเฉพาะในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์เพ่ือหนุนเสริมความเป็นเลิศของโรงพยาบาล 
  14. จัดสถานที่ทำงานและสิ่งแวดล้อมตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกให้เหมาะสมเพื่อให้บุคลากร
สามารถทำงานได้อย่างมีความสุขเต็มตามศักยภาพสร้างวัฒนธรรมการให้บริการที่เป็นเลิศให้บุคลากรทุกกลุ่ม
โดยการพัฒนาห้องออกกำลังกายให้มีความเพียงพอทันสมัย 
  15.พัฒนาระบบการบริหารการเสริมสร้างความสุข ความภาคภูมิใจในวิชาชีพและความศรัทธาต่อ
องค์กร โดยการ 
    - การจัดระบบสวัสดิการและค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและสูงกว่าสวัสดิการพ้ืนฐานของรัฐ
ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยบริการดำเนินการจัดตั้งกองทุนหรือมูลนิธิสวัสดิการของบุคลากรและจัดสวัสดิการ
ระดับ Premium สำหรับบุคลากรที่เสียสละ/ทำความดีชื่อเสียงให้กับองค์กร 
    - จัดให้มีกิจกรรมเสริมสร้างรายได้แก่บุคลากรตามนโยบาย Green Hospital  
    - ส่งเสริมความรักความผูกพันความสามัคคีกิจกรรมทำความดีและสร้างคุณค่าให้เกิดกับทุก
วิชาชีพจัดตั้งหอเกียรติยศบุคลากรของโรงพยาบาลที่สร้างคุณงามความดี และทำประโยชน์ต่อองค์กร จนเป็น
ที่ประจักษ์  
    - ส่งเสริมให้บุคลากรมีสุขภาพดีการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการและการอำนวยความสะดวก
ให้แก่บุคลากรโดยการจัดให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการออกกำลังกายตรวจสุขภาพประจำปีสวัสดิการขั้น
พ้ืนฐานและขั้นที่ ตอบสนองความต้องการของบุคลากรที่เหนือความคาดหมาย พร้อมเชื่อมโยงกับการ
พิจารณาความดีความชอบ ค่าตอบแทน และประโยชน์เกื้อกูล 
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  16. สร้างนวัตกรรมการเสริมสร้างค่านิยมวัฒนธรรมองค์กรและความสุขในการทำงานหลักการ
โดยการให้เจ้าหน้าที่สามารถออกแบบวันเวลาทำงานของตนเองได้ และอำนวยความสะดวกโดยใช้ AI  
(Artificial Intelligence) มาสนับสนุน คือ ออกแบบให้ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ชื่อนวัตกรรมความสุข "Self-
Scheduling Book Online" คือ เจ้าหน้าที่สามารถออกแบบจัดตารางเวรหรือตารางการทำงาน วัดหยุด 
หรือวันลาพักร้อน ตามที่ต้องการได้ด้วยตนเองผ่านระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ โดยสามารถทำได้ทุกที่ทั้งที่
บ้านและที่ทำงาน และยังสามารถแก้ไขได้ตลอด จนกว่าจะมีการนำข้อมูลมาจัดเป็นตารางการทำงานจริง 
พร้อมทั้งสร้างค่านิยมความตรงเวลาของบุคลากร ได้แก่ การเข้าร่วมประชุมการให้บริการประชาชน การ
ปฏิบัติงานตรงต่อเวลา และส่งเสริมการใช้นวัตกรรมในการปฏิบัติงาน หาแนวทางปฏิบัติให้เหมาะสมในการ
ทำงาน  

 
  กลยุทธ์ที่ 5 เสริมสร้างความเข้มแข็งทางการเงิน และธรรมาภิบาลการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ 
  มาตรการและแนวทางปฏิบัติ 
  1. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังสำหรับหน่วยบริการโดยใช้กลไกเพ่ือนช่วยเพ่ือน
ด้วยเครื่องมือ FAI Grading โดยการพัฒนาศักยภาพทีมตรวจประเมินประสิทธิภาพการการบริหารการเงินการ
คลัง FAI Grading และพัฒนาระบบการควบคุมภายในด้านการเงิน ระบบการจัดเก็บรายได้ ระบบบริหารพัสดุ
ระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงด้านบัญชีและการเงิน ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานพร้อมทั้งการสร้าง
เครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารการเงินการคลังที่เป็นเลิศและสร้างทีม CFO ระดับหน่วยบริการที่
เข้มแข็ง 
  2. ผลักดันให้หน่วยบริการมีการจัดทำแผนทางการเงิน7 แผน Business Plan (เพ่ิมรายได้ ลด
รายจ่าย อุดรูรั่ว) และกระตุ้นให้มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนทุกเดือน 
พร้อมทั้งส่งเสริมการจัดเก็บรายได้ให้ครอบคลุมทุกสิทธิครอบคลุมทุกหน่วยบริการและส่งเสริมการบริหาร
การเงินการคลังโดยมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงานในองค์กร 
  3. พัฒนาให้หน่วยบริการสร้างแหล่งรายได้ใหม่จากการเปิดบริการคลินิก Premium ต้นแบบ 
สำหรับผู้รับบริการที่มีกำลังซื้อจากประชาชนในประเทศ และจากประเทศเพ่ือนบ้านในทุกโรงพยาบาลใน
จังหวัด (สิทธิจ่ายเงินเอง) พร้อมทั้งพัฒนาขีดความสามารถแก่หน่วยบริการและหน่วยงานสาธารณสุขทุก
ระดับในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการเงินการคลัง โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ด้านวิเคราะห์
งบการเงินเพ่ือนำไปพัฒนาหน่วยบริการ 
  4. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการการเงินการคลังที่มีประสิทธิภาพทันสมัย
พัฒนาให้หน่วยบริการมีความมั่นคงด้านการเงินการคลัง และพัฒนาระบบการทำงานเป็นทีมโดยใช้กลไกการ
ทำงานแบบมีส่วนร่วม ลดความขัดแย้ง และให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เรื่องระเบียบ  กฎหมาย 
ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี 
  5. ส่งเสริมให้หน่วยงานเป็นองค์กรคุณธรรมโดยใช้กลไกแลกเปลี่ยนเรียนรู้และกำหนดเป็น
มาตรการในระดับจังหวัดตลอดจนพัฒนาหน่วยงานคุณธรรมสู่องค์กรคุณธรรมต้นแบบและเป็นแหล่งศึกษาดู
งานในระดับประเทศ 
  6. พัฒนาหน่วยบริการทุกแห่งให้มีประสิทธิภาพทางด้านการเงินการคลังตามหลักธรรมาภิบาล
โดยการสร้างแรงกระตุ้นให้ทุกหน่วยบริการมีความตระหนักในเรื่องของหลักธรรมภิบาลพร้อมทั้งส่งเสริมให้
หน่วยบริการทุกแห่งได้เรียนรู้จากต้นแบบที่เป็นเลิศ รองรับการเป็นเลิศด้านการเงินการคลังในเขตสุขภาพ   
ที่ 7 และส่งเสริมให้หน่วยบริการทุกแห่งจัดทำ Unit Cost และมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงทางการเงิน         
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มีแผนการเงิน ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว พร้อมทั้งสร้างมาตรการในการลดต้นทุน แต่ไม่ลดความ
สะดวกสบายของผู้มารับบริการ เช่น การประหยัดพลังงานไฟฟ้าโดยการใช้ Solar Cell 
  7. เพ่ิมขีดความสามารถบุคลากรทางการเงินในการเป็นนักวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงินด้าน
รายรับในปัจจุบันและอนาคตพร้อมทั้งสร้างแหล่งรายได้ใหม่จากการเปิดบริการคลินิกPremium ต้นแบบ 
สำหรับผู้รับบริการที่มีกำลังซื้อจากประชาชนในประเทศ และจากประเทศเพ่ือนบ้านในทุกโรงพยาบาลใน
จงัหวัด (สิทธิจ่ายเงินเอง) 
  8. สร้างศูนย์จัดเก็บรายได้ของหน่วยบริการทุกแห่งในจังหวัดให้มีประสิทธิภาพโดยการกำหนด
เป้าหมายการดำเนินงานให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่พัฒนาการสร้างหลักประกันสุขภาพให้ประชาชน
ร่วมกับภาคีเครือข่าย และพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ที่สามารถเรียก
เก็บได้ถูกต้องครบถ้วน และใช้โปรแกรมบริหารจัดการลูกหนี้เพ่ือช่วยตรวจสอบข้อมูลบริการ และเรียกเก็บได้
ครบถ้วน ถูกต้อง พร้อมทั้งจัดบริการตรวจสุขภาพประจำปี แบบเชิงรุกในสิทธิเบิกได้/ สิทธิประกันสังคม 
 
  กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค ที่มีมาตรฐาน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ทันสมัยรองรับการจัดบริการสุขภาพ และยุทธศาสตร์สุขภาพ 
  มาตรการและแนวทางปฏิบัติ 
  1. พัฒนาเครือข่ายด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมพัฒนาส้วมสาธารณะใน สถานบริการสาธารณะ และ 
สถานที่สาธารณะ 13 ประเภท พัฒนาศักยภาพ วิทยากรครู ก. หลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร เช่น การจัดระบบ
การการคัดแยกขยะให้เป็นไปตามมาตรฐานทุกสถานบริการ การจัดให้มีห้องน้ำที่มีมาตรฐานสำหรับ
ผู้รับบริการและผู้พิการ (ทางลาด) โรงพยาบาลปลอดบุหรี่ สุรา และสวมหมวกกันน็อค สถานบริการ
ดำเนินการด้านอาหารปลอดภัย เช่น การจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบจากแหล่งปลอดสารพิษ (โดยจัดซื้อ 70%) จาก
เกษตรอินทรีย์ เป็นต้น 
  2. สร้างระบบสำรองน้ำบาดาลระบบกรองน้ำสร้างระบบสำรองน้ำไว้ใช้ในยามขาดแคลนและเมื่อ
เกิดปัญหาภัยแล้งโดยจัดหาจากแหล่งน้ำบาดาลและจัดให้มีระบบกรองน้ำ สำหรับการสำรองไฟฟ้าในสถาน
บริการทุกระดับ จัดให้มี Solar cell หรือเครื่องสำรองไฟ 
  3. การวางแผนจัดการพ้ืนที่เพ่ือรองรับการขยายบริการในอนาคตโดยมีการมีส่วนร่วมจากภาคี
เครือข่าย 
  4. โรงพยาบาลทุกแห่งผ่านเกณฑ์Green and Clean Hospital ในระดับ D – Plus (ผ่านเกณฑ์
อาหารปลอดภัย, การจัดระบบอาชีวอนามัย) ยกระดับมาตรฐานตามแนวทางงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 
  5. โรงพยาบาลทุกแห่งมีระบบบำบัดน้ำเสียได้มาตรฐานโดยการติดตามกำกับอย่างต่อเนื่องและ
สนับสนุนงบประมาณ 
  6. การสร้างสภาพแวดล้อมการบริการในหน่วยบริการผู้ป่วยในอย่างมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างที่เน้น
ความสะดวกสบายสวยงามความปลอดภัยและการออกแบบสภาพแวดล้อมการบริการที่สอดคล้องกับผู้ป่วย
แต่ละประเภท ในระดับโรงพยาบาลชั้นนำ  
   - การสร้างสภาพแวดล้อมภายในที่เอื้อต่อการบริการผู้สูงอายุ (Elder Friendly Hospital)  
   - การสร้างสภาพแวดล้อมภายในที่เอ้ือต่อการบริการผู้ป่วยเด็ก (Child Friendly Hospital) 
   - การสร้างสภาพแวดล้อมภายในที่เอื้อต่อการบริการคนพิการ (Disabled Friendly Hospital)  
   - การสร้างสภาพแวดล้อมภายในที่เอ้ือต่อผู้ป่วยระยะสุดท้าย  (Palliative Care Friendly 
Hospital)  
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   - การจัดบริการเพ่ือรองรับกลุ่มผู้ป่วยและผู้ใช้บริการทุกศาสนา (Legion Friendly Hospital)  
   - การสร้างสภาพแวดล้อมภายในและระบบบริการสุขภาพที่เอ้ือต่อการอุปัฎฐากภิกษุสงฆ์และ
สามเณรที่สอดคล้องกับหลักธรรมวินัยและมีมาตรฐานการจัดบริการทางแพทย์  (Buddhist Monks 
Friendly Hospital) 
  7. การเสริมสร้างการเป็นเครือข่ายบริการสุขภาพที่ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
โดยการปรับปรุงระบบการจัดการขยะ น้ำเสีย การเปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอดประหยัดพลังงานทั้งระบบ การ
ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ สำหรับให้แสงสว่างพ้ืนที่ทางเดินและพ้ืนที่ด้านนอก การนำระบบโซล่ารูฟมาใช้เพื่อลด
การพ่ึงพาพลังงานไฟฟ้า และการจัดการ โซนนิ่งในโรงพยาบาลที่คำนึงถึงความปลอดภัยและลดมลพิษ พร้อม
ทั้งการปรับและออกแบบสภาพแวดล้อมภายในที่เอ้ือต่อการ จัดบริการต่อผู้ป่วยอย่างปลอดภัย มีมาตรฐาน 
และมีความสุข พร้อมการพัฒนาสู่มาตรฐานโรงพยาบาลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐาน ISO 14000 
  8. จัดสร้างศูนย์บริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการประกอบด้วยศูนย์อาหารร้านเสริม
สวยร้านจำหน่ายของเยี่ยมและดอกไม้ร้านสะดวกซื้อ 24 ชั่วโมง ตู้ ATM จัดให้มีกิจกรรมระหว่างรอรับ
บริการ เช่น นวดผ่อน คลาย สอนพับกระดาษ ภูมิปัญญาชาวบ้าน เป็นต้น   
  9. จัดระเบียบภายในโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้มีความสงบเรียบร้อยให้
มีความปลอดภัยการจัดระเบียบการสร้างจุดจอดรถยนต์รถจักรยานยนต์ให้ผู้รับบริการและบุคลากรการเพ่ิม
กล้อง CCTV ให้ ครอบคลุมทั่วทั้งโรงพยาบาลและเชื่อมโยงกับระบบการรักษาความปลอดภัยของตำรวจ 
พร้อมทั้งการจัดระเบียบการจราจร ด้านหน้าโรงพยาบาลเพ่ือรักษาความปลอดภัยของโรงพยาบาลและ
เจ้าหน้าที ่
  10. เตรียมพ้ืนที่รองรับความเชื่อทางศาสนาและการปฏิบัติศาสนกิจเช่นห้องสวดมนต์นั่งสมาธิ
ละหมาดเป็นต้น 
  11. การออกแบบให้มีพ้ืนที่สีเขียวโดยรอบพ้ืนที่โครงการ เพ่ือให้ร่มเงาเกิดบรรยากาศร่มรื่นชื่นใจ 
และช่วยป้องกันมลภาวะ ทางอากาศทั้งเสียง ควัน และฝุ่นจากภายนอกโครงการ โดยการ ปลูกไม้ รุกขชาติ
เป็นแนวล้อมรอบโครงการ เช่น ไม้ยาง ไม้ตะเคียน เป็นต้น และปลูกไม้ติณชาติเป็นรั้วรอบโรงพยาบาล เช่น 
ข่อย เป็นต้น  
  12. ออกแบบภูมิทัศน์ที่เอ้ือให้เกิดความสงบ และสอดแทรกคติคำสอนสอดแทรกธรรมชาติเข้าไป
ยังงานสถาปัตยกรรม โดยการปลูกต้นไม้กระจายไปยังแผนกต่าง ๆ ของ โรงพยาบาลโดยการใช้ไม้ประดับ
ตกแต่งภายในอาคาร เพ่ือให้เกิด ความสดชื่น ผ่อนคลาย และปลูกไม้ยืนต้นบริเวณโถงภายในภายใน อาคาร 
โดยเปิดมุมมองจากพ้ืนที่ต่าง ๆ เช่น โถงพักคอย ห้องพักผู้ ป่วยแผนกผู้ป่วยหนัก ( ICU) ห้องพักแผนกไต
เทียม เป็นต้น เพ่ือให้ เกิดความสงบ และร่มรื่น  
  13. การใช้น้ำเป็นส่วนตกแต่งทั้งภายนอกและภายในอาคารได้แก่ บ่อน้ำ ผนังนํ้าตก นํ้าพุ เป็นต้น
เพ่ือให้เกิดความสดชื่น และความผ่อนคลาย การออกแบบสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจ เพ่ือให้จิตใจของผู้ป่วย และ
ผู้ใช้งานระลึกถึงสิ่งดีงาม นำไปสู่จิตใจอันเป็นกุศล 
  14. เตรียมพื้นท่ีรองรับความเชื่อทางศาสนา3 ศาสนาได้แก่ ห้องสวดมนต์ นั่งสมาธิสำ หรับศาสนา
พุทธ ห้องสำหรับขอพรจากพระผู้เป็นเจ้าสำ หรับศาสนาคริสต์ และห้องละหมาดสำ หรับศาสนาอิสลาม 
  15. สร้างพ้ืนที่ให้สอดคล้องรองรับกับความเชื่อท้องถิ่นของคนอีสานเพ่ือเป็นที่พ่ึงพิงทางจิตใจให้
เกิดความหวังและกำลังใจกับผู้ป่วยและญาติ 
    - พ้ืนที่สำหรับประกอบพิธีรำผีฟ้าเป็นห้องที่ที่มิดชิดและเป็นส่วนตัวเพ่ือไม่ให้รบกวนผู้อ่ืน ๆ  
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    - พ้ืนที่ประกอบพิธีรับศพที่เป็นสัดส่วนรวมทั้งสร้างบรรยากาศให้เกิดความผ่อนคลายให้ญาติ
ที่มาประกอบพิธีรับศพด้วยโดยมีพ้ืนที่ภายนอกอาคารที่มีต้นไม้ให้ความร่มรื่น 
    - เตรียมพื้นท่ีบนบานเรื่องอาการเจ็บป่วย 
    - ประติมากรรมท่ีให้ความงามรวมทั้งเชื่อมโยงไป ถึงความเชื่อความศรัทธาของคนในท้องถิ่น 
    - เป็นโรงพยาบาลที่มีสภาพแวดล้อมเอ้ือให้เกิดมิตรภาพบำบัด 
    - สร้างพ้ืนที่และจัดวางเฟอร์นิเจอร์ที่สอดคล้องกับการใช้งานที่เอ้ือให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
กัน (ผู้ป่วยญาติแพทย์และบุคลากร) บริเวณโถงพักคอยในแผนกต่างๆ 
  16. จดัพ้ืนที่รองรับญาติผู้ป่วย ซึ่งใช้สำหรับรับประทาน อาหาร และใช้ในการพักผ่อนระหว่างรอ
เยี่ยมไข้ บริเวณสวน ภายนอกอาคารและที่จอดรถ รวมทั้งเตรียมพ้ืนที่สำหรับคนทำงานจิตอาสา ที่
อาสาสมัคร มาช่วยงานบริการต่าง ๆ ในโรงพยาบาล ได้แก่ เคาน์เตอร์บริการ พ้ืนที่แสดงดนตรีจิตอาสา ห้อง
ประชุม และอบรมจิตอาสา  
  16. จัดพ้ืนที่ให้ความรู้ความเข้าใจและปรึกษาเรื่องการรักษาระหว่างแพทย์พยาบาลกับผู้ป่วยและ
ญาติเพ่ือให้คลายความเครียดและความกังวลใจของผู้ป่วยและญาติเป็นโรงพยาบาลที่มีบรรยากาศอบอุ่น
เหมือนอยู่บ้านเพ่ือให้ผู้ป่วยและญาติเกิดความรู้สึกคุ้นเคย 
  17. กำหนดเส้นทางสัญจรของผู้ใช้งานแต่ละประเภทที่ชัดเจน เพ่ือไม่ให้เกิดการสัญจรที่เป็นภาพ
ไม่น่ามอง ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ป่วยและญาติ เกิดความเครียดและความกังวล เช่น การแยกเส้นทาง สัญจรของ
ผู้ป่วยฉุกเฉินและผู้ใช้งานอ่ืน ๆ เส้นทางสัญจรของผู้ป่วยที่เสียชีวิตในโรงพยาบาลกับผู้ใช้งานอ่ืน ๆ เป็นต้น 
  18. กำหนดตำแหน่งพ้ืนที่ใช้สอยที่ชัดเจนเป็นสัดส่วนเพ่ือเกิดการใช้งานที่มีประสิทธิภาพและเกิด
การบริหารจัดการที่รวดเร็วเช่นแผนกตรวจสุขภาพที่มีการบริหารจัดการทั้งระบบสามารถตรวจสุขภาพและ
จ่ายเงินเสร็จสิ้นในแผนกเป็นต้นเป็นโรงพยาบาลที่เรียบง่าย โดยออกแบบโครงสร้างที่ ตรงไปตรงมา เพ่ือ
ประหยัดงบประมาณในการก่อสร้าง เนื่องจาก การลงทุนกับงบประมาณการก่อสร้างมาก ก็จะส่งผลต่อค่า
รักษา พยาบาลของผู้ป่วยให้สูงขึ้นด้วย 
  19. สร้างหน่วยบริการโดยการจัดบริการทางการแพทย์พรีเมี่ยมรวมทั้งปรับโครงสร้ างสถานที่ 
สิ่งแวดล้อมของหน่วยบริการที่ เอ้ือให้เกิดการเยียวยาทั้งทางกายและจิตใจ โดยเทคโนโลยี Artificial 
intelligence 
 

1. แผนงาน โครงการ 
 1) โครงการ KK Health KM 

   2) โครงการSMART People SMART Work 
   3) โครงการ:  Happy Organization 
   4) โครงการองค์กรแห่งการเรียนรู้และสร้างสุข 
   5) โครงการเสริมสร้างความม่ันคงทางการเงินการคลังในหน่วยบริการ 
   6) โครงการOptimal Healing  Environment Hospital โรงพยาบาลที่มีสภาพแวดล้อมที่
เอ้ือต่อการรักษาที่ด ี
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาระบบสุขภาพเพื่อหนุนเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ และการเติบโตของคุณภาพชีวิต 

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
 

1. แนวคิดและหลักการ 
  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กำหนดให้รัฐมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่าง
ยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการ 
เพ่ือเกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกัน ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศ
พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ โดยมี
บทบาทสำคัญภายใต้ยุทธศาสตร์ฉบับนี้ โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างสามสามารถในการแข่งขัน 
ภายใต้พ้ืนฐานแนวคิด3 ประการ ได้แก่ “ต่อยอดอดีต ปรับปัจจุบัน และสร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” เพ่ือทำ
ให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนควบคู่ไป
กบการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพ่ิมข้ึนของคนชนชั้นกลางในประเทศได้ในคราวเดียวกัน 
โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ที่ เกี่ยวข้อง ดังนี้1) ประเด็นยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 2) ประเด็น
ยุทธศาสตร์อุตสาหกรรม และบริการแห่งอนาคตและ 3) ประเด็นยุทธศาสตร์สร้างความหลากหลายด้านการ
ท่องเที่ยว 
  ภาพรวมของกรอบแนวทางการปรับโครงสร้างธุรกิจบริการสุขภาพ ยึดตามทิศทางและเป้าหมาย  
ตาม “แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพของเอเชีย (ปี 2547-2551)”  
ของกระทรวงสาธารณสุข และ “ยุทธศาสตร์การเพ่ิมศักยภาพด้านบริการทางการแพทย์ของไทย” ของ
สมาคมโรงพยาบาลเอกชน ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว โดยเป็นการนำเสนอวิธีการที่จะ
นำไปสู่เป้าหมายรายได้ ตามที่กระทรวงฯ ได้วางไว้ และเสนอทางเลือกใหม่ เพ่ือเร่งเพ่ิมสัดส่วนรายได้ของ
ธุรกิจบริการสุขภาพ โดยเน้นธุรกิจบริการทางการแพทย์ (Medical Service) ในฐานะเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพ
ความพร้อม และสร้างรายได้สูงสุดในบรรดาธุรกิจบริการสุขภาพ โดยกรอบการนำเสนอแนวทางการปรับ
โครงสร้างธุรกิจบริการทางการแพทย์ประกอบด้วย (1) เร่งผลักดันยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุข โดย
บูรณาการแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงฯ กับข้อเสนอของภาคเอกชนให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการสร้างรายได้ 63,822 ล้านบาท ในปี 2551 (2) เสนอทางเลือกใหม่ในการ
เร่งรัดขยายฐานบริการ และสร้างมูลค่าเพ่ิม (Value Creation) เพ่ือเร่งเพ่ิมสัดส่วนรายได้ของธุรกิจบริการ
สุขภาพ โดยเน้นธุรกิจบริการทางการแพทย์ (Medical Service) เนื่องจากเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพ มีความ
พร้อม และสร้างรายได้มากที่สุดถึงร้อยละ 75 ของโครงสร้างแหล่งรายได้ของธุรกิจบริการสุขภาพ 

 
2. วัตถุประสงค ์
  2.1เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรมบริการสุขภาพและการสาธารณสุขเพ่ือสร้าง
โอกาสทางเศรษฐกิจให้กับพ้ืนที่ 
  2.2 เพ่ือพัฒนาระบบการบริการด้านการสาธารณสุขรองรับความจำเป็นในการพัฒนาเศรษฐกิจ
การบริการธุรกิจของพ้ืนที่ 
  2.3เพ่ือสร้างโอกาสทางธุรกิจจากการจัดบริการสุขภาพของหน่วยบริการสุขภาพ 
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3. เป้าประสงค์ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ (Goal) 
ตัวชี้วัด 

(ผู้รับผิดชอบ) 
ผลงานที่
ผ่านมา 

ค่าเป้าหมาย 
2563 2564 2565 

ระ บ บ บ ริ ก ารส าธ ารณ สุ ข มี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส
รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจของ
จังหวัด 

ค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของ
ผู้ประกอบการที่มีต่อการบริการด้าน
ใบอนุญาตและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ขอนแก่น 

 80 85 90 

ระบบบริการสุขภาพสามารถสร้าง
โอกาสทางเศรษฐกิจ สร้างงาน 
อาชีพ รายได้แก่ชุมชน 

จำนวนรายได้จากการจัดบริการ 
พรีเมียมรองรับกลุ่มที่มีกำลังซื้อของ
หน่วยบริการสุขภาพ ตามแผนงาน
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์   

 50 70 100 

จำนวนการสร้างงาน อาชีพ จาก
ระบบการแพทย์แผนไทย นวดไทย 
และวิสาหกิจชุมชนต่อเนื่องจากการ
บริการสุขภาพ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

 1,000 1,200 1,500 

 
4. กลยุทธ์มาตรการ 
  กลยุทธ์ที่ 1ส่งเสริม และพัฒนาความพร้อมในการสร้างโอกาสทางธุรกิจการบริการสุขภาพ 
เชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพกับพื้นที่ และอาเซียน 
  มาตรการและแนวทางปฏิบัติ 
  1. ขยายความเชื่อมโยงของภารกิจขององค์กรภาคีภาครัฐที่เกี่ยวข้องกันด้านสุขภาพให้มีบทบาทที่
ชัดเจนมากข้ึนในการขับเคลื่อนแผนสุขภาพของจังหวัด 
  2. จัดทำข้อมูลพ้ืนฐานข้อมูลผู้ประกอบการธุรกิจบริการสุขภาพในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่นและ
แบ่งกลุ่มตามผลิตภัณฑ์สุขภาพ  
  3. ประสานข้อมูลกับภาคีเครือข่าย (ป่าไม้จังหวัดสำนักงานเกษตรจังหวัดพัฒนาชุมชนจังหวัด 
อุตสาหกรรมจังหวัด สำน ักงานพาณิชย์จังหวัด) เพ่ือนำข้อมูลพ้ืนฐานในการวางแผนพัฒนางานมาบูรณางาน
ร่วมกัน สู่การขับเคลื่อนเชิงระบบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การพัฒนากระบวนการเข้าออกในพ้ืนที่ ชายแดน 
เพ่ือการส่งตัวผู้ป่วยมารับการรักษาในจังหวัด 
  4. ส่งเสริมหน่วยบริการในพ้ืนที่ร่วมกับองค์กรภาคีเพ่ือการค้นหาจุดเด่นด้านบริการสุขภาพหรือ
ผลิตภัณฑ์เด่นด้านบริการสุขภาพของแต่ละพ้ืนที่และส่งเสริมให้มีจุดเด่นในพ้ืนที่เพ่ือเชื่อมโยงกับเส้นทางการ
ท่องเที่ยวในจังหวัด 
  5. ให้การสนับสนุนการพัฒนามาตรฐานการสาธารณสุขแก่ผู้ประกอบการของจังหวัดให้มีขีด
ความสามารถในการแข่งขันได ้
  6. สนับสนุนให้มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืนเช่นการประชาสัมพันธ์สร้างการ
รับรู้ให้ผู้ประกอบการ 
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  กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขของจังหวัดให้สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ทันสมัย 
มืออาชีพรองรับการพัฒนาธุรกิจของผู้ประกอบการในจังหวัด 
  มาตรการและแนวทางปฏิบัติ 
  1. พัฒนาระบบการให้บริการผู้ประกอบการที่เน้นความสะดวกรวดเร็วโดยการยกระดับการบริการ
สู่Smart Service ณ ศูนย์บริการสุขภาพแบบเบ็ดเสร็จ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น โดยการ
พัฒนาระบบการรับคำขอของผู้ประกอบ อำนวยความสะดวกให้มีความรวดเร็ว ทันสมัย (Smart Counter 
Service) พัฒนาระบบคิว (E-queuing) พัฒนาระบบให้คำปรึกษา (E-consult) ใช้ AI ตอบคำถามอัตโนมัติ 
พัฒนาระบบฐานข้อมูลสถานประกอบการ (E-document) และพัฒนาระบบการชำระเงิน (E-payment) 
  2. พัฒนาระบบตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพโดยการยกระดับการดำเนินงาน
สู่Smart Surveillance  โดยสนับสนุนสถานประกอบการที่ให้บริการด้านสุขภาพมีการตรวจมาตรฐานตนเอง 
(Smart Self-Assessment) โดยระบบอิเล็กทรอนิกส์และสร้างระบบการตรวจสถานประกอบการที่ให้บริการ
ด้านสุขภาพ พร้อมทั้งพัฒนาระบบการตรวจสอบการเฝ้าระวังให้ทันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
  3. พัฒนาระบบการแจ้งเตือนผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัย (Safety Alert) แก่หน่วยบริการ
สุขภาพทุกระดับ รวมทั้งผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ และผู้บริโภคสู่ Smart Alert System  
เช่น ผู้บริโภคเข้าถึงข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัย ข้อมูลการรายงานผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัย 
ถูกต้อง แม่นยำ และการจัดการปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัย ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ 
ทันเวลา เป็นต้น 
 

  กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ อาหารสุขภาพ และแบรนด์
สุขภาพ ของวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ผู้ประกอบการใหม่ที่เข้มแข็ง 
แข่งขันได้ 
  มาตรการและแนวทางปฏิบัติ 
  1. พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ที่สอดคล้องกับการดำเนินการทางกฎหมาย 
เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพมาตรฐานและสร้างงาน อาชีพแก่ชุมชน 
  2. ส่งเสริมความรู้ให้กับผู้ประกอบการให้ความรู้เรื่องมาตรฐานสถานที่มาตรฐานผลิตภัณฑ์และ
การปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายการสนับสนุนการพัฒนาถนนอาหารปลอดภัยร้านอาหารประจำพ้ืนที่
ปลอดภัย ส่งเสริมท้องถิ่นพัฒนาข้อบังคับ ข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ ทางการสาธารณสุขในการพัฒนาให้เป็น
เมืองอาหารปลอดภัย  
  3. การส่งเสริมองค์ความรู้ภูมิปัญญาทางสุขภาพของชุมชนเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับชุมชน 
  4. ส่งเสริมการสร้างรายได้จากวิถีสุขภาวะ แก่ชุมชนบูรณาการการสร้างรายได้กับการสร้าง
สุขภาพผ่านกลไกของวิสาหกิจชุมชน 
  5. ร่วมบูรณาการความร่วมมือกับองค์กรภาคีในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านสุขภาพทั้ง
การบริการและสินค้ามุ่งเน้นการยกระดับขีดความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่การแข่งขันร่วมมือกับ
หน่วยงานด้านแรงงานเพ่ือการพัฒนาทักษะแรงงาน รองรับการขยายตัวของธุรกิจสุขภาพของจังหวัด พร้อม
ทั้งส่งเสริมความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย เช่น กระทรวงเกษตร พาณิชย์ อุตสาหกรรม พัฒนาชุมชน ในการ
ยกระดับผลิตภัณฑ์สุขภาพให้ได้มาตรฐานที่เข้มแข็ง  
  6. ยกระดับผลิตภัณฑ์สร้างแบรนด์สินค้าที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ สร้างอัตลักษณ์ที่บ่งบอกความ
ขอนแก่น 
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  7. ส่งเสริมสนับสนุนหน่วยบริการสุขภาพของจังหวัดในการนำผลิตภัณฑ์สุขภาพของชุมชนนำมาสู่
การใช้ในหน่วยบริการสุขภาพในจังหวัดและส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพให้
ได้มาตรฐานและสร้างฐานเศรษฐกิจชุมชน สร้างงาน อาชีพแก่ประชาชน 

 

  กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริม การสร้างงาน อาชีพจากนวดไทย สมุนไพรไทย และนวัตกรรมการบริการ
สุขภาพ 
  มาตรการและแนวทางปฏิบัติ 
  1. จัดทำฐานข้อมูลกลุ่มผู้ปลูกผู้แปรรูปสมุนไพรและพร้อมทั้งประสานความร่วมมือกับภาคี
เครือข่ายเช่นกระทรวงเกษตรพาณิชย์ อุตสาหกรรม พัฒนาชุมชน ในการยกระดับวัตถุดิบสมุนไพรให้ได้
มาตรฐาน ในการผลิตยาสมุนไพรที่ใช้ในหน่วยบริการสาธารณสุขทุกระดับ และสร้างมูลค่าเศรษฐกิจในชุมชน 
  2. ยกระดับภูมิปัญญาด้านการแพทย์แผนไทยผลิตภัณฑ์สมุนไพรและยาสมุนไพรสู่นวัตกรรมและ
การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ เช่น นวดสปาอัตลักษณ์อีสาน  
  3. ส่งเสริมการสร้างอาชีพนวดในชุมชนและสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพที่ผ่านการพัฒนาขีด
ความสามารถตามมาตรฐานการนวดเพ่ือสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข 
  4. เพ่ิมขีดความสามารถในการจัดบริการทางการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทยในหน่วยบริการ
สุขภาพระดับปฐมภูมิ ทั้งด้านการพัฒนาบุคลากร การพัฒนาระบบบริการ สถานที่ให้บริการ เพ่ือเป็นแหล่ง
ผสานเศรษฐกิจของชุมชนจากฐานการจัดบริการทางการแพทย์ สนับสนุนหน่วยบริการที่มีความพร้อมเป็น
แหล่งแปรรูปสมุนไพรจากชุมชน  หรือ ให้การสนับสนุนการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรในชุมชน 
หรือเป็นแหล่งบริการนวดไทยในชุมชน 
  5. ส่งเสริมชุมชนร่วมผลิตสมุนไพรคุณภาพและที่เป็นที่ต้องการในการจัดบริการสุขภาพพร้อมทั้ง
ประสานความร่วมมือกับวิสาหกิจในชุมชนในพ้ืนที่เพ่ือเป็นหน่วยรับชื้อและส่งเสริมให้หน่วยบริการสุขภาพ
นำมาผลิตและแปรรูปเป็นสมุนไพร เพ่ือให้บริการแก่ประชาชนได้  ภายใต้แบรนด์ของสถานบริการนั้น ๆ 
  6. รว่มมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำฐานข้อมูลสถานบริการสุขภาพด้านการแพทย์แผน
ไทย สมุนไพรของชุมชน (สปา ร้านนวดไทย คลินิกการแพทย์แผนไทย ร้านขายยาสมุนไพร) การแพทย์
ทางเลือก และการแพทย์พ้ืนบ้านของชุมชน และพัฒนาให้อยู่ในรูปแบบแอพพลิเคชั่นเชื่อมโยงกับ
แอพพลิเคชั่นด้านการท่องเที่ยวอ่ืน เพ่ือเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยวในการเลือกใช้บริการสุขภาพใน
สถานบริการของชุมชน ทั้งนี้เชื่อมโยงกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หรือโรงพยาบาลชุมชน 
  7. การพัฒนามาตรการในการจัดการสมุนไพรเพ่ือคุณค่าทางสุขภาพและการสร้างงานสร้างอาชีพ
เศรษฐกิจแก่ชุมชน 
   1. แผนงานโครงการ 

1) โครงการสร้างคุณค่าเศรษฐกิจด้วยแพทย์แผนไทยและภูมิปัญญาสุขภาพ  
จังหวัดขอนแก่น 

2) โครงการ Smart Service แบบครบวงจร 
3) โครงการผลิตภัณฑ์สุขภาพปลอดภัย สร้างมูลค่าเศรษฐกิจ (Khon Kaen Premium 

Product) 
4) โครงการนวดไทย สมุนไพรไทย สร้างสุขภาพ สร้างอาชีพชุมชน 
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บทที่ 4 
แผนปฏิบัติการเพ่ือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 

  

 การแปลงยุทธศาสตร์บูรณาการสู่การพัฒนาสุขภาพจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2563 - 2565  
ไปสู่การปฏิบัติประกอบด้วยโครงการหลัก 20  โครงการ ดังต่อไปนี้ 

1) โครงการขอนแก่นเมืองนิเวศน์สุขภาวะ 
2) โครงการอนามัยสิ่งแวดล้อมดี ชีวีปลอดภัย    
3) โครงการประชาชนวัยทำงาน สุขภาพดี งานดี รายได้ดี 
4) โครงการอาหารปลอดภัย ผู้บริโภคปลอดโรค 
5) โครงการ SMART Synergy Team 
6) โครงการหมู่บ้านสุขภาพพ่ึงตนเอง พ่ึงกันเอง 
7) โครงการรวมพลังชุมชนเพ่ือคุณภาพชีวิตประชาชนที่ยั่งยืน 
8) โครงการพัฒนาระบบคุณภาพในหน่วยบริการสุขภาพรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ 
9) โครงการบริการทางการแพทย์ ลดความเหลื่อมล้ำ ประชาชนสุขใจ  ไร้รอยต่อ 
10) โครงการ นวัตกรรมทางการแพทย์ เพ่ือประชาชน   
11) โครงการ KK Health KM 
12) โครงการ SMART People SMART Work 
13) โครงการ :  Happy Organization 
14) โครงการองค์กรแห่งการเรียนรู้และสร้างสุข 
15) โครงการเสริมสร้างความม่ันคงทางการเงินการคลังในหน่วยบริการ 
16) โครงการ Optimal Healing  Environment Hospital โรงพยาบาลที่มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือ

ต่อการรักษาที่ดี 
17) โครงการสร้างคุณค่าเศรษฐกิจด้วยแพทย์แผนไทยและภูมิปัญญาสุขภาพ จังหวัดขอนแก่น 
18) โครงการ Smart Service แบบครบวงจร 
19) โครงการผลิตภัณฑ์สุขภาพปลอดภัย สร้างมูลค่าเศรษฐกิจ (Khon kaen Premium 

Product) 
20) โครงการนวดไทย สมุนไพรไทย สร้างสุขภาพ สร้างอาชีพชุมชน 
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แผนปฏิบัติการเพ่ือการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาสุขภาพจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2563 – 2565 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การระดมพลังภาคีทุกภาคส่วน ทุกระดับร่วมสร้างเมืองนิเวศน์สุขภาพชุมชนที่เข้มแข็ง เอ้ือต่อการพัฒนาสุขภาพของทุกกลุ่มวัย 

กิจกรรมที่สำคัญของโครงการ 
ผลผลิต ตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(ที่มา) 
ระยะเวลาดำเนินงาน 

หมายเหตุ 
2563 2564 2565 

1. โครงการขอนแก่นเมืองนิเวศน์สุขภาวะ 
1. พัฒนาศักยภาพครอบครัวในการจัดการ
ปัญหาภัยคุกคามทางด้านมลพิษและ
สิ่งแวดล้อมจากขยะพิษและสารเคมีมลพิษ
ทางอากาศ ที่ส่งผลต่อนิเวศน์สุขภาพ 

ครัวเรือนมีการจัดการขยะพิษ
และสารเคม ีมลพิษทางอากาศ
จำนวน 57,6964   ครัวเรือน 

อปท. 
สสอ. 

- 
อปท. 

 

   ตามความ
เหมาะสมของ
งบประมาณ
ของท้องถิ่น 

2. ส่งเสริมสถานประกอบการร่วมพัฒนา
นิเวศน์สุขภาพในองค์กร 
 

 สถานประกอบการที่พัฒนาสู่
มาตรฐานสถานประกอบการ
ส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 100 แห่ง
(โรงงาน, SME,สถาน
ประกอบการทุกระดับ, โรงแรม) 

อุตสาหกรรม
จังหวัด  
สสจ.ขอนแก่น 
อปท. 
 

- 
อุตสาหกรรม
จังหวัด  
 

    

3.พัฒนาและใช้ระบบฐานข้อมูลอนามัย
สิ่งแวดล้อมท่ีส่งผลต่อสุขภาวะในระดับ
จังหวัด 
 

หน่วยงานระดับจังหวัด ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานการจัดทำ Big 
Data ข้อมูลอนามัยสิ่งแวดล้อม 

สสจ.ขอนแก่น 
ทสจ. 
สิ่งแวดล้อม
ภาคท่ี 10 ขก. 

- 
สสจ.

ขอนแก่น 
 

   บูรณาการงาน 
IT สสจ.
ขอนแก่น 

4.พัฒนาศักยภาพเครือข่าย ให้เกิดชุมชน 
Complex Health Park  ผ่านแนวคิด 
“หมู่บ้านนิเวศน์สุขภาพ” 
 

มีชุมชน Complex Health 
Park  “หมู่บ้านนิเวศน์สุขภาพ”  
จำนวน 26 แห่ง  
(อำเภอละ 1 แห่ง) 

อปท. 
สสจ.ขอนแก่น 
 

- 
อปท. 
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กิจกรรมที่สำคัญของโครงการ 
ผลผลิต ตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(ที่มา) 
ระยะเวลาดำเนินงาน 

หมายเหตุ 
2563 2564 2565 

2. โครงการอนามัยสิ่งแวดล้อมดี ชีวีปลอดภัย    
1.พัฒนาความรอบรู้ด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของตนเอง
และครอบครัว 

ประชาชนอายุ 10 ปีขึ้นไป มี
ความรอบรู้ด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
จำนวน 1,619,392 คน และ 
จำนวน 576,964 ครัวเรือน 
 

สสจ.ขอนแก่น 
 

10.00 
ล้านบาท 

(งบจังหวัด)  

    

2.พัฒนาระบบการจัดการอนามัย
สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความ
ปลอดภัยในพื้นที่ชุมชนเมือง และชนบท 
ให้มีมาตรฐาน 

มี อปท. ผ่านมาตรฐาน ระบบ
การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม         
อาชีวอนามัย และความ
ปลอดภัยในพื้นที่ชุมชนเมือง 
และชนบท จำนวน 224 แห่ง 
 

อปท. 
 

10.00 
ล้านบาท 

(งบจังหวัด) 

    

3. ตำบลจัดทำข้อตกลงความร่วมมือ 
ธรรมนูญสุขภาพ ระดับหมู่บ้าน ตำบล 
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และ
ความปลอดภัยในชุมชน 
 

ตำบลจัดทำข้อตกลงความ
ร่วมมือ ธรรมนูญสุขภาพ ระดับ
หมู่บ้าน ตำบล ด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม    อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยในชุมชนจำนวน 
199 ตำบล 
 
 
 

อปท. 
สสอ. 
 

10.00 
ล้านบาท 

(งบจังหวัด) 
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กิจกรรมที่สำคัญของโครงการ 
ผลผลิต ตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(ที่มา) 
ระยะเวลาดำเนินงาน 

หมายเหตุ 
2563 2564 2565 

3. โครงการประชาชนวัยทำงานสุขภาพดีงานดีรายได้ดี 
1. เพ่ิมศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขให้มี
ความรู้ เข้าใจ และมีประสบการณ์ในงาน
สร้างเสริมสุขภาพ  ป้องกันควบคุมโรค 
และจัดการปัจจัยคุกคามสุขภาพ ในการ
ทำงาน 

บุคลากรสาธารณสุข จังหวัด
ขอนแก่น 
รพ.สต.  จำนวน 248  คน 
รพ.ศ/รพท./รพช.  26 คน 
สสอ.  26 คน 

NCD 
คร. 
คบ. 
สวล. 

     

2. พัฒนาช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย 
และเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 

Web /Application 
1 ช่องทาง 
 

IT/สวล.      

3. พัฒนาระบบฐานข้อมูลความเสี่ยงใน
การทำงาน 

ฐานข้อมูลระดับจังหวัด  IT/สวล.      

4. ส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรลดการใช้
สารเคมี 

เกษตรกรในจังหวัดขอนแก่น 
จำนวน .....คน 

สวล.      

5. สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรค 
และจัดการปัจจัยคุกคามสุขภาพ ในการ
ทำงาน 

ประชากรวัยทำงานได้รับการคัด
กรองตรวจสุขภาพประจำปี   
- ในระบบ ร้อยละ 100 
- นอกระบบ อย่างน้อย 

ร้อยละ 10 

สวล.      

6. สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ (HL) และ
การสร้างนวัตกรรมสุขภาพระดับหมู่บ้าน 

นวัตกรรมการ HL ประชากรวัย
ทำงาน ในจังหวัดขอนแก่น  
ระดับจังหวัด    1 เรื่อง    
 

สวล./IT      
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กิจกรรมที่สำคัญของโครงการ 
ผลผลิต ตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(ที่มา) 
ระยะเวลาดำเนินงาน 

หมายเหตุ 
2563 2564 2565 

4. โครงการอาหารปลอดภัย ผู้บริโภคปลอดโรค 
1. พัฒนาระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพและความปลอดภัย
ทางด้านอาหาร 

1.วัตถุดิบในการผลิตอาหารและ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ตรวจสอบ
ปลอดสารปนเปื้อน 100% 
2.สถานที่ผลิตอาหารและ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน 100% 
3.เรื่องร้องเรียนได้รับการจัดการ
ตามเวลาที่กำหนด 80% 

คบ./เกษตร/
อปท. 

ม.44     

2. เสริมสร้างค่านิยมและความรู้ในการ
เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ทางสุขภาพ 
และบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่าย 

1.จำนวนภาคีเครือข่ายที่ร่วม
บูรณาการในการเสริมสร้าง
ศักยภาพให้ผู้บริโภค 
2.ผู้บริโภคมีความรอบรู้และ
สามารถเลือกใช้ผลิตภัณฑ์
สุขภาพที่ปลอดภัยเพื่อตนเอง
และครอบครัวได้ 80% 
3.จำนวนชุมชนต้นแบบด้านการ
บริโภคปลอดภัย  
อำเภอละ 1 ตำบล 
 
 
 

คบ./สส./
ศึกษา/อปท. 

ม.44     
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กิจกรรมที่สำคัญของโครงการ 
ผลผลิต ตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(ที่มา) 
ระยะเวลาดำเนินงาน 

หมายเหตุ 
2563 2564 2565 

3. พัฒนาช่องทางสื่อสารและนำเทคโนโลยี 
Application มาใช้เพ่ือการคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

1. ชุมชนมีช่องทางของ Social 
Media ในการติดต่อสื่อสาร
ความเสี่ยงและภัยคุกคามของ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัย
ที่เข้าถึงง่าย ตำบลละ 1 แห่ง 
2. จำนวนหน่วยงานภาคี
เครือข่ายที่ร่วมมือในการจัดการ
ควบคุมภัยคุกคามทางเทคโนโลยี 

คบ./นิติกร/
IT/กสทช./
อปท. 

ม.44     

5. โครงการSMART  Synergy Team  
1. พัฒนาระบบการสอบสวน ควบคุมโรค 
และภัยคุกคามสุขภาพ รอบคลุมในทุก
ระดับ 

1. Information Center ด้าน 
การสอบสวน ควบคุมโรค และ
ภัยคุกคามสุขภาพ 
2. Commander 

คร. 
 

     

2. สร้างสมรรถนะทีมแกนนำสอบสวน 
และภัยคุกคามสุขภาพควบคุมโรค และภัย
คุกคามสุขภาพ 

Supervisor จังหวัด 1 ทีม 
Supervisor ระดับโซน 4 โซน 
Staff 26 ทีม 
Tambon Team 248 ทีม 

คร.      

3. พัฒนาศักยภาพทีมสอบสวน ควบคุม
โรค และภัยคุกคามสุขภาพ 

ทีมสอบสวน ควบคุมโรค และ
ภัยคุกคามสุขภาพ  
ระดับจังหวัด 1 ทีม 
ระดับอำเภอ 26 ทีม 
ระดับตำบล 248 ทีม 

คร.      
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กิจกรรมที่สำคัญของโครงการ 
ผลผลิต ตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(ที่มา) 
ระยะเวลาดำเนินงาน 

หมายเหตุ 
2563 2564 2565 

4. ขยายภาคีเครือข่ายทีมสอบสวน 
ควบคุมโรค และภัยคุกคามสุขภาพ 

หน่วยงานสาธารณสุข 
หน่วยงานปกครอง หน่วยงาน
ตำรวจ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น กู้ชีพ/กู้ภัย และ
หน่วยงานอื่น ๆ 

คร.      

5. จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานสอบสวน 
ควบคุมโรค และภัยคุกคามสุขภาพ  

SOP สอบสวน ควบคุมโรค และ
ภัยคุกคามสุขภาพแต่ละโรค 

คร.      

6. เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการแจ้งข่าว การ
ช่วยเหลือ ให้รวดเร็ว ทันเวลา 

Warning Sign App  
 

คร.      
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการสุขภาพตนเองแก่ประชาชน ชุมชน อย่างเข้มแข็ง และยั่งยืน 

กิจกรรมที่สำคัญของโครงการ 
ผลผลิต ตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(ที่มา) 
ระยะเวลาดำเนินงาน 

หมายเหตุ 
2563 2564 2565 

1. โครงการหมู่บ้านสุขภาพพึ่งตนเองพ่ึงกันเอง 
1. ยกระดับ ศสมช.ให้เป็นศูนย์จัดการ 
สุขภาพชุมชน 

ทุกหมู่บ้าน หมู่บ้านละ 
1แห่ง (2,331 หมู่บ้าน) 

อปท. 47.00 
ล้านบาท 
(อปท.) 

14.00 14.00 19.00  

2. พัฒนาศักยภาพจิตอาสาในการจัดVillage 
Health Center โดยวิถีชุมชน 

จิตอาสาสุขภาพ 
ประจำหมู่บ้าน16,000 คน 

รพ.สต 
/อปท 

15.00 
ล้านบาท 

5.00 5.00 5.00  

3. จัดทำประชาคมเพ่ือขับเคลื่อนปฏิญญา
หมู่บ้าน Green Clean Healthy Village 

หมู่บ้านGreen & Clean 
2,331 หมู่บ้าน 

อปท 24.00 
ล้านบาท 

7.00 7.00 10.00  

4. จัดทำแผนสุขภาพของหมู่บ้าน ทุกหมู่บ้าน(2,331 หมู่บ้าน) อปท 2.40 
ล้านบาท 

0.70 0.70 1.00  

2. โครงการรวมพลังชุมชนเพื่อคุณภาพชีวิตประชาชนที่ยั่งยืน 
1. พัฒนาสมรรถนะทีม พชอ. ทีมพชอ 26 อำเภอ ๆ ละ 

21คน จำนวน600 คน 
ปลัดจังหวัด/
นายอำเภอ 

7.20  
ล้านบาท 

(งบจังหวัด) 

2.40 2.40 2.40  

2. พัฒนาสมรรถนะทีม พชต. ทีม พชต. 199 ตำบล 
จำนวน 2,000 คน 

อำเภอ/สสอ. 12.00  
ล้านบาท 

(งบจังหวัด) 

4.00 4.00 4.00  

3. ศูนย์ช่วยเหลือคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ
(ศูนย์คลายทุกข์) 
- ระดมทุนบริจาค 
- คนอำเภอ.......ไม่ทอดทิ้งกัน 

ศูนย์ช่วยเหลือคุณภาพชีวิต
ระดับอำเภอ 26 แห่ง 

อำเภอ/สสอ. 7.20 
ล้านบาท 

 (งบจังหวัด) 

2.40 2.40 2.40  
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กิจกรรมที่สำคัญของโครงการ 
ผลผลิต ตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(ที่มา) 
ระยะเวลาดำเนินงาน 

หมายเหตุ 
2563 2564 2565 

4. พัฒนาตำบลต้นแบบและผู้นำการ
เปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพในชุมชน 

ตำบลต้นแบบ 199 ตำบล 
ผู้นำการเปลี่ยนแปลง 
ตำบลละ 5 คน 

สสอ./รพสต.
อปท 

22.00 
ล้านบาท 

(งบจังหวัด) 

3.00 6.00 13.00  

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความเป็นเลิศทางการแพทย์ และการพัฒนาคุณภาพการบริการสุขภาพแก่ประชาชนที่ได้มาตรฐานสากล 

กิจกรรมที่สำคัญของโครงการ 
ผลผลิต ตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(ที่มา) 
ระยะเวลาดำเนินงาน 

หมายเหตุ 
2563 2564 2565 

1. โครงการพัฒนาระบบคุณภาพในหน่วยบริการสุขภาพรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ 
1. การยกระดับมาตรฐานการจัดการ
คุณภาพมาตรฐาน (AHA) ในทุกหน่วยของ
โรงพยาบาลทุกระดับ 

โรงพยาบาลที่มีมารตฐานการ
จัดการคุณภาพ (AHA) จำนวน 
.... โรงพยาบาล 

รพช.ทุกแห่ง      

2. จับคู่Buddy/พ่ีเลี้ยงระดับโซน และขยาย
ทีมพ่ีเลี้ยงระดับจังหวัด/โซน 

ทีมพ่ีเลี้ยงระดับจังหวัด/โซน 
จำนวน ..... ทีม 

รพช.ทุกแห่ง      

3. ต่อยอดระบบคุณภาพให้ผ่านเกณฑ์DHS-
PCA โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
ติดดาว 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพที่
ผ่านเกณฑ์ DHS-PCA  
จำนวน ... แห่ง 

สสอ.ทุกแห่ง      

4. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ2P 
Safety และพัฒนาในการแก้ปัญหาวิกฤติสู่
การมีคุณภาพตามเกณฑ์ และการอบรมเพ่ือ
ฟ้ืนฟู  

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ 
2P Safety จำนวน .... ครั้งต่อปี 

รพช.ทุกแห่ง      

5. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องความเสี่ยง เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความเสี่ยง 
จำนวน .... ครั้งต่อปี 

รพช.ทุกแห่ง      
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กิจกรรมที่สำคัญของโครงการ 
ผลผลิต ตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(ที่มา) 
ระยะเวลาดำเนินงาน 

หมายเหตุ 
2563 2564 2565 

6. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดบริการ
ทางการแพทย์ของสถานบริการทั้งในระดับ
ปฐมภูมิ 

สถานบริการสุขภาพที่ได้รับการ
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการ
จัดบริการทางการแพทย์ระดับ
ปฐมภูมิ จำนวน ... แห่ง 

รพช.ทุกแห่ง      

7. พัฒนาระบบการสื่อสารมาตรฐานคุณภาพ
ระบบบริการสุขภาพที่ประชาชนสามารถจับ
ต้องได้ 

มีระบบสื่อสารที่ได้มาตรฐาน
คุณภาพระบบบริการ  

รพช.ทุกแห่ง      

8. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมการพัฒนา
ระบบคุณภาพของโรงพยาบาล 

ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาระบบคุณภาพของ
โรงพยาบาล 

รพช.ทุกแห่ง      

9. จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมเพ่ือบ่มเพาะกำลังคน
ด้านสุขภาพ 

ศูนย์ฝึกอบรมเพ่ือบ่มเพาะ
กำลังคนด้านสุขภาพ  
จำนวน 1 แห่ง  

สสจ./หน่วย
บริการทุก
ระดับ 

     

2. โครงการบริการทางการแพทย์ลดความเหลื่อมล้ำประชาชนสุขใจไร้รอยต่อ 
1.พัฒนาช่องทางที่หลากหลายเพื่อให้
ผู้รับบริการเข้าถึงง่าย สะดวก รวดเร็ว 
 
 

- มีระบบ Video Conference 
ที่มีประสิทธิภาพในหน่วยบริการ
ทุกระดับ (รพสต.248แห่ง รพช./
รพศ./รพท. 26 แห่ง  
ศรีนครินทร์/ศูนย์หัวใจฯ 2 แห่ง 
รวม 276 แห่ง) 
 
 

IT สสจ. /
หน่วยบริการ
ทุกระดับ 
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กิจกรรมที่สำคัญของโครงการ 
ผลผลิต ตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(ที่มา) 
ระยะเวลาดำเนินงาน 

หมายเหตุ 
2563 2564 2565 

2.การจัดบริการเชิงรุกในพ้ืนที่ Mobile ทีม
แพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางตามกลุ่มโรค(เช็ค
ความต้องการ..........) ทุกระดับ 

- จักษุ 
- ไต 
- จิตเวช 
- ศัลยกรรม 
- มะเร็ง 
- ทันตกรรม 

-มี Mobile ทีมการจัดบริการ
เชิงรุกในพื้นที่25 ทีม  
(ทีมละ 5 โซน) 

พร. /หน่วย
บริการทุก
ระดับ 

     

3.เสริมสร้างศักยภาพ Care Giver เพ่ือดูแล
ผู้สูงอายุในชุมชน 

มี Care Giver ที่ผ่านการอบรม
.......คน (มาตรฐาน 1:3) 

สส./หน่วย
บริการ 

     

4.พัฒนาทีมหมอครอบครัวให้มีศักยภาพและ
เพียงพอครอบคลุม 

มีทีมหมอครอบครัวจำนวน.......
ทีม(1 ทีม/ปชก.10,000 คน+-
2,000) 

พร./หน่วย
บริการ 
 

     

5.พัฒนาทีมช่วยเหลือส่งต่อ อำนวยความ
สะดวกในการเข้ามารับบริการโดยชุมชน 

จำนวน อปท.ที่มีระบบช่วยส่ง
คนไข้มารับบริการที่ รพ...... แห่ง 

พร./อปท.      

6.สร้างความร่วมมือการจัดบริการร่วมกับ
คลินิกเอกชน 

จำนวนคลินิกเอกชนที่ร่วม
จัดบริการ........แห่ง 

พร.      

3. โครงการนวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อประชาชน 
1.พัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ด้วย
วิทยาการทางการแพทย์ที่ผสมผสานด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล 

มีระบบ Digital Home Ward 
ในพ้ืนที่ 26 แห่ง  
 

หน่วยบริการ
26 แห่ง 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาองค์กรสาธารณสุขให้มีสมรรถนะสูง บุคลากรเป็นมืออาชีพ บริหารด้วยความทันสมัย และธรรมาภิบาล 

กิจกรรมที่สำคัญของโครงการ 
ผลผลิต ตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(ที่มา) 
ระยะเวลาดำเนินงาน 

หมายเหตุ 
2563 2564 2565 

1. โครงการ KK Health KM 
1. จัดตั้งศูนย์จัดการความรู้ด้านสุขภาพ 
ของจังหวัดขอนแก่น 

- มีศูนย์จัดการความรู้ที่รวบรวม 
ชุมชน 
- นักปฏิบัติและภาคีเครือข่าย 
ภาคต่างๆมาร่วมพัฒนา
กระบวนการ 1 แห่ง 

สสจ.ขอนแก่น 
ม.ขอนแก่น 

0.10 
ล้านบาท 
(สปสช.) 

0.06 0.02 0.02  

2. สร้างฐานข้อมูลการจัดการความรู้ 
ด้านสุขภาพ 

มีระบบจัดการข้อมูลการจัดการ
ความรู้ด้านสุขภาพ ทั้งด้าน
บุคคล ทรัพยากร และข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง 1 ฐาน 

งานสาร 
สนเทศ 
สสจ.ขอนแก่น 
ม.ขอนแก่น 

0.10 
ล้านบาท 
(สปสช.) 

0.06 0.02 0.02 รวมในโครง 
การ 

KK e-Health 

3. สร้างองค์ความรู้หรือนวัตกรรม 
ด้านสุขภาพ 

มีองค์ความรู้หรือนัวตกรรมด้าน
สุขภาพที่สามารถนำไปขยายผล
ใช้ประโยชน์ อย่างน้อย 1 เรื่อง/
อำเภอ/ปี 

สสจ.ขอนแก่น 
ม.ขอนแก่น 

0.60 
ล้านบาท 
(สปสช./
อปท.) 

0.20 0.20 0.20  
 
 

4. พัฒนาสื่อและช่องทางการถ่ายทอด 
ความรู้ที่ได้จากกระบวนการการจัดการ 
ความรู้ 

มีสื่อการถ่ายทอดความรู้และ
นำเสนอในช่องทางดิจิทัล อย่าง
น้อย 1 ช่องทาง/อำเภอ/ปี 
 
 
 
 

สสจ.ขอนแก่น 
ม.ขอนแก่น 
ผู้ผลิตสื่อ 

3.00 
ล้านบาท 
(สปสช./
อปท./
เอกชน) 

 

1.00 1.00 1.0   
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กิจกรรมที่สำคัญของโครงการ 
ผลผลิต ตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(ที่มา) 
ระยะเวลาดำเนินงาน 

หมายเหตุ 
2563 2564 2565 

2. โครงการ SMART People SMART Work 
1. พัฒนาสมรรถนะด้านความเชี่ยวชาญ 
ในด้าน 

- ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ 
- ภาษาต่างประเทศ 
- เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- บุคลากรมีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะทางในวิชาชีพ 500 คน  

- บุคลากรผ่านเกณฑ์สมรรถนะ
ภาษาอังกฤษ   1,000 คน    

- บุคลากรที่ผ่านเกณฑ์
สมรรถนะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ  3,000 คน    

HR, IT 10.50 
ล้านบาท 

 

3.5 3.5 3.5  

2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรตามกรอบ
อัตรากำลัง และความเชี่ยวชาญ 

มีฐานข้อมูลบุคลากรตามกรอบ
อัตรากำลัง และความเชี่ยวชาญ 

HR  ****    ใช้งบร่วม IT  

3. จัดอบรมเตรียมทีมผู้บริหารรุ่นใหม่  มีผู้บริหารรุ่นใหม่ 600คน HR 3.00 
ล้านบาท 

1.00 1.00 1.00  

4. ปฐมนิเทศบุคลากรจบใหม่ให้มีความรู้
ทักษะทัศนคติที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

บุคลากรจบใหม่มีความรู้ทักษะ
ทัศนคติที่จำเป็นต่อการ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
ปีละ 1ครั้ง 

HR 1.50 
ล้านบาท 

 

0.50 0.50 0.50  

5. สร้างแหล่งสะสมความรู้ คู่มือ  
แนวทางปฏิบัติ เพ่ือศึกษาได้ด้วยตนเอง  

มีคลังความรู้ คู่มือ แนวทาง
ปฏิบัติ เพื่อศึกษาได้ด้วยตนเอง 

งาน IT ****    ใช้งบร่วม IT  

6. สร้างนวัตกรรมการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการ 
 
 

มีนวัตกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 
 

HR + IT  ****    ใช้งบร่วม IT  
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กิจกรรมที่สำคัญของโครงการ 
ผลผลิต ตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(ที่มา) 
ระยะเวลาดำเนินงาน 

หมายเหตุ 
2563 2564 2565 

3. โครงการ Happy Organization 
1. สร้างแรงจูงใจทั้งด้านบวก ได้แก่ 
ความก้าวหน้าในอาชีพ, ค่าตอบแทน, 
สวัสดิการ  

ผลการประเมิน 8มิติ มีค่า
คะแนนเพ่ิมขึ้น  

HR 0.90 
ล้านบาท 

0.30 0.30 0.30  

2. วางแผนแม่บท และแนวทางพัฒนา
องค์กร (Organization Development) 
มุ่งสู่องค์กรแห่งความสุข (Happy 
Organization) และองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
(Organization of Learning) ให้องค์กร
สาธารณสุขในจังหวัดขอนแก่นทุกระดับถือ
ปฏิบัติ 

มีแผนแม่บทและแนวทางพัฒนา
องค์กร (Organization 
Development) และองค์กร
สาธารณสุขในจังหวัดขอนแก่น
ทุกระดับถือปฏิบัติ 

HR 1.50 
ล้านบาท 

0.50 0.50 0.50  

3. ส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรด้วย
ค่านิยม MOPH เศรษฐกิจพอเพียง และจิต
อาสา โดยปลูกฝังด้วยการอบรม ประเมิน 
ปรับปรุง บุคลากรทุกรุ่น 

ทุกหน่วยงานมีกิจกรรมอย่าง
น้อย 1กิจกรรม ที่ส่งเสริม
ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร
ด้วยค่านิยม MOPH 

HR 1.50 
ล้านบาท 

0.50 0.50 0.50  

4. อบรมเสริมสร้างความรู้ทางการเงิน (การ
แก้หนี้, การออม,การลงทุน) ส่งเสริมอาชีพ
เสริมเพ่ือเพ่ิมรายได้ และช่องทางการหา
รายได้เสริมอื่นๆ 
 
 
 

บุคลากรมีความรู้ทางการเงิน 
(การแก้หนี้, การออม,การลงทุน)
1,000คน  

HR 3.00 
ล้านบาท 

1.00 1.00 1.00  
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แผนยุทธศาสตร์ การพัฒ
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กิจกรรมที่สำคัญของโครงการ 
ผลผลิต ตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(ที่มา) 
ระยะเวลาดำเนินงาน 

หมายเหตุ 
2563 2564 2565 

4. โครงการองค์กรแห่งการเรียนรู้และสร้างสุข 
1.สร้างองค์กรแห่งความสุขตามแนวคิดการ
สร้างความสุขแบบองค์รวม (Holistic 
Happy Model) 

หน่วยบริการเป็นองค์กรแห่ง
ความสุขตามแนวคิดการสร้าง
ความสุขแบบองค์รวม (Holistic 
Happy Model) 

หน่วยบริการ
ทุกแห่ง 

     

2.พัฒนาศักยภาพบุคลากรร่วมสร้างความ
เข้มแข็งในการดำรงชีวิตตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอพียง 

พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มี
ความเข้มแข็งในการดำรงชีวิต
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง
เข้าร่วมโครงการนำร่อง 100 คน 

รพศ./รพท./
รพช.ทุกแห่ง 

     

3.สร้างหน่วยงาน/บุคลากรสาธารณสุข ให้
เป็นแบบอย่างด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

หน่วยงาน/บุคลากรสาธารณสุข 
เป็นแบบอย่างด้านสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม 274 แห่ง 

รพศ./รพท./
รพช.ทุกแห่ง 

     

4.สร้างวัฒนธรรมการทำงานขององค์กรแบบ
มีส่วนร่วม ส่งเสริมแรงจูงใจในการทำงาน
และเสริมพลังของบุคคลากรให้เห็นคุณค่าใน
ตัวเองและงาน 
 

องค์กรมีวัฒนธรรมการทำงาน
แบบมีส่วนร่วม ส่งเสริมแรงจูงใจ
ในการทำงานและเสริมพลังของ
บุคคลากรให้เห็นคุณค่าในตัวเอง
และงาน 274 แห่ง 

หน่วยบริการ
ทุกแห่ง 

     

5.สร้างจิตสำนึกในการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่ให้มี Service Mind 
 

บุคลากรสาธารณสุขในหน่วย
บริการมีจิตสำนึกในการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่ให้มี 
Service Mind 
 

หน่วยบริการ
ทุก CUP  
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กิจกรรมที่สำคัญของโครงการ 
ผลผลิต ตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(ที่มา) 
ระยะเวลาดำเนินงาน 

หมายเหตุ 
2563 2564 2565 

6.หน่วยบริการทบทวนความเสี่ยง และ
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน 

หน่วยบริการทบทวนความเสี่ยง 
และมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 
จำนวน 274 แห่ง 

หน่วยบริการ
ทุกแห่ง 

     

7.หน่วยบริการมีการสื่อสารประชาสัมพันธ์
ให้ผู้รับบริการเข้าใจขั้นตอนและระบบ
บริการ ตลอดจนมาตรการในการ
รักษาพยาบาล 

หน่วยบริการมีการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการ
เข้าใจขั้นตอนและระบบบริการ 
ตลอดจนมาตรการในการ
รักษาพยาบาลจำนวน274 แห่ง 

หน่วยบริการ
ทุกแห่ง 

     

8.สนับสนุนให้หน่วยบริการทุกแห่งสร้าง
นวัตกรรม R2R 

หน่วยบริการมีการสร้าง
นวัตกรรม R2Rจำนวน 
274 แห่ง 

หน่วยบริการ
ทุกแห่ง 

     

9.สร้างองค์กรแห่งความสุขต้นแบบ และ
ขยายรูปแบบให้องค์กรทุกแห่งในจังหวัด 
 

มีองค์กรแห่งความสุขต้นแบบ 
และขยายรูปแบบให้องค์กรทุก
แห่งในจังหวัดอย่างน้อย 1 แห่ง:
รพ./สสอ.และรพ.สต. 

สสจ.ขอนแก่น      

10.สร้าง Healthy Idol จากบุคลากร
สาธารณสุข และอาสาสมัครสาธารณสุข 
และสร้าง บุคลากรสาธารณสุขเป็น MOPH 
Idol 
 

มี Healthy Idol จากบุคลากร
สาธารณสุข และอาสาสมัคร
สาธารณสุข และสร้างบุคลากร
สาธารณสุขเป็น MOPH Idol 
อย่างน้อย 1 คน : บุคลากร
สาธารณสุขและอสม.  
จำนวน 52 คน 

สสจ.ขอนแก่น      
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แผนยุทธศาสตร์ การพัฒ
นาสุขภาพ จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ
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กิจกรรมที่สำคัญของโครงการ 
ผลผลิต ตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(ที่มา) 
ระยะเวลาดำเนินงาน 

หมายเหตุ 
2563 2564 2565 

11.พัฒนาโปรแกรมบำบัดฟื้นฟูความเครียด
จากการทำงานของบุคลากรสาธารณสุข 

พัฒนาโปรแกรมบำบัดฟ้ืนฟู
ความเครียดจากการทำงานของ
บุคลากรสาธารณสุข ร้อยละ 80 
ของบุคลากรที่พบผลการ
ประเมินว่ามีความเครียดจาก
การทำงาน 

หน่วยบริการ
ทุกแห่ง 

     

12.พัฒนารูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะ
บุคลากรรายบุคคลให้มีความเชี่ยวชาญ ทัน
ยุคทันเหตุการณ์ และตอบสนอง
ความก้าวหน้าในอาชีพ (Succession Plan) 

บุคลากรมีการพัฒนารูปแบบ
การเสริมสร้างสมรรถนะ และมี
ความเชี่ยวชาญ ทันยุคทัน
เหตุการณ์ และตอบสนอง
ความก้าวหน้าในอาชีพ 
(Succession Plan) ทุกกลุ่ม
วิชาชีพ อย่างน้อยร้อยละ 80 

หน่วยบริการ
ทุกแห่ง 

     

13.พัฒนาโรงพยาบาลสู่การเป็นโรงพยาบาล
แห่งความสุข โดยใช้เกณฑ์มาตรฐาน 
8Happy และ M10 (Mind Fullness in 
Organization) 

โรงพยาบาลมีการพัฒนาสู่การ
เป็นโรงพยาบาลแห่งความสุข 
โดยใช้เกณฑ์มาตรฐาน 8 
Happy และ M10 (Mind 
Fullness In Organization) 
จำนวน 26 แห่ง 

รพศ./รพท./
รพช.ทุกแห่ง 

     

14.สร้างเสริมบุคลากรให้มีความพึงพอใจ 
ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กร 

บุคลากรมีความพึงพอใจ ความ
ยึดมั่นผูกพันต่อองค์กรอย่าง
น้อย ร้อยละ 80 

หน่วยบริการ
ทุกแห่ง 
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แผนยุทธศาสตร์ การพัฒ
นาสุขภาพ จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ

 2563 - 2565 หน้า90 

กิจกรรมที่สำคัญของโครงการ 
ผลผลิต ตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(ที่มา) 
ระยะเวลาดำเนินงาน 

หมายเหตุ 
2563 2564 2565 

15.จัดระบบสวัสดิการ ประโยชน์เกื้อกูล เพ่ือ
หนุนเสริม เพิ่มสุข เพ่ิมผลิตภาพ  

หน่วยบริการมีการจัดระบบ
สวัสดิการ ประโยชน์เกื้อกูล เพ่ือ
หนุนเสริม เพิ่มสุข เพ่ิมผลิตภาพ 
จำนวน 274 แห่ง 

หน่วยบริการ
ทุกแห่ง 

     

16.จัดสถานที่ทำงานและสิ่งแวดล้อม
ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกให้เหมาะสม  

หน่วยบริการมีการจัดสถานที่
และสิ่งแวดล้อมตลอดจนสิ่ง
อำนวยความสะดวกให้เหมาะสม 
จำนวน 274 แห่ง 

หน่วยบริการ
ทุกแห่ง 

     

17.พัฒนาระบบการบริหารการเสริมสร้าง
ความสุข ความภาคภูมิใจในวิชาชีพและ
ความศรัทธาต่อองค์กร 

หน่วยบริการมีการพัฒนาระบบ
การบริหารการเสริมสร้าง
ความสุข ความภาคภูมิใจใน
วิชาชีพและความศรัทธาต่อ
องค์กรจำนวน 274 แห่ง 

หน่วยบริการ
ทุกแห่ง 

     

18.สร้างนวัตกรรมการเสริมสร้างค่านิยม 
วัฒนธรรมองค์กร และความสุขในการทำงาน
หลักการ 

หน่วยบริการมีนวัตกรรมการ
เสริมสร้างค่านิยม วัฒนธรรม
องค์กร และความสุขในการ
ทำงานหลักการ 
จำนวน 274 แห่ง 
 
 
 
 

หน่วยบริการ
ทุกแห่ง 
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กิจกรรมที่สำคัญของโครงการ 
ผลผลิต ตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(ที่มา) 
ระยะเวลาดำเนินงาน 

หมายเหตุ 
2563 2564 2565 

 
5. โครงการเสริมสร้างความม่ันคงทางการเงินการคลังในหน่วยบริการ 
1.พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการเงินการ
คลังสำหรับหน่วยบริการ 

หน่วยบริการมีประสิทธิภาพ
การเงินการคลังมีประสิทธิ 
จำนวน 26 แห่ง 

รพศ./รพท./
รพช.ทุกแห่ง 

     

2.หน่วยบริการมีการจัดทำแผนทางการเงิน 
7 แผน 

หน่วยบริการมีการจัดทำแผน
ทางการเงิน 7 แผน  
จำนวน 26 แห่ง 

รพศ./รพท./
รพช.ทุกแห่ง 

     

3.พัฒนาให้หน่วยบริการสร้างแหล่งรายได้
ใหม่จากการเปิดบริการคลินิก Premium 
ต้นแบบ  

หน่วยบริการมีแหล่งรายได้ใหม่
จากการเปิดบริการคลินิก 
Premium ต้นแบบ  
จำนวน 26 แห่ง 

รพศ./รพท./
รพช.ทุกแห่ง 

     

4.พัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรคุณธรรมต้นแบบ 
 

มีต้นแบบองค์กรคุณธรรม อย่าง
น้อย 1 แห่ง:รพ./สสอ.และรพ.
สต. 

หน่วยบริการ
ทุกแห่ง 

     

5.พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารจัดการการเงินการคลังที่มี
ประสิทธิภาพ 
 

หน่วยบริการมีการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารจัดการการเงินการคลังที่
มีประสิทธิภาพจำนวน 26 CUP 

ทุก CUP       

6.พัฒนาหน่วยบริการทุกแห่งให้มี
ประสิทธิภาพทางด้านการเงินการคลังตาม
หลักธรรมาภิบาล 

หน่วยบริการมีประสิทธิภาพ
ทางด้านการเงินการคลังตาม
หลักธรรมาภิบาล 

รพศ./รพท./
รพช.ทุกแห่ง 
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กิจกรรมที่สำคัญของโครงการ 
ผลผลิต ตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(ที่มา) 
ระยะเวลาดำเนินงาน 

หมายเหตุ 
2563 2564 2565 

จำนวน 26 CUP 
7.พัฒนาบุคลากรทางการเงินในการเป็น
นักวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงินด้าน
รายรับ 

บุคลากรทางการเงินในหน่วย
บริการเป็นนักวิเคราะห์
สถานการณ์ทางการเงินด้าน
รายรับจำนวน 274 คน 

หน่วยบริการ
ทุกแห่ง 

     

8.สร้างศูนย์จัดเก็บรายได้ของหน่วยบริการ
ทุกแห่งในจังหวัดให้มีประสิทธิภาพ 

หน่วยบริการมีศูนย์จัดเก็บ
รายได้มีประสิทธิภาพจำนวน 26 
แห่ง 

รพศ./รพท./
รพช.ทุกแห่ง 

     

6. โครงการOptimal Healing  Environment Hospital โรงพยาบาลที่มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการรักษาที่ดี 
1.พัฒนาศักยภาพ วิทยากรครู ก.และ 
เครือข่ายให้มีสมรรถนะการจัดการด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อม 

วิทยากรครู ก.และ เครือข่าย  
48 คน 

งานอนามัย
สิ่งแวดล้อม 

48.00 
ล้านบาท 

48.00 - -  

2.พัฒนาโรงพยาบาลทุกแห่งให้ผ่านเกณฑ์ 
Green and Clean Hospital ในระดับ ดี – 
Plus (ผ่านเกณฑ์อาหารปลอดภัย, การ
จัดระบบอาชีวอนามัย) ยกระดับมาตรฐาน
ตามแนวทางงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 

โรงพยาบาลทุกแห่งให้ผ่าน
เกณฑ์ Green and Clean 
Hospital ในระดับ ดี – Plus 

งานอนามัย
สิ่งแวดล้อม 

45.00 
ล้านบาท 

10.00 15.00 20.00  

3.พัฒนาสภาพแวดล้อมการบริการในหน่วย
บริการผู้ป่วยในอย่างมีเอกลักษณ์ 

โรงพยาบาลมีสภาพแวดล้อม
การบริการในหน่วยบริการผู้ป่วย
ในอย่างมีเอกลักษณ์ 26 แห่ง 

งานอนามัย
สิ่งแวดล้อม 

30.00 
ล้านบาท 

5.00 10.00 15.00  

4.การจัดบริการทางการแพทย์ระดับ 
พรีเมี่ยม โดยใช้เทคโนโลยี Artificial 

โรงพยาบาลจัดบริการทางการ
แพทย์โดยใช้เทคโนโลยี 

กลุ่มงานพฒันา
คุณภาพและ

30.00 
ล้านบาท 

5.00 10.00 15.00  
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แผนยุทธศาสตร์ การพัฒ
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กิจกรรมที่สำคัญของโครงการ 
ผลผลิต ตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(ที่มา) 
ระยะเวลาดำเนินงาน 

หมายเหตุ 
2563 2564 2565 

Intelligence Artificial Intelligence 26 แห่ง รูปแบบบริการ 
5.พัฒนาระบบสำรองน้ำบาดาล 
และระบบกรองน้ำสำหรับสถานพยาบาล 

โรงพยาบาลมีระบบสำรองน้ำ
บาดาลและระบบกรองน้ำ  
26 แห่ง 

งานอนามัย
สิ่งแวดล้อม 

30.00 
ล้านบาท 

5.00 10.00 15.00  

6.พัฒนาระบบสำรองไฟฟ้าในสถานบริการ
ทุกระดับ 

โรงพยาบาลมีระบบสำรองไฟฟ้า 
26 แห่ง 

งานอนามัย
สิ่งแวดล้อม 

30.00 
ล้านบาท 

5.00 10.00 15.00  

7.พัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียในโรงพยาบาลให้
ได้มาตรฐาน 

โรงพยาบาลมีระบบบำบัดน้ำเสีย 
ได้มาตรฐาน  26 แห่ง 

งานอนามัย
สิ่งแวดล้อม 

30.00 
ล้านบาท 

5.00 10.00 15.00  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบสุขภาพเพื่อหนุนเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนของจังหวัด และ
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ 

กิจกรรมที่สำคัญของโครงการ 
ผลผลิต ตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(ที่มา) 
ระยะเวลาดำเนินงาน 

หมายเหตุ 
2563 2564 2565 

1. โครงการสร้างคุณค่าเศรษฐกิจด้วยแพทย์แผนไทยและภูมิปัญญาสุขภาพ จังหวัดขอนแก่น 
1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลผูด้้าน ผลิตภัณฑ์
สุขภาพ ภูมิปัญญาด้าน การแพทย์แผน
ไทยและสมุนไพร จังหวัดขอนแก่น 

ฐานข้อมูล 
- สถานประกอบการ 
- สถานบริการ 
- ผลิตภัณฑส์ุขภาพ 
- แหล่งวัตถุดิบ สมนุไพร  
- ภูมิปัญญาท้องถิ่น   
- แหล่งท่องเที่ยว   

กลุ่มงาน
คุ้มครอง
ผู้บริโภค/กลุ่ม
งานแพทย์แผน
ไทยฯ /พฒันา
ชุมชน 

5.00บาท  
ล้านบาท 
(งบจังหวัด) 

- 2.50 2.50  

2. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชงิ สุขภาพ 
โดยการบูรณาการร่วมกับเครือข่ายในการ
ขับเคลื่อน 

อำเภอต้นแบบแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
1 แห่ง  
 

กระทรวง
สาธารณสุข/
อปท./ททท. 

20.00 
ล้านบาท 

(งบจังหวัด) 

- 10.00 10.00  

2. โครงการSmart Service แบบครบวงจร 
1. การพัฒนาระบบบริการให้มี
ประสิทธิภาพ 

หน่วยให้บริการผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
Smart Service  
6 ด้าน  
1.บุคลากร  
2.เอกสาร  
3.ให้คำปรึกษา  
4.การจ่ายเงิน  
5.สิ่งอำนวยความสะดวก 
 และภูมิทัศน์  

กลุ่มงาน
คุ้มครอง
ผู้บริโภค สสจ.
ขอนแก่น 

30.00 
ล้านบาท 
(สปสช.) 

- 20.00 10.00  
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กิจกรรมที่สำคัญของโครงการ 
ผลผลิต ตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(ที่มา) 
ระยะเวลาดำเนินงาน 

หมายเหตุ 
2563 2564 2565 

6.บริการ  
2. การพัฒนาระบบเฝา้ระวังและแจ้งเตือน
ภัยด้านบริการและสุขภาพ   

หน่วยปฏิบัติการผ่านเกณฑ์ Smart  
Surveillance & Alert  

กลุ่มงาน
คุ้มครอง
ผู้บริโภค สสจ.
ขอนแก่น 

6.00 
ล้านบาท 
(อปท.) 

- 4.00 2.00  

3. โครงการผลิตภัณฑ์สขุภาพปลอดภัยสร้างมูลค่าเศรษฐกิจ(Khon Kaen Premium Product) 
1. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการขนาด
เล็กและขนาดกลาง ให้ผลิตภัณฑ์สุขภาพมี
คุณภาพ  

ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ดา้นสุขภาพ 
ได้รับการพัฒนาการจัดการผลติภัณฑ์
ปลอดภัย  จำนวน .......แห่ง    

กลุ่มงานคุม
ครองผู้บริโภค 
สสจ.ขอนแก่น  

1.00 
ล้านบาท 

(งบจังหวัด) 

- 0.50 0.50  

2. สนับสนุนการนำผลิตภัณฑส์ขุภาพไปใช้
ในหน่วยบริการสุขภาพ  

ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพนำไปใช้ในหน่วย
บริการ จำนวน......รายการ  

กลุ่มงานแพทย์
แผนไทยฯ /
กลุ่มงานคุม
ครองผู้บริโภค 
สสจ.ขอนแก่น 

30.00 
ล้านบาท 
(งบอปท.) 

