


สารบัญ 

 หน้า 
ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจำบ้าน มีคุณภาพชีวิตที่ดี  1 
ร้อยละครอบครัวมีศักยภาพในการจัดการสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด 3 
ร้อยละตำบลเป้าหมายผ่านเกณฑ์ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต 5 
ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดได้รับการดูแลติดตามต่อเน่ืองโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน  7 
จำนวนระบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนแบบไร้รอยต่อ 10 
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ตัวชี้วัด ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจำบ้าน มีคุณภาพชีวิตที่ดี  
หมวด ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนท่ี แผนงานที่ 5 : การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ
โครงการท่ี 9. โครงการพัฒนาเครือข่ายกำลังคนด้านสุขภาพ และ อสม. 
ลักษณะ เชิงคุณภาพ 
ระดับการแสดงผล ระดับจังหวัด 
คำนยิาม        ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมาย หมายถึง  ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาสที่มี

ภาวะพ่ึงพิง โรคไตเรื้อรัง (CKD) โรคไม่ติดต่อ (NCD)  
       อสม. หมอประจำบ้าน หมายถึง ประธาน อสม. ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน หรือ อสม. 
ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ที่มีภาวะผู ้นำ เป็นที ่ยอมรับ และมีทักษะด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital skill) โดยได้รับการคัดเลือกและพัฒนาศักยภาพตามหลักสูตร 
อสม. หมอประจำบ้าน ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด  
       คุณภาพชีวิตที่ดี หมายถึง ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลด้านร่างกาย  
ด้านจิตใจ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม 

เกณฑ์เปา้หมาย ร้อยละ 70 
วัตถุประสงค์  1. พัฒนาศักยภาพและยกระดับ อสม. เป็น อสม. หมอประจำบ้าน ดูแลสุขภาพคนใน

ชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
2. ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจำบ้าน มีคุณภาพชีวิตดี 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย 1. ประธาน อสม. ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน หรือ อสม. ที่มีภาวะผู้นำ เป็นที่ยอมรับ และมีทักษะ
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital skill) หมู่บ้านละ 1 คน (ไม่ซ้ำกับปี 2563) 
2. ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาสที่มีภาวะพ่ึงพิง โรคไตเรื้อรัง (CKD)  
โรคไม่ติดต่อ (NCD) ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน/ชุมชนทั่วประเทศ (เฉลี่ยหมู่บ้านละ 7 คน) 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล จัดเก็บจากฐานข้อมูล อสม. โดย เจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้รบัผิดชอบพ้ืนที่ รพ.สต./รพช./
รพท./หน่วยบริการสาธารณสุขในพ้ืนที่นำขอ้มูลผลการดำเนินงานมาบันทึกลงในเว็บไซต์
ฐานขอ้มลู www.thaiphc.net  

แหล่งข้อมูล 1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 

รายการข้อมูล 1 จำนวนผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจำบ้าน มคีุณภาพชีวิตทีดี่ 
รายการข้อมูล 2 จำนวนผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจำบ้าน  
สูตรคำนวณตัวชี้วัด  ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจำบ้านมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดี =  (รายการข้อมูล 1/รายการข้อมูล 2)  X 100  
ระยะเวลาประเมินผล รายไตรมาส 
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เกณฑ์การประเมิน :  
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
1. จัดทำแนวทาง แบบ
ประเมิน ฐานข้อมูล 
2. ชี้แจงแนวทางสู่การ
ปฏิบัติ 

อบรม อสม. หมอประจำ
บ้าน 75,032 คน (สะสม) 

ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแล
จาก อสม. หมอประจำบ้านมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี อย่างน้อยร้อยละ 
35 

ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการ 

ดูแลจาก อสม. หมอประจำบ้าน 

มีคุณภาพชีวิตท่ีดี อย่างน้อย 

ร้อยละ 70 

วิธีการประเมินผล :  การประเมินผลกลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและ อสม. ร่วม
ประเมินคุณภาพชีวิตผู ้ป่วยกลุ ่มเป้าหมายและรายงานข้อมูลในฐานข้อมูลบนเว็บไซต์ 
www.thaiphc.net    

เอกสารสนับสนุน :  1. แนวทางการดำเนินงาน 
2. หลักสูตร อสม. เป็นหมอประจำบ้าน 
3. ฐานข้อมูล อสม. หมอประจำบ้าน บนเว็บไซต์ www.thaiphc.net   
4. Application “SMART อสม.” 

