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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. People Excellence (บุคลากรเป็นเลิศ)
11. การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนด้านสุขภาพ
4. การพัฒนาเครือข่ายกําลังคนด้านสุขภาพ
78. ร้อยละครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพของตนเองได้ตามเกณฑ์ที่กําหนด
9. บุคลากรทางการแพทย์ บุคลากรสุขภาพทั้งใน และนอกระบบสาธารณสุข มีคณ
ุ ภาพ มี
ความสุข ความมุ่งมั่น และความภาคภูมิใจในการปฏิบัตภิ ารกิจด้านสุขภาพเพื่อประชาชน
16. พัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรการสาธารณสุข และเครือข่ายสุขภาพประชาชนให้มี
ความสุข ความมุ่งมั่น และความภาคภูมิใจในการปฏิบัตภิ ารกิจด้านสุขภาพเพื่อประชาชน
๕๙. ร้อยละครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพของตนเองได้ตามเกณฑ์ที่กําหนด
ร้อยละ 43
หน่วยวัด
ร้อยละ
ร้อยละ ๑.๐๐๐๐
ประเภท KPI
 Evaluation  Monitoring
 คปสอ.
 รพช.
 สสอ.

คําอธิบาย
ครอบครัวที่มีศกั ยภาพในการดูแลสุขภาพของตนเองได้ตามเกณฑ์ที่กําหนด หมายถึง ครอบครัวที่มี อสค. ทํา
หน้าที่ดูแลสุขภาพ และสมาชิกในครอบครัวในการดูแลสุขภาพของตนเอง โดย
1. อสค.แสดงบทบาทได้แก่ (1) เป็นแกนนําปฏิบัติตนด้านสุขภาพทีม่ ีพฤติกรรม เป็นแบบอย่างให้ครอบครัว และ
เป็นผู้ดูแลสุขภาพของคนในครอบครัวตนเอง (2) ถ่ายทอดความรู้ให้คนในครอบครัวตนเองและช่วยเหลือผู้ที่อยู่ในภาวะ
พึ่งพิง (3) ประสานงานพัฒนาสุขภาพครอบครัวและเป็นเครือข่ายกับ อสม. โดยไม่ซ้ําซ้อนบทบาทกัน
2. สมาชิกในครอบครัวปฏิบตั ิตนในการดูแลสุขภาพตนเอง ได้แก่ (1) คุมอาหารอย่างเป็นรูปธรรม คือ กินแบบ
ลดหวาน ลดมัน ลดเค็ม ดื่มน้ําเปล่า (2) ดูแลการกินยาให้ตรงเวลาและไปพบแพทย์ตามนัด (3) ออกกําลังกายเช่น ออก
กําลังกายด้วยยางยืด และ(4) บํารุงรักษาจิตใจ
อาสาสมัครประจําครอบครัว หรือ อสค. หมายถึง สมาชิกคนใดคนหนึ่งของแต่ละครอบครัว ที่ได้รบั การคัดเลือก
และผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตร อสค. ที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด เพื่อทําหน้าที่ดูแลสุขภาพของสมาชิกในครอบครัว
ตนเอง
กรณีครอบครัวนั้นอยู่คนเดียวหรืออยู่ในภาวะพึ่งพิง
อาจคัดเลือกเพื่อนบ้านให้เข้ารับการอบรมและทําหน้าที่
อสค. ให้ครอบครัวนั้นได้
อสค. มีกิจกรรมการเยีย่ มบ้านร่วมกัน ดูแลประชาชนครอบครัวที่มผี ปู้ ่วยโรคไตเรื้อรัง ผูส้ ูงอายุติดเตียง และโรคไม่
ติดต่อเรื้อรัง เป็นต้น
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
1. การขึ้นทะเบียน อสค. และการประเมินผลศักยภาพครอบครัว โดยเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขในพื้นที่
2. รายงานตามฐานข้อมูล โปรแกรมบนเว็บไซด์กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน www.thaiphc.net
วิธีการประเมิน เชิงคุณภาพ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขร่วมกับ อสค. ประเมินศักยภาพครอบครัวของ อสค. ทุกคน พร้อมทั้งนําข้อมูลเข้าระบบ
รายงานการดําเนินงาน อสค. ผ่าน www.thaiphc.net
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เป้าหมายการพัฒนา
386,175 หลังคาเรือน
อสม. (คน)
อสค. (คน)
รวม (คน)
ร้อยละ

รอบ 3 เดือน
28,030
945
28,975
7.50

รอบ 6 เดือน
28,030
57,005
14.76

เกณฑ์การให้คะแนน รอบที่ 1
ตัวชี้วัด
ร้อยละครอบครัวทีม่ ีศักยภาพในการดูแลสุขภาพของตนเอง
ได้ตามเกณฑ์ที่กําหนด

รอบ 12 เดือน
28,030
28,030
169,125
43.79

1
12

เกณฑ์การให้คะแนน
2
3
4
13
14
15

5
16

1
41

เกณฑ์การให้คะแนน
2
3
4
42
43
44

5
45

เกณฑ์การให้คะแนน รอบที่ 2
ตัวชี้วัด
ร้อยละครอบครัวทีม่ ีศักยภาพในการดูแลสุขภาพของตนเอง
ได้ตามเกณฑ์ที่กําหนด

รอบ 9 เดือน
28,030
28,030
113,065
29.27

สูตรการคํานวณ
จํานวนครอบครัวที่มศี ักยภาพในการดูแลสุขภาพของตนเองได้ตามเกณฑ์ที่กําหนด
=
จํานวนครอบครัวทั้งหมด

X 100

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
๕๙. ร้อยละครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพ
ของตนเองได้ตามเกณฑ์ที่กําหนด

หน่วย
วัด
ร้อยละ

ผลการดําเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
255๗
255๘
255๙
n/a
n/a
n/a

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด
นางปาริชาติ เดี่ยวพานิช
โทรศัพท์ที่ทํางาน 0 4461 1562 ต่อ 124, 125

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
โทรศัพท์มือถือ 08 1966 5047

ผู้จัดเก็บข้อมูล
นางสาวเบญญา ลวกไธสง
โทรศัพท์ที่ทํางาน 0 4461 1562 ต่อ 124, 125
นายชนะชน แสนแก้ว
โทรศัพท์ที่ทํางาน 0 4461 1562 ต่อ 124, 125

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
โทรศัพท์มือถือ 08 1876 4980
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
โทรศัพท์มือถือ 08 6249 2466
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