- 20.00 10.00  

4. โครงการการนวดไทยสมุนไพรไทยสร้างสุขภาพสร้างอาชีพชุมชน 
1. ยกระดับภูมิปัญญา สู่นวัตกรรม และ
สร้างมูลคา่ทางเศรษฐกิจ  

ภูมิปัญญาที่เปน็นวัตกรรมที่มีมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ  
จำนวน..........ผลงาน 

กลุ่มงานแพทย์
แผนไทยฯ 
สสจ.ขอนแก่น 

5.00  
ล้านบาท 

 (งบจังหวัด) 

- 2.50 2.50  

2. การสร้างอาชีพนวดไทย การผลิต
สมุนไพร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

1. ผู้ที่ผ่านการอบรมตามมาตรฐานการ
นวดไทย จำนวน.......คน  

กลุ่มงานแพทย์
แผนไทยฯ 
สสจ.ขอนแก่น 

1.00 
ล้านบาท 

(งบจังหวัด) 

- 0.50 0.50  

 2. ผลิตภัณฑ์สมนุไพร และผลิตภัณฑ์
สุขภาพที่ที่มีมูลคา่ทางเศรษฐกิจ จำนวน
.....รายการ  

กลุ่มงานแพทย์
แผนไทยฯ 
สสจ.ขอนแก่น 

20.00 
ล้านบาท 

- 10.00 10.00  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ ตัวช้ีวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพจังหวัดขอนแก่น ปี พ.ศ. 2563 
ประเด็นยุทธศาสตร์ กิจกรรมสำคัญ ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1การระดมพลังภาคีทุกภาคส่วน ทุกระดบัร่วมสร้างเมืองนิเวศน์สุขภาพชุมชนที่เข้มแข็ง เอื้อต่อการ
พัฒนาสุขภาพของทุกกลุ่มวัย 
1. โครงการขอนแก่น
เมืองนิเวศน์สุขภาวะ 

1. พัฒนาศักยภาพครอบครัว
ในการจัดการปญัหาภัย
คุกคามทางด้านมลพิษและ
สิ่งแวดล้อมจากขยะพิษและ
สารเคมี มลพิษทางอากาศ  
ที่ส่งผลต่อนิเวศน์สุขภาพ 

1. ครัวเรือนมีการจัดการขยะ
พิษและสารเคมี มลพิษทาง
อากาศจำนวน 576,964 
ครัวเรือน 

-องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
-สำนักงานสาธารณสุข
อำเภอทุกแห่ง 

 2. ส่งเสรมิสถาน
ประกอบการร่วมพัฒนา
นิเวศน์สุขภาพในองค์กร 
 

1. สถานประกอบการที่พัฒนาสู่
มาตรฐานสถานประกอบการ
ส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 100 
แห่ง(โรงงาน, SME, สถาน
ประกอบการทุกระดับ, โรงแรม) 

-อุตสาหกรรมจังหวัด
ขอนแก่น 
-สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดขอนแก่น 
-องค์การปกครองส่วน
ท้องถิน่ 

 3.พัฒนาและใช้ระบบ
ฐานข้อมูลอนามัย
สิ่งแวดล้อมท่ีส่งผลต่อสุข
ภาวะในระดับจังหวัด 
 

1. หน่วยงานระดับจังหวัด ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานการจดัทำ Big 
Data ข้อมูลอนามัยสิ่งแวดล้อม 

-สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดขอนแก่น 
-ทรัพยากรธรรมชาติและ. 
สิ่งแวดล้อมภาคที่ 10  
ขอนแก่น 

 4.พัฒนาศักยภาพเครือข่าย 
ให้เกิดชุมชน Complex 
Health Park  ผ่านแนวคิด 
“หมู่บ้านนิเวศน์สุขภาพ” 

1. มีชุมชน Complex Health 
Park  “หมู่บ้านนิเวศน์สุขภาพ” 
จำนวน 26 แห่ง  
(อำเภอละ 1 แห่ง) 

-องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
-สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดขอนแก่น 

2. โครงการอนามัย
สิ่งแวดล้อมดี ชีวี
ปลอดภัย    

1.พัฒนาความรอบรู้ดา้น
อนามัยสิ่งแวดล้อมและความ
ปลอดภัยของตนเองและ
ครอบครัว 

1. ประชาชนอายุ 10 ปีขึ้นไป มี
ความรอบรูด้้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
จำนวน 1,619,329 คน และ 
จำนวน 576,964 ครัวเรือน 

-สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดขอนแก่น 
 

 2.พัฒนาระบบการจดัการ
อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอ
นามัย และความปลอดภัยใน
พื้นที่ชุมชนเมือง และชนบท 
ให้มีมาตรฐาน 

1. มี  อป ท . ผ่ าน ม าต รฐาน 
ร ะ บ บ ก า รจั ด ก า ร อ น ามั ย
สิ่งแวดล้อมอาชีวอนามัย และ
ความปลอดภัยในพื้นที่ ชุมชน
เมือง และชนบท  
จำนวน 224 แห่ง 

-องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 

 3. ตำบลจัดทำข้อตกลงความ
ร่วมมือ ธรรมนูญสุขภาพ 
ระดับหมู่บ้าน ตำบล ด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อม  
อาชีวอนามั ย  และความ
ปลอดภัยในชุมชน 

1. ตำบลจัดทำข้อตกลงความ
ร่วมมือ ธรรมนูญสุขภาพ ระดับ
หมู่บ้าน ตำบล ด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมและอาชีวนามัยและ
ความปลอดภัยในชุมชนจำนวน 
199 ตำบล 

-องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
-สำนักงานสาธารณสุข
อำเภอทุกแห่ง 
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3. โครงการประชาชนวัย
ทำงาน สุขภาพดี งานดี 
รายได้ดี 

1. เพิ่มศักยภาพบุคลากร
สาธารณสุขใหม้ีความรู้ เข้าใจ 
และมีประสบการณ์ในงาน
สร้างเสริมสุขภาพ  ป้องกัน
ควบคุมโรค และจดัการปจัจัย
คุกคามสุขภาพ ในการทำงาน 

1. บุคลากรสาธารณสุข  
จังหวัดขอนแก่น 
-รพ.สต.  จำนวน 248  คน 
-รพ.ศ/รพท./รพช.  26 คน 
-สสอ.  26 คน 

- กลุ่มงานควบคุมโรค 
ไม่ตดิต่อฯ 
- กลุ่มงานควบคุม
โรคตดิต่อฯ 
- กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค 
- กลุ่มงานสิ่งแวดล้อมฯ 

 2. พัฒนาช่องทางการสื่อสารที่
หลากหลาย และเหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมาย 

1. Web /Application  
1 ช่องทาง 

- งานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
- กลุ่มงานสิ่งแวดล้อมฯ 

 3. พัฒนาระบบฐานข้อมูล
ความเสีย่งในการทำงาน 

1. ฐานข้อมูลระดับจังหวัด - งานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
- กลุ่มงานสิ่งแวดล้อมฯ 

 4. ส่งเสรมิให้กลุ่มเกษตรกรลด
การใช้สารเคม ี

1. เกษตรกรในจังหวัดขอนแก่น 
จำนวน.....คน 

- กลุ่มงานสิ่งแวดล้อมฯ 

 5. สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกัน
ควบคุมโรค และจดัการปจัจัย
คุกคามสุขภาพ ในการทำงาน 

1. ประชากรวัยทำงานได้รับการ
คัดกรองตรวจสุขภาพประจำปี   
- ในระบบ ร้อยละ 100 
- นอกระบบ อย่างน้อย ร้อยละ 10 

- กลุ่มงานสิ่งแวดล้อมฯ 

 6. สร้างความรอบรู้ด้าน
สุขภาพ (HL) และการสร้าง
นวัตกรรมสุขภาพระดบั
หมู่บ้าน 

1. นวัตกรรมการ HL ประชากร
วัยทำงาน ในจังหวัดขอนแก่น  
ระดับจังหวดั1 เรื่อง   

- งานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
- กลุ่มงานสิ่งแวดล้อมฯ 

4. โครงการอาหาร
ปลอดภัย ผู้บริโภคปลอด
โรค 

1. พัฒนาระบบการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านผลิตภณัฑ์
สุขภาพและความปลอดภัย
ทางด้านอาหาร 

1. วัตถุดิบในการผลิตอาหารและ
ผลิตภณัฑ์สุขภาพที่ตรวจสอบ
ปลอดสารปนเปื้อน 100 % 
2. สถานท่ีผลติอาหารและ
ผลิตภณัฑ์สุขภาพผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน 100 % 
3. เรื่องร้องเรียนได้รับการจัดการ
ตามเวลาที่กำหนด 80 % 

- กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค 
- เกษตรจังหวัดขอนแก่น 
-องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 

 2. เสริมสร้างค่านยิมและ
ความรู้ในการเลือกซื้อ
ผลิตภณัฑ์ทางสุขภาพและ
บูรณาการร่วมกบัภาคี
เครือข่าย 

1. จำนวนภาคีเครือข่ายที่ร่วม
บูรณาการในการเสรมิสร้าง
ศักยภาพให้ผู้บริโภค 
 

-กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค 
-กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
-ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น 
-องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

  2.ผู้บริโภคมีความรอบรู้และ
สามารถเลือกใช้ผลิตภณัฑ ์
สุขภาพท่ีปลอดภัยเพื่อตนเอง
และครอบครัวได้ 80% 
3.จำนวนชุมชนต้นแบบด้านการ
บริโภคปลอดภัย อำเภอละ  
1 ตำบล 

-กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค 
-กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
-ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น 
-องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 



แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาสุขภาพ จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2564 หน้า 98 

 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ กิจกรรมสำคัญ ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ 
 3. พัฒนาช่องทางสื่อสารและ

นำเทคโนโลยี Application 
มาใช้เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค 

1. ชุมชนมีช่องทางของ Social 
Media ในการตดิต่อสื่อสารความ
เสี่ยงและภัยคุกคามของ
ผลิตภณัฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัยที่
เข้าถึงง่าย ตำบลละ 1 แห่ง 
2. จำนวนหน่วยงานภาคี
เครือข่ายที่ร่วมมือในการจดัการ
ควบคุมภัยคุกคามทางเทคโนโลยี  

-กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค 
-กลุ่มงานนิติการ 
-งานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
-สำนักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ
(กสทช.) 
-องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

5.โครงการ SMART  
Synergy Team 

1. พัฒนาระบบการสอบสวน 
ควบคุมโรค และภัยคุกคาม
สุขภาพ รอบคลุมในทุกระดับ 

1. Information Center ด้าน 
การสอบสวน ควบคุมโรค และภัย
คุกคามสุขภาพ 
2. Commander 

-กลุ่มงานควบคุมโรคตดิต่อ 

 2. สร้างสมรรถนะทมีแกนนำ
สอบสวน และภัยคุกคาม
สุขภาพควบคุมโรค และภยั
คุกคามสุขภาพ 

1. Supervisor จังหวัด 1 ทีม 
Supervisor ระดับโซน 4 โซน 
- Staff 26 ทีม 
- Tambon Team 248 ทีม 

-กลุ่มงานควบคุมโรคตดิต่อ 

 3. พัฒนาศักยภาพทีม
สอบสวน ควบคุมโรค และภยั
คุกคามสุขภาพ 

1. ทีมสอบสวน ควบคุมโรค และ
ภัยคุกคามสุขภาพ  
ระดับจังหวดั 1 ทีม 
- ระดับอำเภอ 26 ทีม 
- ระดับตำบล 248 ทีม 

-กลุ่มงานควบคุมโรคตดิต่อ 

 4. ขยายภาคีเครือข่ายทีม
สอบสวน ควบคุมโรค และภยั
คุกคามสุขภาพ 

1. หน่วยงานสาธารณสุข 
หน่วยงานปกครอง หน่วยงาน
ตำรวจ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น กู้ชีพ/กู้ภัย และ
หน่วยงานอ่ืนๆ 

-กลุ่มงานควบคุมโรคตดิต่อ 

 5. จัดทำมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานสอบสวน ควบคุม
โรค และภัยคุกคามสุขภาพ 

1. SOP สอบสวน ควบคุมโรค 
และภยัคุกคามสุขภาพแต่ละโรค 

-กลุ่มงานควบคุมโรคตดิต่อ 

 6. เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการ
แจ้งข่าว การช่วยเหลือ ให้
รวดเร็ว ทันเวลา 
 

1. Warning Sign App  
 

-กลุ่มงานควบคุมโรคตดิต่อ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการสุขภาพตนเองแก่ประชาชน ชุมชน อย่างเข้มแข็ง และยั่งยืน 
1.โครงการหมู่บ้านสุขภาพ
พ่ึงตนเอง พ่ึงกันเอง 

1. ยกระดับ ศสมช. ให้เป็น
ศูนย์จัดการสุขภาพชุมชน 

1. ทุกหมู่บ้าน หมู่บ้านละ1แห่ง
(2,331 หมู่บ้าน) 

-องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 2. พัฒนาศักยภาพจิตอาสาใน
การจัด Village Health 
Center โดยวิถีชุมชน 

1. จิตอาสาสุขภาพประจำ
หมู่บ้าน16,000 คน 

-โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบล 
-องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 3. จัดทำประชาคมเพื่อ
ขับเคลื่อนปฏญิญาหมู่บ้าน 
Green Clean Healthy 
Village 

1. หมู่บ้าน Green & Clean 
2,331 หมู่บ้าน 

-องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 4. จัดทำแผนสุขภาพของ
หมู่บ้าน 

1. ทุกหมู่บ้าน  
(2,331 หมู่บ้าน) 

-องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

2. โครงการรวมพลัง
ชุมชนเพ่ือคุณภาพ 

1. พัฒนาสมรรถนะทีม พชอ. 1. ทีม พชอ. 26 อำเภอๆ 
ละ 21 คน จำนวน 600 คน 

-ปลัดจังหวัด 
-นายอำเภอ 

ชีวิตประชาชนที่ยั่งยืน 2. พัฒนาสมรรถนะทีม พชต. 1. ทีม พชต. 199 ตำบล 
จำนวน 2,000 คน 

-นายอำเภอ 
-สำนักงานสาธารณสุข
อำเภอ 

 3. ศูนย์ช่วยเหลือคณุภาพชีวิต
ระดับอำเภอ(ศูนย์คลายทุกข์) 
- ระดมทุนบรจิาค 
- คนอำเภอ.......ไม่ทอดทิ้งกัน 

1. ศูนย์ช่วยเหลือคณุภาพชีวิต
ระดับอำเภอ 26 แห่ง 

-นายอำเภอ 
-สำนักงานสาธารณสุข
อำเภอ 

 4. พัฒนาตำบลต้นแบบและ
ผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้าน
สุขภาพในชุมชน 

1. ตำบลต้นแบบ 199 ตำบล 
ผู้นำการเปลี่ยนแปลง 
ตำบลละ 5 คน 

-สำนักงานสาธารณสุข
อำเภอ 
-โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบล 
-องค์การปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความเป็นเลิศทางการแพทย์ และการพัฒนาคุณภาพการบริการสุขภาพแก่ประชาชน 
ที่ได้มาตรฐานสากล 
1. โครงการพัฒนาระบบ
คุณภาพในหน่วยบริการ
สุขภาพรองรับการเป็น
ศูนย์กลางทางการแพทย์ 

1. การยกระดับมาตรฐานการ
จัดการคณุภาพมาตรฐาน 
(AHA) ในทุกหน่วยของ
โรงพยาบาลทุกระดับ 

โรงพยาบาลทีม่ีมารตฐานการ
จัดการคณุภาพ (AHA) จำนวน 
.... โรงพยาบาล 

รพช.ทุกแห่ง 

 2. จับคูB่uddy/พี่เลี้ยงระดับ
โซน และขยายทีมพี่เลี้ยง
ระดับจังหวดั/โซน 

ทีมพ่ีเลี้ยงระดับจังหวัด/โซน 
จำนวน ..... ทีม 

รพช.ทุกแห่ง 

 3. ต่อยอดระบบคณุภาพให้
ผ่านเกณฑ์DHS-PCA 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 

ติดดาว 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพท่ีผ่าน
เกณฑ์ DHS-PCA  
จำนวน ... แห่ง 

สสอ.ทุกแห่ง 
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 4. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เกี่ยวกับ2P Safety และ
พัฒนาในการแก้ปัญหาวิกฤตสิู่
การมีคณุภาพตามเกณฑ์ และ
การอบรมเพื่อฟ้ืนฟู  

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกีย่วกับ 
2P Safety จำนวน .... ครั้งต่อปี 

รพช.ทุกแห่ง 

 5. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เรื่องความเสี่ยง 

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความเสี่ยง 
จำนวน .... ครั้งต่อป ี

รพช.ทุกแห่ง 

 6. พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การจัดบริการทางการแพทย์
ของสถานบริการทั้งในระดบั
ปฐมภูม ิ

สถานบริการสุขภาพท่ีไดร้ับการ
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการ
จัดบริการทางการแพทย์ระดับ
ปฐมภูมิ จำนวน ... แห่ง 

รพช.ทุกแห่ง 

 7. พัฒนาระบบการสื่อสาร
มาตรฐานคุณภาพระบบ
บริการสุขภาพท่ีประชาชน
สามารถจับต้องได ้

มีระบบสื่อสารที่ไดม้าตรฐาน
คุณภาพระบบบริการ  

รพช.ทุกแห่ง 

 8. ส่งเสรมิให้ประชาชนมสี่วน
ร่วมการพัฒนาระบบคณุภาพ
ของโรงพยาบาล 

ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ระบบคณุภาพของโรงพยาบาล 

รพช.ทุกแห่ง 

 9. จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมเพื่อบ่ม
เพาะกำลังคนด้านสุขภาพ 

ศูนย์ฝึกอบรมเพื่อบ่มเพาะ
กำลังคนด้านสุขภาพ  
จำนวน 1 แห่ง  

สสจ./หน่วยบริการทุก
ระดับ 

2. โครงการบริการทาง
การแพทย์ ลดความ
เหลื่อมล้ำ ประชาชนสขุ
ใจ ไร้รอยต่อ 

1.พัฒนาช่องทางที่หลากหลาย
เพื่อให้ผู้รับบริการเข้าถึงง่าย 
สะดวก รวดเร็ว 
 

1. มีระบบ Video Conference 
ที่มีประสิทธิภาพในหน่วยบริการ
ทุกระดับ (รพสต.248 แห่ง 
รพช./รพศ./รพท. 26 แห่ง  
ศรีนครินทร/์ศูนย์หัวใจฯ 2 แห่ง 
รวม 276 แห่ง) 

-งานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
-หน่วยบริการทุกระดับ 

 2.การจัดบริการเชิงรุกในพ้ืนท่ี 
Mobile ทีมแพทย์เช่ียวชาญ
เฉพาะทางตามกลุ่มโรค (เช็ค
ความต้องการ.........) ทุกระดบั 

1. ม ีMobile ทีมการจัดบริการ
เชิงรุกในพ้ืนท่ี25 ทีม (ทีมละ 5 
โซน) 

-กลุ่มงานพัฒนารูปแบบ
และบริการ 
-หน่วยบริการทุกระดับ 

 - จักษ ุ
- ไต 
- จิตเวช 
- ศัลยกรรม 
- มะเร็ง 
- ทันตกรรม 

  

 3.เสริมสรา้งศักยภาพ Care 
Giver เพื่อดูแลผูสู้งอายุใน
ชุมชน 

1. มี Care Giver ที่ผ่านการ
อบรม.......คน (มาตรฐาน 1:3) 

-กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
-หน่วยบริการทุกระดับ 
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 4.พัฒนาทีมหมอครอบครัวให้

มีศักยภาพและเพียงพอ
ครอบคลมุ 

1. มีทีมหมอครอบครัวจำนวน
.......ทีม (1 ทีม/ปชก.10,000 
คน+-2,000) 

-กลุ่มงานพัฒนารูปแบบ
และบริการ 
-หน่วยบริการทุกระดับ 

 5.พัฒนาทีมช่วยเหลือส่งต่อ 
อำนวยความสะดวกในการเข้า
มารับบริการโดยชุมชน 

1. จำนวน อปท.ท่ีมีระบบช่วยส่ง
คนไข้มารบับริการที่  
รพ. ....... แห่ง 

-กลุ่มงานพัฒนารูปแบบ
และบริการ 
-องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 6.สร้างความร่วมมือการ
จัดบริการร่วมกับคลินิกเอกชน 

1. จำนวนคลินิกเอกชนท่ีร่วม
จัดบริการ........แห่ง 

-กลุ่มงานพัฒนารูปแบบ
และบริการ 

3.โครงการนวัตกรรมทาง
การแพทย์ เพ่ือ
ประชาชน   

1.พัฒนาระบบบริการทาง
การแพทย์ด้วยวิทยาการทาง
การแพทย์ที่ผสมผสานด้วย
เทคโนโลยีดิจิทลั 

1. มีระบบ Digital Home Ward 
ในพื้นที่ 26 แห่ง  
 

-หน่วยบริการ 26 แห่ง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4การพัฒนาองค์กรสาธารณสุขให้มีสมรรถนะสูง บุคลากรเป็นมืออาชีพ บริหารด้วยความทันสมัย  
และธรรมาภิบาล 
1. โครงการ  KK 
Health KM 

1. จัดตั้งศูนย์จัดการความรู้
ด้านสุขภาพของจังหวัด
ขอนแก่น 

1. มีศูนย์จัดการความรู้ทีร่วบรวม
ชุมชน 
- นักปฏิบัติและภาคีเครือข่าย 
ภาคต่างๆมาร่วมพัฒนา
กระบวนการ 1 แห่ง 

-สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดขอนแก่น 
-มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 2. สร้างฐานข้อมูลการจัดการ
ความรู้ด้านสุขภาพ 

1. มีระบบจัดการข้อมลูการ
จัดการความรู้ดา้นสุขภาพ ทั้ง
ด้านบุคคล ทรัพยากร และข้อมูล
ที่เกี่ยวข้อง 1 ฐาน 

-งานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
-มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 3. สร้างองค์ความรู้หรือ
นวัตกรรม 
ด้านสุขภาพ 

1. มีองค์ความรู้หรือนัวตกรรมด้าน
สุขภาพท่ีสามารถนำไปขยายผล
ใช้ประโยชน์ อย่างน้อย  

1 เรื่อง/อำเภอ/ปี 

-สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดขอนแก่น 
-มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 4. พัฒนาสื่อและช่องทางการ
ถ่ายทอด 
ความรู้ที่ได้จากกระบวนการ
การจัดการความรู ้

1. มีสื่อการถ่ายทอดความรู้และ
นำเสนอในช่องทางดิจิทัล อย่าง
น้อย 1 ช่องทาง/อำเภอ/ปี 

สสจ.ขอนแก่น/มข. 

2. โครงการ SMART 
People SMART Work 

1. พัฒนาสมรรถนะด้านความ
เชี่ยวชาญในด้าน 
- ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ 
- ภาษาต่างประเทศ 
- เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1. บุคลากรมีความเช่ียวชาญ
เฉพาะทางในวิชาชีพ 500คน  
2. บุคลากรผา่นเกณฑ์สมรรถนะ
ภาษาอังกฤษ   1,000 คน    
3. บุคลากรที่ผ่านเกณฑ์
สมรรถนะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 3,000 คน    

-กลุ่มงานทรัพยากรบคุคล 
-งานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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 2. พัฒนาระบบฐานข้อมูล

บุคลากรตามกรอบอัตรากำลัง 
และความเชี่ยวชาญ 

1. มีฐานข้อมูลบุคลากรตาม
กรอบอัตรากำลัง และความ
เชี่ยวชาญ 

-กลุ่มงานทรัพยากรบคุคล 
 

 3. จัดอบรมเตรียมทีม
ผู้บริหารรุ่นใหม ่

1. มีผู้บริหารรุ่นใหม่ 600คน -กลุ่มงานทรัพยากรบคุคล 
 

 4. ปฐมนิเทศบุคลากรจบใหม่
ให้มีความรู้ทักษะทัศนคติที่
จำเป็นต่อการปฏิบัติงานอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

1. บุคลากรจบใหมม่ีความรู้ทักษะ
ทัศนคติที่จำเป็นต่อการ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
ปีละ 1ครั้ง 

-กลุ่มงานทรัพยากรบคุคล 
 

 5. สร้างแหล่งสะสมความรู้ 
คู่มือ แนวทางปฏิบัติ เพื่อ
ศึกษาได้ด้วยตนเอง 

1. มีคลังความรู้ คูม่ือแนวทาง
ปฏิบัติ เพื่อศึกษาได้ด้วยตนเอง 

-งานเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 6. สร้างนวัตกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

1. มีนวัตกรรมการประเมินผล
การปฏิบัตริาชการ 

-กลุ่มงานทรัพยากรบคุคล 
-งานเทคโนโลยสีารสนเทศ 

3.โครงการ Happy 
Organization 

1. สร้างแรงจูงใจท้ังด้านบวก 
ได้แก่ ความก้าวหน้าในอาชีพ, 
ค่าตอบแทน สวัสดิการ 

1. ผลการประเมิน 8มิติ มีค่า
คะแนนเพิ่มขึ้น 

-กลุ่มงานทรัพยากรบคุคล 
 

 2. วางแผนแม่บท และ
แนวทางพัฒนาองค์กร 
(Organization 
Development) มุ่งสู่องค์กร
แห่งความสุข (Happy 
Organization) และองค์กร
แห่งการเรียนรู้ 
(Organization of Learning) 
ให้องค์กรสาธารณสุขใน
จังหวัดขอนแก่นทุกระดับ 
ถือปฏิบัต ิ

1. มีแผนแม่บทและแนวทาง
พัฒนาองค์กร (organization 
development) และองค์กร
สาธารณสุขในจังหวัดขอนแก่น
ทุกระดับถือปฏิบตั ิ

-กลุ่มงานทรัพยากรบคุคล 
 

 3. ส่งเสรมิค่านิยมและ
วัฒนธรรมองค์กรด้วยค่านิยม 
MOPH เศรษฐกจิพอเพียง 
และจิตอาสา โดยปลูกฝังด้วย
การอบรม ประเมิน ปรับปรุง 
บุคลากรทุกรุ่น 
 

1. ทุกหน่วยงานมีกิจกรรมอย่าง
น้อย 1กิจกรรม ท่ีส่งเสริมค่านิยม
และวัฒนธรรมองค์กรด้วยค่านิยม 
MOPH 

-กลุ่มงานทรัพยากรบคุคล 
 

 4. อบรมเสริมสร้างความรู้ทาง
การเงิน (การแก้หน้ี การออม
การรายได้ และช่องทางการ
หารายได้เสรมิอื่นๆ 

1. บุคลากรมีความรู้ทางการเงิน 
(การแก้หน้ี การออมการลงทุน) 
1,000คน 

-กลุ่มงานทรัพยากรบคุคล 
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4. โครงการองค์กรแห่ง
การเรียนรู้และสร้างสุข 

1.สร้างองค์กรแห่งความสุข
ตามแนวคิดการสร้างความสุข
แบบองค์รวม (Holistic 
Happy Model) 

1. หน่วยบริการเป็นองค์กรแห่ง
ความสุขตามแนวคิดการสร้าง
ความสุขแบบองค์รวม (Holistic 
Happy Model) 

-หน่วยบริการทุกแห่ง 

 2.พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ร่วมสร้างความเขม้แข็งในการ
ดำรงชีวิตตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอพียง 

1. พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
ให้มีความเข้มแข็งในการ
ดำรงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอพียงเข้าร่วมโครงการนำร่อง 
100 คน 

-โรงพยาบาลศูนย ์
-โรงพยาบาลทั่วไป 
-โรงพยาบาลชุมชน 
 

 3.สร้างหน่วยงาน/บคุลากร
สาธารณสุข ให้เป็นแบบอย่าง
ด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

1. หน่วยงาน/บุคลากร
สาธารณสุข เป็นแบบอย่างด้าน
สุขภาพและสิ่งแวดล้อม 
274 แห่ง 

-โรงพยาบาลศูนย ์
-โรงพยาบาลทั่วไป 
-โรงพยาบาลชุมชน 
 

 4.สร้างวัฒนธรรมการทำงาน
ขององค์กรแบบมีส่วนร่วม 
ส่งเสริมแรงจูงใจในการทำงาน
และเสรมิพลังของบุคคลากร
ให้เห็นคุณคา่ในตัวเองและงาน 

1. องค์กรมีวัฒนธรรมการทำงาน
แบบมีส่วนร่วม ส่งเสริมแรงจูงใจ
ในการทำงานและเสรมิพลังของ
บุคคลากรใหเ้ห็นคณุค่าในตัวเอง
และงาน 274 แห่ง 

-หน่วยบริการทุกแห่ง 

 5.สร้างจิตสำนึกในการ
ให้บริการของเจ้าหน้าท่ีให้มี 
Service Mind 

1. บุคลากรสาธารณสุขในหน่วย
บริการมจีิตสำนึกในการให้บริการ
ของเจ้าหน้าท่ีให้มี Service 
Mind 

-หน่วยบริการทุกแห่ง 

 6.หน่วยบริการทบทวนความ
เสี่ยง และมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงาน 

1. หน่วยบริการทบทวนความ
เสี่ยง และมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงาน จำนวน 274 แห่ง 

-หน่วยบริการทุกแห่ง 

 7.หน่วยบริการมีการสื่อสาร
ประชาสมัพันธ์ให้ผู้รับบริการ
เข้าใจข้ันตอนและระบบ
บริการ ตลอดจนมาตรการใน
การรักษาพยาบาล 

1. หน่วยบริการมีการสื่อสาร
ประชาสมัพันธ์ให้ผู้รับบริการ
เข้าใจข้ันตอนและระบบบริการ 
ตลอดจนมาตรการในการ
รักษาพยาบาลจำนวน274 แห่ง 

-หน่วยบริการทุกแห่ง 

 8.สนับสนุนให้หน่วยบริการทุก
แห่งสร้างนวัตกรรม R2R 

1. หน่วยบริการมีการสร้าง
นวัตกรรม R2Rจำนวน 274แห่ง 

-หน่วยบริการทุกแห่ง 

 9.สร้างองค์กรแห่งความสุข
ต้นแบบ และขยายรูปแบบให ้
องค์กรทุกแห่งในจังหวัด 

1. มีองค์กรแห่งความสุขต้นแบบ 
และขยายรูปแบบ 
ให้องค์กรทุกแห่งในจังหวัดอย่าง
น้อย 1 แห่ง:รพ./สสอ.และ 
รพ.สต. 

สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดขอนแก่น 
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 10.สร้าง Healthy Idol จาก

บุคลากรสาธารณสุข และ
อาสาสมัครสาธารณสุข และ
สร้าง บุคลากรสาธารณสุขเป็น 
MOPH Idol 
 

1. มี Healthy Idol จากบุคลากร
สาธารณสุข และอาสาสมคัร
สาธารณสุข และสร้างบุคลากร
สาธารณสุขเป็น MOPH Idol
อย่างน้อย 1 คน: บุคลากร
สาธารณสุข และ อสม.  
จำนวน 52 คน 

-สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดขอนแก่น 

 11.พัฒนาโปรแกรมบำบดั
ฟื้นฟูความเครียดจากการ
ทำงานของบุคลากร
สาธารณสุข 

1. พัฒนาโปรแกรมบำบดัฟื้นฟู
ความเครยีดจากการทำงานของ
บุคลากรสาธารณสุข ร้อยละ 80 
ของบุคลากรที่พบผลการประเมิน
ว่ามีความเครียดจากการทำงาน 

-หน่วยบริการทุกแห่ง 

 12.พัฒนารูปแบบการ
เสรมิสร้างสมรรถนะบคุลากร
รายบุคคลให้มีความเช่ียวชาญ 
ทันยุคทันเหตุการณ์ และ
ตอบสนองความก้าวหน้าใน
อาชีพ (Succession Plan) 

1. บุคลากรมีการพัฒนารูปแบบ
การเสริมสร้างสมรรถนะ และมี
ความเชี่ยวชาญ ทันยุคทัน
เหตุการณ์ และตอบสนอง
ความก้าวหน้าในอาชีพ 
(Succession Plan) ทุกกลุ่ม
วิชาชีพ อย่างน้อยร้อยละ 80 

-หน่วยบริการทุกแห่ง 

 13.พัฒนาโรงพยาบาลสู่การ
เป็นโรงพยาบาลแห่งความสุข 
โดยใช้เกณฑ์มาตรฐาน ๘ 
Happy และ M10 (Mind 
Fullness in Organization) 

1. โรงพยาบาลมีการพัฒนาสู่การ
เป็นโรงพยาบาลแห่งความสุข 
โดยใช้เกณฑ์มาตรฐาน 8Happy 
และ M10 (Mind Fullness In 
Organization)จำนวน 26 แห่ง 

-โรงพยาบาลศูนย ์
-โรงพยาบาลทั่วไป 
-โรงพยาบาลชุมชน 
 

 14.สร้างเสริมบุคลากรใหม้ี
ความพึงพอใจ ความยึดมั่น
ผูกพันต่อองค์กร 

1. บุคลากรมีความพึงพอใจ 
ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กรอย่าง
น้อย ร้อยละ 80 

-หน่วยบริการทุกแห่ง 

 15.จัดระบบสวัสดิการ 
ประโยชน์เกื้อกูล เพื่อหนุน
เสรมิ เพิ่มสุข เพิม่ผลิตภาพ 

1. หน่วยบริการมีการจัดระบบ
สวัสดิการ ประโยชน์เกื้อกูล  
เพื่อหนุนเสรมิ เพิ่มสุข  
เพิ่มผลิตภาพ จำนวน 274 แห่ง 

-หน่วยบริการทุกแห่ง 

 16.จัดสถานท่ีทำงานและ
สิ่งแวดล้อมตลอดจนสิ่งอำนวย
ความสะดวกให้เหมาะสม 

1. หน่วยบริการมีการจัดสถานท่ี
และสิ่งแวดล้อมตลอดจนสิ่ง
อำนวยความสะดวกให้เหมาะสม 
จำนวน 274 แห่ง  

-หน่วยบริการทุกแห่ง 

 17.พัฒนาระบบการบรหิาร
การเสริมสร้างความสุข ความ
ภาคภูมิใจในวิชาชีพและความ
ศรัทธาต่อองค์กร 

1. หน่วยบริการมีการพัฒนา
ระบบการบริหารการเสรมิสร้าง
ความสุข ความภาคภมูิใจใน
วิชาชีพและความศรัทธาต่อ
องค์กรจำนวน 274 แห่ง 

-หน่วยบริการทุกแห่ง 
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 18.สร้างนวัตกรรมการ

เสรมิสร้างค่านิยม วัฒนธรรม
องค์กร และความสุขในการ
ทำงานหลักการ 

1. หน่วยบริการมีนวตักรรมการ
เสรมิสร้างค่านิยม วัฒนธรรม
องค์กร และความสุขในการ
ทำงานหลักการ 
จำนวน 274 แห่ง 

-หน่วยบริการทุกแห่ง 

5.โครงการเสริมสร้าง
ความมั่นคงทางการเงิน
การคลังในหน่วยบริการ 

1.พัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารการเงินการคลังสำหรับ
หน่วยบริการ 

1. หน่วยบริการมีประสิทธิภาพ
การเงินการคลังมีประสิทธิ 
จำนวน 26 แห่ง 

-โรงพยาบาลศูนย ์
-โรงพยาบาลทั่วไป 
-โรงพยาบาลชุมชน 

 2.หน่วยบริการมีการจดัทำ
แผนทางการเงิน 7 แผน 

1. หน่วยบริการมีการจัดทำแผน
ทางการเงิน 7 แผน  
จำนวน 26แห่ง 

-โรงพยาบาลศูนย ์
-โรงพยาบาลทั่วไป 
-โรงพยาบาลชุมชน 

 3.พัฒนาให้หน่วยบริการสร้าง
แหล่งรายได้ใหมจ่ากการเปิด
บริการคลินิก Premium 
ต้นแบบ 

1. หน่วยบริการมีแหล่งรายได้
ใหม่จากการเปดิบริการคลินิก 
Premium ต้นแบบ  
จำนวน 26 แห่ง 

-โรงพยาบาลศูนย ์
-โรงพยาบาลทั่วไป 
-โรงพยาบาลชุมชน 
 

 4.พัฒนาหน่วยงานสู่องค์กร
คุณธรรมต้นแบบ 

1. มีต้นแบบองค์กรคุณธรรม 
อย่างน้อย 1 แห่ง:รพ./สสอ. 
และรพ.สต. 

-หน่วยบริการทุกแห่ง 

 5.พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการการเงิน
การคลังที่มีประสิทธิภาพ 

1. หน่วยบริการมีการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจดัการการเงินการคลังที่มี
ประสิทธิภาพจำนวน 26 CUP 

-หน่วยบริการทุกแห่ง 

 6.พัฒนาหน่วยบริการทุกแห่ง
ให้มีประสิทธิภาพทางด้าน
การเงินการคลังตาม 
หลักธรรมาภิบาล 

1. หน่วยบริการมีประสิทธิภาพ
ทางด้านการเงินการคลังตามหลัก
ธรรมาภิบาลจำนวน 26 CUP 

-โรงพยาบาลศูนย ์
-โรงพยาบาลทั่วไป 
-โรงพยาบาลชุมชน 
 

 7.พัฒนาบุคลากรทางการเงิน
ในการเป็นนักวิเคราะห์
สถานการณ์ทางการเงินด้าน
รายรับ 

1. บุคลากรทางการเงินในหน่วย
บริการเป็นนักวิเคราะห์
สถานการณ์ทางการเงินด้าน
รายรับจำนวน 274 คน 

หน่วยบริการทุกแห่ง 

 8.สร้างศูนย์จดัเก็บรายได้ของ
หน่วยบริการทุกแห่งในจังหวัด
ให้มีประสิทธิภาพ 

1. หน่วยบริการมศีูนย์จัดเก็บ
รายได้มีประสิทธิภาพ 
จำนวน 26 แห่ง 

-โรงพยาบาลศูนย ์
-โรงพยาบาลทั่วไป 
-โรงพยาบาลชุมชน 

6. โครงการ Optimal 
healing Environment 
hospital โรงพยาบาลที่
มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การรักษาที่ดี 

1.พัฒนาศักยภาพ  
วิทยากรครู ก.และ เครือข่าย
ให้มีสมรรถนะการจัดการด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อม 

1. วิทยากรครู ก.และ เครือข่าย 
48 คน 

-กลุ่มงานสิ่งแวดล้อมฯ 

 2.พัฒนาโรงพยาบาลทุกแห่ง
ให้ผ่านเกณฑ์ Green and 
Clean Hospital ในระดับ D  

1. โรงพยาบาลทุกแห่งให้ผ่าน
เกณฑ์ Green and Clean 
Hospital ในระดับ D – Plus 

-กลุ่มงานสิ่งแวดล้อมฯ 
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 – Plus (ผ่านเกณฑ์อาหาร

ปลอดภัย, การจัดระบบอาชี
วอนามัย) ยกระดบัมาตรฐาน
ตามแนวทางงานอนามัย
สิ่งแวดล้อม 

  

 3.พัฒนาสภาพแวดล้อมการ
บริการในหน่วยบริการผู้ป่วย
ในอย่างมีเอกลักษณ ์

1. โรงพยาบาลมสีภาพแวด ล้อม
การบริการในหน่วยบริการผู้ป่วย
ในอย่างมีเอกลักษณ์ 26 แห่ง 

-กลุ่มงานสิ่งแวดล้อมฯ 

 4.การจัดบริการทางการแพทย์
ระดับพรีเมี่ยม โดยใช้เทคโนโลยี 
Artificial intelligence 

1. โรงพยาบาลจดับริการทางการ
แพทย์โดยใช้เทคโนโลยี Artificial 
intelligence 26 แห่ง 

-กลุ่มงานพัฒนารูปแบบ
และบริการ 

 5.พัฒนาระบบสำรองน้ำ
บาดาลและระบบกรองน้ำ
สำหรับสถานพยาบาล 

1. โรงพยาบาลมรีะบบสำรองน้ำ
บาดาลและระบบกรองน้ำ  
26 แห่ง 

-กลุ่มงานสิ่งแวดล้อมฯ 

 6.พัฒนาระบบสำรองไฟฟ้าใน
สถานบริการทุกระดับ 

1. โรงพยาบาลมรีะบบสำรอง
ไฟฟ้า 26 แห่ง 

-กลุ่มงานสิ่งแวดล้อมฯ 

 7.พัฒนาระบบบำบัดน้ำเสยีใน
โรงพยาบาลใหไ้ดม้าตรฐาน 

1. โรงพยาบาลมรีะบบบำบัด 
น้ำเสีย ได้มาตรฐาน  26 แห่ง 

-กลุ่มงานสิ่งแวดล้อมฯ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5การพัฒนาระบบสุขภาพเพื่อหนุนเสรมิการเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชนของจังหวัด และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ 
1.โครงการสร้างคุณค่า
เศรษฐกิจด้วยแพทย์แผน
ไทยและภูมิปัญญา
สุขภาพ จังหวัดขอนแก่น 

1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ด้าน 
ผลิตภณัฑ์สุขภาพ ภูมิปญัญาด้าน 
การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร 
จังหวัดขอนแก่น 

1. ฐานข้อมูล 
- สถานประกอบการ 
- สถานบริการ 
- ผลิตภณัฑส์ุขภาพ 
- แหล่งวัตถุดิบ สมุนไพร  
- ภูมิปัญญาท้องถิ่น   
- แหล่งท่องเที่ยว   

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บรโิภค 
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย 
พัฒนาชุมชนจังหวัด 
ขอนแก่น 

 2. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิง 
สุขภาพ โดยการบรูณาการร่วมกับ
เครือข่ายในการขับเคลื่อน 

1. อำเภอต้นแบบแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 1 แห่ง  
 

กระทรวงสาธารณสุข 
องค์การบริหารส่วนตำบล 
การท่องเที่ยวแห่ง 
ประเทศไทย (ททท.) 

2.โครงการ Smart 
Service แบบครบวงจร 

1. การพัฒนาระบบบริการให้มี
ประสิทธิภาพ 

1. หน่วยให้บริการผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน Smart 
Service 6 ด้าน  
1. บุคลากร  
2. เอกสาร  
3. ให้คำปรึกษา  
4. การจ่ายเงิน  
5. สิ่งอำนวยความสะดวก  
และภมูิทัศน์  
6. บริการ 

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บรโิภค 
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 2. การพัฒนาระบบเฝ้าระวังและ

แจ้งเตือนภัยดา้นบริการและ
สุขภาพ   

1. หน่วยปฏิบัติการผ่าน
เกณฑ์ Smart 
Surveillance & Alert 

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บรโิภค 
 

3. โครงการ ผลิตภัณฑ์
สุขภาพปลอดภัย สร้าง
มูลค่าเศรษฐกจิ  
(Khon Kaen 
Premium Product) 

1. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ขนาดเล็กและขนาดกลาง ให้
ผลิตภณัฑ์สุขภาพมีคณุภาพ 

1. ผู้ประกอบการผลิตภณัฑ์
ด้านสุขภาพ ได้รบัการ
พัฒนาการจัดการผลิตภณัฑ์
ปลอดภัย  จำนวน .......แห่ง    

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บรโิภค 
 

 2. สนับสนุนการนำผลิตภณัฑ์
สุขภาพไปใช้ในหน่วยบริการ
สุขภาพ 

1. ผลิตภัณฑ์ทีม่ีคุณภาพ
นำไปใช้ในหน่วยบริการ 
จำนวน......รายการ 

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บรโิภค 
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย 

4. โครงการการนวดไทย 
สมุนไพรไทย  
สร้างสุขภาพ  
สร้างอาชีพชุมชน 

1. ยกระดับภูมิปัญญา สู่นวตักรรม 
และสร้างมลูค่าทางเศรษฐกิจ  

1. ภูมิปัญญาทีเ่ป็น
นวัตกรรมทีม่ีมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ  
จำนวน..........ผลงาน 

กลุ่มงานแพทย์แผนไทย 

 2. การสร้างอาชีพนวดไทย การ
ผลิตสมุนไพร และผลิตภัณฑ์
สุขภาพ 

1. ผู้ที่ผ่านการอบรมตาม
มาตรฐานการนวดไทย 
จำนวน.......คน 

กลุ่มงานแพทย์แผนไทย 

  2. ผลิตภัณฑส์มุนไพร และ
ผลิตภณัฑ์สุขภาพที่ท่ีมีมูลค่า
ทางเศรษฐกิจ  
จำนวน.....รายการ 

กลุ่มงานแพทย์แผนไทย 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 1  การระดมพลังภาคีทุกภาคส่วน ทุกระดับร่วมสร้างเมืองแห่งสุขภาวะ และนิเวศน์   
   สุขภาพชุมชนที่เข้มแข็ง 
 

รหัส ชื่อตัวชี้วัด กลุ่มงานที่รับผิดชอบ 
K101 คะแนนความสำเร็จการดูแลหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
K102 คะแนนความสำเร็จของการดูแลทารกแรกเกิด กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 

K103 คะแนนเฉลี่ยการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 

K104 คะแนนเฉลี่ยการเฝ้าระวัง และส่งเสริมการเจริญเติบโตเด็ก 0-5 ปี กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 

K105 คะแนนความสำเร็จของการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 

K106 คะแนนความสำเร็จของการเฝ้าระวังและป้องกันการตั้งครรภ์ 
ในวัยรุ่น 

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 

K107 ระดับความสำเร็จ การส่งเสริมสุขภาพประชาชนวัยทำงาน      
อายุ 18-59 ปี ผ่านเกณฑ์ 

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 

K108 ความสำเร็จของอำเภอในการดำเนินงานสร้างความรอบรู้ 
ด้านสุขภาพกลุ่มวัยผู้สูงอายุ 

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 

K109 ความสำเร็จของอำเภอในการดำเนินงานจัดบริการดูแลระยะยาว
กลุ่มภาวะพ่ึงพิงในชุมชนผ่านเกณฑ์ (Long Term Care) 

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 

K110 ระดับของเครือข่ายบริการสุขภาพระดับอำเภอ มีการดำเนินการ
และจัดบริการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 

กลุ่มงานอนามัยสิง่แวดล้อมและ 
อาชีวอนามัย 

K111 การพัฒนาระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพโดยการ 
มีส่วนร่วมของชุมชนระดับอำเภอ 

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข 

K112 คะแนนเฉลี่ยตำบลสร้างสุขที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตทางสุขภาพดี
และอยู่อาศัยในสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาพดี ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 

กลุ่มงานการสาธารณสุขมูลฐาน 
และระบบสุขภาพปฐมภูมิ 

K113 จำนวนอำเภอที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ
และตำบล 

กลุ่มงานการสาธารณสุขมูลฐาน 
และระบบสุขภาพปฐมภูมิ 

K114 ร้อยละของสตรีอายุ 30-60 ปีได้รับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ 
สุขภาพจิตและยาเสพติด 

K115 ประชากรอายุ 50-70 ปี กลุ่มเป้าหมายได้รับการคัดกรองมะเร็ง
ลำไส้ใหญ่และไส้ตรงด้วยวิธี FIT test 

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ 
สุขภาพจิตและยาเสพติด 

 จำนวน 15 ตัวชี้วัด  
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการสุขภาพตนเองแก่ประชาชน ชุมชน อย่าง
เข้มแข็งและยั่งยืน 

 

รหัส ชื่อตัวชี้วัด กลุ่มงานที่รับผิดชอบ 

K201 ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไดดี กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ 
สุขภาพจิตและยาเสพติด 

K202 รอยละของผูปวยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงไดรับการคนหาและ
คัดกรองโรคไตเรื้อรัง 

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ 
สุขภาพจิตและยาเสพติด 

K203 ระดับความสำเร็จการดำเนินการลดอัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤต
ฉุกเฉิน ภายใน 24 ชั่วโมง 

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ 
สุขภาพจิตและยาเสพติด 

K204 คะแนนความสำเร็จของการดำเนินงานป้องกันควบคุมวัณโรค กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 

K205 ระดับความสำเร็จในการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขของหน่วยงาน
ระดับอำเภอกรณี การระบาด COVID-19 

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 

K206 ระดับคะแนนการพัฒนาศักยภาพ อสม.หมอประจำบ้าน 
และผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

กลุ่มงานการสาธารณสุขมูลฐาน
และระบบสุขภาพปฐมภูมิ 

K207 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 
(รพ.สต.) ตามเกณฑ์ รพ.สต. ติดดาว ( 5 ดาว 5 ดี ) 

กลุ่มงานการสาธารณสุขมูลฐาน 
และระบบสุขภาพปฐมภูมิ 

 จำนวน 7 ตัวชี้วัด  
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความเป็นเลิศทางการแพทย์ และการพัฒนาคุณภาพการบริการสุขภาพ
แก่ประชาชนที่ได้มาตรฐานสากล 

 

รหัส ชื่อตัวชี้วัด กลุ่มงานที่รับผิดชอบ 

K301 
 

ร้อยละการบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการต่างๆ ด้วย Opioid  
ในผู้ป่วยประคับประคองระยะสุดท้ายอย่างมีคุณภาพ 

กลุ่มงานพฒันาคุณภาพและ 
รูปแบบบริการ 

K302 อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด   
Community Acquired Sepsis น้อยกว่าร้อยละ 24 

กลุ่มงานพฒันาคุณภาพและ 
รูปแบบบริการ 

K303 ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ M และ F ในจังหวัดที่ให้การบริบาล 
ฟ้ืนสภาพระยะกลางแบบผู้ป่วยใน (Intermediate Bed/ward) 

กลุ่มงานพฒันาคุณภาพและ 
รูปแบบบริการ 

K304 ประสิทธิผลการจัดการระบบบริการสุขภาพ การส่งต่อผู้ป่วย  
(Referral System) 

กลุ่มงานพฒันาคุณภาพและ 
รูปแบบบริการ 

K305 
 

ร้อยละสถานบริการสาธารณสุขที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม 
ได้ตามเกณฑ์ ( GREEN & CLEAN Hospital) 

กลุ่มงานอนามัยสิง่แวดล้อมและ
อาชีวอนามัย 

K306 ผลลัพธ์การพัฒนาระบบการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและ 
การจัดการเชื้อดื้อยาระดับอำเภอ 

กลุ่มงานคุ้มครองผูบ้ริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข 

K307 ระดับความสำเร็จในการให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ 
ระดับอำเภอ 

กลุ่มงานคุ้มครองผูบ้ริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข 

K308 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนงานการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก 

กลุ่มงานการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก 

K309 ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ  
eGFR< 5 ml/min/1.73m²/yr 

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ 
สุขภาพจิตและยาเสพติด 

 จำนวน 9 ตัวช้ีวัด  
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาองค์กรสาธารณสุขให้มีสมรรถนะสูง บุคลากรเป็นมืออาชีพ บริหารด้วย
ความทันสมัย และธรรมาภิบาล 

 

รหัส ชื่อตัวชี้วัด กลุ่มงานที่รับผิดชอบ 

K401 จำนวนผลงานวิจัย/ R2R/นวัตกรรมด้านบริหารและด้านบริการสุขภาพ
ที่คิดค้นใหม่หรือที่พัฒนาต่อยอด สามารถแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่และ
ยุทธศาสตร์สาธารณสุข 

กลุ่มงานบริหารทรัพยากร
บุคคล 

K402 จำนวนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอที่ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด 

กลุ่มงานพฒันาคุณภาพและ 
รูปแบบบริการ 

K403 โรงพยาบาลดำเนินการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน HA ผ่านเกณฑ์ที่
กำหนด 

กลุ่มงานพฒันาคุณภาพและ 
รูปแบบบริการ 

K404 จำนวน CUP ที่ดำเนินการพัฒนาระบบความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ผ่านเกณฑ์ระดับ 5 

กลุ่มงานพฒันาคุณภาพและ 
รูปแบบบริการ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาองค์กรสาธารณสุขให้มีสมรรถนะสูง บุคลากรเป็นมืออาชีพ บริหารด้วย
ความทันสมัย และธรรมาภิบาล (ต่อ) 

 

รหัส ชื่อตัวชี้วัด กลุ่มงานที่รับผิดชอบ 

K405 จำนวนโรงพยาบาลมีการบริหารการเงินการคลังอย่างมีประสิทธิภาพ กลุ่มงานประกันสุขภาพ 

K406 ระดับของหน่วยงานที่ขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข ที่มีคุณภาพ
มาตรฐาน (Happy Organization)   

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 

K407 จำนวนหน่วยงานในสังกัดผ่านการประเมินระบบควบคุมภายใน  
ระดับ 5 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

 จำนวน 7 ตัวชี้วัด  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบสุขภาพเพื่อหนุนเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ และการเติบโตของ
คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

 

รหัส ชื่อตัวชี้วัด กลุ่มงานที่รับผิดชอบ 
K501 หน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นผ่านเกณฑ์

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 
กลุ่มกฎหมาย 

K502 ร้อยละของหน่วยงานสาธารณสุขที่พัฒนาสู่องค์กรดิจิทัล กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 จำนวน 2 ตัวช้ีวัด  

 

รวมจำนวน  40 ตัวชี้วัด 
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รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) ปีงบประมาณ 2564 
 

1. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การระดมพลังภาคี ทุกภาคส่วน ทุกระดับร่วมสร้างเมืองแห่งสุขภาวะและนิเวศน์
สุขภาพชุมชนที่เข้มแข็ง 

2. เป้าประสงค์ที่ 1 ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับการสร้างเสริมสุขภาพเพ่ือแก้ไขปัญหาสุขภาพท่ีสำคัญ
ของพ้ืนที่ 

3. รหัสตัวชี้วัด K101 
4. ช่ือตัวชี้วัด คะแนนความสำเร็จการดูแลหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด 
5. เกณฑ์ 1. กระบวนการ 

1.1โรงพยาบาลผ่านการประเมินตามมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก 
2.ผลลัพธ์ 
    2.1ร้อยละหญิงวัยเจริญพันธุ์ที่มีโรคทางอายุรกรรม 4 โรคได้รับการวาง
แผนการตั้งครรภ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ80 (โรคหัวใจ โรคSLE โรคธาลัสซีเมีย โรคไต) 
    2.2 ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการตั้งครรภ์ใน 9 โรค (โรคหัวใจ
โรคSLE โรคธาลัสซีเมีย โรคไต ไทรอยด์  โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง  โรค
หอบหืด  ติดสารเสพติด) ได้รับการติดตามเยี่ยมเฝ้าระวังอาการผิดปกติ ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 80   
    2.3ร้อยละหญิงตั้งครรภ์มีภาวะโลหิตจางครั้งที2่ ไม่เกินร้อยละ 10 
2.4 ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกเมื่ออายุครรภ์น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 12 สัปดาห์ไม่น้อยกว่าร้อยละ60 
2.5 ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75 
2.6ร้อยละหญิงหลังคลอดได้รับการเยี่ยมหลังคลอด 3 ครั้งตามเกณฑ์ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ65 

6. น้ำหนัก  
7. ผลงาน  
7.1 นิยาม ความสำเร็จการดูแลหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด  หมายถึง โรงพยาบาลและ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง มีการจัดระบบบริการในการดูแลสุขภาพ
หญิงตั้งครรภ์ หญิงคลอดและหลังคลอดตามมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก โดย
มีคำนิยาม ดังนี้  
1. โรงพยาบาลผ่านการประเมินห้องฝากครรภ์และห้องคลอดคุณภาพ หมายถึง 
โรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง ผ่านการประเมิน
มาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็กประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ ดังนี้  1) การนำ
องค์กร 2) บริการฝากครรภ์ (ANC) 3)บริการหลังคลอด (PP)4) บริการห้องคลอด 
(LR)  5) บริการดูแลเด็กเป็นพิเศษ (NICU)  6) บริการส่งเสริมสุขภาพเด็กดี  
(WBC) 7) บริการจิตอาสาแม่และเด็กดำเนินงานด้วยวิธีประเมินตนเอง ตามแบบ
ประเมินของมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก โดยส่งแบบประเมินให้แก่ สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพ จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2564  113 

 

 หมายเหตุ:กรณีโรงพยาบาลที่ไม่มีห้องคลอดให้ใช้การประเมินห้องฝากครรภ์ 
2. หญิงวัยเจริญพันธุ์ที่มีโรคทางอายุรกรรม4 โรค หมายถึงหญิงวัยเจริญพันธุ์ที่มี
โรคทางอายุรกรรมทุกรายประกอบด้วย โรคหัวใจ  โรคSLE โรคธาลัสซีเมีย และ
โรคไตที่ได้รับคัดกรองเพ่ือวางแผนการตั้งครรภ์  โดยทุกรายได้รับการให้คำปรึกษา
เรื่องการคุมกำเนิดผลดี-ผลเสียต่อการตั้งครรภ์ แพทย์/พยาบาลวางแผนการดูแล
ครอบคลุม 3 ระดับดังนี้ 
1) สามารถตั้งครรภ์ได้  
2) ได้รับการรักษาก่อนจึงสามารถตั้งครรภ์ได้3) ห้ามตั้งครรภ์ 
3. หญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการตั้งครรภ์ใน 9 โรค หมายถึงหญิงตั้งครรภ์ที่
มีโรคทางอายุรกรรมทุกราย ประกอบด้วยโรคหัวใจโรคSLEโรคธาลัสซีเมีย โรคไต 
ไทรอยด์  โรคเบาหวาน  โรคความดันโลหิตสูง โรคหอบหืด และติดสารเสพติดต้อง
ได้รับการติดตามเยี่ยมเฝ้าระวังอาการผิดปกติและสภาวะสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์
และทารกในครรภ์ กระตุ้นให้มาฝากครรภ์ตามนัด และวางแผนการคลอด 
4.ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะโลหิตจาง(Rate of Anemia in Pregnancy 
Woman) 
หมายถึง 
   4.1) ตรวจ Hct ครั้งที่ 1 คือ หญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ครั้งแรกมีค่าฮีมาโต  
คริตน้อยกว่าร้อยละ 33 หรือฮีโมโกลบินน้อยกว่า11 กรัมต่อเดซิลิตร  
    4.2) ตรวจ Hct ครั้งที่ 2 คือ หญิงตั้งครรภ์ที่มีค่าฮีมาโตคริตน้อยกว่าร้อยละ 33 
หรือฮีโมโกลบินน้อยกว่า11 กรัมต่อเดซิลิตร (ตรวจครรภ์ตอนอายุครรภ์ 32 
สัปดาห์ขึ้นไป) 
5. หญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ หมายถึง หญิง
ตั้งครรภ์ได้รับบริการฝากครรภ์ตามนัด จำนวน 5 ครั้ง ดังนี้ 
นัดครั้งที่ 1เมื่ออายุครรภ์  น้อยกว่าหรือเท่ากับ12 สัปดาห์ 
นัดครั้งที่ 2 เมื่ออายุครรภ์  13 - < 20  สัปดาห์  
นัดครั้งที่ 3 เมื่ออายุครรภ์ 20 - < 26  สัปดาห์  
นัดครั้งที่ 4 เมื่ออายุครรภ์  26 - <32  สัปดาห์  
นัดครั้งที่ 5 เมื่ออายุครรภ์  32 -  40  สัปดาห์ ขึ้นไป 
6. หญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกเมื่ออายุครรภ์น้อยกว่าหรือเท่ากับ 12 
สัปดาห์หมายถึง  หญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ที่สถานบริการฯทั้งหมด โดยต้อง
ฝากครรภ์ครั้งแรกที่อายุครรภ์น้อยกว่าหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์ 
7. หญิงหลังคลอดได้รับการเยี่ยมหลังคลอด 3 ครั้งตามเกณฑ์หมายถึงมารดาหลัง
คลอดและลูกในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบได้รับการเยี่ยม/ดูแลหลังคลอด โดยบุคลากร
ทางการแพทย์และสาธารณสุข หรือ อสม. ตามเกณฑ์ จำนวน 3 ครั้งดังนี้ 
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 ครั้งที่ 1 คือเยี่ยมหลังคลอดในสัปดาห์แรกอายุบุตรไม่เกิน 7 วันนับถัดจากวัน
คลอด 
ครั้งที่ 2 คือเยี่ยมหลังคลอดในสัปดาห์ที่ 2 ตั้งแต่บุตรอายุ 8 วันแต่ไม่เกิน 15 วัน 
นับถัดจากวันคลอด 
ครั้งที่ 3 คือเยี่ยมหลังคลอดตั้งแต่บุตรอายุ 16 วัน แต่ไม่เกิน 42 วัน นับถัดจาก
วันคลอด 

    7.2 วิธีรายงาน 1.รายงานจากข้อมูล 43 แฟ้ม(HDC) โดยบันทึกข้อมูลการให้บริการในโปรแกรม
ของแต่ละสถานบริการและส่งออกข้อมูลตามแนวทางของงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
2.ส่งแบบรายงานภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ทุกเดือน 
3. ส่งรายงานแบบประเมินความเสี่ยงในหญิงตั้งครรภ์รายใหม่ (classifying form)
ทุกเดือน 
4. ทะเบียน/ข้อมูลการส่งต่อหญิงตั้งครรภ์ที่พบภาวะเสี่ยง 
5. รายงานการส่งต่อหญิงคลอด(กรณี Nearmiss) รายงาน ก-1 และ ก-2  
(รายงานมารดาตาย) 
6.รายงานจากโปรแกรม ANC high risk โดยบันทึกข้อมูลการให้บริการใน
โปรแกรม ANC high riskหรือโปรแกรมของแต่ละสถานบริการและส่งออกข้อมูล
ตามแนวทางของงานเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 

    7.3 แหล่งข้อมูล หน่วยบริการสาธารณสุขทุกระดับ 
8. กลุ่มเป้าหมาย 1.หญิงวัยเจริญพันธ์ที่มีโรคทางอายุรกรรม4 โรคทุกราย(โรคหัวใจ โรคSLE 

โรคธาลัสซีเมีย โรคไต) 
2.หญิงตั้งครรภ์ที่มีโรคทางอายุรกรรม 9 โรคทุกราย (โรคหัวใจ  โรคSLE  
โรคธาลัสซีเมีย โรคไต ไทรอยด์ โรคเบาหวาน  โรคความดันโลหิตสูง  โรคหอบ
หืด ติดสารเสพติด)  
3.หญิงตั้งครรภ์/หญิงหลังคลอดทุกราย 
4.หญิงตั้งครรภ์ที่มาคลอดในสถานบริการสาธารณสุขทุกราย 

9.การประมวลผลตัวชี้วัด 
การดำเนินงาน คะแนน 

1.1โรงพยาบาลผา่นการประเมินตามมาตรฐานงานอนามยัแม่และเด็ก 15 
1.2 ร้อยละหญิงวัยเจริญพันธุ์ที่มีโรคทางอายุรกรรม 4 โรคได้รับการวางแผนการตั้งครรภ์ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ80 (โรคหัวใจ โรคSLE โรคธาลัสซีเมีย โรคไต) 

20 

1.3ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการตั้งครรภ์ใน 9 โรค (โรคหัวใจ โรคSLE โรคธาลัสซีเมีย โรค
ไต ไทรอยด์  โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหอบหืด ติดสารเสพติด) ได้รับการติดตามเยี่ยมเฝ้า
ระวังอาการผิดปกติ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

20 

1.4ร้อยละหญิงตั้งครรภ์มีภาวะโลหิตจางครั้งที่2 ไม่เกินร้อยละ 10 15 
1.5ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์คร้ังแรกเมื่ออายุครรภ์น้อยกว่าหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์ 10 
1.6ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 10 
1.7ร้อยละหญิงหลังคลอดได้รับการเยี่ยมหลังคลอด 3 ครั้งตามเกณฑ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ65 10  
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เกณฑ์ คะแนน 
1) คะแนน < 60 1     
2) คะแนนระหว่าง 60 – 69.9  2    
3) คะแนนระหว่าง 70 – 79.9   3   
4) คะแนน 80– 89.9    4  
5) คะแนน > 90      5  

11. ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 
11.1 ชื่อ-สกุล นางรุ่งทอง วัชรนุกูลเกียรติ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำชาญการพิเศษ 
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ หน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 
โทรศัพท์ 043-221125 ต่อ 149 โทรสาร043-224037 
โทรศัพท์มือถือ 081-871-7399 E-mail : - 
11.2 ชื่อ-สกุลนางสาวอริณรดา   ลาดลา ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ หน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 
โทรศัพท์043-221125 ต่อ 149 โทรสาร043-224037 
โทรศัพท์มือถือ092-2481747 E-mail : Arinrada.ladla@gmail.com 

 
รายละเอียดตัวชี้วัดการดำเนินงานK101 
1.1 โรงพยาบาลผ่านการประเมินตามมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก (15 คะแนน) 
1.ชื่อตัวชี้วัด โรงพยาบาลผ่านการประเมินตามมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก 
   คำนิยาม หมายถึง โรงพยาบาลผ่านการประเมินมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก

ประกอบด้วย7 องค์ประกอบ ดังนี้  1) การนำองค์กร 2)บริการฝากครรภ์ (ANC) 
3) บริการหลังคลอด (PP) 4) บริการห้องคลอด (LR) 5) บริการดูแลเด็กเป็นพิเศษ 
(NICU) 6) บริการส่งเสริมสุขภาพเด็กดี (WBC) 7) บริการจิตอาสาแม่และเด็ก  
ดำเนินงานด้วยวิธีประเมินตนเอง ตามแบบประเมินของมาตรฐานงานอนามัยแม่
และเด็ก โดยส่งแบบประเมินให้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 
หมายเหตุ:โรงพยาบาลขนาด F3  (รพ.โคกโพธิ์ไชย รพ.โนนศิลา รพ.หนองนาคำ                       
รพ.เวียงเก่า)ประเมินตนเองตามมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็กประกอบด้วย
หัวข้อดังนี้  1) การนำองค์กร 2)บริการฝากครรภ์ (ANC) 3) บริการส่งเสริมสุขภาพ
เด็กดี (WBC) 4) บริการจิตอาสาแม่และเด็ก  

2.เกณฑ์ ร้อยละ100 
3. ผลงาน               
3.1 วิธีรายงาน 1.ประเมินตนเองด้วยโปรแกรมประเมินมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก 

2. ติดตามจากทีมพ่ีเลี้ยง (รพ.ขอนแก่น/รพ.ชุมแพ/รพ.สิรินธร/ศอ.7)  
3.2 แหล่งข้อมูล 1.การลงติดตามประเมินในพ้ืนที่จากทีมพ่ีเลี้ยง(รพ.ขอนแก่น/รพ.ชุมแพ/รพ.สิริน

ธร/ศอ7) 
2.การประเมินตนเองด้วยโปรแกรมประเมินมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก 
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3.3 หน่วยจัดเก็บข้อมูล  ผู้รับผิดชอบงานแม่และเด็กโรงพยาบาลทุกแห่ง (โรงพยาบาลทุกแห่งรวบรวมการ
ประเมินตนเองด้วยโปรแกรมประเมินมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็กในเขตพ้ืนที่
ตนเอง) 

4. กลุ่มเป้าหมาย โรงพยาบาลศูนย์ /โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชน/โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบล 

5.การประมวลผล 
     5.1 รายการข้อมูล  

 
โรงพยาบาลส่งแบบประเมินตนเอง ตามมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก
ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ ดังนี้  1) การนำองค์กร 2)บริการฝากครรภ์ (ANC) 
3) บริการหลังคลอด (PP)  4) บริการห้องคลอด (LR) 5) บริการดูแลเด็กเป็นพิเศษ 
(NICU) 6) บริการส่งเสริมสุขภาพเด็กดี (WBC)  7) บริการจิตอาสาแม่และเด็ก  
โดยส่งแบบประเมินให้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 
สำหรับโรงพยาบาลขนาด F3 (รพ.โคกโพธิ์ไชย รพ.โนนศิลา รพ.หนองนาคำ รพ.
เวียงเก่า) ประเมินตนเองตามมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็กประกอบด้วยหัวข้อ
ดังนี้ 1) การนำองค์กร 2)บริการฝากครรภ์(ANC) 3) บริการส่งเสริมสุขภาพเด็กดี
(WBC)4) บริการจิตอาสาแม่และเด็ก 

    5.2 สูตรคำนวณ -  
6. เกณฑ์การให้คะแนน ตามตารางด้านล่าง 
ผลงานโรงพยาบาลผ่าน

การประเมินตามมาตรฐาน
งานอนามัยแม่และเด็ก 

ส่งแบบประเมิน 
ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค. –ธ.ค.) 

ส่งแบบประเมิน 
ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค. –มี.ค.) 

ส่งแบบประเมิน 
ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย. –มิ.ย.) 

ส่งแบบประเมิน 
ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค. –ก.ย.) 

คะแนน 15 10 5 0 
 

1.2 ร้อยละหญิงวัยเจริญพันธุ์ที่มีโรคทางอายุรกรรม4 โรค ได้รับคัดกรองเพ่ือวางแผนการตั้งครรภ์ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ80 (โรคหัวใจโรคSLE โรคธาลัสซีเมียโรคไต)(20 คะแนน) 

1.ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละหญิงวัยเจริญพันธุ์ที่มีโรคทางอายุรกรรม4 โรค ได้รับคัดกรองเพ่ือวาง
แผนการตั้งครรภ์ (โรคหัวใจ  โรคSLE โรคธาลัสซีเมียโรคไต) 

  คำนิยาม หมายถึง หญิงวัยเจริญพันธุ์ที่มีโรคทางอายุรกรรม 4 โรค ทุกรายได้รับคัดกรองเพ่ือ
วางแผนการตั้งครรภ์  โดยทุกรายจะต้องได้รับการให้คำปรึกษาเรื่องการคุมกำเนิด
ผลดี-ผลเสียต่อการตั้งครรภ์แพทย์/พยาบาลควรวางแผนการดูแลให้ครอบคลุม
แบ่งเป็น3 ระดับดังนี้1) สามารถตั้งครรภ์ได้ 
2) ได้รับการรักษาก่อนจึงสามารถตั้งครรภ์ได้ 
3) ห้ามตั้งครรภ์/ป้องกันการตั้งครรภ์ 

2.เกณฑ์ ร้อยละ 80 
3.ผลงาน              
3.1วิธีรายงาน โปรแกรม ANC high risk 
3.2แหล่งข้อมูล โปรแกรม ANC high risk 
3.3 หน่วยจัดเก็บข้อมูล  ผู้รับผิดชอบงานแม่และเด็ก รพ.สต./โรงพยาบาลชุมชน/โรงพยาบาลทั่วไป/ 

โรงพยาบาลศูนย์   
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4. กลุ่มเป้าหมาย หญิงวัยเจริญพันธุ์ที่มีความเสี่ยงสูง อายุ 10-44 ปี 
5.การประมวลผล 
5.1 รายการข้อมูล 1 

 
A=จำนวนหญิงวัยเจริญพันธุ์ที่มีโรคทางอายุรกรรม 4 โรค ที่อาการของโรคยังไม่
สงบได้รับวางแผนการตั้งครรภ์(โรคหัวใจ  โรค SLE โรคธาลัสซีเมีย โรคไต) 

รายการข้อมูล 2 B=จำนวนหญิงวัยเจริญพันธุ์ที่มีโรคทางอายุรกรรม 4 โรค ที่อาการของโรคยังไม่
สงบทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน (โรคหัวใจ โรค SLE โรคธาลัสซีเมีย โรคไต) 

5.2 สูตรคำนวณ (A/B) x 100= #   นำค่าที่ได้มาคิดคะแนนดังนี้  (#x20)/80     
6. เกณฑ์การให้คะแนน >80= 20 คะแนน 

 
1.3 ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการตั้งครรภ์ใน 9 โรค(โรคหัวใจโรค SLE โรคธาลัสซีเมีย โรคไต  
ไทรอยด์ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหอบหืด ติดสารเสพติด)ได้รับการติดตามเยี่ยมเฝ้าระวัง 
อาการผิดปกต ิไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  (20 คะแนน) 
1.ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการตั้งครรภ์ใน 9 โรค (โรคหัวใจ  โรค 

SLE โรคธาลัสซีเมีย โรคไต ไทรอยด์  โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหอบ
หืด  ติดสารเสพติด)  ได้รับการติดตามเยี่ยมเฝ้าระวังอาการผิดปกติ  

  คำนิยาม หมายถึง หญิงตั้งครรภ์ที่มีโรคทางอายุรกรรมทุกรายต้องได้รับการติดตามเยี่ยมเฝ้า
ระวังอาการผิดปกติและภาวะสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์และทารกในครรภ์ กระตุ้น
ให้มาฝากครรภ์ตามนัด การปฏิบัติตัวให้ถูกต้องและวางแผนการคลอด ตาม
แผนการติดตามเยี่ยมของ Early Warning Signs 

2.เกณฑ์ ร้อยละ 80 
3.ผลงาน              
3.1วิธีรายงาน 1) ระบบรายงานจากโปรแกรม ANC high risk 

2) ระบบรายงาน 43 แฟ้ม ส่งเข้า HDC ทุกวันที่ 25 ของเดือนถัดไป 
3.2แหล่งข้อมูล ข้อมูลจาก HDC/โปรแกรม ANC high risk 
3.3 หน่วยจัดเก็บข้อมูล  ผู้รับผิดชอบงานแม่และเด็ก รพ.สต./โรงพยาบาลชุมชน/โรงพยาบาลทั่วไป/ 

โรงพยาบาลศูนย์   
4. กลุ่มเป้าหมาย หญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูง 9 โรค (โรคหัวใจ โรค SLE โรคธาลัสซีเมีย  โรคไต 

ไทรอยด์ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหอบหืด ติดสารเสพติด)   
5.การประมวลผล 
5.1 รายการข้อมูล 1 

 
A= จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการตั้งครรภ์ใน 9 โรค (โรคหัวใจ  โรค
SLE โรคธาลัสซีเมีย โรคไต ไทรอยด์ โรคเบาหวาน  โรคความดันโลหิตสูง โรคหอบ
หืด  ติดสารเสพติด)  ได้รับการติดตามเยี่ยมเฝ้าระวังอาการผิดปกติ 

รายการข้อมูล 2 B=จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการตั้งครรภ์ใน 9 โรค (โรคหัวใจ โรค
SLE โรคธาลัสซีเมีย โรคไต ไทรอยด์ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหอบ
หืด ติดสารเสพติด)ทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน 

5.2 สูตรคำนวณ (A/B) x 100= #    นำค่าที่ได้มาคิดคะแนนดังนี้  (#x20)/80     
6. เกณฑ์การให้คะแนน >80= 20 คะแนน 
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1.4 ร้อยละหญิงตั้งครรภ์มีภาวะโลหิตจางครั้งที่2 ไม่เกินร้อยละ 10(15 คะแนน) 
1.ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละหญิงตั้งครรภ์มีภาวะโลหิตจางครั้งที่2 ไม่เกินร้อยละ 10 
  คำนิยาม ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะโลหิตจาง(Rate of Anemia in Pregnancy 

Woman) 
หมายถึง 
   1) ตรวจ Hct ครั้งที่ 1 คือ หญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ครั้งแรกมีค่าฮีมาโตคริต
น้อยกว่าร้อยละ 33 หรือฮีโมโกลบินน้อยกว่า11 กรัมต่อเดซิลิตร  
   2) ตรวจ Hct ครั้งที่ 2 คือ  หญิงตั้งครรภ์ที่มีค่าฮีมาโตคริตน้อยกว่าร้อยละ 33 
หรือฮีโมโกลบินน้อยกว่า11 กรัมต่อเดซิลิตร (ตรวจครรภ์ตอนอายุครรภ์ 32 
สัปดาห์ขึ้นไป) 
หมายเหตุ :    
วิธีดำเนินการประเมินในข้อนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน คือ 
   - HCT ครั้งที1่  ไม่เกินร้อยละ 16 คิดคะแนน = 5 คะแนน  
   - HCT ครั้งที่2ไม่เกินร้อยละ 10คิดคะแนน = 15 คะแนน 
รวมคะแนน HCT ครั้งที่1  และ HCT ครั้งที่2เท่ากับ 15  คะแนน 

2.เกณฑ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
3.ผลงาน              
3.1วิธีรายงาน ระบบรายงาน 43 แฟ้ม ส่งเข้า HDC ทุกวันที่ 25 ของเดือนถัดไป 
3.2แหล่งข้อมูล ข้อมูลจาก HDC 
3.3 หน่วยจัดเก็บข้อมูล  ผู้รับผิดชอบงานแม่และเด็ก รพ.สต.โรงพยาบาลชุมชน  โรงพยาบาลทั่วไป 

โรงพยาบาลศูนย์   
4. กลุ่มเป้าหมาย จำนวนหญิงมีครรภ์ที่ได้รับการตรวจเลือดหาระดับฮีมาโตคริตหรือฮีโมโกลบิน

ทั้งหมดท่ีฝากครรภ์ในสถานบริการสาธารณสุขนั้นๆ 
5.การประมวลผล 
5.1 รายการข้อมูล 1 

 
A=จำนวนหญิงตั้งครรภ์เจาะเลือดครั้งที่ 1พบฮีมาโตคริตน้อยกว่า 33% หรือ
ฮีโมโกลบิน< 11 กรัม 
B=จำนวนหญิงตั้งครรภ์ได้รับการตรวจเลือดหาระดับฮีมาโตคริตหรือฮีโมโกลบิน
ครั้งที่ 1 ทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน 
(A/B) x 100 = HCT 1 

รายการข้อมูล 2 C=จำนวนหญิงตั้งครรภ์เจาะเลือดครั้งที่ 2 พบฮีมาโตคริตน้อยกว่า 33% หรือ
ฮีโมโกลบิน< 11 กรัม 
D =จำนวนหญิงตั้งครรภ์ได้รับการตรวจเลือดหาระดับฮีมาโตคริตหรือฮีโมโกลบิน
ครั้งที่ 2 ทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน 
(C/D) x 100 = HCT 2 

5.2 สูตรคำนวณ HCT 1= (A/B) x 100HCT 2= (C/D) x 100 
6. เกณฑ์การให้คะแนน - HCT 1 ไม่เกินร้อยละ 16 คิดคะแนน = 5 คะแนน 

- HCT 2  ไม่เกินร้อยละ 10   คิดคะแนน = 10 คะแนน 
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ตารางเกณฑ์การให้คะแนน 
ผลงาน HCT 1 (จำนวนร้อยละ) ≤ 16  17 - 20 21 - 24 25 – 29  ≥ 30 

คะแนน 5 4 3 2 1 
ผลงาน HCT 2 (จำนวนร้อยละ) ≤ 10  11 - 16 17 - 22 23  – 29  ≥ 30 

คะแนน 10 8 6 4 2 
 

 
1.5 ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 (10 คะแนน) 
1.ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ 
   คำนิยาม หญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์หมายถึง  หญิงตั้งครรภ์

ได้รับบริการฝากครรภ์ตามนัด จำนวน 5 ครั้ง ดังนี้  
นัดครั้งที่ 1 เมื่ออายุครรภ์   น้อยกว่าหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์ 
นัดครั้งที่ 2 เมื่ออายุครรภ์   13  - < 20  สัปดาห์  
นัดครั้งที่ 3 เมื่ออายุครรภ์ 20  - < 26 สัปดาห์  
นัดครั้งที่ 4 เมื่ออายุครรภ์   26  - <32สัปดาห์  
นัดครั้งที่ 5 เมื่ออายุครรภ์   32  -  40 สัปดาห์ ขึ้นไป 

2.เกณฑ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 
3.ผลงาน               
3.1วิธีรายงาน ระบบรายงาน 43 แฟ้ม ส่งเข้า HDC ทุกวันที่ 25 ของเดือนถัดไป 
3.2แหล่งข้อมูล ฐานข้อมูล OP/PP จากแฟ้ม MCH และ ANC (อายุครรภ์ดูที่field GA ) 

ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม 
3.3 หน่วยจัดเก็บข้อมูล  ผู้รับผิดชอบงานห้องคลอด งานฝากครรภ์  โรงพยาบาลทุกแห่ง 
4. กลุ่มเป้าหมาย หญิงตั้งครรภ์ที่มาที่ฝากครรภ์ในสถานบริการสาธารณสุขทุกคน 
5.การประมวลผล 
   5.1 รายการข้อมูล 1 

 
A=จำนวนหญิงคลอดตาม B ทีไ่ด้รับบริการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์  
(ข้อมูลจากสมุดสีชมพูบันทึกลงใน 43 แฟ้ม : แฟ้มANC ) 

        รายการข้อมูล 2 B=จำนวนหญิงไทยทุกรายที่คลอดทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน 
(ข้อมูล 43 แฟ้ม : แฟ้มLabor) 

   5.2 สูตรคำนวณ 
 

(A/B) x 100 
(A/B) x 100= #    นำค่าที่ได้มาคิดคะแนนดังนี้ (#x10)/75     

6. เกณฑ์การให้คะแนน >75 = 10 คะแนน 
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1.6 ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกเมื่ออายุครรภ์น้อยกว่าหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์  
     ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 (10คะแนน) 
1.ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกเมื่ออายุครรภ์น้อยกว่าหรือเท่ากับ 

12 สัปดาห์ 
   คำนิยาม หญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกเมื่ออายุครรภ์น้อยกว่าหรือเท่ากับ 12 

สัปดาห์ หมายถึง หญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ที่สถานบริการฯทั้งหมดโดยต้องฝาก
ครรภ์ครั้งแรกที่อายุครรภ์น้อยกว่าหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์ 

2.เกณฑ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
3.ผลงาน  
3.1วิธีรายงาน ระบบรายงาน 43 แฟ้ม ส่งเข้า HDC ทุกวันที่ 25 ของเดือนถัดไป 
3.2แหล่งข้อมูล ฐานข้อมูล OP/PP จากแฟ้ม ANC (อายุครรภ์ดูที่field GA ) 
   3.3 หน่วยจัดเก็บ
ข้อมูล  

ผู้รับผิดชอบงานฝากครรภ์ รพ.สต.โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป 
โรงพยาบาลศูนย์   

4. กลุ่มเป้าหมาย หญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ทุกราย 
5.การประมวลผล 
   5.1 รายการข้อมูล 1 

 
A=จำนวนหญิงตาม Bทีฝ่ากครรภ์ครั้งแรกเมื่ออายุครรภ์น้อยกว่าหรือเท่ากับ  
12 สัปดาห์ 
(ข้อมูลจากสมุดสีชมพูบันทึกลงใน 43 แฟ้ม : แฟ้มANC ) 

        รายการข้อมูล 2 B=จำนวนหญิงไทยที่สิ้นสุดการตั้งครรภ์ทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน 
(หญิงหลังคลอด) 
(ข้อมูล 43 แฟ้ม : แฟ้ม Labor) 

5.2 สูตรคำนวณ (A/B) x 100= #    นำค่าที่ได้มาคิดคะแนนดังนี้ (#x10)/60     
6. เกณฑ์การให้คะแนน >60= 10 คะแนน 

 
1.7 รอ้ยละหญิงหลังคลอดได้รับการดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์ (10 คะแนน) 
1.ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละหญิงหลังคลอดได้รับการดูแลครบ3 ครั้งตามเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 
   คำนิยาม หญิงหลังคลอดได้รับการดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์  หมายถึง มารดาหลังคลอด

และลูกในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบได้รับการเยี่ยม/ดูแลหลังคลอด โดยบุคลากรทาง
การแพทย์และสาธารณสุข หรือ อสม. ตามเกณฑ์ จำนวน 3 ครั้งดังนี ้
ครั้งที ่1 คือเยี่ยมหลังคลอดในสัปดาห์แรกอายุบุตรไม่เกิน 7 วันนับถัดจากวันคลอด 
ครั้งที ่2 คือเยี่ยมหลังคลอดในสัปดาห์ที่ 2 ตั้งแต่บุตรอายุ 8 วันแต่ไม่เกิน 15 วัน 
นับถัดจากวันคลอด 
ครั้งที ่3 คือเยี่ยมหลังคลอดตั้งแต่บุตรอายุ 16 วัน แต่ไม่เกิน 42 วัน นับถัดจาก 
วันคลอด 

หญิงไทยหลังคลอดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ หมายถึง มารดาหลังคลอดของหญิง
คลอดในเขตรับผิดชอบและหญิงคลอดผู้มารับบริการ ประกอบด้วย 

1) หญิงไทยตั้งครรภ์ที่คลอดทุกคนที่อาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ  
หญิงไทยตั้งครรภ์ที่คลอดที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบที่มาใช้บริการคลอด 
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2.เกณฑ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 
3.ผลงาน               
3.1วิธีรายงาน ระบบรายงาน 43 แฟ้ม ส่งเข้า HDC ทุกวันที่ 25 ของเดือนถัดไป 
3.2แหล่งข้อมูล ฐานข้อมูล OP/PP จากแฟ้ม LaborและPostnatal 
3.3 หน่วยจัดเก็บข้อมูล  ผู้รับผิดชอบงานห้องคลอด งานฝากครรภ์ งานหลังคลอด กลุ่มงานเวชปฏิบัติ

โรงพยาบาลทุกแห่ง 
4. กลุ่มเป้าหมาย หญิงตั้งครรภ์ที่มาคลอดในสถานบริการสาธารณสุขทุกคน 

 
5.การประมวลผล 
   5.1 รายการข้อมูล 1 

 
A = จำนวนหญิงคลอด ตาม Bได้รับการดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์ในเวลาที่กำหนด 
(ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม : แฟ้ม Postnatal) 

        รายการข้อมูล 2 B = จำนวนหญิงไทยหลังคลอดในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบทั้งหมดในเวลาเดียวกัน 
(ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม : แฟ้ม Labor) 

   5.2 สูตรคำนวณ (A/B) x 100= #    นำค่าที่ได้มาคิดคะแนนดังนี้ (#x10)/65     
6. เกณฑ์การให้คะแนน >65= 10คะแนน 
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1. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การระดมพลังภาคีทุกภาคส่วน ทุกระดับร่วมสร้างเมืองแห่งสุขภาวะ และ
นิเวศน์สุขภาพชุมชนที่เข้มแข็ง 

2. เป้าประสงค์ที่ 1 ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับการสร้างเสริมสุขภาพเพ่ือแก้ไขปัญหาสุขภาพที่
สำคัญของพ้ืนที่ 

3. รหัสตัวชี้วัด K102 
4. ช่ือตัวชี้วัด คะแนนความสำเร็จของการดูแลทารกแรกเกิด 
5. เกณฑ์ 1.เชิงกระบวนการ 

1.1 โรงพยาบาลมีการเพ่ิมพูนทักษะปฏิบัติการจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินทาง
สูติกรรมซ้อมแผนภาวะวิกฤต/สถานการณ์ฉุกเฉินในห้องคลอดอย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง 
1.2 ทารกแรกเกิดที่พบภาวะขาดออกซิเจนแรกคลอด น้ำหนักน้อยคลอดก่อน
กำหนดและมีค่าTSH ในทารกแรกเกิด มากกว่า 11.25 มิลลิยูนิต่อลิตร ใน
โรงพยาบาล หลังจำหน่ายได้รับการติดตามเยี่ยมและดูแลต่อเนื่องในชุมชน 
2.เชิงผลลัพธ์การดูแลทารกแรกเกิด 

2.1 อัตราของภาวะขาดออกซิเจนระหว่างคลอด <25 ต่อพันการเกิดมีชีพ 
2.2 ร้อยละทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500  กรัม < 7 
   2.3อัตราการคลอดก่อนกำหนด<ร้อยละ10 
2.4 ร้อยละของทารกแรกเกิดมีค่าTSH มากกว่า 11.25  มิลลิยูนิต่อลิตร       
< ร้อยละ 3 

6. น้ำหนัก  
7. รายการข้อมูล  
    7.1 นิยาม ความสำเร็จในการดูแลทารกแรกเกิดหมายถึง โรงพยาบาลทุกแห่ง มีการ

จัดระบบบริการในการดูแลทารกแรกเกิดตามมาตรฐานห้องคลอดคุณภาพ
(มาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก) และมีผลลัพธ์ตามเกณฑ์ ตามคำนิยามดังนี้ 
1. การซ้อมแผนภาวะวิกฤต/สถานการณ์ฉุกเฉินในห้องคลอด  หมายถึง 
โรงพยาบาลมีการพัฒนาทักษะปฏิบัติ ในการจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินทางสูติ
กรรมที่เกิดขึ้นต่อมารดาและทารกในครรภ์ได้แก่ ภาวะทารกสายสะดือย้อย 
การตกเลือดหลังคลอด การคลอดท่าก้น การช่วยฟ้ืนคืนชีพมารดาและทารก 
การชักจากครรภ์เป็นพิษ เป็นต้น 
2.ภาวะขาดออกซิเจนของทารกแรกเกิด (Birth Asphyxia) หมายถึงการ
ประเมินภาวะขาดออกซิเจนของทารกแรกเกิด โดยใช้ค่าคะแนน Apgar score 
ที ่1 นาที มีค่าน้อยกว่า หรือเท่ากับ 7 คะแนน เป็นเกณฑ์การประเมิน  
3.ทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยหมายถึง ทารกที่มีน้ำหนักแรกเกิดต่ำกว่า 2,500 
กรัม ทีไ่ด้รับการชั่งน้ำหนักภายใน 24 ชั่วโมงหลังคลอด 
4.คลอดก่อนกำหนดหมายถึงการคลอดที่เกิดขึ้นในระหว่างอายุครรภ์24 
สัปดาห์ ถึง อายุครรภ์36 สัปดาห์ 6 วัน 

  

http://haamor.com/th/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B9%8C
http://haamor.com/th/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B9%8C
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 5.ทารกแรกเกิดที่เสี่ยงต่อการขาดไอโอดีน หมายถึงทารกแรกเกิดที่มีอายุ
ตั้งแต่ 48 ชม.ไม่เกิน96 ชั่วโมง ที่มีผลการตรวจไทรอยด์ฮอร์โมน (Thyroid 
stimulating hormone :TSH) มากกว่า 11.25 มิลลิยูนิต่อลิตร 

    7.2 วิธีรายงาน 1.ข้อมูลทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อย คลอดก่อนกำหนด วิเคราะห์ข้อมูลราย
เดือน จากรายงานจากข้อมูล 43 แฟ้ม(HDC)โดยบันทึกข้อมูลการให้บริการใน
โปรแกรมของแต่ละสถานบริการและส่งออกข้อมูลตามแนวทางของงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 
2. ข้อมูลภาวะขาดออกซิเจนของทารกแรกเกิด วิเคราะห์จากแบบรายงานก-2 
3. ข้อมูลทารกแรกเกิดท่ีเสี่ยงต่อการขาดสารไอโอดีนวิเคราะห์จาก 
www.neoscreen.go.th 
http://110.164.164.167/nnsplimsplus/Mainscreen.aspx แยกรายสถาน
บริการ และรายภูมิลำเนา 

   7.3 แหล่งข้อมูล 1.งานบริการทารกแรกเกิด จากรพศ./รพท./รพช. 
2.งานบริการดูแลต่อเนื่อง โดยกลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน หรือ 
หน่วยบริการปฐมภูมิและองค์รวม ใน รพช./ศูนย์แพทย์ทุกแห่งในเขตอำเภอเมือง 

8. กลุ่มเป้าหมาย ทารกแรกเกิดทุกราย 
9.การประมวลผล ตามเอกสารแนบท้าย 
11. เกณฑ์การให้คะแนน ผลรวมความสำเร็จในการดูแลทารกแรกเกิด ใช้คะแนนผลรวมส่วนที่1และ 2  

จัดระดับคะแนน 1-5 ตามตาราง 
คะแนนเต็ม 1 2 3 4 5 
คะแนนรวม คะแนน< 60 คะแนน60-69 คะแนน 70-79 คะแนน 80-89 คะแนน > 90  

12. ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด  
12.1 ชื่อ-สกุล นางรุ่งทอง วัชรนุกูลเกียรติ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
โทรศัพท์มือถือ 081-8717399 E-mail  rungtongv@gmail.com 
12.2 ชื่อ-สกุลนางนรินทร์รัตน์  แก้วลา ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
โทรศัพท์มือถือ 085-3956466 E-mail  patnapit@gmail.com 
12.3ชื่อ-สกุลนางพัชรีภรณ์ ฤทธิ์รักษา ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
โทรศัพท์มือถือ083-7618077 E-mail  pakkah_@windowslive.com 
12.4 ชื่อ-สกุลนางพรรณิภา ไชยรัตน์ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
โทรศัพท์มือถือ 081-2604220 E-mail  pannipachairat@gmail.com 
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ หน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 

โทรศัพท์ 043-221125 ต่อ 149 โทรสาร 043-224037 

http://www.neoscreen/
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เอกสารแนบท้าย รายละเอียดตัวช้ีวัด 
1. โรงพยาบาลซ้อมแผนภาวะวิกฤต/สถานการณ์ฉุกเฉินในห้องคลอดอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง (10คะแนน) 
1. ช่ือตัวชี้วัด โรงพยาบาลซ้อมแผนภาวะวิกฤต/สถานการณ์ฉุกเฉินในห้องคลอดอย่างน้อยปีละ 

1 ครั้ง  
2. คำนิยาม บุคลากรในโรงพยาบาลมีการพัฒนาทักษะปฏิบัติ ในการจัดการสถานการณ์ฉุกเฉิน

ทางสูติกรรมที่เกิดขึ้นต่อมารดา และทารกในครรภ์ ได้แก่ ภาวะทารกสายสะดือ
ย้อย การตกเลือดหลังคลอด การคลอดท่าก้น การช่วยฟ้ืนคืนชีพมารดาและทารก 
การชักจากครรภ์เป็นพิษ เป็นต้น 

2.เกณฑ์  
3. ผลงาน               
3.1 วิธีรายงาน ตรวจสอบจากรายชื่อ และตำแหน่งบุคลากรที่ส่งเข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาทักษะ

ปฏิบัติ ในการจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินทางสูติกรรม ที่สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดร่วมกับโรงพยาบาลขอนแก่น จัดฝึกอบรม 

3.2 แหล่งข้อมูล โรงพยาบาลระดับ F2 M2 M1  S A ทุกแห่งในจังหวัดขอนแก่น 
3.3 หน่วยจัดเก็บข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น /โรงพยาบาลขอนแก่น 
4. กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรสาธารณสุขที่รับผิดชอบงานด้านสูติกรรม ในโรงพยาบาลระดับ F2 M2 

M1  SA ทุกแห่งในจังหวัดขอนแก่น 
5. การประมวลผล  

5.1 รายการข้อมูล  การซ้อมแผนภาวะวิกฤต/สถานการณ์ฉุกเฉินในห้องคลอดที่จัดโดยสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นร่วมกับโรงพยาบาลขอนแก่น  สถานพยาบาลทุกระดับ
ต้องจัดให้บุคลากรเข้าร่วมฝึกปฏิบัติ ประกอบด้วย แพทย์ 1 คน พยาบาล 2 คน
ต่อหน่วยบริการ 1 แห่ง 

5.2 สูตรคำนวณ - 
6. เกณฑ์การให้คะแนน 
 

ผลงาน ไม่ได้เข้าร่วม เข้าร่วม แต่ไม่ครบ เข้าร่วมครบตามกำหนด 
คะแนน 0 คะแนน 5 คะแนน 10 คะแนน 
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2. ทารกแรกเกิดท่ีพบภาวะขาดออกซิเจนแรกคลอด น้ำหนักน้อย คลอดก่อนกำหนด และทารกแรกเกิดที่เสี่ยง 
ต่อการขาดสารไอโอดีนในโรงพยาบาล หลังจำหน่ายได้รับการติดตามและดูแลต่อเนื่องในชุมชน (10 คะแนน) 
1. ช่ือตัวชี้วัด ทารกแรกเกิดที่พบภาวะขาดออกซิเจนแรกคลอด น้ำหนักน้อย คลอดก่อนกำหนด

และทารกแรกเกิดท่ีเสี่ยงต่อการขาดสารไอโอดีนในโรงพยาบาล หลังจำหน่ายได้รับ
การติดตามเยี่ยมและดูแลต่อเนื่องในชุมชน 

2. คำนิยาม ทารกแรกเกิดที่มีภาวะขาดออกซิเจนแรกคลอด น้ำหนักน้อย คลอดก่อนกำหนด
และทารกแรกเกิดที่เสี่ยงต่อการขาดสารไอโอดีน ที่คลอดในโรงพยาบาลและอาศัย
อยู่ในพ้ืนที่หลังจำหน่ายได้รับการติดตามเยี่ยม และดูแลต่อเนื่อง ภายใน 14 วัน 
โดยใช้แบบติดตามและดูแลต่อเนื่องทารกแรกเกิดที่มีภาวะเสี่ยงจังหวัดขอนแก่น
(ตามแบบฟอร์มแนบท้าย) 

2.เกณฑ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
3. ผลงาน               
3.1 วิธีรายงาน 1.ส่งรายงานแบบติดตามและดูแลต่อเนื่องทารกแรกเกิดมีภาวะเสี่ยง(ตาม

แบบฟอร์ม) เป็นรายไตรมาส ที่กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดขอนแก่น 
2.รายงานจากข้อมูล 43 แฟ้ม(HDC)โดยบันทึกข้อมูลการให้บริการในโปรแกรม
ของแต่ละสถานบริการและส่งออกข้อมูลตามแนวทางของงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ออกรายงานจากแฟ้มNew 
born 

3.2 แหล่งข้อมูล โรงพยาบาล ทุกแห่งในจังหวัดขอนแก่น 
3.3 หน่วยจัดเก็บข้อมูล กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชนหรือ หน่วยบริการปฐมภูมิและองค์รวม ใน

รพช./ศูนย์แพทย์ทุกแห่งในเขตอำเภอเมือง 
4. กลุ่มเป้าหมาย ทารกแรกเกิดมีภาวะขาดออกซิเจนแรกคลอด น้ำหนักน้อย คลอดก่อนกำหนดและ

ทารกแรกเกิดที่เสี่ยงต่อการขาดสารไอโอดีน ที่คลอดในโรงพยาบาล 
5. การประมวลผล  

5.1 รายการข้อมูล  A = จำนวนทารกแรกเกิดที่มีความเสี่ยงทั้ง 4 ข้อ ที่ได้รับการติดตามเยี่ยมต่อเนื่อง 
B =จำนวนทารกแรกเกิดที่มีความเสี่ยง 4 ข้อทั้งหมดที่คลอดในโรงพยาบาลและ
อาศัยในพ้ืนที่ๆรับผิดชอบ (จากแฟ้มรายงาน New born) 
หมายเหตุ กรณีท่ีข้อมูลผลงานน้อยกว่าร้อยละ 80 จะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

5.2 สูตรคำนวณ (A/B) x 100 
6. เกณฑ์การให้คะแนน ผลงาน <65.00 65.00-69.99 70.00-74.99 75.00-79.99 > 80 

คะแนน 2 4 6 8 10  
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3. อัตราของภาวะขาดออกซิเจนระหว่างคลอด ≤25 ต่อพันการเกิดมีชีพ(20 คะแนน) 
1. ช่ือตัวชี้วัด อัตราของภาวะขาดออกซิเจนระหว่างคลอด ≤25 ต่อพันการเกิดมีชีพ 
2. คำนิยาม การประเมินภาวะขาดออกซิเจนของทารกแรกเกิด โดยใช้ค่าคะแนน Apgar score 

ที ่1 นาที มีค่าน้อยกว่า หรือเท่ากับ 7 คะแนน เป็นเกณฑ์การประเมิน  
2.เกณฑ์ น้อยกว่า หรือเท่ากับ 25 ต่อพันการเกิดมีชีพ 
3. ผลงาน               
3.1 วิธีรายงาน วิเคราะห์จากแบบรายงาน ก-2 รายเดือน 
3.2 แหล่งข้อมูล โรงพยาบาลระดับ F2 M2 M1 S A ทุกแห่งในจังหวัดขอนแก่น 
3.3 หน่วยจัดเก็บข้อมูล ห้องคลอด โรงพยาบาลระดับ F2 M2 M1 S A ทุกแห่งในจังหวัดขอนแก่น 

4. กลุ่มเป้าหมาย ทารกแรกเกิดทุกราย 
5. การประมวลผล  

5.1 รายการข้อมูล  A = จำนวนทารกแรกเกิด Apgar Score ที่ 1 นาที น้อยกว่าหรือเท่ากับ 7 ที่ 
คลอดในโรงพยาบาลระดับ A S M1 M2 F1 F2 
B =จำนวนทารกแรกเกิดมีชีพทั้งหมดที่คลอดในโรงพยาบาลระดับ A S M1 M2  
F1 F2 

5.2 สูตรคำนวณ (A/B) x 1000 
6. เกณฑ์การให้คะแนน 
 

ผลงาน ≤25 25.1-30.0 30.1-35.0 35.1-40.0 >40 
คะแนน 20 คะแนน 16 คะแนน 12 คะแนน 8 คะแนน 4 คะแนน 

 
4.  ร้อยละทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม ≤ ร้อยละ 7 (20 คะแนน) 
1. ช่ือตัวชี้วัด ร้อยละทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม ≤ ร้อยละ 7   
2. คำนิยาม ทารกที่มีน้ำหนักแรกเกิดต่ำกว่า 2,500 กรัม ที่ได้รับการชั่งน้ำหนักภายใน 24 

ชั่วโมงหลังคลอด 
2.เกณฑ์ น้อยกว่า หรือเท่ากับร้อยละ 7 
3. ผลงาน               
3.1 วิธีรายงาน วิเคราะห์ข้อมูลรายเดือน จากรายงานจากข้อมูล 43 แฟ้ม(HDC)โดยบันทึกข้อมูล

การให้บริการในโปรแกรมของแต่ละสถานบริการ และส่งออกข้อมูลตามแนวทาง
ของงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 

3.2 แหล่งข้อมูล โรงพยาบาลระดับ F2 M2 M1 S A ทุกแห่งในจังหวัดขอนแก่น 
3.3 หน่วยเก็บข้อมูล ห้องคลอด โรงพยาบาลระดับ F2 M2 M1 S A ทุกแห่งในจังหวัดขอนแก่น 
4. กลุ่มเป้าหมาย ทารกแรกเกิดทุกราย 
5. การประมวลผล  

5.1 รายการข้อมูล  A1=จำนวนทารกแรกเกิดมีชีพที่มีน้ำหนักแรกเกิดน้อยกว่า 2,500 กรัมที่คลอด 
ในโรงพยาบาลระดับ A S M1 M2 F1 F2 
B1 =จำนวนทารกแรกเกิดมีชีพทั้งหมดที่คลอดในโรงพยาบาลระดับ A S M1 M2  
F1 F2 
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5.2 สูตรคำนวณ (A1/B1) x 100 
6. เกณฑ์การให้คะแนน ผลงาน ≤7 7.1-8.5 8.6-9.5 9.6-10.5 > 10.5 

คะแนน 20 คะแนน 16 คะแนน 12 คะแนน 8 คะแนน 4 คะแนน 
 
5. อัตราการคลอดก่อนกำหนด <ร้อยละ10(20 คะแนน) 
1.ชื่อตัวชี้วัด อัตราการคลอดก่อนกำหนด น้อยกว่า หรือเท่ากับ ร้อยละ10  
คำนิยาม การคลอดที่เกิดขึ้นในระหว่างอายคุรรภ์24 สัปดาห์ ถึง อายุครรภ์36 สัปดาห์ 6 วัน 
2.เกณฑ์ น้อยกว่า หรือเท่ากับ ร้อยละ10 
3.ผลงาน  
3.1 วิธีรายงาน วิเคราะห์ข้อมูลรายเดือน จากรายงานจากข้อมูล 43 แฟ้ม(HDC)โดยบันทึกข้อมูล

การให้บริการในโปรแกรมของแต่ละสถานบริการ และส่งออกข้อมูลตามแนวทาง
ของงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 

3.2 แหล่งข้อมูล โรงพยาบาลระดับ F2 M2 M1 S A ทุกแห่งในจังหวัดขอนแก่น 
3.3 หน่วยจัดเก็บข้อมูล  ห้องคลอด โรงพยาบาลระดับ F2 M2 M1 S A ทุกแห่งในจังหวัดขอนแก่น 
4. กลุ่มเป้าหมาย ทารกเกิดมีชีพทุกราย 
5.การประมวลผล  
5.1 รายการข้อมูล A2 = จำนวนของหญิงคลอดก่อนกำหนดในโรงพยาบาลระดับ A S M1 M2  

F1F2 
B2 = จำนวนหญิงคลอดทั้งหมดในโรงพยาบาลระดับ A S M1 M2 F1F2 

5.2 สูตรคำนวณ (A2/B2) x 100 
6. เกณฑ์การให้คะแนน ผลงาน ≤ 10 10.1 - 12 12.1-13 13.1-14 > 15 
 คะแนน 20 คะแนน 16 คะแนน 12 คะแนน 8 คะแนน 4 คะแนน 

 
6. ร้อยละของทารกแรกเกิดมีค่า TSH> 11.25 มิลลิยูนิต่อลิตร < 3(20 คะแนน) 
1.ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของทารกแรกเกิดท่ีเสี่ยงต่อการขาดสารไอโอดีนน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 

3 
คำนิยาม ทารกแรกเกิดที่มีอายุตั้งแต่ 48 ชม.ไม่เกิน 96 ชั่วโมง ที่มีผลการตรวจไทรอยด์

ฮอร์โมน (Thyroid stimulating hormone:TSH) มากกว่า 11.25 มิลลิยูนิต่อลิตร 
2.เกณฑ์ น้อยกว่า หรือเท่ากับร้อยละ3 
3.ผลงาน  
3.1 วิธีรายงาน วิเคราะห์จาก http://110.164.164.167/nnsplimsplus/Mainscreen.aspx 

แยกรายสถานบริการ และรายภูมิลำเนา 
3.2 แหล่งข้อมูล โรงพยาบาลระดับ F2 M2 M1 S A ทุกแห่งในจังหวัดขอนแก่น 
3.3 หน่วยจัดเก็บข้อมูล  หน่วยบริการทารกแรกเกิดโรงพยาบาลระดับ F2 M2 M1 S A ทุกแห่งในจังหวัด