รายละเอียดขอ้มูลพื้นฐาน 
Baseline data 

หน่วยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 
พ.ศ. 

2561 2562 2563 
ร้อยละของผู้ป่วบกลุ่ม
เป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก 
อสม. หมอประจำบ้าน  
มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

ร้อยละ - - 92.39 

 

 ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

ผู้อำนวยการกองสนับสนุนสขุภาพภาคประชาชน 
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02 193 7000 ต่อ 18724  โทรสาร : 02149 5645   
สังกัด  กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน   

หน่วยงานประมวลผล
และจัดทำข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 

1. นายสมภพ อาจชนะศึก  ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02 193 7000 ต่อ 18740  E-mail : sompop1968@gmail.com  
สังกัด  กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน   
2. นางจีรวรรณ หัสโรค ์ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02 193 7000 ต่อ 18716   
โทรศัพท์มือถือ :093-3291419     E-mail :  ge_haslo@yahoo.com 
สังกัด  กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน   

ผู้รับผิดชอบการรายงาน
ผลการดำเนินงาน 

1. นายสุรกิต ฉตัรเจรญิพัฒน์  ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสขุชำนาญการพิเศษ 
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02 193 7000 ต่อ 18740 E-mail : surakitc1968@gmail.com 
สังกัด  กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน   
2. นางสาวนพวรรณ อัศวรัตน์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02 193 7000 ต่อ 18716 E-mail : asawarat_1@hotmail.com 
สังกัด  กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน   
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ตัวชี้วัด ร้อยละครอบครัวมีศักยภาพในการจัดการสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด 
แผนยุทธศาสตร์ 20 ป ี  
แผนงานงบประมาณ แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้าง ให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
แผนงานยุทธศาสตร์กรม ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาและยกระดับการจัดการสุขภาพภาคประชาชนโดยการมีส่วนร่วม

ของประชาชนและเครือข่าย 
แผนงาน/โครงการ  
เป้าหมายบริการกระทรวง ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพดีและเข้าถึงระบบบริการสุขภาพที่มีมาตรฐาน 
โครงการระดับหน่วยงาน เสริมสร้างศักยภาพการดูแลสุขภาพตนเองระดับครอบครัว (อสค.) 
คำนยิาม     ครอบครัวที่มีศักยภาพในการจัดการสุขภาพตนเองตามเกณฑ์ที่กำหนด หมายถึง 

ครอบครัวที่มี อสค. ทำหน้าที่ดูแลสุขภาพกลุ่มเป้าหมายด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้าน
ความสัมพันธ์ทางสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม 
    อาสาสมัครประจำครอบครัว หรือ อสค. หมายถึง สมาชิกคนใดคนหนึ่งของแต่ละ
ครอบครัวที่ได้รับการคัดเลือกและได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ตามแนวทางที่กระทรวง
สาธารณสุขกำหนด เพ่ือทำหน้าที่ดูแลสุขภาพตามกลุ่มเป้าหมายในครอบครัว 
    กรณี ครอบครัวที่มีผู้ป่วยอยู่คนเดียวหรืออยู่ในภาวะพึ่งพิง อาจคัดเลือกเพื่อนบ้านที่
สมัครใจให้เป็น อสค. ได้ 

เกณฑ์เปา้หมาย(ภาพรวม) ร้อยละ 70 
วัตถุประสงค ์ 1. เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายในครอบครัวได้รับการดูแลสุขภาพโดย อสค.  

