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รายละเอียดประกอบตัวชี้วัดปีงบประมาณ 2566 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

 

ลำดับ   ตัวช้ีวัด 
กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

เกณฑ์/
เป้าหมาย 

การประเมินผล  
ปีงบประมาณ 2566 

ผู้รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 

หน้า ระยะ 1 ปี 
(ปีงบฯ 
2566) 

ประเมิน
เฉพาะ
จังหวัด 

ประเมิน 
คปสอ. 

กำหนด
เป็น 

MOU 
คปสอ. 

1 ร้อยละการ
ก่อหนี้
ผูกพันและ
การเบิกจ่าย
งบค่าบริการ
ทาง
การแพทย์ที่
เบิกจ่ายใน
ลักษณะงบ
ลงทุน (ค่า
เสื่อม) ของ 
คปสอ.ใน
สังกัด ปีงบ 
2566 

พัฒนา
ยุทธศาสตร์ฯ 

ระดับ 5 
ร้อยละ100 

  
/ นายชวกร  

อ่อนจันทร์ 
3 

2 ร้อยละของ
โรงพยาบาล
ที่มีบริการ
การแพทย์
ทางไกลตาม
เกณฑ์ที่
กำหนด 

พัฒนา
ยุทธศาสตร์ฯ 

- รพ.มีการ
จัดบริการ
การแพทย์
ทางไกล      
ร้อยละ 100 
- ผู้รับบริการ
ผ่านระบบ
การแพทย์
ทางไกล >= 
ร้อยละ 30 

  / นายธวัชชัย  
อรุณรัตน์ 
นายบดินทร์  
วงศ์สุวัฒน์ 

6 
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ลำดับ   ตัวช้ีวัด 
กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

เกณฑ์/
เป้าหมาย 

การประเมินผล  
ปีงบประมาณ 2566 

ผู้รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 

หน้า ระยะ 1 ปี 
(ปีงบฯ 
2566) 

ประเมิน
เฉพาะ
จังหวัด 

ประเมิน 
คปสอ. 

กำหนด
เป็น 

MOU 
คปสอ. 

3 ร้อยละของ
กลุ่มเป้าหม
าย มีดิจิทัล
ไอดี/เข้าถึง
ข้อมูล
สุขภาพส่วน
บุคคล และ
เข้าถึงระบบ
บริการ
สุขภาพแบบ
ไร้รอยต่อ 

พัฒนา
ยุทธศาสตร์ฯ 

- บุคลากร
สาธารณสุข 
ร้อยละ 100 
- ประชาชน 
>= ร้อยละ
30 

  / นายธวัชชัย  
อรุณรัตน์ 
นายบดินทร์  
วงศ์สุวัฒน์ 

10 

4 คปสอ. มี
การจัดทำ
งานวิจัยและ
พัฒนาให้
สอดคล้อง
กับปัญหา
ระดับอำเภอ 

พัฒนา
ยุทธศาสตร์ฯ 

ระดับ 5 

(อย่างน้อย  
1 เรื่อง) 

  / นายจิรพงษ์  
แสงทอง 
นายวินิจ   
อินพรหม 

15 
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นิยามตัวช้ีวัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  
ปีงบประมาณ 2566 

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
รหัสตัวช้ีวัด 0201 
ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละการก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายใน

ลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) ของ คปสอ.ในสังกัด ปีงบ 2566 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
ความเชื่อมโยงตัวชี้วัด (   ) ยุทธศาสตร์ 20 ปี กสธ. ( / ) ยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 12  

(   ) ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง (   ) ตำบลสุขภาวะ  
(   ) ภารกิจกลุ่มงาน  (   ) อ่ืน ๆ ............................................................. 

หมวด (   ) PP&P Excellence      (   ) Service Excellence 
(   ) People Excellence   ( / ) Governance Excellence 

แผนที่ แผนงานที่ 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 
โครงการที่ โครงการ ประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส 
ระดับการประเมินผล (   ) ระดับจังหวัด  ( / ) ระดับอำเภอ 
คำนิยามตัวช้ีวัด การบริหารจัดการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนคือ การ

ดำเนินงานของ คปสอ. โดยมีแผนบริหารงบกองทุนระยะยาว แผนการใช้จ่ายเงิน 
แผนการจัดหาพัสดุ สามารถดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน ลงนามในสัญญาและการ
เบิกจ่าย พร้อมกับมีการรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานจัดซื้อ/จ้าง ผ่านเว็ บไซด์  
www.NHSO.go.th ให้แล้วเสร็จ 

เกณฑ์เป้าหมาย 

 

ปีงบ 2566 ปีงบ 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปีงบ 2570 
ระดับ 5 

(ร้อยละ 100) 
ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ คปสอ.มีการบริหารจัดการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะ
งบลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพในการก่อหนี ้ผ ูกพันและการเบิกจ่ายภายใน
ปีงบประมาณที่ได้รับ 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย คปสอ.ทุกแห่ง 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1. แผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน 

2. Web site สปสช. (www.NHSO.go.th) 
3. ผลการสรุปแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน 
4. การประชุมติดตาม จนท.บริหารของโรงพยาบาลและผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ 
5. จากการประสาน ติดตามทางโทรศัพท์  และลงนิเทศติดตามในพื้นที่ 

แหล่งข้อมูล 1. Web site สปสช. (www.NHSO.go.th) 
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2. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 
3. กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาล 

รายการข้อมูล 1 1. คปสอ. มีแผนบริหารงบกองทุนระยะยาว (แผนพัฒนาหน่วยบริการ ,แผนงบ
ค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ในระยะ 3 ปี)  
2. มีการบูรณาการแผนและช่วยเหลือเกื้อกูลกันใน คปสอ. วงเงินที่จัดสรรโดยกลไก
การบริหาร (เพื ่อการดำเนินการตามจำเป็นของจังหวัดและเพื ่อขับเคลื ่อน
ยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 12)ต้องผ่านมติความเห็นชอบของคณะกรรมการ คปสอ. 
มีรายงานการประชุม คปสอ.พร้อมหนังสือนำส่งแผน ฯ ไปยัง สสจ.พัทลุง 
3. กระบวนการจัดซื ้อ/จัดหาตามรายการแผนการจัดหา และการจัดซื ้อจัดจ้าง  
สามารถก่อหนี้ผูกพันแล้วเสร็จ และลงนามในสัญญาภายในปีงบประมาณ 2566 
4. รายงานผลการจัดซื้อจัดหาผ่านเว็ปไซด์ของ สปสช. www.nhso.go.th ครบถ้วน 
ครอบคลุม และทันเวลา โดยมีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 90 ของงบประมาณได้รับ 
5. รายงานผลการจัดซื้อจัดหาผ่านเว็ปไซด์ของ สปสช. www.nhso.go.th ครบถ้วน 
ครอบคลุม และทันเวลา โดยมีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 100 ของงบประมาณได้รับ 

รายการข้อมูล 2 -  
สูตรคำนวณตัวชี้วัด  ให้ค่าคะแนน ผ่านเกณฑ์ ได้ 1 คะแนน 
ระยะเวลาประเมินผล 3 เดือน, 6 เดือน, 9 เดือน และ 12 เดือน 
เกณฑ์การประเมิน : ปี 2566: 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
1. มีแผนงบค่าบริการทาง
แพทย์ที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะงบลงทุน ปี 
2566 
2. มีแผนการจัดหาพัสดุปี 
2566 
 

1. มีแผนงบค่าบริการทางแพทย์
ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน  
2. มีแผนปฏิบัติงานและการ
เตรียมความพร้อมการจัดซื้อ
จัดหางบค่าบริการทาง
การแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะ
งบลงทุน 
3. มีการรายงานความก้าวหน้า
การดำเนินงานข้อมูลเว็ป สปส
ช.ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน 
4. รายการครุภัณฑ์ มีการก่อหนี้ 
ส่งมอบและเบิกจ่าย 
5. รายการสิ่งก่อสร้างมีการก่อ
หนี้ 

1. รายการสิ่งก่อสร้าง
มีการส่งมอบและ
เบิกจ่าย 
2. มีการรายงาน
ความก้าวหน้าการ
ดำเนินงานข้อมูลเว็ป 
สปสช. ครบถ้วน 
เป็นปัจจุบัน 

1. รายการครุภัณฑ์
สิ่งก่อสร้าง มีการเบิกจ่าย 
100 % 
2. จัดทำหนังสือขยาย
ระยะเวลาดำเนินการใน
กรณีดำเนินการไม่แล้วเสร็จ 
ในปี 2566  
3. จัดทำหนังสือขอใช้เงิน
เหลือจ่ายเข้าเงินบำรุง 
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วิธีการประเมินผล  1. ประมวลผลการดำเนินงานทุก เดือน จาก Web site สปสช. www.nhso.go.th 

2. ประมวลผลการดำเนินงานทุกเดือน จากการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการ สสจ.
พัทลุง  
3. การติดตามนิเทศงานผสมผสาน 2 รอบ 

เอกสารสนับสนุน รายงาน Web site สปสช. 
รายละเอียด 
ข้อมูลพื้นฐาน 
 

 

Baseline 
data 

หน่วย
วัด 

ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 2564 2565 

ระดับ
ความสำเร็จ
การบริหาร
จัดการงบ
ค่าบริการทาง
การแพทย์ที่
เบิกจ่ายใน
ลักษณะ 
งบลงทุนของ 
คปสอ. ผ่าน
เกณฑ ์(งบค่า
เสื่อม) 

ระดับ 5 5 5 5 5 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

นางจุรินทร์  เจริญผล 
นายชวกร  อ่อนจันทร์ 

หน่วยงานประมวลผล 
และจัดทำข้อมูล 

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สสจ.พัทลุง 

คะแนนเต็ม คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
วิธีการให้คะแนน ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน 1 หน่วยต่อ 1 คะแนน  
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ชื่อ – สกุล นายชวกร  อ่อนจนัทร์  โทรศัพท์ที่ทำงาน :  074- 606406 ต่อ 305 

โทรศัพท์มือถือ : 081-990-5188    E-mail : wakorn@hotmail.com 
ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

ชื่อ – สกุล นางจุรินทร ์ เจรญิผล โทรศัพท์ที่ทำงาน :  074 613 127 ต่อ 305 
โทรศัพท์มือถือ : 087-293-5160     E-mail : jp_rin@hotmail.com 

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(รอง นพ.สสจ.) 

ชื่อ – สกุล นายสุนทร คงทองสังข์ โทรศัพท์ที่ทำงาน :  074 613 127 ต่อ 201 
โทรศัพท์มือถือ : 081 963 7742  E-mail :  sunthorn6@gmail.com 

 
 

mailto:wakorn@hotmail.com
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ตัวช้ีวัด 0202 
ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีบริการการแพทย์ทางไกลตามเกณฑ์ที่กำหนด 
 กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
ความเชื่อมโยงตัวชี้วัด ( √ ) ยุทธศาสตร์ 20 ปี กสธ. (   ) ยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 12  

( √ ) ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง (   ) ตำบลสุขภาวะ  
(   ) ภารกิจกลุ่มงาน  (   ) อ่ืน ๆ ............................................................. 

หมวด (   ) PP&P Excellence      ( √ ) Service Excellence  
(   ) People Excellence   (   ) Governance Excellence 

แผนที่ Health Data Center https://hdcservice.moph.go.th 
โครงการที่  
ระดับการประเมินผล (   ) ระดับจังหวัด  (√ ) ระดับอำเภอ 
คำนิยามตัวช้ีวัด การบริการการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) หมายถึง การจัดระบบให้บริการ

ปรึกษา แนะนำ รักษา ติดตาม เยี่ยมบ้าน ระหว่างสถานพยาบาลแห่งหนึ่งไปยังอีก
สถานที่หนึ่ง เช่น บ้าน คลินิกชุมชนอบอุ่น รพ.สต. หรือสถานพยาบาลเครือข่ายอื่นๆ 
โดยอาศัยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และบันทึกการให้บริการในระบบสารสนเทศ
โรงพยาบาล (HIS: Hospital Information System) ด ้วยรห ัสมาตรฐานแฟ้ม 
Service (14) รหัสประเภทการมารับบริการ “5 การบริการการแพทย์ทางไกล 
Telehealth/Telemedicine”  
          บริการการแพทย์ทางไกลในตัวชี้วัดนี้ ครอบคลุมผู้ป่วยกลุ่มเปราะบาง ผู้ป่วย
สูงอายุในภาวะพึ่งพิง ผู้ป่วยติดบ้าน รหัส 1B1281 ผู้ป่วยติดเตียง รหัส 1B1282 จาก
ฐานข้อมูลการคัดกรองผู้สูงอายุ และผู้ป่วยโรคเบาหวาน รหัส E10-E14 โรคความดัน
โลหิตสูง I10-I15 จากรหัส ICD-10 กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื ้อรัง (Non-Communicable 
Diseases : NCD) 

โดยมีเกณฑ์ที่กำหนดให้ดำเนินการดังนี้  
1. เขตสุขภาพ คัดเลือกจังหวัด และโรงพยาบาล เป็นกลุ่มเป้าหมายที่จะต้อง

ดำเนินการให้สำเร็จมีผลการให้บริการในปีงบประมาณ 2566 อย่างน้อยเขตสุขภาพ
ล ะ  
3 จังหวัด และอย่างน้อยจังหวัดละ 3 โรงพยาบาล 

2. โรงพยาบาล จะต้องมีบริการการแพทย์ทางไกล และการเตรียมการ ดังนี้ 
2.1 ให้บริการสำหรับผู้ป่วยกลุ่มเปราะบาง และผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  
2.2 มีการจัดสรรบุคลากรเป็นทีมงานให้บริการอย่างต่อเนื ่อง  โดย

สามารถดำเนินการในรูปแบบกลุ่มงานภายใน งานภายใน หรือคณะกรรมการดิจิทัล
การแพทย์โรงพยาบาล ด้วยบุคลากรที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อปฏิบัติหน้าที่เร่งรัดการ



- 7 - 
 

จัดบริการสุขภาพดิจิทัล การแพทย์ทางไกล และอื ่น ๆ  (รายละเอียดตามร่าง
คณะกรรมการดิจิทัลการแพทย์โรงพยาบาล แนบท้าย) 

2.3 มีระบบสารสนเทศ Telemedicine / Telehealth  
2.4 มีกระบวนการต่อเนื่องกับบริการส่งยาถึงบ้าน  
2.5 มีเครือข่ายช่วยให้บริการ เช่น มี อสม. หรือญาติของผู้ป่วยร่วมอยู่ใน

ระบบบริการ 
3. โรงพยาบาล มีกระบวนการเรียกเก็บค่าบริการไปที่กองทุนต่างๆ 

 
เกณฑ์เป้าหมาย :  

• กลุ่มเป้าหมาย หมายถึง ผู้รับบริการที่เป็นผู้ป่วยกลุ่มเปราะบาง และผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 

• ปีงบประมาณ 68 – 70 คำนวณร้อยละจำนวนครั้งการมารับบริการการแพทย์ทางไกล เทียบกับจำนวน
ครั้งการมารับบริการทุกประเภท ตามรหัสมาตรฐานแฟ้ม Service (14) รหัสประเภทการมารับบริการ 

ปีงบประมาณ 66 ปีงบประมาณ 67 ปีงบประมาณ 68 ปีงบประมาณ 69 ปีงบประมาณ 70 
o รพ. 11 แห่ง 
o ผู้รับบริการ  

> ร้อยละ 30 

o รพ. 11 แห่ง 
o ผู้รับบริการ  

> ร้อยละ 40 

o รพ. 11 แห่ง 
o ผู้รับบริการ  

> ร้อยละ 50 

o รพ. 11 แห่ง 
o ผู้รับบริการ  

> ร้อยละ 60 

o รพ. 11 แห่ง 
o ผู้รับบริการ  

> ร้อยละ 70  
วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือให้มีการพัฒนาการให้บริการการแพทย์ทางไกลทั่วประเทศ 

2. เพ่ือให้ผู้ป่วยกลุ่มเปราะบาง ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สามารถเข้าถึงบริการ
การแพทย์ 
ได้มากข้ึน 

กลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งสิ้น 11 โรงพยาบาล 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล เก็บข้อมูลและรายงานผล ระดับโรงพยาบาล จังหวัด และเขตสุขภาพ จากระบบ 

Health data center โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานเขตสุขภาพ และ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ทำการดึงข้อมูลเพ่ือ  
1. บ่งชี้จังหวัดที่มีการให้บริการและจำนวนครั้งของการให้บริการในกลุ่มเป้าหมาย  
2. คำนวณร้อยละการให้บริการการแพทย์ทางไกลในปี 2568 - 2570 

แหล่งข้อมูล 1. Health Data Center https://hdcservice.moph.go.th  
2. ประสานใช้ข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการตามกลุ่มเป้าหมาย จาก สปสช. 

รายการข้อมูล 1 A = จำนวนครั้งของการมารับบริการการแพทย์ทางไกล (รหัสประเภทการมารับ
บริการ “5 การบริการการแพทย์ทางไกลTelehealth/ Telemedicine”) กลุ่มผู้ป่วย
ติดบ้าน รหัส 1B1281 ผู้ป่วยติดเตียง รหัส 1B1282 ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ICD-10 E10-
E14 โรคความดันโลหิตสูง I10-I15 
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รายการข้อมูล 2 B = จำนวนครั้งของการมารับบริการทุกประเภท กลุ่มผู้ป่วยติดบ้าน รหัส 1B1281 

ผู้ป่วยติดเตียง รหัส 1B1282 ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ICD-10 E10-E14 โรคความดันโลหิต
สูง I10-I15 

สูตรคำนวณตัวชี้วัด ปี 2566 – 2567  =  A 
ปี 2568 – 2570  =  (A/B) x 100 

ระยะเวลาประเมินผล 6 เดือน และ 12 เดือน 

เกณฑ์การประเมิน ปี 2566:  
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

- o รพ. มีการจัดบริการการแพทย์
ทางไกล ร้อยละ 50 

o ผู้รับบริการผา่นระบบการแพทย์
ทางไกล ร้อยละ 15 

- o รพ. มีการจัดบริการการแพทย์
ทางไกล ร้อยละ 100 

o ผู้รับบริการผา่นระบบการแพทย์
ทางไกล ร้อยละ 30 

 
 

วิธีการประเมินผล:  1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด กำกับติดตามโดยคณะทำงานธรรมาภิบาลด้าน
ข้อมูลและเทคโนโลยีสุขภาพระดับจังหวัด 

2. การตรวจราชการ โดยทีมนิเทศและตรวจราชการของสำนักงานเขตสุขภาพ  
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.) สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข และเครือข่าย 

3. การติดตามผ่านกองตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เอกสารสนับสนุน:  คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดเก็บและจัดส่งข้อมูล ตามโครงสร้างมาตรฐานข้อมูลด้าน

สุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2564 Version 2.4 รหัสมาตรฐาน
แฟ้ม Service (14) รหัสประเภทการมารับบริการ 
https://bps.moph.go.th/healthdata/wp-content/uploads/2021/03/2.4-
43File_Structure-020364.pdf    หรือลิงก์ย่อ  https://moph.cc/h0DBTprMn 

รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน 

Baseline data หน่วยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 2564 2565 

จำนวนครั้งของ
การมารับบริการ

การแพทย์
ทางไกล  

จำนวน - - เฉลี่ยจังหวัด 
(นำร่อง) 

จังหวัดละ  
800 ครั้ง  

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

นายธวัชชัย อรุณรัตน์/นายบดินทร์ วงศ์สุวัฒน์ งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
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หน่วยงานประมวลผล 
และจัดทำข้อมูล 

นายธวัชชัย อรุณรัตน์/นายบดินทร์ วงศ์สุวัฒน์ งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 

คะแนนเต็ม คะแนนเต็ม 2.5 คะแนน (ร้อยละของการเตรียมการเพ่ือจัดบริการการแพทย์
ทางไกลตามเกณฑ์ท่ีกำหนด) 

วิธีการให้คะแนน หลักเกณฑ์การให้คะแนน อัตราเพิ่มเป็นร้อยละของการจัดเตรียมเพื่อบริการฯ 
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน 1 หน่วยต่อ 2.5 คะแนน 
ร้อยละ       20 เท่ากับ 0 คะแนน 
ร้อยละ 40 เท่ากับ 1 คะแนน 
ร้อยละ  60 เท่ากับ 1.5 คะแนน 
ร้อยละ      80 เท่ากับ 2 คะแนน 
ร้อยละ 100 เท่ากับ 2.5 คะแนน  

คะแนนเต็ม คะแนนเต็ม 2.5 คะแนน (สัดส่วนคิดเป็นร้อยละการให้บริการการแพทย์ทางไกลตาม
เกณฑ์ที่กำหนด) 

วิธีการให้คะแนน หลักเกณฑ์การให้คะแนน ร้อยละของข้อมูลที่ให้บริการการแพทย์ทางไกลจาก
ภาพรวมทั้งจังหวัดช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน 1 หน่วยต่อ 2.5 คะแนน 
ร้อยละ       10 เท่ากับ .5 คะแนน 
ร้อยละ 15 เท่ากับ 1 คะแนน 
ร้อยละ  20 เท่ากับ 1.5 คะแนน 
ร้อยละ      25 เท่ากับ 2 คะแนน 
ร้อยละ 30 เท่ากับ 2.5 คะแนน  

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ชื่อ – สกุล : นายธวชัชัย อรณุ
รัตน์   

โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 305  

โทรศัพท์มือถือ : 081 097 0863 E-mail : aroonrat2003@hotmail.com  
ชื่อ – สกุล : นายบดินทร์ วงศ์

สุวัฒน์  
โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 305  

โทรศัพท์มือถือ : 098 705 0010 E-mail : bordin.wong@moph.go.th 
ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

ชื่อ – สกุล :   นางจุรินทร์ เจริญ
ผล   

โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 305  

โทรศัพท์มือถือ :  08 7293 5160  E-mail : jp_rin@hotmail.com   
ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(รอง นพ.สสจ.) 

ชื่อ – สกุล :   นายสุนทร  คงทอง
สังข ์

โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ203  

โทรศัพท์มือถือ : 0 81963 7742    E-mail :  sunthorn6@gmail.com 

  

mailto:jp_rin@hotmail.com
mailto:sunthorn6@gmail.com
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รหัสตัวช้ีวัด 0203 
ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย มีดิจิทัลไอดี/เข้าถึงข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล และเข้าถึงระบบ

บริการสุขภาพแบบไร้รอยต่อ 
   1) ร้อยละของบุคลากรสาธารณสุข มี ดิจิทัลไอดี  
   2) ร้อยละของประชาชน มี ดิจิทัลไอดี เพ่ือเข้าถึงข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล 
        และเข้าถึงระบบบริการสุขภาพแบบไร้รอยต่อ 

 กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
ความเชื่อมโยงตัวชี้วัด ( √ ) ยุทธศาสตร์ 20 ปี กสธ. (   ) ยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 12  

( √ ) ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง (   ) ตำบลสุขภาวะ  
(   ) ภารกิจกลุ่มงาน  (   ) อ่ืน ๆ ............................................................. 

หมวด (   ) PP&P Excellence      ( √ ) Service Excellence  
(   ) People Excellence)   (   ) Governance Excellence 

แผนที่  
โครงการที่  
ระดับการประเมินผล (   ) ระดับจังหวัด  (√ ) ระดับอำเภอ 
คำนิยามตัวช้ีวัด ดิจิทัลไอดี (Digital Identity หรือ Digital ID) หมายถึง ชุดของข้อมูลหรือคุณลักษณะที่

รวบรวมและบันทึกในรูปแบบดิจิทัล เพ่ือใช้ระบุตัวบุคคลในการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ด้านสุขภาพ ผ่านระบบการลงทะเบียนและพิสูจน์ตัวตนของระบบ Identity provider 
(IdP) เพ่ือยกระดับการให้บริการแก่ประชาชน และช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้รับบริการ 
สามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพของตนเอง แม้จะเข้ารับการรักษาจากหน่วยบริการสุขภาพ
หลายแห่ง                                                 
ระบบ Identity provider (IdP) หมายถึง ระบบกลางสำหรับบริหารจัดการข้อมูล 
Digital ID เพ่ือสนับสนุนกระบวนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ด้านสุขภาพ ของ
บุคคลากรสาธารณสุข(บุคคลธรรมดา) และประชาชนที่เข้ารับบริการในหน่วยบริการ
สุขภาพ ผ่านแพลตฟอร์มหมอพร้อม เช่น การตรวจพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล 
(Electronic Know Your Customer : e KYC) ช่วยลดขั้นตอนในการยืนยันตัวตนก่อน
เข้ารับบริการด้านสุขภาพ ประหยัดเวลา ลดภาระในการติดต่อหรือใช้บริการจากหน่วย
บริการภาครัฐ 
*** ระบบ IdP ของกระทรวงสาธารณสุขดำเนินการสอดคล้องตามมาตรฐาน และผ่าน
การพิจารณารับรองจาก  
1. สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Transactions 
Development Agency: ETDA ตาม “ประกาศข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยการ
พิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล” และ                                                                                                                                                                                                                                                              
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2. สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) หรือ Digital Government 
Development Agency (Public Organization) (DGA) ตาม มาตรฐานรัฐบาลดิจิทัล 
Digital Government Standard ว่าด้วย แนวทางการจัดทำกระบวนการและการ
ดำเนินงานทางดิจิทัล เรื่องการใช้ดิจิทัลไอดีสำหรับบริการภาครัฐ แล้ว  
บุคลากรสาธารณสุข หมายถึง บุคลากรสาธารณสุขทั้งหมด (ทุกประเภทการจ้าง) ได้แก่ 
ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว (ยกเว้น ลูกจ้างรายคาบ /
รายวัน/จ้างเหมาบริการ) พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ในหน่วยงานสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข (กรม เขตสุขภาพ รพศ. รพท. และหน่วยงานในความรับผิดชอบของ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด) ทุกระดับ ทุกสายงาน (อ้างอิงจากระบบฐานข้อมูล 
HROPS) 
ประชาชน หมายถึง ประชาชนในพื้นท่ีความรับผิดชอบของหน่วยบริการในจังหวัด ทุกคน 
(อ้างอิงตามฐานข้อมูลประชากรในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ วันที่ 1 เมษายน 
2565) 

เกณฑ์เป้าหมาย :  
 ปีงบประมาณ 66 ปีงบประมาณ 67 ปีงบประมาณ 68 ปีงบประมาณ 69 

บุคลากรสาธารณสขุ ≥ร้อยละ 100 ≥ร้อยละ 100 ≥ร้อยละ 100 ≥ร้อยละ 100 
ประชาชน ≥ร้อยละ 30 ≥ร้อยละ 40 ≥ร้อยละ 50 ≥ร้อยละ 60  

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้คนไทยมีดิจิทัลไอดี สำหรับการทำธุรกรรมในระบบสุขภาพดิจิทัล ที่ดูแลโดย
กระทรวงสาธารณสุข เพ่ือเอ้ือต่อการเข้าถึงระบบบริการแบบไร้รอยต่อ  

2. เพื่อเพิ่มการเข้าถึงข้อมูลการรักษาจากหน่วยบริการสาธารณสุข และแสดงเป็นข้อมูล
ระบบระเบียนสุขภาพส่วนบุคคลอิเล็กทรอนิกส์ บน Application (กรณีประชาชนที่
ไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟน สามารถแสดงประวัติการรักษาเฉพาะบุคคล ผ่านระบบ 
Electronic Medical Record หลังจากได้รับอนุญาตจากประชาชนเจ้าของข้อมูล) 

3. เพื่อลดขั้นตอน และความซับซ้อนในการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล อำนวย
ความสะดวก และประหยัดเวลาในการยืนยันตัวตนก่อนเข้ารับบริการด้านสุขภาพ 
ผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ  

4. ป้องกันความเสี่ยงในการปลอมแปลงตัวตนเพ่ือเข้ารับบริการรักษาแทนบุคคลอื่น เพ่ิม 
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการสาธารณสุข 

กลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งสิ้น  11 อำเภอ 
1.) บุคลากรสาธารณสุข ในหน่วยบริการสาธารณสุข ทุกแห่ง (≥ร้อยละ 100) 
    (อ้างอิงจากฐานข้อมูลกองบร ิหารทร ัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข)  
2.) ประชาชน ในพ้ืนที่ความรับผิดชอบของหน่วยบริการในจังหวัด (≥ร้อยละ 30) 
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(อ้างอิงจากฐานข้อมูลประชากรในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ณ วันที่ 1 เมษายน 
2565)    

วิธีการจัดเก็บข้อมูล หน่วยบริการบันทึกข้อมูลการพิสูจน์ตัวตน ของบุคลากรสาธารณสุข และของประชาชน 
ผ่านระบบ หมอพร้อม Identity provider (IdP) ตามเกณฑ์ท่ีกำหนด  
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
: https://mohpromt.moph.go.th/mpc/mp-pf/mohprompt-did/ 

หรือ Scan QR Code          
 

แหล่งข้อมูล 1. หน่วยบริการภาครัฐทั่วประเทศ ทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
2. ฐานข้อมูลบุคลากรสาธารณสุข อ้างอิงตามฐานข้อมูล HROPS กองบริหารทรัพยากร

บุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
3. ฐานข้อมูลประชากรในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
4. ระบบจัดเก็บข้อมูลการพิสูจน์และยืนยันตัวตนของบุคลากรและประชาชน (IdP 

Center) กระทรวงสาธารณสุข 
รายการข้อมูล 1 A1 = จำนวนบุคลากรสาธารณสุขที่มีดิจิทัลไอดี ในจังหวัด 

รายการข้อมูล 2 B1 = จำนวนบุคลากรสาธารณสุขทั้งหมดในจังหวัด 

รายการข้อมูล 3 A2 = ประชาชนในจงัหวัดที่มีดจิิทัลไอดี 

รายการข้อมูล 4 B2 = จำนวนประชาชนรวมทุกสิทธิการรักษาในจงัหวัด 

สูตรคำนวณตัวชี้วัด 1) ร้อยละของบุคลากรสาธารณสุข มี ดิจิทัลไอดี  
         = (A1/B1) x 100 

2) ร้อยละของประชาชน มี ดจิิทัลไอดี เพื่อเข้าถึงข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคลและเข้าถึงระบบ
บริการสุขภาพแบบไร้รอยต่อ 
        = (A2/B2) x 100 

การประเมินตัวชี้วัด ต้องผ่านหลักเกณฑ์ทั้ง 2 ตัวชี้วัด  
 

รายจังหวัด สูตรคำนวณ รอบ 6 เดือน รอบ 12 เดือน      หลักเกณฑ์ 
บุคลากร

สาธารณสุข 
(A1/B1) x 100 ≥ ร้อยละ 50 ≥ ร้อยละ 100 ผ่านหลักเกณฑ์การ 

ประเมินตัวชี้วัดฯ 
ประชาชน (A2/B2) x 100 ≥ ร้อยละ 15 ≥ ร้อยละ 30  

ระยะเวลาประเมินผล 6 เดือน และ 12 เดือน 

https://mohpromt.moph.go.th/mpc/mp-pf/mohprompt-did/
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เกณฑ์การประเมิน :  
ปี 2566 : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย มีดิจิทัลไอดี/เข้าถึงข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล และเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ
แบบไร้รอยต่อ 
             1) ร้อยละ 100 ของบุคลากรสาธารณสุข มี ดิจิทัลไอดี  
             2) ร้อยละ 30 ของประชาชน มี ดิจิทัลไอดี เพื่อเข้าถึงข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล และ     
                เข้าถึงระบบบริการสุขภาพแบบไร้รอยต่อ 

 รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12เดือน 
บุคลากรสาธารณสขุ - ≥ร้อยละ 50 - ≥ร้อยละ 100 

ประชาชน - ≥ร้อยละ 15 - ≥ร้อยละ 30  
วิธีการประเมินผล:  ประเมินจากระบบประมวลผลของระบบ Identity Provider (IdP) กระทรวงสาธารณสุข 

เอกสารสนับสนุน :  คู่มือการปฏิบัติงาน ระบบดิจิทัลไอดี  
: https://mohpromt.moph.go.th/mpc/mp-pf/mohprompt-did/ 

หรือ Scan QR Code          
รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน 

Baseline data หน่วยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 
พ.ศ. 

2563 2564 2565 

ดิจิทัลไอดี ร้อยละ - - -  
ผู้ให้ข้อมูลทาง
วิชาการ/ผู้
ประสานงานตัวช้ีวัด 

นายธวัชชัย อรุณรัตน์/นายบดินทร์ วงศ์สุวัฒน์ งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 

หน่วยงานประมวลผล 
และจัดทำข้อมูล 

นายธวัชชัย อรุณรัตน์/นายบดินทร์ วงศ์สุวัฒน์ งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 

คะแนนเต็ม คะแนนเต็ม 2.5 คะแนน (ร้อยละของบุคลากรสาธารณสุข มี ดิจิทัลไอดี) 
วิธีการให้คะแนน หลักเกณฑ์การให้คะแนน อัตราเพิ่มเป็นร้อยละของข้อมูลที่ได้รับการปรับปรุง 

ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน 1 หน่วยต่อ 2.5 คะแนน 
ร้อยละ       20 เท่ากับ 0 คะแนน 
ร้อยละ 40 เท่ากับ 1 คะแนน 
ร้อยละ  60 เท่ากับ 1.5 คะแนน 
ร้อยละ      80 เท่ากับ 2 คะแนน 
ร้อยละ 100 เท่ากับ 2.5 คะแนน  

https://mohpromt.moph.go.th/mpc/mp-pf/mohprompt-did/
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คะแนนเต็ม คะแนนเต็ม 2.5 คะแนน (ร้อยละของประชาชน มี ดิจิทัลไอดี เพื่อเข้าถึงข้อมูลสุขภาพ
ส่วนบุคคลและเข้าถึงระบบบริการสุขภาพแบบไร้รอยต่อ) 

วิธีการให้คะแนน หลักเกณฑ์การให้คะแนน อัตราเพิ่มเป็นร้อยละของข้อมูลที่ได้รับการปรับปรุง 
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน 1 หน่วยต่อ 2.5 คะแนน 
ร้อยละ       10 เท่ากับ .5 คะแนน 
ร้อยละ 15 เท่ากับ 1 คะแนน 
ร้อยละ  20 เท่ากับ 1.5 คะแนน 
ร้อยละ      25 เท่ากับ 2 คะแนน 
ร้อยละ 30 เท่ากับ 2.5 คะแนน  

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ชื่อ – สกุล : นายธวชัชัย อรณุรัตน์   โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 305  
โทรศัพท์มือถือ : 081 097 0863 E-mail : aroonrat2003@hotmail.com  
ชื่อ – สกุล : นายบดินทร์ วงศ์สุวัฒน์  โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 305  
โทรศัพท์มือถือ : 098 705 0010 E-mail : bordin.wong@moph.go.th 

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

ชื่อ – สกุล :   นางจุรินทร์ เจริญผล   โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 305  
โทรศัพท์มือถือ :  08 7293 5160  E-mail : jp_rin@hotmail.com   

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(รอง นพ.สสจ.) 

ชื่อ – สกุล :   นายสุนทร  คงทองสังข์ โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ203  
โทรศัพท์มือถือ : 0 81963 7742    E-mail :  sunthorn6@gmail.com 

 
 
  

mailto:jp_rin@hotmail.com
mailto:sunthorn6@gmail.com
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รหัสตัวช้ีวัด 0204 
ชื่อตัวชี้วัด คปสอ. มีการจัดทำงานวิจัยและพัฒนาให้สอดคล้องกับปัญหาระดับอำเภอ 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
ความเชื่อมโยงตัวชี้วัด (   ) ยุทธศาสตร์ 20 ปี กสธ.  

(   ) ยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 12  
( / ) ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  
(   ) ภารกิจกลุ่มงาน   
(   ) อ่ืน ๆ ............................................................. 

หมวด (   ) ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 
(   ) บริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
(   ) บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) 
( / ) บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 

แผนที่ - 
โครงการที่ - 
ระดับการประเมินผล (   ) ระดับจังหวัด  ( / ) ระดับอำเภอ 
คำนิยามตัวช้ีวัด การวิจัย (Research) หมายถึง ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ซึ่งมีกระบวนการหรือ

วิธีการที่ได้มาซึ่งข้อความรู้ ความจริง หรือคำตอบที่เชื่อถือได้ของข้อสงสัยหรือปัญหา 
และคำตอบที่เชื่อถือได้นั้นจะต้องมีองค์ประกอบ คือ มีพยานหลักฐานหรือข้อมูล
ยืนยัน และต้องได้มาอย่างมีระบบระเบียบที่เชื่อถือได้ โดยเป็นการวิจัยที่ดำเนินการ 
ในปีงบประมาณที่ประเมิน 

ปัญหาระดับอำเภอ หมายถึง ปัญหาที่ คปสอ. ระบุเป็นปัญหาสำคัญเร่งด่วน 
ที่ต้องดำเนินการแก้ไขในระดับอำเภอ ซึ่งอาจเป็นปัญหาสาธารณสุขระดับอำเภอ, 
ปัญหาที่กำหนดเป็นประเด็นสำคัญของ พชอ., ปัญหาด้านการบริหารจัดการของ  
คปสอ. เป็นต้น 

การเผยแพร่ผลงานวิจัย หมายถึง การเผยแพร่ผลงานวิจัยในวิธีต่าง ๆ เช่น  
การนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับจังหวัดขึ้นไป การเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ
หน่วยงานที่มีคณะกรรมการพิจารณา หรือการตีพิมพ์ในวารสาร เป็นต้น 

เกณฑ์เป้าหมาย 

 

ปีงบประมาณ  
2566 

ปีงบประมาณ  
2567 

ปีงบประมาณ  
2568 

ปีงบประมาณ  
2569 

ปีงบประมาณ  
2570 

ระดับ 5 
(อย่างน้อย 1 

เรื่อง) 

ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือให้ คปสอ. มีการพัฒนางานวิจัยที่สอดคล้องกับปัญหาระดับอำเภอ 
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2. เพ่ือพัฒนางานวิชาการของหน่วยงานในระดับอำเภอ 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย คปสอ. ทุกแห่ง 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1. รวบรวมข้อมูลจากรายงาน/เอกสารผลงานวิจัย ของ คปสอ./การนำเสนอและ

เผยแพร่ 
2. ติดตามในการนิเทศงานผสมผสาน 

แหล่งข้อมูล รายงานการประเมิน เอกสารผลงานวิจัย การนำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัย 
รายการข้อมูล 1 A = ผลการประเมินระดับความสำเร็จของ คปสอ. ในการจัดทำงานวิจัยและพัฒนาให้

สอดคล้องกับปัญหาระดับอำเภอ 
รายการข้อมูล 2 - 
สูตรคำนวณตัวชี้วัด  A 
ระยะเวลาประเมินผล ทุก 3 เดือน 
เกณฑ์การประเมิน 
ปีงบประมาณ 2566 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- คปสอ. มีการ

กำหนดหัวข้อ
วิจัยที่สอดคล้อง
กับปัญหาระดับ
อำเภอ และ 
จัดทำโครงร่าง
การวิจัย 

- คปสอ. นำเสนอ
โครงร่างการวิจัย 
(ในการนิเทศงาน
ผสมผสาน รอบ
ที่ 1) 

- มีเอกสาร
ผลงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ 

- คปสอ. นำเสนอ
ผลงานวิจัย  
(ในการนิเทศงาน
ผสมผสาน รอบ
ที่ 2) 

- เผยแพร่ผลงาน
การวิจัย  

วิธีการประเมินผล  ประเมินผลจากเอกสารการระบุปัญหาของ คปสอ. โครงร่างการวิจัย ผลงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ การนำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัย 

เอกสารสนับสนุน - 
รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน 

Baseline data หน่วยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 
2561 2562 2563 2564 2565 

- คปสอ. มีการจัดทำ
งานวิจัยและพัฒนาให้
สอดคล้องกับปัญหาระดับ
อำเภอ (ผลงานระดับ 5) 

คปสอ. - - - - 0 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

1. นางจุรินทร์ เจริญผล ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
2. นายจิรพงษ์ แสงทอง ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
3. นายวินิจ อินพรหม ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

หน่วยงานประมวลผล 
และจัดทำข้อมูล 

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
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คะแนนเต็ม คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
วิธีการให้คะแนน ประเมินให้คะแนนตามหลักเกณฑ์การให้คะแนน ข้อละ 1 คะแนน ดังนี้ 

เกณฑ์ 
1. มีการจัดทำโครงร่างการวิจัย ที่มีหัวข้อการวิจัยที่สอดคล้องกับปัญหาระดับ

อำเภอ 
2. มีการนำเสนอโครงร่างการวิจัย (งานวิจัยตามหัวข้อในข้อ 1.) ในการนิเทศงาน

ผสมผสาน  
3. มีผลงานวิจัย แล้วเสร็จสมบูรณ์ (งานวิจัยตามหัวข้อในข้อ 1.) 
4. มีการนำเสนอผลงานวิจัย (งานวิจัยตามหัวข้อในข้อ 1.) ในการนิเทศงาน

ผสมผสาน  
5. มีการเผยแพร่ผลงานวิจัย (งานวิจัยตามหัวข้อในข้อ 1.) 

 
ผลการประเมิน 
ระดับความสำเร็จ คะแนนที่ได้จากการประเมิน หมายเหตุ 

ระดับ 1 1 คะแนน  
ระดับ 2 2 คะแนน  
ระดับ 3 3 คะแนน  
ระดับ 4 4 คะแนน  
ระดับ 5 5 คะแนน  

 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ชื่อ – สกุล : นายวินิจ อินพรหม โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0 7461 3127 ต่อ 306  
โทรศัพท์มือถือ : 098 016 1346 E-mail : tangtai.com@hotmail.co.th   
ชื่อ – สกุล :  นายจิรพงษ์ แสงทอง โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0 7461 3127 ต่อ 306  
โทรศัพท์มือถือ : 089 9779240 E-mail : jirapongst@hotmail.com   

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

ชื่อ – สกุล : นางจุรินทร์ เจรญิผล โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0 7461 3127 ต่อ 306  
โทรศัพท์มือถือ : 087 293 5160 E-mail : jp_rin@hotmail.com 

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(รอง นพ.สสจ.) 

ชื่อ – สกุล : นายสนุทร คงทองสังข์ โทรศัพท์ที่ทำงาน: 074 613 127 ต่อ 201 
โทรศัพท์มือถือ : 081 963 7742 E-mail : sunthorn6@gmail.com 
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รายละเอียดประกอบตัวชี้วัดปีงบประมาณ 2566 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
 

ลำดับ   ตัวช้ีวัด 
กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

เกณฑ์/
เป้าหมาย 

การประเมินผล  
ปีงบประมาณ 2566 

ผู้รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 

หน้า ระยะ 1 ปี 
(ปีงบฯ 
2566) 

ประเมิน
เฉพาะ
จังหวัด 

ประเมิน 
คปสอ. 

กำหนด
เป็น 

MOU 
คปสอ. 

1 ระดับความสำเร็จของ
การพัฒนาระบบ
การแพทย์ฉุกเฉินและ
การจัดการภาวะฉุกเฉิน
ด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข 
(Emergency Care 
System and Public 
Health Emergency 

ควบคุมโรค
ไม่ติดต่อ 
สุขภาพจิต
และ 
ยาเสพติด 

≥ ร้อยละ 
65 

/   นาง 
สุวรรณดี  
ชูรัตน์ 

7 

2 ร้อยละการตรวจติดตาม
ยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัย
ป่วยโรคเบาหวาน และ/
หรือ ความดันโลหิตสูง 

ควบคุมโรค
ไม่ติดต่อ 
สุขภาพจิต
และ 
ยาเสพติด 

≥ ร้อยละ 
70 

  / นางเอกอร 
สว่างนิพันธ์ 

 

 1) ร้อยละการตรวจ
ติดตามยืนยันวินิจฉัย
กลุ่มสงสัยป่วย
โรคเบาหวาน 

≥ ร้อยละ 
93 

    17 

 2) ร้อยละการตรวจ
ติดตามยืนยันวินิจฉัย
กลุ่มสงสัยป่วยโรคความ
ดันโลหิตสูง 
 
 
 
 
 

      20 
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ลำดับ   ตัวช้ีวัด 
กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

เกณฑ์/
เป้าหมาย 

การประเมินผล  
ปีงบประมาณ 2566 

ผู้รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 

หน้า ระยะ 1 ปี 
(ปีงบฯ 
2566) 

ประเมิน
เฉพาะ
จังหวัด 

ประเมิน 
คปสอ. 

กำหนด
เป็น 

MOU 
คปสอ. 

3 อัตราตายของผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมอง และ
ได้รับการรักษาใน 
Stroke Unit 
 

ควบคุมโรค
ไม่ติดต่อ 
สุขภาพจิต
และ 
ยาเสพติด 

  /  นาง 
วัชราภรณ์ 
จอมชิตกล่ำ 

 

 1) อัตราตายของผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดสมอง 
(Stroke: I60-I69) 

< ร้อยละ 7     24 

 2) ร้อยละผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมอง (I60-
I69) ที่มีอาการไม่เกิน 
72 ชั่วโมงได้รับการ
รักษาใน Stroke Unit 

 ≥ ร้อยละ 
75 

     

4 ร้อยละของผู้ป่วยโรค
ซึมเศร้าเข้าถึงบริการ
สุขภาพจิต 

ควบคุมโรค
ไม่ติดต่อ 
สุขภาพจิต
และ 
ยาเสพติด 

≥ ร้อยละ 
80 

 /  นางอารี  
ชูสังข์ 

28 

5 ร้อยละของผู้ป่วย 
ออทิสติก (ASD) เข้าถึง
บริการสุขภาพจิตที่ได้
มาตรฐาน 

ควบคุมโรค
ไม่ติดต่อ 
สุขภาพจิต
และ 
ยาเสพติด 

≥ ร้อยละ 
52 

 /  นางอารี  
ชูสังข์ 

31 

6 ร้อยละของผู้ป่วยโรคจิต
เภทเข้าถึงบริการ 

ควบคุมโรค
ไม่ติดต่อ 
สุขภาพจิต
และ 
ยาเสพติด 
 

≥ ร้อยละ 
90 

 /  นางอารี  
ชูสังข์ 

33 
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ลำดับ   ตัวช้ีวัด 
กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

เกณฑ์/
เป้าหมาย 

การประเมินผล  
ปีงบประมาณ 2566 

ผู้รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 

หน้า ระยะ 1 ปี 
(ปีงบฯ 
2566) 

ประเมิน
เฉพาะ
จังหวัด 

ประเมิน 
คปสอ. 

กำหนด
เป็น 

MOU 
คปสอ. 

7 ร้อยละของผู้ป่วยสมาธิ
สั้น (ADHD) เข้าถึง
บริการสุขภาพจิตที่ได้
มาตรฐาน 

ควบคุมโรค
ไม่ติดต่อ 
สุขภาพจิต
และ 
ยาเสพติด 

≥ ร้อยละ 
35 

 /  นางอารี  
ชูสังข์ 

36 

8 อัตราการฆ่าตัวตาย
สำเร็จ 

ควบคุมโรค
ไม่ติดต่อ 
สุขภาพจิต
และ 
ยาเสพติด 

≤ 8.0 ต่อ
ประชากร
แสนคน 

 /  นางอารี  
ชูสังข์ 

38 

9 ร้อยละของผู้พยายามฆ่า
ตัวตายไม่กลับมาทําร้าย
ตัวเองซ้ำในระยะเวลา  
1 ปี 

ควบคุมโรค
ไม่ติดต่อ 
สุขภาพจิต
และ 
ยาเสพติด 

≥ ร้อยละ 
80 

  / นางอารี  
ชูสังข์ 

38 

10 อัตราตายของผู้ป่วยโรค
กล้ามเนื้อหัวใจตาย
เฉียบพลันชนิด STEMI 
และการให้การรักษา
ตามมาตรฐานเวลาที่
กำหนด 

   /  นาง 
วัชราภรณ์ 
จอมชิตกล่ำ 

43 

 1) อัตราตายของผู้ป่วย
โรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย
เฉียบพลันชนิด STEMI 

< ร้อยละ 
9 

      

 ร้อยละของการให้การ
รักษาผู้ป่วย STEMI ได้
ตามมาตรฐานเวลาที่
กำหนด 
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ลำดับ   ตัวช้ีวัด 
กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

เกณฑ์/
เป้าหมาย 

การประเมินผล  
ปีงบประมาณ 2566 

ผู้รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 

หน้า ระยะ 1 ปี 
(ปีงบฯ 
2566) 

ประเมิน
เฉพาะ
จังหวัด 

ประเมิน 
คปสอ. 

กำหนด
เป็น 

MOU 
คปสอ. 

 2) ร้อยละของผู้ป่วย 
STEMI ที่ได้รับยา
ละลายลิ่มเลือดได้ตาม
มาตรฐานเวลาที่กำหนด 

≥ ร้อยละ 
60 

      

 3) ร้อยละของผู้ป่วย 
STEMI ที่ได้รับการทำ 
Primary PCI ได้ตาม
มาตรฐานเวลาที่กำหนด 

≥ ร้อยละ 
60 

      

11 ร้อยละของผู้ที่ได้รับการ
คัดกรองมะเร็ง 

   /  นาง 
วัชราภรณ์ 
จอมชิตกล่ำ 

49 

 1) ร้อยละของผู้ป่วยที่
ได้รับการคัดกรองมะเร็ง
ปากมดลูก 

≥ ร้อยละ 
60 

      

 2) ร้อยละของผู้ที่มีผล
ผิดปกติ (มะเร็งปาก
มดลูก) ได้รับการส่อง
กล้อง  Colposcopy 

≥ ร้อยละ 
70 

      

 3) ร้อยละของผู้ป่วยที่
ได้รับการคัดกรองมะเร็ง
ลำไส้ใหญ่และไส้ตรง 

≥ ร้อยละ 
50 

      

 4) ร้อยละของผู้ที่มีผล
ผิดปกติ (มะเร็งลำไส้
ใหญ่และไส้ผิดปกติ) 
ได้รับการส่องกล้อง  
Colonoscopy 

≥ ร้อยละ 
50 

      

12 ร้อยละผู้ป่วย CKD ที่มี 
eGFR ลดลงน้อยกว่า 5 
ml/min/1.73m2/yr 

≥ ร้อยละ 
66 

  /  นางเอกอร 
สว่างนิพันธ์ 

56 
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ลำดับ   ตัวช้ีวัด 
กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

เกณฑ์/
เป้าหมาย 

การประเมินผล  
ปีงบประมาณ 2566 

ผู้รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 

หน้า ระยะ 1 ปี 
(ปีงบฯ 
2566) 

ประเมิน
เฉพาะ
จังหวัด 

ประเมิน 
คปสอ. 

กำหนด
เป็น 

MOU 
คปสอ. 

13 ร้อยละของผู้ป่วย 
ยาเสพติดเข้าสู่
กระบวนการ
บำบัดรักษา ได้รับการ
ดูแลอย่างมีคุณภาพ
ต่อเนื่องจนถึงการ
ติดตาม (Retention 
Rate) 

≥ ร้อยละ 
60 

  /  นางสาว 
จิราภรณ์ 
เทพหนู 

59 

14 ร้อยละความสำเร็จของ
การดำเนินงานโครงการ 
TO BE NUMBER ONE 
ระดับอำเภอ 

≥ ร้อยละ 
85 

   / นางสาว 
จิราภรณ์ 
เทพหนู 

62 

15 อัตราการเสียชีวิตของ
ผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน 
(Triage level 1) 
ภายใน 24 ชั่วโมง ใน
โรงพยาบาลระดับ A, S, 
M1 (ทั้งท่ี ER และ 
Admit) 

< ร้อยละ 
12 

  /  นาง 
สุวรรณดี  
ชูรัตน์ 

67 

16 ร้อยละของประชากร
เข้าถึงบริการการแพทย์
ฉุกเฉิน 

≥ ร้อยละ 
26.5 

  /  นาง 
สุวรรณดี  
ชูรัตน์ 

70 

17 อัตราการเสียชีวิตใน
ผู้ป่วยบาดเจ็บที่สมอง 
(traumatic brain 
injury mortality) 

< ร้อยละ 
25 

  /  นาง 
ปัญญนาถ 
สุทเธนท์ 

73 

18 ระดับความสำเร็จการ
ดำเนินงานป้องกันการ
บาดเจ็บและเสียชีวิต

≥ ร้อยละ 
80 

  /  นาง 
ปัญญนาถ 
สุทเธนท์ 

76 
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ลำดับ   ตัวช้ีวัด 
กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

เกณฑ์/
เป้าหมาย 

การประเมินผล  
ปีงบประมาณ 2566 

ผู้รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 

หน้า ระยะ 1 ปี 
(ปีงบฯ 
2566) 

ประเมิน
เฉพาะ
จังหวัด 

ประเมิน 
คปสอ. 

กำหนด
เป็น 

MOU 
คปสอ. 

จากอุบัติเหตุจราจรทาง
ถนนในระดับอำเภอ 
และตำบล 

19 ร้อยละผู้ป่วยในพระ
บรมราชานุเคราะห์ 
และพระราชานุเคราะห์ 
ได้รับการดูแลอย่างมี
คุณภาพ 

≥ ร้อยละ 
60 

  /  นางอรสา  
ยิ่วเหล็ก 

80 
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นิยามตัวช้ีวัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  

ปีงบประมาณ 2566 
รหัสตัวช้ีวัด 0301 
ชื่อตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินและการจัดการภาวะฉุกเฉินด้าน

การแพทย์และสาธารณสุข (Emergency Care System and Public Health 
Emergency Management) 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
ความเชื่อมโยงตัวชี้วัด (  / ) ยุทธศาสตร์ 20 ปี กสธ. ( /  ) ยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 12  

(  / ) ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง (   ) ตำบลสุขภาวะ  
(  / ) ภารกิจกลุ่มงาน  (   ) อ่ืน ๆ ............................................................. 

หมวด ( /  ) 1. (PP&P Excellence)     (    ) 2. (Service Excellence)  
(   ) 3. (People Excellence)  (    ) 4. (Governance Excellence) 

แผนที่ 3. การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
โครงการที่  1. โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ 
ระดับการประเมินผล (  / ) ระดับจังหวัด  (   ) ระดับอำเภอ 
คำนิยามตัวช้ีวัด ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (Emergency Care System)

ประกอบด้วย  
1. ระบบการแพทย ์ฉ ุกเฉ ิน (Emergency Care System) หมายถ ึง ระบบ

รักษาพยาบาลฉุกเฉิน ประกอบด้วย 4 ระบบหลักได้แก่ ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
(EMS) ระบบการรักษาพยาบาลฉุกเฉินในโรงพยาบาล (Hospital-Based Emergency 
Department) ระบบส่งต่อ (Referral System) และระบบการจัดการสาธารณภัยด้าน
การแพทย์และสาธารณสุข (Disaster) ซึ่งทั้ง 4 ระบบหลักต้องเชื่อมต่อกันเป็นห่วงโซ่เพ่ือ
ทำให้เกิดโอกาสการรอดชีวิตในผู้ป่วยฉุกเฉิน 

2. การปฏิบัติการฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาล (Pre- Hospital care) หมายถึง 
กระบวนการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนก่อนถึงโรงพยาบาลเพื่อจัดให้มีการ
บริการรักษาพยาบาลฉุกเฉินที่รวดเร็ว ทันเวลาและมีประสิทธิภาพตั้งแต่จุดเกิดเหตุ 

3. การปฏ ิบ ัต ิการฉ ุกเฉ ิน ณ โรงพยาบาล ( In-Hospital care) หมายถึง 
กระบวนการดูแลรักษาผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน เป็นการ
ดูแลตั้งแต่แรกรับจนจำหน่ายผู้ป่วย  

4. การปฏิบัติการฉุกเฉินระหว่างโรงพยาบาล ( Inter-hospital Transportation) 
หมายถึง กระบวนการในการดูแลรักษาพยาบาลผู ้บาดเจ็บจากอุบัต ิเหตุทางถนน
โรงพยาบาลแห่งใดแห่งหนึ่งที่ให้การดูแลรักษาขั้นต้น และมีความจำเป็นต้องส่งต่อผู้ป่วย
ฉุกเฉินไปยังโรงพยาบาลมีศักยภาพที่สูงกว่า เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่ได้มาตรฐาน และ
มีความปลอดภัย  
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5. การบริหารจัดการภัยพิบัติ Disaster management หมายถึง การใช้กลไก 

กระบวนการ และองค์ประกอบในการดำเนินงาน เพื่อจุดมุ่งหมายในประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพของปฏิบัติการด้านภัยพิบัติ  (การป้องกัน การลดผลกระทบการเตรียมพร้อม 
การเผชิญเหตุ)  

6. ทีมปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน (Emergency Medical Team) หมายถึง ทีม
บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขท่ีให้การบำบัดรักษาแก่ผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบการ
เหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัต ิ

7. ระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บ (Injury Surveillance) หมายถึง เป็นเครื่องมือที่
สามารถใช้บันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลของผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนที่เข้า
มารับการรักษาในโรงพยาบาล โดยโรงพยาบาลทุกแห่งในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเป็น
ศูนย์กลางการรักษาพยาบาลและรับส่งผู้ป่วย สำหรับเฝ้าระวังปัญหาการบาดเจ็บทางถนน
ของจังหวัด 

8. ค่าคะแนนของโอกาสรอดชีวิต  (Probability of survival) หมายถึง การ
พิจารณาข้อมูลของผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนทุกราย ที่มารับการรักษาท่ีห้อง
ฉุกเฉินของโรงพยาบาล และแยกผู้บาดเจ็บออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) ค่า Ps น้อยกว่า 0.25 
เป็นกลุ่มที่ไม่สามารถป้องกันการเสียชีวิตได้ (non preventable death) 2) ค่า Ps 0.25 
ถึง 0.50 เป็นกลุ่มที่มีแนวโน้มป้องกันการเสียชีวิตได้ (potentially preventable death) 
3) ค่า Ps มากกว่า 0.50 เป็นกลุ่มท่ีป้องกันการเสียชีวิตได้ (preventable death)   

9. คู่มือมาตรฐานรถพยาบาล หมายถึง การกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยของ
รถพยาบาลฉุกเฉิน ประกอบด้วย มาตรฐานโครงสร้างรถพยาบาล แนวปฏิบัติเพื่อการขบัขี่
รถพยาบาลปลอดภัย แนวทางเพื่อความปลอดภัยของบุคลากรการแพทย์ขณะปฏิบัติงาน
บนรถพยาบาล แนวทางการพัฒนาเครือข่ายเพื่อสร้างระบบความปลอดภัยบนรถพยาบาล 
และแนวทางการสอบสวนและตอบสนองหลังเกิดอุบัติเหตุของรถพยาบาล เพื่อเป็นแนว
ทางการปฏิบัติของโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

10. ระบบบัญชาการเหตุการณ์ ( Incident command System : ICS) สำหรับ
รองรับทุกภัย (All Hazards) หมายถึง ระบบการบริหารจัดการที ่ใช้เพื ่อการบังคับ
บัญชาการ สั่งการ ควบคุม และประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในสถานการณ์
เฉพาะ โดยอาศัยระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ และทรัพยากรที ่แม่นยำและ
รวดเร็ว  

11. สาธารณภัย หมายถึง สถานการณ์ สภาวการณ์หรือเหตุการณ์สาธารณภัยที่เกิดขึ้น
และก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ การเสียชีวิต การบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วย หมาย
รวมถึงเกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สิน กระทบกระเทือนต่อขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติงานตามปกติของบุคคล 

12. ความเสี ่ยงสาธารณภัย หมายถึง โอกาสหรือความเป็นไปได้ที ่เหตุการณ์ใด
เหตุการณ์หนึ ่งจะเกิดขึ ้นและนำมาซึ ่งผลกระทบต่าง ๆ ในบริบทของสาธารณภัยจึง
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หมายความถึง“โอกาสหรือความเป็นไปได้ในการได้รับผลกระทบทางลบจากการเกิดสา
ธารณภัยโดยผลกระทบสามารถเกิดขึ้นกับชีวิต สุขภาพ การประกอบอาชีพ ทรัพย์สิน และ
บริการต่าง ๆ ในระดับบุคคล ชุมชน สังคม หรือประเทศ 

13. การประเม ินความเส ี ่ยงสาธารณภัย  (Risk Assessment) หมายถ ึง เป็น
กระบวนการที่ช่วยตรวจสอบระดับของความเสี่ยงที่ชุมชนหรือสังคมมีต่อสาธารณภัยโดย
การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงในด้านที่เกี่ยวกับภัย ความล่อแหลม และความเปราะบาง ที่จะ
ก่อให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์ทรัพย์สิน การบริการ การดำรงชีพ และสิ่งแวดล้อม 

14. แผนปฏิบัติการ Hazard Specific Plan (HSP) หมายถึง แผนจําเพาะต่อโรค
และภัยสุขภาพ โดยเป็นแผนงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร โดยกำหนดขั้นตอน และวิธีการ
ดำเนินการที่ชัดเจน เพื่อรองรับหรือเรียกคืนการดําเนินงานให้กลับสู่ภาวะ ปกติ เป็นการ
สร้างความม่ันใจว่าการปฏิบัติงานปกติสามารถดําเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง 

15. การฝึกซ้อมแผน หมายถึง ดำเนินการซ้อมแผนตามการวิเคราะห์ความเสี่ยงของ
โรคและภัยสุขภาพท่ีสำคัญของจังหวัด อย่างน้อย 1 ภัย 

 
เกณฑ์เป้าหมาย  

ปีงบประมาณ 66 ปีงบประมาณ 67 ปีงบประมาณ 68 ปีงบประมาณ 69 ปีงบประมาณ 70 

ระดับปานกลาง ระดับดี ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีมาก 
 

 
วัตถุประสงค์ 
 
 
 

1. เพ่ือดำเนินงานป้องกันและลดการบาดเจ็บจากการจราจรทาง 
 2. เพ่ือสนับสนุนการใช้งานระบบการรายงานข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
ทางถนน ให้มีความเสถียรภาพด้านความถูกต้อง คุณภาพของข้อมูล และการประมวลผล
ของระบบให้ครอบคลุม 
3. ติดตามและประเมินการใช้คู่มือกำหนดมาตรฐานรถพยาบาล กระบวนการปฏิบัติงาน 
เพ่ือส่งต่อผู้ป่วยให้ปลอดภัย 
4. เพ่ือยกระดับการพัฒนาระบบปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินให้สามารถรับมือภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุขที่เกิดจากโรคและภัยสุขภาพได้ 

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด / โรงพยาบาลพัทลุง 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล รวบรวบจากผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 
แหล่งข้อมูล โรงพยาบาลพัทลุง/สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 
รายการข้อมูล 1 - 
รายการข้อมูล 2 - 
สูตรคำนวณตัวชี้วัด  - 
ระยะเวลาประเมินผล ประเมินติดตามทุก 3 เดือน 
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เกณฑ์การประเมิน : เกณฑ์การประเมิน : ปี 2566 – 2570  

ที ่ เป้าหมาย/ตัวชี้วัด คะแนน 
เป้าหมายดำเนินการ 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 

1 
มีคำสั่งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
ระดับจังหวัด 

1 /    

2 

จัดทำแผนงานตอบสนองหลังการเกิดอุบัติเหตุ
ระดับจังหวัด (ด้านการแพทย์และสาธารณสุข) 
ที่สอดคล้องกับแผนบูรณาการความปลอดภัย
ทางถนนระดับจังหวัด 

1  /   

3 
มีกระบวนการดำเนินงานขับเคลื่อนตามแผน
ตอบสนองหลังการเกิดอุบัติเหตุระดับจังหวัด 
(ด้านการแพทย์และสาธารณสุข) 

1   /  

4 
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนตอบสนองหลัง
การเกิดอุบัติเหตุระดับจังหวัด (ด้านการแพทย์
และสาธารณสุข) 

1    / 

5 

โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป จัดตั้ง/
พัฒนาระบบ และส่งข้อมูลเข้ามายังระบบเฝ้า
ระวังการบาดเจ็บ (IS : Injury Surveillance) 
ได้  

1 /    

6 

โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป มีการนำ
ข้อมูลผู้เสียชีวิตที่มีค่าคะแนนของโอกาสรอด
ชีวิต Ps มากกว่า 0.5 มา review death 
case  

1   /  

7 
สรุปผลการดำเนินงานระบบเฝ้าระวังการ
บาดเจ็บ (IS : Injury Surveillance) 

1    / 

8 
ประเมินการดำเนินการตามคู่มือมาตรฐาน
รถพยาบาล กระบวนการปฏิบัติงานเพื่อส่งต่อ
ผู้ป่วยปลอดภัย 5 หมวด 

1  /   

9 

มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงของโรคและภัย
สุขภาพที่สำคัญของจังหวัด พร้อมทั้งจัดลำดับ
ความเสี่ยงของโรคท่ีสำคัญ 3  ลำดับแรก และ
สาธารณภัยที่สำคัญ 3  ลำดับแรกของจังหวัด 

1 /    
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เกณฑ์การประเมิน : เกณฑ์การประเมิน : ปี 2566 – 2570  

ที ่ เป้าหมาย/ตัวชี้วัด คะแนน 
เป้าหมายดำเนินการ 

3 
เดือน 

6 
เดือน 

9 
เดือน 

12 เดือน 

10 

มีโครงสร้าง ICS เพ่ือการตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉิน โดยระบบ PHEOC รองรับ 3 ภัยที่
สำคัญจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงของโรค
และภัยสุขภาพท่ีสำคัญของจังหวัด 

1  /   

11 

ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการ Hazard 
Specific Plan (HSP) และแผนประคอง
กิจการรองรับโรคและสาธารณภัย 3 ภัยที่
สำคัญจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงของโรค
และภัยสุขภาพท่ีสำคัญของจังหวัด 

1   /  

12 
ดำเนินการซ้อมแผนตามการวิเคราะห์ความ
เสี่ยงของโรคและภัยสุขภาพที่สำคัญของ
จังหวัด อย่างน้อย 1 ภัยต่อปี 

1    / 

 คะแนนเต็ม 12 3 3 3 3 
สูตรคำนวณระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินและการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข (Emergency Care System and Public Health Emergency Management)คำนวนคะแนนจากผล
การดำเนินงานตามตัวชี้วัด 12 ตัวชี้วัดย่อย โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 

คะแนนเต็ม 
ความสำเร็จ (คะแนน) 

ปานกลาง ดี ดีมาก 

12 1.00 – 4.00 5.00 – 8.00 9.00 – 12.00  
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วิธีการ
ประเมินผ
ล  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ รายละเอียดการดำเนินการ เอกสาร/หลักฐาน ประกอบการ
ประเมินผล 

1. การปฏิบัติการฉุกเฉินก่อนสถานพยาบาล (Pre- Hospital) การพัฒนา
ระบบความปลอดภัยทางถนนของกระทรวงสาธารณสุข 

 1.1 มีคำสั่งศูนย์อำนวยการ
ความปลอดภัยทางถนน
ระดับจังหวัด  

1.2 จัดทำแผนงานตอบสนอง
หลังการเกิดอุบัติเหตุระดับ
จังหวัด (ด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข) ที่สอดคล้องกับ
แผนบูรณาการความปลอดภัย
ทางถนนระดับจังหวัด 

1.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อน
แผนความปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัด
(ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน) 
1.2 แผนงานตอบสนองหลังการเกิด
อุบัติเหตุระดับจังหวัด (ด้านการแพทย์
และสาธารณสุข) 
 

 1.3 มีกระบวนการดำเนินงาน
ขับเคลื่อนตามแผนตอบสนอง
หลังการเกิดอุบัติเหตุระดับ
จังหวัด (ด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข)  
 
1.4 สรุปผลการดำเนินงานตาม
แผนตอบสนองหลังการเกิด
อุบัติเหตุระดับจังหวัด (ด้าน
การแพทย์และสาธารณสุข) 

1.3 รายงานกระบวนการดำเนินงาน
ขับเคลื่อนตามแผนตอบสนองหลังการเกิด
อุบัติเหตุระดับจังหวัด อาทิ คำสั่ง
คณะทำงาน การกำหนดตัวชี้วัด การนิเทศ
งาน การเยี่ยมเสริมพลัง การกำกับติดตาม
ประเมินผล เป็นต้น 
1.4 รายงานสรุปผลการดำเนินตามแผน
ตอบสนองหลังการเกิดอุบัติเหตุระดับ
จังหวัด (ด้านการแพทย์และสาธารณสุข) 

2. การปฏิบัติการฉุกเฉิน ณ สถานพยาบาล (In-Hospital Emergency) 
พัฒนาระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บ (Injury Surveillance) ระดับจังหวัด 

 2.1 โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาล
ทั่วไป จัดตั้ง/พัฒนาระบบ และส่ง
ข้อมูลเข้ามายังระบบเฝ้าระวังการ
บาดเจ็บ (IS : Injury Surveillance) 
ได้  
 
 

2.1 โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป 
รายงานข้อมูล และส่งข้อมูลเข้ามายังระบบ
เฝ้าระวังการบาดเจ็บ (IS : Injury 
Surveillance)  
ปี 66 67 68 69 70 

ร้อยละ 10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0   
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  2.2 โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาล

ทั่วไป มีการนำข้อมูลผู้เสียชวีิตที่มี
ค่าคะแนนของโอกาสรอดชีวิต Ps 
มากกว่า 0.5 มา review death 
case  
2.3 สรุปผลการดำเนินงานระบบเฝ้า
ระว ั งการบาดเจ ็บ ( IS :  Injury 
Surveillance) 

2.2 มีรายงานติดตามทบทวนขอ้มูล
ผู้เสียชวีิตที่มีค่าคะแนนของโอกาสรอดชวีิต  
(Probability of survival) มากกว่า 0.5 
 
2.3 สรุปรายงานผลการดำเนินงานระบบ 
เฝ้าระวังการบาดเจ็บ (IS : Injury 
Surveillance) 
 

3. การปฏิบัติการฉุกเฉินระหว่างสถานพยาบาล (Inter-hospital 
Transportation) 

 ประเมินการดำเนินการตามคู่มือ
มาตรฐานรถพยาบาล 
กระบวนการปฏิบัติงานเพื่อส่งต่อ
ผู้ป่วยปลอดภัย 5 หมวด 
1) โครงสร้างรถพยาบาล 
2) แนวปฏิบัติเพื่อการขับข่ี
รถพยาบาลปลอดภัย  
3) แนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย
ของบุคลากรการแพทย์ขณะ
ปฏิบัติงานบนรถพยาบาล 
4) แนวทางการพัฒนาเครือข่าย
เพ่ือสร้างระบบความปลอดภัยใน
รถพยาบาล 
5) แนวทางการสอบสวนและ
ตอบสนองหลังเกิดอุบัติเหตุของ
รถพยาบาล 

3.1 รายงานผลการประเมินการดำเนินการ
ตามคู่มือมาตรฐานรถพยาบาล กระบวนการ
ปฏิบัติงานเพ่ือส่งต่อผู้ป่วยปลอดภัย 
หมายเหตุ :  
ปี 66 โรงพยาบาลในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร้อยละ 100 ของ
จังหวัด  
มีผลการประเมินอยู่ในระดับ standard  
ปี 67 โรงพยาบาลในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร้อยละ 50 ของ
จังหวัด  
มีผลการประเมินอยู่ในระดับ good  
ปี 68 โรงพยาบาลในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร้อยละ 80 ของ
จังหวัด  
มีผลการประเมินอยู่ในระดับ good  
ปี 69 โรงพยาบาลในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร้อยละ 100 ของ
จังหวัด  
มีผลการประเมินอยู่ในระดับ good  
ปี 70 โรงพยาบาลในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร้อยละ 50 ของ
จังหวัด  
มีผลการประเมินอยู่ในระดับ excellent 
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4. การบริหารจัดการภัยพิบัติ (Disaster management) 
 

 4.1 มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงของ
โรคและภัยสุขภาพที ่สำคัญของ
จังหวัด พร้อมทั ้งจัดลำดับความ
เสี่ยงของโรคที่สำคัญ 3  ลำดับแรก 
และสาธารณภัยที่สำคัญ 3  ลำดับ
แรกของจังหวัด 
4.2 มีโครงสร้าง ICS เพื่อการตอบ
โต้ภาวะฉุกเฉิน โดยระบบ PHEOC 
รองร ับ 3 ภ ัยท ี ่สำค ัญจากการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงของโรคและภัย
สุขภาพที่สำคัญของจังหวัด 
4.3 ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติ
การ Hazard Specific Plan (HSP) 
และแผนประคองกิจการรองรับโรค
และสาธารณภัย 3 ภัยที่สำคัญจาก
การวิเคราะห์ความเสี ่ยงของโรค
และภัยสุขภาพที่สำคัญของจังหวัด 
4.4 ดำเนินการซ้อมแผนตามการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงของโรคและภัย
สุขภาพที่สำคัญของจังหวัด อย่าง
น้อย 1 ภัยต่อปี 

4.1 รายงานผลการประเมินความเสี่ยง 
โรคและภัยสุขภาพที่สำคัญของจังหวัด ตาม
แบบฟอร์มกลาง 
4.2 โครงสร้าง ICS เพื ่อการตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉิน โดยระบบ PHEOC รองรับ 3 ภัยที่
สำคัญจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงของโรค
และภัยสุขภาพที่สำคัญของจังหวัด 
4.3 แผนปฏิบัติการ Hazard Specific Plan 
(HSP) และแผนประคองกิจการรองรับโรค
และสาธารณภัย 3 ภัยที ่สำคัญจากการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงของโรคและภัยสุขภาพ
ที่สำคัญของจังหวัด 
 
4.4 รายงาน/สรุปซ้อมแผนของโรคและภัย
สุขภาพที่สำคัญของจังหวัด อย่างน้อย 1 ภัย 

 

เอกสาร
สนับสนุน 

1) ฐานข้อมูลในระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บ (Injury Surveillance) 
2) แบบประเมินผูป้ฏิบัติผู้ปฏิบัติงานระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บ 
3) คู่มือมาตรฐานรถพยาบาลกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือส่งต่อผู้ป่วยให้ปลอดภัย 
4) แบบประเมินติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามมาตรฐานรถพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข 
5) หนังสือกรอบแนวทางการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินและระบบบัญชาการเหตุการณ์ในภาวะ

ฉุกเฉินทางสาธารณสุข กรมควบคุมโรค พ.ศ. 2559-2564 (ฉบบัปรับปรุง) 
6) คู่มือศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กองสาธารณสุขฉุกเฉิน 
แนวทางประเมินความเสีย่งภัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กอง
สาธารณสุขฉุกเฉิน 
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รายละเอีย
ดข้อมูล
พื้นฐาน 

 
 Baseline data หน่วยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 2564 2565 
ระดับความสำเร็จของการ
พัฒนาระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน (Emergency 
Care System) 

ระดับ - - - 

ผู้ให้ข้อมูล
ทาง
วิชาการ/
ผู้
ประสานง
านตัวช้ีวัด 

ชื่อ – สกุล   นางสุวรรณดี  ชรูัตน์            โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 403  
โทรศัพท์มือถือ :  0817664084           E-mail : tooktik75@gmail.com 

หน่วยงาน
ประมวลผ
ลและ
ผู้จัดทำ
ข้อมูล 

โรงพยาบาลพัทลุง /สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

คะแนน
เต็ม 

คะแนนเต็ม ๓ คะแนน 

วิธีการให้
คะแนน 

หลักเกณฑ์การให้คะแนน.........................................................  
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน ๔ หน่วยต่อ….๑...คะแนน 

ระดับการประเมิน 
ระดับปานกลาง เท่ากับ   1 คะแนน 
ระดับดี เท่ากับ  2 คะแนน 
ระดับดีมาก เท่ากับ  3 คะแนน  

ชื่อ
ผู้รับผิดชอ
บตัวชี้วัด 

ชื่อ – สกุล  นางสุวรรณดี  ชูรัตน์           โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 403 

โทรศัพท์มือถือ :  0817664084           E-mail : tooktik75@gmail.com 

ผู้กำกับ
ดูแล
ตัวช้ีวัด 

ชื่อ – สกุล   นางสาวจิราภรณ์ เทพหนู  โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 403  

โทรศัพท์มือถือ :                         E-mail :  
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(หัวหน้า
กลุ่มงาน) 
ผู้กำกับดุ
แลตัวช้ีวัด 
(รองนพ.
สสจ.) 

ชื่อ – สกุล  นส.อภิญญา เพ็ชรศรี           โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127  

โทรศัพท์มือถือ :                        E-mail : ......................................................   
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รหัสตัวช้ีวัด 0302.1 
ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน  
กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 

ความเชื่อมโยง
ตัวช้ีวัด 

  ( / ) ยุทธศาสตร์ 20 ปี กสธ.                        ( /  ) ยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 12 
  ( / ) ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง    (   ) ตำบลสุขภาวะ       ( ) ภารกิจกลุ่มงาน  

หมวด ( / ) PP&P Excellence ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ 
(   ) Service  Excellence บริการเป็นเลิศ       
(   ) People Excellence บคุลากรเป็นเลิศ 
(   ) Governance Excellence บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล 

แผนที่  3. การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
โครงการที่  2. โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
ระดับการ
แสดงผล 

( / ) ระดับจังหวัด   ( / ) ระดับอำเภอ 

คำนิยาม 
(ตัวช้ีวัดย่อยที่ 
1) 

1. ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน 
    1.1 กลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน หมายถึง ประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไปในเขตรับผิดชอบที่ได้รับการ
คัดกรองและยังไม่ได้รับการวินิจฉัยเป็นผู้ป่วยโรคเบาหวาน โดยใช้วิธีการตรวจ 2 วธิี ดังนี้  

(1) การตรวจระดับน้ำตาลโดยวิธีเจาะปลายนิ้ว (FCBG) หรือการตรวจระดับพลาสมากลูโคสใน
เลือดที่เจาะจากหลอดเลือดดำ (FPG) ตอนเช้าหลังอดอาหารมากกว่า8 ชั่วโมง มีค่า ≥ 126 mg/dl 

(2) การตรวจระดับน้ำตาลโดยวิธีเจาะปลายนิ้ว (RCBG) หรือการตรวจระดับพลาสมากลูโคส 
(RPG) จากการที่ไม่อดอาหาร มีค่า ≥ 110 mg/dl และตรวจคัดกรองซ้ำตั้งแต่ 1 วันถัดไป โดยวิธี
เจาะปลายนิ้ว (FCBG) หรือการตรวจระดับพลาสมากลูโคส ในเลือดที่เจาะจากหลอดเลือดดำ (FPG) 
ตอนเช้าหลังอดอาหารมากกว่า 8 ชั่วโมง มีค่า ≥ 126 mg/dl  
 หมายเหตุ : ควรดำเนินการคัดกรองโดยวิธีที่ (1) เป็นอันดับแรกก่อน เพ่ือให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการคัดกรองในกลุ่มที่ยังไม่มีอาการและลดขั้นตอน ส่วนผู้ที่มีอาการเกี่ยวกับโรคเบาหวาน
สามารถใช้การคัดกรอง โดยวิธีที่ (2) ได้เลย 
   1.2 การได้รับการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัย หมายถึง กลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน ได้รับการตรวจ
ยืนยันวินิจฉัยโดยการตรวจระดับพลาสมากลูโคสหลังอดอาหารมากกว่า 8 ชั่วโมง (FPG) ทาง
ห้องปฏิบัติการ ในสถานบริการสาธารณสุข โดยสามารถตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยได้ตั้งแต่ 1 วันถัดไป 
หลังจากวันที่คัดกรองและเป็นผู้สงสัยป่วยเบาหวาน (ภายใน 180 วัน) ตามแนวทางเวชปฏิบัติสำหรับ
โรคเบาหวาน 
 หมายเหตุ : ผู้ที่สงสัยป่วยเบาหวานต้องได้รับการตรวจติดตามวินิจฉัยภายใน  
1-180 วัน โดยไม่ต้องเข้ารับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก่อน  

เกณฑ์เป้าหมาย 
 

2566 2567 2568 2569 2570 
≥ร้อยละ 70 ≥ร้อยละ 72 ≥ร้อยละ 74 ≥ร้อยละ 76 ≥ร้อยละ 78  



-18- 
วัตถุประสงค์ เพ่ือยืนยันว่ากลุ่มสงสัยป่วยมีค่าระดับน้ำตาลในเลือดสูงจริง และส่งต่อพบแพทย์เพ่ือรับการ

วินิจฉัยโรคเบาหวาน 
ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

ประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไปในเขตรับผิดชอบ ที่ได้รับการคัดกรองว่าเป็นกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน 
ในปีงบประมาณ หมายเหตุ: ประชากรในเขตรับผิดชอบ หมายถึง ผู้มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขต
รับผิดชอบและอยู่จริง(typearea 1) ผู้อาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขต 
(typearea 3) และPERSON.DISCHARGE=“9” (ไม่จำหน่าย) PERSON.NATION=“099” 
(สัญชาติไทย) 

วิธีการจัดเก็บ
ข้อมูล 

บันทึกผ่านโปรแกรมพ้ืนฐานของหน่วยบริการ และส่งออกข้อมูลตามมาตรฐานข้อมูล 43 แฟ้ม เข้า
ระบบ Health Data Center (HDC) On Cloud 

แหล่งข้อมูล ระบบรายงาน HDC กระทรวงสาธารณสุข 
รายการข้อมูล 
1 

A = จำนวนประชากรสงสัยป่วยโรคเบาหวานอายุ 35 ปี ขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบได้รับการตรวจ
ยืนยันวินิจฉัยโดยการตรวจระดับพลาสมากลูโคสหลังอดอาหารมากกว่า 8 ชั่วโมง (FPG) ทาง
ห้องปฏิบัติการ ในสถานบริการสาธารณสุข โดยสามารถตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยได้ตั้งแต่ 1 วัน
ถัดไป หลังจากวันที่คัดกรองและเป็นผู้สงสัยป่วยเบาหวาน (ภายใน 180 วัน) ตามแนวทางเวช
ปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน 

รายการข้อมูล 
2 

B = จำนวนประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบที่ได้รับการคัดกรองโรคเบาหวานและเป็น
กลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน 

สูตรคำนวณ
ตัวช้ีวัด  

(A/B) x 100 

ระยะเวลา
ประเมินผล 

12 เดือน 

เกณฑ์การ
ประเมิน :  
ปีงบประมาณ 
2566 
 

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

ร้อยละการตรวจ
ติดตามยืนยันวินิจฉัย
กลุ่มสงสัยป่วย
โรคเบาหวาน 

- ≥ร้อยละ 50 ≥ร้อยละ 60 ≥ร้อยละ 70 

 
 
  

A : จำนวนประชากรสงสัยป่วยโรคเบาหวานอายุ 35 ปี ขึ ้นไป ในเขตรับผิดชอบได้รับการตรวจ
ยืนยันวิน ิจฉัยโดยการตรวจระดับพลาสมากลูโคสหลังอดอาหารมากกว่า 8 ช ั ่วโมง (FPG)            
ทางห้องปฏิบัติการ ในสถานบริการสาธารณสุข โดยสามารถตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยได้ตั ้งแต่      
1 วันถัดไป หลังจากวันที่คัดกรองและเป็นผู้สงสัยป่วยเบาหวาน (ภายใน 180 วัน) ตามแนวทาง    
เวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน ประมวลผลจาก แฟ้ม LABFU ที ่รหัส LABTEST = 0531002     
(การตรวจหาน้ำตาลกลูโคสในซีรั่ม/พลาสม่า) 
B : จำนวนกลุ่มสงสัยป่วยเบาหวาน จากแฟ้ม NCDSCREEN ประมวลผลจาก  
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- BSTEST เป็น 1 (ตรวจน้ำตาลในเลือด จากหลอดเลือดดำหลังอดอาหาร), 3 (ตรวจน้ำตาลใน

เลือด จากเส้นเลือดฝอยหลังอดอาหาร) โดยที่ BSLEVEL ≥ 126 mg/dl 
- BSTEST เป็น 2 (ตรวจน้ำตาลในเลือด จากหลอดเลือดดำ โดยไม่อดอาหาร), 4 (ตรวจน้ำตาล

ในเลือด จากเส้นเลือดฝอย โดยไม่อดอาหาร) โดยที่ BSLEVEL ≥ 110 mg/dl 
เอกสาร
สนับสนุน :  

แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวานปี 2560 

ผู้ให้ข้อมูลทาง
วิชาการ / 
ผู้ประสานงาน
ตัวชี้วัด 

ชื่อ – สกุล  นางเอกอร  สว่างนิพันธ์ โทรศัพท์ที่ทำงาน :  074 613 127 
โทรศัพท์มือถือ :  0639917923 E-mail :  ekondear3011@gmail.com 

หน่วยงาน
ประมวลผลและ
จัดทำข้อมูล  

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

รายละเอียด
ข้อมูลพื้นฐาน 

Baseline data หน่วยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 
2563 2564 2565 

ร้อยละการตรวจติดตามยืนยัน
วินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน 

ร้อยละ 64.39 55.46 74.57 

 
คะแนนเต็ม 5 คะแนน  
วิธีการให้
คะแนน 

ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน ……5….. หนว่ยต่อ 1 คะแนน 
ระดับ 1 < ร้อยละ 65.00 เท่ากับ 1 คะแนน 
ระดับ 2 ร้อยละ 65.00-69.99 เท่ากับ 2 คะแนน 
ระดับ 3 ร้อยละ 70.00-74.99 เท่ากับ 3 คะแนน 
ระดับ 4 ร้อยละ 75.00-79.99 เท่ากับ 4 คะแนน 
ระดับ 5 > ร้อยละ 80.00 เท่ากับ 5 คะแนน  

ผู้รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 

ชื่อ – สกุล _นางเอกอร  สว่างนิพันธ์ โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 403 
โทรศัพท์มือถือ :   06 3991 7923 E-mail ekondear3011@gmail.com 

ผู้กำกับดูแล
ตัวช้ีวัด 
(หัวหน้ากลุ่ม
งาน) 

ชื่อ – สกุล :   นางสาวจิราภรณ์  เทพหนู โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 403 
โทรศัพท์มือถือ :   08 4747 1469 E-mail : Jthepnoo@yahoo.com 

ผู้กำกับดูแล
ตัวช้ีวัด 
(รอง นพ.สสจ.) 

ชื่อ – สกุล :  นางสาวอภิญญา เพ็ชรศรี โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ..........  
โทรศัพท์มือถือ :   08 8790 6145 E-mail : ......................................................   
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นิยามตัวช้ีวัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  
ปีงบประมาณ 2566 

รหัสตัวช้ีวัด 0302.2 
ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง 
กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 

ความเชื่อมโยง
ตัวช้ีวัด 

  ( / ) ยุทธศาสตร์ 20 ปี กสธ. (/  ) ยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 12 
  ( / ) ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  
  (   ) ตำบลสุขภาวะ ( ) ภารกิจกลุ่มงาน  

หมวด ( / ) PP&P Excellence ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ 
(   ) Service  Excellence บริการเป็นเลิศ 
(   ) People Excellence บคุลากรเป็นเลิศ 
(   ) Governance Excellence บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล 

แผนที่  3. การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
โครงการที่  2. โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
ระดับการแสดงผล ( / ) ระดับจังหวัด   ( / ) ระดับอำเภอ 
คำนิยาม 
(ตัวช้ีวัดย่อยที่ 2) 

 ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง 
    1. กลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง หมายถึง ประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไป ที่ได้รับการคัด
กรองความดันโลหิตสูงและมีค่าระดับความดันโลหิตตัวบนเฉลี่ย (SBP) ระหว่าง 140-179 mmHg 
และ/หรือ ค่าความดันโลหิตตัวล่างเฉลี่ย (DBP) ระหว่าง 90-109 mmHg ในเขตรับผิดชอบและยัง
ไม่ได้รับการวินิจฉัยโรคความดันโลหิตสูงในปีงบประมาณ 
    2. การได้รับการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัย หมายถึง กลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง 
ได้รับการวัดความดันโลหิตด้วยตนเองที่บ้าน (ทำ Home Blood Pressure Monitoring (HBPM)) 
ติดต่อกันอย่างน้อย 7 วัน โดยจะต้องได้รับการติดตามวัดความดันโลหิตด้วยตนเองที่บ้านภายใน 
90 วัน หรือ การตรวจวัดความดันโลหิตซ้ำในสถานพยาบาลเดิม ภายใน 90 วัน ด้วยวิธีการวัดที่
ถูกต้องตามมาตรฐาน ตามแนวทางการรักษาโรคความดันโลหิตสูงในเวชปฏิบัติทั่วไป พ.ศ.2562 
สมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย หลังจากได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูงที่สถาน
บริการสาธารณสุข หรือในชุมชนแล้ว เพ่ือรับการวินิจฉัยโรคความดันโลหิตสูง  

หมายเหตุ : การดำเนินงานตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูง 
สามารถดำเนินการได้ 2 วิธี เป้าหมายผลลัพธ์ในการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัย ≥ ร้อยละ 93 แต่
ควรเน้นผลลัพธ์การตรวจติดตามโดยวิธีการวัดความดันโลหิตด้วยตนเองที่บ้าน (ทำ Home Blood 
Pressure Monitoring (HBPM)) ≥ ร้อยละ 60 จากกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูงใน
ปีงบประมาณ เนื่องจาก HBPM สามารถทำนายการเกิดโรคแทรกซ้อนทางระบบหัวใจและหลอด
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เลือด ได้แม่นยำกว่าการวัดความดันโลหิตที่สถานพยาบาล (Office BP) ดังนั้นหากมีความ
ขัดแย้งของผล HBPM กับผลการวัดแบบ Office BP ให้ถือผลของ HBPM เป็นสำคัญ  

เกณฑ์เป้าหมาย 
 
 

 

ปีงบประมาณ 
2566 

ปีงบประมาณ 
2567 

ปีงบประมาณ 
2568 

ปีงบประมาณ 
2569 

ปีงบประมาณ 
2570 

≥ร้อยละ 93 ≥ร้อยละ 95 ≥ร้อยละ 95 ≥ร้อยละ 95 ≥ร้อยละ 95 

วัตถุประสงค์ เพ่ือยืนยันว่ากลุ่มสงสัยป่วยมีความดันโลหิตสูงจริงและส่งต่อพบแพทย์เพ่ือรับการวินิจฉัยโรค
ความดันโลหิตสูง 

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

ประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไปในเขตรับผิดชอบ ที่ได้รับการคัดกรองว่าเป็นกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดัน
โลหิตสูงในปีงบประมาณ หมายเหตุ: ประชากรในเขตรับผิดชอบ หมายถึง ผู้มีชื่ออยู่ตามทะเบียน
บ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง (typearea 1) ผู้อาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ แต่ทะเบียนบ้านอยู่
นอกเขต (typearea 3) และPERSON.DISCHARGE=“9”(ไม่จำหน่าย) PERSON.NATION=“099” 
(สัญชาติไทย) 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1. บันทึกผ่านโปรแกรมพ้ืนฐานของหน่วยบริการ และส่งออกข้อมูลตามมาตรฐานข้อมูล 43 
แฟ้ม เข้าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 
2. กรณีข้อมูลการวัดความดันโลหิตที่บ้านให้บันทึกผ่านระบบ HDC 

แหล่งข้อมูล ระบบรายงาน HDC กระทรวงสาธารณสุข 
รายการข้อมูล 3 A = จำนวนประชากรสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูงอายุ 35 ปี ขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบได้รับ

การวัดความดันโลหิตที่บ้าน*A = จำนวนประชากรกลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงอายุ 35 ปี 
ขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบ วัดความดันโลหิตด้วยตนเองท่ีบ้าน (ทำ Home Blood Pressure 
Monitoring (HBPM)) ติดต่อกันอย่างน้อย 7 วัน โดยจะต้องได้รับการติดตามวัดความดันโลหิต
ด้วยตนเองท่ีบ้าน (ภายใน 90 วัน) หรือ การตรวจวัดความดันโลหิตซ้ำในสถานพยาบาลเดิม 
(ภายใน 90 วัน)  ด้วยวิธีการวัดความดันโลหิตที่ถูกต้องตามมาตรฐาน ตามแนวทางการรักษา
โรคความดันโลหิตสูงในเวชปฏิบัติทั่วไป พ.ศ.2562 หลังจากได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูง
ที่สถานบริการสาธารณสุข หรือในชุมชนแล้ว เพื่อรับการวินิจฉัยโรคความดันโลหิตสูง 

รายการข้อมูล 4 B = จำนวนประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบที่ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูง
ในปีงบประมาณและเป็นกลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูง 

สูตรคำนวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100** 
ระยะเวลา
ประเมินผล 

12 เดือน  (ต.ค. 65 – ก.ย. 66) 

เกณฑ์การประเมิน :  
ปีงบประมาณ 2566 
 

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

ร้อยละการตรวจติดตาม
ยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัย
ป่วยโรคความดันโลหิตสูง 

- ≥ร้อยละ 73 ≥ร้อยละ 83 ≥ร้อยละ 93 
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วิธีการประเมินผล :  ติดตามจากระบบรายงาน HDC กระทรวงสาธารณสุข 

หมายเหตุ : วิธีการประมวลผล 
 

* A : กลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูง จากแฟ้ม NCDSCREEN และได้รับการตรวจติดตาม
ยืนยันวินิจฉัยโดยการทำ Home Blood Pressure Monitoring (HBPM) หมายถึง การวัดความ
ดันโลหิตด้วยตนเองท่ีบ้านติดต่อกัน อย่างน้อย 7 วัน โดยจะต้องได้รับการติดตามวัดความดัน
โลหิตด้วยตนเองท่ีบ้านภายใน 90 วัน ตามแนวทางการรักษาโรคความดันโลหิตสูงในเวชปฏิบัติ
ทั่วไป พ.ศ.2562 สมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย   

* A : กลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูง จากแฟ้ม NCDSCREEN ได้รับการตรวจติดตามยืนยัน
วินิจฉัยโดยการตรวจวัดความดันโลหิตซ้ำในสถานพยาบาลเดิม ภายใน 90 วัน ด้วยวิธีการวัด
ความดันโลหิตที่ถูกต้องตามมาตรฐาน หลังจากได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูงที่สถาน
บริการสาธารณสุข หรือ ในชุมชนแล้วเพ่ือรับการวินิจฉัยโรคความดันโลหิตสูง โดยประมวลผล
จาก แฟ้ม SERVICE.SBP และ SERVICE.DBP   

* B : กลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูง จากแฟ้ม NCDSCREEN ที่มีค่าระดับความดันโลหิต
ตัวบนเฉลี่ย (SBP) ระหว่าง 140-179 mmHg และ/หรือ ค่าความดันโลหิตตัวล่างเฉลี่ย (DBP) 
ระหว่าง 90-109 mmHg ในเขตรับผิดชอบและยังไม่ได้รับการวินิจฉัยโรคความดันโลหิตสูงใน
ปีงบประมาณ  
ตัวอย่างการคำนวณเป้าหมายผลงาน (กรณีวัดความดันโลหิตด้วยตนเองท่ีบ้าน) 
      1. ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูงและเป็นกลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูง ในวันที่ 1 
กันยายน 2563 จะต้องได้รับการวัดความดันโลหิตด้วยตนเองที่บ้านภายใน 90 วัน ดังนั้นวัน
สุดท้ายของการวัดความดันโลหิตด้วยตนเองท่ีบ้าน จะต้องไม่เกินวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 จึง
จะนับเป็นเป้าหมายและผลการดำเนินงานของไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2564 
ตัวอย่างการคำนวณเป้าหมายผลงาน (กรณีวัดความดันโลหิตที่สถานพยาบาลเดิม) 
      1. ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูงและเป็นกลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูง ในวันที่ 1 
พฤศจิกายน 2563 จะต้องได้รับการวัดความดันโลหิตที่สถานพยาบาลเดิมภายใน 90 วัน ดังนั้น
วันสุดท้ายของการวัดความดันโลหิตที่สถานพยาบาล จะต้องไม่เกินวันที่ 29 มกราคม 2564 จึง
จะนับเป็นเป้าหมายและผลการดำเนินงานของไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2564 

เอกสารสนับสนุน :  1. รูปแบบการบริการป้องกันควบคุมโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โดยกองโรคไม่ติดต่อ 
2. แนวทางการรักษาโรคความดันโลหิตสูง ในเวชปฏิบัติทั่วไป พ.ศ.2562 

ผู้ให้ข้อมูลทาง
วิชาการ / 
ผู้ประสานงาน
ตัวช้ีวัด 

ชื่อ – สกุล   นางเอกอร สว่างนิพันธ์ โทรศัพท์ที่ทำงาน :  074 613 127 
โทรศัพท์มือถือ :  06 3991 7923 E-mail :  ekondear1330@gmail.com 
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หน่วยงาน
ประมวลผลและ
จัดทำข้อมูล 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน 
 
 
 

 

Baseline data หน่วย
วัด 

ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 

ร้อยละการตรวจติดตามยืนยัน
วินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคความ
ดันโลหิตสูง 

ร้อยละ - - 75.96 82.11 96.65 

คะแนนเต็ม 5 คะแนน   
วิธีการให้คะแนน 
 
 
 
 
 
  

ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน ……1….. หนว่ยต่อ 1 คะแนน 
ระดับ 1 < ร้อยละ 91.00 เท่ากับ 1 คะแนน 
ระดับ 2 ร้อยละ 91.01- 92.00 เท่ากับ 2 คะแนน 
ระดับ 3 ร้อยละ 92.01- 93.00 เท่ากับ 3 คะแนน 
ระดับ 4 ร้อยละ 93.01- 94.00 เท่ากับ 4 คะแนน 
ระดับ 5 > ร้อยละ 94.00 เท่ากับ 5 คะแนน  

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ชื่อ – สกุล :   นางเอกอร สว่างนิพันธ์ โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ..........  
โทรศัพท์มือถือ :   06 3991 7923 E-mail : ekondear3011@hotmail.com 

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

ชื่อ – สกุล :   นางสาวจิราภรณ์ เทพหนู โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ..........  
โทรศัพท์มือถือ :  08 4747 1469  E-mail : Jthepnoo@yahoo.com 

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(รอง นพ.สสจ.) 