ขอนแก่น 
4. กลุ่มเป้าหมาย ทารกเกิดมีชีพทุกราย 
5.การประมวลผล  

5.1 รายการข้อมูล A3 = จำนวนทารกแรกเกิดที่มีอายุตั้งแต่ 48 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 96 ชั่วโมง ที่มีผล 

http://haamor.com/th/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B9%8C
http://haamor.com/th/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B9%8C
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การตรวจไทรอยด์ฮอร์โมน มากกว่า 11.25 มิลลิยูนิต่อลิตร ในโรงพยาบาล 
ที่ข้ึนทะเบียนส่งตรวจไทรอยด์ฮอร์โมน กับศูนย์ปฏิบัติการทารกแรกเกิด 
แห่งชาติ 
B3 =จำนวนทารกแรกเกิดทั้งหมด ที่ส่งตรวจไทรอยด์ฮอร์โมน 

5.2 สูตรคำนวณ (A3/B3) x 100 
6. เกณฑ์การให้คะแนน ผลงาน ≤ 3.00 3.01-10.00 10.01-15.00 15.01-20.00 > 20 
 คะแนน 20 คะแนน 16 คะแนน 12 คะแนน 8 คะแนน 4 คะแนน 

 
รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template)  กรณี โรงพยาบาล F3 

 

1. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่1 การระดมพลังภาคีทุกภาคส่วน ทุกระดับร่วมสร้างเมืองแห่งสุขภาวะ และ
นิเวศน์สุขภาพชุมชนที่เข้มแข็ง 

2. เป้าประสงค์ที่ 1 ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับการสร้างเสริมสุขภาพเพ่ือแก้ไขปัญหาสุขภาพที่
สำคัญของพ้ืนที่ 

3. รหัสตัวชี้วัด K102 
4. ช่ือตัวชี้วัด ค่าคะแนนเฉลี่ยความสำเร็จของการดูแลทารกแรกเกิด 
5. เกณฑ์ ผลลัพธ์เชิงกระบวนการ 

1. โรงพยาบาลมีการเพ่ิมพูนทักษะปฏิบัติการจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินทางสูติ
กรรมซ้อมแผนภาวะวิกฤต/สถานการณ์ฉุกเฉินในห้องคลอดอย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง(40 คะแนน) 
2. ทารกแรกเกิดที่มีภาวะขาดออกซิเจนแรกคลอด น้ำหนักน้อย คลอดก่อน
กำหนด และทารกแรกเกิดมีค่า TSH> 11.25 มิลลิยูนิต่อลิตรหลังจำหน่าย
ได้รับการติดตามเยี่ยมและดูแลต่อเนื่องในชุมชน  (60 คะแนน) 

6. น้ำหนัก  
7. รายการข้อมูล  
    7.1 นิยาม ความสำเร็จในการดูแลทารกแรกเกิดหมายถึง โรงพยาบาลระดับF3 มีการ

จัดระบบบริการในการดูแลทารกแรกเกิดตามมาตรฐานห้องคลอดคุณภาพ
(มาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก) และมีกระบวนการติดตามเยี่ยมทารกแรก
เกิด ตามคำนิยามดังนี้ 
1. การซ้อมแผนภาวะวิกฤต/สถานการณ์ฉุกเฉินในห้องคลอดหมายถึง 
โรงพยาบาลมีการพัฒนาทักษะปฏิบัติ ในการจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินทางสูติ
กรรมที่เกิดขึ้นต่อมารดาและทารกในครรภ์ได้แก่ ภาวะทารกสายสะดือย้อย 
การตกเลือดหลังคลอด การคลอดท่าก้น การชักจากครรภ์เป็นพิษ และการช่วย
ฟ้ืนคืนชีพมารดาและทารก เป็นต้น 
2.ทารกแรกเกิดที่มีภาวะขาดออกซิเจนแรกคลอด น้ำหนักน้อย คลอดก่อน
กำหนดและทารกแรกเกิดที่เสี่ยงต่อการขาดสารไอโอดีนในโรงพยาบาล หลัง
จำหน่ายได้รับการติดตามเยี่ยมและดูแลต่อเนื่องในชุมชน หมายถึงทารก 

 แรกคลอดที่มารดาฝากครรภ์ในโรงพยาบาล F3 และอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ ที่มีภาวะ 
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(1) ภาวะขาดออกซิเจนแรกเกิด (2) น้ำหนักน้อย (3) คลอดก่อนกำหนด และ
(4) ทารกแรกเกิดที่เสี่ยงต่อการขาดสารไอโอดีน หลังจำหน่ายจากโรงพยาบาล 
ภายใน 14 วัน ได้รับการติดตามเยี่ยมและ ดูแลต่อเนื่องในชุมชน และมีการ
บันทึกผลการติดตามเยี่ยมตามแบบฟอร์ม 

    7.2 วิธีรายงาน 1.ข้อมูลทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อย คลอดก่อนกำหนด วิเคราะห์ข้อมูลราย
เดือน จากรายงานจากข้อมูล 43 แฟ้ม(HDC)โดยบันทึกข้อมูลการให้บริการใน
โปรแกรมของแต่ละสถานบริการและส่งออกข้อมูลตามแนวทางของงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 
2. ข้อมูลภาวะขาดออกซิเจนของทารกแรกเกิด วิเคราะห์จากแบบรายงานก-2 
3. ข้อมูลทารกแรกเกิดท่ีเสี่ยงต่อการขาดสารไอโอดีนวิเคราะห์จาก 
www.neoscreen.go.th 
http://110.164.164.167/nnsplimsplus/Mainscreen.aspx แยกรายสถาน
บริการ และรายภูมิลำเนา 

   7.3 แหล่งข้อมูล 1.งานบริการดูแลต่อเนื่อง โดยกลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน หรือ 
หน่วยบริการปฐมภูมิและองค์รวม ในรพช. และรพ.สต.ในเขตพ้ืนที่อำเภอทุก
แห่ง 

8. กลุ่มเป้าหมาย ทารกแรกเกิดทุกราย 
9.การประมวลผล ตามเอกสารแนบท้าย 
11. เกณฑ์การให้คะแนน ผลรวมของผลลัพธ์เชิงกระบวนการความสำเร็จในการดูแลทารกแรกเกิดใช้

คะแนนผลรวมส่วนที่1และ 2  จัดระดับคะแนน 1-5 ตามตาราง 
คะแนนเต็ม 1 2 3 4 5 
คะแนนรวม คะแนน<70 คะแนน70-89 คะแนน 80-89 คะแนน 90-99 คะแนน 100 

 

12. ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด  
12.1 ชื่อ-สกุล นางรุ่งทอง วัชรนุกูลเกียรติ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
โทรศัพท์มือถือ 081-8717399 E-mail  rungtongv@gmail.com 
  12.2 ชื่อ-สกุลนางนรินทร์รัตน์  แก้วลา ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
โทรศัพท์มือถือ 085-3956466 E-mail  patnapit@gmail.com 
  12.3ชื่อ-สกุลนางพัชรีภรณ์ ฤทธิ์รักษา ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

โทรศัพท์มือถือ 083-7618077 E-mail  pakkah_@windowslive.com 
  12.4 ชื่อ-สกุลนางพรรณิภา ไชยรัตน์ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 

โทรศัพท์มือถือ 081-2604220 E-mail  pannipachairat@gmail.com 
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ หน่วยงาน  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 

โทรศัพท์ 043-221125 ต่อ 149 โทรสาร 043-224037 

http://www.neoscreen/
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เอกสารแนบท้าย รายละเอียดตัวช้ีวัด 
1. โรงพยาบาลซ้อมแผนภาวะวิกฤต/สถานการณ์ฉุกเฉินในห้องคลอดอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง (40 คะแนน) 
1. ช่ือตัวชี้วัด โรงพยาบาลซ้อมแผนภาวะวิกฤต/สถานการณ์ฉุกเฉินในห้องคลอดอย่างน้อย 

ปีละ 1 ครั้ง  
2. คำนิยาม บุคลากรในโรงพยาบาลมีการพัฒนาทักษะปฏิบัติ ในการจัดการสถานการณ์ฉุกเฉิน

ทางสูติกรรมที่เกิดขึ้นต่อมารดา และทารกในครรภ์ ได้แก่ ภาวะทารกสายสะดือ
ย้อย การตกเลือดหลังคลอด การคลอดท่าก้น การชักจากครรภ์เป็นพิษ และการ
ช่วยฟื้นคืนชีพมารดาและทารก เป็นต้น 

2.เกณฑ์  
3. ผลงาน               
3.1 วิธีรายงาน ตรวจสอบจากรายชื่อ และตำแหน่งบุคลากรที่ส่งเข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาทักษะ

ปฏิบัติ ในการจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินทางสูติกรรม ที่สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดร่วมกับโรงพยาบาลขอนแก่น จัดฝึกอบรม 

3.2 แหล่งข้อมูล โรงพยาบาลระดับ F3 ทุกแห่งในจังหวัดขอนแก่น 
3.3 หน่วยจัดเก็บข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น /โรงพยาบาลขอนแก่น 

4. กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรสาธารณสุขที่รับผิดชอบงานด้านสูติกรรม ในโรงพยาบาลระดับ F3F2 M2 
M1  SA ทุกแห่งในจังหวัดขอนแก่น 

5. การประมวลผล  
5.1 รายการข้อมูลที่  การซ้อมแผนภาวะวิกฤต/สถานการณ์ฉุกเฉินในห้องคลอดที่จัดโดยสำนักงาน

สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นร่วมกับโรงพยาบาลขอนแก่น  สถานพยาบาลทุกระดับ
ต้องจัดให้บุคลากรเข้าร่วมฝึกปฏิบัติ ประกอบด้วย แพทย์ 1 คน พยาบาล 2 คนต่อ
หน่วยบริการ 1 แห่ง 

5.2 สูตรคำนวณ - 
6. เกณฑ์การให้คะแนน 
 

ผลงาน ไม่ได้เข้าร่วม เข้าร่วม แต่ไม่ครบ เข้าร่วมครบตามกำหนด 

คะแนน 0 คะแนน 20 คะแนน 40 คะแนน 
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2. ทารกแรกเกิดท่ีพบภาวะขาดออกซิเจนแรกคลอด น้ำหนักน้อย คลอดก่อนกำหนด และทารกแรกเกิดมีค่า 
TSH> 11.25 มิลลิยูนิต่อลิตร < 3หลังจำหน่ายได้รับการติดตามและดูแลต่อเนื่องในชุมชน (60 คะแนน) 
1. ช่ือตัวชี้วัด ทารกแรกเกิดที่พบภาวะขาดออกซิเจนแรกคลอด น้ำหนักน้อย คลอดก่อนกำหนด

และทารกแรกเกิดท่ีเสี่ยงต่อการขาดสารไอโอดีนในโรงพยาบาล หลังจำหน่ายได้รับ
การติดตามเยี่ยม และดูแลต่อเนื่องในชุมชน 

2. คำนิยาม ทารกแรกเกิดที่มีภาวะขาดออกซิเจนแรกคลอด น้ำหนักน้อย คลอดก่อนกำหนด
และทารกแรกเกิดที่เสี่ยงต่อการขาดสารไอโอดีน ที่คลอดในโรงพยาบาลและอาศัย
อยู่ในพ้ืนที่หลังจำหน่ายภายใน 14 วัน ได้รับการติดตามเยี่ยมและดูแลต่อเนื่อง 
โดยใช้แบบติดตามและดูแลต่อเนื่องทารกแรกเกิดที่มีภาวะเสี่ยงจังหวัดขอนแก่น 

2.เกณฑ์ ร้อยละ 100 (สัดส่วนตามผลงานที่ทำได้) 
3. ผลงาน               
3.1 วิธีรายงาน 1.ส่งรายงานแบบติดตามและดูแลต่อเนื่องทารกแรกเกิด มีภาวะเสี่ยง(ตาม

แบบฟอร์ม)  เป็นรายไตรมาส ที่กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดขอนแก่น 
2.ข้อมูลทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อย คลอดก่อนกำหนด วิเคราะห์ข้อมูลรายเดือน 
จากรายงานจากข้อมูล 43 แฟ้ม(HDC)โดยบันทึกข้อมูลการให้บริการในโปรแกรม
ของแต่ละสถานบริการและส่งออกข้อมูลตามแนวทางของงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จะวิเคราะห์ข้อมูลจากแฟ้ม 
New born  

3.2 แหล่งข้อมูล โรงพยาบาล ทุกแห่งในจังหวัดขอนแก่น 
3.3 หน่วยจัดเก็บข้อมูล กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชนหรือ หน่วยบริการปฐมภูมิและองค์รวม ใน

รพช./ระดับF3 และรพ.สต.ในเขตพ้ืนที่อำเภอ 
4. กลุ่มเป้าหมาย ทารกแรกเกิดมีภาวะขาดออกซิเจนแรกคลอด น้ำหนักน้อย คลอดก่อนกำหนดและ

ทารกแรกเกิดที่เสี่ยงต่อการขาดสารไอโอดีน ที่คลอดในโรงพยาบาล 
5. การประมวลผล  

5.1 รายการข้อมูลที่  A = จำนวนทารกแรกเกิดที่มีความเสี่ยงทั้ง 4 ข้อ ที่ได้รับการติดตามเยี่ยมต่อเนื่อง 
B = จำนวนทารกคลอดทั้งหมดในมารดาที่ฝากครรภ์ในโรงพยาบาลF3และมี 
ภาวะเสี่ยงทั้ง 4 ข้อ(จากแฟ้มNewborn) 
หมายเหตุ กรณีท่ีข้อมูลรายงานน้อยกว่าร้อยละ 80 ของข้อมูลจากแฟ้มNewborn
และศูนย์ปฏิบัติการทารกแรกเกิดแห่งชาติ จะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินในข้อนี้ 

5.2 สูตรคำนวณ (A/B) x 100 
6. เกณฑ์การให้คะแนน 
 

 

ผลงาน <70.00 70.00-79.99 80.00-89.99 90.00-99.99 =100 
คะแนน 20 30 40 50 60  
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แบบติดตามและดูแลต่อเนื่องทารกแรกเกิดทีมี่ภาวะเสี่ยงจังหวัดขอนแก่น 
โรงพยาบาล....................................ผู้รับผิดชอบ..................................ตำแหน่ง...........................โทร................. 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลสุขภาพทารก ติดตามกรณี Birth AsphyxiaLBWinfantPretermทารกแรกเกิดท่ีเสี่ยงต่อขาดสารไอโอดีน 
ชื่อ -สกุล..................................................... ว / ด / ป/ เกิด  อายุ..................วัน(ถึงวันท่ีส่ง) 
ท่ีอยู่..................................................................................................     โทรศัพท์ ...... ................................................... 
1.1 ประวัติมารดา  อายุ.............................ปี 1.2 ประวัติบิดา อายุ....................................ปี 
ช่ือ-สุกล มารดา........................................................ ช่ือ-สกุล บิดา.......................................................................... 
โรคประจำตัว ไม่มี   มี 
ระบุ......................................... 

ยาท่ีใช้ประจำ ไม่มี   มี 
ระบุ......................................... 

โรคประจำตัว ไม่มี   มี 
ระบุ......................................... 

ยาท่ีใช้ประจำ ไม่มี   มี 
ระบุ......................................... 

1.3 ประวัติการตั้งครรภ์และการคลอด 1.4 ตรวจร่างกายทารก(ในวันที่เยี่ยม)...................................ระบุวันที่เยี่ยม 
อายุครรภ์................สัปดาห์     ก่อนกำหนด (<37 wks) น้ำหนักวันเยี่ยม.....................gms 

ครบกำหนด(37-42 wks)เกินกำหนด (>42 wks) ยาว...........ซม.เส้นรอบศีรษะ.......ซม.     เส้นรอบอก.......................ซม. 
วิธีคลอดคลอดปกติผ่าตัดคลอด ขนาดกระหม่อมหน้า................ซม.ขนาดกระหม่อมหลัง.............. ซม 
ใช้เครื่องมือทางการแพทย์ ระบุ................... การดูดกลืน (   ) ดูดนม-น้ำได้ปกติ(  )  
วันที่คลอด.วันท่ี..................เดือน....................พ.ศ................ สะดือ (  ) รอบสะดือไม่บวมแดง (  ) สะดือหลุดแล้ว 
Apgar.ท่ี 1นาที............คะแนน ท่ี 2 นาที ...............คะแนน การขับถ่าย   (  ) ปกติ  
BW...................gmsBW ก่อนจำหน่าย............................gms ภาวะสุขภาพโดยรวม (  ) แข็งแรงปกติ (  ) ผิดปกติให้ระบุ............ 
1.5 ประวัติวัคซีน BCG  วันท่ี................... HBV 1  วันท่ี................... 
1.6 ประวัติการตรวจและภาวะแทรกซ้อนหลังคลอด 
ผลตรวจคัดกรอง ภาวะแทรกซ้อน ไม่มี        มี ระบุ................... 
TSH     PKU เหลือง     การติดเชื้อ    เขียว 
ครั้งท่ี 1..........Mu/L ครั้งท่ี 1..........mg% ระบกุารรักษา……….  การหายใจ โรคหัวใจ 
 ครั้งท่ี 2 .........Mu/L  ครั้งท่ี 2 ......... mg% [  ] ส่องไฟ[  ] เปล่ียนถ่ายเลือด อื่นๆ  ระบุ............................ 
 ไม่ทราบ  ไม่ทราบ [  ] อื่นๆ....................  
ส่วนที่  2การดูแลต่อเน่ือง    
2.1 ประเมิน
ความสามารถในการ
เลี้ยงดูบุตร 
 

1. การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างถูกวิธี   ทำได้          ทำไม่ได้    
2. การอาบน้ำและเช็ดสะดือทารก ทำได้          ทำไม่ได้    
3. การใช้สมุดบันทึกสุขภาพมารดาและทารก  ทำได้          ทำไม่ได้    
4. การมีส่วนร่วมของบิดาในการเลี้ยงดูบุตร    ทำได้          ทำไม่ได้    
5. อื่นๆ........................................ 

2.2 การประเมิน
ความเสี่ยงของการ
เกิดภาวะพร่อง
ไทรอยด์ 

ครั้งที่ 1 ทารกแรกเกิด – 1 เดือน ครั้งที่ 2 ทารกอายุ 2 เดือน ครั้งที่ 3 ทารกอายุ 4 เดือน 
1. ประเมินอาการผิดปกติท่ีแสดงถึงการขาด
ไทรอยด์ฮอร์โมน พบอาการอย่างใดอย่างหน่ึง
ส่งปรึกษากุมารแพทย์ 
 ขม่อมมีขนาดใหญ่ โดยเฉพาะ 
ขม่อมหลังอาจใหญ่ >1 ซม.  
 อุณหภูมิกายต่ำ < 35 OC 

 นอนหลับมาก/ซึม  ดูดนมไม่ดี 
 และสำลักนมบ่อย มีภาวะเหลืองนานกว่า 3 

สัปดาห์ท้องผูก ดูดนมไม่ดี น้ำหนักขึ้นน้อย 
ลิ้นโตคับปาก ท้องป่อง สะดือจุ่น  
ผิวลาย แห้ง เย็น 

1. ประเมินอาการผิดปกติท่ีแสดงถึงการ
ขาดไทรอยด์ฮอร์โมน พบอาการอย่างใด
อย่างหน่ึงส่งปรึกษากุมารแพทย์ 
 หน้า ตาบวม หรือทั้งตัว  
 ฟันขึ้นช้า ลิ้นโตคับปาก เสียงแหบ 
 ผิวแห้ง หยาบ ท้องผูก ดูดนมไม่ดี    
    น้ำหนักขึ้นน้อย 
 ลิ้นโตคับปาก ท้องป่อง สะดือจุ่น ผิว
ลาย แห้ง เย็น 
 

1. ประเมินอาการผิดปกติท่ีแสดงถึง
การขาดไทรอยด์ฮอร์โมน พบอาการ
อย่างใดอย่างหน่ึงส่งปรึกษากุมาร
แพทย์ 
เติบโต และพัฒนาการช้า 
 เสียงแหบ ลิ้นโตคับปาก 
ท้องผูก ท้องป่อง สะดือจุ่น 
 ผิวแห้ง หยาบ บวมท้ังตัว 
 

2. เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการโดยใช้
เครื่องมือ DSPM อายุ 1 เดือน 

2. เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการโดยใช้
เครื่องมือ DSPM อายุ 2 เดือน 

2. เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการ
โดยใชเ้ครื่องมือ DSPM อายุ 4 เดือน 

 
ลงช่ือ......................................................................... 
      (                                                      ) ผู้ติดตามเยี่ยม 
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1. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การระดมภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทุกระดับร่วมสร้างเมืองแห่งสุขภาวะ และ
นิเวศสุขภาวะชุมชนที่เข้มแข็ง 

2.เป้าประสงค์ที่ 1 ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับการสร้างเสริมสุขภาพ และแก้ไขปัญหาสุขภาพ                     
ที่สำคัญของพ้ืนที่ 

3. รหัสตวัชี้วัด K103 

4. ช่ือตัวชี้วัด คะแนนเฉลี่ยการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0 - 5 ปี 
5. เกณฑ์  ผลการดำเนินงานเชิงกระบวนการ ประกอบด้วย 

1) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการประเมินพัฒนาการ ไม่น้อยกว่า          
    ร้อยละ 95 (ตรวจครั้งแรก) 
2) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี พบพัฒนาการสงสัยล่าช้าไม่น้อยกว่าร้อยละ 25  
    (ตรวจครั้งแรก) 
3) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี พบพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม 
    กระตุ้นพัฒนาการไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 
4) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้า 
    ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วยเครื่องมือมาตรฐาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

6. น้ำหนัก   
7. ผลงาน  
    7.1 นิยาม เด็กอายุ 0 - 5 ปี หมายถึง เด็กแรกเกิด จนถึงอายุ 5 ปี 11 เดือน 29 วัน 

เด็กที่มีพัฒนาการสมวัย  หมายถึง เด็กทุกคนได้รับตรวจคัดกรองพัฒนาการ
โดยใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) แล้วผลการ
ตรวจคัดกรอง ผ่านครบ 5 ด้าน ในการตรวจคัดกรองพัฒนาการครั้งแรก รวม
กับเด็กที่พบพัฒนาการสงสัยล่าช้าและได้รับการติดตามให้ได้รับการกระตุ้น
พัฒนาการ และประเมินซ้ำแล้วผลการประเมิน ผ่านครบ 5 ด้านภายใน 30 วัน
(1B260) 
คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) หมายถึง แบบ
ประเมินพัฒนาการเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 5 ปี ใช้คัดกรองเด็กทั่วไปที่ไม่มีอาการ
ผิดปกติ และดำเนินการประเมินอย่างเป็นระบบจากพฤติกรรม พัฒนาการตาม
อายุของเด็กใน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการเคลื่อนไหว ด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและ
สติปัญญา ด้านการเข้าใจภาษา ด้านการใช้ภาษา ด้านการช่วยเหลือตนเองและ
สังคม 
การคัดกรองพัฒนาการ หมายถึง ความครอบคลุมของการคัดกรองเด็กอายุ 9, 
18, 30, 42 และ 60 เดือน ณ ช่วงเวลาที่มีการคัดกรองโดยเป็นเด็กในพ้ืนที่ 
(Type1: มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ตัวอยู่จริงและ Type3 : ที่อาศัยอยู่ในเขต แต่
ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขต 
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 พัฒนาการสงสัยล่าช้า หมายถึง เด็กที่ได้รับตรวจคัดกรองพัฒนาการโดยใช้
คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) และผลการตรวจคัด
กรองพัฒนาการตามอายุของเด็กในการประเมินพัฒนาการครั้งแรกผ่านไม่ครบ  
5 ด้าน ทั้งเด็กที่ต้องแนะนำให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ส่งเสริมพัฒนาการตามวัย
ภายใน 30 วัน (1B261) รวมกับเด็กที่สงสัยล่าช้า  ส่งต่อทันที (1B262 : เด็กที่
พัฒนาการล่าช้า/ความผิดปกติอย่างชัดเจน) 
พัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม หมายถึง เด็กที่ได้รับการตรวจคัด
กรองพัฒนาการตามอายุของเด็กในการประเมินพัฒนาการครั้งแรกผ่านไม่ครบ 
5 ด้าน เฉพาะกลุ่มที่แนะนำให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ส่งเสริมพัฒนาการตามวัย
ภายใน 30 วัน (1B261) แล้วติดตามกลับมาประเมินคัดกรองพัฒนาการครั้งที่ 2 
เด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้า หมายถึง เด็ก
ปฐมวัยอายุ 9, 18, 30, 42, 60 เดือน  ที่ประเมินด้วยคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย (Developmental Surveillance and Promotion 
Manual: DSPM) ครั้งที่ 1 แล้วพบว่าต้องส่งต่อ และเด็กอายุ 9, 18, 30, 42, 
60 เดือนที่มาประเมินซ้ำ ด้วยคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย                    
: DSPM ครั้งที่ 2 แล้วยังพบมีพัฒนาการล่าช้าอย่างน้อย 1 ด้านขึ้นไป  
ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วยเครื่องมือมาตรฐาน  หมายถึง การที่เด็ก
ปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้า ได้รับการตรวจวินิจฉัย
เพ่ิมเติมและ/ หรือประเมินพัฒนาการ พร้อมทั้งกระตุ้นพัฒนาการด้วย                        
คู่มือประเมินเพ่ือช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพัฒนาการ (Thai Early 
Developmental Assessment for Intervention : TEDA4I) หรือเครื่องมือ
มาตรฐานอ่ืนๆ เช่น คู่มือคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัยแรกเกิด-5 ปี 
สำหรับบุคลากรสาธารณสุข คู่มือประเมินและแก้ไขพัฒนาการเด็กแรกเกิด-5 ปี 
โปรแกรมการฝึก / กระตุ้นพัฒนาการตามวิชาชีพ (นักกิจกรรมบำบัด                           
นักกายภาพบำบัด  นักเวชศาสตร์สื่อความหมาย) เป็นต้น 

    7.3 วิธีรายงาน สถานบริการทุกระดับ นำข้อมูลการประเมินพัฒนาการเด็ก บันทึกในโปรแกรม 
หลักของสถานบริการฯ เช่น JHCIS, Hos xp, PCU เป็นต้น ส่งออกข้อมูลตาม
โครงสร้างมาตรฐาน 43 แฟ้ม 

    7.4 แหล่งข้อมูล โรงพยาบาลทุกแห่ง /สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ/ รพ.สต.ทุกแห่ง 
8. สูตรคำนวณตัวชี้วัด   ตามรายละเอียดตัวชี้วัด 
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9. เกณฑ์การให้คะแนน 
การดำเนินงาน คะแนน 

1) ร้อยละของเด็กอายุ 0 - 5 ปี ได้รับการประเมนิพัฒนาการ ไมน่้อยกว่าร้อยละ 95 (ตรวจครั้งแรก) 20 
2) ร้อยละของเด็กอายุ 0 - 5 ปี พบพัฒนาการสงสัยล่าช้าไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ตรวจครั้งแรก) 20 
3) ร้อยละของเด็กอายุ 0 - 5 ปี พบพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตามกระตุ้นพัฒนาการ ไม่น้อย 
    กว่าร้อยละ 95 

40 

4) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการ 
   ด้วยเครื่องมือมาตรฐาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

20 

 
 

ระดับเกณฑ์ คะแนน <70 คะแนน 70-79.9 
 

คะแนน 80-89.9 
 

คะแนน > 90 ผ่าน
เกณฑ์ไม่ครบทุกข้อ 

คะแนน > 90 
ผ่านเกณฑ์ทุกข้อ 

คะแนน 1 2 3 4 5 
 

10. ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 
ชื่อ-สกุล : 1. นางรุ่งทอง วัชรนุกูลเกียรติ 
              2. นางวรินทรัตน์ ขันธสะอาด  

ตำแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
ตำแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 

กลุ่มงาน ส่งเสริมสุขภาพ หน่วยงาน  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 
โทรศัพท์ 043 – 221125 ต่อ 149 มือถือ  098-5326551 

 
รายละเอียดตัวชี้วัด 
1. ร้อยละของเด็กอายุ 0 - 5 ปี ได้รับการประเมินพัฒนาการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ( 20 คะแนน) 

1.ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของเด็กอายุ 9 18 30 42 และ 60 เดือน ได้รับการประเมินพัฒนาการ                         
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 

  คำนิยาม การประเมินพัฒนาการ หมายถึง เด็กอายุ 9 18 30 42 และ 60 เดือน ที่ได้รับ                  
การตรวจประเมินพัฒนาการ โดยใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
(DSPM) และคู่มือประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กกลุ่มเสี่ยง (DAIM) ในการตรวจ
ครั้งแรก 
เด็กปฐมวัย    หมายถึง เด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 5 ปี 11 เดือน 29 วัน 
เด็กกลุ่มเสี่ยง หมายถึง ทารกแรกเกิดที่ขาดออกซิเจน และ/หรือ มีน้ำหนักน้อยกว่า 
                            2,500 กรัม 

2.เกณฑ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 
3. ผลงาน       
   3.1 วิธีรายงาน สถานบริการทุกระดับ นำข้อมูลการประเมินพัฒนาการเด็ก บันทึกในโปรแกรมหลัก

ของสถานบริการฯ เช่นJHCIS Hos xp PCU เป็นต้น ส่งออกข้อมูลตามโครงสร้าง
มาตรฐาน 43 แฟ้ม  

   3.2 แหล่งข้อมูล สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง ได้แก่ รพ.สต./รพช./รพท./รพศ.และศูนย์เด็กเล็ก 
  3.3 หน่วยจัดเก็บ 
ข้อมูล  

ผู้ประเมิน คือ  ผู้รับผิดชอบคลินิกสุขภาพเด็กดีใน รพ.สต. โรงพยาบาลชุมชน 
โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลศูนย์   หรือ ผู้ที่ผ่านการอบรมการประเมินพัฒนาการ
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เด็ก โดยเครื่องมือ DSPM DAIM  TDSI และ TEDA4I 
4. กลุ่มเป้าหมาย เด็ก อายุ 9 18 30 42 และ 60 เดือน ทุกคนที่มารับบริการที่คลินิกสุขภาพเด็กดี 

ศูนย์เด็กเล็ก อยู่ที่บ้าน และอาศัยอยู่ในพื้นท่ีจริง 
5. การประมวลผล 
   รายการข้อมูล 1 

 
A = จำจวนเด็กอายุ 9 18 30 42 และ 60 เดือน ได้รับการประเมินพัฒนาการ 
      ทั้งหมด 

   รายการข้อมูล 2 B = จำนวนเด็กอายุ 9 18 30 42 และ 60 เดือน ทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน 
   สูตรคำนวณ (A/B) x 100 = #    เทียบคะแนน  (#x20)/95    ***>95= 20 คะแนน 

 
2. ร้อยละของเด็กอายุ 0 - 5 ปี พบสงสัยพัฒนาการล่าช้าไม่น้อยกว่าร้อยละ 25(ตรวจครั้งแรก)(20 คะแนน) 
1.ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของเด็กอายุ 9 18 30 42 และ 60 เดือนพบสงสัยพัฒนาการล่าช้าไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 25 
  คำนิยาม สงสัยพัฒนาการล่าช้า หมายถึง เด็กอายุ 9 18 30 42 และ 60 เดือน ที่ได้รับการ

ตรวจประเมินพัฒนาการ โดยใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
(DSPM) และคู่มือประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กกลุ่มเสี่ยง (DAIM) พบมี
พัฒนาการผ่านไม่ครบ 5 ด้าน ในการประเมินพัฒนาการในครั้งแรก 

2.เกณฑ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 
3. ผลงาน              
 3.1 วิธีรายงาน สถานบริการทุกระดับ นำข้อมูลการประเมินพัฒนาการเด็ก บันทึกในโปรแกรมหลัก

ของสถานบริการฯ เช่น JHCIS  Hos XP  PCU  เป็นต้น ส่งออกข้อมูลตามโครงสร้าง
มาตรฐาน 43 แฟ้ม 

 3.2 แหล่งข้อมูล สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง ได้แก่ รพ.สต. รพช. รพท. รพศ. และศูนย์เด็กเล็ก                            
 3.3 หน่วยจัดเก็บ
ข้อมูล  

ผู้ประเมิน คือ ผู้รับผิดชอบคลินิกสุขภาพเด็กดีใน รพ.สต. โรงพยาบาลชุมชน 
โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลศูนย์ หรือ ผู้ที่ผ่านการอบรมการประเมินพัฒนาการเด็ก 
โดยเครื่องมือ DSPM DAIM  TDSI และ TEDA4I 

4. กลุ่มเป้าหมาย เด็ก อายุ 9 18 30 42 และ 60 เดือน ทุกคนที่มารับบริการที่คลินิกสุขภาพเด็กดี  
ศูนย์เด็กเล็ก อยู่ที่บ้าน และอาศัยอยู่ในพื้นท่ีจริง 

5.การประมวลผล 
   รายการข้อมูล 1 

 
A = จำนวนเด็กอายุ 9 18 30 42 และ 60 เดือน ที่พบสงสัยพัฒนาการล่าช้าทั้งหมด 
      ในชว่งเวลาเดียวกัน   

   รายการข้อมูล 2 B = จำนวนเด็กอายุ 9 18 30 42 และ 60 เดือน ได้รับการประเมินพัฒนาการทั้งหมด 
   สูตรคำนวณ (A/B) x 100 = #  เทียบคะแนน  (#x20)/25 ***>25= 20 คะแนน 
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3. ร้อยละของเด็กอายุ 9 18 30 42 และ 60 เดือน พบพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตามกระตุ้นพัฒนาการ  
    ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ( 40 คะแนน) 
1.ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของเด็กอายุ 9 18 30 42 และ 60 เดือน พบพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการ

ติดตามกระตุ้นพัฒนาการไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 
  คำนิยาม พัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม หมายถึง เด็กที่ได้รับการตรวจคัดกรอง

พัฒนาการตามอายุของเด็กในการประเมินพัฒนาการครั้งแรกผ่านไม่ครบ 5 ด้าน 
เฉพาะกลุ่มที่แนะนำให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ส่งเสริมพัฒนาการตามวัยภายใน 30 วัน 
(1B261) แล้วติดตามกลับมาประเมินคัดกรองพัฒนาการครั้งที่ 2 

2.เกณฑ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 
3. ผลงาน              
  3.1 วิธีรายงาน สถานบริการทุกระดับ นำข้อมูลการประเมินพัฒนาการเด็ก บันทึกในโปรแกรมหลัก

ของสถานบริการฯ เช่น JHCIS  Hos xp  PCU เป็นต้น ส่งออกข้อมูลตามโครงสร้าง
มาตรฐาน 43 แฟ้ม 

  3.2 แหล่งข้อมูล สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง ได้แก่ รพ.สต. รพช. รพท. รพศ. และศูนย์เด็กเล็ก                                  
  3.3 หน่วยจัดเก็บ
ข้อมูล  

ผู้ประเมิน คือ ผู้รับผิดชอบคลินิกสุขภาพเด็กดีใน รพ.สต. โรงพยาบาลชุมชน 
โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลศูนย์ หรือ ผู้ที่ผ่านการอบรมการประเมินพัฒนาการเด็ก 
โดยเครื่องมือ DSPM DAIM  TDSI และ TEDA4I 

4. กลุ่มเป้าหมาย เด็ก อายุ 9 18 30 42 และ 60 เดือน ปีทุกคนที่มารับบริการที่คลินิกสุขภาพเด็กดี 
ศูนย์เด็กเล็ก อยู่ที่บ้าน และอาศัยอยู่ในพ้ืนที่จริง ที่พบมีพัฒนาการสงสัยล่าช้า ในการ
ประเมินพัฒนาการในครั้งแรก 

5.การประมวลผล 
    รายการข้อมูล 1 

 
A = จำนวนเด็กอายุ 9 18 30 42 และ 60 เดือน มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า ได้รับการ 
      ติดตามให้ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการ และประเมินซ้ำภายใน 30 วัน  

     รายการข้อมูล 2 B = จำนวนเด็กอายุ 9 18 30 42 และ 60 เดือน ได้รับการประเมินพัฒนาการตาม 
      เกณฑ์และมีพัฒนาการสงสัยล่าช้า 

     สูตรคำนวณ (A/B) x 100= #    เทียบคะแนน  (#x40)/95    ***>95= 40 คะแนน 
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4. ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย 
    เครื่องมือมาตรฐาน ( 20 คะแนน) 
1. ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้าได้รับการ

กระตุ้นพัฒนาการด้วยเครื่องมือมาตรฐาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
    นิยาม เด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้า หมายถึง  เด็กปฐมวัย

อายุ 9, 18, 30, 42, 60 เดือน  ที่ประเมินด้วยคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย (Developmental Surveillance and Promotion Manual: DSPM) 
ครั้งที่ 1 แล้วพบว่าต้องส่งต่อ และเด็กอายุ 9, 18, 30, 42, 60 เดือนที่มาประเมินซ้ำ 
ด้วยคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย: DSPM ครั้งที่ 2 แล้วยังพบมี
พัฒนาการล่าช้าอย่างน้อย 1 ด้านขึ้นไป  
ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วยเครื่องมือมาตรฐาน หมายถึง การที่เด็กปฐมวัยที่
ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้า ได้รับการตรวจวินิจฉัยเพ่ิมเติมและ/ 
หรือประเมินพัฒนาการ พร้อมทั้งกระตุ้นพัฒนาการด้วยคู่มือประเมินเพ่ือช่วยเหลือ
เด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพัฒนาการ (Thai Early Developmental Assessment for 
Intervention: TEDA4I) หรือเครื่องมือมาตรฐานอ่ืนๆ เช่น คู่มือคัดกรองและส่งเสริม
พัฒนาการเด็กวัยแรกเกิด-5 ปี สำหรับบุคลากรสาธารณสุข คู่มือประเมินและแก้ไข
พัฒนาการเด็กแรกเกิด -5 ปี โปรแกรมการฝึก/ กระตุ้นพัฒนาการตามวิชาชีพ                        
(นักกิจกรรมบำบัด นักกายภาพบำบัด  นักเวชศาสตร์สื่อความหมาย) เป็นต้น 

2. เกณฑ์ ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ดังนี้        
     เด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้น 
พัฒนาการด้วยเครื่องมือมาตรฐานร้อยละไม่น้อยกว่า  70 

3. ผลงาน  
    3.1 วิธีรายงาน สถานบริการทุกระดับ นำข้อมูลการประเมินพัฒนาการเด็ก บันทึกในโปรแกรมหลัก

ของสถานบริการฯ เช่น JHCIS, Hos XP, PCU เป็นต้น ส่งออกข้อมูลตามโครงสร้าง
มาตรฐาน 43 แฟ้ม (Special PP) 

    3.2 แหล่งข้อมูล โรงพยาบาลทุกแห่ง /สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ/ รพ.สต.ทุกแห่ง 

    3.3 หน่วยเก็บข้อมูล โรงพยาบาลทุกแห่ง /ศูนย์แพทย์ /รพ.สต.ที่ผ่านการอบรมการกระตุ้นเด็กท่ีมี
พัฒนาการล่าช้าด้วยเครื่องมือ TEDA4I จำนวน 10 แห่ง 

4. กลุ่มเป้าหมาย เด็ก อายุ 9 18 30 42 และ 60 เดือน ปีทุกคนที่มารับบริการที่คลินิกสุขภาพเด็กดี 
ศูนย์เด็กเล็ก อยู่ที่บ้าน และอาศัยอยู่ในพ้ืนที่จริง ที่พบมีพัฒนาการล่าช้า 

5. การประมวลผล  

   รายการข้อมูล 1 A = จำนวนเด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้าได้รับการ 
      กระตุ้นพัฒนาการด้วยเครื่องมือมาตรฐาน 

   รายการข้อมูล 2 B = จำนวนเด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้าทั้งหมด 

   สูตรคำนวณตัวชี้วัด  (A/B)x 100= #    เทียบคะแนน  (#x20)/70    ***>70= 20 คะแนน 
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1. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การระดมภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทุกระดับร่วมสร้างเมืองแห่งสุขภาวะ และ
นิเวศสุขภาพชุมชนที่เข้มแข็ง 

2.เป้าประสงค์ที่ 1 ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับการสร้างเสริมสุขภาพ เพ่ือแก้ไขปัญหาสุขภาพ      
ที่สำคัญของพ้ืนที่ 

3. รหัสตัวชี้วัด K104 
4. ช่ือตัวชี้วัด คะแนนเฉลี่ยการเฝ้าระวัง และส่งเสริมการเจริญเติบโตเด็ก 0 - 5 ปี  
5. เกณฑ์  ผลลัพธ์เชิงกระบวนการ 

1) ร้อยละของเด็กอายุ 0 - 5 ปี ได้รับการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง ไม่น้อยกว่า  
    ร้อยละ 85 
2) ร้อยละของเด็กอายุ 6 เดือน - 5 ปี ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก ไม่น้อยกว่า 
    ร้อยละ 85 
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ 
3) ร้อยละของเด็กอายุ 0 - 5 ปี สูงดีสมส่วน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
4) ร้อยละของเด็กหญิงที่อายุ 5 ปี มีค่ามัธยฐานของส่วนสูงที่  110 ซม.                    
    ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
5) ร้อยละของเด็กชายที่อายุ 5 ปี มีค่ามัธยฐานของส่วนสูงที่ 111 ซม.  
    ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  

6. น้ำหนัก   
7. ผลงาน  
   7.1 นิยาม เด็กอายุ 0 - 5 ปี หมายถึง เด็กแรกเกิด จนถึงอายุ 5 ปี 11 เดือน 29 วัน       

สูงดี หมายถึง เด็กที่มีความยาวหรือส่วนสูงอยู่ในระดับสูงตามเกณฑ์ขึ้นไป (สูงตามเกณฑ์ 
ค่อนข้างสูง หรือสูง) เมื่อเทียบกับกราฟการเจริญเติบโตความยาว/ส่วนสูงตาม
เกณฑ์อายุ กรมอนามัย ชุดใหม่ ปี พ.ศ. 2558 (ขององค์การอนามัยโลก)  โดยมี
ค่ามากกว่าหรือเท่ากับ -1.5 SDของความยาว/ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ  

สมส่วน หมายถึง เด็กที่มีน้ำหนักอยู่ในระดับสมส่วน เมื่อเทียบกับกราฟการ
เจริญเติบโตน้ำหนักตามเกณฑ์ความยาว/ส่วนสูง กรมอนามัย ชุดใหม่ ปี     
พ.ศ. 2558 (ขององค์การอนามัยโลก) โดยมีค่าอยู่ในช่วง +1.5 SD ถึง -1.5 SD 
ของน้ำหนักตามเกณฑ์ความยาว/ส่วนสูง 

สูงดีสมส่วน หมายถึง  เด็กที่มีความยาวหรือส่วนสูงอยู่ในระดับสูงตามเกณฑ์ขึ้นไปและ
มีน้ำหนักอยู่ในระดับสมส่วน (ในคนเดียวกัน) 

ส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี หมายถึง ค่าเฉลี่ยของส่วนสูงในเด็กชาย และเด็กหญิงที่อายุ 5 
ปีเต็ม ถึง 5 ปี 11 เดือน 29 วัน เด็กชายส่วนสูงเฉลี่ย 113 ซม. เด็กหญิงส่วนสูง
เฉลี่ย 112 ซม. 
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 ยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก หมายถึง ยาน้ำที่ส่วนผสมของยาเสริมธาตุเหล็ก 
elemental iron 12.5 มิลลิกรัม สำหรับเด็กอายุ 6 เดือนถึง 2 ปี และ 25 
มิลลิกรัม สำหรับ 2 – 5 ปี ได้รับ     1 ครั้งต่อสัปดาห์  

ค่ามัธยฐานของส่วนสูงเด็กหญิงที่อายุ 5 ปี หมายถึง ค่าของส่วนสูงเด็กหญิงที่
อายุ 5 ปี ที่มีตำแหน่งอยู่กึ่งกลางของข้อมูลส่วนสูงเด็กหญิงทีอายุ 5 ปีเต็ม ถึง
อายุ 5 ปี 11 เดือน 29 วัน    (110 เซนติเมตร) 

ค่ามัธยฐานของส่วนสูงเด็กชายที่อายุ 5 ปี หมายถึง ค่าของส่วนสูงเด็กชายที่
อายุ 5 ปี ที่มีตำแหน่งอยู่กึ่งกลางของข้อมูลส่วนสูงเด็กชายทีอายุ 5 ปีเต็ม ถึง
อายุ 5 ปี 11 เดือน 29 วัน (111 เซนติเมตร) 

ปีงบประมาณ 2563 

เพศ ค่ามัธยฐาน
(Media ) 

ร้อยละของเด็กที่อายุ 
5 ปี มีความส่วนสูง
มากกว่าค่ามัธยฐาน 

ค่ามัธยฐาน
(Media) 

เด็กหญิง 110 เซนติเมตร 59.80 110 เซนติเมตร 

เด็กชาย 111 เซนติเมตร 50.35 111 เซนติเมตร  
   7.3 วิธีรายงาน รพ.สต. และ PCU ของโรงพยาบาลนำข้อมูลน้ำหนักส่วนสูงของเด็กท่ีเป็น

ปัจจุบัน จากหมู่บ้าน ศูนย์เด็กเล็ก และสถานบริการสาธารณสุข ซึ่งไม่รวมการ
รับบริการในกรณีเจ็บป่วย  บันทึกในโปรแกรมหลักของสถานบริการ เช่น  
JHCIS,  Hos XP PCU  เป็นต้น  และส่งออกข้อมูลตามโครงสร้างมาตรฐาน  
43 แฟ้ม   

   7.4 แหล่งข้อมูล โรงพยาบาลทุกแห่ง /สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ/ รพ.สต.ทุกแห่ง 
        รายการข้อมูล 1 A = จำนวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน 
        รายการข้อมูล 2 B1 = จำนวนเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมด 
        รายการข้อมูล 3 B2 = จำนวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด 
8. สูตรคำนวณตัวชี้วัด  (A/B2) x 100 = #    เทียบคะแนน  (#x40)/70    ***>70 = 40 คะแนน 
9. เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับการดำเนินงาน คะแนน 

1) ร้อยละของเด็กอายุ 0 - 5 ป ีได้รับการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง ไมน่้อยกว่าร้อยละ 85 30 

2) ร้อยละของเด็กอายุ 6 เดือน - 5 ป ีได้รับยาน้ำเสริมธาตเุหล็ก ไมน่้อยกว่าร้อยละ 85 10 

3) ร้อยละของเด็กอายุ 0 - 5 ปี สูงดีสมส่วน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 40 

4) ร้อยละของเด็กหญิงท่ีอายุ 5 ปี มีค่ามัธยฐานของส่วนสูงท่ี  110 ซม. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 10 

5) ร้อยละของเด็กชายที่อายุ 5 ปี มีค่ามัธยฐานของส่วนสูงที่ 111ซม. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  10 
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ระดับเกณฑ ์ คะแนน < 
60 

คะแนน 
60 – 69.9 

คะแนน  
70 – 79.9 

คะแนน > 80 
ผ่านเกณฑ์ไม่ครบทุกข้อ 

คะแนน > 80 
ผ่านเกณฑ์ทุกข้อ 

คะแนน 1 2 3 4 5  
10.ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 
 ชื่อ-สกุล : 1. นางรุ่งทอง วัชรนุกูลเกียรติ 

2.  นางวรินทรัตน์ ขันธสะอาด  
ตำแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
ตำแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 

กลุ่มงาน  ส่งเสริมสุขภาพ หน่วยงาน  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 
โทรศัพท ์ 043-221125 ต่อ 149 มือถือ  098-5326551 

 
รายละเอียดตัวชี้วัด 
1) ร้อยละของเด็กอายุ 0 - 5 ปี ได้รับการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง ร้อยละ 85 (30 คะแนน) 
1. ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของเด็กอายุ 0 - 5 ปี ได้รับการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง ร้อยละ 85 

2.เกณฑ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
3.ผลงาน  
3.1วิธีรายงาน ระบบรายงาน 43 แฟ้ม ส่งเข้า HDC  
3.2แหล่งข้อมูล ฐานข้อมูลจากแฟ้ม NUTRITION 
3.3 หน่วยจัดเก็บข้อมูล  รพ.สต.โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลศูนย์   
4. กลุ่มเป้าหมาย เด็กนักเรียน อายุ 0-5 ปี 
5. การประมวลผล 
    5.1 รายการข้อมูล 1 

 
A=จำนวนเด็กอายุ 0-5  ปี ที่ได้รับการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง 

         รายการข้อมูล 2 B=จำนวนเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมด 
    5.2 สูตรคำนวณ  (A/B) x 100  
6. เกณฑ์การให้คะแนน 6 คะแนน 12 คะแนน 18 คะแนน 24 คะแนน 30 คะแนน 

< 55 50.01-59.99 60-69.99 70-84.99 > 85  
 
2) ร้อยละของเด็กอายุ 6 เดือน - 5 ปี ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก ร้อยละ 85 (10 คะแนน) 
1. ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของเด็กอายุ 6 เดือน - 5 ปี ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก ร้อยละ 85 
2. เกณฑ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
3. ผลงาน  
   3.1วิธีรายงาน ระบบรายงาน 43 แฟ้ม ส่งเข้า HDC  
   3.2 แหล่งข้อมูล ฐานข้อมูลจากแฟ้ม NUTRITION 
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ชื่อทางการค้าและรหัส
ยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก 
(ใช้รหัสยา 19 ตัวแรก) 

รหัสยาน้ำเสริมธาตุเหล็กตามสำนักโภชนาการแจ้งดังนี้  
- EUROFER - IRON(oral liquid) -> 100497414002040330581606  
- Ferium (oral liquid) -> 100497414000800830582799  
- FERRO - BC(syrup) -> 202030120087180130581617,  
  202030120087180130581487  
- KIDIRON(oral liquid) -> 100489000000810330581267  
- PEDIRON(oral drop) -> 100489000000950130581267  
- FER-IN-SOL (drops) -> 100489000000950730581109  
- Ferrokid ->100488000008634230481506  
- Ferdex -> 100488000001280130881602  
- Ferrosol (oral drop) -> 100488000004203121781144,  
  100488000001280130481618 

   3.3 หน่วยจัดเก็บ
ข้อมูล  

รพ.สต. โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลศูนย์   

4. กลุ่มเป้าหมาย เด็กอายุ 6 เดือน -5  ปี   
5.การประมวลผล 
     รายการข้อมูล 1 

 
A = จำนวนเด็กอายุ 6เดือน -5 ปี ที่ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก 

     รายการข้อมูล 2 B = จำนวนเด็กอายุ 6เดือน -5 ปี ทั้งหมด  
     สูตรคำนวณ (A/B) x 100 เทียบคะแนน  (#x10)/85    ***>85= 10 คะแนน 
6. เกณฑ์การให้คะแนน (#x10)/85    ***>85= 10 คะแนน 

 
3)  ร้อยละของเด็กอายุ 0 - 5 ปี สูงดีสมส่วน ร้อยละ 70 (40 คะแนน) 

1. ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของเด็กอายุ 0 - 5 ปี สูงดีสมส่วน ร้อยละ 70 

2. เกณฑ์ ร้อยละ 70 
3. ผลงาน  
   3.1 วิธีรายงาน ระบบรายงาน 43 แฟ้ม ส่งเข้า HDC  
   3.2 แหล่งข้อมูล ฐานข้อมูลจากแฟ้ม NUTRITION 
   3.3 หน่วยจัดเก็บข้อมูล  รพ.สต.โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลศูนย์   
4. กลุ่มเป้าหมาย เด็ก อายุ 0-5 ปี 
5. การประมวลผล 
    รายการข้อมูล 1 

 
A=จำนวนเด็กอายุ 0-5  ปี ที่ได้รับการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง 

    รายการข้อมูล 2 B=จำนวนเด็กอายุ 0-5 ปี มีสูงดีสมส่วน 
    สูตรคำนวณ (B/A) x 100  เทียบคะแนน  (#x40)/70    ***>70 = 40 คะแนน 
6. เกณฑ์การให้คะแนน เทียบคะแนน  (#x40)/70    ***>70 = 40 คะแนน 
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4) ร้อยละของเด็กหญิงที่อายุ 5 ปี มีค่ามัธยฐานของส่วนสูงที่  110 ซม. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 (10 คะแนน) 
1. ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของเด็กหญิงที่อายุ 5 ปี มีค่ามัธยฐานของส่วนสูงที่  110 ซม. ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 60 
2. เกณฑ์ ร้อยละ 60 
3. ผลงาน  
   3.1 วิธีรายงาน ระบบรายงาน 43 แฟ้ม ส่งเข้า HDC  
   3.2 แหล่งข้อมูล ฐานข้อมลูจากแฟ้ม NUTRITION 
   3.3 หน่วยจัดเก็บข้อมูล  รพ.สต. โรงพยาบาลชุมชน  โรงพยาบาลทั่วไป  โรงพยาบาลศูนย์   
4. กลุ่มเป้าหมาย เด็ก อายุ 0-5 ปี 
5. การประมวลผล 
    รายการข้อมูล 1 

 
A = จำนวนเด็กหญิงที่มีอายุ 5 ปี 11 เดือน 29 วัน ทั้งหมดที่รับการวัดส่วนสูง 

    รายการข้อมูล 2 B = จำนวนเด็กหญิงที่มีอายุ 5 ปี 11 เดือน 29 วัน ทั้งหมดที่รับการวัดส่วนสูง 
      และมีส่วนสูงไม่น้อยกว่าส่วนสูงค่ามัธยฐานของส่วนสูงเด็กหญิงท่ีอายุ 5 ปี                 
      (110 ซม.) 

    สูตรคำนวณ (B/A) x 100  เทียบคะแนน  (#x10)/60    ***> 60 = 10 คะแนน 
6. เกณฑ์การให้คะแนน เทียบคะแนน  (#x10)/60    ***> 60 = 10 คะแนน 

 

5)  ร้อยละของเด็กชายที่อายุ 5 ปี มีค่ามัธยฐานของส่วนสูงที่ 111ซม. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (10 คะแนน) 
1. ช่ือตัวชี้วัด ร้อยละของเด็กชายที่อายุ 5 ปี มีค่ามัธยฐานของส่วนสูงที่ 111ซม. ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 50 
2. เกณฑ์ ร้อยละ 50 
3. ผลงาน  
   3.1 วิธีรายงาน ระบบรายงาน 43 แฟ้ม ส่งเข้า HDC  
   3.2 แหล่งข้อมูล ฐานข้อมูลจากแฟ้ม NUTRITION 
   3.3 หน่วยจัดเก็บข้อมูล  รพ.สต.โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลศูนย์   
4. กลุ่มเป้าหมาย เด็ก อายุ 0-5 ปี 
5. การประมวลผล 
    รายการข้อมูล 1 

 
A = จำนวนเด็กชายที่มีอายุ 5 ปี 11 เดือน 29 วัน ทั้งหมดที่รับการวัดส่วนสูง 

    รายการข้อมูล 2 B = จำนวนเด็กชายที่มีอายุ 5 ปี 11 เดือน 29 วัน ทั้งหมดที่รับการวัดส่วนสูง 
      และมีส่วนสูงไม่น้อยกว่าส่วนสูงค่ามัธยฐานของส่วนสูงเด็กชายที่อายุ 5 ปี                
      (111 ซม.) 

    สูตรคำนวณ (B/A) x 100  เทียบคะแนน  (#x10)/50    ***>50 = 10 คะแนน 
6. เกณฑ์การให้คะแนน เทียบคะแนน  (#x10)/50    ***>50 = 10 คะแนน 
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1. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การระดมพลังภาคีทุกภาคส่วน ทุกระดับร่วมสร้างเมืองแห่งสุขภาวะ และนิเวศน์
สุขภาพชุมชนที่เข้มแข็ง 

2. เป้าประสงค์ที่ 1 ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับการสร้างเสริมสุขภาพ เพ่ือแก้ไขปัญหาสุขภาพ ที่สำคัญ
ของพ้ืนที ่

3. รหัสตัวชี้วัด K105 
4. ช่ือตัวชี้วัด คะแนนความสำเร็จของการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน 

5. เกณฑ์ กระบวนการ 
1.เด็ก 6-14 ปี ได้รับการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
(10 คะแนน) 
2.เด็ก 6-12 ปี ได้รับยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 
(10 คะแนน) 
ผลลัพธ์ 
3.เด็ก 6- 14 ปีเริ่มอ้วนและอ้วน ไม่เกินร้อยละ 10  (30 คะแนน) 
4.เด็ก 6 - 14 ปี มีส่วนสูงดีรูปร่างสมส่วน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 74 
(30 คะแนน) 
5.เด็กส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 12 ปี (เด็กชาย 154 ซม.เด็กหญิง 155 ซม.)  
(10/10 คะแนน) 

6. น้ำหนัก  

7. ผลงาน  
7.1 รายการข้อมูล ตามเอกสารแนบท้าย 

7.2คำนิยาม เด็กวัยเรียน  หมายถึง เด็กที่มีอายุตั้งแต่ 6 ปี จนถึง 14 ปี (โดยเริ่มนับตั้งแต่
อายุ 6 ปีเต็มถึง 14 ปี 11 เดือน 29 วัน ) 
- โรงเรียนระดับประถมศึกษาทุกสังกัด หมายถึง โรงเรียนระดับประถมศึกษา
หรือโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาขยายโอกาส และมัธยมศึกษา (มัธยมศึกษา
ตอนต้น ม.1-ม.3) 
-สูงดี  หมายถึง เด็กที่มีส่วนสูงอยู่ในระดับสูงตามเกณฑ์+ค่อนข้างสูง+สูง เมื่อ
เทียบกับกราฟการเจริญเติบโต กรมอนามัยปี 2542 มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ -
1.5 S.D ของส่วนสูง   ตามเกณฑ์อายุ  
-สมส่วน หมายถึง เด็กที่มีน้ำหนักอยู่ในระดับสมส่วน เมื่อเทียบกราฟการ
เจริญเติบโต กรมอนามัย   ปี 2542 มีค่าระหว่าง +1.5  S.D ถึง -1.5 S.D ของ
น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง 
-เด็กสูงดีสมส่วน หมายถึง เด็กที่มีส่วนสูงอยู่ในระดับสูงตามเกณฑ์+ค่อนข้าง
สูง+สูงและมีน้ำหนัก  อยู่ในระดับสมส่วน (ในคนเดียวกัน) 
- ภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน หมายถึง น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง>+2 S.D.ขึ้นไป
โดยใช้กราฟแสดงเกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโตของกรมอนามัย ปี 2542 
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 - ภาวะผอม หมายถึง น้ำหนักของเด็กเมื่อเทียบกับเกณฑ์ส่วนสูงเดียวกัน มีค่า
ต่ำกว่า -2 
S.D แสดงว่าเด็กมีน้ำหนักน้อยกว่าเด็กท่ีมีส่วนสูงเดียวกัน 
- ภาวะเตี้ย หมายถึง ส่วนสูงของเด็กเมื่อเทียบกับเกณฑ์อายุเดียวกัน มีค่าต่ำ
กว่า -2 S.D แสดงว่า เด็กเติบโตไม่ดี อาจเนื่องจากมีการขาดอาหารเรื้อรัง หรือมี
การเจ็บป่วยบ่อย ๆ 
-ยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก หมายถึง ยาเม็ดที่มีส่วนประกอบของ elemental iron 
60 มิลลิกรัมต่อเม็ด ตามคู่มือแนวทางการควบคุมและป้องกันโลหิตจางจากการ
ขาดธาตุเหล็ก โดยให้กินสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
-โรงเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง หมายถึง 
โรงเรียน ที่ได้รับการรับรองว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานการ
ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองของกรมอนามัยโดยได้รับการประเมิน
จากทีมประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับอำเภอ 

7.3  วิธีรายงาน - ข้อมูลภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 บันทึกข้อมูลเข้าระบบ HDC ภายใน  
31 มกราคม 
- ข้อมูลภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 บันทึกข้อมูลเข้าระบบ HDC ภายใน  
31 กรกฎาคม  

7.4 แหล่งข้อมูล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ  โรงพยาบาล
ชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป  โรงพยาบาลศูนย์    

8. กลุ่มเป้าหมาย เด็กนักเรียน อายุ 6-14  ปี  ในโรงเรียนทุกสังกัด (โรงเรียนประถมศึกษา ,
โรงเรียนประถมศึกษาขยายโอกาส,มัธยมศึกษา(ม.1-ม.3) 

9.การประมวลผลตัวชี้วัด (สูตรการคำนวณ)   (ตามเอกสารแนบท้าย) 

10. เกณฑ์การให้คะแนน 
คะแนน 1 2 3 4 5 
คะแนนรวม 
 

<75.0 75.0 – 79.9  80.0 - 84.9 85.0 – 89.9 >90 

11.ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงานตัวช้ีวัดระดับจังหวัด 
ชื่อ - สกุล11.1 นางวรวลัย  เกษมศรีวิวัฒน์ 
11.2 นางอภิรดี  ศรีประทุม 

ตำแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
ตำแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

กลุ่มงาน ส่งเสริมสุขภาพ หน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 
โทรศัพท ์043 - 221125 มือถือ 083-1516655 
โทรสาร 043-224037 E-mail: radee22@gmail.com 
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รายละเอียดตัวชี้วัดการดำเนินงาน 
1.เด็ก 6 – 14 ปี ได้รับการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 (15 คะแนน) 
1. ช่ือตัวชี้วัด ความครอบคลุมเด็ก 6 – 14 ปี ได้รับการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง 

2.เกณฑ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
3.ผลงาน  
3.1วิธีรายงาน ระบบรายงาน 43 แฟ้ม ส่งเข้า HDC  
3.2แหล่งข้อมูล ฐานข้อมูลจากแฟ้ม NUTRITION (ไม่ใช่กลุ่มเด็กป่วย) 
3.3 หน่วยจัดเก็บข้อมูล  ผู้รับผิดชอบงานวัยเรียน รพ.สต.โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป 

โรงพยาบาลศูนย์   
4. กลุ่มเป้าหมาย เด็กนักเรียน อายุ 6-14  ปี  ในโรงเรียนทุกสังกัด (โรงเรียนประถมศึกษา ,

โรงเรียนประถมศึกษาขยายโอกาส,มัธยมศึกษา (ม.1-ม.3) 
5.การประมวลผล 
   5.1 รายการข้อมูล 1 

 
A=จำนวนเด็กนักเรียนอายุ 6-14 ปี ที่ได้รับการชั่งน้ำหนัก 

        รายการข้อมูล 2 B=จำนวนเด็กนักเรียนอายุ 6-14 ทั้งหมด 
   5.2 สูตรคำนวณ (A/B) x 100  
6.เกณฑ์การให้คะแนน 
คะแนน 2 4 6 8 10 
คะแนนรวม >65 65.0 – 69.99  70.0 - 74.99 75.0 – 79.99 <80 

 
2.เด็ก 6-12 ปี ได้รับยาเม็ดเสรมิธาตุเหล็ก ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75(15 คะแนน) 
1. ช่ือตัวชี้วัด เด็กวัยเรียน ได้รับยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก (15 คะแนน) 

2.เกณฑ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 
3.ผลงาน  
3.1วิธีรายงาน ระบบรายงาน 43 แฟ้ม ส่งเข้า HDC  
3.2แหล่งข้อมูล ฐานข้อมูลจากแฟ้ม NUTRITION 
3.3 หน่วยจัดเก็บข้อมูล  ผู้รับผิดชอบงานวัยเรียน รพ.สต.โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป 

โรงพยาบาลศูนย์   
4. กลุ่มเป้าหมาย เด็กนักเรียน อายุ 6-12  ปี   
5.การประมวลผล 
    5.1 รายการข้อมูล 1 

 
A=จำนวนเด็กนักเรียนอายุ 6-12 ปี ที่ได้รับยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก ตามชุดสิทธิ 
ประโยชน์ 

         รายการข้อมูล 2 B=จำนวนเด็กนักเรียนอายุ 6-12 ทั้งหมดที่ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงจากแฟ้ม  
Nutrition (ไม่ใช่กลุ่มเด็กป่วย) 
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หลักเกณฑ์การจ่ายยา 1. หน่วยบริการสาธารณสุขจ่ายยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กทุกครั้งที่ให้บริการอนามัย 
โรงเรียน และมีการชั่งน้ำหนัก-วัดส่วนสูงเด็กเทอมละ 1 ครั้ง 
2. จ่ายยาให้เพียงพอกับปริมาณท่ีกำหนดตามคำแนะนำ (คู่มือแนวทางการ 
ควบคุมและป้องกันโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก) โดยคำนวณให้กิน 
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง  
3. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขบันทึกการจ่ายยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กลงใน แฟ้ม Drug 
ส่งออกตามโครงสร้าง 43 แฟ้ม 

ชื่อทางการค้าและรหัส
ยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก 
(ใช้รหัสยา19 ตัวแรก) 

EUROFER  202030120137819920381422 
FEMARATE 100488000004203120381169 

FERROTABS  
BEFERMED 

100489000004320121881267 
100489000004320121881267 

F-TAB  100488000004203121781674 
100488000004203120381442 

FERROUS FUMARATE 100488000004203120381013 
100488000004203121781144 

FERMIRON 100488000004203120381053 

I - RON 100488000004203120381144 

FERRA 100488000004203120381271 

FERMATE 100488000004203120381341 

FEROUS FAMARATE TABLET 100488000004203120381626 
100488000004203121881626 

I-RON-F 100488000004203121781144 

FER - TAB 100488000004203121881442 

FERMASIAN S/C 100488000004203121881553 

FERROUS SULFATE 
 

100489000004192121881506 
100489000004320120381122 
100489000004320120381506 
100489000004203120381555 

FERROUS SULFATE FILM COATED 100489000004203120381084 

FERROUS SULPHATE 
 

100489000004203120381144 
100489000004203120381619 
100489000004203120381477 
100489000004203120381544 
100489000004203120381546 

 

     5.2 สูตรคำนวณ (A/B) x 100 
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6.เกณฑ์การให้คะแนน 
คะแนน 2 4 6 8 10 
คะแนนรวม >60 60.0 – 64.99 65.0 – 69.99  70.0 - 74.99 <75 

 
3.เด็ก 6 - 14 ปีเริ่มอ้วนและอ้วน ไม่เกินร้อยละ 10  (30 คะแนน) 
1. ช่ือตัวชี้วัด เด็ก 6–14 ปีเริ่มอ้วนและอ้วน 

2.เกณฑ์ ไม่เกินร้อยละ 10   
3.ผลงาน  
3.1วิธีรายงาน ระบบรายงาน 43 แฟ้ม ส่งเข้า HDC  
3.2แหล่งข้อมูล ฐานข้อมูลจากแฟ้ม NUTRITION (ไม่ใช่กลุ่มเด็กป่วย) 
3.3 หน่วยจัดเก็บข้อมูล  ผู้รับผิดชอบงานวัยเรียน รพ.สต.โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป 

โรงพยาบาลศูนย์   
4. กลุ่มเป้าหมาย เด็กนักเรียน อายุ 6-12  ปี   
5.การประมวลผล 
    5.1 รายการข้อมูล 1 

 
A=จำนวนเด็กนักเรียนอายุ 6-14 ปี ที่มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน 

         รายการข้อมูล 2 B=จำนวนเด็กนักเรียนอายุ 6-14 ปีที่ชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด 
   5.2 สูตรคำนวณ (A/B) x 100  
6.เกณฑ์การให้คะแนน 
คะแนน 6 12 18 24 30 
คะแนนรวม >13 12.1 – 13.00 11.1 – 12.00 10.1 – 11.00 <10 

 
4.เด็ก 6-14 ปี มีส่วนสูงดีรูปร่างสมส่วน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75(30 คะแนน) 
1. ช่ือตัวชี้วัด เด็ก 6-14 ปี มีส่วนสูงดีรูปร่างสมส่วน  
2.เกณฑ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 
3.ผลงาน  
3.1วิธีรายงาน ระบบรายงาน 43 แฟ้ม ส่งเข้า HDC  
3.2แหล่งข้อมูล ระบบรายงาน HDC ข้อมูลจากแฟ้ม NUTRITION(ไม่รวมเด็กป่วยที่มารับบริการ) 
3.3 หน่วยจัดเก็บข้อมูล  ผู้รับผิดชอบงานวัยเรียน รพ.สต.โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป 

โรงพยาบาลศูนย์   
4. กลุ่มเป้าหมาย เด็กนักเรียน อายุ 6-14  ปี  ในโรงเรียนประถมศึกษา ,โรงเรียนประถมศึกษา

ขยายโอกาส,และโรงเรียนมัธยมศกึษา ทุกสังกัด 
5.การประมวลผล 
   5.1 รายการข้อมูล 1 

 
A=จำนวนเด็กนักเรียนอายุ 6-14 ปี ที่มีส่วนสูงในระดับดีและรูปร่างสมส่วน 

        รายการข้อมูล 2 B=จำนวนเด็กนักเรียนอายุ 6-14 ปีที่ชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด 
  5.2 สูตรคำนวณ (A/B) x 100  
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6.เกณฑ์การให้คะแนน 
คะแนน 6 12 18 24 30 
คะแนนรวม >60 60 – 64.9 65 – 69.9 70 – 74.9 <75 

 
5.เด็กส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 12 ปี (เด็กชาย 154 ซม.เด็กหญิง 155 ซม.) (10/10 คะแนน) 
1. ช่ือตัวชี้วัด เด็กส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 12 ปี  

2.เกณฑ์ (เด็กชาย 154 ซม.เด็กหญิง 155 ซม.)  
3.ผลงาน  
3.1วิธีรายงาน ระบบรายงาน 43 แฟ้ม ส่งเข้า HDC  
3.2แหล่งข้อมูล ระบบรายงาน HDC ข้อมูลจากแฟ้ม NUTRITION(ไม่รวมเด็กป่วยที่มารับบริการ) 
3.3 หน่วยจัดเก็บข้อมูล  ผู้รับผิดชอบงานวัยเรียน รพ.สต.โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่ วไป 

โรงพยาบาลศูนย์   
4. กลุ่มเป้าหมาย เด็กนักเรียน อายุ 6-14  ปี  ในโรงเรียนประถมศึกษา ,โรงเรียนประถมศึกษา

ขยายโอกาส,และโรงเรียนมัธยมศึกษา ทุกสังกัด 
5.การประมวลผล 
   5.1 รายการข้อมูล 1 

 
A=ผลรวมของส่วนสูงเด็กชายอายุ 12 ปี ที่ได้รับการวัดส่วนสูง 

        รายการข้อมูล 2 B=จำนวนเด็กชายอายุ 12 ปีทีไ่ด้รับการวัดส่วนสูงทั้งหมด 
รายการข้อมูล 3 C=ผลรวมของส่วนสูงเด็กหญิงอายุ 12 ปี ที่ได้รับการวัดส่วนสูง 
        รายการข้อมูล 4 D=จำนวนเด็กหญิงอายุ 12 ปีที่ได้รับการวัดส่วนสูงทั้งหมด 
   5.2 สูตรคำนวณ (A/B) x 100  และ  (C/D) x 100  
6.เกณฑ์การให้คะแนน(ชาย) 
คะแนน 2 4 6 8 10 
คะแนนรวม > 142  142 - 145.9 146 – 149.9 150 – 153.9 <154 
7.เกณฑ์การให้คะแนน (หญิง) 
คะแนน 2 4 6 8 10 
คะแนนรวม >143 143 – 146.9 147 – 150.9 151 – 154.9 <155 
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1. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การระดมพลังภาคี ทุกภาคส่วน ทุกระดับร่วมสร้างเมืองแห่งสุขภาวะและ
นิเวศน์สุขภาพชุมชนที่เข้มแข็ง 

2. เป้าประสงค์ที่ 1 ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับการสร้างเสริมสุขภาพเพ่ือแก้ไขปัญหาสุขภาพท่ี
สำคัญของพ้ืนที่ 

3. รหัสตัวชี้วัด K106 
4. ช่ือตัวชี้วัด คะแนนความสำเร็จของการเฝ้าระวังและป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
5. เกณฑ์ กระบวนการ 

5.1 มีผลประเมินคดักรองและการวิเคราะหป์ัญหาของพื้นที่ ด้านความรอบรูด้้านสุขภาพ
เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร สำหรับวัยรุ่นอายุ 15-  21 ปี (Health Literacy 
Scale For Unwanted Pregnancy Prevention Of Female Adolescents) และ
แผนงานโครงการป้องกันและแกไ้ขปัญหาอนามัยเจรญิพันธ์ุระดับอำเภอ =10% 
ผลลัพธ ์
5.2 ร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ท่ีได้รับบริการคุมกำเนดิด้วยวิธีสมัยใหม่ 
(Modern Methods) หลังคลอดหรือหลังแท้ง(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60) =20% 
5.3 ร้อยละของหญิงหลังคลอดและหลังแท้งที่อายุต่ำกว่า 20 ปี ได้รบัการคุมกำเนดิแบบ
กึ่งถาวร (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) =30% 
5.4 ร้อยละของการตั้งครรภซ์้ำในวัยรุ่นอายุน้อยกว่า 20 ปี(ไม่เกินร้อยละ10) =30% 
5.5 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ป(ีไม่เกิน 25 ต่อประชากรหญิงอายุ 15-
19 ปี 1,000 คน)=10% 

6. น้ำหนัก  
7. ผลงาน  
    7.1 รายการข้อมูล ตามเอกสารที่แนบท้าย 
    7.2 นิยาม ระดับความสำเร็จของหน่วยงานในการเฝ้าระวังและป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 

หมายถึง การจัดบริการเพื่อการเข้าถึงและการให้บริการทางเลือกด้านสุขภาพสำหรับ
วัยรุ่นและเยาวชน ดำเนินการขับเคลื่อนโดยภาคีเครือข่ายและตามแนวทางอำเภอ
อนามัยเจริญพันธุ์   บูรณาการการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่นผ่านกลไก
คณะกรรมการอนามัยแม่และเด็กและภาคีเครือข่ายในทุกระดับ (MCH Board, CIPO, 
To Be NO 1)แก้ปัญหา ท้องซ้ำ ท้องไม่พร้อม Pre term และ LBW ในแม่วัยรุ่นและ
การคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพสำหรับวัยรุ่น   ** โดยพิจารณาจากผลลัพธ์ ข้อง 5.1-5.5 

    7.3 วิธีรายงาน 1.รายงานจากข้อมูล 43 แฟ้ม(HDC DATA)โดยบันทึกข้อมลูการให้บริการในโปรแกรม
ของแต่ละสถานบริการและส่งออกข้อมูลตามแนวทางของงานเทคโนโลยสีารสนเทศ  
2.แบบรายงาน Google form แบบประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อป้องกันการ
ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร สำหรับวัยรุ่นอายุ 15-  21 ปี (Health Literacy Scale For 
Unwanted Pregnancy Prevention Of Female Adolescents) จังหวัดขอนแก่น 
3.แบบประเมินอำเภออนามยัการเจริญพันธ์ุ(แบบประเมินตนเองฯ) 

    7.4 แหล่งข้อมูล โรงพยาบาลทุกแห่ง /สำนักงานสาธารณสุขทุกอำเภอ 
8. กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบงานวัยรุ่น วางแผนครอบครัว โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาล

ทั่วไป โรงพยาบาลศูนย์ 
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9. การประมวลผลตัวชี้วัด  
   (สูตรการคำนวณ)  

คะแนนรวม = คะแนนที่ได้แต่ละตัวชี้วัด x ค่าถ่วงน้ำหนัก 

10. เกณฑ์การให้คะแนน 

  

เกณฑ์คะแนน Cup 
ตัวชี้วัดที่ 1 คะแนนเต็ม ค่าถ่วงน้ำหนัก 

1 5 10 % 
2 5 20 % 
3 5 30 % 
4 5 30 % 
5 5 10 % 

  
คะแนน 1 2 3 4 5 

คะแนนรวม ≤ 2.60 2.61 -3.20 3.21-3.80 3.81-4.40 4.41-5.00  
11. ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 
  11.1 ชื่อ-สกุล นางวรวลัย เกษมศรีวิวัฒน์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
กลุ่มงาน ส่งเสริมสุขภาพ หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 
โทรศัพท์ 043-221125 ต่อ 149 โทรสาร 043-224037 
โทรศัพท์มือถือ 085-1555510 E-mail  worawalai.k@gmail.com 
  11.2 ชื่อ-สกุล นางจันทนา  ศรีจารนัย                       ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
กลุ่มงาน ส่งเสริมสุขภาพ หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 
โทรศัพท์ 043-221125 ต่อ 149 โทรสาร 043-224037 
โทรศัพท์มือถือ 094-2894794 E-mail  junsrijaranai@gmail.com  

 
รายละเอียดตัวชี้วัดการดำเนินงาน 
5.1 มีผลประเมินคัดกรองและการวิเคราะห์ปัญหาของพ้ืนที่ ด้านความรอบรู้ด้านสุขภาพเพ่ือป้องกันการ 
     ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร สำหรับวัยรุ่นอายุ 15 -  21 ปี (Health Literacy Scale For Unwanted  
     Pregnancy Prevention Of Female Adolescents) และแผนงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
     อนามัยเจริญพันธุ์ระดับอำเภอ =10% 

1. ชื่อตัวช้ีวัด มีผลประเมินคัดกรองและการวิเคราะห์ปัญหาของพ้ืนที่ ด้านความรอบรู้ด้าน
สุขภาพเพ่ือป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร สำหรับวัยรุ่นอายุ 15 - 21 ปี 
( Health Literacy Scale For Unwanted Pregnancy Prevention Of 
Female Adolescents) และแผนงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอนามัย
เจริญพันธุ์ระดับอำเภอ 

2. คำนิยาม ความรอบรู้ด้านสุขภาพเพ่ือป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรสำหรับ
วัยรุ่นอายุ 15 - 21 ปี หมายถึง ความสามารถและทักษะในการเข้าถึง ข้อมูล
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ก่อน
วัยอันควร อันจะนำไปสู่การวิเคราะห์ประเมินการปฏิบัติ  และจัดการตนเอง 
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 รวมทั้ง สามารถชี้แนะเรื่องสุขภาพส่วนบุคคลและสังคมเพ่ือป้องกันและควบคุม
ความเสี่ยงต่อ  การตั้ งครรภ์ก่อนวัยอันควร โดยวัดจากผลสะท้อนจาก
คุณลักษณะ และพฤติกรรมคือความรู้ความเข้าใจการเข้าถึงข้อมูลทักษะการ
สื่อสารทักษะการ ตัดสินใจการจัดการตนเองและการรู้เท่าทันสื่อ 
         อำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ หมายถึง อำเภอที่ดำเนินงานเรื่องเพศและ
อนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่น และเยาวชน และกิจกรรมเพ่ือป้องกันพฤติกรรม
เสี่ยงด้านสุขภาพอ่ืน ๆ เช่น บุหรี่ สุรา สารเสพติด ความรุนแรง โดยบูรณาการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรพ้ืนที่  ทั้ งสถานบริการสาธารณสุข 
สถานศึกษา ครอบครัวและ ชุมชน โดยมีแนวทางการดำเนินงานที่สอดคล้อง
และมีเอกภาพ เพื่อส่งเสริมให้วัยรุ่นและเยาวชน มีพฤติกรรม อนามัยการเจริญ
พันธุ์ที่เหมาะสม และป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและเยาวชนอย่างครอบคลุม 

3. เกณฑ์ ข้อละ 1 คะแนน 
4. ผลงาน  
   4.1 วิธีรายงาน ผลประเมินคัดกรองและการวิเคราะห์ปัญหาของพ้ืนที่ความรอบรู้ด้านสุขภาพ 

แบบประเมินตนเองตามมาตรฐานอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์  
   4.2 แหล่งข้อมูล ภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่  
   4.3 หน่วยจัดเก็บ              
ข้อมูล 

รพ.สต. /สสอ. /รพช. /รพท. /รพศ.  

5. กลุ่มเป้าหมาย เด็กและเยาวชนอายุ 10 - 21 ปี 
   5.1 รายการข้อมูล 1  
        รายการข้อมูล 2  
6. การประมวลผลตัวชี้วัด  
 

ระดับความสำเร็จ 

เกณฑ์การให้คะแนน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการประเมินคัด
กรองความรอบรู้
ด้านสุขภาพวัยรุ่น
HL/แต่ยังไม่ครบ
เป้าหมาย 

มีการประเมินคัด
กรองความรอบรู้
ด้านสุขภาพวัยรุ่น
HL/ครบเป้าหมาย 
/ แ ต่ ไ ม่ มี ก า ร
วิเคราะห์ 

มีการประเมินคัด
กรองความรอบรู้
ด้านสุขภาพวัยรุ่น
HL/ครบเป้าหมาย 
/มีการวิเคราะห์
ผลคัดกรอง/ไม่มี
แผนแก้ไข 

มีการประเมินคัด
กรองความรอบรู้
ด้านสุขภาพวัยรุ่น
HL/ครบเป้าหมาย 
/มีการวิเคราะห์
ผลคั ดกรอง/มี
แผน แก้ ไขต าม
มาตรฐานอำเภอ 
อนามัยเจริญพันธุ์
(แ บ บ ป ระ เมิ น
ตนเองฯ) 

มีการประเมินคัด
กรองความรอบรู้
ด้านสุขภาพวัยรุ่น
HL/ครบเป้าหมาย 
/มีการวิเคราะห์
ผลคั ดกรอง/มี
แผนแก้ไข/มีแผน
แ ก้ ไ ข ต า ม
มาตรฐานอำเภอ
อนามัยเจริญพันธุ์ 
ค ะ แ น น แ ต่ ล ะ
อ งค์ ป ร ะ ก อ บ                  
ไม่ ต่ ำ ก ว่ า  1 2 
คะแนน  (แบบ
ประเมินตนเองฯ) 
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5.2 ร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่ได้รับบริการคุมกำเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่ (Modern Methods)                       
     หลังคลอดหรือหลังแท้ง (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60) =20% 
1. ชื่อตัวช้ีวัด ร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่ได้รับบริการคุมกำเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่ 

(Modern Methods) หลังคลอดหรือหลังแท้ง 
2. คำนิยาม ร้อยละของหญิงอายุต่ำกว่า 20 ปี ได้รับการคุมกำเนิดวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้ ยา

เม็ดคุมกำเนิด, ยาฉีดคุมกำเนิด, ห่วงอนามัย, ยาฝังคุมกำเนิด, ถุงยางอนามัย, 
หมันชาย, หมันหญิง หลังคลอดหรือแท้ง 
ต่อหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่มารับบริการด้วยเรื่องคลอดหรือแท้งบุตรทั้งหมด 

3. เกณฑ์ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60) 
4. ผลงาน  
   4.1 วิธีรายงาน เก็บรวบรวมข้อมูลวิธีการคุมกำเนิดจากหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปีที่มารับบริการ

ด้วยเรื่องคลอดหรือแท้งบุตรในสถานบริการสาธารณสุข 
   4.2 แหล่งข้อมูล โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่ง  
   4.3 หน่วยจัดเก็บ
ข้อมูล 

ผู้รับผิดชอบงานห้องคลอด โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาล
ศูนย์  

5.กลุ่มเป้าหมาย หญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่มารับบริการด้วยเรื่องคลอดหรือแท้งบุตรในระหว่างปี
ที่ทำการเก็บข้อมูล 
และได้รับบริการคุมกำเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่ ภายใน 42 วัน หลังคลอดหรือหลัง
แท้ง 

6. รายการข้อมูล 
   6.1 รายการข้อมูล 1 

A  หมายถึง  จำนวนหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี มารับบริการด้วยการคลอด /                 
แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOUR 
โดยมีเงื่อนไขดงัต่อไปนี้ 
  - การตั้งครรภ์สิ้นสุดลง(คลอด/แท้งบุตร)ในช่วงเวลาที่กำหนด 
  - อายุน้อยกว่า 20 ปี ณ วันที่การตั้งครรภ์สิ้นสุด 
  - BDATE(LABOUR) –BIRTH(PERSON) ปัดเศษลง < 20 ปี 
  - นับเป็นจำนวนผู้รับบริการ (record ที่ CID + BDATE ซ้ำให้ตัดออก) 
  - ร่วมกับสามารถเชื่อมต่อแฟ้ม FP ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้ 
  - ได้รับการคุมกำเนิดวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้ ยาเม็ดคุมกำเนิด, ยาฉีดคุมกำเนิด, 
ห่วงอนามัย, ยาฝังคุมกำเนิด, ถุงยางอนามัย, หมันชาย, หมันหญิง (FPTYP= 1-7) 
  - ได้รับบริการภายใน 6 สัปดาห์หลังคลอด  (DATE_SERV(FP) – BDATE 
(LABOR) ≤ 42 วัน 

    6.2 รายการข้อมูล 2 B  หมายถึง  จำนวนหญิงไทยอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/
แท้งบุตรจากแฟ้ม LABOUR โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
  - การตั้งครรภ์สิ้นสุดลง (คลอด/แท้งบุตร) ในช่วงเวลาที่กำหนด 
  - อายุน้อยกว่า 20 ปี ณ วันที่การตั้งครรภ์สิ้นสุด 
  - BDATE (LABOUR) - BIRTH (PERSON) ปัดเศษลง < 20 ปี 
  - นับเป็นจำนวนผู้รับบริการ (record ที่ CID + BDATE ซ้ำให้ตัดออก) 
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7. การประมวลผล
ตัวช้ีวัด  
(สูตรการคำนวณ)   

(A/B)  X 100  

8. เกณฑ์การให้คะแนน 
 

 
คะแนน 1 2 3 4 5 
ร้อยละ ≤ 30 30.1 - 40 40.1 - 50 50.1 - 59.9 ≥60 

 

 
5.3 ร้อยละของหญิงหลังคลอดและหลังแท้งที่อายุต่ำกว่า 20 ปี ได้รับการคุมกำเนิดแบบกึ่งถาวร  
     (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) = 30% 
1. ชื่อตัวช้ีวัด ร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี หลังคลอดหรือหลังแท้งที่คุมกำเนิดได้รับ

การคุมกำเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร (ยาฝังคุมกำเนิด/ห่วงอนามัย)  
2. คำนิยาม ร้อยละของหญิงอายุต่ำกว่า 20 ปี หลังคลอดหรือแท้งที่ได้รับบริการคุมกำเนิด

ด้วยวิธีคุมกำเนิดแบบกึ่งถาวร (ห่วงอนามัยหรือยาฝังคุมกำเนิด)ต่อหญิงอายุน้อย
กว่า 20 ปี ที่มารับบริการด้วยเรื่องคลอดหรือแท้งบุตรและได้รับการคุมกำเนิด
ด้วยวิธีสมัยใหม่  

3. เกณฑ์ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) 
4. ผลงาน  
   4.1 วิธีรายงาน เก็บรวบรวมข้อมูลจากหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปีที่มารับบริการด้วยเรื่องคลอด

หรือแท้งบุตรในสถานบริการสาธารณสุขได้รับบริการคุมกำเนิดด้วยห่วงอนามัย
หรือยาฝังคุมกำเนิด 

   4.2 แหล่งข้อมูล โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่ง  
   4.3 หน่วยจัดเก็บ
ข้อมูล 

ผู้รับผิดชอบงานห้องคลอด โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป                            
โรงพยาบาลศูนย์  

5. กลุ่มเป้าหมาย หญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่มารับบริการด้วยเรื่องคลอดหรือแท้งบุตรในสถาน
บริการสาธารณสุขได้รับบริการคุมกำเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร ภายใน 42 วัน                       
หลังคลอด หรือหลังแท้ง 

6. รายการข้อมูล 
        6.1 รายการ
ข้อมูล 1 

A หมายถึง หญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่มารับบริการด้วยเรื่องคลอดหรือแท้งบุตร 
จากแฟ้ม LABOUR โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
  - การคลอดสิ้นสุดลง(คลอด/แท้ง)ในช่วงเวลาที่กำหนด 
  - อายุน้อยกว่า 20 ปี ณ วันที่การตั้งครรภ์สิ้นสุด 
  - BDATE(LABOUR) –BIRTH(PERSON) ปัดเศษลง < 20 ปี 
  - นับเป็นจำนวนผู้รับบริการ (record ที่ CID + BDATE ซ้ำให้ตัดออก) 
  - ร่วมกับสามารถเชื่อมต่อแฟ้ม FP ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้ 
  - ได้รับการคุมกำเนิดด้วยวิธีดังต่อไปนี้ วิธีใดวิธีหนึ่ง ได้แก่ ห่วงอนามัยหรือ                     
ยาฝังคุมกำเนิด  (FP TYPE 3,4) 
  - ได้รับบริการภายใน 6 สัปดาห์หลังคลอด (DATE_SERV(FP) - 
BDATE(LABOR)  ≤ 42 วัน 
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        6.2 รายการ
ข้อมูล 2 

B หมายถึง จำนวนหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่มารับบริการด้วยเรื่องคลอดหรือ
แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOUR โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
  -การคลอดสิ้นสุดลง(คลอด/แท้ง)ในช่วงเวลาที่กำหนด 
  -อายุน้อยกว่า 20 ปี ณ วันที่การตั้งครรภ์สิ้นสุด 
  -BDATE(LABOUR) –BIRTH(PERSON) ปัดเศษลง < 20 ปี 
  -ร่วมกับสามารถเชื่อมต่อแฟ้ม FP ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้ 
  -ได้รับการคุมกำเนิดด้วยวิธีดังต่อไปนี้ วิธีใดวิธีหนึ่ง ได้แก่ ยาเม็ดคุมกำเนิด, ยา
ฉีดคุมกำเนิด, ห่วงอนามัย, ยาฝังคุมกำเนิด, ถุงยางอนามัย, หมันชาย, หมันหญิง 
(FP TYPE 1-7) 
  -ได้รับบริการภายใน 6 สัปดาห์หลังคลอด(DATE_SERV(FP) – 
BDATE(LABOR)) ≤ 42 วัน 

7. การประมวลผล
ตัวช้ีวัด  
(สูตรการคำนวณ)   

(A/B)  X 100  

8. เกณฑ์การให้คะแนน 
 

 
คะแนน 1 2 3 4 5 
≤20 20.1-40 40.1-60 60.1-79.9 ≥80 ≤20 

 

 
5.4 ร้อยละของการตั้งครรภ์ซ้ำในวัยรุ่นอายุน้อยกว่า 20 ปี (ไม่เกินร้อยละ10) =30% 
1. ชื่อตัวช้ีวัด ร้อยละของการตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี 
2. คำนิยาม ร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่ตั้งครรภ์ครั้งที่ 2 ขึ้นไปต่อจำนวนหญิง

อายุน้อยกว่า 20 ปี ที่มารับบริการด้วยเรื่องคลอดทั้งการคลอดมีชีพและการ
คลอดไร้ชีพและการแท้งทุกประเภท 

3. เกณฑ์ ไม่เกินร้อยละ 10  
4. ผลงาน  
   4.1 วิธีรายงาน รายงานจากข้อมูล 43 แฟ้ม(HDC)โดยบันทึกข้อมูลการให้บริการในโปรแกรม

ของแต่ละสถานบริการและส่งออกข้อมูลตามแนวทางของงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

   4.2 แหล่งข้อมูล โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่ง  
   4.3 หน่วยจัดเก็บ
ข้อมูล 

ผู้รับผิดชอบงานห้องคลอด โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป  
โรงพยาบาลศูนย์  

5. กลุ่มเป้าหมาย หญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่มารับบริการอันเนื่องมาจากการสิ้นสุดการตั้งครรภ์ 
ด้วยการคลอดทั้งการคลอดมีชีพและการคลอดไร้ชีพและการแท้งทุกประเภท                   
ในระหว่างปีที่ทำการเก็บข้อมูล 
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6. รายการข้อมูล 
   6.1 รายการข้อมูล 1 

A = จำนวนหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่มาที่มารับบริการคลอดบุตรหรือแท้งบุตร 
จากแฟ้ม LABOUR โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
  - การตั้งครรภ์สิ้นสุดลง(คลอด/แท้ง)ในช่วงเวลาที่กำหนด 
  - อายุน้อยกว่า 20 ปี ณ วันที่การตั้งครรภ์สิ้นสุด BDATE(LABOR)-
BIRTH(PERSON)ปัดเศษลง 20 ปี 
  - เป็นครรภ์ที่ 2 ขึ้นไป ( GRAVIDA LABOR ≥ 2) นับเป็นจำนวนผู้มารับ
บริการ(ตัดความซ้ำซ้อนด้วย CID+BDATE)  

    6.2 รายการข้อมูล 2 B = จำนวนหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่มารับบริการคลอด/แท้งบุตรจากแฟ้ม 
LABOUR โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
  - การตั้งครรภ์สิ้นสุดลง (คลอด/แท้ง) ในช่วงเวลาที่กำหนด 
  - อายุน้อยกว่า 20 ปี ณ วันที่การตั้งครรภ์สิ้นสุด  BDATE(LABOR) - BIRTH 
(PERSON) ปัดเศษลง  20 ปี นับเป็นจำนวนผู้มารับบริการ (ตัดความซ้ำซ้อน
ด้วย CID+BDATE) 

7. การประมวลผล
ตัวช้ีวัด  

(สูตรการคำนวณ)  (A/B)  X 100 

8. เกณฑ์การให้คะแนน  
คะแนน 1 2 3 4 5 
ร้อยละ ≥ 25 20-24.9 15-19.9 10.1-14.9 ≤ 10  

 
5.5 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี (ไม่เกิน 25 ต่อประชากรหญิง อายุ 15-19 ปี 1,000 คน)=10% 
1. ชื่อตัวช้ีวัด อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี 
คำนิยาม จำนวนการคลอดบุตรมีชีวิตของผู้หญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิง  

อายุ 15-19 ปี 1,000 คน 
2. เกณฑ์ (ไม่เกิน 25 ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 1,000 คน) 
3. ผลงาน  
   3.1 วิธีรายงาน รายงานจากข้อมูล Health Data Center (HDC) ในแฟ้ม Labor 
   3.2 แหล่งข้อมูล โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่ง  
   3.3 หน่วยจัดเก็บ
ข้อมูล 

ผู้รับผิดชอบงานห้องคลอด โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทัว่ไป โรงพยาบาลศูนย์  

4. กลุ่มเป้าหมาย ผู้หญิงอายุ 15-19 ปี ที่มีการคลอดบุตรมีชีพในระหว่างปีที่มีการเก็บข้อมูล 
   4.1 รายการข้อมูล 1 A=จำนวนการคลอดมีชีพโดยหญิงอายุ 15-19 ปี (จากแฟ้ม Labor) ดูข้อมูลจาก

จำนวนเด็กเกิดมีชีพ (LBORN) 
   4.2 รายการข้อมูล 2 B=จำนวนหญิงอายุ 15-19 ปี ทั้งหมด ในเขตรับผิดชอบ(ประชากรจากการสำรวจ

