คู่มือคําอธิบายตัวชีว้ ัด
การปฏิบัติราชการของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ยุทธศาสตร์กระทรวง (4E)
แผนงานกระทรวง
โครงการกระทรวง
ตัวชี้วัดกระทรวง
เป้าประสงค์ สสจ.บุรีรัมย์
กลยุทธ์ สสจ.บุรีรัมย์
นโยบาย นพ.สสจ.บุรีรัมย์
ชื่อตัวชี้วัด
เกณฑ์เป้าหมาย ปี 2560
น้ําหนัก
หน่วยรับประเมิน

1. Prevention & Promotion Excellence
3. การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
9. โครงการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
23. ความชุกของผู้สูบบุหรี่ของประชากรไทย อายุ 15 ปี ขึ้นไป (ร้อยละ)
๒๔. ปริมาณการบริโภคแอลกอฮอล์ต่อประชากร อายุ ๑๕ ปีขึ้นไป (ลิตรของแอลกอฮอล์
บริสุทธิ์ต่อคนต่อปี)
3. ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพดี อัตราป่วย อัตราตาย จากโรคที่สําคัญที่เป็นปัญหาและ
ป้องกันได้ ในทุกกลุ่มวัยลดลงอย่างต่อเนื่อง
5. สร้างระบบการจัดการโรคที่สําคัญที่เป็นปัญหาและป้องกันได้ของหมู่บ้าน ชุมชน ด้วย
วาระสุขภาพเชิงพื้นที่ ผสานการมีส่วนร่วมเข้มแข็งของประชาชนเป้าหมาย
23. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาการบริโภคบุหรี่ สุรา
ระดับ 3
หน่วยวัด
ระดับความสําเร็จ
ร้อยละ ๑.๐๐๐๐
ประเภท KPI  Evaluation  Monitoring
คปสอ.
รพช.
สสอ.

คําอธิบาย
เพื่อให้หน่วยบริการ มีการจัดบริการเลิกบุหรี่แก่ผสู้ ูบบุหรี่ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยโรคเรือ้ รัง ผู้ที่มีประวัติการสูบบุหรี่
ได้รับการบําบัดรักษาตามแนวทางการดูแลบําบัดรักษา ผู้สูบบุหรี่อย่างถูกต้อง และเป็นการป้องกันและบรรเทาอาการ
รุนแรงของโรคที่อาจเกิดขึ้นในผู้ป่วยกลุ่มนี้
๑. การบริโภคบุหรี่ สุรา หมายถึง การบริโภคบุหรี่ สุรา อย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง
๒. ประชากรอายุ ๑๕ ปี หมายถึง ประชากร อายุ ๑๕ ปี บริบูรณ์
3. โรคเรื้อรัง หมายถึง โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหืด โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคหัวใจ โรคหลอด
เลือดสมอง (Stroke)
4. ผู้ป่วยโรคเบาหวาน หมายถึง ผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรค/ขึ้นทะเบียนโดยสถานบริการด้วย Principle
Diagnosis ด้วยรหัส ICD-๑๐ : E๑๐-E๑๔ และมารักษาในรอบ ๑ ปีทั้งหมด
๕. ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง หมายถึง ผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรค/ขึ้นทะเบียนโดยสถานบริการด้วยPrinciple
Diagnosis ด้วยรหัส ICD-๑๐ : I๑๐-I๑๕และมารักษาในรอบ ๑ ปีทั้งหมด
๖. ผู้ป่วยโรคหืด หมายถึง ผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรค/ขึ้นทะเบียนโดยสถานบริการด้วยPrinciple Diagnosis
ด้วยรหัส ICD-๑๐ : J๔๕-J๔๕๙และมารักษาในรอบ ๑ ปีทั้งหมด
7. ผู้ ป่ว ยโรคปอดอุ ดกั้นเรื้อ รัง หมายถึ ง ผู้ที่ ได้รับการวินิ จฉัยว่าเป็ นโรค/ขึ้นทะเบียนโดยสถานบริการด้ วย
Principle Diagnosis ด้วยรหัส ICD-๑๐ : J๔๔-J๔๔๙ และมารักษาในรอบ ๑ ปีทั้งหมด
8. ผู้ ป่ ว ยโรคหั ว ใจ หมายถึ ง ผู้ ที่ ได้ รั บ การวิ นิ จ ฉั ย ว่ าเป็ น โรค/ขึ้ น ทะเบี ย นโดยสถานบริ ก ารด้ วยPrinciple
Diagnosis ด้วยรหัส ICD-๑๐ : I๒๐-I๒๕๙และมารักษาในรอบ ๑ ปีทั้งหมด
๙. ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) หมายถึง ผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรค/ขึ้นทะเบียนโดยสถานบริการ
ด้วยPrinciple Diagnosis ด้วยรหัส ICD-๑๐: I๖๐-I๖๙๙และมารักษาในรอบ ๑ ปีทั้งหมด
10. ผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่สูบบุหรี่ หมายถึงผู้ป่วยโรคเรื้องรัง ๖ โรค ที่มีพฤติกรรมสูบบุหรี่จากการซักประวัติในการ
รับบริการสุขภาพในรอบ ๑ ปี
11. ผู้สูบบุหรี่(ประชาชนทั่วไป) หมายถึง ประชาชนทั่วไป ที่มีพฤติกรรมสูบบุหรี่จากการซักประวัติในการรับ
บริการสุขภาพว่า “สูบบุหรี่”
12. ผู้เลิกบุหรี่ได้สําเร็จ หมายถึง ผู้สูบบุหรี่ที่เข้ารับบริการเลิกบุหรี่ที่คลินิกอดบุหรี่ตามมาตรฐาน อย่างน้อย ๓
เดือน
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13. ผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ดื่มสุรา หมายถึง ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ๖ โรค ที่มีพฤติกรรมดื่มสุราจากการซักประวัติในการ
รับบริการสุขภาพในรอบ ๑ ปี
14. ผู้ดื่มสุรา(ประชาชนทั่วไป) หมายถึง ประชาชนทั่วไป ที่มีพฤติกรรมดื่มสุราจากการซักประวัติในการรับ
บริการสุขภาพว่า “ดื่มสุรา”
๑๕. ผู้เลิกดื่มสุราได้สําเร็จ หมายถึง ผู้ดื่มสุราที่เข้ารับบริการบําบัดเพื่อเลิกสุราตามมาตรฐาน และสามารถเลิกได้
อย่างน้อย ๓ เดือน
16. การบันทึกข้อมูลการบําบัดผู้ติดบุหรี่ สุรา ดังนี้
- ผู้ สู บ บุ ห รี่ ที่ ไ ด้ รั บ การประเมิ น ระดั บ ความรุ น แรงของการเสพติ ด สารนิ โ คติ น ตามแบบประเมิ น
Fagerstrom Test ได้ ผ ลคะแนน๑ – ๑๐ คะแนนแสดงว่ า มี ร ะดั บ การเสพติ ด นิ โ คติ น ค่ อ นข้ า งต่ํ า – รุ น แรง
ให้รหัสเป็น F๑๗๑ – F๑๗๒
- ผู้ติดสุราได้รับการประเมินระดับความรุนแรงของการติดสุราแสดงว่า มีระดับการติดสุราค่อนข้างต่ํา–
รุนแรง ให้รหัสเป็น F๑๐๑ – F๑๐๒
-- การบําบัดรักษาผู้ติดสารนิโคตีนให้รหัส Z ๕๐๘
- การบําบัดผู้ติดสุรา ให้รหัส Z๕๐๒
เกณฑ์การให้คะแนน รอบที่ 1 และ รอบที่ 2
เกณฑ์การให้คะแนน
รายละเอียดการดําเนินงาน
๒๓.๑ ความชุกของผู้สูบบุหรี่ของประชากร
ไทย อายุ 15 ปีขึ้นไป
๒๓.๒ ความชุกของผู้ดมื่ สุราของประชากร
ไทย อายุ 15 ปีขึ้นไป
๒๓.๓ ร้อยละของผูต้ ิดบุหรี่ สุรา ได้รับการ
บําบัดตามเกณฑ์
รวม

