
 รายงานผลการประเมินตนเอง (self Assessment Report)

ผู้รายงาน นางวรรณชนก ลิ้มจ ารูญ โทรศัพท์ 02 2590 4438
1) ข้อมูลผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การให้คะแนน : 

5 เดือนแรก (ตุลาคม 2559-กมุภาพนัธ์ 2560)  และ 5 เดือนหลัง (มีนาคม 2560-กรกฎาคม 2560)
ระดับ รายละเอียดการประเมนิ

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้

1 ก าหนดผู้รับผิดชอบงานการเฝ้าระวังในระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดล้อมตาม
บทบาทหน้าทีข่องหน่วยงานอยา่งชัดเจน

0.5 0.5 ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

2  จดัท ารายละเอยีด(Template)รายการขอ้มูลเพือ่การเฝ้าระวังในระบบส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยส่ิงแวดล้อมตามบทบาทหน้าทีข่องหน่วยงานพร้อมขอ้มูลให้ครบถว้น

1 1 0.5

  จดัท าแผนการด าเนินงาน การเฝ้าระวังในระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดล้อม
ของหน่วยงาน ทีค่รอบคลุมการส ารวจ จดัเกบ็ รวบรวม และวิเคราะห์ขอ้มูล โดยมี
รายละเอยีดระดับกจิกรรม และระยะเวลาในระดับสัปดาห์ โดยติดต่อประสานงานศูนย์
อนามัย และฝ่ายเลขาคณะอนุกรรมการพฒันาระบบเฝ้าระวังการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
ส่ิงแวดล้อมกรมอนามัย

 

3 จดัท าขอ้มูลพืน้ฐาน (Baseline) และขอ้มูลยอ้นหลัง 10 ปีตามรายการตัวชี้วัดทีห่น่วยงาน
รับผิดชอบ

0.5 0.5 0.5

4 ส ารวจ จดัเกบ็ รวบรวม ขอ้มูล อยา่งเป็นระบบ ครบถว้น น่าเชื่อถอื ตามระยะเวลาและ
รายละเอยีดทีจ่ดัท าไว้ในขั้นตอนที ่2 (ยกเว้นขอ้มูลทีม่ีการรายงานในระบบ Health Data 
Center กระทรวงสาธารณสุข)

1 1 1.5

5 น าขอ้มูลจากขั้นตอนที ่3 มา วิเคราะห์ ประเมิน สถานะหรือสภาวะของบุคคล ชุมชนหรือ
ส่ิงแวดล้อมตามบทบาทหน้าทีห่น่วยงานในระดับเขตสุขภาพ โดยแบ่งกลุ่ม (Classify) ชุมชน
และส่ิงแวดล้อม ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 
1. กลุ่มปกติ (Normal)  2. กลุ่มเส่ียง (Risk)  3. กลุ่มป่วย (Ill)  
 สรุปรายงานผลและแสดงถงึปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดล้อม 
(Intervention) ทีใ่ช้ด าเนินการ ให้กบัคณะอนุกรรมการเฝ้าระวังในระบบส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยส่ิงแวดล้อม และศูนยอ์นามัยทุกศูนย ์ตามระยะเวลาทีก่ าหนด

1 1 1

6 สรุปผลการด าเนินงานและถอดบทเรียน 1 1 1.5
5 5 5 0

 

5 เดือนหลัง

ตวัชี้วัดที ่17 : ระดบัความส าเร็จของการด าเนินงานการเฝ้าระวังในระบบส่งเสริมสุขภาพและ อนามยัสิ่งแวดล้อม ส าหรับส านัก/ กอง

กรณีตัวชี้วดัเชิงขั้นตอน ส าหรับตัวชี้วดัการเฝ้าระวงัทีม่ีรอบจัดเก็บข้อมูลราย 1 และ 3 เดือน

5 เดือนแรก

คะแนนรวม

ตวัชีว้ดัที่17
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5 เดือนแรก (ตุลาคม 2559-กมุภาพนัธ์ 2560)  และ 5 เดือนหลัง (มีนาคม 2560-กรกฎาคม 2560)
ระดับ รายละเอียดการประเมนิ

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้

1 ก าหนดผู้รับผิดชอบงานการเฝ้าระวังในระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดล้อมตาม
บทบาทหน้าทีข่องหน่วยงานอยา่งชัดเจน

1 ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

2  จดัท ารายละเอยีด (Template) รายการขอ้มูลเพือ่การเฝ้าระวังในระบบส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัยส่ิงแวดล้อมตามบทบาทหน้าทีข่องหน่วยงาน พร้อม ขอ้มูลให้ครบถว้น

1 1

  จดัท าแผนการด าเนินงาน การเฝ้าระวังในระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดล้อม
ของหน่วยงาน ทีค่รอบคลุมการส ารวจ จดัเกบ็ รวบรวม และวิเคราะห์ขอ้มูล โดยมี
รายละเอยีดระดับกจิกรรม และระยะเวลาในระดับสัปดาห์ โดยติดต่อประสานงานศูนย์
อนามัย และฝ่ายเลขาคณะอนุกรรมการพฒันาระบบเฝ้าระวังการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
ส่ิงแวดล้อมกรมอนามัย

  

3 จดัท าขอ้มูลพืน้ฐาน (Baseline) และขอ้มูลยอ้นหลัง 10 ปีตามรายการตัวชี้วัดทีห่น่วยงาน
รับผิดชอบ