2. เพ่ือให้ อสค. มีความรู้และทักษะในการดูแลสุขภาพกลุ่มเป้าหมาย 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ครอบครัวที่มี 

1. ผู้สูงอายุติดบ้าน(ADL 5 - 11 คะแนน) ติดเตียง(ADL 0-4 คะแนน)  
2. ผู้ป่วยโรคไตระยะที่ 1 2 3 และ 4  
3. ผู้ที่ป่วยเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
4. ผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มเสี่ยงอ่ืนๆ  
 จากฐานข้อมูล HDC (http://hdcservice.moph.go.th/) ของกระทรวงสาธารณสุข 
 จากฐานข้อมูล Thaiphc.net ของกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1.จัดเก็บจากฐานข้อมูล อสค. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้รับผดิชอบพ้ืนที่ รพ.สต./รพช./
รพท./หน่วยบริการสาธารณสุขในพ้ืนที่นำขอ้มูลการสมัครมาบันทึกข้อมลูลงในเว็บไซต์
ฐานข้อมูลอาสาสมัครประจำครอบครัว http://fv.phc.hss.moph.go.th                   
2. การจัดเก็บข้อมูลประเมินศักยภาพครอบครัว เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมกับ อสม.  
สุ่มประเมินศักยภาพครอบครัว แล้วบันทึกขอ้มูลในฐานข้อมูลบนเว็บไซต์ 
http://fv.phc.hss.moph.go.th/osk/ 

แหล่งข้อมูล 1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 
2. สถานบริการสุขภาพภาครัฐ  
3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  

รายการข้อมูล 1 จำนวนครอบครัวเป้าหมายมีศักยภาพในการจัดการสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด 
รายการข้อมูล 2 จำนวนครอบครัวกลุ่มเป้าหมาย 
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สูตรคำนวณตัวชี้วัด  ร้อยละครอบครัวมีศักยภาพในการจัดการสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด 
=   (รายการขอ้มูล 1/รายการข้อมูล 2) x 100                                                 

ระยะเวลาประเมินผล รายไตรมาส 
เกณฑ์การประเมิน : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
1. มีแนวทางการดำเนินงาน 
2. มีเคร่ืองมือในการประเมินฯ 
3. มีฐานข้อมูลในเว็บไซต์ฐานข้อมูล
อาสาสมัครประจำครอบครัว 
http://fv.phc.hss.moph.go.th 
4. มีการชี้แจงแนวทางสู่การปฏิบัติ 

ส่งเสริม พัฒนา อสค. ครอบครัวมีศักยภาพฯ 
อย่างน้อยร้อยละ 10 

 

ครอบครัวมีศักยภาพฯ 
อย่างน้อยร้อยละ 70 

 

 

วิธีการประเมินผล :  การประเมินศักยภาพครอบครัวฯ โดย เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมกับ อสม. สุ่มประเมิน
ตามหลักสถิติ โดยเจ้าหน้าที่รายงานข้อมูลในฐานข้อมูลบนเว็บไซต์ 
http://fv.phc.hss.moph.go.th/   

เอกสารสนับสนุน :  1. แนวทางการพัฒนา อสค. 
2. ฐานข้อมลู อสค. http://fv.phc.hss.moph.go.th/   

รายละเอียดขอ้มูล
พื้นฐาน Baseline data หน่วยวัด 

ผลการดำเนินงานในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 2562 2563 
ร้อยละครอบครัวเป้าหมายมี
ศักยภาพในการจัดการสุขภาพ
ตนเองได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด 

ร้อยละ 91.48 99 78.67 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

ผู้อำนวยการกองสนับสนุนสขุภาพภาคประชาชน 
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02 193 7000 ต่อ 18724   โทรสาร : 02149 5645 
สังกัด  กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน      

หน่วยงานประมวลผล
และจัดทำข้อมูล 

ช่ือ นายสมภพ อาจชนะศึก   
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการมีส่วนร่วม กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 
โทรศพัท์ทีท่ำงาน : 02 193 7000 ต่อ 18740 E-mail : sompop1968@gmail.com 
สังกัด  กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน   

ผู้รับผิดชอบการ
รายงานผลการ
ดำเนนิงาน 

ช่ือ นายสุรกิต ฉัตรเจริญพัฒน์  
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
โทรศพัท์ทีท่ำงาน : 02 193 7000 ต่อ 18740 E-mail : surakitc1968@gmail.com 
สังกัด  กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน   
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ตัวชี้วัด ร้อยละตำบลเป้าหมายผ่านเกณฑ์ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