๑

๒

๓

๔

๕

๐.๕๐ ๒๒

๒๐

๑๘

๑๖

๑๔

คะแนน
ที่ได้
(Ci)
C๑

๐.๒๕ ๑๗

๑๕

๑๓

๑๑

๙

C๒

W๒xC๒

๐.๒๕ ๒๐

๓๐

๔๐

๕๐

๖๐

C๓

W๓xC๓

นน.

๑.๐๐

คะแนนถ่วง
น้ําหนัก
(WixCi)
W๑xC๑

∑(wixci)

สูตรคํานวณ
๒๓.๑ ความชุกของผู้สูบบุหรี่ของประชากรไทย อายุ 15 ปีขึ้นไป
จํานวนผู้อายุ ๑๕ ปี ขึ้นไป ที่มีประวัติสูบบุหรี่
=
จํานวนประชาการไทยอายุ ๑๕ ปีขั้นไป ทั้งหมด
๒๓.๒ ความชุกของผู้ดมื่ สุราของประชากรไทย อายุ 15 ปีขึ้นไป
จํานวนผู้อายุ ๑๕ ปี ขึ้นไป ที่มีประวัติสูบดื่มสุรา
=
จํานวนประชาการไทยอายุ ๑๕ ปีขั้นไป ทั้งหมด

X ๑๐๐

X ๑๐๐

๒๓.๓ ร้อยละของผูต้ ิดบุหรี่ สุรา ได้รับการบําบัดตามเกณฑ์
จํานวนผู้มีประวัตสิ ูบบุหรี่ ดื่มสุรา และเข้ารับบริการบําบัดเพื่อเลิกบุหรี่ สุราในคลินิกบําบัดบุหรี่ สุรา
=
X ๑๐๐
จํานวนผู้ที่สูบบุหรี่ ดื่มสุราทั้งหมด
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รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หน่วยวัด

ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหา
การบริโภคบุหรี่ สุรา

ระดับ

ผลการดําเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
2557
2558
2559
n/a
n/a
n/a