Type Area = 1,3) 
5. การประมวลผล
ตัวชี้วัด 
สูตรคำนวณตัวชี้วัดที่ 1 

(A/B)  X 1000 = อัตราการคลอด HDC 
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รายการข้อมูล 
adjusted 
 
ห ม า ย เห ตุ  : ข้ อ มู ล
adjusted เ ป็ น ข้ อ มู ล
ระดับจังหวัด และเป็น
ค่าคงที่ระดับอำเภอใน
การคำนวณหาค่าอัตรา
คลอดในหญิงอายุ  
15-19 ปี 

a : ค่า adjusted = อัตราคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปีจากฐานทะเบียนราษฎร์ 
ปีที่ผ่านมา/อัตราคลอดในหญิงอายุ 15-19 ปีจากฐาน HDC ปีที่ผ่านมา 
b : อัตราการคลอดจากระบบ HDC ปีปัจจุบัน (ปรับเป็นอัตราการคลอดสิ้นสุด
ไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ) 
การปรับอัตราคลอด Adjust (b)  ให้ปรับโดย 
ไตรมาสที่ 1 = อัตราการคลอด Adj(a) x ((A/B)x1000) x 4/1 
ไตรมาสที่ 2 = อัตราการคลอด Adj(a) x ((A/B)x1000) x 4/2 
ไตรมาสที่ 3 = อัตราการคลอด Adj(a) x ((A/B)x1000) x 4/3 
ไตรมาสที่ 4 = อัตราการคลอด Adj(a) x ((A/B)x1000)x 4/4 
** แล้วจึงนำมาคูณค่า Adjust (a) 

สูตรคำนวณตัวชี้วัดที่ 2 (a) x (b) = การเฝ้าระวังอัตราการคลอดในหญิงอายุ 15-19 ปี (adjusted) 
6. เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 1 2 3 4 5 

ร้อยละ ≥ 31.1 31 - 29.1 29 - 27.1 27 – 25.1 ≤ 25 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การระดมพลังภาคีทุกภาคส่วน ทุกระดับร่วมสร้างเมืองแห่งสุขภาวะ และนิเวศน์
สุขภาพชุมชนที่เข้มแข็ง 

เป้าประสงค์ที่ 2  ประชาชนกลุ่มเกษตรกร กลุ่มรับจ้างรายวัน กลุ่มแรงงานในสถานประกอบการ
และกลุ่มเสี่ยงทางสุขภาพมีศักยภาพในการจัดการตนเอง 

3. รหัสตัวชี้วัด K 107 
4. ชื่อตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จ การส่งเสริมสุขภาพประชาชนวัยทำงาน อายุ 18 -59 ปี ผ่าน

เกณฑ ์
5. เกณฑ์ วัดผลกระบวนการ 

ความสำเร็จที่ 1กระบวนการส่งเสริมสุขภาพประชาชนวัยทำงาน18-59 ปี  
3 องค์ประกอบ 

องค์ประกอบที่ 1มีการขับเคลื่อนนโยบายการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานระดับ
อำเภอ ในรูปแบบการรณรงค์ เช่น จัดมหกรรมแข่งขันกีฬา เดิน-วิ่งเพ่ือสุขภาพ 
ประกาศเป็นนโยบายสาธารณะ เป็นต้น ประเมินจากแผนงาน โครงการ สรุป
รายงาน ในรอบเวลาที่ประเมิน 

องค์ประกอบที่ 2ร้อยละกลุ่มวัยทำงาน 18-59 ปี ได้รับการชั่งน้ำหนัก วัด
ส่วนสูง มากกว่า หรือเท่ากับร้อยละ 70 

องค์ประกอบที่ 3ร้อยละของสถานบริการจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งตามความพร้อม และความเหมาะสม เช่น กลุ่มแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ กลุ่มออกกำลังกาย ศูนย์ข้อมูลให้คำปรึกษา และสาธิตมากกว่า หรือเท่ากับ
ร้อยละ 50 (มีกิจกรรม มีข้อมูลผลการดำเนินการ) 
ความสำเร็จที่ 2 สนับสนุนให้ประชาชนลงทะเบียนเป็นสมาชิก “ครอบครัวอบอุ่น
ออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพ”http://activefam.anamai.moph.go.th)  
(โครงการ 10 ล้านครอบครัวไทยออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติฯ 
ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี) ตามเป้าหมายรายปีร้อยละ 100 
วัดผลลัพธ์ 
ความสำเร็จที่ 3 

องค์ประกอบที่ 1ประชาชนวัยทำงานอายุ 18-59 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ
(18.5-22.9 kg/m3มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50  

องค์ประกอบที่ 2มีนวัตกรรม/บุคคลต้นแบบด้านสุขภาพ(แบบประเมินตนเอง) 
6. น้ำหนัก  
7. ผลงาน  

7.1 รายการข้อมูล ความสำเร็จที่ 1 
1.ข้อมูลรายละเอียด แผนงาน โครงการ สรุปรายงานผลการดำเนินงานด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานตามองค์ประกอบในรอบเวลาที่ประเมิน 

http://activefam.anamai.moph.go.th/
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 2.จากข้อมูล 43 แฟ้ม(HDC) โดย รพสต. และ PCU ของโรงพยาบาล บันทึกข้อมูล
การให้บริการในโปรแกรมของแต่ละสถานบริการ เช่น JHCIS ,HosXP PCU เป็น
ต้น และส่งออกข้อมูลตามแนวทางของงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ความสำเร็จที่ 2 
1. ข้อมูลการรายงานผลจากการลงทะเบียนในระบบ “ฐานข้อมูลครอบครัวอบอุ่น
ออกกำลั งก าย เพ่ื อสุ ขภ าพ” http://activefam.anamai.moph.go.th ร าย
จังหวัด/อำเภอ/รพสต. 
ความสำเร็จที่ 3 
1.จากข้อมูล 43 แฟ้ม(HDC) โดย รพสต. และ PCU ของโรงพยาบาล บันทึกข้อมูล
การให้บริการในโปรแกรมของแต่ละสถานบริการ เช่น JHCIS ,HosXP  PCU เป็น
ต้น และส่งออกข้อมูลตามแนวทางของงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.แบบประเมินตนเองของคนต้นแบบ นวัตกรรมแยกรายกิจกรรม 

7.2 คำนิยาม ระดับความสำเร็จของอำเภอ ในการดำเนินงานการส่งเสริมสุขภาพประชาชนวัย
ทำงาน อายุ 18-59 ปี ผ่านเกณฑ์ โดยมีการดำเนินงานดังต่อไปนี้ 
กระบวนการส่งเสริมสุขภาพประชาชนวัยทำงาน 18-59 ปี หมายถึง หน่วย
บริการมีการขับเคลื่อนนโยบายการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน ในรูปแบบการ
รณรงค์ การคัดกรองน้ำหนัก ส่วนสูงที่ครอบคลุม และวิเคราะห์แปลผลระดับภาวะ
โภชนาการ และมีกระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง 
รวมถึงค้นหาคนต้นแบบ หรือนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชนวัยทำงาน 
ลงทะเบียนเป็นสมาชิก“ครอบครัวอบอุ่นออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ”หมายถึง
การมีกิจกรรมทางกายใดๆ และลงทะเบียนเป็นสมาชิกใน Application ที่กำหนด 
ให้ เป็นฐานข้อมูลรวมในโครงการ10 ล้านครัวไทยเดิม โครงการก้าวท้าใจ season 
1 ก้าวท้าใจ season 2 และ season อ่ืนที่อาจเกิดขึ้น จนถึงปีสิ้นปี งบประมาณ 
2565 ข้อมูลสะสม 3 ปี 
ประชาชนวัยทำงาน 18-59 ปี  ได้รับการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูงหมายถึง 
ประชาชนอายุ 18 ปี 0 เดือน 1 วัน ถึง 59 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่ชั่งน้ำหนักและ
วัดส่วนสูงทั้งหมดในพื้นที่รับผิดชอบ 
ค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index : BMI)หมายถึง ค่าซึ่งเป็นความสัมพันธ์
ระหว่างน้ำหนักตัวเป็นกิโลกรัม กับส่วนสูงเป็นเมตร ค่าดัชนีมวลกายมีค่าเท่ากับ
น้ำหนักหารด้วยความสูงเป็นเมตรยกกำลังสอง หน่วยวัดจึงเป็นกิโลกรัม/เมตร2 
สูตรคำนวณค่าดัชนีมวลกาย (BMI)   =  น้ำหนัก (กิโลกรัม) 
 ส่วนสูง (เมตร)xส่วนสูง (เมตร)  

การแปลผลค่าดัชนีมวลกาย ดังนี้ 
BMI <18.5 18.5-22.9 23.0-24.9 25.0-29.9 ≥30 

ผอม ปกติ น้ำหนักเกิน อ้วนระดับ 1 อ้วนระดับ 2  
  

http://activefam.anamai.moph.go.th/


แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพ จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2564 160 

 

 ประชาชนวัยทำงานอายุ 18-59 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ หมายถึง ประชาชน
อายุ 18 ปี 0 เดือน 1 วัน ถึง 59 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่ได้รับการชั่งน้ำหนัก และ
วัดส่วนสูง แล้ววิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักตัวเป็นกิโลกรัม กับส่วนสูง
เป็นเมตร มีค่าอยู่ระหว่าง 18.5-22.9กิโลกรัม/เมตร2 
นวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานหมายถึง แนวคิด กระบวนการ หรือ ที่
เกิดขึ้นจากการผสมผสานความคิดริเริ่มสร้างสรรค์บนฐานของวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้เป็นผลงานที่นำไปสู่การแก้ปัญหาสุขภาพวัยทำงาน 
หรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หรือพัฒนาสังคมสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะ 
ช่วยลดพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ หรือส่งเสริมให้คนมีสุขภาพท่ีดีอย่างยั่งยืน 
บุคคลต้นแบบด้านสุขภาพ หมายถึง ผู้ที่มีอายุระหว่าง 15-59 ปีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่
รับผิดชอบ มีสุขภาพดีทั้ง กาย ใจและจิตวิญญาณ หรืออาจมีอาการเจ็บป่วยหรือมี
ภาวะไม่ปกติเกิดขึ้นแต่ควบคุมได้ เป็นต้นแบบเชิงประจักษ์ประกอบด้วย 4 
องค์ประกอบ(1) มีดัชนีมวลกายปกติ รอบเอวตามเกณฑ์ ไม่มีโรคประจำตัว (2) 
เป็นผู้มีจิตใจดี จิตอาสา (3) เป็นสมาชิกกลุ่ม ชมรมออกกำลังกาย มีบทบาทสำคัญ
ในการขับเคลื่อน หรือส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ (4) 
ผลงานเชิงประจักษ์อาจเป็นงานพัฒนา หรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หรือรับรางวัล
บุคคลต้นแบบ หรือบุคคลสุขภาพดีของพ้ืนที ่

7.3 วิธีรายงาน 1. สรุปรายงานการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน 3 องค์ประกอบ ประกอบด้วย ข้อมูล 
งาน และกิจกรรม ข้อมูลสำคัญ ผลที่เกิดข้ึน พร้อมภาพถ่าย 
2. วิธีผลการคัดกรองทั้งเชิงกระบวนการ คือ การคัดกรองน้ำหนัก ส่วนสูง 
กลุ่มเป้าหมาย และผลลัพธ์การดำเนินงาน คือ การวิเคราะห์จัดระดับค่าดัชนี 
มวลกายกลุ่มวัยทำงาน จากข้อมูล 43 แฟ้ม(HDC)  

7.4 แหล่งข้อมูล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลชุมชน 
โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลศูนย์ 

8. กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนวัยทำงานอายุ 18-59 ปี 
9. การประมวลผล เอกสารแนบท้าย 

มี 1 คะแนน 
ไม่มี 0 คะแนน 

ความสำเร็จที่ 1 กระบวนการส่งเสริมสุขภาพประชาชนวัยทำงาน 15-59 ปี 
องค์ประกอบท่ี 1มีข้อมูลสรุปรายงานการขับเคลื่อนนโยบายการส่งเสริมสุขภาพวัย
ทำงานระดับอำเภอ ในรูปแบบการรณรงค์ เช่น จัดมหกรรมแข่งขันกีฬา เดิน -วิ่ง
เพ่ือสุขภาพ ประกาศเป็นนโยบายสาธารณะ เป็นต้น ประเมินจากแผนงาน 
โครงการ สรุปรายงาน ในรอบเวลาที่ประเมิน 

ผ่าน 2 คะแนน 
ไม่ผ่าน 0 คะแนน 

องค์ประกอบที่ 2ร้อยละกลุ่มวัยทำงาน 15-59 ปี ได้รับการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง 
มากกว่า หรือเท่ากับร้อยละ 70 ผ่านเกณฑ์ 

มี 1 คะแนน 
ไม่มี 0 คะแนน 

องค์ประกอบที่ 3ร้อยละของสถานบริการจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งตามความพร้อม และความเหมาะสม เช่น กลุ่มแลก เปลี่ยน
เรียนรู้ กลุ่มออกกำลังกาย ศูนย์ข้อมูลให้คำปรึกษา และสาธิตมากกว่า หรือเท่ากับ
ร้อยละ 50 (มีกิจกรรม มีข้อมูลผลการดำเนินการ) 
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 ความสำเร็จที่ 2 สนับสนุนให้ประชาชนลงทะเบียนเป็นสมาชิก “ครอบครัวอบอุ่น
ออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพ”http://activefam.anamai.moph.go.th)  
(โครงการ 10 ล้านครอบครัวไทยออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติฯ 
ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี) ตามเป้าหมายรายปีร้อยละ 100 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 6 คะแนน 
ผลงาน < 25.00 25.01-40.00 40.01-55.00 55.01-70.00 70.01-85.00 85.01-100  

 ความสำเร็จที่ 3 ประชาชนวัยทำงานอายุ 18-59 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ 
(18.5-22.9 kg/m3 มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50 

คะแนน คะแนน 2 คะแนน 4 คะแนน 6 คะแนน 8 
ผลงาน < 25.00 25.00-37.49 37.50-49.99- > 50  
มี 2 คะแนน 

ไม่มี 0 คะแนน 
องค์ประกอบที่ 2 มีข้อมูลการประเมินตนเองของนวัตกรรม/บุคคลต้นแบบด้าน
สุขภาพ(แบบประเมินตนเอง) 

เกณฑ์การให้คะแนน  

 
ระดับ รอบ 

ประเมิน1 
รอบ 

ประเมิน2 
รวม รวม 1 2 3 4 5 

ผลสำเร็จที่ 1 40 % 20% 4 20 1-4 5-8 9-12 13-17 18-20 
ผลสำเร็จที่ 2 40 % 40% 6 
ผลสำเร็จที่ 3 20 % 40% 10  

 

ข้อมูล /สื่อสนับสนุน การดำเนินงาน 
1. โปสเตอร์คีตะมวยไทย 10 ท่า ออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพเฉลิมพระเกียรติฯ  
https://activefam.anamai.moph.go.th/Poster 
2. โปสเตอร์เชิญชวนชาวไทยทุกท่านร่วมออกกำลังกายถวายในหลวง กับโครงการ 10 ล้าน ครอบครัวไทย 
    ออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพเฉลิมพระเกียรติฯ https://activefam.anamai.moph.go.th/Poster 
3. แผ่นพับโครงการ 10 ล้านครอบครัวไทยออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส 
มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก https://activefam.anamai.moph.go.th/Brochure 
4.วีดิทัศน์ขัน้ตอนการลงทะเบียน โครงการ 10 ล้านครอบครัวไทย 
https://activefam.anamai.moph.go.th/registration_process 
5. ข้อมูลในแฟ้ม Home ของ ฐานข้อมูล HDC 
https://hdcservice.moph.go.th/hdc/admin/monitor43hdcservice.php 
11. ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

ชื่อ-สกุลนางพรรณวดี  สุทธิวงศ์  ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 

โทรศัพท์ 043-221125 ต่อ 149 โทรสาร 043-224037 

โทรศัพท์มือถือ 084-3927349 E-mail :phannawadee.s@gmail.com 

http://activefam.anamai.moph.go.th/
https://activefam.anamai.moph.go.th/Poster
https://activefam.anamai.moph.go.th/Poster
https://activefam.anamai.moph.go.th/Brochure
https://activefam.anamai.moph.go.th/registration_process
https://hdcservice.moph.go.th/hdc/admin/monitor43hdcservice.php
mailto:phannawadee.s@gmail.com


แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพ จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2564 162 

 

เอกสารแนบท้าย 
ความสำเร็จที่ 1 กระบวนการส่งเสริมสุขภาพประชาชนวัยทำงาน 18-59 ปี(4 คะแนน) 
1.ชื่อตัวชี้วัด กระบวนการส่งเสริมสุขภาพประชาชนวัยทำงาน 18-59 ปี4 องค์ประกอบ 
   คำนิยาม หมายถึง หน่วยบริการมีการขับเคลื่อนนโยบายการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน ใน

รูปแบบการรณรงค์ การคัดกรองน้ำหนัก ส่วนสูงที่ครอบคลุม และวิเคราะห์แปล
ผลระดับภาวะโภชนาการ และมีกระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือรูปแบบใด
รูปแบบหนึ่ง รวมถึงค้นหาคนต้นแบบ หรือนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชน
วัยทำงาน 

2.เกณฑ์ องค์ประกอบที่ 1มีข้อมูลสรุปรายงาน การขับเคลื่อนนโยบายการส่งเสริมสุขภาพ
วัยทำงานระดับอำเภอ ในรูปแบบการรณรงค์ เช่น จัดมหกรรมแข่งขันกีฬา เดิน-วิ่ง
เพ่ือสุขภาพ ประกาศเป็นนโยบายสาธารณะ เป็นต้น ประเมินจากแผนงาน 
โครงการ สรุปรายงาน ในรอบเวลาที่ประเมิน  
มี 1 คะแนนไม่มี 0 คะแนน 

 องค์ประกอบที่ 2ร้อยละกลุ่มวัยทำงาน 18-59 ปี ได้รับการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง 
มากกว่า หรือเท่ากับร้อยละ 70 ผ่านเกณฑ์ 
ผ่าน 2 คะแนนไม่ผ่าน 0 คะแนน 

 องค์ประกอบที่ 3ร้อยละของสถานบริการจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งตามความพร้อม และความเหมาะสม เช่น กลุ่มแลก เปลี่ยน
เรียนรู้ กลุ่มออกกำลังกาย ศูนย์ข้อมูลให้คำปรึกษา และสาธิตมากกว่า หรือเท่ากับ
ร้อยละ 50 (มีกิจกรรม มีข้อมูลมีผลการดำเนินการ) 
มี 1 คะแนนไม่มี 0 คะแนน 

3. ผลงาน               
3.1 วิธีรายงาน องค์ประกอบที่ 1 2 ส่งสรุปผลงาน  

องค์ประกอบที่ 3 การคัดกรองน้ำหนัก ส่วนสูงกลุ่มเป้าหมายจากข้อมูล 43 แฟ้ม
(HDC) 

3.2 แหล่งข้อมูล จากข้อมูล 43 แฟ้ม(HDC) โดย รพสต. และ PCU ของโรงพยาบาล บันทึกข้อมูล
การให้บริการในโปรแกรมของแต่ละสถานบริการ เช่น JHCIS ,HosXP  PCU เป็น
ต้น และส่งออกข้อมูลตามแนวทางของงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.3 หน่วยจัดเก็บ
ข้อมูล  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลชุมชน 
โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลศูนย์ 

4. กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนวัยทำงานอายุ 18-59 ปี 
5.การประมวลผล องค์ประกอบที่ 1 2  ประเมินตามการส่งสรุปผลงาน  

องค์ประกอบที่ 3 
รายการข้อมูลที่ 1  
A = จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 18-59 ปี ได้รับการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง 
รายการข้อมูลที่ 2  
B = จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 18-59 ปี ทั้งหมด 

5.2 สูตรคำนวณ (A/B)*100 
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ความสำเร็จที่ 2 สนับสนุนให้ประชาชนลงทะเบียนเป็นสมาชิก “ครอบครัวอบอุ่นออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพ”
http://activefam.anamai.moph.go.th) (โครงการ 10 ล้านครอบครัวไทยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เฉลิม
พระเกียรติฯ ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี) ตามเป้าหมายรายปีร้อยละ 100( 6 คะแนน) 
1.ชื่อตัวชี้วัด ลงทะเบียนเป็นสมาชิก “ครอบครัวอบอุ่นออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพ” 
   คำนิยาม หมายถึงการมีกิจกรรมทางกายใดๆ และลงทะเบียนเป็นสมาชิกใน Application ที่

กำหนด ให้ เป็นฐานข้อมูลรวมในโครงการ10 ล้านครัวไทยเดิม โครงการก้าวท้าใจ 
season 1 ก้าวท้าใจ season 2 และ season อ่ืนที่อาจเกิดขึ้น จนถึงปีสิ้นปี 
งบประมาณ 2565 ข้อมูลสะสม 3 ปี วิธีลงทะเบียนในภาคผนวก 1 

2.เกณฑ์ เป้าหมาย 3 ปี รวมจังหวัดขอนแก่นเป้าหมายรายปีร้อยละ 100  
จำนวนครอบครัว ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 ปีงบประมาณ 65 

600,524 30,541 152,727 305,414 
เป้าหมาย จำนวนบุคคลรายอำเภอ ปี 2564 รายละเอียดอยู่ในภาคผนวก 2 

3. ผลงาน               
3.1 วิธีรายงาน วิเคราะห์แยกรายอำเภอ ตำบล รพ.สต. จากข้อมูลส่งออกจากฐานข้อมูลกลาง 

http://activefam.anamai.moph.go.th 
3.2 แหล่งข้อมูล รายงานผลจาก การลงทะเบียน เป็นสมาชิก ในระบบ  “ฐานข้อมูลครอบครัว

อบอุ่นออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพ ”http://activefam.anamai.moph.go.th   
รายจังหวัด/อำเภอ/รพสต. 

3.3 หน่วยจัดเก็บ
ข้อมูล  

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

4. กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนทุกคน 
5.การประมวลผล A1=จำนวนประชาชน(คน) ในพ้ืนที่รับผิดชอบที่ลงทะเบียนในระบบฐานข้อมูล

ครอบครัวอบอุ่นออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพ  
B1= จำนวนประชาชน(คน) ในพ้ืนที่รับผิดชอบตามเป้าหมายในปี 2564 ทั้งหมด  
เป้าหมาย ประชาชน เป็นรายอำเภอ ได้จัดทำเอกสารแนบท่ีภาคผนวก 

5.2 สูตรคำนวณ (A1/B1)*100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://activefam.anamai.moph.go.th/
http://activefam.anamai.moph.go.th/
http://activefam.anamai.moph.go.th/
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ความสำเร็จที่ 3ผลลัพธ์การส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน 
องค์ประกอบที่ 1ประชาชนวัยทำงานอายุ 18-59 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ(18.5-22.9 kg/m) มากกว่า

หรือเท่ากับร้อยละ 50 (8คะแนน) 
องค์ประกอบที่ 2 มีข้อมูลการประเมินตนเองของนวัตกรรม/บุคคลต้นแบบด้านสุขภาพ(แบบประเมิน

ตนเอง) (2 คะแนน) 
1.ชื่อตัวชี้วัด องค์ประกอบที่ 1ประชาชนวัยทำงานอายุ 18-59 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ(18.5-

22.9 kg/m3 มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50 
องค์ประกอบที่ 2 มีข้อมูลการประเมินตนเองของนวัตกรรม/บุคคลต้นแบบด้าน
สุขภาพ(แบบประเมินตนเอง) (เครือข่ายบริการละ 1 เรื่อง) 

   คำนิยาม ค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index : BMI)หมายถึง ค่าซึ่งเป็นความสัมพันธ์
ระหว่างน้ำหนักตัวเป็นกิโลกรัม กับส่วนสูงเป็นเมตร ค่าดัชนีมวลกายมีค่าเท่ากับ
น้ำหนัก หารด้วยความสูงเป็นเมตรยกกำลังสอง หน่วยวัดจึงเป็นกิโลกรัม/เมตร2 
           สูตรคำนวณค่าดัชนีมวลกาย (BMI)   =  น้ำหนัก (กิโลกรัม) 
                                                ส่วนสูง (เมตร)xส่วนสูง (เมตร)  

การแปลผลค่าดัชนีมวลกาย ดังนี้ 
BMI <18.5 18.5-

22.9 
23.0-24.9 25.0-29.9 ≥30 

ผอม ปกติ น้ำหนักเกิน อ้วนระดับ 1 อ้วนระดับ 2 
ประชาชนวัยทำงานอายุ 18-59 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ หมายถึง ประชาชน
อายุ 18 ปี 0 เดือน 1 วัน ถึง 59 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่ได้รับการชั่งน้ำหนัก และ
วัดส่วนสูง แล้ววิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักตัวเป็นกิโลกรัม กับส่วนสูง
เป็นเมตร มีค่าอยู่ระหว่าง 18.5-22.9กิโลกรัม/เมตร2 
นวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานหมายถึง แนวคิด กระบวนการ หรือ ที่
เกิดขึ้นจากการผสมผสานความคิดริเริ่มสร้างสรรค์บนฐานของวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้เป็นผลงานที่นำไปสู่การแก้ปัญหาสุขภาพวัยทำงาน 
หรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หรือพัฒนาสังคมสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะ 
ช่วยลดพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ หรือส่งเสริมให้คนมีสุขภาพท่ีดีอย่างยั่งยืน 
บุคคลต้นแบบด้านสุขภาพ หมายถึง ผู้ที่มีอายุระหว่าง 15-59 ปีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่
รับผิดชอบ มีสุขภาพดีทั้ง กาย ใจและจิตวิญญาณ หรืออาจมีอาการเจ็บป่วยหรือมี
ภาวะไม่ปกติเกิดขึ้นแต่ควบคุมได้ เป็นต้นแบบเชิงประจักษ์ประกอบด้วย 4 
องค์ประกอบ(1) มีดัชนีมวลกายปกติ รอบเอวตามเกณฑ์ ไม่มีโรคประจำตัว (2) 
เป็นผู้มีจิตใจดี จิตอาสา (3) เป็นสมาชิกกลุ่ม ชมรมออกกำลังกาย มีบทบาทสำคัญ
ในการขับเคลื่อน หรือส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ (4) 
ผลงานเชิงประจักษ์อาจเป็นงานพัฒนา หรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หรือรับรางวัล
บุคคลต้นแบบ หรือบุคคลสุขภาพดีของพ้ืนที่ 

2.เกณฑ์ >ร้อยละ 50 
นวัตกรรม/บุคคลต้นแบบ เครือข่ายบริการละ 1 เรื่อง 
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3. ผลงาน               
3.1 วิธีรายงาน การวิเคราะห์จัดระดับค่าดัชนีมวลกายกลุ่มวัยทำงาน จากข้อมูล 43 แฟ้ม(HDC) 
3.2 แหล่งข้อมูล องค์ประกอบที่ 1จากข้อมูล 43 แฟ้ม(HDC) โดย รพสต. และ PCU ของ

โรงพยาบาล บันทึกข้อมูลการให้บริการในโปรแกรมของแต่ละสถานบริการ เช่น 
JHCIS ,HosXP  PCU เป็นต้น และส่งออกข้อมูลตามแนวทางของงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
องค์ประกอบที่ 2 แบบประเมินตนเองของบุคคลต้นแบบ นวัตกรรม 

3.3 หน่วยจัดเก็บ
ข้อมูล  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลชุมชน 
โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลศูนย์ 

4. กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนวัยทำงานอายุ 18-59 ปี  
5.การประมวลผล A2=จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 18-59 ปี มีดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์ปกติ  

      (18.5 - 22.9 กิโลกรัม/เมตร2) 
B2=จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 18-59 ปี ที่ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูงทั้งหมด 

สูตรคำนวณ (A2/B2)*100 
 
1. วิธีการลงทะเบียน ความสำเร็จที่ 2 
การลงทะเบียนมี 2 วิธี ดังนี้ 
วิธีที่ 1 .ลงทะเบียนผ่านเว็บไซด์ (ลงทะเบียนด้วยคอมพิวเตอร์ ) 

- เข้าสู่เว็บไซด์ โครงการได้ที่http://activefam.anamai.moph.go.th 
- QR CODE  ผู้สมัครของครอบครัว/ชมรมออกกำลังกาย/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

 
วิธีที่ 2. ลงทะเบียน ผ่าน  QR CODE โดยใช้ Application Line ( ทางโทรศัพท์มือถือ ) 
 

 
 

ซึ่งจะมีการลงทะเบียน ผา่น Application Lineตามช่วงระยะเวลา การรณรงค์ การส่งเสริมการออกกำลังกาย 
กระทรวงสาธารณสุข เช่น กา้วท้าใจ season1 สะสมระยะทาง , ก้าวท้าใจseason2 สะสมแคลลอรี่ , ก้าวท้าใจ
season3 หรือชื่ออ่ืนๆ 
หมายเหตุ : ข้อมูลจำนวนสมาชกิ 10 ล้านครอบครัว คือข้อมูลรวมทั้งหมด เป็นฐานข้อมูลรวมสะสม  (10 ล้านเดิม 
+ ก้าวท้าใจ season1 + ก้าวทา้ใจ season2 + ก้าวท้าใจ season3+…………) ข้อมูล สะสม 3 ปี 

http://activefam.anamai.moph.go.th/
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โดยเกณฑ์เป้าหมาย ระยะ 3 ปี จังหวัดขอนแก่น 
 
 
 

จำนวนครอบครัว ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 ปีงบประมาณ 65 
600,524 30,541 152,727 305,414 
เป้าหมาย จำนวนบุคคล  รายอำเภอ  ปี 2564 รายละเอียด อยู่ในภาคผนวก 

 
เป้าหมายลงทะเบียนเป็นสมาชิก ในระบบฐานข้อมูลครอบครัวอบอุ่นออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพจงัหวัดขอนแก่น 

โครงการ 10 ล้านครอบครัวไทยออกกำลังกายเพ่ือสขุภาพเฉลิมพระเกียรติฯระยะ 3 ปี 

ที ่ รายอำเภอ 
จำนวนครอบครัวท้ังหมด 

(HDCแฟ้ม home ส.ค.62) 
เป้าหมายรวม 3 ปี 
 ( ปี 63-64-65 ) 

เป้าหมายท่ีต้องดำเนินการปี 
2564  ( ปี63+ปี64 ) 

1 เมือง 151,133 123,216 46,196 
2 บ้านฝาง 12,856 10,481 3,930 
3 พระยืน 8,922 7,274 2,727 
4 หนองเรือ 27,361 22,307 8,364 
5 ชุมแพ 77,175 62,919 23,590 
6 สีชมพ ู 25,370 20,684 7,754 
7 น้ำพอง 26,993 22,007 8,251 
8 อุบลรัตน ์ 10,252 8,358 3,133 
9 กระนวน 27,506 22,425 8,408 

10 บ้านไผ ่ 25,721 20,970 7,862 
11 เปื่อยน้อย 4,677 3,813 1,430 
12 พล 22,156 18,063 6,773 
13 แวงใหญ่ 7,324 5,971 2,238 
14 แวงน้อย 18,918 15,424 5,782 
15 หนองสองห้อง 19,551 15,940 5,976 
16 ภูเวียง 17,731 14,456 5,420 
17 มัญจาครี ี 17,766 14,484 5,431 
18 ชนบท 17,692 14,424 5,408 
19 เขาสวนกวาง 11,937 9,732 3,649 
20 ภูผามา่น 6,816 5,557 2,084 
21 ซำสูง 6,268 5,110 1,916 
22 โคกโพธ์ิชัย 13,927 11,354 4,257 
23 หนองนาคำ 5,446 4,440 1,665 
24 บ้านแฮด 25,441 20,742 7,777 
25 โนนศิลา 6,449 5,258 1,971 
26 เวียงเก่า 5,136 4,187 1,570 
  รวม 600,524 489,597 183,559 

หมายเหตุ : อ้างอิงจากข้อมูลในแฟ้ม Home ของ ฐานข้อมูล HDC เดือนสิงหาคม 2562: สืบค้นเมื่อ กันยายน 2562) 
จากส่วนกลาง คำนวณภาพรวมเขต แยกรายจังหวัด โดยศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น กรมอนามยั 
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เกณฑ์เป้าหมายระดับเขต 
เป้าหมายลงทะเบียนในระบบฐานข้อมูลครอบครัวอบอุ่นออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพในเขตสขุภาพที่ 7 

โครงการ 10 ล้านครอบครัวไทยออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพเฉลิมพระเกียรติฯ ระยะ 3 ป ี
ที่ จังหวัด จำนวน 

ครอบครัวทั้งหมด 
(HDCแฟ้ม homeส.ค.62) 

เป้าหมายปี 63 เป้าหมายปี 64  เป้าหมายปี 65 
จำนวน

1,000,000 
ครอบครัว 

จำนวน 
5,000,000 
ครอบครัว 

จำนวน
10,000,000 
ครอบครัว 

1 ร้อยเอ็ด 339,200 17,251 86,431 172,862 
2 มหาสารคาม 263,030 13,377 67,022 134,044 
3 กาฬสินธุ ์ 293,137 14,908 74,694 149,387 
4 ขอนแก่น 600,524 30,541 153,018 306,037 
  รวม 1,495,891 76,078 381,165 762,331  

หมายเหตุ : 
    

 1. เป้าหมายของจำนวนครอบครัวที่ลงทะเบียนทั้งประเทศในปี 2563 คือ 1,000,000 ครอบครัว 
 2. วิธีการคำนวณเป้าหมายรวม ทั้งเขตสุขภาพที่ 7  ( 4 จังหวัด ) 

 

 : ข้อมูลได้จาก แฟ้ม Home ของ ฐานข้อมูล HDC เดือนสิงหาคม 2562: สืบค้นเมื่อ กันยายน 2562) 
: จำนวนครอบครัวของจังหวัดในปีนัน้÷จำนวนครบครัวทัง้หมดของทั้งประเทศ × จำนวนครอบครัวเป้าหมายของ 
ปีนั้น 
: เอาจำนวนครอบครัวเป้าหมายของปีนั้น ๆมาแบ่งตามสัดส่วนของจำนวนครอบครัวของจังหวัดต่อทั้งประเทศ 

 
----------------------------------------- 
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1. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่1 การระดมพลังภาคีทุกภาคส่วน ทุกระดับร่วมสร้างเมืองแห่งสุขภาวะ และ
นิเวศน์สุขภาพชุมชนที่เข้มแข็ง 

2. เป้าประสงค์ที่ 1 ประชาชนอยู่อาศัยในสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาพดี มีค่านิยมสุขภาพ                  
ที่พึงประสงค ์

3. รหัสตัวชี้วัด K108 
4. ชื่อตัวชี้วัด ความสำเร็จของอำเภอในการดำเนินงานสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพกลุ่มวัย

ผู้สูงอายุ 
5. เกณฑ์ ความสำเร็จ 
6. น้ำหนัก 

 

7. ผลงาน  
   7.1 รายการข้อมูล  1. แบบรายงานโรงเรียนผู้สูงอายุหรือชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ 

2. รายงานพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์กลุ่มวัยผู้สูงอายุ 
   7.2 นิยาม ความสำเร็จของอำเภอในการดำเนินงานสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพกลุ่มวัย

ผู้สูงอายุโดยมีการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้ 
ความสำเร็จที่ 1ผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์
ภายในไตรมาสแรก >ร้อยละ 70 
ความสำเร็จที่ 2มีการขยายการดำเนินงานสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพใน
กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุหรือชมรมผู้สูงอายุโดยใช้หลักสูตรไม่ลืม ไม่ล้ม ไม่
ซึมเศร้า กินข้าวแซบ และการจัดทำแผน Wellness Care Plan อย่างน้อย
ตำบลละ2แห่ง>ร้อยละ 90 
ความสำเร็จที่ 3ผู้สูงอายุสุขภาพดีมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 
>ร้อยละ 70 
ผู้สูงอายุ หมายถึง ตามความ พ.ร.บ.ผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 หมายถึง บุคคลซึ่งมี
อายุตั้งแตห่กสิบปีบริบูรณ์ข้ึนไป 
ผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดี  หมายถึง ผู้สูงอายุกลุ่มที่ 1 (กลุ่มติดสังคม) จากการ
ประเมิน ADL คะแนนตั้งแต่ 12 คะแนนขึ้นไป ที่สามารถให้การช่วยเหลือ
ตนเองและผู้อ่ืน ในชุมชน และสังคมได้ พร้อมทั้งมีพฤติกรรมสุขภาพอันพึง
ประสงค์ (ทุกข้อ) และไม่มีการเจ็บป่วยด้วยโรคที่พบบ่อยในกลุ่มผู้สูงอายุ  
พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ในกลุ่มผู้สูงอายุ หมายถึง พฤติกรรมสุขภาพ
ในระหว่าง 6 เดือนที่ผ่านมา โดยมีพฤติกรรมดังต่อไปนี้ 
    1.มีกิจกรรมการออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 5 วัน ครั้งละ 30 นาที 
หรือมีกิจกรรมทางกายสะสม 150 นาที/สัปดาห์ 
    2.รับประทานผัก ผลไม้สด เป็นประจำ 
    3.ดื่มน้ำสะอาดอย่างน้อยวันละ 8 แก้ว 
    4.ไม่สูบบุหรี่/ไม่สูบยาเส้น 
5.ไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอลล์ (เช่นสุรา เบียร ์ยาดองเหล้า) 
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 หมายเหตุ:  
1.ผ่านการประเมินทั้ง 5 ข้อ ถือว่าผ่านการประเมินพฤติกรรมสขุภาพที่พึงประสงค์ 
2.กิจกรรมทางกายคือการเคลื่อนไหวของร่างกายเกิดจากการทำงานของ
กล้ามเนื้อและทำให้ร่างกายมีการใช้พลังงานเพ่ิมขึ้นจากขณะพัก ประกอบด้วย  
การทำกิจกรรมในชีวิตประจำวัน เช่น การทำงานบ้าน การทำงานอาชีพที่
ต้องใช้แรงกาย การเดินทางด้วยจักรยานหรือเดินทาง เดินขึ้นบันได และ
กิจกรรมยามว่าง เช่น ออกกำลังกาย เล่นกีฬา วิ่ง ปั่นจักรยาน และการ
ท่องเที่ยว(ที่มา : แผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ.2561-2573) 
3.รับประทานผัก เป็นประจำ (ผัก 1 ส่วนหมายถึง ผักสุก 1 ทัพพี ผักสด 2 ทัพพี) 
4.รับประทานผลไม้สด เป็นประจำ (ผลไม้ 1 ส่วน หมายถึง ผลไม้ 6 - 8 ชิ้นคำ) 

 พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ด้านจิตใจ หมายถึง ผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมที่
เข้าร่วมกิจกรรมสร้างสุข 5 มิติในชมรมผู้สูงอายุ ได้รับการประเมินสุขภาพจิต
ด้วยแบบประเมินสุขภาพจิตผู้สูงอายุ 2Q และแบบประเมินสุขภาพจิตฉบับสั้น 
และมีผลคะแนนสุขภาพจิตเท่ากับคนทั่วไปถึงสุขภาพจิตดีกว่าคนทั่วไป
(คะแนน 43 คะแนนขึ้นไป) 
กิจกรรมสร้างสุข 5 มิติ  หมายถึง การจัดกิจกรรมในการพัฒนาความสุขท้ัง 5 
ด้าน ให้กับผู้สูงอายุเพ่ือให้เกิดความสุขทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม 
ตามเทคโนโลยีการจัดกิจกรรมสร้างสุข 5 มิติ ประกอบด้วย  
1.สุขสบาย (Happy Health)กิจกรรมส่งเสริมการดูแลสุขภาพให้แข็งแรง 
คล่องแคล่ว ชะลอความเสื่อมและคงสมรรถภาพทางกายให้นานที่สุด เช่น เดิน 
โยคะ ชี่กง รำวง 
2.สุขสนุก (Recreation) กิจกรรมนันทนาการที่สร้างความสดชื่น สร้างพลัง
ความมีชีวิตชีวาอย่างสร้างสรรค์ เพ่ือลดความซึมเศร้า ความเครียด และความ
วิตกกังวลเช่น ร่วมทำกิจกรรมเกมส์บันเทิง ร้องเพลงประกอบกิจกรรมบริหาร
สมอง 
3.สุขสง่า (Integrity)กิจกรรมที่ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจ ตระหนักถึงคุณค่า
ในตนเอง มีพฤติกรรมช่วยเหลือผู้อ่ืนในสังคม และเกิดมุมมองต่อการใช้ชีวิตใน
เชิงบวก เช่น ร่วมกิจกรรมงานบุญ งานสาธารณะประโยชน์ 
4.สุขสว่าง (Cognition) กิจกรรมที่ช่วยชะลอความเสื่อมทางสมอง เพ่ิมไหว
พริบความจำ การมีสติ การคิดอย่างมีเหตุผล และการจัดการกับสิ่งต่างๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
5.สุขสงบ (Peacefulness)กิจกรรมการรับรู้เข้าใจความรู้สึกของตนเอง รู้จัก
ควบคุมอารมณ์ สามารถจัดการอารมณ์ที่เกิดขึ้นได้ และสามารถผ่อนคลายให้
เกิดความสุขสงบกับตนเองได้  

   7.3 วิธีรายงาน  1.แบบรายงานโรงเรียนผู้สูงอายุที่จัดกิจกรรมการเรียนโดยใช้หลักสูตร ไม่ลืม 
ไม่ล้ม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวแซบ อย่างต่อเนื่อง หรือมีชมรมผู้สูงอายุผ่านเกณฑ์
ชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ รายไตรมาส 
2.แบบรายงานผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์รายไตรมาส 
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   7.4 แหล่งข้อมูล รพสต./สสอ./รพช./รพท./รพศ. 
8. กลุ่มเป้าหมาย รพสต./สสอ./รพช./รพท./รพศ./อปท. 
9. การประมวลผลตัวชี้วัด 1.ผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ภายใน 

ไตรมาสแรก >ร้อยละ70 
=จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการประเมินคัดกรองx 100 
จำนวนผู้สูงอายุทั้งหมด 
2.มีการดำเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุ หรือมีชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ 
=จำนวนตำบลที่มีโรงเรียนผู้สูงอายุหรือชมรมผู้สูงอายุคุณภาพx 100 
จำนวนตำบลทั้งหมด 
3. ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค์ 
=ผู้สูงอายุที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์x 100 
            จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการประเมินทั้งหมด 

10. เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับ 

ความสำเร็จ 

เกณฑ์การให้คะแนน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ความสำเร็จที่ 1 <ร้อยละ 40 ร้อยละ 40.00-49.99 ร้อยละ 50.00-59.99 ร้อยละ 60.00-69.99 >ร้อยละ70 

ความสำเร็จที่ 2 <ร้อยละ 60 ร้อยละ60.00-69.99 ร้อยละ70.00-79.99 ร้อยละ 80.00-89.99 >ร้อยละ90 

ความสำเร็จที่ 3 <ร้อยละ 40 ร้อยละ40.00-49.99 ร้อยละ50.00-59.99 ร้อยละ60.00-69.99 >ร้อยละ 70 
 
 

ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนักการนิเทศรอบท่ี 1 
ความสำเร็จ คะแนนเตม็ ค่าถ่วงน้ำหนัก 

ความสำเร็จที่ 1 5 40% 
ความสำเร็จที่ 2 5 40% 
ความสำเร็จที่ 3 5 20% 

ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนักการนิเทศรอบท่ี 2 
ความสำเร็จ คะแนนเตม็ ค่าถ่วงน้ำหนัก 

ความสำเร็จที่ 1 5 20% 
ความสำเร็จที่ 2 5 40% 
ความสำเร็จที่ 3 5 40% 

ผลการให้คะแนน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

คะแนนรวม 
< 1 

คะแนนรวม1.01-
2.00 

คะแนนรวม 
2.01-3.00 

คะแนนรวม 
3.01-4.00 

คะแนนรวม 
4.01-5.00  

11.ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
11.1ชื่อ-สกุลนางอังคณา  อึ้งปิติมานะ 
11.2ชื่อ-สกุลนางพรรณวดี  สุทธิวงศ์ 
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
โทรศัพท0์43-221125 
มือถือ061-7929942 

ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 
โทรสาร 043-224037 
E-mail : ungpitimana.ang@gmail.com 
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1. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่1 การระดมพลังภาคีทุกภาคส่วน ทุกระดับร่วมสร้างเมืองแห่งสุขภาวะ และ
นิเวศน์สุขภาพชุมชนที่เข้มแข็ง 

2. เป้าประสงค์ที่ 1 ประชาชนอยู่อาศัยในสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาพดี มีค่านิยม
สุขภาพ ที่พึงประสงค์ 

3. รหัสตัวชี้วัด K109 
4. ชื่อตัวชี้วัด ความสำเร็จของอำเภอในการดำเนินงานจัดบริการดูแลระยะยาวกลุ่มภาวะ

พ่ึงพิง  ในชุมชนผ่านเกณฑ ์(Long Term Care)  
5. เกณฑ์ ความสำเร็จ 
6. น้ำหนัก 

 

7. รายการข้อมูล  1. ฐานข้อมูลการคัดกรองปัญหาสุขภาพ ผู้ สู งอายุ ใน  Health Data 
Center(HDC)และ LTC สปสช. LTC 3C และ Ageing health data 
2. ฐานข้อมูลกลุ่มภาวะพ่ึงพิงและการจัดทำ Care Plan ในโปรแกรม LTC 
สปสช.และ LTC 3C กรมอนามัย 
3. รายงานการเบิกจ่ายงบกองทุน Long Term care โปรแกรม LTC สปสช. 
4.รายงานผลค่าคะแนน ADL การดูแลกลุ่มภาวะพ่ึงพิง 9 เดือน โปรแกรม 
LTC สปสช. และแบบรายงานผลการดูแลกลุ่มภาวะพ่ึงพิงเปลี่ยนกลุ่ม 

นิยาม ความสำเร็จของอำเภอในการดำเนินงานจัดบริการดูแลระยะยาวกลุ่มภาวะ
พ่ึ งพิ ง ในชุมชนผ่ าน เกณ ฑ์  (Long Term Care)โดยมีการดำเนิ นงาน 
ดังต่อไปนี้ 
ความสำเร็จที่ 1ผู้สูงอายุได้รับการประเมินคัดกรองสุขภาพดังนี้  
1)ADL 2)Dementia3)Fall4)Depressionและบันทึกในฐานข้อมูล Health 
Data Center หรือโปรแกรมAgeing health dataที่ครบถ้วน ถูกต้องและ
เป็นปัจจุบัน>ร้อยละ 90 
ความสำเร็จที่ 2มีการจัดทำแผนการดูแลลุ่มภาวะพ่ึงพิงรายบุคคล(Care 
plan)บันทึกในโปรแกรม LTC 3C และได้รับการดูแลตามแผนการดูแล
รายบุคคล (Care Plan)ทุกสิทธิ์ที่ได้รับบริการตามชุดสิทธิประโยชน์ ร้อยละ 
100 
ความสำเร็จที่ 3องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการดำเนินงานกองทุน Long 
Term Care บริหารจัดการและอนุมัติเบิก-จ่ายและมีการโอนงบประมาณ
กองทุน LTC ในการดูแลกลุ่มภาวะพ่ึงพิงอย่างต่อเนื่อง>ร้อยละ 90 
ความสำเร็จที่ 4  ผลลัพธ์การดูแลกลุ่มภาวะพ่ึงพิงที่ได้รับการดูแลตาม 
Care Plan โดยการมีส่วนร่วมของทีมสหวิชาชีพ ภาคีเครือข่าย และมีค่า
คะแนน ADL เพ่ิมสามารถเปลี่ยนกลุ่มที่ดีขึ้น หรือกลุ่มติดเตียงไม่มี
ภาวะแทรกซ้อนเพิ่มขึ้นหลังการดูแลครบ 9 เดือน 12 เดือน >ร้อยละ 10 
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วิธีรายงาน  1.แบบรายงานผลการดำเนินงานตำบลที่มีระบบส่งเสริมสุขภาพดูแล
ผู้สูงอายุและการดูแลระยะยาวในชุมชน  (Long Term Care)ผ่านเกณฑ์ 
รายไตรมาส 
2.แบบรายงานผลลัพธ์การดูแลกลุ่มภาวะพ่ึงพิงที่ได้รับการดูแลตาม Care 
Plan มีค่าคะแนน ADL เพ่ิมสามารถเปลี่ยนกลุ่มที่ดีขึ้น หรือกลุ่มติดเตียงไม่
มีภาวะแทรกซ้อนเพิ่มขึ้นหลังการดูแลครบ 9 เดือน 12 เดือนรายไตรมาส 

แหล่งข้อมูล รพสต./สสอ./รพช./รพท./รพศ. 
กลุ่มเป้าหมาย รพสต./สสอ./รพช./รพท./รพศ./อปท. 
การประมวลผลตัวชี้วัด 1.ผู้สูงอายุได้รับการประเมินคัดกรอง ADL/Dementia/Fall/ Depression 

=จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการประเมินคัดกรองx 100 
จำนวนผู้สูงอายุทั้งหมด 
2. กลุ่มภาวะพ่ึงพิงได้รับการจัดทำ Care Plan และได้รับดูแลตาม Care Plan 
=กลุ่มภาวะพ่ึงพิงได้รับการจัดทำและดูแลตาม CPx 100 
                     จำนวนกลุ่มภาวะพ่ึงพิงทั้งหมด 
3. อปท.ดำเนินงานกองทุน LTC มีการจัดบริการและเบิก-จ่ายงบอย่างต่อเนื่อง 
     =จำนวนกองทุน LTC ดำเนินงาน LTC และเบิกจ่ายงบต่อเนื่องx 100 
                         จำนวนอปท.ทั้งหมด 
4. ผลลัพธ์การดูแลกลุ่มภาวะพ่ึงพิงที่ได้รับการดูแลตาม Care Plan 
=จำนวนกลุ่มภาวะพึ่งพิงที่เปลี่ยนกลุ่มดีขึ้นและกลุ่มติดเตียงไม่มภีาวะแทรกซ้อนx 100 
จำนวนกลุ่มภาวะพ่ึงพิงที่ได้รับการดูแลตาม Care Planทั้งหมด 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับ 

ความสำเร็จ 

เกณฑ์การให้คะแนน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ความสำเร็จที่ 1 <ร้อยละ 60 ร้อยละ 60.00-69.99 ร้อยละ 70.00-79.99 ร้อยละ 80.00-89.99 >ร้อยละ90 

ความสำเร็จที่ 2 <ร้อยละ 70 ร้อยละ70.00-79.99 ร้อยละ80.00-89.99 ร้อยละ 90.00-99.99 ร้อยละ 100 

ความสำเร็จที่ 3 <ร้อยละ 60 ร้อยละ 60.00-69.99 ร้อยละ 70.00-79.99 ร้อยละ 80.00-89.99 >ร้อยละ90 

ความสำเร็จที่ 4 <ร้อยละ 6 ร้อยละ 6.01-7.00 ร้อยละ 7.01-8.00 ร้อยละ 8.01-9.99 >ร้อยละ 10 
 
 

ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก 
ความสำเร็จ คะแนนเตม็ ค่าถ่วงน้ำหนัก 

ความสำเร็จที่ 1 5 15% 
ความสำเร็จที่ 2 5 25% 
ความสำเร็จที่ 3 5 30% 
ความสำเร็จที่ 4 5 30% 

ผลการให้คะแนน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

คะแนนรวม 
< 1 

คะแนนรวม1.01-
2.00 

คะแนนรวม 
2.01-3.00 

คะแนนรวม 
3.01-4.00 

คะแนนรวม 
4.01-5.00  
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11. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
11.1ชื่อ-สกุลนางอังคณา  อึ้งปิติมานะ 
11.2ชื่อ-สกุลนางพรรณวดี  สุทธิวงศ์ 
กลุ่มงาน ส่งเสริมสุขภาพ 
โทรศัพท์ 043-221125 
มือถือ061-7929942 

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 
โทรสาร 043-224037 
E-mail : ungpitimana.ang@gmail.com 

 



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพ จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2564 174 

 

1.ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การระดมพลังภาคีทุกภาคส่วน ทุกระดับร่วมสร้างเมืองแห่งสุขภาวะ และ
นิเวศน์สุขภาพชุมชนที่เข้มแข็ง 

2. เป้าประสงค์ที่ 2 ประชาชนอยู่อาศัยในสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาพดี มีค่านิยมสุขภาพ 
ที่พึงประสงค ์

3. รหัสตัวชี้วัด K110 
4. ช่ือตัวชี้วัด ระดับของเครือข่ายบริการสุขภาพระดับอำเภอ มีการดำเนินการและจัดบริการ

อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม  
5. เกณฑ์ ระดับการแสดงผล : ระดับ CUP 
6. น้ำหนัก  
7. ผลงาน  
    7.1 รายการข้อมูล A = สถานบริการสาธารณสุขใน CUPที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน  

B= สถานบริการสาธารณสุขทั้งหมดใน CUP 
    7.2 นิยาม 1. สารเคมีทางการเกษตรที่มีอันตรายสูง หมายถึง สารเคมีทางการเกษตร 3 

ชนิด ได้แก่พาราควอต ไกลโฟเสต และคลอร์ไพริฟอส 
 2. เกษตรกรรม หมายถึงอาชีพเพาะปลูกพืชต่างๆ ที่อาจจะมีการใช้สารเคมีทาง

การเกษตร ได้แก่ การทำไร่ ทำนา ทำสวน เป็นต้น 
 3. การขับเคลื่อนมาตรการยุติการใช้สารเคมีทางการเกษตรที่มีอันตรายสูงใน

ระดับอำเภอ หมายถึง การขับเคลื่อนมาตรการเพ่ือยุติการใช้สารเคมีทาง
การเกษตรร่วมกันในระดับอำเภอ และพ้ืนที่ ได้แก่ การรณรงค์ หรือการจัดทำ
โครงการฯ 

 4. Mobile Application หมายถึง เครื่องมือที่ใช้ในการสำรวจการใช้สารเคมี
กำจัดศัตรูพืชในพ้ืนที่สำหรับ อสม. ผ่านอุปกรณ์อิเล็กโทรนิกส์เคลื่อนที่  

 5. คลินิกสารเคมีเกษตร หมายถึง คลินิกสุขภาพเกษตรกร หรือ คลินิกการ
จัดบริการอาชีวอนามัยให้กับแรงงานในชุมชนสำหรับหน่วยบริการสุขภาพปฐม
ภูมิ ที่มีอยู่เดิมและดำเนินการอยู่แล้ว หรือสามารถจัดตั้งขึ้นมาใหม่ได้ 

 6. การจัดทำฐานข้อมูลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Occupational and 
Environmental Health Profile : OEHP) ด้านเกษตรกรรม หมายถึง 
กระบวนการรวบรวมหรือสำรวจข้อมูลสถานการณ์ ทางด้านอาชีวอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม ในประเด็นที่เกี่ยวข้องทางด้านเกษตรกรรม โดยการรวบรวมข้อมูล
ทั่วไป ข้อมูลการใช้สารเคมีทางการเกษตร และข้อมูลการเฝ้าระวังผลกระทบ
ต่อสุขภาพ จากแหล่งข้อมูลต่างๆ เพื่อนำมาวิเคราะห์ และจัดทำเป็นข้อมูล
พ้ืนฐานหรือข้อมูลสถานการณ์ สำหรับใช้ในการวางแผนและเฝ้าระวังสุขภาพ
ประชาชน 

 7.การรายงานการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตจากสารเคมีทางการเกษตร (รหัสโรค 
T60)  หมายถึง เจ้าหน้าที่ของหน่วยบริการสาธารณสุขทุกระดับ รายงานผู้ป่วย
จากพิษสารเคมีทางการเกษตร ในระบบ 43 แฟ้มของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่ง 

 ได้แก่ ผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยจากสถานพยาบาลว่าป่วยจากพิษสารกำจัดศัตรูพืช 
(ICD10 TM Code T60.0, T60.1, T60.2, T60.3, T60.4, T60.8, T60.9 ซึ่ง
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ไม่รวมการตั้งใจทำร้ายตนเอง หรือฆ่าตัวตาย (ICD10 TM สาเหตุภายนอก คือ 
X68) 

    7.3 วิธีรายงาน 1.CUP ประสานและรวบรวมข้อมูลจากสถานบริการสาธารณสุข และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
2. เจ้าหน้าที่ของหน่วยบริการสาธารณสุขทุกระดับ รายงานผลการดำเนินการ
ผ่านการจัดทำรายงาน โปรแกรม และในระบบ 43 แฟ้มของกระทรวง
สาธารณสุข 

   7.4 แหล่งข้อมูล 1. หน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานเกษตรอำเภอ  สำนักงาน
พัฒนาการอำเภออปท./กองทุนสุขภาพท้องถิ่น  ฯลฯ 
2. จากการสำรวจของ Mobile Application โดยอสม. 
3. ข้อมูลจากระบบ HDC กระทรวงสาธารณสุข 
4. ฐานข้อมูลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 

8. กลุ่มเป้าหมาย 1. หน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับมาตรการยุติการใช้สารเคมีทาง
การเกษตรในระดับอำเภอ 
2. เกษตรกร หรือ ผู้ฉีดพ่นสารเคมีทางการเกษตร 

9. การประมวลผลตัวชี้วัด 
(สูตรการคำนวณ) 

รายการข้อมูลที่ Ax100 
รายการข้อมูลที ่B 

รายการข้อมูล A สถานบริการสาธารณสุข (รพ. และ รพ.สต.) ที่ดำเนินการ 
รายการข้อมูล B สถานบริการสาธารณสุข (รพ. และ รพ.สต.) ทั้งหมด  
10. เกณฑ์ให้คะแนน  
กำหนดเป็นระดับขั้นของความสำเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจาก
ความก้าวหน้าของขั้นตอนการดำเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้ 

ระดับคะแนน ระดับข้ันของความสำเร็จ (Milestone) 
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 

1 ✓     
2 ✓ ✓    
3 ✓ ✓ ✓   
4 ✓ ✓ ✓ ✓  
5 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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โดยที่ :  
ระดับคะแนน เกณฑ์ให้คะแนน 

1 -รพ.และ รพ.สต. ดำเนินการสำรวจการใช้สารเคมีฯ ในการใช้ Mobile Applicationของ 
อสม.โดยผลงานมากกว่าร้อยละ 20.0 ของหลังคาเรือนในเขตพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมดของ CUP 

(คู่มือการสำรวจการใช้สารเคมีฯ) 
-นำข้อมูลไปจัดทำฐานข้อมูลอาชีวอนามัยและสิง่แวดล้อม (Occupational and 
Environmental Health Profile : OEHP) ด้านเกษตรกรรม ระดับอำเภอ 
(สามารถดาวนโ์หลดแบบฟอร์ม
https://drive.google.com/file/d/1P5TD5pBHq79nyTDOmv-
G8dFOg3_G2M7/view?usp=sharing) 

2 CUP มีการรายงานและสอบสวนโรคการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิต (จากการทำงาน Y96 และ
สิ่งแวดล้อม Y97) จากสารเคมีทางการเกษตร (รหัสโรค T60)อย่างน้อย 1 เร่ือง 

(แบบฟอร์มสอบสวนโรคจากสารเคมีทางการเกษตร) 
(พิจารณาข้อมูลการบันทึกจาก HDC จาก
https://kkn.hdc.moph.go.th/hdc/reports/report.php?source=pformated/form
at1.php&cat_id=f16421e617aed29602f9f09d951cce68&id=46914a29aebb9e5
5230cc408f59f2d39 

3 รพ.สต. ทุกแห่ง มีการดำเนินและผ่านมาตรฐานการจัดคลินิกสุขภาพเกษตร (การจัดบริการ
อาชีวอนามัยให้กับแรงงานในชมุชน จำนวน 11 ข้อ) ในระดับ “พื้นฐาน”  

(แบบฟอร์มมาตรฐานการจัดคลินิกสุขภาพเกษตร) 
และบนัทึกข้อมูลในระบบประเมินออนไลน์ของกองโรคประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 
http://envoccsurvey.ddc.moph.go.th/occhcomm/app/11/login.php 
โดยUsername และ password ใช้เลขรหัส 5 หลักของหน่วยบริการ 

4 รพ.ทุกแห่ง มีการดำเนินการและผ่านมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรม
สิ่งแวดล้อม ในระดบั “เริ่มต้นการพัฒนา”  

(แบบฟอร์มมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม) 

http://envoccsurvey.ddc.moph.go.th/occhcomm/app/11/login.php
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5 ประชากรไทย อายุ 15 ปีขึ้นไป ในเขตพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมดของ CUP ได้รับการคัดกรอง
เพื่อหาความเสี่ยงจากสารกำจัดศัตรูพืชไม่ต่ำกวา่ 100 ราย  
(พิจารณาข้อมูลการบันทึกจากHDC จาก 
https://kkn.hdc.moph.go.th/hdc/reports/report.php?source=pformated/form
at1envocc.php&cat_id=f16421e617aed29602f9f09d951cce68&id=dd45886fb
33ececf637145b7561ec244) 

 

 
วิธีการประเมินผล 

1.จากการรายงานดำเนินการสำรวจการใช้สารเคมีฯ ในการใช้ Mobile 
Application ของ อสม. และพิจารณารูปเล่มฐานข้อมูลอาชีวอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม (Occupational and Environmental Health Profile : OEHP) 
ด้านเกษตรกรรม ระดับอำเภอ 
2. จากข้อมูล HDC  อัตราป่วยจากพิษสารกำจัดศัตรูพืช 
(กลุ่มรายงานมาตรฐาน>> โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม >>
อัตราป่วยจากพิษสารกำจัดศัตรูพืช) และแบบสอบสวนโรคการเจ็บป่วยหรือ
เสียชีวิตจากสารเคมีทางการเกษตร 
3.การบันทึกข้อมูลในระบบประเมินออนไลน์ของกองโรคประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดล้อม (คลินิกสุขภาพเกษตรกร ของ รพ.สต.) 
http://envoccsurvey.ddc.moph.go.th/occhcomm/app/11/login.php 
4. การประเมินมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม
ของ รพ.โดยทีมอำเภอ / สสจ.ขอนแก่น 
5.จากข้อมูล HDC กลุ่มรายงานมาตรฐาน>> โรคจากการประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดล้อม >>รายงานการตรวจคัดกรองเพ่ือหาความเสี่ยงจากสารกำจัด
ศัตรูพืช ในประชากรไทย อายุ 15 ปีขึ้นไป) 

เอกสารสนับสนุน 1. คู่มือการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่
สำหรับการดูแลสุขภาพแรงงานนอกระบบ 
http://envocc.ddc.moph.go.th/contents/view/381 
2. คู่มือสำหรับเกษตรกรและอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน
http://envocc.ddc.moph.go.th/contents/view/126 
3. คู่มือแรงงานนอกระบบ ปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ (กลุ่มอาชีพเกษตรกร) 
http://envocc.ddc.moph.go.th/contents/view/371 
4. ไฟล์ชุดข้อมูลสถิติพ้ืนฐานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Occupational and 
Environmental Health Profile: OEHP)ด้านเกษตรกรรม และแบบรายงาน
สถานการณ์ สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้จากหน้าเว็บไซต์ของกองโรคจากการ
ประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม จากลิงค์ : 
http://envocc.ddc.moph.go.th/p/oehp 

  

https://kkn.hdc.moph.go.th/hdc/reports/page.php?cat_id=f16421e617aed29602f9f09d951cce68
http://envoccsurvey.ddc.moph.go.th/occhcomm/app/11/login.php4
http://envoccsurvey.ddc.moph.go.th/occhcomm/app/11/login.php4
https://kkn.hdc.moph.go.th/hdc/reports/page.php?cat_id=f16421e617aed29602f9f09d951cce68
https://kkn.hdc.moph.go.th/hdc/reports/page.php?cat_id=f16421e617aed29602f9f09d951cce68
http://envocc.ddc.moph.go.th/contents/view/381
http://envocc.ddc.moph.go.th/contents/view/126
http://envocc.ddc.moph.go.th/contents/view/371
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11. ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 
11.1 ชื่อ-สกุลนายอดิเรก  เร่งมานะวงษ์ ตำแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย             หน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 
โทรศัพท์ 043 221125 ต่อ 156 โทรสาร043 224037 
โทรศัพท์มือถือ087 2391743                  E-mail : adirek_reng13@hotmail.com 
11.2ชื่อ-สกุล นายณัฐิวุฒิ จันตะแสง ตำแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย     หน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 
โทรศัพท์043 221125 ต่อ 156               โทรสาร043 224037 
โทรศัพท์มือถือ064 983 9562                 E-mail: pro_tb@yahoo.com 
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1. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การระดมพลังภาคีทุกภาคส่วน ทุกระดับร่วมสร้างเมืองแห่งสุขภาวะ และนิเวศน์
สุขภาพชุมชนที่เข้มแข็ง 

2. เป้าประสงค์ที่ 2 ประชาชนอยู่อาศัยในสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาพดี มีค่านิยมสุขภาพ ที่
พึงประสงค ์

3. รหัสตัวชี้วัด K111 
4. ชื่อตัวชี้วัด การพัฒนาระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

ระดับอำเภอ 
5. เกณฑ์  
6. น้ำหนัก  
7. ผลงาน  
   7.1 คำนิยาม การพัฒนาระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

ระดับอำเภอหมายถึง 
การพัฒนาระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพที่เชื่อมโยงทั้งหน่วยบริการ
สุขภาพทุกระดับทั้งรัฐ/เอกชน โดยเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในชุมชนแบบมีส่วนร่วม 
เพ่ือให้เกิดการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพและการรับบริการจากสถานประกอบการ
เพ่ือสุขภาพได้อย่างปลอดภัยและสมเหตุผลของประชาชนและชุมชน  และมีการ
เชื่อมโยงการเฝ้าระวังทั้งระดับครัวเรือนและชุมชน  เพ่ือให้ประชาชนและชุมชน
ตระหนักถึงปัญหาและประสานความร่วมมือในการร่วมวางแผนงาน/กิจกรรมหรือ
โครงการเพ่ือจัดการความเสี่ยง แจ้งเตือนภัยและแก้ปัญหาการคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านสุขภาพที่เกิดขึ้นในชุมชนด้วยประชาชนและเครือข่าย/องค์กรภายในชุมชนได้
เองจนบรรลุเป้าหมายที่กำหนดร่วมกันในรูปแบบต่างๆอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนตาม
สภาพปัญหาและบริบทในพ้ืนที่ 
2. ผลิตภัณฑ์สุขภาพ หมายถึงผลิตภัณฑ์ยา อาหาร เครื่องสำอางเครื่องมือแพทย์ 
ยาเสพติดที่ ใช้ในทางการแพทย์ วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท และวัตถุ
อันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนและทางสาธารณสุข 
3. การจัดการความเสี่ยง หมายถึงการดำเนินการตามขั้นตอน/กระบวนการจัดการ
ความเสี่ยงเพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน 
4. การแจ้งเตือนภัย หมายถึง กระบวนการในการสื่อสารข้อมูลปัญหาหรือความเสี่ยง 
ที่เกิดจากยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เกิดขึ้นจากทั้งในพื้นที่หรืออาจส่งผลกระทบใน
พ้ืนที่ไปยังเครือข่ายผู้เกี่ยวข้อง และประชาชนในชุมชน เพ่ือเป็นการป้องกันและเฝ้า
ระวังปัญหาจากการใช้ยาและผลิตภัณฑ์ในชุมชน 
5. แนวทาง RDU community ศึกษาได้จาก QR code หรือ
https://drive.google.com/file/d/1L0KEWILUAn1p5jQ_OxbSZY-
N35h8APah/view?usp=sharing 
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วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์หลัก:  
เพ่ือพัฒนาระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
ระดับอำเภอตามแนวทาง RDU community  
วัตถุประสงค์รอง 
1.พัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนอย่างยั่งยืนอย่างน้อยอำเภอละ 1 หมู่บ้าน 
2. ชุมชนมีผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพ และความปลอดภัยและมีสถาน
ประกอบการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
3.ประชาชนในชุมชนสามารถเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพและใช้บริการสถาน
ประกอบการด้านสุขภาพได้อย่างปลอดภัยด้วยตนเอง 

เป้าหมาย 1.มีพ้ืนที่ต้นแบบการจัดการระบบการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างสมเหตุผล
และปลอดภัยในชุมชน (model) ในระดับอำเภออย่างน้อย 1 หมู่บ้าน 
2. ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพในพ้ืนที่
ตนเอง อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย อำเภอละ 1 หมู่บ้าน 
7.2 วิธีการจัดเก็บข้อมูล รายงานรายเดือน/รายไตรมาส 
7.3 แหล่งข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ /รพ.สต/โรงพยาบาล 
รายการข้อมูล  1.รายชื่อ และจำนวนเครือข่ายที่รับผิดชอบหรือมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนและ

ดำเนินการคุ้มครองผู้บริโภคภายในชุมชนเป้าหมาย 
2.ข้อมูลปัญหา/สถานการณ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคของพ้ืนที่  
3.ช่องทางการสื่อสาร/รับรู้ปัญหา สถานการณ์รวมถึงกรประสานงานเพ่ือการ
ขับเคลื่อนการคุ้มครองผู้บริโภคของพ้ืนที่ 
4.กระบวนการ/กลไกการสร้างและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
ดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพในชุมชน 
5.แผนงานการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพในชุมชนที่มีการกำหนดเป้าหมาย 
กิจกรรมและการกำกับติดตามเพ่ือประเมินผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมและเป็นไปได้ 
6.กิจกรรม/มาตรการ/การขับเคลื่อนเพ่ือแก้ไขปัญหาหรือจัดการความเสี่ยงในการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพโดยชุมชนมีส่วนร่วม 
7.ผลการดำเนินงานตามแผนงาน/กิจกรรม อาจเป็นผลลัพธ์เชิงกระบวนการ หรือ
ผลผลิตที่วัดได้หรือเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ใน 2 ด้าน ดังนี้ 
1) Product &Place :ผลิตภณัฑ์สุขภาพมีคุณภาพ มีความปลอดภัย และสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพในพ้ืนที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน (ผลิตภัณฑ์และสถาน
ประกอบการสุขภาพตามเป้าหมายที่สสจ.กำหนดให้ และที่เฝ้าระวังเองในพ้ืนที่) 
2) People : ประชาชน หรือชุมชนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนดำเนินงานและ
แก้ไขปัญหา จนส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง/ผลลัพธ์ในทางที่ดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม 
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8. สูตรคำนวณตัวชี้วัด  - 
9. ระยะเวลาประเมินผล 2 รอบ ดังนี้ 

รอบท่ี  1ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2564 
-นำเสนอแผนงาน/กิจกรรมที่จะดำเนินการในปี 2564 โดยมีเป้าหมายและการ
ประเมินผลที่เป็นรูปธรรม 
- แบบรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 
รอบท่ี 2ช่วงเดือนมิถุนายน 2564 
-นำเสนอความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนกิจกรรม/มาตรการ/ผลลัพธ์การ
ดำเนินงานตามแผนงานและเป้าหมายที่กำหนด 
-แบบรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 
หมายเหตุ รายละเอียดแบบสำรวจตามเอกสารแนบท้าย 

11. ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 
     11.1 ชื่อ-สกุล นางศศิธร เอื้ออนันต์ 
โทรศัพท์มือถือ081-3910199 
11.2ชื่อ-สกุล นางสาวอิสรีย์ พละสินธุ์เดชา 
โทรศัพท์มือถือ099-4599594 
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค 

ตำแหน่ง เภสัชกรชำนาญการ   
E-mail : sasitorneu@gmail.com 
ตำแหน่ง เภสัชกรชำนาญการ   
E-mail :ipalasindecha@gmail.com  
หน่วยงาน  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  
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1. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การระดมพลังภาคีทุกภาคส่วน ทุกระดับร่วมสร้างเมืองแห่งสุขภาวะ และ
นิเวศน์สุขภาพชุมชนที่เข้มแข็ง 

2. เป้าประสงค์ที่ 1 ประชาชนอยู่อาศัยในสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาพดี มีค่านิยม
สุขภาพที่พึงประสงค ์

3. รหัสตัวชี้วัด K112 
4. ชื่อตัวชี้วัด คะแนนเฉลี่ยตำบลสร้างสุขที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตทางสุขภาพดีและ                   

อยู่อาศัยในสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาพดี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
5. เกณฑ์ 1. อำเภอคัดเลือกพ้ืนที่ต้นแบบตำบลสร้างสุข จำนวน 2 ตำบล (ครอบคลุม

ทุกหมู่บ้าน) 
2. ตำบลสร้างสุขดำเนินการตามเกณฑ์พัฒนาคุณภาพชีวิต T-PAR  
3. ตำบลสร้างสุขมีสรุปบทเรียนการพัฒนา Innovation and Best Practice 
ที่แสดงผลกระทบการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ทำให้ปัญหาสุขภาพในพ้ืนที่มี
แนวโน้มลดลงหรือไม่เพ่ิมข้ึน ได้แก่  
     3.1 ตำบลสามารถควบคุมโรคไข้เลือดออกได้ ไม่เกิน 28 วัน 
     3.2 จำนวนการคัดกรองDM ตามเกณฑ์ ≥70%  
     3.3 Healthy Ageing ประเด็นผู้สูงอายุมีกลุ่มติดสังคมเพ่ิมข้ึนตามเกณฑ์  
     3.4 ตำบลเข้มเเข็งด้านสิ่งแวดล้อม อย่างน้อยในระดับเข้มแข็ง  

6. น้ำหนัก  
7. ผลงาน 
   7.1 รายการข้อมูล 

1. จำนวนตำบลเป้าหมายดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามเกณฑ์ TPAR  
2. จำนวนตำบลเป้าหมายที่สามารถควบคุมโรคไข้เลือดออกได้ (กลุ่มงาน คร.) 
3. จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการคัดกรอง DM ตามเกณฑ์ ≥70%  
    (กลุ่มงาน NCD) 
4. จำนวน ผู้สูงอายุ (Healthy Ageing) ประเด็นผู้สูงอายุมีกลุ่มติดสังคม 
    เพ่ิมข้ึนตามเกณฑ์ (ADLกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ) 
5. จำนวนตำบลเป้าหมายมีความเข้มเข็งด้านสิ่งแวดล้อม อย่างน้อยในระดับ 
    เข้มแข็ง (กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม) 
6. สรุปบทเรียนการพัฒนา Innovation and Best Practice รายพื้นที่ 
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  7.2 คำนิยาม ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต คือ กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของคนใน
ชุมชน เพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนาตามบริบทและหรือประเด็นการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ทั้ งด้าน  การดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิต
ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 
          T = team  มีทีมสุขภาพระดับตำบลที่มีศักยภาพ 
          P = plan    มีการจัดทำแผนสุขภาพตำบลแบบมีส่วนร่วม 

A = activity มีการจัดกิจกรรมหรือบริการสุขภาพกลุ่มวัย 
          R = result   มีผลลัพธ์ด้านสุขภาพในชุมชน 
ตำบลสร้างสุข หมายถึง พื้นที่การดำเนินงานในระดับตำบล ที่มีผลที่เกิดจาก
การที่ผู้นำการพัฒนากลุ่ม ประชาชน และภาคีเครือข่ายร่วมกันทำให้ชุมชน
เกิดความฉลาดรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) ด้าน    ดิจิตัล (Digital 
Literacy) ด้านการเงิน (Financial Literacy) และเกิดการ เปลี่ยนแปลง
บทบาทของตนเองทำให้สถานภาพของคนในชุมชน เปลี่ยนแปลงไปเป็นผู้มี
ความสุข กาย สุขใจ สุขเงิน โดยกระบวนการตำบลจัดการคุณภาพชีวิต 

 สุขกาย หมายถึง มีสุขภาพดีตามวัย หากเป็นผู้ป่วยการเจ็บป่วยหรือปัญหา
สุขภาพต้องลดลง หรือคุมได้ และมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้าน บุหรี่/ กิน /
ออกกำลังกาย 3 ด้าน ดังนี้ 1) ละ เลิก บุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ : การ
สูบบุหรี่/การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลดลง หรือเลิกได้ 2) รู้จักกิน : รู้จัก
ประกอบอาหาร หรือรู้จักเลือกอาหารที่มีประโยชน์ มีคุณภาพ และปลอดภัย
ต่อ ตนเอง 3) รู้จักออกกำลังกาย : ออกกำลังกาย 
สุขใจ หมายถึง มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 3 ด้าน (3 อ) ดังนี้ 1) อารมณ์ดี :  
รู้ตน รู้เท่าทันความคิดความรู้สึก รู้จักฝึกสติมีความเอ้ืออาทร 2) (ไม่) อดนอน 
: ต้องไม่อดนอน ในผู้สูงอายุต้องมีลูกหลานดี มีคนดูแล  3) (จิต)อาสา :                        
มีความเป็นจิตอาสา และจิตสำนึกดี 
สุขเงิน หมายถึง มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 3 ด้าน ดังนี้ 1) รู้หา : มีงานทำ  
2) รู้ใช้ : รู้จักใช้เงินจ่ายในสิ่งที่จำเป็นและเกิดประโยชน์  3) รู้ออม/รู้เก็บ :                  
มีเงินเก็บไว้ใช้เมื่อยามฉุกเฉินหรือในคราวจำเป็น 

  7.3 วิธีรายงาน 1. การบันทึกผลลัพธ์การพัฒนาตำบลจัดการคุณภาพชีวิต ผ่านเว็บไซต์  
    WWW.Thaiphc.net 
2. การบันทึกผลงานผ่าน Health data center  (HDC)  ราย CUP 

  7.4 แหล่งข้อมูล 1. ข้อมูลในระบบ HDC สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 
2. ข้อมูลตามประเด็นที่เก่ียวข้องจากกลุ่มงานอ่ืน สำนักงานสาธารณสุข 
    จังหวัดขอนแก่น 
3. WWW.Thaiphc.net 

8.กลุ่มเป้าหมาย 1. 26 อำเภอๆละ 2 ตำบล เป็นตำบลสร้างสุข 
2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตทางสุขภาพดี 

http://www.thaiphc.net/
http://www.thaiphc.net/
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9. การประมวลผล
ตัวช้ีวัด 
 (สูตรการคำนวณ)  

 

ชุดข้อมูล 
คะแนน

เต็ม 
ผลการดำเนินงาน 
ไม่ผ่าน ผ่าน 

- ตำบลสร้างสุขดำเนินการตามเกณฑ ์
  พัฒนาคุณภาพชีวิต T-PAR 

20 10 20 

- ตำบลสามารถควบคมุโรคไข้เลือดออกได้ ≤28 วัน 20 10 20 
- จำนวนการคัดกรองDM ตามเกณฑ์ ≥70% 20 10 20 
- Healthy Ageing กลุ่มตดิสังคมเพิ่มขึ้นตามเกณฑ ์ 20 10 20 
- ตำบลเข้มแข็งด้านสิ่งแวดล้อม ≥ระดับเข้มแข็ง 20 10 20  

 การคำนวณค่าคะแนนรายตำบล  คะแนนเต็ม 100 คะแนน ตามสูตร 
 
 
 
การคำนวณค่าคะแนนเฉลี่ยเป้าหมาย 2 ตำบล  คะแนนเต็ม 200 คะแนน ตามสูตร 
 
 
 

10. ระยะเวลาประเมินผล      
     ไตรมาสที่ 2 และ 4 ปี 2564 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
1.คัดเลือกต้นแบบตำบล
สร้างสุข 
2.บันทึกชุดข้อมูลพื้นฐาน
และประเด็นการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับตำบล  
ผ่านเว็บ
WWW.Thaiphc.net 
 

1.มีคำสั่งคณะ กรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
ตำบล 
2.มีกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
ทีมคูณภาพชีวิตตำบล 
3.มีแผนงานขับเคลื่อน
ต้นแบบตำบลสร้างสุข 
4.มีการดำเนินกิจกรรมตาม
แผนที่สอดคล้องกับปัญหา 

1.มีการเยีย่มเสริมพลังและ
ติดตามการดำเนินงาน/
สนับสนุน/แก้ไขปญัหา 
2.ประเมินความก้าวหน้าการ
ดำเนินงานต้นแบบตำบล
สร้างสุข 

1.ประเมินผลลัพธ์
กระบวนการพัฒนา ผา่นเว็บ
WWW.Thaiphc.net 
2.สรุปบทเรียนการพัฒนา
Innovation and Best 
Practice รายพื้นท่ี 
 
 

 
11. เกณฑ์การให้คะแนน 

1. ตำบลสรา้งสุขทีป่ระชาชนมีคณุภาพชีวิตทางสุขภาพดีและอยู่อาศัยในสภาพแวดล้อมที่เอ้ือ 
   ต่อการมีสุขภาพดี <ร้อยละ 20 

=  1 คะแนน 

2. ตำบลสรา้งสุขทีป่ระชาชนมีคณุภาพชีวิตทางสุขภาพดีและอยู่อาศัยในสภาพแวดล้อมที่เอ้ือ 
   ต่อการมีสุขภาพดี ร้อยละ 20-39 

=  2 คะแนน 

3. ตำบลสรา้งสุขทีป่ระชาชนมีคณุภาพชีวิตทางสุขภาพดีและอยู่อาศัยในสภาพแวดล้อมที่เอ้ือ 
   ต่อการมีสุขภาพดี ร้อยละ 40-59 

=  3 คะแนน 

4. ตำบลสรา้งสุขทีป่ระชาชนมีคณุภาพชีวิตทางสุขภาพดีและอยู่อาศัยในสภาพแวดล้อมที่เอ้ือ 
   ต่อการมีสุขภาพดี ร้อยละ 60-79 

=  4 คะแนน 

5. ตำบลสรา้งสุขทีป่ระชาชนมีคณุภาพชีวิตทางสุขภาพดีและอยู่อาศัยในสภาพแวดล้อมที่เอ้ือ 
   ต่อการมีสุขภาพดี ≥ ร้อยละ 80 

=  5 คะแนน 

 

   ผลรวมรายข้อ 
            100 

    X 100    

   ผลรวมค่าเฉลี่ยคะแนน 2 ตำบล 
                    200 

    X 100    

http://www.thaiphc.net/
http://www.thaiphc.net/
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12. ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 
     12.1 ชื่อ-สกุล นางอนุรักษ์  สะตะ   ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
โทรศัพท์ 0-4322-1125  ต่อ 122 , 147 โทรสาร 0-4322-4037 
โทรศัพท์มือถือ  08-9617-6378 Email : anuraksata@gmaii.com 
     12.2 ชื่อ-สกุล นายวิระวัติ  นักร้อง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
โทรศัพท์ 0-4322-1125  ต่อ 122 , 147 โทรสาร 0-4322-4037 
โทรศัพท์มือถือ 08-8549-9404 Email : wirawatnukrong@gmail.com 
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1.ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การระดมพลังภาคีทุกภาคส่วน ทุกระดับร่วมสร้างเมืองแห่งสุขภาวะ และ
นิเวศน์สุขภาพชุมชนที่เข้มแข็ง 

2. เป้าประสงค์ที1่ ประชาชนอยู่อาศัยในสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการมีสุขภาพดี มีค่านิยมสุขภาพที่
พึงประสงค ์

3. รหัส K113 
4. ชื่อตัวชี้วัด อำเภอที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอและตำบล 
5. เกณฑ์  
6. น้ำหนัก  
7. ผลงาน  
7.1คำนิยาม ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต คือ กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน

เพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนาตามบริบทและหรือประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอำเภอ ทั้ งด้านการดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตประกอบด้วย 4 
องค์ประกอบ ได้แก่ 
          T = team  มีทีมสุขภาพระดับตำบลที่มีศักยภาพ 
          P = plan    มีการจัดทำแผนสุขภาพตำบลแบบมีส่วนร่วม 

A = activity มีการจัดกิจกรรมหรือบริการสุขภาพกลุ่มวัย 
          R = result   มีผลลัพธ์ด้านสุขภาพในชุมชน 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) หมายถึง  การประเมินการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ที่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพ้ืนที่  พ .ศ .2561ตาม
องค์ประกอบ UCCARE 
ตามประเด็นที่พ้ืนที่กำหนดในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ทำให้เกิดการบูรณาการ
เป้าหมาย ทิศทางและยุทธศาสตร์ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาชนอย่างเป็นองค์รวม เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดย
ใช้ พ้ืนที่ เป็นฐานประชาชนเป็นศูนย์กลาง  เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในพื้นท่ีให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน และเกิดความยั่งยืนสืบไป 
คุณภาพ หมายถึง มีผลการดำเนินงาน ดังนี้ 
1.มีการพัฒนาระบบสุขภาพระดับอำเภอที่สามารถยกระดับขึ้นหนึ่งระดับทุกข้อ
หรือตั้งแต่ระดับสามข้ึนไปทุกข้อ ตามองค์ประกอบ UCCARE 
2.มีผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ผ่านตามเกณฑ์ผลลัพธ์ที่
กำหนด 
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 อำเภอ  หมายถึง เป็นหน่วยราชการบริหารรองจากจังหวัด มีนายอำเภอเป็น
หัวหน้าปกครองและเป็นผู้นำในการทำงานร่วมกับท้องถิ่นและภาคส่วนต่างๆ 
ในการดูแลประชาชน และส่งเสริมให้ประชาชนดูแลตนเอง ครอบครัว ชุมชน
ร่วมกัน โดยใช้ปัญหาความทุกข์ยากของประชาชนในพื้นที่ระดับหมู่บ้าน  ตำบล  
อำเภอ  เป็นเป้าหมายร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ภายใต้บริบทของแต่ละ
พ้ืนที่  จำนวน 26  อำเภอ 

เกณฑ์เป้าหมาย 
 
 

1.ระดับจังหวัด 
ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 ปีงบประมาณ 65 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 
2. ระดับตำบล 
 

วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยใช้
หลักการ “พ้ืนที่เป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง” ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์
ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพ้ืนที่ 
พ.ศ. 2561 

8.กลุ่มเป้าหมาย 26  อำเภอ 26 ตำบล (อำเภอละ 1 ตำบล) 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1. ระบบรายงาน HDCสสจ.ขอนแก่น 

2. ระบบงานข้อมูลของแต่ละงานสำคัญ 
แหล่งข้อมูล 1. ข้อมูลในระบบ HDCสสจ.ขอนแก่น 

2. เอกสารประกอบการนิเทศงาน ของอำเภอ ที่เตรียมเพ่ือรับการนิเทศงาน 
ประจำปี 
3. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน รายไตรมาส 

รายการข้อมูล 
 
 
 
 
 
 

1.ประเด็นการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ3 เรื่องหลัก ได้แก่  
(1) คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน 
      1.1) ดูแลกลุ่มติดบ้าน ติดเตียง และผู้ป่วยระยะท้าย ผู้พิการ ผู้ด้วยโอกาส 
      1.2) SMART KID 4.0 เด็กขอนแก่น เก่งดี มีสุข 
(2) การจัดการขยะต้นทาง 
(3) ปัญหาตามบริบทพื้นที่ 1 เรื่อง 
2.คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนรายประเด็นคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ 
3. รายงานการประเมินตนเองระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ           
ตามแนวทาง UCCARE  ก่อน - หลังดำเนินการ 
4. แผนดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ รายประเด็น ประจำปี 
   งบประมาณ 2563 
5.รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ 
อำเภอ 

9.สูตรคำนวณตัวชี้วัด 1.ระดับจังหวัด(A/B)x100 
A = จำนวนอำเภอท่ีผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ 
B = จำนวนอำเภอเป้าหมาย 26 อำเภอ 
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 2.ระดับอำเภอ(A/B)x100 
A = จำนวนข้อตามเกณฑ์การให้คะแนน ข้อ 1 - 5 ที่อำเภอผ่าน 
B = จำนวนเกณฑ์การประเมินผลลัพธ์ 

ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 3 และ 4 
ปี 2564 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
-ทบทวนคัดเลือกประเด็น  
พชอ. 
-ปรับปรุงคำสั่ง  
คณะกรรมการ พชอ./ 
อนุกรรมการ พชอ. ราย 
ประเด็น 
-วางแผนดำเนินงานราย 
ประเด็น 
-ประเมินตนเอง ตาม 
แนวทาง UCCARE ก่อน   
ดำเนินการ 

  - มีประเด็นมคีณะ 
กรรมการ พชอ./ 
อนุกรรมการ พชอ.  
รายประเด็น 
  - มีแนวทางขับเคลื่อนราย 
ประเด็นที่ชัดเจน 
-มีการบริหารจัดการ 
ทรัพยากรทุกภาคส่วนท่ี 
เกี่ยวข้อง 
- ดำเนินการตามแผน 
- ติดตามการดำเนินงาน/ 
แก้ไขปัญหา 

-มีการเยี่ยมเสริมพลังและ 
ติดตามการดำเนินงาน/ 
แก้ไขปัญหา 
-ประเมินตนเองตาม 
แนวทางUCCARE หลัง  
ดำเนินงาน 

-ลปรร  -สรุปบทเรยีนการ 
ดำเนินงาน 

-ประเมินผลลัพธ์การ 
ดำเนินงาน  
-ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
คุณภาพ  

วิธีการประเมิน 
 

1. ประเมินจากข้อมูลในระบบHDCสสจ.ขอนแก่น 
2. ติดตามการดำเนินงานในการนิเทศงานระดับ CUP 

วิธีรายงาน รายงานผลเป็นเอกสาร/ระบบรายงาน HDC มายัง สสจ.ขอนแก่น 
1.อำเภอนำเสนอการดำเนินงานตามประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ 
อำเภอ3 เรื่องหลัก1) คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน ดูแลกลุ่มติดบ้าน ติดเตียง  
ผู้ป่วยระยะท้าย ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและSMART KID 4.0 เด็กขอนแก่น  
เก่งดีมีสุข  2) การจัดการขยะต้นทาง 3) ปัญหาตามบริบทพ้ืนที่ 1 เรื่อง 
2.รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ 
มายังสสจ.ขอนแก่น รายไตรมาส 

10. เกณฑ์การให้คะแนน 
เกณฑ์ประเมิน คะแนนรวม

รายเกณฑ์ 
1) กลุ่มติดบ้านได้รบัการดูแลเยี่มบา้น ร้อยละ 80(HDC ณ 30 มิ.ย.63) 1 
2) กลุ่มติดเตียง ได้รับการดูแลเยี่ยมบ้าน ร้อยละ 80(HDC ณ 30 มิ.ย.63) 1 
3) ผู้ป่วยระยะท้ายได้รับการดูแลเยีย่มบ้านในชุมชน ร้อยละ 80(HDC ณ 30 มิ.ย.63) 1 
4) ร้อยละ 90 ของเด็ก 0-5 ปี ที่มีพัฒนาการสงสัยลา่ชา้ได้รับติดตาม 1 
5) ผลลัพธท์ี่คณะกรรมการ พชอ. กำหนด ตามประเด็นปญัหาของพื้นที่ 

*** หมายเหตุ  อำเภอกำหนดผลลัพธ์ตามประเด็นปัญหาของพื้นที่ อย่างน้อย 1 เรื่อง 
            ส่ง สสจ. ขอนแก่น  

1 

คะแนนรวมทุกเกณฑ์ 5  
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11. ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 
  1. ชื่อ-สกุลนางลัดดาวัลย์  เทียมกลาง ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 
โทรศัพท์0-4322-1125 ต่อ 122 โทรสาร 0-4322-4037 
โทรศัพท์มือถือ0-942895424 E-mail pcukk2555@gmail.com 
2. ชื่อ-สกุลนางบัวบุญ   อุดมทรัพย์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
กลุ่มงาน:พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ หน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 
โทรศัพท์ 0-4322-1125 ต่อ 122,147 โทรสาร0-4322-4037 
โทรศัพท์มือถือ0-81592-5220 E-mail pcukk2555@gmail.com 
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1.ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การระดมพลังภาคีทุกภาคส่วน ทุกระดับร่วมสร้างเมืองแห่งสุขภาวะ และ
นิเวศน์สุขภาพชุมชนที่เข้มแข็ง 

2. เป้าประสงค์ที1่ ประชาชนอยู่อาศัยในสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการมีสุขภาพดี มีค่านิยมสุขภาพที่
พึงประสงค ์

3. รหัส K113 
4. ชื่อตัวชี้วัด อำเภอที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอและตำบล 
5. เกณฑ์  
6. น้ำหนัก  
7. ผลงาน  
7.1คำนิยาม ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต คือ กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน

เพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนาตามบริบทและหรือประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอำเภอ ทั้ งด้านการดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตประกอบด้วย 4 
องค์ประกอบ ได้แก่ 
          T = team  มีทีมสุขภาพระดับตำบลที่มีศักยภาพ 
          P = plan    มีการจัดทำแผนสุขภาพตำบลแบบมีส่วนร่วม 

A = activity มีการจัดกิจกรรมหรือบริการสุขภาพกลุ่มวัย 
          R = result   มีผลลัพธ์ด้านสุขภาพในชุมชน 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) หมายถึง  การประเมินการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ที่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพ้ืนที่  พ .ศ .2561ตาม
องค์ประกอบ UCCARE 
ตามประเด็นที่พ้ืนที่กำหนดในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ทำให้เกิดการบูรณาการ
เป้าหมาย ทิศทางและยุทธศาสตร์ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาชนอย่างเป็นองค์รวม เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดย
ใช้ พ้ืนที่ เป็นฐานประชาชนเป็นศูนย์กลาง  เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในพื้นท่ีให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน และเกิดความยั่งยืนสืบไป 
คุณภาพ หมายถึง มีผลการดำเนินงาน ดังนี้ 
1.มีการพัฒนาระบบสุขภาพระดับอำเภอที่สามารถยกระดับขึ้นหนึ่งระดับทุกข้อ
หรือตั้งแต่ระดับสามข้ึนไปทุกข้อ ตามองค์ประกอบ UCCARE 
2.มีผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ผ่านตามเกณฑ์ผลลัพธ์ที่
กำหนด 
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 อำเภอ  หมายถึง เป็นหน่วยราชการบริหารรองจากจังหวัด มีนายอำเภอเป็น
หัวหน้าปกครองและเป็นผู้นำในการทำงานร่วมกับท้องถิ่นและภาคส่วนต่างๆ 
ในการดูแลประชาชน และส่งเสริมให้ประชาชนดูแลตนเอง ครอบครัว ชุมชน
ร่วมกัน โดยใช้ปัญหาความทุกข์ยากของประชาชนในพื้นที่ระดับหมู่บ้าน  ตำบล  
อำเภอ  เป็นเป้าหมายร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ภายใต้บริบทของแต่ละ
พ้ืนที่  จำนวน 26  อำเภอ 

เกณฑ์เป้าหมาย 
 
 

1.ระดับจังหวัด 
ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 ปีงบประมาณ 65 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 
2. ระดับตำบล 
 

วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยใช้
หลักการ “พ้ืนที่เป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง” ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์
ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพ้ืนที่ 
พ.ศ. 2561 

8.กลุ่มเป้าหมาย 26  อำเภอ 26 ตำบล (อำเภอละ 1 ตำบล) 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1. ระบบรายงาน HDCสสจ.ขอนแก่น 