แผนงานยุทธศาสตร์
จัดสรรงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์ 

แผนงานยุทธศาสตร์
กรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาและยกระดับการจัดการสุขภาพภาคประชาชนโดยการมีส่วนร่วม
ของประชาชนและเครือข่าย 

แผนงาน/โครงการ โครงการชุมชนสร้างสุขโดยกลไกตำบลจัดการคุณภาพชีวิต 
โครงการระดับ
หน่วยงาน 

โครงการพัฒนาและยกระดับตำบลจัดการคุณภาพชีวิตสู่ชุมชนสร้างสุข 

คำนยิาม         ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต หมายถึง ตำบลที่มีการดำเนินงานของ อสม. ภาค
ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่นและภาครัฐ ในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 ที่ครอบคลุม
ถึงมิติการเยียวยาสุขภาพใจ เศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต ด้วยความปกติวิถีใหม่ (new 
normal) เช่น อสม. สำรวจสุขภาพใจ ให้คำแนะนำเพื่อสร้างบทบาทของประชาชน ทำตน
เป็นตัวอย่าง และชุมชนมีบทบาทร่วมสร้างตำบลวิถีชีวิตใหม่ เป็นต้น นำไปสู่เป้าหมายตำบล
วิถีใหม่ ปลอดภัยโควิด 19 ชุมชนสุขกาย สุขใจ สุขเงิน สุขสามัคคี 
        เกณฑ์ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต หมายถึง ตำบลที่บันทึกผลการดำเนินงาน “ตำบล
วิถีชีวิตใหม่ ปลอดภัยจากโควิด 19”   

เกณฑ์เปา้หมาย
(ภาพรวม) 

ร้อยละ 70 (จำนวน 5,079 ตำบล) 

วัตถุประสงค ์ เพ่ือให้เกิดการเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 โดยการมีส่วนร่วมในชุมชน  
ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

7,255 ตำบล  

วิธีการจัดเก็บข้อมูล ฐานข้อมูล (www.thaiphc.net) 
แหล่งข้อมูล 1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 
รายการข้อมูล 1 จำนวนตำบลท่ีผ่านเกณฑ์ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต 
รายการข้อมูล 2 จำนวนตำบลเป้าหมาย 
สูตรคำนวณตัวชี้วัด  ร้อยละตำบลเป้าหมายผ่านเกณฑ์ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต 

=   (รายการขอ้มูล 1/รายการข้อมูล 2) x 100                                                     
ระยะเวลา
ประเมินผล 

รายไตรมาส  
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เกณฑ์การประเมิน : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน

1. จัดทำแนวทางการ
ดำเนินงาน 
2.ถ่ายทอดนโยบายสู่การ
ปฏิบัติ  

สนับสนุนชุดความรู้ แบบ
ประเมิน ฐานขอ้มูล 

ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 

ตำบลจัดการคุณภาพ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

 

วิธีการประเมินผล :  เจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับพื้นที่มีการดำเนินการตามแนวทาง “ตำบลวิถีชีวิตใหม่ปลอดภัย
จากโควิด 19”  และบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูล “ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต” เว็บไซต์ 
www.thaiphc.net  

เอกสารสนับสนุน :  1. แนวทางการดำเนินงานตำบลจัดการคุณภาพชีวิต 
2. แบบประเมนิตำบลวิถีชีวิตใหม่ ปลอดภัยจากโรคโควิด 19 
3. ชุดความรู้ชุมชนสร้างสุข 

รายละเอียดขอ้มูล
พื้นฐาน 
 

 

ปีงบประมาณ ข้อมูลพ้ืนฐาน (Base line data) ผล 
การดำเนินงาน จำนวน หน่วยนับ ค่า

เป้าหมาย 
หน่วยนับ 

พ.ศ. 2561 - - - - - 
พ.ศ. 2562  ร้อยละ - ร้อยละ  
พ.ศ. 2563  ร้อยละ - ร้อยละ  

 