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : ใช้ข้อมูลจาก ระบบ HOSxP และ การสํารวจข้อมูล
๑. รพ. หรือ รพ.สต. บําบัดรักษาผู้ติดบุหรี่ สุรา แล้วบันทึกผลการดําเนินงานในระบบHosxp
๒. กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ สสจ.บุรีรัมย์ ควบคุม กํากับ ติดตามผลการดําเนินงาน ทุก ๖ เดือน
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด
นายเฉลียว ตามสีรัมย์
โทรศัพท์ที่ทํางาน 044-611562 ต่อ 126-127
นางศันสนีย์ ภัทรศรีวงษ์ชัย
โทรศัพท์ที่ทํางาน ๐๔๔-๖๑๑๕๖๒ ต่อ ๑๒๑-๑๒๒

กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สสจ.บุรีรมั ย์
โทรศัพท์มือถือ 08-๑๒๖๖-0๓๔๗
กลุ่มงานควบคุมโรค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรรี ัมย์
โทรศัพท์มือถือ ๐๘๑-๗๒๕๖๗๑๑

ผู้จัดเก็บข้อมูล
นายวัชรพันธ์ แน่ประโคน
โทรศัพท์ที่ทํางาน 044-611562 ต่อ 126-127
นางรัชดาพร นิตย์กระโทก
โทรศัพท์ที่ทํางาน ๐๔๔-๖๑๑๕๖๒ ต่อ ๑๒๑-๑๒๒
นายคมกริช ศรีชาดา
โทรศัพท์ที่ทํางาน ๐๔๔-๖๑๑๕๖๒ ต่อ ๑๒๑-๑๒๒

กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สสจ.บุรีรมั ย์
โทรศัพท์มือถือ 08-8580-5052
กลุ่มงานควบคุมโรค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรรี ัมย์
โทรศัพท์มือถือ ๐๙๔-๑๕๔๒๒๙๕
กลุ่มงานควบคุมโรค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรรี ัมย์
โทรศัพท์มือถือ ๐๘๙ -๑๖๙๐๐๒๘
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ยุทธศาสตร์กระทรวง (4E)
แผนงานกระทรวง
โครงการกระทรวง
ตัวชี้วัดกระทรวง
เป้าประสงค์ สสจ.บุรีรัมย์
กลยุทธ์ สสจ.บุรีรัมย์
นโยบาย นพ.สสจ.บุรีรัมย์
ชื่อตัวชี้วัด
เกณฑ์เป้าหมาย ปี 2560
น้ําหนัก
หน่วยรับประเมิน

1. Prevention & Promotion Excellence
3. การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
9. โครงการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
23. ความชุกของผู้สูบบุหรี่ของประชากรไทย อายุ 15 ปี ขึ้นไป (ร้อยละ)
๒๔. ปริมาณการบริโภคแอลกอฮอล์ต่อประชากร อายุ ๑๕ ปีขึ้นไป (ลิตรของแอลกอฮอล์
บริสุทธิ์ต่อคนต่อปี)
3. ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพดี อัตราป่วย อัตราตาย จากโรคที่สําคัญที่เป็นปัญหาและ
ป้องกันได้ ในทุกกลุ่มวัยลดลงอย่างต่อเนื่อง
5. สร้างระบบการจัดการโรคที่สําคัญที่เป็นปัญหาและป้องกันได้ของหมู่บ้าน ชุมชน ด้วย
วาระสุขภาพเชิงพื้นที่ ผสานการมีส่วนร่วมเข้มแข็งของประชาชนเป้าหมาย
๒๓.๑ ความชุกของผู้สูบบุหรี่ของประชากรไทย อายุ 15 ปีขึ้นไป
๒๓.๒ ความชุกของผู้ดื่มสุราของประชากรไทย อายุ 15 ปีขึ้นไป
บุหรี่ ไม่เกิน ร้อยละ ๑๘
หน่วยวัด
ร้อยละ
สุรา ไม่เกิน ร้อยละ ๑๓
ร้อยละ ๐.๗๕๐๐
ประเภท KPI  Evaluation  Monitoring
 คปสอ.
 รพช.
 สสอ.

คําอธิบาย
๑. การบริโภคบุหรี่ สุรา หมายถึง การบริโภคบุหรี่ สุรา อย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง
๒. ประชากรอายุ ๑๕ ปี หมายถึง ประชากร อายุ ๑๕ ปี บริบูรณ์
เกณฑ์การให้คะแนน รอบที่ 1 และ รอบที่ 2
ขั้นตอนที่
รายละเอียดการดําเนินงาน
๑
มีคณะกรรมการ/ภาคีเครือข่ายดําเนินงานขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหาการบริโภคบุหรี่ สุราในระดับอําเภอ
เกณฑ์การให้คะแนน
รายละเอียดการดําเนินงาน
๐.๐๐
๑.๐๐
มีคณะกรรมการ/ภาคีเครือข่ายดําเนินงานขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหาการบริโภค
ไม่มี
มี
บุหรี่ สุราในระดับอําเภอ
2
มีฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมที่ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน
เกณฑ์การให้คะแนน
รายละเอียดการดําเนินงาน
๐.๐๐
๑.๐๐
มีฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมที่ครบถ้วน เป็น
ไม่มี
มี
ปัจจุบัน
3
มีหมู่บ้าน/ชุมชนต้นแบบในการรณรงค์เพื่อการบริโภคบุหรี่ สุรา อย่างน้อย ๒ แห่ง/อําเภอ
เกณฑ์การให้คะแนน
รายละเอียดการดําเนินงาน
๐.๐๐
๐.๕๐ ๑.๐๐
มีหมู่บ้าน/ชุมชนต้นแบบในการรณรงค์เพื่อการบริโภคบุหรี่ สุรา อย่าง
ไม่มี
๑ แห่ง ๒ แห่ง
น้อย ๒ แห่ง/อําเภอ
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เกณฑ์การให้คะแนน รอบที่ 1 และ รอบที่ 2(ต่อ)
ขั้นตอน
รายละเอียดการดําเนินงาน
ที่
๔
ความชุกของการบริโภคบุหรี่ ของประชาชน อายุ ๑๕ ปีขึ้นไป ไม่เกินเกณฑ์ระดับประเทศ
เกณฑ์การให้คะแนน
รายละเอียดการดําเนินงาน
๐.๒ ๐.๔ ๐.๖ ๐.๘
๒๓.๑ ความชุกของผู้สูบบุหรี่ของประชากรไทย อายุ 15 ปี
๒๒ ๒๐ ๑๘ ๑๖
ขึ้นไป
๕