2. ระบบงานข้อมูลของแต่ละงานสำคัญ 
แหล่งข้อมูล 1. ข้อมูลในระบบ HDCสสจ.ขอนแก่น 

2. เอกสารประกอบการนิเทศงาน ของอำเภอ ที่เตรียมเพ่ือรับการนิเทศงาน 
ประจำปี 
3. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน รายไตรมาส 

รายการข้อมูล 
 
 
 
 
 
 

1.ประเด็นการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ3 เรื่องหลัก ได้แก่  
(1) คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน 
      1.1) ดูแลกลุ่มติดบ้าน ติดเตียง และผู้ป่วยระยะท้าย ผู้พิการ ผู้ด้วยโอกาส 
      1.2) SMART KID 4.0 เด็กขอนแก่น เก่งดี มีสุข 
(2) การจัดการขยะต้นทาง 
(3) ปัญหาตามบริบทพื้นที่ 1 เรื่อง 
2.คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนรายประเด็นคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ 
3. รายงานการประเมินตนเองระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ           
ตามแนวทาง UCCARE  ก่อน - หลังดำเนินการ 
4. แผนดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ รายประเด็น ประจำปี 
   งบประมาณ 2563 
5.รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ 
อำเภอ 

9.สูตรคำนวณตัวชี้วัด 1.ระดับจังหวัด(A/B)x100 
A = จำนวนอำเภอท่ีผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ 
B = จำนวนอำเภอเป้าหมาย 26 อำเภอ 
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 2.ระดับอำเภอ(A/B)x100 
A = จำนวนข้อตามเกณฑ์การให้คะแนน ข้อ 1 - 5 ที่อำเภอผ่าน 
B = จำนวนเกณฑ์การประเมินผลลัพธ์ 

ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 3 และ 4 
ปี 2564 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
-ทบทวนคัดเลือกประเด็น  
พชอ. 
-ปรับปรุงคำสั่ง  
คณะกรรมการ พชอ./ 
อนุกรรมการ พชอ. ราย 
ประเด็น 
-วางแผนดำเนินงานราย 
ประเด็น 
-ประเมินตนเอง ตาม 
แนวทาง UCCARE ก่อน   
ดำเนินการ 

  - มีประเด็นมคีณะ 
กรรมการ พชอ./ 
อนุกรรมการ พชอ.  
รายประเด็น 
  - มีแนวทางขับเคลื่อนราย 
ประเด็นที่ชัดเจน 
-มีการบริหารจัดการ 
ทรัพยากรทุกภาคส่วนท่ี 
เกี่ยวข้อง 
- ดำเนินการตามแผน 
- ติดตามการดำเนินงาน/ 
แก้ไขปัญหา 

-มีการเยี่ยมเสริมพลังและ 
ติดตามการดำเนินงาน/ 
แก้ไขปัญหา 
-ประเมินตนเองตาม 
แนวทางUCCARE หลัง  
ดำเนินงาน 

-ลปรร  -สรุปบทเรยีนการ 
ดำเนินงาน 

-ประเมินผลลัพธ์การ 
ดำเนินงาน  
-ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
คุณภาพ  

วิธีการประเมิน 
 

1. ประเมินจากข้อมูลในระบบHDCสสจ.ขอนแก่น 
2. ติดตามการดำเนินงานในการนิเทศงานระดับ CUP 

วิธีรายงาน รายงานผลเป็นเอกสาร/ระบบรายงาน HDC มายัง สสจ.ขอนแก่น 
1.อำเภอนำเสนอการดำเนินงานตามประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ 
อำเภอ3 เรื่องหลัก1) คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน ดูแลกลุ่มติดบ้าน ติดเตียง  
ผู้ป่วยระยะท้าย ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและSMART KID 4.0 เด็กขอนแก่น  
เก่งดีมีสุข  2) การจัดการขยะต้นทาง 3) ปัญหาตามบริบทพ้ืนที่ 1 เรื่อง 
2.รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ 
มายังสสจ.ขอนแก่น รายไตรมาส 

10. เกณฑ์การให้คะแนน 
เกณฑ์ประเมิน คะแนนรวม

รายเกณฑ์ 
1) กลุ่มติดบ้านได้รบัการดูแลเยี่มบา้น ร้อยละ 80(HDC ณ 30 มิ.ย.63) 1 
2) กลุ่มติดเตียง ได้รับการดูแลเยี่ยมบ้าน ร้อยละ 80(HDC ณ 30 มิ.ย.63) 1 
3) ผู้ป่วยระยะท้ายได้รับการดูแลเยีย่มบ้านในชุมชน ร้อยละ 80(HDC ณ 30 มิ.ย.63) 1 
4) ร้อยละ 90 ของเด็ก 0-5 ปี ที่มีพัฒนาการสงสัยลา่ชา้ได้รับติดตาม 1 
5) ผลลัพธท์ี่คณะกรรมการ พชอ. กำหนด ตามประเด็นปญัหาของพื้นที่ 

*** หมายเหตุ  อำเภอกำหนดผลลัพธ์ตามประเด็นปัญหาของพื้นที่ อย่างน้อย 1 เรื่อง 
            ส่ง สสจ. ขอนแก่น  

1 

คะแนนรวมทุกเกณฑ์ 5  
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11. ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 
  1. ชื่อ-สกุลนางลัดดาวัลย์  เทียมกลาง ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 
โทรศัพท์0-4322-1125 ต่อ 122 โทรสาร 0-4322-4037 
โทรศัพท์มือถือ0-942895424 E-mail pcukk2555@gmail.com 
2. ชื่อ-สกุลนางบัวบุญ   อุดมทรัพย์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
กลุ่มงาน:พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ หน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 
โทรศัพท์ 0-4322-1125 ต่อ 122,147 โทรสาร0-4322-4037 
โทรศัพท์มือถือ0-81592-5220 E-mail pcukk2555@gmail.com 
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1. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การระดมพลังภาคีทุกภาคส่วนทุกระดับร่วมสร้างเมืองแห่งสุขภาวะและ
นิเวศน์สุขภาพชุมชนที่เข้มแข็ง 

2. เป้าประสงค์ที2่ ประชาชนกลุ่มเกษตรกร กลุ่มรับจ้างรายวัน กลุ่มแรงงานในสถานประกอบการ 
และกลุ่มเสี่ยงทางสุขภาพมีศักยภาพในการจัดการตนเอง 

3. รหัสตัวชี้วัด K114 
4. ช่ือตัวชี้วัด ร้อยละของสตรีอายุ 30-60 ปีได้รับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 
5. เกณฑ์ ≥ ร้อยละ 50 (สะสม 5 ปีงบประมาณ 2563-2567 ≥ ร้อยละ 80) 
6. น้ำหนัก  
7. ผลงาน 
7.1 รายการข้อมูล  
7.2 นิยาม การคัดกรองมะเร็งปากมดลูก หมายถึง สตรีไทยอายุ 30-60 ปีได้รับการคัดกรอง

มะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี Pap smear หรือ HPV DNA testing หรือ VIA  
7.3 วิธีรายงาน 1.การบันทึกข้อมูลบันทึกการคัดกรองผ่านโปรแกรมพ้ืนฐานของหน่วยบริการ

ดังนี้ 
-การคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี Pap smear  
  รหัส 1B0044,1B0048,1B0049,1B30,1B40,Z014,Z124 
-การคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNAtesting รหัส 1B0046 
-การคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี VIA 
รหัส1B0040,1B0041,1B0042,1B0043,1B0045 
และส่งออกข้อมูลตามมาตรฐานข้อมูล 43 แฟ้ม  
2.ผู้จัดเก็บข้อมูล: ผู้รับผิดชอบงานโรคมะเร็ง  
3.พื้นที่รับผิดชอบ: Type area 1 = มีในทะเบียนบ้านและอยู่ในพ้ืนที่ 
Type area 3 = ไม่มีในทะเบียนบ้านและอยู่ในพื้นที่มากกว่า 6 เดือน 
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล= เริ่ม 1 ตุลาคม 2562-รอบการนิเทศท่ีกำหนด 

7.4 แหล่งข้อมูล HDC สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 
8. กลุ่มเป้าหมาย สตรีไทยอายุ 30-60 ปี ในพ้ืนที่รับผิดชอบ 

(ประชากร Type area 1,Type area 3) ในช่วงเวลาที่กำหนด 
9. การประมวลผลตัวช้ีวัด (สูตรการคำนวณ)  
รายการข้อมูล  A  = จำนวนสตรีไทยอายุ 30-60 ปีที่ได้รับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 

B  = จำนวนสตรีไทยอายุ 30-60 ปี 
สูตรคำนวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 
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10. เกณฑ์การให้คะแนน 5 คะแนน ดังนี้  
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
< 20% 20.00-29.99 % 30.00-39.99% 40.00-49.99 % ≥ 50% 

11. ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 
ชื่อ-สกุลนางยุภาพรดีแป้น ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
โทรศัพท์  043-221125 ต่อ 150 โทรสาร043-224037 
โทรศัพท์มือถือ  080-4620160 E-mail :smallbody@hotmail.com 

 

mailto:smallbody@hotmail.com
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1. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การระดมพลังภาคีทุกภาคส่วน ทุกระดับร่วมสร้างเมืองแห่งสุขภาวะและ
นิเวศน์สุขภาพชุมชนที่เข้มแข็ง 

2. เป้าประสงค์ที2่ ประชาชนกลุ่มเกษตรกร กลุ่มรับจ้างรายวัน กลุ่มแรงงานในสถานประกอบการ 
และกลุ่มเสี่ยงทางสุขภาพมีศักยภาพในการจัดการตนเอง 

3. รหัสตัวชี้วัด K115 
4. ช่ือตัวชี้วัด ประชากรอายุ 50-70 ปี กลุ่มเป้าหมายได้รับการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และ

ไส้ตรงด้วยวิธี FIT test  
5. เกณฑ์ ≥ร้อยละ 80 
6. น้ำหนัก  
7. ผลงาน 
7.1 รายการข้อมูล  
7.2 นิยาม 1.ประชากรกลุ่มเป้าหมาย หมายถึง ประชากรเพศชายและหญิง อายุ 50-70 ปี 

2.วิธีนับอายุกลุ่มเป้าหมาย หมายถึง ประชากรทั้งเพศชายและหญิง ที่เกิด 
พ.ศ.2494-2514 
3.การคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง หมายถึง การตรวจหาเลือดแฝงใน
อุจจาระโดยอาศัยปฏิกิริยาทางอิมมูโนที่จำเพาะต่อฮีโมโกบินในเม็ดเลือดแดงที่
มีความจำเพาะของคนเท่านั้น โดยไม่จำเป็นต้องควบคุมอาหารก่อนการตรวจ 
(Fecal Immunochemical Test : FIT test) 

7.3 วิธีรายงาน 1.การบันทึกข้อมูล: บันทึกการคัดกรองผ่านโปรแกรมพ้ืนฐานของหน่วย
บริการ ด้วยรหัส 1B0060 (ผลลบ) หรือ รหัส 1B0061 (ผลบวก) และส่งออก
ข้อมูลตามมาตรฐานข้อมูล 43 แฟ้ม  
2.ผู้จัดเก็บข้อมูล: ผู้รับผิดชอบงานโรคมะเร็ง  
3.พื้นที่รับผิดชอบ: Type area 1 = มีในทะเบียนบ้านและอยู่ในพ้ืนที่ Type 
area 3 = ไม่มีในทะเบียนบ้านและอยู่ในพ้ืนที่มากกว่า 6 เดือน ช่วงเวลาการ
เก็บข้อมูล= เริ่ม 1 ตุลาคม 2563-รอบการนิเทศท่ีกำหนด 

7.4 แหล่งข้อมูล HDC สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 
8. กลุ่มเป้าหมาย 1.ประชากรเพศชายและหญิง ทุกสิทธิการรักษา  

2.เป็นประชากร Type area 1,Type area 3 ในช่วงเวลาที่กำหนด 
3.จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ต้องดำเนินการตามที่ได้รับการจัดสรรใน 
ปีงบประมาณ 2564 

9. การประมวลผลตัวช้ีวัด (สูตรการคำนวณ)  
รายการข้อมูล  A = จำนวนประชากรกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และ 

ไส้ตรงด้วยวิธี FIT test 
B = จำนวนประชากรกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ 2564 

สูตรคำนวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 
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10. เกณฑ์การให้คะแนน 5 คะแนน ดังนี้ 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
<20% 20.00-39.99% 40.00-59.99% 60.00-79.99 % 80 %  

11. ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 
ชื่อ-สกุล  นางยุภาพร   ดีแป้น ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
โทรศัพท์  043-221125 ต่อ 150 โทรสาร  043 – 224037 
โทรศัพท์มือถือ  080 - 4620160 E-mail :smallbody@hotmail.com 

 

mailto:smallbody@hotmail.com
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1. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการสุขภาพตนเองแก่ประชาชน ชุมชน อย่าง
เข้มแข็ง และยั่งยืน 

2. เป้าประสงค์ที่ 3 ปัญหาการเจ็บป่วยในโรคที่ป้องกันได้ลดลง ชุมชนมีความเข้มแข็งในการจัดการ
สุขภาพ และสร้างค่านิยมสุขภาพได้ด้วยตนเอง 

3. รหัสตัวชี้วัด K201 
4. ชื่อตัวชี้วัด 
   (ตัวชี้วัดย่อยที่ 2) 

ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไดดี  
K201 (1) ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานทีม่ีการควบคุมระดับน้ำตาลไดดี  

5. เกณฑ์ ≥ ร้อยละ 40 
6. น้ำหนัก  
7. ผลงาน  
   7.1 คำนิยาม 
(ตัวช้ีวัดย่อยที่ 1) 

1. ผูปวยโรคเบาหวาน หมายถึง ผูปวยที่ไดรับการวินิจฉัยวา เปนโรคเบาหวาน 
ด้วยรหัส E10-E14  และไดรับการขึ้นทะเบียนโรคเบาหวาน โดยอาศัยอยูในพ้ืนที่
รับผิดชอบ Type area 1,3  
2. ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ได้รับการตรวจ HbA1C หมายถึง ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่
ได้รับการตรวจ HbA1C ในรอบปีงบประมาณ 2564  
3. ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไดดี หมายถึง 
    3.1 ผูปวยเบาหวาน ไมมีโรครวม มีคาระดับน้ำตาลในเลือด HbA1c ครั้ง                  
สุดทาย < ร้อยละ 7 หรือ  

    3.2 ผูปวยเบาหวาน มีโรครวม มีคาระดับน้ำตาลในเลือด HbA1c ครั้งสุดทาย 
< ร้อยละ 8  

หมายเหตุ : รหัส ICD10 มีโรครวม ไดแก  
1. รหัสโรคเบาหวาน E10-E14 (นับทุกจุดที่ตามหลังรหัส) รวมกับรหัสโรค                       
    หัวใจขาดเลือด I20-I25  
2. รหัสโรคเบาหวาน E10-E14 (นับทุกจุดที่ตามหลังรหัส) รวมกับรหัสโรค                      
    หัวใจลมเหลว I50 
3. รหัสโรคเบาหวาน E10-E14 (นับทุกจุดที่ตามหลังรหัส) รวมกับรหัสโรคหลอด 
    เลือดสมอง I60-I69  
4. รหัสโรคเบาหวาน E10-E14 (นับทุกจุดที่ตามหลังรหัส) รวมกับรหัสโรคไตเรื้อรัง 
   ระยะที่ 4-5 N18.4-N18.5  
5. รหัสโรคเบาหวาน E10-E14 (นับทุกจุดที่ตามหลังรหัส) รวมกับรหัสโรคลมชัก                           
    และโรคลมชัก ชนิดตอเนื่อง G40-G41 
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   7.2 วิธีรายงาน 1. บันทึกผ่านโปรแกรมพ้ืนฐานของหน่วยบริการ และส่งออกข้อมูลตามมาตรฐาน 
    ข้อมูล 43 แฟ้ม  
    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เริ่ม 1 ต.ค. 2563 - รอบการนิเทศ CUP 
2.Type area 1  =  มีในทะเบียนบ้านและอยู่ในพื้นที่ 
  Type area 3  =  ไม่มีในทะเบียนบ้านและอยู่ในพ้ืนที่มากกว่า 6 เดือน ช่วงเวลา 
                        การเก็บข้อมูล  
  เริ่ม 1 ตุลาคม 2563 - รอบการนิเทศ CUP 

   7.3 แหล่งข้อมูล HDC 43 แฟ้ม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 
8. กลุ่มเป้าหมาย ผูปวยโรคเบาหวานที่ ไดรับการขึ้นทะเบียนและอาศัยอยู ในพ้ืนที่รับผิดชอบ               

ทั้งหมด Type area 1 , 3 
9. การประมวลผลตัวช้ีวัด(สูตรคำนวณ) 
   รายการข้อมูล  A : ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมน้ำตาลได้ดี  
 B : ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ขึ้นทะเบียนทั้งหมดและอยู่ในพ้ืนที่รับผิดชอบ type area  

    1, 3 
 (A/B) x 100 
10. เกณฑ์การให้คะแนน  

ตัวชี้วัด 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานท่ีม ี                    
การควบคุมระดับน้ำตาลไดด้ี  

<10% 10-19.99 % 20-29.99 % 30-39.99 % ≥40 % 
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1. ตัวช้ีวัดย่อยที่ 2 K201(2)  รอยละของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตไดดี้  
2. เกณฑ์ ≥ ร้อยละ 50 
3. น้ำหนัก ....... 
4. ผลงาน  
   4.1 คำนิยาม 
(ตัวช้ีวัดย่อยที่ 2) 

ผูปวยความดันโลหิตสูง หมายถึง ผูปวยที่ไดรับการวินิจฉัยโรคความดันโลหิตสูง 
รหัส I10-I15  
ผูปวยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมระดับความดันโลหิตไดดี หมายถึง ผูปวย
โรคความดัน โลหิตสูงที่มีระดับความดันโลหิต 2 ครั้งสุดทายติดตอกัน < 140/90 
mmHg ในชวงปงบประมาณ 2564 ทั้งนี้  ไมวาผูปวยความดันโลหิตสูงจะมี
โรคเบาหวานรวมดวยหรือไม  

   4.2 วิธีรายงาน บันทึกผ่านโปรแกรมพ้ืนฐานของหน่วยบริการ และส่งออกข้อมูลตามมาตรฐาน
ข้อมูล 43 แฟ้ม เข้าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เริ่ม 1 ตุลาคม 2563 - รอบการ
นิเทศ CUP 

   4.3 แหล่งข้อมูล HDC 43 แฟ้ม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 
5. กลุ่มเป้าหมาย ผูปวยโรคความดันโลหิตสูงที่ไดรับการขึ้นทะเบียนและอาศัยอยูในพ้ืนที่รับผิดชอบ 

ทั้งหมด Type area 1 , 3 
6. การประมวลผลตัวช้ีวัด
(สูตรคำนวณ) 

 

   รายการข้อมูล 1 A  = จํานวนผูปวยโรคความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบ ที่ควบคุมระดับความดัน
โลหิตไดดี 2 ครั้งสุดทายติดกัน ในปงบประมาณ   

   รายการข้อมูล 2 B  = จํานวนผูปวยโรคความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบ 
   สูตรคำนวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 
7. เกณฑ์การให้คะแนน 

2. รอยละของผปูวยโรคความดันโลหิต
สูงที่ควบคุมความดันโลหิตได้ดี  

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

<35% 35-39.99% 40-44.99% 45-49.99% ≥50% 

รวม (K 1 + K 2 ) 1 - 2 3 - 4 5 - 6 7 - 8 9 - 10 

8. ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 
    ชื่อ-สกุล นางอักษราพร  สินจัตุรัส ตำแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
กลุ่มงาน ควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 
โทรศัพท์ที่ทำงาน 043 - 221152 , 221750 ต่อ 150 โทรสาร  043 - 224037 
โทรศัพท์มือถือ  086 - 8616497 E-mail : mintrachaimaha@gmail.com 
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1. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
 

การพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการสุขภาพตนเองแก่ประชาชน ชุมชน อย่าง
เข้มแข็ง และยั่งยืน 

2. เป้าประสงค์ที่ 3 ปัญหาการเจ็บป่วยในโรคที่ป้องกันได้ลดลง ชุมชนมีความเข้มแข็งในการจัดการ
สุขภาพ 
และสร้างค่านิยมสุขภาพได้ด้วยตนเอง 

3. รหัส K202 
4. ชื่อตัวชี้วัด รอยละของผูปวยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงไดรับการคนหาและคัดกรอง

โรคไตเรื้อรัง  
5. เกณฑ์ ≥ ร้อยละ 80 
6. น้ำหนัก ..... 
7. ผลงาน  
   7.1 คำนิยาม 
 

ผูปวยเบาหวานความดันโลหิตสูงไดรับการคัดกรองโรคไตเรื้อรัง หมายถึง  
1. ผูปวยความดันโลหิตสูง ต้องไดรับการตรวจ serum creatinine อยางนอย                  
   1 ครั้ง  ในปงบประมาณ 2564 
2. ผูปวยเบาหวาน ต้องไดรับการตรวจทั้ง urine protein และ serum  
   Creatinine อยางนอย 1 ครั้งในปงบประมาณ 2564 
การตรวจ Urine Protein อาจตรวจดวยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี ้คือ  
1.Urine Albumin-to-Creatinine Ratio (ACR) รหัส 0440206  
2.Urine Protein-to-Creatinine Ratio (UPCR) รหัส 0440205 
3.Microalbuminuria รหัส 0440204  
4.Macroalbuminuria รหัส 0440203 
ผูปวยโรคไตเรื้อรัง(CKD) หมายถึง ผู้ป่วยที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งในสองข้อ
ต่อไปนี้ 
1. ผปูวยที่มีภาวะไตผิดปกตินานติดตอกันเกิน 3 เดือน ทั้งนี้ผูปวยอาจจะมีอัตรา 
   กรองของไต (glomerular filtration rate, GFR) ผิดปกติหรือไมก็ได  
2. ผปูวยที่มี GFR นอยกวา 60 mL/min/1.73 m2  ติดตอกันเกิน 3 เดือน   
    โดยที่อาจจะตรวจพบ หรือไมพบว่ามรีองรอยของไตผิดปกติก็ได  

   7.2 วิธีรายงาน บันทึกผ่านโปรแกรมพ้ืนฐานของหน่วยบริการ และส่งออกข้อมูลตามมาตรฐาน
ข้อมูล 43 แฟ้ม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 1 ตุลาคม 2563 - รอบการ
นิเทศ CUP 

   7.3 แหล่งข้อมูล HDC 43 แฟ้ม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 
8. กลุ่มเป้าหมาย ผู้ป่วยโรคเบาหวาน และ/หรือ โรคความดันโลหิตสูง ที่ไดรับการขึ้นทะเบียนและ
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อาศัยอยู่ในพ้ืนที่รับผิดชอบ ทั้งหมด Type area 1 , 3 
9. การประมวลผลตัวช้ีวัด(สูตรคำนวณ) 
   รายการข้อมูล 1 A : จำนวนผู้ป่วย DM และ/หรือ HT ที่ไมเคยไดรับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคไตเรื้อรัง  

     ในเขตรับผิดชอบ ที่ไดรับการตรวจคัดกรอง  
   รายการข้อมูล 2 B : จำนวนผู้ป่วย DM และ/หรือ HT ที่ไมเคยไดรับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคไตเรื้อรัง 
   สูตรคำนวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100  
10. เกณฑ์การให้คะแนน  
ผปูวย DM และ HT ไดรับคัดกรองโรคไต 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

< 35 % 35-49.99% 50-64.99 % 65-79.99 % ≥ 80 % 

11. ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 
     ชื่อ-สกุล  นางรุ่งฤดี  ไชยทองศรี ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
โทรศัพท์ทีท่ำงาน 043 - 221125 ต่อ 150 โทรสาร  043 – 224037 
โทรศัพท์มือถือ  086 – 8616497 E-mail : mintrachaimaha@gmail.com 
กลุ่มงาน ควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 
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1. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่2 การพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการสุขภาพตนเองแก่ประชาชนชุมชน 
อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน 

2. เป้าประสงค์ ที่ 3 ปัญหาการเจ็บป่วยในโรคที่ป้องกันได้ลดลง ชุมชนมีความเข้มแข็งในการ
จัดการสุขภาพและสร้างค่านิยมสุขภาพได้ด้วยตนเอง 

3. รหัสตัวชี้วัด K 203 
4. ชื่อตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จการดำเนินการลดอัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤต

ฉุกเฉิน ภายใน 24 ชั่วโมง 

5. เกณฑ์ โรงพยาบาลที่มีระดับความสำเร็จการดำเนินการลดอัตราการเสียชีวิตของ 
ผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ชั่วโมงไม่ต่ำกว่าระดับ 5 

6. น้ำหนัก  
7. ผลงาน 1. อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน(รวม Trauma และ Non 

Trauma Triage Level 1) ภายใน 24 ชั่วโมงในโรงพยาบาล (ท้ังที่ ER และ 
Admit)ไม่เกินร้อยละ 6 
2. อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน (Trauma Triage Level 1) 
ภายใน 24 ชั่วโมงในโรงพยาบาล (ทั้งที่ ER และ Admit)ไม่เกินร้อยละ 24 
3. อัตราการเสียชีวิตของผู้ เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน  (Non Trauma Triage 
Level 1) ภายใน 24 ชั่วโมงในโรงพยาบาล (ทั้งที่ ER และ Admit)ไม่เกิน
ร้อยละ 4 

7.1 รายการข้อมูล  
7.2 นิยาม แบบประเมินระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉินของโรงพยาบาล(Hospital - Based 

Emergency Care System : ECS) โดยใช้แบบประเมิน ECS คุณภาพ ฉบับ
ปรับปรุง ณ 30 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วย 2 มิติ 15 องค์ประกอบ ได้แก่  
“ผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน” หมายถึง ผู้มารับบริการ ณ ห้องฉุกเฉินและได้รับ
การคัดแยกเป็น Triage Level 1  
“การเสียชีวิตภายใน 24 ช่ัวโมง” หมายถึง นับจากเวลาที่ผู้ป่วยมาห้อง
ฉุกเฉินถึงเวลาที่เสียชีวิต (Door to Death)ภายใน 24 ชั่วโมง ซึ่งรวมถึงการ
เสียชีวิตในห้องฉุกเฉิน 
กรอบการประเมินระดับความสำเร็จ กำหนด 4 กิจกรรม ดังนี้ 

1) รวบรวมและบันทึกข้อมูลอัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน
ภายใน 24 ชั่วโมง ปีงบประมาณ2564และข้อมูลตัวชี้วัดรองที่
เกี่ยวข้อง ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด มากกว่าหรือ
เท่ากับ ร้อยละ 70 

2) ประเมินระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉินของโรงพยาบาล(Hospital - 
Based Emergency Care System : ECS) ส่งทันภายในเวลาที่กำหนด 

3) วางแผน/โครงการ/แนวทางการพัฒนาส่วนขาดตามผลการประเมิน ECS 
4) ปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการ/แนวทางการพัฒนาส่วนขาดตามผลการ

ประเมิน ECS และสรุปผลการดำเนินการส่งทันภายในเวลาที่กำหนด 
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7.3 วิธีรายงาน 1. ข้อมูลตามแบบรายงานตัวชี้วัดที่จังหวัดกำหนด โดยโรงพยาบาลทุกแห่ง 
รวบรวมและบันทึกข้อมูล ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป (บันทึกข้อมูลใน
ผ่านเว็ปไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เลือก “Data 
Center” เลือก “@Emergency EMS” 
2. ผลการประเมินระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉินของโรงพยาบาล(Hospital - 
Based Emergency Care System : ECS)   
3. แผน/โครงการ/แนวทางการพัฒนาส่วนขาดตามผลการประเมิน ECS 
4. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาส่วนขาด ECS 

7.4 แหล่งข้อมูล 1. ข้อมูลตามแบบรายงานตัวชี้วัดที่จังหวัดกำหนด(เว็บไซต์ของสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น @Emergency EMS) 

8. กลุ่มเป้าหมาย โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน ในจังหวัดขอนแก่น 
9. การประมวลตัวช้ีวัด (สูตรการคำนวณ) 
 รายการข้อมูล 1  
 รายการข้อมูล 2  
 สูตรคำนวณตัวชี้วัด 1 
(Trauma+Non Trauma) 

A = จำนวนผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉินที่เสียชีวิตภายใน 24 ชั่วโมง 
(Trauma+Non Trauma Triage Level 1) 
B = จำนวนผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉินทั้งหมด(Trauma+Non Trauma Triage  
Level 1 ) 
(A/B) X 100 

 สูตรคำนวณตัวชี้วัด 2 
(Trauma) 

A = จำนวนผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉินที่เสียชีวิตภายใน 24 ชั่วโมง(Trauma 
Triage Level 1) 
B = จำนวนผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉินทั้งหมด(Trauma Triage Level 1) 
(A/B) X 100 

 สูตรคำนวณตัวชี้วัด 
3(Non Trauma) 

A = จำนวนผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉินที่เสียชีวิตภายใน 24 ชั่วโมง(Non 
TraumaTriage Level 1) 
B = จำนวนผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉินทั้งหมด(Non Trauma Triage Level 1) 
(A/B) X 100 

10. เกณฑ์การให้คะแนน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
1.ดำเนินการตามกิจกรรมในข้อ 1 ดังนี้  
    -ส่งข้อมูลทันเวลา น้อยกว่าร้อยละ   70        คะแนน= 0 
    -ส่งข้อมูลทันเวลามากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 70     คะแนน= 1 
2.ดำเนินการตามกิจกรรมในข้อ 1-2           คะแนน = 2 
3.ดำเนินการตามกิจกรรมในข้อ 1-3           คะแนน = 3  
4.ดำเนินการตามกิจกรรมในข้อ 1-4 และมีผลลัพธ์ “ไม่ผ่านเกณฑ์” คือ
อัตราการเสียชีวิตของผู้ เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉินภายใน 24 ชั่วโมง (รวม 
Trauma และ Non-trauma) มากกว่า ร้อยละ 6  คะแนน  = 4 
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 5.ดำเนินการตามกิจกรรมในข้อ 1-4คะแนน และมีผลลัพธ์ “ผ่านเกณฑ์” คือ 
    5.1 อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ชั่วโมง
(Trauma) 
น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 24หรืออัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤต
ฉุกเฉิน ภายใน 24 ชั่วโมง(Non-trauma) น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 4 
(อย่างใดอย่างหนึ่ง) 
คะแนน  = 4.5  
     5.2 อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ชั่วโมง
(Trauma) 
น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 24และอัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤต
ฉุกเฉิน ภายใน 24 ชั่วโมง(Non-trauma) น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 4 
(ผ่านทั้งสองอย่าง) 
คะแนน  = 5 

11. ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 
11.1 ชื่อ-สกุลนางแสงเดือน โสภา ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
โทรศัพท์ที่ทำงาน043-221125 โทรสาร0-4327-1271 
โทรศัพท์มือถือ08-1380-3219 E-mail :sangdern.sopa@gmail.com 
กลุ่มงาน ควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 
     11.2 ชื่อ-สกุลนางวราภรณ์  ชูคันหอม ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
โทรศัพท์ที่ทำงาน0-4327-1271 โทรสาร0-4327-1271 
โทรศัพท์มือถือ08-1544-4742 E-mail : epidkk_ncd@yahoo.com 
กลุ่มงาน ควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 

 

 
 
 
 
 
 
 



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพ จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2564 202 

 

 

1. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการสุขภาพตนเองแก่ประชาชน ชุมชน
อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน 

2. เป้าประสงค์ที3่ ปัญหาการเจ็บป่วยในโรคที่ป้องกันได้ลดลง ชุมชนมีความเข้มแข็งในการ
จัดการสุขภาพและสร้างค่านิยมสุขภาพได้ด้วยตนเอง 

3. รหัสตัวชี้วัด K204 
4. ชื่อตัวชี้วัด คะแนนความสำเร็จของการดำเนินงานป้องกันควบคุมวัณโรค 
5. เกณฑ์  
6. น้ำหนัก  
7. ผลงาน  
คำนิยาม 1.ความสำเร็จการรักษาหมายถึงผู้ป่วยวัณโรคที่มีผลการรักษาหายร่วมกับ

รักษาครบ 
            1.1 รักษาหาย (Cured) หมายถึงผู้ป่วยวัณโรคปอดที่มีผลตรวจพบ
เชื้อวัณโรคทางห้องปฏิบัติการยืนยันเมื่อเริ่มการรักษาและต่อมาตรวจไม่พบ
เชื้อวัณโรคทางห้องปฏิบัติการอย่างน้อยหนึ่งครั้งก่อนสิ้นสุดการรักษาและใน
เดือนสุดท้ายของการรักษา 
          1.2 รักษาครบ (Treatment Completed) หมายถึงผู้ป่วยวัณโรคที่
รักษาครบกำหนดโดยไม่มีหลักฐานที่แสดงว่าการรักษาล้มเหลวซึ่งผู้ป่วย
ดังกล่าว ไม่มีเอกสารที่แสดงผลการตรวจเสมหะในเดือนสุดท้ายของการรักษา
ทั้งนี้มีผลตรวจเสมหะอย่างน้อยหนึ่งครั้งก่อนสิ้นสุดการรักษาเป็นลบ รวมทั้ง
ผู้ป่วยที่ไม่ได้ตรวจหรือไม่มีผลตรวจ 
   2. ผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่หมายถึงผู้ป่วยที่ไม่เคยรักษาวัณโรคมาก่อน
และผู้ป่วยที่รักษาวัณโรคน้อยกว่า 1 เดือนและไม่เคยขึ้นทะเบียนในแผนงาน
วัณโรคแห่งชาติแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ 
          2.1 ผู้ ป่ ว ย ที่ มี ผ ล ต ร ว จ ยื น ยั น พ บ เชื้ อ  (Bacteriologically 
confirmed: B+) หมายถึงผู้ป่วยที่มีผลตรวจเสมหะเป็นบวกอาจจะเป็นการ
ตรวจด้วยวิธี Smear microscopy หรือ culture หรือวิธีMolecularหรือ
วิธีการอ่ืนๆที่องค์การอนามัยโลกรับรอง 
          2.2 ผู้ป่วยที่วินิจฉัยด้วยลักษณะทางคลินิก (Clinically diagnosed: 
B - ) หมายถึงผู้ป่วยที่มีผลตรวจเสมหะเป็นลบแต่ทำการวินิจฉัยด้วยวิธีการ
ตรวจเอ็กซเรย์รังสีทรวงอกหรือมีลักษณะทางคลินิกเข้าได้กับวัณโรค 
   3. ความครอบคลุมการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่  และกลับเป็นซ้ำ (TB 
Treatment Coverage) หมายถึงอัตราการค้นพบและขึ้นทะเบียนผู้ป่วยวัณ
โรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ (TB Treatment Coverage) ที่ในปีงบประมาณ 
2563 ( 1 ตุลาคม 2562–30 กันยายน 2563) โดยเทียบกับค่าคาดประมาณ
ของประชากร (153/แสนประชากร) 
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เกณฑ์เป้าหมาย 
 
 

อัตราความสำเร็จการรักษาผูป้่วยวัณโรคปอดรายใหม่ 
ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565 

85 88 90 
 

วัตถุประสงค์ 1.เพ่ือให้ผู้ติดเชื้อวัณโรคและผู้ป่วยวัณโรคเข้าถึงระบบบริการสุขภาพในด้าน
การตรวจวินิจฉัย ป้องกัน ดูแลรักษาที่ได้มาตรฐานและรักษาหายรักษาครบ 
2..เพ่ือพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพในการตรวจวินิจฉัย ป้องกัน ดูแล
รักษาผู้ติดเชื้อวัณโรคและผู้ป่วยวัณโรคของสถานบริการสาธารณสุข 

8. กลุ่มเป้าหมาย        1. กลุ่มเป้าหมายสำหรับการประเมินอัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วย
วัณโรคปอดรายใหม่คือผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ที่ข้ึนทะเบียนในไตรมาสที่ 1 
ของปีงบประมาณ 2564 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2563) ที่เป็นผู้ป่วยไทย
ผู้ป่วยไม่ใช่ไทยและผู้ป่วยในเรือนจำที่รักษาในโรงพยาบาลรัฐทั้งในและนอก
สังกัดกระทรวงสาธารณสุขไม่รวมโรงพยาบาลเอกชน 
      2.กลุ่มเป้าหมายสำหรับการประเมินร้อยละความครอบคลุมการรักษา
ผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ  (TB Treatment Coverage) คือ
ผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำที่ขึ้นทะเบียนในปีงบประมาณ2564(1 
ตุลาคม 2563– 30 กันยายน 2564) ที่เป็นผู้ป่วยไทยผู้ป่วยไม่ใช่ไทยและ
ผู้ป่วยในเรือนจำที่รักษาในโรงพยาบาลรัฐทั้งในและนอกสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขและโรงพยาบาลเอกชน 

วิธีจัดเก็บข้อมูล บันทึกข้อมูลผู้ป่วยวัณโรค ผ่านโปรแกรมบริหารจัดการข้อมูลรายป่วยวัณโรค
ระดับชาติ (โปรแกรม NTIP online)  

แหล่งข้อมูล  โปรแกรมบริหารจัดการข้อมูลรายป่วยวัณโรคระดับชาติ(NTIP online)  
รายการข้อมูล - จำนวนผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ของผู้ป่วยวัณโรคทุกประเภทที่ข้ึน

ทะเบียนรักษาโดยมีผลการรักษาหาย (Cured) รวมกับรักษาครบ  
(Completed) 
- จำนวนผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนรักษา 
- จำนวนผู้ป่วยวัณโรคทุกประเภทรายใหม่และกลับเป็นซ้ำที่ขึ้นทะเบียนรักษา 

9. สูตรคำนวณตัวชี้วัด อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียน ในไตร
มาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2564 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2563)
คำนวณจากสูตรคำนวณ   =   (A/B) x 100 
A = จำนวนผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ที่ขึ้นทะเบียน ในไตรมาสที่ 1 ของ
ปีงบประมาณ 2564 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2563) โดยมีผลการรักษา
หาย (Cured) รวมกับรักษาครบ (Completed) โดยครบรอบรายงาน
ผลการรักษาวันที่ 30 กันยายน 2564 
B = จำนวนผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ที่ขึ้นทะเบียน ในไตรมาสที่ 1 ของ
ปีงบประมาณ 2564 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2563) 
ร้อยละความครอบคลุมการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ 
(TB Treatment Coverage) ที่ข้ึนทะเบียนในปีงบประมาณ 2564 
(1 ตุลาคม 2563-30 กันยายน 2564)คำนวณจาก 



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพ จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2564 204 

 

 

สูตรคำนวณ  =  (A/B) x 100 
A = จำนวนผู้ป่ วยวัณ โรครายใหม่และกลับ เป็ นซ้ ำ (TB Treatment 

Coverage) ที่ค้นพบและขึ้นทะเบียนในปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 
2563-30 กันยายน 2564) 

B = จำนวนคาดประมาณการผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ  
(TB Treatment Coverage) ที่ข้ึนทะเบียนในปีงบประมาณ 2564 
(1 ตุลาคม 2563-30 กันยายน 2564)คิดจากอัตรา 153 ต่อประชากร 
แสนคน 
หมายเหตุ  ข้อมูลประชากรอ้างอิงจากฐานข้อมูล HDC 

ระยะเวลาประเมินผล ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานทุกไตรมาส  
ขั้นตอนที่ 1และ 2  ประเมินผล  ไตรมาส 1 และ 2  
ขั้นตอนที่ 3  ประเมินผล  ไตรมาสที่ 3   
ขั้นตอนที่ 4  ประเมินผล  ไตรมาสที่ 4  

10.เกณฑ์การให้คะแนน กำหนดเป็นขั้นตอนของความสำเร็จแบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น๕ขั้นตอน
พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการดำเนินงานตามเป้าหมายแต่ละ
ขั้นตอนดังนี้ 
 

ชื่อตัวชี้วดั ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ขั้นตอนท่ี 1 ขั้นตอนท่ี 2 ขั้นตอนท่ี 3 ขั้นตอนท่ี 4 

คะแนน
ความสำเร็จของ
การดำเนินงาน
ป้องกันควบคุม
วัณโรค 

1     
2     
3     
4     
5     

 

รายละเอียดการดำเนินงานขั้นตอนต่าง ๆ ตามเอกสารแนบท้าย 

วิธีการประเมิน เปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับค่าเป้าหมาย 
อัตราผลสำเร็จของการรักษาวัณโรคปอดรายใหม่ (ไตรมาสที่ 1/2564) 
มากกว่าร้อยละ 88 แยกเป็นระดับ CUP 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline Data) ผลการ
ดำเนินงานย้อนหลัง 3 ปี 
(2561-2563) 

Baseline data หน่วยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปงีบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 

อัตราความสำเร็จการรักษา
วัณโรคปอดรายใหม่** 

ร้อยละ 87.50 87.47 82.1*** 

หมายเหตุ ** อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ที่ขึ้น
ทะเบียน ในไตรมาสที่ 1 ของแต่ละปีงบประมาณ 
*** ไม่คิดรวมอยู่ระหว่างการรักษา ร้อยละ 5.8 

รายละเอียดข้อมูล 
พื้นฐาน (Baseline Data) 
ผลการดำเนิน ปี 2563 
แยกรายอำเภอ  

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 
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วิธีรายงาน  1. รายงานตามแบบฟอร์มแนบท้าย 
2. รายงานจากโปรแกรม NTIP online 

11.ผู้รับผิดชอบ / ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 
ชื่อ-สกุลนางสาวสุภควดี ธนสลีังกูร ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
กลุ่มงาน ควบคุมโรคติดต่อ หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 
โทรศัพท์0-4322-1125 ต่อ124 โทรสาร 0-4322-4037 
โทรศัพท์มือถือ08-9710-7206 E-mail:supakawadee@gmail.com 
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รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน (Baseline Data) ผลการดำเนิน ปี 2563  อัตราผลสำเร็จของการรักษาวัณโรค
ปอดรายใหม่ (ที่ข้ึนทะเบียนไตรมาสที่ 1/2563)  และความครอบคลุมของการรักษา แยกรายCUP(ข้อมูล ณ 

วันที่ 18 กันยายน 2563) 

ที ่ CUP อัตราความสำเร็จของการรักษา 
(Success rate) 

ความครอบคลุมของการรักษา 
(Treatment coverage) 

เป้าหมาย(ร้อยละ) ผลงาน(ร้อยละ) เป้าหมาย(ร้อยละ) ผลงาน(ร้อยละ) 
1 ขอนแก่น > 85 77.17 82.5 91.50 
2 เขาสวนกวาง > 85 100 82.5 89.98 
3 ชนบท > 85 100 82.5 83.66 
4 ชุมแพ > 85 82.61 82.5 67.73 
5 ซำสูง > 85 80.0 82.5 123.91 
6 น้ำพอง > 85 74.29 82.5 134.43 
7 บ้านไผ่ > 85 86.36 82.5 84.59 
8 บ้านฝาง > 85 90.91 82.5 112.85 
9 เปือยน้อย > 85 33.33 82.5 81.24 
10 พระยืน > 85 100 82.5 80.63 
11 พล > 85 75.0 82.5 77.39 
12 ภูผาม่าน > 85 100 82.5 53.40 
13 ภูเวียง > 85 71.43 82.5 48.57 
14 มัญจาคีรี > 85 77.78 82.5 85.93 
15 แวงน้อย > 85 80.0 82.5 63.72 
16 แวงใหญ่ > 85 100 82.5 64.01 
17 ศรีนครินทร์ > 85 56.90 82.5 - 
18 กระนวน > 85 78.57 82.5 83.54 
19 สิรินธร > 85 70.0 82.5 121.95 
20 สีชมพู > 85 69.23 82.5 68.35 
21 หนองเรือ > 85 60.0 82.5 94.15 
22 หนองสองห้อง > 85 83.33 82.5 70.14 
23 อุบลรัตน์ > 85 72.73 82.5 78.61 
24 โนนศิลา > 85 100 82.5 73.48 
25 โคกโพธิ์ไชย > 85 40.0 82.5 74.14 
26 หนองนาคำ > 85 75.0 82.5 71.16 
27 เวียงเก่า > 85 100 82.5 72.04 

หมายเหตุ  ผลงานอัตราความสำเร็จ อยู่ระหว่างการรักษาระดับจังหวัด ร้อยละ 13.09 
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รายละเอียดการดำเนินงาน 

ขั้นตอน
ที ่

รายละเอียดการดำเนินงาน คะแนน เอกสาร/หลักฐานการประเมิน 

1 -ทบทวนและวิเคราะห์สถานการณ์วัณโรคและผล
การดำเนินงานตามแผนงานวัณโรคปี2562-2563 
 
-วิเคราะห์สถานการณ์ขนาดและความรุนแรงของ
ปัญหากลุ่มเสี่ยง/กลุ่มเป้าหมายพื้นที่เป้าหมาย
ช่องว่างและปัญหาอุปสรรคที่ส่ งผลต่อการ
เสียชีวิตขาดยาการโอนออกและความครอบคลุม
การค้นพบและขึ้นทะเบียนรักษาของผู้ป่วยวัณโรค
รายใหม่และกลับเป็นซ้ำ 
-ทบทวนมาตรการและวิเคราะห์ช่องว่างปัญหา
อุปสรรคของการดำเนินงานมาตรการการลดโรค
วัณโรคในปี 2563ของพื้นที ่

1.0 -รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์วัณโรคแผนงาน
วัณโรคของประเทศประกอบด้วยสถานการณ์วัณ
โรคและผลการดำเนินงานตามแผนงานวัณโรคปี 
2562-2563 
-สถานการณ์ขนาดและความรุนแรงของปัญหากลุ่ม
เสี่ยง/กลุ่มเป้าหมายพื้นที่เป้าหมายช่องว่างและ
ปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลต่อการเสียชีวิตขาดยาการ
โอนออกและความครอบคลุมการค้นพบและขึ้น
ทะเบียนรักษาของผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับ
เป็นซ้ำ 
-มาตรการและวิเคราะห์ช่องว่างปัญหาอุปสรรคของ
การดำเนินงานมาตรการการลดโรควัณโรคในปี  
2563ของพื้นที ่
รายงานผลการดำเนินงานตามแบบฟอร์มที่ 1 

2 จัดทำแผนปฏิบัติการและกิจกรรมสำคัญที่จะ
ตอบสนองต่อการป้องกันควบคุมและลดปัญหา
การเสียชีวิตขาดยาการโอนออกและเพิ่มความ
ครอบคลุมการค้นพบและขึ้นทะเบียนรักษาของ
ผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำของพื้นที ่

1.0 เอกสารแผนปฏิบัติการและกิจกรรมสำคัญที่จะ
ตอบสนองต่อการป้องกันโรคควบคุมและลดโรควัณ
โรคของพื้นที่ 
รายงานผลการดำเนินงานตามแบบฟอร์มที่ 2 

3 1. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดรอบ 6 
เดือนแรกและมีผลสำเร็จของกิจกรรมตามตัวช้ีวัด
ร้อยละ  50 พร้อมทั้ งสรุปผลการดำเนินงาน
ปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะ 
2. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่กำหนด  9
เดือนแรกและมีผลสำเร็จของกิจกรรมตามตัวช้ีวัด
ร้อยละ  50 พร้อมทั้ งสรุปผลการดำเนินงาน
ปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะ 
3. สรุปและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการปี 2564ระบุปัจจัยความสำเร็จบท
เรียนรู้Good practice พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรค
และข้อเสนอแนะเพื่ อนำไปสู่การปรับปรุง/
พัฒนาการดำเนินงานในปี 2565 

1.0 1. รายงานความก้าวหน้าและผลการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการและกิจกรรมสำคัญตามที่ 
กำหนดไว้ในรอบ 6 เดือน 
2. รายงานความก้าวหน้าและผลการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการและกิจกรรมสำคัญตามที่
กำหนดไว้ในรอบ 9 เดือน 
รายงานผลการดำเนินงานตามแบบฟอร์มที่ 3 
รายงานผลการดำเนินงานตามแบบฟอร์มที่ 4 
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ขั้นตอน
ที ่

รายละเอียดการดำเนินงาน คะแนน เอกสาร/หลักฐานการประเมิน 

4 ประเมินผลลัพธ์ของการดำเนินงานโดยวัดจาก 
1.อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอด
รายใหม่ประเมินจากผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ที่
ขึ้นทะเบียนในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 
2564 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563) ครบรอบ
รายงานและประเมินผลการรักษาวันที่  30
กันยายน 2564 เพื่อนำผลการรักษา(Outcome) 
ไปรายงานเป็นผลลัพธ์ของตัวช้ีวัด ภายในวันที่ 
30 กันยายน 2564 
ดังนี ้
คะแนน 0 0.5 1 
ร้อยละ <80 ตั้งแต่ 80 แต่

น้อยกว่า88 
>88 

 
2.ร้อยละความครอบคลุมการรักษาผู้ป่วยวัณโรค
รายใหม่ และกลับ เป็ นซ้ ำที่ ขึ้ นทะ เบี ยน ใน
ปี งบประมาณ  2564 ครบรอบรายงานการ
ประเมินวันที่ 30 กันยายน 2564 
ดังนี ้
คะแนน 0 0.5 1 
ร้อยละ <80 ตั้งแต่ 80 แต่

น้อยกว่า85 
>85 

 

2.0 รายงานการประเมินผลลัพธ์ของการดำเนินงาน
โดยวัดจาก 
1.อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอด
รายใหม่ประเมินจากผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ที่
ขึ้นทะเบียนในไตรมาสที่  1 ของปีงบประมาณ
2564 (เดือนตุลาคม -ธันวาคม  2563)ครบรอบ
รายงานผลการรักษาวันท่ี30 กันยายน2563 
 
2.ร้อยละความครอบคลุมการรักษาผู้ป่วยวัณโรค
ราย ให ม่ แ ล ะกลั บ เป็ น ซ้ ำที่ ขึ้ น ท ะ เบี ยน ใน
ปีงบประมาณ  2564ครบรอบรายงานวันที่30 
กันยายน 2564 
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแบบฟอร์มที่ 4 
รายงานจากโปรแกรม NTIP 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพ จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2564 209 

 

 

แบบฟอร์มที่ 1 
รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์วัณโรคแผนงานวัณโรคในพื้นที่ที่รับผิดชอบของแต่ละอำเภอ 

หน่วยงาน............................................................................................................... 
รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์วัณโรคแผนงานวัณโรคปี  2562-2563ในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบของแต่ละอำเภอ
ประกอบด้วย 
1. สถานการณ์วัณโรคและผลการดำเนินงานตามแผนงานวัณโรคปี 2562-2563 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
2. สถานการณ์ขนาดและความรุนแรงของปัญหากลุ่มเสี่ยง/กลุ่มเป้าหมายพ้ืนที่เป้าหมายช่องว่างและปัญหา
อุปสรรคที่ส่งผลต่อการเสียชีวิตขาดยาและการติดตามผลการรักษาของผู้ป่วยวัณโรคจากระบบข้อมูลผู้ป่วยวัณโรค 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
มาตรการและวิเคราะห์ช่องว่างปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงานมาตรการการลดโรควัณโรคในปี  2563ของ
พ้ืนที่ที่รับผิดชอบของอำเภอ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
มาตรการแนวทางแผนงานและกิจกรรมสำคัญที่จะตอบสนองต่อการป้องกันควบคุมและลดปัญหาการเสียชีวิต
การขาดยาพัฒนาระบบการส่งต่อและติดตามผลการรักษาวัณโรคในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

ผู้รายงาน....................................................................... 
ตำแหน่ง........................................................................ 
วัน/เดือน/ปี ................................................................. 
โทรศัพท.์.......................................................................  
Email………………………………………………………………….. 
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แบบฟอร์มที่ 2 
แผนปฏิบัติการและมาตรการดำเนินงานป้องกันควบคุมวัณโรคประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564 

ภายใต้การดำเนินงานตัวชี้วัด: ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานป้องกันควบคุมวัณโรค 
หน่วยงาน............................................................................................................... 

 
มาตรการ กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย/

พื้นที่เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด ผลผลิต ช่วงเวลาดำเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 
ผู้จัดทำแผน..............................................................       ผู้อนุมัติแผน.............................................................. 
ตำแหน่ง....................................................................       ตำแหน่ง.................................................................... 
วันที่............................................................................      วันที่............................................................................ 
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แบบฟอร์มที่ 3 
แบบรายงานความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ 

ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564 
รอบ 6 เดือนและรอบ 9 เดือน 

ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานป้องกันควบคุมวัณโรค 
หน่วยงาน............................................................................................................... 

 
1. รายงานความก้าวหน้าและสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและกิจกรรมสำคัญ 

มาตรการ กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย /พื้นที่
เป้าหมาย 

ความก้าวหน้า ผลการ
ดำเนินงาน ปัญหา

อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
มาตรการที่ 1  

 
  

มาตรการที่ 2  
 

  

มาตรการที่ 3  
 

  

มาตรการที่....  
 

  

มาตรการที่....  
 

  

2. ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง/พัฒนาการดำเนินงาน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
3. ปัญหาอุปสรรคและช่องว่างในการดำเนินงานในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

ผู้รายงาน....................................................................... 
ตำแหน่ง........................................................................  
วัน/เดือน/ปี ................................................................. 
โทรศัพท.์....................................................................... 
อีเมล์..............................................................................  
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แบบฟอร์มที่ 4 
แบบรายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563 

ตัวช้ีวัด : ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานป้องกันควบคุมวัณโรค 
หน่วยงาน............................................................................................................... 

 
1.รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและกิจกรรมสำคัญที่จะตอบสนองต่อการป้องกันควบคุม
และลดปัญหาการเสียชีวิตการขาดยาพัฒนาระบบการส่งต่อและติดตามผลการรักษาวัณโรคในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ
โดยมีความสอดคล้องกับสถานการณ์วัณโรคของแต่ละพ้ืนที่และความครอบคลุม 3 มาตรการหลัก (มาตรการที่ 
1 ลดการเสียชีวิตมาตรการที่ 2 ลดการขาดยาและมาตรการที่ 3 พัฒนาระบบการส่งต่อและติดตามการรักษา
ผู้ป่วยวัณโรคทุกราย) 

มาตรการ กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย /พื้นที่
เป้าหมาย 

ความก้าวหน้า ผลการ
ดำเนินงาน ปัญหา

อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
มาตรการที่ 1  

 
  

มาตรการที่ 2  
 

  

มาตรการที่ 3  
 

  

มาตรการที่....  
 

  

มาตรการที่....  
 

  

 
 
2.รายงานการประเมินผลลัพธ์ของการดำเนินงานโดยวัดจากอัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดราย
ใหม่ในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
หน่วยงาน ผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ประเมินจากผูป้่วยวัณโรคปอดรายใหม่ 

ที่ขึ้นทะเบียนในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2564 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2563) 
ความครอบคลุมการรักษาผู้ป่วยวัณโรค 

รายใหม่และกลับเป็นซ้ำ 
(TB Treatment Coverage) เป้าหมาย

ร้อยละ82.5 (ณ 30 ก.ย.64) 
จำนวนทีข่ึ้น
ทะเบียน
(ราย) 

อัตราความสำเร็จ
การรักษาวณัโรค
ปอดรายใหม ่

อัตราการขาด
ยาของผู้ป่วย
วัณโรคปอด
รายใหม ่

อัตราการตาย 
ของผู้ป่วยวัณ
โรคปอดรายใหม ่

อัตราการโอนออก
และไม่มีผลการรักษา
ของผู้ป่วยวัณโรค
ปอดรายใหม ่

จำนวน ร้อยละ 

        
        
        
 
ที่มา........................ ข้อมูล ณ วันที่.................. 
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3.ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง/พัฒนาการดำเนินงาน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4.ปัจจัยความสำเร็จบทเรียนรู้ Good practice ของการดำเนินงานในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5.ปัญหาอุปสรรคและช่องว่างในการดำเนินงานในพื้นที่รับผิดชอบ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ผู้รายงาน.................................................................. ..... 
ตำแหน่ง........................................................................  
วัน/เดือน/ปี ................................................................. 
โทรศัพท.์.......................................................................  
อีเมล์..............................................................................  
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1. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการสุขภาพตนเองแก่ประชาชน ชุมชน
อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน 

2. เป้าประสงค์ที3่ ปัญหาการเจ็บป่วยในโรคที่ป้องกันได้ลดลง ชุมชนมีความเข้มแข็งในการจัดการ
สุขภาพและสร้างค่านิยมสุขภาพได้ด้วยตนเอง 

3. รหัสตัวชี้วัด  
4. ชื่อตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จในการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขของหน่วยงาน

ระดับอำเภอกรณี การระบาด COVID 19  
5. เกณฑ์  
6. น้ำหนัก  
7. ผลงาน  
7.1คำนิยาม การจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Public Health Emergency 

Management) หมายถึง รูปแบบการจัดการเหตุการณ์การเกิดโรคและภัยคุกคาม
สุขภาพอย่างรวดเร็วและเป็นระบบ ครอบคลุมทุกระยะตั้งแต่การดำเนินการเพ่ือ
ป้องกัน ลดความเสี่ยง และผลกระทบก่อนเกิดภาวะฉุกเฉิน (Prevention) การ
เตรียมความพร้อมรองรับภาวะฉุกเฉิน (Preparedness) การตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 
(Respond) และการฟ้ืนฟูหลังเกิดภาวะฉุกเฉิน (Recovery) 
 ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operation Center: 
EOC) หมายถึง สถานที่ที่ใช้ในปฏิบัติงานร่วมกันของกลุ่มภารกิจต่างๆ ภายใต้
ระบบบัญชาการเหตุการณ์ในระดับอำเภอ เพื่อการสนับสนุนการบริหารสั่งการ 
ประสานงาน การแลกเปลี่ยนข้อมูล และทรัพยากรให้เกิดขึ้นอย่างสะดวก
รวดเร็วในภาวะฉุกเฉิน ในที่นี้นอกเหนือจากจะหมายถึงห้องทำงานและ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานแล้ว ยังหมายรวมถึงระบบงาน และบุคลากรที่ร่วม
ปฏิบัติงานในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขด้วย   
 ระบบบัญชาการเหตุการณ์  (Incidence Commander System 
: ICS)  หมายถึง ระบบบริหาร สั่งการ ประสานงาน และดำเนินงานที่เป็น
มาตรฐาน ลดช่องว่างและจุดอ่อนของการทำงานตามโครงสร้างองค์การใน
ภาวะปกติ เพ่ือสนับสนุนการจัดการภาวะฉุกเฉินให้มีประสิทธิภาพ  
 Activate EOC หมายถึง การนำระบบบัญชาการเหตุการณ์ภาวะ
ฉุกเฉิน (ICS) มาใช้ในกรณีเกิดเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขขึ้น  

แ ผ น เผ ชิ ญ เห ตุ  ( Incident Action Plan : IAP) ห ม า ย ถึ ง 
แผนปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินที่กำหนดขึ้นโดยผู้บัญชาการเหตุการณ์
ร่วมกับกลุ่มยุทธศาสตร์ภายใต้ระบบบัญชาการเหตุการณ์ ที่กำหนดเป้าหมาย 
ระยะเวลา ยุทธศาสตร์ วิธีการปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน รวมทั้งกลุ่มงาน/
ฝ่าย ที่นำไปปฏิบัติ 

แ ผ น ป ร ะค อ งกิ จ ก า ร  (Business Continuity Plan : BCP) 
หมายถึง แผนงานที่กำหนดขั้นตอนและวิธีการดำเนินการเพ่ือรองรับหรือเรียก
คืนการดำเนินงานให้กลับสู่ภาวะปกติ สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง เมื่อ 
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 มีเหตุการณ์ต่างๆที่ทำให้การปฏิบัติงานปกติหยุดชะงัก เช่น อุบัติเหตุ ภัย
ธรรมชาติ อัคคีภัย อุทกภัย การก่อเหตุวินาศกรรม หรือการระบาดของ
โรคติดต่อร้ายแรง เป็นต้น 

ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (Situation Awareness Team : SAT)
หมายถึง ทีมปฏิบัติการที่มีความสามารถในการวบรวมข้อมูล เพ่ือติดตาม 
ตรวจจับ และประเมินสถานการณ์  พร้อมทั้งแจ้งเตือนแก่ผู้บริหารและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณาตอบสนองต่อสถานการณ์นั้น ๆ  

ทีมปฏิบัติการ/ส่วนภารกิจปฏิบัติการ (Operation Section)
หมายถึง ทีมภาคสนามที่สามารถลงพ้ืนที่ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโรคและภัยสุขภาพที่ลงปฏิบัติการ เช่น MERT, EMS, MCAT, 
CDCU/SRRT 

   7.2 เกณฑ์เป้าหมาย 
 
 
 

อำเภอมีการผลการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้ 
1. จัดทำโครงสร้างระบบบัญชาการเหตุการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุข ( ICS) 

เพ่ือรองรับศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ 
(SAT) ของอำเภอ ให้เป็นปัจจุบัน และจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์เพ่ือรองรับ
การเปิด EOC 

2. อำเภอมี Stock Logistic ตามที่กำหนด มีเพียงพอใช้ได้ไม่น้อยกว่า 30 วัน 
3. อำเภอมีแผนปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (IAP) กรณีเกิดการระบาดโรค 

COVID-19  
4. นำระบบ ICS มาใช้จริงอย่างน้อย 1 ครั้ง (กรณีไม่มีเหตุการณ์ฉุกเฉินทาง

สาธารณสุขเกิดขึ้น ต้องกำหนดการซ้อมแผนอภิปรายบนโต๊ะ หรือฝึกปฏิบัติ
จริง ในกรณีการระบาดของโรค COVID-19  

   7.3 วัตถุประสงค์ เพ่ือให้อำเภอมีความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินในกรณี มีการระบาดของโรค 
COVID-19 ในพ้ืนที่ 

8. กลุ่มเป้าหมาย  26 อำเภอ 
รายการข้อมูล คำสั่งระบบบัญชาการเหตุการณ์  แผนเผชิญเหตุรายงาน Stock Logistic 

รายงานการซ้อมแผนพร้อมภาพถ่าย 
9. การประเมินผล - 
ระยะเวลาประเมินผล ตุลาคม 2563- กันยายน 2564 
10.เกณฑ์การให้คะแนน เกณฑ ์ คะแนน 

1. จัดทำโครงสร้างระบบบัญชาการเหตุการณ์ฉุกเฉินทาง
สาธารณสุข (ICS) เพื่อรองรับศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน 
(EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ของอำเภอ ให้เป็น
ปัจจุบัน และจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์เพื่อรองรับการเปิด 
EOC ของอำเภอ 

ผ่านขั้นที่ 1 
1   คะแนน 

2. อำเภอมี Stock Logistic ตามที่กำหนด มีเพียงพอใช้ได้ไม่น้อย
กว่า 30 วัน 

ผ่านขั้นที่ 1 และ 2 
2   คะแนน 
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 3. อำเภอมีแผนปฏบิัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (IAP) กรณีเกิด
การระบาดโรค COVID-19  

ผ่านขั้นที่ 1 2 และ  3 
3 คะแนน 

4. นำนำระบบ ICS มาใช้จริงอย่างน้อย 1 ครั้ง (กรณีไม่มี
เหตุการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุขเกิดขึ้น ต้องกำหนดการซ้อม
แผนอภิปรายบนโต๊ะ หรือฝึกปฏิบัติจริง ในกรณีการระบาด
ของโรค COVID-19 

ผ่านขั้นที่ 1 2 3 และ 4 
5 คะแนน 

 
วิธีการประเมิน ประเมินระดับความสำเร็จ 
วิธีการประเมินผล 1. สำเนาคำสั่งระบบบัญชาการเหตุการณ์ 

2. แผน IAP 
3. รายงาน Stock Logistic ตามกำหนด มีเพียงพอใช้ได้ไม่น้อยกว่า 30 วัน 
4.รายงานการซ้อมแผนหรือการ Activate EOC  พร้อมภาพถ่าย 

11.ผู้รับผิดชอบ / ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 
ชื่อ-สกุล  นายวัฒนา  นิลบรรพต ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
กลุ่มงาน ควบคุมโรคติดต่อ หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 
โทรศัพท์0-4322-1125 ต่อ124 โทรสาร 0-4322-4037 
โทรศัพท์มือถือ08-7428-2191 E-mail : wattana.nin@gmail.com 
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1. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการสุขภาพตนเองแก่ประชาชน ชุมชน
อย่างเข้มแข็ง และยั่งยืน 

2. เป้าประสงค์ที่ 4 ระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิมีมาตรฐาน 
3. รหัสตัวชี้วัด K206 
4. ชื่อตัวชี้วัด ระดับคะแนนการพัฒนาศักยภาพ อสม.หมอประจำบ้านและผู้ป่ วย

กลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
5. เกณฑ์ 1. ร้อยละ อสม.หมอประจำบ้านที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ มีทักษะการดูแล

กลุ่มผู้ป่วยเป้าหมายตามเกณฑ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70  
2. กลุ่มผู้ป่วยเป้าหมายทุกหมู่บ้าน/ชุมชน ได้รับการดูแลจาก อสม.หมอประจำ

บ้าน 1 คน ต่อ ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมาย 4 คน มีคุณภาพชีวิตที่ดี กลุ่มผู้ป่วย
เป้าหมายประกอบด้วย  
1) กลุ่มติดบ้าน ได้รับการดูแลเยี่ยมบ้าน ≥ ร้อยละ 80  
2) กลุ่มติดเตียง ได้รับการดูแลเยี่ยมบ้าน ≥ ร้อยละ 80  
3) ผู้ป่วยระยะท้ายได้รับการดูแลเยี่ยมบ้านในชุมชน ≥ ร้อยละ 80  
4) เด็ก 0-5 ปี ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับติดตาม ≥ ร้อยละ 90 

6. น้ำหนัก  
7. ผลงาน 
   7.1 รายการข้อมูล 

ชุดข้อมูลท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพ อสม.หมอประจำบ้าน 
 A = จำนวน อสม.ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามหลักสูตร อสม.หมอ                 

ประจำบ้านในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของ CUP         
B = จำนวนเป้าหมาย อสม.หมอประจำบ้านที่ได้รับการจัดสรรราย CUP 
ชุดข้อมูลท่ี 2 การดูแลคุณภาพชีวิตกลุ่มผู้ป่วย รายข้อ 
 A = จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลมีคุณภาพชีวิตที่ดี รายข้อ 
 B = จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด รายข้อ 

   7.2 นิยาม 1. อสม. มีศักยภาพเป็น อสม. หมอประจำบ้าน หมายถึง อสม. ที่ผ่าน                       
การอบรมตามหลักสูตร มีความรู้และทักษะในการดูแลสุขภาพคนในชุมชน
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

2. ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมาย หมายถึง  ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อ  
   เรื้อรัง (NCD) ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรงั (CKD) เด็ก 0-5 ปีที่มีพัฒนาการล่าช้า 
3. คุณภาพชีวิตที่ดี หมายถึง ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลด้านร่างกาย  
   จิตใจ ความสัมพันธ์ทางสังคม และ สิ่งแวดล้อม จนมีผลลัพธ์ตามเกณฑ์ 
   สุขภาพที่กำหนด 

   7.3 วิธีรายงาน 1. การบันทึกผลลัพธ์การพัฒนาศักยภาพ อสม.หมอประจำบ้าน ผ่านเว็บไซต์  
   WWW.Thaiphc.net 
2. การบันทึกผลงานผ่าน Health data center  (HDC)  ราย CUP 

http://www.thaiphc.net/
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   7.4 แหล่งข้อมูล - แบบรายงานผลการจัดบริการผ่าน WWW.Thaiphc.net  
- Health Data Center  (HDC)  ผลการดำเนินงาน รอบที่ 2/2564 

8. กลุ่มเป้าหมาย 1. อสม. ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็น อสม. หมอประจำบ้าน 
2. กลุ่มเป้าหมายได้แก่ ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD) 
ผู้ป่วย โรคไตเรื้อรัง (CKD) เด็ก 0-5 ปีที่มีพัฒนาการล่าช้า ครอบคลุมทุก
หมู่บ้าน/ชุมชน อสม.หมอประจำบ้าน 1 คน ต่อผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมาย 4 คน 

9. ระยะเวลาประเมินผล  
    ไตรมาสที่ 2 และ 4 ปี 2564 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
1.มีหลักสูตรการพัฒนา 
อสม .ห ม อป ระจ ำบ้ าน 
จังหวัดขอนแก่น 
2.อบรมพัฒนาศักยภาพ 
อสม.หมอประจำบ้านตาม
เป้า หมายที่กำหนด 
3.บันทึก อสม.ผ่านการ
อบรมตามห ลั กสู ต รใน
WWW.Thaiphc.net 
 

1.อสม.หมอประจำบ้านทุก
คนมี ชุดข้อมู ลการดู แล
คุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมาย
ในชุมชน (1 คน ต่อ ผู้ป่วย
กลุ่มเป้าหมาย 4 คน) 
2.มีการดำเนินกิจกรรม
ตามแผนการดูแลคุณ ภาพ
ชีวิตที่สอดคล้องกับบริบท
ของกลุ่ ม เป้ า  ห ม าย ใน
ชุมชน 
3.บั นทึ กผลการพัฒ นา
คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ใ น
WWW.Thaiphc.net 

1.มีการเยี่ยมเสริมพลังและ
ติดตามการดำเนินงาน/
สนับสนุน/แก้ไขปัญหา 
2.ประเมินความก้าวหน้า
แผนการดูแลคุณภาพชีวิต
กลุ่มเป้าหมายในชุมชน 

3.บันทึกผลการพัฒนา
คุณภาพชีวิตใน
WWW.Thaiphc.net 
(เพิ่มเติม) 

1 .ป ร ะ เ มิ น ผ ล ลั พ ธ์
กระบวนการพัฒนา ผ่าน
เว็บWWW.Thaiphc.net 
2.สรุปบทเรียนการดูแล
คุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมาย
ในชุมชน รายพื้นท่ี 
 
 

 

10.เกณฑ์การให้คะแนน  เกณฑ์ประเมิน 
คะแนนรายเกณฑ ์
ไม่ผ่าน ผ่าน 

1. อสม.ไดร้ับการพัฒนาศักยภาพตามเกณฑ์    ≥70%  0 1 
2. กลุ่มติดบ้านได้รับการดูแลเยี่ยมบ้าน          ≥80% 0 1 
3. กลุ่มติดเตียงได้รับการดูแลเยี่ยมบ้าน          ≥80% 0 1 
4. ผู้ป่วยระยะท้ายได้รับการดูแลเยี่ยมบ้าน      ≥80%   0 1 
5. เด็ก0-5ปีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับติดตาม ≥90% 0 1 

คะแนนรวมทุกเกณฑ ์ 5 
 

- ข้อที่ 1       ดูข้อมูลจาก WWW.Thaiphc.net  
- ข้อที่ 2 - 5  ดูข้อมูลจาก Health data center  (HDC)   

11.ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 
     11.1 ชื่อ-สกุล นางอนุรักษ์  สะตะ   ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
โทรศัพท์ 0-43-22-11-25  ต่อ 122 , 147 โทรสาร 0-4322-4037 
โทรศัพท์มือถือ  08-9617-6378 E-mail : anuraksata@gmaii.com 
     11.2 ชื่อ-สกุล นายวิระวัติ  นักร้อง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
โทรศัพท์ 0-43-22-11-25  ต่อ 122 , 147 โทรสาร 0-4322-4037 
โทรศัพท์มือถือ  08-8549-9404 E-mail : wirawatnukrong@gmail.com 

 

http://www.thaiphc.net/
http://www.thaiphc.net/
http://www.thaiphc.net/
http://www.thaiphc.net/
http://www.thaiphc.net/
http://www.thaiphc.net/
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
 

พัฒนาคุณภาพสถานบริการตามมาตรฐาน ลดความแออัดและจัดระบบบริการใน
เครือข่ายแบบไร้รอยต่อ 

เป้าประสงค์ที ่6 สถานบริการผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน 

รหัสตัวช้ีวัด 
 

 

ชื่อตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล( รพ.สต.) 
ตามเกณฑ์รพ.สต. ติดดาว  ( 5 ดาว 5 ดี ) 

เกณฑ์ 5  ระดับ 
น้ำหนัก  
7.ผลงาน       
7.1รายการข้อมูล 1.รายชื่อผู้รับผิดชอบ(Project manager)และคณะกรรมการพัฒนาประเมินคุณภาพ

โรงพยาบาล 
ส่งเสริมสุขภาพตำบลตามเกณฑ์รพ.สต.ติดดาวระดับ CUP  
2.เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ประจำปีงบประมาณ 2564 
3.แผนการพัฒนาคุณภาพรพ.สต. ติดดาว ระดับ CUP ประจำปีงบประมาณ2564 
4.สรุปผลคะแนนการประเมินรับรองผลการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาวราย รพ.สต. 
โดยการประเมินรับรองภายใน CUP 
5.สรุปผลคะแนนการประเมินรับรอง รพ.สต.เป้าหมาย (5ดาว) ประจำปีงบประมาณ2564 
โดยทีมคณะกรรมการประเมินรับรอง รพ.สต.ติดดาวระดับโซน 

7.2นิยาม การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. หมายถึง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลได้รับการพัฒนา
คุณภาพให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว  
(รพ.สต. ติดดาว) ที่กำหนดคือ  
5 ดาว 5 ดี โดย 5 ดี ประกอบด้วย บริหารดีประสานงานดีภาคีมีส่วนร่วมบุคลากรดี บริการ
ดีประชาชนมีสุขภาพดี มีเกณฑ์ประเมิน ดังนี้ 
เกณฑ์หมวด 1การนำองค์กรและการจัดการดี 
เกณฑ์หมวด 2 การให้ความสำคัญกับประชากรเป้าหมายชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

เกณฑ์หมวด 3 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 
เกณฑ์หมวด 4 การจัดระบบบริการครอบคลุมประเภทและประชากรทุกกลุ่มวัย  
เกณฑ์หมวด 5 ผลลัพธ์ 

  7.3 วิธีการ
รายงาน 

รายงานผลจากการติดตามประเมินผลงานCUP 2 รอบ 
 รอบท่ี 1 รอบเดือน กุมภาพันธ์2564 (ประเมินผลงานตัดยอด 31มกราคม 2564) 
 รอบท่ี 2 รอบเดือนเมษายน 2564(ประเมินผลงาน ตัดยอด 31มีนาคม 2564) 

7.4 แหล่งข้อมูล 1. ดูเอกสารหลักฐานที่ CUPตามรายการในข้อ 7.1 
2. Website  สสจ.ขอนแก่น  mx.kkpho.go.th/rpst 
3. โปรแกรมบันทึกข้อมูลทรัพยากรสุขภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ 
(gishealth.moph.go.th/PCU) 

 

8.กลุ่มเป้าหมาย   26  อำเภอ  (รพ.สต. 138 แห่ง ) 
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9.การประมวลผลตัวชี้วัด:  กำหนดเป็นระดับขั้นของความสำเร็จ (Milestone) ในการดำเนินงานพัฒนาจนมีผลลัพธ์  
   การพัฒนาตามเกณฑ์ท่ีกำหนดโดยแบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

 

ระดับคะแนน 
ระดับข้ันของความสำเร็จ (Milestone) 

ขั้นที่ 1 ขั้นที่ 2 ขั้นที่ 3 ขั้นที่ 4 ขั้นที่ 5 
1 ✓     

2 ✓ ✓    

3 ✓ ✓ ✓   

4 ✓ ✓ ✓ ✓  

5 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

10.เกณฑ์การ
ให้คะแนน 
 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 มีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน(Project manager) ทีมพ่ีเลี้ยงสหวิชาชีพ  
และคณะกรรมการพัฒนาและประเมินคุณภาพ รพ.สต.ติดดาวระดับ CUP 

 
2 

ผ่านระดับ 1และ 
มีแผนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว  
ระดับ CUP 
 ประจำปีงบประมาณ  2564 ดังนี้ 
1.กำหนดเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว  
2. CUPมีแผนการชี้แจงแนวทางการพัฒนา รพ.สต.ติดดาว ระดับCUPและมีแผน 
การพัฒนาศักยภาพทีมนำ/ทีมประเมินรับรองและบุคลากรรพ.สต.ทุกแห่ง 
3. CUPมีแผนการพัฒนา รพ.สต. ตามส่วนขาดหรือแผนพัฒนาต่อเนื่อง 
4.มีแผนการออกประเมินรับรอง ภายในCUP และแผนนิเทศติดตาม 

 
3 

ผ่านระดับ 1 และ 2และ 
1. มีการดำเนินการตามแผนในข้อ 2 ครบถ้วน 
2.บันทึกผลการประเมินภายใน CUP บนWebsite  สสจ.ขอนแก่น  
mx.kkpho.go.th/rpst 

 
4 

ผ่านระดับ 1, 2 และ3และ 
1. มีการประเมินรับรอง รพ.สต.เป้าหมาย (5ดาว) ประจำปีงบประมาณ2564 

โดยคณะกรรมการประเมินรับรอง ดังนี้ 
1) คณะกรรมการประเมิน รพ.สต.ติดดาวระดับโซน ประเมิน รพ.สต.ที่ยัง 

ไมผ่่านการประเมินฯ 

2) คณะกรรมการประเมิน รพ.สต.ติดดาวระดับ CUP ประเมิน รพ.สต. 
ที่หมดอายุการรับรอง 5 ดาว 

2. บันทึกข้อมูลบน Website สสจ.ขอนแก่น  mx.kkpho.go.th/rpst  
และโปรแกรมบันทึกข้อมูลทรัพยากร(gishealth.moph.go.th/PCU) 

3. มีการวิเคราะห์และสรุปคะแนนผลการประเมินรับรอง รพ.สต. ติดดาว 
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5 

ผ่านระดับ1, 2,3 และ 4 และ 
มี รพ.สต. ผ่านเกณฑ์ฯ รพ.สต. ติดดาว ระดับ  5 ดาว  อย่างน้อย ร้อยละ 95 
สูตรคำนวณตัวชี้วัด :  
        A = จำนวน รพ.สต.  ที่ผ่านเกณฑ์ รพ.สต. ติดดาว ระดับ 5 ดาว 
        B = จำนวน รพ.สต. ทั้งหมดในอำเภอ 
=         A  X  100 
                B  

 

Quick win 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
1.จัดตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาประเมิน รพ.สต.ฯ
ระดับCUPและผู้รับผิดชอบ
งาน รพ.สต.ติดดาวระดับ 
รพ.สต. 
2.CUP มีแผนการชี้แจงแนว
ทางการพัฒนา รพ.สต.ติด
ดาว ระดับCUP และมีแผน 
การพัฒนาศักยภาพทีมนำ/
ที ม ป ระ เมิ น รั บ รอ งแล ะ
บุคลากร รพ.สต.ทุกแห่ง 
3. CUPมีแผนการพัฒนา 
รพ.สต. ตามส่วนขาดหรือ
แผนพัฒนาต่อเนื่อง 

1.รพ.สต.ประเมินตนเอง 
mx.kkpho.go.th/rpst และ
โปรแกรมบันทึกข้อมูล
ทรัพยากร
(gishealth.moph.go.th/ 
PCU) ร้อยละ 100  
2.รพ.สต.ดำเนินตาม
แผนพัฒนาตนเอง โดยทีม
CUP ตามเกณฑ์คุณภาพฯ 
ร้อยละ 100 
3.CUP จัดทำแผนออก
ประเมินฯ 

1.คณะกรรมการระดับCUP 
และโซน ลงประเมิน รพ.สต.
กลุ่มเป้าหมาย 
2.รพ.สต.ที่รับประเมินฯผ่าน
เกณฑ์การประเมินฯระดับ 5 
ดาว ร้อยละ 95 
(สะสม) 

1.รพ.สต.ที่รับรองผล
การประเมินฯ จาก
จังหวัด สะสมระดับ 
5 ดาว ร้อยละ 95 
(สะสม) 

 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบประเมิน กลุ่มงานการสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพปฐมภูมิ 

ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงานตัวช้ีวัดระดับจังหวัด 
1.ชื่อ-สกุล : นางสาวปุณณภา  โพธิ์สิงห์ ตำแหน่ง :  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
กลุ่มงาน : การสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพปฐมภูมิ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 
โทร. 0-4322-1125 ต่อ 122 , 147      มือถือ  0-89712-7552 E-mail : public00032@gmail.com 
2.ชื่อ-สกุล : นางลัดดาวัลย์  เทียมกลาง ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
กลุ่มงาน : การสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพปฐมภูมิ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 
โทร. 0-4322-1125 ต่อ 122, 147     มือถือ 0-94289-5424 E-mail : laddawan6633@gmail.com 
3.ชื่อ-สกุล : นางบัวบุญ อุดมทรัพย์ ตำแหน่ง :นักวิเคราะห์นโยบายและ 

            แผนชำนาญการพิเศษ 
มือถือ  0-81592-5220  E-mail : BUABUN@Gmail.com หัวหน้ากลุ่มงานการสาธารณสุขมูลฐานและ

ระบบสุขภาพปฐมภูมิ สสจ.ขอนแก่น 
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1. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความเป็นเลิศทางการแพทย์ และการพัฒนาคุณภาพการบริการ
สุขภาพแก่ประชาชนที่ได้มาตรฐานสากล 

2. เป้าประสงค์ที่5 หน่วยบริการสุขภาพของจังหวัดในขีดความสามารถในการจัดบริการทาง
การแพทย์ในระดับคุณภาพมาตรฐานสากล ประชาชนในพ้ืนที่บริการและ
ผู้ใช้บริการมีความเชื่อม่ันและวางใจ ในคุณภาพทางการแพทย์ 

3. รหัสตัวชี้วัด K301 
4. ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของหน่วยบริการที่มีการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (PalliativeCare) 
5. เกณฑ์  
6. น้ำหนัก  
7. ผลงาน  
คำนิยาม 1.การดูแลแบบประคับประคอง หมายถึง การดูแลผู้ป่วยระยะท้ายตามแนว

ทางการดูแลแบบประคับประคองเพ่ือให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยดูแลให้
ครอบคลุมเรื่องBody, Mind, Psychosocial and Spiritual support และ
บรรเทาความทุกข์ทรมานจากอาการรบกวนต่างๆ(Symptoms Control) โดย
มีผู้ป่วยและครอบครัวเป็นศูนย์กลาง(Patient and Family Center)มุ่งเน้น
กิจกรรมFamily meeting, Advance care plan เป็นต้น โดยมีการจัดดังนี้ 
- รพ. ทุกระดับ มีแพทย์ปฏิบัติงาน PC อย่างน้อย1 คน 
-รพ. ระดับ A,S มีพยาบาล PC ปฏิบัติงาน full time อย่างน้อย 2 คน  
 รพ. ระดับ M,F มีพยาบาล PC ปฏิบัติงาน part time อย่างน้อย1 คน 
- รพ. ทุกระดับ มีเภสัชกรร่วมทีมดแูล ผู้ป่วยPC อย่างน้อย1 คน 
- รพ. ทุกระดับมีการกำหนดโครงสร้างการบริหารบุคลากรงาน PC ในรูปแบบ
คณะกรรมการ ศูนย์ งาน หรือกลุ่มงาน ที่สามารถดำเนินการไดคลองตัว 
2.กลุ่มโรคที่ต้องได้รับการดูแลแบบประคับประคอง(เป็นอย่างน้อย)ได้แก่ 
1)โรคมะเร็ง 
2)Neurological Disease/Stroke 
3) โรคไตในระยะที่ต้องได้รับการบำบัดทดแทนไต(Renal Replacement 
Therapy)และกลุ่มที่มีภาวะไตวายเรื้อรังเริ่มเข้าสู่ภาวะคุกคามต่อชีวิต การ
รักษาเป็นไปเพ่ือประคับประคองและชะลอการเสื่อมของไต 
4)Pulmonary and Heart Disease 
5)Multiple Trauma Patient 
6)Infectious Disease HIV/AIDS 
7)Pediatric 
8)Aging/Dementia 
โดยมี Criteria ของผู้ป่วยที่เข้าสู่ภาวะ Palliative  Care ดงันี้ 
1.ผู้ป่วยมีการถดถอยของการประกอบกิจกรรมประจำวันนั่งหรือนอนมากกว่า 
ร้อยละ 50 ของวันต้องพ่ึงพิงมากขึ้น- การประเมินสมรรถนะอาจใช้ PPSน้อย
กว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ50หรือ 
-การประเมินFunctional Assessment ได้แก่ Karnofsky Score(KPS)ไม่เกิน



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพ จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2564  223 
 

 

ร้อยละ50 หรือ ECOG ตั้งแต่ 3 ขึ้นไป เป็นต้น 
2. Multiple Co-morbidityซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ที่มีความสำคัญ 
3. โรคอยู่ในระยะลุกลามไม่คงตัว มีอาการซับซ้อนที่ไม่สุขสบายมาก 
4. Terminal Delirium 
5. Cachexia,น้ำหนักลดต่อเนื่อง ,Serum albumin น้อยกว่า 2.5 mg/dl 
ต่อเนื่อง 
6. Persistent Hypercalcemia 
7. ไม่ตอบสนองต่อการรักษา 
8. ผู้ป่วย/ครอบครัวเลือกที่จะไม่รักษาตัวโรคต่อไปเต็มที่ 
9. เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอย่างไม่คาดหมายบ่อยครั้ง 
10. มีเหตุการณ์ที่มีผลกระทบ เช่น การล้มรุนแรง ภาวะสูญเสีย การรับเข้าดูแล
ในสถานพยาบาล/บริบาล 

8. เกณฑ์เป้าหมาย ผู้ป่วยที่คัดกรองได้รับการดูแลตามแนวทางการประเมินโรงพยาบาลที่มีการ
ดูแลแบบประคับประคอง(Palliative  Care)ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 

ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ2565 
ร้อยละ 65 ร้อยละ80 ร้อยละ90 

 

9. วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้ป่วยระยะท้ายไดรับการจัดการอาการปวด และอาการรบกวนใน                  
ระยะท้าย ของชีวิต เช่น อาการหอบเหนื่อย สับสน ด้วยOpioid อย่างมี
คุณภาพไดมาตรฐานผ่านกระบวนการดูแลรักษาแบบประคับประคองที่ผู้ป่วย
และครอบครัวมีส่วนร่วมในการวางแผนการรักษาตนเองล่วงหนา (Advance 
Care Plan) มีโอกาสไดรับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน เพ่ือการมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ตามความประสงค์จนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต 

8. กลุ่มเป้าหมาย โรงพยาบาลทุกระดับ (A , M ,F) ในจังหวัดขอนแก่น 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล วิธีการจัดเก็บข้อมูล 

จากระบบรายงานผล Health data center โดยโรงพยาบาลระดับต่างๆกำกับ
ดูแลการกรอกข้อมู ล ใน เวชระเบี ยนของโรงพยาบาล ให้ ถู กต้อ งตาม
รหัสมาตรฐาน และนำส่งข้อมูลแฟ้มการวินิจฉัยโรค แฟ้มยา และแฟ้มการ
ติดตามเยี่ยมบ้าน ใน 43 แฟ้มให้ครบถ้วน 

แหล่งข้อมูล/ข้อมูล
สนับสนุน 

1.ศูนย์ดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป 
   และโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง 
2. Health data center https://hdcservice.moph.go.th รายงานมาตรฐาน 
palliative care ร้อยละการบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการต่างๆด้วย
Opioid ในผู้ป่วยประคับประคองระยะท้ายในโรงพยาบาล (workload)และ
รายงานการเยี่ยมบ้านในผู้ป่วยประคับประคองระยะท้าย 
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รายการข้อมูล 1. ร้อยละการบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการต่างๆด้วยOpioid ในผู้ป่วย
ประคับประคองระยะสุดท้าย(ข้อมูลจาก ระบบรายงานผล Health data 
center) 
B 1 = จํานวนผูปวยในและผูปวยนอก 4 กลุมโรค ที่ไดรับการวินิจฉัยระยะ
ประคับประคอง (Z51.5) และ ไดรับการรักษาดวยOpioid ดึงขอมูลจากฐาน 
ขอมูลการจายยา Opioid ของผูปวยใน และผูปวยนอก หรือขอมูลจากศูนย 
PC เฉพาะรายใหมของปงบประมาณ ไมนับรายครั้ง/ซ้ำรายการยา Opioid ที่
องคการอนามัยโลกติดตามขอมูลของประเทศสมาชิก และรหัสยา 24 หลัก 
(หลักที่  1-11 แสดงชื่อสามัญ ) CODEINE PHOSPHATE (10223023200), 
METHADONE (10223200000), MORPHINE (10223300000), MORPHINE 
SULFATE (10223328000 tablet, injection), รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวง
ส าธ ารณ สุ ข  ป ระจ ำ  ปี งบ ป ระม าณ  2563 ห น้ า  :: 168 FENTANYL 
(18001600100), METHADONE SYRUP(30223200000), MORPHINE 
SYRUP (30223300000), MORPHINE SULFATE SYRUP (30223328000) 
และ ยา Oxycodone /OXYCONTIN เปนยานอกบัญชียาหลักแหงชาติ ยังไม
มีรหัสยา 24 หลัก 
2.ร้อยละผู้ป่วยประคับประคองระยะสุดท้ายที่ได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน
(ข้อมูลจาก ระบบรายงานผล Health data center) 
B 2 = จำนวนผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก 4 กลุ่มโรค ที่ไดรับการวินิจฉัยระยะ
ประคับประคอง (Z51.5) และ ไดรับการเยี่ยมบ้าน(Z74.2) 
3.ร้อยละผู้ป่วยประคับประคองระยะสุดท้ายที่มีกิจกรรม Family Meeting 
และมีการทำAdvance Care Planning (ACP)  
B 3=จำนวนผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก 4 กลุ่มโรค ที่ไดรับการวินิจฉัยระยะ
ประคับประคอง (Z51.5) และมีการทำAdvance Care Planning (ACP)  
ร่วมกับผู้ป่วยและครอบครัว เป็นลายลักษณ์อักษร และบันทึกการวินิจฉัยด้วย
ICD10 (รหัส Z71.8) 
A (1-2-3 ) = จำนวนผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก 4 กลุ่มโรค ที่ไดรับการวินิจฉัย
ระยะประคับประคอง (Z51.5) ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลการวินิจฉัยโรคของ
โรงพยาบาลตาม ICD 10 ที่ กำหนดตาม service plan ที่ เกี่ ยวของ คือ      
(ICD-10 รหัส  C00- C96, F03, I50, I60-I69, J44, R54, N185 และผู้ป่ วย
อายุ0-14ป ที่วินิจฉัย Z515 ร่วมด้วย) เฉพาะรายใหม่ของปีงบประมาณ ไมนับ
รายครั้ง/ซ้ำ 

9. สูตรคำนวณตัวชี้วัด B/A x 100  
ระยะเวลาประเมินผล ประเมินผล ประเมินทุก 6 เดือน 
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10. เกณฑ์การให้คะแนน ปี 2563 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- ร้อยละ 65 - ร้อยละ 65 

 ปี 2564 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- ร้อยละ 80 - ร้อยละ 80 

 ปี 2565 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- ร้อยละ 90 - ร้อยละ 90 

 

วิธีการประเมิน Health data center 
วิธีรายงาน/วิธีการ
ประเมินผล 

สรุปผลการประเมินตนเองตามแนวทางการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบ
ประคับประคอง  
(อ้างอิง  แนวทางศูนย์การุณรักษ์ คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 

11. ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด  
ชื่อ-สกุล น.ส.สกลรัตน์  พาลาฮาด ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
โทรศัพท์มือถือ  094-289-1345 E-mail : sakonrattana@yahoo.co.th 
กลุ่มงาน พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:sakonrattana@yahoo.co.th


แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพ จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2564  226 
 

 

เอกสารประกอบการประเมินร้อยละของหน่วยบริการที่มีการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง(Palliative  Care) 
เกณฑ์ผู้ป่วยที่คัดกรองได้รับการดูแลตามแนวทางการประเมินโรงพยาบาลที่มีการดูแลแบบประคับประคอง
(Palliative  Care)ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 

หัวข้อประเมิน คะแนนที่
ได้ 

(ร้อยละ) 

หลักฐาน            หมายเหตุ 

1.ผู้ป่วยระยะท้ายที่ได้รับการดูแล
แบบประคับประคองได้ รับ ยา
Opioids เพ่ือจัดการอาการปวด
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ข้อมูลจาก 
Health 
data 
center 

ดูแนวทางการบริหารจัดการระบบยาในการ
ดูแลผู้ป่วยประคับประคองระยะท้ายของ
หน่วยงาน PC Essential drugs list กลุ่ม
Opioid หรือกลุ่มยาบรรเทาอาการอ่ืนๆ 

2.ผู้ป่วยระยะท้ายที่ได้รับการดูแล
แบบประคับประคองที่บ้าน 
 

 

 ข้อมูลจาก 
Health 
Data 
Center 

 

ดู สมุดบันทึกการใช้อุปกรณ์เครื่องมือและ
รายชื่อ CG ของอำเภอ 
มีเครือข่ายการดูแลประคับประคองร่วมกับ
หน่วยงานราชการ หรือภาคประชาสังคม 
หรืออาสาสมัครดูแลผู้ป่วย และอุปกรณ์การ
ดูแลต่อเนื่องที่บ้าน 

3.ผู้ ป่ วยประคับประคองระยะ
สุ ด ท้ า ย ที่ มี กิ จ ก ร ร ม  Family 
Meeting และมีการทำAdvance 
Care Planning (ACP)  

 

 ข้อมูลจาก 
Health 
Data 
Center 

 

ดูสมุดบันทึกการทำ (ACP) 
มีกิจกรรม Family Meeting และมีการทำ
Advance Care Planning (ACP) ร่ วมกับ
ผู้ป่วยและครอบครัวเป็นลายลักษณ์อักษร 
และบันทึกการวินิจฉัยด้วย ICD10  
รหัส Z71.8 

รวมคะแนน          A  A*100/300 

ร้อยละของหน่วยบริการที่มีการดูแลผู้ป่วย PC ≤49 เท่ากับ 1 คะแนน 

ร้อยละของหน่วยบริการที่มีการดูแลผู้ป่วย PC≥50-59 เท่ากับ 2 คะแนน 

ร้อยละของหน่วยบริการที่มีการดูแลผู้ป่วย PC≥60-69 เท่ากับ 3 คะแนน 

ร้อยละของหน่วยบริการที่มีการดูแลผู้ป่วย PC≥70-79 เท่ากับ 4 คะแนน 

ร้อยละของหน่วยบริการที่มีการดูแลผู้ป่วย PC≥80 เท่ากับ 5 คะแนน 
 

จุดแข็งในภาพรวมการดูแลผู้ป่วย ได้ครบตามแนวทางปฏิบัติที่วางไว้  แต่การลงข้อมูลในบันทึก  HDC ยังขาด
ความครบถ้วนซึ่งทางจังหวัดได้จัดประชุมชี้แจงและแก้ไขปัญหาในปี 2563 ที่ผ่านมารวมทั้งให้ผู้รับผิดชอบระดับ
อำเภอจัดประชุมผู้เกี่ยวข้องเพ่ือให้การลงข้อมูลตรงกับการปฏิบัติงานทำให้ข้อมูลHDC ดีขึ้นทุกแห่ง จึงเพ่ิม
เป้าหมายจากร้อยละ 65  เป็น ร้อยละ 80ผลการดำเนินงาน  ในภาพรวม ปี 2563  ผ่านเกณฑ์ (ร้อยละ 65) 
จำนวน 24 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 92  
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1. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความเป็นเลิศทางการแพทย์ และการพัฒนาคุณภาพการบริการ
สุขภาพแก่ประชาชนที่ได้มาตรฐานสากล 