ผู้ให้ข้อมูลทาง
วิชาการ /ผู้
ประสานงานตัวชี้วัด 

ผู้อำนวยการกองสนับสนุนสขุภาพภาคประชาชน 
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02 193 7000 ต่อ 18724  โทรสาร : 02149 5645          
สังกัด  กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน   

หน่วยงาน
ประมวลผลและ
จัดทำข้อมูล 

นางวิรุณศิริ  อารยวงศ์  ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนและเครือข่ายปฐมภูมิ 
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02 193 7000 ต่อ 18715 โทรศัพท์มือถือ : 085 - 4829036 
โทรสาร : 02149 5645         E-mail : viroonsiria1@gmail.com 
สังกัด  กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน   

ผู้รับผิดชอบการ
รายงานผลการ
ดำเนนิงาน 

ช่ือ : นางสาวศุภิสรา  ใจติ  ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02 193 7000 ต่อ 18715  
สังกัด  กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน   
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ตัวชี้วัด ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดได้รับการดูแลติดตามต่อเน่ืองโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน  
(ร้อยละ 50)   

ชื่อตัวชี้วัดกิจกรรม ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดได้รับการดูแลติดตามต่อเน่ืองโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน  
(ร้อยละ 50)   

ระดับตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก : 1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ใช้ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดหลังการ
บำบัดรักษาเพ่ือคืนคนดีสู่สังคม 

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง (แผนแม่บทด้านความมั่นคง) 
ยุทธศาสตร์จัดสรร
งบประมาณ 

ด้านความมั่นคง (แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

แผนงานงบประมาณ แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
แผนงานยุทธศาสตร์
กรม 

ไม่มี 

ผลผลิต/โครงการ โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบบริการบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด (แผนงานบูรณา
การป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด) 

โครงการระดับ
หน่วยงาน 

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการดูแลผู้ใช้ ผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติด หลังการบำบัด เพ่ือคืนคน
ดีสู่สังคม                        

คำนยิาม ผู้ป่วยยาเสพติด หมายถึง ผูป่้วยยาเสพติด ที่ได้รับการบำบัดรักษาในระบบสมัครใจบำบัด 
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
การดูแลติดตามต่อเนื่องโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน  หมายถึง  อสม.บัดดี้ ติดตามดูแล
และช่วยเหลือผู้ป่วยยาเสพติดที่ผ่านการบำบัดรักษาในระบบสมัครใจบำบัดอย่างต่อเนื่องได้
ตามเกณฑ์ที่กำหนด 
อสม. บัดด้ี หมายถึง อสม.ที่ผ่านการพัฒนาศักยภาพตามแนวทางการดำเนินงานด้านยา
เสพติดในชุมชน ปีงบประมาณ 2563 

เกณฑ์เปา้หมาย
(ภาพรวม) 

ร้อยละ 50 ของผู้ป่วยยาเสพติดในระบบสมัครใจบำบัด ได้รับการดูแลติดตามต่อเน่ืองโดย 
อสม. บัดด้ี  

เกณฑ์เปา้หมาย 
(รายจังหวัด)  

จำนวนผู้ป่วยยาเสพติดในระบบสมัครใจบำบัดจากข้อมูลผลการดำเนินงานด้านการบำบัด
จำแนกตามระบบ ระหว่าง วันที่ 1 ต.ค. 62 ถึง วันที่ 8 ต.ค.63 (ทีม่า : ระบบ บสต.) ใน
พ้ืนที่ต้นแบบ 4 จังหวัด 

- ลำพูน จำนวน 211 คน (จาก 422 คน) 
- ราชบุรี จำนวน 226 คน (จาก 451 คน) 
- ร้อยเอ็ด จำนวน 489 คน (จาก 977 คน) 
- นครศรีธรรมราช จำนวน 405 (จาก 810 คน) 

          รวมทัง้สิ้น 1,331 คน  
วัตถุประสงค ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการติดตาม ดูแล ช่วยเหลือผู้ใช้ ผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติด หลังการ