ความชุกของการบริโภคสุรา ของประชาชน อายุ ๑๕ ปีขึ้นไป ไม่เกินเกณฑ์ระดับประเทศ
เกณฑ์การให้คะแนน
รายละเอียดการดําเนินงาน
๐.๒ ๐.๔ ๐.๖ ๐.๘
๒๓.๒ ความชุกของผู้ดมื่ สุราของประชากรไทย อายุ 15 ปีขึ้น ๑๗ ๑๕ ๑๓ ๑๑
ไป

สูตรคํานวณ
๒๓.๑ ความชุกของผู้สูบบุหรี่ของประชากรไทย อายุ 15 ปีขึ้นไป
จํานวนผู้อายุ ๑๕ ปี ขึ้นไป ที่มีประวัติสูบบุหรี่
=
จํานวนประชาการไทยอายุ ๑๕ ปีขั้นไป ทั้งหมด
๒๓.๒ ความชุกของผู้ดมื่ สุราของประชากรไทย อายุ 15 ปีขึ้นไป
จํานวนผู้อายุ ๑๕ ปี ขึ้นไป ที่มีประวัติสูบดื่มสุรา
=
จํานวนประชาการไทยอายุ ๑๕ ปีขั้นไป ทั้งหมด

๑.๐
๑๔

๑.๐
๙

X ๑๐๐

X ๑๐๐

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หน่วยวัด

๒๓.๑ ความชุกของผู้สูบบุหรี่ของประชากรไทย อายุ
15 ปีขึ้นไป
๒๓.๒ ความชุกของผู้ดมื่ สุราของประชากรไทย อายุ
15 ปีขึ้นไป

ร้อยละ

ผลการดําเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
2557
2558
2559

ร้อยละ

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : ใช้ข้อมูลจาก ระบบ HOSxPและ การสํารวจข้อมูล
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด
นายเฉลียว ตามสีรัมย์
โทรศัพท์ที่ทํางาน 044-611562 ต่อ 126-127

กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สสจ.บุรีรมั ย์
โทรศัพท์มือถือ 08-๑๒๖๖-0๓๔๗

ผู้จัดเก็บข้อมูล
นายวัชรพันธ์ แน่ประโคน
โทรศัพท์ที่ทํางาน 044-611562 ต่อ 126-127

กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สสจ.บุรีรมั ย์
โทรศัพท์มือถือ 08-8580-5052
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ยุทธศาสตร์กระทรวง (๔E)
แผนงานกระทรวง
โครงการกระทรวง
ตัวชี้วัดกระทรวง
เป้าประสงค์ สสจ.บุรีรัมย์
กลยุทธ์ สสจ.บุรีรัมย์
นโยบาย นพ.สสจ.บุรีรัมย์
ชื่อตัวชี้วัด
เกณฑ์เป้าหมาย ปี ๒๕๖๐
น้ําหนัก
หน่วยรับประเมิน

๑. Prevention & Promotion Excellence
๓. การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
๙. โครงการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
๒๓. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานควบคุมการบริโภคบุหรี่ สุรา และการบําบัดผู้สูบ
บุหรี่ สุรา
๓. ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพดี อัตราป่วย อัตราการตาย จากโรคที่สําคัญที่เป็นปัญหา
และป้องกันได้ ในทุกกลุ่มวัยลดลงอย่างต่อเนื่อง
๕. สร้างระบบการจัดการโรคที่สําคัญที่เป็นปัญหาและป้องกันได้ของหมู่บ้าน ชุมชน ด้วย
วาระสุขภาพเชิงพื้นที่ ผสานการมีส่วนร่วมเข้มแข็งของประชาชนเป้าหมาย
๒๓.๓ร้อยละของผู้ติดบุหรี่ สุรา ที่ได้รับการบําบัดตามเกณฑ์
ร้อยละ ๔๐
หน่วยวัด
ร้อยละ
ร้อยละ ๐.25๐๐
ประเภท KPI  Evaluation  Monitoring
คปสอ.
รพช.
สสอ.