ชื่อ – สกุล :  นางสาวอภิญญา เพ็ชรศรี โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ..........  
โทรศัพท์มือถือ :   08 8790 6145 E-mail : .....................................................   
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รายละเอียดประกอบตัวชี้วัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
รหัสตัวช้ีวัด 0303 
ชื่อตัวชี้วัด 1. อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และได้รับการรักษาใน Stroke Unit 

1.1 อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke: I60-I69) 
1.2 ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) ที่มีอาการไม่เกิน 72 ชั่วโมงได้รับการ

รักษาใน Stroke Unit 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
ความเชื่อมโยงตัวชี้วัด   ( / ) ยุทธศาสตร์ 20 ปี กสธ.                       ( /  ) ยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 12 

  ( / ) ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  (   ) ตำบลสุขภาวะ  (   ) ภารกิจกลุ่มงาน  
หมวด (   ) PP&P Excellence ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ 

( / ) Service  Excellence บริการเป็นเลิศ       
(   ) People Excellence บคุลากรเป็นเลิศ 

  (   ) Governance Excellence บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล 
แผนที่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการที่ 10.โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 

ระดับการแสดงผล ( / ) ระดับจังหวัด   ( / ) ระดับอำเภอ 
คำนิยาม 1.1 ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke: I60 – I69)  

1. ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง หมายถึง ผู้ป่วยใน (ผู้ป่วยที่รับไว้นอนพักรักษาใน
โรงพยาบาล (admit) นานตั้งแต่ 4 ชั่วโมงขึ้นไป) ที่มี principal diagnosis (pdx) เป็นโรค
หลอดเลือดสมอง (Stroke: I60 – I69) 

2. การตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง หมายถึง การตายจากสาเหตุโรคหลอดเลือด
สมอง (Stroke: I60 – I69) 

3. การจำหน่ายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง หมายถึง การที่ผู้ป่วยในออกจากโรงพยาบาล
ด้วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke: I60 – I69) 

เกณฑ์เป้าหมาย :  
ปีงบประมาณ 66 ปีงบประมาณ 67 ปีงบประมาณ 68 ปีงบประมาณ 69 ปีงบประมาณ 70 

< ร้อยละ 7 < ร้อยละ 7 < ร้อยละ 7 < ร้อยละ 7 < ร้อยละ 7 
  

วัตถุประสงค์  ลดอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในโรงพยาบาล 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มารับการรักษาท่ีโรงพยาบาล 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม 
แหล่งข้อมูล ฐานข้อมูลจากการประเมินข้อมูลจาก Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข  
รายการข้อมูล 1 A = จำนวนครั้งของการจำหน่ายสถานะตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 

(Stroke: I60 – I69) จากทุกหอผู้ป่วย 
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รายการข้อมูล 2 B = จำนวนครั้งของการจำหน่ายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจากทุกหอผู้ป่วยใน

ช่วงเวลาเดียวกัน (Stroke: I60 – I69) 
สูตรคำนวณตัวชี้วัด 1.1 (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล รายงานเป็นรายไตรมาส 
เกณฑ์การประเมิน : 
ปี 2566: 

ปี 2567: 

ปี 2568: 

ปี 2569: 

ปี 2570:  

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- < ร้อยละ 7 < ร้อยละ 7 < ร้อยละ 7 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- < ร้อยละ 7 < ร้อยละ 7 < ร้อยละ 7 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- < ร้อยละ 7 < ร้อยละ 7 < ร้อยละ 7 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- < ร้อยละ 7 < ร้อยละ 7 < ร้อยละ 7 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- < ร้อยละ 7 < ร้อยละ 7 < ร้อยละ 7 

วิธีการประเมินผล :  ฐานข้อมูลจากการประเมินข้อมูลจาก Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข  
เอกสารสนับสนุน :  คู่มือแนวทางการตรวจนิเทศงาน กรมการแพทย์ (Smart Inspection Guideline) 

สำนักนิเทศระบบการแพทย์ กรมการแพทย์  
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน Baseline data 

(3ปีย้อนหลัง) 
หน่วยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 2564 2565 
8.56 ร้อยละ 8.01 8.49 8.79 

      หมายเหตุ : ข้อมูลเขตสุขภาพที่ 1 - 13 
คะแนนเต็ม 5 คะแนน   
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วิธีการให้คะแนน 
 
 
 
 
 

 

ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน ……1….. หนว่ยต่อ 1 คะแนน 
ระดับ 1 > ร้อยละ 10.00 เท่ากับ 1 คะแนน 
ระดับ 2 ร้อยละ 9.00-9.99 เท่ากับ 2 คะแนน 
ระดับ 3 ร้อยละ 8.00-8.99 เท่ากับ 3 คะแนน 
ระดับ 4 ร้อยละ 7.00-7.99 เท่ากับ 4 คะแนน 
ระดับ 5 < ร้อยละ 7 เท่ากับ 5 คะแนน 

 

คำนิยาม 1.2 ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60 – I69) ที่มีอาการไม่เกิน 72 ชั่วโมงได้รับการรักษา
ใน Stroke Unit โดย  
หออภิบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Unit) ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก 

1. สถานที่เฉพาะไม่น้อยกว่า 4 เตียง 
2. ทีมสหวิชาชีพ ที่มีความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมอง 
3. มีแผนการรักษาโรคหลอดเลือดสมอง (Care map) และแผนการให้ความรู้ที่จัดเตรียม

ไว้แล้วโดยผ่านการประชุมของทีมสหวิชาชีพของสถานพยาบาลนั้น ๆ 
เกณฑ์เป้าหมาย :  

ปีงบประมาณ 66 ปีงบประมาณ 67 ปีงบประมาณ 68 ปีงบประมาณ 69 ปีงบประมาณ 70 
> ร้อยละ 75 > ร้อยละ 80 > ร้อยละ 80 > ร้อยละ 80 > ร้อยละ 80  

วัตถุประสงค์  ลดอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในโรงพยาบาล 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มารับการรักษาท่ีโรงพยาบาล 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล การรวบรวมและวิเคราะห์ในระดับจังหวัดพัทลุง 
แหล่งข้อมูล ข้อมูลจากการรวบรวมและวิเคราะห์ในระดับจังหวัดพัทลุง 
รายการข้อมูล 1 A = จำนวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60 – I69) ที่มีอาการไม่เกิน 72 ชั่วโมง 

ได้รับการรักษาใน Stroke Unit 
รายการข้อมูล 2  B = จำนวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60 – I69) ที่มีอาการไม่เกิน 72 ชั่วโมง 

ได้รับการรักษาในช่วงเวลาเดียวกัน 
สูตรคำนวณตัวชี้วัด 19.2 (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล รายงานเป็นรายไตรมาส 
เกณฑ์การประเมิน : 
ปี 2566: 

ปี 2567: 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- >  ร้อยละ 75 >  ร้อยละ 75 >  ร้อยละ 75 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- >  ร้อยละ 75 >  ร้อยละ 75 >  ร้อยละ 75 
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ปี 2568: 

ปี 2569: 

ปี 2570:  

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- >  ร้อยละ 80 >  ร้อยละ 80 >  ร้อยละ 80 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- >  ร้อยละ 80 >  ร้อยละ 80 >  ร้อยละ 80 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- >  ร้อยละ 80 >  ร้อยละ 80 >  ร้อยละ 80 

วิธีการประเมินผล :  การรวบรวมและวิเคราะห์ในระดับจังหวัด 
เอกสารสนับสนุน :  คู่มือแนวทางการตรวจนิเทศงาน กรมการแพทย์ (Smart Inspection Guideline) 

สำนักนิเทศระบบการแพทย์ กรมการแพทย์  
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน Baseline data 

(3ปีย้อนหลัง) 
หน่วยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 2564 2565 
73.01 ร้อยละ 71.95 73.90 73.18 

      หมายเหตุ : ข้อมูลเขตสุขภาพที่ 1 - 13 
คะแนนเต็ม 5 คะแนน   
วิธีการให้คะแนน 
 
 
 
 
 

 

ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน ……5….. หนว่ยต่อ 1 คะแนน 
ระดับ 1 < ร้อยละ 60.00 เท่ากับ 1 คะแนน 
ระดับ 2 ร้อยละ 60.00-64.99 เท่ากับ 2 คะแนน 
ระดับ 3 ร้อยละ 65.00-69.99 เท่ากับ 3 คะแนน 
ระดับ 4 ร้อยละ 70.00-74.99 เท่ากับ 4 คะแนน 
ระดับ 5 > ร้อยละ 75 เท่ากับ 5 คะแนน 

 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ชื่อ – สกุล   นางวชัราภรณ์  จอมชิตกล่ำ โทรศัพท์ที่ทำงาน :  074 613 127 ต่อ 403 
โทรศัพท์มือถือ :  08 7287 7847 E-mail: Vachara_0872/@gmail.com 

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

ชื่อ – สกุล :   นางสาวจิราภรณ์  เทพหนู โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 403 
โทรศัพท์มือถือ :   08 4747 1469 E-mail : Jthepnoo@yahoo.com 

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(รอง นพ.สสจ.) 

ชื่อ – สกุล :  นางสาวอภิญญา เพ็ชรศรี โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ..........  
โทรศัพท์มือถือ :   08 8790 6145 E-mail : ......................................................   
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นิยามตัวช้ีวัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  

ปีงบประมาณ 2566 
รหัสตัวช้ีวัด 0304 
ชื่อตัวชี้วัด ตัวช้ีวัดย่อย ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานควบคมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
ความเชื่อมโยงตัวชี้วัด (  / ) ยุทธศาสตร์ 20 ปี กสธ.  

(  / ) ยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 12  
(  / ) ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  
( /  ) ภารกิจกลุ่มงาน   
(   ) อ่ืน ๆ ............................................................. 

หมวด (   ) ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 
( /  ) บริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
(   ) บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) 
(   ) บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 

แผนที่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการที่ 7. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช 
ระดับการประเมินผล (  / ) ระดับจังหวัด  ( /  ) ระดับอำเภอ 
คำนิยามตัวช้ีวัด      ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า หมายถึง ประชาชนไทยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรค Depressive 

Disorder ของสมาคมจิตแพทย์อเมริกัน ฉบับที่ 5 (DSM 5 : Diagnostic and Statistical 
Manual of Mental disorders 5) และบันทึกรหัสตามมาตรฐานการจำแนกโรคระหว่าง
ประเทศขององค์การอนามัยโลกฉบับที่ 10 (ICD-10 : International Classification of 
Diseases and Health Related Problems - 10) หมวด F32.x, F33.x, F34.1, F38.x และ 
F39.x 
     เข้าถึงบริการสุขภาพจิต หมายถึง การที่ประชาชนผู้ซึ่งได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรค
ซึมเศร้า ได้รับการบริการตามแนวทางการดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าระดับจังหวัด และ
แนวทางการจัดการโรคซึมเศร้าสำหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป (CPG MDD GP) หรือได้รับ
การช่วยเหลือตามแนวทางมาตรฐานอย่างเหมาะสมจากหน่วยบริการทุกสถานบริการของ
ประเทศไทย 
     จํานวนผูปวยโรคซึมเศราที ่ค ํานวณจากความชุก หมายถึง   จํานวนผูปวย           
โรคซึมเศราที่คํานวณจากความชุกของโรคซึมเศราภาพรวมทั้งประเทศ ที่มีอายุ 15 ปขึ้นไป 
(อัตราความชุกจากการสํารวจระบาดวิทยาของโรคซึมเศรา  ป 2551 โดยกรมสุขภาพจิต 
โดยสุมตัวอยางของประขากรไทยที่มีอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไป จํานวน 19,000 ราย พบอัตรา
ความชุกของโรคซึมเศราภาพรวมทั้งประเทศ 2.7% แยกเปน Major Depressive episode 
2.4%, Dysthymia 0.3%) และฐานประชากรกลางปี  2564 (เฉพาะผู้ที่มีอายุ 15 ปีขึ้น
ไป)  
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พื้นที่เป้าหมาย หมายถึง พ้ืนที่ทุกอำเภอในจังหวัดพัทลุง 

เกณฑ์เป้าหมาย 

 

ปีงบประมาณ  
2566 

ปีงบประมาณ  
2567 

ปีงบประมาณ  
2568 

ปีงบประมาณ  
2569 

ปีงบประมาณ  
2570 

78 - - - - 

วัตถุประสงค์ เพ่ือใหผูปวยโรคซึมเศราไดรับการดูแลรักษา มีมาตรฐานตอเนื่อง ลดความรุนแรง   
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ที่มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านในจังหวัดพัทลุง ณ 

วันรับบริการ  ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรค Depressive Disorder ของสมาคมจิตแพทย์
อเมริกัน ฉบับที่ 5 (DSM 5 : Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
disorders 5) และบันทึกรหัสตามมาตรฐานการจำแนกโรคระหว่างประเทศขององค์การ
อนามัยโลกฉบับที่ 10 (ICD-10 : International Classification of Diseases and 
Health Related Problems - 10) หมวด F32.x, F33.x, F34.1, F38.x และ F39.x 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล รวบรวมข้อมูลจำนวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่เข้ารับบริการในทุกหน่วยบริการ โดยแยกตาม
รายอำเภอ จากระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ (HDC) กระทรวงสาธารณสุข 

แหล่งข้อมูล ระบบรายงาน HDC หน่วยบริการทุกอำเภอ 
รายการข้อมูล 1 A = จำนวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่เข้าถึงบริการสะสมตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552 จนถึงปี

ประมาณ 2566 ที่มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านของจังหวัดพัทลุง 
รายการข้อมูล 2 B = จำนวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าคาดประมาณของจังหวัดจากความชุกท่ีได้จากการสำรวจ

ระบาดวิทยาโรคซึมเศร้าปี 2551 โดยกรมสุขภาพจิต 
สูตรคำนวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 2   ไตรมาส 3   ไตรมาส 4 
เกณฑ์การประเมิน 
ปีงบประมาณ 2566 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
 39 58 78  

วิธีการประเมินผล  ประมวลผลข้อมูลจำนวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่เข้ารับบริการในหน่วยบริการสาธารณสุข  
โดยแยกตามรายอำเภอ จากระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ (HDC) 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

เอกสารสนับสนุน ข้อมูลตามระบบรายงาน 43 แฟ้ม 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน Baseline 

data 
หนว่ยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 
  42 85 100 112 120 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้
ประสานงานตัวช้ีวัด 

นางอารี  ชูสังข์ 

หน่วยงานประมวลผล 
และจัดทำข้อมูล 

ประมวลผลข้อมูลจำนวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่เข้ารับบริการในหน่วยบริการสาธารณสุข  
โดยแยกตามรายอำเภอ จากระบบ HDC เปรียบเทียบกับเป้าหมายตามความชุก 

คะแนนเต็ม คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
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วิธีการให้คะแนน หลักเกณฑ์การให้คะแนน......................................................... 

ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน 1 หน่วยต่อ…1..คะแนน 
ร้อยละ       66 เท่ากับ 1 คะแนน 
ร้อยละ 69 เท่ากับ 2 คะแนน 
ร้อยละ  72 เท่ากับ 3 คะแนน 
ร้อยละ      75 เท่ากับ 4 คะแนน 
ร้อยละ 78 เท่ากับ 5 คะแนน 

 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ชื่อ – สกุล :   นางอารี  ชูสังข ์ โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 403  
โทรศัพท์มือถือ : 093 9742659      E-mail : Arrysang@gmail.com   

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

ชื่อ – สกุล : นางสาวจิราภรณ์ เทพหนู    โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 403  
โทรศัพท์มือถือ : 0847471469   E-mail : J.thepnoo@yahoo.com 

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(รอง นพ.สสจ.) 

ชื่อ – สกุล :นางสาวอภิญญา เพชรศรี    โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ  
โทรศัพท์มือถือ :   - E-mail : ..........-............................................   
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นิยามตัวช้ีวัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  

ปีงบประมาณ 2566 
รหัสตัวช้ีวัด 0305 
ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของผู้ป่วยออทิสติก (ASD) เข้าถึงบริการสุขภาพจิตที่ได้มาตรฐาน  
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
ความเชื่อมโยงตัวชี้วัด ( / ) ยุทธศาสตร์ 20 ปี กสธ.  

( / ) ยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 12  
( / ) ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  
( / ) ภารกิจกลุ่มงาน   
(   ) อ่ืน ๆ ............................................................. 

หมวด (   ) ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 
( / ) บริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
(   ) บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) 
(   ) บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 

แผนที่ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการที่ โครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น 
ระดับการประเมินผล ( / ) ระดับจังหวัด  ( / ) ระดับอำเภอ 
คำนิยามตัวช้ีวัด การเข้าถึงบริการโรคออทิสติก หมายถึง ประชากรที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรค   ออทิสติก 

ได้รับการบริการตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชสำหรับ รพ
ศ./รพท./รพช./รพ.สต.  
ผู้ป่วยโรคออทิสติก หมายถึง เด็กอายุระหว่าง 2-5 ปี (11เดือน 29 วัน) ที่มีอาการสอดคล้อง กับ
โรคออทิซึม(Autistic Spectrum Disorder) ตามเกณฑ์วินิจฉัย โรคของสมาคมจิตแพทย์อเมริกัน 
ฉบับที่ 5 (DSM-5: Diagnostic and Statistical Manual of Mental disorders 5) และลงรหัสตาม
มาตรฐาน การจำแนกโรคระหว่างประเทศขององค์การอนามัยโลกฉบับที ่ 10 ( ICD – 10 : 
International Classification of Diseases and Health Related Problems - 10) หมวด F 84.0-
84.9 (จำนวนคน)หรือเทียบเคียงในกลุ่มโรคเดียวกันกับการวินิจฉัย ความชุกออทิสติกเท่ากับ 0.6 

เกณฑ์เป้าหมาย 

 

ปีงบประมาณ  
2566 

ปีงบประมาณ  
2567 

ปีงบประมาณ  
2568 

ปีงบประมาณ  
2569 

ปีงบประมาณ  
2570 

ร้อยละ 52 - - - - 

วัตถุประสงค์ เพ่ือติดตามให้ผู้ป่วยออทิสติกได้รับบริการอย่างต่อเนื่อง 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ผู้ป่วยออทิสติก(ดูนิยาม) 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล ระบบรายงานHDC กระทรวงสาธารณสุข และวิเคราะห์ผลการดำเนินงานรายอำเภอสรุปผลใน

ปีงบประมาณ 2566 
แหล่งข้อมูล ทุกหน่วยบริการที่ส่งข้อมูลเข้าระบบ HDC 
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รายการข้อมูล 1 A = จำนวนผู้ป่วยสะสมที่มีทะเบียนบ้านในอำเภอ 
รายการข้อมูล 2 B = จำนวนผู้ป่วยโรคออทิสติกท่ีคาดประมาณจากความชุกในอำเภอ 
สูตรคำนวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 2  3 และ 4 
เกณฑ์การประเมิน 
ปีงบประมาณ 2566 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
          13           26      39 52  

วิธีการประเมินผล   
เอกสารสนับสนุน  
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน Baseline 

data 
หน่วยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 
  45.10 67.33 74.67 22.54 32.31 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้
ประสานงานตัวช้ีวัด 

นางอารี  ชูสังข์ 

หน่วยงานประมวลผล 
และจัดทำข้อมูล 

โรงพยาบาลยุวประสารทไวทโยปถัมภ์  กรมสุขภาพจิต 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

คะแนนเต็ม คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
วิธีการให้คะแนน หลักเกณฑ์การให้คะแนน  

ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน 7 หน่วยต่อ…1…..คะแนน 
ร้อยละ       24 เท่ากับ 1 คะแนน 
ร้อยละ         31 เท่ากับ 2 คะแนน 
ร้อยละ          38 เท่ากับ 3 คะแนน 
ร้อยละ              45 เท่ากับ 4 คะแนน 
ร้อยละ         52  เท่ากับ 5 คะแนน 

 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ชื่อ – สกุล :   นางอารี  ชูสังข ์ โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 403  
โทรศัพท์มือถือ : 093 9742659      E-mail : Arrysang@gmail.com   

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

ชื่อ – สกุล : นางสาวจิราภรณ์ เทพหนู    โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 403  
โทรศัพท์มือถือ : 0847471469   E-mail : J.thepnoo@yahoo.com 

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(รอง นพ.สสจ.) 

ชื่อ – สกุล :นางสาวอภิญญา เพชรศรี    โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 403  
โทรศัพท์มือถือ :   - E-mail : ..........-............................................   
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นิยามตัวช้ีวัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  

ปีงบประมาณ 2566 
รหัสตัวช้ีวัด 0306 
ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของผู้ป่วยโรคจิตเภทเข้าถึงบริการ 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงาน ควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
ความเชื่อมโยงตัวชี้วัด (   ) ยุทธศาสตร์ 20 ปี กสธ.  

(   ) ยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 12  
( / ) ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  
(   ) ภารกิจกลุ่มงาน   
(   ) อ่ืน ๆ ............................................................. 

หมวด (   ) ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 
( / ) บริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
(   ) บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) 
(   ) บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 

แผนที่ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan)  
โครงการที่ การเพ่ิมประสิทธิภาพการเข้าถึงโรคจิตเภท 
ระดับการประเมินผล ( /  ) ระดับจังหวัด  (  / ) ระดับอำเภอ 
คำนิยามตัวช้ีวัด การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคจิตเภท หมายถึงการที่ประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มีภูมิลำเนา

ในจังหวัดพัทลุง ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคจิตเภท ได้รับการดูแลรักษาตามคู่มือการดูแลผู้ป่วยโรค
จิตเภท สำหรับโรงพยาบาล สำหรับแพทย์ พยาบาล นักวิชาการสาธารณสุข กรมสุขภาพจิต 
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2559 หรือได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างเหมาะสมจากหน่วยบริการ 
ผู้ป่วยโรคจิตเภท (Schizophrenia) หมายถึง ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางความคิดและการรับรู้มี
อารมณ์ ไม่เหมาะสม โดยระดับความรู ้สึกตัวและสติปัญญามักยังปกติอยู ่  ได้แก่ ความคิด
แพร่กระจายความหลงผิดในการรับรู้ หลงผิดว่าถูกควบคุมหรือ ถูกขัดขวาง หูแว่วได้ยินคนอ่ืนนินทา 
ผู้ป่วยมีความคิดผิดปกติและอาการด้านลบ  การดําเนินโรค จะเป็นแบบต่อเนื่องหรือมีอาการเป็นพัก 
ๆ หรือเป็นตลอดเวลาหรือเป็นทั ้งสองครั้งแล้วหายสมบูรณ์หรือไม่ก็ได้  โรคจิตเภทที่มีอาการ
สอดคล้องกับ Psychotic Disorders ตามมาตรฐานการจําแนกโรคระหว่างประเทศขององค์การ
อนามัย โลกฉบับที่ 10 (ICD – 10 : International Classification of Diseases and Health Related 
Problems -10) หมวดโรคจิต ใน ที่นี้หมายความถึงโรคจิตเภท (F20 .0 – F20.9) ของปี 2556 หรือ
เทียบเคียงในกลุ่มโรคเดียวกันกับการวินิจฉัยตามเกณฑ์ วินิจฉัยโรคของสมาคมจิตแพทย์อเมริกัน 
ฉบับที่ 5 (DSM-V : Diagnostic and Statistical Manual of Mental disorders V ) ที่มารับบริการ
ในปี 2566 

เกณฑ์เป้าหมาย 

 

ปีงบประมาณ  
2566 

ปีงบประมาณ  
2567 

ปีงบประมาณ  
2568 

ปีงบประมาณ  
2569 

ปีงบประมาณ  
2570 

90     
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วัตถุประสงค์ ผู้ป่วยโรคจิตเภทเข้าถึงบริการ 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ประชาชนที่มีอายุ 15 ปีในพ้ืนที่จังหวัดพัทลุง 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล ร้อยละการเข้าถึงบริการของปว่ยโรคจติเภท (F20.0 -F20.9) ทั้งรายเก่าและรายใหม่ ที่มารับบริการ 

ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2556 สะสมจนถึงปีงบประมาณปัจจุบัน ในหน่วยบริการสาธารณสุข 
รพท./ รพช./ รพ.สต /คลินิกหมอครอบครัว 

แหล่งข้อมูล ระบบรายงาน HDC 
รายการข้อมูล 1 A = จํานวนผู้ป่วยโรคจิตเภทที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ที่มีภูมิลําเนาในจังหวัดพัทลุง 

มารับบริการสะสมตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552 จนถึงปีงบประมาณ 2566 
รายการข้อมูล 2 B = จํานวนผู้ป่วยโรคจิตเภท  ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ในระบบ HDC ที่มีภูมิลําเนาในจังหวัด

พัทลุง   คาดประมาณจากค่าความชุก 
สูตรคำนวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 1.2,3 และ4 
เกณฑ์การประเมิน 
ปีงบประมาณ 2566 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
75 80 85 90  

วิธีการประเมินผล  ตัวตั้ง คือ จํานวนผู้ปวยโรคจิตเภท (F20.X) อายุตั้งแต่ 15 ปีขึน้ไป ที่มีภูมิลําเนาในจังหวัด ซึ่งมารับ
บริการ สะสมตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552 จนถึงในปีงบประมาณ 2565 ทั้งรายเก่าและรายใหม่ ใน
หน่วยบริการสาธารณสุข รพท. / รพช. / รพ.สต. /คลินิกหมอครอบครัว) 
ตัวหาร คือ จํานวนผู้ปวยโรคจิตเภทคาดประมาณ  (จํานวนผู้ป่วยโรคจิตเภทคาดประมาณ
คํานวณจากค่าความชุกผู้ป่วยโรคจิตเภทที่ได้จากการสํารวจระบาดวิทยา ของโรคจิตเภท ปี 2551 
(0.8%) คูณด้วยประชากรปี 2564 ที่มีอายุ15 ปีขึ้นไป  

เอกสารสนับสนุน ระบบ HDC 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 
 
 

Baseline 
data 

หน่วยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 
2561 2562 2563 2564 2565 

  59.81 74.25 80.18 92.01 98.88 
 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้
ประสานงานตัวช้ีวัด 

นางอารี  ชูสังข์ 

หน่วยงานประมวลผล 
และจัดทำข้อมูล 

กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

คะแนนเต็ม คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
วิธีการให้คะแนน 
 
 
 

หลักเกณฑ์การให้คะแนน......................................................... 
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน 1 หน่วยต่อ………..คะแนน 
ร้อยละ       80 เท่ากับ 1 คะแนน 
ร้อยละ 85 เท่ากับ 2 คะแนน 
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ร้อยละ  90 เท่ากับ 3 คะแนน 
ร้อยละ      95 เท่ากับ 4 คะแนน 
ร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน 

 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ชื่อ – สกุล :   นางอารี  ชูสังข ์ โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 403  
โทรศัพท์มือถือ : 093 9742659      E-mail : Arrysang@gmail.com   

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

ชื่อ – สกุล : นางสาวจิราภรณ์ เทพหนู    โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 403  
โทรศัพท์มือถือ : 0847471469   E-mail : J.thepnoo@yahoo.com 

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(รอง นพ.สสจ.) 

ชื่อ – สกุล :นางสาวอภิญญา เพชรศรี    โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 403  
โทรศัพท์มือถือ :   - E-mail : ..........-............................................   
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นิยามตัวช้ีวัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  

ปีงบประมาณ 2566 
รหัสตัวช้ีวัด 0307 
ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของผู้ป่วยสมาธิสั้น (ADHD) เข้าถึงบริการสุขภาพจิตที่ได้มาตรฐาน  
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
ความเชื่อมโยงตัวชี้วัด ( / ) ยุทธศาสตร์ 20 ปี กสธ.  

( / ) ยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 12  
( / ) ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  
( / ) ภารกิจกลุ่มงาน   
(   ) อ่ืน ๆ ............................................................. 

หมวด (   ) ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 
( / ) บริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
(   ) บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) 
(   ) บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 

แผนที่ การพัฒนาระบบบริการ (Service plan) 
โครงการที่ โครงการพัฒนาเด็กสมาธิสั้น 
ระดับการประเมินผล ( / ) ระดับจังหวัด  ( / ) ระดับอำเภอ 
คำนิยามตัวช้ีวัด การเข้าถึงบริการสุขภาพจิต หมายถึง การที่ประชากรผู้ซึ่งได้รับการวินิจฉัยว่า สมาธิสั้น ได้รับ

การบริการและดูแล ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชสำหรับ
รพศ./รพท./รพช./รพสต.  
ผู้ป่วยสมาธิสั ้น หมายถึง ประชากรเด็กอายุระหว่าง 6-15 ปี(11เดือน 29 วัน) ที ่มีอาการ
สอดคล ้องก ับโรคสมาธ ิส ั ้น (Attention-deficit hyperactivity disorder) ตามเกณฑ์การ
วิน ิจฉัยโรคของสมาคมจิตแพทย์อเมริก ัน ฉบับที ่ 5 (DSM-5: Diagnostic and Statistical 
Manual of Mental disorders 5)  และลงรหัสตามมาตรฐานการจำแนกโรคระหว่างประเทศของ
องค์การอนามัยโลกฉบับที ่  10 (ICD – 10 : International Classification of Diseases and 
Health Related Problems - 10) หมวด F90.0-90.9 (จำนวนคน) ความชุกสมาธิสั ้น เท่ากับ 
5.4 

เกณฑ์เป้าหมาย 

 

ปีงบประมาณ  
2566 

ปีงบประมาณ  
2567 

ปีงบประมาณ  
2568 

ปีงบประมาณ  
2569 

ปีงบประมาณ  
2570 

ร้อยละ 35 - - - - 

วัตถุประสงค์ เพ่ือติดตามให้ผู้ป่วยสมาธิสั้นได้รับการบริการอย่างต่อเนื่อง 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ผู้ป่วยสมาธิสั้น (ดูนิยาม) 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล รวบรวมข้อมูลผู้ป่วยสมาธิสั้นจากระบบ HDC กระทรวงสาธารณสุขทุกเดือน และสรุปสิ้น

ปีงบประมาณ 
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แหล่งข้อมูล ทุกหน่วยบริการที่ส่งข้อมูลเข้าระบบ HDC 
รายการข้อมูล 1 A = จำนวนผู้ป่วยสะสมที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัดพัทลุง /อำเภอ 
รายการข้อมูล 2 B = จำนวนผู้ป่วยโรคสมาธิสัน้ที่คาดประมาณจากความชุก 
สูตรคำนวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล รวบรวมข้อมูลจากระบบ HDC ทุกเดือนและสรุปรายปีงบประมาณ 
เกณฑ์การประเมิน 
ปีงบประมาณ 2566 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
ร้อยละ 20 ร้อยละ 25 ร้อยละ 30 ร้อยละ 35  

วิธีการประเมินผล   
เอกสารสนับสนุน  
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน Baseline 

data 
หน่วยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 
 ร้อยละ 7.50 14.33 20.39 26.14 31.03 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้
ประสานงานตัวช้ีวัด 

นางอารี  ชูสังข์ 

หน่วยงานประมวลผล 
และจัดทำข้อมูล 

โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์  กรมสุขภาพจิต 

คะแนนเต็ม คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
วิธีการให้คะแนน หลักเกณฑ์การให้คะแนน......................................................... 

ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน 1 หน่วยต่อ…1…..คะแนน 
ร้อยละ       23 เท่ากับ 1 คะแนน 
ร้อยละ 26 เท่ากับ 2 คะแนน 
ร้อยละ  29 เท่ากับ 3 คะแนน 
ร้อยละ      32 เท่ากับ 4 คะแนน 
ร้อยละ 35 เท่ากับ 5 คะแนน 

 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ชื่อ – สกุล :   นางอารี  ชูสังข ์ โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 403  
โทรศัพท์มือถือ : 093 9742659      E-mail : Arrysang@gmail.com   

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

ชื่อ – สกุล : นางสาวจิราภรณ์ เทพหนู    โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 403  
โทรศัพท์มือถือ : 0847471469   E-mail : J.thepnoo@yahoo.com 

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(รอง นพ.สสจ.) 

ชื่อ – สกุล :นางสาวอภิญญา เพชรศรี    โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ  
โทรศัพท์มือถือ :   - E-mail : ..........-............................................   
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นิยามตัวช้ีวัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  

ปีงบประมาณ 2566 
รหัสตัวช้ีวัด 0308 
ชื่อตัวชี้วัด ตัวช้ีวัดหลัก อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ. 

ตัวช้ีวัดย่อย 1 ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายได้รับการช่วยเหลือป้องกันไม่กระทำซ้ำ ภายใน 
1 ปี 
ตัวช้ีวัดย่อย 2 ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายเข้าถึงบริการ 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด 
ความเชื่อมโยงตัวชี้วัด ( / ) ยุทธศาสตร์ 20 ปี กสธ.  

( / ) ยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 12  
( / ) ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  
( / ) ภารกิจกลุ่มงาน   
(   ) อ่ืน ๆ ............................................................. 

หมวด (   ) ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 
( / ) บริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
(   ) บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) 
(   ) บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 

แผนที่ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการที่ โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช 
ระดับการประเมินผล ( / ) ระดับจังหวัด  ( / ) ระดับอำเภอ 
คำนิยามตัวช้ีวัด การฆ่าตัวตายสำเร็จ คือ การกระทำของบุคคลในการปลิดชีวิตตนเองโดยสมัครใจและ

เจตนาที่จะตายจริง เพ่ือให้หลุดพ้นจากการบีบคั้น หรือความคับข้องใจที่เกิดขึ้นในชีวิต ซึ่งอาจจะ
กระทำอย่างตรงไปตรงมาหรือกระทำโดยอ้อมด้วยวิธีการต่างๆ จนกระทั่งกระทำได้สำเร็จ 

ผู้พยายามฆ่าตัวตาย (suicide Attempt) หมายถึง ผู้ที่มีพฤติกรรมที่มุ่งทำร้ายตนเอง
แต่ไม่ถึงกับเสียชีวิตโดยตั้งใจจะให้ตายจากพฤติกรรมนั้น และผลของการพยายามฆ่าตัวตาย
อาจบาดเจ็บหรือไม่บาดเจ็บ ซึ่งวิธ๊การที่ใช้มีลักษระสอดคล้องตามมาตรฐานการจำแนกโรค 
ระหว่างประเทศขององค์การอนามัยโลกฉบับที่ 10 (ICD –10 : International Classification of 
Diseases and Health Related Problems - 10) หมวด Intentional self-harm (X60-X84) 
หรือเทียบเคียงในกลุ่มโรคเดียวกันกับการวินิจฉัยตามเกณฑ์วินิจฉัยโรคของสมาคมจิตแพทย์
อเมริกัน ฉบับที่ 5 (DSM-5: Diagnostic and Statistical Manual of Mental disorders 5)  
        เข้าถึงบริการ หมายถึง ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ที่มีอาศัยในจังหวัดพัทลุงไม่น้อยกว่า 3 
เดือน และได้รับการวินิจฉัยตามเกณฑ์วินิจฉัยโรคหมวด Intentional self-harm (X60-X84) ณ วันรับ
บริการ ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2566  เมื่อจำหน่ายกลับสู่ชุมชน จะได้รับการติดตาม
เยี่ยมบ้าน โดยบุคลากรสาธารณสุข  และ หรือ นัดมาติดตามประเมินอาการที่สถานบริการ (Follow up) 
อย่างน้อยหนึ่งครั้ง ภายใน 15 - 30  วัน 
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ระยะเวลา 1 ปี หมายถึง นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – วันที่ 30 กันยายน 2566 
ได้รับการช่วยเหลือป้องกันไม่กระทำซ้ำ หมายถึง ผู้ที ่พยายามฆ่าตัวตายได้รับบริการอย่า

ถูกต้องเหมาะสมใน 7 กิจกรรมเหล่านี้ 1) ได้รับการช่วยชีวิตและยับยั้งพฤติกรรมฆ่าตัวตายรวมทั้งส่งต่อ
หน่วยบริการสาธารณสุขได้ทันท่วงที 2) ได้รับการวินิจฉัยตามเกณฑ์การวินิจฉัยโรคหมวด Intentional 
self-harm (X60-X84) 3) ได้รับการสอบสวนโรคกรณีฆ่าตัวตายและกระทำรุนแรงต่อตนเองเพื่อค้นหา
และรวบรวมข้อมูลปัจจัยกระตุ้น ปัจจัยเสี่ยง ปัจจัยปกป้อง และด่านกั้น รวมทั้งประเมินการเฝ้าระวัง
การฆ่าตัวตายในครอบครัวและชุมชน         4) ได้รับการสร้างเสริมปัจจัยปกป้องและด่านกั้นการ
เข้าถึงวัสดุอุปกรณ์หรือสารพิษที่ใช้ฆ่าตัวตาย 6) ญาติหรือผู้ดูแลใกล้ชิดได้รับการพัฒนาทักษะ 
สังเกตสัญญานเตือนและ       มีช่องทางติดต่อที่สะดวกกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่รับผิดชอบเฝ้าระวัง
การฆ่าตัวตายในพื้นที่ 7) ได้รับการเฝ้าระวังติดตามประเมินความคิดและการกระทำฆ่าตัวตายอย่าง
สม่ำเสมอ เพ่ือป้องกันการทำซ้ำใน 1 ปี  

เกณฑ์เป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ. 

2. ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายเข้าถึงบริการ  
ปีงบประมาณ  
2566 

ปีงบประมาณ  
2567 

ปีงบประมาณ  
2568 

ปีงบประมาณ  
2569 

ปีงบประมาณ  
2570 

ร้อยละ 65     
3.ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายได้รับการช่วยเหลือป้องกันไม่กระทำซ้ำ ภายใน 1ปี 
ปีงบประมาณ  
2566 

ปีงบประมาณ  
2567 

ปีงบประมาณ  
2568 

ปีงบประมาณ  
2569 

ปีงบประมาณ  
2570 

ร้อยละ 97      

ปีงบประมาณ  
2566 

ปีงบประมาณ  
2567 

ปีงบประมาณ  
2568 

ปีงบประมาณ  
2569 

ปีงบประมาณ  
2570 

ไม่เกิน 8 ต่อ
ประชากรแสนคน 

    

วัตถุประสงค์ 1. ทำให้ทราบถึงภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อการมีพฤติกรรมการฆ่าตัวตาย จำแนก
ตาม เพศ กลุ่มอายุ  อาชีพ สถานที่  ช่วงเวลา  วิธีการ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกัน 
2. เป็นเครื่องชี้วัดที่บ่งบอกถึง ขนาด ระดับความรุนแรงของปัญหาการฆ่าตัวตายของประชาชน
ในแต่ละพ้ืนที่ และเป็นข้อมูลที่จะถูกนำมาใช้ในการกำหนดมาตรการและแนวทางเพ่ือแก้ไข
ปัญหาให้สอดคล้องไปกับบริบทของแต่ละพ้ืนที่ ภูมิภาคและประเทศ 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย 1. ญาติผู้ฆ่าตัวตายสำเร็จ 
2.ผู้ที่พยายามฆ่าตัวตายตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2566 
3. กลุ่มเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย 
4. ผู้รอดชีวิตและผู้ได้รับผลกระทบจากการฆ่าตัวตาย 
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วิธีการจัดเก็บข้อมูล โรงพยาบาลพัทลุง /โรงพยาบาลชุมชน/สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ /เทศบาล/องค์การบริหาร

ส่วนตำบล/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 
จัดทำ รง 506S บันทึกข้อมูลในระบบเฝ้าระวังการฆ่าตัวตายระดับชาติ /รายงานการสอบสวน
โรคกรณีฆ่าตัวตายหรือกระทำรุนแรงต่อตนเอง(Self-Directed Violence/รายงานกิจกรรม/
โครงการส่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

แหล่งข้อมูล ข้อมูลสถิติจำนวนผู้พยายามฆ่าตัวตายรายอำเภอ จาก ระบบ HDC สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ,รายงานการเฝ้าระวังการพยายามฆ่าตัวตาย รง 506S,รายงานการสอบสวนโรค
กรณีฆ่าตัวตายหรือกระทำรุนแรงต่อตนเอง(Self-Directed Violence,และสำนักเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Data Center) กรมสุขภาพจิต 

รายการข้อมูล 1 A = จำนวนผู้ฆ่าตัวตายสำเร็จ 
รายการข้อมูล 2 B = จำนวนประชากรกลางปี 2565 
รายการข้อมูล 3 C = จำนวนผู้พยายามฆ่าตัวตายจากระบบ HDC 
รายการข้อมูล 4 D = จำนวนผู้พยายามฆ่าตัวตายที่เข้าถึงบริการ 
รายการข้อมูล 5 E = จำนวนผู้พยายามฆ่าตัวตายที่ได้รับการช่วยเหลือป้องกันไม่ทำซ้ำใน 1 ปี 
สูตรคำนวณตัวชี้วัด (A/B) x 100000 = อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ 
สูตรคำนวณตัวชี้วัด  (C/D) x 100 = ร้อยละผู้พยายามฆ่าตัวตายเข้าถึงบริการ 
สูตรคำนวณตัวชี้วัด (D/E) x 100 = ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายได้รับการช่วยเหลือป้องกันไม่กระทำซ้ำ ภายใน 

1 ปี 
ระยะเวลาประเมินผล 3, 6, 9 และ 12 เดือน 
เกณฑ์การประเมิน 
ปีงบประมาณ 2566 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
1.มีแผนกิจกรรมการ
ป้องกันแก้ไขปัญหาฆ่า
ตัวตายระดับอำเภอ 5 
มาตรการ และเริ่ม
ดำเนินการในบางส่วน 
 
2. ดำเนินงานดูแล
ช่วยเหลือผู้รอดชีวิต
และผู้ได้รับผลกระทบ 
3.ดำเนินการสอบสวน
โรคกรณีฆ่าตัวตายทุก
ราย 
 
 
 

ดำเนินการ
มาตรการ  
1,2,3,4 หรือ 5 
อย่างน้อย 2 
กิจกรรม 
 
2.ดำเนินงานคัด
กรอง 8Q เชิงรุก
ในกลุ่มเสี่ยงสูงต่อ
การฆ่าตัวตาย 
ครั้งที่ 1  
3.สรุปผลการ
ดำเนินงานระดับ
อำเภอรายงานต่อ 

 ดำเนินการ
มาตรการ 1,2,3 
,4 และ 5 ครบ 
5 กิจกรรม 
 
2.ดำเนินงาน
คัดกรอง 8Q 
เชิงรุกในกลุ่ม
เสี่ยงสูงต่อการ
ฆ่าตัวตาย ครั้ง
ที่ 2 
3.สรุปผลการ
ดำเนินงาน
ระดับอำเภอ
รายงานต่อ 

1.อัตราการฆ่าตัว
ตายสำเร็จ ไม่เกิน 
8 ต่อประชากร
แสนคน 
2.ร้อยละ65ของผู้
พยายามฆ่าตัวตาย
เข้าถึงบริการ 
3.ร้อยละ 97 ของ
ผู้พยายามฆ่าตัว
ตายได้รับการ
ช่วยเหลือป้องกัน
ไม่กระทำซ้ำ 
ภายใน 1ปี 
4.ผลการ
ดำเนินงาน
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คป.สอ.และ
รายงานต่อ สสจ. 
 

คป.สอ. และ
รายงานต่อ 
สสจ. 
 

กิจกรรมการ
ป้องกันแก้ไข
ปัญหาฆ่าตัวตาย 
5 มาตรการ  

วิธีการประเมินผล  1.  รง 506 ในระบบรายงานเฝ้าระวังการฆ่าตัวตายระดับชาติ  
2.รายงานจำนวนผู้พยายามฆ่าตัวตายและได้รับการช่วยเหลือป้องกันไม่กระทำซ้ำ ภายใน 1ปี 
จากรง 506S ในระบบรายงานเฝ้าระวังการฆ่าตัวตายระดับชาติ 
3.จำนวนกิจกรรมการป้องกันแก้ไขปัญหาฆ่าตัวตายระดับอำเภอ ตาม 5 มาตรการ 
ไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
4.รายงานการสอบสวนโรคกรณีฆ่าตัวตายหรืกระทำรุนแรงต่อตนเอง 

เอกสารสนับสนุน 1.รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ 
2.รายงาน รง 506S ในระบบเฝ้าระวังการฆ่าตัวตายระดับชาติ 
3.ระบบ HDC สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
4.รายงานการสอบสวนโรคกรณีฆ่าตัวตายหรืกระทำรุนแรงต่อตนเอง (Self-Directed ,SDV) 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 
 
 
 
 
 

 
 Baseline 

data 
หน่วยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 
การฆ่าตัว
ตายสำเร็จ 

อัตราต่อ
ประชากร 
แสนคน 

 
11.05 

 
11.81 

 
6.67 

 
9.7 

 
13.9 

ผู้พยายามฆ่า
ตัวตายเข้าถึง
บริการ 

 
ร้อยละ 

 
NA 

 
24.94 

 
31 

 
32.87 

 
44.24 

ผู้พยายามฆ่า
ตัวตายได้รับ
การ
ช่วยเหลือ
ป้องกันไม่
กระทำซ้ำ 
ภายใน 1 ปี 

 
ร้อยละ 

 
NA 

 
NA 

 
98.72 

   
97.82 

 
93.4 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้
ประสานงานตัวช้ีวัด 

นางอารี  ชูสังข์ 

หน่วยงานประมวลผล 
และจัดทำข้อมูล 

โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต/ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
/โรงพยาบาลพัทลุงและโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง 

คะแนนเต็ม คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
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วิธีการให้คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักเกณฑ์การให้คะแนน  
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน 1 หน่วยต่อ……1…..คะแนน 
1.อัตราฆ่าตัวตายสำเร็จ 
อัตรา >20 เท่ากับ 1 คะแนน 
อัตรา 16.1-20 เท่ากับ 2 คะแนน 
อัตรา 12.1-16 เท่ากับ 3 คะแนน 
อัตรา 8.1-12 เท่ากับ 4 คะแนน 
อัตรา < 8 เท่ากับ 5 คะแนน 

2.ร้อยละ 65 ของผู้พยายามทำร้ายตัวเองเข้าถึงบริการ 
ร้อยละ       55 เท่ากับ 1 คะแนน 
ร้อยละ 60 เท่ากับ 2 คะแนน 
ร้อยละ  65 เท่ากับ 3 คะแนน 
ร้อยละ      70 เท่ากับ 4 คะแนน 
ร้อยละ 75 เท่ากับ 5 คะแนน 

3. ร้อยละ 97 ของผู้พยายามฆ่าตัวตายได้รับการชว่ยเหลือป้องกันไม่กระทำซ้ำ ภายใน 1ป ี
ร้อยละ       89 เท่ากับ 1 คะแนน 
ร้อยละ 91 เท่ากับ 2 คะแนน 
ร้อยละ  93 เท่ากับ 3 คะแนน 
ร้อยละ      95 เท่ากับ 4 คะแนน 
ร้อยละ 97 เท่ากับ 5 คะแนน 

 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ชื่อ – สกุล :   นางอารี  ชูสังข ์ โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 403  
โทรศัพท์มือถือ : 093 9742659      E-mail : Arrysang@gmail.com   

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

ชื่อ – สกุล : นางสาวจิราภรณ์ เทพหนู    โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 403  
โทรศัพท์มือถือ : 0847471469   E-mail : J.thepnoo@yahoo.com 

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(รอง นพ.สสจ.) 

ชื่อ – สกุล :นางสาวอภิญญา เพชรศรี    โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ-  
โทรศัพท์มือถือ :   - E-mail : ..........-............................................   
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นิยามตัวช้ีวัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  

ปีงบประมาณ 2566 
รหัสตัวช้ีวัด 0310 
ชื่อตัวชี้วัด 1. อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI และการให้การ

รักษาตามมาตรฐานตามเวลาที่กำหนด 
1.1 อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI 
1.2 ร้อยละของการให้การรักษาผู้ป่วย STEMI ได้ตามมาตรฐานเวลาที่กำหนด 

1.2.1 ร้อยละของผู้ป่วย STEMI ที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือดได้ตามมาตรฐานเวลาที่
กำหนด หรือ 

1.2.2 ร้อยละของผู้ป่วย STEMI ที่ได้รับการทำ Primary PCI ได้ตามมาตรฐานเวลา
ที่กำหนด 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
ความเชื่อมโยงตัวชี้วัด   ( / ) ยุทธศาสตร์ 20 ปี กสธ.                      ( /  ) ยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 12 

  ( / ) ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  (   ) ตำบลสุขภาวะ  (   ) ภารกิจกลุ่มงาน  
หมวด (   ) PP&P Excellence ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ 

( / ) Service  Excellence บริการเป็นเลิศ       
(   ) People Excellence บคุลากรเป็นเลิศ 

 (   ) Governance Excellence บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล 
แผนที่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการที่ 9. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหัวใจ 
ระดับการแสดงผล ( / ) ระดับจังหวัด   ( / ) ระดับอำเภอ 
ชื่อตัวชี้วัด 1. อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI และการให้การ

รักษาตามมาตรฐานตามเวลาที่กำหนด 
1.1 อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI 
1.2 ร้อยละของการให้การรักษาผู้ป่วย STEMI ได้ตามมาตรฐานเวลาที่กำหนด 

1.2.1 ร้อยละของผู้ป่วย STEMI ที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือดได้ตามมาตรฐานเวลาที่
กำหนด หรือ 

1.2.2 ร้อยละของผู้ป่วย STEMI ที่ได้รับการทำ Primary PCI ได้ตามมาตรฐานเวลาที่
กำหนด 

คำนิยาม 1.1 อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI 
โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI หมายถึง กล้ามเนื้อหัวใจที่ขาดเลือด     
มาเลี้ยงจนเกิดการตายของกล้ามเนื้อ และมีคลื่นไฟฟ้าหัวใจผิดปกติชนิดเอสทียก  
(ST-Elevated Myocardial Infarction) 
อัตราตายในผู้ป่วย STEMI 
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1. ผู้ป่วย STEMI หมายถึง ผู้ป่วย STEMI ที่เป็นผู้ป่วยใน หรือผู้ป่วยมาตรวจที่แผนก

ฉุกเฉินและมีการส่งต่อไปยังโรงพยาบาลอ่ืนที่มีศักยภาพสูงกว่า (โดยนับการเจ็บป่วยในครั้ง
นั้น เป็น 1 visit)  

2. การตายของผู ้ป่วย STEMI หมายถึง การตายจากสาเหตุโรคกล้ามเนื ้อหัวใจตาย 
เฉียบพลันชนิด STEMI 

เกณฑ์เป้าหมาย :  
ปีงบประมาณ 66 ปีงบประมาณ 67 ปีงบประมาณ 68 ปีงบประมาณ 69 ปีงบประมาณ 70 
น้อยกว่าร้อยละ 9 < ร้อยละ 9 < ร้อยละ 9 < ร้อยละ 9 < ร้อยละ 9 

 

วัตถุประสงค์  เพ่ือลดอัตราตายจากโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI ได้แก่ 

- ผู้ป่วยใน รหัส ICD10 WHO I21.0-I21.3 ที่เสียชีวิตในโรงพยาบาล 
- ผู้ป่วยใน รหัส ICD10- WHO I21.0-I21.3 ทั้งหมด 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล ข้อมูลจาก Thai ACS Registry หรือข้อมูลจาก Health Data Center (HDC) 
แหล่งข้อมูล ข้อมูลจาก Thai ACS Registry หรือข้อมูลจาก HDC 
รายการข้อมูล 1 A = จำนวนผู้ป่วยใน รหัส ICD10 WHO: I21.0 – I21.3 ที่เสียชีวิตในโรงพยาบาลทั้งหมด 
รายการข้อมูล 2 B = จำนวนผู้ป่วยใน รหัส ICD10 WHO: I21.0 – I21.3 ที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลทั้งหมด 
สูตรคำนวณตัวชี้วัด 1.1 (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล รายงานเป็นรายไตรมาส 
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เกณฑ์การประเมิน : 
ปี 2566: 

ปี 2567: 

ปี 2568: 

ปี 2569: 

ปี 2570: 
 

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

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

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

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

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

วิธีการประเมินผล :  รายงานจากการลงข้อมูล Thai ACS Registry หรือข้อมูลจาก HDC 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน Baseline data หน่วยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 2564 2565 
13.39 ร้อยละ 6.52 6.67 6.61 

      หมายเหตุ : ข้อมูล Thai ACS Registry 
คะแนนเต็ม 5 คะแนน  

วิธีการให้คะแนน 
 
 
 
 

ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน ……5….. หนว่ยต่อ 1 คะแนน 
ระดับ 1 > ร้อยละ 10.00 เท่ากับ 1 คะแนน 
ระดับ 2 ร้อยละ 9.00-9.49 เท่ากับ 2 คะแนน 
ระดับ 3 ร้อยละ 8.50-8.99 เท่ากับ 3 คะแนน 
ระดับ 4 ร้อยละ 8.00-8.49 เท่ากับ 4 คะแนน 
ระดับ 5 < ร้อยละ 8.00 เท่ากับ 5 คะแนน 

 

คำนิยาม 1.2 ร้อยละของการให้การรักษาผู้ป่วย STEMI ได้ตามมาตรฐานเวลาที่กำหนด 
โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI หมายถึง กล้ามเนื้อหัวใจที่ขาดเลือดมา

เลี้ยงจนเกิดการตายของกล้ามเนื้อ และมีคลื่นไฟฟ้าหัวใจผิดปกติชนิดเอสทียก  
(ST-Elevated Myocardial Infarction) 
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การรักษาผู้ป่วย STEMI ได้ตามมาตรฐานเวลาที่กำหนด หมายถึง  

1.2.1. ผู้ป่วย STEMI ที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือดภายใน 30 นาที นับจากผู้ป่วยได้รับ
การวินิจฉัย STEMI (EKG diagnosis) เมื่อมาถึงโรงพยาบาล หรือ  

1.2.2. ผู้ป่วย STEMI ที่ได้รับการทำ Primary PCI ภายใน 120 นาทีนับจากผู้ป่วย
ได้รับการวินิจฉัย STEMI (EKG diagnosis) เมื่อมาถึงโรงพยาบาล 

เกณฑ์เป้าหมาย :  
ปีงบประมาณ 66 ปีงบประมาณ 67 ปีงบประมาณ 68 ปีงบประมาณ 69 ปีงบประมาณ 70 
มากกว่าหรือเท่ากับ 

 ร้อยละ 60 
มากกว่าหรือเท่ากับ 

 ร้อยละ 60 
มากกว่าหรือเท่ากับ 

 ร้อยละ 70 
มากกว่าหรือเท่ากับ 

 ร้อยละ 70 
มากกว่าหรือเท่ากับ 

 ร้อยละ 70 
 

วัตถุประสงค์  เพ่ือประเมินมาตรฐานการรักษาผู้ป่วย STEMI 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI  

- ผู้ป่วยใน รหัส ICD10 WHO: I21.0 – I21.3 ทั้งหมด 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล ข้อมูลจาก Thai ACS Registry หรือเวชระเบียน 
แหล่งข้อมูล ข้อมูลจาก Thai ACS Registry หรือเวชระเบียน 
รายการข้อมูล 1 A = จำนวนครั้งการรักษาที่สามารถให้ยาละลายลิ่มเลือดภายใน 30 นาที นับจากผู้ป่วยได้รับ 

การวินิจฉัย STEMI (EKG diagnosis) เมื่อมาถึงโรงพยาบาล 
รายการข้อมูล 2 B = จำนวนผู้ป่วย STEMI ที่มาถึงโรงพยาบาลและได้รับยาละลายลิ่มเลือดทั้งหมด 
รายการข้อมูล 3 C = จำนวนครั้งที่สามารถส่งต่อไปที่โรงพยาบาลที่ทำ PCI ได้ ให้ได้รับการทำ Primary PCI 

ภายใน 120 นาทีนับจากผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัย STEMI (EKG diagnosis) เมื่อมาถึงโรงพยาบาล 
รายการข้อมูล 4 D = จำนวนผู้ป่วย STEMI ที่มาถึงโรงพยาบาลและได้รับการทำ Primary PCI ทั้งหมด 
สูตรคำนวณตัวชี้วัด 1.2.1  (A/B) x 100 
สูตรคำนวณตัวชี้วัด 1.2.2 (C/D) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล รายงานเป็นรายไตรมาส 
เกณฑ์การประเมิน : 
ปี 2566: 

ปี 2567: 

 
 

ตัวช้ีวัด รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
1) ยาละลายลิ่มเลือด - > ร้อยละ 60 > ร้อยละ 60 > ร้อยละ 60 
2) Primary PCI - > ร้อยละ 60 > ร้อยละ 60 > ร้อยละ 60 

ตัวช้ีวัด รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
1) ยาละลายลิ่มเลือด - > ร้อยละ 60 > ร้อยละ 60 > ร้อยละ 60 
2) Primary PCI - > ร้อยละ 60 > ร้อยละ 60 > ร้อยละ 60 
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ปี 2568: 

ปี 2569: 

ปี 2570:  

ตัวช้ีวัด รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
1) ยาละลายลิ่มเลือด - > ร้อยละ 70 > ร้อยละ 70 > ร้อยละ 70 
2) Primary PCI - > ร้อยละ 70 > ร้อยละ 70 > ร้อยละ 70 

ตัวช้ีวัด รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
1) ยาละลายลิ่มเลือด - > ร้อยละ 70 > ร้อยละ 70 > ร้อยละ 70 
2) Primary PCI - > ร้อยละ 70 > ร้อยละ 70 > ร้อยละ 70 

ตัวช้ีวัด รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
1) ยาละลายลิ่มเลือด - > ร้อยละ 70 > ร้อยละ 70 > ร้อยละ 70 
2) Primary PCI - > ร้อยละ 70 > ร้อยละ 70 > ร้อยละ 70 

วิธีการประเมินผล :  รายงานจากการลงข้อมูล Thai ACS Registry หรือข้อมูลจาก HDC 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน Baseline data 

(3ปีย้อนหลัง) 
หน่วย
วัด 

ผลการดำเนินงานในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 2564 2565 
1) ยาละลายลิ่มเลือด : 49.10 

ร้อยละ 
49.02 47.76 50.34 

2) Primary PCI : 46.95 49.50 48.84 49.12 
      หมายเหตุ : Thai ACS Registry 

เอกสารสนับสนุน :  1. Thai ACS Registry (http://www.ncvdt.org) 
2. Thai Acute Coronary Syndrome Guideline 2020 
3 .  IBANEZ, Borja, et al. 2017  ESC Guidelines for the management of acute 
myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation: The 
Task Force for the management of acute myocardial infarction in patients 
presenting with ST-segment elevation of the European Society of Cardiology 
(ESC). European heart journal, 2017, 39.2: 119-177. 
4. คู ่มือแนวทางการตรวจนิเทศงาน กรมการแพทย์ (Smart Inspection Guideline) 
สำนักนิเทศระบบการแพทย์ กรมการแพทย์  

คะแนนเต็ม 5 คะแนน  
วิธีการให้คะแนน ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน ……5….. หนว่ยต่อ 1 คะแนน 

ระดับ 1 < 45.00 เท่ากับ 1 คะแนน 
ระดับ 2 45.00 - 49.99 เท่ากับ 2 คะแนน 
ระดับ 3 50.00 - 54.99 เท่ากับ 3 คะแนน 
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ระดับ 4 55.00 - 59.99 เท่ากับ 4 คะแนน 
ระดับ 5 ≥ 60.00 เท่ากับ 5 คะแนน  

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ชื่อ – สกุล   นางวัชราภรณ์  จอมชิตกล่ำ โทรศัพท์ที่ทำงาน :  074 613 127 ต่อ 403 
โทรศัพท์มือถือ :  08 7287 7847 E-mail: Vachara_0872/@gmail.com 

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

ชื่อ – สกุล :   นางสาวจิราภรณ์  เทพหนู โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 403 
โทรศัพท์มือถือ :   08 4747 1469 E-mail : Jthepnoo@yahoo.com 

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(รอง นพ.สสจ.) 

ชื่อ – สกุล :  นางสาวอภิญญา เพ็ชรศรี โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ..........  
โทรศัพท์มือถือ :   08 8790 6145 E-mail : ......................................................   
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นิยามตัวช้ีวัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  

ปีงบประมาณ 2566 
รหัสตัวช้ีวัด 0311 
ชื่อตัวชี้วัด 1. ร้อยละของผู้ที่ได้รับการคัดกรองมะเร็ง 

1.1 ร้อยละของผู้ที่ได้รับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 
1.2 ร้อยละของผู้ที่มีผลผิดปกติ (มะเร็งปากมดลูก) ได้รับการส่องกล้อง Colposcopy 
1.3 ร้อยละของผู้ที่ได้รับการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง 
1.4 ร้อยละของผู้ที่มีผลผิดปกติ (มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ผิดปกติ) ได้รับการส่องกล้อง 

Colonoscopy 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
ความเชื่อมโยงตัวชี้วัด   ( / ) ยุทธศาสตร์ 20 ปี กสธ.                      ( /  ) ยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 12 

  ( / ) ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  (   ) ตำบลสุขภาวะ  (   ) ภารกิจกลุ่มงาน  
หมวด (   ) PP&P Excellence ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ 

( / ) Service  Excellence บริการเป็นเลิศ       
(   ) People Excellence บคุลากรเป็นเลิศ 

  (   ) Governance Excellence บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล 
แผนที่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการที่ 10. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง 
ระดับการแสดงผล ( / ) ระดับจังหวัด   ( / ) ระดับอำเภอ 
ชื่อตัวชี้วัด 1. ร้อยละของผู้ที่ได้รับการคัดกรองมะเร็ง 

1.1 ร้อยละของผู้ที่ได้รับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 
1.2 ร้อยละของผู้ที่มีผลผิดปกติ (มะเร็งปากมดลูก) ได้รับการส่องกล้อง Colposcopy 
1.3 ร้อยละของผู้ที่ได้รับการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง 
1.4 ร้อยละของผู้ที่มีผลผิดปกติ (มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ผิดปกติ) ได้รับการส่องกล้อง 

Colonoscopy 
คำนิยาม  1) การคัดกรองมะเร็งปากมดลูก หมายถึง สตรีกลุ่มเป้าหมาย (อายุ 30 - 60 ปี) ได้รับ

การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA test เป็นการตรวจหาเชื้อไวรัส HPV 
ความเสี่ยงสูง 14 สายพันธุ์ ซึ่งเป็นสาเหตุของมะเร็งปากมดลูก โดยวิธีการตรวจคือเก็บเซลล์
บริเวณปากมดลูกช่องคลอดด้านใน ส่งตรวจด้วยวิธีการตรวจด้วยน้ำยา เมื่อคัดกรองแล้วมี
ผลปกติ/ผลลบ (Negative) จากตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ แนะนำให้ เข้ารับการตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA Test ครั้งต่อไปในอีก 5 ปี 

2) ผู้ที่มีผลการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกผิดปกติ หมายถึง สตรีกลุ่มเป้าหมาย (อายุ 30-
60 ปี) ที่มีผลการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA test เป็นบวก (Positive) 
แบ่งเป็น 
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• ตรวจพบไวรัส HPV สายพันธุ์ 16 และหรือ 18 หลังจากนั้นส่งตรวจวินิจฉัยโรค
ด้วยการส่องกล้อง (Colposcopy) 

• ตรวจพบไวรัส HPV สายพันธุ์อื ่น ๆ เช่น 31, 33, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 
66 และ 68 เป็นต้น หลังจากนั ้นนำตัวอย่างที ่เหลือมาตรวจ Liquid based 
cytology (LBC) ต่อ ถ้าผลเป็นบวกที่มีความผิดปกติ ≥ ASCUS จึงจะส่งตรวจ 
Colposcopy ถ้าผลปกติแนะนำให้ตรวจ Pap smear ซ้ำใน 1 ปีที่โรงพยาบาล 

3) การส่องกล้อง Colposcopy หมายถึง การวินิจฉัยความผิดปกติภายในปากมดลูก 
ช่องคลอดปากมดลูก ด้วยการส่องกล้องขยาย เพื่อการค้นหารอยโรคก่อนการเกิดมะเร็ง
และมะเร็งปากมดลูกในระยะต้น เพ่ือที่จะได้รับการรักษาอย่างรวดเร็วที่สุด 

4) การคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง หมายถึง ประชากรเพศชายและเพศหญิง ที่
มีอายุ 50-70 ปี ได้รับการตรวจหาเลือดแฝงในอุจจาระด้วยวิธี Fecal Immunochemical Test  
ซึ ่งเป็นวิธ ีที ่อาศัยปฏิกิร ิยาทางอิมมู โนที ่จำเพาะต่อฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงที ่มี
ความจำเพาะของคนเท่านั้น โดยตรวจผ่านชุดตรวจที่มีค่า cut-off 100 ng/ml ผู้รับการ
ตรวจไม่จำเป็นต้องควบคุมอาหารก่อนการตรวจ วัตถุประสงค์เพื่อตรวจหาผู้ป่วยในระยะ
ก่อนเป็นมะเร็งหรือเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงในระยะต้น ซึ่งประชากรกลุ่มเป้าหมายที่
คัดกรองแล้วมีผลปกติ/ผลลบ (Negative) จะทำการตรวจคัดกรอง 1 ครั ้งในรอบ 2 
ปีงบประมาณ 

5) ผู้ที่มีผลการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงผิดปกติ หมายถึง ประชากรเพศ
ชายและเพศหญิง อายุ 50-70 ปี ที่มีผลการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง ด้วยวิธี  
Fecal Immunochemical Test เป ็นบวก (Positive) คือ ตรวจพบเม็ดเล ือดแดงใน
ตัวอย่างอุจจาระ 

6) การส่องกล้อง Colonoscopy หมายถึง การวินิจฉัยความผิดปกติภายในลำไส้ใหญ่  
ด้วยการส่องกล้องขยาย เพ่ือการค้นหารอยโรคก่อนการเกิดมะเร็งและมะเร็งลำไส้ใหญ่ และ
ไส้ตรงในระยะต้น 
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เกณฑ์เป้าหมาย :  

รายการตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 
2566 

ปีงบประมาณ 
2567 

ปีงบประมาณ 
2568 

ปีงบประมาณ 
2569 

ปีงบประมาณ 
2570 

ร้อยละของผู้ที่ได้รับการคัด
กรองมะเร็งปากมดลูก 

> ร้อยละ 60 > ร้อยละ 70 > ร้อยละ 80 > ร้อยละ 80 > ร้อยละ 80 

ร้อยละของผู้ที่มีผลผิดปกติ 
(มะเร็งปากมดลูก) ได้รับการ
ส่องกล้อง colposcopy 

> ร้อยละ 70 > ร้อยละ 70 > ร้อยละ 70 > ร้อยละ 70 > ร้อยละ 70 

ร้อยละของผู้ที่ได้รับการคัด
กรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้
ตรง 

> ร้อยละ 50 > ร้อยละ 55 > ร้อยละ 60 > ร้อยละ 65 > ร้อยละ 70 

ร้อยละของผู้ที่มีผลผิดปกติ 
(มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้
ผิดปกติ) ได้รับการส่องกล้อง 
colonoscopy 

> ร้อยละ 50 > ร้อยละ 55 > ร้อยละ 60 > ร้อยละ 65 > ร้อยละ 70 

 

วัตถุประสงค์  เพ่ือลดอัตราการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย 1. ประชากรหญิงไทย อายุ 30-60 ปี ได้รับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 

2. ประชากร อายุ 50-70 ปี เป็นรายจังหวัดได้รับการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1. จำนวนประชากรหญิงไทย อายุ 30-60 ปี ทั้งหมด  

2. จำนวนประชากรหญิงไทย อายุ 30-60 ปี ที่ได้รับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (C)   
3. จำนวนประชากรกลุ่มเป้าหมายที่มีผลผิดปกติได้รับการส่องกล้อง Colposcopy (CP) 
4. จำนวนประชากร อายุ 50-70 ปี เป็นรายจังหวัด ทั้งหมด 
5. จำนวนประชากร อายุ 50-70 ปี เป็นรายจังหวัด ที่ได้รับการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่
และไส้ตรง (F) 
6. จำนวนประชากรกลุ่มเป้าหมายที่มีผลผิดปกติได้รับการส่องกล้อง Colonoscopy (CL) 
*การบันทึกข้อมูล 
1. การคัดกรองมะเร็งปากมดลูก บันทึกข้อมูลผ่านโปรแกรมพื้นฐานของหน่วยบริการ และ
โปรแกรม HPVcxs2020 ที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติพัฒนา 
2. การคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง บันทึกข้อมูลผ่านโปรแกรมพื้นฐานของหน่ วย
บริการ และจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบที่สามารถส่งรายงาน 43 แฟ้ม มาท่ี HDC ได ้

แหล่งข้อมูล จากระบบข้อมูล 43 แฟ้ม (HDC) 
รายการข้อมูล 1 A(C) = จำนวนประชากรหญิงไทย อายุ 30-60 ปี ที่ได้รับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 

A(CP) = จำนวนประชากรกลุ่มเป้าหมายที่มีผลผิดปกติได้รับการส่องกล้อง Colposcopy  
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A(F) = จำนวนประชากร อายุ 50-70 ปี เป็นรายจังหวัด ที่ได้รับการคัดกรองมะเร็งลำไส้
ใหญ่และไส้ตรง 
A(CL) = จำนวนประชากรกลุ่มเป้าหมายที่มีผลผิดปกติได้รับการส่องกล้อง Colonoscopy 

รายการข้อมูล 2 B(C) = จำนวนประชากรหญิงไทย อายุ 30-60 ปี ทั้งหมด 
B(CP) = จำนวนประชากรหญิงไทย อายุ 30-60 ปี ที่มีผลการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
ผิดปกต ิ
B(F) = จำนวนประชากร อายุ 50-70 ปี เป็นรายจังหวัด ทั้งหมด 
B(CL) = จำนวนประชากร อายุ 50-70 ปี ที่มีผลการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้
ตรงผิดปกต ิ

สูตรคำนวณตัวชี้วัด  1. ผู้การคัดกรองมะเร็งปากมดลูก = (A(C)/ B(C)) X 100 
2 .  ผ ู ้ ท ี ่ ม ี ผลผ ิ ดปกต ิ  (มะเร ็ งปากมดล ู ก )  ได ้ ร ั บการส ่ องกล ้ อง  colposcopy  
= (A(CP)/ B(CP)) X 100 
3. ผู้ที่ได้รับการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง = (A(F)/ B(F)) X 100 
4. ที่มีผลผิดปกติ (มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ผิดปกติ) ได้รับการส่องกล้อง colonoscopy  
= (A(CL)/ B(CL)) X 100 

ระยะเวลาประเมินผล รายงานเป็นรายไตรมาส 
เกณฑ์การประเมิน : 
ปี 2566:  

ปี 2566 รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
ร้อยละของผู้ที่ได้รับการคัดกรองมะเร็ง 
ปากมดลูก 

- > ร้อยละ 60 > ร้อยละ 60 > ร้อยละ 60 

ร้อยละของผู้ที่มีผลผิดปกติ (มะเร็งปาก
มดลูก) ได้รับการส่องกล้อง colposcopy 

- > ร้อยละ 70 > ร้อยละ 70 > ร้อยละ 70 

ร้อยละของผู้ที่ได้รับการคัดกรองมะเร็งลำไส้
ใหญ่และไส้ตรง 

- > ร้อยละ 50 > ร้อยละ 50 > ร้อยละ 50 

ร้อยละของผู้ที่มีผลผิดปกติ (มะเร็งลำไส้
ใหญ่และไส้ผิดปกติ) ได้รับการส่องกล้อง 
colonoscopy 

- > ร้อยละ 50 > ร้อยละ 50 > ร้อยละ 50 
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ปี 2567: 

 
ปี 2568: 

 
ปี 2569: 

ปี 2567 รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
ร้อยละของผู้ที่ได้รับการคัดกรองมะเร็ง 
ปากมดลูก 

- > ร้อยละ 70 > ร้อยละ 70 > ร้อยละ 70 

ร้อยละของผู้ที่มีผลผิดปกติ (มะเร็งปาก
มดลูก) ได้รับการส่องกล้อง colposcopy 

- > ร้อยละ 70 > ร้อยละ 70 > ร้อยละ 70 

ร้อยละของผู้ที่ได้รับการคัดกรองมะเร็งลำไส้
ใหญ่และไส้ตรง 

- > ร้อยละ 55 > ร้อยละ 55 > ร้อยละ 55 

ร้อยละของผู้ที่มีผลผิดปกติ (มะเร็งลำไส้
ใหญ่และไส้ผิดปกติ) ได้รับการส่องกล้อง 
colonoscopy 

- > ร้อยละ 55 > ร้อยละ 55 > ร้อยละ 55 

ปี 2568 รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
ร้อยละของผู้ที่ได้รับการคัดกรองมะเร็ง 
ปากมดลูก 

- > ร้อยละ 80 > ร้อยละ 80 > ร้อยละ 80 

ร้อยละของผู้ที่มีผลผิดปกติ (มะเร็งปาก
มดลูก) ได้รับการส่องกล้อง colposcopy 

- > ร้อยละ 70 > ร้อยละ 70 > ร้อยละ 70 

ร้อยละของผู้ที่ได้รับการคัดกรองมะเร็งลำไส้
ใหญ่และไส้ตรง 

- > ร้อยละ 60 > ร้อยละ 60 > ร้อยละ 60 

ร้อยละของผู้ที่มีผลผิดปกติ (มะเร็งลำไส้
ใหญ่และไส้ผิดปกติ) ได้รับการส่องกล้อง 
colonoscopy 

- > ร้อยละ 60 > ร้อยละ 60 > ร้อยละ 60 

ปี 2569 รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
ร้อยละของผู้ที่ได้รับการคัดกรองมะเร็ง 
ปากมดลูก 

- > ร้อยละ 80 > ร้อยละ 80 > ร้อยละ 80 

ร้อยละของผู้ที่มีผลผิดปกติ (มะเร็งปาก
มดลูก) ได้รับการส่องกล้อง colposcopy 

- > ร้อยละ 70 > ร้อยละ 70 > ร้อยละ 70 

ร้อยละของผู้ที่ได้รับการคัดกรองมะเร็งลำไส้
ใหญ่และไส้ตรง 

- > ร้อยละ 65 > ร้อยละ 65 > ร้อยละ 65 
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ปี 2570: 
 

ร้อยละของผู้ที่มีผลผิดปกติ (มะเร็งลำไส้
ใหญ่และไส้ผิดปกติ) ได้รับการส่องกล้อง 
colonoscopy 

- > ร้อยละ 65 > ร้อยละ 65 > ร้อยละ 65 

ปี 2570 รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
ร้อยละของผู้ที่ได้รับการคัดกรองมะเร็ง 
ปากมดลูก 

- > ร้อยละ 80 > ร้อยละ 80 > ร้อยละ 80 

ร้อยละของผู้ที่มีผลผิดปกติ (มะเร็งปาก
มดลูก) ได้รับการส่องกล้อง colposcopy 

- > ร้อยละ 70 > ร้อยละ 70 > ร้อยละ 70 

ร้อยละของผู้ที่ได้รับการคัดกรองมะเร็งลำไส้
ใหญ่และไส้ตรง 

- > ร้อยละ 70 > ร้อยละ 70 > ร้อยละ 70 

ร้อยละของผู้ที่มีผลผิดปกติ (มะเร็งลำไส้
ใหญ่และไส้ผิดปกติ) ได้รับการส่องกล้อง 
colonoscopy 

- > ร้อยละ 70 > ร้อยละ 70 > ร้อยละ 70 

วิธีการประเมินผล :  1. ติดตามผ่านการนิเทศงาน 
2. ผ่านระบบ Thai Cancer Based (TCB)  

เอกสารสนับสนุน :  1. คูม่ือนิยามตัวชี้วัด Service plan สาขาโรคมะเร็ง 
2. คู่มือแนวทางการตรวจนิเทศงาน กรมการแพทย์ (Smart Inspection Guideline) 
สำนักนิเทศระบบการแพทย์ กรมการแพทย์  

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 
Baseline data หน่วยวัด 

ผลการดำเนินงานในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 2564 2565 
คัดกรอง
มะเร็งปาก
มดลูก 

- 

ร้อยละ 

69.99 53.95 50.31 

ได้รับการ
รักษา 

- 
73.01 - - 

คัดกรอง
มะเร็งลำไส้
ใหญ่และไส้
ตรง 

- 

54.60 43.32 39.39 
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ได้รับการ
รักษา 

- 
- 11.45 - 

      หมายเหตุ : จากฐานข้อมูล HDC 31 มีนาคม 2565 
คะแนนเต็ม 5 คะแนน  
วิธีการให้คะแนน ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน ……5….. หนว่ยต่อ 1 คะแนน 

ตัวชี้วัด เกณฑ์การให้คะแนน 
1 

คะแนน 
2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

คัดกรอง
มะเร็งปาก

มดลูก 

< ร้อย
ละ 

45.00 

ร้อยละ 
45.00-
49.99 

ร้อยละ 
50.00-
54.99 

ร้อยละ 
55.00-
59.99 

> ร้อยละ 
60.00 

ได้รับการ
รักษา 

< ร้อย
ละ 

55.00 

ร้อยละ 
55.00-
59.99 

ร้อยละ 
60.00-
64.99 

ร้อยละ 
65.00-
69.99 

> ร้อยละ 
70.00 

คัดกรอง
มะเร็งลำไส้
ใหญ่และไส้

ตรง 

< ร้อย
ละ 

35.00 

ร้อยละ 
35.00-
39.99 

ร้อยละ 
40.00-
44.99 

ร้อยละ 
45.00-
49.99 

> ร้อยละ 
50.00 

ได้รับการ
รักษา 

< ร้อย
ละ 

35.00 

ร้อยละ 
35.00-
39.99 

ร้อยละ 
40.00-
44.99 

ร้อยละ 
45.00-
49.99 

> ร้อยละ 
50.00 

 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ชื่อ – สกุล   นางวชัราภรณ์  จอมชิตกล่ำ โทรศัพท์ที่ทำงาน :  074 613 127 ต่อ 403 

โทรศัพท์มือถือ :  08 7287 7847 E-mail: Vachara_0872/@gmail.com 
ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

ชื่อ – สกุล :   นางสาวจิราภรณ์  เทพหนู โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 403 
โทรศัพท์มือถือ :   08 4747 1469 E-mail : Jthepnoo@yahoo.com 

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(รอง นพ.สสจ.) 

ชื่อ – สกุล :  นางสาวอภิญญา เพ็ชรศรี โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ..........  
โทรศัพท์มือถือ :   08 8790 6145 E-mail : ......................................................   
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นิยามตัวช้ีวัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  
ปีงบประมาณ 2566 

รหัสตัวช้ีวัด 0312 
ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<5 ml/min/1.73m2/yr 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
ความเชื่อมโยงตัวชี้วัด ( /  ) ยุทธศาสตร์ 20 ปี กสธ.                     ( /  ) ยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 12  

( /  ) ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง (   ) ตำบลสุขภาวะ (  ) ภารกิจกลุ่มงาน  
หมวด (   ) PP&P Excellence ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ 

( / ) Service  Excellence บริการเป็นเลิศ    
(   ) People Excellence บคุลากรเป็นเลิศ 
(   ) Governance Excellence บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล 

แผนที่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการที่ 21. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไต 
ระดับการวัดผล ( / ) ระดับจังหวัด   ( / ) ระดับอำเภอ 
คำนิยาม • CKD = ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง  

• eGFR = estimated glomerular filtration rate (อัตราการกรองของไตที่ได้จากการ
คำนวณจากค่า serum creatinine ของผู้ป่วย ตามสมการ CKD-EPI)  

เกณฑ์เป้าหมาย 
 

ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 ปีงบประมาณ 65 ปีงบประมาณ 66 
66% 66% 66% 66% 

 

วัตถุประสงค์ เพ่ือใช้ประเมินผลสำเร็จที่เป็นภาพรวมของการชะลอความเสื่อมของไตในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง 
(CKD) ที่เกิดจากผลการดาเนินการของหลายๆมาตรการรวมกัน 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง Stage 3-4 หมายถึง ผู้ป่วยจากแฟ้ม DIAGNOSIS_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', 
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'N211', 'N218', 'N219', 'N251', 'N258', 'N259', 'N26', 'N270', 'N271', 'N279', 'N280', 
'N281', 'N288', 'N289', 'N144’, 'Q610', 'Q611', 'Q612', 'Q613', 'Q614', 'Q615', 'Q618'  
ที่มี 60 > eGFR>= 15 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล • การตรวจติดตาม eGFR ของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง Stage 3 ควรตรวจอย่างน้อยทุก 6 เดือน 
และ ใน ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง Stage 4 ควรตรวจอย่างน้อยทุก 4 เดือน  
• โรงพยาบาลส่งข้อมูล eGFR เข้ามายังระบบฐานข้อมูลมาตรฐาน (43 แฟ้ม) และ HDC 
คานวณผลตาม scrip ที่ตั้งไว้ในระบบ HDC แบบ real time  

แหล่งข้อมูล ระบบรายงาน HDC กระทรวงสาธารณสุข 
รายการข้อมูล 1 A = จำนวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง Stage 3-4 สัญชาติไทยที่มารับบริการที่โรงพยาบาลได้รับการ

ตรวจ creatinine/มีผล eGFR ≥ 2 ค่า และค่าทั้งสองห่างกันไม่น้อยกว่า 3 เดือน โดยพิจารณา
ค่าของ eGFR ตั้งแต่ย้อนหลัง 1ปีงบประมาณและมีค่าเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลง < 5  

รายการข้อมูล 2 B = จำนวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง Stage 3-4 สัญชาติไทยที่มารับบริการที่โรงพยาบาลได้รับการ
ตรวจ creatinine/มีผล eGFR ≥ 2 ค่า และค่าทั้งสองห่างกันไม่น้อยกว่า 3 เดือน โดย
พิจารณาค่าของ eGFR ตั้งแต่ย้อนหลัง 1ปีงบประมาณ  

สูตรคำนวณตัวชี้วัด  คำนวณ Stage เมื่อสิ้นสุดไตรมาส  
ผู้ป่วยจะต้องได้รับการตรวจ creatinine/มีผล eGFR ≥ 2 ค่า จึงจะถูกนำมาประเมินอัตรา
การลดลงของ eGFR ได้ เปรียบเทียบกับค่า GFR ย้อนหลัง 1 ปีงบประมาณและการตรวจแต่
ละครั้งต้องห่างกันไม่น้อยกว่า 3 เดือน  
วิธีการคานวณการเปลี่ยนแปลง eGFR อาศัยวิธี simple linear regression  
(y = mx+b)  
โดย m หรืออัตราการเปลี่ยนแปลของ eGFR คำนวณจากสูตร  

 
เมื่อ n = จำนวนครั้งของการตรวจ  
GFR x = จำนวนวันที่ตรวจ eGFR ที่ห่างจากการตรวจ eGFR ครั้งแรก  
y = ค่าของ eGFR ณ.วันที่ตรวจ  

ระยะเวลาประเมินผล  12  เดือน (แต่สามารถดูผลผ่าน HDC ที่มีการประเมินผลตลอดปีแบบ real time)  
เกณฑ์การประเมินผล 
ปีงบประมาณ2546 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- 60% 66% 66%  

วิธีการประเมินผล :  ประเมินผลได้แบบ real time ผ่านระบบ HDC เนื ่องจากเป็นอัตราส่วนความสำเร็จต่อ
จำนวนผู้ป่วย CKD ที่มารับบริการ ณ เวลานั้น ๆ แต่เพื่อความครอบคลุมของผู้มาใช้บริการ
จริงในภาพรวมของปี จึงควรประเมินผลช่วงสิ้นปีงบประมาณซึ่งเป็นช่วงที่มีผู ้ป่วยมาใช้
บริการสะสมมากที่สุด  
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เอกสารสนับสนุน :  คำแนะนำสาหรับการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังก่อนการบำบัดทดแทนไต พ.ศ. 2558 สมาคม

โรคไตแห่งประเทศไทย  
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

ชื่อ – สกุล   เอกอร สว่างนิพันธ์ โทรศัพท์ที่ทำงาน :  074 613 127 
โทรศัพท์มือถือ :  0639917923 E-mail :  ekondear3011@gmail.com 

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดทำข้อมูล  

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน 
 
 
 

     Baseline data หน่วยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 2563 2564 2565 

 ร้อยละ 57.10 69.96 69.40 63.98 
   ปีงบ 2561-62 ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 
ml/min/1.73m2/yr 
   ปีงบ 2563¬ ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<5 
ml/min/1.73m2/yr  

คะแนนเต็ม  5 คะแนน   ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<5 ml/min/1.73m2/yr 
วิธีการให้คะแนน ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน …2…….. หนว่ยต่อ 1 คะแนน 

ระดับ 1 ≤62 เท่ากับ 1 คะแนน 
ระดับ 2 ≥64 เท่ากับ 2 คะแนน 
ระดับ 3 ≥66 เท่ากับ 3 คะแนน 
ระดับ 4 ≥68 เท่ากับ 4 คะแนน 
ระดับ 5 ≥70 เท่ากับ 5 คะแนน  

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ชื่อ – สกุล :   นางเอกกอร สว่างนิพันธ์ โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ..........  
โทรศัพท์มือถือ :   06 3991 7923 E-mail chaon1996@hotmail.com 

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด 
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

ชื่อ – สกุล :   นางสาวจิราภรณ์ เทพหนู โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ..........  
โทรศัพท์มือถือ :  08 4747 1469  E-mail : charoem_ems@hotmail.com 

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด 
(รอง นพ.สสจ.) 

ชื่อ – สกุล :  นางสาวอภิญญา เพ็ชรศรี โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ..........  
โทรศัพท์มือถือ :   08 8790 6145 E-mail : .....................................................   
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นิยามตัวช้ีวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

ปีงบประมาณ 2566   
รหัสตัวช้ีวัด 0313 
ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา ได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพ

ต่อเนื่องจนถึงการติดตาม (Retention Rate) 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงาน ควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
ความเชื่อมโยงตัวชี้วัด ( / ) ยุทธศาสตร์ 20 ปี กสธ. (   ) ยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 12  

( / ) ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง (   ) ตำบลสุขภาวะ  
( / ) ภารกิจกลุ่มงาน  (   ) อ่ืน ๆ ............................................................. 

หมวด (   ) ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP & P Excellence) 
( / ) บริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
(   ) บุคคลเป็นเลิศ (People Excellence) 
(   ) บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล  (Governance Excellence) 

แผนที่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการที่ 14. โครงการพัฒนาระบบบริการบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด 
ระดับการประเมินผล (   ) ระดับจังหวัด  ( / ) ระดับอำเภอ 
คำนิยาม * ผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา หมายถึง ผู้ป่วยยาเสพติดทุกระดับ

ความรุนแรงที่เข้ารับการบำบัดรักษาในระบบสมัครใจ (ม.113 , ม.114) ของสถานพยาบาล 
ยาเสพติดสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

* การดูแลอย่างมีคุณภาพต่อเนื่อง หมายถึง การดูแลช่วยเหลือ บำบัดฟื้นฟู อย่างรอบ 
ด้านทั้งด้านกาย จิต สังคม อย่างต่อเนื่องตามสภาพปัญหาของผู้ป่วยยาเสพติดเฉพาะราย 
ตั้งแต่กระบวนการบำบัดฟ้ืนฟูจนถึงการติดตามดูแลช่วยเหลือตามเกณฑ์มาตรฐาน หลัง
การบำบัดรักษาอย่างน้อย 1 ปี 

เกณฑ์เป้าหมาย :  
ปีงบประมาณ 66 ปีงบประมาณ 67 ปีงบประมาณ 68 ปีงบประมาณ 69 ปีงบประมาณ 70 

60 
(Retention Rate  

ระบบสมัครใจ, ม.113,  
ม.114) 

62 
(Retention Rate  

ระบบสมัครใจ, ม.113  
ม.114) 

64 
(Retention Rate  
ระบบสมัครใจ, ม.

113,  
ม.114) 

66 
(Retention Rate  

ระบบสมัครใจ, ม.113,  
ม.114) 

68 
(Retention Rate  
ระบบสมัครใจ, ม.

113,  
ม.114)  

วัตถุประสงค์  ผู้ป่วยยาเสพติดทุกระดับความรุนแรง ได้รับการคัดกรอง ประเมินและให้การบำบัดรักษา
ฟ้ืนฟูตามเกณฑ์มาตรฐาน อย่างรอบด้านทั้งด้านกาย จิต สังคม และได้รับการติดตามดูแล
ช่วยเหลือต่อเนื่องอย่างน้อย 1 ปีหลังการบำบัดรักษา เพ่ือให้ผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตใน
สังคมได้อย่างปกติสุข 
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ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ผู้ใช้ ผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติดที่เข้ารับการบำบัดรักษายาเสพติด เฉพาะระบบสมัครใจ  

(ม.113 , ม.114) ในสถานพยาบาลยาเสพติด สังกัดกระทรวงสาธารณสุข และรายงาน
ข้อมูลการบำบัดรักษาในฐานข้อมูลการบำบัดรักษายาเสพติดในประเทศไทย (บสต.) 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล รวบรวมข้อมูลการบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด จากการรายงานข้อมูลของหน่วยงาน 
ผู้ให้การบำบัดรักษา (สถานพยาบาลยาเสพติด สังกัดกระทรวงสาธารณสุข) จาก
ฐานข้อมูลการบำบัดรักษายาเสพติดของประเทศ (บสต.) 