บำบัดรักษา ในระบบสมัครใจบำบัด   
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ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้ป่วยยาเสพติดในระบบข้อมูลการบำบัดรักษาและฟ้ืนฟูผูติ้ดยาเสพติดของประเทศ (บสต.) 
กระทรวงสาธารณสุข ในพ้ืนทีต้่นแบบ 4 จังหวัด ได้แก่ ลำพูน ราชบุรี ร้อยเอ็ด และ
นครศรีธรรมราช 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ, โรงพยาบาลทั่วไป, 
โรงพยาบาลชุมชน, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รายงานผลการดำเนินงานตามระบบ
รายงานที่กำหนด 
2. ศูนย ์พ ัฒนาการสาธารณสุขม ูลฐานภาค และ ศูนย ์สนับสนุนบร ิการส ุขภาพที่ 
ประสานงาน ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามระบบรายงานที่กำหนด 

แหล่งข้อมูล 
 

1. กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 
2. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ   
3. โรงพยาบาลท่ัวไป, โรงพยาบาลชุมชน, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  
๔. ฐานข้อมลู ระบบข้อมูลการบำบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดของประเทศ(บสต.) 
กระทรวงสาธารณสุข 

รายการข้อมูล 1 จำนวนผู้ป่วยยาเสพติดในระบบสมัครใจบำบัดที่ได้รับการติดตามดูแลโดย อสม.บัดด้ี  
รายการข้อมูล 2 จำนวนผู้ป่วยยาเสพติดในระบบสมัครใจบำบัด  
สูตรคำนวณตัวชี้วัด  =  (รายการข้อมูล 1/รายการข้อมูล 2)  X 100         
ระยะเวลา
ประเมินผล 

ทุกไตรมาส 

เกณฑ์การประเมิน : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

1. ประชุมเตรียมการจัดทำ
แนวทาง และเครื่องมือ
ประเมินผลการดำเนินงาน
ยาเสพติดในชุมชน ปี 
2564 
2. มีการช้ีแจง/ถ่ายทอด
นโยบายแนวทางการ
ดำเนินงานด้านยาเสพติดใน
ชุมชน 

1. ดำเนินการติดตาม 
ดูแล ช่วยเหลอืผู้ป่วย
ยาเสพติด หลังการ
บำบัดรักษาในระบบ
สมัครใจบำบัด 
2. ติดตาม สนับสนุน
ทีมปฏิบัติการในพ้ืนที่ 

1. ดำเนินการติดตาม ดูแล 
ช่วยเหลือผู้ป่วยยาเสพติด 
หลังการบำบัดรักษาใน
ระบบสมัครใจบำบัด 
2. ติดตาม สนับสนุนทีม
ปฏิบัติการในพ้ืนที่ 

1. ติดตาม สนับสนุนทีม
ปฏิบัติการในพ้ืนที่ 
2. ดำเนินการติดตาม ดูแล
ช่วยเหลือผู้ป่วยยาเสพติด 
หลังการบำบัดรักษาใน
ระบบสมัครใจบำบัด ร้อย
ละ 50 
3. สรุปและรายงานผล
การดำเนินงาน 

 

วิธีการประเมินผล :  ประเมินโดยคณะทำงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย 
เอกสารสนับสนุน :  1. แนวทางการดำเนินงานด้านยาเสพติดในชุมชน 

2. หลักสูตรการดำเนินงานการติดตามยาเสพติดในชุมชน สำหรับ อสม. 
3. ฐานข้อมูลการพัฒนาศักยภาพ การติดตาม ดูแลผู้ใช้ ผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติด หลังการ
บำบัดรักษา (ระบบสมัครใจ) http://www.thaiphc.net 
4. ระบบข้อมลูการบำบัดรักษาและฟ้ืนฟูผูติ้ดยาเสพติดของประเทศ (บสต.) 
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รายละเอียดขอ้มูล
พื้นฐาน 
 
 
 
 
 

ปีงบประมาณ ข้อมูลพ้ืนฐาน (Base line data) ผลการ
ดำเนินงาน จำนวน หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 

พ.ศ. 2561 - - - - - 
พ.ศ. 2562 - - - - - 
พ.ศ. 2563 - - - - - 
พ.ศ. 2564 - - 50 ร้อยละ - 