คําอธิบาย
เพื่อให้หน่วยบริการ มีการจัดบริการเลิกบุหรี่แก่ผสู้ ูบบุหรี่ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยโรคเรือ้ รัง ผู้ที่มีประวัติการสูบบุหรี่
ได้รับการบําบัดรักษาตามแนวทางการดูแลบําบัดรักษา ผู้สูบบุหรี่อย่างถูกต้อง และเป็นการป้องกันและบรรเทาอาการ
รุนแรงของโรคที่อาจเกิดขึ้นในผู้ป่วยกลุ่มนี้
1. โรคเรื้อรัง หมายถึง โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหืด โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคหัวใจ โรคหลอด
เลือดสมอง (Stroke)
2. ผู้ป่วยโรคเบาหวาน หมายถึง ผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรค/ขึ้นทะเบียนโดยสถานบริการด้วย Principle
Diagnosis ด้วยรหัส ICD-๑๐ : E๑๐-E๑๔ และมารักษาในรอบ ๑ ปีทั้งหมด
๓. ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง หมายถึง ผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรค/ขึ้นทะเบียนโดยสถานบริการด้วยPrinciple
Diagnosis ด้วยรหัส ICD-๑๐ : I๑๐-I๑๕และมารักษาในรอบ ๑ ปีทั้งหมด
๔. ผู้ป่วยโรคหืด หมายถึง ผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรค/ขึ้นทะเบียนโดยสถานบริการด้วยPrinciple Diagnosis
ด้วยรหัส ICD-๑๐ : J๔๕-J๔๕๙และมารักษาในรอบ ๑ ปีทั้งหมด
5. ผู้ ป่ว ยโรคปอดอุ ดกั้นเรื้อ รัง หมายถึ ง ผู้ที่ ได้รับการวินิ จฉัยว่าเป็ นโรค/ขึ้นทะเบียนโดยสถานบริการด้ วย
Principle Diagnosis ด้วยรหัส ICD-๑๐ : J๔๔-J๔๔๙ และมารักษาในรอบ ๑ ปีทั้งหมด
6. ผู้ ป่ ว ยโรคหั ว ใจ หมายถึ ง ผู้ ที่ ได้ รั บ การวิ นิ จ ฉั ย ว่ าเป็ น โรค/ขึ้ น ทะเบี ย นโดยสถานบริ ก ารด้ วยPrinciple
Diagnosis ด้วยรหัส ICD-๑๐ : I๒๐-I๒๕๙และมารักษาในรอบ ๑ ปีทั้งหมด
๗. ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) หมายถึง ผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรค/ขึ้นทะเบียนโดยสถานบริการ
ด้วยPrinciple Diagnosis ด้วยรหัส ICD-๑๐: I๖๐-I๖๙๙และมารักษาในรอบ ๑ ปีทั้งหมด
8. ผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่สูบบุหรี่ หมายถึงผู้ป่วยโรคเรื้องรัง ๖ โรค ที่มีพฤติกรรมสูบบุหรี่จากการซักประวัติในการ
รับบริการสุขภาพในรอบ ๑ ปี
9. ผู้สูบบุหรี่(ประชาชนทั่วไป) หมายถึง ประชาชนทั่วไป ที่มีพฤติกรรมสูบบุหรี่จากการซักประวัติในการรับ
บริการสุขภาพว่า “สูบบุหรี่”
10. ผู้เลิกบุหรี่ได้สําเร็จ หมายถึง ผู้สูบบุหรี่ที่เข้ารับบริการเลิกบุหรี่ที่คลินิกอดบุหรี่ตามมาตรฐาน อย่างน้อย ๓
เดือน
11. ผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ดื่มสุรา หมายถึง ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ๖ โรค ที่มีพฤติกรรมดื่มสุราจากการซักประวัติในการ
รับบริการสุขภาพในรอบ ๑ ปี
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12. ผู้ดื่มสุรา(ประชาชนทั่วไป) หมายถึง ประชาชนทั่วไป ที่มีพฤติกรรมดื่มสุราจากการซักประวัติในการรับ
บริการสุขภาพว่า “ดื่มสุรา”
๑๓. ผู้เลิกดื่มสุราได้สําเร็จ หมายถึง ผู้ดื่มสุราที่เข้ารับบริการบําบัดเพื่อเลิกสุราตามมาตรฐาน และสามารถเลิกได้
อย่างน้อย ๓ เดือน
14. การบันทึกข้อมูลการบําบัดผู้ติดบุหรี่ สุรา ดังนี้
- ผู้ สู บ บุ ห รี่ ที่ ไ ด้ รั บ การประเมิ น ระดั บ ความรุ น แรงของการเสพติ ด สารนิ โ คติ น ตามแบบประเมิ น
Fagerstrom Test ได้ ผ ลคะแนน๑ – ๑๐ คะแนนแสดงว่ า มี ร ะดั บ การเสพติ ด นิ โ คติ น ค่ อ นข้ า งต่ํ า – รุ น แรง
ให้รหัสเป็น F๑๗๑ – F๑๗๒
- ผู้ติดสุราได้รับการประเมินระดับความรุนแรงของการติดสุราแสดงว่า มีระดับการติดสุราค่อนข้างต่ํา–
รุนแรง ให้รหัสเป็น F๑๐๑ – F๑๐๒
-- การบําบัดรักษาผู้ติดสารนิโคตีนให้รหัส Z ๕๐๘
- การบําบัดผู้ติดสุรา ให้รหัส Z๕๐๒
เกณฑ์การให้คะแนน รอบที่ ๑
ขั้นตอน
รายละเอียดการดําเนินงาน
ที่
๑
การเตรียมความพร้อมในการดําเนินงาน บําบัดผู้ติดบุหรี่ สุรา
รายละเอียดการดําเนินงาน
๑.๑. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการดําเนินงานบําบัดผูต้ ิดบุหรี่ สุรา ระดับ
อําเภอ โดยมีนายอําเภอเป็นประธานและคณะกรรมการจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
๑.๒. คณะกรรมการการดําเนินงานบําบัดผูต้ ิดบุหรี่ สุรา มีการประชุมหรือ
วางแผนงาน/โครงการร่วมกัน อย่างน้อย ๒ครั้งต่อปี
๒