2. เป้าประสงค์ที่ 5 หน่วยบริการสุขภาพของจังหวัดในขีดความสามารถในการจัดบริการทาง
การแพทย์ในระดับคุณภาพมาตรฐานสากล ประชาชนในพ้ืนที่บริการและ
ผู้ใช้บริการมีความเชื่อม่ันและวางใจ ในคุณภาพทางการแพทย์ 

3. รหัสตัวชี้วัด K 302 
4. ชื่อตัวชี้วัด ความสำเร็จของหน่วยบริการที่มีการดูแลผู้ป่วยภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด 
5. เกณฑ์ โรงพยาบาลทุกระดับ (A , M ,F) มีการดูแลผู้ป่วยภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด 

ระดับ 5 ร้อยละ 80 
6. น้ำหนัก  
7. ผลงาน  
คำนิยาม ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงเป็นภาวะวิกฤตที่มีความสำคัญพบว่า

อัตราอุบัติการณ์มีแนวโน้มสูงขึ้นและอัตราเสียชีวิตสูงขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่ม
เสี่ยง เช่น ผู้ที่รับยากดภูมิคุ้มกัน นอกจากนี้ยังพบว่าแนวโน้มของเชื้อดื้อยา
เพ่ิมข้ึน ส่งผลให้การรักษาผู้ป่วยไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร นอกจากนี้ยังพบว่าการติด
เชื้อในกระแสเลือดส่งผลให้อวัยวะต่าง ๆ ทำงานผิดปกติ ส่งผลให้ เกิด
ภาวะแทรกซ้อนต่างๆตามมาได้แก่ ภาวะช็อก,ไตวาย การท้างานอวัยวะต่าง ๆ 
ล้มเหลว และเสียชีวิตในที่สุด  
1. ผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงหมายถึง ผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์การ
วินิจฉัยภาวะsevere sepsis หรือ septic shock  
1.1 ผู้ป่วย severe sepsis หมายถึง ผู้ป่วยที่สงสัยหรือยืนยันว่ามีการติดเชื้อ
ในร่างกาย ร่วมกับมี SIRS ตั้งแต่ 2 ข้อ ขึ้นไป (ตารางที่ 1) ที่เกิดภาวะ tissue 
hypoperfusionหรือ organ dysfunction (ตารางที่ 2) โดยที่อาจจะมีหรือไม่
มีภาวะ hypotension ก็ได้ หรือมีอาการแสดงตามเกณฑ์ ข้อใดข้อหนึ่งใน 
4.2-4.4  
1.2 ผู้ป่วย septic shock หมายถึง ผู้ป่วยที่สงสัยหรือยืนยันว่ามีการติดเชื้อ
ในร่างกาย ร่วมกับมี SIRS ตั้งแต่ 2 ข้อ ขึ้นไป (ตารางที่ 1) ที่มี hypotension 
ต้ อ งใช้  vasopressors ในการ  maintain MAP ≥65 mm Hg และ มี ค่ า 
serum lactate level >2 mmol/L (18 mg/dL) แม้ว่าจะได้สารน้ำเพียงพอ
แล้วก็ตาม  
2. Community-acquired sepsisหมายถึงการติดเชื้อมาจากที่บ้านหรือที่
ชุมชน โดยต้องไม่อยู่ในกลุ่ม hospital-acquired sepsis  
อัตราตายจากติดเชื้อในกระแสเลือด แบ่งเป็น 2 กลุ่ม  
1. อัตราตายจากcommunity-acquired sepsis  
2. อัตราตายจาก hospital-acquired sepsis  

 3. กลุ่มเป้าหมายมุ่งเน้นที่กลุ่มcommunity – acquired sepsis เพ่ือพัฒนา
ให้ มีระบบข้อมูลพ้ืนฐานให้เหมือนกัน ทั้งประเทศ แล้วขยายไปยัง hospital-
acquired sepsis ในปีถัดไป  
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4. การคัดกรองผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรง หมายถึง การคัด
กรองผู้ป่วยทั่วไปที่อาจจะเกิดภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงเพ่ีอน้า
ไปสู่การวินิจฉัยภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงต่อไปซึ่งเครื่องมือที่ใช้
(sepsis screening tools) ข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ 
4.1 ผู้ป่วยที่สงสัยหรือยืนยันว่ามีการติดเชื้อในร่างกาย ร่วมกับมี SIRS ตั้งแต่ 2 
ข้อ ขึ้น ไป (ตารางที่  1) ที่ เกิดภาวะ tissue hypoperfusionหรือ organ 
dysfunction (ตารางที่  2)หรือ มี hypotension ต้องใช้ vasopressors ใน
การ maintain MAP ≥65 mm Hg และ มี ค่ า serum lactate level >2 
mmol/L (18 mg/dL) แม้ว่าจะได้สารน้ำเพียงพอแล้วก็ตาม 

   4.2 qSOFA ตั้งแต่ 2 ข้อ ขึ้นไป(ตารางที่ 3)  
   4.3 SOS score (search out severity) ตั้งแต่ 4 ข้อ ขึ้นไป (ตารางที่ 4)  
   4.4 Modified Early Warning Score (MEWS) (ตารางที่ 5)  
5.ฐานข้อมูลของโรงพยาบาล หมายถึง ข้อมูลจาก ICD 10 และ/หรือ
ฐานข้อมูลอื่น ๆ ของแต่ละโรงพยาบาล 

วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาระบบบริการสุขภาพในการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะการติดเชื้อในกระแส
เลือดในสถานพยาบาลและลดอัตราการเสียชีวิตจากภาวะการติดเชื้อในกระแส
เลือดของผู้ป่วย 

8. กลุ่มเป้าหมาย ผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired      
ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลทุกระดับในจังหวัดขอนแก่น 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล/
แหล่งข้อมูล 

โรงพยาบาลทุกระดับดำเนินการดังนี้ 
1.รายงานการเสียชีวิตจากการติดเชื้อในกระแสเลือด ตามแนวทางการเก็บ
ข้อมูลจาก ICD-10 ในฐานข้อมูลจาก Health Data Center (HDC) กระทรวง
สาธารณสุขและฐานข้อมูลการเสียชีวิตของโรงพยาบาลขอนแก่น  
2.บันทึกข้อมูลการดูแลและบันทึกส่งต่อแบบ Real time ตาม Checklist 
Khon Kean Sepsis Protocol ใน  Google Form ที่คณะอนุกรรมการSP 
สาขา SEPSISจังหวัดขอนแก่นกำหนด 

รายการข้อมูล 1 A = จำนวนผู้ป่วยที่เสียชีวิต (dead) จากภาวะการติดเชื้อในกระแสเลือดแบบ
รุนแรงชนิด community-acquiredที่ลง ICD 10 รหัส  R65.1 และ R57.2 ใน 
Principle Diagnosis และ Comorbidity ไม่นับรวมที่ลงใน Post Admission 
Comorbidity (complication) และไม่นับรวมผู้ป่วย palliative  
(รหัส Z 51.5)  
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รายการข้อมูล 2 B= จำนวนผู้ป่วยที่ปฏิ เสธการรักษาเพ่ือกลับไปเสียชีวิตที่บ้าน (against 
advise) จากภาวะการติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-
acquired ที่ลง ICD 10 รหัส R 65.1 และ R57.2 ใน Principle Diagnosis 
แ ล ะ  Comorbidity ไม่ นั บ ร ว ม ที่ ล ง ใน  Post Admission Comorbidity 
(complication) และไม่ นั บ รวมผู้ ป่ ว ย  Palliative (รหั ส  Z 51.5)โดยมี
สถานภาพการจำหน่าย (Discharge status) = 2 ปฏิเสธการรักษา , และ
วิธีการจำหน่าย (Discharge type) = 2 ดีขึ้น   

รายการข้อมูล 3 C= จำนวนผู้ป่วยที่ปฏิเสธการรักษาเพ่ือกลับไปเสียชีวิตที่บ้าน (Against 
Advise) จากภาวะการติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-
acquired ที่ลง ICD 10 รหัส R 65.1 และ R57.2 ใน Principle Diagnosis 
แ ล ะ  Comorbidity ไม่ นั บ ร ว ม ที่ ล ง ใน  Post Admission Comorbidity 
(complication) และ ไม่ นั บ รวมผู้ ป่ วย  palliative (รหั ส  Z 51.5)โด ยมี
สถานภาพการจำหน่าย (Discharge status) = 2 ปฏิเสธการรักษา , และ
วิธีการจำหน่าย (Discharge type) = 3 ไม่ดีข้ึน  

รายการข้อมูล 4 D= จำนวนผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-
acquired ทั้ งหมด ที่ ลง ICD 10 รหัส  R 65.1 และ R57.2 ใน  Principle 
Diagnosis แ ล ะ  Comorbidity ไ ม่ นั บ ร ว ม ที่ ล ง ใ น  Post Admission 
Comorbidity (complication) และไม่นับรวมผู้ป่วย palliative  
(รหัส Z 51.5)  

9. สูตรคำนวณตัวชี้วัด  อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-
acquired sepsis 
(A+C) / D × 100  

ระยะเวลาประเมินผล รายงาน Cockpit ทุก 3 เดือน 
และตามรอบนิเทศงานจังหวัด 2 ครั้ง/ปี(ไตรมาส1 และไตรมาส3) 

10. เกณฑ์การให้คะแนน 
     1)มีการดำเนินงานเป็นเครือข่ายบริการ เช่น Node /CUP เช่น การทบทวนรายกรณีที่มีปัญหาความ                       
        เสี่ยงสูง หรือเสียชีวิตการ Round Wardร่วมกับทีมสหวิชาชีพ = 10 คะแนน 
     2) มีการดำเนินงานจัดโครงสร้าง การพัฒนาศักยภาพ การสนับสนุนทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อเพ่ิมศักยภาพ 
        การดูแลผู้ป่วย = 10คะแนน 
3)อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired sepsis น้อยกว่า 
ร้อยละ 24 
 

20 คะแนน 15 คะแนน 10 คะแนน 5 คะแนน 0 คะแนน 
<ร้อยละ24 ร้อยละ24-29.99 ร้อยละ30-39.99 ร้อยละ40-49.99 ≥ร้อยละ 50 

 

     4)อัตราการได้รับ Antibiotic ภายใน 1 ชม. (นับจากเวลาที่ได้รับการวินิจฉัย) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
5) อัตราการเจาะ  H/C ก่อนให้ Antibiotic ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
6) อัตราการได้รับ IV 30 ml/kg ใน 1 ชม.แรก (ในกรณีท่ีไม่มีข้อห้าม) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
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** เกณฑ์การให้คะแนน 4 - 6 ดังนี้ 
 

20 คะแนน 15 คะแนน 10คะแนน 5คะแนน 0คะแนน 
≥ร้อยละ90 ร้อยละ80-89.99 ร้อยละ70-79.99 ร้อยละ60-69.99 ≤ร้อยละ 59.99 

 

7) อัตราที่ผู้ป่วยได้รับการดูแลแบบภาวะวิกฤต (ระดับ 2-3)ภายใน3ชม. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 
(เฉพาะโรงพยาบาลขอนแก่น/ สิรินธร จังหวัดขอนแก่น/ชุมแพ รายงานแต่ไม่นับเป็นคะแนน) 
8) มีระบบ Rapid response team (เฉพาะโรงพยาบาลขอนแก่นรายงานแต่ไม่นับเป็นคะแนน) 
   วิธีการการประเมินผล: ความสำเร็จของหน่วยบริการที่มีการดูแลผู้ป่วยภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด 
คะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

ระดับ 1 2 3 4 5 
คะแนน <59 60-69 70-79 80-89 90-100 

 

เอกสารสนับสนุน :  
   1. แนวทางการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดจังหวัดขอนแก่น Khon Kaen Sepsis Protocol 
   2. โปรแกรมบันทึกการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดจังหวัดขอนแก่น Khon Kaen Online 
   3. แนวทางการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด สมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย  
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 

Baseline data หน่วยวัด ระดับ ผลการดำเนินงาน 
พ.ศ. 2559 2560 2561 2562 2563 

อัตราตายผูป้่วยติดเชื้อในกระแส
เลือดชนิด community-

acquired sepsis 

 
ร้อยละ 

ประเทศ 34.79 32.03 34.65 28.30  

  ขอนแก่น 38.40 34.48 21.50 24.19 24.17 
ผลการดำเนินงาน ปี 2563 แยกรายอำเภอ(เอกสารภาคผนวก) 
11. ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 
11.1ชื่อ-สกุล  นางสุทธิมา  ยลโสภณ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
โทรศัพท์มือถือ  091-7120123 E-mail :suttima2508@gmail.com 
กลุ่มงาน พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 
11.2ชื่อ-สกุล  นางเกื้อกูล เพ็ชรสันทัด ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
โทรศัพท์มือถือ  089-7112800 E-mail :  - 
กลุ่มงาน พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:suttima2508@gmail.com
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ประกอบคำนิยาม  
Tissue hypoperfusion หรือ organ dysfunction  
มีภาวะ hypotension  
ค่า blood lactate level >2mmol/L (18 mg/dL)  
Urine output <0.5 mL/kg/hrเป็นระยะเวลามากกว่า 2 ชม.แม้วา่จะได้สารน้ำอย่างเพียงพอ  
Acute lung injury ที่มี Pao2/Fio2<250 โดยไมม่ีภาวะ pneumonia เป็นสาเหตุ  
Acute lung injury ที่มี Pao2/Fio2<200 โดยมีภาวะ pneumonia เป็นสาเหตุ  
Creatinine>2.0 mg/dL(176.8μmol/L)  
Bilirubin >2 mg/dL(34.2μmol/L)  
Platelet count <100,000μL  
Coagulopathy (international normalized ratio >1.5 หรือ aPTT> 60 วินาที ) 
qSOFA (quick SOFA)score ในการประเมิน ได้แก่  
1. Alteration in mental status (อาจใช้ Glasgow Coma Scale score น้อยกว่า 15 ก็ได้)  
2. Systolic blood pressure ≤100 mm Hg  
3. Respiratory rate ≥22/min 
ตารางที่ 1SOS score (search out severity) 

Score  3 2 1 0 1 2 3 
อุณหภูมิ (ไข้)   ≤35 35.1-36 36.1-38 38.1-38.4 ≥38.5   
ความดันโลหิต 
(ค่าบน) ≤80 81-90 91-100 

101-
180 181-199 ≥200   

ชีพจร ≤40   41-50 51-100 101-120 211-139 ≥140 

หายใจ ≤8 
ใส่เครื่องช่วย

หายใจ    9-20 21-25 26-35 ≥35 
ความรู้สึกตัว 

    

สับสน
กระสับกระส่าย 

ตื่นดี   
พูดคุยรู้เรื่อง 

     ซึม      
แต่เรียกแล้วลืม

ตาสลึมสลือ 

    ซึมมาก    
ต้องกระตุ้น    
จึงลืมตา 

   ไม่รู้สึกตัว   
แม้จะกระตุ้นแล้ว

ก็ตาม 

ปัสสาวะ/วัน   ≤500 501-999 ≥1000       
ปัสสาวะ/8 ชม   ≤160 161-319 ≥320       
ปัสสาวะ/4 ชม   ≤80 81-159 ≥160       
ปัสสาวะ/1 ชม   ≤20 21-39 ≥40       

การแบ่งระดับการดูแลผู้ป่วยภายในโรงพยาบาล  
ระดับ 0 (Level 0)  
Patients whose needs can be met through normal ward care in an acute hospital  
ระดับ 1 (Level 1)  
Patients at risk of their condition deteriorating, or those recently relocated from higher levels of care, whose 
needs can be met on an acute ward with additional advice and support from the critical care team  
ระดับ 2 (Level 2)  
Patients requiring more detailed observation or intervention including support for a single failing organ 
system or post-operative care and those ‘stepping down’ from higher levels of care  
ระดับ 3 (Level 3)  
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Patients requiring advanced respiratory support alone or basic respiratory support together with support of 
at least two organ systems. This level includes all complex patients requiring support for multi-organ failure 
 
ตารางที่ 2Modified Early Warning Score (MEWS) for Clinical Deterioration 

Criteria Point Value 
Systolic BP (mmHg)  
≤70  +3  
71-80  +2  
81-100  +1  
101-199  0  
≥200  +2  
Heart rate (beats per minute)  
<40  +2  
41-50  +1  
51-100  0  
101-110  +1  
111-129  +2  
≥130  +3  
Respiratory rate (beats per minute)  
<9  +2  
9-14  0  
15-20  +1  
21-29  +2  
≥30  +3  
Temperature in °C(°F)  
<35 (<95)  +2  
35–38.4 (95–101.12)  0  
≥38.5°C (101.3)  +2  
Interpretation  
- A score ≥ 5 is statistically linked to increased likelihood of death or admission to an intensive care unit.  
- For any single physiological parameter scored +3, consider higher level of care for patient  
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แบบบันทึกตัวชี้วัดการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด ปีงบประมาณ 2563 
ชื่อโรงพยาบาล.............................................................  

ลำดับ ตัวชี้วัด ไตรมาสที่1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาสที่2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาสที่3  
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาสที่4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

รวม 

1  1.1จำนวนผู้ป่วยที่เสียชีวิตจากภาวะการติด
เชื้ อในกระแสเลือดชนิด community-
acquiredทั้งหมด  
1.2จำนวนผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด
แบบชนิด community-acquired sepsis 
ทั้งหมด 
1.3อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด
แบบชนิด community-acquired sepsis 

     

2 2.1จำนวนผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดที่
ได้รับ Antibiotic ภายใน 1 ชม. 
2.2จำนวนผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด
ทั้งหมด  
2.3อัตราการได้รับ Antibiotic ภายใน 1 
ชม.(นับจากเวลาที่ได้รับการวินิจฉัย) 

     

3 3.1จำนวนผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดที่
ได้รับการเจาะH/Cก่อนให้ Antibiotic 
3.2จำนวนผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด
ทั้งหมด 
3.3อัตราการเจาะH/Cก่อนให้ Antibiotic 

     

4 4.1จำนวนผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดที่
ได้รับIV fluidจำนวน1.5 ลิตรภายใน1ชม. 
4.2จำนวนผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด
ทั้งหมด 
4.3อัตราการได้รับIV30ml/kgใน1ชม.แรก
(ในกรณีไม่มีข้อห้าม)  

     

5 5.1จำนวนผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด ที่
ได้เข้า ICUภายใน 3 ชม.  
5.2จำนวนผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด
ทั้งหมด 
5.3อัตราที่ผู้ป่วยได้รับการดูแลแบบภาวะ
วิกฤติ (ระดับ2-3)ภายใน 3 ชม.  

     

หมายเหตุ : 1. นับเฉพาะผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิดcommunity-acquired  
2. ไม่นับรวมผู้ป่วย palliative care (รหัส Z 51.5)  
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นิยามการเก็บข้อมูลตัวชี้วัดย่อย  

1. อัตราการเจาะ H/C ก่อนให้ Antibiotic หมายถึง การเจาะ H/C ก่อนให้ Antibiotic  
สูตรคำนวณ =จำนวนผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงที่ได้รับ การเจาะ H/C ก่อนให้ Antibiotic X 100  
จำนวนผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงทั้งหมด  
หมายเหตุในกรณีที่เดิมผู้ป่วยได้รับ Antibiotic อยู่โดยไม่ได้เจาะ H/C ต่อมาผู้ป่วยเกิดภาวะติดเชื้อในกระแส
เลือดแบบรุนแรง แล้วมีการเจาะ H/C ร่วมกับปรับ Antibiotic ให้ถือว่า มีการเจาะ H/C ก่อนให้ Antibiotic  

2. อัตราการได้รับ Antibiotic ภายใน 1 ชม.หมายถึง การได้รับ Antibiotic ภายใน 1 ชม.หลังการวินิจฉัย โดย 
นับจากเวลาวินิจฉัยจนถึงเวลาที่บริหารยา (Diagnosis to needle time)  
สูตรคำนวณ =จำนวนผู้ป่วยตดิเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงที่ได้รับ Antibiotic ภายใน 1 ชม.X 100 
จำนวนผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงทั้งหมด  

3. อัตราการได้รับ IV fluid 30 ml/kg ใน1ชม.แรก หมายถึง ผู้ป่วยได้รับ IVfluidจำนวน1.5ลิตรภายใน 1 ชม.  
แรกหลังวินิจฉัย  
สูตรคำนวณ=จำนวนผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงที่ได้รับIVfluidจำนวน 1.5 ลิตรภายใน 1 ชม.X 100 
จำนวนผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงทั้งหมด  

4. อัตราการรับผู้ป่วยเข้า ICU ภายใน 3 ชม. หมายถึง ผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรง ที่ได้รับการ 
วินิจฉัยแล้ว admission เข้า ICU ภายใน 3 ชม. (sepsis fast track)  
สูตรคำนวณ =จำนวนผู้ป่วยตดิเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรง ที่ได้เข้า ICU ภายใน 3 ชม.X 100 
จำนวน ผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงทั้งหมด  
หมายเหตุ : วิธีการเก็บตัวชี้วัดย่อย ขึ้นอยู่กับกระบวนการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรง ของแต่
ละโรงพยาบาลซึ่งอาจมีความแตกต่างกันของวิธีการได้มาของตัวเลข แต่ให้ยึดความถูกต้องตรงตามคำนิยามที่
กำหนด 
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1. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความเป็นเลิศทางการแพทย์ และการพัฒนาคุณภาพการบริการ
สุขภาพแก่ประชาชนที่ได้มาตรฐานสากล 

2. เป้าประสงค์ที่ 5 หน่วยบริการสุขภาพของจังหวัดในขีดความสามารถในการจัดบริการทาง
การแพทย์ในระดับคุณภาพมาตรฐานสากล ประชาชนในพ้ืนที่บริการและ
ผู้ใช้บริการมีความเชื่อม่ันและวางใจ ในคุณภาพทางการแพทย์ 

3. รหัสตัวชี้วัด K 302 
4. ชื่อตัวชี้วัด ความสำเร็จของหน่วยบริการที่มีการดูแลผู้ป่วยภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด 
5. เกณฑ์ โรงพยาบาลทุกระดับ (A , M ,F) มีการดูแลผู้ป่วยภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด 

ระดับ 5 ร้อยละ 80 
6. น้ำหนัก  
7. ผลงาน  
คำนิยาม ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงเป็นภาวะวิกฤตที่มีความสำคัญพบว่า

อัตราอุบัติการณ์มีแนวโน้มสูงขึ้นและอัตราเสียชีวิตสูงขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่ม
เสี่ยง เช่น ผู้ที่รับยากดภูมิคุ้มกัน นอกจากนี้ยังพบว่าแนวโน้มของเชื้อดื้อยา
เพ่ิมข้ึน ส่งผลให้การรักษาผู้ป่วยไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร นอกจากนี้ยังพบว่าการติด
เชื้อในกระแสเลือดส่งผลให้อวัยวะต่าง ๆ ทำงานผิดปกติ ส่งผลให้ เกิด
ภาวะแทรกซ้อนต่างๆตามมาได้แก่ ภาวะช็อก,ไตวาย การท้างานอวัยวะต่าง ๆ 
ล้มเหลว และเสียชีวิตในที่สุด  
1. ผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงหมายถึง ผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์การ
วินิจฉัยภาวะsevere sepsis หรือ septic shock  
1.1 ผู้ป่วย severe sepsis หมายถึง ผู้ป่วยที่สงสัยหรือยืนยันว่ามีการติดเชื้อ
ในร่างกาย ร่วมกับมี SIRS ตั้งแต่ 2 ข้อ ขึ้นไป (ตารางที่ 1) ที่เกิดภาวะ tissue 
hypoperfusionหรือ organ dysfunction (ตารางที่ 2) โดยที่อาจจะมีหรือไม่
มีภาวะ hypotension ก็ได้ หรือมีอาการแสดงตามเกณฑ์ ข้อใดข้อหนึ่งใน 
4.2-4.4  
1.2 ผู้ป่วย septic shock หมายถึง ผู้ป่วยที่สงสัยหรือยืนยันว่ามีการติดเชื้อ
ในร่างกาย ร่วมกับมี SIRS ตั้งแต่ 2 ข้อ ขึ้นไป (ตารางที่ 1) ที่มี hypotension 
ต้ อ งใช้  vasopressors ในการ  maintain MAP ≥65 mm Hg และ มี ค่ า 
serum lactate level >2 mmol/L (18 mg/dL) แม้ว่าจะได้สารน้ำเพียงพอ
แล้วก็ตาม  
2. Community-acquired sepsisหมายถึงการติดเชื้อมาจากที่บ้านหรือที่
ชุมชน โดยต้องไม่อยู่ในกลุ่ม hospital-acquired sepsis  
อัตราตายจากติดเชื้อในกระแสเลือด แบ่งเป็น 2 กลุ่ม  
1. อัตราตายจากcommunity-acquired sepsis  
2. อัตราตายจาก hospital-acquired sepsis  

 3. กลุ่มเป้าหมายมุ่งเน้นที่กลุ่มcommunity – acquired sepsis เพ่ือพัฒนา
ให้ มีระบบข้อมูลพ้ืนฐานให้เหมือนกัน ทั้งประเทศ แล้วขยายไปยัง hospital-
acquired sepsis ในปีถัดไป  
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4. การคัดกรองผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรง หมายถึง การคัด
กรองผู้ป่วยทั่วไปที่อาจจะเกิดภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงเพ่ีอน้า
ไปสู่การวินิจฉัยภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงต่อไปซึ่งเครื่องมือที่ใช้
(sepsis screening tools) ข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ 
4.1 ผู้ป่วยที่สงสัยหรือยืนยันว่ามีการติดเชื้อในร่างกาย ร่วมกับมี SIRS ตั้งแต่ 2 
ข้อ ขึ้น ไป (ตารางที่  1) ที่ เกิดภาวะ tissue hypoperfusionหรือ organ 
dysfunction (ตารางที่  2)หรือ มี hypotension ต้องใช้ vasopressors ใน
การ maintain MAP ≥65 mm Hg และ มี ค่ า serum lactate level >2 
mmol/L (18 mg/dL) แม้ว่าจะได้สารน้ำเพียงพอแล้วก็ตาม 

   4.2 qSOFA ตั้งแต่ 2 ข้อ ขึ้นไป(ตารางที่ 3)  
   4.3 SOS score (search out severity) ตั้งแต่ 4 ข้อ ขึ้นไป (ตารางที่ 4)  
   4.4 Modified Early Warning Score (MEWS) (ตารางที่ 5)  
5.ฐานข้อมูลของโรงพยาบาล หมายถึง ข้อมูลจาก ICD 10 และ/หรือ
ฐานข้อมูลอื่น ๆ ของแต่ละโรงพยาบาล 

วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาระบบบริการสุขภาพในการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะการติดเชื้อในกระแส
เลือดในสถานพยาบาลและลดอัตราการเสียชีวิตจากภาวะการติดเชื้อในกระแส
เลือดของผู้ป่วย 

8. กลุ่มเป้าหมาย ผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired      
ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลทุกระดับในจังหวัดขอนแก่น 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล/
แหล่งข้อมูล 

โรงพยาบาลทุกระดับดำเนินการดังนี้ 
1.รายงานการเสียชีวิตจากการติดเชื้อในกระแสเลือด ตามแนวทางการเก็บ
ข้อมูลจาก ICD-10 ในฐานข้อมูลจาก Health Data Center (HDC) กระทรวง
สาธารณสุขและฐานข้อมูลการเสียชีวิตของโรงพยาบาลขอนแก่น  
2.บันทึกข้อมูลการดูแลและบันทึกส่งต่อแบบ Real time ตาม Checklist 
Khon Kean Sepsis Protocol ใน  Google Form ที่คณะอนุกรรมการSP 
สาขา SEPSISจังหวัดขอนแก่นกำหนด 

รายการข้อมูล 1 A = จำนวนผู้ป่วยที่เสียชีวิต (dead) จากภาวะการติดเชื้อในกระแสเลือดแบบ
รุนแรงชนิด community-acquiredที่ลง ICD 10 รหัส  R65.1 และ R57.2 ใน 
Principle Diagnosis และ Comorbidity ไม่นับรวมที่ลงใน Post Admission 
Comorbidity (complication) และไม่นับรวมผู้ป่วย palliative  
(รหัส Z 51.5)  
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รายการข้อมูล 2 B= จำนวนผู้ป่วยที่ปฏิ เสธการรักษาเพ่ือกลับไปเสียชีวิตที่บ้าน (against 
advise) จากภาวะการติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-
acquired ที่ลง ICD 10 รหัส R 65.1 และ R57.2 ใน Principle Diagnosis 
แ ล ะ  Comorbidity ไม่ นั บ ร ว ม ที่ ล ง ใน  Post Admission Comorbidity 
(complication) และไม่ นั บ รวมผู้ ป่ ว ย  Palliative (รหั ส  Z 51.5)โดยมี
สถานภาพการจำหน่าย (Discharge status) = 2 ปฏิเสธการรักษา , และ
วิธีการจำหน่าย (Discharge type) = 2 ดีขึ้น   

รายการข้อมูล 3 C= จำนวนผู้ป่วยที่ปฏิเสธการรักษาเพ่ือกลับไปเสียชีวิตที่บ้าน (Against 
Advise) จากภาวะการติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-
acquired ที่ลง ICD 10 รหัส R 65.1 และ R57.2 ใน Principle Diagnosis 
แ ล ะ  Comorbidity ไม่ นั บ ร ว ม ที่ ล ง ใน  Post Admission Comorbidity 
(complication) และ ไม่ นั บ รวมผู้ ป่ วย  palliative (รหั ส  Z 51.5)โด ยมี
สถานภาพการจำหน่าย (Discharge status) = 2 ปฏิเสธการรักษา , และ
วิธีการจำหน่าย (Discharge type) = 3 ไม่ดีข้ึน  

รายการข้อมูล 4 D= จำนวนผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-
acquired ทั้ งหมด ที่ ลง ICD 10 รหัส  R 65.1 และ R57.2 ใน  Principle 
Diagnosis แ ล ะ  Comorbidity ไ ม่ นั บ ร ว ม ที่ ล ง ใ น  Post Admission 
Comorbidity (complication) และไม่นับรวมผู้ป่วย palliative  
(รหัส Z 51.5)  

9. สูตรคำนวณตัวชี้วัด  อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-
acquired sepsis 
(A+C) / D × 100  

ระยะเวลาประเมินผล รายงาน Cockpit ทุก 3 เดือน 
และตามรอบนิเทศงานจังหวัด 2 ครั้ง/ปี(ไตรมาส1 และไตรมาส3) 

10. เกณฑ์การให้คะแนน 
     1)มีการดำเนินงานเป็นเครือข่ายบริการ เช่น Node /CUP เช่น การทบทวนรายกรณีที่มีปัญหาความ                       
        เสี่ยงสูง หรือเสียชีวิตการ Round Wardร่วมกับทีมสหวิชาชีพ = 10 คะแนน 
     2) มีการดำเนินงานจัดโครงสร้าง การพัฒนาศักยภาพ การสนับสนุนทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อเพ่ิมศักยภาพ 
        การดูแลผู้ป่วย = 10คะแนน 
3)อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired sepsis น้อยกว่า 
ร้อยละ 24 
 

20 คะแนน 15 คะแนน 10 คะแนน 5 คะแนน 0 คะแนน 
<ร้อยละ24 ร้อยละ24-29.99 ร้อยละ30-39.99 ร้อยละ40-49.99 ≥ร้อยละ 50 

 

     4)อัตราการได้รับ Antibiotic ภายใน 1 ชม. (นับจากเวลาที่ได้รับการวินิจฉัย) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
5) อัตราการเจาะ  H/C ก่อนให้ Antibiotic ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
6) อัตราการได้รับ IV 30 ml/kg ใน 1 ชม.แรก (ในกรณีท่ีไม่มีข้อห้าม) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
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** เกณฑ์การให้คะแนน 4 - 6 ดังนี้ 
 

20 คะแนน 15 คะแนน 10คะแนน 5คะแนน 0คะแนน 
≥ร้อยละ90 ร้อยละ80-89.99 ร้อยละ70-79.99 ร้อยละ60-69.99 ≤ร้อยละ 59.99 

 

7) อัตราที่ผู้ป่วยได้รับการดูแลแบบภาวะวิกฤต (ระดับ 2-3)ภายใน3ชม. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 
(เฉพาะโรงพยาบาลขอนแก่น/ สิรินธร จังหวัดขอนแก่น/ชุมแพ รายงานแต่ไม่นับเป็นคะแนน) 
8) มีระบบ Rapid response team (เฉพาะโรงพยาบาลขอนแก่นรายงานแต่ไม่นับเป็นคะแนน) 
   วิธีการการประเมินผล: ความสำเร็จของหน่วยบริการที่มีการดูแลผู้ป่วยภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด 
คะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

ระดับ 1 2 3 4 5 
คะแนน <59 60-69 70-79 80-89 90-100 

 

เอกสารสนับสนุน :  
   1. แนวทางการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดจังหวัดขอนแก่น Khon Kaen Sepsis Protocol 
   2. โปรแกรมบันทึกการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดจังหวัดขอนแก่น Khon Kaen Online 
   3. แนวทางการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด สมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย  
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 

Baseline data หน่วยวัด ระดับ ผลการดำเนินงาน 
พ.ศ. 2559 2560 2561 2562 2563 

อัตราตายผูป้่วยติดเชื้อในกระแส
เลือดชนิด community-

acquired sepsis 

 
ร้อยละ 

ประเทศ 34.79 32.03 34.65 28.30  

  ขอนแก่น 38.40 34.48 21.50 24.19 24.17 
ผลการดำเนินงาน ปี 2563 แยกรายอำเภอ(เอกสารภาคผนวก) 
11. ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 
11.1ชื่อ-สกุล  นางสุทธิมา  ยลโสภณ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
โทรศัพท์มือถือ  091-7120123 E-mail :suttima2508@gmail.com 
กลุ่มงาน พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 
11.2ชื่อ-สกุล  นางเกื้อกูล เพ็ชรสันทัด ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
โทรศัพท์มือถือ  089-7112800 E-mail :  - 
กลุ่มงาน พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:suttima2508@gmail.com
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ประกอบคำนิยาม  
Tissue hypoperfusion หรือ organ dysfunction  
มีภาวะ hypotension  
ค่า blood lactate level >2mmol/L (18 mg/dL)  
Urine output <0.5 mL/kg/hrเป็นระยะเวลามากกว่า 2 ชม.แม้วา่จะได้สารน้ำอย่างเพียงพอ  
Acute lung injury ที่มี Pao2/Fio2<250 โดยไมม่ีภาวะ pneumonia เป็นสาเหตุ  
Acute lung injury ที่มี Pao2/Fio2<200 โดยมีภาวะ pneumonia เป็นสาเหตุ  
Creatinine>2.0 mg/dL(176.8μmol/L)  
Bilirubin >2 mg/dL(34.2μmol/L)  
Platelet count <100,000μL  
Coagulopathy (international normalized ratio >1.5 หรือ aPTT> 60 วินาที ) 
qSOFA (quick SOFA)score ในการประเมิน ได้แก่  
1. Alteration in mental status (อาจใช้ Glasgow Coma Scale score น้อยกว่า 15 ก็ได้)  
2. Systolic blood pressure ≤100 mm Hg  
3. Respiratory rate ≥22/min 
ตารางที่ 1SOS score (search out severity) 

Score  3 2 1 0 1 2 3 
อุณหภูมิ (ไข้)   ≤35 35.1-36 36.1-38 38.1-38.4 ≥38.5   
ความดันโลหิต 
(ค่าบน) ≤80 81-90 91-100 

101-
180 181-199 ≥200   

ชีพจร ≤40   41-50 51-100 101-120 211-139 ≥140 

หายใจ ≤8 
ใส่เครื่องช่วย

หายใจ    9-20 21-25 26-35 ≥35 
ความรู้สึกตัว 

    

สับสน
กระสับกระส่าย 

ตื่นดี   
พูดคุยรู้เรื่อง 

     ซึม      
แต่เรียกแล้วลืม

ตาสลึมสลือ 

    ซึมมาก    
ต้องกระตุ้น    
จึงลืมตา 

   ไม่รู้สึกตัว   
แม้จะกระตุ้นแล้ว

ก็ตาม 

ปัสสาวะ/วัน   ≤500 501-999 ≥1000       
ปัสสาวะ/8 ชม   ≤160 161-319 ≥320       
ปัสสาวะ/4 ชม   ≤80 81-159 ≥160       
ปัสสาวะ/1 ชม   ≤20 21-39 ≥40       

การแบ่งระดับการดูแลผู้ป่วยภายในโรงพยาบาล  
ระดับ 0 (Level 0)  
Patients whose needs can be met through normal ward care in an acute hospital  
ระดับ 1 (Level 1)  
Patients at risk of their condition deteriorating, or those recently relocated from higher levels of care, whose 
needs can be met on an acute ward with additional advice and support from the critical care team  
ระดับ 2 (Level 2)  
Patients requiring more detailed observation or intervention including support for a single failing organ 
system or post-operative care and those ‘stepping down’ from higher levels of care  
ระดับ 3 (Level 3)  
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Patients requiring advanced respiratory support alone or basic respiratory support together with support of 
at least two organ systems. This level includes all complex patients requiring support for multi-organ failure 
 
ตารางที่ 2Modified Early Warning Score (MEWS) for Clinical Deterioration 

Criteria Point Value 
Systolic BP (mmHg)  
≤70  +3  
71-80  +2  
81-100  +1  
101-199  0  
≥200  +2  
Heart rate (beats per minute)  
<40  +2  
41-50  +1  
51-100  0  
101-110  +1  
111-129  +2  
≥130  +3  
Respiratory rate (beats per minute)  
<9  +2  
9-14  0  
15-20  +1  
21-29  +2  
≥30  +3  
Temperature in °C(°F)  
<35 (<95)  +2  
35–38.4 (95–101.12)  0  
≥38.5°C (101.3)  +2  
Interpretation  
- A score ≥ 5 is statistically linked to increased likelihood of death or admission to an intensive care unit.  
- For any single physiological parameter scored +3, consider higher level of care for patient  
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แบบบันทึกตัวชี้วัดการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด ปีงบประมาณ 2563 
ชื่อโรงพยาบาล.............................................................  

ลำดับ ตัวชี้วัด ไตรมาสที่1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาสที่2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาสที่3  
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาสที่4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

รวม 

1  1.1จำนวนผู้ป่วยที่เสียชีวิตจากภาวะการติด
เชื้ อในกระแสเลือดชนิด community-
acquiredทั้งหมด  
1.2จำนวนผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด
แบบชนิด community-acquired sepsis 
ทั้งหมด 
1.3อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด
แบบชนิด community-acquired sepsis 

     

2 2.1จำนวนผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดที่
ได้รับ Antibiotic ภายใน 1 ชม. 
2.2จำนวนผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด
ทั้งหมด  
2.3อัตราการได้รับ Antibiotic ภายใน 1 
ชม.(นับจากเวลาที่ได้รับการวินิจฉัย) 

     

3 3.1จำนวนผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดที่
ได้รับการเจาะH/Cก่อนให้ Antibiotic 
3.2จำนวนผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด
ทั้งหมด 
3.3อัตราการเจาะH/Cก่อนให้ Antibiotic 

     

4 4.1จำนวนผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดที่
ได้รับIV fluidจำนวน1.5 ลิตรภายใน1ชม. 
4.2จำนวนผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด
ทั้งหมด 
4.3อัตราการได้รับIV30ml/kgใน1ชม.แรก
(ในกรณีไม่มีข้อห้าม)  

     

5 5.1จำนวนผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด ที่
ได้เข้า ICUภายใน 3 ชม.  
5.2จำนวนผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด
ทั้งหมด 
5.3อัตราที่ผู้ป่วยได้รับการดูแลแบบภาวะ
วิกฤติ (ระดับ2-3)ภายใน 3 ชม.  

     

หมายเหตุ : 1. นับเฉพาะผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิดcommunity-acquired  
2. ไม่นับรวมผู้ป่วย palliative care (รหัส Z 51.5)  
 
 
 



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพ จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2564  234 

 

นิยามการเก็บข้อมูลตัวชี้วัดย่อย  

1. อัตราการเจาะ H/C ก่อนให้ Antibiotic หมายถึง การเจาะ H/C ก่อนให้ Antibiotic  
สูตรคำนวณ =จำนวนผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงที่ได้รับ การเจาะ H/C ก่อนให้ Antibiotic X 100  
จำนวนผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงทั้งหมด  
หมายเหตุในกรณีที่เดิมผู้ป่วยได้รับ Antibiotic อยู่โดยไม่ได้เจาะ H/C ต่อมาผู้ป่วยเกิดภาวะติดเชื้อในกระแส
เลือดแบบรุนแรง แล้วมีการเจาะ H/C ร่วมกับปรับ Antibiotic ให้ถือว่า มีการเจาะ H/C ก่อนให้ Antibiotic  

2. อัตราการได้รับ Antibiotic ภายใน 1 ชม.หมายถึง การได้รับ Antibiotic ภายใน 1 ชม.หลังการวินิจฉัย โดย 
นับจากเวลาวินิจฉัยจนถึงเวลาที่บริหารยา (Diagnosis to needle time)  
สูตรคำนวณ =จำนวนผู้ป่วยตดิเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงที่ได้รับ Antibiotic ภายใน 1 ชม.X 100 
จำนวนผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงทั้งหมด  

3. อัตราการได้รับ IV fluid 30 ml/kg ใน1ชม.แรก หมายถึง ผู้ป่วยได้รับ IVfluidจำนวน1.5ลิตรภายใน 1 ชม.  
แรกหลังวินิจฉัย  
สูตรคำนวณ=จำนวนผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงที่ได้รับIVfluidจำนวน 1.5 ลิตรภายใน 1 ชม.X 100 
จำนวนผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงทั้งหมด  

4. อัตราการรับผู้ป่วยเข้า ICU ภายใน 3 ชม. หมายถึง ผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรง ที่ได้รับการ 
วินิจฉัยแล้ว admission เข้า ICU ภายใน 3 ชม. (sepsis fast track)  
สูตรคำนวณ =จำนวนผู้ป่วยตดิเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรง ที่ได้เข้า ICU ภายใน 3 ชม.X 100 
จำนวน ผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงทั้งหมด  
หมายเหตุ : วิธีการเก็บตัวชี้วัดย่อย ขึ้นอยู่กับกระบวนการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรง ของแต่
ละโรงพยาบาลซึ่งอาจมีความแตกต่างกันของวิธีการได้มาของตัวเลข แต่ให้ยึดความถูกต้องตรงตามคำนิยามที่
กำหนด 
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1. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความเป็นเลิศทางการแพทย์ และการพัฒนาคุณภาพการบริการ
สุขภาพแก่ประชาชนที่ได้มาตรฐานสากล 

2. เป้าประสงค์ที่ 5 หน่วยบริการสุขภาพของจังหวัดในขีดความสามารถในการจัดบริการทาง
การแพทย์ในระดับคุณภาพมาตรฐานสากล ประชาชนในพ้ืนที่บริการและ
ผู้ใช้บริการมีความเชื่อม่ันและวางใจ ในคุณภาพทางการแพทย์ 

3. รหัสตัวชี้วัด K303 
4. ชื่อตัวชี้วัด ประสิทธิผลการจัดการระบบบริการสุขภาพ การบริบาลฟ้ืนสภาพระยะกลาง 

(Intermediate care: IMC) 
5. เกณฑ์ 1. หน่วยบริการสุขภาพทุกระดับ(A, M,F, P, รพ.สต.) มีการจัดระบบบริการ

สุขภาพ การบริบาลฟื้นสภาพระยะกลางร้อยละ 80 
ปีงบประมาณ 64 ปีงบประมาณ 65 ปีงบประมาณ 66 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 
2. มีผลการประเมินค่า BIของผู้ป่ วย (Stroke, TBI, SCI) ผ่ านตามเกณ ฑ์           
ที่กำหนด อย่างน้อยร้อยละ 65 

ปีงบประมาณ 64 ปีงบประมาณ 65 ปีงบประมาณ 66 
ร้อยละ 65 ร้อยละ 70 ร้อยละ 75  

6. น้ำหนัก  
7. ผลงาน  

คำนิยาม ประสิทธิผลการจัดการระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) หมายถึง
ผลสำเร็จของการจัดการระบบบริการสุขภาพไร้รอยต่อตั้งแต่บริการระดับตติยภูมิ
และศูนย์ความเชี่ยวชาญระดับสูงจนถึงระดับปฐมภูมิ โดยการจัดบริการแต่ละ
ระดับจะมีบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกันและเชื่อมต่อกันด้วยระบบส่งต่อ (Referral 
System) เพ่ือให้สามารถจัดบริการที่มีคุณภาพตามท่ีกำหนดไว้ 
การบริบาลฟื้นสภาพระยะกลาง (Intermediate care: IMC) หมายถึง การ
บริบาลฟ้ืนสภาพผู้ป่วยระยะกลางที่มีอาการทางคลินิกผ่านพ้นภาวะวิกฤติและมี
อาการคงที่ แต่ยังคงมีความผิดปกติของร่างกายบางส่วนอยู่และมีข้อจำกัดในการ
ปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวัน จำเป็นต้องได้รับบริการบริบาลฟ้ืนฟูฯโดยทีม   สห
วิชาชีพ (Multidisciplinary Approach) อย่างต่อเนื่องจนครบ 6 เดือน เพ่ือเพ่ิม
สมรรถนะร่างกาย จิตใจ ในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน และลดความพิการหรือ
ภาวะทุพพลภาพ รวมทั้งกลับสู่สังคมได้อย่างเต็มศักยภาพการจัดระบบบริการ
บริบาลฟ้ืนฟูฯนี้ ดำเนินการสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันโดยมีระบบการส่งกลับ 
ผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลต้นทาง (Refer Back/Refer Out Return) เป็นสะพาน
เชื่อมต่อกันในแต่ละระดับ ตั้งแต่ระดับตติยภูมิและศูนย์ความเชี่ยวชาญระดับสูง
จนถึงระดับชุมชนหลังจากผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษา/วินิจฉัย จากโรงพยาบาล
ระดับ A และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญลงความเห็นว่าต้องดูแลต่อเนื่อง 

 ในรูปแบบการบริบาลฟ้ืนสภาพ “IMC Case”ซึ่งมีขอบข่ายการดำเนินงานทั้งหมด 3 
กลุ่มโรค ประกอบด้วย โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) สมองบาดเจ็บ (Trauma Brain 
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Injury:TBI) และ ไขสันหลังบาดเจ็บ (Spinal Cord Injury: SCI) การประเมินผลสำเร็จ
การดำเนินงานใช้การวัดค่า BI เป็นเครื่องมือ 

 
คำย่อ  คำเต็ม  คำอธิบาย  
BI  Barthel  ADL index  แบบประเมินสมรรถนะความสามารถทำกิจวัตร

ประจำวันบาร์เทล ที่มีคะแนนเต็มเท่ากับ 20 
IMC  Intermediate care  การบริบาลฟ้ืนสภาพระยะกลาง  
IPD  In-patient department  หอผู้ป่วยในที่รับผู้ป่วยเข้านอนในโรงพยาบาล

เพ่ือการบำบัดรักษา  
Stroke  Cerebrovascular accident  การวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมอง ได้แก่ ICD10 

ต่อไปนี้ I60-I64  
TBI  traumatic brain injury  การวินิจฉัยบาดเจ็บสมองที่เกิดจากภยันตราย 

ได้แก่ ICD10 ต่อไปนี้ S061 – S069  
SCI  spinal cord injury  การวินิจฉัยบาดเจ็บไขสันหลังจากภยันตราย 

(traumatic) ได้แก่ ICD10 ต่อไปนี้ S14.0 – 
S14.1 S24.0 – S24.1 S34.0 – S34.1 S34.3  

 Multiple Impairment ผู้ป่วยที่มีความบกพร่องตั้งแต่ 2 ระบบขึ้นไป 
ได้แก่ swallowing problem, 
communication problem, mobility 
problem, cognitive and perception 
problem, bowel and bladder problem 

A โรงพยาบาลศูนย์ รพ.ขอนแก่น 
S โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ - 
M1 (Super Node) โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก รพ.สิรินธรฯ และ รพ.ชุมแพ 
M2 (Node) โรงพยาบาลชุมชนเพ่ือรับส่งต่อ

ผู้ป่วย  
รพร.กระนวน รพ.น้ำพองรพ.บ้านไผ่ และ  รพ.
พล 

F1  โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่  รพ.หนองเรือ รพ.ภูเวียง รพ.มัญจาคีรี และ          
รพ.หนองสองห้อง 

F2  
 

โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง  รพ. เขาสวนกวาง รพ.อุบลรัตน์ รพ.ซำสูง                 
รพ.ภูผาม่าน รพ.สีชมพู รพ.บ้านฝาง                 
รพ.พระยืน รพ.ชนบท รพ.แวงใหญ่                    
รพ.แวงน้อย และ รพ.เปือยน้อย 

F3  โรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็ก  รพ. หนองนาคำ รพ.เวียงเก่า รพ.โคกโพธิ์ไชย 
และ รพ.โนนศิลา  

วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาหน่วยบริการสุขภาพทุกระดับ (A, M,F, P, รพ.สต.) ให้สามารถจัดบริการ
บริบาลฟ้ืนสภาพระยะกลาง ตามแนวทางของจังหวัดโดยคาดหวังว่าจะเป็นการลด
การนอนโรงพยาบาลโดยไม่จำเป็น ป้องกันการเกิดผู้ป่วย ที่ต้องพ่ึงบริการ Long 
term careและลดความแออัดของ รพ.ระดับ A เพ่ิมอัตราการครองเตียงของ      
รพ.ระดับ M1 (Super Node) และ M2 (Node) 
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8. กลุ่มเป้าหมาย หน่วยบริการสุขภาพทุกระดับ (A, M,F, P, รพ.สต.)ในจังหวัดขอนแก่น 
แหล่งข้อมูล หน่วยบริการสุขภาพทุกระดับ ดำเนินการ ดังนี้ 

1.สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการบริบาลฟ้ืนสภาพระยะกลาง (IMC) ทั้งใน
รูปแบบผู้ป่วยใน (IPD) ผู้ป่วยนอก (OPD) และ การจัดบุคลากรออกไปให้บริการที่
บ้านผู้ป่วย (Outreach) ของเครือข่ายบริการสุขภาพระดับ CUP และ ระดับ Node  
2.จัดทำทะเบียนรายงานรับแจ้ง IMC Case พร้อม Care Protocol จาก รพ.ระดับ A/ 
Node 
3.บันทึกรายงานผลการประชุมคณะทำงาน IMC (Problem list & plan และ 
Activities protocol Team meeting report) 
4.รายงานผลการดำเนินงานทั้งรูปแบบ IPD, OPD, และ Outreach ตามStanding 
doctor order sheet 
5.บันทึกข้อมูลผลการดำเนินงานตัวชีว้ัดหลัก ตัวชี้วัดรอง ใน Google Form หรือ
ช่องทางอ่ืนๆ ที่คณะอนุกรรมการ SP สาขา IMC จังหวัดขอนแก่น กำหนด 

รายการข้อมูล1 A = สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการบริบาลฟ้ืนสภาพระยะกลาง (IMC) ทั้งใน
รูปแบบผู้ป่วยใน (IPD) ผู้ป่วยนอก (OPD) และ การจัดบุคลากรออกไปให้บริการที่
บ้านผู้ป่วย (Outreach) ของเครือข่ายบริการสุขภาพระดับ CUP และ ระดับ Node 

รายการข้อมูล 2 B = จ ำน ว น ผู้ ป่ ว ย  IMC (Stroke, TBI, SCI) ที่ ได้ รั บ แ จ้ ง ผ่ า น โป ร แ ก ร ม 
IMC@KhonKaen และมีคะแนน Barthel index <15 รวมทั้ งคะแนน Barthel 
index >15 with multiple impairment 

รายการข้อมูล 3 C = จำนวนผู้ป่วย IMC (Stroke, TBI, SCI) ที่ได้รับแจ้งผ่านทางโทรศัพท์และมี
คะแนน Barthel index <15 รวมทั้งคะแนน Barthel index >15 with Multiple 
impairment 

รายการข้อมูล 4 D = จำนวนผู้ป่วย IMC (Stroke, TBI, SCI) ที่ได้รับแจ้งจากชุมชนหรือช่องทางอ่ืนๆ
และมีคะแนน Barthel index <15 รวมทั้งคะแนน Barthel index >15 with 
multiple impairment 

รายการข้อมูล 5 E = จำนวนผู้ป่วย IMC (Stroke, TBI, SCI) ที่ รอดชีวิตและมีคะแนน Barthel 
index <15 ได้รับการบริบาลฟื้นสภาพระยะกลางและติดตามจนครบ 6 เดือน หรือ
จน Barthel index = 20 ก่อนครบ 6 เดือน 

9. สูตรคำนวณตัวชี้วัด [E/(B+C+D)] x 100 
ระยะเวลาประเมินผล รายงาน Cockpit ทุก 2 เดือน 

และตามรอบนิเทศงานจังหวัด 2 ครั้ง/ปี (ไตรมาส1 และไตรมาส3) 
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10. เกณฑ์การให้
คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประสิทธิผลการจัดการระบบบริการสุขภาพ การบริบาลฟื้นสภาพระยะกลาง 
(Intermediate care: IMC) คะแนนเต็ม 100 คะแนน  
ตัวช้ีวัดข้อ 1คะแนนเต็ม 60 คะแนนประกอบด้วย 3 ส่วน ส่วนละ 20 คะแนน  ดังนี้ 

1. มีคำสั่งคณะทำงานการบริบาลฟ้ืนสภาพระยะกลาง (IMC) โดยการมีส่วนร่วม
ของ 

2. สหสาขาวิชาชีพ ของเครือข่ายบริการสุขภาพระดับ CUP และ ระดับ Node 
2. มีสรุปรายงานการรับแจ้งและจำหน่าย IMC Case ประจำเดือน ทุกเดือน 
3. มี Problem list & plan และ Activities protocol ของ IMC Case รายบุคคล  
ตัวช้ีวัดข้อ 2 คะแนนเต็ม 40 คะแนนดังนี้ ร้อยละผู้ป่วย IMC ที่รอดชีวิตได้รับการ
บริบาลฟ้ืนสภาพระยะกลางครบตามมาตรฐานและมีค่าคะแนน Barthel index 
<15 ได้รับการบริบาลฟื้นสภาพระยะกลางและติดตามจนครบ 6 เดือน หรือจน 
Barthel index = 20 ก่อนครบ 6 เดือน โดย 

10 คะแนน 20 คะแนน 30 คะแนน 40 คะแนน 
น้อยกว่าร้อยละ 55 ร้อยละ 55-59 ร้อยละ 60-64 ร้อยละ 65 ขึ้นไป  

    วิธีการการประเมินผล 
ขั้นตอน 1) ตรวจสอบคำสั่งคณะทำงานการบริบาลฟ้ืนสภาพระยะกลาง (IMC) โดยการมีส่วนร่วมของ                 

สหสาขาวิชาชีพ ของเครือข่ายบริการสุขภาพระดับ CUP และ ระดับ Node 
ขั้นตอน 2) ติดตามทะเบียนรายงานรับแจ้ง IMC Case พร้อม Care Protocol จาก รพ.ระดับ A/ Node 
ขั้นตอน 3) รวบรวมรายงานการประชุมเพ่ือวางเป้าหมายการบริบาลฟ้ืนสภาพเป็นรายบุคคล (IMC) ของ 

คณะทำงานการบริบาลฟ้ืนสภาพระยะกลาง (Problem list & plan และ Activities protocol) 
ขั้นตอน 4) รวบรวมบันทึกการดำเนินงานทั้งรูปแบบ IPD, OPD, และ Outreach ของแต่ละสาขาวิชาชีพ  

เพ่ือให้เป้าหมายการบริบาลฟ้ืนสภาพเป็นรายบุคคล (IMC) บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่แพทย์กำหนด
ไว้ (Standing doctor order sheet)  

ขั้นตอน 5) ติดตามรายงานการประเมินค่า BI อย่างเป็นระบบทุกเดือน อย่างต่อเนื่อง จนครบ 6 เดือน  
(Team meeting report) 

เอกสารสนับสนุน 
1. รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาการจัดบริการและต้นทุนบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ 

ผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate Care) ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพ  
2. คู่มือการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลาง Guideline for Intermediate Care สำหรับบุคลากรทาง

การแพทย์ตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
3. โปรแกรม IMC@KhonKaen และ Stroke@BI 

11.1 นางพัชราวดีพิรุณสุนทร ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
โทรศัพท์มือถือ  08-1260-4433 E-mail : epidkk_ncd@yahoo.com 
ผู้รับผิดชอบการ
รายงานผลการ
ดำเนินงานและกำกับ
ตัวช้ีวัด 

2. นางสุทธิมายลโสภณ  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
    โทรศัพท์มือถือ : 09-712-0123   E-mail : suttima2508@gmail.com 
3. นางเกื้อกูล   เพ็ชรสันทัด นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
    โทรศัพท์มือถือ : 09-712-0123  
งานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 
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ภาคผนวก 2IPD care protocol ที่ประกอบด้วย 1) Problem list & plan, 2) Standing doctor order sheet, 3) Team 
meeting report และ 4) Activities protocol (short stay) 
 

 

 

 
 *หมายเหต ุนกักิจกรรมบ าบดัสามารถใหบ้ริการโดยบคุลาการทางการแพทยป์ฏิบตัิแทน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 3. การเสริมสร้างความเป็นเลิศทางการแพทย์ และการพัฒนาคุณภาพการ
บริการสุขภาพแก่ประชาชนที่ได้มาตรฐานสากล 

เป้าประสงค์ 5. หน่วยบริการสุขภาพของจังหวัดในขีดความสามารถในการจัดบริการทาง
การแพทย์ในระดับคุณภาพมาตรฐานสากล ประชาชนในพื้นที่บริการและ
ผู้ใช้บริการมีความเชื่อม่ันและวางใจ ในคุณภาพทางการแพทย์ 

รหัสตัวช้ีวัดกระทรวง 28. ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพลดลง 
เกณฑ์เป้าหมาย 
กระทรวง 

 
ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 ปีงบประมาณ 65 
ลดลงร้อยละ 10 ลดลงร้อยละ 10 ลดลงร้อยละ 10 ลดลงร้อยละ 10 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่3 การเสริมสร้างความเป็นเลิศทางการแพทย์ และการพัฒนา
คุณภาพการบริการสุขภาพประชาชนที่ได้มาตรฐาน 

รหัสตัวช้ีวัดจังหวัด K304 
ชื่อตัวชี้วัด ประสิทธิผลการจัดการระบบบริการสุขภาพ การส่งต่อผู้ป่วย (Referral 

System) 
ค่าเป้าหมาย 1. หน่วยบริการสุขภาพทุกระดับ (A, M, F, P, รพ.สต.) มีการจัดระบบบริการ

สุขภาพ การส่งต่อผู้ป่วยต่อไปรับการรักษาใน Node ที่มีศักยภาพเหมาะสม 
ร้อยละ 80  

ปีงบประมาณ 64 ปีงบประมาณ 65 ปีงบประมาณ 66 
ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 

2. โรงพ ยาบ าล ระดั บ  Super Node/Node มี ร้ อ ยละการรับ  Refer in        
จากโรงพยาบาลที่มีศักยภาพเดียวกันหรือต่ำกว่า เพิ่มข้ึนอย่างน้อย ร้อยละ 10 

ปีงบประมาณ 64 ปีงบประมาณ 65 ปีงบประมาณ 66 
ร้อยละ 10 ร้อยละ 15 ร้อยละ 20 

3. โรงพยาบาลทุกระดับ มีร้อยละการรับ Refer receiveกลับจากโรงพยาบาลที่
มีศักยภาพสูงกว่าเพิ่มข้ึนอย่างน้อย ร้อยละ 10 

ปีงบประมาณ 64 ปีงบประมาณ 65 ปีงบประมาณ 66 
ร้อยละ 10 ร้อยละ 15 ร้อยละ 20  

คำนิยาม ประสิทธิผลการจัดการระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)หมายถึงผลสำเร็จ
หรือการจัดการระบบบริการสุขภาพไร้รอยต่อตั้งแต่บริการระดับตติยภูมิและศูนย์
ความเชี่ยวชาญระดับสูงจนถึงระดับปฐมภูมิ โดยการจัดบริการแต่ละระดับจะมี
บทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกันและเชื่อมต่อกันด้วยระบบส่งต่อ (Referral System) 
เพ่ือให้สามารถจัดบริการที่มีคุณภาพตามที่กำหนดไว้ 
การส่งต่อผู้ป่วย (Referral System) หมายถึงการให้บริการรับส่งต่อผู้ป่วย หรือ
ผู้รับบริการในการบริการสุขภาพ บริการทางการแพทย์ และการสาธารณสุข
ระหว่างสถานบริการสุขภาพ ตั้งแต่ ขั้นเตรียมการก่อนการส่งต่อ ขณะส่งต่อ และ
รับการส่งต่อ ทั้งไปและกลับอย่างมีคุณภาพ เหมาะสมกับขีดความสามารถ ที่ถูก
กำหนดไว้ตามระดับของสถานบริการสุขภาพนั้นๆโดยผู้ป่วยจะได้รับบริการสุขภาพ
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ที่ต่อเนื่องในแนวทางเดียวกัน ตั้งแต่สถานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ 
ตติยภูมิ และศูนย์ความเชี่ยวชาญระดับสูง ตามมาตรฐานสากล 
Refer Out (ส่งต่อ) คือ การส่งต่อผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลที่มีศักยภาพสูง ด้วย
เหตุผลในการส่งต่อ เช่น เกินศักยภาพ เพ่ือการวินิจฉัย/รักษา ขาดเครื่องมือทาง
การแพทย์ เป็นต้น 
Refer In (รับส่งต่อ) คือ การรับผู้ป่วยที่ส่งมาจากสถานพยาบาลที่มีศักยภาพเดียวกัน
หรือต่ำกว่า ด้วยเหตุผลในการรับส่งต่อ เช่น ไม่สามารถตรวจวินิจฉัย/รักษาได้ ขาด
ผู้เชี่ยวชาญ เป็นต้น 
Refer Back/Refer out return (ส่งกลับ) คือ การส่งกลับผู้ป่วยไปยัง
สถานพยาบาลต้นทาง หลังจากได้รับการดูแลรักษา/วินิจฉัย เรียบร้อยแล้ว 
Refer Receive /Refer in return(รั บ กลั บ )  คื อ  การรั บ ผู้ ป่ วยกลั บ จาก
สถานพยาบาลหนึ่งที่มีศักยภาพสูงกว่า หลังจากได้รับการดูแลรักษา/วินิจฉัย เรียบร้อย
แล้ว 

วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาหน่วยบริการสุขภาพทุกระดับ (A, M,F, P, รพ.สต.) ให้สามารถ
จัดบริการ การส่งต่อผู้ป่วย ตามแนวทางของจังหวัดโดยคาดหวังว่าประชาชนได้รับ
การดูแลรักษาพยาบาลและการส่งต่อที่เหมาะสมและลดความแออัดของ รพ.ระดับ 
A เพ่ิมอัตราการครองเตียงของ รพ.ระดับ M1 (Super Node) และ M2 (Node) 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย หน่วยบริการสุขภาพทุกระดับ (A, M,F, P, รพ.สต.)ในจังหวัดขอนแก่น 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล/
แหล่งข้อมูล 

หน่วยบริการสุขภาพทุกระดับ ดำเนินการ ดังนี้ 
1.สำเนาคำสั่งการจัดตั้งศูนย์จัดการระบบส่งต่อ ของเครือข่ายบริการสุขภาพระดับ 
CUP  
2.จัดทำทะเบียนรายงานการส่งต่อของหน่วยบริการสุขภาพ จำแนกRefer Out, 
Refer in, Refer back, และ Refer receive 
3.บันทึกรายงานการประชุมคณะทำงานการจัดการระบบส่งต่อ ระดับ Node 
4.บันทึกวันนอนผู้ป่วยที่ต้องบริบาลฟื้นสภาพผู้ป่วยระยะกลาง (IMC) ในโรคหลอด
เลือดสมอง (Stroke) สมองบาดเจ็บ (Trauma Brain Injury: TBI) และ ไขสันหลัง
บาดเจ็บ (Spinal Cord Injury: SCI) 
5.บันทึกข้อมูลผลการดำเนินงานตัวชีว้ัด ใน Google Form หรือช่องทางอ่ืนๆที่
คณะอนุกรรมการ SP สาขาส่งต่อจังหวัดขอนแก่น กำหนด 

รายการข้อมูล1 A = สำเนาคำสั่งการจัดตั้งศูนย์จัดการระบบส่งต่อ ของเครือข่ายบริการสุขภาพ
ระดับ CUP 

รายการข้อมูล2 B = จำนวนการรับผู้ป่วยที่ส่งมาจากสถานพยาบาลที่มีศักยภาพเดียวกันหรือต่ำกว่า  
(Refer in) ตามโรคที่กำหนดของ โรงพยาบาลระดับ Node/Super Node ปี 
2563 

รายการข้อมูล3 C = จำนวนการรับผู้ป่วยที่ส่งมาจากสถานพยาบาลที่มีศักยภาพเดียวกันหรือต่ำกว่า  
(Refer in) ตามโรคที่กำหนดของ โรงพยาบาลระดับ Node/Super Nodeปี 2564 
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รายการข้อมูล4 D = จำนวนการส่งต่อผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่า (Refer out) ของ 
โรงพยาบาลทุกระดับ ปี 2563 

รายการข้อมูล5 E = จำนวนการส่งต่อผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่า (Refer out) ของ 
โรงพยาบาลทุกระดับ ปี 2564 

รายการข้อมูล6 F = จำนวนการรับผู้ปว่ยกลับจากสถานพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่า(Refer receive) ปี 
2563 

รายการข้อมูล7 G = จำนวนการรับผู้ปว่ยกลับจากสถานพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่า (Refer receive) ปี 
2564 

สูตรคำนวณตัวชี้วัดข้อ 
2.1 

(B-C)/B x 100  (โดยเปรียบเทียบในช่วงเวลา 9 เดือน และ12 เดือน) 

สูตรคำนวณตัวชี้วัดข้อ 
2.2 

(D-E)/D x 100  (โดยเปรียบเทียบในช่วงเวลา 9 เดือน และ12 เดือน) 

สูตรคำนวณตัวชี้วัดข้อ 3 (F-G)/F x 100  (โดยเปรียบเทียบในช่วงเวลา 9 เดือน และ12 เดือน 
ระยะเวลาประเมินผล รายงาน Cockpit ทุก 2 เดือน 

และตามรอบนิเทศงานจังหวัด 2 ครั้ง/ปี (ไตรมาส1 และไตรมาส3) 
เกณฑ์การให้คะแนน
ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประสิทธิผลการจัดการระบบบริการสุขภาพ การส่งต่อผู้ป่วย (Referral System) 
คะแนนเต็ม 100 คะแนน ดังนี้ 
ตัวช้ีวัดข้อ 1วัดโรงพยาบาลทกุระดับ (A, M,F, P, รพ.สต.) คะแนนเต็ม 60 คะแนน 
ประกอบด้วย 3 ส่วน ส่วนละ 20 คะแนน  ดังนี้ 
1. มีคำสั่งการจัดตั้งศูนย์จัดการระบบส่งต่อ ของเครือข่ายบริการสุขภาพระดับ 
CUP  
2. มีสรุปรายงานการส่งต่อของหน่วยบริการสุขภาพ จำแนก Refer Out, 
Refer in, Refer back, Refer receive และ  วันนอนผู้ป่วยที่ต้องบริบาลฟ้ืน
สภาพผู้ป่วยระยะกลาง (IMC) ในโรคที่กำหนด ประจำเดือน ทุกเดือน 
3. รายงานการประชุมคณะทำงานการจัดการระบบส่งต่อ ระดับ Node 
ตัวช้ีวัดข้อ 2 วัดโรงพยาบาลระดับSuper Node/Node (M1, M2) คะแนนเต็ม 40 
คะแนนประกอบด้วย 2 ส่วน สว่นที่ 1 จำนวน 20 คะแนนสว่นที่ 2 ให้รายงานแต่ไม่
นับเป็นคะแนน 
1. ร้อยละการรับส่งต่อ (Refer in) ของโรงพยาบาลระดับ M2 (Node) หรือ M1 (Super 
Node) 
2. ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วย (Refer out) ของโรงพยาบาลทุกระดับ 
เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 10 ได้ 10 คะแนน ถ้าต่ำกว่า ได้ 0 คะแนน 
ตัวช้ีวัดข้อ 3 วัดโรงพยาบาลทกุระดับ (M, F, P, รพ.สต.)คะแนนเต็ม 40 คะแนนดังนี ้
ร้อยละการรับผู้ป่วยกลับจากโรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่า (Refer receive)ของ
โรงพยาบาลทุกระดับ 
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 ได้ 10 คะแนน ถ้าต่ำกว่า ได้ 0 คะแนน 
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วิธีการการประเมินผล
ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 

ขั้นตอน 1)กำกับติดตามการจัดตั้งศูนย์จัดการระบบส่งต่อ ทั้งส่วนสถานที่ตั้ง 
บทบาทหน้าที่ แพทย์และพยาบาลที่รับผิดชอบหลัก (Case Management)  
ขั้นตอน 2) ติดตามทะเบียนรายงานการส่งต่อของหน่วยบริการสุขภาพ จำแนก
Refer Out, Refer in, Refer back, Refer receive, และ วันนอนผู้ป่วยที่ต้องบริบาล
ฟ้ืนสภาพผู้ป่วยระยะกลาง (IMC) ในโรคที่กำหนด 
ขั้นตอน 3) รวบรวมรายงานการประชุมคณะทำงานการจัดการระบบส่งต่อ ระดับ 
Node อย่างน้อยทุก 3 เดือน 

ขั้นตอน 4)ติดตามอัตราครองเตียงการบริบาลฟ้ืนสภาพระยะกลาง (IMC) ทุก3 
เดือน  
ขั้นตอน 5)ติดตามรายงานการส่งต่อ ผ่านโปรแกรม nRefer เป็นประจำทุกเดือน 
อย่างต่อเนื่อง 

เอกสารสนับสนุน 1. แนวทางการพัฒนาระบบรับส่งต่อผู้ป่วย สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
2. แนวทางการจัดบริการพยาบาลผู้ป่วยระยะกลาง สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
3. โปรแกรม nRefer 

ค่าน้ำหนัก  
ผู้รับผิดชอบการรายงาน
ผลการดำเนินงานและ
กำกับตัวช้ีวัด 

1. นางพัชราวดีพิรุณสุนทร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
    โทรศัพท์มือถือ : 08-1260-4433 E-mail : epidkk_ncd@yahoo.com 
2. นาง สุทธิมา  ยลโสภณ  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
    โทรศัพท์มือถือ : 09-712-0123 E-mail : suttima2508@gmail.com 
3. นางเกื้อกูล  เพ็ชรสันทัด นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
    โทรศัพท์มือถือ : 09-712-0123  
งานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 
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แนวทางการกำกับติดตามการดำเนินงานจัดการ 
ระบบส่งต่อ (Referral System)และ การบริบาลฟื้นสภาพระยะกลาง(Intermediate care: IMC) 

จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

ระดับ รพ. Structure Service Staff 
 สถานท่ีตั้ง บทบาทหน้าท่ี วัสด ุ

 อุปกรณ ์
Refer 
 in 

Refer 
out 

Refer  
back 

CM Network 

A กำหนดให้ม ี
จุด/มมุ  
และ ติดป้าย
ประชาสมัพันธ์
อย่างชัดเจน 

๑.คณะกรรมการบริหาร 
-กำหนดหลักเกณฑ์ ข้ันตอน และแนวทางปฏิบัต ิ
๒.หัวหน้าศูนย์ส่งต่อ 
-วางแผน ควบคุม กำกับดูแลการปฏิบัติงานฯ 
๓.การแบ่งภารกิจ 
๓.๑ การรับแจ้ง 
-รับแจ้งการส่งต่อทุกประเภท 
-ให้คำปรึกษา  
-รับผู้ป่วย 
๓.๒ ข้อมลูข่าวสาร 
-รวบรวมข้อมลูการส่งต่อ 
-จัดกลุ่ม/ประเภท ข้อมลู 
-ส่งข้อมูลให้แก่แผนกท่ีเกี่ยวข้อง 
-บริการตดิต่อ/สอบถาม/แนะนำญาตผิู้ป่วยเรื่องขั้นตอนการส่งต่อพร้อมการปฏบิัติตน 
๓.๓ งานบริการ 
-ประสานการส่งต่อระหว่างสถานพยาบาลต้นทางและปลายทางใหแ้ล้วเสร็จในคนคนเดียว 
-เตรียมและส่งต่อผู้ป่วยให้ถึงสถานพยาบาลปลายทางอย่างปลอดภยัและมคีุณภาพ 
-บริการรับผู้ป่วยจากสถานพยาบาลต้นทางเพื่อส่งต่อให้แผนกท่ีเกี่ยวข้องให้บริการดูแลรักษาต่อ 
๓.๔ งานสิทธิประโยชน์ 
-รับผิดชอบตดิตามการเบิกจา่ยงบประมาณที่เกี่ยวกับระบบส่งต่อให้เป็นการตามสิทธิการรักษา 

โทรศัพท ์
(กำหนดเฉพาะ) 
Internet 
คอมพิวเตอร ์
โต๊ะ 
เก้าอี ้
สมุดบันทึก 

All All Stroke,  
TBI,  
SCI 

แพทย ์
พยาบาล 

เครือข่าย EMS,  
สหวิชาชีพ IMC 

M1,M2  
(Node) 

All All Stroke,  
TBI,  
SCI 

แพทย ์
พยาบาล 

เครือข่าย EMS,  
สหวิชาชีพ IMC 

F1,F2,F3 ER/OPD All All Stroke,  
TBI,  
SCI 

แพทย ์
พยาบาล 

เครือข่าย EMS,  
สหวิชาชีพ IMC 

P, รพ.สต. ER/OPD All All Stroke,  
TBI,  
SCI 

แพทย ์
พยาบาล 

เครือข่าย EMS,  
สหวิชาชีพ IMC 
และ อปท. 

 



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพ จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2564  248 

 

 

1.ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3.การเสริมสร้างความเป็นเลิศทางการแพทย์ และการพัฒนาคุณภาพการบริการ
สุขภาพแก่ประชาชนที่ได้มาตรฐานสากล 

2. แผนที่ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
3. รหัสตัวชีว้ัด K305 
4. โครงการที่  7.โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
4. ชื่อตัวชี้วัด รอ้ยละสถานบริการสาธารณสุขที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์  

( GREEN & CLEAN Hospital) 
5. เกณฑ์ 
 

-ประเมินผลจากสถานบริการสาธารณสุขใน CUP ประกอบด้วย โรงพยาบาล และ 
รพ.สต.  
-คะแนนประเมินผลรวมระดับ CUP (ร.พ./รพ.สต.)  
ระดับการแสดงผล : ระดับ CUP 

6. น้ำหนัก  
7. ผลงาน  
    7.1 รายการข้อมูล A = สถานบริการสาธารณสุขใน CUPที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน  

B= สถานบริการสาธารณสุขทั้งหมดใน CUP 
    7.2 นิยาม สถานบริการสาธารณสุขที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ หมายถึง 

โรงพยาบาลสังกัดกรมวิชาการ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาล
ชุมชน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่มี
กิจกรรมการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม GREEN & CLEAN ตามเกณฑ์ 
ดังนี้ 

 ระดับพื้นฐาน(ผ่านข้อ 1-10) 
ขั้นตอนที่ 1 การสร้างกระบวนการพัฒนา 

 1. มีการกำหนดนโยบาย จัดทำแผนการขับเคลื่อน พัฒนาศักยภาพและสร้าง  
  กระบวนการสื่อสารให้เกิดการพัฒนาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม อย่างมีส่วนร่วม 

 ขั้นตอนที่ 2 จัดกิจกรรม GREEN 
         G : Garbage   2 .มีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อได้ตามกฎหมาย กฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัด       

  มูลฝอยติดเชื้อ 2545 
 3. มีการคัดแยกมูลฝอยถูกประเภท มูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยอินทรีย์ มูลฝอยทั่วไป 

R : Rest room   4. มีการพัฒนาส้วมตามมาตรฐาน สะอาด เพียงพอ และปลอดภัย   
E : Energy 5. มีมาตรการประหยัดพลังงานที่เป็นรูปธรรม 

E : Environment 6. มีการจัดการสิ่งแวดล้อมทั่วไปทั้งภายในและภายนอก โดยเพิ่มพ้ืนที่สีเขียว และ
สร้างพ้ืนที่พักผ่อนที่สร้างความรู้สึกผ่อนคลาย สอดคล้องกับชีวิตและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น หรือผ่านเกณฑ์ประเมินสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน ระดับดีขึ้นไป 

 7.มีการส่งเสริมการมีกิจกรรมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาพดีแบบองค์รวม ได้แก่ กิจกรรม
ทางกาย กิจกรรมให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ 

N : Nutrition 8. สถานที่ประกอบอาหารของโรงพยาบาล ผ่านมาตรฐานกรมอนามัยระดับดีมาก 
 9. ร้อยละ 80 ของ ร้านอาหารหรือแผงลอย ในโรงพยาบาล ได้มาตรฐานกรมอนามัย 
 10. มีการจัดบริการน้ำดื่มสะอาด 
 ระดับดี (ผ่านข้อ 1-12) 
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11.มีการคัดแยกมูลฝอยถูกประเภท ถูกสุขลักษณะ  มูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอย
อินทรีย์มูลฝอยทั่วไป มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตราย 
12.มีการพัฒนาส้วมตามมาตรฐาน สะอาด เพียงพอ และปลอดภัย ผ่านมาตรฐาน 
ทีต่ึกผู้ป่วยใน (IPD) 
ระดับดีมาก (ผ่านข้อ 1-14) 

 13.มีการส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม GREEN โดยการนำไปใช้ประโยชน์ และ 
     เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับเครือข่ายโรงพยาบาลและชุมชน 

 14.สร้างเครือข่ายการพัฒนา GREEN ลงสู่ชุมชนเพ่ือให้เกิด GREEN Community 
 ระดับดีมาก Plus(ผ่านข้อ 1-16) 
 15. โรงพยาบาลมีการดำเนินงานนโยบายโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยร่วมกับภาคี

เครือข่ายในพ้ืนที่ 
 16. โรงพยาบาลผ่านมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรม

สิ่งแวดล้อม ระดับเริ่มต้นพัฒนาขึ้นไปหรือโรงพยาบาลดำเนินงานผ่านมาตรฐาน
การจัดบริการอาชีวอนามัยสำหรับสถานพยาบาลนอกสั งกัดสำนั กงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขและเอกชน  ระดับเริ่มต้นพัฒนาขึ้นไป 

(แบบประเมินGREEN & CLEAN Hospital ข้อ 1-15) 
 

(แบบประเมิน GREEN & CLEAN Hospital ข้อ 16) 
    7.3 วธิีรายงาน 1 .รพ . และ  รพ .สต .ป ระ เมิ น ตน เอ งรับ รอ ง GREEN & CLEAN Hospital         

(อายุรับรอง 2 ปี) 
2.คณะกรรมการระดับอำเภอ (CUP) ดำเนินการประเมิน รพ. และ รพ.สต. 
3.CUP ส่ง รพ. (ที่ผ่านการประเมินระดับดีมาก/ดีมาก Plus)  และ รพ.สต.       
(ท่ีผ่านการประเมินระดับดีมาก)  มา สสจ. ขอนแก่น เพ่ือขอรับการประเมิน 
4.คณะกรรมการระดับจังหวัดประเมิน รพ.และ รพ.สต.ที่ผ่านการประเมินจาก
คณะกรรมการระดับอำเภอ 

   7.4 แหล่งข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลทุกแห่ง   
8. กลุ่มเป้าหมาย สถานบริการสาธารณสุขสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และกรมวิชาการ 
9. การประมวลผลตัวชี้วัด     
  (สูตรการคำนวณ) 

 รายการข้อมูลที่ Ax100 
รายการข้อมูลที ่B 

รายการข้อมูลA สถานบริการสาธารณสุขที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน  
รายการข้อมูลB สถานบริการสาธารณสุขทั้งหมด  
10. เกณฑ์ให้คะแนน  
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โรงพยาบาล (สัดส่วนร้อยละ 80.0) 
รพ. ผ่านเกณฑร์ะดับพ้ืนฐาน                ให้ร้อยละ 30.0 
รพ. ผ่านเกณฑ์ระดับดี                       ให้ร้อยละ 50.0 
รพ. ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก                  ให้ร้อยละ 70.0 
รพ. ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก Plusให้ร้อยละ 80.0 
รพ.สต.(สัดส่วนร้อยละ 20.0) 
รพ.สต. ทั้งหมดผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก (ร้อยละ 0.0-50.0)               ให้ร้อยละ 0.0 
 รพ.สต. ทั้งหมดผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก (ร้อยละ 51.0-80.0)            ให้ร้อยละ 10.0 
 รพ.สต. ทั้งหมดผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก  (ร้อยละ 81.0-100.0)         ให้ร้อยละ 20.0 
เกณฑ์ให้คะแนน CUP (รวมร้อยละ ร.พ./รพ.สต.ร้อยละ 80.0) 
1 คะแนนรวม ร้อยละ 0.0- 60.0                                            ให้ 1 คะแนน 
2 คะแนนรวม ร้อยละ 61.0-70.0                                            ให้ 2 คะแนน 
3 คะแนนรวม ร้อยละ 71.0-80.0                                            ให้ 3 คะแนน 
4 คะแนนรวม ร้อยละ 81.0-90.0                                            ให้ 4 คะแนน 
5 คะแนนรวม ร้อยละ 91.0-100.0                                          ให้ 5 คะแนน 
วิธีการประเมินผล 1.รายงาน รพ.สต. / รพ. ประเมินตนเองเพ่ือวางแผนพัฒนา 

2.รายงานการสรุปผลการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ / CUP 
3.ผลการประเมินผลของคณะกรรมการระดับจังหวัด 

เอกสารสนับสนุน 1. คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงาน และประเมินระดับอำเภอ 
2. แผนการประเมินของคณะกรรมการระดับอำเภอ 
3. ผลการประเมินของคณะกรรมการระดับอำเภอและภาพประกอบ 
4. เอกสารหลักฐานสนับสนุนการดำเนินงาน 
  4.1 คู่มือแนวทางการดำเนินงาน GREEN&CLEAN Hospital 
  4.2 คู่มือแนวทางการจัดการมูลฝอย ส้วมและสิ่งปฏิกูลในโรงพยาบาล 
  4.3 คู่มือสถานบริการสาธารณสุขต้นแบบลดโลกร้อน 
  4.4 คูม่ือมาตรฐานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย (Food Safety Hospital) 
  4.5 คู่มือการดำเนินตามมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรม 
       สิ่งแวดล้อม 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 
 
 
 

Baseline data 
รพ. 30 แห่ง 

หน่วยวัด ผลงาน 
ปี 2563 

ระดับพื้นฐาน แห่ง/ร้อยละ 30 (100.0) 
ระดับด ี แห่ง/ร้อยละ 30 (100.0) 
ระดับดีมาก แห่ง/ร้อยละ 23 (83.3) 
ระดับดีมาก Plus แห่ง/ร้อยละ 6 (20.0) 

ข้อมูล ณ 15กนัยายน 2563 
*เป้าหมายกระทรวงปี 2563 รพ.ผ่านระดับดมีากขึ้นไป ร้อยละ 80.0 (ผ่าน) / ดีมาก Plus 
ร้อยละ 30.0(ไม่ผ่าน) 
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Baseline data 
รพ.สต. 248 แห่ง 

หน่วยวัด ผลงาน 
ปี 2563 

ระดับพื้นฐาน แห่ง/ร้อยละ 0 (0.0) 
ระดับด ี แห่ง/ร้อยละ 91 (36.7) 
ระดับดีมาก แห่ง/ร้อยละ 157 (63.3) 

ข้อมูล ณ 15 กนัยายน 2563 
**ผลงานการรับรอง GREEN&CLEAN ของโรงพยาบาล/รพ.สต. ในแต่ละระดบั  
มีอายุรับรอง 2 ปี ในกรณีหมดอายุ ต้องขอรับการประเมินใหม่ 

สถานภาพผลการรับรอง GREEN & CLEAN Hospital ของโรงพยาบาลปี 2564 
 

โรงพยาบาล ผลการรับรอง 

1แวงน้อย ดี(หมดอายุ 30ก.ย.64) 
2เขาสวนกวาง ต้องรับการประเมินใหม ่ปี 2564 
3กระนวน ดีมาก (หมดอายุ 30ก.ย.64) 
4น้ำพอง ดีมาก Plus (หมดอายุ 30ก.ย.64) 
5เปือยน้อย ดีมาก (หมดอายุ 30ก.ย.64) 
6แวงใหญ ่ ดีมาก (หมดอายุ 30ก.ย.64) 
7ซำสูง ดีมาก (หมดอายุ 30ก.ย.64) 
8บ้านไผ ่ ดีมาก (หมดอายุ 30ก.ย.64) 
9บ้านฝาง ดีมาก (หมดอายุ 30ก.ย.64) 
10สิรินธร จังหวัด
ขอนแก่น 

ดีมาก Plus (หมดอายุ 30ก.ย.64) 

11โนนศิลา ดีมาก (หมดอายุ 30ก.ย.64) 
12หนองสองห้อง ดีมาก Plus (หมดอายุ 30ก.ย.64) 
13อุบลรัตน ์ ต้องรับการประเมินใหม ่ปี 2564 

สถานภาพผลการรับรอง GREEN & CLEAN Hospital ของ รพ.สต.ปี 2564 

(ผลการรับรอง GREEN & CLEAN Hospital ของ รพ.สต.ปี 2562-2564) 

  โรงพยาบาล ผลการรับรอง 

14หนองเรือ ดีมาก (หมดอายุ 30ก.ย.64) 
15ชนบท ดีมาก (หมดอายุ 30ก.ย.64) 
16สีชมพ ู ดีมาก (หมดอายุ 30ก.ย.64) 
17มัญจาคีร ี ดีมาก Plus (หมดอายุ 30ก.ย.64) 
18ชุมแพ ดีมาก Plus(หมดอายุ 30ก.ย.64) 
19โคกโพธ์ิไชย  ดี (หมดอายุ 30ก.ย.64) 
20ภูผาม่าน ดี(หมดอายุ 30ก.ย.64) 
21พระยืน ดีมาก(หมดอายุ 30ก.ย.64) 
22ภูเวียง   ด ี(หมดอายุ 30ก.ย.64) 
23ขอนแก่น ดีมาก Plus(หมดอายุ 30ก.ย.64) 
24พล ต้องรับการประเมินใหม ่ปี 2564 
25หนองนาคำ ดีมาก (หมดอายุ 30ก.ย.64) 
26เวียงเก่า ด ี(หมดอายุ 30ก.ย.64) 

11. ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 
11.1 นายอดิเรก  เร่งมานะวงษ์                   ตำแหน่ง  นกัวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 
โทรศัพท์ 043 221125 ต่อ 156              โทรสาร 043 224037 
โทรศัพท์มือถือ 087 2391743                 e-mail: adirek_reng13@hotmail.com           
11.2 นายณัฐิวุฒิ จันตะแสง                       ตำแหน่ง  นกัวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 
โทรศัพท์ 043 221125 ต่อ 156              โทรสาร 043 224037 
โทรศัพท์มือถือ 064 983 9562                e-mail: pro_tb@yahoo.com 
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หมวด ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
แผนที่ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
โครงการที่ การพัฒนาระบบการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและการจัดการเชื้อดื้อยาระดับ

อำเภอ 
ระดับการ
แสดงผล 

อำเภอ 

ชื่อตัวชี้วัด ผลลัพธ์การพัฒนาระบบการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและการจัดการเชื้อดื้อยา
ระดับอำเภอ 

คำนิยาม การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและการจัดการเชื้อดื้อยาระดับอำเภอหมายถึง การ
ออกแบบระบบบริการสุขภาพที่เชื่อมโยงทั้งหน่วยบริการสุขภาพระดับโรงพยาบาลแม่ข่าย
(รพศ/รพท/รพช)กับหน่วยบริการในเครือข่าย(PCC/PCU/รพ.สต)ระดับอำเภอเพ่ือส่งเสริมให้
เกิดการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและปลอดภัย(RDU hospital) และขยายผลเชื่อมโยงสู่การเฝ้า
ระวังสู่ระดับครัวเรือนและชุมชน(RDU community)  โดยมีการรวบรวม ประมวลผลข้อมูล 
และจัดการข้อมูล เพ่ือวางระบบจัดการปัญหาในหน่วยบริการสุขภาพ รวมถึงมีการนำข้อมูล
คืนกลับให้ประชาชนและชุมชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหา  
- RDU Hospital หมายถึงโรงพยาบาลสังกัดสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข (รพศ./รพท./
รพช.)/โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์/โรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิต/โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัย/โรงพยาบาลและศูนย์บริการสาธารณสุข สังกัดกรุงเทพมหานคร 
- RDU PCU หมายถึง รพ.สต.และหน่วยบริการปฐมภูมิที่เรียกในชื่ออ่ืน 
- RDU communityหมายถึงการดำเนินการเพ่ือทำให้เกิด RDU  ในระดับอำเภอ/เขตของ
กรุงเทพมหานคร 
การประเมินการดำเนินงานระดับอำเภอ โดยมีโรงพยาบาล/ศูนย์บริการสาธารณสุข เป็น
หน่วยงานหลักในการประสานเชื่อมโยงกับหน่วยงานระดับที่สูงกว่า ระดับเดียวกันหรือระดับ
รองลงมา ซึ่งประกอบด้วยการประเมิน 2 ส่วน ดังนี้ 1).RDU Hospital, RDU PCU และ 2). RDU 
in communityรายละเอียดดังนี้ 

1. การพัฒนาสู่การเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU Hospital)
มี 4 ส่วน ดังนี้ 

1.1 โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล มี 3 ระดับ (ตามเกณฑ์ที่กระทรวงฯ 
กำหนด) 

RDU hospital ขั้นที่ 1 
( 0 คะแนน) 

RDU hospital ขั้นที่ 2 
( 1 คะแนน) 

RDU hospital ขั้นที่ 3 
(1.5คะแนน) 

1.รพ : KPI process 5 ตัว 
2.รพ.สต. : จำนวนรพ.สต.ผ่าน
เกณฑ์ ATB 2 โรค >40% 

1.รพ : KPI กลุ่มโรค 12 ตัว 
2.รพ.สต. : จำนวนรพ.สต.ผ่าน
เกณฑ์ ATB 2 โรค >60% 
 

1.รพ : KPI กลุ่มโรค 18 ตัว 
2.รพ.สต. : จำนวนรพ.สต.ผ่าน
เกณฑ์ ATB 2 โรค >80% 
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1.2 รพ.สต.พัฒนาระบบการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล: การพัฒนาระบบเพ่ือการ
ส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผลระดับ รพ.สต.มุ่งเน้น 2 ประเด็น ดังนี้ 

ผลงาน คะแนน 
1.รพ.สต.ทุกแห่งใช้ฉลากยามาตรฐาน 13 รายการตามเกณฑ์ 
RDU(100%) 
หมายเหตุ: ฉลากต้องมีข้อความที่เห็นและอ่านได้ชัดเจน (พิมพ์จาก
เครื่องพิมพ์) 

1 คะแนน 

2.รพ.สต.ทุกแห่งมีระบบเฝ้าระวังและรายงานความคลาดเคลื่อน
ด้านยาเชิงรุก100% (Adverse drug report : ADR) ได้แก ่
1). การส่งต่อข้อมูล ADR และแพ้ยาซ้ำจากรพ.ให้ รพ.สต. อย่าง
สม่ำเสมอ และทันเวลา 
2). กำหนดมาตรการและเฝ้าระวัง ADRในกลุ่มผู้ป่วยเปราะบาง
ได้แก่  
       -หญิงตั้งครรภ์, เด็ก, ผู้สูงอายุ 
       -ผู้ป่วยที่ได้รับยา warfarin  
       -ผู้ป่วยโรคไต/CKD 
       -ผู้ป่วยที่รับยา TB 
และ/หรืออ่ืนๆที่รพ.สต.กำหนดเอง 
3). มีการรายงานและทบทวน ADR อย่างสม่ำเสมอ 

1 คะแนน 

1.3 โรงพยาบาลมีระบบจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ (AMR) 

เฉพาะโรงพยาบาลเป้าหมาย ได้แก่ รพศ.และรพท.(ขอนแก่น/สิรินธร/ชุมแพ) 

ดูรายละเอียดการดำเนินงานตามเกณฑ์ที่กระทรวงฯกำหนดตามเอกสารแนบท้าย (ผ่านเกณฑ์ 
intermediate AMR ; ผ่าน/ไม่ผ่าน)   

1.4 CUP มีผลงาน R2R/นวตกรรมระดับ รพ. หรือ ระดับรพ.สต. ไม่น้อยกว่า 1 รายการ 
2.การพัฒนาระบบการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านยา 2 ประเด็น 
(1 คะแนน)   ดังนี้ 
2.1 ข้อมูลค่าใช้จ่ายในการใช้ยาของโรงพยาบาลและ รพ.สต. ในช่วงปี 2559-2564 ดังนี้ 
         -ยาปฎิชีวนะใน 4 กลุ่มโรค (รายงานตามแบบรายงานที่กำหนด) 
         -และ/หรือยาอ่ืนๆ ที่รพ./รพ.สต.กำหนดเอง 
2.2 ข้อมูลการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาเชิงรุกในโรงพยาบาล (Proactive 
Hospitalbased surveillance) 
คือ การสร้างเครื่องมือ/trigger tool /พัฒนาระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนความปลอดภัยด้านยา
เชิงรุก ในโรงพยาบาล เพ่ือค้นหา เฝ้าระวัง  ส่งต่อ และป้องกันความเสี่ยงในการสั่งใช้ยาไม่
เหมาะสมและการเกิดอันตรายจากการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่เหมาะสมไปยังชุมชนใน
กลุ่มโรค/ผู้ป่วย ดังนี้ 
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- กลุ่มโรคที่เกิด ADR จากการใช้ยา steroids 
- ผู้ป่วยโรคไต 
- และ/หรืออ่ืนๆที่รพ.กำหนดเอง 
รายละเอียดการประเมินการดำเนินการ ดูในคู่มือดำเนินการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
ในชุมชน  จากเว็บไซต์ http://ndi.fda.moph.go.th/drug_use 

วัตถุประสงค์ 1.เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยจากการใช้ยา (safety) และลดค่าใช้จ่าย (cost) ด้านยาที่ไม่
จำเป็นของหน่วยบริการสุขภาพ (รพส/รพท/รพช./รพ.สต./PCC/PCU) 
2.เพ่ือพัฒนาระบบการแจ้งเตือนและส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลเพื่อความปลอดภัยใน
การใช้ยาในหน่วยบริการ(รพ.และรพ.สต.) 
3.เพ่ือพัฒนาระบบการเชื่อมโยงความปลอดภัยและส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลของ
หน่วยบริการกับชุมชน (RDU community) 

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน หรือโรงพยาบาลที่เทียบเท่า และ
หน่วยบริการปฐมภูมิ และชุมชน ซึ่งเป็นพ้ืนที่ระดับอำเภอ 

เกณฑ์เป้าหมาย5 คะแนน จากการดำเนินงาน ดังนี้ 
 

เกณฑ ์ ประเด็น ค่าคะแนน หน่วยงานที่ประเมิน 
1. RDU hospital 
( 4 คะแนน) 
 

1.1 โรงพยาบาลมผีลลัพธ์การส่งเสรมิการใช้
ยาอยา่งสมเหตผุล (คะแนนเต็ม 2 คะแนน) 

1.ผลงานตามระดับ 
RDU ขั้น 3 = 1.5คะแนน 
RDU ขั้น 2 = 1 คะแนน 
RDU ขั้น 0 = 0 คะแนน 
2. R2R/นวัตกรรม = 0.5 คะแนน 

รพ.ทุกแห่ง 
(รพศ/รพท/รพช.) 