หมายเหตุ : เน่ืองจากเป็นตัวช้ีวัดใหม่ จึงไม่มีข้อมูลพ้ืนฐาน (Base line data) 
ผู้ให้ข้อมูลทาง
วิชาการ /ผู้
ประสานงานตัวชี้วัด 

ผู้อำนวยการกองสนับสนุนสขุภาพภาคประชาชน     
สังกัด  กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน   
โทรศัพท์ 02-1937000 ต่อ 18724                

หน่วยงาน
ประมวลผลและ
จัดทำข้อมูล 

นางสาวสุธาทิพย์   จันทรักษ์   ตำแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ     
สังกัด  กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน   
โทรศัพท์ 02-1937000 ต่อ 18710   โทรสาร 02-1495645 
โทรศัพท์มือถือ 081-9276778    E-mail : sutatipc2@hotmail.com           

ผู้รับผิดชอบการ
รายงานผลการ
ดำเนนิงาน 

1. นางสาวสุธาทิพย์   จันทรักษ์  ตำแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ     
สังกัด  กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน   
โทรศัพท์ 02-1937000 ต่อ 18710   โทรสาร 02-1495645 
โทรศัพท์มือถือ 081-9276778   E-mail : sutatipc2@hotmail.com           
2. นายเจษฎา  ผาผง         ตำแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ      
หน่วยงาน กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน   
โทรศัพท์ 02-1937000 ต่อ 18710   โทรสาร 02-1495645 
โทรศัพท์มือถือ 081-5868334  E-mail : pph.phc@gmail.com            
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ชื่อตัวชี้วัด จำนวนระบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนแบบไร้รอยต่อ 
ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

(ยุทธศาสตร์หลัก) 4.3.2 การรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(ยุทธศาสตร์รอง) 4.2.4 ช่วงวัยผู้สูงอายุ 
 

แผนงานยุทธศาสตร ์
จัดสรรงบประมาณ 

แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แผนงานยุทธศาสตร์กรม ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาและยกระดับการจัดการสุขภาพภาคประชาชนโดยการมีส่วน
ร่วมของประชาชนและเครือข่าย 

แผนงาน /โครงการ โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยผู้สูงอายุ 
 

โครงการระดับหน่วยงาน โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนแบบไร้รอยต่อ 
 

คำนยิาม ผู้สูงอายุ หมายถึง บุคคลซึ่งมีอายุตั ้งแต่ 60 ปีบริบูรณ์ขึ ้นไป (หมายความตาม
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546) 
ระบบดูแลผูส้งูอายุในชุมชนแบบไร้รอยต่อในพืน้ทีเ่ป้าหมาย หมายถึง ครอบครัว/     
ผู้ดูแลผูสู้งอายุ/หมู่บ้าน/ชุมชนกลุ่มเป้าหมาย มีศักยภาพในการประเมินคัดกรอง
สุขภาพและดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน โดยมีทีมบูรณาการความร่วมมือจากภาคี
เครือข่ายหน่วยงาน ภาครัฐ เอกชน และประชาชน เป็นผู้ให้การสนับสนุนการ
จัดบริการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่เหมาะสม 

ตัวชี้วัดตามคำขอ
งบประมาณป ี 2564 

จำนวนระบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนแบบไร้รอยต่อ (1 ระบบ) 

เกณฑ์เปา้หมาย 
(ภาพรวม) 

ระดับ 1  มีการคัดกรองผู้สูงอายุในชุมชน (Community Screening) 
ระดับ ๒  มีการประเมินผู้สูงอายุเชิงลึกอย่างรอบด้าน  
            (Comprehensive Assessment)     
ระดับ 3  มีการวางแผนให้กระบวนการส่งเสริมป้องกันตามภาวะถดถอย  
            ( Personalized Care Plan ) 
ระดับ 4  มีการจัดบริการส่งเสริมป้องกันโรครายบุคคลตามแผนที่วางไว้  
            (Evident–based Program) 
ระดับ ๕  มีการประเมินผลลพัธ์เพ่ือวางแผนในการดูแลต่อเน่ือง (Evaluation) 
               