แหล่งข้อมูล ฐานข้อมูลการบำบัดรักษายาเสพติดของประเทศ (บสต.) ซึ ่งรายงานข้อมูลการ
บำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด จากสถานพยาบาลยาเสพติด สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

รายการข้อมูล 1 ตัวตั้ง A = จำนวนผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา และได้รับการติดตาม
ดูแลช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องหลังการบำบัดรักษา ตามสภาพปัญหาผู้ป่วยเฉพาะรายของ
ผู้ป่วย ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข หลังผ่านการบำบัดรักษาฟ้ืนฟู 

รายการข้อมูล 2 ตัวหาร B = จำนวนผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาท่ีพ้นระยะการ
บำบัดรักษา และที่ได้รับการจำหน่ายทั้งหมด ยกเว้นถูกจับ, เสียชีวิต, ปรับเปลี่ยนการ
รักษา หรือ บำบัดโดย Methadone 

สูตรคำนวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ทุก 3 เดือน 

เกณฑ์การประเมิน : 
ปี 2566: 

ปี 2567: 

ปี 2568: 

ปี 2569: 

ปี 2570: 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
60 60 60 60 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
62 62 62 62 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
64 64 64 64 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
66 66 66 66 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
68 68 68 68 
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วิธีการประเมินผล :  สถานพยาบาลยาเสพติด สังกัดกระทรวงสาธารณสุข รวบรวมข้อมูลการบำบัดรักษาและ

บันทึกรายงานในฐานข้อมูลบำบัดรักษายาเสพติดของประเทศ (บสต.) ประเมินผล          
โดย สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด กระทรวง
สาธารณสุข 

 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
40 45 50 55 60 

เอกสารสนับสนุน :   
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน Baseline data หน่วยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 2564 2565 
ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติด
ที่เข้าสู่กระบวนการ
บำบัดรักษาได้รับการดูแล
อย่างมีคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่องจนถึงการติดตาม 
(Retention Rate) 

ร้อยละ 
(เฉลี่ย3ปี 
44.36) 

43.53 57.56 
 

53.21 
 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ ผู้
ประสานงานตัวช้ีวัด 

ผู้รับผิดชอบงานยาเสพติดระดับอำเภอ/ โรงพยาบาลทุกแห่ง 

หน่วยงานประมวลผล และ
จัดทำข้อมูล 

โรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดพัทลุง 

คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
วิธีการให้คะแนน ระดับ 1 ≥ 40 เท่ากับ 1 คะแนน 

ระดับ 2 ≥ 45 เท่ากับ 2 คะแนน 
ระดับ 3 ≥ 50 เท่ากับ 3 คะแนน 
ระดับ 4 ≥ 55 เท่ากับ 4 คะแนน 
ระดับ 5 ≥ 60 เท่ากับ 5 คะแนน 

 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ชื่อ – สกุล : นางสาวจิราภรณ ์ เทพหนู   โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 403  
โทรศัพท์มือถือ : 08 4747 1469 E-mail : Jthepnoo@yahoo.com  

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

ชื่อ – สกุล : นางสาวจิราภรณ ์ เทพหนู โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 403 
โทรศัพท์มือถือ :   08 4747 1469 E-mail : Jthepnoo@yahoo.com 

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(รอง นพ.สสจ.) 

ชื่อ – สกุล :  นางสาวอภิญญา เพ็ชรศรี โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ..........  
โทรศัพท์มือถือ :   08 8790 6145 E-mail : ......................................................   
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รหัสตัวช้ีวัด 0314 
ชื่อตัวช้ีวัด ความสำเร็จของการดำเนินงานอำเภอ TO BE NUMBER ONE 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงาน ควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
ความเชื่อมโยงตัวชี้วัด ( / ) ยุทธศาสตร์ 20 ปี กสธ. (   ) ยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 12  

( / ) ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง (   ) ตำบลสุขภาวะ  
( / ) ภารกิจกลุ่มงาน  (   ) อ่ืน ๆ ............................................................. 

หมวด (   ) ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP & P Excellence) 
( / ) บริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
(   ) บุคคลเป็นเลิศ (People Excellence) 
(   ) บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล  (Governance Excellence) 

แผนที่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการที ่ 14. โครงการพัฒนาระบบบริการบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด 
ระดับการประเมินผล (   ) ระดับจังหวัด  ( / ) ระดับอำเภอ 
คำนิยาม ความสำเร็จ หมายถึง วิธีการ หรือลำดับขั้นตอนการดำเนินงานตามข้อกำหนดการ

ดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE 
 คะแนนรวมของการดำเนินงานอำเภอ TO BE NUMBER ONE หมายถึง ผลรวมของ

กระบวนการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของอำเภอนั้น ๆ 
 

เกณฑ์เป้าหมาย : 
 

 
ปีงบประมาณ 2566 2567 2568 

2564 
2569 

 
2570 

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 ร้อยละ 95 
  
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนงานป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดครอบคลุมทุกพ้ืนที่

จังหวัดพัทลุง 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย  
วิธีการจดัเก็บข้อมูล จากการประเมินตนเองของอำเภอ และลงพ้ืนที่เพ่ือดูหลักฐานข้อมูลของคณะกรรมการ 
แหล่งข้อมูล จากการรวบรวมข้อมูลของศูนย์ประสานงานระดับอำเภอ 
รายการข้อมูล 1 A = คะแนนรวมของการดำเนินงานตามข้อกำหนดอำเภอ TO BE NUMBER ONE 
รายการข้อมูล 2 B = คะแนนรวมทั้งหมด 
สูตรคำนวณตัวชี้วัด (A/B) x 100 

ระยะการประเมิน ทุก 3 เดือน 
 

เกณฑ์การประเมินป ี2566 รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
70 75 80 80 
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วิธีการประเมินผล : จากหลักฐานข้อมูลการปฏิบัติงานจริงในพื้นที่ทุกอำเภอโดยเทียบเคียงกับเกณฑ์ที่

กำหนด 
เกณฑ์ พิจารณาจากการดำเนินงานตามข้อกำหนด  ดังนี้ (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 

๑) มีฐานข้อมูลสมาชิก/ ชมรม/ ศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE (1.5 คะแนน)   
1.1) มีการจัดทำฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมายในการดำเนินงานโครงการ TO BE 

NUMBER ONE ระดับอำเภอเป็นปัจจุบัน  (1 คะแนน) ดังนี้ 
- ฐานข้อมูลชมรม/ สมาชิก/ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในชุมชน 
- ฐานข้อมูลชมรม/ สมาชิก/ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในโรงเรียน 
- ฐานข้อมูลชมรม/ สมาชิก/ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถาน

ประกอบการ 
1.2) สามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ เช่น เวปไซด์ ฯลฯ (0.5 คะแนน) 

2) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับ
อำเภอ (0.5 คะแนน) 
3)  มีการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับ
อำเภอ  (0.5 คะแนน) 
4) มีการกำหนดนโยบาย  วิสัยทัศน์ และแผนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์หลักของ
โครงการ TO BE NUMBER ONE (2.5 คะแนน) 

4.1) มีการจัดทำแผนงาน/ โครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับอำเภอ (1 
คะแนน) ดังนี้ 

- จัดทำแผนงาน/ โครงการและดำเนินงานตามแผนงานโครงการแต่ไม่ครบถ้วน ( 
0.5 คะแนน) 

- จัดทำแผนงาน/ โครงการและดำเนินงานตามแผนงานโครงการครบถ้วน ( 1 
คะแนน) 

4.2) มีวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์การดำเนินงานโครงการ TO BE N UMBER ONE ที่
ชัดเจน (1 คะแนน) 

- การกำหนดเป็นวาระของอำเภอ (0.35 คะแนน) 
- กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ  ยุทธศาสตร์ (0.35 คะแนน) 
- MOU ระหว่างผู้บริหารระดับสูง  และผู้บริหารส่วนท้องถิ่น) (0.3 คะแนน) 

4.3) กำหนดให้โครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นตัวชีว้ัดของอำเภอ (0.5 
คะแนน) 
5) มีการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ (1 คะแนน) 

- มีการประชุมชี้แจงและมอบนโยบาย (0.5 คะแนน) 
- นำนโยบายไปสู่การปฏิบัติโดยบรรจุในแผนของหน่วยงาน (0.5 คะแนน) 

6) มีแผน/ กิจกรรมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์หลักโครงการTO BE NUMBER 
ONE ที่ชัดเจนและต่อเนื่อง  (1 คะแนน) 
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6.1) รณรงค์จัดกิจกรรมเพ่ือสร้างกระแส และรับสมัครสมาชิก ปีละ 2 ครั้ง (0.5 

คะแนน) 
6.2) รณรงค์โดยใช้สื่อ  เช่น วิทยุ โทรทัศน์ นิตยสารหรือจัดพิมพ์คู่มือแจก อย่างน้อย 

2 ช่องทาง (1 คะแนน) 
7) การมีส่วนร่วมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมของชมรม TO BE NUMBER ONE ทุก
ประเภทในอำเภอ (0.5 คะแนน) 
8) การพัฒนาศักยภาพสมาชิก/ ชมรม โดยส่งเข้าร่วมกิจกรรมฯ ของจังหวัด  ภาค และ
ประเทศอย่างต่อเนื่อง (1.5 คะแนน) 

8.1) สนับสนุนการแข่งขัน Dancercise ระดับจังหวัด  (0.5 คะแนน) 
8.2) เข้าร่วมการประกวดมหกรรมระดับจังหวัด  (0.5 คะแนน) 
8.3) เข้าร่วมหรือสนับสนุน การประกวด IDOL ระดับจังหวัด  (0.5 คะแนน) 

9) พัฒนาศักยภาพสมาชิก/ ชมรม (1 คะแนน) 
9.1) จัดอบรมสมาชิก และแกนนำเยาวชนระดับอำเภอ (0.5 คะแนน) 
9.2) สนับสนุนให้สมาชิก และแกนนำเข้าค่ายพัฒนาระดับจังหวัด  (0.5 คะแนน) 

10) การสนับสนุนการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ทุกประเภท (4.5 คะแนน) 
ดังนี้ 

10.1) ความครอบคลุมของการจัดตั้ง และดำเนินการชมรม TO BE NUMBER ONE 
ในชุมชน (1.5 คะแนน) ดังนี้ 

* ครบถ้วน และครอบคลุม > ร้อยละ 80 (1.5 คะแนน) 
* ครบถ้วน และครอบคลุม ร้อยละ 60-79 (1 คะแนน) 
* ครบถ้วน และครอบคลุม < ร้อยละ 60  (0.5 คะแนน) 

10.2) ความครอบคลุมของการจัดตั้ง และดำเนินการชมรม TO BE NUMBER ONE 
ในโรงเรียน (1.5 คะแนน) ดังนี้ 

* ครบถ้วน และครอบคลุม > ร้อยละ 80 (1.5 คะแนน) 
* ครบถ้วน และครอบคลุม ร้อยละ 60-79 (1 คะแนน) 
* ครบถ้วน และครอบคลุม < ร้อยละ 60  (0.5 คะแนน) 

10.3) ความครอบคลุมของการจัดตั้ง และดำเนินการชมรม TO BE NUMBER ONE 
ในสถานประกอบการ (1.5 คะแนน) ดังนี้ 

* ครบถ้วน และครอบคลุม > ร้อยละ 80 (1.5 คะแนน) 
* ครบถ้วน และครอบคลุม ร้อยละ 60-79 (1 คะแนน) 
* ครบถ้วน และครอบคลุม < ร้อยละ 60  (0.5 คะแนน) 

11) การสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE  (4.5 คะแนน) 
11.1) ความครอบคลุมของการจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในชุมชน 

(1.5 คะแนน) ดังนี้ 
* ครบถ้วน และครอบคลุม > ร้อยละ 80 (1.5 คะแนน) 
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* ครบถ้วน และครอบคลุม ร้อยละ 60-79 (1 คะแนน) 
* ครบถ้วน และครอบคลุม < ร้อยละ 60  (0.5 คะแนน) 

11.2) ความครอบคลุมของการจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ใน
โรงเรียน (1.5 คะแนน) ดังนี้ 

* ครบถ้วน และครอบคลุม > ร้อยละ 80 (1.5 คะแนน) 
* ครบถ้วน และครอบคลุม ร้อยละ 60-79 (1 คะแนน) 
* ครบถ้วน และครอบคลุม < ร้อยละ 60  (0.5 คะแนน) 

11.3) ความครอบคลุมของการจัดตั้ง ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ใน
สถานประกอบการ (1.5 คะแนน) ดังนี้ 

* ครบถ้วน และครอบคลุม > ร้อยละ 80 (1.5 คะแนน) 
* ครบถ้วน และครอบคลุม ร้อยละ 60-79 (1 คะแนน) 
* ครบถ้วน และครอบคลุม < ร้อยละ 60  (0.5 คะแนน) 

12) การแสดงสัญลักษณ์การเป็นอำเภอ TO BE NUMBER ONE (1 คะแนน) เช่น 
- กำหนดให้เป็นวันอำเภอ TO BE NUMBER ONE (0.5 คะแนน) 
- ใส่เสื้อ TO BE NUMBER ONE ในวันที่จังหวัด หรืออำเภอกำหนด (0.5 คะแนน) 

เอกสารสนับสนุน :  
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 

 

Baseline data หน่วย
วัด 

ผลการดำเนินงานในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 2564 2565 
 ร้อยละ    

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ ผู้
ประสานงานตัวช้ีวัด 

ผู้รับผิดชอบงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับอำเภอ 

หน่วยงานประมวลผล และ
จัดทำข้อมูล 

คป.สอ.ทุกแห่ง 

คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
วิธีการให้คะแนน หลักเกณฑ์การให้คะแนน ..จากหลักฐานกระบวนการขับเคลื่อนงานโครงการ TO BE 

NUMBER ONE ในพ้ืนที่... 
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน  +/- 5 หน่วยต่อ 1 คะแนน 

 < ร้อยละ 70.0           เท่ากับ 1  คะแนน 
ร้อยละ 70.1-75.0 เท่ากับ 2  คะแนน 
ร้อยละ 75.1-80.0 เท่ากับ 3  คะแนน 
ร้อยละ 80.1-85.0 เท่ากับ 4  คะแนน 
> ร้อยละ 85.0           เท่ากับ 5  คะแนน 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ชื่อ–สกุล : นางสาวจิราภรณ์  เทพหนู   โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 403  
โทรศัพท์มือถือ : 08 4747 1469 E-mail : Jthepnoo@yahoo.com  
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ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

ชื่อ–สกุล : นางสาวจิราภรณ์  เทพหนู โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 403 
โทรศัพท์มือถือ :   08 4747 1469 E-mail : Jthepnoo@yahoo.com 

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(รอง นพ.สสจ.) 

ชื่อ – สกุล : นางสาวอภิญญา เพ็ชรศรี โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ......... 
โทรศัพท์มือถือ :   08 8790 6145 E-mail : ..................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-67- 
รหัสตัวช้ีวัด 0315 
ชื่อตัวชี้วัด อัตราการเสียชีวิตของผู ้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน (triage level 1) ภายใน 24ชั่วโมง ใน

โรงพยาบาลระดับA,S, M1 (ทั้งทีE่Rและ Admit) น้อยกว่าร้อยละ12  
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
ความเชื่อมโยงตัวชี้วัด (  / ) ยุทธศาสตร์ 20 ปี กสธ. ( /  ) ยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 12  

(  / ) ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง (   ) ตำบลสุขภาวะ  
(  / ) ภารกิจกลุ่มงาน  (   ) อ่ืน ๆ ............................................................. 

หมวด (   ) 1. (PP&P Excellence)     (  / ) 2. (Service Excellence)  
(   ) 3. (People Excellence)  (     ) 4. (Governance Excellence) 

แผนที่ 7. การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ 
โครงการที่  โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ 
ระดับการประเมินผล (  / ) ระดับจังหวัด  (   ) ระดับอำเภอ 
คำนิยามตัวช้ีวัด ECS : Emergency Care System (ระบบการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบส่ง

ต่อ) หมายถึง ระบบการบริหารจัดการเพื่อให้ผู ้เจ็บป่วยฉุกเฉินได้รับการดูแลรักษาที่มี
คุณภาพและป้องกันภาวะทุพพลภาพ ที่อาจเกิดข้ึน ทั้งในภาวะปกติ และ ภาวะภัยสุขภาพ
ประกอบด้วย การดูแลผู้ป่วยก่อนถึงโรงพยาบาล (EMS) การดูแลในห้องฉุกเฉิน (ER) การ
ส่งต่อระหว่างสถานพยาบาล (Referral System) การจัดการสาธารณภัยด้านการแพทย์
และสาธารณสุข (Disaster) 
แนวคิดการจัดบริการ ECS คือ การพัฒนา “ห่วงโซ่คุณภาพ (Chain of Quality)” 
ได้แก่ EMS คุณภาพ, ER คุณภาพ, Refer คุณภาพ และ Disaster คุณภาพ เพื ่อสร้าง 
“ห่วงโซ่แห่งการรอดชีวิต (Chain of Survival)” ของผู ้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน โดยมี
เป้าประสงค์ 1) เพ่ิมการเข้าถึงบริการของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน 2) ลดอัตราการเสียชีวิต
และภาวะทุพพลภาพที่ป้องกันได้ (Preventable Death) จากการเจ็บป่วยฉุกเฉิน 3) 
ระบบ ECS ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 “การเสียชีวิตภายใน 24 ชั่วโมง” หมายถึง นับจากเวลาที่ผู้ป่วยมาห้องฉุกเฉินถึงเวลาที่
เสียชีวิต (Door to Death) ภายใน 24 ชั่วโมง ซึ่งรวมถึงการเสียชีวิตในห้องฉุกเฉิน 
“ผู้ป่วย severe traumatic brain injury” หมายถึง ผู ้ป่วยที ่มี GCS น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 8 คะแนน ซึ่งอาจมีมาตั้งแต่มาถึงโรงพยาบาลหรือแย่ลงในภายหลังก็ได้   

เกณฑ์เป้าหมาย : ทั้ง Trauma และ Non - trauma 
ตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 66 ปีงบประมาณ 67 ปีงบประมาณ 

68 
ปีงบประมาณ 69 ปีงบประมาณ 

70 
Triage 
level 

<น้อยกว่าร้อยละ 
12 

<น้อยกว่าร้อยละ 
12 

<น้อยกว่าร้อย
ละ 12 

<น้อยกว่าร้อยละ 
12 

<น้อยกว่าร้อย
ละ 12  
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วัตถุประสงค์ 

1.เพ่ือพัฒนาระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉินอย่างครบวงจร เพ่ือให้ผู้เจ็บได้รับการดูแลรักษาที่ 
มีคุณภาพและป้องกันภาวะทุพพลภาพเกิดข้ึนที่อาจเกิดขึ้นทั้งในภาวะปกติและภาวะภัย
พิบัติ 
2.เพ่ือพัฒนา ER คุณภาพ คือ การจัดบริการและพัฒนาคุณภาพการรักษาเพ่ือให้ผู้
เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉินได้รับบริการที่เท่าเทียม ทั่วถึง ทันเวลา ปลอดภัยและประทับใจ 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล ใช้ข้อมูลจากระบบHDC    
1. ผู้เจ็บป่วยเสียชีวิตจากแฟ้มDEATH,SERVICE, ADMISSION เชื่อมโยงด้วยรหัส 
บัตรประชาชน   
2. ระยะเวลาจากแฟ้มDEATH, SERVICE, ADMISSION 
3. ผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉินทั้ง traumaและ non-trauma) จากแฟ้มACCIDENT 

แหล่งข้อมูล รายงานของโรงพยาบาลกลุ่มเป้าหมายในจังหวัดพัทลุง 
รายการข้อมูล 1 A = จำนวนผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉินทั้ง trauma และ non-trauma) ที่เสียชีวิต 

ภายใน 24 ชั่วโมง 
รายการข้อมูล 2 B = จำนวนผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉินทั้ง trauma และ non-trauma ทั้งหมด 
สูตรคำนวณตัวชี้วัด  A/B X 100 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 1, 2, 3, 4 
เกณฑ์การประเมิน : อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน (triage level 1) ภายใน 24 ชั่วโมง ใน
โรงพยาบาลระดับA,S, M1 (ทั้งทีE่Rและ Admit) น้อยกว่าร้อยละ12  
รอบ 3 เดือน รอบ 6เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
อัตราการเสียชีวิตของผู้ 
เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน 
ภายใน24 ชั่วโมง ใน
โรงพยาบาลระดับA, S, 
M1 < 12%  

อัตราการเสียชีวิตของผู้ 
เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน 
ภายใน24 ชั่วโมง ใน
โรงพยาบาลระดับA, S, 
M1 < 12%  

อัตราการเสียชีวิตของผู้ 
เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน 
ภายใน24 ชั่วโมง ใน
โรงพยาบาลระดับA, S, 
M1 < 12%  

อัตราการเสียชีวิตของผู้ 
เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน 
ภายใน24 ชั่วโมง ใน
โรงพยาบาลระดับA, S, 
M1 < 12% 

 

วิธีการประเมินผล  การเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับค่าเป้าหมายที่กำหนดทุกไตรมาส 
เอกสารสนับสนุน 1. รายงานการคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินจากโรงพยาบาลระดับ A , S และ M1  

2.  กรมการแพทย์ (สำนักวิชาการแพทย์). MOPH ED Triage. นนทบุรี: สำนักวิชาการ
แพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, 2561 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 
 

Baseline 
data 

หน่วยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 
2562 2563 2564 2565 

 ร้อยละ 20 8.73 4.51 8.31 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้
ประสานงานตัวช้ีวัด 

ชื่อ – สกุล   นางสุวรรณดี  ชรูัตน์            โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 403  
โทรศัพท์มือถือ :  0817664084           E-mail : tooktik75@gmail.com 
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หน่วยงานประมวลผลและ
ผู้จัดทำข้อมูล 

1.รายงานกิจกรรมการคัดแยกผู้ป่วยของโรงพยาบาลระดับ A S M1  
2.นางสุวรรณดี  ชูรัตน ์ โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 403  
โทรศัพท์มือถือ :  0817664084 E-mail : tooktik75@gmail.com 

คะแนนเต็ม คะแนนเต็ม 5คะแนน 
วิธีการให้คะแนน หลักเกณฑ์การให้คะแนนอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน (triage level 1) 

ภายใน 24ชั่วโมง ในโรงพยาบาลระดับA,S, M1 (ทั้งที่ERและ Admit) น้อยกว่าร้อย
ละ12 (Trauma<12%, Non-trauma<12%) 
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน 2 หน่วยต่อ 1 คะแนน 

ร้อยละ >16 เท่ากับ 1 คะแนน 
ร้อยละ 14 เท่ากับ 2 คะแนน 
ร้อยละ 12 เท่ากับ 3 คะแนน 
ร้อยละ 10 เท่ากับ 4 คะแนน 
ร้อยละ <8 เท่ากับ 5 คะแนน  

ชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ชื่อ – สกุล  นางสุวรรณดี  ชูรัตน์           โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 403 

โทรศัพท์มือถือ :  0817664084           E-mail : tooktik75@gmail.com 

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

ชื่อ – สกุล   นางสาวจิราภรณ์ เทพหนู  โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 403  

โทรศัพท์มือถือ :                       E-mail :  

ผู้กำกับดุแลตัวช้ีวัด 
(รองนพ.สสจ.) 
 

ชื่อ – สกุล  นส.อภิญญา เพ็ชรศรี โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127  

โทรศัพท์มือถือ :             E-mail : ......................................................   
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รหัสตัวช้ีวัด 0316 
ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
ความเชื่อมโยง
ตัวช้ีวัด 

(  / ) ยุทธศาสตร์ 20 ปี กสธ. ( /  ) ยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 12  
(  / ) ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง (   ) ตำบลสุขภาวะ  
(  / ) ภารกิจกลุ่มงาน  (   ) อ่ืน ๆ ............................................................. 

หมวด (   ) 1. (PP&P Excellence)     (  / ) 2. (Service Excellence)  
(   ) 3. (People Excellence)  (     ) 4. (Governance Excellence) 

แผนที่ 7. การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ 
โครงการที่  โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ 
ระดับการประเมินผล ( /  ) ระดับจังหวัด  (  ) ระดับอำเภอ 
คำนิยามตัวช้ีวัด ประชากร หมายถึง ประชาชนที่เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตทุกคนในประเทศไทย 

การเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน หมายถึง การที่ประชากรที่เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตได้รับ
บริการการแพทย์ฉุกเฉินโดยชุดปฏิบัติการฉุกเฉินที ่ได้มาตรฐานตั ้งแต่จุดเกิดเหตุจนถึง
สถานพยาบาลโดยการสั่งการของศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ 
ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต ได้แก่ บุคคลซึ่งได้รับบาดเจ็บหรือมีอาการป่วยกะทันหันซึ่งมีภาวะ
คุกคามต่อชีวิตซึ่งหากไม่ได้รับปฏิบัติการแพทย์ทันที เพ่ือแก้ไขระบบการหายใจ ระบบ
ไหลเวียนเลือดหรือระบบประสาทแล้วผู้ป่วยจะมีโอกาสเสียชีวิตได้สูง หรือทำให้การบาดเจ็บ
หรืออาการป่วยของผู้ป่วยฉุกเฉินนั้นรุนแรงขึ้น หรือเกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้นได้อย่างฉับไวซึ่งไม่
รวมผู้ป่วยส่งต่อ (Refer)โดยเป็นผู้ป่วยที่เข้าตามการคัดแยก ระดับ 1 และระดับ 2 ตามเกณฑ์
การคัดแยก MOPH Triage ณ ห้องฉุกเฉิน 
ชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน หมายถึง ชุดปฏิบัติการที่ออกปฏิบัติการฉุกเฉินที่ได้ขึ้นทะเบียนใน
ระบบการแพทย์ฉุกเฉินตามท่ีสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติกำหนด 

เกณฑ์เป้าหมาย 

 

ปีงบประมา
ณ 2566 

ปีงบประมา
ณ 2567 

ปีงบประมา
ณ 2568 

ปีงบประมา
ณ 2569 

ปีงบประมาณ 
2570 

 

ไม่ต่ำกว่า 
ร้อยละ 26.5 

ไม่ต่ำกว่า 
ร้อยละ 28 

ไม่ต่ำกว่า 
ร้อยละ 30 

ไม่ต่ำกว่า 
ร้อยละ 32 

ไม่ต่ำกว่า 
ร้อยละ 34 

 

วัตถุประสงค์ 1.เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำด้านคุณภาพบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินแก่ประชาชน 
2.เพ่ือให้ประชาชนเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตสามารถเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉินให้    
  ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

ประชาชนทุกคนในประเทศไทย 
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วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1. จำนวนครั้งของผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตที่มาโดยระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) - จากการ

บันทึกข้อมูลผลการออกปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินของแต่ละจังหวัดในโปรแกรมระบบ
สารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉิน (ITEMS)  
2. จำนวนครั้งของผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตทั้งหมดที่มารับบริการที่ห้องฉุกเฉิน (ER Visit) - จาก
การบันทึกข้อมูลการคัดแยกผู้ป่วยของโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป (ระดับ A, S 
และ M1) สังกัดกระทรวงสาธารณสุข   

แหล่งข้อมูล โปรแกรมระบบสารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉิน (ITEMS)  
รายการข้อมูล 1 A =  จำนวนครั้งของผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตที่มาโดยระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) 
รายการข้อมูล 2 B =  จำนวนครั้งของผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตทั้งหมดที่มารับบริการที่ห้องฉุกเฉิน (ER Visit) 
สูตรคำนวณตัวชี้วัด  (A/B)  x 100  
ระยะเวลา
ประเมินผล 

 ไตรมาส 1, 2, 3 และ 4 

เกณฑ์การประเมิน :  
ปี 2566: 

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

ร้อยละ 26.5 
ไม่ต่ำกว่า 
ร้อยละ 27 

ไม่ต่ำกว่า 
ร้อยละ 27.5 

ไม่ต่ำกว่า 
ร้อยละ 28 

 

วิธีการประเมินผล  การเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับค่าเป้าหมายที่กำหนด ทุกไตรมาส 
เอกสารสนับสนุน 1. รายงานข้อมูลการให้บริการในระบบ ITEMS  

2. รายงานการคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินจากโรงพยาบาลระดับ A , S และ M1 ภาครัฐ ทุกแห่ง 
3.  กรมการแพทย์ (สำนักวิชาการแพทย์). MOPH ED Triage. นนทบุรี: สำนักวิชาการแพทย์ 
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, 2561 

รายละเอียด 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 

Baseline data หน่วยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 2563 2564 2565 

ร้อยละ  ร้อยละ 12.45 5.82 9.89 8.41 

วิธีการให้คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 

หลักเกณฑ์การให้คะแนน  ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน 4  หน่วยต่อ  1  คะแนน 
ร้อยละ < 20 เท่ากับ 1 คะแนน 
ร้อยละ 20 -24 เท่ากับ 2 คะแนน 
ร้อยละ 24 -28 เท่ากับ 3 คะแนน 
ร้อยละ 28 -32 เท่ากับ 4 คะแนน 
ร้อยละ 32 > เท่ากับ 5 คะแนน 
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ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ชื่อ – สกุล  นางสวุรรณด ี ชูรตัน์ โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 403 

โทรศัพท์มือถือ :  081 766 4084 E-mail : tooktik75@gmail.com  
ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

ชื่อ – สกุล   นส.จิราภรณ์  เทพหนู โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 403  
โทรศัพท์มือถือ :   E-mail :  

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(รอง นพ.สสจ.) 

ชื่อ – สกุล  นส.อภิญญา เพ็ชรศร ี โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ..........  
โทรศัพท์มือถือ :   E-mail : ......................................................   
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รหัสตัวช้ีวัด 0317 
ชื่อตัวชี้วัด อัตราเสียชีวิตในผู ้ป่วยบาดเจ็บที ่ต ่อสมอง(traumatic brain injury mortality) 

โรงพยาบาลระดับ A,S น้อยกว่าร้อยละ 25 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
ความเชื่อมโยงตัวชี้วัด (  / ) ยุทธศาสตร์ 20 ปี กสธ. ( /  ) ยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 12  

(  / ) ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง (   ) ตำบลสุขภาวะ  
(  / ) ภารกิจกลุ่มงาน  (   ) อ่ืน ๆ ............................................................. 

หมวด (   ) 1. (PP&P Excellence)     (  / ) 2. (Service Excellence)  
(   ) 3. (People Excellence)  (     ) 4. (Governance Excellence) 

แผนที่ 7. การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ 
โครงการที่  โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ 
ระดับการประเมินผล (  / ) ระดับจังหวัด  (   ) ระดับอำเภอ 
คำนิยามตัวช้ีวัด     ผู้ป่วยบาดเจ็บต่อสมอง หมายถึง เฉพาะผู้ป่วยที่ได้รับ การวินิจฉัย ตามรหัส ICD-10 

S06.0 - S06.9 ที ่ ไม ่สามารถทำตามคำส ั ่ ง ได ้  (not followed verbal command : 
motor score M1 – M5 จาก Glasgow coma score) โดยดูอ ัตราการเส ียช ีว ิตจาก 
discharge status ค่าเป้าหมาย น้อยกว่าร้อยละ 25 

เกณฑ์เป้าหมาย : อัตราเสียชีวิตในผู้ป่วยบาดเจ็บที่ต่อสมอง(traumatic brain injury mortality) โรงพยาบาล
ระดับ A,S น้อยกว่าร้อยละ 25 

ปีงบประมาณ 
66 

ปีงบประมาณ 
67 

ปีงบประมาณ 
68 

ปีงบประมาณ 69 ปีงบประมาณ 
70 

< ร้อยละ 25 < ร้อยละ 25 < ร้อยละ 23 < ร้อยละ 23 < ร้อยละ 20 
 

 
วัตถุประสงค์ 
 
 
 

1. พัฒนาระบบการดูแลผู้บาดเจ็บก่อนถึงโรงพยาบาล การพัฒนาศักยภาพเครือข่าย
บริการ  
2. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการพยาบาล อบรม / ฟ้ืนฟูทักษะปฏิบัติในการดูแล
ผู้บาดเจ็บขั้นสูงสำหรับพยาบาล (ACLS) และบุคลากรที่เก่ียวข้อง ตามความเหมาะสม  
3. การพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยอุบัติเหตุบาดเจ็บที่ศีรษะ 
4. เพ่ือติดตามการให้บริการด้านประสาทศัลยศาสตร์ โดยดูจากอัตราการเสียชีวิตในผู้ป่วย 
บาดเจ็บที่สมอง (traumatic brain injury) เพ่ือแก้ปัญหาให้กับพ้ืนที่ที่อัตราการเสียชีวิต
สูง และนำข้อดี ของโรงพยาบาลที่อัตราการเสียชีวิตต่ำมาเผยแพร๋ เป้าหมายหลักคือลด
อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางสมองให้ลดลง 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย โรงพยาบาลในจังหวัดพัทลุงระดับ A S  
วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1. ผเูจ็บปวยเสียชีวิตจากแฟม DEATH, SERVICE, ADMISSION เชื่อมโยงดวยรหัส บัตร

ประชาชน  
2. ระยะเวลาจากแฟม DEATH, SERVICE, ADMISSION  
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3. ผเูจ็บปวยวิกฤตฉุกเฉิน จากแฟม ACCIDENT 

แหล่งข้อมูล ผลการประเมินระบบรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลพัทลุง 
รายการข้อมูล 1 A = A = จำนวนผู้ป่วยอุบัติเหตุทางสมอง ที่ไม่สามารถทำตามสั่ง (S 06.0- S06.9) ที่มี  

motor score M1-M5 ใน GCS และเสียชีวิต 
รายการข้อมูล 2 B = B = จำนวนผู้ป่วยอุบัติเหตุทางสมอง ที่ไม่สามารถทำตามสั่ง (S 06.0- S06.9) ที่มี 

motor score M1-M5 ใน GCS ทั้งหมด 
สูตรคำนวณตัวชี้วัด  A/B X 100 
ระยะเวลาประเมินผล ประเมินติดตามทุก 3 เดือน 
เกณฑ์การประเมิน :  
รอบ 3 เดือน รอบ 6เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
อัตราเสียชีวิตในผู้ป่วย
บาดเจ็บที่ต่อสมอง
(traumatic brain 
injury mortality) 
โรงพยาบาลระดับ A,S 
น้อยกว่าร้อยละ 25 

อัตราเสียชีวิตในผู้ป่วย
บาดเจ็บที่ต่อสมอง
(traumatic brain 
injury mortality) 
โรงพยาบาลระดับ A,S 
น้อยกว่าร้อยละ 25 

อัตราเสียชีวิตในผู้ป่วย
บาดเจ็บที่ต่อสมอง
(traumatic brain 
injury mortality) 
โรงพยาบาลระดับ A,S 
น้อยกว่าร้อยละ 25 

อัตราเสียชีวิตในผู้ป่วย
บาดเจ็บที่ต่อสมอง
(traumatic brain 
injury mortality) 
โรงพยาบาลระดับ A,S 
น้อยกว่าร้อยละ 25 

 

วิธีการประเมินผล  การเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับค่าเป้าหมายที่กำหนดทุกไตรมาส 
เอกสารสนับสนุน แนวทางการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บต่อสมอง 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 

 

หน่วยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 
2563 2564 2565 

ร้อยละ - - - 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้
ประสานงานตัวช้ีวัด 

ชื่อ – สกุล   นางสุวรรณดี  ชรูัตน์            โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 403  
โทรศัพท์มือถือ :  0817664084           E-mail : tooktik75@gmail.com 

หน่วยงานประมวลผลและ
ผู้จัดทำข้อมูล 

โรงพยาบาลพัทลุง /สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

คะแนนเต็ม คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
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วิธีการให้คะแนน หลักเกณฑ์การให้คะแนน.........................................................  

ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน ๒ หน่วยต่อ…1....คะแนน 
 

ร้อยละ >36 คะแนน เท่ากับ 1 คะแนน 
ร้อยละ 34 คะแนน เท่ากับ 2 คะแนน 
ร้อยละ 30 คะแนน เท่ากับ 3 คะแนน 
ร้อยละ 28 คะแนน เท่ากับ 4 คะแนน 
ร้อยละ <26 คะแนน เท่ากับ 5 คะแนน  

ชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ชื่อ – สกุล  นางสุวรรณดี  ชูรัตน์           โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 403 

โทรศัพท์มือถือ :  0817664084           E-mail : tooktik75@gmail.com 

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

ชื่อ – สกุล   นางสาวจิราภรณ์ เทพหนู  โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 403  

โทรศัพท์มือถือ :                         E-mail :  

ผู้กำกับดุแลตัวช้ีวัด 
(รองนพ.สสจ.) 
 

ชื่อ – สกุล  นส.อภิญญา เพ็ชรศรี           โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127  

โทรศัพท์มือถือ :                        E-mail : ......................................................   
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รายละเอียดประกอบตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2566 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
รหัสตัวช้ีวัด 0318 
ชื่อตัวช้ีวัด ระดับความสำเร็จการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางถนนใน

ระดับอำเภอ และตำบล   
กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 

ความเชื่อมโยง
ตัวช้ีวัด 

  (   ) ยุทธศาสตร์ 20 ปี กสธ.                        (   ) ยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 12 
( / ) ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง    (   ) ตำบลสุขภาวะ       (   ) ภารกิจกลุ่มงาน  

หมวด (/ ) PP&P Excellence ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ 
(  ) Service  Excellence บริการเป็นเลิศ 
(  ) People Excellence บุคลากรเป็นเลิศ 
(  ) Governance Excellence บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล 

แผนที่ ลดปัญหาสุขภาพ  และโรคสำคัญของจังหวัดแบบมีส่วนร่วมจากภาคีทุกภาคส่วน 

โครงการที ่ 2. โครงการควบคุมโรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพ 
ระดับการแสดงผล (   ) ระดับจังหวัด   ( / ) ระดับอำเภอ 

คำนิยาม มีการขับเคลื่อนการป้องกันการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางถนน 
 โดยศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ (ศปถ.อำเภอ) และ อปท.(ศปถ.ตำบล) 

เกณฑ์เป้าหมาย : 
 

ปีงบประมาณ 
2566 

ปีงบประมาณ 
2567 

ปีงบประมาณ 
2568 

ปีงบประมาณ 
2569 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95  
วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางถนน 

2. เพ่ือขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางถนนใน
ระดับอำเภอ /ตำบล 
3. เพ่ือพัฒนากลไกการดำเนินงาน D-RTI โดยบูรณาการร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอำเภอ (พชอ.) เชื่อมโยงกับศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ (ศปถ.อำเภอ) 

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ (ศปถ.อำเภอ)  
ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนตำบล (ศปถ.ตำบล) 

แหล่งข้อมูล   1. ระบบงาน PHER accident ของกระทรวงสาธารณสุข 
  2. ระบบบูรณาการข้อมูลการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนจาก รพท.และรพช.ทุกแห่ง 
  3. รายงาน 3 ฐาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  

การเก็บข้อมูลในการ 
ประเมินผล 

1. การดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางถนนในระดับอำเภอ 
1.1 มีคำสั่งคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ (ศปถ.อำเภอ) (20 

คะแนน) 
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1.2 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ (ศปถ.อำเภอ) ปีละ 2 

ครั้งๆ ละ 10 คะแนน (20 คะแนน)                                                                                                              
2. การดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางถนนในระดับตำบล 

(อปท.) 
2.1 มีคำสั่งคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนระดับตำบล (อปท.)   
(อย่างน้อยอำเภอละ 1 ตำบล)  (10 คะแนน) 
2.2 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนระดับตำบล (10 คะแนน) 

หมายเหตุ : รายงานการประชุมฯ เป็นรายงานจากการประชุมคณะทำงานศปถ.อำเภอ/ตำบล 
หรือเป็นรายงานการประชุมจากการประชุมประจำเดือนของอำเภอ/เทศบาล/อบต. ที่มีข้อมูล
เกี่ยวกับอุบัติเหตุจราจรทางถนน เช่น จำนวนการบาดเจ็บ/การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทาง
ถนน, การจับกุม 10 ข้อหาหลักของตำรวจ เป็นต้น 
3.  รายงานการเสียชีวิตในระบบ PHER accident กระทรวงสาธารณสุข หรือรายงาน One 
page กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางถนน ภายในเดือนที่เกิดอุบัติเหตุ 

จำนวน คะแนน 
≤ร้อยละ50 15 คะแนน 

  ร้อยละ 51-80 20 คะแนน 
  ร้อยละ 81-100 25 คะแนน 

 
           
            

   
 

4. รายงานการสอบสวนการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางถนน กรณีบาดเจ็บ 4 รายขึ้นไป หรือ เสียชีวิต 
2 รายขึ้นไป หรือ อุบัติเหตุที่น่าสนใจ ตามคำสั่งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยการเกิดอุบัติเหตุ
ทางถนนจังหวัดพัทลุง ที่ 1906/2563     ลงวันที่ 24 กันยายน 2563  (15 คะแนน) 

ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส  4 
เกณฑ์การประเมิน 
ปี 2566 : 

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

1. การดำเนินงาน
ป้องกันการบาดเจ็บ
และเสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุจราจรทาง
ถนนในระดับอำเภอ 

1.1 มีคำสั่งคณะ 
ทำงานศูนย์
ปฏิบัติการความ
ปลอดภัยทางถนน
อำเภอ ( ศปถ.อำเภอ) 

1. การดำเนนิงาน
ป้องกันการบาดเจ็บ
และเสียชวีิตจาก
อุบัติเหตุจราจรทาง
ถนนในระดับอำเภอ 
1.1 มีคำสั่งคณะ ทำงาน
ศูนย์ปฏิบัติการความ
ปลอดภัยทางถนน
อำเภอ (ศปถ.อำเภอ)  
1.2 รายงานการ

ประชุมศูนย์ปฏิบัติการ

1. การดำเนินงาน
ป้องกันการ
บาดเจ็บ และ
เสียชีวติจาก
อุบัติเหตุจราจรทาง
ถนนในระดับอำเภอ 
1.1 มีคำสั่งคณะ 
ทำงานศูนย์
ปฏิบัติการความ
ปลอดภัยทางถนน

1. การดำเนินงาน
ป้องกันการบาดเจ็บและ
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
จราจรทางถนนในระดับ
อำเภอ 

1.1 มีคำสัง่คณะ 
ทำงาน ศูนยป์ฏิบัติ การ
ความปลอดภัยทางถนน
อำเภอ (ศปถ.อำเภอ)  

 1.2 รายงานการ
ประชุมศูนย์ปฏิบัติ การ
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1.2 รายงานการ

ประชุมศูนย์
ปฏิบัติการความ
ปลอดภัยทางถนน
อำเภอ (ศปถ.อำเภอ) 
ปีละ 2 ครั้งๆละ 10 
คะแนน 

ความปลอดภัยทางถนน
อำเภอ  (ศปถ.อำเภอ) 
ปีละ 2 ครั้งๆละ 10 
คะแนน 
2. การดำเนินงาน
ป้องกันการบาดเจ็บ
และเสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุจราจรทาง
ถนนในระดับตำบล 
(อปท.) 
   2.1 มีคำสั่งคณะ 

ทำงานศูนย์ปฏิบัติการ
ความปลอดภัยทางถนน
ระดับตำบล (อปท.)   
(อย่างน้อยอำเภอละ 
1 ตำบล)    
2.2 รายงานการ

ประชุมศูนย์ปฏิบัติการ
ความปลอดภัยทางถนน
ระดับตำบล  
 

อำเภอ (ศปถ.
อำเภอ)  
 1.2 รายงานการ
ประชุมศูนย์
ปฏิบัติการความ
ปลอดภัยทางถนน
อำเภอ (ศปถ.
อำเภอ) ปีละ 2 
ครั้งๆ ละ 10 
คะแนน 
2. การดำเนินงาน
ป้องกันการ
บาดเจ็บและ
เสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุจราจร
ทางถนนในระดับ
ตำบล (อปท.) 

2.1 มีคำสั่งคณะ 
ทำงานศูนย์
ปฏิบัติการความ
ปลอดภัยทางถนน
ระดับตำบล (อปท.)   
(อย่างน้อยอำเภอ
ละ 1 ตำบล)    

2.2 รายงานการ
ประชุมศูนย์
ปฏิบัติการความ
ปลอดภัยทางถนน
ระดับตำบล  
3. รายงาน One 
page หรือ
รายงานปภ.บอ 3-
4 กรณีเสียชีวิต
จากอุบัติเหตุ
จราจรทางถนน 

ความปลอดภัยทางถนน
อำเภอ  (ศปถ.อำเภอ) 
ปีละ 2 ครั้งๆละ 10 
คะแนน 
2. การดำเนินงาน
ป้องกันการบาดเจ็บและ
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
จราจรทางถนนในระดับ
ตำบล (อปท.) 

2.1 มีคำสั่งคณะ 
ทำงานศูนย์ปฏิบัติ การ
ความปลอดภัยทางถนน
ระดับตำบล (อปท.) 
(อย่างน้อยอำเภอละ 1 
ตำบล)    

2.2 รายงานการ
ประชุมศูนย์ปฏิบัติ การ
ความปลอดภัยทางถนน
ระดับตำบล  
3. รายงาน One page 
หรือรายงานปภ.บอ 3-4 
กรณีเสียชีวติจาก
อุบัติเหตุจราจรทางถนน 
ภาย ในเดือนที่เกิด
อุบัติเหตุ 
4.รายงานการสอบสวน
การเกิดอุบัติเหตุจราจร
ทางถนน กรณีบาดเจ็บ 
4 รายขึ้นไป หรือ 
เสียชีวิต 2 รายขึ้นไป 
หรือ อุบัติเหตุที่น่าสนใจ 
ตามคำสั่งศูนย์
อำนวยการความ
ปลอดภัยการเกิด
อุบัติเหตุทางถนน
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ภายในเดือนที่เกิด
อุบัติเหตุ 
 

จังหวัดพัทลุง                    
ที่ 1906/2563 ลงวันที่ 
24 กันยายน 2563   
 

วิธีการประเมินผล :    การจัดเก็บรายงานตามการประเมินข้อ 1-4 

เอกสารสนับสนุน : 1. คู่มือแนวทางการดำเนินงานและการประเมินการป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน
ระดับอำเภอ  (D-RTI plus) 
2. คำสั่งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยการเกิดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดพัทลุง ที่ 1906/2563 ลง
วันที่ 24 กันยายน 2563 

รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน 
 

ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
Baseline หน่วยวัด ปีงบประมาณ 

2563 2564 2565 
  - - - 

คะแนนเต็ม ๕  คะแนน 
วิธีการให้คะแนน ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน …5…….. หนว่ยต่อ 1 คะแนน 

< ร้อยละ 75.0           เท่ากับ 1  คะแนน 
ร้อยละ  75.1-80.0 เท่ากับ 2  คะแนน 
ร้อยละ  80.1-85.0 เท่ากับ 3  คะแนน 
ร้อยละ  85.1-90.0 เท่ากับ 4  คะแนน 
> ร้อยละ 90.0           เท่ากับ 5  คะแนน 

ผู้รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 
 

ชื่อ – สกุล นางปัญญนาถ  สทุเธนทร์  โทรศัพท์ที่ท่างาน :  074 613 127 
โทรศัพท์มือถือ : 08 4267 7776   E-mail :  jumm_2508@yahoo.co.th 

ผูก้ำกับดูแล
ตัวชี้วัด 
(หัวหน้ากลุ่ม
งาน) 

ชื่อ–สกุล : นางสาวจิราภรณ์  เทพหนู โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 403 
โทรศัพท์มือถือ :   08 4747 1469 E-mail : Jthepnoo@yahoo.com 

รอง นพ.สสจ.ที่
กำกับดูแล
ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 

ชื่อ – สกุล : นางสาวอภิญญา เพ็ชรศรี โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ......... 
โทรศัพท์มือถือ :   08 8790 6145 E-mail : ..................................................... 
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นิยามตัวช้ีวัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  

ปีงบประมาณ 2566 
รหัสตัวช้ีวัด 0319 
ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ และพระราชานุเคราะห์ ได้รับการดูแลอย่างมี

คุณภาพ 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
ความเชื่อมโยงตัวชี้วัด   ( / ) ยุทธศาสตร์ 20 ปี กสธ.                      ( /  ) ยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 12 

  ( / ) ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  (   ) ตำบลสุขภาวะ  (   ) ภารกิจกลุ่มงาน  
หมวด (   ) PP&P Excellence ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ 

( / ) Service  Excellence บริการเป็นเลิศ       
(   ) People Excellence บคุลากรเป็นเลิศ 

  (   ) Governance Excellence บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล 
แผนที่ 8. การพัฒนาตามโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการพ้ืนที่เฉพาะ 
โครงการที่ 1. โครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และพ้ืนที่เฉพาะ 
ระดับการแสดงผล ( / ) ระดับจังหวัด   ( / ) ระดับอำเภอ 
คำนิยาม ผู้ป่วย หมายถึง ผู้ที่เข้ารับบริการสุขภาพรูปแบบใด ๆ จากแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาลเวชปฏิบัติ 

หรือบุคลากรสาธารณสุขอื่น ๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะมีอาการป่วยจากโรคหรือการบาดเจ็บ และ
จำเป็นต้องได้รับการรักษา 
ผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ หมายถึง ผู้ที่ป่วยหนัก ประสบเคราะห์กรรม มีฐานะยากจน 
รวมถึงบุคคลผู้ซึ่งทำความดีแก่สังคมแต่ต้องประสบเคราะห์กรรม หรือผู้ประสบภัยอันเป็นที่สลดใจ 
ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับไว้เป็น “ผู้ป่วยใน
พระบรมราชานุเคราะห์” พร้อมพระราชทานหนังสือรับรองการเป็นผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ 
ค่าเดินทาง ค่าใช้จ่ายที่จำเป็น และค่ารักษาพยาบาลในทุกขั้นตอน หรือค่ายา 
ผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ หมายถึง ผู้ที่ป่วยหนัก ประสบเคราะห์กรรม มีฐานะยากจน  
ที่พระบรมวงศ์วงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ทรงรับไว้เป็น “ผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์” พร้อม
พระราชทานหนังสือรับรองการเป็นผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ ค่าเดินทาง ค่าใช้จ่ายที่
จำเป็น และค่ารักษาพยาบาลในทุกขั้นตอน หรือค่ายา 
จังหวัด ได้แก่ จังหวัดที่มีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จำนวน 76 จังหวัด 
การขับเคลื่อนการดำเนินงานผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ และผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ 
ของจังหวัด หมายถึง กลไกการบริหารจัดการในรูปคณะกรรมการดูแลผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ 
และพระราชานุเคราะห์ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานกรรมการ นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัด และพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ 
การดูแลอย่างมีคุณภาพ หมายถึง การสนับสนุน ประสานงาน และส่งต่อการดูแลรักษา บําบัด 
ฟื้นฟู และส่งเสริมสุขภาพตามเกณฑมาตรฐานอย่างรอบด้าน ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม ตาม
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สภาพปัญหาของผู้ป่วยเฉพาะราย และมีการติดตามอาการของผู้ป่วยฯ อย่างต่อเนื่อง รวมถึง
การช่วยเหลือด้านอ่ืนๆ โดยมีการดำเนินการ 5 ระดับ ดังนี้ 
ระดับที่ 1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดูแลผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ พระราชานุเคราะห์ 
และผู้ด้อยโอกาสในสังคม ระดับจังหวัด 
ระดับที่ 2 คณะกรรมการดูแลผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ฯ ร่วมบูรณาการจัดทำแผน/แนว
ทางการดูแลผู ้ป่วยฯ ตามคู ่มือแนวทางการดูแลผู ้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ สำนัก
พระราชวัง และแนวทางการดำเนินงานของสำนักโครงการพระราชดำริฯ 
ระดับที่ 3 ขยายการดำเนินงานสู่ระดับพื้นท่ี เช่น สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ เพ่ือให้เข้าถึงการ
ดูแล และติดตามผู้ป่วยฯ 
ระดับที่ 4 คณะกรรมการดูแลผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ฯ ให้การดูแลช่วยเหลือ และ
ติดตามผู้ป่วยฯ อย่างเป็นระบบ ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง  
ระดับที่ 5 มีการบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล และอาการของผู้ป่วย ตามนัด หรือ
ทุกครั้งที่ผู้ป่วยเดินทางไปโรงพยาบาล เพื่อรับการรักษา หรือทุก 6 เดือน ในโปรแกรมระบบ
ติดตามผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ พระราชานุเคราะห์ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม 
การบันทึกข้อมูลในโปรแกรมระบบติดตามผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ พระราชานุเคราะห์ 
และผู้ด้อยโอกาสในสังคม หมายถึง การบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล และอาการ
ของผู้ป่วย ตามนัด หรือทุกครั้งที่ผู้ป่วยเดินทางไปโรงพยาบาล เพ่ือรับการรักษา โดยผู้รับผิดชอบ
บันทึกข้อมูลคือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และกำกับ ควบคุมดูแลโดยสำนักโครงการ
พระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกยรติ และกิจกรรมพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เกณฑ์เป้าหมาย :  
ตัวช้ีวัด ปีงบประมาณ 

66 
ปีงบประมาณ 

67 
ปีงบประมาณ 

68 
ปีงบประมาณ 

69 
ปีงบประมาณ 

70 
ร้อยละผู้ป่วยในพระบรมราชา 
นุเคราะห์ และพระราชานุเคราะห์ 
ได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพ 

≥ร้อยละ 60 ≥ร้อยละ 70 ≥ร้อยละ 80 ≥ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 

 

วัตถุประสงค์  1) เพื่อติดตามการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ และพระราชานุเคราะห์
ให้ได้รับการดูแลรักษาอย่างมีคุณภาพ 
2) เพ่ือให้จังหวัดมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ และพระราชานุเคราะห์ 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนางานสาธารณสุข 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย 1) ผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ และพระราชานุเคราะห์ 
2) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  

วิธีการจัดเก็บข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด รายงานข้อมูลที่เก่ียวกับการรักษาพยาบาล และอาการของผู้ป่วย 
ตามนัด หรือทุกครั้งที่ผู้ป่วยเดินทางไปโรงพยาบาล เพื่อรับการรักษา หรือทุก 6 เดือน ใน
โปรแกรมระบบติดตามผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ พระราชานุเคราะห์ และผู้ด้อยโอกาส
ในสังคม 
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แหล่งข้อมูล 1) โปรแกรมระบบติดตามผู ้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ พระราชานุเคราะห์ และ

ผู้ด้อยโอกาสในสังคม 
2) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

รายการข้อมูล 1 A = จำนวนผู้ป่วยฯ ที่ได้รับการรักษา และมีการรายงานผ่านโปรแกรมระบบติดตามผู้ป่วยใน
พระบรมราชานุเคราะห์ พระราชานุเคราะห์ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม 

รายการข้อมูล 2 B = จำนวนผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ และพระราชานุเคราะห์ ทั้งหมด 
สูตรคำนวณตัวชี้วัด  ร้อยละผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ฯ ได้รับการดูแลรักษาอย่างมีคุณภาพ = (A / B) *100 
ระยะเวลาประเมินผล 12 เดือน 
เกณฑ์การประเมิน : 
ปี 2566: 

ปี 2567: 

ปี 2568: 

ปี 2569: 

ปี 2570: 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12 เดือน 
- - - ≥ ร้อยละ 60 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
- - - ≥ ร้อยละ 70 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
- - - ≥ ร้อยละ 80 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
- - - ≥ ร้อยละ 90 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
   ≥ ร้อยละ 100 

วิธีการประเมินผล :  1) รวบรวม และวิเคราะห์ผลจากการรายงานข้อมูลการรักษาติดตามผู้ป่วยผ่านโปรแกรมระบบ
ติดตามผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ พระราชานุเคราะห์ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม  
2) สำนักโครงการพระราชดำริฯ ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย สุ ่มลงตรวจเยี ่ยมการ
ดำเนินงานของคณะกรรมการดูแลผู้ป่วยฯ ระดับจังหวัด 
3) มีคำสั่งจัดตั้งคณะกรรมการดูแลผู้ป่วยฯ ระดับจังหวัด หรือระดับอำเภอ (ถ้ามี) 

เอกสารสนับสนุน :  คู่มือแนวทางการดำเนินงานผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ สำนักพระราชวัง 
รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน 

Baseline data หน่วย
วัด 

ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 2564 2565 
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ร้อยละผู้ป่วยในพระบรมราชา 
นุเคราะห์ และพระราชานุเคราะห์ 
ได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพ 

ร้อยละ - - - 

 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ชื่อ – สกุล   นางอรสา  ยิว่เหล็ก โทรศัพท์ที่ทำงาน :  074 613 127 ต่อ 403 
โทรศัพท์มือถือ :  09 8016 1365  

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

ชื่อ – สกุล :   นางสาวจิราภรณ์  เทพหนู โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 403 
โทรศัพท์มือถือ :   08 4747 1469 E-mail : Jthepnoo@yahoo.com 

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(รอง นพ.สสจ.) 

ชื่อ – สกุล :  นางสาวอภิญญา เพ็ชรศรี โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ..........  
โทรศัพท์มือถือ :   08 8790 6145 E-mail : ......................................................   

 
 



-1- 
 

รายละเอียดประกอบตัวชี้วัดปีงบประมาณ 2566 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

 

ลำดับ   ตัวช้ีวัด 
กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

เกณฑ์/
เป้าหมาย 

การประเมินผล  
ปีงบประมาณ 2566 

ผู้รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 

หน้า ระยะ 1 ปี 
(ปีงบฯ 
2566) 

ประเมิน
เฉพาะ
จังหวัด 

ประเมิน 
คปสอ. 

กำหนด
เป็น 

MOU 
คปสอ. 

1 ระดับ
ความสำเร็จ
ในการ
ดำเนินงาน
ฉีดวัคซีน
ป้องกันโรค
โควิด 19 
เข็มกระตุ้น 

ควบคุม
โรคติดต่อ 

>= ร้อยละ 60 
  

/ นายทวี  
ชูช่วย 

4 

2 ร้อยละของ
ความ
ครอบคลุม
การได้รับ
วัคซีนแต่ละ
ชนิดครบ
ตามเกณฑ์
ในเด็กอายุ
ครบ 1 ปี 

ควบคุม
โรคติดต่อ 

>= ร้อยละ 95  /  นางพัชรี 
โยมเอียด 

7 

3 ร้อยละของ
ความ
ครอบคลุม
การได้รับ
วัคซีน 
MMR2 ใน

ควบคุม
โรคติดต่อ 

>= ร้อยละ 95  /  นางพัชรี 
โยมเอียด 

9 
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ลำดับ   ตัวช้ีวัด 
กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

เกณฑ์/
เป้าหมาย 

การประเมินผล  
ปีงบประมาณ 2566 

ผู้รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 

หน้า ระยะ 1 ปี 
(ปีงบฯ 
2566) 

ประเมิน
เฉพาะ
จังหวัด 

ประเมิน 
คปสอ. 

กำหนด
เป็น 

MOU 
คปสอ. 

เด็กอายุครบ  
3  ป ี

4 ระดับ
ความสำเร็จ
ในการ
เตรียมพร้อม
และตอบโต้
การระบาด
โรคติดต่อ
อุบัติใหม่ 

ควบคุม
โรคติดต่อ 

ระดับ 5  /  นายทวี  
ชูช่วย 

11 

5 ระดับ
ความสำเร็จ
ของการ
ดำเนินงาน
อำเภอ
ป้องกัน
ควบคุมโรค
เข้มแข็ง
แบบยั่งยืน 
ภายใต้
ระบบ
สุขภาพ
อำเภอ 
(DHS/DC) 

ควบคุม
โรคติดต่อ 

>= ร้อยละ 80  /  นายเฉลิมชัย 
แป้นน้อย 

14 

6 ร้อยละของ
ผลการ
ดำเนินงาน

ควบคุม
โรคติดต่อ 

>= ร้อยละ 80  /  นายทวี   
ชูช่วย 

21 
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ลำดับ   ตัวช้ีวัด 
กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

เกณฑ์/
เป้าหมาย 

การประเมินผล  
ปีงบประมาณ 2566 

ผู้รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 

หน้า ระยะ 1 ปี 
(ปีงบฯ 
2566) 

ประเมิน
เฉพาะ
จังหวัด 

ประเมิน 
คปสอ. 

กำหนด
เป็น 

MOU 
คปสอ. 

การป้องกัน
ควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 
ตาม
แนวทางการ
จัดการ
พาหะนำโรค
แบบ
ผสมผสาน
ในระดับ
ตำบล 

7 ร้อยละของ
ตำบลผ่าน
เกณฑ์ตำบล
ควบคุมโรค
เข้มแข็ง 

ควบคุม
โรคติดต่อ 

>= ร้อยละ 70   / นายเฉลิมชัย 
แป้นน้อย 

28 
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นิยามตัวช้ีวัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  
ปีงบประมาณ 2566 

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
 

รหัสตัวช้ีวัด 0401 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
ความเชื่อมโยง
ตัวช้ีวัด 

( / ) ยุทธศาสตร์ 20 ปี กสธ. (   ) ยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 12 
(   ) ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง (   ) ตำบลสุขภาวะ ( / ) ภารกิจกลุ่มงาน 
(   ) อ่ืน ๆ .................................................................................................................  

หมวด ( / ) PP&P Excellence ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ 
(   ) Service  Excellence บริการเป็นเลิศ 
(   ) People Excellence บคุลากรเป็นเลิศ 
(   ) Governance Excellence บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล 

แผนงาน  
โครงการ  
ชื่อตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 เข็มกระตุ้น  
คำนิยามตัวช้ีวัด วัคซีนป้องกันโรคโควิด 19  หมายถึง  วัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ทุกชนิด ทั้งวัคซีนพ้ืนฐาน 

และวัคซีนทางเลือก  
เข็มกระตุ้น หมายถึง ตั้งแต่เข็มที่ 3 ขึ้นไป 

เกณฑ์เป้าหมาย ระยะ 1 ปี 
(ปีงบประมาณ 2566) 

ระยะ 3 ปี 
(ปีงบประมาณ 2568) 

ระยะ 5 ปี 
(ปีงบประมาณ 2570) 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ประชากรในจังหวัดพัทลุงได้รับการรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ตามเป้าหมายที่
กระทรวงกระทรวงสาธารณสุข กำหนด 

กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนทุกกลุ่มอายุ ทุกคนที่อาศัยอยู่จริงในพ้ืนที่รับผิดชอบทั้งหมด  (จากแฟ้ม Person  
ตามมาตรฐานโครงสร้าง  43  แฟ้ม  สถานะบุคคล  Type area  =  1 , 3 ) 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล ระบบรายงานจาก MOPH IC 
แหล่งข้อมูล MOPH IC    
สูตรคำนวณตัวชี้วัด (คะแนนเกณฑ์ย่อยที่ 1 + คะแนนเกณฑ์ย่อยที่ 2) / 2 
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เกณฑ์ย่อยที่ 1 ร้อยละของความครอบคลุมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 เข็มกระตุ้น 
รายการข้อมูล 1 A= จำนวน ปชก.กลุ่มเป้าหมายที่อาศัยอยู่จริงในพ้ืนที่รับผิดชอบ ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโค

วิด 19 เข็มกระตุ้น  
B= จำนวน ปชก.กลุ่มเป้าหมาย ที่อาศัยอยู่จริงในพ้ืนที่รับผิดชอบ ทั้งหมด (จากแฟ้ม  
Person  ตามมาตรฐานโครงสร้าง  43  แฟ้ม  สถานะบุคคล  Type area  =  1 , 3 ) 

สูตรคำนวณตัวชี้วัด ความครอบคลุมฯ คำนวณจากสูตร  ( A/B)  x  100 
ระยะเวลาประเมินผล ประเมินผลสัมฤทธิ์ ไตรมาสที่ 4 

เกณฑ์การประเมิน 
ปีงบประมาณ 2566 

ไตรมาสที่  1 ไตรมาสที่  2 ไตรมาสที่  3 ไตรมาสที่  4 
45% 50% 55% >=60% 

วิธีการประเมินผล 1 ประมวลข้อมูลผลการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 เข็มกระตุ้น  จาก MOPH IC  
2 คำนวนตามสูตร 
ค่าเป้าหมาย คปสอ.แต่ละแห่ง  มีความครอบคลุมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19       
ไม่น้อยกว่าร้อยละ  60 เมื่อสิ้นไตรมาส 4  

เอกสารสนับสนุน - 
รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน Baseline data หน่วยวัด 

ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 

ความครอบคลุมการได้รับวัคซีน

ป้องกันโรคโควิด 19 ปชก. ทุก

กลุ่มอายุ ที่อยู่จริง 

ร้อยละ 28.71 

(22 พย.65) 

  

 

คะแนนเต็ม 5  คะแนน 
วิธีการให้คะแนน ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน 5 หน่วยต่อ 1 คะแนน 

น้อยกว่าร้อยละ     55     เท่ากับ     1     คะแนน 
ร้อยละ               55     เทา่กับ     2     คะแนน 
ร้อยละ               60     เทา่กับ     3     คะแนน 
ร้อยละ               65     เทา่กับ     4     คะแนน 
มากกว่าร้อยละ     65     เท่ากับ     5     คะแนน 

เกณฑ์ที่ 2 อัตรา (ร้อยละ) การเพิ่มขึ้นของความครอบคลุมวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 เข็มกระตุ้น  
รายการข้อมูล 2 A= ความครอบคลุมวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 เข็มกระตุ้น ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565  

B= ความครอบคลุมวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 เข็มกระตุ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2566  
สูตรคำนวณตัวชี้วัด อัตรา (ร้อยละ) การเพิ่มข้ึนของความครอบคลุมฯ คำนวณจากสูตร B-A 
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ระยะเวลาประเมินผล ประเมินผลสัมฤทธิ์ ไตรมาสที่ 4 

วิธีการประเมินผล 1 ประมวลข้อมูลผลการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 เข็มกระตุ้น  จาก MOPH IC  
2 คำนวณตามสูตร 

เอกสารสนับสนุน - 
รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน Baseline data หน่วยวัด 

ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 

2566 2567 2568 

อัตรา (ร้อยละ) ของการเพ่ิมข้ึน

ความครอบคลุมการได้รับวัคซีน

ป้องกันโรคโควิด 19 ปชก. ทุก

กลุ่มอายุที่อยู่จริง 

ร้อยละ    

 

คะแนนเต็ม 5  คะแนน 
วิธีการให้คะแนน ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน 5 หน่วยต่อ 1 คะแนน 

น้อยกว่าร้อยละ     25     เท่ากับ     1     คะแนน 
ร้อยละ               25     เทา่กับ     2     คะแนน 
ร้อยละ               30     เทา่กับ     3     คะแนน 
ร้อยละ               35     เทา่กับ     4     คะแนน 
มากกว่าร้อยละ     35     เท่ากับ     5     คะแนน 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด นายทวี  ชูชว่ย โทรศัพท์ที่ท่างาน : 074-613127ต่อ 400, 401 
โทรศัพท์มือถือ :   08 6295 0007 E-mail : taweec@icloud.com 

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

ชื่อ – สกุล :  นายบุญเลิศ  ศรีรัตนพันธ์ โทรศัพท์ที่ท่างาน :  074 613127 ต่อ 400 
โทรศัพท์มือถือ :  08 6747 1226 E-mail :  lerdler@hotmail.com 

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(รอง นพ.สสจ.) 

ชื่อ – สกุล:  นางสาวอภิญญา  เพ็ชรศรี โทรศัพท์ที่ท่างาน : 074 611811 
โทรศัพท์มือถือ 08   8970 6145 E-mail :   

 
  

mailto:taweec@icloud.com
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รหัสตัวช้ีวัด 0402 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
ความเชื่อมโยง
ตัวช้ีวัด 

(   ) ยุทธศาสตร์ 20 ปี กสธ. (   ) ยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 12 
(  ) ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง (   ) ตำบลสุขภาวะ ( / ) ภารกิจกลุ่มงาน 
(   ) อ่ืน ๆ ............................................................................... .................................. 

หมวด ( / ) PP&P Excellence ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ 
(   ) Service  Excellence บริการเป็นเลิศ 
(   ) People Excellence บคุลากรเป็นเลิศ 
(   ) Governance Excellence บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล 

แผนงาน  
โครงการ  
ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของความครอบคลุมการได้รับวัคซีนแต่ละชนิดครบตามเกณฑ์ในเด็กอายุครบ 1 ป ี
คำนิยามตัวช้ีวัด ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนแต่ละชนิดครบตามเกณฑ์ในเด็กอายุครบ 1 ปี  หมายถึง  

ร้อยละของเด็กอายุครบ 1 ปี  ที่ได้รับวัคซีนแต่ละชนิดครบตามเกณฑ์  ตั้งแต่แรกเกิดจนอายุ
ครบ 1 ปี  ได้แก่  วัคซีน BCG , HB , IPV , DTP-HB3 , OPV3 , และ MMR1  จากเด็กอายุ
ครบ 1 ปี  ที่อาศัยอยู่จริงในพ้ืนที่รับผิดชอบทั้งหมด   

เกณฑ์เป้าหมาย 

 

ปีงบประมาณ  
2566 

ปีงบประมาณ  
2567 

ปีงบประมาณ  
2568 

ปีงบประมาณ  
2569 

ปีงบประมาณ  
2570 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 95 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 95 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 95 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 95 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 95 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้เด็กในพ้ืนที่รับผิดชอบได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคครบตามเกณฑ์ของแผนงาน
สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค  กระทรวงสาธารณสุข 

กลุ่มเป้าหมาย เด็กอายุครบ 1 ปี ที่อาศัยอยู่จริงในพ้ืนที่รับผิดชอบทั้งหมด (จากแฟ้ม Person ตามมาตรฐาน
โครงสร้าง 43 แฟ้ม สถานะบุคคล Type area  =  1, 3 ) 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล ระบบรายงานจากโปรแกรม HDC 
แหล่งข้อมูล ฐานข้อมูล  43  แฟ้ม 
รายการข้อมูล 1 A  =  จำนวนเด็กอายุครบ 1 ปี  ที่อาศัยอยู่จริงในพ้ืนที่รับผิดชอบ  ที่ได้รับวัคซีนแต่ละชนิด

ครบตามเกณฑ์  ได้แก่  วัคซีน BCG , HB1 , IPV , DTP-HB3 , OPV3 , และ MMR1 
 B = จำนวนเด็กอายุครบ 1 ปี  ที่อาศัยอยู่จริงในพ้ืนที่รับผิดชอบทั้งหมด (จากแฟ้ม  Person  

ตามมาตรฐานโครงสร้าง  43  แฟ้ม  สถานะบุคคล  Type area  =  1 , 3 ) 
สูตรคำนวณตัวชี้วัด ( A / B )  x  100 
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ระยะเวลาประเมินผล รายไตรมาส 
เกณฑ์การประเมิน 
ปีงบประมาณ 2566 

ไตรมาสที่  1 ไตรมาสที่  2 ไตรมาสที่  3 ไตรมาสที่  4 
95% 95% 95% 95% 

วิธีการประเมินผล คปสอ.แต่ละแห่ง  มีการดำเนินการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค  เด็กอายุครบ 1 ปีที่อาศัยอยู่จริง
ในพ้ืนที่รับผิดชอบทั้งหมด  มีความครอบคลุมการได้รับวัคซีนแต่ละชนิดครบตามเกณฑ์  ไม่
น้อยกว่าร้อยละ  95   

เอกสารสนับสนุน - 
รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน 

Baseline data หน่วยวัด 
ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 

2563 2564 2565 
ความครอบคลุมการได้รับ
วัคซีนแต่ละชนิดครบตาม
เกณฑ์ในเด็กอายุครบ 1 ปี 
จังหวัดพัทลุง 

ร้อยละ 89.76 91.46 96.93 

 

คะแนนเต็ม 5  คะแนน 
วิธีการให้คะแนน ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน  2  หน่วยต่อ  1  คะแนน 

น้อยกว่าร้อยละ     93     เท่ากับ     1     คะแนน 
ร้อยละ               93     เทา่กับ     2     คะแนน 
ร้อยละ               95     เทา่กับ     3     คะแนน 
ร้อยละ               97     เทา่กับ     4     คะแนน 
มากกว่าร้อยละ     97     เท่ากับ     5     คะแนน 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ชื่อ – สกุล :  นางพัชรี  โยมเอียด โทรศัพท์ที่ท่างาน :  074 613127 ต่อ 400 
โทรศัพท์มือถือ :  084 2682453 E-mail :  baitauy369@gmail.com 

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

ชื่อ – สกุล :  นายบุญเลิศ  ศรีรัตนพันธ์ โทรศัพท์ที่ท่างาน :  074 613127 ต่อ 400 
โทรศัพท์มือถือ :  086 7471226 E-mail :  lerdler@hotmail.com 

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(รอง นพ.สสจ.) 

ชื่อ – สกุล:  นางสาวอภิญญา  เพ็ชรศรี โทรศัพท์ที่ท่างาน : 074 611811 
โทรศัพท์มือถือ 08   8970 6145 E-mail :   
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รหัสตัวช้ีวัด 0403 
กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 

ความเชื่อมโยง
ตัวช้ีวัด 

(   ) ยุทธศาสตร์ 20 ปี กสธ. (   ) ยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 12 
(  ) ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง (   ) ตำบลสุขภาวะ (/  ) ภารกิจกลุ่มงาน 
(   ) อ่ืน ๆ .................................................................................................................  

หมวด ( / ) PP&P Excellence ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ 
(   ) Service  Excellence บริการเป็นเลิศ 
(   ) People Excellence บคุลากรเป็นเลิศ 
(   ) Governance Excellence บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล 

แผนงาน - 
โครงการ - 
ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละความครอบคลุมการได้รับวัคซีน MMR2 ในเด็กอายุครบ  3  ปี 
คำนิยามตัวช้ีวัด ความครอบคลุมการได้รับวัคซีน MMR2 ในเด็กอายุครบ 3 ปี หมายถึง ร้อยละของเด็ก

อายุครบ 3 ปี ได้รับวัคซีน MMR2 จากเด็กอายุครบ 3 ปี ที่อาศัยอยู่จริงในพ้ืนที่
รับผิดชอบทั้งหมด   

เกณฑ์เป้าหมาย 

 

ปีงบประมาณ  
2566 

ปีงบประมาณ  
2567 

ปีงบประมาณ  
2568 

ปีงบประมาณ  
2569 

ปีงบประมาณ  
2570 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 95 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 95 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 95 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 95 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 95 

วัตถุประสงค์ เพ่ือเร่งรัดให้เด็กกลุ่มนี้  มีภูมิคุ้มกันต่อโรคหัดอยู่ในระดับที่ป้องกันโรคได้โดยเร็ว  
สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงสาธารณสุขที่จะกำจัดโรคหัดให้สำเร็จในปี 2564 

กลุ่มเป้าหมาย เด็กอายุครบ 3 ปี  ที่อาศัยอยู่จริงในพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด  (จากแฟ้ม  Person  ตาม
มาตรฐานโครงสร้าง  43  แฟ้ม  สถานะบุคคล  Type area  =  1 , 3) 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล ระบบรายงานจากโปรแกรม HDC 
แหล่งข้อมูล ฐานข้อมูล  43  แฟ้ม 
รายการข้อมูล 1 A =  จำนวนเด็กอายุครบ 3 ปี  ที่อาศัยอยู่จริงในพ้ืนที่รับผิดชอบ  ที่ได้รับวัคซีน MMR2 
 B = จำนวนเด็กอายุครบ 3 ปี  ที่อาศัยอยู่จริงในพ้ืนที่รับผิดชอบทั้งหมด  (จากแฟ้ม  

Person  ตามมาตรฐานโครงสร้าง  43  แฟ้ม สถานะบุคคล Type area  =  1 , 3) 
สูตรคำนวณตัวชี้วัด ( A / B )  x  100 
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ระยะเวลา
ประเมินผล 

รายไตรมาส 

เกณฑ์การประเมิน 
ปีงบประมาณ 2562 

ไตรมาสที่  1 ไตรมาสที่  2 ไตรมาสที่  3 ไตรมาสที่  4 
95% 95% 95% 95% 

วิธีการประเมินผล คปสอ. แต่ละแห่ง  มีการดำเนินการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในเด็กอายุครบ 3 ปี  ที่อาศัย
อยู่จริงในพ้ืนที่รับผิดชอบทั้งหมด  มีความครอบคลุมการได้รับวัคซีน MMR2  ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ  95   

เอกสารสนับสนุน - 
รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน 

Baseline data หน่วยวัด 
ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 

2563 2564 2565 
ความครอบคลุมของการ
ได้รับวัคซีน MMR2 ในเด็ก
อายุครบ 3 ปี จังหวัดพัทลุง 

ร้อยละ 93.22 95.09 98.51 

 

คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
วิธีการให้คะแนน ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน  2  หน่วยต่อ  1  คะแนน 

น้อยกว่าร้อยละ     93     เท่ากับ     1     คะแนน 
ร้อยละ               93     เทา่กับ     2     คะแนน 
ร้อยละ               95     เทา่กับ     3     คะแนน 
ร้อยละ               97     เทา่กับ     4     คะแนน 
มากกว่าร้อยละ     97     เท่ากับ     5     คะแนน 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ชื่อ – สกุล :  นางพัชรี  โยมเอียด โทรศัพท์ที่ท่างาน :  074 613127 ต่อ 400 
โทรศัพท์มือถือ :  084 2682453 E-mail :  baitauy369@gmail.com 

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

ชื่อ – สกุล : นายบุญเลิศ  ศรีรัตนพันธ์ โทรศัพท์ที่ท่างาน :  074 613127 ต่อ 400 
โทรศัพท์มือถือ :  086 7471226 E-mail :  lerdler@hotmail.com 

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(รอง นพ.สสจ.) 

ชื่อ – สกุล:  นางสาวอภิญญา  เพ็ชรศรี โทรศัพท์ที่ท่างาน :  074 611811 
โทรศัพท์มือถือ 08   8970 6145 E-mail :  
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รหัสตัวช้ีวัด 0404 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
ความเชื่อมโยงตัวชี้วัด (   ) ยุทธศาสตร์ 20 ปี กสธ. (   ) ยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 12 

(  ) ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง (   ) ตำบลสุขภาวะ (/  ) ภารกิจกลุ่มงาน 

(   ) อ่ืน ๆ ................................................................................................................. 
หมวด (   ) PP&P Excellence ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ 

( / ) Service  Excellence บริการเป็นเลิศ 

(   ) People Excellence บคุลากรเป็นเลิศ 

(   ) Governance Excellence บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล 
แผนงาน การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการที่  โครงการพัฒนาระบบบริการโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ 
ระดับการแสดงผล คป.สอ. 
ชื่อตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จในการเตรียมพร้อมและตอบโต้การระบาดโรคติดต่ออุบัติใหม่ 
คำนิยาม 1. โรคติดต่ออุบัติใหม่ ตามนิยามของ WHO (World Health Organization) หมายถึง  

     โรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อใหม่ (New infectious disease) เช่น โรคซาร์ส โรคติดเชื้อไววัส
นิปาห์ และไวรัสเฮนดรา (Nipah and Hendra viral disease) โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา-มาร์บูรัก 
(Ebola-Marburg viral disease) โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 
     โรคติดต่อที่พบในพื้นที่ใหม่ (New geographical areas) เช่น โรคไข้เวสต์ในส์ (West 
Nile fever) 
     โรคติดต่ออุบัติซ้ำ (Re-emerging infectious disease) เช่น โรคกาฬโรค โรควัณโรค 
โรคคอตีบ โรคไข้หวัดใหญ่ โรคไช้ปวดข้อยุงลาย (Chikungunya fever) โรคลีเขียนแนร์ 
(Legionlliosis) 
     เชื้อก่อโรคที่ดื้อต่อยาต้านจุลชีพ (Antimicrobial resistant organism) เช่น 
Escherichia coli (E. col), Klebsiella spp.. Neisseria gonorrchoeae (N. gonorrhoeae), 
Acinetobacter spp.. Pseudomonas spp. และวัณโรค 
    เหตุการณ์จงใจกระทำของมนุษย์ด้วยสารชีวะ เช่น โรคแอนแทรกซ์ โรคไทรพิษ โรคบรู
เซลโลสิส  

2. ระดับความสำเร็จในการเตรียมพร้อมและตอบโต้การระบาดโรคติดต่ออุบัติใหม่ หมายถึง 
การดำเนินการตามกิจกรรมหลัก  ใน 5 ประเด็น ได้แก่  

1) Staff-Stuff-System & ICS พร้อม 
2) มี SOP 
3) มี CDCU อย่างน้อย 3 ทีม 
4) มีและซ้อมแผน  
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5) ควบคุมโรคได้ภายใน 2 เท่าของระยะฟักตัวของโรค หรือ อัตราตาย ไม่เป้าหมายที่
กระทรวงกำหนด 

2. Staff-Stuff-System & ICS พร้อม หมายถึง ความพร้อมด้าน EOC ในการพัฒนาศูนย์ 
EOC เพื่อให้สามารถจัดการภาวะฉุกเฉินทุกโรคและภัยสุขภาพได้อย่างรวดเร็ว เป็นระบบ มี
ความเป็นเอกภาพ มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย โดยมีการพัฒนา 3 ด้าน ดังนี้  
    1) ด้านกำลังคนที่มีสมรรถนะ (Staff) หมายถึง หน่วยงานจะต้องกำหนดและมีการวางแผน
บุคลากรสำหรับตำแหน่งในการตอบสนองต่อสถานการณ์ตามระบบ ICS ซึ่งต้องสอดคล้องกับ
แผนระดมทรัพยากรและแผนประคับประคองกิจการของหน่วยงานอย่างเหมาะสม รวมทั้งมีการ
ฝึกอบรมความรู้และทักษะเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้จริงเมื่อมีภาวะฉุกเฉินเกิดขึ้น 
    2) ด้านวัสดุอุปกรณ์ (Stuff) หมายถึง วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ครุภัณฑ์ที่ใช้รวมถึงห้อง
สำหรับให้ทีมปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทำงาน มีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบ
ข้อมูลที่มีความรวดเร็ว ถูกต้อง ทันสถานการณ์ สามารถเชื่อมโยงได้ ระบบแสดงผลการประมวล
ข้อมูลข่าวสาร และระบบสื่อสาร  
   3) ด้านระบบงาน (System) หมายถึง ระบบบัญชาการเหตุการณ์และแผนการปฏิบัติ
ตอบสนองต่อสถานการณ์รวมถึงระบบการปฏิบัติอ่ืนๆ 
3. ทุก คป.สอ. มีและซ้อมแผน และข้ันตอนการปฏิบัติงาน (SOP) หมายถึง คป.สอ.จัดทำแผน
เตรียมความพร้อมเพื ่อรองรับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขที ่เตรียมไว้ เพื ่อตอบสนองต่อ
สถานการณ์ฉุกเฉินที่ครอบคลุมทุกโรคและภัยสุขภาพ ทั้งในแผนระดับบัญชาการณ์และแผน
ระดับปฏิบัติการสำหรับหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติ เตรียม
ความพร้อมและนำไปใช้ในการจัดการภาวะฉุกเฉินได้ทันต่อสถานการณ์และมีประสิทธิภาพ 
ได้แก่ แผนปฏิบัติการควบคุมทุกโรคและภัยสุขภาพ แผน แนวทาง หรือคู่มือปฏิบัติการที่เตรียม
ไว้ล่วงหน้าสำหรับการตอบโต้สถานการณ์โรคหรือภัยสุขภาพที่จำเพาะ แผนระดมสรรพกำลัง 
แผนปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน และดำเนินการซ้อมแผนอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี 
4. มี CDCU  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คป.สอ.ต้องมี CDCU อย่างน้อย 3 ทีมต่ออำเภอ 

เกณฑ์เป้าหมาย :  

ตัวช้ีวัด 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565   
(Base line) 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2568 

ระดับความสำเร็จในการเตรียมพร้อมและตอบโต้  
การระบาดโรคติดต่ออุบัติใหม่ 

ระดับ 5  
(11 คป.สอ.) 

ระดับ 5  
(11 คป.สอ.) 

ระดับ 5  
(11 คป.สอ.) 

ระดับ 5  
(11 คป.สอ.) 

 

วัตถุประสงค์  1) เพื่อให้ คป.สอ.มีความพร้อมรับมือการระบาดโรคติดต่ออุบัติใหม่ 
2) เพ่ือควบคุมอัตราป่วยตายของผู้ป่วยโรคติดต่ออุบัติใหม่ของทั้งจังหวัดไม่เกินเป้าหมายที่

กระทรวงกำหนด 
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ประชากรกลุ่มเป้าหมาย คป.สอ. จำนวน 11 คป.สอ. 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1) รวมรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

คำสั่ง EOC  
แผนประคับประคองกิจการ/แผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 
คำสั่งแต่งตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU) / SOP  

2) นิเทศติดตาม/รวมดำเนินการ  
การซ้อมแผน /การควบคุมโรค 

3) ข้อมูลการรายงาน 
คะแนนเต็ม คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
วิธีการใหค้ะแนน 

   

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
1 Staff-Stuff-System & ICS มีความพร้อม 1 
2 มีระดับ 1 และ มี SOP 2 
3 มีระดับ 2 และ มี CCRT อย่างน้อย 3 ทีม 3 
4 มีระดับ 3 และมีและซ้อมแผน หรือดำเนินการดำเนินงาน

ควบคุมโรคตามแผนฯ 
4 

5 มีระดับ 4 และมกีารควบคุมโรคได้ภายใน 2 เท่าของระยะ
ฟักตัวของโรค หรือ อัตราตาย ไม่เป้าหมายที่กระทรวง
กำหนด 

5 

หน่วยงานประมวลผล 
และจัดทำข้อมูล 

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ   

ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด นายทวี  ชูช่วย โทรศัพท์ที่ท่างาน :  074-613127 ต่อ 400, 401 
โทรศัพท์มือถือ :   062 425 1564 E-mail : taweec@icloud.com 

ผูก้ำกับดูแลตัวช้ีวัด นายบุญเลิศ  ศรีรัตนพันธ์ โทรศัพท์ที่ท่างาน :  074-613127 ต่อ 400, 401 
โทรศัพท์มือถือ :  086-7471226 E-mail :lerdler@hotmail.com 

รอง นพ.สสจ.ที่กำกับ
ดูแลตัวช้ีวัด 

ชื่อ – สกุล:  นางสาวอภิญญา  เพ็ชรศรี โทรศัพท์ที่ท่างาน :  074-611811  ต่อ  202 
โทรศัพท์มือถือ 08   8970 6145 E-mail :  dussadeek@hotmail.com 

 

  

mailto:taweec@icloud.com


-14- 
 

รหัสตัวช้ีวัด 0405 
กลุ่มงาน ควบคุมโรคติดต่อ 
ความเชื่อมโยง
ตัวช้ีวัด 

(  ) ยุทธศาสตร์ 20 ปี กสธ. (   ) ยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 12 
(  ) ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง (   ) ตำบลสุขภาวะ ( / ) ภารกิจกลุ่มงาน 

หมวด ( / ) PP&P Excellence ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ 
(  ) Service  Excellence บริการเป็นเลิศ 
(   ) People Excellence บคุลากรเป็นเลิศ 
(   ) Governance Excellence บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล 

แผนงาน - 
โครงการ - 
ชื่อตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานอำเภอป้องกันควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน 

ภายใต้ระบบสุขภาพอำเภอ (DHS/DC) 
คำนิยาม อำเภอป้องกันควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน หมายถึง อำเภอที่มีระบบและกลไกการ

บริหารจัดการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ ของพ้ืนที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล     ทันสถานการณ์ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

เกณฑ์เป้าหมาย ปีงบประมาณ 
2566 

ปีงบประมาณ 
2567 

ปีงบประมาณ 
2568 

ปีงบประมาณ 
2569 

ร้อยละ  80 ร้อยละ  80 ร้อยละ  80 ร้อยละ  80 
 

วัตถุประสงค์ เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของอำเภอ ให้มีความสามารถดำเนินการป้องกันและ
ควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ที่กำหนด 

กลุ่มเป้าหมาย คปสอ.ทุกแห่ง 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล อำเภอประเมินตนเอง เก็บหลักฐานเพื่อประเมินรับรองจากสำนักงานสาธารณสุข

จังหวัดพัทลุง 
แหล่งข้อมูล สรุปผลการประเมินตนเองของอำเภอ สรุปผลการประเมินรับรองของ สสจ.พัทลุง  
รายการข้อมูล 1 A =คะแนนที่ได้จากการประเมิน อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง (ภาคผนวก) 
รายการข้อมูล 2 B = คะแนนทั้งหมดที่ได้จากการประเมิน อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง (ภาคผนวก) 
สูตรคำนวณตัวชี้วัด (A/B)x100 
ระยะเวลา
ประเมินผล 

ติดตามตามผลการดำเนินงานตามมาตรการทุกไตรมาส 

เกณฑ์การประเมิน 
ปี 2566 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 
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วิธีการประเมินผล 1) อำเภอแต่ละแห่ง มีการดำเนินการป้องกันควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนผ่านเกณฑ์ 
ได้คะแนนรวม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ตาม 2 องค์ประกอบหลัก (ระบบระบาดวิทยา 
และ ผลสำเร็จการควบคุมโรค) 

2) 80 % ของอำเภอในจังหวัดพัทลุง ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานอำเภอ
ควบคุมโรคเข้มแข็ง แบบยั่งยืน เทียบกับจำนวนอำเภอทั้งหมดในจังหวัด 

เอกสารสนับสนุน 1) คู่มืออำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง 
2) สรุปผลการประเมินตนเองของอำเภอ, สสจ.พัทลุงสรุปประเมินรับรอง 

รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน Baseline data 

หน่วย
วัด 

ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 
พ.ศ. 

2563 2564 2565 
อำเภอในจังหวัดพัทลุงผ่าน
เกณฑ ์

ร้อยละ 100.00 100.00 100.00 

 

คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
 

วิธีการให้คะแนน ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน 5 หน่วยต่อ 1 คะแนน 
ร้อย
ละ 

70 เท่ากับ 1 คะแนน 

ร้อย
ละ 

75 เท่ากับ 2 คะแนน 

ร้อย
ละ 

80 เท่ากับ 3 คะแนน 

ร้อย
ละ 

85 เท่ากับ 4 คะแนน 

ร้อย
ละ 

≥90 เท่ากับ 5 คะแนน 

 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ชื่อ – สกุล :นายเฉลมิชัย แปน้น้อย โทรศัพท์ที่ท่างาน :  074 613 127 ต่อ 400, 
401 

โทรศัพท์มือถือ :  081 608 3421 E-mail : pom348@gmail.com 
ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

ชื่อ – สกุล :นายบุญเลิศ  ศรีรตันพันธ ์ โทรศัพท์ที่ท่างาน :  074613127 ต่อ 400, 
401 

โทรศัพท์มือถือ :  0867471226 E-mail :lerdler@hotmail.com 
ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(รอง นพ.สสจ.) 