1.2 รพ.สต.ทุกแห่งพัฒนาระบบการใช้ยา
อย่างสมเหตผุล (คะแนนเต็ม 2 คะแนน) 

1.รพ.สต.ทุกแห่งมีฉลากยา
มาตรฐาน   = 1 คะแนน 
2.รพ.สต.ทุกแห่งมรีะบบเฝ้าระวัง
และรายงาน ADR เชิงรุก = 1 
คะแนน 

รพ.สต.ทุกแห่ง 

1.3 โรงพยาบาลมรีะบบจดัการการดื้อยา
ต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ (AMR) 

ผ่าน / ไม่ผ่าน 
ระดับ intermediate 

เฉพาะ รพศ/รพท. 
(รพ.ขอนแก่น/สิรินธร/ชุม
แพ) 

2.การพัฒนาระบบการ
วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือ
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการด้านยา 
2 ประเด็น  
( 1 คะแนน) 

2.1 ข้อมูลค่าใช้จ่ายในการใช้ยาของ
โรงพยาบาลและ รพ.สต. ในช่วงปี 2559-
2564 ดังนี้ 
-ยาปฎิชีวนะใน 4 กลุ่มโรค (รายงานตาม
แบบรายงานที่กำหนด) 
 -และ/หรือยาอื่นๆที่รพ./รพ.สต.กำหนดเอง 
2.2 ข้อมูลการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้าน
ยาเชิงรุกในโรงพยาบาล (Proactive 
Hospitalbased surveillance ) 

1 คะแนน รพ.ทุกแห่ง 
(รพศ/รพท/รพช.) 

http://ndi.fda.moph.go.th/drug_use
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ในกลุ่มโรค/ผู้ป่วย ดังนี้ 
-กลุ่มโรคที่เกิด ADR จากการใช้ยา steroids 
- ผู้ป่วยโรคไต 
- และ/หรืออื่นๆที่รพ.กำหนดเอง 
(ดูในคู่มือดำเนินการส่งเสรมิการใช้ยา
อย่างสมเหตุผลในชุมชน  จากเว็บไซต์ 
http://ndi.fda.moph.go.th/drug_use(
อยู่ระหว่างดำเนินการ) 

                                           รวม  5   คะแนน 
  

วิธีการจัดเก็บข้อมูล รายงานประจำเดือน /รายงานรายไตรมาส 
แหล่งข้อมูล รายงานประจำเดือน /รายงานเฉพาะกิจ กบรส. 
รายการข้อมูล  1.ผลงานตามตัวชี้วัด 22 รายการ (รายงานของรพ../HDC) 

2.แบบรายงานผลงานของรพ/ รพ.สต.ตามแบบรายงานที่กำหนด 
3.โปรแกรม/ระบบในการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาเชิงรุกในโรงพยาบาล 

ระยะเวลา
ประเมินผล 

2 รอบ ดังนี้ 
รอบท่ี  1  ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2564 
รอบท่ี 2 ช่วงเดือนมิถุนายน 2564 

วิธีการประเมินผล :  การรายงาน และการวิเคราะห์เปรียบเทียบผล 

เอกสารสนับสนุน :  รายการตัวชี้วัดเพ่ือประเมินระดับการพัฒนาสู่การเป็นหน่วยบริการส่งเสริมการใช้ยาอย่าง
สมเหตุผล 

 Baseline 
data (RDU) 

หน่วย
วัด 

ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 2561 2562 

RDU hospital ร้อยละ ขั้น 1= 3.84% ขั้น 1= 100 % 
ขั้น 2 = 19.23% 

ขั้น 1= 100 % 
ขั้น 2 = 84.67 % 
ขั้นที่ 3 = 57.69 % 

เกณฑ์ RDU 
รพ.สต.ติดดาว 

ร้อยละ - - ค่าเฉลี่ย = 92.22% 

 

ผู้ให้ข้อมูลทาง
วิชาการ /             
ผู้ประสานงาน
ตัวช้ีวัด 

1. นางศศิธร เอ้ืออนันต์ เภสัชกรชำนาญการ   
โทรศัพท์มือถือ : 081-3910199  E-mail : sasitorneu@gmail.com 
กลุ่มงานคุ้มครองฯ สสจ.ขอนแก่น  

2. นางสาวอิสรีย์ พละสินธุ์เดชา เภสัชกรชำนาญการ   
โทรศัพท์มือถือ: 099-4599594 E-mail : ipalasindecha@gmail.com 
กลุ่มงานคุ้มครองฯ  สสจ.ขอนแก่น  

 

http://ndi.fda.moph.go.th/drug_use
mailto:sasitorneu@gmail.com
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หมวด ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
แผนที่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการที่ 27. โครงการกัญชาทางการแพทย์ 
ระดับการแสดงผล อำเภอ 
ชื่อตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จในการให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ระดับอำเภอ 
เกณฑ์เป้าหมาย : โรงพยาบาลทุกแห่งในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในจังหวัดขอนแก่น มีการจัดตั้ง
และให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ (Cannabis Clinic) 
วัตถุประสงค์ 1.เพ่ือให้ประชาชนในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่นทุกอำเภอ เข้าถึงบริการกัญชาทาง

การแพทย์ ผสมผสานแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทยเป็นไปตามเป้าหมาย 
2.เพื่อเฝ้าระวัง รักษา และให้คำปรึกษาอาการข้างเคียงไม่พึงประสงค์จากการใช้
ผลิตภัณฑ์ที่มีกัญชาเป็นส่วนผสม 
3.เพื่อเผยแพร่และสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจในการใช้กัญชาทางการแพทย์ให้
ประชาชนทราบและใช้ไดอ้ย่างถูกต้องเหมาะสม 

นิยาม คลินิกกัญชาทางการแพทย์ (Cannabis Clinic) หมายถึง การให้คำปรึกษาและ
หรือให้บริการรักษาด้วยสารสกัด/ผลิตภัณฑ์ที่มีกัญชาเป็นส่วนประกอบ การ
เผยแพร่ความรู้เรื่องกัญชาทางการแพทย์ และการติดตามเฝ้าระวังอาการไม่พึง
ประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีกัญชาเป็นส่วนผสม โดยมีการดำเนินการตาม
แนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดครอบคลุมทั้งด้านการแพทย์แผนปัจจุบัน
และการแพทย์แผนโบราณ 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง ได้ดำเนินการ
จัดตั้งและให้บริการคลินิกการให้บริการกัญชาทางการแพทย์ผสมผสานแพทย์แผน
ปัจจุบันและแพทย์แผนไทยตามท่ีกระทรวงฯกำหนด 
-แผนปัจจุบัน : รพ.ขอนแก่น 
-แผนโบราณ : รพ.ทุกแห่ง (รพศ/รพท/รพช) 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล การรายงานเป็นรายเดือนและรายไตรมาส/ โปรแกรม C-MOPH 
แหล่งข้อมูล ระบบการรายงานเป็นรายเดือนและรายไตรมาส/โปรแกรม C-MOPH 
รายการข้อมูล จำนวน รพ.ที่มีการให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ (Cannabis Clinic) 
ระยะเวลาการประเมินผล ประเมินรอบที่ 1 ณ สิ้นเดือน กุมภาพันธ์ 2564 

ประเมินรอบที่ 2 ณ สิ้นเดือน มิถุนายน 2564 
เกณฑ์การประเมิน :ปี 2564 วัดความสำเร็จในการจัดตั้งและเปิดคลินิกการให้บริการกัญชาทางการแพทย์
ผสมผสานแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทยเป็นระดับขั้นต่อเนื่อง (Mile Stone ) ดังนี้ 
 

ระดับที่ 1 โรงพยาบาลทุกแห่ง (รพศ/รพท/รพช.) มีการจัดตั้งคลินิก การให้บริการกัญชาทางการแพทย์ผสมผสาน
แพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทยภายในสถานพยาบาลตามเงื่อนไขที่กำหนดอย่างน้อยอำเภอละ 1 แห่ง  และ
มี คู่มือ/แนวทาง ให้บริการกัญชาทางการแพทย์ของสถานบริการและสถานบริการภายในเครือข่ายที่ชัดเจนของ
พ้ืนที่ 
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ระดับที่ 2 มีบุคลากร/องค์กรในการบริหารจัดการเพื่อให้คลินิกให้บริการกัญชาทางการแพทย์สามารถดำเนินการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ 

1) มีคณะกรรมการกัญชาทางการแพทย์ระดับโรงพยาบาล หรือระดับ CUP  
2) มีผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการให้บริการกัญชาทางการแพทย์ที่ได้รับการรับรองจาก

กรมการแพทย์(แผนปัจจุบัน) และ/หรือ กรมการแพทย์แผนไทย (แผนไทย) ที่พร้อมให้บริการให้
คำปรึกษาแนะนำ และ/หรือให้บริการด้านรักษาภายในสถานบริการสุขภาพในเครือข่าย รวมถึงการ
เผยแพร่ความรู้ /เฝ้าระวัง ADR ที่เก่ียวกับการใช้กัญชาดังนี้ 
2.1). บุคลากรด้านแพทย์แผนปัจจุบัน อย่างน้อย 3 คนได้แก่  
       -แพทย์อย่างน้อย 1 คน (ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรที่กรมการแพทย์รับรอง) 
       -เภสัชกร อย่างน้อย 1 คน  (ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรที่กรมการแพทย์รับรอง) 
       -พยาบาล อย่างน้อย 1 คน  
        และบุคลากรอ่ืนๆที่ร่วมให้บริการในคลินิกฯของสถานพยาบาล  
-บุคลากรด้านแพทย์แผนไทยและพ้ืนบ้าน อย่างน้อย 1คนและอ่ืนๆ 
 

ระดับที่ 3 มีระบบสนับสนุนในการบริหารจัดการเพ่ือให้คลินิกให้บริการกัญชาทางการแพทย์สามารถดำเนินการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ 

1) ระบบฐานข้อมูล : ทะเบียนผู้รับบริการ/จำนวนสารสกัดท่ีจ่ายแก่ผู้ป่วย 
2) ระบบบริหารจัดการผลิตภัณฑ์/สารสกัดกัญชา : การจัดหา/เก็บรักษา/เบิก/จ่าย/คงคลัง/รายงาน 
3) ระบบการส่งต่อ : การสื่อสาร/ส่งต่อ เพ่ือการดูแลและกำกับติดตามอย่างต่อเนื่องกับหน่วยงาน

เครือข่าย 
4) ระบบการตรวจสอบ/ควบคุมคุณภาพสารสกัดกัญชา : ตรวจสอบด้วยชุดทดสอบของกรมวิทย์ฯ  

ระดับที่ 4 มีระบบบริการคลินิกใหค้ำปรึกษา และ/หรือ บริการรักษาด้วยสารสกัดกัญชา และจัดบริการเป็นไปตาม
แนวทาง/คู่มือ ที่กระทรวงสาธารณสุข ที่กำหนดทั้งแผนปัจจุบันและแผนไทย (ตามแนวทาง/คู่มือจากกรมการ
แพทย์และกรมการแพทย์แผนไทยฯ) 
             -คลินิกให้บริการรักษาที่มีสารสกัด/กัญชาทางการแพทย์ ได้แก่ โรงพยาบาลที่มีผลิตภัณฑ์สารสกัดจาก
กัญชาเป็นส่วนผสม ได้แก่ รพ.ขอนแก่น/รพ.พล /รพ.สิรินธร/รพ.ชุมแพ/และรพ.อ่ืนๆทีม่ีผลิตภัณฑ์ฯ 
             -คลินิกให้คำปรึกษา ได้แก่ โรงพยาบาลทุกระดับ (รพศ/รพท/รพช.ทุกแห่ง) 
ระดับที่ 5 มีการรายงานผลการดำเนินงานที่กำหนดอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอได้แก่ 

- จำนวนผู้ป่วยที่มารับบริการ (รับคำปรึกษา/รักษาด้วยกัญชา) 
- แบบรายงานผลและการติดตามการให้บริการกัญชาทางการแพทย์ 
- รายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้สารสกัดจากกัญชา( Adverse Drug Reaction : ADR) 
- รายงานปัญหาการใช้กัญชาทางการแพทย์ทั้งแผนปัจจุบันและแผนไทยที่กรมการแพทย์/อย.กำหนด 

 
วิธีการประเมินผล :ดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย  โดยการประเมินผล 2 รอบดังนี ้
เกณฑ์ประเมินรอบที่ 1 ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2564 มีผลงานในระดับขั้นที่ 2 
เกณฑ์ประเมินรอบท่ี 2 ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2564มีผลงานในระดับขั้นที่ 5 
และกำหนดการกำกับติดตามผลงานเป็นรายไตรมาส (Small Success) ดังนี้ 
 



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพ จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2564  258 
 

 

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

รพ.ทุกแห่งมีผลงาน- 
ระดับ   1 =100% 
: รพ.ทุกแห่ง (รพศ/รพท/
รพช) มีแผนงาน/โครงการ
ในการจัดตั้งคลินิกกัญชา
ทางการแพทย์ 

รพ.ทุกแห่งมีผลงาน- 
ระดับ 3 =100% 
: รพ.ทุกแห่ง(รพศ/รพท/รพช)  
- มีแผนงานจัดตั้ง cannabis 

clinic 
- มีบุคลากรตามกำหนด 
- มีระบบสนับสนุนตามกำหนด 

ร้อยละ 50 ของรพ.
ทุกแห่งมีผลงาน
ระดับท่ี 5 

ร้อยละ 100 ของรพ.
ทุกแห่งมีผลงานระดับ
ที่ 5 

เอกสารสนับสนุน :  คู่มือการจัดตั้งคลินิกกัญชาทางแพทย์แผนไทย (กรมแพทย์แผนไทยฯ) 
รูปแบบคลินิกให้คำปรึกษาการใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์(กรมการแพทย์) 
รายงานผลการให้บริการในโปรแกรม C-MOPH 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 
 
 

-จำนวนผู้ผ่านการอบรมและขึ้นทะเบียนหลักสูตรที่กรมการแพทย์รับรอง 
-จำนวนรพ.ที่มีใบอนุญาตครอบครอง/จำหน่ายกัญชา 
-จำนวนผู้มารับการบริการด้านคำปรึกษา 
-จำนวนผู้มารับการรักษา/ได้รับกัญชาเพื่อการรักษา 

รายละเอียดเพิ่มเติม เงื่อนไข การจัดตั้งคลินิกให้บริการกัญชาทางการแพทย์ฯ ในการประเมินระดับที่ 1 
ประกอบด้วย 

1.หน่วยบริการต้องจัดทำคู่มือหรือแนวทางในการให้บริการของคลินิกกัญชาทาง
การแพทย์แบบผสมผสานฯ ที่สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ โดยอ้างอิงแนวทางการ
ให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ที่กระทรวงฯ หรือจังหวัดจัดทำขึ้น 
2. สถานที่ตั้งคลินิกต้องเป็นสถานที่ม่ันคง แข็งแรง มีห้องหรือบริเวณท่ีให้บริการที่
สอดคล้องกับสิทธิผู้ป่วยและความปลอดภัยในการให้บริการมีป้ายแสดงที่ตั้งของ
คลินิก วันเวลาที่เปิดให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ที่สังเกตเห็นได้ชัดเจน 
และป้ายที่เกี่ยวข้อง/แจ้งเตือนในการให้บริการภายในคลินิกฯ 
3. มีช่องทางการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องกัญชาทางการแพทย์อย่าง
ถูกต้องเหมาะสมให้แก่ประชาชนในพื้นท่ีให้รับทราบ 
4. มีการให้บริการสอดคล้อง 
ตามคู่มือ/แนวทางที่น่วยงานกำหนด 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

1. นางศศิธร เอ้ืออนันต์ เภสัชกรชำนาญการ   
โทรศัพท์มือถือ : 081-3910199  E-mail : sasitorneu@gmail.com 

2. นางสาวอังศุรัตต์ ยิ้มละมัย เภสัชกรชำนาญการ   
โทรศัพท์มือถือ: 089-6652744 E-mail : Nooang@hotmail.com 
กลุ่มงานคุ้มครองฯ สสจ.ขอนแก่น  

3. นายสุโรจน์ แพงมา เภสัชกรชำนาญการ 
โทรศัพท์มือถือ: 085-7573733  
กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สสจ.ขอนแก่น  

 

mailto:sasitorneu@gmail.com
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หมวด ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
แผนที่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการที่ 27. โครงการกัญชาทางการแพทย์ 
ระดับการแสดงผล อำเภอ 
ชื่อตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จในการให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ระดับอำเภอ 
เกณฑ์เป้าหมาย : โรงพยาบาลทุกแห่งในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในจังหวัดขอนแก่น มีการจัดตั้ง
และให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ (Cannabis Clinic) 
วัตถุประสงค์ 1.เพ่ือให้ประชาชนในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่นทุกอำเภอ เข้าถึงบริการกัญชาทาง

การแพทย์ ผสมผสานแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทยเป็นไปตามเป้าหมาย 
2.เพื่อเฝ้าระวัง รักษา และให้คำปรึกษาอาการข้างเคียงไม่พึงประสงค์จากการใช้
ผลิตภัณฑ์ที่มีกัญชาเป็นส่วนผสม 
3.เพื่อเผยแพร่และสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจในการใช้กัญชาทางการแพทย์ให้
ประชาชนทราบและใช้ไดอ้ย่างถูกต้องเหมาะสม 

นิยาม คลินิกกัญชาทางการแพทย์ (Cannabis Clinic) หมายถึง การให้คำปรึกษาและ
หรือให้บริการรักษาด้วยสารสกัด/ผลิตภัณฑ์ที่มีกัญชาเป็นส่วนประกอบ การ
เผยแพร่ความรู้เรื่องกัญชาทางการแพทย์ และการติดตามเฝ้าระวังอาการไม่พึง
ประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีกัญชาเป็นส่วนผสม โดยมีการดำเนินการตาม
แนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดครอบคลุมทั้งด้านการแพทย์แผนปัจจุบัน
และการแพทย์แผนโบราณ 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง ได้ดำเนินการ
จัดตั้งและให้บริการคลินิกการให้บริการกัญชาทางการแพทย์ผสมผสานแพทย์แผน
ปัจจุบันและแพทย์แผนไทยตามท่ีกระทรวงฯกำหนด 
-แผนปัจจุบัน : รพ.ขอนแก่น 
-แผนโบราณ : รพ.ทุกแห่ง (รพศ/รพท/รพช) 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล การรายงานเป็นรายเดือนและรายไตรมาส/ โปรแกรม C-MOPH 
แหล่งข้อมูล ระบบการรายงานเป็นรายเดือนและรายไตรมาส/โปรแกรม C-MOPH 
รายการข้อมูล จำนวน รพ.ที่มีการให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ (Cannabis Clinic) 
ระยะเวลาการประเมินผล ประเมินรอบที่ 1 ณ สิ้นเดือน กุมภาพันธ์ 2564 

ประเมินรอบที่ 2 ณ สิ้นเดือน มิถุนายน 2564 
เกณฑ์การประเมิน :ปี 2564 วัดความสำเร็จในการจัดตั้งและเปิดคลินิกการให้บริการกัญชาทางการแพทย์
ผสมผสานแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทยเป็นระดับขั้นต่อเนื่อง (Mile Stone ) ดังนี้ 
 

ระดับที่ 1 โรงพยาบาลทุกแห่ง (รพศ/รพท/รพช.) มีการจัดตั้งคลินิก การให้บริการกัญชาทางการแพทย์ผสมผสาน
แพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทยภายในสถานพยาบาลตามเงื่อนไขที่กำหนดอย่างน้อยอำเภอละ 1 แห่ง  และ
มี คู่มือ/แนวทาง ให้บริการกัญชาทางการแพทย์ของสถานบริการและสถานบริการภายในเครือข่ายที่ชัดเจนของ
พ้ืนที่ 
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ระดับที่ 2 มีบุคลากร/องค์กรในการบริหารจัดการเพื่อให้คลินิกให้บริการกัญชาทางการแพทย์สามารถดำเนินการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ 

1) มีคณะกรรมการกัญชาทางการแพทย์ระดับโรงพยาบาล หรือระดับ CUP  
2) มีผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการให้บริการกัญชาทางการแพทย์ที่ได้รับการรับรองจาก

กรมการแพทย์(แผนปัจจุบัน) และ/หรือ กรมการแพทย์แผนไทย (แผนไทย) ที่พร้อมให้บริการให้
คำปรึกษาแนะนำ และ/หรือให้บริการด้านรักษาภายในสถานบริการสุขภาพในเครือข่าย รวมถึงการ
เผยแพร่ความรู้ /เฝ้าระวัง ADR ที่เก่ียวกับการใช้กัญชาดังนี้ 
2.1). บุคลากรด้านแพทย์แผนปัจจุบัน อย่างน้อย 3 คนได้แก่  
       -แพทย์อย่างน้อย 1 คน (ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรที่กรมการแพทย์รับรอง) 
       -เภสัชกร อย่างน้อย 1 คน  (ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรที่กรมการแพทย์รับรอง) 
       -พยาบาล อย่างน้อย 1 คน  
        และบุคลากรอ่ืนๆที่ร่วมให้บริการในคลินิกฯของสถานพยาบาล  
-บุคลากรด้านแพทย์แผนไทยและพ้ืนบ้าน อย่างน้อย 1คนและอ่ืนๆ 
 

ระดับที่ 3 มีระบบสนับสนุนในการบริหารจัดการเพ่ือให้คลินิกให้บริการกัญชาทางการแพทย์สามารถดำเนินการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ 

1) ระบบฐานข้อมูล : ทะเบียนผู้รับบริการ/จำนวนสารสกัดท่ีจ่ายแก่ผู้ป่วย 
2) ระบบบริหารจัดการผลิตภัณฑ์/สารสกัดกัญชา : การจัดหา/เก็บรักษา/เบิก/จ่าย/คงคลัง/รายงาน 
3) ระบบการส่งต่อ : การสื่อสาร/ส่งต่อ เพ่ือการดูแลและกำกับติดตามอย่างต่อเนื่องกับหน่วยงาน

เครือข่าย 
4) ระบบการตรวจสอบ/ควบคุมคุณภาพสารสกัดกัญชา : ตรวจสอบด้วยชุดทดสอบของกรมวิทย์ฯ  

ระดับที่ 4 มีระบบบริการคลินิกใหค้ำปรึกษา และ/หรือ บริการรักษาด้วยสารสกัดกัญชา และจัดบริการเป็นไปตาม
แนวทาง/คู่มือ ที่กระทรวงสาธารณสุข ที่กำหนดทั้งแผนปัจจุบันและแผนไทย (ตามแนวทาง/คู่มือจากกรมการ
แพทย์และกรมการแพทย์แผนไทยฯ) 
             -คลินิกให้บริการรักษาที่มีสารสกัด/กัญชาทางการแพทย์ ได้แก่ โรงพยาบาลที่มีผลิตภัณฑ์สารสกัดจาก
กัญชาเป็นส่วนผสม ได้แก่ รพ.ขอนแก่น/รพ.พล /รพ.สิรินธร/รพ.ชุมแพ/และรพ.อ่ืนๆทีม่ีผลิตภัณฑ์ฯ 
             -คลินิกให้คำปรึกษา ได้แก่ โรงพยาบาลทุกระดับ (รพศ/รพท/รพช.ทุกแห่ง) 
ระดับที่ 5 มีการรายงานผลการดำเนินงานที่กำหนดอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอได้แก่ 

- จำนวนผู้ป่วยที่มารับบริการ (รับคำปรึกษา/รักษาด้วยกัญชา) 
- แบบรายงานผลและการติดตามการให้บริการกัญชาทางการแพทย์ 
- รายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้สารสกัดจากกัญชา( Adverse Drug Reaction : ADR) 
- รายงานปัญหาการใช้กัญชาทางการแพทย์ทั้งแผนปัจจุบันและแผนไทยที่กรมการแพทย์/อย.กำหนด 

 
วิธีการประเมินผล :ดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย  โดยการประเมินผล 2 รอบดังนี ้
เกณฑ์ประเมินรอบที่ 1 ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2564 มีผลงานในระดับขั้นที่ 2 
เกณฑ์ประเมินรอบท่ี 2 ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2564มีผลงานในระดับขั้นที่ 5 
และกำหนดการกำกับติดตามผลงานเป็นรายไตรมาส (Small Success) ดังนี้ 
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รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12 เดือน 

รพ.ทุกแห่งมีผลงาน- 
ระดับ   1 =100% 
: รพ.ทุกแห่ง (รพศ/รพท/
รพช) มีแผนงาน/โครงการ
ในการจัดตั้งคลินิกกัญชา
ทางการแพทย์ 

รพ.ทุกแห่งมีผลงาน- 
ระดับ 3 =100% 
: รพ.ทุกแห่ง(รพศ/รพท/รพช)  
- มีแผนงานจัดตั้ง cannabis 

clinic 
- มีบุคลากรตามกำหนด 
- มีระบบสนับสนุนตามกำหนด 

ร้อยละ 50 ของรพ.
ทุกแห่งมีผลงาน
ระดับท่ี 5 

ร้อยละ 100 ของรพ.
ทุกแห่งมีผลงานระดับ
ที่ 5 

เอกสารสนับสนุน :  คู่มือการจัดตั้งคลินิกกัญชาทางแพทย์แผนไทย (กรมแพทย์แผนไทยฯ) 
รูปแบบคลินิกให้คำปรึกษาการใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์(กรมการแพทย์) 
รายงานผลการให้บริการในโปรแกรม C-MOPH 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 
 
 

-จำนวนผู้ผ่านการอบรมและขึ้นทะเบียนหลักสูตรที่กรมการแพทย์รับรอง 
-จำนวนรพ.ที่มีใบอนุญาตครอบครอง/จำหน่ายกัญชา 
-จำนวนผู้มารับการบริการด้านคำปรึกษา 
-จำนวนผู้มารับการรักษา/ได้รับกัญชาเพื่อการรักษา 

รายละเอียดเพิ่มเติม เงื่อนไข การจัดตั้งคลินิกให้บริการกัญชาทางการแพทย์ฯ ในการประเมินระดับที่ 1 
ประกอบด้วย 

1.หน่วยบริการต้องจัดทำคู่มือหรือแนวทางในการให้บริการของคลินิกกัญชาทาง
การแพทย์แบบผสมผสานฯ ที่สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ โดยอ้างอิงแนวทางการ
ให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ที่กระทรวงฯ หรือจังหวัดจัดทำขึ้น 
2. สถานที่ตั้งคลินิกต้องเป็นสถานที่ม่ันคง แข็งแรง มีห้องหรือบริเวณท่ีให้บริการที่
สอดคล้องกับสิทธิผู้ป่วยและความปลอดภัยในการให้บริการมีป้ายแสดงที่ตั้งของ
คลินิก วันเวลาที่เปิดให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ที่สังเกตเห็นได้ชัดเจน 
และป้ายที่เกี่ยวข้อง/แจ้งเตือนในการให้บริการภายในคลินิกฯ 
3. มีช่องทางการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องกัญชาทางการแพทย์อย่าง
ถูกต้องเหมาะสมให้แก่ประชาชนในพื้นท่ีให้รับทราบ 
4. มีการให้บริการสอดคล้อง 
ตามคู่มือ/แนวทางที่น่วยงานกำหนด 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

1. นางศศิธร เอ้ืออนันต์ เภสัชกรชำนาญการ   
โทรศัพท์มือถือ : 081-3910199  E-mail : sasitorneu@gmail.com 

2. นางสาวอังศุรัตต์ ยิ้มละมัย เภสัชกรชำนาญการ   
โทรศัพท์มือถือ: 089-6652744 E-mail : Nooang@hotmail.com 
กลุ่มงานคุ้มครองฯ สสจ.ขอนแก่น  

3. นายสุโรจน์ แพงมา เภสัชกรชำนาญการ 
โทรศัพท์มือถือ: 085-7573733  
กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สสจ.ขอนแก่น  

 

mailto:sasitorneu@gmail.com
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1.ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความเป็นเลิศทางการแพทย์ และการพัฒนาคุณภาพ 
การบริการสุขภาพแก่ประชาชนที่ได้มาตรฐานสากล 

2. เป้าประสงค์ที่ 5 หน่วยบริการสุขภาพของจังหวัดในขีดความสามารถในการจัดบริการทางการแพทย์
ในระดับคุณภาพมาตรฐานสากล ประชาชนในพ้ืนที่บริการและผู้ใช้บริการมีความ
เชื่อมั่นและวางใจในคุณภาพทางการแพทย์ 

3.รหัสตัวชี้วัด K308 
4. ชื่อตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
5. เกณฑ์ ระดับความสำเร็จฯ พิจารณาจาก 

1.ร้อยละผู้ป่วยนอกที่ได้รับบริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟ้ืนฟูสภาพ        
ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
2.หน่วยบริการสาธารณสุขที่มีแพทย์แผนไทยใน CUP ที่มีการจ่ายยาปรุงเฉพาะราย                     
อย่างน้อย 2 กลุ่มอาการโรค และมีการลงบันทึก ติดตามผลการรักษา 

6. น้ำหนัก 2 
7. ผลงาน 
      7.1 รายการข้อมูล 1 ข้อมูลการให้บริการการแพทย์แผนไทยจากข้อมูล 43 แฟ้ม HDC จังหวัดขอนแก่น 

2.รายการยาปรุงเฉพาะรายของสถานบริการ 
      7.2 นิยาม 1.ร้อยละผู้ป่วยนอกที่ได้รับบริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟ้ืนฟูสภาพ        

ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
   1.1 ผู้ป่วยนอก หมายถึง ประชาชนที่มารับบริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค 

 และฟ้ืนฟูสภาพ แบบไม่นอนรักษาตัวในโรงพยาบาล โดยผู้ประกอบวิชาชีพ 
 ที่เก่ียวข้องที่ได้มาตรฐาน 
    1.2 การบริการด้านการแพทย์แผนไทย หมายถึง บริการการตรวจ วินิจฉัย 
 รักษาโรค และฟ้ืนฟูสภาพ เช่น    

- การรักษาด้วยยาสมุนไพร 
- การนวดเพื่อรักษา-ฟ้ืนฟูสภาพ 
- การอบไอน้ำสมุนไพรเพ่ือรักษา-ฟ้ืนฟูสภาพ 
- การประคบสมุนไพรเพื่อรักษา-ฟ้ืนฟูสภาพ 
- การพอกยาสมุนไพรเพ่ือการรักษา 
- การทับหม้อเกลือ 
- การทำหัตถการอ่ืนๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพแพทย์แผนไทย หรือการบริการอ่ืนๆ
ที่มีการเพ่ิมรหัสภายหลัง 

  1.3 การบริการด้านการแพทย์ทางเลือก  หมายถึง บริการรักษาพยาบาล 
 นอกเหนือจากการแพทย์แผนปัจจุบัน และการแพทย์แผนไทย เช่น 
   - ฝังเข็ม 

- การแพทย์ทางเลือกอ่ืนๆ หรือการบริการอ่ืนๆที่มีการเพ่ิมรหัสภายหลัง 
   1.4 สถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ หมายถึง โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป 
 โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล   
2.ยาปรุงเฉพาะราย หมายถึง การใช้ยาตามภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย และ
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การแพทย์พื้นบ้านที่มีอยู่ในตำราหรือท้องถิ่น โดยพิจารณาตามอาการ               
และการวินิจฉัยโรคของผู้ป่วยแต่รายหรือยาที่ปรุงสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย 
ที่เป็นไปตาม การสั่งใช้ยาของแพทย์แผนไทยผู้ประกอบวิชาชีพ 
สาขาการแพทย์แผนไทยประเภทเวชกรรมไทย  
หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 
เช่นยารักษากลุ่มอาการ/โรค ทางสูติศาสตร์-นรีเวช    ระบบผิวหนัง                
ระบบทางเดินอาหาร  ระบบทางเดินหายใจ ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก เป็นต้น 

      7.3 วิธีรายงาน ตามรอบการนิเทศและประเมินผล  2 ครั้ง/ปี 
      7.4 แหล่งข้อมูล 1.ข้อมูล 43 แฟ้ม จาก HDC จังหวัดขอนแก่น 

2.รายการยาปรุงเฉพาะรายของสถานบริการ 
8. กลุ่มเป้าหมาย        สถานบริการสุขภาพทุกแห่ง ในเครือข่ายบริการสุขภาพ (CUP) 
9. การประมวลผลตัวช้ีวัด (สูตรการคำนวณ)  
9.1 ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดทีไ่ด้รับบริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟ้ืนฟูสภาพ 
ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
       = จำนวนผู้ป่วยนอกท้ังหมดที่ไดร้ับบริการด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลอืก (ครั้ง) X 100                         
                                              จำนวนผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่มารับบริการ (ครั้ง)                      
10. เกณฑ์การให้คะแนน 1.ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดทีไ่ด้รับบริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค  

และฟ้ืนฟูสภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
1) รพศ./ รพท. 
   ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกท่ี
ได้มาตรฐาน มากกว่า หรือเท่ากับร้อยละ 13 
              -ผลงาน       ≥ 13 %         = 5 
              -ผลงาน    11 – 12.99%     = 4 
              -ผลงาน     9 –  10.99%    = 3 
              -ผลงาน     7 –  8.99%      = 2 
             -ผลงาน    < 7 %            = 1 
2) รพช. 
   ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกท่ี
ได้มาตรฐาน มากกว่า หรือเท่ากับร้อยละ 17 
              -ผลงาน   ≥ 17 %            = 5 
              -ผลงาน  13 – 16.99%      = 4 
              -ผลงาน  9 – 12.99%       = 3 
              -ผลงาน   6 – 9.99%        = 2 
             -ผลงาน  < 6%                 = 1 
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3) รพ.สต.และหน่วยบริการปฐมภูมิ 
   ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก        
ที่ได้มาตรฐาน มากกว่า หรือเท่ากับร้อยละ 30 
               -ผลงาน  ≥ 30 %           = 5 
               -ผลงาน  25 – 29.99%    = 4 
               -ผลงาน  20 – 24.99%    = 3 
               -ผลงาน  15 – 19.99%    = 2 
               -ผลงาน  < 15%            = 1 
ผลการดำเนินงานของ CUP = ผลงาน รพศ./รพท. หรือ รพช. + รพ.สต. 
                                                        2 
2. จำนวนยาปรุงเฉพาะราย 

- มีตำรับยาปรุงเฉพาะรายมากกว่า 2 กลุ่มอาการโรค           = 5 
และมีการลงบันทึก ติดตามผลการรักษา 

- มีตำรับยาปรุงเฉพาะราย 2 กลุ่มอาการโรค                    = 4 
และมีการลงบันทึก ติดตามผลการรักษา 

- มีตำรบัยาปรุงเฉพาะราย 2 กลุ่มอาการโรคขึ้นไป              = 3 
ไม่มีการลงบันทึก ติดตามผลการรักษา 

- มีตำรับยาปรุงเฉพาะราย 1 กลุ่มอาการโรค                    = 2 
และมีการลงบันทึก ติดตามผลการรักษา 

- มีตำรับยาปรุงเฉพาะราย 1 กลุ่มอาการโรค                    = 1 
ไมม่ีการลงบันทึก ติดตามผลการรักษา 

- ไม่มีตำรับยาปรุงเฉพาะราย                                      = 0 
คะแนนรวมตัวช้ีวัดในการดำเนินการ 2 ด้าน ในภาพเครือข่ายบริการสุขภาพ 
มีคะแนนรวม 10 คะแนน 
- คะแนนผลงานในภาพรวม 2 ด้าน  มีค่าคะแนน  10           =  5 
- คะแนนผลงานในภาพรวม 2 ด้าน  มีค่าคะแนน  8 – 9.99   =  4 
- คะแนนผลงานในภาพรวม 2 ด้าน  มีค่าคะแนน  6 - 7.99    =  3 
- คะแนนผลงานในภาพรวม 2 ด้าน  มีค่าคะแนน  4 – 5.99    =  2 
- คะแนนผลงานในภาพรวม 2 ด้าน  มีค่าคะแนน  2 – 3.99    =  1 

11.ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 
11.1 ชื่อ-สกุล นางสาลินี  ไวยนนท์ 
11.2 ชื่อ-สกุล  นางสาวละมัย  ซ้ายหนองขาม 

ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
ตำแหน่ง : แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ 

กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 
โทรศัพท ์043-221125 ต่อ 236 
โทรศัพท์มือถือ..089-1866363 

โทรสาร ………………………………… 
e-mail : lamai25082508@gmail.com 
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1. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความเป็นเลิศทางการแพทย์และการพัฒนาคุณภาพการ
บริการสุขภาพแก่ประชาชนที่ได้มาตรฐานสากล 

2. เป้าประสงค์ที ่5 หน่วยบริการสุขภาพของจังหวัดมีขีดความสามารถในการจัดบริการทาง
การแพทย์ในระดับคุณภาพ มาตรฐานสากล ประชาชนในพื้นที่บริการและ
ผู้ใช้บริการมีความเชื่อมั่นและวางใจ ในคุณภาพทางการแพทย์ 

3. รหัสตัวชี้วัด K309 
4. ช่ือตัวชี้วัด ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ  

eGFR < 5 ml/min/1.73m²/yr 
5. เกณฑ์ ≥ ร้อยละ 66 
6. น้ำหนัก .................... 
7. ผลงาน 
7.1 รายการข้อมูล - 
7.2 นิยาม 1.ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง (CKD) หมายถึง ผู้ป่วยที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง  

  ในสองข้อต่อไปนี้ 
1.1 ผู้ป่วยที่มีภาวะไตผิดปกตินานติดต่อกันเกิน 3 เดือนทั้งนี้ 

ผู้ป่วยอาจจะมีอัตราการกรองของไต (glomerular filtration rate : GFR) 
ผิดปกติหรือไม่ก็ได้ 

1.2 ผู้ป่วยที่มี GFR น้อยกว่า 60 ml / min / 1.73 m2 ติดต่อกัน 
เกิน 3 เดือน โดยที่อาจจะตรวจพบหรือไม่พบว่ามีร่องรอยของไตผิดปกติ 
2.eGFRหมายถึง estimated glomerular filtration rate (อัตราการ
กรองของไตที่ได้จากการคำนวณจากค่า serum creatinine ของผู้ป่วย 
ตามสมการ CKD-EPI)จะเก็บข้อมูลเฉพาะผู้ป่วย CKD ระยะที่3-4 เท่านั้น 
3.ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง Stage 3-4หมายถึงผู้ป่วยจากแฟ้มDIAGNOSIS_OPD 
ที่มีรหัสโรคเป็น 'N181', 'N182', 'N183', 'N184', 'N189', 'E102', 'E112', 'E122', 
'E132', 'E142', 'N083', 'I120', 'I129', 'I130', 'I131', 'I132', 'I139','I151', 'N021', 
'N022', 'N023', 'N024', 'N025', 'N026', 'N027', 'N028', 'N029', 'N031', 'N032', 
'N033', 'N034', 'N035', 'N036', 'N037', 'N038', 'N039’, 'N041', 'N042', 'N043', 
'N044', 'N045', 'N046', 'N047', 'N048', 'N049’, 'N051', 'N052', 'N053', 'N054', 
'N055', 'N056', 'N057', 'N058', 'N059’, 'N061', 'N062', 'N063', 'N064', 'N065', 
'N066', 'N067', 'N068', 'N069’, 'N071', 'N072', 'N073', 'N074', 'N075', 'N076', 
'N077', 'N078', 'N079’, 'N081', 'N082', 'N083', 'N084', 'N085', 'N086', 'N087', 
'N088', 'N089’, 'N110','N111', 'N118', 'N119', 'N12’, 'N130', 'N131', 'N132', 
'N133', 'N134', 'N135', 'N136', 'N137', 'N138', 'N139', 'N140', 'N141', 'N142', 
'N143', 'N144', 'N200', 'N201', 'N202', 'N2019', 'N210', 'N211', 'N218', 'N219', 
'N251', 'N258', 'N259', 'N26', 'N270', 'N271', 'N279', 'N280', 'N281', 'N288', 
'N289', 'N144’, 'Q610', 'Q611', 'Q612', 'Q613', 'Q614', 'Q615', 'Q618' ที่มี 
eGFR มากกว่าหรือเท่ากับ 15 แต่น้อยกว่า 60   

7.3 วิธีรายงาน บันทึกผ่านโปรแกรมพ้ืนฐานของหน่วยบริการ และส่งออกข้อมูลตาม
มาตรฐานข้อมูล 43 แฟ้ม  
ผู้จัดเก็บข้อมูล : NCD/CKD Data Center ของ CUP 
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล  = เริ่ม 1 ตุลาคม 2563-รอบการนิเทศที่กำหนด 
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7.4 แหล่งข้อมูล HDC สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 

8. กลุ่มเป้าหมาย ผู้ป่วย CKD ระยะ 3-4 ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลและสัญชาติไทย   
(File PERSON : สัญชาติไทยรหัส 099) และมีผลการตรวจ creatinine 
หรือ ผล eGFR≥2 ค่าในช่วงเวลาที่กำหนด 

9. การประมวลผลตัวช้ีวัด (สูตรการคำนวณ)  
รายการข้อมูล  A =จำนวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง Stage 3-4 สัญชาติไทยที่มารับบริการที่

โรงพยาบาลได้รับการตรวจ creatinine มีผล eGFR ≥ 2 ค่า และค่าทั้งสอง
ห่างกันไม่น้อยกว่า 3 เดือน โดยพิจารณาค่าของ eGFR ตั้งแต่ย้อนหลัง 1
ปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563) และมีค่าเฉลี่ยการ
เปลี่ยนแปลง < 5 
B = จำนวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง Stage 3-4 สัญชาติไทยที่มารับบริการที่
โรงพยาบาลได้รับการตรวจ creatinine มีผล eGFR ≥ 2 ค่า และค่าทั้ง
สองห่างกันไม่น้อยกว่า 3 เดือน โดยพิจารณาค่าของ eGFR ตั้งแต่ย้อนหลัง 
1ปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563) 

สูตรคำนวณตัวชี้วัด  (A/B) × 100 
หมายเหตุ :  
   1.การคำนวณ Stage คำนวณเมื่อสิ้นสุดไตรมาส ผู้ป่วยจะต้องได้รับการ
ตรวจ creatinine มีผล eGFR ≥ 2 ค่า จึงจะถูกนำมาประเมินอัตราการ
ลดลงของ eGFR ได้ เปรียบเทียบกับค่า GFR ย้อนหลัง 1 ปีงบประมาณ
และการตรวจแต่ละครั้งต้องห่างกันไม่น้อยกว่า 3 เดือน  
    2.วิธีการคำนวณการเปลี่ยนแปลง eGFR อาศัยวิธี simple linear 
regression (y = mx+b) โดย m หรืออัตราการเปลี่ยนแปลงของ eGFR
คำนวณจากสูตร 
m = {n(∑xy)-(∑x)(∑y)}× 365 
n(∑x2)-(∑x)2 
เมื่อ n = จำนวนครั้งของการตรวจ  
GFR x = จำนวนวันที่ตรวจ eGFR ที่ห่างจากการตรวจ eGFR ครั้งแรก  
y = ค่าของ eGFR  ณ วันที่ตรวจ 

10. เกณฑ์การให้คะแนน 5 คะแนน ดังนี้ 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
≤ 48 % 48-53.99% 54-59.99% 60-65.99% ≥ 66 %  

11. ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 
ชื่อ นางยุภาพร   ดีแป้น ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
โทรศัพท์  043-221125 ต่อ 150 
โทรศัพท์มือถือ  080 - 4620160 

โทรสาร 043 – 224037 
E-mail : smallbody@hotmail.com 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาองค์กรสาธารณสุขให้มีสมรรถนะสูง บุคลากรเป็นมืออาชีพ บริหารด้วย
ความทันสมัย และธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์ที่ 6 บุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรสาธารณสุขทุกระดับมีขีดความสามารถในการ
พัฒนาบริการสู่ความเป็นเลิศ 

รหัสตัวช้ีวัด K401 
ชื่อตัวชี้วัด จำนวนผลงานวิจัย/ R2R/นวัตกรรมด้านบริหารและด้านบริการสุขภาพที่คิดค้น           

ใหม่หรือท่ีพัฒนาต่อยอดสามารถแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่และยุทธศาสตร์สาธารณสุข 
น้ำหนัก 2 
คำนิยาม 1. ผลงานวิจัย/ R2R (Routine to Research)/นวัตกรรม ด้านบริหารและด้าน

บริการสุขภาพ หมายถึง องค์ความรู้ทางการพยาบาล/การแพทย์/การสาธารณสุขด้าน
บริหารและด้านบริการสุขภาพทีส่ามารถแก้ไขปัญหาสาธารณสุข/ ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์
สาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นของพ้ืนทีใ่นแต่ละเครือข่ายบริการ
สุขภาพที่สามารถเผยแพร่ ถ่ายทอด และการนำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนางาน/การ
ให้บริการด้านสาธารณสุขของหน่วยงานไดไ้ด้แก่ บทความวารสารวิชาการที่เป็น นิพนธ์
ต้นฉบับ (Original article) บทปฏิทัศน์ (review article) บทความพิเศษ (Special 
article) บทความฟ้ืนวิชาการ(Refresh course) รายงานเบื้องต้น (preliminary 
report) หรือรายงานสังเขป (short communication) รายงานผู้ป่วย (case report) 
ปกิณกะ (miscellany) และนวัตกรรม (innovation) 
โดยเป็นผลงานย้อนหลังไม่เกิน 1 ปี  (1 ต.ค. 2563 – 30 ก.ย. 2564) 
2. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์สาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น หมายถึง 
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์สาธารณสุข ในการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การดำเนินงาน
สาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2564 
3. การนำไปใช้ประโยชน์ หมายถึง การมีหลักฐานที่แสดงว่าได้มีการนำองค์ความรู้
ทางการพยาบาล/การแพทย์/การสาธารณสุขด้านบริหารและด้านบริการสุขภาพที่ได้
จากการศึกษา วิจัย/ R2R/นวัตกรรม ไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาสาธารณสุขตาม
วัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ได้จริง และสามารถแสดงข้อมูลเชิงประจักษ์ได้แก่ 
3.1ได้เผยแพร่/ นำเสนอในเวทีประชุมวิชาการระดับจังหวัดขึ้นไป (จังหวัด/เขตฯ/
กระทรวงฯ/R2R Thailand/ระดับชาติอื่นๆ)  
3.2มีหลักฐานปรากฏอย่างชัดเจนถึงการนำไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการในการอ้างอิง 
(Citation) ในบทความวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
3.3การใช้ประโยชน์ทางด้านพาณิชย์ ด้านสาธารณะ ด้านนโยบาย และต่อชุมชน ซึ่งส่งผล
ต่อการขับเคลื่อนกระบวนการสร้างงานวิจัยพ้ืนฐาน 
3.4จำนวนการ Download จำนวนผู้ใช้ที่มีความพึงพอใจ การนำไปต่อยอดเพ่ือการ
พัฒนา/ปรับปรุงงาน  
4. การศึกษาแบบ Meta R2R หรือ การศึกษา แบบ Multicenterหมายถึง การศึกษา/
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วิจัย ที่เรียงร้อยและเชื่อมต่อช่องว่างด้วย R2R ตั้งแต่  2 เรื่องขึ้นไปที่สามารถตอบโจทย์
ปัญหา Issue base หรือ Area base ได้โดยจะต้องเกิดจากทีมนักวิจัยระดับเครือข่าย
บริการสุขภาพดำเนินงานหลักและส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบ ทั้ง
ภายในและระหว่างหน่วยงาน 
5. การวิจัยต่อยอดจากปีท่ีผ่านมา หมายถึง การพัฒนาผลงานวิจัยต่อยอดจากผลงานวิจัย
ปีงบประมาณ 2563 และนำมาพัฒนาต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2564 โดยผลงานวิจัยในปีที่
ผ่านมา (ปีงบประมาณ 2563) ต้องนำส่งผลงานวิจัยใน เวปไซต์ KM (Knowledge 
Management) สสจ.ขอนแก่น เพ่ือเป็นฐานข้อมูลวิจัยในการพัฒนาต่อเนื่อง  
6. บทความวารสารวิชาการ หมายถึง บทความวิชาการ/วิจัย ที่ได้รับการตีพิมพ์ ที่ผ่าน
การนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับประเทศ หรือนานาชาติเรียบร้อยแล้ว  หรือได้รับ
ตอบรับให้ตีพิมพ์เป็นบทความวิจัยฉบับเต็ม ไม่ใช่บทคัดย่อในเอกสารการประชุมวิชาการ 
(Proceedings) และวารสารที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ โดยมีผล
การตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ  (Peer Reviewers) และรายชื่อกอง
บรรณาธิการ/คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ หนังสือรับรองการตอบรับให้ตีพิมพ์ โดยกำหนด
ระยะเวลาการตีพิมพ์ไม่เกิน 1 ปี (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 

ระดับการแสดงผล เครือข่ายบริการสุขภาพสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 
เกณฑ์เป้าหมาย 

1. จำนวนวิจัย/R2R/นวัตกรรมด้านสุขภาพที่คิดค้นใหมโ่ดยทีมวิจัยในระดับเครือข่ายบริการสุขภาพ หรือ
ที่พัฒนาต่อยอดที่เพ่ิมข้ึนจากฐานข้อมูลเครือข่ายบริการสุขภาพ อย่างน้อย 1 เรื่องโดยงานวิจัยต้องแก้ไขปัญหา
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์สาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  

2. จำนวนวิจัย/R2R/นวัตกรรมด้านบริหารและด้านบริการสุขภาพที่คิดค้นใหม่ที่คิดค้นใหม่หรือที่พัฒนา
ต่อยอด จากปีงบประมาณ 2563  มีการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์มีการเผยแพร่ผลงานในช่องทางต่างๆ ผ่าน
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานวิจัย/R2R/นวัตกรรมระดับจังหวัด เขต ประเทศ หน่วยงานละ 1 เรื่อง โดยงานวิจัย
ต้องแก้ไขปัญหาตัวชี้วัดยุทธศาสตร์สาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 
วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาการแพทย์และสาธารณสุขของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นให้มี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วยงานวิจัย/R2R/นวัตกรรมด้านบริหารและด้านบริการสุขภาพ 
ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

เครือข่ายบริการสุขภาพสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล รวบรวมข้อมูลจากเครือข่ายบริการสุขภาพสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 
แหล่งข้อมูล ฐานข้อมูลผลงานวิจัย/R2R/นวัตกรรมด้านบริหารและด้านบริการสุขภาพเครือข่าย

บริการสุขภาพสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 
ระยะเวลา
ประเมินผล 

ไตรมาส 4 
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แนวทางการประเมิน 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

- ทบทวน/แต่งตั้ง
คณะกรรมการขับเคลื่อน
ผลงานวิจัย/R2R/
นวัตกรรมด้านบริหารและ
ด้านบริการสุขภาพระดับ
จังหวัด/อำเภอ 

-จัดทำแผนงาน/โครงการ
พัฒนางานวิจัย/R2R/
นวัตกรรมด้านบริหารและ
ด้านบริการสุขภาพระดับ
จังหวัด/อำเภอ
ปีงบประมาณ 2564 
อย่างน้อย 1 แผน 

 

- พัฒนาศักยภาพศักยภาพ
บุคลากรสาธารณสุขด้าน
งานวิจัย/ R2R/นวัตกรรม
ด้านบริหารและด้านบริการ
สุขภาพ 

- สร้างทีมพี่เลี้ยง
(Facilitator)และที่ปรึกษา
ด้านงานวิจัย/R2R/
นวัตกรรมด้านบริหารและ
ด้านบริการสุขภาพในแต่ละ
หน่วยงาน 

- สร้างทีมวิจัยระดับเครือข่าย
บริการสุขภาพ 

- ทุกหน่วยงานจัดทำ
ผลงานวิจัย/R2R/
นวัตกรรมด้านบริหารและ
ด้านบริการสุขภาพอย่าง
น้อย1 เรื่องโดยการวิจัย
เป็นการแก้ไขปัญหาใน
ระดับเครือข่ายบริการ 
สุขภาพ แบบ 
Multicenter  

- ทีมพี่เลี้ยง(Facilitator) 
ติดตามให้ความช่วยเหลือ 
พื้นที่ในการดำเนินงาน
วิจัย/R2R/นวัตกรรม 

- หน่วยงานมีการเผยแพร่ 
ผลงานในช่องทางต่างๆ 
ผ่านเวทีแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้ผลงานวิจัย/R2R/ 
นวัตกรรมด้านบริหารและด้าน
บริการสุขภาพระดับจังหวัด
และนำไปใช้ประโยชน์ 
หน่วยงานละ 1เรื่อง 

- มีผลงานวิจัย /R2R/นวัตกรรม
ด้านบริหารและด้านบริการ
สุขภาพเผยแพร่ในเวทีระดับ
เขต/ประเทศอย่างน้อย 

หน่วยงานละ 1 เรื่อง 
- จัดทำรายงานสรุป เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
เชิงนโยบายในการถ่ายทอด
นวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์ 

 

 

วิธีการประเมินผล :  ประเมินผลจากจำนวนผลงานวิจัย/R2R/นวัตกรรมด้านบริหารและด้านบริการสุขภาพ
ที่นำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และสาธารณสุขโดยมีหัวข้อที่กำหนดดังต่อไปนี้ 
1. งานนโยบายกระทรวง ปีงบประมาณ 2564 ประกอบด้วย โครงการพระราชดำริ, 
ธรรมาภิบาล,กัญชา, ปฐมภูมิ, อสม., ระบบบริการสุขภาพ, สมุนไพร,นวัตกรรมทาง
การแพทย์และ การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม 
2. Performance Agreement (PA) ปี2564 
3.โรคที่สำคัญ: DHF/ Diarrhea/ ปอดอักเสบ/ โรคอุบัติใหม่ DM/HT/ TB/ OV CCA 
4. KPI ที่ไม่ผ่านระดับพื้นท่ี  ปีงบประมาณ 2561- 2563  ได้แก่ 

4.1ร้อยละผู้ป่วย DM ที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ดี 
4.2ร้อยละผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตได้ดี 
4.3ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน และ/หรือความดันโลหิตสูงที่มี CVD Risk ≥ 20%

หลังได้รับการปรับเปลี่ยนความเสี่ยงแล้วมี CVD Risk ลดลง 
4.4ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีนธาตุเหล็ก และกรดโฟลิก 
4.5อัตราการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรีอายุ 30 – 60 ปี 
4.6อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน (Triage level 1) 
ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 (ทั้งที ่ER และ Admit) 
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เกณฑ์การให้คะแนน ปี 2564 

1=แก้ไขเร่งด่วน 2=แก้ไขด่วน 3=มาตรฐาน 4=ดีมาก 5=ต้นแบบ 

หน่วยงานไม่มี
ผลงานวิจัย/ 
R2R/นวัตกรรมระดบั 
CUP 

หน่วยงานมี
ผลงานวิจัย/R2R/
นวัตกรรมด้านสุขภาพ 
และนำไปใช้ประโยชน์ 
โดยทีมวิจัยในระดับ 
CUP จำนวน 1 เรื่อง 

หน่วยงานมีผลงานวิจัย/
R2R/นวัตกรรมด้านสุขภาพ 
และนำไปใช้ประโยชน์ โดย
ทีมวิจัยระดับ CUPและเป็น
การศึกษาแบบ 
Multicenter  
อย่างน้อย 1  เรื่อง 

หน่วยงานมีผลงานวิจัย/
R2R/นวัตกรรมด้าน
สุขภาพ และนำไปใช้
ประโยชน์ อย่างน้อย 1 
เรื่อง และมีการนำเสนอ
ในเวทีระดับจังหวัด 
อย่างน้อย 1เรื่อง 

หน่วยงานมีผลงานวิจัย/
R2R/นวัตกรรมด้านสุขภาพ 
และนำไปใช้ประโยชน์ อย่าง
น้อย 2 เรื่อง และมีการ
นำเสนอในเวทีระดับเขต/ 
ประเทศอย่างน้อย 
หน่วยงานละ 1 เรื่อง 

 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 1. นางสาวบุษราคัม บุญหนองเหล่า ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 043 221125 โทรศัพท์มือถือ : 093 3712649   
2. นางจิตเกษม  เบ็ญจขันธ์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 043221125 ต่อ 113 โทรศัพท์มือถือ : 0945369888 
3. นางสาวสิริพรรณ พร้อมไวพล ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 043221125 ต่อ 116 โทรศัพท์มือถือ : 084 5544626 
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 

หมายเหตุ จัดส่งรายงานได้ทาง E-mail : hrd.khonkaen@gmail.com 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาองค์กรสาธารณสุขให้มีสมรรถนะสูง บุคลากรเป็นมืออาชีพ บริหารด้วยความ
ทันสมัย และธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์ที่ 8 หน่วยงานสาธารณสุขทุกระดับ เป็นหน่วยงานคุณภาพ มาตรฐาน ทันสมัย สมรรถนะสูง 

ชื่อตัวชี้วัด จำนวนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอที่ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ               
(PMQA) ผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนด 

ค่าเป้าหมาย (target) ระดับ 5 จำนวน 25 อำเภอ (ร้อยละ 96) 

หน่วยวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 

น้ำหนัก (Weight)  

คำอธิบาย (ตัวชี้วัด) การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมายถึง การดำเนินการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการองค์กรตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ .ศ.2558 
(Public Sector Management Quality Award: PMQA) ประกอบด้วย 1) ลักษณะสำคัญ
ขององค์กร 2) เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 7 หมวด คือ หมวด 1 การนำ
องค์การหมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหมวด 4 การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้หมวด 5 การมุ่งเน้น
บุคลากรหมวด 6การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ และหมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการโดย
ดำเนินการในปี 2564  ดังนี้ 
1. จัดทำลักษณะสำคัญขององค์กร จำนวน 13 ข้อคำถาม  
2. ดำเนินการภาคบังคับในปี 2561-2563 ปีละ 2 หมวด และปี 2564 -2565 

ปีละ 6 หมวด และคงรักษาสภาพ (Maintain) หมวดที่ดำเนินการไปแล้ว 

พ.ศ. ภาคบังคับ 

2561 หมวด 1,หมวด 5 
2562 หมวด 2,หมวด 4 
2563 หมวด 3,หมวด 6 
2564 หมวด 1-6 
2565 หมวด 1-6 

3. นำโอกาสในการปรับปรุง (Opportunity For Improvement: OFI) ที่ ได้จากการ
ประเมินองค์การด้วยตนเอง (Self Assessment) เทียบกับ เกณฑ์ฯ มาจัดทำ
แผนพัฒนาองค์การ หมวดละ 1 แผน 

4. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กำหนดตัวชี้วัดบังคับ 
หมวดละ 2 ตัวชี้วัด ใช้วัดผลการดำเนินงานของส่วนราชการ 
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5. ให้ สสอ.กำหนดตัวชี้วัดขึ้นเองหมวดละ 3 ตัวชี้วัด ตามหมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ 
หัวข้อ 7.1-7.6 ให้มีความสอดคล้องกับ OFI (Opportunity for Improvement) 
พร้อมจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template)  

6. ดำเนินการตามแผนพัฒนาองค์การของสสอ. 
7. จัดส่งเอกสารรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน รอบ 3, 6, 9 และ 12 เดือน ให้ 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผ่านระบบเว็บไซต์และสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดขอนแก่น ผ่าน E-mail : hakhonkaen63@gmail.comภายในระยะเวลาที่
กำหนด 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 

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

1. สสอ.จัดทำลักษณะสำคญั
ขององค์การครบ 13 คำถาม 
ส่งภายในระยะเวลาที่กำหนด 
2. สสอ.ประเมินตนเองเทียบ
กับเกณฑ์คณุภาพการบรหิาร
จัดการภาครัฐ พ.ศ. 2558 
หมวด 1 - หมวด 6 ส่งภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด  
3. สสอ.นำโอกาสในการ
ปรับปรุง (Opportunity for 
Improvement : OFI)  มา
จัดทำแผนพัฒนาองค์การ
หมวด 1 - หมวด 6 หมวดละ 
1 แผน ส่งภายในระยะเวลาที่
กำหนด 
4. สสอ.จัดทำตัวช้ีวัด
ความสำเร็จของแผนพัฒนา
องค์การหมวด 3 - หมวด 6 ส่ง
ภายในระยะเวลาที่กำหนด    

1.ผลการดำเนินงาน 6 
เดือนเทียบกับแผนพัฒนา
องค์การของหมวด  
1 - หมวด 6 
2.ผลลัพธ์ตัวช้ีวัด 6 เดือน
ของหมวด 1 - หมวด 6 
 

1.ผลการดำเนินงาน 9 เดือน
เทียบกับแผนพัฒนาองค์การ
ของหมวด 1 - หมวด 6 
2.ผลลัพธ์ตัวช้ีวัด 9เดือนของ
หมวด 1 - หมวด 6 
 

สำนัก
สาธารณสุข
อำเภอ
ดำเนนิการ
ผ่านเกณฑ์
ที่กำหนด 
(ร้อยละ 
96) 

เงื่อนไข   เงื่อนไขการให้คะแนน ดังนี ้
ระดับคะแนน 1 มีการจัดทำ/ทบทวนลักษณะสำคัญขององค์การได้ครบถ้วนและส่งภายในระยะเวลา
ที่กำหนดครบ 13 ข้อได้1คะแนน ไม่ครบ 13 ข้ อได้ 0.5 คะแนนหากส่งไมท่ันหรือไม่ส่งได้0คะแนน 
ระดับคะแนน 2 มีการประเมินตนเอง (Self-Assessment) เทยีบกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ พ.ศ. 2558 ในหมวดที่ดำเนินการได้ครบถ้วนและจัดสง่ภายในระยะเวลาที่กำหนด  ครบทุก
หมวดได้ 1 คะแนน ไม่ครบทุกหมวดได้0.5คะแนนหากส่งไม่ทนัหรือไม่ส่งได้0คะแนน 
ระดับคะแนน 3 นำโอกาสในการปรับปรุง (Opportunity for Improvement : OFI) มาจัดทำ
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แผนพัฒนาองค์การในหมวดทีด่ำเนินการได้ครบถ้วน จัดส่งภายในระยะเวลาที่กำหนด มีแผนครบทุก
หมวดได้1คะแนน มีแผนไม่ครบทุกหมวดได้ 0.5 คะแนนหากส่งไม่ทันหรือไม่ส่งได้0คะแนน 
ระดับคะแนน4จัดทำตวัชี้วัดความสำเร็จของแผนพฒันาองค์การในหมวดที่ดำเนินการได้ครบถว้นและ
จัดส่งภายในระยะเวลาที่กำหนดมีครบทุกหมวดๆ ละ 5 ตัวได ้1คะแนน มีไม่ครบได้ 0.5 คะแนนหาก
ส่งไม่ทนัหรือไม่ส่งได้0คะแนน 
ระดับคะแนน 5 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดำเนินการผา่นเกณฑ์ที่กำหนด (วัดความสำเร็จของการ
ดำเนินงานตามขั้นตอนการดำเนินงานที่ 1-4)ส่งทนัเวลาได้1คะแนนผลคะแนนรอบ 3ด.+6ด.+9ด./3 

 

รายละเอียด 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 

Baseline data  

(ปี 2563) 

หน่วยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2560 2561 2562 

24/26แห่ง 
92.3 

จำนวน 
ร้อยละ 

22/22แห่ง 
90.90 

24/26แห่ง 
92.30 

23/26แห่ง 
88.46 

แหล่งข้อมูล 1.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  2.สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง  3.เกณฑ์คุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ.2558 สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.opdc.go.th/ 

วิธีจัดเก็บข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจัดทำแบบประเมินตนเอง และสง่รายงานความกา้วหน้าตามเกณฑ์ 
Small Success   รอบ 3 / 6 / 9 / 12 เดือน ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ 

ผู้ดูแลกำกับตัวชี้วัด
เบอร์ติดต่อ 

นางเก้ือกูล  เพ็ชรสันทดั   ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานพฒันา
คุณภาพและรูปแบบบริการ 
โทร.0-4322-1125 ต่อ 122,147   มือถือ : 09-9169-2554 
โทรสาร0-4322-4037 E-mail : mam.kuakul@gmail.com 

ผู้จัดเก็บข้อมูล 
เบอร์ติดต่อ  

นางศิริมา  นามประเสริฐ           ตำแหน่ง พยาบาลวชิาชีพชำนาญการ 
โทร.0-4322-1125 ต่อ 122,147  มือถือ 08-1975-7616 
โทรสาร0-4322-4037  E-mail :   hakhonkaen63@gmail.com 

ผู้จัดเก็บข้อมูล 
เบอร์ติดต่อ  

นางประเพ็ญพร ชำนาญพงษ์           ตำแหน่ง พยาบาลวชิาชพีชำนาญการ 
โทร.0-4322-1125 ต่อ 122,147      มือถือ 06-2614-8231 
โทรสาร 0-4322-4037  E-mail :   hakhonkaen63@gmail.com 
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แบบประเมินตนเอง 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ................................................... 

OP หมวด1 หมวด2 หมวด3 หมวด4 หมวด5 หมวด6 แผน ตัวชี้วัด 
13ข้อ 11ข้อ 14ข้อ 10ข้อ 14ข้อ 14ข้อ 10ข้อ 6หมวด 6หมวดๆละ5ตัว 

ครบ ไม่ครบ ครบ ไม่ครบ ครบ ไม่ครบ ครบ ไม่ครบ ครบ ไม่ครบ ครบ ไม่ครบ ครบ ไม่ครบ ครบ ไม่ครบ ครบ ไม่ครบ 
                  
                  
                  
 

จุดเด่น
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โอกาสพัฒนา 
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1.ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล 
 

2.เป้าประสงค์ที่ 8 หน่วยงานสาธารณสุขทุกระดับเป็นหน่วยงานคุณภาพ มาตรฐาน ทันสมัย สมรรถนะ
สูง 

3.รหัสตัวชี้วัดกระทรวง ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการ
รับรองคุณภาพ HA ขั้น 3 

4.รหัสตัวชี้วัดจังหวัด  
  

5. ระดับการวัดผล ระดับอำเภอ 

6. ช่ือตัวชี้วัด โรงพยาบาลดำเนินการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน HA ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด 

7.คำนิยาม     HA (Hospital Accreditation)  หมายถึง กระบวนการรับรองระบบคุณภาพ
ของสถานพยาบาลจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) สรพ. 
โดยมีกระบวนการรับรอง 3 ขั้นตอน ดังนี้  
    1. HA ขั้นที่ 1 หมายถึง  โรงพยาบาลมีคุณภาพการสำรวจและป้องกันความเสี่ยง 
นำปัญหามาทบทวน เพ่ือแก้ไขป้องกัน ปฏิบัติตามแนวทางป้องกันปัญหาครอบคลุม
ปัญหาที่เคยเกิด/มีโอกาส เกิดสูง 
    2. HA ขั้นที่ 2 หมายถึง โรงพยาบาลมีการประกันและพัฒนาคุณภาพ วิเคราะห์
เป้าหมาย/กระบวนการ/พัฒนาคุณภาพที่สอดคล้องกับเป้าหมาย/ครอบคลุม
กระบวนการสำคัญทั้งหมด    ปฏิบัติตามมาตรฐาน HA ได้ตามเกณฑ์ข้ัน 2 
    3. HA ขั้นที่  3 หมายถึง โรงพยาบาลที่มีวัฒนธรรมคุณภาพ เริ่มต้นด้วยการ
ประเมินตนเองตามมาตรฐาน HA พัฒนาอย่างเชื่อมโยง เป็นองค์กรเรียนรู้ /มีผลลัพธ์ที่
ดีขึ้น ปฏิบัติตามมาตรฐาน HA ได้ครบถ้วน  
    โรงพยาบาลผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน HA หมายถึง โรงพยาบาลที่มี
กระบวนการคุณภาพ ผ่านครบถ้วนทั้ง 3 ขั้น 
 

    โรงพยาบาลที่ เตรียมการประเมินขั้นก้าวหน้ า(Advanced Healthcare 
Accreditation: AHA) หมายถึง โรงพยาบาลที่ผ่านการรับรอง HA แล้ว ต้องการ
พัฒนาคุณภาพในระดับที่สูงขึ้น 
 

    - โรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จำนวน 26 แห่ง 
ประกอบด้วยโรงพยาบาลศูนย์ 1 แห่ง โรงพยาบาลทั่วไป 2 แห่ง  โรงพยาบาลชุมชน 
19 แห่ง และโรงพยาบาล F3 จำนวน 4 แห่ง 
 

    - โรงพยาบาลกลุ่มเป้าหมาย  หมายถึง โรงพยาบาลในสังกัดสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ที่พัฒนาคุณภาพบริการตามมาตรฐาน HA  แบ่งเป็น  3 
กลุ่มการพัฒนาคุณภาพ  ดังนี้ 

 1) กลุ่มโรงพยาบาลที่เตรียมรับการรับรองซ้ำ  (Re-Accreditation) หมายถึง 
โรงพยาบาลที่ จะสิ้นสุดการรับรอง  ในปี  2564  จำนวน 16 แห่ ง   ได้แก่   
โรงพยาบาลหนองเรือ  มัญจาคีรี  ชนบท กระนวน   ภูเวียง   สิรินธร จังหวัด
ขอนแก่น   สีชมพู   แวงใหญ่   เปือยน้อย  ชุมแพ  ภูผาม่าน  ซำสูง  บ้านฝาง  
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ขอนแก่น  พระยืน  อุบลรัตน์   
 

2) กลุ่มโรงพยาบาลที่ธำรงรักษาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  หมายถึง  โรงพยาบาลที่
พัฒนาคุณภาพผ่านการรับรองซ้ำ (Re-Accreditation) แล้ว   มีการพัฒนาเพ่ือธำรง
รักษากระบวนการคุณภาพ และมีผลลัพธ์ที่ดี    ปฏิบัติตามมาตรฐาน HA  ได้
ครบถ้วนอย่างต่อเนื่อง จำนวน  6 แห่ง  ได้แก่  โรงพยาบาลแวงน้อย  บ้านไผ่  พล  
น้ำพอง  เขาสวนกวาง  หนองสองห้อง 
 

3) กลุ่มโรงพยาบาลที่ พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน HA ขั้น 2 หมายถึง 
โรงพยาบาลที่มีการวิเคราะห์ เป้าหมาย  กระบวนการ และพัฒนาคุณภาพที่
สอดคล้องกับเป้าหมายของหน่วยบริการครอบคลุมกระบวนการสำคัญทั้งหมด 
ปฏิบัติตามมาตรฐาน HA  ได้แก่  โรงพยาบาลขนาด F3 จำนวน 4 แห่ง  คือ  
โรงพยาบาลโนนศิลา  โคกโพธิ์ชัย  เวียงเก่า หนองนาคำ 
 
 

8.เกณฑ์เป้าหมาย  รพศ./รพท./รพช. ดำเนินการพัฒนาคุณภาพ ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดระดับ 5 ร้อยละ 
100 

9.วัตถุประสงค์ สถานพยาบาลมีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาล Hospital  
Accreditation : HA  และเข้าสู่กระบวนการรับรองคุณภาพจากสถาบันรับรอง
คุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน  (สรพ.) พร้อมธำรงรักษาคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง  เพ่ือจัดบริการให้แก่ประชาชนได้ตามมาตรฐานอย่าง มีประสิทธิภาพ  

10.กลุ่มเป้าหมาย 26 โรงพยาบาล 

11.วิธีจัดเก็บข้อมูล 

 

1. การรายงานข้อมูลความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ไปทีส่ำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น และสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การ
มหาชน) (สรพ.)  
2. ระบบรายงานข้อมูลจากเว็บไซต์สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การ
มหาชน www.ha.or.th/สำหรับประชาชน/โรงพยาบาลที่ได้รับการรับรอง)     
         

12.แหล่งข้อมูล 1. ข้อมูลจากโรงพยาบาลศูนย์ / ทั่วไป / ชุมชน สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ขอนแก่น 
2. ข้อมูลจากเว็บไซต์สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 
www.ha.or.th  
สำหรับประชาชน/โรงพยาบาลที่ได้รับการรับรอง 
3. ข้อมูลจากฐานข้อมูลสถานการณ์รับรองคุณภาพ HA โรงพยาบาล งานพัฒนา
คุณภาพ สำนักงานสาธารณสุข  จังหวัดขอนแก่น 
 

13.รายการข้อมูล 1. แผนงาน/โครงการพัฒนาคุณภาพบริการสถานพยาบาล  
2. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล  
3. ผลการรับรองคุณภาพ HA ของโรงพยาบาลศูนย์  โรงพยาบาลทั่วไป และ
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โรงพยาบาลชุมชน  ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น   
4. รายงานข้อมูลเฝ้าระวังความเสี่ยง 2p safety ของโรงพยาบาล 

14.สูตรการ 
คำนวณ 

1. ระดับจังหวัด (A/B)X100 
A = จำนวนโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ที่ผ่านการ
รับรอง    คุณภาพ HA  
B = จำนวนโรงพยาบาลเป้าหมาย  จำนวน  26  แห่ง 
 

2. ระดับอำเภอ (A/B)X100 
A = จำนวนคะแนนทีโ่รงพยาบาลได้ ตามเกณฑ์ประเมินของแต่ละกลุ่มโรงพยาบาล  
B = จำนวนคะแนนทั้งหมดตามเกณฑป์ระเมินของแต่ละกลุ่มโรงพยาบาล   
             

15.ระยะเวลา ประเมินผล ไตรมาส 3 และ 4 

 

16.วิธีการประเมินผล 1. ประเมินกระบวนการ โดยติดตามการดำเนินงานในการนิเทศงานระดับ CUP 
2. ประเมินผลการดำเนินงาน รายงานข้อมูลจากเว็บไซต์สถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล (องค์การมหาชน www.ha.or.th/สำหรับประชาชน/โรงพยาบาลที่
ได้รับการรับรอง)  
    
 

17.รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน 

ข้อมูลสถานการณ์การรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล  จังหวัดขอนแก่น ปี 2563          
รายละเอียดตามตารางแนบท้าย 

18.ค่าน้ำหนัก                                               - 
 

19.วิธีรายงาน/วิธีการ
ประเมินผล 

1. โรงพยาบาลเสนอแผนงาน/โครงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 
2. โรงพยาบาลรายงานความก้าวหน้าพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล  ไปยังสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น และรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน ไปยังสถาบัน
รับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.) ตามที่ สรพ. กำหนด หลัง
ได้รับการเยี่ยมตรวจ                                                                                                               
3. รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล  
ไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น                      
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20.เกณฑ์การให้คะแนน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. เกณฑ์ประเมินโรงพยาบาลทีเ่ตรียมรับการรับรองซ้ำ  (Re-Accreditation)   
ปี 2564 (หนองเรือ, มัญจาคีรี, ชนบท, กระนวน, 
 ภูเวียง, สิรินธร จังหวัดขอนแก่น, สีชมพู, แวงใหญ่,    เปือยน้อย, ชุมแพ,  
ภูผาม่าน, ซำสูง, บ้านฝาง, ขอนแก่น, พระยืน, อุบลรัตน์ ) 
 

เกณฑ์ประเมิน 
 

คะแนนราย
เกณฑ์ 

1. มีแผนงาน/โครงการพัฒนาคุณภาพบริการ เตรียมเข้าสู่การ
รับรองจาก สรพ. 

1 

2. มีการดำเนินงานตามมาตรฐานสำคัญจำเป็น 9 ข้อ (เลือก
นำเสนอ 1 ประเด็น พร้อมรายละเอียดการดำเนินงาน)             
 

 

   - แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันความไม่ปลอดภัยต่อผู้ป่วย 0.5 
   - แสดงจำนวนอุบัติการณ์ที่เกิดในแต่ละปี 0.5 
   - กรณีเกิดเหตุไม่พึงประสงค์ท่ีมีผลกระทบต่อถึงตัวผู้ป่วย
(ระดับ E ขึ้นไป) ให้สถานพยาบาลทบทวนวิเคราะห์หาสาเหตุ
ราก  

0.5 

   - จัดทำแผนป้องกันควบคุมความเสี่ยงและมีผลการดำเนินงาน
ตามแผนแก่ผู้เยี่ยม  

0.5 

3. การส่งแบบประเมินตนเอง  
   3.1 ส่งไม่ทัน 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุการรับรองจะสิ้นสุด 0 
   3.2 ส่งทัน    6 เดือน ก่อนวันหมดอายุการรับรองจะสิ้นสุด 1 
4. การรับการประเมิน  Re-Accreditation    
   5.1 ได้รับการกำหนดวัน/ได้รับการประเมิน ผ่านแบบไม่ติด 
Focus  

1 

   5.2 ได้รับการประเมิน  ผ่าน แต่ติด Focus ต้องรับการเยี่ยม
ซ้ำ 

0.5 

  
2. เกณฑ์ประเมินโรงพยาบาลที่ธำรงรักษาคุณภาพต่อเนื่อง (แวงน้อย, บ้านไผ่, พล,  
น้ำพอง,  เขาสวนกวาง, หนองสองห้อง )  

รายละเอียด คะแนนเต็ม 
5 

1. มีแผนงาน/โครงการพัฒนาคุณภาพบริการสถานพยาบาล  1 
 

2. มีผลลัพธ์การดำเนินในระบบงานสำคัญ ผ่านตามเกณฑ์
ผลลัพธ์ที่กำหนด ได้แก่ 

 

    2.1 ผลการตรวจวเิคราะห์คณุภาพน้ำท้ิงที่ออกจากระบบบำบัดน้ำ
เสีย(4ครั้งต่อ ปี)  

1 

    2.2 อัตราการเกิด ARD 1 
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    2.3 การติดตาม med reconcile แบบไร้รอยต่อ 1 
 

3. มีการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพ  
   ไตรมาสที่ 3  (ภายในวันที่........มิ.ย 63) 0.5 
   ไตรมาสที่ 4  (ภายในวันที่ ...... ส.ค 63)  0.5 

 
  
 

 
3.  เกณฑ์ประเมินโรงพยาบาลที่พัฒนาตามมาตรฐาน HA ขั้น 2(เชิงรุก) (F3) ( 
โนนศิลา,     โคกโพธิ์ชัย , เวยีงเก่า, หนองนาคำ) 
 

รายละเอียด คะแนนเต็ม 
5 

1. มีแผนงาน/โครงการพัฒนาคุณภาพ เตรียมเข้าสู่การรับรอง
จาก สรพ. 

1 

2. มีกระบวนการบริหารความเสี่ยง      
 2.1 มีการระบุ และ วิเคราะห์ความเสี่ยง (โอกาสที่จะเกิด 

และผลที่จะตามมา) 
1 

 2.2 การจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง 0.5 
    2.3 แผนรับมือ หรือ การป้องกันความเสี่ยง 1 
    2.4 มีการกำกับติดตาม/ทบทวน 0.5 

 

3. มีการรายงานเฝ้าระวังความเสี่ยง (2P Safety) 
 

1 

 

21.กลุ่มงานที่รับผิดชอบ/ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 
1. ชื่อ-สกุล นางประเพ็ญพร  ชำนาญพงษ์  ตำแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ   เบอร์โทร  062-6148231  
 

กลุ่มงาน:กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปบริการ   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 
 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 

2. ชื่อ-สกุล  นางศิริมา   นามประเสริฐ        ตำแหน่ง   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ    เบอร์โทร  081-9757616 
 

กลุ่มงาน กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปบริการ   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 

โทรศัพท์ 0-4322-1125 ต่อ 122  e-mail: hakhonkaen63@gmail.com 
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ข้อมูลสถานการณ์การรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล จังหวัดขอนแก่น   
(ข้อมูล สรพ. ณ  31 กรกฎาคม2563) 

ที ่ สถานพยาบาล สังกัด ขนาด Acc/Re acc ขั้น Acc.   วันที่รับรอง วันสิ้นสุดการ
รับรองเดิม 

 วันต่ออายุ วันสิ้นสุดการ
รับรองใหม่ 

1 หนองเรือ สป F1 r2 ขั้น 3 24 เม.ย61   23 เม.ย 64   

2 มัญจาคีรี สป F1 r2 ขั้น 3 26 มิ.ย 61   25 มิ.ย 64   

3 ชนบท สป F2 r2 ขั้น 3 12 มิ.ย 61   11 มิ.ย 64   

4 กระนวน สป M2 r1 ขั้น 3 24 ก.ค 61   23 ก.ค 64   

5 ภูเวียง สป F1 r2 ขั้น 3 24 ก.ค 61   23 ก.ค 64   

6 
สิรินธร          
จ.ขอนแก่น สป M1 r1 ขั้น 3 13 พ.ย 61   12 พ.ย 64   

7 สีชมพู สป F2 r3 ขั้น 3 14 ธ.ค 61 13 ธ.ค 64   

8 แวงน้อย สป F2 r2 ขั้น 3 21ก.พ 62 20 ก.พ 65   

9 บ้านไผ่ สป M2 r2 ขั้น 3 21ก.พ 62 20ก.พ 65   

10  พล สป M2 r3 ขั้น 3 15 ม.ค62 14 ม.ค65   

11 น้ำพอง สป F1 r3 ขั้น 3 23 ก.ค62 22 ก.ค 65   

12 หนองสองห้อง สป F2 r2 ขั้น 3 21 มิ.ย59 20 มิ.ย 62 ** รอผล  

13 เขาสวนกวาง สป F2 r2 ขั้น 3 21 ม.ค63 20 ม.ค. 66   

14 แวงใหญ่ สป F2 r2 ขั้น 3 25 กค. 60 24 ก.ค 63 25 ก.ค 63 24 ก.ค 64 

15 เปือยน้อย สป F2 r2 ขั้น 3 8 ส.ค 60 7 ส.ค 63 8 ส.ค 63 7 ส.ค 64 

16 ชุมแพ สป M1 r2 ขั้น 3 26 ก.ย 60 25 ก.ย 63 26 ก.ย 63 25 ก.ย 64 

17 ภูผาม่าน สป F2 r2 ขั้น 3 10 ตค. 60 9 ต.ค 63 10 ต.ค 63 9 ต.ค 64 

18 ซำสูง สป F2 acc ขั้น3 21 พ.ย 61 20 พ.ย 63 21 พ.ย 63 20 พ.ย 64 

19 บ้านฝาง สป F2 r3 ขั้น 3 27 พ.ย 60 26 พ.ย 63 27 พ.ย 63 26 พ.ย 64 

20 ขอนแก่น สป A r5 ขั้น 3 27 กพ. 61 26 ก.พ 64   

21 พระยืน สป F2 r3 ขั้น 3 27 มี.ค 61 26 มี.ค 64   

22 อุบลรัตน์ สป F2 r3 ขั้น 3 26 พ.ค 61 25 พ.ค 64   

โรงพยาบาลขนาด F3      

1 โนนศิลา สป F3  ขั้น2     

2 โคกโพธ์ิไชย สป F3  ขั้น2     

3 เวียงเก่า สป F3  ขั้น2     

4 หนองนาคำ สป F3  ขั้น2     
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาองค์กรสาธารณสุขให้มีสมรรถนะสูง บุคลากรเป็นมืออาชีพ บริหารด้วย
ความทันสมัย และธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์ที่ 8 หน่วยงานสาธารณสุขทุกระดับ เป็นหน่วยงานคุณภาพ มาตรฐาน ทันสมัย 
สมรรถนะสูง 

ชื่อตัวชี้วัด จำนวน CUP ที่ดำเนินการพัฒนาระบบความพึงพอใจของผู้รับบริการผ่านเกณฑ์
ระดับ 5 

ค่าเป้าหมาย (target) ระดับ 5 จำนวน 23 CUP (ร้อยละ 88) 
หน่วยวัด CUP 
น้ำหนัก (Weight)  
คำอธิบาย (ตัวชี้วัด) 1.การสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการต่อเนื่องในงานบริการผู้ป่วยนอกของCUP(

โรงพยาบาลและรพ.สต.) โดยขยายการดำเนินการในระดับปฐมภูมิในภาพ CUP 
ดำเนินการปรับปรุงระบบการให้บริการหรือกระบวนการทำงาน ดังนี้ 
  1) CUP ออกแบบหรือวางแผนการดำเนินกิจกรรม ประกอบด้วย การวิเคราะห์
สภาพปัจจุบัน/ปัญหา(SWOT) และคัดเลือกปัญหาโดยการจำแนกผลการวิเคราะห์  
  2) กำหนดนโยบายหรือมาตรการในการปรับปรุง/พัฒนางาน  
  3) ดำเนินกระบวนการ PDCA 
  4) ประเมินติดตามและปรับปรุงแก้ไข  
  5) ผลการปรับปรุง(ลดขั้นตอน/ลดระยะเวลา) จัดทำCQI/นวัตกรรม เพ่ือแก้ไข
ปัญหาหน้างาน 
2.เก็บข้อมูลการสำรวจความพึงพอใจ และความไม่พึงพอใจ โดยใช้เครื่องมือ 
Application หรือแบบสอบถามตามความเหมาะสม เก็บข้อมูลผู้รับบริการในภาพ 
CUP โดยใช้สูตรการคำนวณกลุ่มตัวอย่างและให้ผู้ รับบริการเป็นผู้ประเมิน 
(ภาคผนวก) 
3.รายงานผลตามแบบฟอร์ม SAR (Self-Assessment Report) รอบ 3 / 6 - 9 
เดือน ไปที่กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ขอนแกน่ E-mail : hakhonkaen63@gmail.com 
4.จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับระบบการให้บริการผ่านช่องทางต่างๆที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษร ได้แก่ หนังสือราชการ/Facebook/ Website,Email หน่วยงาน:ศูนย์
ดำรงธรรมจ.ขก./ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ สป.(ตู้ปณ 1111)/โทรศัพท์/มาด้วย
ตนเอง ทีเ่ป็นลายลักษณ์อักษร ระดับจังหวัดและส่วนกลาง 
3.การนิเทศงานรอบที่ 1 / 64 ไม่คิดค่าคะแนน ยึดข้อมูลการดำเนินการตาม
เกณฑ์ Small Success (SS) รอบ 3 เดือนเป็นหลัก  
4.การนิเทศงานรอบที่ 2 / 64 คิดค่าคะแนน 100 % ยึดข้อมูลการดำเนินการ
ตามเกณฑ์ให้คะแนน Small Success (SS) รอบ 3 , 6 , 9 , 12 เดือน เป็น
หลัก คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 
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เกณฑ์การให้คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เครือข่ายงานบริการผู้ป่วยนอกระดับ CUP ทั้ง 26 แห่ง ดำเนินการดังนี้ 
 

INPUT PROCESS/ OUTPUT OUTCOME 
SS 3เดือน 

ระดับพื้นฐาน/พอใช้ 
SS 6 – 9 เดือน 
ระดับด-ีดีมาก 

SS 12 เดือน 
ระดับดีเด่น 

มีการออกแบบระบบ
การปรับปรุง
กระบวนการให้บริการ
ในภาพ CUP  (รพ.
และรพ.สต.) 
ประกอบด้วย  
1.การวิเคราะห์สภาพ
ปัจจุบัน/ปัญหา
(SWOT)และคัดเลือก
ปัญหาโดยการจำแนก
ผลการวิเคราะห์ 
(2คะแนน) ไม่มีได้   0
คะแนน 
2.นำผลการวิเคราะห์มา
จัดทำแผนหรือกำหนด
มาตรการในการ
ปรับปรุง (2คะแนน)  
ไม่มีได ้0 คะแนน 
3.มีการออกแบบระบบ
การให้บริการในภาพ 
CUP พร้อมระบุ
กระบวนการ/ขั้นตอน        
การให้บริการ :  Flow 
chart และระบุ
ระยะเวลาในแต่ละ
ขั้นตอน (3คะแนน) 
ระดับCUPได3้คะแนน,
ผลงานระดับหน่วยงาน
ได1้คะแนน ไม่มีได้0
คะแนน  

4.ส่งรายงาน SAR รอบ 3 เดือน
และ 9 เดือนทันตามกำหนด 
(2คะแนน) ส่งทันเวลาทั้ง     2
รอบได้2คะแนน,ส่งช้าได้1
คะแนน,ไม่ส่งได้     0คะแนน 
5.มีการจัดทำ CQI พร้อมแสดง
รายละเอียดอย่างน้อย 1 เรื่อง 
(3คะแนน) ครบถ้วนได้     3
คะแนน ไมค่รบถ้วนได้1คะแนน 
6.มีการระบุวิธีการจัดเก็บ
แบบสอบถามโดยการคำนวณ
ขนาดกลุ่มตัวอย่าง(ตามท่ี
กำหนด) (1คะแนน) 
7.มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับระบบ
การให้บริการผ่านช่องทางที่เป็น
ลายลักษณ์อักษร (2คะแนน) 
ไม่มีข้อร้องเรียนได้1คะแนน, มี
ข้อร้องเรียนได้0คะแนน 
8.มีการพัฒนารูปแบบการ
ให้บริการใหม่ๆที่ทันสมัย 
(รองรับระบบราชการ4.0) 
(2คะแนน) 
มีผลงานระดับ CUP ได ้ 3
คะแนน, 
ผลงานระดับหน่วยงานได้ 2
คะแนน   

9.ระดับความพึง
พอใจโดยรวมของ
ผู้รับบริการ ร้อยละ 
85 ขึ้นไป (โดยใช้
ข้อมูลจากHDC) 
(2คะแนน) 
 

7 คะแนน 11 คะแนน 2 คะแนน 
คะแนนเต็ม 20 คะแนน 
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การแปลผล  คะแนนเต็ม 20 คะแนน แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
 

ช่วงคะแนน ระดับ การแปลผล   
≤7 1 ควรปรับปรุง   
7-9 2 พอใช้ 

10-13 3 ดี   
14-15 4 ดีมาก          
16-20 5 ดีเด่น  
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เงื่อนไข   วิธีการกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง (อยู่ในภาคผนวก) 

 
รายละเอียด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

 

Baseline data  
(ปี 2563) 

หน่วยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 2561 2562 

20 CUP 
76.92 

จำนวน 
ร้อยละ 

 
89.00 

24 CUP 
92.30 

23 CUP 
88.46 

แหล่งข้อมูล 1.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น       2.โรงพยาบาล     3.โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบล 

วิธีจัดเก็บข้อมูล CUP จัดทำแบบประเมินตนเอง และส่งรายงานความก้าวหน้าตามเกณฑ์ Small Success   
รอบ 3 / 6 / 9 / 12 เดือน ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ 

ผู้ดูแลกำกับตัวชี้วัด 
-เบอร์ติดต่อ 

นางเกื้อกูล  เพ็ชรสันทัด   ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงาน
พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ   
 โทร.0-4322-1125 ต่อ 122,147   มือถือ : 09-9169-2554  
โทรสาร 0-4322-4037        E-mail : mam.kuakul@gmail.com 

ผู้จัดเก็บข้อมูล 
เบอร์ติดต่อ  

นางศิริมา  นามประเสริฐ           ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชพีชำนาญการ 
โทร.0-4322-1125 ต่อ 122,147  มือถือ 08-1975-7616 
โทรสาร 0-4322-4037              E-mail :   hakhonkaen63@gmail.com 

ผู้จัดเก็บข้อมูล  
เบอร์ติดต่อ  

นางประเพ็ญพร ชำนาญพงษ์           ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
โทร.0-4322-1125 ต่อ 122,147  มือถือ 06-2614-8231 
โทรสาร 0-4322-4037              E-mail :   hakhonkaen63@gmail.com 
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ภาคผนวก 
วิธีการกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง 

1.การกำหนดเกณฑ์ ในกรณีนี้ต้องทราบจำนวนประชากรที่แน่นอนก่อนแล้ว ใช้เกณฑ์โดยกำหนดเป็นร้อยละ
ของประชากรในการพิจารณา ดังนี้ 

1.ถ้าขนาดประชากรเป็นหลักร้อย ควรใช้กลุ่มตัวอย่าง อย่างน้อย 25 % 
2.ถ้าขนาดประชากรเป็นหลักพัน ควรใช้กลุ่มตัวอย่าง อย่างน้อย 10 % 
3.ถ้าขนาดประชากรเป็นหลักหมื่น ควรใช้กลุ่มตัวอย่าง อย่างน้อย 5 % 
4.ถ้าขนาดประชากรเป็นหลักแสน ควรใช้กลุ่มตัวอย่าง อย่างน้อย 1 % 

2.การใช้ตารางสำเร็จรูป  การกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างด้วยตารางสำเร็จรูปมีอยู่หลายประเภท ขึ้นอยู่
กับความต้องการของผู้วิจัย ตารางสำเร็จรูปที่นิยมใช้ในงานวิจัยเชิงสำรวจได้แก่ ตารางสำเร็จรูปของทาโร่ ยา
มาเน่ และตารางสำเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน เป็นต้น 

2.1 ตารางสำเร็จรูปของทาโร่ ยามาเน่ (Yamane) เป็นตารางที่ใช้หาขนาดของกลุ่มตัวอย่างเพ่ือ
ประมาณค่าสัดส่วนของประชากร โดยคาดว่าสัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชากรเท่ากับ 0.5 และระดับ
ความเชื่อมั่น 95% 
ตารางท่ี 1 ขนาดของกลุ่มตัวอย่างของทาโร ยามาเน่ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และความคลาดเคลื่อนต่างๆ 

ขนาด
ประชากร 

ขนาดของกลุ่มตัวอย่างท่ีขนาดความคลาดเคลื่อน (e) 
±1% ±2% ±3% ±4% ±5% ±10% 

500 * * * * 222 83 
1,000 * * * 385 286 91 
1,500 * * 638 441 316 94 
2,000 * * 714 476 333 95 
2,500 * 1,250 769 500 345 96 
3,000 * 1,364 811 517 353 97 
3,500 * 1,458 843 530 359 97 
4,000 * 1,538 870 541 364 98 
4,500 * 1,607 891 549 367 98 
5,000 * 1,667 909 556 370 98 
6,000 * 1,765 938 556 375 98 
7,000 * 1,842 959 574 378 99 
8,000 * 1,905 976 580 381 99 
9,000 * 1,957 989 584 383 99 
10,000 5,000 2,000 1,000 588 385 99 
15,000 6,000 2,143 1,034 600 390 99 
20,000 6,667 2,222 1,053 606 392 100 
25,000 7,134 2,273 1,064 610 394 100 
50,000 8,883 2,381 1,087 617 397 100 
100,000 9,091 2,439 1,099 621 398 100 

∞ 10,000 2,500 1,111 625 400 100 
* หมายถึง ขนาดตัวอย่างไม่เหมาะสมที่จะ assume ให้เป็นการกระจายแบบปกติ จึงไม่สามารถใช้สูตร
คำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างได้ 
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2.2 ตารางสำเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน ใช้ในการประมาณค่าสัดส่วนของประชากรเช่นเดียวกัน
และกำหนดให้สัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชากรเท่ากับ 0.5 ระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 5% 
และระดับความเชื่อมั่น 95% สามารถคำนวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างกับประชากรที่มีขนาดเล็กได้ตั้งแต่ 
10 ขึ้นไป 

 
ตารางท่ี 2 ขนาดของกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกน 

ขนาด
ประชากร 

ขนาด
ตัวอย่าง 

ขนาด
ประชากร 

ขนาด
ตัวอย่าง 

ขนาด
ประชากร 

ขนาด
ตัวอย่าง 

ขนาด
ประชากร 

ขนาด
ตัวอย่าง 

ขนาด
ประชากร 

ขนาด
ตัวอย่าง 

10 10 100 80 280 162 800 260 2,800 338 
15 14 110 86 290 165 850 265 3,000 341 
20 19 120 92 300 169 900 269 3,500 346 
25 24 130 97 320 175 950 274 4,000 351 
30 28 140 103 340 181 1,000 278 4,500 354 
35 32 150 108 360 186 1,100 285 5,000 357 
40 36 160 113 380 191 1,200 291 6,000 361 
45 40 170 118 400 196 1,300 297 7,000 364 
50 44 180 123 420 201 1,400 302 8,000 367 
55 48 190 127 440 205 1,500 306 9,000 368 
60 52 200 132 460 210 1,600 310 10,000 370 
65 56 210 136 480 214 1,700 313 15,000 375 
70 59 220 140 500 217 1,800 317 20,000 377 
75 63 230 144 550 226 1,900 320 30,000 379 
80 66 240 148 600 234 2,000 322 40,000 380 
85 70 250 152 650 242 2,200 327 50,000 381 
90 73 260 155 700 248 2,400 331 75,000 382 
95 76 270 159 750 254 2,600 335 100,000 384 
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แบบฟอร์มรายงาน SAR 
 

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของหน่วยบริการ 
(Self-Assessment Report) (SAR) 

□ รอบ 3 เดือน  □ รอบ 6 เดือน  

□  รอบ 9 เดือน   □ รอบ 12 เดือน 
ชื่อ CUP ...................................................... 
งานบริการที่ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ  
กลุ่มงานผู้ป่วยนอก จำนวน ..........แผนก จากจำนวนทั้งหมด..............แผนก คิดเป็นร้อยละ ได้แก่ 
(ใส่แผนกที่ดำเนินการ).. 
....................................................................................................................................... ................................................ 
.............................................................................................. ......................................................................................... 
รพ.สต.ที่ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจจำนวน ..........แหง่ จากจำนวนทั้งหมด..............แห่ง คิดเป็นร้อยละ............ 
ได้แก่....................................................................................................................... ....................................................... 