เกณฑ์เปา้หมาย (รายเขต) - 

วัตถุประสงค ์ พัฒนาและสนับสนุนระบบบริการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน ภายใต้ความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงาน ภาครัฐ เอกชน และประชาชน เป็นไปอย่างต่อเน่ือง 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ดำเนินการพัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุในชุมชนแบบไร้
รอยต่อ  
 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1. จังหวัด (สสจ./รพศ./รพท./รพช.) รายงานทาง E-mail ระบบออนไลน์ ให้ส่วนกลาง 
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2. ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาค 5 แห่ง ประสานงาน ติดตาม รายงาน  
ตามระบบเข้าส่วนกลาง  

แหล่งข้อมูล 1. กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 
2. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 
3. โรงพยาบาลท่ัวไป 
4. โรงพยาบาลชุมชน 

รายการข้อมูล 1 จำนวนระบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนแบบไร้รอยต่อ  
 

สูตรคำนวณตัวชี้วัด จำนวนระบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนแบบไร้รอยต่อ (1 ระบบ) 
 

ระยะเวลาประเมินผล ช่วงไตรมาส 4 
เกณฑ์การประเมิน : 2564 

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

ประชุมคณะกรรมการ/ 
คณะทำงานเตรียมการ 
จัดทำแนวทาง /คู่มือ/ 
หลักสูตร 
ประชุมจัดทำแนวทาง / 
คู่มือ/ หลักสูตร 
มีการชี้แจงถ่ายทอด 
นโยบายแก่พ้ืนท่ีเป้าหมาย 

 - มีคู่มือ/แนวทาง /หลักสูตร    
 - พัฒนาศักยภาพทีมงาน   
   ระดับพ้ืนท่ี 
 

- สนับสนุนการติดตาม เสริม
พลังการดำเนินงานในระดับ
พ้ืนท่ี 

- สรุปผลการดำเนินงาน 
- จำนวนระบบดูแลผู้สูงอายุ  
ในชุมชนแบบไร้รอยต่อ  
1 ระบบ 

 
วิธีการประเมินผล : ประเมินโดยคณะทำงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย 
เอกสารสนับสนุน 1. คู่มือ/แนวทางการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวและชุมชน 

2. แบบประเมินผู้สูงอายุโดยชุมชน 
3. สื่อให้ความรู้เพ่ือการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนสำหรับประชาชน 
 

รายละเอียดขอ้มูลพื้นฐาน ปีงบประมาณ ข้อมูลพ้ืนฐาน (Base line data) 
 

ผลการ
ดำเนินงาน จำนวน หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 

พ.ศ. 2561      
พ.ศ. 2562      
พ.ศ. 2563   5 แห่ง 6 แห่ง 

 
พ.ศ. 2564   1 ระบบ  

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ      
/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

ผู้อำนวยการกองสนับสนุนสขุภาพภาคประชาชน 
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02 193 7000 ต่อ 18724 โทรสาร : 02149 5645     
สังกัด  กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน   

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดทำข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 

ช่ือ  นางสาวสุธาทิพย์ จันทรกัษ์   ตำแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ   
สังกัด  กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน   
โทรศัพท์ 02-1937000 ต่อ 18710   โทรสาร 02-1495645 
โทรศัพท์มือถือ 081-9276778   อีเมล์ sutatipc2@hotmail.com     
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ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การดำเนินงาน 

1. นางสาวรตี  สงวนรัตน์   ตำแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ     
สังกัด  กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน   
โทรศัพท์ 02-1937000 ต่อ 18710    โทรสาร 02-1495645 
โทรศัพท์มือถือ 090-1876188   อีเมล์ pph.phc@gmail.com      
2. ช่ือ  นายอำพล  มุ่งคิด   ตำแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ     
สังกัด กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน   
โทรศัพท์ 02-1937000 ต่อ 18710   โทรสาร 02-1495645 
โทรศัพท์มือถือ 089-8539818  อีเมล์ boyamphol@hotmail.com    
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