ไม่มี

มี

การดําเนินงานบําบัดผู้ติดบุหรี่ สุราตามมาตรฐาน
รายละเอียดการดําเนินงาน
๒.๑. มีการบําบัดและการบันทึกข้อมูลผู้ทไี่ ด้รบั การวินิจฉัยเป็นผูต้ ิดบุหรี่ สุรา
ตามมาตรฐานการให้รหัส ICD ๑๐
๒.๒. มีการบันทึกข้อมูลการให้การบําบัดต่อเนื่องของผู้ติดบุหรี่ สุรา อย่างน้อย
๔ ครั้งใน ๓ เดือน

๓

เกณฑ์การให้คะแนน
๐.๐๐
๐.๕๐
ไม่มี
มี

เกณฑ์การให้คะแนน
๐.๐๐
๐.๕๐
ไม่มี
มี
ไม่มี

มี

การดําเนินงานการให้บริการบําบัดบุหรี่ สุราร่วมกับงาน NCD คุณภาพ
รายละเอียดการดําเนินงาน
๓.๑. มีแผนงาน/โครงการในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
๓.๒. จัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
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เกณฑ์การให้คะแนน
๐.๐๐
๐.๕๐
ไม่มี
มี
ไม่มี
มี

คู่มือคําอธิบายตัวชีว้ ัด
การปฏิบัติราชการของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๐

เกณฑ์การให้คะแนน รอบที่ ๑ (ต่อ)
ขั้นตอน
รายละเอียดการดําเนินงาน
ที่
๔
การจัดบริการคลินิกอดบุหรี่ตามมาตรฐาน
เกณฑ์การให้คะแนน

๕

กิจกรรมดําเนินงาน

นน.

๔.๑.ร้อยละผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มี
ประวัติสูบบุหรี่เข้ารับการรักษาใน
คลินิกอดบุหรี่
๔.๒.ร้ อ ยละผู้ ป่ ว ยโรคเรื้ อ รั ง ที่ มี
ประวัติสูบบุหรี่เข้ารับการรักษาใน
คลินิกอดบุหรี่และเลิกได้สําเร็จ
๔.๓.ร้อยละผู้ประวัติสูบบุหรี่เข้ารับ
การรักษาในคลินิกอดบุหรี่
๔.๔. ร้อยละผู้มีประวัติสูบบุหรี่เข้า
รับการรักษาในคลินิกอดบุหรี่และ
เลิกได้สําเร็จ
รวม

คะแนน คะแนนถ่วง
ที่ได้
น้ําหนัก
๐.๘ ๑.๐
(Ci)
(WixCi)
๗๐ ๘๐
C๑
W๑xC๑

๐.๒

๐.๔

๐.๖

๐.๒๕

๔๐

๕๐

๖๐

๐.๒๕

๒

๔

๖

๘

๑๐

C๒

W๒xC๒

๐.๒๕

๒

๔

๖

๘

๑๐

C๓

W๓xC๓

๐.๒๕

๑

๒

๓

๔

๕

C๔

W๔xC๔

๑.๐๐

∑(wixci)

การจัดบริการคลินิกบําบัดสุราตามมาตรฐาน
เกณฑ์การให้คะแนน
๐.๒

๐.๔

๐.๖

๐.๘

๐.๒๕

๒๐

๓๐

๔๐

๖๐

คะแนน คะแนนถ่วง
ที่ได้
น้ําหนัก
๑.๐
(Ci)
(WixCi)
๕๐
C๑
W๑xC๑

๐.๒๕

๒

๔

๖

๘

๑๐

C๒

W๒xC๒

๐.๒๕

๒

๔

๖

๘

๑๐

C๓

W๓xC๓

๐.๒๕

๑

๒

๓

๔

๕

C๔

W๔xC๔

กิจกรรมดําเนินงาน

นน.