ชื่อ – สกุล:  นางสาวอภิญญา  เพ็ชรศรี โทรศัพท์ที่ท่างาน : 074613127 ต่อ 202 
โทรศัพท์มือถือ 08   8970 6145 E-mail : 
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เกณฑ์การประเมินตนเองอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน ระดับอำเภอ 

 (ผ่านเกณฑ์ คะแนนรวม ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80 ตาม 2 องค์ประกอบหลักคือ ระบบระบาดวิทยา และ ผลสำเร็จการ
ควบคุมโรค) 
 

คุณลักษณะ 
คะแนน 
ปี 2557  

คะแนน 
ปี 2558-
2565  

คะแนน 
ปี 

2566 

1. มีคณะกรรมการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 10 - - 

2. มีระบบระบาดวิทยาที่ดีในระดับอำเภอ 20  40  40  

3. มีการวางแผน กำกับติดตามและประเมินผลการป้องกันควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพ 

10  -  -  

4. มีการระดมทรัพยากรหรือการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเป็นรูปธรรม 

10 - - 

5. มีผลสำเร็จของการควบคุมป้องกันโรคที่สำคัญ(ตามนโยบายกระทรวง
สาธารณสุข 2 เรื่อง : โรค/ภัยสุขภาพเป็นปัญหาในพื้นที่ 3 เรื่อง) 

50 
(20:30) 

60 
(30:30) 

60 
(30:30) 

รวม 100 100 100 
 

อำเภอประเมินตนเอง 2 รอบ (รอบท่ี 1 สิ้นสุด 25 มีนาคม 2566 รอบท่ี 2 สิ้นสุด 25 มิถุนายน 2566) 

คุณลักษณะท่ี 2 มีระบบระบาดวิทยาที่ดีในระดับอำเภอ 
คะแนน

เต็ม 
40 

คะแนนที่
ได้ 

……… 

หมาย
เหตุ 

2.1 ทีม SRRT อำเภอผ่านการประเมินรับรองมาตรฐานจาก
สำนักงานป้องกันควบคุมโรค 

6 ………  

 2.1.1 ทีมควบคุมโรคระดับอำเภอ ผ่านการประเมินรับรอง
มาตรฐาน CDCU/ SAT โดย สคร. 12 

   

 • ไม่ผ่าน 0 ………  

 • ระดับพ้ืนฐาน 4 ………  

 • ระดับดี 5 ………  

 • ระดับดีเยี่ยม 6 ………  

2.2 ทีม SRRT อำเภอ มีการสอบสวนและควบคุมโรค/ภัย ที่มี
คุณภาพ  

6 ………  
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คุณลักษณะท่ี 2 มีระบบระบาดวิทยาที่ดีในระดับอำเภอ 
คะแนน

เต็ม 
40 

คะแนนที่
ได้ 

……… 

หมาย
เหตุ 

 2.2.1 ทีม SRRT อำเภอมีความครบถ้วนของการสอบสวนโรค 4 ………  
 2.2.2 ทีม SRRT อำเภอมีการสอบสวนและควบคุมโรคท่ีมี

คุณภาพ 
2 ………  

2.3 ทีม SRRT ระดับอำเภอ มีระบบการเฝ้าระวังผู้ป่วยที่มีคุณภาพ 5 ………  

 2.3.1 รพศ./รพท. รพช. รพ.สต. มีความสม่ำเสมอของการ
รายงานระบบเฝ้าระวังผู้ป่วย 

2 ………  

 2.3.2 การรายงานมีความครอบคลุมทุก รพท. รพช. รพ.สต. 2 ………  
 2.3.3 ข้อมูลจาก รพช. รพศ./รพท. มีความเป็นตัวแทนได้ 1 ………  

2.4 ทีม SRRT เครือข่ายระดับตำบล ผ่านการประเมินรับรอง
มาตรฐาน SRRT จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และมีการ
เฝ้าระวังเหตุการณ์ท่ีมีคุณภาพ 

8 ………  

 2.4.1 ทีม SRRT เครือข่ายระดับตำบลผ่านการประเมินรับรอง
มาตรฐาน            

5 ………  

 2.4.2 ทีม SRRT เครือข่ายระดับตำบลมีการเฝ้าระวังเหตุการณ์
ที่มีคุณภาพ 

3 ………  

 2.4.2.1 รับแจ้งข่าว 1 ………  
 2.4.2.2 การตรวจสอบข่าว 1 ………  
 2.4.2.3 การตอบสนองเหตุการณ์ 1 ………  

2.5 มีระบบข้อมูลการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ 15 ………  
 2.5.1 โรคติดต่อ 2 ………  
 2.5.2 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 5 ………  
 2.5.3 โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 3 ………  
 2.5.4 การบาดเจ็บ 3 ………  
 2.5.5 การสำรวจปัจจัยเสี่ยง/พฤติกรรมเสี่ยง 2 ………  
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รายละเอียดการประเมินคุณลักษณะท่ี 5 ผลสำเร็จของการควบคุมโรค (ระดับอำเภอ) 
5.1 โรคตามนโยบาย (อำเภอเลือก 2 โรค) 
 

โรคตามนโยบาย ชื่อตัวชี้วัด คะแนน 
1) โรคไมต่ิดต่อเรื้อรัง ตัวชี้วัดที่ 1 : ความสำเร็จในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

ในระดับอำเภอ 
15 

2) โรคติดต่อที่ป้องกัน
ได้ด้วยวัคซีน 

ตัวชี้วัดที่ 1 : ผลการประเมินมาตรฐานการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
ของหน่วยบริการในระดับอำเภอผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนด 

10 

 ตัวชี้วัดที่ 2 : ไม่มีผู้ป่วยโปลิโอ ไม่มีผู้ป่วยคอตีบหรือมีผู้ป่วยลดลงตามเกณฑ์
อัตราป่วยด้วยโรคบาดทะยักในทารกแรกเกิด ไม่เกิน 1 : 1000 เด็กเกิดมีชีพ 

5 

3) การควบคุมการ
บริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ 

ตัวชี้วัดที่ 1 :มีการดำเนินการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามกฎหมายใน
ระดับพ้ืนที่ 

8 

ตัวชี้วัดที่ 2 :มีการใช้มาตรการชุมชนในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน
ระดับพ้ืนที่ 

7 

4) การป้องกัน
อุบัติเหตุทางถนน 

ตัวชี้วัดที่ 1 :มีการดำเนินงานการงานเฝ้าระวังการบาดเจ็บและสอบสวน
สาเหตุการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน 

15 

5) โรคมือ เท้า ปาก ตัวชี้วัดที่ 1 :การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในศูนย์เด็กเล็ก
และโรงเรียนอนุบาล 

5 

 ตัวชี้วัดที่ 2 :อัตราป่วยโรคมือ เท้า ปากในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ระดับอำเภอ ต่ำ
กว่าค่ามัธยฐาน ย้อนหลัง5ปี 

10 

6) โรคไข้เลือดออก ตัวชี้วัดที่ 1 :อำเภอมีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานการป้องกัน
ควบคุมโรคไข้เลือดออกตามแนวทางการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน
ของระดับตำบล 

5 

 ตัวชี้วัดที่ 2 :อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลง 5 
 ตัวชี้วัดที่ 3 :อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกในกลุ่มวัยเรียนลดลง 5 

 
5.2 โรคที่เป็นปัญหาในพื้นที่ (อำเภอเลือก 3 โรค) 
 

โรคตามนโยบาย ชื่อตัวชี้วัด คะแนน 
1) โรคเอดส์ ตัวชี้วัดที่ 1 : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการ

ดำเนินงานป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
5 

 ตัวชี้วัดที่ 2 :อัตราป่วยด้วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 5 
2) วัณโรคปอด ตัวชี้วัดที่ 1 : ร้อยละของ “โรงพยาบาลคุณภาพการดูแลรักษาวัณโรค QTB” 10 
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โรคตามนโยบาย ชื่อตัวชี้วัด คะแนน 
3) โรคมาลาเรีย ตัวชี้วัดที่ 1 :อัตราความครอบคลุมของการมีมุ้งชุบสารเคมี 2 คนต่อมุ้ง 1 หลังใน

หมู่บ้านที่มีการแพร่เชื้อมาลาเรีย (A1/A2) 
4 

 ตัวชี้วัดที่ 2 :อัตราป่วยมาลาเรียต่อพันประชากร 
(Annualparasiteincidencerateper 1000 population) ลดลงเมื่อ
เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาอย่างน้อยร้อยละ 5 

3 

 ตัวชี้วัดที่ 3 :ร้อยละของผู้ป่วยมาลาเรียได้รับการสอบสวนโรคการติดเชื้อในพ้ืนที่ 3 
4) โรคเท้าช้าง ตัวชี้วัดที่ 1 :ความครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการจ่ายยารักษากลุ่ม 

(Mass Drug Administration : MDA) มากกว่าร้อยละ80 
5 

 ตัวชี้วัดที่ 2 : ความครอบคลุมในการดูแลและ/หรือรักษาผู้ป่วยโรคเท้าช้างใน
พ้ืนที่ทุกราย 

5 

5) โรคอุจจาระร่วง
เฉียบพลัน/อาหาร
เป็นพิษ 

ตัวชี้วัดที่ 1 :มีการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคอุจจาระร่วง 
เฉียบพลัน หรือ โรคอาหารเป็นพิษ ได้ตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 

7 

ตัวชี้วัดที่ 2 : อัตราป่วยโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน หรือ โรคอาหารเป็นพิษใน
ระดับอำเภอน้อยกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง 

3 

6) โรคหนอนพยาธิ ตัวชี้วัดที่ 1 :การดำเนินงานการป้องกันโรคหนอนพยาธิตามที่กำหนดใน
อำเภอที่มีความชุกหรืออัตราการตรวจพบของโรคสูงกว่า ร้อยละ 10 

6 

 ตัวชี้วัดที่ 2 :อัตราการตรวจพบหรืออัตราความชุกของโรคพยาธิใบไม้ตับ 
หรือพยาธิปากขอ น้อยกว่าร้อยละ 10 

4 

7) โรคพิษสุนัขบ้า ตัวชี้วัดที่ 1 : อำเภอมีการดำเนินการสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า       
ในระดับ อบต.และเทศบาล 

8 

 ตัวชี้วัดที่ 2 : ไม่มีผู้ที่เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า 2 
8) โรคเลปโตสไปโรสิส ตัวชี้วัดที่ 1 :ลดอัตราป่วยตายด้วยโรคเลปโตสไปโรสิสให้น้อยกว่าค่ามัธยฐาน 

5 ปีย้อนหลัง 
10 

9) โรคติดต่ออุบัติใหม่ 
ระบบทางเดิน
หายใจ รวมทั้ง
ไข้หวัดใหญ่ 

ตัวชี้วัดที่ 1:มีการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ระบบ
ทางเดินหายใจ รวมทั้งไข้หวัดใหญ่ด้านความร่วมมือพหุภาคีระดับอำเภอ 
ตัวชี้วัดที่ 2 : มีการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ระบบ
ทางเดินหายใจ รวมทั้งไข้หวัดใหญ่ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข 

5 
 
5 

10) โรคเรื้อน ตัวชี้วัดที่ 1 : อัตราความพิการระดับ 2 ในผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ต่อแสน
ประชากร ในปี พ.ศ. 2566 ของอำเภอลดลงมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 45 
เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2565 

5 

 ตัวชี้วัดที่ 2 : การประเมินผลกระบวนการค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ 5 
ตัวชี้วัดที่ 1 : มีการดำเนินงานป้องกันเด็กจมน้ำได้ตามที่กำหนด 8 
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โรคตามนโยบาย ชื่อตัวชี้วัด คะแนน 
11) การป้องกันเด็ก

เสียชีวิตจากการ
จมน้ำ 

ตัวชี้วัดที่ 2 :มีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีจมน้ำเสียชีวิตน้อยกว่าปีที่ผ่านมา หรือไม่
มีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีจมน้ำเสียชีวิต 

2 

12) การควบคุมการ
บริโภคยาสูบ 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดที่ 1 :การดำเนินการควบคุมยาสูบในพื้นที่แบบมีส่วนร่วมของชุมชน 10 

13) โรคจากมลพิษ
สิ่งแวดล้อม 

ตัวชี้วัดที่ 1 : หนว่ยบริการสุขภาพในอำเภอมีการจัดบริการเวชกรรม
สิ่งแวดล้อม 

5 

ตัวชี้วัดที่ 2 : หนว่ยบริการสุขภาพในอำเภอมีการจัดกิจกรรม/สนับสนุน/
ผลักดัน ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคและภัย
สุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อม 

5 

14) โรคจากการ
ประกอบอาชีพ 

ตัวชี้วัดที่ 1 : หนว่ยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิในพ้ืนที่สามารถจัดบริการอา
ชีวอนามัย (คลินิกสุขภาพเกษตรกร) ให้แรงงานในชุมชน ได้ตามแนวทางที่
กรมควบคุมโรคกำหนด 

5 

 ตัวชี้วัดที่ 2 : มีการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
จากการประกอบอาชีพให้แรงงานในชุมชน 

5 

15) อหิวาตกโรค ตัวชี้วัดที่ 1 : มีการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคอหิวาตกโรคได้
ตามเกณฑ์ที่กำหนด 

7 

 ตัวชี้วัดที่ 2 : อัตราป่วยโรคอหิวาตกโรค ในระดับอำเภอน้อยกว่าค่ามัธยฐาน 
5 ปี ย้อนหลัง 

3 
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รหัสตัวช้ีวัด 0406 
กลุ่มงาน ควบคุมโรคติดต่อ 
ความเชื่อมโยงตัวชี้วัด (  ) ยุทธศาสตร์ 20 ปี กสธ. (  ) ยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 12  

(  ) ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  
(  ) ตำบลสุขภาวะ ( / ) ภารกิจกลุ่มงาน  

หมวด ( √ ) PP&P Excellence ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ 
(   ) Service  Excellence บริการเป็นเลิศ 
(   ) People Excellence บคุลากรเป็นเลิศ 
(   ) Governance Excellence บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล 

แผนงาน การพัฒนาตามโครงการเฉลิมพระเกียรติและพ้ืนที่เฉพาะ 
โครงการ  
ชื่อตัวช้ีวัด ร้อยละของผลการดำเนินงานการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ตามแนวทางการจัดการ

พาหะนำโรคแบบผสมผสานในระดับตำบล 
คำนิยาม 1.แนวทางการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน คือ แนวทางท่ีสำนักโรคติดต่อนำโดย

แมลง กรมควบคุม จัดทำขึ้น เพ่ือให้ตำบลนำไปดำเนินการป้องกันควบคุมโรค
ไข้เลือดออกในพ้ืนที่ ประกอบด้วย 
  1.1. ความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ 
  1.2. มีการเฝ้าระวังสถานการณ์ 
  1.3. การวางแผนและดำเนินการ 
  1.4. มีการดำเนินการควบคุมไข้เลือดออกตามมาตรฐาน กรมควบคุมโรค 
  1.5. การประเมินผลการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก (รายละเอียดตามภาคผนวก   
        1) 

        2.จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก หมายถึงจำนวนโรคไข้เลือดออก ปี 2566  
           จากระบบรายงาน 506 นับถึงช่วงเวลาที่ประเมิน 

      3.ค่ามัธยฐาน 5 ปีที่ผ่านมา หมายถึง จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ในระบบรายงาน 
506 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561- 2565 นับถึงช่วงเวลาที่ประเมิน 

เกณฑ์เป้าหมาย : 
 

ปีงบประมาณ 2566 ปีงบประมาณ 2567 ปีงบประมาณ 2568 ปีงบประมาณ 2569 
ร้อยละ  80 ร้อยละ  80 ร้อยละ  80 ร้อยละ  80  

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้มีการดำเนินงานการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกตามแนวทางการจัดการพาหะนำ
โรคแบบผสมผสานในระดับตำบล 

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

ทุกตำบล 

วิธีการจดัเก็บข้อมูล เก็บข้อมูลโดยใช้แบบประเมินตนของแต่ละอำเภอ และแบบประเมินรับรองของ สสจ.พัทลุง  
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แหล่งข้อมูล สรุปผลการประเมินตนเองของอำเภอ สรุปผลการประเมินรับรองของ สสจ.พัทลุง  
รายการข้อมูล 1 1.อำเภอมีผลการติดตามประเมินผลการดำเนินงานป้องกันควบคุมไข้เลือดออกตามแนว

ทางการจัดการพาหะแบบผสมผสานในระดับตำบล (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 
ร้อยละ=  จำนวนตำบลที่ได้รับการติดตามประเมินผลจากอำเภอ X 100 
                                 จำนวนตำบลทั้งหมดในอำเภอ 

    ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน 5 หน่วยต่อ 1 คะแนน 

น้อยกว่าร้อยละ     75     เท่ากับ      6     คะแนน 

ร้อยละ               75     เทา่กับ      7     คะแนน 

ร้อยละ               80     เทา่กับ      8     คะแนน 

ร้อยละ               85     เทา่กับ      9     คะแนน 

มากกว่าร้อยละ     85     เท่ากับ     10     คะแนน 

รายการข้อมูล 2 2. ตำบลมีการดำเนนิงานป้องกันควบคุมไข้เลือดออกตามแนวทางการจัดการพาหะแบบ
ผสมผสานในระดับตำบลได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด(คะแนนเต็ม 70 คะแนน )จากการประเมินตาม
กรอบแนวทางฯ (ภาคผนวก 2) 
คะแนน = ผลรวมคะแนนของตำบลที่สุ่มประเมนิตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 

รายการข้อมูล 3 3. อัตราปว่ยโรคไข้เลือดออกระดับอำเภอลดลงจากค่ามัธยฐาน ป ี2561-2565(20 คะแนน) 
คิดคะแนนจาก ร้อยละของผลต่างระหวา่งอัตราปว่ยต่อแสนปี 2565-อัตราปว่ยของมธัยฐานปี 
2561-2565 

      ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน 5 หน่วยต่อ 2 คะแนน 

          อัตราป่วยสูงกว่าหรือเท่ากับกว่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง      เท่ากับ    12  คะแนน 
          อัตราป่วยต่ำกว่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง  ร้อยละ 5           เท่ากับ    14  คะแนน 
          อัตราป่วยต่ำกว่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง ร้อยละ 10          เท่ากับ    16   คะแนน 
          อัตราป่วยต่ำกว่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง ร้อยละ 15          เท่ากับ    18  คะแนน 
          อัตราป่วยต่ำกว่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง มากกว่าร้อยละ 15 เท่ากับ   20  คะแนน 

สูตรคำนวณตัวชี้วัด คะแนนรวมของตัวชี้วัด=คะแนนข้อมูล1+ คะแนน ข้อมูล2+คะแนน ข้อมูล3 (คะแนนเต็ม
100 คะแนน) 
 

ระยะเวลาประเมินผล  ติดตามตามผลการดำเนินงานตามมาตรการทุกไตรมาส 
เกณฑ์การประเมิน 
ปี 2566 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
   ร้อยละ 80 

วิธีการประเมินผล :  การติดตามประเมินผล โดยใช้แบบประเมิน ผนวก 1 และ 2 
เอกสารสนับสนุน : สรุปผลการประเมินตนเองของอำเภอ สรุปผลการประเมินรับรองของ สสจ.พัทลุง และ  

สคร.12 
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รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน 
 

ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
Baseline หน่วยวัด ปีงบประมาณ 

2563 2564 2565 
ร้อยละของผลการดำเนินงาน
การป้องกันควบคุมโรค
ไข้เลือดออก ตามแนวทางการ
จัดการพาหะนำโรคแบบ
ผสมผสานในระดับตำบล 

ร้อยละ ≥90 ≥90 ≥90 

คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
วิธีการให้คะแนน ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน 5 หน่วยต่อ 1 คะแนน 
       ร้อยละ   ≤70     เท่ากับ  1  คะแนน 
       ร้อยละ     75     เท่ากับ  2  คะแนน 
       ร้อยละ     80     เท่ากับ  3  คะแนน 
       ร้อยละ     85     เท่ากับ  4  คะแนน 
       ร้อยละ   ≥90     เท่ากับ  5  คะแนน 

 
ผู้รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 

ชื่อ – สกุล นายทว ี ชูชว่ย โทรศัพท์ที่ทำงาน : 074 613 127 ต่อ 401  
โทรศัพท์มือถือ :  062 425 1564  E-mail : taweec@icloud.com 

ผู้กำกับดูแตัวช้ีวัด 
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

ชื่อ – สกุล  นายบญุเลิศ  ศรีรตันพันธ ์ โทรศัพท์ที่ท่างาน :  074-613127 ต่อ 400,401 
โทรศัพท์มือถือ :  086-7471226 E-mail : lerdler@hotmail.com 

รอง นพ.สสจ.ที่
กำกับดูแลตัวช้ีวัด 

ชื่อ – สกุล:  นางสาวอภิญญา  เพ็ชรศรี โทรศัพท์ที่ท่างาน :  074-611811  ต่อ  202 
โทรศัพท์มือถือ 08   8970 6145 E-mail :  

mailto:taweec@icloud.com
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ภาคผนวก 1 
 

แนวทางการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน คือ แนวทางท่ีสำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค 
จัดทำขึ้น เพื่อให้ตำบลนำไปดำเนินการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในพ้ืนที่ ประกอบด้วย 

1. ความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ 
1.1 มีคณะกรรมการระดับตำบลที่มาจากภาคส่วนต่างๆ 
1.2 มีการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคไข้เลือดออก 
1.3 มีการสำรวจความพร้อมการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
2. มีการเฝ้าระวังสถานการณ์ 

2.1 มีการเฝ้าระวังสถานการณ์โรคไข้เลือดออก 
2.2 มีการเฝ้าระวังดัชนีลูกน้ำยุงลาย 

3. การวางแผนและดำเนินการ (ประกอบด้วย พ้ืนที่เป้าหมาย/ วิธีดำเนินการ/ ความถี่/ ผู้ดำเนินการ/
ผู้สนับสนุน/สิ่งสนับสนุน/ วิธีการประเมินผล/ ผู้ประเมินผล/ความถี่การประเมินผล) 

3.1 มีการวางแผนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกของตำบล เช่น แผนการ
ดำเนินงานในพื้นที่เสี่ยง/พื้นที่ไม่เสี่ยง, แผนดำเนินงานในช่วงก่อน/ระหว่าง/หลังระบาด ขึ้นอยู่กับบริบท
ของพ้ืนที ่

3.2 มีการวางแผนการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน  (ประกอบด้วย พื้นที่เป้าหมาย/ วิธีการ
ดำเนินการ/ ความถี่/ผู้ดำเนินการ/ผู้สนับสนุน/ สิ่งสนับสนุน/ วิธีการประเมินผล/ ผู้ประเมินผล/ความถี่การ
ประเมินผล) 

3.3 มีการวางแผนในการระดมและบูรณาการทรัพยากร ในการควบคุมโรคไข้เลือดออก ของหน่วยงาน
เครือข่ายตั้งแต่ 2 หน่วยงานขึ้นไป 

3.4 มีการใช้ทรัพยากรของเครือข่ายทุกภาคส่วนในตำบล เพ่ือการควบคุมโรคไข้เลือดออก 
4. การดำเนินการควบคุมไข้เลือดออกตามมาตรฐาน  

4.1 ความทันเวลาของการได้รับแจ้งเมื่อมีผู้ป่วยไข้เลือดออก 
4.2 ความครบถ้วนของการสอบสวนผู้ป่วยรายแรก(Index case)ของทุกเหตุการณ์ในระดับหมู่บ้าน 
4.3 ความพร้อมของทีมควบคุมโรคระดับตำบล 
4.4 ความทันเวลาในการควบคุมแหล่งแพร่โรค 
4.5 ความครอบคลุมในการควบคุมแหล่งแพร่โรค 

5. การประเมินผลการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก 
5.1 ประเมินผลลัพธ์การควบคุมพาหะ (output)  

– ค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย (ค่า HI/CI) ในชุมชนโรงพยาบาล โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก วัด/มัสยิด 
5.2 ประเมินผลกระทบต่อการลดโรค (impact)   

- มีการวิเคราะห์สถานการณ์โรคไข้เลือดออกภาพรวมในระดับตำบล  และมีการวิเคราะห์
สถานการณ์โรคไข้เลือดออกกลุ่มวัยเรียน (อายุ 5-14 ปี) ในระดับตำบล 
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ภาคผนวก 2 
แนวทางการติดตามประเมินผลระดับตำบลในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก 

ตามแนวทางการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 
 

ลำดับ รายละเอียดเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
หลักฐาน/เอกสารประกอบ 

1 ความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ 10    
 1.1 มีคณะกรรมการที ่มาจากภาคส่วน

ต่าง ๆ 
4  มีหนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการฯ 

 1.2 มีการประชุมที่เกี่ยวข้อง 3  มีรายงานการประชุม 
 1.3 มีการสำรวจความพร้อมการดำเนินงาน

ของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับ
การเกิดโรคและการระบาด 

3  มีรายงานข้อมูลทรัพยากรที่ใช้ในการ
ดำเนินงานไข้เลือดออก ของแต่ละ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (รวมประเด็น
เกี่ยวกับบุคคล งบประมาณ วัสดุ
อุปกรณ์)  

2 มีการเฝ้าระวังสถานการณ์ 10    
 2.1 ม ีการเฝ ้าระว ั งสถานการณ ์ โรค

ไข้เลือดออก 
4  มีรายงานการเฝ้าระวังสถานการณ์โรค

ไข้เลือดออกในระดับหมู่บ้าน (รวม
ประเด็นเกี่ยวกับบุคคล เวลาและ
สถานที่) 

 2.2 มีการเฝ้าระวังดัชนีลูกน้ำยุงลาย 6  มีรายงานการรวบรวมผลการสำรวจ
ดัชนีลูกน้ำยุงลาย และสรุปภาชนะ
เสี่ยงที่สำคัญ (key container) ใน
ชุมชน โรงพยาบาล โรงเรียน ศูนย์เด็ก
เล็ก วัด/มัสยิด 

3 การวางแผนและดำเนินการ 10    
 3.1 มีการวางแผนการดำเนินงานเฝ้าระวัง  

ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกของตำบล 
เช่น แผนการดำเนินงานในพ้ืนที่เสี่ยง/พ้ืนที่ไม่
เสี ่ยง, แผนดำเนินงานในช่วงก่อน/ระหว่าง/
หลังระบาด ขึ้นอยู่กับบริบทของพ้ืนที่ 

4  - มีแผนงานการดำเนินงานเฝ้าระวัง 
ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกของ
ตำบล  
- มีรายงานผลการดำเนินงานเฝ้าระวัง 
ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกของ
ตำบล ตามแผนที่กำหนด 
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ลำดับ รายละเอียดเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
หลักฐาน/เอกสารประกอบ 

 3.2 มีการวางแผนการจัดการพาหะนำโรค 
แบบผสมผสาน  (ประกอบด ้ วย พ ื ้ นที่
เป ้าหมาย/ ว ิธ ีการดำเน ินการ/ ความถี่ / 
ผู ้ดำเนินการ/ผู ้สนับสนุน/ สิ ่งสนับสนุน/ 
วิธีการประเมินผล/ ผู้ประเมินผล/ความถี่การ
ประเมินผล) 

2  - มีแผนความร่วมมือของหน่วยงาน
เครือข่ายระดับท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง 
เช่น อบต.อปท. ส่วนการศึกษาภาค
ส่วนราชการและภาคส่วนเอกชนอ่ืนๆ 
เพ่ือจัดการพาหะนำโรคแบบ
ผสมผสาน   
- มีรายงานผลความร่วมมือของ
หน่วยงานเครือข่ายระดับท้องถิ่นที่
เกี่ยวข้อง เช่น อบต. เทศบาล ส่วน
การศึกษา และอ่ืนๆ ดำเนินการจัดการ
พาหะนำโรคแบบผสมผสานตามแผนที่
กำหนด 

 3.3 มีการวางแผนในการระดมและบูรณา 
การทรัพยากร ในการควบคุมโรคไข้เลือดออก 
ของหน่วยงานเครือข่ายตั้งแต่ 2 หน่วยงานขึ้น
ไป  
3.4 มีการใช้ทรัพยากรของเครือข่ายทุกภาค
ส่วนในตำบล เพ่ือการควบคุมโรคไข้เลือดออก 

 
2 
 
 
 
2 

  - มีแผนการใช้ทรัพยากรของ
หน่วยงานเครือข่ายต่างๆ ในการ
ควบคุมโรค เช่น อปท. ผู้นำชุมชน 
โรงเรียน ผู้ประกอบการ 
 -มีหนังสือการขอรับหรือตอบรับการ
สนับสนุนทรัพยากรจากหน่วยงาน 
องค์กรหรือชุมชนที่เกี่ยวข้อง 

4 การดำเนินการควบคุมโรคตามมาตรฐาน 25   
 4.1 ความทันเวลาของการได้รับแจ้ง เมื่อมี

ผู้ป่วยไข้เลือดออก 
4.2 ความครบถ้วนของการสอบสวนผู้ป่วย
รายแรก(Index case)ของทุกเหตุการณ์ใน
ระดับหมู่บ้าน 
4.3 ความพร้อมของทีมสอบสวนโรคระดับ
ตำบล 
4.4 ความทันเวลาในการควบคุมแหล่งแพร่โรค
4.5 ความครอบคลุมในการควบคุมแหล่งแพร่
โรค 

5 
 
5 
 
5 
5 
5 

 รายละเอียดการคิดคะแนน 
ตามภาคผนวก 3  คู่มือการประเมิน
อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน 
ภายใต้ระบบสุขภาพอำเภอ ปี 2560 
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ลำดับ รายละเอียดเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
หลักฐาน/เอกสารประกอบ 

5 การประเมินผลการป้องกันควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

15   

 5.1 ประเมินผลลัพธ์พาหะ (output)     

 - ค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายในชุมชน โรงพยาบาล 
โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็กวัด/มัสยิด 

 
5 

 มีรายงานผลการสุ่มสำรวจลูกน้ำ
ยุงลายและผ่านค่าเป้าหมาย (HI < 10, 
CI = 0)  

 a. ประเมินผลการเกิดโรค    

 - มีการวิเคราะห์สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
ในระดับตำบล  

5  มีรายงานการวิเคราะห์สถานการณ์โรค
ไข้เลือดออกในระดับตำบล 
ประกอบด้วย สถานการณ์ (ครอบคลุม
ประเด็น บุคคล เวลา สถานที่) ผลการ
ดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ ฯลฯ 

 - มีการวิเคราะห์สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
กลุ่มวัยเรียน (อายุ 5-14 ปี) ในระดับตำบล 

5  มีรายงานการวิเคราะห์สถานการณ์โรค
ไข้เลือดออกกลุ่มวัยเรียน (อายุ 5-14 
ปี) ในระดับตำบล ประกอบด้วย 
สถานการณ์ (ครอบคลุมประเด็น 
บุคคล เวลา สถานที่) ผลการ
ดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ ฯลฯ 

 รวมคะแนน 70   
หมายเหตุ:การคิดคะแนนจากหลักฐาน/เอกสารประกอบ ดังนี้ 

หาก"มี"ได้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดหาก "ไม่มี"ได้คะแนนเท่ากับศูนย์ "0" 
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รหัสตัวช้ีวัด 0407 
ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของตำบลผ่านเกณฑ์ตำบลควบคุมโรคเข้มแข็ง 
กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 

ความเชื่อมโยง
ตัวช้ีวัด 

(   ) ยุทธศาสตร์ 20 ปี กสธ. (   ) ยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 12 
(  ) ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ( / ) ตำบลสุขภาวะ  
(  ) ภารกิจกลุ่มงาน(   ) อ่ืน ๆ ............................................................. 

หมวด ( / ) 1. (PP&PExcellence)      (   ) 2. (ServiceExcellence)  
(   ) 3. (People Excellence)   (   ) 4. (Governance Excellence) 

แผนที่  
โครงการที่  
ระดับการ
ประเมินผล 

(   ) ระดับจังหวัด  ( /  ) ระดับอำเภอ 

คำนิยามตัวช้ีวัด ตำบลป้องกันควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน หมายถึง ตำบลที่มีระบบและกลไกการ
บริหารจัดการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ ของพ้ืนที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ทันสถานการณ์ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

เกณฑ์เป้าหมาย 

 

ปีงบประมาณ 
2566 

ปีงบประมาณ 
2567 

ปีงบประมาณ 
2568 

ปีงบประมาณ 
2569 

ร้อยละ  70 ร้อยละ  70 ร้อยละ  70 ร้อยละ  70 

วัตถุประสงค์ เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพตำบล ให้มีความสามารถดำเนินการป้องกันควบคุมโรค
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ที่กำหนด 

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

124 รพ.สต. และ 65 ตำบล ในจังหวัดพัทลุง 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล รพ.สต.ประเมินตนเอง เก็บหลักฐานรอรับการประเมินยืนยันจาก คปสอ.และ สสจ.พัทลุง 
แหล่งข้อมูล สรุปผลการประเมินตนเองของ รพ.สต.และตำบล, สรุปผลการประเมินยืนยันของ คปสอ. 

และ สรุปผลการประเมินรับรองโดย สสจ.พัทลุง 
รายการข้อมูล 1 A = จำนวนตำบลที่ผ่านเกณฑ์ระดับพ้ืนฐาน (ได้คะแนนร้อยละ 70 ใน 5 องค์ประกอบ 

ของการประเมิน รพ.สต.แต่ละตำบล ตามภาคผนวก) 
รายการข้อมูล 2 B = 65 ตำบลของจังหวัดพัทลุง 
สูตรคำนวณตัวชี้วัด  (A/B)  x 100 
ระยะเวลา
ประเมินผล 

ติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการทุกไตรมาส 



-29- 
 

เกณฑ์การประเมิน :ปี 2566: 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
ร้อยละ  70 ร้อยละ  70 ร้อยละ  70 ร้อยละ  70 

วิธีการประเมินผล  1) รพ.สต.แต่ละแห่ง มีการดำเนินการป้องกันควบคุมโรค สรุปผลการประเมินตนเองใน
ภาพรวมของตำบล โดยผ่านเกณฑ์ ต้องได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ตาม 5 
องค์ประกอบหลัก (มีคณะกรรมการป้องกันควบคุมโรคระดับตำบล ระบบระบาดวิทยา มี
การวางแผนกำกับติดตามและประเมินผล มีการระดมทรัพยากรหรือสนับสนุน
งบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นรูปธรรม และ ผลสำเร็จการควบคุมโรค) 
2) 70 % ของตำบล ผ่านเกณฑ์การประเมินตำบลควบคุมโรคเข้มแข็ง ระดับพื้นฐาน 
 
 

เอกสารสนับสนุน 1) คู่มืออำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง  
2) คู่มือ SRRT เครือข่ายตำบล 
3) สรุปผลการประเมินตนเองของตำบล, คปสอ.สรุปประเมินยืนยัน, ประเมินรับรอง โดย
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สสจ.พัทลุง 

รายละเอียด 
ข้อมูลพื้นฐาน 
 

 

Baseline data หน่วยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 2564 2565 

ตำบลในจังหวัด
พัทลุงผ่านเกณฑ์
ระดับพ้ืนฐาน 

ร้อยละ - 100 100 100 100 

ผู้ให้ข้อมูลทาง
วิชาการ/ผู้
ประสานงานตัวช้ีวัด 

1) นายเฉลิมชัย แปน้น้อย โทรศัพท์มือถือ : 0816083421 E-mail : 
pom348@gmail.com 
2) นายบุญเลิศ ศรีรตันพันธ์ โทรศัพท์มือถือ : 0867471226 E-mail : 
lerdler@hotmail.com 
 

หน่วยงาน
ประมวลผล 
และจัดทำข้อมูล 

งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

คะแนนเต็ม คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
วิธีการให้คะแนน หลักเกณฑ์การให้คะแนน 

  1) รพ.สต.ทุกแห่งต้องผ่านเกณฑ์คะแนนรวมไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 70 ใน 5 องค์ประกอบ 
คือ คณะกรรมการป้องกันควบคุมโรค ระบบระบาดวิทยา การวางแผนกำกับติดตามและ
ประเมินผลการป้องกันควบคุมโรค มีการระดมทรัพยากรหรืองบประมาณจากหน่วยงานที่

mailto:pom348@gmail.com
mailto:lerdler@hotmail.com
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เกี่ยวข้องเป็นรูปธรรม และ ผลสำเร็จการควบคุมโรคไข้เลือดออก วัณโรคปอด และ โรคมือ
เท้าปาก 

เกณฑ์การประเมิน รพ.สต.ผ่านเกณฑ์ตำบลควบคุมโรคเข้มแข็ง 
- ระดับพ้ืนฐาน ได้คะแนนร้อยละ  70 - 79 
- ระดับดี ได้คะแนน ร้อยละ 80 – 89 
- ระดับดีมาก ได้คะแนน ร้อยละ 90 ขึ้นไป 

  2) ตำบลแต่ละแห่งผ่านเกณฑ์ ภายใต้เงื่อนไข ทุก รพ.สต.ในตำบลนั้นๆ ต้องผ่านเกณฑ์
คะแนนรวม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ใน 5 องค์ประกอบ และ ระดับการผ่านเกณฑ์ของ
ตำบล ตามระดับคะแนนที่ผ่านเกณฑ์ต่ำสุดของ รพ.สต.ของตำบลนั้นๆ 
 
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน 5 หน่วยต่อ 1 คะแนน 

ร้อยละ 70 เท่ากับ 1 คะแนน 
ร้อยละ 75 เท่ากับ 2 คะแนน 
ร้อยละ 80 เท่ากับ 3 คะแนน 
ร้อยละ 85 เท่ากับ 4 คะแนน 
ร้อยละ ≥90 เท่ากับ 5 คะแนน 

 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ชื่อ – สกุล : นายเฉลิมชยั แปน้น้อย โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0 7461 3127 ต่อ 401 
โทรศัพท์มือถือ : 081 608 3421 E-mail :. pom348@gmail.com 

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

ชื่อ – สกุล : นายบุญเลิศ  ศรรีัตนพันธ ์ โทรศัพท์ที่ทำงาน:0 7461 3127 ต่อ 402 
โทรศัพท์มือถือ :  086 747 1226 E-mail :  lerdler@hotmail.com 

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(รอง นพ.สสจ.) 

ชื่อ – สกุล:  นางสาวอภิญญา  เพ็ชรศรี โทรศัพท์ที่ทำงาน:0 7461 3127 ต่อ 202 
โทรศัพท์มือถือ 08   8970 6145 E-mail : dussadeek@hotmail.com 
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ภาคผนวก 
 

เกณฑ์การประเมินตำบลควบคุมโรคเข้มแข็ง ของการดำเนินงานตำบลสุขภาวะปีงบประมาณ 2566 
1) รพ.สต.ทุกแห่งต้องผ่านเกณฑ์คะแนนรวมไม่น้อยกวา่ร้อยละ 70 ใน 5 องค์ประกอบ คือ คณะกรรมการ

ป้องกันควบคุมโรค ระบบระบาดวิทยา การวางแผนกำกับติดตามและประเมินผลการป้องกันควบคุมโรค มีการระดม
ทรัพยากรหรืองบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นรูปธรรม และ ผลสำเรจ็การควบคุมโรคไข้เลือดออก วัณโรค
ปอด และ โรคมือเท้าปาก 

เกณฑ์การประเมิน รพ.สต.ผ่านเกณฑ์ตำบลควบคุมโรคเข้มแข็ง 
- ระดับพ้ืนฐาน ได้คะแนนร้อยละ  70 - 79 
- ระดับดี ได้คะแนน ร้อยละ 80 – 89 
- ระดับดีมาก ได้คะแนน ร้อยละ 90 ขึ้นไป 

2) ตำบลแต่ละแห่งผ่านเกณฑ์ ภายใต้เงื่อนไข ทุก รพ.สต.ในตำบลนั้นๆ ต้องผ่านเกณฑ์คะแนนรวมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 ใน 5 องค์ประกอบ และ ระดับการผ่านเกณฑ์ของตำบล ตามระดับคะแนนที่ผ่านเกณฑ์ต่ำสุดของ 
รพ.สต.ของตำบลนั้นๆ 

 

คุณลักษณะ 
คะแนน ปี 2566 

คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได้ 

1. มีคณะกรรมการป้องกันควบคุมโรค ระดับตำบล 5  
2. มีระบบระบาดวิทยาที่ดีในระดับตำบล 20  
3. มีการวางแผน กำกับติดตามและประเมินผลการป้องกันควบคุมโรค 10  
4. มีการระดมทรัพยากรหรือการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องเป็น

รูปธรรม 
5  

5. มีผลสำเร็จของการควบคุมป้องกันโรคที่สำคัญ 3 โรค  60  
- โรคไข้เลือดออก  

- โรคอุบัติใหม่/ อุบัติซ้ำ 

- โรคมือเท้าปาก  

(20) 
(20) 
(20) 

 

รวม 100  
 
การประเมินตำบลควบคุมโรคเข้มแข็ง ของการดำเนินงานตำบลสุขภาวะปีงบประมาณ 2566 
 
รพ.สต.ประเมินตนเอง  

เก็บหลักฐาน ทุกไตรมาส (ธันวาคม 2565, มีนาคม 2566, มิถุนายน 2566 และ กันยายน 2566) 
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คุณลักษณะท่ี 1 มีหลักฐานการแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันควบคุมโรคระดับตำบล เป็นปัจจุบัน (5 คะแนน) 
คุณลักษณะท่ี 2 มีระบบระบาดวิทยาที่ดี (คู่มือแนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวังเหตุการณ์ SRRT ตำบล) (20 
คะแนน) 

องค์ประกอบ คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได้ 

1. การจัดตั้งทีม SRRT ของ รพ.สต. 
  1) มีคำสั่งแต่งตั้งทีม ที่มีรายชื่อเป็นปัจจุบันร้อยละ 80 ขึ้นไป (0.5 คะแนน) 
  2) สมาชิกทีมตั้งแต่ 4 คน ขึ้นไป ประกอบด้วยเครือข่าย 3 องค์กร ไป (0.5 คะแนน) 
  3) แกนหลักของทีมเป็นผู้ปฏิบัติงานระบาดวิทยา ไป (0.5 คะแนน) 
  4) สมาชิกทีม 1 คนมีความรู้พ้ืนฐานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ไป (0.5 คะแนน) 
  5) หน่วยงานมีการระบุโครงสร้างภายในที่ชัดเจน (0.5 คะแนน) 

2.5  

2. ทีมมีศักยภาพทางวิชาการ 
  1) สมาชิกทีมร้อยละ 80 ขึ้นไป ได้รับการฝึกอบรมด้านระบาดวิทยา (0.5 คะแนน) 
  2) สมาชิกทีมร้อยละ 50 ขึ้นไป ได้เข้าร่วมประชุมฟ้ืนฟูความรู้ด้านระบาดวิทยา (0.5 
คะแนน) 
  3) หัวหน้าทีม ได้รับการฝึกอบรม ด้านระบาดวิทยาพ้ืนฐาน (0.5 คะแนน) 
 

1.5  

3. ทีมมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน 
  1) มีหมายเลขโทรศัพท์หรือการสื่อสารอ่ืนสามารถติดต่อสมาชิกทีมได้ตลอดเวลา 
(0.5 คะแนน) 
  2) มีคู่มือ และ แนวทางปฏิบัติงาน เพ่ือการสอบสวนและควบคุมโรค (0.5 คะแนน) 
  3) มียานพาหนะที่สามารถออกปฏิบัติงานได้ทันที (0.5 คะแนน) 
  4) สามารถเข้าถึงวัสดุอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ป้องกันตนเอง (0.5 คะแนน) 
  5) มีการจัดงบประมาณ เพ่ือใช้ในการสอบสวนควบคุมโรค (0.5 คะแนน) 

2.5  

4. การเฝ้าระวังและเตือนภัย 
  1) มีการกำหนดรายชื่อโรค ที่เป็นปัญหาสำคัญ (0.5 คะแนน) 
  2) มีการกำหนดพ้ืนที่เสี่ยงต่อโรค ที่เป็นปัญหาสำคัญ (0.5 คะแนน) 
  3) มีการจัดทำทะเบียนรับแจ้งข่าว หรือรับรายงานการเกิดโรค (0.5 คะแนน) 
  4) มีการแจ้งเตือนภัย การส่งข่าว หรือรายงานเบื้องต้น (0.5 คะแนน)  
  5) มีการตรวจสอบ กรองข่าวเพ่ือแยกข่าวไม่มีมูลและหาสัญญาณภัย (0.5 คะแนน) 
  6) มีการสร้างเครือข่ายแหล่งข้อมูลข่าวสารทั้งในเขตรับผิดชอบพื้นท่ีใกล้เคียง (0.5 
คะแนน) 

3.0  
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5. การสอบสวนโรค/ภัยและเหตุการณ์ผิดปกติ 
  1) มีการกำหนดเกณฑ์ของทีมในการออกสอบสวนโรค (0.5 คะแนน) 
  2) มีการรวบรวมข้อมูลทางระบาดวิทยาของผู้ป่วยได้ถูกต้องครบถ้วน (0.5 คะแนน) 
  3) มีการกำหนดนิยามผู้ป่วย และผู้สัมผัสได้อย่างถูกต้อง (0.5 คะแนน) 
  4) มีการเลือกใช้วิธีการศึกษาทางระบาดวิทยาและสถิติท่ีเหมาะสมกับเหตุการณ์ 
(0.5 คะแนน) 

2.0  

6. การควบคุมโรค/ภัยและเหตุการณ์ผิดปกติข้ันต้น 
  1) ป้องกันตนเองจากการติดเชื้อและ/หรืออันตรายขณะสอบสวนโรค (0.5 คะแนน) 
  2) ควบคุมการแพร่กระจายเชื้อจากผู้ป่วยและพาหะในชุมชนได้  (0.5 คะแนน) 
  3) สื่อสารให้ชุมชนเข้าใจสถานการณ์ และร่วมมือควบคุมการระบาดได้ (0.5 
คะแนน) 
  4) จัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมหรือสำรวจความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (0.5 
คะแนน) 
  5) บอกได้ถึงสิ่งที่เกินขีดความสามารถและขอรับการสนับสนุนหน่วยงานอ่ืน (0.5 
คะแนน) 

2.5  

7. ผลงานการตรวจสอบและแจ้งเตือนและรายงานเหตุการณ์ทันเวลา 
  1) มีการตรวจสอบและแจ้งเตือน ร้อยละ 50-59 (0.5 คะแนน) 
  2) มีการตรวจสอบและแจ้งเตือน ร้อยละ 60-79 (1.0 คะแนน) 
  3) มีการตรวจสอบและแจ้งเตือน ร้อยละ 80 ขึ้นไป (1.5 คะแนน) 

1.5  

8. ผลงานด้านความครบถ้วนของการสอบสวนโรค/ภัยและเหตุการณ์ผิดปกติ 
  1) มีผลงานสอบสวนครบถ้วน ร้อยละ 50-59 (0.5 คะแนน) 
  2) มีผลงานสอบสวนครบถ้วน ร้อยละ 60-79 (1.0 คะแนน) 
  3) มีผลงานสอบสวนครบถ้วน ร้อยละ 80 ขึ้นไป (1.5 คะแนน) 

1.5  

9. คุณภาพการสอบสวนโรค/ภัย/เหตุการณ์ผิดปกติ และการควบคุมเบื้องต้น 
  1) มีรายงานสอบสวนที่มีคุณภาพ 1 ฉบับ (0.5 คะแนน) 
  2) มีรายงานสอบสวนที่มีคุณภาพ 2 ฉบับ (1.0 คะแนน) 
  3) มีรายงานสอบสวนที่มีคุณภาพ มากกว่า 2 ฉบับ (1.5 คะแนน) 

1.5  

10. ความรวดเร็วในการสอบสวนโรค/ภัย/เหตุการณ์ผิดปกติ 
  1) มีผลงานสอบสวนทันเวลา ร้อยละ 50-59 (0.5 คะแนน) 
  2) มีผลงานสอบสวนทันเวลา ร้อยละ 60-79 (1.0 คะแนน) 
  3) มีผลงานสอบสวนทันเวลา ร้อยละ 80 ขึ้นไป (1.5 คะแนน) 

1.5  

คะแนนรวม 20.0  
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คุณลักษณะท่ี 3 มีหลักฐาน การวางแผน กำกับติดตาม และประเมินผลการป้องกันควบคุมโรค (10 คะแนน) 
คุณลักษณะท่ี 4 มีหลักฐาน การระดมทรัพยากรหรืองบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นรูปธรรม (5 คะแนน) 
คุณลักษณะท่ี 5 มีผลสำเร็จของการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก โรคอุบัติใหม่/อุบัติซ้ำ และโรคมือเท้าปาก (60 
คะแนน) 
 
รายละเอียดการประเมินคุณลักษณะท่ี 5 ผลสำเร็จของการควบคุมโรคระดับ รพ.สต.จำนวน 3 โรค ดัง
รายละเอียด 
 

 
โรค 

 
ชื่อตัวชี้วัด 

คะแนน
เต็ม 

คะแน
นที่ได้ 

1) โรคไข้เลือดออก ตัวช้ีวัดที่ 1 : รพ.สต.มีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานการป้องกันควบคุม
โรคไข้เลือดออก ตามแนวทางการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน  
- ความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ (1 คะแนน) 
- มีการเฝ้าระวังสถานการณ์ (2 คะแนน) 
- การวางแผนและดำเนินการ (3 คะแนน) 
- การดำเนินการควบคุมโรคไข้เลือดออกตามมาตรฐาน (3 คะแนน) 
- การติดตามวิเคราะห์สถานการณ์การป้องกันควบคุมไข้เลือดออก (1 คะแนน) 
ตัวช้ีวัดที่ 2 : รพ.สต.สามารถควบคุมโรคไข้เลือดออกได้ โดย 1) อัตราป่วยโรค
ไข้เลือดออกในพ้ืนที่รับผิดชอบ ต่ำกว่าค่ามัธยฐาน ย้อนหลัง 5 ปี หรือ 2) สามารถ
ควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกได้ไม่เกินรุ่นที่ 2 ในเหตุการณ์นั้นๆ 

10 
 
 
 
 
 
 

10 
 

 

2) โรคอุบัติใหม่/ 
อุบัติซ้ำ 

ตัวช้ีวัดที่ 1 : มีการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่/อุบัติซ้ำ 
โรคระบบทางเดินหายใจ รวมทั้งไข้หวัดใหญ่ ด้านความร่วมมือพหุภาคี (อ้างอิง
ตามตัวช้ีวัดระดับความสำเร็จในการเตรียมพร้อมและตอบโต้การระบาด
โรคติดต่ออุบัติ) 

6) Staff-Stuff-System & ICS พร้อม (2 คะแนน) 
7) มี SOP (2 คะแนน) 
8) มี CDCU อย่างน้อย 3 ทีม (2 คะแนน) 
9) มีและซ้อมแผน (4 คะแนน) 

ตัวช้ีวัดที่ 2 : มีการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่/อุบัติซ้ำ 
โรคระบบทางเดินหายใจ รวมทั้งไข้หวัดใหญ่ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข 

10) สามารถควบคุมการระบาดของโรคอุบัติใหม่ ในเขตรับผิดชอบ ได้ไม่เกิน
รุ่นที่ 2 ในเหตุการณ์นั้นๆ (ควบคุมโรคได้ภายใน 2 เท่าของระยะฟักตัว
ของโรค หรือ อัตราตาย ไม่เกินเป้าหมายที่กระทรวงกำหนด) 

10 
 
 
 
 
 

10 
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หมายเหตุ ระดับความสำเร็จในการเตรียมพร้อมและตอบโต้การระบาดโรคติดต่อ
อุบัติใหม ่หมายถึง การดำเนินการตามกิจกรรมหลัก  ใน 5 ประเด็น ดังกล่าว 

    3) โรคมือ เท้า 
ปาก 

ตัวช้ีวัดที่ 1 : รพ.สต.ดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในศูนย์เด็กเล็ก
และโรงเรียนอนุบาล  
  -ร้อยละของศูนย์เด็กเล็กดำเนินการได้ตามมาตรการ น้อยกว่า 50 = 2 คะแนน 
  -ร้อยละของศูนย์เด็กเล็กดำเนินการได้ตามมาตรการ  50-59 = 4 คะแนน 
  -ร้อยละของศูนย์เด็กเล็กดำเนินการได้ตามมาตรการ  60-69 = 6 คะแนน 
  -ร้อยละของศูนย์เด็กเล็กดำเนินการได้ตามมาตรการ  70-79 = 8 คะแนน 
  -ร้อยละของศูนย์เด็กเล็กดำเนินการได้ตามมาตรการ   80% = 10 คะแนน 

10 
 
 
 
 
 
 

 

 ตัวช้ีวัดที่ 2 : รพ.สต.สามารถควบคุม โรคมือ เท้า ปาก ในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ได้ 
โดย  
  1) อัตราป่วย โรคมือ เท้า ปาก ในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ในเขตรับผิดชอบ ต่ำกว่า
ค่ามัธยฐาน ย้อนหลัง 5 ปี หรือ  
  2) สามารถควบคุมการระบาดของโรคมือ เท้า ปาก ในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ได้ไม่
เกินรุ่นที่ 2 ในเหตุการณ์นั้นๆ 

10  
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รายละเอียดประกอบตัวชี้วัดปีงบประมาณ 2566 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

 

ลำดับ   ตัวช้ีวัด 
กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

เกณฑ์/
เป้าหมาย 

การประเมินผล  
ปีงบประมาณ 2566 

ผู้รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 

หน้า ระยะ 1 ปี 
(ปีงบฯ 
2566) 

ประเมิน
เฉพาะ
จังหวัด 

ประเมิน 
คปสอ. 

กำหนด
เป็น 

MOU 
คปสอ. 

1 อัตราส่วนการ
ตายมารดาไทย
ไม่เกิน 17 ต่อ
การเกิดมีชีพ
แสนคน 

ส่งเสริม
สุขภาพ 

ไม่เกิน 17 ต่อ
การเกิดมีชีพ
แสนคน 

 /  นางนารถอนงค์ 
ประดับทรัพย์ 

10 

2 ร้อยละของหญิง
ตั้งครรภ์ไดร้ับการ
ฝากครรภ์ครบ 8 
ครั้งตามเกณฑ ์

ส่งเสริม
สุขภาพ 

>= ร้อยละ 50  /  นางนารถอนงค์ 
ประดับทรัพย์ 

12 

3 รอยละของเด็ก
อายุ 0-5 ป สูง
ดีสมสวนและ 

สวนสูงเฉลี่ยที่
อายุ 5 ปี 

ส่งเสริม
สุขภาพ 

>= ร้อยละ 66   / นางมานิตา 
เสรีย์ประเสริฐ 

15 

4 ร้อยละของเด็ก
อายุ 0-5 ปี 
ทั้งหมดตามช่วง
อายุที่กำหนด 
9,18,30,42,60 
เดือน                  
มีพัฒนาการ
สมวัย ร้อยละ 
86 

ส่งเสริม
สุขภาพ 

>= ร้อยละ 
86 

 /  นางมานิตา 
เสรีย์ประเสริฐ 

21 
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ลำดับ   ตัวช้ีวัด 
กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

เกณฑ์/
เป้าหมาย 

การประเมินผล  
ปีงบประมาณ 2566 

ผู้รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 

หน้า ระยะ 1 ปี 
(ปีงบฯ 
2566) 

ประเมิน
เฉพาะ
จังหวัด 

ประเมิน 
คปสอ. 

กำหนด
เป็น 

MOU 
คปสอ. 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับ
ความสำเร็จ
ของเด็กอายุ    
0-5 ปี ได้รับ
การคัดกรอง
พัฒนาการตาม
อายุ 9, 18, 30, 
42, 60  เดือน
ทุกคน 
1) ร้อยละของ
เด็กอายุ 0-5 ปี 
ทั้งหมดตามช่วง
อายุที่กำหนด 
9, 18, 30, 42, 
60 เดือน ได้รับ
การคัดกรอง
พัฒนาการด้วย 
DSPM 
2) ร้อยละของ
เด็กอายุ 0-5 ปี 
ทั้งหมดตามช่วง
อายุที่กำหนด 
9, 18, 30, 42, 
60 เดือน ได้รับ
การคัดกรอง
พัฒนาการด้วย 

ส่งเสริม
สุขภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
>= ร้อยละ 
90 
 
 
 
 
 
 
 
 
>= ร้อยละ 
20 
 
 
 
 
 

 /  นางมานิตา 
เสรีย์ประเสริฐ 

24 
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ลำดับ   ตัวช้ีวัด 
กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

เกณฑ์/
เป้าหมาย 

การประเมินผล  
ปีงบประมาณ 2566 

ผู้รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 

หน้า ระยะ 1 ปี 
(ปีงบฯ 
2566) 

ประเมิน
เฉพาะ
จังหวัด 

ประเมิน 
คปสอ. 

กำหนด
เป็น 

MOU 
คปสอ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DSPM พบมี
พัฒนาการ
ล่าช้า/สงสัย
ล่าช้า 
3) ร้อยละของ
เด็กอายุ 0-5 ปี 
ทัง้หมดตามช่วง
อายุที่กำหนด 
9, 18, 30, 42, 
60 เดือน พบ
พัฒนาสงสัย
ล่าช้าได้รับการ
ติดตามภายใน 
30 วัน 
4) ร้อยละของ
เด็กอายุ 9, 18, 
30, 42, 60 
เดือนที่คัดกรอง
พัฒนาการแล้ว
พบว่ามี
พัฒนาการ
ล่าช้าได้รับการ
กระตุ้น
พัฒนาการด้วย 
TEDA4I หรือ
เครื่องมือ
มาตรฐานอ่ืน 

 
 
 
 
 
 
>= ร้อยละ 
90 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
>= ร้อยละ 
70 
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ลำดับ   ตัวช้ีวัด 
กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

เกณฑ์/
เป้าหมาย 

การประเมินผล  
ปีงบประมาณ 2566 

ผู้รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 

หน้า ระยะ 1 ปี 
(ปีงบฯ 
2566) 

ประเมิน
เฉพาะ
จังหวัด 

ประเมิน 
คปสอ. 

กำหนด
เป็น 

MOU 
คปสอ. 

6 ร้อยละของเด็ก
อายุ 6 – 14 ปี 
สูงดีสมส่วน 

ส่งเสริม
สุขภาพ 

>= ร้อยละ 57   / นาย 

ณรงค์ฤทธิ์ 

ชูเรือง 

31 

7 ร้อยละของ
โรงเรียนที่เข้า
ร่วมโครงการ
โรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ
ระดับ
มาตรฐานสากล 
(GSHPS) 

ส่งเสริม
สุขภาพ 

>= ร้อยละ 50  /  นาย 

ณรงค์ฤทธิ์ 

ชูเรือง 

35 

8 อัตราการ
คลอดมีชีพใน
หญิงอายุ 15-
19 ปี 

ส่งเสริม
สุขภาพ 

ไม่เกิน 23 ต่อ
หญิงอายุ 15-
19 ปี 1,000 
คน 

  / นายนพพร  

สมจิตต์ 

37 

9 ร้อยละของ
โรงพยาบาล
สังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน
บริการสุขภาพ        
ที่เป็นมิตรสำหรับ
วัยรุ่นและ
เยาวชน ฉบับ 
พ.ศ. 2563 

ส่งเสริม
สุขภาพ 

>= ร้อยละ 50  /  นายนพพร  

สมจิตต์ 

40 
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ลำดับ   ตัวช้ีวัด 
กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

เกณฑ์/
เป้าหมาย 

การประเมินผล  
ปีงบประมาณ 2566 

ผู้รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 

หน้า ระยะ 1 ปี 
(ปีงบฯ 
2566) 

ประเมิน
เฉพาะ
จังหวัด 

ประเมิน 
คปสอ. 

กำหนด
เป็น 

MOU 
คปสอ. 

10 ร้อยละของ
อำเภอ ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน
การดำเนินงาน
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่นระดับ
อำเภอ 

ส่งเสริม
สุขภาพ 

>= ร้อยละ 50  /  นายนพพร  

สมจิตต์ 

42 

11 ประชาชนอายุ 
15 ปีขึ้นไป มี
ความรอบรู้ด้าน
สุขภาพ 

ส่งเสริม
สุขภาพ 

>= ร้อยละ 70   / นายวิชา 
สันติภาพถาวร 

44 

12 จำนวนคน
ลงทะเบียน
กิจกรรมก้าวท้า
ใจ season 5 

ส่งเสริม
สุขภาพ 

>= ร้อยละ 60  /  นายวิชา 
สันติภาพถาวร 

47 

13 ประชาชนวัย
ทำงานอายุ    
25 - 59 ปี มี
พฤติกรรมที่พ่ึง
ประสงค์ 

ส่งเสริม
สุขภาพ 

>= ร้อยละ 46  /  นายวิชา 
สันติภาพถาวร 

50 

14 ประชาชนวัย
ทำงานอายุ 18 
- 59 ปี มีดัชนี
มวลกายปกติ 

ส่งเสริม
สุขภาพ 

>= ร้อยละ 52  /  นายวิชา 
สันติภาพถาวร 

54 
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ลำดับ   ตัวช้ีวัด 
กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

เกณฑ์/
เป้าหมาย 

การประเมินผล  
ปีงบประมาณ 2566 

ผู้รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 

หน้า ระยะ 1 ปี 
(ปีงบฯ 
2566) 

ประเมิน
เฉพาะ
จังหวัด 

ประเมิน 
คปสอ. 

กำหนด
เป็น 

MOU 
คปสอ. 

15 ร้อยละของ
ตำบลที่มีระบบ
การส่งเสริม
สุขภาพดูแล
ผู้สูงอายุระยะ
ยาว (Long 
Term Care) 
ในชุมชนผ่าน
เกณฑ์ 

ส่งเสริม
สุขภาพ 

>= ร้อยละ 98  /  นางสาวปวีณ์กร 
จินรัตน์ 

57 

16 ร้อยละของ
ผู้สูงอายุมีแผน
ส่งเสริมสุขภาพ
ดี (Wellness 
Plan) 

ส่งเสริม
สุขภาพ 

>= ร้อยละ 50   / นางสาวปวีณ์กร 
จินรัตน์ 

61 

17 ระดับ
ความสำเร็จใน
การจัดตั้งคลินิก
ผู้สูงอายุ ใน
โรงพยาบาล 

  - ระดับ M2 
ขึ้นไป ผ่าน
เกณฑ์คุณภาพ 

  - ระดับต่ำกว่า 
M2 ผ่าน
ระดับพ้ืนฐาน 

 

 

ส่งเสริม
สุขภาพ 

>= ร้อยละ 
100 

  / นางสาวปวีณ์กร 
จินรัตน์ 

65 
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ลำดับ   ตัวช้ีวัด 
กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

เกณฑ์/
เป้าหมาย 

การประเมินผล  
ปีงบประมาณ 2566 

ผู้รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 

หน้า ระยะ 1 ปี 
(ปีงบฯ 
2566) 

ประเมิน
เฉพาะ
จังหวัด 

ประเมิน 
คปสอ. 

กำหนด
เป็น 

MOU 
คปสอ. 

18 ร้อยละของ
ผู้สูงอายุที่ผ่าน
การคัดกรอง 
พบว่าเสี่ยงต่อ
การเกิดภาวะ
สมองเสื่อมหรือ
ภาวะหกล้ม
และได้รับการ
ดูแลรักษาใน
คลินิกผู้สูงอายุ 

ส่งเสริม
สุขภาพ 

  /  นางสาวปวีณ์กร 
จินรัตน์ 

69 

 1) ร้อยละของ
ผู้สูงอายุที่ผ่าน
การคัดกรอง 
พบว่าเสี่ยงต่อ
การเกิดภาวะ
สมองเสื่อมและ
ได้รับการดูแล
รักษาในคลินิก
ผู้สูงอายุ 

 >= ร้อยละ 30      

 2) ร้อยละของ
ผู้สูงอายุที่ผ่าน
การคัดกรอง 
พบว่าเสี่ยงต่อ
การเกิดภาวะ
หกล้มและได้รับ
การดูแลรักษา
ในคลินิก

 >= ร้อยละ 30      
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ลำดับ   ตัวช้ีวัด 
กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

เกณฑ์/
เป้าหมาย 

การประเมินผล  
ปีงบประมาณ 2566 

ผู้รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 

หน้า ระยะ 1 ปี 
(ปีงบฯ 
2566) 

ประเมิน
เฉพาะ
จังหวัด 

ประเมิน 
คปสอ. 

กำหนด
เป็น 

MOU 
คปสอ. 

ผู้สูงอายุ 

19 อัตราตายทารก
แรกเกิดอายุ
น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 28 วัน 

ส่งเสริม
สุขภาพ 

< 3.6 : 1000 
ทารกเกิดมีชีพ 

 /  นางมานิตา 
เสรีย์ประเสริฐ 

73 

20 ร้อยละการให้
การดูแลตาม
แผนการดูแล
ล่วงหน้า 
(Advance 
Care 
Planning) ใน
ผู้ป่วยประคับ 

ประคองอย่างมี
คุณภาพ 

ส่งเสริม
สุขภาพ 

≥ ร้อยละ 55  /  นางอมรรัตน์ 
ฤทธิ์ทอง 

75 

21 ร้อยละของ 
ผู้ป่วย 
Intermediate 
care * ได้รับ
การบริบาลฟ้ืน
สภาพและ
ติดตามจนครบ 
6 เดือน หรือ
จน Barthel 
index = 20 
ก่อนครบ 6 
เดือน 

ส่งเสริม
สุขภาพ 

≥ ร้อยละ 75  /  นางอมรรัตน์ 
ฤทธิ์ทอง 

81 
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ลำดับ   ตัวช้ีวัด 
กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

เกณฑ์/
เป้าหมาย 

การประเมินผล  
ปีงบประมาณ 2566 

ผู้รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 

หน้า ระยะ 1 ปี 
(ปีงบฯ 
2566) 

ประเมิน
เฉพาะ
จังหวัด 

ประเมิน 
คปสอ. 

กำหนด
เป็น 

MOU 
คปสอ. 

22 ร้อยละการคัด
กรองต้อกระจก
ในผู้สูงอายุ 
(โดย อสม.) 

ส่งเสริม
สุขภาพ 

≥ ร้อยละ 85  /  นางอมรรัตน์ 
ฤทธิ์ทอง 

86 

23 ร้อยละผู้ป่วย
ต้อกระจกชนิด
บอด (Blinding 
Cataract) 
ได้รับการผ่าตัด 
ภายใน 30 วัน 

ส่งเสริม
สุขภาพ 

≥ ร้อยละ 85  /  นางอมรรัตน์ 
ฤทธิ์ทอง 

89 
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รายละเอียดประกอบตัวชี้วัดปีงบประมาณ 2566 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

รหัสตัวช้ีวัด 0501 
ชื่อตัวชี้วัด อัตราส่วนการตายมารดาไทยไม่เกิน 17 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน 
กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 

ความเชื่อมโยง
ตัวช้ีวัด 

(  / ) ยุทธศาสตร์ 20 ปี กสธ. (  / ) ยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 12 
( / ) ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง (   ) ภารกิจกลุ่มงาน 
(   ) อ่ืน ๆ .............................................................................................. ................... 

หมวด ( /  ) ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 
(   ) บริการเป็นเลิศ( Service  Excellence) 
(   ) บุคลากรเป็นเลิศ( People Excellence) 
(   ) บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 

แผนที่ 1.การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย(ด้านสุขภาพ) 
โครงการที่ 2.โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 
ระดับการ
ประเมินผล 

(  / )  ระดับจังหวัด         (  / )ระดับอำเภอ 

คำนิยามตัวช้ีวัด - การตายมารดา หมายถึง การตายของมารดาไทยตั้งแต่ขณะตั้งครรภ์ คลอดและหลังคลอด 
ภายใน 42 วัน ไม่ว่าอายุครรภ์จะเป็นเท่าใดหรือการตั้งครรภ์ที่ตำแหน่งใด จากสาเหตุที่
เกี่ยวข้องหรือก่อให้เกิดความรุนแรงขึ้น จากการตั้งครรภ์และหรือการดูแลรักษาขณะ
ตั้งครรภ์ และคลอด รวมถึงการฆ่าตัวตายแต่ไม่ใช่จากอุบัติเหตุ และฆาตกรรม   ต่อการเกิด
มีชีพแสนคน 

เกณฑ์เป้าหมาย ปีงบประมาณ 
2566 

ปีงบประมา
ณ 2567 

ปีงบประมาณ
2568 

ปีงบประมาณ 
2569 

ปีงบประมาณ 
2570 

ไม่เกิน17ต่อ
การเกิดมีชีพ
แสนคน 

ไม่เกิน17ต่อ
การเกิดมีชีพ
แสนคน 

ไม่เกิน17ต่อ
การเกิดมีชีพ

แสนคน 

ไม่เกิน17ต่อ
การเกิดมีชีพ

แสนคน 

ไม่เกิน17ต่อ
การเกิดมีชีพ

แสนคน 
 

วัตถุประสงค์ 1.พัฒนาระบบบริการของสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
อนามัยแม่และเด็กสำหรับสถานพยาบาลและเครือข่ายระดับจังหวัด 
2.เฝ้าระวังหญิงช่วงตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอด เพ่ือลดการตายของมารดาจากการ
ตั้งครรภ์และการคลอดอย่างมีประสิทธิภาพ 

3.จัดระบบการส่งต่อหญิงตั้งครรภ์ภาวะฉุกเฉินอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประชากร หญิงตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอดภายใน 42 วัน 
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กลุ่มเป้าหมาย 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล เมื่อเกิดมารดาตายให้ดำเนินการดังนี้ 

1. โรงพยาบาลที่มีมารดาตาย 
- แจ้งข้อมูลมารดาตายเบื้องต้นแก่ผู้อำนวยการโรงพยาบาล,นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 
และประธานคระกรรมการอนามัยแม่และเด็กระดับจังหวัด ภายใน 24 ชั่วโมง 
- ดำเนินการตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) และ
แก้ปัญหาเบื้องต้น 
2. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด แจ้งข้อมูลมารดาเบื้องต้น แก่ศูนย์อนามัย ภายใน 42 
ชั่วโมง 
3. คณะกรรมการอนามัยแม่และเด็ก เก็บรวบรวมข้อมูลมารดาตายทั้งหมด เพ่ือใช้ทบทวน
และวิเคราะห์สาเหตุการตายมารดา 
4. ศูนย์อนามัยที่ 1-12 ประสานคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็กระดับจังหวัด เพ่ือ
รวบรวมข้อมูลมารดาตาย 

แหล่งข้อมูล หน่วยบริการสาธารณสุขทุกระดับ สำนักงานทะเบียนราษฎร์   
รายการข้อมูล 1  A = จำนวนมารดาตายระหว่างตั้งครรภ์  คลอด และหลังคลอดภายใน 42 วัน ทุกสาเหตุ 

ยกเว้นอุบัติเหตุ ในช่วงเวลาที่กำหนด 
รายการข้อมูล 2 B = จำนวนการเกิดมีชีพทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน 
สูตรคำนวณตัวชี้วัด (A/B)x100,000 
ระยะเวลา
ประเมินผล 

ไตรมาส 1, 2, 3 และ 4 

เกณฑ์การประเมิน:ปี 2566 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
ไม่เกิน 17 ต่อ 

การเกิดมีชีพแสนคน 
ไม่เกิน 17 ต่อ 

การเกิดมีชีพแสนคน 
ไม่เกิน 17 ต่อ 

การเกิดมีชีพแสนคน 
ไม่เกิน 17 ต่อ 
การเกิดมีชีพแสนคน 

วิธีการประเมินผล เปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับค่าเป้าหมาย  
เอกสารสนับสนุน - แบบรายงานการตายมารดา CE62หรือแบบรายงาน ก1, หรือแบบสอบสวนการตาย

มารดา 
- แบบฟอร์มรายงานการตายมารดา ( MDR report) 
  https://mpdsr.anamai.moph.go.th 

รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน 

Baseline หน่วยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปี งบประมาณ พ.ศ. 

2561 2562 2563 2564 2565    
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อัตราส่วน
การตาย
มารดา 

อัตราส่วนการ
ตายต่อการเกิด
มีชีพแสนราย 

0 25.17 0 0 31.20    225.17 

ผู้ให้ข้อมูลทาง
วิชาการ/ผู้ประสาน
ตัวช้ีวัด 

นางนารถอนงค์ ประดับทรัพย์ 
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 

หน่วยงาน
ประมวลผลและ
จัดทำข้อมูล  

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
วิธีการให้คะแนน อัตราส่วนการตายมารดาไทยไม่เกิน 17ต่อการเกิดมีชีพแสนคน  เท่ากับ  5  คะแนน 

อัตราส่วนการตายมารดาไทยมากกว่า 17ต่อการเกิดมีชีพแสนคน  เท่ากับ  0  คะแนน 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ชื่อ – สกุลนางนารถอนงค์ ประดับ

ทรัพย์ 
โทรศัพท์ที่ท่างาน :   074   613127  ต่อ 310 

โทรศัพท์มือถือ :  081-328-1399 E-mail :nartnarkkee@gmail.com 

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

ชื่อ – สกุลนายสมคิด ฤทธิศักดิ์ โทรศัพท์ที่ท่างาน :   074   613127  ต่อ 310 
โทรศัพท์มือถือ :  081 897 0891  E-mail :  somkid112510@gmail.com 

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(รอง นพ.สสจ.) 

ชื่อ – สกุลนายสุนทร คงทองสังข์    โทรศัพท์ที่ท่างาน :   074   613127   
โทรศัพท์มือถือ :  081 963 7742 E-mail :   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

mailto:nartnarkkee@gmail.com
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รหัสตัวช้ีวัด 0502 
ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครบ 8 ครั้งตามเกณฑ์ 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
ความเชื่อมโยงตัวชี้วัด (   ) ยุทธศาสตร์ 20 ปี กสธ. (   ) ยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 12 

( / ) ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง (   ) ภารกิจกลุ่มงาน 
(   )อ่ืนๆ.................................................... 

หมวด ( / ) ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ( PP&P Excellence) 
(   ) บริการเป็นเลิศ( Service  Excellence) 
(   ) บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) 
(   ) บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล( Governance Excellence) 

แผนที่ การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย(ด้านสุขภาพ) 
โครงการที่ โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 
ระดับการประเมินผล ( / )ระดับจังหวัด ( / )ระดับอำเภอ 
คำนิยามตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ 
*อ้างอิงจาก43แฟ้ม 

หญิงตั้งครรภ์ หมายถึง  หญิงตั้งครรภ์ทุกราย ที่มาฝากครรภ์ที่สถานบริการ
สาธารณสุขนั้นๆ 
การฝากครรภ์คุณภาพ หมายถึง การบริการฝากครรภ์ในหญิงตั้งครรภ์รายปกติที่ไม่มี
ความเสี่ยง โดยผ่านการคัดกรองและประเมินความเสี่ยง พร้อมได้รับความรู้ตาม
มาตรฐานโรงเรียนพ่อแม่ ซักประวัติ ตรวจร่างการ ตรวจทางห้องปฏิบัติการ ได้รับ
วิตามิน ฯลฯ ตามสิทธิประโยชน์ หญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการประเมินไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง
ได้มาฝากครรภ์ตามนัด จำนวน 8 ครั้ง  ดังนี้ 
การนัดครั้งที่ 1เมื่ออายุครรภ์  ≤ 12 +6 สัปดาห์ 
การนัดครั้งที่ 2 เมื่ออายุครรภ์ 13  - 20+6 สัปดาห์ 
การนัดครั้งที่ 3 เมื่ออายุครรภ์  21 – 26+6 สัปดาห์ 
การนัดครั้งที่ 4 เมื่ออายุครรภ์  27 – 30+6 สัปดาห์ 
การนัดครั้งที่ 5 เมื่ออายุครรภ์  31-  34+6 สัปดาห์ 
การนัดครั้งที ่6 เมื่ออายุครรภ์  35-  36+6 สัปดาห์ 
การนัดครั้งที ่7 เมื่ออายุครรภ์  37-  38+6 สัปดาห์ 
การนัดครั้งที ่8 เมื่ออายุครรภ์  39 - 40+6 สัปดาห์ 
 หญิงไทยทุกรายที่คลอดในเขตรับผิดชอบ หมายถึง หญิงไทยคลอดในเขตรับผิดชอบ 
และหญิงไทยคลอดที่มารับบริการ ประกอบด้วย 
๑) หญิงไทยตั้งครรภ์ที่คลอดทุกคนที่อาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ 

๒) หญิงไทยตั้งครรภ์ที่คลอดที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบที่มาใช้บริการคลอด 

เกณฑ์เป้าหมาย ปีงบประมาณ ปีงบประมา ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ 
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2566 ณ 2567 2568 2569 2570 
ร้อยละ 50 ร้อยละ 55 ร้อยละ 60 ร้อยละ 65 ร้อยละ 70 

 

วัตถุประสงค์ 1.เพ่ือค้นหาและให้การดูแลรักษาโรคหรือความผิดปกติที่มีมาก่อนการตั้งครรภ์ ซึ่ง
อาจจะมีผลกระทบต่อการตั้งครรภ์ 

2.เพ่ือค้นหาความพิการแต่กำเนิดของทารกในครรภ  
3.เพ่ือป้องกัน ค้นหา หรือให้การดูแลรักษาภาวะแทรกซ้อนในมารดาหรือ ทารกท่ี

เกิดข้ึนจากการตั้งครรภ์ 
4. เพื่อให้ความรู้และคำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตขณะตั้งครรภ์และการดูแลรักษา

ปัญหาต่างๆทางด้านร่างกายและจิตใจที่อาจเกิดขึ้นขณะตั้งครรภ์ 
5. เพื่อเตรียมความพร้อมด้านร่างกาย จิตใจและอารมณ์ในการเป็น บิดา-มารดาที่

สมบูรณ์ 
 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย หญิงไทยทุกรายที่คลอดในเขตรับผิดชอบ 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล บันทึกข้อมูลในโปรแกรมของสถานบริการสู่ ฐานข้อมูล 43 แฟ้มระบบรายงาน จาก 

HDC 
แหล่งข้อมูล คลินิกฝากครรภ์ และห้องคลอดโรงพยาบาลทุกแห่งและส่งออกข้อมูลตามโครงสร้าง

มาตรฐาน 43 แฟ้มระบบรายงาน จาก HDC 
รายการข้อมูล 1 A = จำนวนหญิงคลอดตาม Bที่ฝากครรภ์คุณภาพครบ 8 ครั้งตามเกณฑ์ 

(ข้อมูลจากสมุดสีชมพูบันทึกลงใน 43 แฟ้ม: แฟ้ม ANC ) 
*เกณฑ์การพิจารณาผ่าน นบัหญิงตาม B ที่คลอดเมื่ออายุครรภ์ตั้งแต่ 38 สัปดาห์ขึ้น
ไป และมาฝากครรภ์อย่างน้อย 7 ช่วงอายุครรภ์ที่กำหนด ให้ถือว่าฝากครรภ์ครบ 8 
ครั้งตามเกณฑ์ 

รายการข้อมูล 2 B = จำนวนหญิงไทยทุกรายที่คลอดในเขตรับผิดชอบทั้งหมดในเวลาเดียวกัน 
(ฐานข้อมูล ๔๓ แฟ้ม: แฟ้ม Labor) 

สูตรคำนวณตัวชี้วัด (A/B) x 100 
เกณฑ์การประเมิน 
ปี 2566 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
ร้อยละ 50 ร้อยละ 50 ร้อยละ 50 ร้อยละ 50 

ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส1,2,3,4 
เอกสารสนับสนุน สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก/ระบบรายงาน จาก HDC 
รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน 

Baseline 
data 

หน่วยวัด 
ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 2564 2565 

ร้อยละของ
หญิงตั้งครรภ์

ร้อยละ 66.65 76.25 79.28 84.77 86.32 
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ได้รับการฝาก
ครรภ์ครบ 5 
ครั้งตาม
เกณฑ์ 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

นางนารถอนงค์ ประดับทรัพย์ 
ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 

หน่วยงานประมวลผล
และจัดทำข้อมูล 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
วิธีการให้คะแนน ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน 5 หน่วยต่อ 1 คะแนน 

ร้อยละ 40 เท่ากับ 1 คะแนน 
ร้อยละ 45 เท่ากับ 2 คะแนน 
ร้อยละ 50 เท่ากับ 3 คะแนน 
ร้อยละ 55 เท่ากับ 4 คะแนน 
ร้อยละ 60 เท่ากับ 5 คะแนน 

 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ชื่อ – สกุล :นางนารถอนงค์  ประดับ
ทรัพย์ 

โทรศัพท์ที่ท่างาน :  074 613 127 ต่อ 310 

โทรศัพท์มือถือ :  081 328 1399 E-mail : nartnarkkee@gmail.com 
ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

ชื่อ – สกุล : นายสมคิด ฤทธิศักดิ์ โทรศัพท์ที่ท่างาน :  074 613 127 ต่อ 310 
โทรศัพท์มือถือ :  081 897 0891 E-mail : somkid112510@gmail.com 

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(รอง นพ.สสจ.) 

ชื่อ – สกุล: นายสุนทร คงทองสังข์ โทรศัพท์ที่ท่างาน : 074 613 127 
โทรศัพท์มือถือ :  081 368 9252 E-mail : 
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รหัสตัวช้ีวัด 0503 
ชื่อตัวชี้วัด รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป สูงดีสมสวนและสวนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ป 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงาน ส่งเสริมสุขภาพ 
ความเชื่อมโยงตัวชี้วัด ( /  ) ยุทธศาสตร์ 20 ปี กสธ.  

(  / ) ยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 12  
(  / ) ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  
(   ) ภารกิจกลุ่มงาน   
(   ) อ่ืน ๆ ............................................................. 

หมวด ( / ) ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)    
(   ) บริการเป็นเลิศ (Service Excellence)  
(   ) บุคลากราเป็นเลิศ (People Excellence)   
(   ) บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 

แผนที่ 1.การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย(ด้านสุขภาพ) 
โครงการที่ 2.โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 
ระดับการประเมินผล ( /  ) ระดับจังหวัด  ( /  ) ระดับอำเภอ 
คำนิยามตัวช้ีวัด เด็กอายุ 0 - 5 ปหมายถึง เด็กแรกเกิด จนถึงอายุ 5 ป 11 เดือน 29 วัน                      

- สูงดี หมายถึง เด็กท่ีมีความยาวหรือสวนสูงอยูในระดับสูงตามเกณฑขึ้นไป (สูงตาม

เกณฑคอนขางสูง หรือสูง) เมื่อเทียบกับกราฟการเจริญเติบโตความยาว/สวนสูงตาม

เกณฑอายุกรมอนามัย ชุดใหม ป พ.ศ. 2558 (ขององคการอนามัยโลก) โดยมีคา

มากกว่าหรือเทากับ  

-1.5 SD ของความยาว/สวนสูงตามเกณฑอายุ                                     

- สมสวน หมายถึง เด็กท่ีมีน้ำหนักอยูในระดับสมสวน เมื่อเทียบกับกราฟการ

เจริญเติบโตน้ำหนักตามเกณฑความยาว/สวนสูง กรมอนามัย ชุดใหม ป พ.ศ. 2558 

(ขององคการอนามัยโลก) โดยมีคาอยู ในชวง +1.5 SD ถึง -1.5 SD ของน้ำหนักตาม

เกณฑความยาว 

/สวนสูง                                                                                                  

- สูงดีสมสวน หมายถึง เด็กท่ีมีความยาวหรือสวนสูงอยูในระดับสูงตามเกณฑขึ้นไป

และมีน้ำหนักอยูในระดับสมสวน (ในคนเดียวกัน)                                                                     

- สวนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปหมายถึง คาเฉลี่ยของสวนสูงในเด็กชาย และเด็กหญิงที่อายุ 

5 ปเต็ม ถึง 5 ป 11 เดือน 29 วัน                                                                                      

- 1,000 วันแรกของชีวิต หมายถึง ตั้งแตเริ่มปฏิสนธิในครรภมารดา จนถึงอายุ2 ป          



-17- 
 

- มหัศจรรย 1,000 วันแรกของชีวิต หมายถึง การสงเสริมโภชนาการ (อาหารหญิงตั้ง

ครรภ อาหารหญิงใหนมบุตร นมแม และอาหารเด็กอายุ 6 เดือน – 5 ป รวมทั้งการ

เสริมสารอาหารที่สําคัญในรูปของยา ไดแก ธาตุเหล็ก ไอโอดีน และกรดโฟลิก 

สําหรับหญิงตั้งครรภและหญิง หลังคลอดที่ให นมแม ๖ เดือน ยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก

สําหรับเด็กอายุ ๖ เดือน ถึง ๕ ป) รวมกับการบูรณาการงานสุขภาพอ่ืนๆ เชนสุขภาพ 

ชองปาก กิจกรรมทางกาย การนอน สุขาภิบาลอาหารและน้ำ                                  

- ตําบลมหัศจรรย 1,000 วันแรกของชีวิต หมายถึง ตําบลที่มีประเด็นการขับเคลื่อน      

การดําเนินงานมหัศจรรย 1,000 วันแรกของชีวิต 4 ประเด็น ดังนี้                            

1) ชุมชน ทองถิ่น ภาคีเครือขาย รวมลงทุนและเปนเจาของในการดูแลหญิงตั้งครรภ

หญิงใหนมบุตร และเด็กอายุ 0 - 2 ป โดยมีสวนรวมในการสงเสริมโภชนาการ

พัฒนาการ       

สุขภาพชองปาก กิจกรรมทางกาน และการนอน                                                

2) ดําเนินงานผานกลไกที่มีอยูในพ้ืนที่และครบถวนทุกกิจกรรมสําคัญ                        

3) ดูแลการใหบริการคุณภาพมาตรฐานในงาน ANC และ WCC                               

4) ครอบคลุมกลุมเปาหมายทุกคนในตําบล                                                             

- ตําบลมหัศจรรย 1,000 วันแรกของชีวิต หมายถึง ตําบลที่ผานเกณฑประเมินตําบล

มหัศจรรย 1,000 วันแรกของชีวิต ของกรมอนามัย 

เกณฑ์เป้าหมาย :รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป สูงดีสมสวนและสวนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี 

1.รอยละเด็กสูงดีสมสวน 
 
 
2. สวนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ป 
 - เด็กชาย (เซนติเมตร) 
 - เด็กหญิง (เซนติเมตร) 
 

 

ปีงบประมาณ 
2566 

ปีงบประมาณ 
2567 

ปีงบประมาณ 
2568 

ปีงบประมาณ 
2569 

ปีงบประมาณ 
   2570 

62 64 66 66      66 
ปีงบประมาณ 

2566 
ปีงบประมาณ 

2567 
ปีงบประมาณ 

2568 
ปีงบประมาณ 

2569 
ปีงบประมาณ 
    2570 

  เด็กชาย113ซม. 
เด็กหญิง 112 

ซม. 

เด็กชาย113ซม. 
เด็กหญิง 112 

ซม. 

เด็กชาย113ซม. 
เด็กหญิง 112 ซม. 

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือสงเสริมโภชนาการสตรีและเด็กอายุ 0-5 ป 
2. เพ่ือสงเสริมและเฝาระวังภาวะการเจริญเติบโตของเด็กอายุ 0-5 ป 
3. เพ่ือพัฒนาคุณภาพการใหบริการและการเฝาระวังทางโภชนาการใน ANC, WCC, 
ศูนย 
พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนระดับอนุบาล 
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ประชากรกลุ่มเป้าหมาย หญิงตั้งครรภ หญิงใหนมบุตร พอแม/ผูเลี้ยงดูเด็ก เด็กแรกเกิด จนถึงอายุ 5 ป 11 
เดือน 
29 วัน 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล โรงพยาบาลสงเสริสุขภาพตําบล และ PCU ของโรงพยาบาล นําขอมูลนหนัก ความ

ยาว/ 

สวนสูง ของเด็กที่เปนปจจุบัน จากหมูบาน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนระดับอนุบาล 

และสถานบริการสาธารณสุข (คลินิกสุขภาพเด็กดี) ซึ่งไมรวมการมารับบริการในกรณี

เจ็บปวยบันทึกในโปรแกรมหลักของสถานบริการ เชน JHCIS, HOSxP PCU เปนตน 

และสงออกขอมูลตามโครงสรางระบบฐานขอมูล 43 แฟม โดยบันทึกขอมูลน้ำหนัก 

ความยาว /สวนสูง ดวยทศนิยม 1 ตําแหนง เชน น้ำหนัก 20.1 กิโลกรัม ความยาว/ส

วนสูง 90.5 เซนติเมตร 

แหล่งข้อมูล 1) สถานบริการสาธารณสุขทุกแหง (คลินิกสุขภาพเด็กดี) 
2) หมบูาน 
3) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
4) โรงเรียนระดับอนุบาล 

รายการขอมูล 1 A1 = จํานวนเด็กอายุ 0-5 ปสูงดีสมสวน 
รายการขอมูล 2  A2 = ผลรวมของสวนสูงของประชากรชายอายุ 5 ปเต็ม ถึง 5 ป 11 เดือน 29 วันที่ได

รับการวัดสวนสูง 
รายการขอมูล 3 A3 = ผลรวมของสวนสูงของประชากรหญิงอายุ 5 ปเต็ม ถึง 5 ป 11 เดือน 29 วัน ที่

ไดรับการวัดสวนสูง 
รายการขอมูล 4 B1 = จํานวนเด็กอายุ 0-5 ป ทั้งหมด 
รายการขอมูล 5 B2 = จํานวนเด็กอายุ 0-5 ปที่ชั่งน้ำหนักและวัดสวนสูงทั้งหมด 
รายการขอมูล 6 B3 = จํานวนประชากรชายอายุ 5 ปเต็ม ถึง 5 ป 11 เดือน 29 วัน ที่ไดรับการวัดสวน

สูง 
ทั้งหมด 

รายการขอมูล 7 B4 = จํานวนประชากรหญิงอายุ 5 ปเต็ม ถึง 5 ป 11 เดือน 29 วัน ที่ไดรับการวัดส
วนสูง 
ทั้งหมด 

สูตรคำนวณตัวชี้วัด  1) ความครอบคลุมเด็กที่ไดรับการชั่งน้ำหนักและวัดความยาว/สวนสูง= (B2/ B1) × 
100 
2) รอยละเด็กอายุ 0-5 ปสูงดีสมสวน = (A1 / B2) × 100 
3) สวนสูงเฉลี่ยชายที่อายุ 5 ป = (A2 / B3) 
4) สวนสูงเฉลี่ยหญิงที่อายุ 5 ป = (A3 / B4)  
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ระยะเวลาประเมินผล  ปละ 4 ครั้ง คือ ไตรมาสที่ 1, 2, 3, 4 
เกณฑ์การประเมิน : ปี 2566: 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
เด็กอายุ  0 - 5 ปี         

สูงดีสมส่วน 
เด็กอายุ  0 - 5 ปี         

สูงดีสมส่วน 
เด็กอายุ  0 - 5 ปี         

สูงดีสมส่วน 
เด็กอายุ  0 - 5 ปี       

สูงดีสมส่วน 
64 65 63.5 66 

เด็กอายุ 5 ปี 11 เดือน 29 
วัน ส่วนสูงเฉลี่ย 

เด็กอายุ 5 ปี 11 เดือน 29 
วัน ส่วนสูงเฉลี่ย 

เด็กอายุ 5 ปี 11 เดือน 29 
วัน ส่วนสูงเฉลี่ย 

เด็กอายุ 5 ปี 11 เดือน 
29 วัน ส่วนสูงเฉลี่ย 

เด็กชาย113 ซม. 
เด็กหญิง 112 ซม. 

เด็กชาย113 ซม. 
เด็กหญิง 112 ซม. 

เด็กชาย113 ซม. 
เด็กหญิง 112 ซม. 

เด็กชาย113 ซม.
เด็กหญิง 112 ซม. 

วิธีการประเมินผล  1. ใชขอมูลจากระบบ Health Data Center (HDC SERVICE) กระทรวงสาธารณสุข 
ประมวลผลปละ 4 ครั้งคือ ไตรมาสที่ 1, 2, 3, 4 
2. เปรียบเทียบผลการดําเนินงานจากระบบฐานขอมูล HDC กระทรวงสาธารณสุขกับ      
คาเปาหมาย ของตัวชี้วัด 
3. มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่สอดคลอง เพ่ือเด็ก 0-5 ป สูงดีสมสวน พัฒนาการ
สมวัยฟนไมผุผานกจิกรรม กิน กอด เลน เลา นอน เฝาดูฟน 
4. มีรายงานผลการขับเคลื่อนงานมหัศจรรย 1,000 วันแรกของชีวิต เพื่อเด็ก 0-5 ป 
สูงดีสมสวน พัฒนาการสมวัย ฟนไมผุ พรอมขอเสนอแนะระดับจังหวัดสงใหกับเขต
สุขภาพและ ศูนยอนามัย 

เอกสารสนับสนุน 1. หนังสือแนวทางการขับเคลื่อนงานมหัศจรรย 1,000 วันแรกของชีวิต 
2. หนังสือแนวทางการดําเนินงานสงเสริมสุขภาพดานโภชนาการในคลินิกฝากครรภ 
3. หนังสือแนวทางการดําเนินงานสงเสริมสุขภาพดานโภชนาการในคลินิกสุขภาพเด็ก
ดี 
4. หนังสือแนวทางการดําเนินงานตําบลสงเสริมเด็กอายุ 0-5 ป สูงดีสมสวน ฟนไมผุ 
พัฒนาการสมวัย 
5. แนวทางการดําเนินงานจัดบริการสงเสริมสุขภาพอนามัยสตรีและเด็กปฐมวัยดาน 
โภชนาการและสุขภาพชองปากในเครือขายบริการปฐมภูมิ (Primary Care Cluster : 
PCC) 
6. ชุดกิจกรรมพื้นฐานดานโภชนาการสตรีและเด็กปฐมวัย 
7. info graphic โภชนาการสตรีและเด็กปฐมวัย 8 เรื่อง 
8. Motion graphic โภชนาการสตรีและเด็กปฐมวัย 8 เรื่อง 
9. VTR มหัศจรรย 1,000 วันแรกของชีวิต 
10. ชุดความรูกิน กอด เลน เลา นอน เฝาดูฟน 
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11. สื่อโภชนาการ สําหรับหญิงตั้งครรภ หญิงใหนมบุตร และเด็กอายุ 0-5 ป ดวย
เทคโนโลยีเสมือนจริง(Augmented Reality : AR) 

รายละเอียด 
ข้อมูลพื้นฐาน 
 

 

Baseline data หน่วยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 2564 2565 

เด็กอายุ 0 - 5 ปี      
สูงดีสมส่วน    

ร้อยละ 49.00 55.57 63.69  63.52 66.58 

Baseline data หน่วยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 2564 2565 

เด็กอายุ  5 ปี      
ส่วนสูงเฉลี่ย
เด็กชาย113ซม. 
เด็กหญิง 112 ซม.    

ร้อยละ ชายสูง 
110.33 
ซม.   
หญิงสูง 
109.41 
ซม. 

ชายสูง
110.52  
ซม. หญิง
สูง 
109.45 
ซม. 

ชายสูง 
108.87 
ซม. 
หญิงสูง 
108.35 
ซม. 

ชายสูง 
108.11 
ซม. 
หญิงสูง 
107.47 
ซม. 

ชายสูง 
109.22 
ซม.   
หญิงสูง 
109.15 
ซม.  

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

นางมานิตา    เสรีประเสริฐ       ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ                                             
 

หน่วยงานประมวลผล 
และจัดทำข้อมูล 

 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

คะแนนเต็ม คะแนนเต็ม 5 คะแนน  
วิธีการให้คะแนน หลักเกณฑ์การให้คะแนน 5 คะแนน ผ่านเกณฑ์อย่างน้อยร้อยละ  66 

ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน  5  หน่วยต่อ  1 คะแนน  เด็ก 0 – 5 ปี สูงดีสม
ส่วน 
ร้อยละ 64  

ร้อยละ 46 เท่ากับ 1.0 คะแนน 
ร้อยละ 51 เท่ากับ 2.0 คะแนน 
ร้อยละ 56 เท่ากับ 3.0 คะแนน 
ร้อยละ 61 เท่ากับ 4.0 คะแนน 
ร้อยละ 66 เท่ากับ 5.0 คะแนน 

 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ชื่อ – สกุล :   นาง มานิตา   เสรีประเสริฐ โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 
311  

โทรศัพท์มือถือ :   080 -9191582 E-mail : 
manita18wan@gmail.com 

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด ชื่อ – สกุล :   นายสมคิด    ฤทธิศักดิ์ โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 
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(หัวหน้ากลุ่มงาน) 311  
โทรศัพท์มือถือ : 081 - 897 0891    E-mail : 

somkid112510@hotmail.com 
ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(รอง นพ.สสจ.) 

ชื่อ – สกุล นายสุนทร  คงทองสังข์ โทรศัพท์ที่ทำงาน :  074613127 
โทรศัพท์มือถือ : 0813689252 E-mail : 
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รหัสตัวช้ีวัด 0504 
ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของเด็กอายุ  0 -5 ปี  ทั้ งหมดตามช่วงอายุที่ กำหนด  9,18,30,42,60 เดือน                  

มีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ 86 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
ความเชื่อมโยงตัวชี้วัด ( /  ) ยุทธศาสตร์ 20 ปี กสธ.  

(  / ) ยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 12  
(  / ) ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  
(   ) ภารกิจกลุ่มงาน   
(   ) อ่ืน ๆ ............................................................. 