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ......................................................... 
ตำแหน่ง : ........................................................................ 
เบอร์ติดต่อ : .................................................................... 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : ..................................................... 
ตำแหน่ง : .............................................................. 
เบอร์ติดต่อที่ทำงาน : ............................................. 
มือถือ : ……………………………………………………………. 
E-mail : ………………………………………………………….. 

1.ข้อมูลพื้นฐานผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 ปี พร้อมคู่เทียบ : ร้อยละความพึงพอใจผู้รับบริการ  
(ขอให้เติมข้อมูลให้ครบทุกช่อง  / รพ.คู่เทียบ ต้องมีขนาดใกล้เคียงกันเพ่ือ Benchmark ผลงาน / กระบวนการ
ดำเนินการ) 
 Baseline 

Data 
ปี 2563 

ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ คู่เทียบ  
 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ชื่อโรงพยาบาล ร้อยละความ        

พึงพอใจ ปี 2563 
 
……………………. 

 
………………. 

 
…………… 

 
…………….. 

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

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

2.การวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน/ปัญหา (SWOT) และการคัดเลือกปัญหาจากการจำแนกผลการวิเคราะห์ 
(การวิเคราะห์ปัญหาถ้ายึดการวิเคราะห์ตามประเด็น 4 ด้านจะทำให้เห็นภาพชัดเจน เมื่อได้ข้อมูล/ปัญหาแล้วควร
นำมาจัดลำดับความสำคัญว่าจะดำเนินการปรับปรุง/แก้ไข/พัฒนา เพ่ือนำไปสู่การจัดทำแผนหรือมาตรการในการ
ปรับปรุงในข้อ 3 ต่อไป) 

ประเด็นความพึงพอใจ ผลการวิเคราะห์ SWOT แนวทางพัฒนา: 
1. กระบวนการขั้นตอน
การให้บริการ 

- จุดแข็ง  
- จุดอ่อน  
- โอกาส  
- อุปสรรค 
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2. เจ้าหน้าที่หรือ
บุคลากรที่ให้บริการ 

- จุดแข็ง  
- จุดอ่อน  
- โอกาส  
- อุปสรรค 

 

3. ความพึงพอใจต่อสิ่ง
อำนวยความสะดวก 

- จุดแข็ง  
- จุดอ่อน  
- โอกาส  
- อุปสรรค 

 

4. คุณภาพของการ
ให้บริการ 

- จุดแข็ง  
- จุดอ่อน  
- โอกาส  
- อุปสรรค 
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3.ขั้นตอนการปรับปรุงระบบการให้บริการ : Flow chart ระดับ CUP ตั้งแต่การจัดบริการในรพ.สต.เชื่อมต่อกับ
การบริการของโรงพยาบาล พร้อมระบุเวลาในแต่ละขั้นตอน และการประเมินผล (ควรทำเป็นแผนภูมิ Flowchart 
พร้อมระบุเวลาในแต่ละขั้นตอน และสรุปภาพรวมระยะเวลาที่ให้บริการ) 
 

เดิม ใหม่ 
 
 
   4 นาท ี

 
10 นาท ี                                             
 
10 นาที 

                                         
 

10 นาที 
 
30 นาท ี       
  

 
30 นาที 
 
รวม.............ขั้นตอน 
ระยะเวลา..........................นาที 
                                                                                                                                

                กรณีไม่ซับซ้อน                         กรณีต้องตรวจวินิจฉัย
เพิ่มเติม 
5 นาที 
 
 
                                                            
 
10 นาที 
  
 
10 นาที 
                                         .........นาที     .........นาที    .........
นาท ี
20นาที 
 
20 นาที                                                     
                                                
รวม...............ขั้นตอน                                รวม.....................
ขั้นตอน 
ระยะเวลา....................นาที                      ระยะเวลา .....................
นาที                                                      

 การประเมินผล ทำได้ ............................นาที 
วิธีการประเมิน....................................................... 

4.การกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรการคำนวณของ........................................ 
และมีรายละเอียดดังนี้......................... 
 

รับบัตรคิว 

ทำบัตร 

ตรวจสอบสิทธ์ิ 

ซักประวัติอาการ/วดั
สัญญาณชีพ 

 
พบแพทย ์

รับยา/กลับบ้าน 

- คัดกรองแยกประเภทผู้ป่วย 
- วัดสัญญาณชีพ 
- รับบัตรคิว 

- ทำบัตร/ตรวจสอบสิทธ์ิ 
- ส่งบัตรตามจุดบริการ 

ซักประวัต ิ
 
 

พบแพทย ์

รับยา/กลับบ้าน 
 

LAB X-ray อื่นๆ 
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5.ผลการดำเนินการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ : รอบไตรมาส  (ขอให้วิเคราะห์แยกตามชนิดของการ
ตอบแบบประเมิน) 
ชนิดของการ
ตอบแบบ
ประเมิน 

รอบ 3 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
จำนวน         

ผู้ประเมิน
ความพึง

พอใจ (ครั้ง) 

ผลการ
ดำเนินงาน  
(ร้อยละ) 

จำนวน           
ผู้ประเมิน
ความพึง

พอใจ (ครั้ง) 

ผลการ
ดำเนินงาน  
(ร้อยละ) 

จำนวน          
ผู้ประเมิน
ความพึง

พอใจ (ครั้ง) 

ผลการ
ดำเนินงาน  
(ร้อยละ) 

แบบสอบถาม       
Application       

 
6.มาตรการที่ได้ดำเนินการ   (ต้องเป็นมาตรการที่เกิดข้ึนจากกระบวนการลดขั้นตอนและลดระยะเวลาจาก
ข้อ 4) 
.............................................................................................. .............................................................................
............................................................................................................................. ........................ 
7.จุดเด่นของการให้บริการ  (ตามที่ผูร้ับบริการประเมินในแบบสอบถาม / จากการวิเคราะห์ รวมทั้งจากการ
ใช้ Application) 
1. ด้านกระบวนการ :  
2. ด้านเจ้าหน้าที่หรือบุคลากร :  
3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก :  
4. ด้านผลการให้บริการ :  

8.ประเด็นที่ผู้รับบริการไม่พึงพอใจ  (ตามท่ีผู้รับบริการประเมินในแบบสอบถาม) 
1. ด้านกระบวนการ :  
2. ด้านเจ้าหน้าที่หรือบุคลากร :  
3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก :  
4. ด้านผลการให้บริการ :  

9.ผลการดำเนินงานการปรับปรุง/ผลงานพัฒนาคุณภาพให้บริการหรือนวัตกรรมพร้อมระบุรายละเอียด 
(ต้องนำมาจากข้อเสนอแนะ/ประเด็นที่ผู้รับบริการไม่พึงพอใจ จากข้อ 7 / รวมทั้งจากการใช้ Application 
และผลการดำเนินงานการปรับปรุงเป็นอย่างไร  

ประเด็นปัญหา แผน/แนวทาง/การดำเนินการ ผลการดำเนินการ 
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10.ผลงาน CQI/R2R  (ผลงาน CQI/R2R ต้องนำมาจากปัญหาหน้างานที่ต้องการแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นจาก
ข้อ 2,ข้อ4,ข้อ8 หรือต่อยอดการพฒันาจากข้อ 6 ซึ่งต้องเป็นโครงร่าง PDCA หรือหลักวิชาการ) 
ชื่อเรื่อง/ผลงาน: ... 
ที่มา/ความสำคัญ.. 
วัตถุประสงค์.. 
ขั้นตอน/กระบวนการ.. 
ผลการดำเนินการ.. 
 
11.ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับระบบการให้บริการผ่านช่องทางต่างๆที่เป็นลายลักษณ์อักษร 
 ไม่มี 
 มี จำนวน..............เรื่อง 
 

ประเภทเรื่องร้องเรียน ช่องทาง จำนวน(เรื่อง) หมายเหตุ 
    
    
12.การพัฒนารูปแบบการให้บริการใหม่ๆที่ทันสมัย (รองรับระบบราชการ4.0) 
ชื่อเรื่อง/ผลงาน: ... 
ที่มา/ความสำคัญ.. 
วัตถุประสงค์.. 
ขั้นตอน/กระบวนการ..(การใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการใหบ้ริการ) 
ผลการดำเนินการ..(LEAN) 

13.อุปสรรคต่อการดำเนินงาน (ควรระบุ หรือนำมาจากการ SWOT ช่องภาวะคุกคาม/อุปสรรค(T) /รวมทั้ง
จากการใช้ Application 
............................................................................................................. ..............................................................
............................................................................................................................. ........................ 

14.ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
................................................................................................................................. ..........................................
.............................................................................. ....................................................................... 
15.หลักฐานอ้างอิง  
............................................................................................................................. ..............................................
.................................................................................................................................. ................... 
หมายเหตุ  
1.ตัดยอดรายงาน SAR รอบ 6 เดือนและรอบ 9 เดือน ในวันที่ 25 ส่งรายงานไม่เกินวันที่ 30 ของเดือน 

รอบ 3 เดือน ส่งรายงานภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2563 
รอบ 9 เดือน ส่งรายงานภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 

2.ขอให้ส่งรายงานไปท่ี E-mail : hakhonkaen63@gmail.com 
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1.ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 
4 

การพัฒนาองค์กรสาธารณสุขให้มีสมรรถนะสูง บุคลากรเป็นมืออาชีพบริหารด้วยความ
ทันสมัย และธรรมาภิบาล 

2.เป้าประสงค์ที่ 9 หน่วยงานสาธารณสุขมีความเข้มแข็งทางการเงินบนฐานธรรมาภิบาล 
3.รหัสตัวชี้วัด
กระทรวง 

64 

4. รหัสตัวชี้วัดจังหวัด K405 
5. ระดับการวัดผล อำเภอ (CUP) 
6.ชื่อตัวชี้วัด จำนวนโรงพยาบาลมีการบริหารการเงินการคลังอย่างมีประสิทธิภาพ  
7. นิยาม ใช้เกณฑ์ประเมินประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง 5 มิติ ด้านการจัดเก็บรายได้ 

ตามเกณฑ์การพัฒนาระบบการควบคุมภายใน ( Internal Control : IC)        ที่
กำหนดโดยกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ สป. และกลุ่มตรวจสอบ
ภายใน สป.ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 การประเมินการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ (Unit Cost:UC) 
ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
ขั้นตอน 1 มีแผนการพัฒนาการจัดทำต้นทุน Unit Cost ไว้ในแผนการดำเนินงาน
ประจำปีของโรงพยาบาล  
ขั้นตอน 2 มีคณะทำงานพัฒนาต้นทุนประจำโรงพยาบาล (จากแผนกหรือฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง)    
ขั้นตอน 3 มีการตรวจสอบคุณภาพความครบถ้วนของข้อมูลบริการประจำเดือนได้แก่ 
จำนวนผู้รับบริการ/ ค่าใช้จ่ายในการให้บริการกรณีผู้ป่วยนอก (OP) และผู้ป่วยใน (IP)   
ขั้นตอน 4 มีการนำเสนอต้นทุนบริการ OP/IP ต่อผู้บริหาร (ผอ.รพ.) ประจำทุกเดือน 
ขั้นตอน 5 ต้นทุนบริการ OP/IP ต่อหน่วยอยู่ในเกณฑ์เดียวกับกลุ่มระดับบริการ  
ด้วยวิธีการ Quick Method ใช้ข้อมูลจากกองเศรษฐกิจฯ สป.สธ.ประมวลผลใน
ภาพรวมประเทศ เป็นรายไตรมาส 
ส่วนที่ 2การประเมินประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง ตามเกณฑ์การให้
คะแนนประสิทธิภาพ Total Performance Score V 3.0 (TPS) น้ำหนักเน้นใน
เรื่องต่อไปนี้ 
2.1 ประเมินการดำเนินงานในตัวชี้วัดกระบวนการ 
1) การบริหารแผน Planfin : ประเมินผ่านเกณฑ์ผลต่างของแผนและผลไม่เกิน± 5% 
(รายได้ และรายจ่าย) 
2) การบริหารต้นทุน : ผลการประเมินสัดส่วนของต้นทุนบริการ(เฉพาะรายการที่ใช้ไป) 
ต่อรายได้ค่ารักษาพยาบาลไม่เกินค่า Mean+1SD ต้นทุนหน่วยบริการ ของกลุ่มระดับ
บริการ 
3) การบริหารค่าใช้จ่าย : ไม่เกินค่ากลางกลุ่มโรงพยาบาลHGR  
     3.1 LC ไม่เกินค่ากลาง ค่าแรง  
     3.2 MC ไม่เกินค่ากลาง ค่ายา  
     3.3 MC ไม่เกินค่ากลาง ค่า lab 
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     3.4 MC ไม่เกินค่ากลาง ค่าเวชภัณฑ์  
4)Productivity ที่ยอมรับได้  
     4.1 อัตราครองเตียง ≥ 80%  
     4.2 CMI เกินค่ากลางกลุ่มโรงพยาบาลในระดับเดียวกัน 
     4.3 Sum of AdjRW 
5) การบริหารจัดการภายในด้านการเงิน 7 ด้าน EBITDA, รายได้ 3 กองทุนหลัก , 
บริหารสินทรัพย์ถาวร, บริหารหนี้สิ้นและวัสดุคงคลัง ผ่าน 5 ใน 7 ด้าน(Risk Score 
Plus) 
6) คะแนนตรวจสอบงบทดลองเบื้องต้น  
2.2 ประเมินผลลัพธ์การดำเนินงาน 
     1) ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Operating Margin) 
     2) อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (Return on Asset) 
     3) ทุนสำรองสุทธิ (Net Working Capital) 
     4) ผลกำไรขาดทุนก่อนหักค่าเสื่อม(EBITDA) 
     5) Cash Ratio 
ส่วนที่ 3ประเมินประสิทธิภาพและกำกับติดตามการบริหารการเงินการคลังเครือข่าย 
(สสอ./รพ.สต.) ด้านรายรับ-รายจ่าย และจัดสรรงบประมาณสนับสนุนสำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเครือข่าย และเกณฑ์วัด
ประสิทธิภาพการเงินการคลัง 

8.เกณฑ์เป้าหมาย : โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์การดำเนินการ ระดับ 4 ขึ้นไป ทุกแห่ง 
9. วัตถุประสงค์ โรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงฯ ในจังหวัดขอนแก่น มีการบริหารการเงิน

การคลังอย่างมีประสิทธิภาพไม่มีความเสี่ยงด้านการเงิน (ระดับ4-7) และมีการบริหาร
ต้นทุนต่อหน่วยไม่เกินเกณฑ์เฉลี่ยกลุ่มระดับบริการเดียวกัน 

10. กลุ่มเป้าหมาย โรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในจังหวัดขอนแก่น  
จำนวน 26 แห่ง 

11. วิธีการจัดเก็บ
ข้อมูล 

ตามรอบประเมินผล CUP 2 ครั้ง/ป ีโดยกำกับติดตามข้อมูล ผ่านกระบวนการบริหาร
การเงินการคลังระดับ จังหวัด และผลงานตามแหล่งข้อมูลที่เก่ียวข้อง 

12. แหล่งข้อมูล โรงพยาบาลที่รับการตรวจประเมิน กลุ่มงานตรวจสอบภายใน สป. และกลุ่มงานพัฒนา
ระบบการเงินการคลัง กองเศรษฐกิจสุขภาพ และหลักประกันสุขภาพ สป.สธ. 

13. รายการข้อมูล 1. สรุปผลการประเมินต้นทุนหน่วยบริการแบบ Quick Method รายไตรมาส 
2.การประเมินสัดส่วนของต้นทุนบริการ(เฉพาะรายการที่ใช้ไป)ต่อรายได้ค่า
รักษาพยาบาล 
3. มิติด้านการจัดเก็บรายได้ ตามเกณฑ์การพัฒนาระบบการควบคุมภายใน (Internal 
Control : IC)จากหน้าเว็บไซต์กลุ่มงานตรวจสอบภายใน สป. 
4. งบทางการเงิน จากงบทดลอง และผลการวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงินของ
โรงพยาบาล 
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5. แนวทางการจัดสรรเงิน และรายงานการโอนเงินสนับสนุน สสอ./รพ.สต.ในเครือข่าย 
6. รายงานการประชุม และรายงานที่กำหนดให้ส่งจังหวัด 

14.สูตรคำนวณตัวชี้วัด  1. พิจารณาเอกสารและรายงานที่เก่ียวข้อง และการให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ โดยให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีกำหนดตามเอกสารประกอบ1-3 ให้คะแนน
ข้อมูลประเมินแบ่งออกเป็น 3 ส่วนแยกเป็นรายข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
(สำหรับโรงพยาบาล F3 ที่ไม่ได้เปิดให้บริการผู้ป่วยใน คะแนนเต็ม 90 คะแนน) 
2. นำผลจากการวิเคราะห์ต้นทุนที่คำนวณในรูปแบบ Quick Method ที่กลุ่มงาน
พัฒนาระบบการเงินการคลัง กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ สำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขคำนวณ และเผยแพร่รายไตรมาสในเว็บไซต์ 
http://hfo.cfo.in.thและเปรียบเทียบตามเกณฑ์เฉลี่ยกลุ่มระดับบริการเดียวกัน 

15. ระยะเวลา
ประเมินผล 

2 ครั้ง/ปี รอบท่ี 1 เดือน..................................... พ.ศ. 2564 
รอบท่ี 2 เดือน.....................................พ.ศ. 2564 หรือตามที่ กลุ่มงาน พนย.กำหนด 

16. เกณฑ์การประเมิน :องค์ประกอบการประเมินข้อมูล3 ส่วน(ส่วนที่ 1=40 คะแนน ส่วนที่ 2 = 30 คะแนน 
ส่วนที่ 3 = 30 คะแนน)คะแนนเต็ม 100 คะแนน ดังนี้ 
ส่วนที่ 1เกณฑ์ประเมินการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ (Unit Cost:UC) และ
ประเมินประสิทธิภาพการเงินการคลัง 5 มิติ มิติด้านการจัดเก็บรายได้ ประเมินคะแนน
เป็นรายข้อแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน (รวม 40 คะแนน)ตามเอกสารประกอบ 1 
ขั้นตอน 1 มีแผนการพัฒนาการจัดทำต้นทุน Unit Cost และแผนการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ (4 คะแนน)ขั้นตอน 2 มีคณะทำงานพัฒนาต้นทุน
รวมทั้งมีการจัดตั้งศูนย์จัดเก็บรายได้และมีกระบวนการทำงานที่ชัดเจน(5 คะแนน) 
ขั้นตอน 3 มีการตรวจสอบคุณภาพความครบถ้วนของข้อมูลบริการประจำเดือนได้แก่ 
จำนวนผู้รับบริการ/ ค่าใช้จ่ายในการให้บริการกรณีผู้ป่วยนอก (OP) และผู้ป่วยใน 
(IP)(8 คะแนน)ขั้นตอน 4 มีการนำเสนอต้นทุนบริการ OP/IP และบัญชีรายรับ-รายจ่าย
ต่อ ผู้บริหาร เป็นประจำทุกเดือน (3 คะแนน)ขั้นตอน 5 ต้นทุนบริการ OP/IP ต่อหน่วย
อยู่ในเกณฑ์เดียวกับกลุ่มระดับบริการ ด้วยวิธีการ Quick Method (ไม่เกินเกณฑ์เฉลี่ย
กลุ่มระดับบริการ) โดยกองเศรษฐกิจฯ สป.ประมวลผลในภาพรวมประเทศ เป็นรายไตร
มาส (20 คะแนน) 
ส่วนที่ 2การประเมินประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง ตามเกณฑ์การให้คะแนน
ประสิทธิภาพ Total Performance Score V 3.0 (TPS)ประเมินคะแนนเป็นรายข้อ 
30 คะแนนใน 7 หัวข้อ ต่อไปนี้ ตามเอกสารประกอบ 2 
1) การบริหารแผน Planfin : ประเมินผ่าน-ผลในช่วย ± 5% (รายได้ และรายจ่าย)(2 
คะแนน) 
2) การบริหารต้นทุน : ผลการประเมินสัดส่วนของต้นทุนบริการ(เฉพาะรายการที่ใช้ไป) 
ต่อรายได้ค่ารักษาพยาบาลไม่เกินค่า Mean+1SD ต้นทุนหน่วยบริการ ของกลุ่มระดับ
บริการ : (2 คะแนน) 
3) การบริหารค่าใช้จ่าย : ไม่เกินค่ากลางกลุ่ม รพ. HGR : (4 คะแนน) 

http://hfo.cfo.in.th/
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     3.1 LC ไม่เกินค่ากลาง ค่าแรง (1 คะแนน) 
     3.2 MC ไม่เกินค่ากลาง ค่ายา (1 คะแนน) 
     3.3 MC ไม่เกินค่ากลาง ค่า lab (1 คะแนน) 
     3.4 MC ไม่เกินค่ากลาง ค่าเวชภัณฑ์ (1 คะแนน) 
4)Productivity ที่ยอมรับได้ (3คะแนน) 
     4.1 อัตราครองเตียง ≥ 80% (1คะแนน) 
     4.2 CMI เกินค่ากลางกลุ่ม รพ.(1คะแนน) 
     4.3 Sum of AdjRW (1 คะแนน) 
5) การบริหารจัดการภายในด้านการเงินและบัญชี, รายได้ 3 กองทุนหลัก, บริหาร
สินทรัพย์ถาวร, บริหารหนี้สิ้นและวัสดุคงคลัง (4 คะแนน) 
6) คะแนนตรวจสอบงบทดลองเบี้องต้น (10คะแนน) 
7)ประเมินผลลัพธ์การดำเนินงาน(5 คะแนน) 
ส่วนที่ 3ประเมินประสิทธิภาพและกำกับติดตามการบริหารการเงินการคลังเครือข่าย
(สสอ./รพ.สต.) ด้านรายรับ-รายจ่าย และจัดสรรงบประมาณสนับสนุนสำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเครือข่าย ประเมินคะแนน
เป็นรายข้อ 30 คะแนนตามเอกสารประกอบ 3 และ 4 

17. วิธีการประเมิน 

แบ่งระดับการดำเนินการเป็น 5 ระดับ   ตามคะแนนดังนี้  
เกณฑ์การดำเนินการปี 2564 โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์การดำเนนิการ ร้อยละ 80 ขึ้นไป
(ระดับ4) และเป้าหมายในปีต่อๆ ไป  ดังนี ้ 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
65-69 70-74 75-79 80-84 85 ขึ้นไป 

ปีงบประมาณ 64 ปีงบประมาณ 65 ปีงบประมาณ 66 ปีงบประมาณ 67 
ร้อยละ 85 ขึ้นไป ร้อยละ 90 ขึ้นไป ร้อยละ 95ขึ้นไป ร้อยละ 100 

18. รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน 

ผลการวิเคราะห์ต้นทุนบริการที่ได้จากการคำนวณในรูปแบบ Quick Method 

Baseline data 
(ปี 2563 ไตรมาส 

3) 

หน่วย
วัด 

ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 2561 2562 

ร้อยละ 
 96.15 

จำนวน 
รพ. 

ร้อยละ  
65.38 

ร้อยละ 
80.00 

ร้อยละ  
92.31 

19. ค่าน้ำหนัก 3 
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20. วิธีการรายงาน/
ประเมินผล : 

1. ตามรอบประเมินผล CUP 2 ครั้ง/ปี โดยโรงพยาบาลประเมินตนเองตามเอกสาร
ประกอบการประเมินการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ (Unit Cost) 5 ขั้นตอน 
ส่งให้กลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ.ขอนแก่น ก่อนออกประเมินจริง 
          รอบท่ี 1 ภายในวันที่ ....... เดือน.................2564 
          รอบท่ี 2 ภายในวันที่........ เดือน................ 2564 
(ตามที่กลุ่มงาน พนย.กำหนด) 
2. ใช้ผลการวิเคราะห์ต้นทุนบริการที่ได้จากการคำนวณในรูปแบบ Quick Method 
ที่กลุ่มงานพัฒนาระบบการเงินการคลัง กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขคำนวณ และเผยแพร่ รายไตรมาส 
หมายเหตุ รอบท่ี 1 ใช้ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 1/2564 
รอบท่ี 2 ใช้ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 2/2564 หรือ ไตรมาส 3/2564 

22.ผู้ให้ข้อมูลทาง
วิชาการ/ผู้
ประสานงาน 

ชื่อ-สกุล  นางสุจรรยา ทั่งทอง ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
พิเศษ 
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 043-221125 ต่อ 160 161 โทรศัพท์มือถือ 095-3643067 
โทรสาร  : 043-224037  E-mail :sujanya05@yahoo.com 
ชื่อ-สกุล  นางธัญญา  อุพลเถียร  ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 043-221125 ต่อ 160 161 โทรศัพท์มือถือ 083-4054579
โทรสาร  : 043-224037  E-mail :tanya.maksong@gmail.com 
ชื่อ-สกุล นางมลิวรรณ  มะลิต้น ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน        
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 043-221125 ต่อ 153  โทรศัพท์มือถือ  091-0645043                  
โทรสาร  : 043-224037  E-mail :maliwan.financial@hotmail.co.th 
ชื่อ-สกุล  นางขนิษฐา  นนทะสิงห์  ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 043-221125 ต่อ 153  โทรศัพท์มือถือ  091-8602083 
โทรสาร  : 043-224037  e-mail : K.thammapon@gmail.com 

23. กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

: กลุ่มงานประกันสุขภาพ 
ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน 
ชื่อ – สกุล  นางธัญญา  อุพลเถียร ตำแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
โทรศัพท์ที่ทำงาน :043-221125 ต่อ 160 161โทรศัพท์มือถือ : 083-4054579 
โทรสาร :043-224037 E-mail : Tanya.maksong@gmail.com 
สถานที่ทำงาน กลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ.ขอนแก่น 
ชื่อ-สกุล นางมลิวรรณ  มะลิต้น ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน        
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 043-221125 ต่อ 153  โทรศัพท์มือถือ  091-0645043                  
โทรสาร  : 043-224037  E-mail :maliwan.financial@hotmail.co.th 
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ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาองค์กรสาธารณสุขให้มีสมรรถนะสูง บุคลากรเป็นมืออาชีพ บริหารด้วย
ความทันสมัยและธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์ที ่7 บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความภาคภูมิใจในภารกิจสุขภาพเพ่ือประชาชน 
รหัสตัวช้ีวัด K406 
ชื่อตัวชี้วัด ระดับของหน่วยงานที่ขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข ที่มีคุณภาพมาตรฐาน (Happy 

Organization)   
น้ำหนัก 2 
คำนิยาม องค์กรแห่งความสุข หมายถึง หน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ขอนแก่น (สสจ. รพศ. รพท. รพช. สสอ.) มีการดำเนินการขับเคลื่อนองค์กรแห่ง
ความสุขตามมาตรฐานองค์กรแห่งความสุข 
เกณฑ์การประเมินมาตรฐานองค์กรแห่งความสุข มีทั้งหมด 5 หมวด ได้แก่ 

หมวดที่ 1  ความสำเร็จเชิงผลลัพธ์  
(องค์กรมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสังคม และความพึงพอใจของผู้รับบริการ)  
หมวดที่ 2  การบริหาร (ระบบและกลไกบริหารผลตอบแทนการทำงาน การจัด
สวัสดิการบุคลากร การให้รางวัลยกย่องบุคลากร ความก้าวหน้าในอาชีพ และการ
สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร) 
หมวดที่ 3  มุ่งเน้นดูแลสุขภาพกาย-ใจของบุคลากร (การดูแลความสุขของ
ครอบครัว การจัดการทำงานที่สอดคล้องกับปัญหาสุขภาพ การประเมินสุขภาพ
ของบุคลากร ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ จัดการความเครียด ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ/การเจ็บป่วย ส่งเสริมให้เกิดความพึงพอใจในการทำงาน ส่งเสริมให้เกิด
ความผูกพันในองค์กร และการส่งเสริมให้เกิดความสมดุลของการดำเนินชีวิตกับ
การทำงาน) 
หมวดที่ 4  บรรยากาศในการทำงาน 
(ผู้นำสูงสุดมีแนวทางการสร้างสุขอย่างต่อเนื่อง เป็นต้นแบบการสร้างสุขในองค์กร 
บรรยากาศในการทำงานที่ส่งเสริมความสุข สภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี และ
ความปลอดภัยในการทำงาน) 
    หมวดที่ 5  การลงทุนเพ่ือการสร้างสุขในองค์กร 
    (การกำกับดูแลนโยบายองค์กรสร้างสุข การสื่อสารเรื่องการสร้างสุขในองค์กร  
    การเรียนรู้ในองค์กร สนับสนุนทรัพยากร การมีส่วนร่วมในกิจกรรมสร้างสุข 
และกระบวนการประเมินองค์กรสร้างสุข) 
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ระดับการวัดผล หน่วยงาน 
เกณฑ์เป้าหมาย ปีงบประมาณ 64 ปีงบประมาณ 65 

จังหวัดมีองค์กรแห่งความสุขที่มี
คุณภาพมาตรฐาน  
- รพศ./รพท./สสจ. อย่างน้อย 2 แห่ง 
- รพช./สสอ.ร้อยละ 20 

จังหวัดมีองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ
มาตรฐาน  
- รพศ./รพท./สสจ.  อย่างน้อย 2 แห่ง 
-รพช./สสอ.ร้อยละ 30 

 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ทุกหน่วยงานสามารถนำผลการประเมินสุขภาวะองค์กร(HPI) มาใช้ในการ
พัฒนาองค์กร การบริหารงาน การดำเนินการต่างๆ เพ่ือส่งเสริมความสุขในการ
ทำงานอย่างตรงประเด็น ซึ่งจะส่งผลให้บุคลากรเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการทำงานให้บรรลุเป้าหมายร่วมขององค์กร “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มี
ความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” 

กลุ่มเป้าหมาย 1)โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง 
2)สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ (รวม รพ.สต.) 
3) โรงพยาบาลขอนแก่น/โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น/โรงพยาบาลชุมแพ 
4) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  

วิธีการจัดเก็บข้อมูล ตามแบบฟอร์มรายงานการนิเทศ ติดตาม การประเมินผลระดับเครือข่าย  
ปีละ   2 ครั้ง  

แหล่งข้อมูล/ข้อมูล
สนับสนุน 

ผลการประเมินองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพมาตรฐานเว็บกองยุทธศาสตร์และ
แผนงาน เมนู People Excellence 

รายการข้อมูล 1 
รายงานข้อมูล 2 
 
รายงานข้อมูล 3 

A= รพ.ศ./รพท./สสจ. (อย่างน้อย 2 แห่ง) 
B= จำนวน รพช./สสอ. ในจังหวัด ที่มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์คุณภาพมาตรฐาน
องค์กรแห่งความสุข 
C= จำนวน รพช./สสอ. ทั้งหมดในจังหวัด 

สูตรคำนวณตัวชี้วัด (B/C) x 100 
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เกณฑ์การประเมิน/
เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับขั้นของความสำเร็จ (Milestone) โดยแบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับดังนี้ 
ระดับ

คะแนน 
ระดับขั้นของความสำเร็จ 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
1 /     
2 / /    
3 / / /   
4 / / / /  
5 / / / / / 

 ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน 

 1 ระดับ 1ทุกหน่วยงานทั้ง รพท. รพช. และ สสอ. มีนโยบายการ
ขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข /มีคำสั่งคณะกรรมการบริหาร
องค์กรแห่งความสุข/คณะทำงาน หรือมอบหมายอำนาจหน้าที่
ให้ผู้รับผิดชอบในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของแต่ละ
หน่วยงาน  

 2 ระดับ 2 แต่ละหน่วยงานมีการจัดทำแผนขับเคลื่อนองค์กรแห่ง
ความสุขโดยเกิดจากการนำข้อมูลที่ได้จากการทำแบบประเมิน
สุขภาวะองค์กร (Happy Public Organization Index : HPI) 
ในปี 2563 มาวิเคราะห์ปัญหาหาแนวทางพัฒนา และนำไป
จัดทำแผนขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข ในปี 2564ใน
หน่วยงานของตน ตามบริบทของแต่ละพ้ืนที่ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์
อย่างเป็นรูปธรรม และส่งเสริมความสุขคนทำงานและองค์กร 

 3 ระดับ 3 หน่วยงานมีการดำเนินงานตามแผน/วิเคราะห์/
ประเมินผลการดำเนินงานรวมทั้งสรุปผลการดำเนินงานจาก
การดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข  

 4 ระดับ 4 หลังดำเนินการตามแผนขับเคลื่อนองค์กรแห่ง
ความสุข หน่วยงานมีการประเมินสุขภาวะองค์กร (HPI) ตาม
แบบประเมินองค์กรแห่งความสุขตามเกณฑ์คุณภาพมาตรฐาน
องค์กรแห่งความสุขครบ 5 หมวดเพ่ือเปรียบเทียบก่อนและ
หลังดำเนินการตามแผน  และมีการวิเคราะห์ผลการประเมิน
HPIเพ่ือหาแนวทางพัฒนาการดำเนินการขับเคลื่อนองค์กรแห่ง
ความสุขในปี 2565 ต่อไป 

5 ระดับ 5 มีประเด็น Bright spot ที่ได้จากการดำเนินการตาม
แผนขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขในปี 2564 

(หมายเหตุ : ถ้าเป็นประเด็นเดิมในปี 2563 ต้องความก้าวหน้า
ในการพัฒนาที่เพ่ิมเติมหรือแตกต่างจากเดิมที่ชัดเจน) 
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วิธีการประเมิน คณะกรรมการบริหารองค์กรแห่งความสุขติดตามประเมินการขับเคลื่อนองค์กรแห่ง
ความสุขตามมาตรฐานองค์กรแห่งความสุข 

 

หมายเหตุ จัดส่งรายงานได้ทาง E-mail : hrd.khonkaen@gmail.com 

 

รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน 
(Baseline data) 

 
 

ผลการดำเนินงานปี 2563แยกเป็นรายอำเภอ 
รายละเอียดหน่วยงานที่ดำเนินการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 5 ขั้นตอน 

หน่วยงาน ขั้นตอน ผลงาน หน่วยงาน ขั้นตอน ผลงาน 
เขาสวนกวาง 5 5 พล 5 5 
กระนวน 5 5 ภูเวียง 5 5 
น้ำพอง 5 5 สีชมพู 5 5 
อุบลรัตน์ 5 5 หนองเรือ 5 5 
บ้านฝาง 5 5 หนองสอง

ห้อง 
5 5 

เมืองขอนแก่น 5 5 พระยืน 5 5 
ซำสูง 4.5 4.5 ภูผาม่าน 5 5 
แวงใหญ่ 5 5 มัญจาคีรี 5 5 
เปือยน้อย 5 5 ชุมแพ 5 5 
บ้านไผ่ 5 5 โคกโพธิ์ไชย 5 5 
สิรินธร 5 5 โนนศิลา 5 5 
ชนบท 5 5 หนองนาคำ 5 5 
แวงน้อย 5 5 เวียงเก่า 5 5  

วิธีรายงาน/วิธีการ
ประเมินผล 

หมายถึง อธิบายถึงวิธีการรายงานผลการดำเนินงาน/วิธีการประเมินผล 
เอกสารผลการพิจารณาผลการคัดเลือกองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพมาตรฐาน 
จากคณะกรรมการบริหารองค์กรแห่งความสุข ระดับจังหวัดหรือได้รับมอบหมายให้
รับผิดชอบในการขับเคลื่อนการดำเนินงานระดับจังหวัด 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 1. นายคำผ่าน เมืองพิล ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล 
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 043221125 ต่อ 113 โทรศัพท์มือถือ : 08 1483 6893 
2. นางจิตเกษม  เบ็ญจขันธ์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 043221125 ต่อ 113 โทรศัพท์มือถือ : 09 4536 9888 
3. นางสาวสิริพรรณ พร้อมไวพล ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 043221125 ต่อ 116 
โทรศัพท์มือถือ : 08 4554 4626 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 
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1. ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 4  
2. เป้าประสงค์ที่   
3. รหัสตัวชี้วัด K407 
4. ชื่อตัวชี้วัด จำนวนหน่วยงานในสังกัดผา่นการประเมินระบบควบคุมภายใน ระดับ 5 
5. เกณฑ ์ จำนวนหน่วยใน CUP =รพ.+ สสอ.+ รพ.สต. 

ผลรวมคะแนนที่ได้ในทุกหน่วย∗100

5∗จำนวนหน่วยใน CUP
=  ระดับคะแนนท่ีได้   

≥ 90% ≥ 80% ≥ 70% ≥ 60% ≤ 60% 
5 4 3 2 1  

6. น้ำหนัก  
7. ผลงาน 
7.1 รายการข้อมูล  หน่วยงานของรัฐทั้งหมด 300 หน่วย  (รพ.26+สสอ.26+รพ.สต.248) 
      7.2 นิยาม  หน่วยงานของรัฐ หมายถึง หน่วยงาน โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ขอนแก่น 
 ผู้กำกับดูแล หมายถึง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 
 หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หมายถึง ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของรัฐ 
 ฝ่ายบริหาร หมายถึง ผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงานของรัฐ 
 ส่วนงานย่อย หมายถึงกลุ่มงานฝ่ายในตามโครงสร้างการบริหารงานของหน่วยงานในสังกัด และ
งานที่ขึ้นตรงต่อผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 
 การควบคุมภายใน หมายถึง กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้กำกับดูแลหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ฝ่าย
บริหาร และบุคลากรของหน่วยงานของรัฐจัดให้มีขึ้นเพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การ
ดำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงาน (Operation)  ด้านการ
รายงาน (Reporting) ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ (Compliance)  
 ความเสี่ยง หมายถึง ความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งอาจเกิดขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อ
การบรรลุวัตถุประสงค์ 
 มาตรฐานการควบคุมภายใน 
องค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายในที่กำหนดมี 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ ดังนี้ 

1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment) 
1.1 การยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม 
1.2 ความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารให้มีการพัฒนาหรือดำเนินการเก่ียวกับการควบคุมภายใน 
1.3 จัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบที่เหมาะสมต่อ

การบรรลุวัตถุประสงค์ 
1.4 ความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 
1.5 กำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบควบคุม

ภายใน 
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2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
2.1 กำหนดวัตถุประสงค์ของการค้นหาความเสี่ยงที่ชัดเจนและเพียงพอ 
2.2 ระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน 
2.3 พิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต ประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุ

วัตถุประสงค์ 
2.4 กระบวนการระบุและวิเคราะห์ประเด็นที่เป็นความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่จะกระทบต่อการ

ดำเนินงาน 
3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 

3.1 วิธีการเลือกสรรและพัฒนากิจกรรมการควบคุมที่ชัดเจนเพื่อลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ 

3.2 วิธีการเลือกสรรและพัฒนาการควบคุมทั่วไปที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการบรรลุ
วัตถุประสงค์ 

3.3 กิจกรรมการควบคุม กำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน เพื่อนำสู่การปฏิบัติจริง 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communications) 
4.1 จัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีปฏิบัติตามการควบคุม

ภายในที่กำหนด 
4.2 การสื่อสารเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุม

ภายใน ซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายใน 
4.3 การสื่อสารแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องภายนอก เกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการการปฏิบัติตามการ

ควบคุมภายใน 
5. กิจกรรมติดตามผล (Monitoring) 

5.1 มีการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน หรือรายคร้ัง เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติ
ตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

5.2 มีการประเมินประเด็นหรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหาร      
เพื่อพิจารณาสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม 

 ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารต่อการติดตามประเมินผล 
       ติดตามการดำเนินงานและประเมินผลระบบการควบคุมภายในเป็นรายคร้ัง (6 เดือน : คร้ัง)  
รอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน 

7.3 วิธีรายงาน สรุปรายงานผลเสนอต่อหัวหน้าหน่วยงานรัฐและจัดส่งให้ผู้กำกับดูแล  
(สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น) ปีละ 2 ครั้ง 
 - รอบ   6 เดือน ภายในวันที่ 30 เมษายน ของทุกปี 
         - รอบ 12 เดือน ภายในวันที่ 30ตุลาคม ของทุกปี 
ระดับหน่วยงาน(รพศ./รพท. , รพช., สสอ., รพ.สต.)จัดทำรายงานควบคุมภายในให้ครอบคลุม
ภารกิจหลักตามกฎหมายหรือยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ 4 ด้าน ตามลำดับความสำคัญ 

1. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4) 
2. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบ ปค.5 
3. รายงานติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.5) 
ระดับส่วนงานย่อย จัดทำรายงานควบคุมภายในตามแผนงาน หรือ ตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ ตามลำดับ
ความสำคัญ 



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพ จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2564  300 
 

 

1. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4 ส่วนงานย่อย) 
2. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5 ส่วนงานย่อย) 
3. รายงานติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย) 

7.4 แหล่งข้อมูล นิเทศกลุ่มเป้าหมาย 
8. กลุ่มเป้าหมาย รพศ., รพท., รพช., สสอ., รพ.สต. 
9. การประมวลผลตัวชี้วัด หนว่ยรับตรวจผ่านเกณฑ์การประเมินระบบควบคุมภายใน ระดับ 5 
10. เกณฑ์การให้คะแนน 
ครั้งที่ 1 การกำหนดผู้รับผิดชอบในการจัดวางระบบการควบคุมภายในและผู้รับผิดชอบการบริหารความเสี่ยง 

เอกสาร 
จัดส่งอีเมล์ audit.kkpho@gmail.comภายใน 20 มกราคม 2564  

หน่วยงาน 
รพ. สสอ. รพ.สต. 

1. คำสั่ งแต่ งตั้ งคณ ะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและ
คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน 

✓ ✓ ✓ 

2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความ ✓ ✓ ✓ 

3. ประกาศนโยบายเก่ียวกับการควบคุมภายในของหัวหน้าหน่วยงาน ✓ ✓ ✓ 

4. รายงานการประชุมหนังสือเวียน หรือเอกสารที่แสดงว่ามีการสื่อสารให้
เจ้าหน้าที่ทั้งหมดของหน่วยงานทราบ 

✓ ✓ ✓ 

5. รายงานแบบ ปค.4 ปค.5 ของหน่วยงาน งวด 30 กันยายน 2563 ✓ ✓ ✓  
ครั้งที่ 2 

 
ดำเนินการจัดวางระบบการควบคุมภายในครบทุกส่วนงานย่อย 
 - วิเคราะห์ความเสี่ยงภารกิจหลักตามกฎหมาย หรือ ภารกิจตามแผนดำเนินงานประจำปี 2564(ใช้แผนงาน
ตั้งแต่ตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564) 
 - วิเคราะห์ความเสี่ยงตามรายงานแบบ ปค.5 ที่เหลืออยู่จากปีก่อน (งวด 30 กันยายน 2563) 
 - วิเคราะห์ความเสี่ยงจากกระบวนงาน (Flow Chart) ที่ปฏิบัติตามมาตรการที่มีความเสี่ยงสูงในรอบปีที่ผ่านมา 

เอกสาร 
จัดส่งอีเมล์ audit.kkpho@gmail.comภายใน 23 เมษายน 2564  

หน่วยงาน 
รพ. สสอ. รพ.สต. 

1.ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงภารกิจหลักตามกฎหมาย หรือ ภารกิจตามแผน
ดำเนินงานประจำปี 2564 

✓ ✓ ✓ 

2. ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงตามรายงานแบบ ปค.5 ที่เหลืออยู่จากปีก่อน 
(งวด 30 กันยายน 2563) 

✓ ✓ ✓ 

3. ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงจากกระบวนงาน (Flow Chart) ที่ปฏิบัติตาม
มาตรการที่มีความเสี่ยงสูงในรอบปีที่ผ่านมา 

✓ ✓ ✓ 

4. บัญชีความเสี่ยงหรือจุดอ่อน ที่ประเมินจากภารกิจตามแผนดำเนินงาน
ประจำปี 2564 โดยจัดลำดับความเสี่ยงหรือจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญ ระบุหรือ
กำหนดผู้รับผิดชอบไว้ชัดเจน 

✓ ✓ ✓ 

5.กระบวนงาน (Flow Chart) ตามความเสี่ยงที่สอดคล้องกับภารกิจหลัก
ตามกฎหมายหรือภารกิจแผนดำเนินงานประจำปี 2564   

✓ ✓ ✓ 

6.กระบวนงานตามมาตรการที่มีความเสี่ยงสูง (Flow Chart)    

 - กระบวนงาน การจัดซื้อจัดจ้าง ✓ ✓ ✓ 

 - กระบวนงาน การบริหารพัสดุ(ควบคุม เก็บรักษา จำหน่าย) ✓ ✓ ✓ 

 - กระบวนงาน การใช้รถราชการ ✓ ✓ ✓ 
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 - กระบวนงาน การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน ✓   
 - กระบวนงาน การจัดโครงการอบรมสัมมนา/ศึกษาดูงาน และการ
อบรมเพื่อพัฒนาองค์กร(Organization Development) 

✓   

7.กระบวนงานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขการรับเงิน การจ่ายเงิน การรักษาเงินและรายการของค่าใช้จ่าย
ที่ เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการ
สาธารณสุขและค่าใช้จ่ายอื่น พ.ศ. 2559 

   

 - กระบวนงาน การใช้จ่ายประจำของหน่วยบริการ ✓   
 - กระบวนงาน การใช้จ่ายเพื่อชดเชยค่าเสื่อมของสิ่งก่อสร้างและ
ครุภัณฑ์ 

✓   

 - กระบวนงาน การใช้จ่ายเพื่อการสร้างเสริมและป้องกันโรค (เงิน PP) ✓   
 - กระบวนงาน การใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขสำหรับบริการบำบัด
ทดแทนไต (ถ้ามี) 

✓   

 - กระบวนงาน การใช้จ่ายเพื่อเป็นเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ให้บริการที่
ได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ (ถ้ามี) 

✓   

 
ครั้งที่ 3 

 
การจัดทำรายงานทุกระดับได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง และการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
 การจัดทำรายงาน ระดับหน่วยงาน แบบ ปค. 4  แบบ ปค. 5 และระดับส่วนงานย่อย แบบ ปค.4 (ส่วน
งานย่อย) แบบ ปค.5 (ส่วนงานย่อย)  ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ระเบียบกำหนดได้ครบถ้วนและถูกต้อง 
ตามแนวทาง การจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายในของ
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานการควบคุมภายในหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
 มีการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
 - รอบ   6 เดือน ภายในวันที่ 30 เมษายน ของทุกปี 
         - รอบ 12 เดือน ภายในวันที่ 31ตุลาคม ของทุกปี     

เอกสาร 
จัดส่งอีเมล์ audit.kkpho@gmail.com ภายใน 20 กรกฎาคม 2564  

หน่วยงาน 
รพ. สสอ. รพ.สต. 

1. รายงาน แบบติดตาม ปค. 5 ระดับหน่วยงาน 
รอบ 12 เดือน ณ30กันยายน 2563 และ รอบ 6 เดือน ณ 31 มีนาคม 2564 

✓ ✓ ✓ 

2.รายงาน แบบ ปค. 4  และ ปค. 5 ระดับส่วนงานย่อยตามโครงสร้าง 
การบริหารหน่วยงาน    ณ 30 กันยายน 2563 

✓   

3. Flow Chart ตามภารกิจหลักของส่วนงานย่อย อย่างน้อย 
ส่วนงานย่อยละ 1 กระบวนงาน 

✓   

4. รายงาน แบบติดตาม ปค. 5 ระดับส่วนงานย่อย  
รอบ 12 เดือน ณ 30 กันยายน 2563 และ รอบ 6 เดือน ณ 31 มีนาคม 2564 

✓   

5. รายงานสรุปการติดตามผลเสนอหัวหน้าหน่วยงานพิจารณาสั่งการ ✓ ✓ ✓   
11. ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 
     กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

นายรังสรรค์ พลหล้า  ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
โทรศัพท์ 043-221-125 ต่อ 134 
โทรศัพท์มือถือ  097 292 9975 

โทรสาร 043 224 037 
E-mail : audit.kkpho@gmailcom 
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1. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบสุขภาพเพ่ือหนุนเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ และการเติบโตของ
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20ปี 

2. เป้าประสงค์ที่ 10 ระบบบริการสาธารณสุขมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใสรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของจังหวัด 

3. รหัสตัวชี้วัดกระทรวง (54 ตัวชี้วัดปี 63) 
4. รหัสตัวชี้วัดจังหวัด (501 ตัวชี้วัดปี 63) 
5. ระดับการวัดผล ระดับอำเภอ 
6. ชื่อตัวชี้วัด หน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นผ่านเกณฑ์การประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 
7. คำนิยาม การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

(Integrity and Transparency Assessment : ITA) เป็นการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สังเคราะห์เป็นองค์ประกอบหลักท่ี
สำคัญและจำเป็นในการประเมิน จำแนกองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย ประเด็น
การประเมิน และแปลงไปสู่คำถามที่ใช้ในการประเมินจากข้อมูลเอกสารหลักฐานเชิง
ประจักษ์ (Evidence-Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT) ใน 
5  ดั ชนี  ได้ แก่  ดั ชนี ค วาม โป ร่ ง ใส  (Transparency) ดั ช นี ค วามพ ร้อม รับ ผิ ด 
(Accountability) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption-Free 
Index) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ( Integrity Culture) ดัชนีคุณธรรมการ
ทำงานในหน่วยงาน (Work Integrity) 
 กระทรวงสาธารณสุขกำหนดมาตรการ 3 ป. 1 ค. ในการป้องกันการทุจริต 
ประกอบด้วย (1) ปลูก/ปลุกจิตสำนึก (2) ป้องกัน (3) ปราบปราม และ (4) เครือข่าย 
มุ่งเน้นการป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพผ่านกระบวนการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐภายใต้ แผนงาน
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) ตามเป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุข
ที่ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ครอบคลุมการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
ภาครัฐในทุกมิติ ตั้งแต่การบริหารงานของผู้บริหารและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ภายในหน่วยงาน ตลอดจนประเมิน “ระบบงาน” ที่มีคุณลักษณะที่ดีตามหลักธรรมาภิ
บาล รวมไปถึงการประเมิน “วัฒนธรรม”ในหน่วยงานที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างวัฒนธรรม
และค่านิยมสุจริต จุดเน้นหลักคือการประเมินตนเอง (Self-Assessment) จาก
ข้อเท็จจริงที่สามารถตรวจสอบได้จากเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ตามแบบสำรวจใช้
ห ลั ก ฐ า น เ ชิ ง ป ร ะ จั ก ษ์  ( Evidence-Based Integrity and Transparency 
Assessment: EBIT)หน่วยงานเป้าหมายคือ รพศ. รพท. รพช. และ สสอ. รวม 52 
หน่วยงาน 
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8. เกณฑ์เป้าหมาย 
 

ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 ปีงบประมาณ 65 
ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 

คะแนนระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน  
ระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ ต่ำมาก 

คะแนน 80–100 60–79.99 40–59.99 20–39.99 0–19.99  
9. วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือประเมินผลด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2. เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและให้การบริหารราชการของหน่วยงาน
สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นมีประสิทธิภาพประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล 
3. เพ่ือนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาตนเองด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนินงานของหน่วยงาน 

10. กลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งสิ้น จำนวน 52 แห่ง จำแนกดังนี้ 
1. โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป จำนวน 3 แห่ง 
2. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ จำนวน 26 หน่วยงาน 
3. โรงพยาบาลชุมชน จำนวน 23 หน่วยงาน 
 ประเมินตนเอง (Self-Assessment) ตามแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ 
(Evidence-Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT)  
จำนวน 26 ข้อ (EB 1–EB 26) เพ่ือปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน 
เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

11. วิธีการจัดเก็บ
ข้อมูล 

จัดเก็บข้อมูลหน่วยงานเป้าหมายที่ตอบคำถามและแนบเอกสาร/หลักฐาน หรือเอกสารอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง ตามข้อคำถามในแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ในแต่ละข้อคำถาม ตามความ
เป็นจริง และให้คะแนนการประเมิน ฯ ตามรอบการประเมิน 4 ไตรมาสไตรมาสที่ 1 รอบ 3 เดือน 
(เดือนธันวาคมของทุกปี) ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน (เดือนมีนาคมของทุกปี) ไตรมาสที่ 3 
(เดือนมิถุนายนของทุกปี)และไตรมาสที่ 4 (เดือนกันยายนของทุกปี) 
กำหนดระดับคะแนนในแต่ละไตรมาส ดังนี้ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
ระดับข้ัน 

ของความสำเร็จ  
(5 ระดับ) 

80 85 90 

 
12. แหล่งข้อมูล/
ข้อมูลสนับสนุน 

แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based Integrity and Transparency 
Assessment : EBIT) ที่พัฒนาจากสำนักงาน ป.ป.ช. 

13. รายการข้อมูล 1 A = จำนวนหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตนเองตามแบบสำรวจหลักฐาน 
เชิงประจักษ์(Evidence-Based) ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 90 (ใน 1 ปี) 

      รายการข้อมูล 2 B = จำนวนหน่วยงานทั้งหมดที่เข้ารับการประเมิน ITA (52 หน่วยงาน) 
14. สูตรคำนวณ
ตัวช้ีวัด 

(A/B) x 100 

15. ระยะเวลา ประเมินตนเองเพ่ือปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานเกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้
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ประเมินผล ตามแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ประเมินตนเองในรอบไตรมาสที่ 1 
รอบ 3 เดือน (เดือนธันวาคมของทุกปี) ไตรมาส 
ที่ 2 รอบ 6 เดือน (เดือนมีนาคมของทุกปี) ไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายนของทุกปี)และไตร
มาสที่ 4 (เดือนกันยายนของทุกปี) 

16. เกณฑ์การ
ประเมิน/เกณฑ์การ
ให้คะแนน 
 

เกณฑ์การประเมิน : 
ปี 2563: 

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

(ระดับ 5) 
80 85 90 

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

ระดับข้ันของความสำเร็จ  
(ระดับ 5) 

80 85 90 

ปี 2565: 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 

ระดับข้ันของความสำเร็จ  
(ระดับ 5) 

80 85 90 

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

หน่วยงาน
ประเมินตนเอง
ตามแบบประเมิน
หลักฐานเชิง
ประจักษ์
(Evidence- 
Based Integrity 
& Transparency 
Assessment: 
EBIT)  
ข้อ EB1-EB4 

หน่วยงานประเมิน
ตนเองตามแบบ
ประเมินหลักฐาน
เชิง
ประจักษ์Evidence- 
Based Integrity & 
Transparency 
Assessment: 
EBIT) 
ข้อ EB1-EB26 

หน่วยงานประเมิน
ตนเองตามแบบ
ประเมินหลักฐาน
เชิง
ประจักษ์Evidence- 
Based Integrity & 
Transparency 
Assessment: EBIT
) ข้อ EB1-EB26 

หน่วยงานประเมิน
ตนเองตามแบบ
ประเมินหลักฐาน
เชิง
ประจักษ์Evidence- 
Based Integrity & 
Transparency 
Assessment: 
EBIT) 
ข้อ EB1-EB26 

Small Success : 
ตรวจหลักฐาน 
เชิงประจักษ์
ประเด็น 
การจัดซื้อจัดจ้าง
เท่านั้น 
(EB 1- EB 4) 

ตรวจหลักฐาน 
เชิงประจักษ์ทุกข้อ  
(EB 1- EB 26) 
ในไตรมาสที ่2  
เดือนมีนาคมของทุก
ปี 

ตรวจหลักฐาน 
เชิงประจักษ์ ทุกข้อ 
(EB 1- EB 26) 
ในไตรมาสที่ 3  
เดือนมิถุนายนของ
ทุกปี 

ตรวจหลักฐาน 
เชิงประจักษ์ทุกข้อ 
(EB 1-EB 26) 
ในไตรมาสที ่4  
เดือนกันยายนของทุก
ปี 
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ในไตรมาสที ่1  
เดือนธันวาคมของ
ทุกปี 

 

17. วิธีการประเมิน หน่วยงานจำนวน 52 หน่วยงาน ประเมินตนเองเพ่ือปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ
ปฏิบัติงานเกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามแบบประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์(Evidence-
Based ) ประเมินตนเองในรอบไตรมาสที่ 1ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3และไตรมาสที่ 4 ดังนี้ 
การประเมินรอบไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม ของทุกปี) 
Small Success :ประเมินตนเองตามแบบหลักฐานเชิงประจักษ์ ข้อ EB1–EB4 
ค่าเป้าหมายคือ ระดับ 5วัดระดับขั้นของความสำเร็จ (Milestone) 
เกณฑ์การให้คะแนน : ปรับเกณฑ์การให้คะแนน 4 ระดับ โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน
ดังนี้ 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
1 ข้อ (EB) 2 ขอ้ (EB) 3 ข้อ (EB) - 4 ข้อ (EB) 

ระดับข้ันของความสำเร็จ (Milestone) ดังนี ้
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1 หลักฐานเชิงประจักษ์ประกอบประเด็นการจัดซื้อจัดจ้าง
จำนวน 1 ข้อ (ของEB1-EB4) 

2 หลักฐานเชิงประจักษ์ประกอบประเด็นการจัดซื้อจัดจ้าง
จำนวน 2 ข้อ (ของEB1-EB4) 

3 หลักฐานเชิงประจักษ์ประกอบประเด็นการจัดซื้อจัดจ้าง
จำนวน 3 ข้อ (ของEB1-EB4) 

5 หลักฐานเชิงประจักษ์ประกอบประเด็นการจัดซื้อจัดจ้าง
จำนวน 4 ข้อ (ของEB1-EB4) 

 
การประเมินรอบไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม ของทุกปี) 
ประเมินตนเองตามแบบหลักฐานเชิงประจักษ์ทุกข้อ(EB 1- EB26) 
ค่าเป้าหมายคือ ระดับ 3 ร้อยละ 80 
เกณฑ์การให้คะแนน ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน  
โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
- - 80 85 90 

 
การประเมินรอบไตรมาสที่ 3 (เมษายน-พฤษภาคม ของทุกปี) 
ประเมินตนเองตามแบบหลักฐานเชิงประจักษ์ทุกข้อ(EB 1- EB26) 
ค่าเป้าหมายคือ ระดับ 4 ร้อยละ 85 
เกณฑ์การให้คะแนน ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน  
โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 
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ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
- - 80 85 90 

การประเมินรอบไตรมาสที่ 4 (มิถุนายน-กันยายน ของทุกปี) 
ประเมินตนเองตามแบบหลักฐานเชิงประจักษ์ทุกข้อ(EB 1-EB26) 
ค่าเป้าหมายคือ ระดับ 5 ร้อยละ 90 
เกณฑ์การให้คะแนน ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน  
โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
- - 80 85 90 

 

18. รายละเอียด
ข้อมูลพื้นฐาน
(Baseline data) 
ผลการดำเนินงาน
ย้อนหลัง 3 ปี 
(ปี 2561 – 2563) 

 
Baseline data หน่วยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 2562 2563 
ร้อยละของหน่วยงาน
ในสังกัดสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
ขอนแก่นผ่านเกณฑ์
การประเมิน ITA 

ร้อยละ 92.5 
ผ่าน 49

หน่วยงาน 
(52 

หน่วยงาน) 

100 
ผ่าน 52

หน่วยงาน 
(52 

หน่วยงาน) 

100 
ผ่าน 52

หน่วยงาน 
(52 

หน่วยงาน)  
19. รายละเอียด
ข้อมูลพื้นฐาน
(Baseline data)ผล
การดำเนินงานปี 
2563แยกเป็นราย
อำเภอ 

- 

20. ค่าน้ำหนัก - 
21. วิธีรายงาน/
วิธีการประเมินผล 

รายงานผลผ่านระบบ MITAS (MOPH Integrity and Transparency  
Assessment System) ทุกไตรมาส 

22. ผู้รับผิดชอบ/ 
ผู้ประสานงาน 
ตัวช้ีวัด/กลุ่มงาน 

1. นายพุทธา  ศรีเกิน ตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ 
โทรศัพท์ที่ทำงาน :0-4322-1125 ต่อ 135 โทรศัพท์มือถือ : 0-8197-4026-9 
E-mail : putha5588@gmail.com 
สถานที่ทำงาน กลุ่มงานนิติการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 
2. นายสมเพชร   ชมบุญตำแหน่งนิติกรชำนาญการ 
 โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0-4322-1125 ต่อ 135โทรศัพท์มือถือ :0-8314-4667-4  
E-mail : socho39@gmail.com 
สถานที่ทำงาน กลุ่มงานนิติการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 
 

 

mailto:putha5588@gmail.com
mailto:socho39@gmail.com
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1. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
2. เป้าประสงค์ที1่2 มีระบบข้อมลู แผนยุทธศาสตร์และการประเมินยุทธศาสตร์ ที่มีประสิทธิภาพ 
3. รหัสตัวชี้วัด K502 
4. ช่ือตัวชี้วัด ร้อยละของหน่วยงานสาธารณสุขที่พัฒนาสู่องค์กรดิจิทัล 
5. เกณฑ์ ร้อยละ 70  
6. น้ำหนัก  
7. ผลงาน 
7.1 รายงานข้อมูล 1.ระบบรายงานองค์กรดิจิทัล(ออนไลน์) 

https://kkhdc.moph.go.th/smarthoskk 
7.2 นิยาม 1.หน่วยงานสาธารณสุขที่พัฒนาสู่องค์กรดิจิทัลหมายถึง หน่วยงานที่มีการ

พัฒนาองค์ประกอบหลักด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 ด้าน คือ มีโครงสร้าง
พ้ืนฐานอุปกรณ์ตามเกณฑ์มีโปรแกรมสนับสนุนการให้บริการ/บริหารและมี
การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นำไปสู่การปรับปรุง
กระกระบวนงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศโดยในปีงบประมาณ 2564 มี
การประเมินผลตามยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
    1.1ระดับ รพ.สต. มีโครงสร้างพ้ืนฐานตามเกณฑ์, มีการใช้ E-Office, มี
การใช้ E-Refer และพัฒนาบุคลากร 
    1.2 ระดับ สสอ.มีการใช้ E-Office และพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
    1.3ระดับโรงพยาบาล มีโครงสร้างพ้ืนฐานตามเกณฑ์, มีการใช้ E-Office, 
มีการใช้ E-Refer ,พัฒนาตามเกณฑ์ SMART hospitalและพัฒนาบุคลากร
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.E-Officeหมายถึงระบบข้อมูลทรัพยากร(ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 
 ที่จังหวัดขอนแก่นกำหนดและระบบข้อมูลบริหารทรัพยากรบุคคล ที่จังหวัด
กำหนด 
3.E-Referหมายถึง โปรแกรมส่งต่อผู้ป่วยที่จังหวัดกำหนด 
4.พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึงมีบุคลากรทำการ
ทดสอบความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในเว็บไซด์ที่กำหนด
ตามเกณฑ์      
   4.1 ระดับ รพ.สต. หมายถึง เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ
ขั้นตอนการรักษาพยาบาลและการบันทึกข้อมูล 
   4.2 ระดับ สสอ.. หมายถึง เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทั้งหมดที่รับผิดชอบงาน
ด้านสุขภาพ 
 4.3 ระดับโรงพยาบาล  หมายถึง เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง
กับข้ันตอนการบันทึกข้อมูลด้านสุขภาพใน 9 ส่วนงาน 
1.กลุ่มงานทันตกรรม 
2.กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค 
3.กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม 

http://www.kkpho.go.th/smarthoskk
http://www.kkpho.go.th/smarthoskk
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4.กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ 
5.งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก 
6.งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน 
7.งานการพยาบาลผู้ป่วยใน  
8.งานการพยาบาลผู้คลอด  
9.งานบริการแพทย์แผนไทย 

7.3 วิธีรายงาน ผู้รับผิดชอบรายงานผลงานเป็นรายไตรมาสไปยังระบบรายงานองค์กรดิจิทัล
(ออนไลน์)https://kkhdc.moph.go.th/smarthoskk. 

7.4 แหล่งข้อมูล 1.ระบบรายงานองค์กรดิจิทัล(ออนไลน์)
https://kkhdc.moph.go.th/smarthoskk 
2.ระบบทดสอบวัดความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
https://kkhdc.moph.go.th/kkit-etesting 

8. กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานที่พัฒนาสู่องค์กรดิจิทัล 
1.ระดับ รพ.สต.ทุกแห่ง 
2.ระดับ สสอ.ทุกแห่ง 
3.ระดับ รพ.(รพ.ศ./รพ.ท/รพช.) ทุกแห่ง 

9. การประมวลผลตัวชี้วัด(สูตรการคำนวณ) 
9.1 เกณฑ์ผ่านและวิธีประมวลผล 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วิธีการประมวลผล 
1.โครงสรา้งพื้นฐาน 
1.1.มี Server ที่เก็บเฉพาะฐานข้อมูลเท่านั้น 

1.หน่วยงานมีการUpload ภาพถา่ย Server และบันทึกรายละเอียดไปยัง
ระบบรายงาน https://kkhdc.moph.go.th/smarthoskk 
2. จังหวัดแจงนับตามระบบรายงาน  
3.ช่วงเวลาแจงนับในเดือนที่ประเมิน 
4.เกณฑผ์่าน Server เก็บเฉพาะฐานข้อมูล คือ การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ 
หรือ Server จัดเก็บเฉพาะข้อมูล HIS เท่านั้นไมม่ีการติดตั้งโปรแกรมอื่นๆ
ที่ไม่เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูล 

1.2.มีการ Sync ข้อมูลไป Datacenter  1.จังหวัดตรวจสอบผ่านระบบและนำไปเก็บรวบรวมที่ระบบรายงาน
https://kkhdc.moph.go.th/smarthoskk 
2. จังหวัดแจงนับตามระบบรายงาน  
3.ช่วงเวลาแจงนับในเดือนที่ประเมิน 
4.เกณฑผ์่าน Sync  เดือนละ 1 ครั้ง ก่อนเดือนที่ประเมิน 

2..โปรแกรมทรัพยากรมีการ login ใช้งาน  1.จังหวัดตรวจสอบผ่านระบบและนำไปเก็บรวบรวมที่ระบบรายงาน
https://kkhdc.moph.go.th/smarthoskk 
2. จังหวัดแจงนับตามระบบรายงาน  
3.ช่วงเวลาแจงนับในเดือนที่ประเมิน 
4.เกณฑผ์่าน เดือนละ 1 ครั้ง ก่อนเดือนที่ประเมิน 

3.โปรแกรมบุคลากรมีการ login ใช้งาน 
 

1.จังหวัดตรวจสอบผ่านระบบและนำไปเก็บรวบรวมที่ระบบรายงาน
https://kkhdc.moph.go.th/smarthoskk 
2. จังหวัดแจงนับตามระบบรายงาน  
3.ช่วงเวลาแจงนับในเดือนที่ประเมิน 
4.เกณฑผ์่าน เดือนละ 1 ครั้ง ก่อนเดือนที่ประเมิน 
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4.โปรแกรม N-refer เชื่อมข้อมูลสง่ต่อผ่าน 
กับรพ.แม่ข่ายได้มีการ login ใช้งาน 
 

1.จังหวัดตรวจสอบผ่านระบบและนำไปเก็บรวบรวมที่ระบบรายงาน
https://kkhdc.moph.go.th/smarthoskk 
2. จังหวัดแจงนับตามระบบรายงาน  
3.ช่วงเวลาแจงนับในเดือนที่ประเมิน 
4.เกณฑผ์่าน เดือนละ 1 ครั้ง ก่อนเดือนที่ประเมิน 

5.พัฒนาบุคลากร มีคะแนนประเมนิความรู ้ 1.จังหวัดตรวจสอบผ่านระบบและนำไปเก็บรวบรวมที่ระบบรายงาน
https://kkhdc.moph.go.th/smarthoskk 
2. จังหวัดแจงนับตามระบบรายงาน  
3.ช่วงเวลาแจงนับในเดือนที่ประเมิน 
4.เกณฑผ์่าน บุคลากรมีการเข้าไปลงทะเบียนและประเมินความรู้ 
   ไตรมาสที่ 1  ร้อยละ 25  
ไตรมาสที่ 2  ร้อยละ 50 
ไตรมาสที่ 3  ร้อยละ 75 
ไตรมาสที่ 3  ร้อยละ 100 

 
โรงพยาบาล  
1.โครงสรา้งพื้นฐาน 
1.1.มี Server Master / Slave 
1.2.มี fire wall 
1.3.มีห้อง Data center  

1.หน่วยงานมีการUpload ภาพถา่ย Server/ Fire Wall / Data center 
และบันทึกรายละเอียดไปยังระบบรายงาน 
https://kkhdc.moph.go.th/smarthoskk 
2. จังหวัดแจงนับและตรวจสอบในวันที่ออกไปประเมินท่ีหน่วยงาน 
3.ช่วงเวลาแจงนับตามกำหนด ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตร
มาสที่ 4 
4.มี Server แบบ Master และ Slave /Fire Wall / Data center 
  เกณฑ์ผ่าน มีอุปกรณค์รบตาม ข้อ 1.1  1.2  1.3 

2. Smart Hospital 1.หน่วยงาน บันทึกข้อมูล ไปยังระบบรายงาน
https://kkhdc.moph.go.th/smarthoskk 
2. จังหวัดแจงนับและตรวจสอบในวันที่ออกไปประเมินท่ีหน่วยงาน 
3.ช่วงเวลาแจงนับตามกำหนด ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตร
มาสที่ 4 
4.เกณฑ์การผ่าน Smart Hospital ตามสำนักงานสาธารณสุขจังหวดั
ขอนแก่นกำหนด 

3.โปรแกรมทรัพยากรมีการ login ใช้งาน  1.จังหวัดตรวจสอบผ่านระบบและนำไปเก็บรวบรวมที่ระบบรายงาน
https://kkhdc.moph.go.th/smarthoskk 
2. จังหวัดแจงนับตามระบบรายงาน  
3.ช่วงเวลาแจงนับในเดือนที่ประเมิน 
4.เกณฑ์การผ่าน เดือนละ 1 ครั้ง ก่อนเดือนที่ประเมิน 

4.โปรแกรมบุคลากรมีการ login ใช้งาน 1.จังหวัดตรวจสอบผ่านระบบและนำไปเก็บรวบรวมที่ระบบรายงาน
https://kkhdc.moph.go.th/smarthoskk 
2. จังหวัดแจงนับตามระบบรายงาน  
3.ช่วงเวลาแจงนับในเดือนที่ประเมิน 
4.เกณฑ์การผ่าน เดือนละ 1 ครั้ง ก่อนเดือนที่ประเมิน 

5.โปรแกรม N-refer เชื่อมข้อมูลสง่ต่อผ่าน 
กับรพ.แม่ข่ายได้มีการ login ใช้งาน 

1.จังหวัดตรวจสอบผ่านระบบและนำไปเก็บรวบรวมที่ระบบรายงาน
https://kkhdc.moph.go.th/smarthoskk 
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2. จังหวัดแจงนับตามระบบรายงาน  
3.ช่วงเวลาแจงนับในเดือนที่ประเมิน 
4.เกณฑ์การนับ เดือนละ 1 ครั้ง ก่อนเดือนที่ประเมิน 

6.พัฒนาบุคลากรดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 มีคะแนนประเมินความรู ้

1.จังหวัดตรวจสอบผ่านระบบและนำไปเก็บรวบรวมที่ระบบรายงาน
https://kkhdc.moph.go.th/smarthoskk 
2. จังหวัดแจงนับตามระบบรายงาน  
3.ช่วงเวลาแจงนับในเดือนที่ประเมิน 
4.เกณฑ์การผ่าน บุคลากรมีการเขา้ไปลงทะเบียนและประเมินความรู้ 
   ไตรมาสที่ 1  ร้อยละ 25  
ไตรมาสที่ 2  ร้อยละ 50 
ไตรมาสที่ 3  ร้อยละ 75 
ไตรมาสที่ 3  ร้อยละ 100 

 
 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ  
1.โปรแกรมทรัพยากรมีการ login ใช้งาน  1.จังหวัดตรวจสอบผ่านระบบและนำไปเก็บรวบรวมที่ระบบรายงาน

https://kkhdc.moph.go.th/smarthoskk 
2. จังหวัดแจงนับตามระบบรายงาน  
3.ช่วงเวลาแจงนับในเดือนที่ประเมิน 
4.เกณฑ์การผ่าน เดือนละ 1 ครั้ง ก่อนเดือนที่ประเมิน 

2.โปรแกรมบุคลากรมีการ login ใช้งาน 1.จังหวัดตรวจสอบผ่านระบบและนำไปเก็บรวบรวมที่ระบบรายงาน
https://kkhdc.moph.go.th/smarthoskk 
2. จังหวัดแจงนับตามระบบรายงาน  
3.ช่วงเวลาแจงนับในเดือนที่ประเมิน 
4.เกณฑ์การผ่าน เดือนละ 1 ครั้ง ก่อนเดือนที่ประเมิน 

3.พัฒนาบุคลากรดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 มีคะแนนประเมินความรู ้

1.จังหวัดตรวจสอบผ่านระบบและนำไปเก็บรวบรวมที่ระบบรายงาน
https://kkhdc.moph.go.th/smarthoskk 
2. จังหวัดแจงนับตามระบบรายงาน  
3.ช่วงเวลาแจงนับในเดือนที่ประเมิน 
4.เกณฑ์การผ่าน บุคลากรมีการเขา้ไปลงทะเบียนและประเมินความรู้ 
   ไตรมาสที่ 1  ร้อยละ 25  
ไตรมาสที่ 2  ร้อยละ 50 
ไตรมาสที่ 3  ร้อยละ 75 
ไตรมาสที่ 3  ร้อยละ 100 

 

9.2สูตรคำนวณตัวชี้วัด A= รพ.สต.ผ่านเกณฑ์ + สสอ.ผ่านเกณฑ์+รพ.ผ่านเกณฑ์ 
B= รพ.สต.ทั้งหมด + สสอ.+รพ. 
ร้อยละหน่วยงาน ผ่านเกณฑ์องค์กรดิจิทัล= A/B x 100 

9.3ตัวอย่างการคำนวณ A=รพ.สต.ผ่านเกณฑ์  5แห่ง สสอ.ผ่านเกณฑ์  1 แห่ง รพ.ไม่ผ่านเกณฑ์ 
 B=รพ.สต.ทั้งหมด7แห่ง  สสอ. 1 แห่ง รพ. 1 แห่ง 
 
ร้อยละหน่วยงาน ผ่านเกณฑ์องค์กรดิจิทัล= 6/9x 100 = 66.66 
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10.เกณฑ์การให้คะแนน การให้คะแนน CUP ดำเนินการผ่านเกณฑอ์งค์กรดิจิทัลปี 2564 
ร้อยละ 50-59=  1คะแนน 
ร้อยละ 60-69=  2 คะแนน 
ร้อยละ 70-79=  3คะแนน 
ร้อยละ 80-89 =  4คะแนน 
ร้อยละ 90ขึ้นไป= 5 คะแนน 

11. ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 
     11.1 ชื่อ-สกุล  นายจักรสันต์  เลยหยุด 
โทรศัพทม์ือถือ  089-712-7900 

ตำแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
e-mail  :  loeiyoodj@gmail.com 

11.2 ชื่อ-สกุล  นายณรงค์ชัย  เศิกศิริ 
โทรศัพทม์ือถือ  081-669-1062 

ตำแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
e-mail  :  tuttu34@gmail.com 

11.3 ชื่อ-สกุล  นายสุทธิศักดิ์  ธรรมพล    
โทรศัพทม์ือถือ  082-305-7572 

ตำแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
e-mail  :  buboocs@gmail.com 

11.4 ชื่อ-สกุล  นายชวลิต  โพธิ์หล้า    
โทรศัพทม์ือถือ  680-199-9250 

ตำแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
e-mail  :  lionkung@gmail.com 

กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 
โทรศัพท0์43 - 227828 โทรสาร   043 - 224037  
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แบบประเมิน เกณฑ์ Smart Hospital โรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 7 
ชื่อ KPI ร้อยละของหน่วยบริการที่เป็น Smart Hospital 
ชื่อโรงพยาบาล....................................................รหัสสถานพยาบาล.............................................. .................... 
โปรดทำเครื่องหมาย √ ลงในช่อง  เมื่อประเมินการดำเนินงานเป็นไปตามข้อกำหนด ในแต่ละหัวข้อ จากนั้น
รวมคะแนนในแต่ละข้อบันทึกลงในช่องคะแนนที่ได้ และรวมคะแนนในภาพรวม 

เกณฑ์ Smart Hospital คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

1 ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน โรงพยาบาล Green and Clean & Digital Look 2  
  a.โรงพยาบาลผ่าน Green and Cleanระดับมาตรฐานกรมอนามัย   
  b.โรงพยาบาล Digital Look  ต้องผ่านเกณฑ์ Smart Hospital ข้อ 2 , ข้อ 3 , ข้อ 4 ,  ข้อ 6 , ข้อ 7    
2 Queue : มีหน้าจอแสดงลำดับคิว ในจุดที่เหมาะสม เพื่อลดความแออัดบริเวณจุดบริการและหน้าห้องตรวจ 2  
  a.มีจอแสดงลำดับคิวรับบริการ เพือ่ลดแออัดบรเิวณจดุบริการ เช่น หน้าห้องจ่ายยา หน้าห้องเวชระเบยีน    
  b.มีจอแสดงลำดับคิวรับบริการในหน้าห้องตรวจอย่างน้อย 1 จุดบรกิาร   
3 Queue: มีช่องทางออนไลน์ หรือ ช่องทางแจ้งเตือนคิวรับบริการ อยา่งน้อย 1 จุด เช่น คิวพบแพทย์ 2  
  a.มีระบบคิวรับบริการแบบดิจติอล อย่างน้อย 1 จุดบริการ เช่นคิวจุดรอตรวจ/พบแพทย ์   
 
 

b.มีระบบแจ้งเตือนคิวรบับริการผา่นช่องทางออนไลน์ หรือช่องทางอื่น เช่น Line App , Mobile App 
,SMS 

  

4 Devices: มีการเชื่อมข้อมูลของเครื่องมือแพทย์ (Vital Sign) อย่างน้อย 1 อุปกรณ์เข้า สู่  HIS อัตโนมตัิ 1  
 
 

a.มีการเชื่อมข้อมลูของเครื่องมือแพทย์อย่างน้อย 1 อุปกรณ์ เช่น เครื่อง Vital Sign , เครื่องช่ังน้ำหนัก
ส่วนสูง,เครื่องตรวจคลื่นหัวใจ EKG  หรืออุปกรณ์อื่นๆ  

  

5 BPM : ยกเลิกการเรียกรับสำเนาบตัรประชาชนและเอกสารอื่นที่ออกโดยราชการจากผู้รับบริการ อย่างน้อย 1 
จุดบริการ 

1  

  a.มีการใช้ระบบ Smart Health ID ในการให้บริการผู้ป่วยนอก   
6 BPM : มีการจัดเก็บข้อมลูเวชระเบียนผู้ป่วยด้วยรูปแบบอิเล็กทรอนกิส์ (EMR : Electronic Medical Records) 1  
 
 

a.มีการบันทึกข้อมูลเวชระเบยีนผูป้่วยนอกในการตรวจรักษาท่ีครบถ้วน ถูกต้องในระบบ HIS ของสถาน
บริการ 

  

7 Less Paper : มีการใช้ใบสั่งยาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ์ 1  
  a.มีการคียส์ั่งยาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ในโปรแกรม HIS ทุกคลินกิในสถานบริการ   
8 BPM : มีข้อมูลระยะเวลารอคอยรบับริการ 1  
  a.มีข้อมูลระยะเวลารับบริการแตล่ะคลินิกผู้ป่วยนอกทุกคลินิก   
9 BPM : มีบริการนัดหมายแบบเหลือ่มเวลาหรือมีการจัดกลุ่มผูร้ับบรกิารไดร้ับบริการตรงเวลาหรือแตกต่าง

เล็กน้อยอย่างเหมาะสมอย่างน้อย 1 จุดบริการ 
1  

  a.มีระบบนดัคิวออนไลน์ ทีส่ามารถนัดผู้ป่วยแบบเหลื่อมเวลาในการเข้ารับบริการที่สถานบริการ หรือ   
  b.มีการนดัหมายผู้ป่วยท่ีมารับบรกิารผู้ป่วยนอก ให้เข้ามารับบริการครั้งต่อไปแบบเหลื่อมเวลา   
  คะแนนที่ได้ 12  
 
***** โรงพยาบาลที่ผ่าน KPI  นี้ต้องได้คะแนนเต็ม 12  
 



แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาสุขภาพ จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2564  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาสุขภาพ จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2564  
 

ภาพประกอบกิจกรรมการประชุม 

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 
ครั้งที่ 1  

วันที่ 4 - 5 สิงหาคม 2563  
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น  

 

 

 

   

   



แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาสุขภาพ จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2564  
 

   การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 
ครั้งที่ 2  

วันที่ 20 - 21 สิงหาคม 2563  
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น  

 

 
 

 
    

  
    

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 



แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาสุขภาพ จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2564  
 

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 
ครั้งที่ 3  

วันที่ 21 - 22 กันยายน 2563  
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น  

 

 
 

 
 

 
 



แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาสุขภาพ จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2564  
 

   การประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดยุทธศาสตร์สาธารณสุข  
แผนงาน โครงการ ตัวช้ีวัด จังหวัดขอนแก่น ปี 2564 

วันที่ 14 ตุลาคม 2563 
ณ  ห้องประชุมศรีจันทร์ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น 

 

 

    

    

     



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 
ที่    90 / ๒๕๖3 

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพจังหวัดขอนแก่น  
ประจำปีงบประมาณ 2564 

………………………………………………………………. 
 ด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ได้มีนโยบายในการทบทวนและ
ปรับปรุงยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพจังหวัดขอนแก่น ให้มีความสอดคลองกับนโยบายและสถานการณ์ต่างๆ ที่
เปลี่ยนแปลง เพ่ือเป็นกรอบให้หน่วยงานสามารถดำเนินงานได้เชื่อมโยงและสอดคล้องทุกระดับ ในการที่จะ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งผลต่อสุขภาพที่ดีของประชาชนจังหวัด
ขอนแก่น 

ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพ จังหวัดขอนแก่น ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีคุณภาพ จึงแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสุขภาพ จังหวัดขอนแก่น เพ่ือเป็นกลไกการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิผลต่อไป ดังนี้ 

 

๑.  ที่ปรึกษา ประกอบด้วย 
 

๑ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 
๒ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) 
๓ ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข) 
๔ เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข) 
๕ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ) 
๖ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชน ทุกแห่ง 
๗ สาธารณสุขอำเภอ ทุกอำเภอ 
๘ หัวหน้ากลุ่มงาน/งาน ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 

๒.  คณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพ จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ ๒๕๖4 ประกอบด้วย 
 

๑ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) ประธานคณะทำงาน 
๒ หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน คณะทำงาน 
๓ ผู้แทนจากโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป คณะทำงาน 
 ๓.๑ นางรุจิราลักขณ์   พรมเมือง  นายแพทย์เชี่ยวชาญ รพ.ขอนแก่น คณะทำงาน 
 ๓.๒ นายศักดิ์ชัย เกียรติอำนวย  นายแพทย์ชำนาญการ รพ.สิรินธรฯ คณะทำงาน 
 ๓.๓ นายพศวีร์   เผ่าเสรี  นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รพ.ชุมแพ คณะทำงาน 
 ๓.๔ นายอนันต์   คำอ่อน  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.ชุมแพ คณะทำงาน 

 
 



 
 

 
๔ ผู้แทนผู้บริหารจากโรงพยาบาลชุมชน  
 ๔.1 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมัญจาคีรี คณะทำงาน 
 ๔.2 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเปือยน้อย คณะทำงาน 
 ๔.3 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลซำสูง คณะทำงาน 
 ๔.4 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย คณะทำงาน 
 ๔.5 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงเก่า คณะทำงาน 
๕ ผู้แทนผู้บริหารจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ  
 ๕.๑ สาธารณสุขอำเภอน้ำพอง คณะทำงาน 
 ๕.๒ สาธารณสุขอำเภอหนองเรือ คณะทำงาน 
 ๕.๓ สาธารณสุขอำเภอพระยืน คณะทำงาน 
 ๕.4 สาธารณสุขอำเภอเปือยน้อย คณะทำงาน 
 ๕.5 สาธารณสุขอำเภอชนบท คณะทำงาน 
๖ ผู้แทนผู้รับผิดชอบงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขจากโรงพยาบาลชุมชน  
 ๖.๑ นางลัดดาวัลย์   สุวรรณ์  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รพ.อุบลรัตน์ คณะทำงาน 
 ๖.2 นางพิมพิมาศ   สิงหาคม  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.บ้านฝาง คณะทำงาน 
 ๖.3 นางสาวงามตา   โคตรสำราญ  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.พระยืน คณะทำงาน 
 ๖.4 นายสมพงษ์   แสนทอง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.พล คณะทำงาน 
 ๖.5 นางสาวอัจฉราพร   จงสมชัย  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รพ.บ้านไผ่ คณะทำงาน 
๗ ผู้แทนผู้รับผิดชอบงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขจากสำนักงานสาธารณสุข

อำเภอ 
 

 ๗.1 นางภราดร   ดังยางหวาย  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสอ.บ้านแฮด คณะทำงาน 
 ๗.2 นายธรรมนูญ   บุญจันทร์  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสอ.บ้านฝาง คณะทำงาน 
 ๗.3 นายจิตรกัณฐ์   สาลิง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสอ.ชุมแพ คณะทำงาน 
 ๗.4 พ.จ.ท.สายัน   ภาคโภไคย  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสอ.แวงน้อย คณะทำงาน 
 ๗.5 นายเหมชาติ   นีละสมิต  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสอ.ซำสูง คณะทำงาน 
๘ ผู้แทนจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  
 ๘.๑ นายจรินทร์   พินนอก  รพ.สต.บ้านทุ่ม  สสอ.เมืองขอนแก่น คณะทำงาน 
 ๘.๒ นางทองใส   เอ่นหยอง  รพ.สต.โนนสะอาด สสอ.หนองเรือ คณะทำงาน 
 ๘.๓ นายวิจิตร   ท้าวนิล  รพ.สต.หนองแซง  สสอ.บ้านแฮด  คณะทำงาน 
 ๘.๔ นางสุวลี   พฤกษาหอม  รพ.สต.ดงเค็ง  สสอ.หนองสองห้อง คณะทำงาน 
 ๘.๕ นายคะนึง   พาที  รพ.สต.หัวหนอง  สสอ.บ้านไผ่ คณะทำงาน 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 8.6 นางสาววนิดา   พลเชียงสา  รพ.สต.หนองแวง  สสอ.พระยืน คณะทำงาน 
 8.๗ นายวีระวัฒน์   หมื่นมา  รพ.สต.บ้านโนนรัง สสอ.เมืองขอนแก่น คณะทำงาน 
๙ ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดจากกลุ่มงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ทุกกลุ่มงาน คณะทำงาน 
๑๐ นางพชรพร ครองยุทธ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข คณะทำงานและเลขานุการ 
๑๑ นายสมเด็จ   กั้วพิทักษ์  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๒ นางสาวสมจิตร  เดชาเสถียร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๓ นางวรินทร์ทิพย์   ศรีกงพลี  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๔ นายเจษฎา   สุราวรรณ์  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๕ นางพิศวาท   ชุมแวงวาปี  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๖ นส.จุทามาศ ทองประเสริฐ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
โดยมีบทบาทและหน้าที่ ดังนี ้

๑.  กำหนดข้อมูลที่ใช้ประกอบการจัดทำแผน ได้แก่ ปัจจัยภายนอก/ปัจจัยภายใน แหล่งข้อมูล และวธิกีารจัดเก็บ พร้อมทั้งทำการ
จัดเก็บ รวบรวม และวเิคราะห์ข้อมูลที่ใช้ประกอบการจัดทำแผน 

๒.  การดำเนนิการทบทวน ปรบัปรงุ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพจังหวัดขอนแก่น ให้มีความสมบูรณ์ ชัดเจน และเหมาะสม 
สอดคล้องกับนโยบาย ปัญหา และความต้องการของผู้บริการ และผู้มีส่วนได้สว่นเสีย 

๓.  พัฒนาระบบการติดตาม ควบคุม กำกับให้เป็นไปตามยุทธศาสตร ์
๔.  งานอ่ืน  ๆที่ได้รับมอบหมาย  

  

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

  สั่ง ณ วันที่   13    เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕63 
    
              สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา 
            (นายสมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา) 
       นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 
 

 
 
 
 
 
 
                 พิศวาท  ชุมแวงวาป ี
                                                                                                                                                                                           (นางพิศวาท  ชุมแวงวาปี) 
                                                                                                                                                                                 นกัวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
                     คัดสำเนา 



คณะทำงานจัดทำเอกสาร 

ที่ปรึกษา 
1. นายสมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 
2.   นายไพรัชฌ์ สงคราม นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) 
3. นายอดุลย์ บำรุง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านไผ่ 
     ปฏิบัติหน้าที่นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกนั) 
     สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 
4. นางกมลา วัฒนายิ่งเจริญชัย  นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)  
5. นายมุนี  เหมือนชาติ ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข) 
6. นายเชิดชัย อริยานุชิตกุล เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข)  
7.   นางจิรประภา ศิริสูงเนิน นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ) 
8. นางพชรพร ครองยุทธ  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
9.   นางสุมาลี บุญญรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
10. นางสุจรรยา ทั่งทอง หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
11. นางสาวกรรณิกา ตั้งวานิชกพงษ์ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
12. นางเกื้อกูล เพ็ชรสันทัด หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
13. นางจันทนา      ศรีจารนัย หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
14. นายพุทธา ศรีเกิน หัวหน้ากลุ่มกฎหมาย 
15. นางวีรวรรณ รุจิจนากุล หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
16 นายจำเนียร มูลเทพ หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
17. นายมานะ ลอศิริกุล หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
18. นางสาวสิริพรรณ พร้อมไวพล หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
19. นางสาลินี ไวยนนท์ หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
20. นายจักรสันต์ เลยหยุด หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

คณะผู้จัดทำรูปเล่มเอกสาร 
1.  นางพชรพร ครองยุทธ  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
2.  นางสาวสมจิตร เดชาสเถียร  งานงบประมาณ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
3.  นางวรินทร์ทิพย์ ศรีกงพลี  งานนิเทศและประเมินผล กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
4. นายสมเด็จ กั้วพิทักษ์  งานยุทธศาสตร์ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
5.  นายเจษฎา สุราวรรณ์  งานข้อมูลข่าวสาร กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
6.  นางจิรัฐิติกาล วิเศษดี        งานนิเทศและประเมินผล กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
 

ออกแบบปก 
    นางสาวจุฑามาศ  ทองประเสริฐ       งานนิเทศและประเมินผล กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
 

 
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 

โทรศัพท ์043-221125 ต่อ 163 โทรสาร 043-224037 