๕.๑.ร้อยละผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มี
ประวัติดื่มสุราเข้ารับการรักษาใน
คลินิกบําบัดสุรา
๕.๒. ร้ อ ยละผู้ ป่ ว ยโรคเรื้ อ รั ง ที่ มี
ประวัติ ดื่มสุ ราเข้ารับ การรัก ษาใน
คลินิกบําบัดสุราและเลิกได้สําเร็จ
๕.๓.ร้อยละผู้ประวัติดื่มสุราเข้ารับ
การรักษาในคลินิกบําบัดสุรา
๕.๔. ร้อยละผู้มีประวัติดื่มสุราเข้า
รั บ การรั ก ษาในคลิ นิ ก บํ า บั ด สุ ร า
และเลิกได้สําเร็จ
รวม

๑.๐๐

∑(wixci)
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คู่มือคําอธิบายตัวชีว้ ัด
การปฏิบัติราชการของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๐

เกณฑ์การให้คะแนน รอบที่ ๒
ขั้นตอน
รายละเอียดการดําเนินงาน
ที่
๑-๒ การจัดบริการคลินิกอดบุหรี่ตามมาตรฐาน
เกณฑ์การให้คะแนน

๓-๕

กิจกรรมดําเนินงาน

นน.

๑.ร้อยละผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มี
ประวัติสูบบุหรี่เข้ารับการรักษาใน
คลินิกอดบุหรี่
๒ .ร้ อ ยละผู้ ป่ วย โรคเรื้ อ รั ง ที่ มี
ประวัติสูบบุหรี่เข้ารับการรักษาใน
คลินิกอดบุหรี่และเลิกได้สําเร็จ
๓.ร้อยละผู้ประวัติสูบบุหรี่เข้ารับ
การรักษาในคลินิกอดบุหรี่
๔. ร้ อ ยละผู้ มี ป ระวั ติ สู บ บุ ห รี่เข้ า
รับการรักษาในคลินิกอดบุหรี่และ
เลิกได้สําเร็จ
รวม

คะแนน คะแนนถ่วง
ที่ได้
น้ําหนัก
๑.๖ ๒.๐
(Ci)
(WixCi)
๗๐ ๘๐
C๑
W๑xC๑

๐.๔

๐.๘

๑.๒

๐.๒๕

๔๐

๕๐

๖๐

๐.๒๕

๒

๔

๖

๘

๑๐

C๒

W๒xC๒

๐.๒๕

๒

๔

๖

๘

๑๐

C๓

W๓xC๓

๐.๒๕

๑

๒

๓

๔

๕

C๔

W๔xC๔

๑.๐๐

∑(wixci)

การจัดบริการคลินิกบําบัดสุราตามมาตรฐาน
เกณฑ์การให้คะแนน
๐.๖

๑.๒

๑.๘

๒.๔

๐.๒๕

๒๐

๓๐

๔๐

๖๐

คะแนน คะแนนถ่วง
ที่ได้
น้ําหนัก
๓.๐
(Ci)
(WixCi)
๕๐
C๑
W๑xC๑

๐.๒๕

๒

๔

๖

๘

๑๐

C๒

W๒xC๒

๐.๒๕

๒

๔

๖

๘

๑๐

C๓

W๓xC๓

๐.๒๕

๑

๒

๓

๔

๕

C๔

W๔xC๔

กิจกรรมดําเนินงาน

นน.

๑.ร้อยละผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มี
ประวัติดื่มสุราเข้ารับการรักษาใน
คลินิกบําบัดสุรา
๒. ร้ อ ยละผู้ ป่ วยโรคเรื้ อ รั ง ที่ มี
ประวัติ ดื่มสุ ราเข้ารับ การรัก ษาใน
คลินิกบําบัดสุราและเลิกได้สําเร็จ
๓.ร้อยละผู้ประวัติดื่มสุราเข้ารับ
การรักษาในคลินิกบําบัดสุรา
๔. ร้อยละผู้มีประวัติดื่มสุราเข้ารับ
การรักษาในคลิ นิก บํ าบั ด สุราและ
เลิกได้สําเร็จ
รวม

๑.๐๐

∑(wixci)

สูตรคํานวณ
๔.๑. ร้อยละผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มีประวัตสิ ูบบุหรีเ่ ข้ารับการรักษาในคลินิกอดบุหรี่
จํานวนผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่สูบบุหรี่ และได้รับบริการเลิกบุหรี่ที่คลินิกอดบุหรี่
=
จํานวนผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่สูบบุหรี่ทงั้ หมด
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X ๑๐๐

คู่มือคําอธิบายตัวชีว้ ัด
การปฏิบัติราชการของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๐

๔.๒. ร้อยละผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มีประวัตสิ ูบบุหรีเ่ ข้ารับการรักษาในคลินิกอดบุหรี่และเลิกได้สําเร็จ
จํานวนผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่สูบบุหรี่สามารถเลิกบุหรี่ (อย่างน้อย ๖ เดือน)
=
จํานวนผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มีประวัตสิ ูบบุหรีเ่ ข้ารับการรักษาในคลินิกอดบุหรี่ทั้งหมด
๔.๓. ร้อยละผู้ประวัตสิ ูบบุหรี่เข้ารับการรักษาในคลินิกอดบุหรี่
จํานวนผู้มีประวัตสิ ูบบุหรี่ และได้รบั บริการเลิกบุหรี่ที่คลินิกอดบุหรี่
=
จํานวนผู้ที่สูบบุหรี่ทั้งหมด