หมวด ( / ) ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)    
(   ) บริการเป็นเลิศ (Service Excellence)  
(   ) บุคลากราเป็นเลิศ (People Excellence)   
(   ) บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 

แผนที่ 1.การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย(ด้านสุขภาพ) 
โครงการที่ 2.โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 
ระดับการประเมินผล ( /  ) ระดับจังหวัด  ( /  ) ระดับอำเภอ 
คำนิยามตัวช้ีวัด เด็กอายุ 0 - 5 ปี หมายถึง เด็กแรกเกิด จนถึงอายุ 5 ปี 11 เดือน 29 วัน  

ช่วงอายุที่กำหนด คือ  9 , 18 , 30 , 42 , 60 เดือน 

- พัฒนาการสมวัย หมายถึง เด็กทุกคนได้รับตรวจคัดกรองพัฒนาการโดยใช้คู่มือเฝ้าระวัง
และส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) แล้วผลการตรวจคัดกรอง ผ่านครบ 5 ด้าน 
ในการตรวจคัดกรองพัฒนาการครั้งแรก รวมกับเด็กท่ีพบพัฒนาการสงสัยล่าช้าและได้รับ
การติดตามให้ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการ และประเมินซ้ำแล้วผลการประเมิน ผ่านครบ  
5 ด้านภายใน 30 วัน(1B260) 

เกณฑ์เป้าหมาย 

 

ปีงบประมาณ 
2566 

ปีงบประมาณ 
2567 

ปีงบประมาณ 
2568 

ปีงบประมาณ 
2569 

ปีงบประมาณ 
2570 

86 86 86 88 88 

วัตถุประสงค์ 1. ส่งเสริมให้เด็กเจริญเติบโต พัฒนาการสมวัย พร้อมเรียนรู้ ตามช่วงวัย  
2. พัฒนาระบบบริการตามมาตรฐานอนามัยแม่และเด็กคุณภาพของหน่วยบริการทุก
ระดับ 
3. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนักรู้ เรื่องการเลี้ยงดูเด็กอย่างมีคุณภาพ 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย เด็กไทยอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ทุกคนที่อยู่อาศัยในพื้นท่ีรับผิดชอบ (Type1 
มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ตัวอยู่จริงและType3 ที่อาศัยอยู่ในเขต แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอก
เขต) 
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วิธีการจัดเก็บข้อมูล  1. สถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ นำข้อมูลการการประเมินพัฒนาการเด็ก บันทึกใน

โปรแกรมหลักของสถานบริการฯ เช่น JHCIS HosXP PCU เป็นต้น และส่งออกข้อมูล

ตามโครงสร้างมาตรฐาน 43 แฟ้ม 

2. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ในระบบ Health 

Data Center (HDC SERVICE) กระทรวงสาธารณสุข วิเคราะห์และจัดทำสรุปรายงาน

และประเมินผลตามเกณฑ์เป้าหมายในแต่ละรอบของพ้ืนที่  

3. ศูนย์อนามัยและสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ  วิเคราะห์ข้อมูลสรุปรายงานและ
ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

แหล่งข้อมูล  สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง /สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
รายการข้อมูล 1 A =  จำนวนเด็กกลุ่มอายุ  9  ,  18  ,  30  , 42 และ 60 เดือนทุกคน ได้รับการตรวจคัด

กรองพัฒนาการโดยใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) ครั้งแรก
มีพัฒนาการสมวัยรวมกับการติดตามเด็กสงสัยพัฒนาการล่าช้าภายใน 30 วัน มี
พัฒนาการสมวัย  

รายการข้อมูล 2 B =  จำนวนเด็กอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ทั้งหมดในช่วงเวลาที่กำหนดได้รับ
การคัดกรองพัฒนาการเด็ก 

สูตรคำนวณตัวชี้วัด  (A/B)  x 100  
ระยะเวลาประเมินผล  ทุก  1  เดือน 
เกณฑ์การประเมิน : ปี 2565: 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
86 86 86 86 

วิธีการประเมินผล  1.ใช้ข้อมูลจากระบบ Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข  
ประมวลผลทุก 30 วัน (ทุกเดือน)  
2.การดึงข้อมูลจาก HDC และการประมวลผลงานต้องดึงข้อมูลย้อนหลัง 2  เดือน เช่น 
ต้องการรายงานสิ้นเดือนกันยายน ต้องเอาผลงานสิ้นเดือนกรกฎาคม  จึงจะเป็นผลงาน
ปัจจุบันที่สมบูรณ์ 

เอกสารสนับสนุน 1.สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก  
2.คู่มือนักส่งเสริมพัฒนาการเด็กหลักสูตรเร่งรัด ประจำโรงพยาบาล  
3.คู่มือ DSPM (ฉบับปรับปรุง เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์และ QR Code เชื่อมคลิปวีดีโอ) 
และ คู่มือ DSPM ฉบับพ่อแม่ (ครอบครัว) (เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์) 
4.คู่มือมิสนมแม่  
5.คู่มือเฝ้าระวังการควบคุมการส่งเสริมการตลาด อาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก 
คู่มือคลินิกเด็กดีคุณภาพ 
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รายละเอียด 
ข้อมูลพื้นฐาน 
 

 

Baseline data หน่วย
วัด 

ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 2564 2565 

เด็กอายุ 9 , 18  , 30  , 
42  และ60 เดือนทุก
คน ได้รับการตรวจคัด
กรองพัฒนาการโดยใช้
คู่มือเฝ้าระวังและ
ส่งเสรมิพัฒนาการเด็ก
ปฐมวยั ครั้งที่1 และ
ครั้งที2่ หลงัติดตาม
พัฒนาการสงสยัล่าช้า 
มีพัฒนาการสมวัย 

ร้อยละ 96.98 95.95 91.30 90.47 92.41 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

นางมานิตา    เสรีประเสริฐ       ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ                                             
 

หน่วยงานประมวลผล 
และจัดทำข้อมูล 

 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

คะแนนเต็ม คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
วิธีการให้คะแนน หลักเกณฑ์การให้คะแนน  ต้องผ่านเกณฑ์อย่างน้อยร้อยละ 86 

ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน 1 หน่วยต่อ 1 คะแนน 
ร้อยละ           71 เท่ากับ 1 คะแนน 
ร้อยละ     76 เท่ากับ 2 คะแนน  
ร้อยละ      81 เท่ากับ 3 คะแนน 
ร้อยละ        86 เท่ากับ 4 คะแนน 
ร้อยละ   91 เท่ากับ 5 คะแนน 

 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ชื่อ – สกุล :   นาง มานิตา   เสรีประเสริฐ โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 311  
โทรศัพท์มือถือ :   080 - 9191582 E-mail : manita18wan@gmail.com 

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

ชื่อ – สกุล :   นายสมคิด    ฤทธิศักดิ์ โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 311  
โทรศัพท์มือถือ : 081 - 897 0891    E-mail : somkid112510@hotmail.com 

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(รอง นพ.สสจ.) 

ชื่อ – สกุล : นายสุนทร  คงทองสังข์ โทรศัพท์ที่ทำงาน: 074613127 
โทรศัพท์มือถือ :  0813689252 E-mail :  
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รหัสตัวช้ีวัด 0505 
ชื่อตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของเด็กอายุ 0-5 ปี ตามช่วงอายุ 9 , 18  , 30  42  60  เดือนทุกคนมี

พัฒนาการสมวัย ร้อยละ 86 
2.1 รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป ไดรับการคัดกรองพัฒนาการ ร้อยละ  90 
2.2 เด็กอายุ 0-5 ป ที่ไดรับการคัดกรองพัฒนาการ พบสงสัยลาชา  ร้อยละ 20 
2.3 เด็กอายุ 0-5 ป ที่มีพัฒนาการสงสัยลาชาไดรับการติดตาม  ร้อยละ 90 
2.4 เด็กพัฒนาการลาชาไดรับการกระตนุพัฒนาการดวยTEDA4I  ร้อยละ 70 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงาน ส่งเสริมสุขภาพ 
ความเชื่อมโยงตัวชี้วัด ( /  ) ยุทธศาสตร์ 20 ปี กสธ.  

(  / ) ยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 12  
(  / ) ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  
(   ) ภารกิจกลุ่มงาน   
(   ) อ่ืน ๆ ............................................................. 

หมวด ( / ) ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)    
(   ) บริการเป็นเลิศ (Service Excellence)  
(   ) บุคลากราเป็นเลิศ (People Excellence)   
(   ) บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 

แผนที่ 1.การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย(ด้านสุขภาพ) 
โครงการที่ 2.โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 
ระดับการประเมินผล ( /  ) ระดับจังหวัด  ( /  ) ระดับอำเภอ 
คำนิยามตัวช้ีวัด เด็กปฐมวัย หมายถึง เด็กแรกเกิด จนถึงอายุ 5 ป 11 เดือน 29 วัน 

- พัฒนาการสมวัย หมายถึง เด็กทุกคนไดรับตรวจคัดกรองพัฒนาการโดยใชคูมือเฝาระวัง 
และสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) แลวผลการตรวจคัดกรอง ผานครบ 5 ดาน 
ในการตรวจคัดกรองพัฒนาการครั้งแรก รวมกับเด็กท่ีพบพัฒนาการสงสัยลาชาและไดรับ
การติดตามใหไดรับการกระตุนพัฒนาการ และประเมินซ้ำแลวผลการประเมิน ผานครบ 
5 ดาน ภายใน 30 วัน (1B260) 
คํานิยามเพ่ิมเติม 
• การคัดกรองพัฒนาการ หมายถึง ความครอบคลุมของการคัดกรองเด็กอายุ 9, 18, 30, 
42 และ 60 เดือน ณ ชวงเวลาที่มีการคัดกรองโดยเปนเด็กในพ้ืนที่ (Type1: มีชื่ออยูใน
ทะเบียนบาน ตัวอยูจริงและ Type3 : ที่อาศัยอยูในเขต แตทะเบียนบานอยนูอกเขต) 
• พัฒนาการสงสัยลาชา หมายถึง เด็กท่ีไดรับตรวจคัดกรองพัฒนาการโดยใชคูมือเฝาระวัง
และสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) และ ผลการตรวจคัดกรองพัฒนาการตาม
อายุของเด็กในการประเมินพัฒนาการครั้งแรกผานไมครบ 5 ดาน ทั้งเด็กที่ตองแนะนําให
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พอแม ผูปกครอง สงเสริมพัฒนาการตามวัยภายใน 30 วัน (1B261) รวมกับรายละเอียด
ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำ ปีงบประมาณ 2564 หน้า :: 12 
เด็กท่ีสงสัยลาชาสงตอทันที (1B262 : เด็กที่พัฒนาการลาชา/ความผิดปกติอยางชัดเจน) 
• พัฒนาการสงสัยลาชาไดรับการติดตาม หมายถึง เด็กท่ีไดรับการตรวจคัดกรอง 
พัฒนาการตามอายุของเด็กในการประเมินพัฒนาการครั้งแรกผานไมครบ 5 ดานเฉพาะ
กลมุที่แนะนําใหพอแม ผูปกครอง สงเสริมพัฒนาการตามวัยภายใน 30 วัน 
(1B261) แลวติดตามกลับมาประเมินคัดกรองพัฒนาการครั้งที่ 2 
• เด็กพัฒนาการลาชา หมายถึง เด็กท่ีไดรับตรวจคัดกรองพัฒนาการโดยใชคูมือเฝาระวัง 
และสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย(DSPM)แลวผลการตรวจคัดกรองไมผานครบ 5 ดาน       
ในการตรวจคัดกรองพัฒนาการครั้งแรกและครั้งที่ 2 (1B202, 1B212, 1B222, 
1B232, 1B242) 

เกณฑ์เป้าหมาย ตัวช้ีวัด  
1.1คัดกรองพัฒนาการ
เด็ก 
1.2 เด็กสงสัยล่าช้า 
1.3 ติดตามกระตุ้น
พัฒนาการเด็กภายใน 1 
เดือน 
1.4เด็กล่าช้ากระตุ้นด้วย
TEDA4I 

 

ปีงบประมาณ 
2566 

ปีงบประมาณ 
2567 

ปีงบประมาณ 
2568 

ปีงบประมาณ 
2569 

ปีงบประมาณ 
   2570 

2.1)    90 90 90 90 90 
2.2)    20 20 20 20 20 
2.3)    90 90 90 90 90 
2.4)    70 70 70 70 70 

วัตถุประสงค์ 1. สงเสริมใหเด็กเจริญเติบโต พัฒนาการสมวัย พรอมเรียนรู ตามชวงวัย 
2. พัฒนาระบบบริการตามมาตรฐานอนามัยแมและเด็กคุณภาพของหนวยบริการทุก
ระดับ 
3. สงเสริมใหประชาชนมีความตระหนักรู เรื่องการเลี้ยงดูเด็กอยางมีคุณภาพ 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ด็กไทยอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ทุกคนที่อยูอาศัยในพื้นท่ีรับผิดชอบ (Type1 ม ี
ชื่ออยูในทะเบียนบาน ตัวอยูจริงและType3 ที่อาศัยอยูในเขต แตทะเบียนบานอยูนอก
เขต) 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล  1. สถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ นําขอมูลการการประเมินพัฒนาการเด็ก บันทึกใน 

 โปรแกรมหลักของสถานบริการฯ เชน JHCIS HosXP PCU เปนตน และสงออกขอมู

ลตามโครงสรางมาตรฐาน 43 แฟม 

2. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล ในระบบ HealthData 

Center (HDC SERVICE) กระทรวงสาธารณสุข วิเคราะหและจัดทําสรุปรายงานและ

ประเมินผลตามเกณฑเปาหมายในแตละรอบของพ้ืนที่ 
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แหล่งข้อมูล สถานบริการสาธารณสุขทุกแหง /สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
รายการข้อมูล 1 
1.1คัดกรองพัฒนาการ 

A = จำนวนเด็กกลุ่มอายุ  9  ,  18  ,  30  , 42 และ 60 เดือนทุกคน ได้รับการตรวจคัด
กรองพัฒนาการโดยใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM)  

รายการข้อมูล 2         
คัดกรองพัฒนาการ 

B =  จำนวนเด็กอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ทั้งหมดในช่วงเวลาที่กำหนด  

รายการข้อมูล 1  
1.2 เด็กสงสัยพัฒนาการ
ล่าช้า 

A = จำนวนเด็กกลุ่มอายุ  9  ,  18  ,  30  , 42 และ 60 เดือนทุกคน ได้รับการตรวจคัด
กรองพัฒนาการโดยใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) และพบ
สงสัยพัฒนาการล่าช้า 

รายการข้อมูล 2 
 เด็กสงสัยพัฒนาการ
ล่าช้า 

B =  จำนวนเด็กอาย ุ9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ทั้งหมดในชว่งเวลาที่กำหนดที่ได้รับ
การคัดกรองพัฒนาการ 

รายการข้อมูล 1 
 1.3 ติดตามเด็กสงสัย
พัฒนาการล่าช้าภายใน 
30 วัน 

A = จำนวนเด็กกลุ่มอายุ 9 ,  18  ,  30  , 42 และ 60 เดือนทุกคน ได้รับการตรวจ  คัด
กรองพัฒนาการโดยใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) ครั้งแรก
มีพัฒนาการสมวัยรวมกับการติดตามเด็กสงสัยพัฒนาการล่าช้าภายใน 30 วัน มี
พัฒนาการสมวัย  

รายการข้อมูล 2 
ติดตามเด็กสงสัย
พัฒนาการล่าช้าภายใน 
30 วัน 

B = จำนวนเด็กอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ทั้งหมดในช่วงเวลาที่กำหนดได้รับการ
คัดกรองพัฒนาการเด็ก 

รายการข้อมูล 1       
1.4 เด็กล่าช้าส่งต่อ
กระตุ้นด้วยTEDA4I 

A = จำนวนเด็กกลุ่มอายุ   9 ,  18 ,  30  , 42  และ 60  เดือนทุกคน ได้รับการตรวจคัด
กรองพัฒนาการโดยใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM)  และพบ
สงสัยพัฒนาการล่าช้า ในครั้งแรกและได้รับการติดตามส่งเสริมพัฒนาการภายใน 30 วัน 
มีพัฒนาการไม่ดีขึ้น ไม่สมวัย ส่งต่อกระตุ้นด้วยTEDA4I 

รายการข้อมูล 2        
เด็กล่าช้าส่งต่อกระตุ้น
ด้วยTEDA4I 

B = จำนวนเด็กกลุ่มอายุ   9 , 18  , 30  , 42 และ 60  เดือนทุกคนได้รับการตรวจคัด
กรองพัฒนาการโดยใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) แล้วพบ
สงสัยล่าช้าครั้งท่ี 2 ทั้งหมด ที่ติดตามได้ 

สูตรคำนวณตัวชี้วัด  (A/B)  x 100  
ระยะเวลาประเมินผล  ทุก  1  เดือน 
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เกณฑ์การประเมิน : ปี 2566 : 
 

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

90 90 90 90 
เด็กสงสัยพัฒนาการล่าช้า เด็กสงสัยพัฒนาการล่าช้า เด็กสงสัยพัฒนาการล่าช้า เด็กสงสัยพัฒนาการ

ล่าช้า 
20 20 20 20 

ติดตามเด็กสงสัย
พัฒนาการล่าช้าภายใน 

30 วัน 

ติดตามเด็กสงสัย
พัฒนาการล่าช้าภายใน 30 

วัน 

ติดตามเด็กสงสัย
พัฒนาการล่าช้าภายใน 30 

วัน 

ติดตามเด็กสงสัย
พัฒนาการล่าช้าภายใน 

30 วัน 
90 90 90 90 

เด็กล่าช้าส่งต่อกระตุ้นด้วย
TEDA4I 

เด็กล่าช้าส่งต่อกระตุ้นด้วย
TEDA4I 

เด็กล่าช้าส่งต่อกระตุ้นด้วย
TEDA4I 

เด็กล่าช้าส่งต่อกระตุ้น
ด้วยTEDA4I 

55 60 65 70 

วิธีการประเมินผล  1.ใช้ข้อมูลจากระบบ Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข  
ประมวลผลทุก 30 วัน (ทุกเดือน)  
2.การดึงข้อมูลจาก HDC และการประมวลผลงานต้องดึงข้อมูลย้อนหลัง 2 เดือน เช่น 
ต้องการรายงานสิ้นเดือนกันยายน ต้องเอาผลงานสิ้นเดือนกรกฎาคม  จึงจะเป็นผลงาน
ปัจจุบันที่สมบูรณ์ 

เอกสารสนับสนุน 1.สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก  
2.คู่มือนักส่งเสริมพัฒนาการเด็กหลักสูตรเร่งรัด ประจำโรงพยาบาล  
3.คู่มือ DSPM (ฉบับปรับปรุง เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์และ QR Code เชื่อมคลิปวีดีโอ) 
และ คู่มือ DSPM ฉบับพ่อแม่ (ครอบครัว) (เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์) 
4.คู่มือมิสนมแม่  
5.คู่มือเฝ้าระวังการควบคุมการส่งเสริมการตลาด อาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก 
คู่มือคลินิกเด็กดีคุณภาพ 

รายละเอียด 
ข้อมูลพื้นฐาน 
 

Baseline data หน่วย
วัด 

ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 2564 2565 

เด็กอายุ 9 , 18  , 30  
42  และ 60 เดือนทุก
คน ได้รับการตรวจคัด
กรองพัฒนาการโดยใช้
คู่มือเฝ้าระวังและ

ร้อยละ 96.10 
 
 

94.53 
 
 

94.27 
 
 

92.11 
 
 

94.33 
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ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย DSPM 
Baseline data หน่วย

วัด 
ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 2564 2565 

เด็กอายุ 9 , 18  , 30 
42 และ60 เดือนทุก
คนได้รับการตรวจคัด
กรองพัฒนาการโดยใช้
คู่มือเฝ้าระวังและ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย DSPMแล้วพบ
สงสัยพัฒนาการล่าช้า 

ร้อยละ 
 
 
 
 
 
 

29.54 28.37 27.64 23.67 24.03 

Baseline data หน่วย
วัด 

ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 2564 2565 

เด็กอายุ 9 , 18 , 30 , 
42  และ60 เดือนทุก
คน ได้รับการตรวจคัด
กรองพัฒนาการโดยใช้
คู่มือเฝ้าระวังและ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยแล้วพบสงสัย
พัฒนาการล่าช้า ใน
ครั้งแรกและได้รับการ
ติดตามส่งเสริม
พัฒนาการภายใน30
วัน 

ร้อยละ 96.10 94.28 94.17 95.36 94.27 

Baseline data หน่วย
วัด 

ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 2564 2565 

เด็กอายุ 9 , 18 , 30 , 42 และ
60 เดือนทุกคน ที่มีพัฒนาการ
ล่าช้าได้รับการกระตุ้น
พัฒนาการด้วยเครื่องมือ
มาตรฐาน TEDA4I         

ร้อย
ละ 

38.89 56.46 71.26 71.72 78.00 
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ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

นางมานิตา    เสรีประเสริฐ       ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ                                             
 

หน่วยงานประมวลผล 
และจัดทำข้อมูล 

 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

คะแนนเต็ม คะแนนเต็ม 20 คะแนน โดยแบ่งเป็นคะแนน 
2.1 คัดกรองพัฒนาการ 5 คะแนน     
2.2  เด็กสงสัยพัฒนาการล่าช้า 5 คะแนน             
2.3 ติดตามกระตุ้นพัฒนาการเด็กสงสัยล่าช้าภายใน 30 วัน  5  คะแนน                     
2.4 เด็กล่าช้าส่งต่อกระตุ้นTEDA4i  5 คะแนน 
หมายเหตุ*** มีการแปลงคะแนนจากตัวชี้วัดทั้งหมด20 คะแนนให้เหลือ 5 คะแนน  

วิธีการให้คะแนน 2.1 หลักเกณฑ์การให้คะแนนร้อยละเด็ก 0 -5 ปี คัดกรองพัฒนาการต้องผ่านเกณฑ์      
ร้อยละ 90 
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน  5  หน่วย 1 คะแนน 
ร้อยละ       75 เท่ากับ 1.0 คะแนน 
ร้อยละ 80 เท่ากับ 2.0 คะแนน 
ร้อยละ  85 เท่ากับ 3.0 คะแนน 
ร้อยละ      90 เท่ากับ 4.0 คะแนน 
ร้อยละ 95 เท่ากับ 5.0 คะแนน 

  
***2.2หลักเกณฑ์การให้คะแนนร้อยละเด็ก 0 -5 ปี พบเด็กพัฒนาการล่าช้า ต้องผ่าน
เกณฑ์ ร้อยละ 20 
***ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน  2  หน่วย 1 คะแนน 
ร้อยละ       16 เท่ากับ 1.0 คะแนน 
ร้อยละ 18 เท่ากับ 2.0 คะแนน 
ร้อยละ  20 เท่ากับ 3.0 คะแนน 
ร้อยละ      22 เท่ากับ 4.0 คะแนน 
ร้อยละ 24 เท่ากับ 5.0 คะแนน 

 
2.3หลักเกณฑ์การให้คะแนนร้อยละเด็ก 0 -5 ปี ติดตามกระตุ้นพัฒนาการเด็กท่ีสงสัย
ล่าช้า ภายใน 30 วัน ต้องผ่านเกณฑ์  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน  5  หน่วย 1 คะแนน 
ร้อยละ       75 เท่ากับ 1.0 คะแนน 
ร้อยละ 80 เท่ากับ 2.0 คะแนน 
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ร้อยละ  85 เท่ากับ 3.0 คะแนน 
ร้อยละ      90 เท่ากับ 4.0 คะแนน 
ร้อยละ 95 เท่ากับ 5.0 คะแนน 

2.4หลักเกณฑ์การให้คะแนนร้อยละเด็ก 0 -5 ปี กระตุ้นพัฒนาการเด็กที่ล่าช้าด้วย
TEDA4I ต้องผ่านเกณฑ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
ร้อยละ       50 เท่ากับ 1.0 คะแนน 
ร้อยละ 55 เท่ากับ 2.0 คะแนน 
ร้อยละ  60 เท่ากับ 3.0 คะแนน 
ร้อยละ      65 เท่ากับ 4.0 คะแนน 
ร้อยละ 70 เท่ากับ 5.0 คะแนน 

หมายเหตุ***เอาคะแนน 20 คะแนน มาหารด้วย 4 จะได้เป็น 5 คะแนน 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ชื่อ – สกุล :   นาง มานิตา   เสรีประเสริฐ โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 311  

โทรศัพท์มือถือ :   080 -9191582 E-mail : manita18wan@gmail.com 
ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

ชื่อ – สกุล :   นายสมคิด    ฤทธิศักดิ์ โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 311  
โทรศัพท์มือถือ : 081 - 897 0891    E-mail : somkid112510@hotmail.com 

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(รอง นพ.สสจ.) 

ชื่อ – สกุล นายสุนทร  คงทองสังข์ โทรศัพท์ที่ทำงาน :  074613127 
โทรศัพท์มือถือ : 0813689252 E-mail : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:manita18wan@gmail.com
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รหัสตัวช้ีวัด 0506 
ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของเด็กอายุ 6 – 14 ปี สูงดีสมส่วน 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
ความเชื่อมโยงตัวชี้วัด () ยุทธศาสตร์ 20 ปี กสธ.  

(   ) ยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 12  
(   ) ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  
(   ) ภารกิจกลุ่มงาน   
(   ) อ่ืน ๆ ............................................................. 

หมวด () ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 
(   ) บริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
(   ) บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) 
(   ) บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 

แผนที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
โครงการที่ 1. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย 
ระดับการประเมินผล (   ) ระดับจังหวัด  (   ) ระดับอำเภอ 
คำนิยามตัวช้ีวัด เด็ก หมายถึง  เด็กท่ีมีอายุตั้งแต่ 6 ปี จนถึง 14 ปี (โดยเริ่มนับตั้งแต่อายุ 6 ปีเต็ม – 

14 ปี 11 เดือน 29 วัน) 

สูงด ีหมายถึง เด็กท่ีมีส่วนสูงอยู่ในระดับสูงตามเกณฑ์ขึ้นไป เมื่อเทียบกับกราฟการ
เจริญเติบโตของกรมอนามัยชุดใหม่ ปี พ.ศ.2563   โดยมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ      
-1.5 S.D. ของส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ 

สมส่วน หมายถึง เด็กท่ีมีน้ำหนักอยู่ในระดับสมส่วน เมื่อเทียบกับกราฟการ
เจริญเติบโตของกรมอนามัย ชุดใหม่ ปี พ.ศ.2563 โดยมีค่าระหว่าง +1.5 S.D.       
ถึง -1.5 S.D. ของน้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง 

สูงดีสมส่วน หมายถึง เด็กท่ีมีส่วนสูงอยู่ในระดับสูงตามเกณฑ์ขึ้นไป และมีน้ำหนัก
อยู่ในระดับสมส่วน (ในคนเดียวกัน) 

ภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน หมายถึง น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง > + 2 S.D. ขึ้นไป 

ภาวะผอม หมายถึง น้ำหนักของเด็กเมื่อเทียบกับเกณฑ์ส่วนสูงเดียวกัน โดยมีค่า ต่ำ
กว่า - 2 S.D. แสดงว่าเด็กมีน้ำหนักน้อยกว่าเด็กท่ีมีส่วนสูงเดียวกัน 

ภาวะเตี้ย หมายถึง ส่วนสูงของเด็กเมื่อเทียบกับเกณฑ์อายุเดียวกัน โดยมีค่าต่ำกว่า - 
2 S.D. 

โรงเรียน หมายถึง โรงเรียนระดับประถมศึกษาหรือโรงเรียนระดับประถมศึกษาขยาย
โอกาส  และโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา (มัธยมศึกษาตอนต้น ม.1 – ม.3 ) ทุกสังกัด 

เกณฑ์เป้าหมาย ปีงบประมาณ  ปีงบประมาณ  ปีงบประมาณ  ปีงบประมาณ  ปีงบประมาณ  
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เด็กสูงดีสมส่วน 
เด็กเริ่มอ้วนและอ้วน 
เด็กที่มีภาวะผอม 
เด็กที่มีภาวะเตี้ย 

 

2566 2567 2568 2569 2570 
ร้อยละ 57 ร้อยละ 60    

ไม่เกินร้อยละ 10 ไม่เกินร้อยละ 10    
ไม่เกินร้อยละ 5 ไม่เกินร้อยละ 5    
ไม่เกินร้อยละ 5 ไม่เกินร้อยละ 5    

วัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมและเฝ้าระวังภาวะการเจริญเติบโตของเด็กอายุ 6 – 14 ปี 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย เด็กอายุ 6 – 14 ปี ในโรงเรียนระดับประถมศึกษาหรือโรงเรียนระดับประถมศึกษาขยาย

โอกาส  และโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา (มัธยมศึกษาตอนต้น ม.1 – ม.3 )      ทุกสังกัด 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล ระบบฐานข้อมูล 43 แฟ้ม  จากการที่สถานบริการสุขภาพทุกระดับ นำข้อมูลการ     ชั่ง

น้ำหนัก วัดส่วนสูงเด็กวัยเรียน บันทึกในโปรแกรมหลักของสถานบริการฯ เช่น JHCIS 
HosXP PCU เป็นต้น   

แหล่งข้อมูล ระบบรายงาน HDC กองยุทธศาสตร์และแผนงาน และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 
ข้อมูลจากแฟ้ม Nutrition (ไม่รวมเด็กป่วยที่มารับบริการ) 

รายการข้อมูล 1 A1 = จำนวนเด็ก อายุ 6 – 14 ปี ที่สูงดีสมส่วน   
รายการข้อมูล 2 A2 = จำนวนเด็ก อายุ 6 – 14 ปี ที่มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน 
รายการข้อมูล 3 A3 = จำนวนเด็ก อายุ 6 – 14 ปี ที่มีภาวะผอม 
รายการข้อมูล 4 A4 = จำนวนเด็ก อายุ 6 – 14 ปี ที่มีภาวะเตี้ย 
รายการข้อมูล 5 B1 = จำนวนเด็ก อายุ 6 – 14 ปี ที่ได้รับการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง ทั้งหมด 
สูตรคำนวณตัวชี้วัด  1. ร้อยละเด็ก อายุ 6 – 14 ปี สูงดีสมส่วน                      =   (A1/B1) x 100 

2. รอ้ยละเด็ก อายุ 6 – 14 ปี มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน       =   (A2/B1) x 100 

3. ร้อยละเด็ก อายุ 6 – 14 ปี มีภาวะผอม                      =   (A3/B1) x 100 

4. ร้อยละเด็ก อายุ 6 – 14 ปี มีภาวะเตี้ย                       =   (A4/B1) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล วิเคราะห์และสรุปผล ปีละ 2 ครั้ง โดยจัดเก็บข้อมูล 2 ภาคเรียน คือ  

ภาคเรียนที่ 2 (ปีการศึกษา 2565) 

      พ้ืนที่ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง และลงข้อมูล เดือน ธ.ค. , ม.ค. , ก.พ.  

      สว่นกลางจะตัดข้อมูลรายงาน ณ วันที่ 15 มี.ค. 

ภาคเรียนที่ 1 (ปีการศึกษา 2566) 

      พ้ืนที่ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง และลงข้อมูล เดือน พ.ค. , มิ.ย. , ก.ค.  

      สว่นกลางจะตัดข้อมูลรายงาน ณ วันที่ 15 ส.ค. 
เกณฑ์การประเมิน 
ปีงบประมาณ 2566 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
ร้อยละ 57 ร้อยละ 57 ร้อยละ 57 ร้อยละ 57  

วิธีการประเมินผล  1. จังหวัดมีการดำเนินงาน ดังนี้ 
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      1.1 จัดตั้งคณะทำงานระดับจังหวัด โดยมี PM ระดับจังหวัดและระดับอำเภอ 
ขับเคลื่อนงานส่งเสริมและจัดการปัญหาสุขภาพเด็กวัยเรียนในพื้นที่ 
      1.2 จัดทำแผนปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรมเพ่ือขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริม
และจัดการปัญหาสุขภาพเด็กวัยเรียน เน้นการส่งเสริมให้เด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการ (อ้วน ผอม เตี้ย) โดยติดตาม ควบคุม 
กำกับและประเมินผลเป็นรายเดือน รวมทั้งส่งเสริมให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์
ในภาพรวม 
          - เน้นเด็กที่มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน ได้รับการคัดกรองความเสี่ยงและจัดการ
แก้ไขปัญหาทุกคน 
          - ผลักดันและพัฒนาให้มีโรงเรียนต้นแบบด้านโภชนาการ กิจกรรมทางกาย และ
ทันตสุขภาพ ฯลฯ ภายใต้ความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
          - พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายระดับพื้นท่ีเพ่ือส่งเสริมและจัดการปัญหาสุขภาพ
เด็กวัยเรียน เน้นการจัดการปัญหาภาวะทุพโภชนาการ (อ้วน ผอม เตี้ย)  
          - จัดกิจกรรมรณรงค์ ส่งเสริมความรอบรู้สุขภาพของเด็กวัยเรียน เพ่ือนำไปสู่
พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ด้านโภชนาการ กิจกรรมทางกาย ทันตสุขภาพ และ
สุขอนามัย เช่น ส่งเสริมการบริโภคไข่ ดื่มนมจืดในวันไข่โลก วันเด็กแห่งชาติ และวันดื่ม
นมโลก กระโดดโลดเต้นเล่นสนุก สายตา สุขภาพช่องปาก ฯลฯ 
      1.3 ติดตาม ควบคุม กำกับให้หน่วยงานในพ้ืนที่ รับผิดชอบรายงานข้อมูล
สถานการณ์ ภาวะโภชนาการในระบบรายงาน HDC ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
ใน Template ปีละ 2 ครั้ง พร้อมทั้งตรวจสอบคุณภาพของข้อมูลและให้มีความ
ครอบคลุมเพ่ิมข้ึน ดังนี้  
ภาคเรียนที่ 2 (ปีการศึกษา 2565) 
      พ้ืนที่ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง และลงข้อมูล เดือน ธ.ค. , ม.ค. , ก.พ.  
      ส่วนกลางจะตัดข้อมูลรายงาน ณ วันที่ 15 มี.ค. 
ภาคเรียนที่ 1 (ปีการศึกษา 2566) 
      พ้ืนที่ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง และลงข้อมูล เดือน พ.ค. , มิ.ย. , ก.ค.  
      ส่วนกลางจะตัดข้อมูลรายงาน ณ วันที่ 15 ส.ค. 
      1.4 รวบรวม สรุปและรายงานผลการดำเนินงานของจังหวัดส่งศูนย์อนามัยเขต 
ตามระยะเวลาที่กำหนด 

เอกสารสนับสนุน  
รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน 

Baseline 
data 

หน่วยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 
2561 2562 2563 2564 2565 

เด็กอายุ     ร้อยละ  59.29 60.17 56.06 61.03 
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6 – 14 ปี       
สูงดีสมส่วน 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

 

หน่วยงานประมวลผล 
และจัดทำข้อมูล 

 

คะแนนเต็ม คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
วิธีการให้คะแนน หลักเกณฑ์การให้คะแนน 

คะแนนเต็ม 5 คะแนน  (เด็ก อายุ 6 – 14 ปี สูงดีสมส่วน)   
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน 1 หน่วย ต่อ  1  คะแนน 
ร้อยละ       53 เท่ากับ 1 คะแนน 
ร้อยละ 54 เท่ากับ 2 คะแนน 
ร้อยละ  55 เท่ากับ 3 คะแนน 
ร้อยละ      56 เท่ากับ 4 คะแนน 
ร้อยละ 57 เท่ากับ 5 คะแนน 

 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ชื่อ – สกุล : นายณรงค์ฤทธิ์  ชูเรือง   โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0 7461 3127 ต่อ 310  
โทรศัพท์มือถือ :  08 1569 4994   E-mail : narongrit.ch@hotmail.com  

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

ชื่อ – สกุล : นายสมคิด  ฤทธิศักดิ์ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0 7461 3127 ต่อ 310  
โทรศัพท์มือถือ :  08 1897 0891  E-mail : somkid112510@hotmail.com   

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(รอง นพ.สสจ.) 

ชื่อ – สกุล : นายสุนทร  คงทองสังข์  โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0 7461 3127   
โทรศัพท์มือถือ :    E-mail :  
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รหัสตัวช้ีวัด 0507 
ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับมาตรฐานสากล 

(GSHPS)   
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
ความเชื่อมโยงตัวชี้วัด () ยุทธศาสตร์ 20 ปี กสธ.  

(   ) ยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 12  
(   ) ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  
(   ) ภารกิจกลุ่มงาน   
(   ) อ่ืน ๆ ............................................................. 

หมวด () ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 
(   ) บริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
(   ) บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) 
(   ) บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 

แผนที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
โครงการที่ 1. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย 
ระดับการประเมินผล (   ) ระดับจังหวัด  (   ) ระดับอำเภอ 
คำนิยามตัวช้ีวัด โรงเรียน หมายถึง โรงเรียนระดับประถมศึกษาหรือโรงเรียนระดับประถมศึกษาขยาย

โอกาส  และโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา (มัธยมศึกษาตอนต้น ม.1 – ม.3 ) ทุกสังกัด 
โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับมาตรฐานสากล(GSHPS)    
หมายถึง โรงเรียนระดับประถมศึกษาหรือโรงเรียนระดับประถมศึกษาขยายโอกาส  และ
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา (มัธยมศึกษาตอนต้น ม.1 – ม.3 ) ทุกสังกัด ที่เข้ารับการ
ประเมินรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับมาตรฐานสากล(GSHPS) ตาม
องค์ประกอบ/ตัวชี้วัดที่กรมอนามัยกำหนด 

เกณฑ์เป้าหมาย 

 

ปีงบประมาณ  
2566 

ปีงบประมาณ  
2567 

ปีงบประมาณ  
2568 

ปีงบประมาณ  
2569 

ปีงบประมาณ  
2570 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 90    

วัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมให้เด็กวัยเรียนแข็งแรงและฉลาด อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีและมีความพร้อมใน
การเรียนรู้ 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย โรงเรียนระดับประถมศึกษาหรือโรงเรียนระดับประถมศึกษาขยายโอกาส  และโรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษา (มัธยมศึกษาตอนต้น ม.1 – ม.3 ) ทุกสังกัด 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล โรงเรียน/หน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่ทำการประเมินตามแบบประเมินโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ ระดับมาตรฐานสากล(GSHPS) กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข   
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แหล่งข้อมูล ข้อมูลจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ที่รายงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
รายการข้อมูล 1 A = จำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับมาตรฐานสากล 

(GSHPS)    
รายการข้อมูล 2 B = จำนวนโรงเรียนทั้งหมด ทุกสังกัด 
สูตรคำนวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล วิเคราะห์และสรุปผล ปีละ 1 ครั้ง โดยจัดเก็บข้อมูลรวมสะสมในระยะเวลา 3 ปี 
เกณฑ์การประเมิน 
ปีงบประมาณ 2566 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
ร้อยละ 50 ร้อยละ 50 ร้อยละ 50 ร้อยละ 50  

วิธีการประเมินผล  ประเมินรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับมาตรฐานสากล (GSHPS)               
โดยคณะกรรมการประเมินฯระดับอำเภอร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่ 

เอกสารสนับสนุน คู่มือการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับมาตรฐานสากล (GSHPS)    
รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน 

Baseline 
data 

หน่วยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 
2561 2562 2563 2564 2565 

 ร้อยละ      
 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

 

หน่วยงานประมวลผล 
และจัดทำข้อมูล 

 

คะแนนเต็ม คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
วิธีการให้คะแนน หลักเกณฑ์การให้คะแนน 

ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน 5 หน่วยต่อ 1 คะแนน 
ร้อยละ       30 เท่ากับ 1 คะแนน 
ร้อยละ 35 เท่ากับ 2 คะแนน 
ร้อยละ  40 เท่ากับ 3 คะแนน 
ร้อยละ      45 เท่ากับ 4 คะแนน 
ร้อยละ 50 เท่ากับ 5 คะแนน 

 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ชื่อ – สกุล : นายณรงค์ฤทธิ์  ชูเรือง   โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0 7461 3127 ต่อ 310  
โทรศัพท์มือถือ :  08 1569 4994   E-mail : narongrit.ch@hotmail.com  

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

ชื่อ – สกุล : นายสมคิด  ฤทธิศักดิ์ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0 7461 3127 ต่อ 310  
โทรศัพท์มือถือ :  08 1897 0891  E-mail : somkid112510@hotmail.com   

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(รอง นพ.สสจ.) 

ชื่อ – สกุล : นายสุนทร  คงทองสังข์  โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0 7461 3127   
โทรศัพท์มือถือ :    E-mail :  
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รหัสตัวช้ีวัด 0508 
ชื่อตัวชี้วัด  อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
ความเชื่อมโยงตัวชี้วัด (  / ) ยุทธศาสตร์ 20 ปี กสธ. (  / ) ยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 12  

( /  ) ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง (   ) ภารกิจกลุ่มงาน 
(   ) อ่ืน ๆ ............................................................................................ ..................... 

หมวด ( /  ) ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)  
(   ) บริการเป็นเลิศ (Service  Excellence)  
(   ) บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) 
(   ) บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)  

แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
โครงการที่ 2. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น 
ระดับการประเมินผล ( / ) ระดับจังหวัด  ( / ) ระดับอำเภอ 
คำนิยามตัวช้ีวัด จำนวนการคลอดบุตรในหญิงอายุ 15-19 ปี หมายถึง จำนวนการคลอดบุตรมีชีวิตของ

ผู้หญิง           อายุ 15-19 ปี โดยคิดอัตราต่อจำนวนประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 
ต่อ 1,000 คน 

เกณฑ์เป้าหมาย ปีงบประมาณ 
2566 

ปีงบประมาณ 
2567 

ปีงบประมาณ 
2568 

ปีงบประมาณ 
2569 

ปีงบประมาณ 
2570 

ไม่เกิน 23 ไม่เกิน 21 ไม่เกิน 19 ไม่เกิน 17 ไม่เกิน 15 
 

วัตถุประสงค์ เพ่ือติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นตาม 
ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ผู้หญิงอายุ 15 – 19 ปี ที่มีการคลอดบุตรมีชีพในระหว่างปีที่ทำการเก็บข้อมูล 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูลจากระบบ Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข 
แหล่งข้อมูล 1 ฐานข้อมูลการเกิดมีชีพจากทะเบียนราษฎร์ กระทรวงมหาดไทย 
แหล่งข้อมูล 2 ฐานข้อมูล HDC ข้อมูลตัวชี้วัดการเฝ้าระวังอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี  

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
รายการข้อมูล 1 A = จำนวนการคลอดมีชีพโดยหญิงอายุ 15 – 19 ปี (จากแฟ้ม Labor)   

ดูข้อมูลจากจำนวนเด็กเกิดมีชีพ  (LBORN) 
รายการข้อมูล 2 B = จำนวนหญิงอายุ 15 – 19 ปี ทั้งหมด ในเขตรับผิดชอบ 

(ประชากรจากการสำรวจ Type Area=1,3)  
สูตรคำนวณตัวชี้วัด 1 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี จากระบบ HDC = (A/B)  X 1,000 
รายการข้อมูล 3 
(adjusted) 

A: ค่า adjusted = อัตราคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี จากฐานทะเบียนราษฎร์                       
ปีที่ผ่านมา/อัตราคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี จากฐานข้อมูล HDC ปีที่ผ่านมา 
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B: อัตราการคลอดในหญิงอายุ 15-19 ปีจากระบบ HDC (ทำเป็นอัตราคงท่ีของทั้งปี) 
ไตรมาสที่ 1 = อัตราคลอด HDC ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ 1 ปี 2566 X 4 
ไตรมาสที่ 2 = อัตราคลอด HDC ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ 2 ปี 2566 X 4/2 
ไตรมาสที่ 3 = อัตราคลอด HDC ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ 3 ปี 2566 X 4/3 
ไตรมาสที่ 4 = อัตราคลอด HDC ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ 4  

สูตรคำนวณตัวชี้วัด 2  AXB 
ระยะเวลาประเมินผล ทุก 3 เดือน 
เกณฑ์การประเมิน 

ปีงบประมาณ 2566 

 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
5.75 11.5 17.25 23 

วิธีการประเมินผล จากข้อมูลในระบบ Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข ประมวลผล
ทุก 3 เดือน 

เอกสารสนับสนุน - 
รายละเอียด 
ข้อมูลพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Baseline 
data 

หน่วยวัด 
ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 2562 2563 2564 2565 
อัตราการคลอด    
มีชีพในหญิง  
15-19 ปี 
(ระดับประเทศ) 

อัตราต่อ
จำนวน

ประชากร
หญิงอายุ 
15-19 ปี 
1,000 คน 

23.42 19.68 18.85 15.89 13.28 

อัตราการคลอด
มีชีพในหญิง  
15-19 ปี  
(จังหวัดพัทลุง) 

อัตราต่อ
จำนวน

ประชากร
หญิงอายุ 
15-19 ปี 
1,000 คน 

20.40 17.58 10.19 8.62 8.57 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/
ผู้ประสาน งานตัวชี้วัด 

นายนพพร  สมจิตต์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

หน่วยงานประมวลผล 

และจัดทำข้อมูล 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

คะแนนเต็ม คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
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วิธีการให้คะแนน 
 
 
 
 
 
 

หลักเกณฑ์การให้คะแนน 
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน   5   หน่วยต่อ 1 คะแนน 

ร้อยละ 23 เท่ากับ 1 คะแนน 

ร้อยละ 20 เท่ากับ 2 คะแนน  

ร้อยละ                   15 เท่ากับ 3 คะแนน 

ร้อยละ            10 เท่ากับ 4 คะแนน 

ร้อยละ    5 เท่ากับ 5 คะแนน 
 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ชื่อ – สกุล   นายนพพร  สมจิตต์ โทรศัพท์ที่ท่างาน :  074   613127  ต่อ 
311 

โทรศัพท์มือถือ :  086 -6941325    E-mail :  
npo360000@hotmail.com 

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

ชื่อ – สกุล   นายสมคิด  ฤทธิศักดิ์ โทรศัพท์ที่ท่างาน :   074   613127  
ต่อ 311 

โทรศัพท์มือถือ :  081 -897 0891    E-mail :  
somkid112510@hotmail.com 

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(รอง นพ.สสจ.) 

ชื่อ – สกุล   นายสุนทร  คงทองสังข์ โทรศัพท์ที่ท่างาน :   074   613127   
โทรศัพท์มือถือ :  081 -963 7742   E-mail :  

tongsang@health.moph.go.th  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:manita18wan@gmail.com
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รหัสตัวช้ีวัด 0509 
ชื่อตัวชี้วัด  ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

บริการสุขภาพ        ที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน ฉบับ พ.ศ. 2563 
กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 

ความเชื่อมโยง
ตัวช้ีวัด 

(  / ) ยุทธศาสตร์ 20 ปี กสธ. (  / ) ยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 12  
( /  ) ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง (   ) ภารกิจกลุ่มงาน 
(   ) อ่ืน ๆ ................................................................................................................ . 

หมวด ( /  ) ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)  
(   ) บริการเป็นเลิศ (Service  Excellence)  
(   ) บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) 
(   ) บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)  

แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
โครงการที่ 2. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น 
ระดับการ
ประเมินผล 

( / ) ระดับจังหวัด  ( / ) ระดับอำเภอ 

คำนิยามตัวช้ีวัด ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ผ่านการประเมินตาม
มาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน ฉบับ พ.ศ.2563 
ระดับพ้ืนฐานขึ้นไป 

เกณฑ์เป้าหมาย ปีงบประมาณ 
2566 

ปีงบประมาณ 
2567 

ปีงบประมาณ 
2568 

ปีงบประมาณ 
2569 

ปีงบประมาณ 
2570 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 50 

ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 60 

ไม่น้อยกว่า     
ร้อยละ 70 

ไม่น้อยกว่า     
ร้อยละ 80 

ไม่น้อยกว่า           
ร้อยละ 90 

 

วัตถุประสงค์ เพ่ือติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของโรงพยาบาล  
เชิงคุณภาพการให้บริการสุขภาพในวัยรุ่นและเยาวชนภายใต้พระราชบัญญัติการป้องกัน

และแก้ไข 
ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 

กลุ่มเป้าหมาย โรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (รพศ. รพท. รพช.) 
วิธีการจัดเก็บ
ข้อมูล 

รวบรวมข้อมูลการประเมินโรงพยาบาลที่ผ่านการประเมินตามมาตรฐานการบริการสุขภาพที่เปน็
มิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน ฉบับ พ.ศ. 2563 ระดับพ้ืนฐานขึน้ไป 

แหล่งข้อมูล  ข้อมูลในระบบ YFHS Application 
รายการข้อมูล 1 A = จำนวนโรงพยาบาลที่ผ่านการประเมินโรงพยาบาลตามมาตรฐานการบริการสุขภาพที่เป็นมิตร
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สำหรับวัยรุ่นและเยาวชน ฉบับ พ.ศ.2563 ระดับพ้ืนฐานขึ้นไป 
รายการข้อมูล 2 B = จำนวนโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมดของจังหวัด

พัทลุง 
สูตรคำนวณ
ตัวช้ีวัด  

(A/B) X 100 

ระยะเวลา
ประเมินผล 

ทุก 3 เดือน 

เกณฑ์การประเมิน 
ปีงบประมาณ 

2566 

 

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

ร้อยละ 20 ของ      
รพ.ทั้งหมด 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 30 ของ      

รพ.ทั้งหมด (สะสม) 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 40 ของ        

รพ.ทั้งหมด(สะสม) 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 50 ของ

รพ.ทั้งหมด
(สะสม) 

วิธีการประเมินผล ผลการประเมิน โรงพยาบาลตามมาตรฐานฯ จากฐานข้อมูล YFHS Application และการ
ประเมินรับรองฯ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

เอกสารสนับสนุน มาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นและเยาวชน ฉบับ พ.ศ. 2563 
รายละเอียด 
ข้อมูลพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 

Baseline 
data 

หน่วยวัด 
ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 2562 2563 2564 2565 
ร้อยละของ
โรงพยาบาล
สังกัด
สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน
บริการ
สุขภาพ        
ที่เป็นมิตร
สำหรับวัยรุ่น
และเยาวชน 
(ฉบับบูรณา
การ) 

(ร้อยละ) 

สะสม 
ร้อยละ 
99.91 
(ฉบับ
บูรณา
การ) 

 

 

ร้อยละ 

100 
(ฉบับ
บูรณา
การ) 

ประเมิน
ซ้ำ 

ร้อยละ
18.18 

 

0 0 ร้อยละ  

18.18 
(ฉบับ 
พ.ศ 

2563) 

(ข้อมูล 
ณ 30 

ก.ย. 64) 

 

 

ผู้ให้ข้อมูลทาง นายนพพร  สมจิตต์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
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วิชาการ/ผู้ประสาน 
งานตัวช้ีวัด 

หน่วยงาน
ประมวลผล 

และจัดทำข้อมูล 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

คะแนนเต็ม คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
วิธีการให้คะแนน 
 

หลักเกณฑ์การให้คะแนน 
   ผ่านเกณฑ์การประเมินรับรองฯ             = 5 คะแนน 
   ไม่ผ่านการประเมินรับรองฯ                       = 0 คะแนน 

ผู้รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 

ชื่อ – สกุล   นายนพพร  สมจิตต์ โทรศัพท์ที่ท่างาน :  074   613127  ต่อ 
311 

โทรศัพท์มือถือ :  086 -6941325    E-mail :  
npo360000@hotmail.com 

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

ชื่อ – สกุล   นายสมคิด  ฤทธิศักดิ์ โทรศัพท์ที่ท่างาน :   074   613127  
ต่อ 311 

โทรศัพท์มือถือ :  081 -897 0891    E-mail :  
somkid112510@hotmail.com 

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(รอง นพ.สสจ.) 

ชื่อ – สกุล   นายสุนทร  คงทองสังข์ โทรศัพท์ที่ท่างาน :   074   613127   
โทรศัพท์มือถือ :  081 -963 7742   E-mail :  

tongsang@health.moph.go.th  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:manita18wan@gmail.com
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รหัสตัวช้ีวัด 0510 
ชื่อตัวชี้วัด  ร้อยละของอำเภอ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์

ในวัยรุ่นระดับอำเภอ  
กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 

ความเชื่อมโยง
ตัวช้ีวัด 

(  / ) ยุทธศาสตร์ 20 ปี กสธ. (  / ) ยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 12  
( /  ) ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง (   ) ภารกิจกลุ่มงาน 
(   ) อ่ืน ๆ ................................................................................................................ . 

หมวด ( /  ) ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)  
(   ) บริการเป็นเลิศ (Service  Excellence)  
(   ) บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) 
(   ) บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)  

แผนงานที ่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
โครงการที ่ 2. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น 
ระดับการ
ประเมินผล 

( / ) ระดับจังหวัด  ( / ) ระดับอำเภอ 

คำนิยามตัวช้ีวัด ร้อยละของอำเภอผ่านการประเมินตามมาตรฐานการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับอำเภอ 

เกณฑ์เป้าหมาย ปีงบประมาณ 
2566 

ปีงบประมาณ 
2567 

ปีงบประมาณ 
2568 

ปีงบประมาณ 
2569 

ปีงบประมาณ 
2570 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 50 

ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 60 

ไม่น้อยกว่า     
ร้อยละ 70 

ไม่น้อยกว่า     
ร้อยละ 80 

ไม่น้อยกว่า           
ร้อยละ 90 

 

วัตถุประสงค์ เพ่ือติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของอำเภอ  
เชิงคุณภาพการส่งเสริมสุขภาพในวัยรุ่นและเยาวชนภายใต้พระราชบัญญัติการป้องกันและ

แก้ไข 
ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 

กลุ่มเป้าหมาย อำเภอ 
วิธีการจัดเก็บ
ข้อมูล 

รวบรวมข้อมูลการประเมินอำเภอที่ผ่านการประเมินมาตรฐานการดำเนินงานป้องกันและแก้ไข
ปัญหา       การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับอำเภอ ระดับพ้ืนฐานขึ้นไป 

แหล่งข้อมูล  ข้อมูลในระบบ Amphoe Online 
รายการข้อมูล 1 A = จำนวนอำเภอที่ผ่านการประเมินมาตรฐานการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการ

ตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับอำเภอ ระดับพ้ืนฐานขึ้นไป 



-45- 
 

รายการข้อมูล 2 B = จำนวนอำเภอทั้งหมดของจังหวัดพัทลุง 
สูตรคำนวณ
ตัวช้ีวัด  

(A/B) X 100 

ระยะเวลา
ประเมินผล 

ทุก 3 เดือน 
 
 

เกณฑ์การประเมิน 
ปีงบประมาณ 

2566 

 

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

ร้อยละ 20 ของ      
อำเภอทั้งหมด 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 30 ของ
อำเภอทั้งหมด

(สะสม) 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 40 ของอำเภอ

ทั้งหมด(สะสม) 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 50 ของ
อำเภอทั้งหมด

(สะสม) 

วิธีการประเมินผล ผลการประเมินอำเภอตามมาตรฐานฯ จากฐานข้อมูล Amphoe Online และการประเมิน
รับรองฯ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

เอกสารสนับสนุน มาตรฐานการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับอำเภอ 
รายละเอียด 
ข้อมูลพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 

Baseline 
data 

หน่วยวัด 
ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 2562 2563 2564 2565 
ร้อยละของ
อำเภอ             
ผ่านเกณฑ ์       
การ
ดำเนินงาน
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์
ในวัยรุ่น
ระดับอำเภอ 

(ร้อยละ) 

สะสม 
ร้อยละ 
99.91 

(เกณฑ์
อำเภอ
อนามัย

การเจริญ
พันธุ์)

ประเมิน
ซ้ำ 

ร้อยละ 
9.09 

 

 

ร้อยละ 

100 
(เกณฑ์
อำเภอ
อนามัย

การ
เจริญ
พันธุ์) 

ประเมิน
ซ้ำ 

ร้อยละ
18.18 

0 0 ร้อยละ  

9.09 
(เกณฑ์        
การ

ดำเนิน   
งานฯ 
ระดับ
อำเภอ) 

(ข้อมูล 
ณ 30 

ก.ย. 64) 

 

 

ผู้ให้ข้อมูลทาง
วิชาการ/ผู้ประสาน 
งานตัวช้ีวัด 

นายนพพร  สมจิตต์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
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หน่วยงาน
ประมวลผล 

และจัดทำข้อมูล 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

คะแนนเต็ม คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
วิธีการให้คะแนน 
 

หลักเกณฑ์การให้คะแนน 
   ผ่านเกณฑ์การประเมินรับรองฯ             = 5 คะแนน 
   ไม่ผ่านการประเมินรับรองฯ                       = 0 คะแนน 

ผู้รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 

ชื่อ – สกุล   นายนพพร  สมจิตต์ โทรศัพท์ที่ท่างาน :  074   613127  ต่อ 
311 

โทรศัพท์มือถือ :  086 -6941325    E-mail :  
npo360000@hotmail.com 

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

ชื่อ – สกุล   นายสมคิด  ฤทธิศักดิ์ โทรศัพท์ที่ท่างาน :   074   613127  
ต่อ 311 

โทรศัพท์มือถือ :  081 -897 0891    E-mail :  
somkid112510@hotmail.com 

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(รอง นพ.สสจ.) 

ชื่อ – สกุล   นายสุนทร  คงทองสังข์ โทรศัพท์ที่ท่างาน :   074   613127   
โทรศัพท์มือถือ :  081 -963 7742   E-mail :  

tongsang@health.moph.go.th  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:manita18wan@gmail.com
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รหัสตัวช้ีวัด 0511 

ชื่อตัวชี้วัด อัตราความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ งานกลุ่มวัยทำงาน กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 

ความเชื่อมโยง
ตัวช้ีวัด 

( / ) ยุทธศาสตร์ 20 ปี กสธ. ( /  ) ยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 12  

(/  ) ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง (   ) ตำบลสุขภาวะ  
( / ) ภารกิจกลุ่มงาน  (   ) อื่น ๆ ............................................................. 

หมวด (/  ) 1. (PP&P Excellence)     (   ) 2. (Service Excellence)  

(   ) 3. (People Excellence)  (   ) 4. (Governance Excellence) 
แผนที่ 1.การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย(ด้านสุขภาพ) 

โครงการที่ 2.โครงการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชากร 

ระดับการประเมินผล ( / ) ระดับจังหวัด  (/ ) ระดับอำเภอ 

คำนิยามตัวช้ีวัด อัตราความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน หมายถึง ความชุกหรือร้อยละของประชาชน
ที่มีระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพเพียงพอขึ้นไป วัดจากแบบสำรวจความรอบรู้ด้าน
สุขภาพของประชาชนไทย อายุ 15 ปีขึ้นไป 

       ความรอบรู้ด้านสุขภาพ หมายถึง ทักษะหรือความสามารถของบุคคลในการเข้าถึง 
เข้าใจโต้ตอบ ซักถาม จนสามารถประเมิน และตัดสินใจใช้ข้อมูลด้านสุขภาพ พร้อมทั้ง
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพสู่การมีสุขภาวะที่ดี และสามารถสื่อสารข้อมูลด้านสุขภาพ
ต่อผู้อื่นได ้

      ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ หมายถึง ประชาชนมีทักษะ (1) การค้นหา
คำตอบที่ต้องการ (2) การเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่จำเป็น (3) การตรวจสอบและทำความ
เข้าใจข้อมูลที่ได้รับมา และ (4) การประพฤติปฏิบัติโดยใช้ประโยชน์จากข้อมูลด้าน
สุขภาพได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับสถานการณ์ความจำเป็นและสามารถสื่อสารข้อมูล
ด้านสุขภาพกับผู้อ่ืนได้ (เพ่ือให้มีความหมายตรงกับ Health Literacy) 

กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป  

เกณฑ์เป้าหมาย อัตราความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน  

 

ปีงบประมาณ 2566 ปีงบประมาณ 2567 ปีงบประมาณ 2568 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 71 ร้อยละ 72 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1) Rapid Survey 1 ครั้งต่อปี โดยการสำรวจจากผู้รับบริการของสถานบริการสุขภาพ
และชุมชนนำร่อง (ชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ) ในระบบแพลตฟอร์ม “สาสุข อุ่นใจ”  

2) การสำรวจครัวเรือนระดับประเทศ (Household Survey) ทุก 5 ปี 

แหล่งข้อมูล การสำรวจในประชาชนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป ระดับชาติ (ฉบับย่อ 17 คำถาม ปรับปรุงปี 
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2565) ซึ่งผู้ตอบแบบสำรวจจะประเมินทักษะที่เกี่ยวกับความรอบรู้ด้านสุขภาพเป็น 5 
ระดับ ได้แก่ ทำไม่ได้เลยหรือไม่เคยทำ (0 คะแนน) ทำได้ยากมาก (1 คะแนน) ทำได้ยาก 
(2 คะแนน) ทำได้ง่าย (3 คะแนน) และทำได้ง่ายมาก (4 คะแนน) ทั้งนี้  เกณฑ์ของ
ประชาชนที่มีความรอบรู้ด้านสุขภาพเพียงพอขึ้นไป คือผู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 45 
คะแนนขึ้นไป (ประยุกต์จากเกณฑ์ของ The European Health Literacy Project 
2009-2012 ที่อิงเกณฑ์คะแนนมากกว่าร้อยละ 66 ของคะแนนเต็มของแบบสอบถาม) 

รายการข้อมูล 1 ตัวตั้ง  = จำนวนประชากรกลุ่มตัวอย่างที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ ( 45 คะแนน) 

รายการข้อมูล 2 ตัวหาร = จำนวนประชากรกลุ่มตัวอย่างที่สำรวจทั้งหมด  

สูตรคำนวณตัวชี้วัด  สูตรคำนวณตัวชี้วัด = (A/B) X 100 

ระยะเวลาประเมินผล 1) Rapid Survey 1 ครั้งต่อปี 

2) Household Survey ทุก 5 ปี  

เกณฑ์การประเมิน : ปี 2566: 
 

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

ร้อยละ 61 ร้อยละ 64 ร้อยละ 67 ร้อยละ 70 

 

วิธีการประเมินผล เกณฑ์ของประชาชนที่มีความรอบรู้ด้านสุขภาพเพียงพอขึ้นไป คือผู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 
45 คะแนนขึ้นไป (ประยุกต์จากเกณฑ์ของ The European Health Literacy Project 
2009-2012 ที่อิงเกณฑ์คะแนนมากกว่าร้อยละ 66 ของคะแนนเต็มของแบบสอบถาม) 

เอกสารสนับสนุน 1. รายงานการสำรวจความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนไทย อายุ 15 ปีขึ้นไป พ.ศ. 
2562 

2. คู่มือแนวทางการสำรวจความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนไทย อายุ 15 ปีขึ้นไป 

รายละเอียด 

ข้อมูลพื้นฐาน 

 

 

Baseline 
data 

หน่วยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 - 2565 

65 ร้อยละ ใช้ผลสำรวจปี พ.ศ.2562 เท่ากับ ร้อยละ 65 

ผู้ให้ข้อมูลทาง
วิชาการ/ผู้

ประสานงานตัวช้ีวัด 

  ชื่อ – สกุล นายวิชา  สันติภาพถาวร      

  ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

    

หน่วยงาน
ประมวลผล 

และจัดทำข้อมูล 

 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
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      คะแนนเต็ม คะแนนเต็ม 5 คะแนน 

 

วิธีการให้คะแนน หลักเกณฑ์การให้คะแนน  ต้องผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70 

ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน 5 หน่วยต่อ  1  คะแนน 

ร้อยละ       60 เท่ากับ 1 คะแนน 

ร้อยละ 62 เท่ากับ 2        คะแนน  

ร้อยละ  64 เท่ากับ 3 คะแนน 

ร้อยละ      68 เท่ากับ 4 คะแนน 

ร้อยละ 70 เท่ากับ 5 คะแนน 
 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ชื่อ – สกุล : นายวิชา  สันติภาพถาวร    โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 311  

โทรศัพท์มือถือ : 06 - 2227- 4255    E-mail : wichar.sun@gmail.com  

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 

(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

ชื่อ – สกุล : นายสมคิด  ฤทธิศักดิ์   โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 311  

โทรศัพท์มือถือ :   081 -658 8739 E-mail :somkid112510@hotmail.com 

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 

(รอง นพ.สสจ.) 

ชื่อ – สกุล :   นายสุนทร  คงทองสังข์    โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ. 203  

โทรศัพท์มือถือ :    081-368 9252 E-mail :   kansiriluk@gmail.com 
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รหัสตัวช้ีวัด 0512 

ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละ 60 ประชากรในอำเภอมีการลงทะเบียนกิจกรรมก้าวท้าใจ  

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 

ความเชื่อมโยงตัวชี้วัด ( / ) ยุทธศาสตร์ 20 ปี กสธ. ( /  ) ยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 12  

(/  ) ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง (   ) ตำบลสุขภาวะ  
(   ) ภารกิจกลุ่มงาน  (   ) อื่น ๆ ............................................................. 

หมวด (/  ) 1. (PP&P Excellence)     (   ) 2. (Service Excellence)  

(   ) 3. (People Excellence)  (   ) 4. (Governance Excellence) 
แผนที่ 1.การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย(ด้านสุขภาพ) 

โครงการที่ 2.โครงการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชากร 

ระดับการประเมินผล ( / ) ระดับจังหวัด  (/ ) ระดับอำเภอ 

คำนิยามตัวช้ีวัด จำนวนคนลงทะเบียนกิจกรรมก้าวท้าใจ  

1.คน หมายถึง พลเมือง/ประชาชนจำนวนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยซึ่งลงทะเบียน
เข้าสู่ระบบลงทะเบียนใน Digital Health Platform แพลตฟอร์มก้าวท้าใจ 

2.ระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มวัยทำงาน หมายถึง ระบบลงทะเบียนก้าวท้าใจ 

3.บัญชี หมายถึง ข้อมูลการลงทะเบียนผ่านระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มก้าวท้าใจ 

 

เกณฑ์เป้าหมาย 

 

ปีงบประมาณ 
2566 

ปีงบประมาณ 
2567 

ปีงบประมาณ 
2569 

ปีงบประมาณ 
2570 

ร้อยละ 60 ของ
ประชากรในอำเภอ 

- - - 

วัตถุประสงค์ 1.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความตระหนัก มีความรอบรู้ และสามารถนำความรู้ด้าน
กิจกรรมทางกาย/ออกกำลังกายดูแลตนเองได้อย่างสม่ำเสมอ 

2.เพื่อพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย มีทักษะ และความเข้มแข็งในการขับเคลื่อนการ
ส่งเสริมกิจกรรมทางกาย/ออกกำลังกาย และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย 1.ประชาชนทุกกลุ่มวัย 
2.นักเรียน นักศึกษา โรงเรียน  มหาวิทยาลัย 
3.บุคลากรด้านสาธารณสุข ภาคีเครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   -ศูนย์อนามัย 
-สาธารณสุขจังหวัด 



-51- 
 

-องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

วิธีการจัดเก็บข้อมูล  จำนวนคนลงทะเบียนกิจกรรมก้าวท้าใจ 
 -เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ลงทะเบียนใน Digital Health Platform ก้าวท้าใจ  

  

รายการข้อมูล 1 A =  จำนวนประชาชนในอำเภอที่มีลงทะเบียนใน Digital Health Platform ก้าวท้าใจ 

รายการข้อมูล 2 B =  จำนวนประชาชนในอำเภอทั้งหมด 

สูตรคำนวณตัวชี้วัด  (A/B)  x 100  

ระยะเวลาประเมินผล  ทุก 3 เดือน 

เกณฑ์การประเมิน : ปี 2566: 
 

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

ร้อยละ 45 ร้อยละ 50 ร้อยละ 55 ร้อยละ 60 

 

วิธีการประเมินผล  จำนวนคนลงทะเบียนกิจกรรมก้าวท้าใจ  

 -เก็บรวมรวมข้อมูลจากผู้ลงทะเบียนใน Digital Health Platform ก้าวท้าใจ 

เอกสารสนับสนุน 1. คู่มือแนวทางการใช้ Digital Health Platform ก้าวท้าใจ  
2. แพลตฟอร์มก้าวท้าใจ https://www.kaotajai.com 

รายละเอียด 

ข้อมูลพื้นฐาน 

 

 

Baseline 
data 

หน่วยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 2562 2564 2564 2565 

- ร้อยละ - - 8.49 20.49 23.19 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

  ชื่อ – สกุล นายวิชา  สันติภาพถาวร      

  ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ    

หน่วยงานประมวลผล 

และจัดทำข้อมูล 

 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

 

คะแนนเต็ม คะแนนเต็ม 5 คะแนน 

วิธีการให้คะแนน หลักเกณฑ์การให้คะแนน  ต้องผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 60 

ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน 5 หน่วยต่อ  1  คะแนน 

ร้อยละ       40 เท่ากับ 1 คะแนน 

ร้อยละ 45 เท่ากับ 2        คะแนน  

ร้อยละ  50 เท่ากับ 3 คะแนน 
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ร้อยละ      55 เท่ากับ 4 คะแนน 

ร้อยละ 60 เท่ากับ 5 คะแนน 
 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ชื่อ – สกุล : นายวิชา  สันติภาพถาวร    โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 311  

โทรศัพท์มือถือ : 06 - 2227- 4255    E-mail : wichar.sun@gmail.com  

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 

(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

ชื่อ – สกุล : นายสมคิด  ฤทธิศักดิ์   โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 311  

โทรศัพท์มือถือ :   081 -658 8739 E-mail :somkid112510@hotmail.com 

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 

(รอง นพ.สสจ.) 

ชื่อ – สกุล :   นายสุนทร   คงทองสังข ์   โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ. 203  

โทรศัพท์มือถือ :    081 -368 9252 E-mail :   kansiriluk@gmail.com 
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รหัสตัวช้ีวัด 0513 

ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของประชาชนวัยทำงาน 15-59 ปี มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์  

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ งานกลุ่มวัยทำงาน กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 

ความเชื่อมโยงตัวชี้วัด ( / ) ยุทธศาสตร์ 20 ปี กสธ. ( /  ) ยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 12  

(/  ) ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง (   ) ตำบลสุขภาวะ  
( / ) ภารกิจกลุ่มงาน  (   ) อื่น ๆ ............................................................. 

หมวด (/  ) 1. (PP&P Excellence)     (   ) 2. (Service Excellence)  

(   ) 3. (People Excellence)  (   ) 4. (Governance Excellence) 
แผนที่ 1.การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย(ด้านสุขภาพ) 

โครงการที่ 2.โครงการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชากร 

ระดับการประเมินผล ( / ) ระดับจังหวัด  (/ ) ระดับอำเภอ 

คำนิยามตัวช้ีวัด 1.วัยทำงาน  หมายถึง ประชาชนอายุ 15 ปี 0 เดือน 1 วัน ถึง 59 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่
ได้รับการสุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในสถานบริการสาธารณสุข ได้แก่     
รพศ./รพช./รพท. และ รพ.สต. 

2.พฤติกรรมสุขภาพที่พึงปประสงค์ หมายถึง การกระทำ การปฏิบัติ และการแสดงออกที่
ก่อให้เกิดผลดีต่อสุขภาพของตนเอง ได้แก่ 

        - การกินผักวันละ 5 ทัพพี ตั้งแต่ 4 วันต่อสัปดาห์ขึ้นไป 

        - การมีกิจกรรมทางกายจนรู้สึกเหนื่อยกว่าปกติ มากกว่าหรือเท่ากับ 150 นาที ต่อ   

          สัปดาห์ขึ้นไป 

        -การนอนวันละ 7 – 9 ชั่วโมง ตั้งแต่ 3 วันต่อสัปดาห์ขึ้นไป 

        -การแปรงฟันก่อนนอนด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์นานอย่างน้อย 2 นาทีทุกวัน 

3.การเข้าถึงข้อมูลพฤติกรรมทางด้านสุขภาพ หมายถึง การเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล 
Digital Health Literacy ซึ่งเป็นการบริหารจัดการความรอบรู้ด้านสุขภาพผ่านการ 
screening & assessment จากเครื่องมือคัดกรองและรายงานผลในระบบออนไลน์ เช่น 
BMI, การคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง (BSE), แบบประเมินความเครียด ฯลฯ เพ่ือนำ
ความรอบรู้ที่ได้จากการเข้าถึง platform online ไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

กลุ่มเป้าหมาย วัยทำงานอายุ 15 – 59 ปี  

เกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละของประชาชนวัยทำงาน 15-59 ปี มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์  

 

ปีงบประมาณ 2566 ปีงบประมาณ 2567 ปีงบประมาณ 2568 

ร้อยละ 49 ร้อยละ 48 ร้อยละ 50 
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วิธีการจัดเก็บข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการบันทึกข้อมูลผ่าน Application H4U 

แหล่งข้อมูล Application H4U ของกรมอนามัย 

 

รายการข้อมูล 1 A = จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 15 – 59 ปี ที่ทำแบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพวัย    

      ทำงานผ่าน Application H4U และมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 

รายการข้อมูล 2 B = จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 15 – 59 ปี ที่ทำแบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพวัย   

      ทำงานผ่าน Application H4U ทั้งหมด 

สูตรคำนวณตัวชี้วัด  สูตรคำนวณตัวชี้วัด = (A/B) X 100 

ระยะเวลาประเมินผล  รอบท่ี 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2565 - กุมภาพันธ์ 2566) 

 รอบท่ี 2 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม 2566 - กรกฎาคม 2566) 

เกณฑ์การประเมิน : ปี 2566: 
 

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

ร้อยละ 20 ร้อยละ 30 ร้อยละ 40 ร้อยละ 46 

 

วิธีการประเมินผล เก็บข้อมูลและบันทึกข้อมูลผ่าน Application H4U ของกรมอนามัย 

เอกสารสนับสนุน 1.โปรแกรมสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ 

    - Application H4U Plus ของกรมอนามัย 

    - โปรแกรมโภชนาการอัจฉริยะ Food4Health 

    - โปรแกรมคำนวณปริมาณสารอาหาร 

    - โปรแกรมรับรองเมนูชูสุขภาพออนไลน์ 

    - แพลตฟอร์มก้าวท้าใจ https:www.kaotajai.com 

    - โปรแกรมการคัดกรองข้อมูลสุขภาพ (e-screening BSE) 

    - โปรแกรมการตรวจเต้านมด้วยตนเอง (Application BSE) 

    - โปรแกรมการดูแลจิตใจ Mental Health Check in 

    - Application Fun D 

    - โปรแกรม MOOC Anamai 

2.เอกสารสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ 

    - คู่มือโปรแกรมโภชนาการอัจฉริยะ Food4Health 

    - ขั้นตอนการสมัครแพลตฟอร์มก้าวท้าใจ 

    - คู่มือการตรวจมะเร็งด้วยตนเอง  
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    - คู่มือการใช้งาน Mental Health Check in 

    - คู่มือการใช้งาน Application Fun D 

   - ขั้นตอนการสมัคร MOOC Anamai 

   - คู่มือการดำเนินงานโรงอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ 

   - แนวทางการดำเนินงานเมนูชูสุขภาพ 

   - คู่มือแนวทางส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ 
10 Packages 

- แผ่นพับ 10 Packages  ปลอดภัย สุขภาพดี งานดี มีความสุขในสถาน

ประกอบการ 

รายละเอียด 

ข้อมูลพื้นฐาน 

 

 

Baseline 
data 

หน่วยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 2562 2563 2564 2565 

 ร้อยละของ วัย
ทำงานอายุ 15 -
59 ปี มีพฤติกรรม
ที่พึงประสงค์ 

- - 38.85 42.14 43.75 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

  ชื่อ – สกุล นายวิชา  สันติภาพถาวร      

  ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ   

หน่วยงานประมวลผล 

และจัดทำข้อมูล 

 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

      คะแนนเต็ม คะแนนเต็ม 5 คะแนน 

วิธีการให้คะแนน หลักเกณฑ์การให้คะแนน  ต้องผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 49 

ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน 5 หน่วยต่อ  1  คะแนน 

ร้อยละ       42 เท่ากับ 1 คะแนน 

ร้อยละ 43 เท่ากับ 2        คะแนน  

ร้อยละ  44 เท่ากับ 3 คะแนน 

ร้อยละ      45 เท่ากับ 4 คะแนน 

ร้อยละ 46 เท่ากับ 5 คะแนน 
 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ชื่อ – สกุล : นายวิชา  สันติภาพถาวร    โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 311  

โทรศัพท์มือถือ : 06 - 2227- 4255    E-mail : wichar.sun@gmail.com  



-56- 
 

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 

(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

ชื่อ – สกุล : นายสมคิด  ฤทธิศักดิ์   โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 311  

โทรศัพท์มือถือ :   081 -658 8739 E-mail :somkid112510@hotmail.com 

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 

(รอง นพ.สสจ.) 

ชื่อ – สกุล :   นายสุนทร  คงทองสังข์    โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ. 203  

โทรศัพท์มือถือ :    081-368 9252 E-mail :   kansiriluk@gmail.com 
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รหัสตัวช้ีวัด 0514 

ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละ 49  ของประชาชนวัยทำงาน 15-59 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ  

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ งานกลุ่มวัยทำงาน กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 

ความเชื่อมโยงตัวชี้วัด ( / ) ยุทธศาสตร์ 20 ปี กสธ. ( /  ) ยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 12  

(/  ) ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง (   ) ตำบลสุขภาวะ  
( / ) ภารกิจกลุ่มงาน  (   ) อื่น ๆ ............................................................. 

หมวด (/  ) 1. (PP&P Excellence)     (   ) 2. (Service Excellence)  

(   ) 3. (People Excellence)  (   ) 4. (Governance Excellence) 
แผนที่ 1.การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย(ด้านสุขภาพ) 

โครงการที่ 2.โครงการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชากร 

ระดับการประเมินผล ( / ) ระดับจังหวัด  (/ ) ระดับอำเภอ 

คำนิยามตัวช้ีวัด 1.วัยทำงานอายุ 15 -17 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ หมายถึง ประชาชนอายุ 15 ปีเต็ม ถึง 
17 ปี 11 เดือน 29 วัน มีรูปร่างสมส่วน จาการใช้กราฟอ้างอิงการเจริญเติบโต (น้ำหนัก
ตามเกณฑ์อายุ) 

2.วัยทำงานอายุ 18 – 59 ปี หมายถึง ประชาชนอายุ 18 ปีเต็ม ถึง 59 ปี 11 เดือน 29 
วัน ดัชนีมวลกายปกติ หมายถึง ค่าดัชนีมวลกาย(Body Mass Index:BMI) มีค่าเท่ากับ 
น้ำหนักเป็นกิโลกรัม หารด้วยส่วนสูงเป็นเมตรสองครั้ง  

           ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) เท่ากับ      น้ำหนัก(กิโลกรัม) 
                                                      ส่วนสูง(เมตร) × ส่วนสูง(เมตร) 
ซึ่งเกณฑ์การประเมินค่าดัชนีมวลกาย ดังนี้ 
 BMI <18.5 18.5-22.9 23.0 - 24.9 25.0 – 29.9     ≥30 

ผอม ปกติ น้ำหนักเกิน อ้วนระดับ 1 อ้วนระดับ 2  
 

กลุ่มเป้าหมาย 

 
วัยทำงานอายุ 15 – 59 ปี  

เกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละของประชาชนกลุ่มวัยทำงานอายุ 18 – 59 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ 

 

ปีงบประมาณ 2566 ปีงบประมาณ 2567 ปีงบประมาณ 2568 

ร้อยละ 49 ร้อยละ 50 ร้อยละ 51 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล เปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับค่าเป้าหมายโดยใช้ข้อมูลจาก HDC  กระทรวง
สาธารณสุข 

แหล่งข้อมูล โปรแกรม HDC  กระทรวงสาธารณสุข 

 



-58- 
 

รายการข้อมูล 1 ตัวตั้ง    A = จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 15 – 59 ปี มีดัชนีมวลกายท่ีปกติ  

รายการข้อมูล 2 ตัวหาร  B = จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 15 – 59 ปี ที่ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด 

สูตรคำนวณตัวชี้วัด  สูตรคำนวณตัวชี้วัด = (A/B) X 100 

ระยะเวลาประเมินผล  ตุลาคม 2565 -  

เกณฑ์การประเมิน : ปี 2566: 
 

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

ร้อยละ 40 ร้อยละ 43 ร้อยละ 46 ร้อยละ 49 

 

วิธีการประเมินผล เปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับค่าเป้าหมายโดยใช้ข้อมูลจาก HDC  

เอกสารสนับสนุน -คู่มือการสำรวจข้อมูลเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ ความรอบรู้ และปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผล
ต่อสุขภาพวัยทำงาน 2566 

-เอกสาร/เครื่องมือส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 

    1. Application H4U ของกรมอนามัย 

    2. โปรแกรมโภชนาการอัจฉริยะ Food4Health 

    3. คู่มือการดำเนินงานโรงอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ (Healthy Canteen) 

    4. แนวทางการดำเนินงานเมนูชูสุขภาพ 

    5. โปรแกรมรับรองเมนูชูสุขภาพออนไลน์ 

    6.แพลตฟอร์มก้าวท้าใจ https://www.kaotajai.com 

รายละเอียด 

ข้อมูลพื้นฐาน 

 

 

Baseline 
data 

หน่วยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 2562 2563 2564 2565 

 ร้อยละ วัยทำงาน
อายุ 15 -59 ปี มี
ดัชนีมวลกายปกติ 

- - 38.85 40.10 38.10 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

  ชื่อ – สกุล นายวิชา  สันติภาพถาวร      

  ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

    

 

หน่วยงานประมวลผล 

และจัดทำข้อมูล 

 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

 



-59- 
 

      คะแนนเต็ม คะแนนเต็ม 5 คะแนน 

 

วิธีการให้คะแนน หลักเกณฑ์การให้คะแนน  ต้องผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 49 

ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน 5 หน่วยต่อ  1  คะแนน 

ร้อยละ       41 เท่ากับ 1 คะแนน 

ร้อยละ 43 เท่ากับ 2        คะแนน  

ร้อยละ  45 เท่ากับ 3 คะแนน 

ร้อยละ      47 เท่ากับ 4 คะแนน 

ร้อยละ 49 เท่ากับ 5 คะแนน 
 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ชื่อ – สกุล : นายวิชา  สันติภาพถาวร    โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 311  

โทรศัพท์มือถือ : 06 - 2227- 4255    E-mail : wichar.sun@gmail.com  

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 

(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

ชื่อ – สกุล : นายสมคิด  ฤทธิศักดิ์   โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 311  

โทรศัพท์มือถือ :   081 -658 8739 E-mail :somkid112510@hotmail.com 

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 

(รอง นพ.สสจ.) 

ชื่อ – สกุล :   นายสุนทร  คงทองสังข์    โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ. 203  

โทรศัพท์มือถือ :    081-368 9252 E-mail :   kansiriluk@gmail.com 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-60- 
 

รหัสตัวช้ีวัด 0515 
ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term 

Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
ความเชื่อมโยงตัวชี้วัด ( / ) ยุทธศาสตร์ 20 ปี กสธ.    (   ) ยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 12  

( / ) ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  (   ) ตำบลสุขภาวะ  
( / ) ภารกิจกลุ่มงาน      (   ) อ่ืน ๆ MOU ระดับอำเภอ. 

หมวด ( / ) 1. (PP&P Excellence)      (   ) 2. (Service Excellence)  
(   ) 3. (People Excellence)   (   ) 4. (Governance Excellence) 

แผนที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
โครงการที่ 1. โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย 
ระดับการประเมินผล (   ) ระดับจังหวัด  (   ) ระดับอำเภอ  ( / ) ตำบล 
คำนิยามตัวช้ีวัด นิยามตัวชี้วัด  

1. ระบบการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ หมายถึง การดำเนินงานส่งเสริม พัฒนา สนับสนุน
ฟ้ืนฟูและสร้างความเข็มแข็งให้กับภาคีเครือข่ายและชุมชนให้มีส่วนร่วมในการดูแล 
และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้สูงอายุให้มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี มีอายุยืนยาว  
2. องค์ประกอบของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long 
Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ หมายถึง การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย และชุมชน 
ในการดำเนินงานด้านการส่งเสริม พัฒนา สนับสนุนฟ้ืนฟู และสร้างความเข้มแข็งให้
ผู้สูงอายุมีสุขภาพดี มีอายุยืนยาว ด้วยองค์ประกอบที่สำคัญ ดังนี้ 
1. หน่วยบริการสาธารณสุขมีระบบการประเมินคัดกรองปัญหาสุขภาพ และมีข้อมูล

กลุ่มเป้าหมายที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือระยะยาวในชุมชน โดยมีการ
ประเมินคัดกรองครอบคลุม จำนวน 6 เรื่อง คือ 
(1) คัดกรอง ADL ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
(2) คัดกรองสุขภาพช่องปาก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
(3) คัดกรองสมองเสื่อม AMT ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
(4) คัดกรองซึมเศร้า 2Q ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
(5) คัดกรองข้อเข่า ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  
(6) คัดกรองภาวะหกล้ม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

2. มีแผนการดูแลผู้สูงอายุรายบุคคล (Care plan) กลุ่มติดบ้าน กลุ่มติดเตียงไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 95 ของกลุ่มเป้าหมาย 

3. มีการดูแลผู้สูงอายุ กลุ่มติดบ้าน  กลุ่มติดเตียง ตามแผนการดูแลผู้สูงอายุรายบุคคล 
(Care plan) โดยผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ (Care manager) ผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care giver) 
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หรืออาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ อย่างต่อเนื่อง  
4. ผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน ติดเตียง และผู้ที่มีภาวะพ่ึงพิง ที่ได้รับการดูแลตาม Care Plan มี

ผลการประเมิน ADL ดีขึ้น มากกว่า/เท่ากับ ร้อยละ 22 
ผ่านเกณฑ์ หมายถึง ต้องผ่านเกณฑ์ทั้ง 4 องค์ประกอบทุกข้อ 

เกณฑ์เป้าหมาย 
(ปีงบประมาณ) 

 

2566 2567 2568 2569 2570 
98 99 100 100 100 

วัตถุประสงค์ เพ่ือการดำเนินงานด้านการส่งเสริม พัฒนา สนับสนุนฟื้นฟูและสร้างความเข็มแข็งของ
ภาคีเครือข่ายในระดับตำบล /ชุมชนแบบมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการดูแลและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้สูงอายุให้มีสุขภาพดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีอายุยืนยาว   

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุระดับตำบลทุกคนในจังหวัดพัทลุง 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล ข้อมูลการคัดกรอง : หน่วยบริการมีการการประเมินคัดกรองปัญหาสุขภาพขั้นพ้ืนฐานตาม

ชุดสิทธิประโยชน์ บันทึกลงในโปรแกรม HDC และมีข้อมูลกลุ่มเป้าหมายที่จำเป็นต้อง
ได้รับการดูแลช่วยเหลือระยะยาวในชุมชน โดยมีการประเมินคัดกรอง ครอบคลุม 
จำนวน 6 เรื่อง คือ คัดกรอง ADL คัดกรองสุขภาพช่องปาก คัดกรองสมองเสื่อม Mini-
cog. คัดกรองซึมเศร้า 2Q คัดกรองข้อเข่า คัดกรองภาวะหกล้ม 

ข้อมูลการจัดทำ Care Plan ผู้สูงอายุรายบุคคล (ในปีงบประมาณ 2566 จัดทำใน
กลุ่มผู้สูงอายแุละผู้ท่ีมีภาวะพึ่งพิงที่มี ADL น้อยกว่าหรือเท่ากับ < 11)  

หน่วยบริการมีการจัดทำ Care Plan รายบุคคลผ่านระบบโปรแกรม Long Term Care 
(3C) และมีการบันทึกข้อมูลการคัดกรองดำเนินชีวิตประจำวัน (ADL) /การประเมิน
สภาวะของผู้สูงอายุ (TAI) ประกอบด้วย Functional Activity status และการ
ประเมินคัดกรองขั้นพ้ืนฐานตามชุดสิทธิประโยชน์ 

การดูแลผู้สูงอายุ กลุ่มติดบ้าน  กลุ่มติดเตียง ตามแผนการดูแลผู้สูงอายุรายบุคคล 
(Care plan) โดยผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ (Care manager) ผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care 
giver) หรืออาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ อย่างต่อเนื่อง 
 - มี Care manager , Caregiver, อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น อผส. หรือ อสม. ลงเยี่ยม

และให้การดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุตาม Care Plan ตามหลักเกณฑ์ประกาศของ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 

- หน่วยบริการมีการบันทึกข้อมูลรายงานผลการดูแลผู้สูงอายุลงใน Care Plan ผ่านระบบ
โปรแกรม Long Term Care (3C) และโปรแกรมของ สปสช. 

- มีการรายงานผลการประเมินตามกลุ่มศักยภาพ ตามความสามารถในการประกอบ
กิจวัตรประจำวัน (Barthel Activities of Daily Living: ADL) ของผู้สูงอายุและผู้ที่มี
ภาวะพ่ึงพิงรอบ 12 เดือน ดีขึ้นในลักษณะของการเปลี่ยนกลุ่มจากกลุ่มติดเตียงมาเป็น
กลุ่มติดบ้านหรือกลุ่มติดบ้านมาเป็นกลุ่มสังคม 
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แหล่งข้อมูล1   ฐานข้อมูลโปรแกรม Long Term Care รายงานประจำเดือน กรมอนามัย / สปสช. 
แหล่งข้อมูล2   ระบบฐานข้อมูลโปรแกรม HDC กระทรวงสาธารณสุข 
รายการข้อมูล 1   A = จำนวนตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term 

Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ตามองค์ประกอบ ปี 2566 
รายการข้อมูล 2   B = จำนวนตำบลทั้งหมด 
สูตรคำนวณตัวชี้วัด    สูตรการคำนวณ :   A x 100 

                          B         
ระยะเวลาประเมินผล  ไตรมาส 1, 2, 3 และ 4 
เกณฑ์การประเมิน : ปี 2566: 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
1. ชี้แจงแนวทางการ
ดำเนินงาน LTC 
2. พ้ืนทีมีการดำเนินงาน
พัฒนาระบบการดูแลระยะ
ยาวในชุมชนและพัฒนา
ชมรมผู้สูงอายุ   
3. ผู้สูงอายุ ได้รับการคัด
กรองสุขภาพ ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 30  

1. ผู้สูงอายุได้รับการคัด
กรองสุขภาพ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 
2. LTC ผ่านเกณฑ์ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 60 
 

1. ผู้สูงอายุได้รับการคัด
กรอง ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 
75 
2. LTC ผ่านเกณฑ์ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90  

1. ผู้สูงอายุได้รับการคัด
กรอง ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 
85 
2. LTC ผ่านเกณฑ์ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 98    

วิธีการประเมินผล  1. พ้ืนที่ประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 
2. จังหวัดรับรองผลการประเมิน 

เอกสารสนับสนุน - คู่มือแนวทางการใช้ Blue Book Application กรมอนามัย   
- คู่มือแนวทางการจัดทำ Care Plan Online กรมอนามัย 
- โปรแกรมการบันทึกข้อมูล Long Term Care (3C) กรมอนามัย /สำนักงานหลักประกัน 
   สุขภาพแห่งชาติ 
- คู่มือการใช้โปรแกรม Long Term Care (3C) 
- แนวทางการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยาว 
- คู่มือสนับสนุนการบริหารจัดการระบบบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับ
ผู้สูงอายุ 
  ที่มีภาวะพ่ึงพิงในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
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รายละเอียด 
ข้อมูลพื้นฐาน 
 

 

Baseline data หน่วยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 2564 2565 

ตำบลที่มีระบบการ
ส่งเสริมสุขภาพดูแล
ผู้สูงอายุระยะยาว 
(Long Term Care : 
LTC) ในชุมชนผ่าน
เกณฑ์ 

ร้อยละ 89.00 92.31 98.46 96.92 100 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

ชื่อ – สกุล นางสาวปวีณ์กร  จินรัตน์ โทรศัพท์ที่ท่างาน :  074613127 ต่อ 311 
โทรศัพท์มือถือ : 0954403988   E-mail : khwun555@gmail.com 

หน่วยงานประมวลผล 
และจัดทำข้อมูล 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

คะแนนเต็ม 5 คะแนน 

วิธีการให้คะแนน 
 
 
 
 
 
 

หลักเกณฑ์การให้คะแนนช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน   2   หน่วยต่อ 1 คะแนน 

ร้อยละ 90 เท่ากับ 1 คะแนน 
ร้อยละ 92 เท่ากับ 2 คะแนน 
ร้อยละ 94 เท่ากับ 3 คะแนน 
ร้อยละ 96 เท่ากับ 4 คะแนน 
ร้อยละ 98 เท่ากับ 5 คะแนน 

 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ชื่อ – สกุลนางสาวปวีณ์กร   จินรัตน์ โทรศัพท์ที่ทำงาน :  074613127 ต่อ 311 

โทรศัพท์มือถือ : 0954403988   E-mail : khwun555@gmail.com 

ผู้กำกับตัวชี้วัด ชื่อ – สกุล นายสมคิด  ฤทธิศักดิ์  โทรศัพท์ที่ทำงาน :  074613127 ต่อ 311 

โทรศัพท์มือถือ : 0818970891   E-mail : somkid112510@hotmail.com 

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด ชื่อ – สกุล นายสุนทร  คงทองสังข์  โทรศัพท์ที่ทำงาน :  074613127  

โทรศัพท์มือถือ : 0813689252   E-mail :  
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รหัสตัวช้ีวัด 0516 
ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของประชากรสูงอายุมีแผนส่งเสริมสุขภาพดี (Wellness Plan) 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
ความเชื่อมโยงตัวชี้วัด ( / ) ยุทธศาสตร์ 20 ปี กสธ.    ( / ) ยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 12  

( / ) ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  (   ) ตำบลสุขภาวะ  
(   ) ภารกิจกลุ่มงาน      ( / ) อ่ืน ๆ ....MOU ระดับอำเภอ
...... 