1 1

4 ส ารวจ จดัเกบ็ รวบรวม ขอ้มูล อยา่งเป็นระบบ ครบถว้น น่าเชื่อถอื ตามระยะเวลาและ
รายละเอยีดทีจ่ดัท าไว้ในขั้นตอนที ่2 (ยกเว้นขอ้มูลทีม่ีการรายงานในระบบ Health Data 
Center กระทรวงสาธารณสุข)

ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 1

5 น าขอ้มูลจากขั้นตอนที ่3 มา วิเคราะห์ ประเมิน สถานะหรือสภาวะของบุคคล ชุมชนหรือ
ส่ิงแวดล้อมตามบทบาทหน้าทีห่น่วยงานในระดับเขตสุขภาพ โดยแบ่งกลุ่ม (Classify) ชุมชน
และส่ิงแวดล้อม ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 
1. กลุ่มปกติ (Normal)  2. กลุ่มเส่ียง (Risk)  3. กลุ่มป่วย (Ill)  
 สรุปรายงานผลและแสดงถงึปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดล้อม 
(Intervention) ทีใ่ช้ด าเนินการ ให้กบัคณะอนุกรรมการเฝ้าระวังในระบบส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยส่ิงแวดล้อม และศูนยอ์นามัยทุกศูนย ์ตามระยะเวลาทีก่ าหนด

ไม่ประเมิน 1

6 สรุปผลการด าเนินงานและถอดบทเรียน 2 1
5 0 5 0

5 5

2) ปัจจัยสนับสนุนตอ่การด าเนินงาน
1. จังหวัดใช้กลไก MCH Board ในการบริหารจัดการการด าเนินงานมีการก ากับติดตาม มีระบบการให้ค าปรึกษา และส่งต่อระหว่างรพช.ทุกแห่งกับรพ.

จังหวัดหรือรพ. แม่ข่ายอย่างชัดเจน 

2. เพิม่ช่องางการติดต่อระหว่าผู้ปฏิบัติและผู้เชี่ยวชาญ เช่น line group  / facebook / โทรศัพท์ โดยมีสูติแพทย์ กุมารแพทย์ และผู้รับผิดชอบงาน

ในแผนกต่างๆ ของแม่และเด็ก ใน รพ.ระดับจังหวัด และ รพ. แม่ข่าย เป็น line manager และเป็นผู้ให้ค าแนะน าปรึกษา

3. มีการนิเทศ ติตตาม และให้ค าปรึกษาทัง้ทางด้านวิชาการ และการบริการจัดการแก้ไขปัญหาในพืน้ที ่สร้างสัมพันธไมตรีแก่พืน้ที ่

 มีความชัดเจนมากขึ้น 

กรณีตัวชี้วดัเชิงขั้นตอน ส าหรับตัวชี้วดัการเฝ้าระวงัทีม่ีรอบจัดเก็บข้อมูลราย 6 เดือนและ 1 ปี

5 เดือนแรก 5 เดือนหลัง

คะแนนรวม

หากหน่วยงาน มตีวัชี้วัดทีม่รีอบจัดเก็บทัง้ 2 กรณี ให้ใชค่้าเฉลี่ยของคะแนนทัง้ 2 กรณี

4. ในการพัฒนา Template มีการขอค าปรึกษา และข้อคิดเหฌนจากผู้เชี่ยวชาญื ทางวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญจากทีม HDC จึงท าให้  Template

ตวัชีว้ดัที่17
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3) ปัญหา/อุปสรรคตอ่การด าเนินงาน

4) หลักฐานอ้างอิง (ใหร้ะบชุื่อเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง และน าเอกสาร/หลักฐานน้ัน Upload ขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน)

ดังเอกสารแนบ

4) รายงานผลการด าเนินงานไตรมาส 1
5) ข้อมูลพืน้ฐาน (Baseline) และข้อมูลย้อนหลังปี 58-59
6) วิเคราห์ผลการด าเนินงานไตรมาส 1
7) Executive Summary MCH
8) แผนการด าเนินงานระบบเฝ้าระวังการตายมารดาและการเจริญเติบโตเด็กปฐมวัย

3) แบบเก็บข้อมูลการตายมารดารายเดือน

1) Template 
2) แบบมอบหมายงาน

1. พืน้ทีใ่ช้เคร่ืองมือในการบันทึกผลการด าเนินงานทีห่ลากหลาย

ตวัชีว้ดัที่17



 รายงานผลการประเมินตนเอง (self Assessment Report)
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 รายงานผลการประเมินตนเอง (self Assessment Report)

1. จังหวัดใช้กลไก MCH Board ในการบริหารจัดการการด าเนินงานมีการก ากับติดตาม มีระบบการให้ค าปรึกษา และส่งต่อระหว่างรพช.ทุกแห่งกับรพ.

2. เพิม่ช่องางการติดต่อระหว่าผู้ปฏิบัติและผู้เชี่ยวชาญ เช่น line group  / facebook / โทรศัพท์ โดยมีสูติแพทย์ กุมารแพทย์ และผู้รับผิดชอบงาน

ตวัชีว้ดัที่17
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1. พืน้ทีใ่ช้เคร่ืองมือในการบันทึกผลการด าเนินงานทีห่ลากหลาย

ตวัชีว้ดัที่17