X ๑๐๐

X ๑๐๐

๔.๔. ร้อยละผูม้ ีประวัติสูบบุหรี่เข้ารับการรักษาในคลินิกอดบุหรี่และเลิกได้สําเร็จ
จํานวนผู้ป่วยที่สูบบุหรีส่ ามารถเลิกบุหรี่ (อย่างน้อย ๖ เดือน)
=
จํานวนผู้ที่มีประวัตสิ ูบบุหรีเ่ ข้ารับการรักษาในคลินิกอดบุหรี่ทั้งหมด

X ๑๐๐

๕.๑ ร้อยละผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มีประวัติดื่มสุราเข้ารับการรักษาในคลินิกบําบัดสุรา
จํานวนผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ดื่มสุรา และได้รับบริการบําบัดในคลินิกบําบัดสุรา
=
จํานวนผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ดื่มสุราทัง้ หมด

X ๑๐๐

๕.๒. ร้อยละผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มีประวัติดมื่ สุราเข้ารับการรักษาในคลินิกบําบัดสุราและเลิกได้สาํ เร็จ
จํานวนผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ดื่มสุราสามารถเลิกดื่มสุราได้สําเร็จ (อย่างน้อย ๖ เดือน)
=
จํานวนผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มีประวัตดิ ื่มสุราเข้ารับการรักษาในคลินิกบําบัดสุราทั้งหมด
๕.๓. ร้อยละผู้ประวัตดิ ื่มสุราเข้ารับการรักษาในคลินิกบําบัดสุรา
จํานวนผู้มีประวัตดิ ื่มสุรา และเข้ารับบริการบําบัดเพื่อเลิกสุราในคลินิกบําบัดสุรา
=
จํานวนผู้ที่ดื่มสุราทั้งหมด
๕.๔. ร้อยละผูม้ ีประวัติดื่มสุราเข้ารับการรักษาในคลินิกบําบัดสุราและเลิกได้สําเร็จ
จํานวนผู้ป่วยที่ดมื่ สุราและสามารถเลิกได้สําเร็จ (อย่างน้อย ๖ เดือน)
=
จํานวนผู้ที่มีประวัติดมื่ สุราเข้ารับการรักษาในคลินิกบําบัดสุราทั้งหมด

X ๑๐๐

X ๑๐๐

X ๑๐๐

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
๑.ร้อยละผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มีประวัติสูบบุหรี่เข้ารับการ
รักษาในคลินิกอดบุหรี่
๒. ผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มีประวัติสูบบุหรี่เข้ารับการรักษาใน
คลินิกอดบุหรี่และเลิกได้สําเร็จ
๓. ร้อยละผูป้ ระวัติสูบบุหรี่เข้ารับการรักษาในคลินิกอด
บุหรี่
๔. ผู้มีประวัติสูบบุหรี่เข้ารับการรักษาในคลินิกอดบุหรี่
และเลิกได้สําเร็จ
๕.ร้อยละผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มีประวัติดื่มสุราเข้ารับการ
รักษาในคลินิกบําบัดสุรา

หน่วย
วัด
ร้อยละ

ผลการดําเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
N/A
N/A
๗๑.๘๐

ร้อยละ

N/A

N/A

๑๑.๔๙

ร้อยละ

N/A

N/A

N/A

ร้อยละ

N/A

N/A

N/A

ร้อยละ

N/A

N/A

N/A
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คู่มือคําอธิบายตัวชีว้ ัด
การปฏิบัติราชการของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
๖. ผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มีประวัติดื่มสุราเข้ารับการรักษาใน
คลินิกบําบัดสุราและเลิกได้สําเร็จ
๗.ร้อยละผู้ประวัติดมื่ สุราเข้ารับการรักษาในคลินิกบําบัด
สุรา
๘. ผู้มีประวัติดื่มสุราเข้ารับการรักษาในคลินิกบําบัดสุรา
และเลิกได้สําเร็จ

หน่วย
วัด
ร้อยละ

ผลการดําเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
N/A
N/A
N/A

ร้อยละ

N/A

N/A

N/A

ร้อยละ

N/A

N/A

N/A

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล
1. ข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ จัดเก็บตามแนวทางการประเมินผลทีก่ ําหนดในแนวทางการประเมินผล
2. ฐานข้อมูล๔๓แฟ้ม
3. ข้อมูลจาก Data Center
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด
นางศันสนีย์ ภัทรศรีวงษ์ชัย
โทรศัพท์ที่ทํางาน ๐๔๔-๖๑๑๕๖๒ ต่อ ๑๒๑-๑๒๒

กลุ่มงานควบคุมโรค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรรี ัมย์
โทรศัพท์มือถือ ๐๘๑-๗๒๕๖๗๑๑

ผู้จัดเก็บข้อมูล
นางรัชดาพร นิตย์กระโทก
โทรศัพท์ที่ทํางาน ๐๔๔-๖๑๑๕๖๒ ต่อ ๑๒๑-๑๒๒
นายคมกริช ศรีชาดา
โทรศัพท์ที่ทํางาน ๐๔๔-๖๑๑๕๖๒ ต่อ ๑๒๑-๑๒๒

กลุ่มงานควบคุมโรค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรรี ัมย์
โทรศัพท์มือถือ ๐๙๔-๑๕๔๒๒๙๕
กลุ่มงานควบคุมโรค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรรี ัมย์
โทรศัพท์มือถือ ๐๘๙ -๑๖๙๐๐๒๘
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