หมวด ( / ) 1. (PP&P Excellence)      (   ) 2. (Service Excellence)  
(   ) 3. (People Excellence)   (   ) 4. (Governance Excellence) 

แผนที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
โครงการที่ 1. โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย 
ระดับการประเมินผล (  / ) ระดับจังหวัด  ( / ) ระดับอำเภอ 
คำนิยามตัวช้ีวัด ผู้สูงอายุ หมายถึง ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ที่มี ADL ≥ 12 คะแนน ทั้งเพศ

ชายและเพศหญิง 
แผนส่งเสริมสุขภาพดี (Wellness  Plan) หมายถึง เครื่องมือในการสร้างความรอบรู้
ด้านสุขภาพ (Health Literacy) แก่ผู้สูงอายุ ซึ่งองค์การอนามัยโลกได้ให้ความหมาย
ของความรอบรู้ด้านสุขภาพ ว่าหมายถึง “ทักษะทางปัญญาและสังคม ซึ่งเป็นตัวกำหนด
แรงจูงใจ และความสามารถของปัจเจกในการแสวงหา ทำความเข้าใจ และการใช้ข้อมูล
เพ่ือส่งเสริมและธำรงไว้ซึ่งการมีสุขภาพดี” 

แผนส่งเสริมสุขภาพดี (Wellness Plan) มีองค์ประกอบการส่งเสริมสุขภาพและ
จัดการปัจจัยเสี่ยง 6 ประเด็น ได้แก่ 

1. ประเด็นโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ 
2. ประเด็นการเคลื่อนไหวของผู้สูงอายุ 
3. ประเด็นสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุ 
4. ประเด็นผู้สูงอายุสมองดี 
5. ประเด็นความสุขของผู้สูงอายุ 
6. ประเด็นสิ่งแวดล้อมท่ีปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุมีแผนส่งเสริมสุขภาพดี (Wellness Plan) หมายถึง ผู้สูงอายุที่มีค่าคะแนน
การประเมินความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวัน (Barthel Index for 
Activities of Daily Living: ADL) ตั้งแต่ 12 คะแนนขึ้นไป (กลุ่มติดสังคม) ได้รับการ
ประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพและจัดทำแผนเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ 
การจัดทำแผนส่งเสริมสุขภาพดี (Wellness  Plan) มีข้ันตอนดังนี้ 

1. ผู้สูงอายุเข้าสู่กระบวนการด้วยความสมัครใจ และได้รับการถ่ายทอดองค์
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ความรู้ 
2. ผู้สูงอายุประเมินตนเองตามแนวทางการประเมิน เพ่ือรับรู้สถานการณ์

สุขภาพ และความเสี่ยงด้านสุขภาพ 
3. จัดทำแผนส่งเสริมสุขภาพดี (Wellness  Plan) ผ่านโปรแกรมที่กรม

อนามัยพัฒนาขึ้น หรือผ่านรูปแบบอื่นๆ 
4. นำแผนส่งเสริมสุขภาพดี (Wellness  Plan) สู่การปฏิบัติจริง  
5. หลังจากปฏิบัติตามแผนฯ แล้ว ผู้สูงอายุดำเนินการประเมินภาวะสุขภาพ

ด้วยตนเอง หรือประเมินร่วมกับเจ้าหน้าที่ 
6. ปรับปรุง /พัฒนาแผนฯ และนำไปปฏิบัติเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย 
7. แลกเปลี่ยนเรียนรู้และบอกต่อแก่เพ่ือนสมาชิกชมรม /กลุ่มทางสังคมของ

ผู้สูงอายุในชุมชน หรือผู้ที่สนใจ 
เสร็จสิ้นกระบวนการ และปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ เพ่ือการมีสุขภาพดี 

เกณฑ์เป้าหมาย
ปีงบประมาณ  

2566 2567 2568 2569 2570 
ร้อยละ 50 ร้อยละ 55 ร้อยละ 60 ร้อยละ 65 ร้อยละ 70 

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) สามารถดูแลตนเอง  
และจัดการสุขภาพตนเองตามแนวทางการส่งเสริมสุขภาพและจัดการความเสี่ยงด้าน
สุขภาพ 
2. เพ่ือส่งเสริมให้สังคม ชุมชน ครอบครัว และผู้สูงอายุ มีความตระหนัก เห็นคุณค่า 
และมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพดูแลตนเอง จัดการสุขภาพตนเองและชุมชน มี
คุณภาพชีวิตที่ดี และมีชีวิตที่ยืนยาว 
3. เพ่ือขับเคลื่อนการดำเนินงานระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาวเชิง
ป้องกัน (Preventive Long Term Care) ด้วยแผนส่งเสริมสุขภาพดี (Wellness  
Plan) 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ที่มี ADL มากกว่าหรือเท่ากับ 12 คะแนน ร้อยละ 
2.5 ของประชากรสูงอายุทั้งหมดของพ้ืนที่ 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1. พื้นที่ดำเนินการคัดกรอง ADL และความเสี่ยงด้านสุขภาพ 9 ด้าน  
2. ร่วมกันจัดทำแผนส่งเสริมสุขภาพดี (Wellness Plan) กับผู้สูงอายุ ด้วยโปรแกรมท่ี
กรมอนามัยพัฒนาขึ้น  
3. กรมอนามัยดำเนินการตรวจสอบความถูกต้อง และรายงานตัวชี้วัดในระบบ Health 
KPI กระทรวงสาธารณสุข 
4. สำนักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย คืนข้อมูลให้กับศูนย์อนามัยเขต และสถาบัน
พัฒนาสุขภาวะเขตเมือง เพื่อส่งคืนข้อมูลให้กับหน่วยงานภาคีเครือข่ายระดับพื้นที่ใน
การนำไปวางแผนการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในระดับพ้ืนที่ต่อไป 
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แหล่งข้อมูล - ระบบฐานข้อมูล Blue Book Application  
- ระบบฐานข้อมูลโปรแกรม HDC กระทรวงสาธารณสุข 
- โปรแกรมรายงาน Wellness plan สำนักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย 

รายการข้อมูล 1 A = จำนวนผู้สูงอายุที่มี ADL ตั้งแต่ 12 คะแนนขึ้นไป และมีปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ อย่าง
น้อย     1 ประเด็น ได้ทำแผนส่งเสริมสุขภาพดี (Wellness Plan) 

รายการข้อมูล 2 B = จำนวนผู้สูงอายุที่มี ADL ตั้งแต่ 12 คะแนนขึ้นไป และมีปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ อย่าง
น้อย    1 ประเด็น       

สูตรคำนวณตัวชี้วัด  สูตรการคำนวณ  ร้อยละของผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค์ 
   =  A x 100 
                B 

ระยะเวลาประเมินผล  พฤศจิกายน 2565 – สิงหาคม 2566   
เกณฑ์การประเมิน : ปี 2566: 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- ชี้แจงแนวทางการ
ดำเนินงานการจัดทำ
แผนส่งเสริมสุขภาพดี 
แก่ผุ้เกี่ยวข้อง 
- พ้ืนที่ดำเนินการคัด
กรอง ADL และประเมิน
ภาวะผู้สูงอายุ และ
ให้บริการตามบริบทของ
ผู้สูงอายุ 
 

- คัดกรองและประเมินภาวะ
ผู้สูงอายุ มากกว่าร้อยละ 60 
- ผู้สูงอายุมแีผนส่งเสริม
สุขภาพดี (Wellness Plan)  
ร้อยละ 30 

- คัดกรองและประเมิน
ภาวะผู้สูงอายุ มากกว่า
ร้อยละ 75 
- ผู้สูงอายุมีแผนส่งเสริม
สุขภาพดี (Wellness 
Plan)  ร้อยละ 40 

- คัดกรองและประเมินภาวะ
ผู้สูงอายุ มากกว่าร้อยละ 90 
- ผู้สูงอายุมีแผนส่งเสริม
สุขภาพดี (Wellness Plan)  
ร้อยละ 50 
- อัตราส่วนของผู้ป่วยติด
สังคมเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 96.0  
- สรุปผลการดำเนินงานและ
วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน
ที่ผ่านจัดทำเป็นข้อเสนอเชิง
นโยบาย 
- วางแผนดำเนินงาน
ปีงบประมาณ 2567 

วิธีการประเมินผล  1. ผู้ปฏิบัติงานระดับพ้ืนที่ดำเนินการคัดกรองความเสี่ยงด้านสุขภาพ และร่วมกันจัดทำ
แผนส่งเสริมสุขภาพดี (Wellness Plan) กับผู้สูงอายุ ในโปรแกรม Wellness Plan ของ
กรมอนามัย 
2. รายงานโปรแกรมการรายงานที่กรมอนามัยพัฒนาขึ้น (ในภายหลัง) รายไตรมาส (3 , 
6, 9, 12 เดือน) 

เอกสารสนับสนุน 1. สมุดบันทึกสุขภาพผู้สูงอายุเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย 
2. คู่มือแนวทางการส่งเสริมสุขภาพดี ชะลอชรา ชีวายืนยาว (Health Promotion & 
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Prevention Wellness Plan) สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และผู้สูงอายุ 
3. คู่มือขับเคลื่อนการดำเนินงานชมรมผู้สูงอายุด้านสุขภาพ 
4. คู่มือการใช้งาน Blue Book Application (สมุดบันทึกสุขภาพผู้สูงอายุ) 

รายละเอียด 
ข้อมูลพื้นฐาน 
 

หมายเหตุ: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 มีการกำหนดการดำเนินงานแผนส่งเสริม
สุขภาพดี (Wellness  Plan) เป็นรายบุคคล ยังไม่ได้คำนวณเป็นร้อยละ 

Baseline data หน่วยวัด 
ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 2562 2563 2564 2565 
จำนวนของผู้สูงอายุ
ที่มีแผนส่งเสริม
สุขภาพดี (Wellness  
Plan) 

ร้อยละ NA NA NA 
82.85 

(ผล 145)  
(เป้า 175) 

59.07 
(ผล 192)  
(เป้า 325) 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

ชื่อ – สกุล นางสาวปวีณ์กร   จินรัตน์ โทรศัพท์ที่ทำงาน :  074613127 ต่อ 311 
โทรศัพท์มือถือ : 0954403988   E-mail : khwun555@gmail.com 

หน่วยงานประมวลผล 
และจัดทำข้อมูล 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

คะแนนเต็ม คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
วิธีการให้คะแนน หลักเกณฑ์การให้คะแนน 

ผ่านเกณฑ์ หมายถึง มีค่าคะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ 3 คะแนน 
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน 5 หน่วยต่อ…1……..คะแนน 

ร้อยละ 30 เท่ากับ 1 คะแนน 
ร้อยละ 35 เท่ากับ 2 คะแนน 
ร้อยละ 40 เท่ากับ 3 คะแนน 
ร้อยละ 45 เท่ากับ 4 คะแนน 
ร้อยละ 50 เท่ากับ 5 คะแนน 

 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ชื่อ – สกุล นางสาวปวีณ์กร   จินรัตน์ โทรศัพท์ที่ทำงาน :  074613127 ต่อ 311 
โทรศัพท์มือถือ : 0954403988             E-mail : somkid112510@hotmail.com 

ผู้กำกับตัวช้ีวัด ชื่อ – สกุล นายสมคิด  ฤทธิศักดิ์            โทรศัพท์ที่ทำงาน :  074613127 ต่อ 311 
โทรศัพท์มือถือ : 0818970891             E-mail : somkid112510@hotmail.com 

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด ชื่อ – สกุล นายสุนทร    คงทองสังข์   โทรศัพท์ที่ทำงาน :  074613127  
โทรศัพท์มือถือ :              E-mail :  
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รหัสตัวช้ีวัด 0517 
ชื่อตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จในการจัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุ ในโรงพยาบาล 

  - รพ.ระดับ M2 ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคลินิกผู้สูงอายุระดับคุณภาพ 
  - รพ.ระดับ F ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคลินิกผู้สูงอายุระดับพื้นฐาน 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
ความเชื่อมโยงตัวชี้วัด ( / ) ยุทธศาสตร์ 20 ปี กสธ.    (   ) ยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 12  

( / ) ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  (   ) ตำบลสุขภาวะ  
( /  ) ภารกิจกลุ่มงาน      (  / ) อ่ืน ๆ ......MOU ระดับ
อำเภอ…… 

หมวด ( / ) 1. (PP&P Excellence)      (   ) 2. (Service Excellence)  
(   ) 3. (People Excellence)   (   ) 4. (Governance Excellence) 

แผนที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
โครงการที่ 1. โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย 
ระดับการประเมินผล (   ) ระดับจังหวัด  (  / ) ระดับอำเภอ  (  ) ตำบล 
คำนิยามตัวช้ีวัด คลินิกผู้สูงอาย ุ หมายถึง การจัดระบบบริการสุขภาพแบบผู้ป่วยนอกในโรงพยาบาลทุกระดับ 

ตามรูปแบบที่กรมการแพทย์กำหนด (ท้ังระดับพื้นฐานและระดับคุณภาพ)   
คลินิกผู้สูงอายุระดับพื้นฐาน หมายถึง การจัดระบบบริการสุขภาพแบบผู้ป่วยนอก ที่
ครอบคลุมประเด็นดังต่อไปนี้ทุกหัวข้อ 
  - มีระบบการคัดกรอง หรือ รับส่งต่อจากระบบการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุระดับชุมชน 
(community screening) 
  - มีการประเมิน วินิจฉัย กลุ่มอาการหรือปัญหาสุขภาพสำคัญของสูงอายุอย่างน้อย 2 จาก 9 
เรื่อง 
  - มีระบบการดูแลรักษา กลุ่มอาการหรือปัญหาสุขภาพสำคัญของสูงอายุอย่างน้อย 2 จาก 9 
เรื่อง 
  - มีคู่มือการดูแลรักษากลุ่มอาการสูงอายุ และ ปัญหาสุขภาพสำคัญของสูงอายุ ไว้ให้
พร้อมใช้อ้างอิงในแผนกผู้ป่วยนอก 
  - มีผู้รับผิดชอบในการประสานงานส่งต่อผู้ป่วยและติดตามให้ผู้ป่วยสูงอายุ ได้รับการ
รักษากลุ่มอาการสูงอายุอย่างเหมาะสม 
คลินิกผู้สูงอายุระดับคุณภาพ หมายถึง มีการจัดบริการคลินิกผู้สูงอายุขึ้นเป็นการเฉพาะ 
โดยผ่านเกณฑ์การประเมินคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ ของกรมการแพทย์ในระดับ 20 คะแนน
ขึ้นไป 
กลุ่มอาการผู้สูงอายุ (Geriatric Syndromes)  หมายถึง อาการหรือปัญหาสุขภาพ
สำคัญของสูงอายุ ที่สำคัญ 9 เรื่อง มีดังนี้  (1) ด้านความคิดความจำ (2) ด้านการ
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เคลื่อนไหวร่างกาย       (3) ด้านการขาดสารอาหาร (4) ด้านการมองเห็น (5) ด้านการได้
ยิน (6) ด้านภาวะซึมเศร้า      (7) ด้านการกลั้นปัสสาวะ (8) ด้านการปฏิบัติกิจวัตร
ประจำวัน (ADL) (9) ช่องปาก 
การดูแลรักษา หมายถึง มีระบบการดูแลรักษา ตั้งแต่การตรวจยืนยัน วินิจฉัยสาเหตุ การ
ตรวจรักษาและการดูแลต่อเนื่องในผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อมหรือภาวะ
พลัดตกหกล้ม  

เกณฑ์เป้าหมาย   
รายการตัวชี้วัด ปีงบประมาณ  

2566 
ปีงบประมาณ  

2567 
ปีงบประมาณ  

2568 
ปีงบประมาณ  

2569 
ปีงบประมาณ  

2570 
1. ภาวะสมองเสื่อม > ร้อยละ 30 > ร้อยละ 40 > ร้อยละ 50 > ร้อยละ 50 > ร้อยละ 50 
2. ภาวะพลัดตกหกล้ม > ร้อยละ 30 > ร้อยละ 40 > ร้อยละ 50 > ร้อยละ 50 > ร้อยละ 50  

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลรักษากลุ่มอาการสูงอายุ (geriatric syndromes) และ
ปัญหาสุขภาพท่ีสำคัญอย่างเหมาะสม หลังจากที่ได้รับการคัดกรองสุขภาพ 
2. ส่งเสริม หรือ คงสมรรถภาพทางร่างกาย สมอง สุขภาพจิต และสังคมของผู้สูงอายุ 
ป้องกันหรือลดการเกิดภาวะพ่ึงพิงในผู้สูงอายุ 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1. รพช./รพท. เปิดให้บริการคลินิกผู้สูงอายุทุกแห่ง และประเมินตนเองตามเกณฑ์มาตรฐาน

คลินิกผู้สูงอายุ ของกรมการแพทย์ 
2. คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการผู้สูงอายุระดับจังหวัด ออกประเมินคลินิกผู้สูงอายุตาม
มาตรฐานของกรมการแพทย์ และรายงานผลการประเมินผ่าน website สถาบันเวชศาสตร์ฯ
ผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ 
2. สถาบันเวชศาสตร์ฯผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ รวบรวม ประเมินผล และออกเป็นรายงาน
ประจำปี และส่งคืนข้อมูลให้กับโรงพยาบาลเป้าหมาย จังหวัด และ เขตสุขภาพ 

แหล่งข้อมูล 1. จากการติดตามการดำเนินงานในโรงพยาบาล 
2. โปรแกรมให้บริการ HDC 
3. สถาบันเวชศาสตร์ฯผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ (website 
http://agingthai.dms.moph.go.th) 

รายการข้อมูล 1 เป็นตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ วัดด้วยระดับความสำเร็จ/การดำเนินการตามเกณฑ์ 
รายการข้อมูล 2 เป็นตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ วัดด้วยระดับความสำเร็จ/การดำเนินการตามเกณฑ์ 
สูตรคำนวณ 
ตัวช้ีวัดย่อย 1  

เป็นตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ วัดด้วยระดับความสำเร็จ/การดำเนินการตามเกณฑ์ 

ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 3 และ 4 ของปีงบประมาณ 2566 
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เกณฑ์การประเมิน ปี 2566            
    โรงพยาบาลทุกระดับมีการจัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุ และให้บริการตามมาตรฐานที่กำหนด         
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- การจัดทำคู่มือการลง
บันทึกข้อมูลคลินิกผู้สูงอายุ 
กรมการแพทย์ 
- ชี้แจงแนวทางการพัฒนา
ระบบบริการคลินิกผู้สูงอายุ 
จังหวัดพัทลุง  

- โรงพยาบาลทุกระดับ 
จัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุ และ
ประเมินระดับตามรูปแบบ
ที่กรมการแพทย์กำหนด 
(ระดับพ้ืนฐาน, ระดับ
คุณภาพ) ร้อยละ 50 

- โรงพยาบาลทุกระดับ 
จัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุ และ
ประเมินระดับตามรูปแบบ
ที่กรมการแพทย์กำหนด 
(ระดับพ้ืนฐาน, ระดับ
คุณภาพ) ร้อยละ 80 

- โรงพยาบาลทุกระดับ 
จัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุ และ
ประเมินระดับตามรูปแบบ
ที่กรมการแพทย์กำหนด 
(ระดับพ้ืนฐาน, ระดับ
คุณภาพ) ร้อยละ 100 

วิธีการประเมินผล :  1. ทำการประเมินตามคู่มือการลงบันทึกข้อมูลคลินิกผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ 
2. เป้าหมายของร้อยละของผู้สูงอายุที่ผ่านการคัดกรองและพบว่าเป็น Geriatric 
Syndromes ได้รับการดูแลรักษาในคลินิกผู้สูงอายุ  

เอกสารสนับสนุน :  1. แนวทางการดูแลรักษากลุ่มอาการสูงอายุ (Geriatric Syndromes) 
2. คู่มือการจัดบริการสุขภาพผู้สูงอายุในสถานบริการสุขภาพ 
3. คู่มือแนวทางการดำเนินงานคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพและประเด็นสำคัญ  
ด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุในแผนกผู้ป่วยนอก 
4. หนังสือ/คู่มือ/เอกสารบรรยายฯลฯ อื่น ๆ สามารถขอรับการสนับสนุนได้ท่ีสถาบัน 
เวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพ่ือผู้สูงอายุ หรือสามารถดาวน์โหลดจาก 
website : http://agingthai.dms.moph.go.th 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 
: 

 

 Baseline data หน่วยวัด 
ผลการดำเนนิงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 2563 2564 2565 

ภาวะสมองเสื่อม ร้อยละ - - - 64.32 
ภาวะหกล้ม ร้อยละ - - - 66.07 
หมายเหตุ – เป็นตัวชี้วัดใหม่ ปี 2565 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

ชื่อ – สกุล นางสาวปวีณ์กร  จินรัตน์ โทรศัพท์ที่ท่างาน :  074613127 ต่อ 311 
โทรศัพท์มือถือ : 0954403988   E-mail : khwun555@gmail.com 

หน่วยงานประมวลผล 
และจัดทำข้อมูล 

1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
2. สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพ่ือผู้สูงอายุ  
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0 2590 6211 - 13 โทรสาร : 0 2591 8277 

คะแนนเต็ม คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
วิธีการให้คะแนน หลักเกณฑ์การให้คะแนน 

   มีการจัดตั้งคลินิกและผ่านเกณฑ์   = 5 คะแนน 
   ไม่มีการจัดตั้งคลิกผู้สูงอายุ           = 0 คะแนน 
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ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ชื่อ – สกุล นางสาวปวีณ์กร   จินรัตน์ โทรศัพท์ที่ทำงาน :  074613127 ต่อ 311 
โทรศัพท์มือถือ : 0954403988             E-mail : somkid112510@hotmail.com 

ผู้กำกับตัวช้ีวัด ชื่อ – สกุล นายสมคิด  ฤทธิศักดิ์            โทรศัพท์ที่ทำงาน :  074613127 ต่อ 311 
โทรศัพท์มือถือ : 0818970891             E-mail : somkid112510@hotmail.com 

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด ชื่อ – สกุล นายสุนทร    คงทองสังข์   โทรศัพท์ที่ทำงาน :  074613127  
โทรศัพท์มือถือ :              E-mail :  
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รหัสตัวช้ีวัด 0518 
ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของผู้สูงอายุที่ผ่านการคัดกรอง พบว่าเสี่ยงต่อการเกิดภาวะสมองเสื่อมหรือ

ภาวะหกล้มและได้รับการดูแลรักษาในคลินิกผู้สูงอายุ  
1. ร้อยละของผู้สูงอายุที่ผ่านการคัดกรอง พบว่าเสี่ยงต่อการเกิดภาวะสมองเสื่อม

และ 
ได้รับการดูแลรักษาในคลินิกผู้สูงอายุ 
     2. ร้อยละของผู้สูงอายุที่ผ่านการคัดกรอง พบว่าเสี่ยงต่อการเกิดภาวะหกล้มและ 
ได้รับการดูแลรักษาในคลินิกผู้สูงอายุ 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
ความเชื่อมโยงตัวชี้วัด ( / ) ยุทธศาสตร์ 20 ปี กสธ.    ( / ) ยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 12  

( / ) ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  (   ) ตำบลสุขภาวะ  
( /  ) ภารกิจกลุ่มงาน      (   ) อ่ืน ๆ MOU ระดับอำเภอ. 

หมวด ( / ) 1. (PP&P Excellence)      (   ) 2. (Service Excellence)  
(   ) 3. (People Excellence)   (   ) 4. (Governance Excellence) 

แผนที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
โครงการที่ 1. โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย 
ระดับการประเมินผล (   ) ระดับจังหวัด  (  / ) ระดับอำเภอ  (  ) ตำบล 
คำนิยามตัวช้ีวัด คลินิกผู้สูงอาย ุ หมายถึง  การจัดระบบบริการสุขภาพแบบผู้ป่วยนอกในโรงพยาบาลทุกระดับ 

ตามรูปแบบที่กรมการแพทย์กำหนด (ท้ังระดับพื้นฐานและระดับคุณภาพ ตามที่กรมการ
แพทย์กำหนด)  
กลุ่มอาการผู้สูงอายุ (Geriatric Syndromes)  หมายถึง  ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง
กลุ่มอาการและปัญหาสุขภาพสำคัญผู้สูงอายุในคลินิกผู้สูงอายุ และมีความเสี่ยงต่อการ
เกิดภาวะสมองเสื่อม (1) หรือภาวะพลัดตกหกล้ม (2)  
การดูแลรักษา หมายถึง มีระบบการดูแลรักษา ตั้งแต่การตรวจยืนยัน วินิจฉัยสาเหตุ การ
ตรวจรักษาและการดูแลต่อเนื่องในผู้สูงอายุที่มีเสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อมหรือภาวะพลัดตก
หกล้ม  

เกณฑ์เป้าหมาย   
รายการตัวชี้วัด ปีงบประมาณ  

2566 
ปีงบประมาณ  

2567 
ปีงบประมาณ  

2568 
ปีงบประมาณ  

2569 
ปีงบประมาณ  

2570 
1. ภาวะสมองเสื่อม > ร้อยละ 30 > ร้อยละ 40 > ร้อยละ 50 > ร้อยละ 50 > ร้อยละ 50 
2. ภาวะพลัดตกหกล้ม > ร้อยละ 30 > ร้อยละ 40 > ร้อยละ 50 > ร้อยละ 50 > ร้อยละ 50  

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลรักษากลุ่มอาการสูงอายุ (geriatric syndromes) และ
ปัญหาสุขภาพท่ีสำคัญอย่างเหมาะสม หลังจากที่ได้รับการคัดกรองสุขภาพ 
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2. ส่งเสริม หรือ คงสมรรถภาพทางร่างกาย สมอง สุขภาพจิต และสังคมของผู้สูงอายุ 
ป้องกันหรือลดการเกิดภาวะพ่ึงพิงในผู้สูงอายุ 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1. คณะประเมินคลินิกผู้สูงอายุ รายงานผลการประเมินผ่าน website สถาบันเวชศาสตร์ฯ

ผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ 
2. สถาบันเวชศาสตร์ฯผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ รวบรวม ประเมินผล และออกเป็นรายงาน
ประจำปี และส่งคืนข้อมูลให้กับโรงพยาบาลเป้าหมาย จังหวัด และ เขตสุขภาพ 

แหล่งข้อมูล Website สถาบันเวชศาสตร์ฯผู้สูงอายุ กรมการแพทย์  
(website http://agingthai.dms.moph.go.th) 

รายการข้อมูล 1 A = จำนวนผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะสมองเสื่อมและได้รับการดูแลรักษาใน
คลินิกผู้สูงอายุ 

รายการข้อมูล 2 B = จำนวนผู้สูงอายุทั้งหมดที่ได้รับการคัดกรองและมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะสมอง
เสื่อม 

รายการข้อมูล 3 C = จำนวนผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะพลัดตกหกล้มและได้รับการดูแลรักษา
ในคลินิกผู้สูงอายุ 

รายการข้อมูล 4 D = จำนวนผู้สูงอายุทั้งหมดที่ได้รับการคัดกรองและมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะพลัดตก
หกล้ม 

สูตรคำนวณ 
ตัวช้ีวัดย่อย 1  

ร้อยละของจำนวนผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะสมองเสื่อมและได้รับการดูแล
รักษาในคลินิกผู้สูงอายุ = (A/B) x 100  

สูตรคำนวณ 
ตัวช้ีวัดย่อย 2 

ร้อยละของจำนวนผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะพลัดตกหกล้มและได้รับการดูแล
รักษาในคลินิกผู้สูงอายุ = (C/D) x 100 

ระยะเวลาประเมินผล รายงานเป็นรายไตรมาส 
เกณฑ์การประเมิน ปี 2566            
    ผู้สูงอายุที่ผ่านการคัดกรอง พบว่าเสี่ยงต่อการเกิดภาวะสมองเสื่อมและภาวะหกล้ม ได้รับการดูแลรักษาในคลินิก
ผู้สูงอายุ         

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
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- การจัดทำคู่มือการลง
บันทึกข้อมูลคลินิกผู้สูงอายุ 
กรมการแพทย์ 
- ชี้แจงแนวทางการพัฒนา
ระบบบริการคลินิกผู้สูงอายุ 
จังหวัดพัทลุง  
- พ้ืนที่จัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุ 
และประเมินระดับตาม
รูปแบบที่กรมการแพทย์
กำหนด (ระดับพ้ืนฐาน, 
ระดับคุณภาพ) 

- ดำเนินการคัดกรองตาม 
Community Screening  
อย่างน้อย ร้อยละ 60 
- ผู้สูงอายุที่ผ่านการคัด
กรอง พบว่าเสี่ยงต่อการ
เกิดภาวะสมองเสื่อม ได้รับ
การดูแลรักษาในคลินิก
ผู้สูงอายุ > ร้อยละ 25 
- ผู้สูงอายุที่ผ่านการคัด
กรอง พบว่าเสี่ยงต่อการ
เกิดภาวะหกล้ม ได้รับการ
ดูแลรักษาในคลินิก
ผู้สูงอายุ > ร้อยละ 25 

- ดำเนินการคัดกรองตาม 
Community Screening  
อย่างน้อย ร้อยละ 75 
- ผู้สูงอายุที่ผ่านการคัด
กรอง พบว่าเสี่ยงต่อการ
เกิดภาวะสมองเสื่อม ได้รับ
การดูแลรักษาในคลินิก
ผู้สูงอายุ > ร้อยละ 27.5 
- ผู้สูงอายุที่ผ่านการคัด
กรอง พบว่าเสี่ยงต่อการ
เกิดภาวะหกล้ม ได้รับการ
ดูแลรักษาในคลินิก
ผู้สูงอายุ > ร้อยละ 27.5 

- ดำเนินการคัดกรองตาม 
Community Screening  
อย่างน้อย ร้อยละ 90 
- ผู้สูงอายุที่ผ่านการคัด
กรอง พบว่าเสี่ยงต่อการ
เกิดภาวะสมองเสื่อม ได้รับ
การดูแลรักษาในคลินิก
ผู้สูงอายุ > ร้อยละ 30 
- ผู้สูงอายุที่ผ่านการคัด
กรอง พบว่าเสี่ยงต่อการ
เกิดภาวะหกล้ม ได้รับการ
ดูแลรักษาในคลินิก
ผู้สูงอายุ > ร้อยละ 30 

วิธีการประเมินผล :  1. ทำการประเมินตามคู่มือการลงบันทึกข้อมูลคลินิกผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ 
2. เป้าหมายของร้อยละของผู้สูงอายุที่ผ่านการคัดกรองและพบว่าเป็น Geriatric 
Syndromes ได้รับการดูแลรักษาในคลินิกผู้สูงอายุ  

เอกสารสนับสนุน :  1. แนวทางการดูแลรักษากลุ่มอาการสูงอายุ (Geriatric Syndromes) 
2. คู่มือการจัดบริการสุขภาพผู้สูงอายุในสถานบริการสุขภาพ 
3. คู่มือแนวทางการดำเนินงานคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพและประเด็นสำคัญ  
ด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุในแผนกผู้ป่วยนอก 
4. หนังสือ/คู่มือ/เอกสารบรรยายฯลฯ อื่น ๆ สามารถขอรับการสนับสนุนได้ท่ีสถาบัน 
เวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพ่ือผู้สูงอายุ หรือสามารถดาวน์โหลดจาก 
website : http://agingthai.dms.moph.go.th 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 
: 

 

 Baseline data หน่วยวัด 
ผลการดำเนนิงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 2563 2564 2565 

ภาวะสมองเสื่อม ร้อยละ - - - 64.32 
ภาวะหกล้ม ร้อยละ - - - 66.07 
หมายเหตุ – เป็นตัวชี้วัดใหม่ ปี 2565 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

ชื่อ – สกุล นางสาวปวีณ์กร  จินรัตน์ โทรศัพท์ที่ท่างาน :  074613127 ต่อ 311 
โทรศัพท์มือถือ : 0954403988   E-mail : khwun555@gmail.com 

หน่วยงานประมวลผล 
และจัดทำข้อมูล 

1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
2. สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพ่ือผู้สูงอายุ  
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0 2590 6211 - 13 โทรสาร : 0 2591 8277 
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คะแนนเต็ม คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
วิธีการให้คะแนน หลักเกณฑ์การให้คะแนน 

ผ่านเกณฑ์ หมายถึง มีค่าคะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ 3 คะแนน 
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน 5 หน่วยต่อ…1……..คะแนน 

ร้อยละ 20 เท่ากับ 1 คะแนน 
ร้อยละ 22.5 เท่ากับ 2 คะแนน 
ร้อยละ 25 เท่ากับ 3 คะแนน 
ร้อยละ 27.5 เท่ากับ 4 คะแนน 
ร้อยละ 30 เท่ากับ 5 คะแนน 

 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ชื่อ – สกุล นางสาวปวีณ์กร   จินรัตน์ โทรศัพท์ที่ทำงาน :  074613127 ต่อ 311 
โทรศัพท์มือถือ : 0954403988             E-mail : somkid112510@hotmail.com 

ผู้กำกับตัวช้ีวัด ชื่อ – สกุล นายสมคิด  ฤทธิศักดิ์            โทรศัพท์ที่ทำงาน :  074613127 ต่อ 311 
โทรศัพท์มือถือ : 0818970891             E-mail : somkid112510@hotmail.com 

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด ชื่อ – สกุล นายสุนทร    คงทองสังข์   โทรศัพท์ที่ทำงาน :  074613127  
โทรศัพท์มือถือ :              E-mail :  
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รหัสตัวช้ีวัด 0519 
ชื่อตัวชี้วัด อัตราตายทารกแรกเกิดอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ28วัน 
ระดับการประเมินผล รพท. , รพช. 
คำนิยามตัวช้ีวัด ทารกแรกเกิด หมายถึง ทารกน้ำหนักมากกว่าหรือเทากับ500กรัม ที่เกิดมามีชีวิตใน 

โรงพยาบาล สป.สธ. (รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.) 

เกณฑ์เป้าหมาย 

 

ปีงบประมาณ 
2566 

ปีงบประมาณ 
2567 

ปีงบประมาณ 
2568 

ปีงบประมาณ 
2569 

ปีงบประมาณ 
2570 

< 3.6 ต่อ 
1,000ทารกมี
แรกเกิดมีชีพ 

< 3.6 ต่อ 1,000
ทารกแรกเกิดมี
ชีพ 

< 3.6 ต่อ 
1,000ทารกแรก
เกิดมีชีพ 

< 3.6 ต่อ 
1,000ทารกแรก
เกิดมีชีพ 

< 3.6 ต่อ 
1,000ทารกแรก
เกิดมีชีพ 

วัตถุประสงค์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดูแลรักษาทารกแรกเกิดใหทั่วถึงครอบคลุมทุกเขตบริการ 
สุขภาพ 

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

ทารกท่ีคลอดและมีชีวิตจนถึง 28 วัน สป.สธ. (รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.) 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล  1. จัดเก็บรวบรวมขอมล โดยทมนเทศและตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และ 
กรมการแพทย์ 
2. โรงพยาบาลจดเก็บขอมลตามระบบปกติของโรงพยาบาล และส่งข้อมล 43 แฟ้มเขา ระบบ 

Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุขและ กบรส. 

แหล่งข้อมูล รพท. , รพช  ระบบรายงานHDC 
รายการข้อมูล 1 A = จํานวนทารกท่ีเสียชีวิต < 28 วัน 
รายการข้อมูล 2 B =  จํานวนทารกแรกเกิดมีชพี 
สูตรคำนวณตัวชี้วัด  (A/B)  x 1000  
ระยะเวลาประเมินผล  ไตรมาส 1 2  3 และ 4 

เกณฑ์การประเมิน : ปี 2566 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
< 3.6 ต่อ 1,000 ทารก

แรกเกิดมีชีพ 
< 3.6 ต่อ 1,000ทารก

แรกเกิดมีชีพ 
< 3.6 ต่อ 1,000ทารก

แรกเกิดมีชีพ 
< 3.6ต่อ 1,000ทารกแรก

เกิดมีชีพ 

วิธีการประเมินผล  1. ประชุมทําเขาใจตัวช้ีวัด 
2. ส่งขอมูลครบทุกรพ. 

3. มีการตรวจสอบความถูกตองของขอมูล 
 4. มีการสรุปขอมูล 

เอกสารสนับสนุน 1. แนวทางพัฒนาระบบบูรการสุขภาพทารกแรกเกด 
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2. ยุทธศาสตรตัวชี้วัด และแนวทางการจัดเก็บขอมูล กระทรวงสาธารณสุข 

รายละเอียด 
ข้อมูลพื้นฐาน 
 

 

Baseline data หน่วย
วัด 

ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 2564 2565 

ทารกตายต่ำกว่าหรือเท่ากับ 
28 วัน < 3.6 ต่อ 1,000 

ร้อยละ 3.47 5.64 5.72 6.54 2.23 

ผู้ให้ข้อมูลทาง
วิชาการ/ผู้
ประสานงานตัวช้ีวัด 

นางมานิตา    เสรีประเสริฐ       ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญ                                             
 

หน่วยงานประมวลผล 
และจัดทำข้อมูล 

สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดพัทลุง 

คะแนนเต็ม คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
วิธีการให้คะแนน หลักเกณฑ์การให้คะแนน ผ่านเกณฑ์อย่างน้อยร้อยละ< 3.6 ต่อ1,000ทารกแรกเกิดมีชีพ 

ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน  0. 5   หน่วยต่อ 1 คะแนน 
ร้อยละ < 5.6 เท่ากับ 1 คะแนน 
ร้อยละ < 5.1 เท่ากับ 2 คะแนน 
ร้อยละ < 4.6 เท่ากับ 3 คะแนน 
ร้อยละ < 4.1 เท่ากับ 4 คะแนน 
ร้อยละ < 3.6 เท่ากับ 5 คะแนน 

 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ชื่อ – สกุล :   นาง มานิตา   เสรีประเสริฐ โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 311  
โทรศัพท์มือถือ :   080 -9191582 E-mail : manita18wan@gmail.com 

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

ชื่อ – สกุล :   นายสมคิด    ฤทธิศักดิ์ โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 311  
โทรศัพท์มือถือ : 081 - 897 0891    E-mail : somkid112510@hotmail.com 

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(รอง นพ.สสจ.) 

ชื่อ – สกุล นายสุนทร  คงทองสังข์ โทรศัพท์ที่ทำงาน :  074613127 
โทรศัพท์มือถือ : 0813689252 E-mail : 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:manita18wan@gmail.com
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รหัสตัวช้ีวัด 0520 
ชื่อตัวชี้วัด  ร้อยละการให้การดูแลตามแผนการดูแลล่วงหน้า (Advance Care Planning)  

ในผู้ป่วยประคับประคองอย่างมีคุณภาพ 
คำนิยาม  การดูแลตามแผนการดูแลล่วงหน้า (Advance Care Planning) ในผู้ป่วย

ประคับประคองอย่างมีคุณภาพ คือ ทีมผู้ให้การดูแลทำ Advance Care Planning 

(ACP) ด้วยกระบวนการ Family Meeting ให้แก่ผู้ป่วยระยะประคับประคอง/ระยะ

ท้าย (ICD-10 Z51.5) ตามมาตรฐานการวางแผนการดูแลล่วงหน้าสำหรับประเทศไทย 

และบันทึกรหัส ICD-10 Z71.8 ในเวชระเบียน ส่งเข้า HDC และดำเนินการตามความ

ประสงค์ของผู้ป่วยตามบริบทที่สามารถจัดการบริการได้  

โรงพยาบาลตองดำเนินการทีแ่สดงถึงคุณภาพการบริการ ดังนี้ 

  1. มีการทำ Advance Care Planning (ACP) เป็นลายลักษณอักษรด้วยกระบวนการ 

Family Meeting ตามมาตรฐานการวางแผนการดูแลล่วงหน้าสำหรับประเทศไทย  

รวมทั้งบันทึกไว้ในเวชระเบียน และ/หรือ มีการใช้แนวทางการปฏิบัติงานของผู้

ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ของสถานบริการสาธารณสุข เรื่อง 

หนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพ่ือยืดการตายในวาระ

สุดท้ายของชีวิต (มาตรา 12  แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550) และ

บันทึกในระบบ E-claim บันทึกรหัส ICD-10 Z71.8 และส่งข้อมูลเข้า HDC รวมทั้งส่ง

ต่อข้อมูลแผนการดูแลไปยังจุดบริการต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้ป่วยประคับประคองระยะท้ายทุก

กลุ่มวัย ทั้งกรณีผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยที่รับการดูแลที่บ้าน ได้รับการดูแลตาม

ความประสงค์ของผู้ป่วยตามบริบทที่สามารถจัดการบริการได้ จนถึงวาระสุดท้ายตาม

แผนการดูแลล่วงหน้า 

  2. มีบุคลากรในทีมการดูแลประคับประคองที่สามารถจัดทำกระบวนการประชุม

ครอบครัว (Family Meeting) เพ่ือการวางแผนการดูแลล่วงหน้า (Advance Care 

Planning) และให้การดูแลอย่างมีคุณภาพ ดังนี้ 

2.1. โรงพยาบาลระดับ A/S มีแพทย์ที่มีความรู้ด้าน PC ปฏิบัติงาน full time  

อย่างน้อย 3-4 คน โรงพยาบาลระดับ M/F มีแพทย์ที่มีความรู้ด้าน PC ปฏิบัติงาน full-

time(M1)/part time(M2,F) อย่างน้อย 1 คน 

2.2. โรงพยาบาลระดับ A, S มีพยาบาล PC ปฏิบัติงาน full time อย่างน้อย 3-4 

คน โรงพยาบาลระดับ M,F มีพยาบาล PC ปฏิบัติงาน fulltime/part time อย่างน้อย 

1 คน 

2.3. โรงพยาบาลทุกระดับ มีเภสัชกรร่วมทีมดูแลผู้ป่วย PC อย่างน้อย 1 คน และ
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มีทีมสหวิชาชีพร่วมดูแลตามบริบท 

2.4. โรงพยาบาลทุกระดับ มีการกำหนดโครงสร้างการบริหารบุคลากรงาน PC ใน

รูปแบบคณะกรรมการ ศูนย์ งาน หรือกลุ่มงาน ที่สามารถดำเนินการได้คลองตัว 

  3. มีการวินิจฉัยเมื่อผู้ป่วยเข้าสู่ระยะประคับประคอง (ICD-10 Z51.5) ตามกลุ่มโรค ที่

องค์การอนามัยโลกให้ความสำคัญ โดยใช้แนวทางการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง

ระยะท้าย กรมการแพทย์ ดังนี้  

 

  3.1 กลุ่มโรคมะเร็งระยะแพร่กระจาย ICD-10 รหัส C00-C96 หรือ D37-

D48 

         3.2 กลุมโรคระบบประสาท (Neurological Disease) หลอดเลือดสมอง

แตก/ ตีบ (Stroke) ICD-10 รหัส I60-I69 และ (Dementia) ICD-10 รหัส F03 

3.3 โรคไตในกลุมที่มีภาวะไตวายเรื้อรัง ICD 10 รหัส N18.5 

3.4 โรคถุงลมโป่งพอง (COPD) ICD-10 รหัส J44 

3.5 ภาวะหัวใจลมเหลว (Congestive Heart Failure) ICD-10 รหัส I50 

3.6 ภาวะตับล้มเหลว Hepatic failure รหัส K72 หรือ alcoholic hepatic 

failure (K70.4) หรือ hepatic failure with toxic liver disease (K71.7) 

3.7 ภาวะเอดส์เต็มขั้น (Full-Blown AIDS/ Progression of AIDS) รหัส B20-

B24 ยกเว้น B23.0, B23.1 

3.8 ผู้สูงอายุ (อายุ > 60 ปี) ที่เจ็บป่วยใน 7 กลุ่มโรคตามข้อ 3.1-3.7 หรือภาวะ

พ่ึงพิง ICD-10 รหัส R54 เข้าสู่ระยะประคับประคอง 

3.9 ผู้ป่วยเด็ก (อายุ 0-14 ป) ประคับประคองระยะท้าย 

  4. มีรายการยา Opioid ตลอดจนยาจำเป็นอ่ืนๆ ตามที่กำหนดในคำแนะนำของ

องค์การอนามัยโลก/กระทรวงสาธารณสุข ในบัญชียาของโรงพยาบาล และพร้อม

ดำเนินการสั่งซื้อยาจาก อย. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และมีการจัดการอาการปวด 

และ/หรือ อาการรบกวน โดยใช้ opioid ในผู้ป่วยระยะท้าย (ติดตามผลการดำเนินการ

จาก HDC เกณฑ์ร้อยละ 40) พัฒนาศักยภาพหน่วยบริการประจำให้สามารถรับ

ค่าชดเชยยามอร์ฟีนสำหรับผู้ป่วยมะเร็งระยะประคับประคองตามแนวทางที่ สปสช 

กำหนด เพ่ือเพ่ิมการเข้าถึงยาที่ใช้ในการจัดการอาการปวด/อาการไม่สุขสบายของ

ผู้ป่วย 

  5. มีการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองระยะท้ายต่อเนื่องที่บ้านหรือชุมชน และ

บันทึกรหัส การเยี่ยมบ้าน (1AXXX) ในเวชระเบียน (HIS) ส่งเข้า HDC ในแฟ้ม 
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community service และบันทึกในระบบ E-claim (ติดตามผลการดำเนินการจาก 

HDC เกณฑ์ร้อยละ 35) 

* เมื่อดำเนินการตามข้อ 4-5 หน่วยบริการประจำมีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยการบริการแบบ

ประคับประคองตามระยะเวลาก่อนเสียชีวิตตามแนวทางที่ สปสช กำหนด   

  6. มีเครือข่ายบูรณาการการดูแลประคับประคองเพ่ือการบริหารคลังยามอร์ฟีน  และ

ร่วมกับหน่วยงานราชการ หรือภาคประชาสังคม หรืออาสาสมัครดูแลผู้ป่วย   เพ่ือการ

จัดการอุปกรณ์ และการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน 

  7. มีการจัดบริการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกในการดูแลประคับประคอง โดย
มีการบันทึกหัตถการการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคด้วยแพทย์แผนไทย ICD-10TM 
รหัส U778-779, แพทย์แผนจีน รหัส U78-79 (ติดตามผลการดำเนินการ  จาก HDC 
โดยกรมการแพทย์แผนไทย) 
 
 
 

เกณฑ์เป้าหมาย :  
ปีงบประมาณ 66 ปีงบประมาณ 67 ปีงบประมาณ 68 ปีงบประมาณ 69 ปีงบประมาณ 70 
มากกว่าหรือเท่ากับ 

ร้อยละ 55 
มากกว่าหรือเท่ากับ 

ร้อยละ 60 
มากกว่าหรือเท่ากับ 

ร้อยละ 70 
มากกว่าหรือเท่ากับ 

ร้อยละ 75 
มากกว่าหรือเท่ากับ 

ร้อยละ 80 
 

วัตถุประสงค์  เพ่ือให้ผู้ป่วยระยะท้ายได้รับการดูแลรักษาแบบประคับประคองที่มีคุณภาพ โดย
ผู้ป่วยและครอบครัวมีส่วนร่วมในการวางแผนการรักษาตนเองล่วงหน้า (Advance 
Care Planning) ผ่านกระบวนการประชุมครอบครัว และได้รับการดูแลแบบองค์
รวมตามแผน มีโอกาสได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน เพ่ือการมีคุณภาพชีวิตที่ดีตาม
ความประสงค์จนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกระดับ ร่วมพัฒนาการดูแลในรูปแบบ
เครือข่ายระดับ อำเภอ จังหวัด และเขตสุขภาพ 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล เก็บข้อมูลและรายงานผล ระดับอำเภอ จังหวัด และเขตสุขภาพ จากระบบ Health 
data center โดยสานักงานสาธารณสุขจังหวัด ปัจจัยที่ส่งผลต่อตัวชี้วัด คือ กำกับ   
ดูแลการกรอกข้อมูลในเวชระเบียนของโรงพยาบาลให้ถูกต้องตามรหัสมาตรฐาน และ
นำส่งข้อมูลแฟ้มการวินิจฉัยโรค แฟ้มยา และแฟ้มการติดตามเยี่ยมบ้าน ใน 43 แฟ้ม   
ให้ครบถ้วน 

แหล่งข้อมูล Health data center https://hdcservice.moph.go.th รายงานมาตรฐาน 
ข้อมูลตอบสนอง service plan สาขา Intermediate และ palliative care ร้อย
ละการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคอง มีกิจกรรม Family Meeting และ
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มีการทำ Advance Care Planning (ACP) ร่วมกับผู้ป่วยและครอบครัว 
(workload) 

รายการข้อมูล 1 A = จำนวนผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกในกลุ่มโรคท่ีกำหนด ที่ได้รับการวินิจฉัยระยะ

ประคับประคอง (Z51.5) และ ได้รับการจัดทำ Advance Care Planning 

ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลการวินิจฉัยโรคของโรงพยาบาล ตาม ICD 10 รหัส Z71.8 
เฉพาะรายใหม่ของปีงบประมาณ ไม่นับรายครั้ง/ซ้ำ 

รายการข้อมูล 2 B = จำนวนผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกในกลุ่มโรคท่ีกำหนด ที่ได้รับการวินิจฉัยระยะ
ประคับประคอง (Z51.5) ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลการวินิจฉัยโรคของโรงพยาบาล  
ตาม ICD 10 ที่กำหนดตาม service plan ที่เก่ียวข้อง คือ ICD-10 C00-C96, D37-
D48, I60-I69, F03, N18.5, J44, I50, K72, K70.4, K71.7, B20-B24(ยกเว้น 
B23.0, B23.1), R54 และผู้ป่วยอายุ 0-14 ปี (ที่วินจิฉัย Z515 ร่วมดว้ย) เฉพาะราย
ใหม่ของปีงบประมาณ      ไม่นับรายครั้ง/ซ้ำ 

สูตรคำนวณตัวชี้วัด (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล รายงานเป็นรายไตรมาส 
เกณฑ์การประเมิน : 
ปี 2566: 

ปี 2567: 

ปี 2568: 

ปี 2569: 

ปี 2570: 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- มากกว่าหรือเท่ากับ 

ร้อยละ 55 
มากกว่าหรือเท่ากับ 

ร้อยละ 55 
มากกว่าหรือเท่ากับ 

ร้อยละ 55 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- มากกว่าหรือเท่ากับ 

ร้อยละ 60 
มากกว่าหรือเท่ากับ 

ร้อยละ 60 
มากกว่าหรือเท่ากับ 

ร้อยละ 60 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- มากกว่าหรือเท่ากับ 

ร้อยละ 70 
มากกว่าหรือเท่ากับ 

ร้อยละ 70 
มากกว่าหรือเท่ากับ 

ร้อยละ 70 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- มากกว่าหรือเท่ากับ 

ร้อยละ 75 
มากกว่าหรือเท่ากับ 

ร้อยละ 75 
มากกว่าหรือเท่ากับ 

ร้อยละ 75 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
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- มากกว่าหรือเท่ากับ 
ร้อยละ 80 

มากกว่าหรือเท่ากับ 
ร้อยละ 80 

มากกว่าหรือเท่ากับ 
ร้อยละ 80 

วิธีการประเมินผล :  1. การตรวจราชการ โดยทีมนิเทศและตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุข และ
กรมการแพทย์ 
2. การติดตามผ่านอนุกรรมการระบบบริการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบ
ประคับประคอง กระทรวงสาธารณสุข 
3. การติดตามโดยคณะกรรมการ service plan การดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประ
คับ ประคองเขตสุขภาพ และจังหวัด 
4. การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล สรพ disease specific certification / 
provincial network certification 

เอกสารสนับสนุน :  1. มาตรฐานการวางแผนการดูแลล่วงหน้าสำหรับประเทศไทย พศ.2565. 
https://www.nationalhealth.or.th/sites/default/files/upload_files/ACP_Pag
es.pdf  
2. คู่มือการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองและระยะท้าย (สำหรับบุคลากรทาง
การแพทย์) กรมการแพทย์  

 
3.  คำแนะนำแนวทางการบริหารจัดการระบบยาในการดูแลผู้ป่วยประคับประคอง
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
(http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/files/palliativecar
edrugsystem2561_edited030562.pdf ) 
4. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines) : 
Palliative Care Version 1.2016 
ที่ https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/palliative.pdf  
5. แนวทางการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองสำหรับพยาบาลทั่วไป: Clinical 
nursing practice guidelines for stroke. สถาบันประสาทวิทยา.พ.ศ.2558 ที่  
https://rbpho.moph.go.th/upload-file/doc/files/011518-1453-9113.pdf 
6.  A Guide to Children’s Palliative Care (Fourth Edition). International 
Children’s Palliative Care Network and the Royal College of Paediatrics 
and Child Health (RPCH), 2018.ที่  
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https://www.togetherforshortlives.org.uk /wp-
content/uploads/2018/03/TfSL-A-Guide-to-Children’s-Palliative-Care-
Fourth-Edition-5.pdf 
7.  Palliative care guideline, self-assessment workbook ศูนย์การุณรักษ์ 
และกรมการแพทย์ 
8.  World Health Organization. (1986). Cancer pain relief. Geneva: 
World Health Organization. 
Http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43944/9241561009_e
ng.pdf  
9.  World Health Organization Essential Medicines in Palliative Care 
http://www.who.int/selection_medicines/committees/expert/19/applic
ations/PalliativeCare_8_A_R.pdf   
10. คู่มือแนวทางการตรวจนิเทศงาน กรมการแพทย์ (Smart Inspection 
Guideline) 
สำนักนิเทศระบบการแพทย์ กรมการแพทย์  
 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน baseline 
data 

หน่วยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 2564 2565 

- ร้อยละ 100 50.53 66.41 
 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ช่ือ – สกุล :  นางอมรรัตน์  ฤทธิ์ทอง โทรศัพท์ท่ีท่างาน : 074613127ต่อ310 

โทรศัพท์มือถือ : 0918493098  E-mail : Muk850@gmail.com 

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด 

(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

ช่ือ – สกุล : นายสมคดิ     ฤทธิศักดิ์ โทรศัพท์ท่ีท่างาน :074613127 ต่อ 311   

โทรศัพท์มือถือ : 0818970891    E-mail : somkid112510@hotmail.com  

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด 

(รอง นพ.สสจ.) 

ช่ือ – สกุล : นายสุนทร  คงทองสังข ์ โทรศัพท์ท่ีท่างาน : 074613127 ต่อ 203 

โทรศัพท์มือถือ :  0819637742 E-mail : tongsang@health.moph.go.th 
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รหัสตัวช้ีวัด 0521 
ชื่อตัวชี้วัด  ร้อยละของ ผู้ป่วย Intermediate care * ได้รับการบริบาลฟื้นสภาพและติดตาม 

จนครบ 6 เดือน หรือจน Barthel index = 20 ก่อนครบ 6 เดือน 
คำนิยาม การบริบาลฟื้นสภาพระยะกลาง (Intermediate care; IMC) หมายถึง การบริบาลฟื้น

สภาพผู้ป่วยระยะกลางที่มีอาการทางคลินิกผ่านพ้นภาวะวิกฤติและมีอาการคงท่ี  

แต่ยังคงมีความผิดปกติของร่างกายบางส่วนอยู่และมีข้อจำกัดในการปฏิบัติกิจกรรมใน

ชีวิตประจำวัน จำเป็นต้องได้รับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์โดยทีมสหวิชาชีพ 

(multidisciplinary approach) อย่างต่อเนื่องจนครบ 6 เดือน ตั้งแต่ในโรงพยาบาลจนถึง

ชุมชน เพื่อเพ่ิมสมรรถนะร่างกาย จิตใจ ในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน และลดความพิการ

หรือภาวะทุพพลภาพ รวมทั้งกลับสู่สังคมได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยมีการให้บริการผู้ป่วย 

ระยะกลางใน รพ.ทุกระดับ (A, S: เป็นโรงพยาบาลแม่ข่าย M, F: โรงพยาบาลลูกข่ายและ

ให้บริการ intermediate bed/ward) 

*ผู้ป่วย Intermediate care หมายถึง ผู้ป่วย Stroke, Traumatic Brain Injury, 

Spinal Cord Injury รายใหม่ หรือกลับเป็นซ้ำภายในระยะเวลา 6 เดือน และ Fragility 

hip fracture รายใหม่หรือกลับเป็นซ้ำทั้งหมดทุกรายที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

ภายในจังหวัดทีร่อดชีวิตและมีคะแนน Barthel index <15 รวมทั้งคะแนน Barthel 

index ≥15 with multiple impairments 

Intermediate ward คือ การให้บริการ Intensive inpatient rehabilitation program 

หมายถึง ผู้ป่วยได้รับการฟ้ืนฟูแบบผู้ป่วยใน อย่างน้อยวันละ 3 ชั่วโมง และอย่างน้อย 5 วัน 

ต่อสัปดาห์ หรือ อย่างน้อย 15 ชั่วโมง/สัปดาห์ (ไม่รวมชั่วโมง nursing care) โดยมี

รายละเอียดการให้บริการ Intermediate ward ตามภาคผนวก 1 

Intermediate bed คือ การให้บริการ Inpatient rehab program หมายถึง ผู้ป่วยได้รับ          

การฟ้ืนฟูโดยเฉลี่ยอย่างน้อย วันละ 1 ชั่วโมงอย่างน้อย 3 ครั้งต่อสัปดาห์ (ไม่รวมชั่วโมง 

nursing care)  

การพยาบาลฟื้นฟูสภาพ หมายถึง กิจกรรมการพยาบาลที่ใช้กระบวนการหรือกิจกรรมที่

มุ่งหวังให้ผู้ป่วย คนพิการ สามารถฟ้ืนคืนสภาพให้เร็วที่สุด ยอมรับและปรับตัวกับความ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและเศรษฐกิจ โดยกระบวนการหรือ

กิจกรรมต่าง ๆ นั้น ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของผู้ป่วย คนพิการ ญาติ ผู้ดูแล และทีม 

สหวิชาชีพเพ่ือส่งเสริมให้ผู้ป่วย คนพิการ สามารถดำรงชีวิตอิสระในสังคมได้ตามศักยภาพ 

รวมถึงการพิทักษ์สิทธิอันพึงได้ให้กับผู้ป่วย คนพิการ 

หมายเหตุ 
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1. โรงพยาบาลระดับ A และ S ควรมีบทบาทเป็นผู้คัดกรอง ส่งต่อ และติดตามข้อมูลผู้ป่วย 

รวมทั้งการสนับสนุนทางด้านวิชาการและการรับปรึกษา 

2. การให้บริการ intermediate ward ได้ในโรงพยาบาลทุกระดับที่สังกัดกระทรวง

สาธารณสุขขึ้นกับความพร้อมและบริบทของพ้ืนที่ในแต่ละจังหวัดและเขตสุขภาพ 

3. ควรใช้ Barthel ADL index รายงานผลเพิ่มเติม เพื่อวัดผลลัพธ์การดำเนินการ 
คำย่อ คำเต็ม คำอธิบาย 

BI Barthel ADL index แบบประเมินสมรรถนะความสามารถทำกิจวัตร

ประจำวันบาร์เทล ที่มีคะแนนเต็มเท่ากบั 20 

IMC Intermediate care การบริบาลฟื้นสภาพระยะกลาง 

IPD In-patient department หอผู้ป่วยในที่รับผู้ป่วยเข้านอนในโรงพยาบาลเพื่อการ

บำบัดรักษา 

Stroke  Cerebrovascular accident การวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมอง ได้แก่ ICD10 

ต่อไปนี้ I60 - I64 

TBI Traumatic brain injury การวินิจฉัยบาดเจ็บสมองที่เกิดจากภยันตราย ได้แก ่ 

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 

- Fragility hip fracture การวินิจฉัยภาวะกระดกูสะโพกหกัจากภยันตรายชนิด

ไม่รุนแรง (Fragility hip fracture) ได้แก่ ICD10 

ต่อไปนี้ S72.0 - S72.2 

- Multiple Impairments ผู้ป่วยที่มีความบกพร่องตั้งแต่ 2 ระบบขึน้ไป ได้แก่ 

swallowing problem, communication 

problem, mobility problem, cognitive and 

perception problem, bowel and bladder 

problem 

A โรงพยาบาลศูนย ์ ตามคำนิยามของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กำหนดไว ้

S โรงพยาบาลทัว่ไปขนาดใหญ ่ ตามคำนิยามของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กำหนดไว ้

M1 โรงพยาบาลทัว่ไปขนาดเล็ก ตามคำนิยามของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กำหนดไว ้

M2 โรงพยาบาลชุมชน 

เพื่อรับส่งต่อผู้ป่วย 

รพช. ขนาด 120 เตียงขึ้นไป 

F1 โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ ่ รพช. ขนาด 60-120 เตียง 

F2 โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง รพช. ขนาด 30-90 เตียง 

F3 โรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็ก รพช. ขนาด 10 เตียง 
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เกณฑ์เป้าหมาย :  
ปีงบประมาณ 66 ปีงบประมาณ 67 ปีงบประมาณ 68 ปีงบประมาณ 69 ปีงบประมาณ 70 
มากกว่าหรือเท่ากับ 

ร้อยละ 75 
มากกว่าหรือเท่ากับ 

ร้อยละ 80 
มากกว่าหรือเท่ากับ 

ร้อยละ 80 
มากกว่าหรือเท่ากับ 

ร้อยละ 80 
มากกว่าหรือเท่ากับ 

ร้อยละ 80 
 

วัตถุประสงค์  1. พัฒนาระบบบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพและการดูแลต่อเนื่องในผู้ป่วย Stroke, Traumatic 
brain injury, Spinal cord injury และ Fragility hip fracture ไปจนครบระยะเวลา 6 เดือน  
2. สร้างเครือข่ายบริการโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ 
3. เพ่ิมคุณภาพชีวิต ป้องกันและลดความพิการของผู้ป่วย 
4. เพ่ิมทักษะในการดูแลตนเองของผู้ป่วยและญาติ พร้อมเชื่อมโยงแผนการดูแลต่อเนื่องสู่ที่
บ้านและชุมชน 
5. ลดความแออัด รพศ. รพท. / เพ่ิมอัตราครองเตียง รพช. 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย 1. ผู้ป่วย Stroke, Traumatic Brain Injury และ Spinal Cord Injury รายใหม่หรือกลับเป็น
ซ้ำทั้งหมดที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลภายในจังหวัด 
2. ผู้ป่วยที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ทุกรายที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลภายในจังหวัดด้วย
ภาวะกระดูกสะโพกหักจากภยันตรายชนิดไม่รุนแรง (Fragility hip fracture) 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล จัดเก็บรวบรวมข้อมูลโดยทีมนิเทศและตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และกรมการแพทย์ 
รายการข้อมูล 1 A = จำนวนผู้ป่วย IMC ที่ได้รับการบริบาลฟ้ืนสภาพระยะกลาง* และติดตามจนครบ 6 เดือน 

หรือจนกว่า Barthel index = 20  
รายการข้อมูล 2 B = จำนวนผู้ป่วย IMC ที่เข้าสู่ระบบบริบาลฟ้ืนสภาพระยะกลาง  
หมายเหตุ คำชี้แจงการลงข้อมูลตัวชี้วัด  

1. การเข้ารับบริการการบริบาลฟ้ืนสภาพระยะกลางทั้งในรูปแบบผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก และ
เยี่ยมบ้าน หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง 
2. ผู้ป่วยได้รับการฟ้ืนฟูฯ นับรวมผู้ป่วยที่เข้าระบบทั้งหมดในช่วงเวลานับย้อนหลัง ตามไตร
มาส ตั้งแต่ กันยายน 2565 - ตุลาคม 2566 
3. ผู้ป่วยที่เสียชีวิตระหว่างการดูแลและติดตามนับรวมในการเก็บข้อมูล 
4. ควรใช้ Barthel ADL index  เพ่ือวัดผลลัพธ์การดำเนินการ 

สูตรคำนวณตัวชี้วัด (A/B) × 100 
ระยะเวลาประเมินผล รายงานเป็นรายไตรมาส 
เกณฑ์การประเมิน : 
ปี 2566: 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- มากกว่าหรือเท่ากับ 

ร้อยละ 75 
มากกว่าหรือเท่ากับ 

ร้อยละ 75 
มากกว่าหรือเท่ากับ 

ร้อยละ 75 
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ปี 2567:  

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- มากกว่าหรือเท่ากับ 

ร้อยละ 80 
มากกว่าหรือเท่ากับ 

ร้อยละ 80 
มากกว่าหรือเท่ากับ 

ร้อยละ 80 

ปี 2568: 

ปี 2569: 

 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- มากกว่าหรือเท่ากับ 

ร้อยละ 80 
มากกว่าหรือเท่ากับ 

ร้อยละ 80 
มากกว่าหรือเท่ากับ 

ร้อยละ 80 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- มากกว่าหรือเท่ากับ 

ร้อยละ 80 
มากกว่าหรือเท่ากับ 

ร้อยละ 80 
มากกว่าหรือเท่ากับ 

ร้อยละ 80 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- มากกว่าหรือเท่ากับ 

ร้อยละ 80 
มากกว่าหรือเท่ากับ 

ร้อยละ 80 
มากกว่าหรือเท่ากับ 

ร้อยละ 80 

วิธีการประเมินผล :  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประสานการจัดเก็บข้อมูลการดำเนินงานจากคณะกรรมการ 
Service Plan จังหวัด หรือผู้รับผิดชอบงานของโรงพยาบาล 

เอกสารสนับสนุน :  1. งานวิจัยการศึกษาการจัดบริการและต้นทุนบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ผู้ป่วย
ระยะกลาง (Intermediate Care) ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพ พ.ศ.2552 
2. แนวทางการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Clinical Practice 
Guidelines for Stroke Rehabilitation) พ.ศ.2559 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3) สถาบัน
ประสาทวิทยา 
3. งานวิจัยการประเมินผลระบบการให้บริการการดูแลระยะกลาง (Intermediate Care) 
พ.ศ.2562 
4. งานวิจัยต้นทุน-ประสิทธิผลของการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองหลังระยะเฉียบพลัน 
ด้วยรูปแบบการดูแลระยะกลางแบบผู้ป่วยใน (intermediate care) เปรียบเทียบกับการ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพแบบผู้ป่วยนอก พ.ศ.2562 
5. คู่มือการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลางสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ตาม
แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Guideline for Intermediate care service plan) 
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พ.ศ. 2562 
6. คู่มือแนวทางการตรวจนิเทศงาน กรมการแพทย์ (Smart Inspection Guideline) 
สำนักนิเทศระบบการแพทย์ กรมการแพทย์  

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน Baseline data 
(3ปีย้อนหลัง) 

หน่วยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 2564 2565 

 ร้อยละ 97.07 95.82 94.03 
 

  
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ช่ือ – สกุล : นางอมรรัตน์  ฤทธิ์ทอง โทรศัพท์ท่ีท่างาน : 074613127ต่อ310 

โทรศัพท์มือถือ : 0918493098  E-mail : Muk850@gmail.com 

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด 

(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

ช่ือ – สกุล : นายสมคดิ     ฤทธิศักดิ์ โทรศัพท์ท่ีท่างาน :074613127 ต่อ 311   

โทรศัพท์มือถือ : 0818970891    E-mail : somkid112510@hotmail.com  

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด 

(รอง นพ.สสจ.) 

ช่ือ – สกุล : นายสุนทร  คงทองสังข์ โทรศัพท์ท่ีท่างาน : 074613127 ต่อ 203 

โทรศัพท์มือถือ :  0819637742 E-mail : tongsang@health.moph.go.th 
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รหัสตัวช้ีวัด 0522 

ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละการคัดกรองต้อกระจกในผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป(โดยอสม.) 

กลุ่มงานที่

รับผิดชอบ 

ส่งเสริมสุขภาพ 

แผนที่ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ Service Plan 

โครงการที ่ โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  สาขาจักษุวิทยา 

ระดับการ

ประเมินผล 

( /  ) ระดับจังหวัด  (  / ) ระดับอำเภอ 

คำนิยามตัวช้ีวัด ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคัดกรองและผ่าตัดต้อกระจกในผู้สูงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป 

ผู้รับบริการได้รับการผ่าตัดต้อกระจก ด้วยความสะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัย และทันเวลา 

ภายใน ๓๐ วัน ลดปัญหาตาบอดจากต้อกระจกซึ่งสามารถรักษาได้จากการผ่าตัด ตั้งแต่การ

สำรวจข้อมูล/จัดทำคำสั่ง/แผนงาน/โครงการ ไปจนถึงการประเมินผล/ติดตามการดำเนินงาน 

เกณฑ์เป้าหมาย : 

 

 

 

ปีงบประมาณ 
2567 

ปีงบประมาณ 2568  ปีงบประมาณ 2569  ปีงบประมาณ 2570 

ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 

วัตถุประสงค์    เพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยการลดอัตราความชุกของภาวะตาบอดจากต้อกระจก 
โดย 

ใช้แนวทางเชิงรุกทั้งการคัดกรองและการผ่าตัด และสร้างความเข้มแข็งให้ ระบบสุขภาพตา
อย่าง 

ยั่งยืน ด้วยการเพ่ิมคุณภาพและการเข้าถึงบริการ ลดระยะเวลารอคอย และลดการส่งออกนอก
เขต 

ประชากร

กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรองต้อกระจก  

วิธีการจัดเก็บ

ข้อมูล 

จัดเก็บข้อมูลการคัดกรองต้อกระจกจากโปรแกรม Vision2020 thailand.org.th โดยบันทกึข้อมูล

หลังการคัดกรอง 

แหล่งข้อมูล โปรแกรม Vision 2020 thailand.org.th 

รายการข้อมูล 1 A = จำนวนผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปในเขตรับผิดชอบของจังหวัดพัทลุงที่ได้รับการคัดกรองตาต้อ

กระจก 

รายการข้อมูล 2 B = จำนวนผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปในเขตรับผิดชอบของจังหวัดพัทลุงทั้งหมด 

สูตรคำนวณ (A/B) X 100 
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ตัวช้ีวัด 

ระยะเวลา

ประเมินผล 

ไตรมาส 2 และ 4 

เกณฑ์การประเมิน : ปี2566:  

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

ร้อยละ 85 
 

ร้อยละ 85 

 

ร้อยละ 85 
 

ร้อยละ 85 
 

วิธีการ

ประเมินผล 

ตามตารางท้าย KPI Template 

เอกสาร

สนับสนุน 

 โปรแกรม Vision 2020 thailand.org.th 

 

รายละเอียด

ข้อมูลพื้นฐาน 

 

Baseline data หน่วย

วัด 

ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 2562 2563 2564 2565 

ร้อยละการคัดกรองต้อ

กระจกในผู้สูงอายุ 60 ปี

ขึ้นไป (โดยอสม.)  

ร้อยละ 95.96 96.23 95.69 81.26 92.79 

หน่วยงาน

ประมวลและ

จัดทำข้อมูล(ระดับ

ส่วนกลาง) 

ระบบโปรแกรม Vision 2020 thailand.org.th 

http://vision2020thailand.org/home.php 

คะแนนเต็ม 5 คะแนน 

วิธีการให้คะแนน หลักเกณฑ์การให้คะแนน ผ่านเกณฑ์อย่างน้อยร้อยละ 85 

ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน   5   หน่วยต่อ 1 คะแนน 

ร้อยละ     75 เท่ากับ 1 คะแนน 

ร้อยละ     80 เท่ากับ 2 คะแนน 

ร้อยละ                       85 เท่ากับ 3 คะแนน 

ร้อยละ              90 เท่ากับ 4 คะแนน 

ร้อยละ      95 เท่ากับ 5 คะแนน 
 

 

ผู้รับผิดชอบ

ตัวช้ีวัด 

ชื่อ – สกุล :  นางอมรรัตน์  ฤทธิ์ทอง โทรศัพท์ที่ท่างาน : 074613127ต่อ310 

โทรศัพท์มือถือ : 0918493098  E-mail : Muk850@gmail.com 

ผู้กำกับดูแล ชื่อ – สกุล : นายสมคิด     ฤทธิศักดิ์ โทรศัพท์ที่ท่างาน :074613127 ต่อ 311   

http://vision2020thailand.org/home.php
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ตัวช้ีวัด 

(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

โทรศัพท์มือถือ : 0818970891    E-mail : somkid112510@hotmail.com  

ผู้กำกับดูแล

ตัวช้ีวัด 

(รอง นพ.สสจ.) 

ชื่อ – สกุล : นายสุนทร  คงทองสังข์ โทรศัพท์ที่ท่างาน : 074613127 ต่อ 203 

โทรศัพท์มือถือ :  0819637742 E-mail : tongsang@health.moph.go.th 
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รหัสตัวช้ีวัด 0523 
ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 

30 วัน 
คำนิยาม  ต้อกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) หมายถึง โรคต้อกระจกที่ทำให้

ผู้ป่วย มีระดับสายตา (VA) แย่กว่า 20/400  
เกณฑ์เป้าหมาย :  
ปีงบประมาณ 66 ปีงบประมาณ 67 ปีงบประมาณ 68 ปีงบประมาณ 69 ปีงบประมาณ 70 
มากกว่าหรือเท่ากับ 

ร้อยละ 85 
มากกว่าหรือเท่ากับ

ร้อยละ 85 
มากกว่าหรือเท่ากับ 

ร้อยละ 85 
มากกว่าหรือเท่ากับ

ร้อยละ 85 
มากกว่าหรือเท่ากับ 

ร้อยละ 85 
 

วัตถุประสงค์  เพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยการลดอัตราความชุกของภาวะตาบอด
จากต้อกระจก โดยใช้แนวทางเชิงรุกทั้งการคัดกรองและการผ่าตัด และการสร้าง
ความเข้มแข็งให้ระบบสุขภาพอย่างยั่งยืน ด้วยการเพ่ิมคุณภาพและการเข้าถึง
บริการ ลดระยะเวลารอคอย และลดการส่งต่อออกนอกเขต 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ได้รับการตรวจวินิจฉัย โดยทีม

จักษุ  

(จักษุแพทย์/ พยาบาลเวชปฏิบัติทางตา) 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1. จัดเก็บข้อมูลการผ่าตัดต้อกระจกจากโปรแกรม Vision2020 Thailand โดย

บันทึกข้อมูลก่อนและหลังผ่าตัด  

2. การนับระยะเวลาการผ่าตัด นับตั้งแต่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นต้อกระจกชนิด

บอด  

จากทีมจักษุ (จักษุแพทย์/พยาบาลเวชปฏิบัติทางตา) 
แหล่งข้อมูล โปรแกรม Vision2020 Thailand 
รายการข้อมูล 1 A = จำนวนผู้ปว่ยต้อกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ที่ได้รับการผ่าตัด ภายใน 30 

วัน  
รายการข้อมูล 2 B = จำนวนผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ที่ได้รับการวินิจฉัย 
สูตรคำนวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล รายงานเป็นรายไตรมาส 
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เกณฑ์การประเมิน : 
ปี 2566: 

 
 
 
ปี 2567: 

ปี 2568: 

ปี 2569: 

ปี 2570: 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- มากกว่าหรือเท่ากับ 

ร้อยละ 85 
มากกว่าหรือเท่ากับ 

ร้อยละ 85 
มากกว่าหรือเท่ากับ 

ร้อยละ 85 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- มากกว่าหรือเท่ากับ 

ร้อยละ 85 
มากกว่าหรือเท่ากับ 

ร้อยละ 85 
มากกว่าหรือเท่ากับ 

ร้อยละ 85 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- มากกว่าหรือเท่ากับ 

ร้อยละ 85 
มากกว่าหรือเท่ากับ 

ร้อยละ 85 
มากกว่าหรือเท่ากับ 

ร้อยละ 85 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- มากกว่าหรือเท่ากับ 

ร้อยละ 85 
มากกว่าหรือเท่ากับ 

ร้อยละ 85 
มากกว่าหรือเท่ากับ 

ร้อยละ 85 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- มากกว่าหรือเท่ากับ 

ร้อยละ 85 
มากกว่าหรือเท่ากับ 

ร้อยละ 85 
มากกว่าหรือเท่ากับ 

ร้อยละ 85 

วิธีการประเมินผล :  ประเมินผ่านระบบ Vision 2020 Thailand 
เอกสารสนับสนุน :  1. คู่มือการใช้งาน Vision 2020 Thailand 

2. คู่มือแนวทางการตรวจนิเทศงาน กรมการแพทย์ (Smart Inspection 
Guideline) 
สำนักนิเทศระบบการแพทย์ กรมการแพทย์  

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน Baseline data 
(3ปีย้อนหลัง) 

หน่วย
วัด 

ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 2564 2565 

 ร้อยละ 95.69 81.26 92.79 

      หมายเหตุ : Vision 2020 Thailand ณ 30กันยายน 2565 
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ผู้รับผิดชอบ

ตัวช้ีวัด 

ชื่อ – สกุล :  นางอมรรัตน์  ฤทธิ์ทอง โทรศัพท์ที่ท่างาน : 074613127ต่อ310 

โทรศัพท์มือถือ : 0918493098  E-mail : Muk850@gmail.com 

ผู้กำกับดูแล

ตัวช้ีวัด 
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

ชื่อ – สกุล : นายสมคิด     ฤทธิศักดิ์ โทรศัพท์ที่ท่างาน :074613127 ต่อ 311   

โทรศัพท์มือถือ : 0818970891    E-mail : somkid112510@hotmail.com  

ผู้กำกับดูแล

ตัวช้ีวัด 

(รอง นพ.สสจ.) 

ชื่อ – สกุล : นายสุนทร  คงทองสังข์ โทรศัพท์ที่ท่างาน : 074613127 ต่อ 203 

โทรศัพท์มือถือ :  0819637742 E-mail : tongsang@health.moph.go.th 
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รายละเอียดประกอบตัวชี้วัดปีงบประมาณ 2566 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

 

ลำดับ   ตัวช้ีวัด 
กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

เกณฑ์/
เป้าหมาย 

การประเมินผล  
ปีงบประมาณ 2566 

ผู้รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 

หน้า ระยะ 1 ปี 
(ปีงบฯ 
2566) 

ประเมิน
เฉพาะ
จังหวัด 

ประเมิน 
คปสอ. 

กำหนด
เป็น 

MOU 
คปสอ. 

1 ระดับความสำเร็จการ
พัฒนางานเภสัชกรรม
สนับสนุนระบบ
บริการสุขภาพ 
Service plan 
สนับสนุนระบบ 
Refer back 

กลุ่มงาน
คุ้มครอง
ผู้บริโภค
และเภสัช
สาธารณสุข 

ระดับ 5   / นางฐิติมา 
ทองสังข/์ 
นางสาว 
เอมจิตร   
สุขสกุล/ 
นายธรรม
ฤทธิ์ ทัศศรี 

7 

2 ระดับความสำเร็จใน
การขับเคลื่อนอำเภอ 
RPU (Rational 
health product 
district) จังหวัด
พัทลุง 

กลุ่มงาน
คุ้มครอง
ผู้บริโภค
และเภสัช
สาธารณสุข 

ระดับ 5   / นางสาว 
เอมจิตร   
สุขสกุล/ 
นางฐิติมา 
ทองสังข์ 

9 

3 ระดับความสำเร็จใน
การตรวจเฝ้าระวัง
สถานพยาบาลและ
การพัฒนาด้านการใช้
ยาสมเหตุผลใน
สถานพยาบาล 

กลุ่มงาน
คุ้มครอง
ผู้บริโภค
และเภสัช
สาธารณสุข 

ระดับ 5  /  นางสาว
สุธาสินี  
ทองสง/ 
นางสาว 
จุรีวรรณ   
ชูอักษร/ 
นางศินลิน 
ตันสุขโกศล 
 
 

12 
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ลำดับ   ตัวช้ีวัด 
กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

เกณฑ์/
เป้าหมาย 

การประเมินผล  
ปีงบประมาณ 2566 

ผู้รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 

หน้า ระยะ 1 ปี 
(ปีงบฯ 
2566) 

ประเมิน
เฉพาะ
จังหวัด 

ประเมิน 
คปสอ. 

กำหนด
เป็น 

MOU 
คปสอ. 

4 ระดับความสำเร็จการ
ส่งเสริมการจำหน่าย
และใช้ผลิตภัณฑ์
สุขภาพอย่างถูกต้อง
เหมาะสมในร้านชำ 
Rational Health 
Product Used 
(RPU) 

กลุ่มงาน
คุ้มครอง
ผู้บริโภค
และเภสัช
สาธารณสุข 

ระดับ 5  /  นายราชัน 
คงชุม/ 
นายภูธิป 
ศร่างเศร้า 

15 

5 ระดับความสำเร็จของ
การดำเนินงานเพ่ือ
สนับสนุนการสร้าง
ความรอบรู้ด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

กลุ่มงาน
คุ้มครอง
ผู้บริโภค
และเภสัช
สาธารณสุข 

ระดับ 5  /  นางสาว 
นิพาภร  
บัวนุ้ย/ 
นายภูธิป 
ศร่างเศร้า/ 
นางสาว
สุรัสวดี  
ไชยสมุทร 

17 

6 ระดับความสำเร็จ
มาตรฐานโรงพยาบาล
อาหารปลอดภัย 

กลุ่มงาน
คุ้มครอง
ผู้บริโภค
และเภสัช
สาธารณสุข 

ระดับ 5  /  นางพรชนก 
เจนศิริศักดิ/์ 
นางอาภรณ์ 
ทองสีนอง 

20 

7 ระดับความสำเร็จการ
พัฒนาสถานที่ผลิต
เส้นขนมจีน จ.พัทลุง 

กลุ่มงาน
คุ้มครอง
ผู้บริโภค
และเภสัช
สาธารณสุข 

ระดับ 5  /  นาง 
กัญญรัตน์   
บุญสนิท/ 
นางสาว 
นิพาภร  
บัวนุ้ย/ 

22 
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ลำดับ   ตัวช้ีวัด 
กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

เกณฑ์/
เป้าหมาย 

การประเมินผล  
ปีงบประมาณ 2566 

ผู้รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 

หน้า ระยะ 1 ปี 
(ปีงบฯ 
2566) 

ประเมิน
เฉพาะ
จังหวัด 

ประเมิน 
คปสอ. 

กำหนด
เป็น 

MOU 
คปสอ. 

นางสาว 
จิตรกร  
เพชรโชติ 

8 ระดับความสำเร็จของ
การบริหารจัดการ
ระบบความปลอดภัย
ด้านยาในโรงพยาบาล 

กลุ่มงาน
คุ้มครอง
ผู้บริโภค
และเภสัช
สาธารณสุข 

ระดับ 5  /  นาย 
ธรรมฤทธิ์ 
ทัศศร/ี 
นางฐิติมา 
ทองสังข/์ 
นางสาว 
เอมจิตร  
สุขสกุล 

24 

9 ระดับความสำเร็จการ
บริหารเวชภัณฑ์ด้าน
ยา 

กลุ่มงาน
คุ้มครอง
ผู้บริโภค
และเภสัช
สาธารณสุข 

ระดับ 5  /  นางสาว 
เอมจิตร 
สุขสกุล/ 
นาย 
ธรรมฤทธิ์ 
ทัศศรี 

27 

10 ระดับความสำเร็จการ
บริหารเวชภัณฑ์ด้าน
วัสดุการแพทย์ 

กลุ่มงาน
คุ้มครอง
ผู้บริโภค
และเภสัช
สาธารณสุข 

ระดับ 5  /  นางสาว 
เอมจิตร  
สุขสกุล/ 
นาย 
ธรรมฤทธิ์ 
ทัศศรี 

30 

11 ระดับความสำเร็จการ
บริหารเวชภัณฑ์ด้าน
วัสดุวิทยาศาสตร์ 

กลุ่มงาน
คุ้มครอง
ผู้บริโภค

ระดับ 5  /  นางสาว 
เอมจิตร  
สุขสกุล/ 
นาย 

33 
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ลำดับ   ตัวช้ีวัด 
กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

เกณฑ์/
เป้าหมาย 

การประเมินผล  
ปีงบประมาณ 2566 

ผู้รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 

หน้า ระยะ 1 ปี 
(ปีงบฯ 
2566) 

ประเมิน
เฉพาะ
จังหวัด 

ประเมิน 
คปสอ. 

กำหนด
เป็น 

MOU 
คปสอ. 

และเภสัช
สาธารณสุข 

ธรรมฤทธิ์ 
ทัศศรี 

12 ระดับความสำเร็จการ
บริหารเวชภัณฑ์ด้าน
วัสดุทันตกรรม 

กลุ่มงาน
คุ้มครอง
ผู้บริโภค
และเภสัช
สาธารณสุข 
 

ระดับ 5  /  นางสาว 
เอมจิตร 
สุขสกุล/ 
นาย 
ธรรมฤทธิ์ 
ทัศศรี 

36 

13 ร้อยละผลิตภัณฑ์
สุขภาพที่ได้รับการ
ส่งเสริมและได้รับการ
อนุญาต 

กลุ่มงาน
คุ้มครอง
ผู้บริโภค
และเภสัช
สาธารณสุข 
 

> ร้อยละ 
50 

 /  นาง 
กัญญรัตน์  
บุญสนิท/ 
นาง 
พรชนก 
เจนศิริศักดิ/์ 
นางศินลิน 
ตันสุขโกศล 

39 

14 อัตราการติดเชื้อดื้อยา
ในกระแสเลือด 

กลุ่มงาน
คุ้มครอง
ผู้บริโภค
และเภสัช
สาธารณสุข 
 

ไมเ่พ่ิมข้ึน
จากปี 2564 

/   นางสาว 
เอมจิตร  
สุขสกุล/ 
นางฐิติมา 
ทองสังข์ 

41 
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ตัวช้ีวัดงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

ปีงบประมาณ 2566 
คำชี้แจงตัวชี้วัดงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสขุ 

1. ตัวชี้วัดงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุขมี จำนวนทั้งหมด 14 ตัวชี้วัด 
2. ตัวชี้วัดตัวชีว้ัดงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข  มีจำนวน  3 ตัวชีว้ัด 

คือตัวชีวัดที่ 2,13,14  
3. ตัวชี้วัดงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ประเมินระดับคปสอ. มีจำนวน 12 ตัวชี้วัด โดย

แบ่งเป็นงานด้านคุ้มครองผู้บริโภคจำนวน 6 ตัวชีว้ัด และงานด้านบริหารเวชภัณฑ์ 6 ตัวชี้วัด 
4. ตัวชี้วัดประเมินระดับคปสอ. ที่เป็น MOU 2 ตัว ได้แก่   

4.1 ตัวชี้วัดลำดับที่ 001 ระดับความสำเร็จการพัฒนางานเภสัชกรรมสนับสนุนระบบบริการ
สุขภาพ Service plan สนับสนุนระบบ Refer back 

4.2 ตัวชี้วัดลำดับที่ 002 ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนอำเภอ RPU (Rational health product 
district) จังหวัดพัทลุง 

ลำดับ ตัวชี้วัด คบส. 2566 ผู้จัดทำ หมายเหตุ 
1 ระดับความสำเร็จการพัฒนางานเภสัชกรรมสนับสนุนระบบ

บริการสุขภาพ Service plan สนับสนุนระบบ Refer back 
ฐิติมา,เอมจิตร,                 

ธรรมฤทธิ์ 
Mou 

ยุทธฯ เขต ๑๒ 
คปสอ./จังหวัด 

2 ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนอำเภอ RPU (Rational 
health product district) จงัหวัดพัทลุง 

เอมจิตร, ฐิติมา 
 

Mou 
ตัวชี้วัดกระทรวง

,คปสอ. 
 

3 ระดับความสำเร็จในการตรวจเฝ้าระวังสถานพยาบาลและ
การพัฒนาด้านการใช้ยาสมเหตุผลในสถานพยาบาล 

สุธาสิน,ี จุรวีรรณ, 
ศินลิน 

ยุทธฯ กสธ. 
คปสอ. 

4 ระดับความสำเร็จการส่งเสริมการจำหน่ายและใช้ผลิตภัณฑ์
สุขภาพอย่างถูกต้องเหมาะสมในร้านชำ Rational Health 
Product Used (RPU) 

ราชัน, ภธูิป 
 
 

ยุทธฯ กสธ. 
คปสอ. 

 
5 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนการสร้าง

ความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
นิพาภร, ภูธิป, 

สุรัสวด ี
ยุทธฯ กสธ. 
ตัวชี้วัดอย. 

คปสอ.  
6 ระดับความสำเร็จมาตรฐานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย พรชนก,อาภรณ์ ยุทธฯ กสธ. 

คปสอ. 
7 ระดับความสำเร็จการพัฒนาสถานที่ผลิตเส้นขนมจีน จ.พัทลุง กัญญรัตน,์ นิพาภร 

, จิตรกร 
ตัวชี้วัด คปสอ. 

8 ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการระบบความปลอดภัย
ด้านยาในโรงพยาบาล 

ธรรมฤทธิ์, ฐิติมา, 
เอมจิตร 

 

ยุทธฯ กสธ. 
ยุทธฯ เขต ๑๒ 

คปสอ. 
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ลำดับ ตัวชี้วัด คบส. 2566 ผู้จัดทำ หมายเหตุ 
9 ระดับความสำเร็จการบริหารเวชภัณฑ์ด้านยา เอมจิตร, ธรรมฤทธิ์ คปสอ. 
10 ระดับความสำเร็จการบริหารเวชภัณฑ์ด้านวัสดุการแพทย์ เอมจิตร, ธรรมฤทธิ์ คปสอ. 
11 ระดับความสำเร็จการบริหารเวชภัณฑ์ด้านวัสดุวิทยาศาสตร์ เอมจิตร, ธรรมฤทธิ์ คปสอ. 

 12 ระดับความสำเร็จการบริหารเวชภัณฑ์ด้านวัสดุทันตกรรม เอมจิตร ,ธรรมฤทธิ์ คปสอ. 
13 ร้อยละผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการส่งเสริมและได้รับการ

อนุญาต 
กัญญรัตน์,พรชนก

,ศินลิน 
ตัวชี้วัด กระทรวง 

14 อัตราการติดเชื้อดื้อยาในกระแสเลือดลดลง เอมจิตร,ฐิติมา ตัวชี้วัด กระทรวง 
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รหัสตัวชี้วัด 0601                                                                                          MOU 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานคุม้ครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด (     ) ยุทธศาสตร์ 20 ปี กสธ. (   ) ยุทธศาสตร์เขตสุขภาพท่ี 12  

(   ) ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขจงัหวัดพัทลุง (   )ตำบลสุขภาวะ (   )ภารกิจกลุม่งาน 
(    )อื่น ๆ .....ยุทธศาสตร์จังหวัด. เป้าประสงค์ที่ ๒ หน่วยงานดา้นสุขภาพทุกระดับมีคณุภาพมาตรฐาน
สู่องค์กรสมรรถะสูง อค์กรดิทลั และประชาชนเช่ือมั่นไว้วางใจ ตัวช้ีวัด ข้อ 5 ร้อยละของหน่วยบริการที่
ผ่านเกณฑ์ SMART HOSPITAL(ลดความแออัด) 

หมวด (   ) PP&P Excellence ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ 
(      ) Service  Excellence บริการเป็นเลิศ (   ) People Excellence บุคลากรเป็นเลิศ 
(    ) Governance Excellence บริหารเป็นเลศิด้วยธรรมาภิบาล 

แผนงาน แผนงานท่ี 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและคณุภาพการบริการจัดการภาครัฐ 
และแผนงานท่ี 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)  

โครงการ โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(แผนงานท่ี 11) และโครงการ NCD,ไต,intermediate care,
มะเร็ง,จติเวช (แผนงานท่ี 6) 

ชื่อตัวชี้วัด 1.ระดับความสำเร็จการพัฒนางานเภสชักรรมสนับสนุนระบบบริการสุขภาพ Service plan สนับสนุน
ระบบ Refer back 

คำนิยามตัวชี้วัด ระบบบริการสุขภาพ (Service plan) หมายถึง ระบบบริการต่าง ๆ ที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการดูแลสุขภาพ ทั้ง
ทางด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟสูมรรถภาพ ที่เป็น
แบบผสมผสาน หรือเฉพาะด้าน เฉพาะเรื่อง ท้ังนี้หากเป็นส่วนท่ีรัฐจัดขึ้น สนับสนุนให้จัดขึ้น หรืออยูภ่ายใต้
การควบคุมกำกับของรัฐ เพื่อประชาชนโดยทั่วไป (เป็นสาธารณะ)  
Refer back คือการส่งตัวมารับการรักษาที่สถานพยาบาลปลายทาง สถานพยาบาลปลายทางนั้นสามารถ
ดำเนินการตอบกลับ ผลการรักษาไปยังสถานพยาบาลต้นทาง หรอืส่งตัวผู้ป่วยกลับไปรักษา/ดูแลตอ่ ยัง
สถานพยาบาลต้นทางที่ส่งรีเฟอรม์า หรือส่งไปยัง สถานพยาบาลอื่นๆเพื่อดูแลรักษาต่อได ้ ไมจ่ำเป็นว่า
จะต้องส่งกลับเฉพาะสถานพยาบาลต้นทางที่ส่งรีเฟอร ์

เกณฑ์เป้าหมาย ปีงบประมาณ 
2566 

ปีงบประมาณ 
2567 

ปีงบประมาณ 
2568 

ปีงบประมาณ 
2569 

ปีงบประมาณ 
2570 

มีการจัดการยา 
Refer back 
อย่างเป็นระบบ,
จัดหายาได้
เพียงพอ และ
เมื่อพบปัญหาได้
ดำเนินการแกไ้ข
ปัญหาอย่าง
รวดเร็ว 

Visit ของรพท. 
ลดลง 5 % จาก
ปี 2566 
 
Visit ส่งต่อของ
รพช.จากรพท. 
เพิ่มขึ้น 5 % 
จากปี 2566 
 

Visit ของรพท. 
ลดลง 10 % 
จากปี 2566 
 
Visit ส่งต่อของ
รพช.จากรพท. 
เพิ่มขึ้น 10 % 
จากปี 2566 
 

Visit ของรพท. 
ลดลง 15 % 
จากปี 2566 
 
Visit ส่งต่อของ
รพช.จากรพท. 
เพิ่มขึ้น 15 % 
จากปี 2566 
 

Visit ของรพท. 
ลดลง 20 % 
จากปี 2566 
 
Visit ส่งต่อของ
รพช.จากรพท. 
เพิ่มขึ้น 20 % 
จากปี 2566 
 

 

วัตถุประสงค ์ เพื่อให้โรงพยาบาลทุกระดับมียา refer back บริการผู้ป่วยในมาตรฐานเดียวกันและพัฒนาสมรรถนะของ
เภสัชกรและเจ้าพนักงานเภสัชกรรมตอบสนองต่อการพัฒนา Service plan  

กลุ่มเป้าหมาย โรงพยาบาลพัทลุงและโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง 
วิธีการจัดเก็บข้อมลู รวบรวม/วิเคราะห์ข้อมลูจากรายงานรายไตรมาสตามแบบฟอรม์ /การนิเทศงาน 
แหล่งข้อมลู รายงานบริหารเวชภณัฑ์รายไตรมาส 
รายการข้อมูล 1 - 
รายการข้อมูล 2 - 
สูตรคำนวณตัวชี้วัด - 
ระยะเวลาประเมินผล ทุก 3 เดือน 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
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เกณฑ์การประเมิน 
ปีงบประมาณ 2566 

ปรับปรุงบัญชี
ยาให้รองรับยา 
refer back 
จากรพท. และ
ได้รับอนุมัติ
บัญชียาจาก 
นพ.สสจ.  

1.เภสัชกร/เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ผ่านการ
อบรมพัฒนาศักยภาพเภสัชกรและเจ้า
พนักงานเภสัชกรรมด้านเภสัชกรรมและ
คุ้มครองผู้บริโภค รองรับ service plan จาก
เขตสุขภาพท่ี ๑๒ /หรือจังหวัด/หน่วยงาน
อื่นๆ อย่างน้อย ๑ คน 
2. เภสัชกร/เจ้าพนักงานเภสัชกรรมเข้าร่วม
ประชุมคณะทำงาน service plan อย่างน้อย 
2 สาขาใน 1 ปีงบประมาณ 

เภสัชกร/เจ้า
พนักงานเภสัช
กรรมเข้าร่วม
ประชุม
คณะทำงาน 
service plan 
ระดับจังหวัด
อย่างน้อย 2 
สาขาใน 1 
ปีงบประมาณ 

๑.เภสัชกร/เจ้าพนักงาน
เภสัชกรรมเข้าร่วมประชุม
คณะทำงาน service plan 
ระดับจังหวัดอย่างน้อย 4 
สาขาใน 1 ปีงบประมาณ 
๒.มีการรายงานการจัดการ
ยา Refer back อย่างเป็น
ระบบ,มียาเพียงพอ และ
เมื่อพบปัญหาได้ดำเนินการ
แก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว 

ประเด็นที่ 1 รพ.ปรับปรุงบัญชียาให้รองรับยา refer back จากรพท. และได้รับอนุมตัิบัญชียาจาก นพ.
สสจ. ทุกปีงบประมาณ กรณีปรับบัญชีระหว่างปีงบประมาณให้ผ่านการอนุมัติจากผอ.รพ. 
ประเด็นที่ 2 เภสัชกรและเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ผ่านการอบรมพัฒนาศักยภาพเภสัชกรและเจ้าพนักงาน
เภสัชกรรมดา้นเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บรโิภค รองรับ service plan จากเขตสุขภาพท่ี ๑๒ /หรือ
จังหวัด/หน่วยงานอ่ืนๆ อย่างน้อย ๑ คน/ปีงบประมาณ 
ประเด็นที่ 3 เภสัชกร/เจ้าพนักงานเภสัชกรรมเข้าร่วมประชุมคณะทำงาน service plan ระดับจังหวดั
อย่างน้อย 4 สาขาใน 1 ปีงบประมาณ 
ประเด็นที่ 4 มีการจัดการยา Refer back อย่างเป็นระบบ,จัดหายาได้เพียงพอ และเมื่อพบปัญหาได้
ดำเนินการแกไ้ขปัญหาอย่างรวดเร็ว 
ประเด็นที่ 5 มีการรายงานข้อมูลตามแบบฟอร์มบริหารเวชภณัฑ์ยารายไตรมาสให้ สสจ.ภายในวันท่ี 15 
ของเดือนถัดไปหลังสิ้นไตรมาส 

เอกสารสนับสนุน - 
รายละเอียดข้อมูล
พ้ืนฐาน Baseline data หน่วยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 
Visit รพท.ลดลง % - 3.32 3.68 -11.11 
Visit รพช.เพิ่มขึ้นรวมทั้ง 10 แห่ง % - 4.02 -1.66 -18.86 

 

คะแนนเต็ม 5 คะแนน 

วิธีการให้คะแนน 

ช่วงการปรับเกณฑ์ + 1 หน่วยของทั้ง 3 ส่วนดังนี้ 
 ระดับที่ 1  1 คะแนน  ผ่านเกณฑ์ข้อ 1 
 ระดับที่ 2  2 คะแนน  ผ่านเกณฑ์ข้อ 1,2 
 ระดับที่ 3  3 คะแนน  ผ่านเกณฑ์ข้อ 1,2,3 
 ระดับที่ 4  4 คะแนน  ผ่านเกณฑ์ข้อ 1,2,3,4 
 ระดับที่ 5  5 คะแนน  ผ่านเกณฑ์ข้อ 1,2,3,4,5  

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 

ช่ือ – สกุล : นางฐิติมา ทองสังข ์
               นางสาวเอมจิตร  สุขสกุล 
               นายธรรมฤทธ์ิ ทัศศรี 

โทรศัพท์ท่ีท่างาน :  074-613127 ต่อ 104 

โทรศัพท์มือถือ :  087-4790455 E-mail : aimpz31@gmail.com 
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด 
(หัวหน้ากลุม่งาน) 

ช่ือ – สกุล : นายณัษฐ์พงษ์ พัฒนพงศ์ โทรศัพท์ท่ีทำงาน :  074-613127 ต่อ 109 
โทรศัพท์มือถือ :  093-7615927 E-mail : natpongkai07@hotmail.com 

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด 
(รอง นพ.สสจ.) 

ช่ือ – สกุล : นางสาวอภิญญา เพช็รศร ี โทรศัพท์ท่ีทำงาน :  074-613127 ต่อ 202 
โทรศัพท์มือถือ :  081-9904344    
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รหัสตัวชี้วัด 0602                                                                               MOU 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานคุม้ครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
ความเชื่อมโยงตัวชี้วัด (   ) ยุทธศาสตร์ 20 ปี กสธ. (   ) ยุทธศาสตร์เขตสุขภาพท่ี 12  

(   ) ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขจงัหวัดพัทลุง (    ) ตำบลสุขภาวะ (  ) ภารกิจกลุ่มงาน 
(   ) PA 
(    )อื่น ๆ .....ยุทธศาสตร์จังหวัด. เป้าประสงค์ที่ ๔ ชุมชนมีระบบจัดการสุขภาพ สามารถพึงพา
ตนเองด้านสุขภาพได้อย่างโดดเดน่ ตัวช้ีวัด ข้อ 14 ร้อยละของตำบลมีระบบจัดการสุขภาพที่เข็มแข็ง
ตามเกณฑ ์

หมวด (    ) PP&P Excellence ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ 
(   ) Service  Excellence บรกิารเป็นเลิศ 
(   ) People Excellence บุคลากรเป็นเลิศ 
(   ) Governance Excellence บริหารเป็นเลศิด้วยธรรมาภิบาล 

แผนงาน การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการ โครงการป้องกันและควบคุมการดือ้ยาต้านจุลชีพและการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล 
ชื่อตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนอำเภอ RPU (Rational health product district) จังหวัดพัทลุง 
คำนิยามตัวชี้วัด อำเภอใช้ยาและผลิตภัณฑส์ุขภาพสมเหตุผล (RPU district) จะประกอบไปด้วยการดำเนินงานใน

ส่วนต่างๆ ดังต่อไปนี ้
1.โรงพยาบาลรัฐ (RDU hospital) จะมีการดำเนินงานผ่านตัวช้ีวัด RDU hospital จำนวน 12 
ตัวช้ีวัด ด้วยกระบวนการทำงานโดยใช้กุญแจ PLEASE และสามารถติดตามข้อมูลการดำเนินงานท้ัง 12 
ตัวช้ีวัดผ่านระบบ HDC ซึ่งตัวช้ีวัดได้แก ่
1. จำนวนรายการยาเฉลีย่ต่อครั้งท่ีมารับบริการที่แผนกผู้ป่วยนอกทั่วไป (ใช้ติดตาม เพื่อให้มีการ
ทบทวนใน รพ. ไม่ รวม รพ.เฉพาะทาง)*  ≤ 4 รายการ/visit 
2. ร้อยละการสั่งใช้ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติในแผนกผู้ป่วยนอก* ระดับ A ≥ร้อยละ 75 ระดบั S ≥ 
ร้อยละ 80 ระดับ M1- M2 ≥ ร้อย ละ 85 ระดับ F1-F3 ≥ ร้อยละ 85 
3. ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคติดเชื้อที่ระบบการหายใจช่วงบนและหลอดลมอักเสบเฉียบพลันใน
ผู้ป่วยนอก (URI) รพท.หรือ รพศ.เทียบเท่า ร้อยละ ≤ 30 และ รพช. ≤ ร้อยละ 20 
4. ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน (AD) ≤ รอ้ยละ 20 
5. ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะจากบาดแผลสดจากอุบัติเหตุ (FTW) ≤ ร้อยละ 50 
6. ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะสตรีคลอด ปกติครบกำหนดคลอดทางช่องคลอด (APL) ไม่เกินร้อยละ 15   
7. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานท่ีมกีารใช้ยา Metformin เพื่อรักษาผูป้่วยเบาหวาน เป็นยาชนิดเดยีวหรือ
ร่วมกับยาอื่น เพื่อควบคุมระดบันำ้ตาลในเลือดโดยไม่มีข้อห้ามใช้  ร้อยละ ๐ 
8. ร้อยละผู้ป่วยโรคหอบหืดเรื้อรังที่ได้รับ ยา Inhaled corticosteroid ≥ ร้อยละ 80 
9. ร้อยละผู้ป่วยนอกสูงอายุที่ใช้ยากลุ่ม long-acting benzodiazepine ไม่เกิน  ร้อยละ 5  
10. ร้อยละของผู้ป่วยท่ีได้รับการวนิิจฉัยเป็นโรคตดิเช้ือทางเดินหายใจและได้รับยา การใช้ยาตา้นฮสีเต
มีนชนิด nonsedating* ≤ ร้อยละ 5  
11.  จำนวนสตรีตั้งครรภ์ทีไ่ด้รบัยาห้าม ใช้ ได้แก่ warfarin1, statins, ergots  
(1 ยกเว้นกรณีใส่ mechanical heart valve และให้เป็นไปตามการบริหารจัดการหน่วยดูแลผู้ป่วยท่ี
ได้รับยาป้องกันการแข็งตัวของเลอืด (warfarin management clinic)) ในคู่มือตามแผนพัฒนาระบบ
บริการสขุภาพสาขาโรคหัวใจ  ร้อยละ 0 
12. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานร่วมกับโรคไตเรื้อรังระยะ 3 ขึ้นไป ที ่เกิดภาวะ metformin 
associated lactic acidosis* ≤ ร้อยละ 5 
2.โรงพยาบาลเอกชน (RDU hospital) จะมีการดำเนินงานด้วยการใช้กระบวนการกญุแจ PLEASE 
และตดิตามผลการประเมินตนเอง RDU private hospital 16 ข้อ ผ่านทางหน้า website กรม สบส. 
โดยรพ.เอกชนจะต้องมีการประเมนิตนเองร้อยละ 40 ของรพ.เอกชนในจังหวัด,รพ.เอกชนผ่านการ
ประเมินตนเองระดับ 2 (คะแนน ≥ ร้อยละ 50) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของรพ.เอกชนในจังหวัด 
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3.หน่วยบริการปฐมภูมิรัฐ (RDU PCU) จะมีการดำเนินงานพัฒนาระบบป้องกัน Medication error 
โดยเฉพาะยาเสี่ยงสูงและผู้ป่วยกลุม่เฉพาะ,การจัดทำฉลากยา/ยาเสริมที่ครบถ้วน,การส่งเสรมิการใช้ยา
อย่างสมเหตุผลตามแนวทาง Service Plan RDU-AMR และจะมีการติดตามตัวช้ีวัดจำนวน 2 ตัวช้ีวัดใน
ประเด็นการสั่งใช้ยาอย่างสมเหตุผลใน 2 กลุ่มโรค ได้แก่ โรคตดิเช้ือทางเดินระบบหายใจส่วนบน , โรค
อุจจาระร่วงเฉียบพลัน ≤ ร้อยละ 20  ผ่านทางระบบ HDC โดยจำนวนหน่วยบริการปฐมภูมิในอำเภอ
จะต้องผ่านตัวช้ีวัดทั้ง 2 ตัวช้ีวัดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนหน่วยบริการปฐมภูมิทั้งหมดในอำเภอ 
4.คลินิกเอกชน (RDU clinic) จะมีการดำเนินงานด้วยการใช้กระบวนการกุญแจ PLEASE และติดตาม
ผลการประเมินตนเองการดำเนินงาน RDU Clinic 13 ข้อผ่านทางหน้า website กรม สบส.โดยคลินิก
เอกชนจะต้องมีการประเมินตนเองร้อยละ 20 ของคลินิกเอกชนในอำเภอ,คลินิกเอกชนผ่านการประเมนิ
ตนเองระดับ 2 (คะแนน ≥ ร้อยละ 50) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของคลินิกเอกชนในอำเภอ 
5.ร้านยา (GPP/RDU pharmacy) ใช้กระบวนการดำเนินงานตามเกณฑ์ GPP หมวดที่ 5 และตดิตาม
ผลการประเมินในหมวดที่ 5 ด้วยการลงประเมินร้านขายยาของ สสจ. 
6.การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชน (RDU Community) 
การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตผุลในชุมชนดำเนินการ 5 กิจกรรมหลัก ดังนี้  
   1.การเฝ้าระวังความปลอดภัยดา้นยาเชิงรุกในโรงพยาบาล (Proactive Hospital based 
surveillance) 
   2.การเฝ้าระวังความปลอดภัยดา้นยาเชิงรุกในชุมชน  (Active Community based Surveillance)  
   3.การสร้างกระบวนการมสี่วนรว่มจากทุกภาคส่วน เพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Community 
Participation)  
   4.การส่งเสรมิการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในภาคเอกชน (Good Private Sector)  
   5.การสร้างความรอบรู้ด้านการใช้ยาอย่างสมเหตผุลของประชาชน (RDU Literacy) 
7. รพ.สต ต้นแบบ RPU (Rational health product use) มกีารดำเนินงานดังนี้ 
   7.1 การเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาในชุมชน โดยแสดงให้เห็นกระบวนการดังนี ้
การเฝา้ระวังความปลอดภัยด้านยา ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 วิธี (เลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง) 
        1.การตรวจเฝ้าระวังแหล่งกระจายผลติภณัฑส์ุขภาพในพ้ืนท่ีตามแบบฟอร์มที่ใช้ตรวจในแตล่ะ
ประเภท เช่น ร้านขายยา คลินิกเอกชน ร้านชำ ตลาดนัดแผงลอย เป็นต ้
        2.การเยี่ยมบ้านดา้นยาและผลิตภณัฑ์สุขภาพ โดยสำรวจยาทีใ่ช้ในปัจจุบัน, อาหารเสริม/ยา ที่ซือ้
กินเอง ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีวิธีการกินที่ถูกต้องหรือไม่ ส่งผลกระทบอย่างไรต่อปัญหาสุขภาพหรือโรคประจำตวั
เป็นต้น 
        3.การเฝ้าระวังผลติภณัฑ์สขุภาพในรูปแบบของการโฆษณา, เรื่องร้องเรียน,เครือข่าย อสม. 
เจ้าหน้าท่ี ผู้นำชุมชนค้นเจอปัญหาที่ไม่ปลอดภัย, หรือข้อมูลทีไ่ด้รบัการส่งต่อมาจากการเฝ้าระวังความ
ปลอดภัยด้านยาของโรงพยาบาล 
   7.2 การรายงานความเสี่ยงเพ่ือเข้าสู่กระบวนการแก้ปัญหา มีดังต่อไปนี้ 
        1.ด้านปัญหาสุขภาพผู้ป่วย รายงานส่งต่อโรงพยาบาลแม่ข่ายในพื้นที่เพ่ือทำการรักษาให้ถูกต้อง 
        2.ด้านความเสี่ยงของผลิตภณัฑ์สุขภาพ รายงานผ่านโปรแกรม Tawai for health หรือ ส่ง
ตัวอย่างในการตรวจวเิคราะห์ เปน็ต้น 
        3.ด้านความเสี่ยงโฆษณาที่ผิดกฎหมาย รายงานผ่านโปรแกรม Tawai for health หรือ แจ้ง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดดำเนนิการต่อไป 
        4.ด้านความเสี่ยงสถานประกอบการที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย รายงานเภสัชกรผูร้ับผดิชอบงาน
คุ้มครองผู้บริโภคของโรงพยาบาลแม่ข่าย หรือแจ้งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดดำเนินการต่อไป 
 
    7.3 กระบวนการและผลจากการแก้ไขปัญหา มีดังต่อไปนี้ 
         1.มีกระบวนการจัดการปญัหาโดยอาศัยความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย 
         2.มีผลลัพธ์จากกระบวนการจัดการปัญหา  

เกณฑ์        เป้าหมาย ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2566 ปีงบประมาณ 2567 ปีงบประมาณ 2568 
อำเภอ RPU 1 อำเภอ 
(รพ.สต.ผ่านเกณฑ์ รพ.

อำเภอ RPU 3 อำเภอ 
(รพ.สต.ผ่านเกณฑ์ รพ.

อำเภอ RPU  5 อำเภอ 
(รพ.สต.ผ่านเกณฑ์ รพ.

อำเภอ RPU 7 อำเภอ 
(รพ.สต.ผ่านเกณฑ์ รพ.
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สต ต้นแบบ* RPU 
อย่างน้อย 1 แห่ง/
อำเภอ) 

สต ต้นแบบ* RPU 
อย่างน้อย 1 แห่ง/
อำเภอ) 

สต ต้นแบบ* RPU 
อย่างน้อย 1 แห่ง/
อำเภอ) 

สต ต้นแบบ* RPU 
อย่างน้อย 1 แห่ง/
อำเภอ) 

วัตถุประสงค ์ 1.เพื่อให้มีการเชื่อมโยงระบบบริการสุขภาพไปยังระดับชุมชน 
2.เพื่อให้ประชาชนปลอดภยัจากการใช้ยาและผลติภณัฑส์ุขภาพด้วยองค์ความรู้ที่ถูกต้องสามารถดูแลตวั
เองในเบื้องต้นได ้

กลุ่มเป้าหมาย โรงพยาบาลพัทลุง โรงพยาบาลชุมชน และหน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่ายระดับอำเภอ 
วิธีการจัดเก็บข้อมลู การรายงานการดำเนินงานอำเภอ RPU ในเว็ปไวต์กลุม่งานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 
แหล่งข้อมลู รายงานการดำเนินกิจกรรมของแต่ละอำเภอรายไตรมาส 
ระยะเวลา  ประเมินผล ไตรมาส 4 
เกณฑ์การประเมิน 
ปีงบประมาณ 2566 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
   อำเภอ RDU อย่างน้อย 3 อำเภอ 

วิธีการประเมินผล 
 

ข้อ 1 ผ่านเกณฑ์ ตัวช้ีวัดความสำเร็จในการขับเคลื่อนอำเภอ RDU (RDU district) สู่จังหวัดใช้ยาอย่าง
สมเหตุผล (RDU province) ปี 2565 
ข้อ 2 ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด RDU hospital ปี 66 อย่างน้อย 10 ตัวช้ีวัดจากตัวช้ีวัดทั้งหมด 12 ตัวช้ีวัด 
(ติดตามจากระบบ HDC) 
ข้อ 3 มีจำนวนหน่วยบริการปฐมภมูิในอำเภอท่ีมีอัตราการใช้ยาปฏิชีวนะ 2 กลุ่มโรค AD,URI ≤ ร้อยละ 
20 มากกว่าร้อยละ 80 ของหน่วยบริการปฐมภูมิทั้งหมดในอำเภอ (ติดตามจากระบบ HDC) 
ข้อ 4 มีการดำเนินงาน RPU community เฝ้าระวังเชิงรุกในรพ./ชุมชน 
ข้อ 5 มีการสร้างความรอบรู้ดา้นยาและผลติภณัฑ์สุขภาพผ่านการเรยีนรู้จากโรงเรียนออนไลน์ ร้อยละ 
10 ของกลุ่มเป้าหมาย  
ข้อ 6 มีการพัฒนาเครือข่าย RPU เชิงรุกในชุมชน (บวร./ อย.น้อย /ท้องถิ่น) 
ข้อ 7 ผ่านเกณฑ์การส่งเสริมการจำหน่ายและใช้ผลติภณัฑ์สุขภาพอย่างถูกต้องเหมาะสมในร้านชำ 
ข้อ 8 มีรพ.สต.ผา่นเกณฑ์ รพ.สต ต้นแบบ* RPU อย่างน้อย 1 แห่ง และนำเสนอในเวทีท่ีสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวดัพัทลุงจัดขึ้น  
*รายละเอียดตามนิยามตัวช้ีวัด 

เอกสารสนับสนุน แนวทางการพัฒนาการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชนกระทรวงสาธารณสุข 
รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐา
น Baseline data หน่วยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 

2563 2564 2565 
- ร้อยละ - - 11 อำเภอผ่านเกณฑ์ 

RDU district ปี 2565 
คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
วิธีการให้คะแนน    1 คะแนน ผ่านข้อที่ 1 และ ผ่านข้ออื่นๆจำนวน 1 ข้อ 

   2 คะแนน ผ่านข้อที่ 1 และ ผ่านข้ออื่นๆจำนวน 2 ข้อ 
   3 คะแนน ผ่านข้อที่ 1 และ ผ่านข้ออื่นๆจำนวน 4 ข้อ 
   4 คะแนน ผ่านข้อที่ 1 และ ผ่านข้ออื่นๆจำนวน 6 ข้อ 
   5 คะแนน ผ่านข้อที่ 1 และ ผ่านข้ออื่นๆจำนวน 7 ข้อ 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ช่ือ – สกุล : นางสาวเอมจิตร  
สุขสกลุ, นางฐิติมา ทองสังข ์

โทรศัพท์ท่ีทำงาน :  074-613127 ต่อ 104 

โทรศัพท์มือถือ :  087-4790455 E-mail : aimpz31@gmail.com 
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด 
(หัวหน้ากลุม่งาน) 

ช่ือ – สกุล : นายณัษฐ์พงษ์ พัฒนพงศ์ โทรศัพท์ท่ีทำงาน :  074-613127 ต่อ 109 
โทรศัพท์มือถือ :  093-7615927 E-mail : natpongkai07@hotmail.com 

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด 
(รอง นพ.สสจ.) 

ช่ือ – สกุล : นางสาวอภิญญา เพช็รศร ี โทรศัพท์ท่ีทำงาน :  074-613127 ต่อ 202 
โทรศัพท์มือถือ :  081-9904344    
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รหัสตัวช้ีวัด 0603 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานคุม้ครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
ความเชื่อมโยงตัวชี้วัด (✓) ยุทธศาสตร์ 20 ปี กสธ. (   ) ยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 12  

(   ) ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง (   ) ตำบลสุขภาวะ (✓) ภารกจิกลุม่งาน 
(   ) อื่น ๆ ................................................................................................................. 

หมวด (✓) PP&P Excellence ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ 
(✓) Service  Excellence บริการเป็นเลิศ 
(   ) People Excellence บุคลากรเป็นเลิศ 
(   ) Governance Excellence บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล 

แผนงาน แผนงานที่ 3 การป้องกัน ควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสขุภาพ 
แผนงานที่ 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 

โครงการ โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สขุภาพและบริการสุขภาพ  
โครงการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) 

ชื่อตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จในการตรวจเฝ้าระวังสถานพยาบาลและการพัฒนาด้านการใช้ยาสมเหตุผลใน
สถานพยาบาล 

คำนิยามตัวช้ีวัด สถานพยาบาล ตาม พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ซ่ึงมี 2 ประเภท ได้แก ่สถานพยาบาล
ประเภทที่ไมร่ับผู้ป่วยไว้ค้างคืน (คลินิก) และสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน (โรงพยาบาล
เอกชน) 
สถานพยาบาล หมายถึง สถานท่ีรวมตลอดถึงยานพาหนะซึ่งจัดไวเ้พื่อการประกอบโรคศลิปะตาม
กฎหมายว่าด้วย การประกอบโรคศิลปะ การประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวช
กรรม การประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภต์ามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ การประกอบวิชาชีพทันตกรรมตามกฎหมายว่าด้วยวชิาชีพทันตกรรม การประกอบ
วิชาชีพกายภาพบำบัดตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพกายภาพบำบัด การประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ การประกอบวิชาชีพการแพทย์   แผนไทยและการ
ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทย หรือการ
ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุขอื่นตามกฎหมายว่าดว้ยการนั้น 
การตรวจเฝ้าระวัง หมายถึง การตรวจสถานพยาบาลตามมาตรฐานการปฏิบัตติามกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาล รวมถึงการร่วมแลกเปลี่ยน/หาแนวทางแก้ไขในประเด็นที่เสี่ยงต่อการไม่เป็นไปตาม
มาตรฐานข้างต้น 
การใช้ยาอย่างสมเหตุผลสำหรับสถานพยาบาล หมายถึง ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้ยา
เพื่อดูแลสุขภาพตนเองเบื้องต้น ตามความจำเป็น รวมทั้งได้รับและใช้ยาจากสถานบริการสุขภาพ ได้
อย่างถูกต้อง ปลอดภัย เหมาะสมกับแต่ละบคุคล ท้ังในเรื่องโรค ขนาดยา วิธีใช้ ตามระยะเวลาที่กำหนด 
โดยเกดิความคุม้ค่าสูงสุด ทั้งต่อบคุคลและสังคม  รวมทั้งลดความเสีย่งจากยาและผลิตภณัฑส์ุขภาพกลุ่ม
เสี่ยง 

เกณฑ์เป้าหมาย ปีงบประมาณ 2566 ปีงบประมาณ 2567 ปีงบประมาณ 2568 
ร้อยละ 20 40 60 

วัตถุประสงค ์ เพื่อให้สถานพยาบาลเอกชนไดร้ับการตรวจเฝ้าระวังและผ่านเกณฑม์าตรฐาน รวมถึงให้มีการ 
ขับเคลื่อนการพัฒนาใหม้ีการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในสถานพยาบาล 

กลุ่มเป้าหมาย การตรวจเฝ้าระวังสถานพยาบาลตามเกณฑ์มาตรฐาน 
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ สถานพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดพัทลุง 
การประเมินด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลสำหรับสถานพยาบาล 
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ สถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน และสถานพยาบาลประเภทท่ีไม่ 
รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ได้แก่ คลินิกเวชกรรม คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม สหคลินิกท่ีมีบริการด้าน 
เวชกรรม คลินิกทันตกรรม คลินิกเฉพาะทางด้านทันตกรรม และคลนิิกการพยาบาลและ 
การผดุงครรภ์ทุกแห่ง 

วิธีการจัดเก็บข้อมลู รวบรวมรายงานรายไตรมาส 
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แหล่งข้อมลู รายงานสรุปผลการดำเนินงานในแต่ละรอบ 
รายการข้อมูล 1 A = จำนวนสถานพยาบาลทีผ่่านเกณฑ์การประเมินด้านการใช้ยาอยา่งสมเหตุผล โดยการประเมินของ

พนักงานเจ้าหน้าที่ 
รายการข้อมูล 2 B = จำนวนสถานพยาบาลทั้งหมดที่ต้องประเมินตนเองด้านการใช้ยาอย่างสมเหตผุลสำหรบั

สถานพยาบาล 
สูตรคำนวณตัวชี้วัด ร้อยละของสถานพยาบาลทีผ่่านเกณฑ์การประเมินด้านการใช้ยาอยา่งสมเหตุผล = (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ทุก 3 เดือน 
เกณฑ์การประเมิน 
ปีงบประมาณ 2566 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
-จัดทำแผนปฏิบตัิการ
ตรวจเฝ้าระวัง
สถานพยาบาลในพื้นที่
รับผิดชอบ 

-ศึกษาเกณฑ์มาตรฐาน
เพื่อเป็นแนวทางการ
ดำเนินงานตรวจ
มาตรฐานคลินิก 
 

-ศึกษาการใช้ยาอย่าง
สมเหตุผลสำหรับ
สถานพยาบาล 
-ศึกษาเกณฑ์ของแบบ
ประเมินตนเองด้าน
การใช้ยาอย่างสม
เหตุผลสำหรับ
สถานพยาบาล 

  -ดำเนินการออกตรวจ
สถานพยาบาลตาม
แผนงานและแนะนำ
แนวทางแก้ไขปรับปรุง
ให้ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน  

 -ประชาสัมพันธ์การใช้
ยาอย่างสมเหตผุล
สำหรับสถานพยาบาล
พร้อมท้ังเกณฑ์การ
ประเมินตนเอง  

- ส่งแบบบันทึกการตรวจ
ประเมินสถานพยาบาล
พร้อมแนบรูปถ่ายกรณีที่
มีการแก้ไขปรับปรุง 
- ส่งแบบบันทึกการ
ประเมินตนเองการใช้ยา
อย่างสมเหตุผลสำหรับ
สถานพยาบาล 
-ส่งผลการประเมินด้าน
การใช้ยาอย่างสมเหตผุล
สำหรับสถานพยาบาล 

วิธีการประเมินผล เกณฑ์ที่ 1 มีแผนปฏิบตัิการตรวจเฝ้าระวังสถานพยาบาลในพื้นที่รับผิดชอบ 
เกณฑ์ที่ 2 ตรวจเฝ้าระวังสถานพยาบาลทุกแห่งพร้อมส่งแบบบันทึกการตรวจมาตรฐาน และ

ประชาสมัพันธ์การใช้ยาอย่างสมเหตุผลสำหรับสถานพยาบาล 
เกณฑ์ที่ 3 สถานพยาบาลกลุ่มเป้าหมายทุกแห่งได้รับการตรวจเฝ้าระวังและผ่านเกณฑ์

มาตรฐาน พร้อมแนบรูปถ่ายกรณทีี่มีการแก้ไขปรับปรุง ภายในเดือนกรกฎาคม 
2566 

เกณฑ์ที่ 4 สถานพยาบาลกลุ่มเป้าหมายทุกแห่งส่งแบบประเมินตนเองด้านการใช้ยาอย่างสม
เหตุผลสำหรับสถานพยาบาล 

เกณฑ์ที่ 5  ร้อยละ 20 ของสถานพยาบาลกลุ่มเป้าหมายผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการใช้ยา
อย่างสมเหตุผลสำหรับสถานพยาบาล (โดยการประเมินของพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ระดับอำเภอ) 

เอกสารสนับสนุน แบบบันทึกการตรวจตามมาตรฐานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
รายละเอียดข้อมูล
พ้ืนฐาน 

Baseline data 
 หน่วยวัด 

ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 
2563 2564 2565 

1.จำนวนสถานพยาบาลทั้งหมด แห่ง 141 147 157 
2.ร้อยละสถานพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน 

ร้อยละ 100 100 100 

3.ร้อยละสถานพยาบาลส่งแบบ
ประเมินตนเองด้านการใช้ยาอย่างสม
เหตุผล 

ร้อยละ - - - 

 4.ร้อยละสถานพยาบาลผา่นเกณฑ์การ
ประเมินด้านการใช้ยาอย่าง 
สมเหตุผลสำหรับสถานพยาบาล 

ร้อยละ  - - - 

คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
วิธีการให้คะแนน ช่วงการปรับเกณฑ์ +- 1  หน่วยต่อ  1 คะแนนดังน้ี 
 ระดับที่ 1  1 คะแนน  ผ่านเกณฑท์ี ่1 
 ระดับที่ 2  1 คะแนน  ผ่านเกณฑท์ี ่1,2 
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 ระดับที่ 3  1 คะแนน  ผ่านเกณฑท์ี ่1,2,3 
 ระดับที่ 4  1 คะแนน  ผ่านเกณฑท์ี ่1,2,3,4 
 ระดับที่ 5  1 คะแนน  ผ่านเกณฑท์ี ่1,2,3,4,5 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ช่ือ – สกุล :  นางสาวสุธาสินี  ทองสง 

                นางสาวจุรีวรรณ  ชูอักษร 
                นางศินลิน ตันสุขโกศล      

โทรศัพท์ท่ีทำงาน :  074-613127 ต่อ 104  

โทรศัพท์มือถือ :  086-5979375 
                     080-9542635 

E-mail : tonyar.pth@gmail.com 

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด 
(หัวหน้ากลุม่งาน) 

ช่ือ–สกุล : นายณัษฐ์พงษ์ พัฒนพงศ์ โทรศัพท์ท่ีทำงาน :074-613127 ต่อ 109 
โทรศัพท์มือถือ :  093-7615927 
  

E-mail : natpongkai07@hotmail.com 

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด 
(รอง นพ.สสจ.) 

ช่ือ – สกุล : นางสาวอภิญญา เพช็รศร ี โทรศัพท์ท่ีทำงาน :  074-613127 ต่อ 202 
โทรศัพท์มือถือ :  081-9904344    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:natpongkai07@hotmail.com
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รหัสตัวชี้วัด 0604 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานคุม้ครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
ความเชื่อมโยงตัวชี้วัด (   ) ยุทธศาสตร์ 20 ปี กสธ. (   )  ยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 12  

(   ) ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ( ) ตำบลสุขภาวะ 
 (   ) ภารกิจกลุ่มงาน  (  ) PA 

หมวด (   ) PP&P Excellence ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ 
(   ) Service  Excellence บริการเป็นเลิศ 
(   ) People Excellence บุคลากรเป็นเลิศ 
(   ) Governance Excellence บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล 

แผนงาน แผนงานที่ 3 การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
โครงการ โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สขุภาพและบริการสุขภาพ 
ชื่อตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จการส่งเสริมการจำหน่ายและใช้ผลิตภัณฑ์สขุภาพอย่างถูกต้องเหมาะสมในร้าน

ชำ Rational Health Product Used (RPU)  
คำนิยามตัวชี้วัด ร้านชำ คือ ร้านซึ่งเป็นสถานท่ีจำหน่ายผลิตภณัฑส์ุขภาพ ยา อาหาร เครื่องสำอาง

ในหมู่บ้านหรือชุมชน 
Rational Health Product Used (RPU) หมายถึง การติดตาม ตรวจสอบ ส่งเสริมให้รา้นชำ
จำหน่าย อาหาร ยา เครื่องสำอาง ถูกต้องตามข้อกฎหมาย  

เกณฑ์เป้าหมาย  
ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2566 ปีงบประมาณ 2567 

ร้อยละ 95 ร้อยละ 96 ร้อยละ 97 
 

วัตถุประสงค ์ เพื่อส่งเสริมให้ร้านชำมีการขายผลติภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้องตามข้อกำหนด 
กลุ่มเป้าหมาย ร้านชำทุกแห่งในหมู่บ้านในพื้นที่ความรับผดิชอบของหน่วยบริการ รพ.สต., สสอ., รพช. รพ.พัทลุง 
วิธีการจัดเก็บข้อมลู 1.สำรวจและรายงานข้อมูลผ่านเวปไซตร์ายงานผลการตรวจ  

2.สำรวจและรายงานผลการทำแบบระเมินความรอบรู้ของผู้ประกอบการร้านชำ 
แหล่งข้อมลู รายงานการดำเนินกิจกรรมของแต่ละพื้นท่ี  
รายการข้อมูล 1 A=จำนวนร้านชำทั้งหมดทีม่ีในพ้ืนท่ี 

B=จำนวนร้านชำที่ไดร้ับการตรวจ   
C=จำนวนร้านชำที่มีการขายยา    
D=จำนวนร้านชำที่มีการขายยาอย่างถูกต้องตามข้อกฎหมาย 
E=จำนวนบุคลากรร้านชำที่ตอบแบบสำรวจความรอบรู้การซื้อและการจำหน่ายยาในร้านชำผา่นแบบ
สำรวจ online  
F=จำนวนบุคลากรของร้านชำที่มรีะดับความรู้การซื้อและการจำหนา่ยยาในร้านชำ มากกว่าร้อยละ 
60 
G = จำนวนร้านชำที่ตรวจพบการโฆษณาผลิตภณัฑส์ุขภาพในไวนลิ แผ่นพับ  
H = จำนวนร้านชำที่มีโฆษณาผลติภัณฑ์สุขภาพไม่ถูกต้องตามข้อกฎหมาย  

สูตรคำนวณตัวชี้วัด 1. ร้อยละความครอบคลุมการตรวจสอบ = (B/A) x 100 
2. ร้อยละร้านชำที่มีการขายยา = (C/A) x 100 
3. ร้อยละร้านชำที่มีการขายยาอยา่งถูกต้อง  = (D/C)x 100 
4.ร้อยละของบุคลากรของร้านชำที่มีระดับความรู้การซื้อและการจำหน่ายยาในร้านชำ =(F/E)x100 
5.ร้อยละของร้านชำที่มโีฆษณาผลติภัณฑ์สุขภาพไม่ถูกต้องตามข้อกฎหมาย  

ระยะเวลาประเมินผล ทุก 3 เดือน 
เกณฑ์การประเมิน 
ปีงบประมาณ 2565 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
 ผ่านเกณฑ์ข้อ 1-5   ผ่านเกณฑ์ข้อ 6-10 

วิธีการประเมินผล เกณฑ์ที่ 1 มีฐานข้อมูลรา้นชำในแต่ละพื้นท่ีภายในไตรมาส 2  
เกณฑ์ที่ 2 มีการตรวจร้านชำครอบคลมุร้อยละ 60 ภายในไตรมาส 2 
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เกณฑ์ที่ 3 ร้านชำจำหน่ายยาอย่างถูกต้องมากกว่าร้อยละ 60 ภายในไตรมาส 2 
เกณฑ์ที่ 4 จำนวนบุคลากรของร้านชำที่มีระดับความรู้การซื้อและการจำหน่ายยาในร้านชำ

มากกว่าร้อยละ 50 ภายในไตรมาส 2  
เกณฑ์ที่ 5 จำนวนร้านท่ีมีสื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพถูกต้องมากกว่าร้อยละ  60ภายใน

ไตรมาส 2 
เกณฑ์ที่ 6  มีการตรวจร้านชำครอบคลมุร้อยละ 95 ภายในวันท่ี 31 สิงหาคม 2566 
เกณฑ์ที่ 7  ร้านชำจำหน่ายยาอย่างถูกต้องมากกว่าร้อยละ 95 ภายในวันท่ี 31 สิงหาคม 

2566 
เกณฑ์ที่ 8 จำนวนร้านท่ีมีสื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพถูกต้องมากกว่าร้อยละ  95ภายใน

วันท่ี 31 สิงหาคม 2566  
เกณฑ์ที่ 9 จำนวนบุคลากรร้านชำที่ทำแบบสอบถามความรู้การซื้อและการจำหน่ายยา

มากกว่าร้อยละ 80 ของร้านชำทั้งหมด ผ่านระบบออนไลน์  
เกณฑ์ที่ 10 จำนวนบุคลากรของร้านชำที่มีระดับความรู้การซื้อและการจำหน่ายยาในร้านชำ

มากกว่าร้อยละ 60 ภายในวันท่ี 31 สิงหาคม 2566 
เอกสารสนับสนุน 1.แบบเรียนรู้ online ผา่นเวป  

2.วิดีโอการใช้ยาอย่างสมเหตผุล   
3.แผ่นพับให้ความรูร้้านชำ 
4.แบบสอบถามออนไลน์  

รายละเอียดข้อมูลพ้ืน 
ฐาน 

 

Baseline data หน่วย 
วัด 

ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 
2559 2560 2561 2562 2563 2564 

ร้านขาย 
ของชำที่ตรวจทั้งหมด 

แห่ง 2,456 2,501 2,610 2,631 2,565 2,547 

ร้อยละของร้านชำที ่
จำหน่ายผลิตภัณฑ ์
สุขภาพถูกต้อง 

ร้อย 
ละ 

89.45 90.28 90.49 94.87 97.35 97.29 

 

คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
วิธีการให้คะแนน ช่วงการปรับเกณฑ์ +- 1  หน่วยต่อ  1 คะแนนดังนี ้

ไตรมาส 1-2 ใช้เกณฑ์ข้อ 1-5  ไตรมาส 3-4 ใช้เกณฑ์ข้อ 6-10  
1 คะแนน ผ่านเกณฑ์ 1 ข้อ  1 คะแนน ผ่านเกณฑ์ 1 ข้อ  
2 คะแนน ผ่านเกณฑ์ 2 ข้อ  2 คะแนน ผ่านเกณฑ์ 2 ข้อ  
3 คะแนน ผ่านเกณฑ์ 3 ข้อ 3 คะแนน ผ่านเกณฑ์ 3 ข้อ 
4 คะแนน ผ่านเกณฑ์ 4 ข้อ 4 คะแนน ผ่านเกณฑ์ 4 ข้อ 
5 คะแนน ผ่านเกณฑ์ 5 ข้อ  5 คะแนน ผ่านเกณฑ์ 5 ข้อ  

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ช่ือ – สกุล : นายราชัน คงชุม 
นายภูธิป ศร่างเศร้า  

โทรศัพท์ท่ีทำงาน :  074-613127 ต่อ 104 

โทรศัพท์มือถือ :  086-5651176 E-mail : rachan.k@gmail.com 
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด 
(หัวหน้ากลุม่งาน) 

ช่ือ – สกุล : นายณัษฐ์พงษ์ พัฒนพงศ์ โทรศัพท์ท่ีทำงาน :  074-613127 ต่อ 109 
โทรศัพท์มือถือ :  093-7615927 E-mail : natpongkai07@hotmail.com 

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด 
(รอง นพ.สสจ.) 

ช่ือ–สกุล : นางสาวอภิญญา เพ็ชรศรี  โทรศัพท์ท่ีทำงาน :  074-613127 ต่อ 202 
โทรศัพท์มือถือ :  088-7906145   E-mail :  

 
 

mailto:rachan.k@gmail.com
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รหัสตัวช้ีวัด 0605 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 

ความเชื่อมโยงตัวชี้วัด (✔  ) ยุทธศาสตร์ 20 ปี กสธ. (   ) ยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 12  
(   ) ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง (   ) ตำบลสุขภาวะ  
(   ) ภารกิจกลุ่มงาน (   ) อ่ืน ๆ ................................................................  

หมวด (✔) PP&P Excellence ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ 

(   ) Service  Excellence บริการเป็นเลิศ 

(   ) People Excellence บคุลากรเป็นเลิศ 

(   ) Governance Excellence บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล 

แผนงาน แผนงานที่ 3 การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 

โครงการ โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ 

ชื่อตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนการสร้างความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์
สุขภาพ 

คำนิยามตัวช้ีวัด    การสร้างความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ หมายถึง การดำเนินการเสริมสร้างให้
ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพตามประเด็นที่เป็นจุดเน้นการดำเนินงานระดับชาติ, สร้าง/
ส่งเสริมความร่วมมือกับเครือข่ายร่วมดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และสนับสนุน
ทรัพยากรที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน ด้วยการดำเนินโครงการเครือข่ายชุมชนร่วมใจ 
ป้องกันภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพ(บวร.ร.) และโครงการ อย.น้อย มีการเรียนรู้ผ่านโรงเรียน
ออนไลน์ ตลอดจนประเมินผลการดำเนินงานเข้าสู่ระบบ FDA Center รายละเอียดดังนี้ 
1. โครงการเครือข่ายชุมชนร่วมใจ ป้องกันภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพ (บวร.ร.) หมายถึง การ
ดำเนินงานร่วมกันของภาคส่วนต่างๆ ในรูปแบบเครือข่าย บวร.ร. (บ้าน วัด โรงเรียน 
โรงพยาบาล) โดยอาจมีเครือข่ายอ่ืนร่วมด้วย เพ่ือช่วยจัดการหรือป้องกันปัญหาด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ชุมชนนั้นประสบอยู่ โดยการแก้ปัญหาตามแนวคิดและวิถีของชุมชน 
2. โครงการ อย.น้อย หมายถึง การดำเนินงานเพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์
สุขภาพในสถานศึกษา ด้วยการจัดให้มีการพัฒนาศักยภาพครูและนักเรียน การจัด
สิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม การดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียน อย.น้อย และขยาย
ผลการดำเนินงานต่อยอด จากโรงเรียนสู่ชุมชน 
  -โรงเรียน อย.น้อย ผ่านเกณฑ์ในระดับดีเยี่ยม หมายถึง โรงเรียนที่นำองค์ประกอบของ
เกณฑ์มาตรฐานโรงเรียน อย.น้อย มาใช้ประเมินตนเอง, มีผลคะแนนการประเมินมากกว่า 
90 คะแนนขึ้นไปที่ได้รับการรับรอง และการรับรองนั้นยังไม่หมดอายุ 
  - โรงเรียน อย.น้อย [Plus] หมายถึง โรงเรียนที่มีการดำเนินตามมาตรฐานโรงเรียน อย.
น้อย และมีการดำเนินงานเพ่ิมเติมในประเด็นสำคัญด้านคุ้มครองผู้บริโภค 3 ประเด็น คือ 1. 
กิจกรรมการสื่อสารเตือนภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน, 2. กิจกรรมบูรณาการร่วมกับ
เครือข่ายเพื่อลดความเสี่ยงจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพของบุคคลในชุมชน  
 

และ 3. กิจกรรมการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมเพ่ือการมีพฤติกรรมการบริโภคท่ี
เหมาะสม 
3. การเรียนรู้ผ่านโรงเรียนออนไลน์ หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า อย. สคูล (Oryor School) 
ผ่านทางเวบไซต ์https://oryorschool.org  จนจบหลักสตูรและได้รับประกาศนียบัตรทาง
ออนไลน์ (E-certificate) ด้วย 
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เกณฑ์เป้าหมาย 1. โรงเรียนมีการดำเนินกิจกรรม อย.น้อย ดีเยี่ยม อย่างน้อย 1 โรงเรียน/อำเภอ 
2. โรงเรียนมีการดำเนินกิจกรรม อย.น้อย พลัส อย่างน้อย 1 โรงเรียน/อำเภอ  
3. ชุมชนมีการดำเนินกิจกรรม บวร.ร อย่างน้อย 1 ชุมชน/อำเภอ 
4. มีการเรียนรู้ผ่านโรงเรียนออนไลน์ ร้อยละ 10 ของประชากรที่ดำเนินการในปี 2565 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้เกิดการป้องกัน ควบคุม เฝ้าระวังปัญหาด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในสถานศึกษา 
และชุมชน จากความร่วมมือของเครือข่าย 

กลุ่มเป้าหมาย 1. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข, เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล, รพ.สต.  2. โรงเรียน, นักเรียน อย.น้อย 
3. อสม.                4. ประชาชนทั่วไป 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล รายงานรายไตรมาสตามแบบฟอร์ม 
แหล่งข้อมูล 1. รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส 

2. สรุปผลการประเมินเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียน อย.น้อยตามแบบประเมิน 
รายการข้อมูล 1 A = จำนวนผู้เรียนรู้ผ่านโรงเรยีนออนไลน์ 
รายการข้อมูล 2 B = จำนวนเป้าหมายทั้งหมดของผู้เรียนรู้ผ่านโรงเรียนออนไลน์  
สูตรคำนวณตัวชี้วัด A x 100 

    B 

ระยะเวลาประเมินผล ทุก 3 เดือน 
เกณฑ์การประเมิน รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

1.มีแผนพัฒนา
การดำเนินงาน
เพื่อ สนับสนุน
การสร้างความ
รอบรู้ด้าน 
ผลิตภณัฑ์
สุขภาพ 

1.โรงเรียนในอำเภอมี
การดำเนินงาน อย.น้อย
ตามแนวทางกลางของ 
อย. 
2. สนับสนุนให้ชุมชน
ต่าง ๆ ในอำเภอ 
ดำเนินกิจกรรม บวร.ร. 
3.ร้อยละ 10 ของ
กลุ่มเป้าหมายปี 2565 
ผ่านการเรียนรู้จาก
โรงเรียนออนไลน์  
(https://oryorschool.
org) 

1.โรงเรียนมีผลการ
ประเมิน อย.น้อย 
ระดับดีเยี่ยม อย่าง
น้อย 1 โรงเรียน 
2.โรงเรียนในอำเภอ 
มีการดำเนินกิจกรรม 
อย.น้อย พลัส อย่าง
น้อย 1 โรงเรียน 
3.ชุมชน มีการดำเนิน
กิจกรรม บวร.ร. 
อย่างน้อย 1 ชุมชน 
4.มีการรายงานผล
การดำเนินงานเขา้
ระบบ FDA Center 

1.ค้นหาผลงานท่ีเป็น 
 Best practice  
ของอำเภอในกิจกรรม ต่อไปนี ้
-โรงเรียน อย.น้อย ดีเยี่ยม 
-โรงเรียน อย.น้อย พลัส 
-ชุมชน บวร.ร. 
 
 

วิธีการประเมินผล เกณฑ์ 1 จัดทำแผนพัฒนาการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนการสร้างความรอบรู้ด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

 เกณฑ์ 2 -ร้อยละ 10 ของกลุ่มเป้าหมายปี 2565 ผ่านการเรียนรู้จากโรงเรียนออนไลน์ 
(https://oryorschool.org)  และ 
-โรงเรียนมีผลการประเมิน อย.น้อย ดีเยี่ยม อย่างน้อย 1 โรงเรียน/อำเภอ 

 เกณฑ์ 3 โรงเรียนมีผลการประเมิน อย.น้อย พลัส อย่างน้อย 1 โรงเรียน/อำเภอ  
 เกณฑ์ 4 ชุมชน มีการดำเนินกิจกรรม บวร.ร. อย่างน้อย 1 ชุมชน/อำเภอ 
 เกณฑ์ 5 -โรงเรียนมีผลการประเมิน อย.น้อย พลัส มากกว่า 1 โรงเรียน/อำเภอ หรือ 

 -มี Best practice โรงเรียน อย.น้อย ที่มีการดำเนินงานโรงเรียน   
อย.น้อย ดีเยี่ยม หรือ 
-มี Best practice โรงเรียน อย.น้อยที่มีการดำเนินงานโรงเรียน    
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อย.น้อย พลัส หรือ 
-มี Best practice การดำเนินงานชุมชน บวร.ร. ในประเด็น    
 บวร.ร-RDU หรือผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เป็นปัญหาในชุมชน 

เอกสารสนับสนุน เกณฑ์มาตรฐานโรงเรียน อย.น้อย, อย.น้อย พลัส, บวร.ร. 
 

รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน 

Baseline 
data  

หน่วย
วัด  

ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ  

2563  2564  2565  

-  -  -  -   - 
 

คะแนนเต็ม  5 คะแนน 

วิธีการให้คะแนน ช่วงการปรับเกณฑ์ + 1 หน่วยต่อ 1 คะแนนดังนี้ 
ระดับท่ี 1  1 คะแนน  ผ่านเกณฑ์ที่ 1  
ระดับท่ี 2  1 คะแนน  ผ่านเกณฑ์ที่ 1 และ 2 

ระดับท่ี 3  1 คะแนน  ผ่านเกณฑ์ที่ 1 ,2 และ 3 

ระดับท่ี 4  1 คะแนน  ผ่านเกณฑ์ที่ 1 ,2, 3 และ 4 

ระดับท่ี 5  1 คะแนน  ผ่านเกณฑ์ที่ 1 ,2, 3, 4 และ 5  
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ชื่อ–สกุล : นางสาวนิพาภร บัวนุ้ย 

             นายภูธิป ศร่างเศร้า  
             นางสาวสุรัสวดี ไชยสมุทร 

โทรศัพท์ที่ทำงาน : 074-613127 ต่อ 104  

โทรศัพท์มือถือ :  086-5982852  E-mail : honeycrycy@hotmail.com  
ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 

(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

ชื่อ–สกุล : นายณัษฐ์พงษ์ พัฒนพงศ์ โทรศัพท์ที่ทำงาน :074-613127 ต่อ 109 
โทรศัพท์มือถือ :  093-7615927 E-mail : natpongkai07@hotmail.com 

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 

(รอง นพ.สสจ.) 

ชื่อ–สกุล : นางสาวอภิญญา เพ็ชรศรี โทรศัพท์ที่ทำงาน :  074-613127 ต่อ 202 

โทรศัพท์มือถือ :  081-9904344    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:natpongkai07@hotmail.com
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รหัสตัวช้ีวัด 0606 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
ความเชื่อมโยง
ตัวช้ีวัด 

(   ) ยุทธศาสตร์ 20 ปี กสธ. (   ) ยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 12  
(   ) ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง (   ) ตำบลสุขภาวะ (   ) ภารกิจกลุ่มงาน 
(   ) อ่ืน ๆ ............................................................................................................  

หมวด (   ) PP&P Excellence ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ 
(   ) Service  Excellence บริการเป็นเลิศ 
(   ) People Excellence บคุลากรเป็นเลิศ 
(   ) Governance Excellence บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล 

แผนงาน แผนงานที่ 3 การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
โครงการ โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ 
ชื่อตัวชี้วัด 12.ระดับความสำเร็จมาตรฐานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย 
คำนิยามตัวช้ีวัด โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย หมายถึง โรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านอาหารผู้ป่วย 

โดยมีคะแนนผลการประเมินร้อยละ 100 และผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหาร
ตามบริบทของรพ. 

เกณฑ์เป้าหมาย ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 
9 แห่ง 9 แห่ง 11 แห่ง 11 แห่ง 11 แห่ง 

วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาโรงพยาบาลของรัฐในจังหวัดพัทลุงให้ได้มาตรฐานโรงพยาบาลอาหาร 
ปลอดภัย 

กลุ่มเป้าหมาย โรงพยาบาลทุกแห่ง 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล รายงานรายไตรมาสตามแบบฟอร์ม 
แหล่งข้อมูล รายงานไตรมาส 
รายการข้อมูล 1 - 
รายการข้อมูล 2 - 
สูตรคำนวณตัวชี้วัด - 
ระยะเวลาประเมินผล ทุก 3 เดือน 
เกณฑ์การประเมิน 

ปีงบประมาณ 2566 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
โรงพยาบาลมี
แผนการ
ดำเนินงาน
โรงพยาบาล
อาหารปลอดภัย 

โรงพยาบาลดำเนิน 
งานตามแผน และ 
ประเมินตนเองตาม 
มาตรฐานโรงพยา 
บาลอาหาร
ปลอดภัย 

โรงพยาบาลทุก
แห่งได้รับการ
ประเมินมาตรฐาน
อาหารปลอดภัย
จากภายนอก  

โรงพยาบาลผ่าน เกณฑ์
มาตรฐานอาหารปลอดภัย
ในโรงพยาบาล 

วิธีการประเมินผล เกณฑ์ที่ 1 โรงพยาบาลแต่งตั้งคณะกรรมการและจัดทำแผนการดำเนินงานพัฒนา
โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ประจำปี 2566     

เกณฑ์ที่ 2 โรงพยาบาลมีการประเมินตนเองและได้รับการประเมินมาตรฐานโรงพยาบาล
อาหารปลอดภัยจากภายนอก 

เกณฑ์ที่ 3 มีโครงการพิเศษ หรือกิจกรรมเด่นที่สนับสนุนงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย 
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เกณฑ์ที่ 4 โรงพยาบาลสามารถจัดซื้อวัตถุดิบที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จากในจังหวัดพัทลุง 
(ได้รับข้อมูลจาก สสจ.และภาคีเครือข่าย) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 จากการ
จัดซื้อวัตถุดิบที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด  

เกณฑ์ที่ 5 โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย  
เอกสารสนับสนุน 
 
 
 

แบบประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยจังหวัดพัทลุง ประจำปี 2566 

รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน Baseline data หน่วยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 

2563 2564 2565 
โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ 
มาตรฐานอาหาร
ปลอดภัย 

แห่ง 8 8 10 

คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
วิธีการให้คะแนน ช่วงการปรับเกณฑ์ + 1 หน่วยต่อ 1 คะแนนดังนี้ 

 ระดับท่ี 1  1 คะแนน  ผ่านเกณฑ์ที่ 1 
 ระดับท่ี 2  1 คะแนน  ผ่านเกณฑ์ที่ 2 
 ระดับท่ี 3  1 คะแนน  ผ่านเกณฑ์ที่ 3 
 ระดับท่ี 4  1 คะแนน  ผ่านเกณฑ์ที่ 4 
 ระดับท่ี 5  1 คะแนน  ผ่านเกณฑ์ที่ 5 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ชื่อ – สกุล : นางพรชนก เจนศิริศักดิ์ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 074-613127 ต่อ 
104 

โทรศัพท์มือถือ :  084-9995105 E-mail : memhew@hotmail.com 
ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

ชื่อ – สกุล : นายณัษฐ์พงษ์ พัฒนพงศ์ โทรศัพท์ที่ทำงาน :  074-613127 ต่อ 109 
โทรศัพท์มือถือ :  093-7615927 E-mail : natpongkai07@hotmail.com 

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(รอง นพ.สสจ.) 

ชื่อ – สกุล : พญ.อภิญญา  เพ็ชรศรี โทรศัพท์ที่ทำงาน :  074-613127 ต่อ 104 
โทรศัพท์มือถือ :  081-9904344   E-mail :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-22- 
 

รหัสตัวช้ีวัด  0607  
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข  
ความเชื่อมโยง
ตัวช้ีวัด  

(   ) ยุทธศาสตร์ 20 ปี กสธ. (   ) ยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 12   
(   ) ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง (   ) ตำบลสุขภาวะ (    ) ภารกิจกลุ่มงาน  
(   ) อ่ืน ๆ .................................................................................................................   

หมวด  (   ) PP&P Excellence ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ  
(   ) Service  Excellence บริการเป็นเลิศ  
(   ) People Excellence บคุลากรเป็นเลิศ  
(   ) Governance Excellence บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล  

แผนงาน  แผนงานที่ 3 การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ  
โครงการ  โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ  
ชื่อตัวชี้วัด  ระดับความสำเร็จการพัฒนาสถานที่ผลิตเส้นขนมจีน จ.พัทลุง  
คำนิยามตัวช้ีวัด  สถานที่ผลิตเส้นขนมจีน หมายถึง สถานที่ที่ผลิตเส้นขนมจีนเพื่อการขายหรือการบริโภค  

การพัฒนาสถานที่ผลิตเส้นขนมจีน หมายถึง การพัฒนาสถานที่ผลิตเส้นขนมจีนตามแบบ
ประเมินมาตรฐานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  

เกณฑ์เป้าหมาย  1.มีสถานที่ผลิตเส้นขนมจีนที่เป็นต้นแบบ อำเภอละ 1 แห่ง 
2.สถานที่ผลิตเส้นขนมจีน ที่เป็นเป้าหมาย ได้รับการพัฒนา โดยมีคะแนนสถานที่ผลิตเพ่ิมข้ึน
จากปีก่อนหน้า 
3.คุณภาพผลิตภัณฑ์เส้นขนมจีนผ่านมาตรฐานด้านจุลินทรีย์   

วัตถุประสงค์  เพ่ือให้สถานที่ผลิตเส้นขนมจีนได้รับการพัฒนา เส้นขนมจีนมีความปลอดภัย 

กลุ่มเป้าหมาย  อำเภอที่มีสถานที่ผลิตเส้นขนมจีนทุกอำเภอ อำเภอละ 1 แห่ง 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล  รวบรวมรายงานรายไตรมาส  
แหล่งข้อมูล  รายงานรายไตรมาส  
รายการข้อมูล 1  A = จำนวนอำเภอที่มสีถานที่ผลิตเส้นขนมจีนที่ได้รับการพัฒนามาตรฐาน  
รายการข้อมูล 2  B = จำนวนอำเภอที่มสีถานที่ผลิตเส้นขนมจีนทั้งหมด  
สูตรคำนวณตัวชี้วัด  ความครอบคลุมการผ่านเกณฑ์มาตรฐานการผลิตเส้นขนมจีน  

= (A/B) x 100  
ระยะเวลาระเมินผล  
 

ทุก 3 เดือน  
เกณฑ์การประเมิน  
ปีงบประมาณ 2566  

รอบ 3 เดือน  รอบ 6 เดือน  รอบ 9 เดือน  รอบ 12 เดือน  
จัดทำแผนการตรวจ
ประเมินสถานที่ผลิต
เส้นขนมจีนในพ้ืนที่ 

ดำเนินการตาม
แผนการตรวจ

ประเมิน 

กรณีไม่ผ่านเกณฑ์
ประเมินให้ร่วมกับ

ผู้ประกอบการในการ
ปรับปรุง แก้ไข 

พัฒนา 

ส่งแบบประเมินพร้อม
รายละเอียดการปรับปรุง

แก้ไข พัฒนา 

วิธีการประเมินผล  เกณฑ์ที่ 1  มีแผนการตรวจประเมินสถานที่ผลิตเส้นขนมจีน ภายในไตรมาส 1  
  

  เกณฑ์ที่ 2  ตรวจประเมินสถานที่ผลิตเส้นขนมจีนตามเกณฑ์ประเมิน 
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เกณฑ์ที่ 3  พัฒนาสถานที่ผลิตและตรวจคุณภาพผลิตภัณฑ์เส้นขนมจีนด้วยชุดทดสอบโคลิ
ฟอร์มให้ผ่านมาตรฐาน    

เกณฑ์ที่ 4  สถานที่ผลิตเส้นขนมจีน รักษามาตรฐาน ได้คะแนนในระดับเดิมหรือเพ่ิมข้ึนจากปี
ก่อนหน้า  อย่างน้อยอำเภอละ 1 แห่ง 

เกณฑ์ที่ 5  สถานที่ผลิตเส้นขนมจีน รักษามาตรฐานและได้คะแนนสถานที่ผลิตเพ่ิมข้ึนจากปี
ก่อนหน้า มากกว่าอำเภอละ 1 แห่ง   

เอกสารสนับสนุน  แบบตรวจประเมินมาตรฐานสถานที่ผลิตเส้นขนมจีน  
รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน   Baseline data  หน่วยวัด  

ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ  
 ปีงบประมาณ 

2563  
ปีงบประมาณ 

2564  
ปีงบประมาณ 

2565 

-  -  -  48 แห่ง 45 แห่ง 

  
คะแนนเต็ม  5 คะแนน  
วิธีการให้คะแนน  ช่วงการปรับเกณฑ์ + 1 หน่วยต่อ 1 คะแนนดังนี้  

ระดับท่ี 1  1 คะแนน  ผ่านเกณฑ์ที่ 1  
ระดับท่ี 2  1 คะแนน  ผ่านเกณฑ์ที่ 2  
ระดับท่ี 3  1 คะแนน  ผ่านเกณฑ์ที่ 3  
ระดับท่ี 4  1 คะแนน  ผ่านเกณฑ์ที่ 4  
ระดับท่ี 5  1 คะแนน  ผ่านเกณฑ์ที่ 5  

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  ชื่อ – สกุล : นางกัญญรัตน์  บุญสนิท  
              นางสาวนิพาภร บวันุ้ย 

              นางสาวจิตรกร  เพชรโชติ  

โทรศัพท์ที่ทำงาน :  074-613127 ต่อ 104  

โทรศัพท์มือถือ : 086-5982852  E-mail : honeycrycy@hotmail.com  
ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด  
(หัวหน้ากลุ่มงาน)  

ชื่อ – สกุล : นายณัษฐ์พงษ์ พัฒนพงศ์  โทรศัพท์ที่ทำงาน :  074-613127 ต่อ 109  
โทรศัพท์มือถือ :  093-7615927  E-mail : natpongkai07@hotmail.com  

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด  
(รอง นพ.สสจ.)  

ชื่อ – สกุล : นางสาวอภิญญา เพ็ชรศรี   โทรศัพท์ที่ทำงาน :  074-613127 ต่อ 202  
โทรศัพท์มือถือ :  081-9904344     
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รหัสตัวช้ีวัด 0608 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 

ความเชื่อมโยงตัวชี้วัด (  ) ยุทธศาสตร์ 20 ปี กสธ. (   ) ยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 12  
(   ) ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง (   ) ตำบลสุขภาวะ  
(    ) ภารกิจกลุ่มงาน (   ) อ่ืน ๆ ................................................................ 

หมวด (   ) PP&P Excellence ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ 

(   ) Service  Excellence บริการเป็นเลิศ 

(   ) People Excellence บคุลากรเป็นเลิศ 

(    ) Governance Excellence บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล 

แผนงาน การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 
โครงการ โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ 

ชื่อตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการระบบความปลอดภัยด้านยาในโรงพยาบาล 

คำนิยามตัวช้ีวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความสำเร็จของการบริหารจัดการระบบความปลอดภัยด้านยาในโรงพยาบาล 
            หมายถึง การดำเนินงานของโรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชน      
ทุกแห่งในจังหวัดพัทลุง ภายใต้เกณฑ์การประเมินมาตรฐานความปลอดภัยด้านยา    
ในโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ฉบับปรับปรุงใหม่         
พ.ศ. 2565 ซึ่งประกอบด้วย 4 มิต ิดังนี้  
            1. การบริหารระบบยา  
            2. การบริการและการบริบาลทางเภสัชกรรม  
            3. การจัดการระบบยา  
            4. การบริหารยาและเวชภัณฑ์ 
           การดำเนินงานดังกล่าวนั้นมีหลักการพ้ืนฐานคือ ความสำเร็จของแต่ละระดับ
การประเมินจะเกิดข้ึนอย่างเป็นขั้นตอน และมีการบูรณาการร่วมกันทั้ง        
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ร่วมกับโรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชน
ทุกแห่งในจังหวัดพัทลุง เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาองค์กรด้านการจัดการ
ความปลอดภัยด้านยา และทำให้การบริหารจัดการระบบความปลอดภัยด้านยาใน
โรงพยาบาลนั้นสอดคล้องกับมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับที่ 5    
ซึ่งจะใช้ประเมินรับรองคุณภาพสถานพยาบาลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป   
อีกท้ังเพ่ือสร้างความม่ันใจแก่กระทรวงสาธารณสุขและผู้รับบริการว่าโรงพยาบาล
สามารถดำเนินการจัดการด้านยาที่ปลอดภัยเหมาะสมและได้ผล พร้อมทั้งการมียา    
ที่มีคุณภาพสูงพร้อมใช้สำหรับผู้ป่วย 

เกณฑ์เป้าหมาย ปีงบประมาณ 2566 ปีงบประมาณ 2567 ปีงบประมาณ 2568 
3 คะแนนขึ้นไป 4 คะแนนขึ้นไป 5 คะแนน 

 

วัตถุประสงค์ เพ่ือหาโอกาสในการพัฒนาระบบความปลอดภัยด้านยาในโรงพยาบาล ทำให้
ประชาชนและผู้ป่วยมีความมั่นใจในการใช้บริการทางเภสัชกรรมที่มีคุณภาพ
ปลอดภัยและสมเหตุผล 

กลุ่มเป้าหมาย โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งในจังหวัดพัทลุง 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล รวบรวมรายงานไตรมาส 

แหล่งข้อมูล รายงานการดำเนินกิจกรรมของแต่ละโรงพยาบาลรายไตรมาส 
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ระยะเวลาประเมินผล 6 เดือน และ 12 เดือน 

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

 ผ่านเกณฑ์ที่ 1 และ
เกณฑ์ที่ 2 

 ผ่านเกณฑ์ที่ 1  
เกณฑ์ที่ 2 และผ่าน
เกณฑ์ข้ออื่นๆ ตาม
ความเหมาะสมของ
แต่ละพ่ืนที่ 

วิธีการประเมินผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์ที่ 1 มีการประเมินตนเองผ่านแบบประเมินมาตรฐานความปลอดภัย
ด้านยาในโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2565 ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2565 

เกณฑ์ที ่2 มีการจัดทำ SOP, Master formula และ Working formula 
ของตำรับยาเตรียมทุกตำรับในโรงพยาบาล 

เกณฑ์ที ่3 
 
 
 
 
 
 

มีการดำเนินการตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านยาครบทั้ง 3 
กระบวนการดังนี้ 

1. มีการจัดประชุมคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด 
(PTC)  อย่างน้อย 2 ครั้งในรอบปีงบประมาณ 2566     
โดยนำปัญหาหรือประเด็นการพัฒนาคุณภาพและ         
ความปลอดภัยด้านยาของโรงพยาบาลเข้าสู่การประชุม 
เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม (มีหลักฐาน
สามารถตรวจสอบได้)  

2. มีเภสัชกรเข้าร่วมการอบรม CPO ที่เขตสุขภาพ        
อย่างน้อยโรงพยาบาลละ 1 คน 

เกณฑ์ที ่3  3. มีการปรับปรุงแก้ไขใน 3 หัวข้อที่เป็นประเด็นการพัฒนา
มาตรฐานความปลอดภัยด้านยาจากปี พ.ศ. 2565          
สู่ปี พ.ศ. 2566 ในแต่ละโรงพยาบาลนั้นๆ 

เกณฑ์ที ่4 ร้อยละของคะแนนประเมินเฉลี่ยรวมทุกหมวดของ เกณฑ์        
การประเมินมาตรฐานความปลอดภัยด้านยาในโรงพยาบาลสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2565 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าระดับ 2.5 
โดยเป็นคะแนนจากการประเมินของคณะกรรมการระดับจังหวัด)    

เกณฑ์ที ่5 มีผลงาน Best practice ของโรงพยาบาลที่จัดทำขึ้นใหม่ในรอบ
ปีงบประมาณ 2566 และผ่านเกณฑ์การประเมินผลงานของ
คณะกรรมการความปลอดภัยด้านยาจังหวัดพัทลุง 

เอกสารสนับสนุน - 
รายละเอียดข้อมูลพื้น
ฐาน 

หมายเหตุ : ในปีงบประมาณ 2566 ต้องได้อย่างน้อย 3 คะแนน ถึงจะผ่านเกณฑ์    
การประเมิน 

คะแนนเต็ม 5 คะแนน 

วิธีการให้คะแนน 

1 คะแนน  ผ่านเกณฑ์ที่ 1  
1 คะแนน  ผ่านเกณฑ์ที่ 2 

1 คะแนน  ผ่านเกณฑ์ที่ 3 

1 คะแนน  ผ่านเกณฑ์ที่ 4 
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1 คะแนน  ผ่านเกณฑ์ที่ 5  
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ชื่อ–สกุล : นายธรรมฤทธิ์ ทัศศรี 

นางฐิติมา ทองสังข์ 
นางสาวเอมจิตร สุขสกุล 

โทรศัพท์ที่ทำงาน :  074-613127 ต่อ 104 

โทรศัพท์มือถือ : 091-9829372 E-mail : thassri_more@hotmail.com, 
ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 

(หัวหน้ากลุ่มงาน) 
ชื่อ–สกุล : นายณัษฐ์พงษ์ พัฒนพงศ์ โทรศัพท์ที่ทำงาน :074-613127 ต่อ 109 

โทรศัพท์มือถือ :  093-7615927 E-mail : natpongkai07@hotmail.com 

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 

(รอง นพ.สสจ.) 
ชื่อ – สกุล : นางสาวอภิญญา เพ็ชรศรี โทรศัพท์ที่ทำงาน :  074-613127 ต่อ 202 
โทรศัพท์มือถือ :  081-9904344    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:thassri_more@hotmail.com
mailto:natpongkai07@hotmail.com
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รหัสตัวช้ีวัด 0609 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
ความเชื่อมโยง 
ตัวช้ีวัด 

(   ) ยุทธศาสตร์ 20 ปี กสธ. (   ) ยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 12  
(   ) ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง (   ) ตำบลสุขภาวะ  
(   ) ภารกิจกลุ่มงาน (   ) อื่น ๆ  

หมวด (   ) PP&P Excellence ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ 
(   ) Service  Excellence บริการเป็นเลิศ 
(   ) People Excellence บคุลากรเป็นเลิศ 
(   ) Governance Excellence บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล 

แผนงาน แผนงานที่ 12 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและคุณภาพการบริการจัดการภาครัฐ 
โครงการ โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ชื่อตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จการบริหารเวชภัณฑ์ด้านยา 
คำนิยามตัวช้ีวัด การบริหารเวชภัณฑ์ หมายถึง การจัดการเก่ียวกับเวชภัณฑ์ ซึ่งมีองค์ประกอบ 3 ส่วน   

ส่วนที่1การปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในจังหวัดพัทลุงโดยประเมินตามแบบสอบ 
ทานระบบควบคุมภายในจังหวัดพัทลุง 
ส่วนที่ 2 การบรรลุผลลัพธ์สำคัญด้านบริหารเวชภัณฑ์ ดังนี้ 

2.1มีการจัดทำแผนการการจัดซื้อยาและผ่านการพิจารณาจากคณะ   
กรรมการบริหารเวชภัณฑ์หรือPTC 

          2.2 มีการปรับแผนจัดซื้อ 
          2.3 มีการจัดซื้อยาเบี่ยงเบนจากแผนไม่เกินร้อยละ 10 
          2.4 มีการควบคุมอัตราการสำรอง 
          2.5 มีการรายงานข้อมูลการบริหารเวชภัณฑ์ใน DMSIC กระทรวงสาธารณสุข 
และการรายงานข้อมูลตามแบบฟอร์มบริหารเวชภัณฑ์ รายไตรมาสให้ สสจ. 
ส่วนที่ 3 ร้อยละการจัดซื้อร่วมในระดับจังหวัดและระดับเขต 

เกณฑ์เป้าหมาย  ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2566 
- - - 

 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้โรงพยาบาลมีระบบบริหารเวชภัณฑ์ด้านยาที่มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามระ
เบียบปฏิบัติที่เก่ียวข้อง 

กลุ่มเป้าหมาย โรงพยาบาลพัทลุงและโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล รวบรวม/วิเคราะห์ข้อมูลจากรายงานรายไตรมาสตามแบบฟอร์ม 

และออกประเมินตามแบบสอบทานระบบควบคุมภายใน 
แหล่งข้อมูล รายงานบริหารเวชภัณฑ์รายไตรมาส 
รายการข้อมูล 1 A = มูลค่าการจัดซื้อยาจริง (ED+NED+ยาสมุนไพร) 

B = มูลค่าคงคลัง ณ สิ้นเดือน (คลังใหญ่+คลังย่อย+จุดจ่าย) 
C = มูลค่าจัดซื้อยาทุกประเภทร่วมในระดับจังหวัดและระดับเขต 

รายการข้อมูล 2 D = มูลค่าการจัดซื้อยาตามแผน (ED+NED+ยาสมุนไพร) 
E = [(มูลค่าคงคลังต้นเดือนทุกจุด + มูลค่าซื้อทั้งหมด + มูลค่าที่ได้รับสนับสนุน) – 
มูลค่าคงคลัง ณ สิ้นเดือนทุกจุด] 
F = มูลค่าจัดซื้อยาทุกประเภททั้งหมด 

สูตรคำนวณตัวชี้วัด 1. ร้อยละการจัดซื้อยาเบี่ยงเบนจากแผน = ((A-D)/D) x 100   
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2. อัตราการสำรอง = (B/E) 
3. ร้อยละการจัดซื้อร่วมในระดับจังหวัดและระดับเขต = (C/F) x 100 

ระยะเวลาประเมินผล 
 
 
 
 

ทุก 3 เดือน 

เกณฑ์การประเมิน 

ปีงบประมาณ 2566 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- มีการขออนุมัติ 

แผนจัดซื้อ 
- สรุปรายงาน 
  รายไตรมาสทั้งใน 

DMSIC และส่ง 
สสจ. 

-มีการปรับแผนจัด 
ซื้อ 
-สรุปรายงานราย 
ไตรมาสทั้งใน DMSIC 

และส่ง สสจ. 
-ประเมินตนเอง 
ตามแบบสอบทาน 
ภายใน 

-ติดตามประเมิน 
การจัดซื้อตามแผน 
-สรุปรายงานราย 
ไตรมาสทั้งใน DMSIC 
และส่ง สสจ. 

- จัดทำแผนปีงบ 
ประมาณถัดไป 
-สรุปรายงานราย 
ไตรมาสทั้งใน DMSIC 

และส่ง สสจ. 
-สสจ. ดำเนินการ 
ตรวจสอบภายในตามแบ

บสอบทานภายใน 
วิธีการประเมินผล ประเมินผลจาก 3 ส่วน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

ส่วนที่ 1 ระบบควบคุมภายในจังหวัดพัทลุง 
เกณฑ์ที่ 1 ผลการประเมินระบบควบคุมภายใน ≤ ร้อยละ 60  
เกณฑ์ที่ 2 ผลการประเมินระบบควบคุมภายใน    ร้อยละ 70  
เกณฑ์ที่ 3 ผลการประเมินระบบควบคุมภายใน    ร้อยละ 80 
เกณฑ์ที่ 4 ผลการประเมินระบบควบคุมภายใน    ร้อยละ 90 
เกณฑ์ที่ 5 ผลการประเมินระบบควบคุมภายใน    ร้อยละ 100 
ส่วนที่ 2 ผลงานการบริหารเวชภัณฑ์ด้านยา 5 ประเด็น 
ประเด็นที่ 1 
รพ.จัดทำแผนจัดซื้อยาและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่เก่ียวข้อง 
ส่งแผนจัดซื้อยาให้ สสจ.ภายใน 1 ตุลาคม 2565 
และแผนจัดซื้อต้องสอดคล้องเหมาะสมตามแผน planfin 
ประเด็นที่ 2 รพ.มีการปรับแผนจัดซื้อกรณีมีแนวโน้มไม่เป็นไปตามแผนเดิม 
อย่างน้อย 1 ครั้ง 
ประเด็นที่ 3 รพ.มูลค่าการจัดซื้อยาเบี่ยงเบนจากแผนไม่เกิน 10 % 
ประเด็นที่ 4 รพท.มีอัตราคงคลัง ‹ 2 เดือน , รพช.มีอัตราคงคลัง ‹ 3 เดือน 
ประเด็นที่ 5 รพ.รายงานข้อมูลใน DMSIC ของกระทรวงภายใน 
1เดือนหลังสิ้นไตรมาสและรายงานข้อมูลตามแบบฟอร์มบริหารเวชภัณฑ์ยาราย 
ไตรมาสให้ สสจ.ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไปหลังสิ้นไตรมาส 
เกณฑ์ที่ 1 ดำเนินการได้ 1 ประเด็น 
เกณฑ์ที่ 2 ดำเนินการได้ 2 ประเด็น 
เกณฑ์ที่ 3 ดำเนินการได้ 3 ประเด็น 
เกณฑ์ที่ 4 ดำเนินการได้ 4 ประเด็น 
เกณฑ์ที่ 5 ดำเนินการได้ 5 ประเด็น 
ส่วนที่ 3 การจัดซื้อร่วมในระดับจังหวัดและระดับเขต 
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เกณฑ์ที่ 1 มูลค่าจัดซื้อร่วมในระดับจังหวัดและเขต < ร้อยละ 26 (รพช), ร้อยละ 
21 (รพท)  

เกณฑ์ที่ 2 มูลค่าจัดซื้อร่วมในระดับจังหวัดและเขต    ร้อยละ 28 (รพช), ร้อยละ 
23 (รพท) 

เกณฑ์ที่ 3 มูลค่าจัดซื้อร่วมในระดับจังหวัดและเขต    ร้อยละ 30 (รพช), ร้อยละ 
25 (รพท) 

เกณฑ์ที่ 4 มูลค่าจัดซื้อร่วมในระดับจังหวัดและเขต    ร้อยละ 32 (รพช), ร้อยละ 
27 (รพท) 

เกณฑ์ที่ 5 มูลค่าจัดซื้อร่วมในระดับจังหวัดและเขต    ร้อยละ 34 (รพช), ร้อยละ 
29 (รพท) +ร่วมดำเนินการจัดคัดเลือกยาร่วมจังหวัด 

เอกสารสนับสนุน 
 

- 

รายละเอียดข้อมูลพื้น
ฐาน Baseline data หน่วยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 

2563 2564 2565 
- - - - - 

 

คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
วิธีการให้คะแนน ช่วงการปรับเกณฑ์ + 1 หน่วยของทั้ง 3 ส่วนดังนี้ 

 ระดับท่ี 1  1 คะแนน  ผ่านเกณฑ์ที่ 1 
 ระดับท่ี 2  1 คะแนน  ผ่านเกณฑ์ที่ 2 
 ระดับท่ี 3  1 คะแนน  ผ่านเกณฑ์ที่ 3 
 ระดับท่ี 4  1 คะแนน  ผ่านเกณฑ์ที่ 4 
 ระดับท่ี 5  1 คะแนน  ผ่านเกณฑ์ที่ 5  
วิธีคิดคะแนน : = (คะแนนส่วนที่ 1 ×0.4) + (คะแนนส่วนที่ 2 ×0.3) + 
(คะแนนส่วนที่ 3 ×0.3) 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ชื่อ – สกุล : นางสาวเอมจิตร  สุขสกุล 
                นายธรรมฤทธิ์ ทัศศรี 

โทรศัพท์ที่ท่างาน :  074-613127 ต่อ 
104 

โทรศัพท์มือถือ :  087-4790455 E-mail : aimpz31@gmail.com 
ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

ชื่อ – สกุล : นายณัษฐ์พงษ์ พัฒนพงศ์ โทรศัพท์ที่ทำงาน :  074-613127 ต่อ 
109 

โทรศัพท์มือถือ :  093-7615927 E-mail : 
natpongkai07@hotmail.com 

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(รอง นพ.สสจ.) 

ชื่อ – สกุล : นางสาวอภิญญา เพ็ชรศรี โทรศัพท์ที่ทำงาน :  074-613127 ต่อ 
202 

โทรศัพท์มือถือ :  081-9904344    
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รหัสตัวช้ีวัด 0610 
กลุ่มงานที่รับผิดชอ
บ 

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 

ความเชื่อมโยงตัวชี้
วัด 

(   ) ยุทธศาสตร์ 20 ปี กสธ. (   ) ยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 12  
(   ) ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง (   ) ตำบลสุขภาวะ (    ) 
ภารกิจกลุ่มงาน 
(   ) อ่ืน ๆ .................................................................................................................  

หมวด (   ) PP&P Excellence ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ 
(   ) Service  Excellence บริการเป็นเลิศ 
(   ) People Excellence บคุลากรเป็นเลิศ 
(   ) Governance Excellence บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล 

แผนงาน แผนงานที่ 12 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและคุณภาพการบริการจัดการภาครัฐ 
โครงการ โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ชื่อตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จการบริหารเวชภัณฑ์ด้านวัสดุการแพทย์ 
คำนิยามตัวช้ีวัด การบริหารเวชภัณฑ์ หมายถึง การจัดการเก่ียวกับเวชภัณฑ์ ซึ่งมีองค์ประกอบ 3 ส่วน 

ดังนี้  
ส่วนที่ 1 การปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในจังหวัดพัทลุง 
โดยประเมินตามแบบสอบทานระบบควบคุมภายในจังหวัดพัทลุง 
ส่วนที่ 2 การบรรลุผลลัพธ์สำคัญด้านบริหารเวชภัณฑ์ ดังนี้   
        2.1รพ.จัดทำแผนจัดซื้อยาและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 
ส่งแผนจัดซื้อยาให้ สสจ.ภายใน 1 ตุลาคม 2565 
และแผนจัดซื้อต้องสอดคล้องเหมาะสมตามแผน planfin 
        2.2 มีการปรับแผนจัดซื้อ 
        2.3 มีการจัดซื้อวัสดุการแพทย์เบี่ยงเบนจากแผนไม่เกินร้อยละ 10 
        2.4 มีการควบคุมอัตราการสำรอง 
        2.5 มีการรายงานข้อมูลการบริหารเวชภัณฑ์ใน DMSIC 
ของกระทรวงสาธารณสุข และ 
การรายงานข้อมูลตามแบบฟอร์มบริหารเวชภัณฑ์รายไตรมาสให้ สสจ. 
ส่วนที่ 3 ร้อยละการจัดซื้อร่วมในระดับจังหวัดและระดับเขต 

เกณฑ์เป้าหมาย  
 ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2566 
- - - 

 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้โรงพยาบาลมีระบบบริหารเวชภัณฑ์ด้านวัสดุการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพและเ
ป็นไปตามระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 

กลุ่มเป้าหมาย โรงพยาบาลพัทลุงและโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง 
วิธีการจัดเก็บข้อมู
ล 

รวบรวม/วิเคราะห์ข้อมูลจากรายงานรายไตรมาสตามแบบฟอร์ม 
และออกประเมินตามแบบสอบทานระบบควบคุมภายใน 

แหล่งข้อมูล รายงานบริหารเวชภัณฑ์รายไตรมาส 
รายการข้อมูล 1 A = มูลค่าการจัดซื้อวัสดุการแพทย์จริง  

B = มูลค่าคงคลัง ณ สิ้นเดือน (คลังใหญ+่คลังย่อย) 
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C = มูลค่าจัดซื้อวัสดุการแพทย์ร่วมในระดับจังหวัดและระดับเขต 
รายการข้อมูล 2 D = มูลค่าการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ตามแผน  

E = [(มูลค่าคงคลังต้นเดือนทุกจุด + มูลค่าซื้อทั้งหมด + มูลค่าที่ได้รับสนับสนุน) – 
มูลค่าคงคลัง ณ สิ้นเดือนทุกจุด] 
F = มูลค่าจัดซื้อวัสดุการแพทย์ทั้งหมด 

สูตรคำนวณตัวชี้วั
ด 

1. ร้อยละการจัดซื้อวัสดุการแพทย์เบี่ยงเบนจากแผน = ((A-D)/D) x 100   
2. อัตราการสำรอง = (B/E) 
3. ร้อยละการจัดซื้อร่วมในระดับจังหวัดและระดับเขต = (C/F) x 100 

ระยะเวลาประเมิน
ผล 

ทุก 3 เดือน 

เกณฑ์การประเมิน 

ปีงบประมาณ 
2566 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
-มีการขออนุมัติ  
แผนจัดซื้อ 
-สรุปรายงาน 
รายไตรมาสทั้งใน 
DMSIC และส่ง 
สสจ. 

-มีการปรับแผน             
จัดซื้อ 
-สรุปรายงาน 
รายไตรมาสทั้งใน 
DMSIC และส่ง 
สสจ. 
-ประเมินตนเอง 
ตามแบบสอบทาน
ภายใน 

-ติดตามประเมิน  
การจัดซื้อตาม 
แผน 
-สรุปรายงาน 
รายไตรมาสทั้งใน 
DMSIC และส่ง 
สสจ. 

-จัดทำแผนปีงบ 
ประมาณถัดไป 
-สรุปรายงานราย 
ไตรมาสทั้งใน 
DMSIC และส่ง 
สสจ. 
-สสจ. 
ดำเนินการตรวจ 
สอบภายในตามแบบ
สอบทานภายใน 

วิธีการประเมินผล ประเมินผลจาก 3 ส่วน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
ส่วนที่ 1 ระบบควบคุมภายในจังหวัดพัทลุง 
เกณฑ์ที่ 1 ผลการประเมินระบบควบคุมภายใน ≤ ร้อยละ 60  
เกณฑ์ที่ 2 ผลการประเมินระบบควบคุมภายใน    ร้อยละ 70  
เกณฑ์ที่ 3 ผลการประเมินระบบควบคุมภายใน    ร้อยละ 80 
เกณฑ์ที่ 4 ผลการประเมินระบบควบคุมภายใน    ร้อยละ 90 
เกณฑ์ที่ 5 ผลการประเมินระบบควบคุมภายใน    ร้อยละ 100 
ส่วนที่ 2 ผลงานการบริหารเวชภัณฑ์ด้านวัสดุการแพทย์ 5 ประเด็น 
ประเด็นที่ 1 รพ.จัดทำแผนจัดซื้อวัสดุการแพทย์และผ่านการพิจารณาจาก 
    คณะกรรมการที่เกี่ยว ข้องส่งแผนจัดซื้อวัสดุการแพทย์ให้ สสจ. ภายใน 1 ตุลาคม 

2565 และแผนจัดซื้อสอดคล้องเหมาะสมตามแผน planfin  
ประเด็นที่ 2 รพ.มีการปรับแผนจัดซื้อกรณีมีแนวโน้มไม่เป็นไปตามแผนเดิม 

อย่างน้อย 1 ครั้ง 
ประเด็นที่ 3 รพ.มูลค่าการจัดซื้อวัสดุการแพทย์เบี่ยงเบนจากแผนไม่เกิน 10 % 
ประเด็นที่ 4 รพท.มีอัตราคงคลัง ‹ 2 เดือน , รพช.มีอัตราคงคลัง ‹ 3 เดือน 
ประเด็นที่ 5 รพ.รายงานข้อมูลใน DMSIC ของกระทรวงภายใน 1 เดือนหลังสิ้น 
     ไตรมาส และ รายงานข้อมูลตามแบบฟอร์มบริหารเวชภัณฑ์รายไตรมาสให้     

สสจ.ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไปหลังสิ้นไตรมาส 
เกณฑ์ที่ 1 ดำเนินการได้ 1 ประเด็น 
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เกณฑ์ที่ 2 ดำเนินการได้ 2 ประเด็น 
เกณฑ์ที่ 3 ดำเนินการได้ 3 ประเด็น 
เกณฑ์ที่ 4 ดำเนินการได้ 4 ประเด็น 
เกณฑ์ที่ 5 ดำเนินการได้ 5 ประเด็น 
ส่วนที่ 3 การจัดซื้อร่วมในระดับจังหวัดและระดับเขต 
เกณฑ์ที่ 1 มูลค่าจัดซื้อร่วมวัสดุการแพทย์ในระดับจังหวัดและเขต < ร้อยละ 30 
เกณฑ์ที่ 2 มูลค่าจัดซื้อร่วมวัสดุการแพทย์ในระดับจังหวัดและเขต    ร้อยละ 35 
เกณฑ์ที่ 3 มูลค่าจัดซื้อร่วมวัสดุการแพทย์ในระดับจังหวัดและเขต    ร้อยละ 40 
เกณฑ์ที่ 4 มูลค่าจัดซื้อร่วมวัสดุการแพทย์ในระดับจังหวัดและเขต    ร้อยละ 45 
เกณฑ์ที่ 5 มูลค่าจัดซื้อร่วมวัสดุการแพทย์ในระดับจังหวัดและเขต    ร้อยละ 50+ร่วม

ดำเนินการจัดคัดเลือกยาร่วมจังหวัด 
เอกสารสนับสนุน - 

 
รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน Baseline data หน่วยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 

2563 2564 2565 
- - - - - 

 

คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
วิธีการให้คะแนน ช่วงการปรับเกณฑ์ +- 1  หน่วยของทั้ง 3 ส่วนดังนี้ 

 ระดับท่ี 1  1 คะแนน  ผ่านเกณฑ์ที่ 1 
 ระดับท่ี 2  1 คะแนน  ผ่านเกณฑ์ที่ 2 
 ระดับท่ี 3  1 คะแนน  ผ่านเกณฑ์ที่ 3 
 ระดับท่ี 4  1 คะแนน  ผ่านเกณฑ์ที่ 4 
 ระดับท่ี 5  1 คะแนน  ผ่านเกณฑ์ที่ 5  
วิธีคิดคะแนน : = (คะแนนส่วนที่ 1 ×0.4) + (คะแนนส่วนที่ 2 ×0.3) + 
(คะแนนส่วนที่ 3 ×0.3) 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ชื่อ – สกุล : นางสาวเอมจิตร  สุขสกุล โทรศัพท์ที่ท่างาน :  074-613127 ต่อ 
104 

โทรศัพท์มือถือ :  087-4790455 E-mail : aimpz31@gmail.com 
ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

ชื่อ – สกุล : นายณัษฐ์พงษ์ พัฒนพงศ์ 
               นายธรรมฤทธิ์ ทัศศรี 

โทรศัพท์ที่ทำงาน :  074-613127 ต่อ 
109 

โทรศัพท์มือถือ :  093-7615927 E-mail : 
natpongkai07@hotmail.com 

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(รอง นพ.สสจ.) 

ชื่อ – สกุล : นางสาวอภิญญา  เพ็ชรศรี โทรศัพท์ที่ทำงาน :  074-613127 ต่อ 
202 

โทรศัพท์มือถือ :  081-9904344    
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รหัสตัวช้ีวัด 0611 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
ความเชื่อมโยงตัวชี้วั
ด 

(   ) ยุทธศาสตร์ 20 ปี กสธ. (   ) ยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 12  
(   ) ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง (   ) ตำบลสุขภาวะ (    ) 
ภารกิจกลุ่มงาน 
(   ) อ่ืน ๆ ................................................................................................................. 

หมวด (   ) PP&P Excellence ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ 
(   ) Service  Excellence บริการเป็นเลิศ 
(   ) People Excellence บคุลากรเป็นเลิศ 
(   ) Governance Excellence บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล 

แผนงาน แผนงานที่ 12 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและคุณภาพการบริการจัดการภาครัฐ 
โครงการ โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ชื่อตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จการบริหารเวชภัณฑ์ด้านวัสดุวิทยาศาสตร์ 
คำนิยามตัวช้ีวัด การบริหารเวชภัณฑ์ หมายถึง การจัดการเกี่ยวกับเวชภัณฑ์ ซึ่งมีองค์ประกอบ 3 ส่วน 

ดังนี้  
ส่วนที่ 1 การปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในจังหวัดพัทลุง 
โดยประเมินตามแบบสอบทานระบบควบคุมภายในจังหวัดพัทลุง 
ส่วนที่2การบรรลุผลลัพธ์สำคัญด้านบริหารเวชภัณฑ์ดังนี้    

2.1มีการจัดทำแผนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรม
การที่เก่ียวข้อง 
           2.2มีการปรับปรับแผนจัดซื้อกรณีมีแนวโน้มไม่เป็นไปตามแผนเดิม อย่างน้อย 1 
ครั้ง 
           2.3 มีการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์เบี่ยงเบนจากแผนไม่เกินร้อยละ 10 
           2.4 มีการควบคุมอัตราการสำรอง 
           2.5 มีการรายงานข้อมูลการบริหารเวชภัณฑ์ใน DMSIC 
ของกระทรวงสาธารณสุข และ 
การรายงานข้อมูลตามแบบฟอร์มบริหารเวชภัณฑ์รายไตรมาสให้ สสจ. 
ส่วนที่ 3 ร้อยละการจัดซื้อร่วมในระดับจังหวัดและระดับเขต 

เกณฑ์เป้าหมาย  
 ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2566 
- - - 

 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้โรงพยาบาลมีระบบบริหารเวชภัณฑ์ด้านวัสดุวิทยาศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพและเป็
นไปตามระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 

กลุ่มเป้าหมาย โรงพยาบาลพัทลุงและโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง 
วิธีการจัดเก็บ ข้อมูล รวบรวม/วิเคราะห์ข้อมูลจากรายงานรายไตรมาสตามแบบฟอร์ม 

และออกประเมินตามแบบสอบทานระบบควบคุมภายใน 
แหล่งข้อมูล รายงานบริหารเวชภัณฑ์รายไตรมาส 
รายการข้อมูล 1 A = มูลค่าการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์จริง  

B = มูลค่าคงคลัง ณ สิ้นเดือน (คลังใหญ+่คลังย่อย) 
C = มูลค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ร่วมในระดับจังหวัดและระดับเขต 
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รายการข้อมูล 2 D = มูลค่าการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ตามแผน  
E = [(มูลค่าคงคลังต้นเดือนทุกจุด + มูลค่าซื้อทั้งหมด + มูลค่าที่ได้รับสนับสนุน) – 
มูลค่าคงคลัง ณ สิ้นเดือนทุกจุด] 
F = มูลค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทั้งหมด 

สูตรคำนวณตัวชี้วัด 1. ร้อยละการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์เบี่ยงเบนจากแผน = ((A-D)/D) x 100   
2. อัตราการสำรอง = (B/E) 
3. ร้อยละการจัดซื้อร่วมในระดับจังหวัดและระดับเขต = (C/F) x 100 

ระยะเวลาประเมินผล ทุก 3 เดือน 
เกณฑ์การประเมิน 
ปีงบประมาณ 2566 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
-มีการขออนุมัติ 
แผนจัดซื้อ 
-สรุปรายงาน 
รายไตรมาสทั้ง 
ใน DMSIC 
และส่ง สสจ. 

-มีการปรับแผน 
จัดซื้อ 
-สรุปรายงานราย 
ไตรมาสทั้งใน 
DMSIC และส่ง 
สสจ. 
-ประเมินตนเอง 
ตามแบบสอบทา
นภายใน 

-ติดตามประ 
เมินการจัดซื้อ 
ตามแผน 
-สรุปรายงาน 
รายไตรมาสทั้ง 
ใน DMSIC 
และส่ง สสจ. 

-จัดทำแผนปีงบประ 
มาณถัดไป 
-สรุปรายงานรายไตร 
มาสทั้งใน DMSIC 
และส่ง สสจ. 
-สสจ. 
ดำเนินการตรวจ 
สอบภายในตามแบบ 
สอบทานภายใน 

วิธีการประเมินผล ประเมินผลจาก 3 ส่วน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
ส่วนที่ 1 ระบบควบคุมภายในจังหวัดพัทลุง 
เกณฑ์ที่ 1 ผลการประเมินระบบควบคุมภายใน ≤ ร้อยละ 60  
เกณฑ์ที่ 2 ผลการประเมินระบบควบคุมภายใน    ร้อยละ 70  
เกณฑ์ที่ 3 ผลการประเมินระบบควบคุมภายใน    ร้อยละ 80 
เกณฑ์ที่ 4 ผลการประเมินระบบควบคุมภายใน    ร้อยละ 90 
เกณฑ์ที่ 5 ผลการประเมินระบบควบคุมภายใน    ร้อยละ 100 
ส่วนที่ 2 ผลงานการบริหารเวชภัณฑ์ด้านวัสดุวิทยาศาสตร์ 5 ประเด็น 
ประเด็นที่ 1 
รพ.จัดทำแผนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่เก่ียวข้อง 
ส่งแผนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ให้ สสจ. ภายใน 1 ตุลาคม 2565 
และแผนจัดซื้อสอดคล้องเหมาะสมตามแผน planfin 
ประเด็นที่ 2 รพ.มีการปรับแผนจัดซื้อกรณีมีแนวโน้มไม่เป็นไปตามแผนเดิม อย่างน้อย 1 
ครั้ง 
ประเด็นที่ 3 รพ.มูลค่าการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์เบี่ยงเบนจากแผนไม่เกิน 10 % 
ประเด็นที่ 4 รพท.มีอัตราคงคลัง ‹ 2 เดือน , รพช.มีอัตราคงคลัง ‹ 3 เดือน 
ประเด็นที่ 5 รพ.รายงานข้อมูลใน DMSIC ของกระทรวงภายใน 1 เดือนหลังสิ้นไตรมาส 
และ รายงานข้อมูลตามแบบฟอร์มบริหารเวชภัณฑ์รายไตรมาสให้ สสจ.ภายในวันที่ 15 
ของเดือนถัดไปหลังสิ้นไตรมาส 
เกณฑ์ที่ 1 ดำเนินการได้ 1 ประเด็น 
เกณฑ์ที่ 2 ดำเนินการได้ 2 ประเด็น 
เกณฑ์ที่ 3 ดำเนินการได้ 3 ประเด็น 
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เกณฑ์ที่ 4 ดำเนินการได้ 4 ประเด็น 
เกณฑ์ที่ 5 ดำเนินการได้ 5 ประเด็น 
ส่วนที่ 3 การจัดซื้อร่วมในระดับจังหวัดและระดับเขต 
เกณฑ์ที่ 1 มูลค่าจัดซื้อร่วมวัสดุวิทยาศาสตร์ในระดับจังหวัดและเขต < ร้อยละ 10 
เกณฑ์ที่ 2 มูลค่าจัดซื้อร่วมวัสดุวิทยาศาสตร์ในระดับจังหวัดและเขต    ร้อยละ 15 
เกณฑ์ที่ 3 มูลค่าจัดซื้อร่วมวัสดุวิทยาศาสตร์ในระดับจังหวัดและเขต    ร้อยละ 20 
เกณฑ์ที่ 4 มูลค่าจัดซื้อร่วมวัสดุวิทยาศาสตร์ในระดับจังหวัดและเขต    ร้อยละ 25 
เกณฑ์ที่ 5 มูลค่าจัดซื้อร่วมวัสดุวิทยาศาสตร์ในระดับจังหวัดและเขต    ร้อยละ 30+

ร่วมดำเนินการจัดคัดเลือกยาร่วมจังหวัด 
เอกสารสนับสนุน - 
รายละเอียดข้อมูลพื้
นฐาน Baseline data หน่วยวั

ด 
ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 
2563 2564 2565 

- - - - - 
 

คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
วิธีการให้คะแนน ช่วงการปรับเกณฑ์ + 1 หน่วยของทั้ง 3 ส่วนดังนี้ 

 ระดับท่ี 1  1 คะแนน  ผ่านเกณฑ์ที่ 1 
 ระดับท่ี 2  1 คะแนน  ผ่านเกณฑ์ที่ 2 
 ระดับท่ี 3  1 คะแนน  ผ่านเกณฑ์ที่ 3 
 ระดับท่ี 4  1 คะแนน  ผ่านเกณฑ์ที่ 4 
 ระดับท่ี 5  1 คะแนน  ผ่านเกณฑ์ที่ 5  
วิธีคิดคะแนน : = (คะแนนส่วนที่ 1 ×0.4) +(คะแนนส่วนที่ 2 ×0.3) +(คะแนนส่วนที่ 3 
×0.3) 

ผู้รับผิดชอบตัวชี ้วัด ชื่อ – สกุล : นางสาวเอมจิตร  สุขสกุล 
                นายธรรมฤทธิ์ ทัศศรี 

โทรศัพท์ที่ท่างาน :  074-613127 ต่อ 104 

โทรศัพท์มือถือ :  087-4790455 E-mail : aimpz31@gmail.com 
ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

ชื่อ – สกุล : นายณัษฐ์พงษ์ พัฒนพงศ์ โทรศัพท์ที่ทำงาน :  074-613127 ต่อ 109 
โทรศัพท์มือถือ :  093-7615927 E-mail natpongkai07@hotmail.com 

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(รอง นพ.สสจ.) 

ชื่อ – สกุล : นางสาวอภิญญา เพ็ชรศรี โทรศัพท์ที่ทำงาน :  074-613127 ต่อ 202 
โทรศัพท์มือถือ :  081-9904344    
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รหัสตัวช้ีวัด 0612 
กลุ่มงานที่รับผิดชอ
บ 

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 

ความเชื่อมโยงตัวชี้
วัด 

(   ) ยุทธศาสตร์ 20 ปี กสธ. (   ) ยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 12  
(   ) ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง (   ) ตำบลสุขภาวะ (    ) ภารกิจกลุ่มงาน 
(   ) อ่ืน ๆ .................................................................................................................  

หมวด (   ) PP&P Excellence ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ 
(   ) Service  Excellence บริการเป็นเลิศ 
(   ) People Excellence บคุลากรเป็นเลิศ 
(   ) Governance Excellence บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล 

แผนงาน แผนงานที่ 12 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและคุณภาพการบริการจัดการภาครัฐ 
โครงการ โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ชื่อตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จการบริหารเวชภัณฑ์ด้านวัสดุทันตกรรม 
คำนิยามตัวช้ีวัด การบริหารเวชภัณฑ์ หมายถึง การจัดการเกี่ยวกับเวชภัณฑ์ ซึ่งมีองค์ประกอบ 3 ส่วน ดังนี้  

ส่วนที่ 1 การปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในจังหวัดพัทลุง 
โดยประเมินตามแบบสอบทานระบบควบคุมภายในจังหวัดพัทลุง 
ส่วนที่ 2 การบรรลุผลลัพธ์สำคัญด้านบริหารเวชภัณฑ์ ดังนี้ 
           2.1 มีการจัดทำแผนจัดซื้อวัสดุทันตกรรมและผ่านการพิจารณาจาก 
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 
           2.2มีการปรับปรับแผนจัดซื้อกรณีมีแนวโน้มไม่เป็นไปตามแผนเดิม อย่างน้อย 1 
ครั้ง 
           2.3 มีการจัดซื้อวัสดุทันตกรรมเบี่ยงเบนจากแผนไม่เกินร้อยละ 10 
           2.4 มีการควบคุมอัตราการสำรอง 
           2.5 มีการรายงานข้อมูลการบริหารเวชภัณฑ์ใน DMSIC ของกระทรวงสาธารณสุข 
และ การรายงานข้อมูลตามแบบฟอร์มบริหารเวชภัณฑ์รายไตรมาสให้ สสจ. 
ส่วนที่ 3 ร้อยละการจัดซื้อร่วมในระดับจังหวัดและระดับเขต 

เกณฑ์เป้าหมาย  ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2566 
- - - 

 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้โรงพยาบาลมีระบบบริหารเวชภัณฑ์ด้านวัสดุทันตกรรมที่มีประสิทธิภาพและเป็นไป
ตามระเบียบปฏิบัติที่เก่ียวข้อง 

กลุ่มเป้าหมาย โรงพยาบาลพัทลุงและโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง 
วิธีการจัดเก็บข้อมู
ล 

รวบรวม/วิเคราะห์ข้อมูลจากรายงานรายไตรมาสตามแบบฟอร์ม 
และออกประเมินตามแบบสอบทานระบบควบคุมภายใน 

แหล่งข้อมูล รายงานบริหารเวชภัณฑ์รายไตรมาส 
รายการข้อมูล 1 A = มูลค่าการจัดซื้อวัสดุทันตกรรมจริง  

B = มูลค่าคงคลัง ณ สิ้นเดือน (คลังใหญ+่คลังย่อย) 
C = มูลค่าจัดซื้อวัสดุทันตกรรมร่วมในระดับจังหวัดและระดับเขต 

รายการข้อมูล 2 D = มูลค่าการจัดซื้อวัสดุทันตกรรมตามแผน  
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E = [(มูลค่าคงคลังต้นเดือนทุกจุด + มูลค่าซื้อทั้งหมด + มูลค่าที่ได้รับสนับสนุน) – 
มูลค่าคงคลัง ณ สิ้นเดือนทุกจุด] 
F = มูลค่าจัดซื้อวัสดุทันตกรรมทั้งหมด 

สูตรคำนวณตัวชี้วั
ด 

1. ร้อยละการจัดซื้อวัสดุทันตกรรมเบี่ยงเบนจากแผน = ((A-D)/D) x 100   
2. อัตราการสำรอง = (B/E) 
3. ร้อยละการจัดซื้อร่วมในระดับจังหวัดและระดับเขต = (C/F) x 100 

ระยะเวลาประเมิน
ผล 

ทุก 3 เดือน 

เกณฑ์การประเมิน 

ปีงบประมาณ 
2566 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
-มีการขออนุมัติ 
แผนจัดซื้อ 
-สรุปรายงานราย 
ไตรมาสทั้งใน 
DMSIC และส่ง 
สสจ. 

-มีการปรับแผนจัด 
ซ้ือ 
-สรุปรายงานราย 
ไตรมาสทั้งใน 
DMSIC และส่ง 
สสจ. 
-ประเมินตนเอง 
ตามแบบสอบทาน
ภายใน 

-ติดตามประเมิน 
การจัดซื้อตามแผ
น 
-สรุปรายงานราย 
ไตรมาสทั้งใน 
DMSIC และส่ง 
สสจ. 

-จัดทำแผนปีงบประมาณ 
ถัดไป 
-สรุปรายงานรายไตรมาส 
ทั้งใน DMSIC และส่ง 
สสจ. 
-สสจ. 
ดำเนินการตรวจสอบภาย
ในตามแบบสอบทานภาย
ใน 

วิธีการประเมินผล ประเมินผลจาก 3 ส่วน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
ส่วนที่ 1 ระบบควบคุมภายในจังหวัดพัทลุง 
เกณฑ์ที่ 1 ผลการประเมินระบบควบคุมภายใน ≤ ร้อยละ 60  
เกณฑ์ที่ 2 ผลการประเมินระบบควบคุมภายใน    ร้อยละ 70  
เกณฑ์ที่ 3 ผลการประเมินระบบควบคุมภายใน    ร้อยละ 80 
เกณฑ์ที่ 4 ผลการประเมินระบบควบคุมภายใน    ร้อยละ 90 
เกณฑ์ที่ 5 ผลการประเมินระบบควบคุมภายใน    ร้อยละ 100 
ส่วนที่ 2 ผลงานการบริหารเวชภัณฑ์ด้านวัสดุทันตกรรม 5 ประเด็น 
ประเด็นที่ 1 
รพ.จัดทำแผนจัดซื้อวัสดุทันตกรรมและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่เก่ียว ข้อง 
ส่งแผนจัดซื้อวัสดุทันตกรรมให้สสจ.ภายใน 1 ตุลาคม 2565 
และแผนจัดซื้อสอดคล้องเหมาะสมตามแผน planfin 
ประเด็นที่ 2 รพ.มีการปรับแผนจัดซื้อกรณีมีแนวโน้มไม่เป็นไปตามแผนเดิม อย่างน้อย 1 
ครั้ง 
ประเด็นที่ 3 รพ.มูลค่าการจัดซื้อวัสดุทันตกรรมเบี่ยงเบนจากแผนไม่เกิน 10 % 
ประเด็นที่ 4 รพท.มีอัตราคงคลัง ‹ 2 เดือน , รพช.มีอัตราคงคลัง ‹ 3 เดือน 
ประเด็นที่ 5 รพ.รายงานข้อมูลใน DMSIC ของกระทรวงภายใน 1 เดือนหลังสิ้นไตรมาส 
และ รายงานข้อมูลตามแบบฟอร์มบริหารเวชภัณฑ์รายไตรมาสให้ สสจ.ภายในวันที่ 15 
ของเดือนถัดไปหลังสิ้นไตรมาส 
เกณฑ์ที่ 1 ดำเนินการได้ 1 ประเด็น 
เกณฑ์ที่ 2 ดำเนินการได้ 2 ประเด็น 
เกณฑ์ที่ 3 ดำเนินการได้ 3 ประเด็น 
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เกณฑ์ที่ 4 ดำเนินการได้ 4 ประเด็น 
เกณฑ์ที่ 5 ดำเนินการได้ 5 ประเด็น 
ส่วนที่ 3 การจัดซื้อร่วมในระดับจังหวัดและระดับเขต 
เกณฑ์ที่ 1 มูลค่าจัดซื้อร่วมวัสดุทันตกรรมในระดับจังหวัดและเขต < ร้อยละ 20 
เกณฑ์ที่ 2 มูลค่าจัดซื้อร่วมวัสดุทันตกรรมในระดับจังหวัดและเขต    ร้อยละ 25 
เกณฑ์ที่ 3 มูลค่าจัดซื้อร่วมวัสดุทันตกรรมในระดับจังหวัดและเขต    ร้อยละ 30 
เกณฑ์ที่ 4 มูลค่าจัดซื้อร่วมวัสดุทันตกรรมในระดับจังหวัดและเขต    ร้อยละ 35 
เกณฑ์ที่ 5 มูลค่าจัดซื้อร่วมวัสดุทันตกรรมในระดับจังหวัดและเขตร้อยละ 40+ร่วม

ดำเนินการจัดคัดเลือกยาร่วมจังหวัด 
เอกสารสนับสนุน - 
รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน 

 

Baseline data หน่วยวั
ด 

ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 
2563 2564 2565 

- - - - - 
 

คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
วิธีการให้คะแนน ช่วงการปรับเกณฑ์ + 1 หน่วยของทั้ง 3 ส่วนดังนี้ 

 ระดับท่ี 1  1 คะแนน  ผ่านเกณฑ์ที่ 1 
 ระดับท่ี 2  1 คะแนน  ผ่านเกณฑ์ที่ 2 
 ระดับท่ี 3  1 คะแนน  ผ่านเกณฑ์ที่ 3 
 ระดับท่ี 4  1 คะแนน  ผ่านเกณฑ์ที่ 4 
 ระดับท่ี 5  1 คะแนน  ผ่านเกณฑ์ที่ 5  
วิธีคิดคะแนน : = (คะแนนส่วนที่ 1 ×0.4) + (คะแนนส่วนที่ 2 ×0.3) + (คะแนนส่วนที่ 3 
×0.3) 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วั
ด 

ชื่อ – สกุล : นางสาวเอมจิตร  สุขสกุล 
                นายธรรมฤทธิ์ ทัศศรี 

โทรศัพท์ที่ท่างาน :  074-613127 ต่อ 104  

โทรศัพท์มือถือ :  087-4790455 E-mail : aimpz31@gmail.com 
ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

ชื่อ – สกุล : นายณัษฐ์พงษ์ พัฒนพงศ์ โทรศัพท์ที่ทำงาน :  074-613127 ต่อ 109 
โทรศัพท์มือถือ :  093-7615927 E-mail : natpongkai07@hotmail.com 

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(รอง นพ.สสจ.) 

ชื่อ – สกุล : นางสาวอภิญญา เพ็ชรศรี โทรศัพท์ที่ทำงาน :  074-613127 ต่อ 202 
โทรศัพท์มือถือ :  081-9904344    
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รหัสตัวชี้วัด 0613 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
ความเชื่อมโยงตัวชี้วัด (  ✔ ) ยุทธศาสตร์ 20 ปี กสธ. (   ) ยุทธศาสตร์เขตสุขภาพท่ี 12  

(   ) ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขจงัหวัดพัทลุง (   ) ตำบลสุขภาวะ (✔) ภารกิจกลุ่มงาน 
(   ) อื่น ๆ ................................................................................................................. 

หมวด ( ✔) PP&P Excellence ส่งเสรมิสุขภาพ ป้องกันโรค และคุม้ครองผู้บริโภคเป็นเลิศ 
(   ) Service  Excellence บริการเป็นเลิศ 
(   ) People Excellence บุคลากรเป็นเลิศ 
(   ) Governance Excellence บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล 

แผนงาน แผนงานท่ี 3 การป้องกันควบคุมโรคและลดปจัจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
โครงการ โครงการคุม้ครองผู้บริโภคด้านผลติภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ 
ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละผลิตภัณฑส์ุขภาพที่ได้รับการส่งเสริมและได้รับการอนุญาต 
คำนิยามตัวชี้วัด ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการอนุญาต หมายถึง ผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ อย. 

ได้แก่ อาหาร ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เครื่องสำอาง และวัตถุอันตราย  ได้รับอนุญาตจาก อย. หรือ สสจ. 
(กรณีมอบอำนาจ) 
ผู้ประกอบการ หมายถึง ผู้ประกอบการรายย่อยในพ้ืนท่ี 13 เขตสุขภาพ ดังนี ้
1. วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการรายย่อยภายในชุมชนที่จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน หรือเครือข่าย
วิสาหกิจชุมชน ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548  
2. วิสาหกิจรายย่อย ตามกฎกระทรวงลักษณะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ.2562 
3. สถานท่ีผลิตไม่เข้าข่ายโรงงาน ตาม พรบ.โรงงาน พ.ศ. 2562 
ได้รับการส่งเสริม หมายถึง ได้รับคำปรึกษา แนะนำให้ความรู้ต่าง ๆ  เกี่ยวกับกฎระเบียบ หลักเกณฑ์ 
ข้อบังคับและมาตรฐานต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเป้าหมาย จนสามารถได้รับการอนุญาต  
ร้อยละ ๕๐ ของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการอนุญาตจากผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมต่อ 
เขตสุขภาพ หมายถึง ผลิตภัณฑ์สุขภาพได้รับการส่งเสริมจนสามารถได้รับอนุญาต โดยมีเป้าหมายร้อยละ 
50 ต่อเขตสุขภาพ (สามารถเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง และนับรวมกันทุกผลิตภัณฑ์) 

เกณฑ์เป้าหมาย :  
ปีงบประมาณ 66  ปีงบประมาณ 67 ปีงบประมาณ 68 ปีงบประมาณ 69 ปีงบประมาณ 70 

ร้อยละ 50  
ของจำนวนผลิตภัณฑ์

สุขภาพ 
ที่ได้รับการส่งเสรมิและ

อนุญาต 
จากจำนวนผลิตภณัฑ ์
ที่ได้รับการส่งเสรมิ / 

เขตสุขภาพ 

ร้อยละ 60  
ของจำนวนผลิตภัณฑ์
สุขภาพ               ที่
ได้รับการส่งเสรมิและ

อนุญาต 
จากจำนวนผลิตภณัฑ ์
ที่ได้รับการส่งเสรมิ / 

เขตสุขภาพ 

ร้อยละ 70  
ของจำนวนผลิตภัณฑ์

สุขภาพ 
ที่ได้รับการส่งเสรมิและ

อนุญาต 
จากจำนวนผลิตภณัฑ ์
ที่ได้รับการส่งเสรมิ / 

เขตสุขภาพ 

ร้อยละ 80  
ของจำนวนผลิตภัณฑ์
สุขภาพ               ที่
ได้รับการส่งเสรมิและ

อนุญาต 
จากจำนวนผลิตภณัฑ ์
ที่ได้รับการส่งเสรมิ / 

เขตสุขภาพ 

ร้อยละ 90  
ของจำนวนผลิตภัณฑ์      
สุขภาพ               ที่

ได้รับการส่งเสรมิ    
และอนุญาต 

จากจำนวนผลิตภณัฑ ์
ที่ได้รับการส่งเสรมิ / 

เขตสุขภาพ  
วัตถุประสงค ์ เพื่อส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์สุขภาพได้รับอนุญาตตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด ส่งผลให้ผู้บรโิภคไดร้บั

ผลิตภณัฑ์สุขภาพที่มีคณุภาพและปลอดภัย รวมทั้งสามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้ และ
โอกาสทางธุรกิจให้แก่ผูป้ระกอบการรายย่อย 

ประชากรกลุม่เป้าหมาย ผู้ประกอบการ ในจังหวัดพัทลุง 
 

วิธีการจัดเก็บข้อมลู นำผลพิจารณาอนุญาตผลติภณัฑส์ุขภาพจากส่วนกลาง และส่วนภมูิภาคเข้าระบบ Health KPI ของ
กระทรวงสาธารณสุข 

แหล่งข้อมลู สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และสำนักงานสาธารณสุขจงัหวัด 
รายการข้อมูล 1 A = จำนวนผลติภณัฑ์สุขภาพที่ไดร้ับการส่งเสริมและได้รับการอนุญาต 
รายการข้อมูล 2 B = จำนวนผลิตภัณฑ์สุขภาพทีไ่ดร้ับการส่งเสริม 
สูตรคำนวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 
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ระยะเวลาประเมินผล 6, 9 และ 12 เดือน 
เกณฑ ์ รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
การประเมิน - ร้อยละ 10 ร้อยละ 25 ร้อยละ 50 
วิธีการประเมินผล :  จากรายงานสรุปผลของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

เกณฑ์ 1 ร้อยละ 10 ของจำนวนผลติภณัฑส์ุขภาพ ที่ไดร้ับการส่งเสริมและอนุญาตจากจำนวน
ผลิตภณัฑ์ที่ไดร้ับการส่งเสริม  

เกณฑ์ 2 ร้อยละ 20 ของจำนวนผลติภณัฑส์ุขภาพ ที่ไดร้ับการส่งเสริมและอนุญาตจากจำนวน
ผลิตภณัฑ์ที่ไดร้ับการส่งเสริม  

เกณฑ์ 3 ร้อยละ 30 ของจำนวนผลติภณัฑส์ุขภาพ ที่ไดร้ับการส่งเสริมและอนุญาตจากจำนวน
ผลิตภณัฑ์ที่ไดร้ับการส่งเสริม  

เกณฑ์ 4 ร้อยละ 40 ของจำนวนผลติภณัฑส์ุขภาพ ที่ไดร้ับการส่งเสริมและอนุญาตจากจำนวน
ผลิตภณัฑ์ที่ไดร้ับการส่งเสริม  

เกณฑ์ 5 ร้อยละ 50 ของจำนวนผลติภณัฑส์ุขภาพ ที่ไดร้ับการส่งเสริมและอนุญาตจากจำนวน
ผลิตภณัฑ์ที่ไดร้ับการส่งเสริม  

เอกสารสนับสนุน :  ตัวช้ีวัด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
รายละเอียดข้อมูล
พ้ืนฐาน 

Baseline data หน่วยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 2564 2565 

ร้อยละผลิตภณัฑส์ุขภาพ ได้แก่ 
อาหาร ผลิตภณัฑส์มุนไพร
เครื่องสำอาง และวัตถุอันตราย    ที่
ได้รับการอนุญาตจากผู้ประกอบการ
ที่ได้รับการส่งเสรมิ 

ร้อยละ 
 

N/A 
 

N/A 
 

N/A 
 

หมายเหตุ :   ผลการดำเนินงานรวมทั้งส่วนกลางและส่วนภูมภิาค และนับผลรวมกันทุกผลิตภัณฑ์  
คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
วิธีการให้คะแนน ช่วงการปรับเกณฑ์ + 1 หน่วยต่อ 1 คะแนนดังน้ี 

ระดับที่ 1  1 คะแนน  ผ่านเกณฑท์ี่ 1  
ระดับที่ 2  1 คะแนน  ผ่านเกณฑท์ี่ 2 
ระดับที่ 3  1 คะแนน  ผ่านเกณฑท์ี่ 3 
ระดับที่ 4  1 คะแนน  ผ่านเกณฑท์ี่ 4 
ระดับที่ 5  1 คะแนน  ผ่านเกณฑท์ี่ 5 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ช่ือ–สกุล : นางกัญญรตัน์ บุญสนทิ 
             นางจิตรกร เพชรโชต ิ

โทรศัพท์ท่ีทำงาน : 074-613127 ต่อ 104  

โทรศัพท์มือถือ :  062-0534747  E-mail :  
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด 
(หัวหน้ากลุม่งาน) 

ช่ือ–สกุล : นายณัษฐ์พงษ์ พัฒนพงศ์ โทรศัพท์ท่ีทำงาน :074-613127 ต่อ 109 
โทรศัพท์มือถือ :  093-7615927 E-mail : natpongkai07@hotmail.com 

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 

(รอง นพ.สสจ.) 
ชื่อ–สกุล : นางสาวอภิญญา เพ็ชรศรี โทรศัพท์ที่ทำงาน :  074-613127 ต่อ 202 
โทรศัพท์มือถือ :  081-9904344    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:natpongkai07@hotmail.com
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รหัสตัวชี้วัด 0614                                                                               
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
ความเชื่อมโยงตัวชี้วัด (    ) ยุทธศาสตร์ 20 ปี กสธ. (   ) ยุทธศาสตร์เขตสุขภาพท่ี 12  

(   ) ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขจงัหวัดพัทลุง (  ) ตำบลสุขภาวะ (  ) ภารกิจกลุ่มงาน 
(    ) PA 
(     )อื่น ๆ  

หมวด (    ) PP&P Excellence ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ 
(    ) Service  Excellence บรกิารเป็นเลิศ 
(   ) People Excellence บุคลากรเป็นเลิศ 
(   ) Governance Excellence บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล 

แผนงาน การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
ชื่อตัวชี้วัด อัตราการติดเชื้อดื้อยาในกระแสเลือดลดลง 
โครงการ โครงการป้องกันและควบคุมการดื้อยาต้านจุลชีพและการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล 
คำนิยาม อัตราการติดเชื้อดื้อยาในกระแสเลือด หมายถึง ร้อยละของผู้ป่วยติดเชื้อแบคทีเรีย 8 ชนิด

ในกระแสเลือด (bacteremia) ที่ติดเชื้อดื้อยา รายละเอียดการดื้อยา ดังนี้ 
1. Acinetobacter baumannii ดื้อต่อยา Carbapenem หรือ Colistin  
2. Pseudomonas aeruginosa ดื้อต่อยา Antipseudomonal penicillin 
(Piperacillin + Tazobactam) หรือ Carbapenem หรือ Colistin 
3. Klebsiella pneumonia ดื้อต่อยา Extended-Spectrum Cephalosporin 
(Ceftriaxone or Cefotaxime) หรือ Carbapenem (CRE) หรือ Colistin 
4. Staphylococcus aureus ที่ดื้อต่อยา Methicillin (MRSA) หรือ Vancomycin 
(VISA and VRSA)   
5. Escherichia coli ดื้อต่อยา Colistin หรือ Carbapenem (CRE) หรือ
Fluoroquinolone (Ciprofloxacin) หรือ Extended-Spectrum Cephalosporin 
(Ceftriaxone or Cefotaxime) 
6. Salmonella spp. ดื้อต่อยา Colistin หรือ Fluoroquinolone (Ciprofloxacin) หรือ
Extended-Spectrum Cephalosporin (Ceftriaxone or Cefotaxime) 
7. Enterococcus faecium ดื้อต่อยา Vancomycin (VRE) 
8. Streptococcus pneumonia ดื้อต่อยา Penicillin (Ampicillin) หรือ Macrolide 
(Erythromycin) หรือ Extended-Spectrum Cephalosporin (Ceftriaxone or 
Cefotaxime) 

วิธีการคำนวณ    
           ผู้ป่วยติดเชื้อแบคทีเรีย 8 ชนิด ที่ดื้อยา ในกระแสเลือด   
      ผู้ป่วยติดเชื้อแบคทีเรีย 8 ชนิดในกระแสเลือด 

เกณฑ์เป้าหมาย :  
ปีงบประมาณ 66 ปีงบประมาณ 67 ปีงบประมาณ 68 ปีงบประมาณ 69 ปีงบประมาณ 70 
อัตราการติดเชื้อ
ดื้อยาในกระแส
เลือดไม่เพ่ิมขึ้น
จากปีปฏิทิน 64 

อัตราการติดเชื้อ
ดื้อยาในกระแส
เลือดไม่เพ่ิมขึ้น
จากปีปฏิทิน 65 

อัตราการติดเชื้อ
ดื้อยาในกระแส
เลือดไม่เพ่ิมขึ้น
จากปีปฏิทิน 66 

อัตราการติดเชื้อ
ดื้อยาในกระแส
เลือดไม่เพ่ิมขึ้น
จากปีปฏิทิน 67 

อัตราการติดเชื้อดื้อยา
ในกระแสเลือดไม่

เพ่ิมขึ้นจากปีปฏิทิน 
68  

และอัตราลดลงร้อยละ 

X 100 



42 
 

10 เทียบกับ baseline 
ณ ปีปฏิทิน 65 

 

วัตถุประสงค์ เพ่ือลดการเกิดเชื้อดื้อยาและลดการป่วยจากเชื้อดื้อยา 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย โรงพยาบาลระดับ A, S และ M1(รพ.พัทลุง) 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล รายงานกองบริหารการสาธารณสุข 
แหล่งข้อมูล ข้อมูลจากโรงพยาบาล ระดับ A,S,M1  
รายการข้อมูล 1 A = อัตราการติดเชื้อดื้อยาในกระแสเลือด รอบปีปฏิทิน 64 
รายการข้อมูล 2 B = อัตราการติดเชื้อดื้อยาในกระแสเลือด รอบปีปัจจุบัน 
สูตรคำนวณตัวชี้วัด  B-A 
ระยะเวลาประเมินผล ทุก 6 เดือน (ประมวลผลโดยตัดข้อมูลผู้ป่วยซ้ำตามปีปฏิทิน)  ใช้ข้อมูลอัตราการ

ติดเชื้อ 
ตรวจราชการ รอบที่ 1 ใช้ข้อมูล ม.ค.–ธ.ค. 65 เทียบกับปีปฏิทิน 64 (ม.ค.-ธ.ค.
64) 
ตรวจราชการ รอบที่ 2 ใช้ข้อมูล ม.ค.–มิ.ย. 66 เทียบกับปีปฏิทิน 64 (ม.ค.-ธ.ค.
64) 

เกณฑ์การประเมิน : 
ปี 2566: 
 

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

เลือดไม่เพ่ิมขึ้น  
ใช้ข้อมูลปีปฏิทิน 65 (ม.ค.-ธ.ค. 65)
เทียบกับปีปฏิทิน 64 (ม.ค.-ธ.ค.64)  

หมายเหตุ :  
โรงพยาบาลเทียบกับข้อมูลของ
โรงพยาบาลในปีปฏิทินที่ผ่านมา 

 อัตราการติดเชื้อดื้อยาในกระแส
เลือดไม่เพ่ิมขึ้น  
ใช้ข้อมูลปีปฏิทิน 66 (ม.ค.– มิ.ย.
66)เทียบกับปีปฏิทิน 64 (ม.ค.-ธ.ค.
64) 
 

วิธีการประเมินผล :  การรายงาน และการวิเคราะห์เปรียบเทียบผล 
เอกสารสนับสนุน :  รายการตัวชี้วัดเพ่ือประเมินระดับการพัฒนาสู่การเป็นหน่วยบริการส่งเสริมการใช้

ยาอย่างสมเหตุผล 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน Baseline 

data (AMR) 
หน่วย
วัด 

ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 2564 2565 

ร้อยละของ
ผู้ป่วย 

bacteremia  
ที่ติดเชื้อดื้อยา 

ร้อยละ ร้อยละ 38.70  
(ข้อมูล ม.ค.-

ธ.ค.63) 
 

ร้อยละ 39.14  
(ข้อมูล ม.ค.-

ธ.ค.64) 
 
 

ร้อยละ 39.35 
(ข้อมูล ม.ค.–

มิ.ย. 65)  
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คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
วิธีการให้คะแนน    1 คะแนน - 

   2 คะแนน - 
   3 คะแนน - 
   4 คะแนน - 

5 คะแนน อัตราการติดเชื้อดื้อยาในกระแสเลือดไม่เพ่ิมข้ึน  
ใช้ข้อมูลปีปฏิทิน 65 (ม.ค.-ธ.ค. 65)เทียบกับปีปฏิทิน 64 (ม.ค.-ธ.ค.64)  
ใช้ข้อมูลปีปฏิทิน 66 (ม.ค.– มิ.ย.66)เทียบกับปีปฏิทิน 65 (ม.ค.-ธ.ค.64) 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ช่ือ – สกุล : นางสาวเอมจิตร  สุขสกุล, นางฐิติมา 
ทองสังข ์

โทรศัพท์ท่ีทำงาน :  074-613127 
ต่อ 104 

โทรศัพท์มือถือ :  087-4790455 E-mail : aimpz31@gmail.com 
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด 
(หัวหน้ากลุม่งาน) 

ช่ือ – สกุล : นายณัษฐ์พงษ์ พัฒนพงศ์ โทรศัพท์ท่ีทำงาน :  074-613127 
ต่อ 109 

โทรศัพท์มือถือ :  093-7615927 E-mail : 
natpongkai07@hotmail.com 

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด 
(รอง นพ.สสจ.) 

ช่ือ – สกุล : นางสาวอภิญญา เพช็รศร ี โทรศัพท์ท่ีทำงาน :  074-613127 
ต่อ 202 

โทรศัพท์มือถือ :  081-9904344    
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รายละเอียดประกอบตัวชี้วัดปีงบประมาณ 2566 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

 

ลำดับ ตัวช้ีวัด 
กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

เกณฑ์/
เป้าหมาย 

การประเมินผล  
ปีงบประมาณ 2566 

ผู้รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 

หน้า ระยะ 1 ปี 
(ปีงบฯ 
2566) 

ประเมิน
เฉพาะ
จังหวัด 

ประเมิน 
คปสอ. 

กำหนด
เป็น 

MOU 
คปสอ. 

1 อัตรา (ร้อยละ) การ
ใช้บริการสุขภาพช่อง
ปากของประชาชนใน
พ้ืนที่ 

กลุ่มงาน
ทันต
สาธารณสุข 

> ร้อยละ 
40 

  / นฤพงศ์ 
ภักด/ี 
ชนิฏาภรณ์ 
สอนสังข์ 

3 

2 อัตรา (ร้อยละ)   
การให้บริการตรวจ
สุขภาพช่องปากและ
ขัดทำความสะอาด
ฟันในหญิงตั้งครรภ์ 

กลุ่มงาน
ทันต
สาธารณสุข 

> ร้อยละ 
45 

  / ชนิฎาภรณ์ 
สอนสังข/์ 
ลัดดาวัลย์ 
ช่วยสุด 

5 

3 ร้อยละของเด็กอายุ 
0-2 ปี ได้รับการ
เคลือบ/ทาฟลูออไรด์
เฉพาะที่ 

กลุ่มงาน
ทันต
สาธารณสุข 

> ร้อยละ 
65 

  / ชนิฎาภรณ์ 
สอนสังข/์ 
ลัดดาวัลย์ 
ช่วยสุด 

7 

4 ร้อยละของผู้สูงอายุ
ได้รับการตรวจ    
ช่องปากโดยทันต
บุคลากร 

กลุ่มงาน
ทันต
สาธารณสุข 

> ร้อยละ 
50 

  / นฤพงศ์ 
ภักด/ี 
จิตรตรา คช
เสน 

9 

5 ร้อยละของเด็กอายุ 
3-5 ปี  ได้รับการ
เคลือบ/ทาฟลูออไรด์
เฉพาะที่ 

กลุ่มงาน
ทันต
สาธารณสุข 

> ร้อยละ 
65 

 /  ชนิฎาภรณ์ 
สอนสังข/์ 
ลัดดาวัลย์ 
ช่วยสุด 

11 

6 ร้อยละของเด็กอายุ 
6-12 ปี ที่ได้รับ
บริการเคลือบหลุม
ร่องฟันกรามถาวร 
 
 

กลุ่มงาน
ทันต
สาธารณสุข 

> ร้อยละ 
30 

 /   13 
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ลำดับ ตัวช้ีวัด 
กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

เกณฑ์/
เป้าหมาย 

การประเมินผล  
ปีงบประมาณ 2566 

ผู้รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 

หน้า ระยะ 1 ปี 
(ปีงบฯ 
2566) 

ประเมิน
เฉพาะ
จังหวัด 

ประเมิน 
คปสอ. 

กำหนด
เป็น 

MOU 
คปสอ. 

7 ร้อยละของผู้ป่วย
เบาหวานได้รับการ
ตรวจสุขภาพช่อง
ปากปีละ 1 ครั้ง 

กลุ่มงาน
ทันต
สาธารณสุข 

> ร้อยละ 
65 

 /  นฤพงศ์ 
ภักด/ี 
จิตรตรา 
คชเสน 

15 

8 อัตรา (ร้อยละ) 
จำนวนรายบริการ
ทันตกรรมเฉพาะทาง
ต่อบริการทั้งหมด 
(จำแนกตามระดับ
หน่อยบริการ ผลงาน
ให้บริการทันตกรรม
เฉพาะทางเพ่ิมขึ้น
จากปีที่ผ่านมาไม่
น้อยกว่าร้อยละที่
กำหนด) 

กลุ่มงาน
ทันต
สาธารณสุข 

ระดัย S ≥ 
ร้อยละ 15 
ระดับ M ≥ 
ร้อยละ 10 
ระดับ F ≥ 
ร้อยละ 5 

 /  นฤพงศ์ 
ภักด/ี 
ชนิฏาภรณ์ 
สอนสังข์ 

17 

9 จำนวนหน่วยบริการ
ปฐมภูมิ (PCU) และ
เครือข่ายหน่วย
บริการปฐมภูมิ 
(NPCU) ผ่าน
มาตรฐานการงาน
สุขภาพช่องปาก 

กลุ่มงาน
ทันต
สาธารณสุข 

ผ่านเกณฑ์
ขั้นต่ำ 25 
แห่ง 
ผ่านเกณฑ์
ขั้นสูง 1 
แห่ง 

 /  นฤพงศ์ 
ภักด/ี 
สุนิสา คงศรี 

19 
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นิยามตัวช้ีวัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  
ปีงบประมาณ 2566 

กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
 

รหัสตัวช้ีวัด 0701 
ชื่อตัวชี้วัด อัตรา (ร้อยละ) การใช้บริการสุขภาพช่องปากของประชาชนในพื้นท่ี 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
ความเชื่อมโยง
ตัวช้ีวัด 

( / ) ยุทธศาสตร์ 20 ปี กสธ. ( / ) ยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 12  
(   ) ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง (   ) ตำบลสุขภาวะ  
(  / ) ภารกิจกลุ่มงาน  ( / ) อ่ืน ๆ เป้าหมายของการจัดบริการสุขภาพช่องปาก 

หมวด ( / ) 1. (PP&P Excellence)     ( / ) 2. (Service Excellence)  
(   ) 3. (People Excellence)  (   ) 4. (Governance Excellence) 

แผนที่ แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) 
โครงการที่ แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพช่องปาก 
ระดับการประเมินผล ( / ) ระดับจังหวัด  ( / ) ระดับอำเภอ 
คำนิยามตัวช้ีวัด อัตรา(ร้อยละ)การใชบริการสุขภาพชองปาก หมายถึง อัตราการใชบริการสงเสริมสุขภาพ  

ชองปาก ทันตกรรมปองกัน บริการรักษาทันตกรรมพ้ืนฐาน บริการทันตกรรมเฉพาะทาง และ
บริการฟนฟูสภาพชองปาก ทั้งในหนวยบริการและบริการเชิงรุกในชุมชนของประชาชนใน
พ้ืนที่ 

เกณฑ์เป้าหมาย 

 

ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2566 ปีงบประมาณ 2567 ปีงบประมาณ 2568 

40 40 45 45 

วัตถุประสงค์ เพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพช่องปาก 

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

ประชากรทุกสิทธิ์ รพท/รพช/รพ.สต/ ศสม./ศสช. 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล  ฐานข้อมูลในระบบHIS 

แหล่งข้อมูล  รายงานระบบHDC(ผลงานความครอบคลุม) 

รายการข้อมูล 1 A= การเข้าถึงบริการทันตกรรมในพื้นที่รับผิดชอบ 

รายการข้อมูล 2 B= จำนวนประชากรทั้งหมดในพื้นที่เขตรบัผดิชอบทุกสทิธิ ์

สูตรคำนวณตัวชี้วัด  (A/B)  x 100  

ระยะเวลา
ประเมินผล 

 3 เดือน 

เกณฑ์การประเมิน : ปี 2566 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
10 20 30 40 

วิธีการประเมินผล  วิเคราะห์ข้อมูลจากรายงานระบบ HDC (ใช้แบบความครอบคลุม) 
เอกสารสนับสนุน  
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รายละเอียด 
ข้อมูลพื้นฐาน 
 

 

Baseline 
data 

หน่วยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 2564 2565 

 ร้อยละ 34.62 39.95 42.93 38.86 38.94 

ผู้ให้ข้อมูลทาง
วิชาการ/ผู้ประสาน 
งานตัวช้ีวัด 

นายนฤพงศ์  ภักดี 
นางชนิฏาภรณ์   สอนสังข์ 

หน่วยงาน
ประมวลผลและ 
จัดทำข้อมูล 

กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 

คะแนนเต็ม คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
วิธีการให้คะแนน หลักเกณฑ์การให้คะแนน 

ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน 5 หน่วยต่อ 1 คะแนน (1 หน่วย=0.2 คะแนน) 
ร้อยละ       <25 เท่ากับ 1 คะแนน 
ร้อยละ 25-29 เท่ากับ 2 คะแนน  
ร้อยละ  30-34 เท่ากับ 3 คะแนน 
ร้อยละ      35-39 เท่ากับ 4 คะแนน 
ร้อยละ ≥40 เท่ากับ 5 คะแนน 

 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ชื่อ – สกุล :    นายนฤพงศ์  ภักด ี
                  นางชนิฏาภรณ์   สอนสังข์ 
โทรศัพท์มือถือ : 0636169499 

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

ชื่อ – สกุล : นายนฤพงศ์  ภักดี   
โทรศัพท์มือถือ : 0817380077   

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(รอง นพ.สสจ.) 

ชื่อ – สกุล : นางสาวอภิญญา  เพ็ชรศรี 
โทรศัพท์มือถือ : 0887906145 
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รหัสตัวช้ีวัด 0702 
ชื่อตัวชี้วัด อัตรา (ร้อยละ) การให้บริการตรวจสุขภาพช่องปากและขัดทำความสะอาดฟันในหญิง

ตั้งครรภ์ 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
ความเชื่อมโยงตัวชี้วัด (   ) ยุทธศาสตร์ 20 ปี กสธ. (  ) ยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 12  

(   ) ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง (   ) ตำบลสุขภาวะ  
( / ) ภารกิจกลุ่มงาน  (  / ) อ่ืน ๆ service plan 

หมวด ( / ) 1. (PP&P Excellence)     (   ) 2. (Service Excellence)  
(   ) 3. (People Excellence)  (   ) 4. (Governance Excellence) 

แผนที่ แผนงานสร้างเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัยสตรีและเด็กปฐมวัย 
โครงการที่ การสร้างเสริมสุขภาพช่องปากหญิงตั้งครรภ์ในคลินิกฝากครรภ์ (ANC) 
ระดับการประเมินผล ( /) ระดับจังหวัด  ( / ) ระดับอำเภอ 
คำนิยามตัวช้ีวัด การใหบริการตรวจสุขภาพชองปากและขัดทำความสะอาดฟน หมายถึง การใหบริการ

ตรวจสุขภาพชองปาก(วางแผนการรักษา) และขัดทําความสะอาดฟน (ในกรณีเหงือกปกติ
มีคราบจุลินทรีย์) รวมถึงการขูดหินน้ำลาย(ในกรณีที่ตรวจแล้วมีหินน้ำลายร่วมกับภาวะ
เหงือกอักเสบ)  ซึ่งอาจจะเปนการใหบริการภายในครั้งเดียวกัน หรือ การนัดหมายมาขัด
ทำความสะอาดฟน และขูดหินน้ำลายภายหลัง และให้บริการในระยะปลอดภัยโดยอายุ
ครรภ์ควรมากกว่า 12 สัปดาห์ 
หญิงตั้งครรภ หมายถึง ผูที่มารับบริการในระหวางที่ตั้งครรภ์ 
ทันตบุคลากร หมายถึง ทันตแพทย และทันตาภิบาล/นักวิชาการสาธารณสุข(ทันต
สาธารณสุข) 

เกณฑ์เป้าหมาย 

 

ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2566 ปีงบประมาณ 2567 ปีงบประมาณ 2568 

40 45 50 55 

วัตถุประสงค์ เพ่ือการเข้าถึงบริการสุขภาพช่องปากและสร้างเสริมทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพตนเอง 
และลูก 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย หญิงตั้งครรภที่มาฝากครรภในหนวยบริการสาธารณสุข ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดพัทลุง เปนภาพรวมอำเภอ 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล  ฐานข้อมูลในระบบ HIS  
แหล่งข้อมูล รายงานระบบHDC(ใช้แบบความครอบคลุม) 

รายการข้อมูล 1 A= หมายถึง จำนวนหญิงมีครรภ์ที่ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก และทำความสะอาด
ช่องปาก 

รายการข้อมูล 2 B=  หมายถึง หญิงที่ได้รับการฝากครรภ์ทุกสิทธิ์ สะสมในปีงบประมาณ ของเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบ 

สูตรคำนวณตัวชี้วัด  (A/B)  x 100  
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ระยะเวลาประเมินผล  3 เดือน 
เกณฑ์การประเมิน : ปี 2566 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
10 
 

25 35 45 

วิธีการประเมินผล  วิเคราะห์ข้อมูลจากรายงานระบบHDC(ใช้แบบความครอบคลุม) 
เอกสารสนับสนุน รายงานสรุปผลการดำเนินงาน 

รายละเอียด 
ข้อมูลพื้นฐาน 
 

 

Baseline 
data 

หน่วยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 2564 2565 

 ร้อยละ n/a n/a 24.55 28.58 45.83 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

นางชนิฎาภรณ์  สอนสังข์  และ นางลัดดาวัลย์  ช่วยสุด 

หน่วยงานประมวลผล 
และจัดทำข้อมูล 

กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 

คะแนนเต็ม คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
วิธีการให้คะแนน หลักเกณฑ์การให้คะแนน 

ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน 10 หน่วยต่อ 1 คะแนน (1 หน่วย=0.1 คะแนน) 
ร้อยละ       <15 เท่ากับ 1 คะแนน 
ร้อยละ 15-24 เท่ากับ 2 คะแนน  
ร้อยละ  25-34 เท่ากับ 3 คะแนน (ผ่านเกณฑ์) 
ร้อยละ      35-44 เท่ากับ 4 คะแนน 
ร้อยละ ≥45 เท่ากับ 5 คะแนน 

 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ชื่อ – สกุล :  นางชนิฎาภรณ์  สอนสังข์  นางลัดดาวัลย์  ช่วยสุด 
โทรศัพท์มือถือ : 0636169499 

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

ชื่อ – สกุล : นายนฤพงศ์  ภักดี   
โทรศัพท์มือถือ : 0817380077   

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(รอง นพ.สสจ.) 

ชื่อ – สกุล : นางสาวอภิญญา  เพ็ชรศรี 
โทรศัพท์มือถือ : 0887906145 
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รหัสตัวชี้วัด 0703 
ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของเด็กอายุ 0-2 ปี ได้รับการเคลือบ/ทาฟลูออไรด์เฉพาะที ่ 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
ความเชื่อมโยงตัวชี้วัด (   ) ยุทธศาสตร์ 20 ปี กสธ. (/ ) ยุทธศาสตร์เขตสุขภาพท่ี 12  

(   ) ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง (   ) ตำบลสุขภาวะ  
(   ) ภารกิจกลุ่มงาน  (   ) อื่น ๆ ............................................................. 

หมวด ( / ) 1. (PP&P Excellence)     (   ) 2. (Service Excellence)  
(   ) 3. (People Excellence)  (   ) 4. (Governance Excellence) 

แผนที่ แผนงานสร้างเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัยสตรีและเด็ก 
โครงการที่ เด็ก 0-12 ปีฟันดีไม่มีผุ 
ระดับการประเมินผล (   ) ระดับจังหวัด  ( / ) ระดับอำเภอ 
คำนิยามตัวชี้วัด เด็กอายุ 0-2 ป ี หมายถึง เด็กที่มีอายุ 1 วัน -2 ปี 11 เดือน 29 วันในเขตความรับผิดชอบ 

เด็กที่ควรได้รับการทาฟลูออไรด์วาร์นิช หมายถึง  เด็กที่มีอายุ 1 วัน -2 ปี 11 เดือน 29 
วันท่ีได้รับการตรวจ พบว่า มีฟันขึ้นในช่องปาก มีการประเมินความเสี่ยงในการเกิดฟันผุ และ
ควรได้รับการทาฟลูออไรด์วาร์นิชป้องกันฟันผุ โดยทันตบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่
ได้รับการฝึกอบรม  
เด็กกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุ หมายถึง  เด็กที่ฟันไม่สะอาดมีคราบขี้ฟันที่คอฟัน/ฟันมีรอย
ขาวขุ่น/เริ่มมีฟันผุในช่องปาก /ยังดูดนมขวด หลับคานมขวด หรืออมข้าว/กินแป้งและน้ำตาล
ระหว่างมื้อเกิน 3 ครั้งต่อวัน/ใช้ยาสีฟันไม่มีฟลูออไรด์ หรือ มีฟลูออไรด์ 500 ppm และบ้วน
น้ำมากมาย ควรมีการทาฟลูออไรด์วาร์นิชอย่างน้อย 3-4 เดือน /ครั้ง  
ความถี่ในการทาที่เหมาะสม หมายถึง เด็กอายุ 0-2 ปี ควรได้รับการทาฟลูออไรด์วาร์นิช
ป้องกันฟันผุอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี 
ฟลูออไรด์เฉพาะที่ หมายถึง ฟลูออไรด์ชนิดเคลือบหรือทา มีความเข้มข้นสูงต้องให้บริการ
โดยบุคลากรที่ผ่านการอบรม ได้แก่ โซเดียมฟลูออไรด์(NaF) หรือ ซิลเวอร์ไดเอมีนฟลูออไรด์ 
(SDF2)  
เป้าหมายการจัดบริการ เพื่อป้องกันการเกิดฟันผุในฟันน้ำนม ผิวฟันแข็งแรงมีการคืนกลับแร่
ธาตุสู่ผิวฟัน ลดการผุลุกลาม 
เงื่อนไขเพิ่มเติม คือ เด็กอายุ 0-2 ปี ควรได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากครอบคลุมไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 50  

เกณฑ์เป้าหมาย 

 

ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2566 ปีงบประมาณ 2567 ปีงบประมาณ 2568 

65 65 70 75 

วัตถุประสงค์  เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพช่องปากและลดอัตราการเกิดฟันผุในเด็กเล็ก 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย เด็กอาย ุ0-2 ปี (คน) ประมวลผลจากแฟ้ม PERSON ท่ี Clean ความซ้ำซ้อนแล้ว Typearea 

เป็น 1,3 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล  ฐานข้อมูลในระบบ HIS 
แหล่งข้อมูล  รายงานระบบHDC(ใช้แบบความครอบคลุม) 
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-ใช้แฟ้ม procedure_opd  ฟิลด์ procedcode+hospcode+pid และมีเงื่อนไขนับรหัส 
2377020,2377021  ไม่นับซ้ำ (distinet) hospcode+pid 
-ใช้แฟ้ม person ฟิลด์ birth และมีเงื่อนไขนับคนท่ีอายุ 0-2 ปี  11 เดือน 29 วัน ณ.วันท่ีรับ
บริการ 

รายการข้อมูล 1 A = จำนวนเด็กอาย ุ0-2 ปี (เด็กอาย1ุวันถึง 2 ปี11เดือน29วัน)  ท่ีมีรหัสหัตถการ 
2377020,2377021 ไม่นับซ้ำ 

รายการข้อมูล 2 B= จำนวนของเด็กอายุ 0-2 ปีท้ังหมด (เด็กอาย1ุวันถึง2ปี11เดือน29วัน) 
สูตรคำนวณตัวชี้วัด  (A/B)  x 100  
ระยะเวลาประเมินผล  3 เดือน 
เกณฑ์การประเมิน : ปี 2566 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
มีแผนการดำเนินงาน/ 20  35 50 65 

วิธีการประเมินผล  วิเคราะห์ข้อมูลจากรายงานระบบHDC(ใช้แบบความครอบคลุม) 
เอกสารสนับสนุน รายงานสรุปผลการดำเนินงาน 

รายละเอียด 
ข้อมูลพื้นฐาน 
 

 

Baseline 
data 

หน่วยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 2564 2565 

 ร้อยละ 68.15 70.63 66.99 66.52 70.54 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้
ประสานงานตัวชี้วัด 

นางชนิฎาภรณ์  สอนสังข์ /นางลัดดาวัลย์  ช่วยสุด 

หน่วยงานประมวลผล 
และจัดทำข้อมูล 

 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 

คะแนนเต็ม คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
 หลักเกณฑ์การให้คะแนน 

ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน 5 หน่วยต่อ 1 คะแนน (1หน่วย เท่ากับ 0.2 คะแนน) 
ร้อยละ <56 เท่ากับ 1 คะแนน 
ร้อยละ 56-60 เท่ากับ 2 คะแนน  
ร้อยละ 61-65 เท่ากับ 3 คะแนน 
ร้อยละ 66-70 เท่ากับ 4 คะแนน 
ร้อยละ >70 เท่ากับ 5 คะแนน 

 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ชื่อ – สกุล :  นางชนิฎาภรณ์  สอนสังข์  นางลัดดาวัลย์  ช่วยสุด 
โทรศัพท์มือถือ : 0636169499 

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด 
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

ชื่อ – สกุล : นายนฤพงศ์  ภักดี   
โทรศัพท์มือถือ : 0817380077   

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด 
(รอง นพ.สสจ.) 

ชื่อ – สกุล : นางสาวอภิญญา  เพ็ชรศร ี
โทรศัพท์มือถือ : 0887906145 
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รหัสตัวช้ีวัด 0704 
ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของผู้สูงอายุได้รับการตรวจช่องปากโดยทันตบุคลากร 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
ความเชื่อมโยงตัวชี้วัด ( / ) ยุทธศาสตร์ 20 ปี กสธ. ( / ) ยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 12  

( / ) ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง (   ) ตำบลสุขภาวะ  
( / ) ภารกิจกลุ่มงาน  (   ) อ่ืน ๆ ............................................................. 

หมวด ( / ) 1. (PP&P Excellence)      (   ) 2. (Service Excellence)  
(   ) 3. (People Excellence)   (   ) 4. (Governance Excellence) 

แผนที่ แผนงานทันตสุขภาพตามกลุ่มวัยผู้สูงอายุ 
โครงการที่ การสร้างเสริมสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุ 
ระดับการประเมินผล (/) ระดับจังหวัด  (/) ระดับอำเภอ 
คำนิยามตัวช้ีวัด 1.ผู้สูงอายุ หมายถึง ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ณ วันมารับบริการ (ใช้แฟ้ม Person ฟิลด์ 

Birth) 
2.ข้อมูลผู้ตรวจใช้แฟ้ม ฟิลด์ provider+ provider type และมีเงื่อนไข provider 
type=02,06 
3.ข้อมูลผลงานใช้แฟ้ม Dental ฟิลด์ provider+hospcode+pid+seq+date_serและมี
เงื่อนไข Provider ที่เป็นทันตแพทย์หรือเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข,ไม่นับซ้ำ
(distinct)hospcode+pid+seq+date_ser 

เกณฑ์เป้าหมาย 

 

ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2566 ปีงบประมาณ 2567 ปีงบประมาณ 2568 

45 50 55 55 

วัตถุประสงค์ เพ่ือควบคุมโรคในช่องปากผู้สูงอายุ 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุจากการสำรวจ 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล  ฐานข้อมูลในระบบHIS 
แหล่งข้อมูล  รายงานระบบHDC(ใช้แบบความครอบคลุม) 
รายการข้อมูล 1 A = จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการตรวจช่องปาก 
รายการข้อมูล 2 B = จำนวนผู้สูงอายุทั้งหมด (จากการสำรวจ) 
สูตรคำนวณตัวชี้วัด  (A/B)  x 100  
ระยะเวลาประเมินผล  3 เดือน 
เกณฑ์การประเมิน : ปี 2566 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
20 30 40 50 

วิธีการประเมินผล  วิเคราะห์ข้อมูลจากรายงานระบบHDC(ใช้แบบความครอบคลุม) 
เอกสารสนับสนุน  
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รายละเอียด 
ข้อมูลพื้นฐาน 
 

 

Baseline 
data 

หน่วยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 2564 2565 

 ร้อยละ 32.96 44.10 44.48 39.42 42.34 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

นายนฤพงศ์  ภักดี /นางจิตรตรา คชเสน 

หน่วยงานประมวลผล 
และจัดทำข้อมูล 

 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 

คะแนนเต็ม คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
วิธีการให้คะแนน หลักเกณฑ์การให้คะแนน 

ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน 5 หน่วยต่อ 1 คะแนน 
ร้อยละ       ≤ 34 เท่ากับ 1 คะแนน 
ร้อยละ 35-39 เท่ากับ 2 คะแนน 
ร้อยละ  40-44 เท่ากับ 3 คะแนน 
ร้อยละ      45-49 เท่ากับ 4 คะแนน 
ร้อยละ ≥50 เท่ากับ 5 คะแนน 

 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ชื่อ – สกุล :  นางจิตรตรา คชเสน 
โทรศัพท์มือถือ : 0887849083 

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

ชื่อ – สกุล : นายนฤพงศ์  ภักดี   
โทรศัพท์มือถือ : 0817380077   

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(รอง นพ.สสจ.) 

ชื่อ – สกุล : นางสาวอภิญญา  เพ็ชรศรี 
โทรศัพท์มือถือ : 0887906145 
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รหัสตัวชี้วัด 0705 
ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของเด็กอายุ 3-5 ปี ได้รับบริการเคลือบ/ทาฟลูออไรด์เฉพาะที ่
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
ความเชื่อมโยงตัวชี้วัด ( / ) ยุทธศาสตร์ 20 ปี กสธ. (  ) ยุทธศาสตร์เขตสุขภาพท่ี 12  

(   ) ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง (   ) ตำบลสุขภาวะ  
( / ) ภารกิจกลุ่มงาน  (   ) อื่น ๆ ............................................................. 

หมวด ( / ) 1. (PP&P Excellence)     (   ) 2. (Service Excellence)  
(   ) 3. (People Excellence)  (   ) 4. (Governance Excellence) 

แผนที่ แผนงานสร้างเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัยสตรีและเด็กปฐมวัย 
โครงการที่ เด็ก 0-12 ปีฟันดีไม่มีผุ 
ระดับการประเมินผล (  ) ระดับจังหวัด  ( / ) ระดับอำเภอ 
คำนิยามตัวชี้วัด เด็กอายุ 3-5 ปี หมายถึง เด็กที่มีอายุ 3 ปี ถึง 5 ปี 11เดือน 29 วัน  ในความรับผิดชอบ 

(type 1,3) 
เด็กอายุ 3-5 ปีได้รับบริการเคลือบ/ทาฟลูออไรด์เฉพาะท่ี  หมายถึง จำนวนเด็ก 3-5 ปีในเขต
ร ับผ ิดชอบ ท่ีม ีความเส ี ่ยงต ่อการเก ิดฟ ันผ ุ ม ีรห ัสห ัตถกรรมทาฟลูออไรด์วาร ์นิช 
(2377020,2377021)   
เด็กกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุ หมายถึง  เด็กที่ฟันไม่สะอาดมีคราบขี้ฟันที่คอฟัน/ฟันมีรอย
ขาวขุ่น/เริ่มมีฟันผุในช่องปากอย่างน้อย 1 ซี่ /ยังดูดนมขวด หลับคานมขวด หรืออมข้าว  /
กินแป้งและน้ำตาลระหว่างมื้อเกิน 3 ครั้งต่อวัน/ใช้ยาสีฟันไม่มีฟลูออไรด์ หรือ มีฟลูออไรด์ 
500 ppm และบ้วนน้ำมากมาย ควรมีการทาฟลูออไรด์วาร์นิชอย่างน้อย 3-4 เดือน /ครั้ง  
ความถี่ในการทาที่เหมาะสม หมายถึง เด็กอายุ 3-5 ปี ควรได้รับการทาฟลูออไรด์วาร์นิช
ป้องกันฟันผุอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี 
ฟลูออไรด์เฉพาะที่ หมายถึง ฟลูออไรด์ชนิดเคลือบหรือทา มีความเข้มข้นสูงต้องให้บริการ
โดยบุคลากรที่ผ่านการอบรม ได้แก่ โซเดียมฟลูออไรด์(NaF) หรือ ซิลเวอร์ไดเอมีนฟลูออไรด์ 
(SDF2)  
เป้าหมายการจัดบริการ เพื่อป้องกันการเกิดฟันผุในฟันน้ำนม ผิวฟันแข็งแรงมีการคืนกลับแร่
ธาตุสู่ผิวฟัน ลดการผุลุกลาม 
เงื่อนไขเพิ่มเติม คือ เด็กอายุ 3-5 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากครอบคลุมไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 50 

เกณฑ์เป้าหมาย 

 

ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2566 ปีงบประมาณ 2567 ปีงบประมาณ 2568 

N/A 65 70 75 

วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพช่องปากและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพช่องปาก 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย จำนวนเด็กอายุ 3--5 ปี 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล  ฐานข้อมูลในระบบHIS 
แหล่งข้อมูล รายงานระบบHDC(ใช้แบบความครอบคลุม) 

-ใช้แฟ้ม procedure_opd  ฟิลด์ procedcode+hospcode+pid และมีเงื่อนไขนับรหัส 
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2377020,2377021  ไม่นับซ้ำ (distinet) hospcode+pid 
-ใช้แฟ้ม person ฟิลด์ birth และมีเงื่อนไขนับคนท่ีอายุ 3-5 ปี  11 เดือน 29 วัน ณ.วันท่ีรับ
บริการ 

รายการข้อมูล 1 A= จำนวนเด็กอายุ 3-5 ปี ได้รับบริการเคลือบหรือทาฟลูออไรด์เฉพาะที่  
รายการข้อมูล 2 B= จำนวนเด็กอายุ 3-5 ปีท้ังหมด 
สูตรคำนวณตัวชี้วัด  (A/B)  x 100  
ระยะเวลาประเมินผล  3 เดือน 
เกณฑ์การประเมิน : ปี 2566: 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
ประเมินแผน   /20 35 50 65 

วิธีการประเมินผล  วิเคราะห์ข้อมูลจากรายงานระบบHDC(ใช้แบบความครอบคลุม) 
เอกสารสนับสนุน รายงานสรุปผลการดำเนินงาน 

รายละเอียด 
ข้อมูลพื้นฐาน 
 

 

Baseline 
data 

หน่วยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 2564 2565 

 ร้อยละ 67.08 74.00 76.87 65.29 77.43 
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้
ประสานงานตัวชี้วัด 

นางชนิฎาภรณ์  สอนสังข์ 
นางลัดดาวัลย์  ช่วยสุด 

หน่วยงานประมวลผล 
และจัดทำข้อมูล 

 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 

คะแนนเต็ม คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
วิธีการให้คะแนน หลักเกณฑ์การให้คะแนน 

ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน 10 หน่วยต่อ 1 คะแนน(1หน่วย เท่ากับ 0.1 คะแนน) 
ร้อยละ       <56 เท่ากับ 1 คะแนน 
ร้อยละ 56-60 เท่ากับ 2 คะแนน  
ร้อยละ  61-65 เท่ากับ 3 คะแนน   
ร้อยละ      66-70 เท่ากับ 4 คะแนน 
ร้อยละ >70 เท่ากับ 5 คะแนน 

 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ชื่อ – สกุล :  นางชนิฎาภรณ์  สอนสังข์  นางลัดดาวัลย์  ช่วยสุด 
โทรศัพท์มือถือ : 0636169499 

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด 
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

ชื่อ – สกุล : นายนฤพงศ์  ภักดี   
โทรศัพท์มือถือ : 0817380077   

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด 
(รอง นพ.สสจ.) 

ชื่อ – สกุล : นางสาวอภิญญา  เพ็ชรศร ี
โทรศัพท์มือถือ : 0887906145 
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รหัสตัวชี้วัด 0706 
ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของเด็กอายุ 6-12 ปี  ท่ีได้รับบริการเคลือบหลุมร่องฟันกรามถาวร 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
ความเชื่อมโยงตัวชี้วัด ( / ) ยุทธศาสตร์ 20 ปี กสธ. ( / ) ยุทธศาสตร์เขตสุขภาพท่ี 12  

(  / ) ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง (   ) ตำบลสุขภาวะ  
( /  ) ภารกิจกลุ่มงาน  (/) อื่น ๆ  สปสช. (Workload -30%) 

หมวด ( / ) 1. (PP&P Excellence)     (   ) 2. (Service Excellence)  
(   ) 3. (People Excellence)  (   ) 4. (Governance Excellence) 

แผนที่ พัฒนางานส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพในเด็กประถมศึกษา 
โครงการที่ เด็ก 0-12 ปีฟันดีไม่มีผุ 
ระดับการประเมินผล (   ) ระดับจังหวัด  ( / ) ระดับอำเภอ 
คำนิยามตัวชี้วัด 1.เด็กอายุ 6 - 12 ปี หมายถึง เด็กอายุ 6 ปี - 12 ปี 11 เดือน 29 วัน ณ วันมารับบริการ (ใช้

แฟ้ม Person ฟิลด์ Birth ) 

2.ข้อมูลผลงาน  ใช้แฟ้ม procedure_opd ฟิลด์ procedcode และมีเงื่อนไขนับ 
ทุกหัตถการที่เป็นรหัส 238703A ,238703B, 238703C, 238703D, 238703E, 238703F, 
238703G, 238703H  

เกณฑ์เป้าหมาย 

 

ปีงบประมาณ2565 ปีงบประมาณ 2566 ปีงบประมาณ 2567 ปีงบประมาณ 2568 

30 30 35 35 

วัตถุประสงค์ เพื่อควบคุมโรคในช่องปากป้องกันฟันกรามถาวรผแุละลดการสูญเสียฟันถาวรในเด็กอายุ 
6 -12 ปี 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย เด็กกลุ่มอายุ 6-12 ปี  จากการสำรวจ 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล  ฐานข้อมูลในระบบHIS 
แหล่งข้อมูล  รายงานระบบHDC(ใช้แบบความครอบคลุม) 
รายการข้อมูล 1 A = จำนวนเด็กกลุ่มอายุ 6-12 ปีท่ีได้รับบริการเคลือบหลุมร่องฟันกรามถาวร 
รายการข้อมูล 2 B = จำนวนเด็กกลุ่มอายุ 6-12 ปี ท้ังหมด 
สูตรคำนวณตัวชี้วัด  (A/B)  x 100  
ระยะเวลาประเมินผล  12 เดือน  
เกณฑ์การประเมิน : ปี 2566: 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
10 15 25 30 

วิธีการประเมินผล  วิเคราะห์ข้อมูลจากรายงานระบบHDC(ใช้แบบความครอบคลุม) 
เอกสารสนับสนุน  

รายละเอียด 
ข้อมูลพื้นฐาน 
 

 

Baseline 
data 

หน่วยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 2564 2565 

 ร้อยละ N/A N/A 37.33 15.75 24.34 
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ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

นางลักขณา  พืชมงคล /นางสุนิสา  คงศรี 

หน่วยงานประมวลผล 
และจัดทำข้อมูล 

 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 

คะแนนเต็ม คะแนนเต็ม 5 คะแนน   (  ผ่านเกณฑ์ ที่ ผลงาน 20 % = 3  คะแนน  ) 
วิธีการให้คะแนน หลักเกณฑ์การให้คะแนน 

ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน 5 หน่วยต่อ 1 คะแนน(1หน่วยต่อ 0.2 คะแนน) 
ร้อยละ       <15 เท่ากับ 1 คะแนน 
ร้อยละ 15-19 เท่ากับ 2 คะแนน  
ร้อยละ  20-24 เท่ากับ 3 คะแนน (ผ่านเกณฑ์) 
ร้อยละ      25-29 เท่ากับ 4 คะแนน 
ร้อยละ ≥30 เท่ากับ 5 คะแนน 

 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ชื่อ – สกุล :  นางลักขณา  พืชมงคล   นางสุนิสา  คงศรี 
โทรศัพท์มือถือ : 0997469924 

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

ชื่อ – สกุล : นายนฤพงศ์  ภักดี   
โทรศัพท์มือถือ : 0817380077   

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(รอง นพ.สสจ.) 

ชื่อ – สกุล : นางสาวอภิญญา  เพ็ชรศรี 
โทรศัพท์มือถือ : 0887906145 
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รหัสตัวชี้วัด 0707 
ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานได้รับการตรวจช่องปากปีละ 1 ครั้ง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
ความเชื่อมโยงตัวชี้วัด ( /  ) ยุทธศาสตร์ 20 ปี กสธ. (  ) ยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 12  

(   ) ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง (   ) ตำบลสุขภาวะ  
( 2  ) ภารกิจกลุ่มงาน  (   ) อ่ืน ๆ ............................................................. 

หมวด ( / ) 1. (PP&P Excellence)     (   ) 2. (Service Excellence)  
(   ) 3. (People Excellence)  (   ) 4. (Governance Excellence) 

แผนที่ แผนงานสร้างเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัยโรคเรื้อรัง 
โครงการที่ การสร้างเสริมสุขภาพช่องปากในผู้ป่วยเบาหวาน 
ระดับการประเมินผล (   ) ระดับจังหวัด  ( / ) ระดับอำเภอ 
คำนิยามตัวชี้วัด 1.ผู้ป่วยเบาหวาน หมายถึง ผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจวินิจฉัยและข้ึนทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 

2.ข้อมูลผู้ตรวจใช้แฟ้ม ฟิลด์ provider+ provider type และมีเงื่อนไข provider 
type=02,06 
3.ข้อมูลผลงานใช้แฟ้ม Dental ฟิลด์ provider+hospcode+pid+seq+date_serและมี 
เงื่อนไข Provider ที่เป็นทันตแพทย์หรือเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข,ไม่นับซ้ำ 
(distinct)hospcode+pid+seq+date_ser 

เกณฑ์เป้าหมาย 

 

ปีงบประมาณ 
2565 

ปีงบประมาณ
2566 

ปีงบประมาณ 
2567 

ปีงบประมาณ  
2568 

60 65 70 70 
วัตถุประสงค์ เพ่ือควบคุมโรคในช่องปากของผู้ป่วยเบาหวาน 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ผู้ป่วยผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจวินิจฉัยและขึ้นทะเบียนเรียบร้อยแล้ว Typearea เป็น 1,3 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล  ฐานข้อมูลในระบบHIS 
แหล่งข้อมูล  รายงานระบบHDC(ใช้แบบความครอบคลุม) 
รายการข้อมูล 1 A = จำนวนผู้ป่วยเบาหวานในเขตรับผิดชอบได้รับการตรวจช่องปากท้ังปากและวาง

แผนการรักษาที่ลงบันทึกในแฟ้ม dental 
รายการข้อมูล 2 B = จำนวนผู้ป่วยเบาหวานในเขตรับผิดชอบ 
สูตรคำนวณตัวชี้วัด  (A/B)  x 100  
ระยะเวลาประเมินผล  3เดือน 
เกณฑ์การประเมิน : ปี 2566 : 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
35 45 55 65 

วิธีการประเมินผล  วิเคราะห์ข้อมูลจากรายงานระบบHDC(ใช้แบบความครอบคลุม) 
เอกสารสนับสนุน  
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รายละเอียด 
ข้อมูลพื้นฐาน 
 

 

Baseline 
data 

หน่วยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 2564 2565 

 ร้อยละ 59.46 63.98 61.08 52.05 53.58 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

นายนฤพงศ์  ภักดี 
นางจิตรตรา คชเสน 

หน่วยงานประมวลผล 
และจัดทำข้อมูล 

 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 

คะแนนเต็ม คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
วิธีการให้คะแนน หลักเกณฑ์การให้คะแนน 

ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน 5 หน่วยต่อ 1 คะแนน 
ร้อยละ ≤ 49 เท่ากับ 1 คะแนน 
ร้อยละ 50-54 เท่ากับ 2 คะแนน  
ร้อยละ 55-59 เท่ากับ 3 คะแนน 
ร้อยละ 60-64 เท่ากับ 4 คะแนน 
ร้อยละ ≥65 เท่ากับ 5 คะแนน 

 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ชื่อ – สกุล :  นางจิตรตรา คชเสน 
โทรศัพท์มือถือ : 0887849083 

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด 
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

ชื่อ – สกุล : นายนฤพงศ์  ภักดี   
โทรศัพท์มือถือ : 0817380077   

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด 
(รอง นพ.สสจ.) 

ชื่อ – สกุล : นางสาวอภิญญา  เพ็ชรศรี 
โทรศัพท์มือถือ : 0887906145 
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รหัสตัวชี้วัด 0708 
ชื่อตัวชี้วัด อัตรา (ร้อยละ) จำนวนรายบริการทันตกรรมเฉพาะทางต่อบริการท้ังหมด 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
ความเชื่อมโยงตัวชี้วัด (  / ) ยุทธศาสตร์ 20 ปี กสธ. (  ) ยุทธศาสตร์เขตสุขภาพท่ี 12  

(   ) ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง (   ) ตำบลสุขภาวะ  
(  / ) ภารกิจกลุ่มงาน  (   ) อืน่ ๆ ............................................................. 

หมวด (  ) 1. (PP&P Excellence)     (  / ) 2. (Service Excellence)  
(   ) 3. (People Excellence)  (   ) 4. (Governance Excellence) 

แผนที่ แผนงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพช่องปาก บริการเฉพาะทาง 
โครงการที่  
ระดับการประเมินผล (  / ) ระดับจังหวัด  ( / ) ระดับอำเภอ 
คำนิยามตัวชี้วัด บริการทันตกรรมเฉพาะทาง หมายถึง หัตถการท่ีได้รับการจัดกลุ่มเป็นงานทันตกรรมเฉพาะ

ทาง 
บริการท้ังหมด หมายถึง หัตถการท่ีได้รับการจัดกลุ่มเป็นงานส่งเสริมป!องกัน, 
ทันตกรรมพื้นฐาน และทันตกรรมเฉพาะทาง 

เกณฑ์เป้าหมาย 

 

ระดับหน่วย
บริการ 

ปีงบประมาณ  
2565 

ปีงบประมาณ  
2566 

ปีงบประมาณ 
2567 

ปีงบประมาณ 
2568 

S 15 15 20 20 
M2 10 10 15 15 
F 5 5 10 10 

โรงพยาบาลแต่ละระดับมีผลงานให้บริการทันตกรรมเฉพาะทางเพิ่มขึ้นจากปีท่ีผ่านมาไม่
น้อยกว่าร้อยละท่ีกำหนด   

วัตถุประสงค์ เพิ่มการเข้าถึงบริการทันตกรรมเฉพาะทางแก่ประชาชนในพื้นที่ 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย จำนวนรหัสหัตถการทันตกรรมของผู้ป่วยมารับบริการทันตกรรม ที่ได้รับการจัดกลุ่มเป็น

งานส่งเสริมป้องกัน, ทันตกรรมพื้นฐาน และทันตกรรมเฉพาะทางทั้งหมด 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล  ฐานข้อมูลในระบบHIS 
แหล่งข้อมูล  รายงานระบบHDC (ใช้แบบความครอบคลุม) 
รายการข้อมูล 1 จำนวนรหัสหัตถการกลุ่มทันตกรรมเฉพาะทาง จากกลุม่รายงานมาตรฐาน -> ขอ้มูลเพื่อ

ตอบสนอง Service Plan สาขาสุขภาพช่องปาก -> 15 OHSP ร้อยละจำนวนรายบริการ
ทันตกรรมเฉพาะทางต่อบริการท้ังหมด -> คอลัมภ์ A จำนวนรหัสหัตถการทันตกรรมเฉพาะ
ทาง 

รายการข้อมูล 2 จำนวนรหัสหัตถการทันตกรรมกลุ่มส่งเสริมป!องกัน, ทันตกรรมพื้นฐาน และทันตกรรม
เฉพาะทางจากกลุ่มรายงานมาตรฐาน -> ขอ้มูลเพื่อตอบสนอง Service Plan สาขา 
สุขภาพช่องปาก -> 15. OHSP ร้อยละจำนวนรายบริการทันตกรรมเฉพาะทางต่อบริการ
ทั้งหมด -> คอลัมภ์ B จำนวนรหัสหัตถการทั้งหมด (หนึ่ง visit ทำหลายหัตถการนับตาม
จำนวนท่ีทำ) (หากเป็นงานตรวจนับเฉพาะตรวจท้ังปาก+วางแผน) 

สูตรคำนวณตัวชี้วัด  รายการข้อมูล 1 (A) / รายการข้อมูล 2(B) x 100   
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ระยะเวลาประเมินผล  3 เดือน 
เกณฑ์การประเมิน : ปี 2566:  

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
S 3.75 S 7.5 S 11.25 S 15 
M 2.5 M 5 M 7.5 M 10 
F 1.25 F 2.5 F 3.75 F 5 

หมายเหตุ ผลงานแต่ละไตรมาส เพ่ิมขึ้นเป็น % ของ ผลงานbaseline ของปีก่อน  

เอกสารสนับสนุน - 

รายละเอียด 
ข้อมูลพื้นฐาน 
 

 

Baseline data หน่วยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 2564 2565 

S (พัทลุง) ร้อยละ n/a n/a 2.6 3.20 2.59 

M2 (ควนขนุน) ร้อยละ n/a n/a 4.02 5.34 5.16 
F (รพช.)_ค่าเฉลี่ย ร้อยละ n/a n/a 1.17 1.04 1.45 

ปี 2563-65 การแพร่ระบาดของโควิด-19   

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้
ประสานงานตัวชี้วัด 

นายนฤพงศ์  ภักดี   
นางชนิฎาภรณ์   สอนสังข์ 

หน่วยงานประมวลผล 
และจัดทำข้อมูล 

 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 

คะแนนเต็ม คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
วิธีการให้คะแนน หลักเกณฑ์การให้คะแนน  

A1 = ผลงานปีที่ผา่นมา (64)  A2 = ผลงานปีปัจจุบนั (65) 
A3 = เป้าหมายศักยภาพ (%ที่เพิ่มขึ้น 5,10,15 ตามระดับหน่วยบริการ) 

S(15%) 
รพ.พัทลุง 

(A3=2.84%) 

M2(10%) 
รพ.ควนขนุน 
(A3=5.68%) 

F(5%) 
รพช. 

 

การคำนวณ  
1. กรณีที่เท่าเดิมหรือลดลง= A2-A1 

(ติดลบ-0) 
2. กรณีเพ่ิมขึ้น = A3-A2 (มากกว่า 0) 

ลดลงจากผลงานปีทีผ่่านมา (A1) เท่ากับ 1 คะแนน 
เท่าเดิม (เท่ากับปทีี่ผา่นมา (A1) เท่ากับ 2 คะแนน 
เพิ่มข้ึน แต่ไม่ถึงเป้าหมายศักยภาพ(A3) เท่ากับ 3 คะแนน 
เพิ่มข้ึน มากกว่าเป้าหมายศักยภาพ(A3) 0-1% เท่ากับ 4 คะแนน 
เพิ่มข้ึน มากกว่าเป้าหมายศักยภาพ(A3) > 1% เท่ากับ 5 คะแนน 

 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ชื่อ – สกุล :  นายนฤพงศ์  ภักดี 
โทรศัพท์มือถือ : 0636169499 

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด 
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

ชื่อ – สกุล : นายนฤพงศ์  ภักดี   
โทรศัพท์มือถือ : 0817380077   

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด 
(รอง นพ.สสจ.) 

ชื่อ – สกุล : นางสาวอภิญญา  เพ็ชรศร ี
โทรศัพท์มือถือ : 0887906145 
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รหัสตัวชี้วัด 0709  
ชื่อตัวชี้วัด จำนวนหน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU) และเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ (NPCU) ผ่านมาตรฐาน

การงานสุขภาพช่องปาก 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
ความเชื่อมโยงตัวชี้วัด (  / ) ยุทธศาสตร์ 20 ปี กสธ. (  ) ยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 12  

(   ) ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสขุจังหวัดพัทลุง (   ) ตำบลสุขภาวะ  
(  / ) ภารกิจกลุ่มงาน  ( / ) อื่น ๆ แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพช่องปาก 

หมวด ( / ) 1. (PP&P Excellence)     (  / ) 2. (Service Excellence)  
(   ) 3. (People Excellence)  (   ) 4. (Governance Excellence) 

แผนที่ แผนงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพช่องปาก บริการเฉพาะทาง 
โครงการที่  
ระดับการประเมินผล ( / ) ระดับจังหวัด(กระทรวงประเมินจังหวัด)   ( / ) ระดับอำเภอ     
คำนิยามตัวชี้วัด หน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU) และเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ (NPCU) หมายถึง หน่วย

บริการที่ขึ ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU) และเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ 
(NPCU) ตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.  2562 ที ่อยู ่ในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข 
มาตรฐานการงานสุขภาพช่องปาก หมายถึง เกณฑ์การประเมินมาตรฐานการงานสุขภาพช่อง
ปากในหน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU) และเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ (NPCU) ที่กำหนดโดย
คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพช่องปาก ซึ่งมีองค์ประกอบ 3 ด้าน คือ 
ด้านที่ 1 ศักยภาพบริการสุขภาพช่องปาก ด้านที่ 2 อัตรากำลังคน ดานที่ 3 ด้านโครงสร้าง
กายภาพ ครุภัณฑ์ และเครื่องมือ 

เกณฑ์เป้าหมาย 1. มี PCU/NPCU ในอำเภอที่ขึ้นทะเบียน ผา่นเกณฑ์ขั้นตำ่ 
2. มี PCU/NPCU ในอำเภอที่ขึ้นทะเบียน ผา่นเกณฑ์ขั้นสูงอย่างน้อย 1 แห่ง 

วัตถุประสงค ์ เพื่อพัฒนาศักยภาพหน่วยบริการเครือข่ายระดับปฐมภูมิ 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย หน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU) และเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูม ิ

(NPCU) ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล คณะผู้ประเมินตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพช่องปาก ระดับ

จังหวัด กำหนด ดำเนินการประเมินบริการปฐมภูมิ โดยใชเกณฑ์การประเมินมาตรฐานการงาน
สุขภาพช่องปากในหน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU) และเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ (NPCU) 

รายการข้อมูล 1 จำนวน PCU/NPCU ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 
รายการข้อมูล 2 จำนวน PCU/NPCU ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขของอำเภอ 
รายการข้อมูล 3 จำนวนอำเภอที่มี PCU/NPCU ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ผา่นเกณฑ์ขั้นสงูอย่างน้อย 1 

แห่ง 
สูตรคำนวณตัวชี้วัด  เกณฑ์เป้าหมายที่ 1. (รายการข้อมูล 1/ รายการข้อมูล 2) x 100 

เกณฑ์เป้าหมายที่ 2. รายการขอ้มูล 3 
ระยะเวลาประเมินผล 3 เดือน 
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เกณฑ์การประเมิน : ปี 2566: 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
มีแผนการดำเนนิงาน 
คำสั่งมอบหมายหนา้ที่

และมีผลงาน 

มีแผนพัฒนาตาม
มาตรฐานและการควบคุม

กำกับ 
มีผลงาน 

มีแผนพัฒนาตาม
มาตรฐานและการควบคุม

กำกับ 
มีผลงาน 

มีจำนวน PCU/NPCU ผ่านการ
ประเมินขั้นตำ่ตามเกณฑป์ระเมิน 

และมีศักยภาพในการพฒันา
ศักยภาพสู่มาตรฐานขั้นสูง 

อย่างน้อย 1 แห่ง 

เอกสารสนับสนุน - 

รายละเอียด 
ข้อมูลพื้นฐาน 
 

 

Baseline data หน่วยวัด ผลการดำเนินงานในอดตี ปีงบประมาณ พ.ศ 
63 64 65 

ร้อยละ PCU/NPCU ในอำเภอที่ข้ึน
ทะเบียน ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 

ร้อยละ N/A N/A N/A 

จำนวน PCU/NPCU ในอำเภอที่ข้ึน
ทะเบียน ผ่านเกณฑ์ขั้นสูง 

แห่ง N/A N/A N/A 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้
ประสานงานตัวชี้วัด 

นายนฤพงศ์  ภักดี   
นางชนิฎาภรณ์   สอนสังข์  /นางสนุิสา  คงศรี 

หน่วยงานประมวลผล 
และจัดทำข้อมูล 

 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 

คะแนนเต็ม คะแนนเต็ม 5 คะแนน (ผา่นเกณฑ์ที่ 3 คะแนน) 
วิธีการให้คะแนน PCU/NPCU ในอำเภอที่ขึ้นทะเบยีน ผ่านเกณฑข์ั้น

ต่ำ น้อยกว่า ร้อยละ 25 แต่มีแผนพัฒนาฯ 
เท่ากับ 1 คะแนน 

PCU/NPCU ในอำเภอที่ขึ้นทะเบยีน ผ่านเกณฑข์ั้น
ต่ำ  ร้อยละ 25 - 49  

เท่ากับ 2 คะแนน 

PCU/NPCU ในอำเภอที่ขึ้นทะเบยีน ผ่านเกณฑข์ั้น
ต่ำ  ร้อยละ 50 -74  

เท่ากับ 3 คะแนน 

PCU/NPCU ในอำเภอที่ขึ้นทะเบยีน ผ่านเกณฑข์ั้น
ต่ำ ร้อยละ  75-100   

เท่ากับ 4 คะแนน 

PCU/NPCU ในอำเภอที่ขึ้นทะเบยีน ผ่านเกณฑข์ั้น
ต่ำ ร้อยละ  75-100  และผ่านเกณฑ์ขั้นสงูอย่าง
น้อย 1 แหง่  

เท่ากับ 5 คะแนน 

 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ชื่อ – สกุล :  นายนฤพงศ์  ภักดี 
นางชนิฎาภรณ์   สอนสังข์  /นางสนุิสา  คงศรี 
โทรศัพท์มือถือ : 0636169499 

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด 
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

ชื่อ – สกุล : นายนฤพงศ์  ภักด ี  
โทรศัพท์มือถือ : 0817380077   

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด 
(รอง นพ.สสจ.) 

ชื่อ – สกุล : นางสาวอภิญญา  เพ็ชรศรี 
โทรศัพท์มือถือ : 0887906145 
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รายละเอียดประกอบตัวชี้วัดปีงบประมาณ 2566 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
 

ลำดับ   ตัวช้ีวัด 
กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

เกณฑ์/
เป้าหมาย 

การประเมินผล  
ปีงบประมาณ 2566 

ผู้รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 

หน้า 
ระยะ 1 

ปี 
(ปีงบฯ 
2566) 

ประเมิน
เฉพาะ
จังหวัด 

ประเมิน 
คปสอ. 

กำหนด
เป็น 

MOU 
คปสอ. 

1 ร้อยละของหน่วย
บริการที่ประสบ
ภาวะวิกฤตทาง
การเงิน 

 
        

/ 
  2 

1) ร้อยละของหน่วย
บริการที่ประสบ
ภาวะวิกฤตทาง
การเงิน (ระดับ 7) 

ประกัน
สุขภาพ 

ระดับ 7 
≤ ร้อยละ 

2 

   วัทธิกร 
วัจนขจรกุล 

 

2) ร้อยละของหน่วย
บริการที่ประสบ
ภาวะวิกฤตทาง
การเงิน (ระดับ 6) 

ประกัน
สุขภาพ 

ระดับ 6 
≤ ร้อยละ 

4 

   วัทธิกร 
วัจนขจรกุล 
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นิยามตัวช้ีวัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  

ปีงบประมาณ 2566 
รหัสตัวช้ีวัด 0801 
ชื่อตัวชี้วัด 63. ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน 

    63.1 ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน ระดับ 7 
    63.2 ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน ระดับ 6 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานประกันสุขภาพ 
ความเชื่อมโยงตัวชี้วัด (   ) ยุทธศาสตร์ 20 ปี กสธ. (   ) ยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 12  

(   ) ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง (   ) ตำบลสุขภาวะ  
(   ) ภารกิจกลุ่มงาน  (   ) อ่ืน ๆ ............................................................. 

หมวด (   ) ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 
(   ) บริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
(   ) บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) 
( √ ) บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 

แผนที่ 13. การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ 
โครงการที่ 37. การบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง 
ระดับการประเมินผล (  √ ) ระดับจังหวัด  ( √  ) ระดับอำเภอ 

คำนิยามตัวช้ีวัด หน่วยบริการที ่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน  หมายถึง หน่วยบริการสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่มีวิกฤติทางการเงิน ตามหลักเกณฑ์การคิดวิกฤติทางการเงิน ระดับ 
7 (Risk Scoring) โดยใช้อัตราส่วนทางการเงิน 5 รายการวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงิน 
อัตราส่วนทางการเงิน 5 รายการ ประกอบด้วย 

1. อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนหรืออัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio :CR) = 
สินทรัพย์หมุนเวียน หารด้วย หนี้สินหมุนเวียน 

2. อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว (Quick Ratio : QR) =(สินทรัพย์หมุนเวียน หักด้วย สินค้า
คงเหลือ หักด้วย สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น) หารด้วย หนี้สินหมุนเวียน 

3. อัตราส่วนเงินสด (Cash Ratio : Cash Ratio) (เงินสด บวกกับ รายการเทียบเท่าเงินสด 
บวกกับ เงินฝากประจำ) หารด้วย หนี้สินหมุนเวียน 

4. ทุนสำรองสุทธิ (Net Working Capital : NWC) = สินทรัพย์หมุนเวียน หักด้วย หนี้สิน
หมุนเวียน 

5.  (Net Income : NI) = รวมรายได้ หักด้วย รวมค่าใช้จ่าย 
อัตราส่วนทางการเงินทั้ง 5 รายการข้างต้นถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สถานการณ์
ทางการเงินของหน่วยบริการโยกำหนดเกณฑ์สำหรับการประเมินโดยมีค่ากลางของแต่ละหน่วย
บริการมาเปรียบเทียบกับค่ากลางของอุตสาหกรรม ดังนี้ 

1. กลุ่มแสดงความคล่องตามสภาพสินทรัพย์ 
1.1 CR < 1.5  
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1.2 QR < 1.0 
1.3 Cash < 0.8 

      2. กลุ่มแสดงความมั่นคงทางการเงิน 
         2.1 แสดงฐานะทางการเงิน ทุนหมุนเวียน (NWC) <0 
         2.2 แสดงฐานะจากผลประกอบการ (กำไรสุทธิ) (กำไรสุทธิรวมค่าเสื่อมราคาและ  ค่าตัด
จำหน่าย Net Income NI) NI < 0 
      3. กลุ่มแสดงระยะเวลาเข้าสู่ปัญหาการเงินรุนแรง 
         3.1 NWC/ANI ระยะเวลาทุนหมุนเวียนหมด < 3 เดือน* 
         3.1 NWC/ANI ระยะเวลาทุนหมุนเวียนหมด < 6 เดือน 
*โดยให้น้ำหนักของ NWC/ANI ระยะเวลาทุนหมุนเวียนหมด < 3 เดือน มากกว่าตัวแปรอื่น 2 
เท่า ทั้งนี้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้นำเงื่อนไขดังตาราง 4 มาใช้ในการจัดกลุ่ม
โรงพยาบาลที่ประสบวิกฤตทางการเงินเป็น 7 ระดับ ดังนี้ 
 ระดับ 0-1 ปกต ิ
 ระดับ 2  คาดว่าจะดีข้ึนภายใน 3 เดือน 
 ระดับ 3  คาดว่าจะดีข้ึนภายหลัง 3 เดือน 
 ระดับ 4  คาดว่าจะประสบปัญหาภายหลัง 6 เดือน 
 ระดับ 5  คาดว่าจะประสบปัญหาภายใน 6 เดือน 
 ระดับ 6  คาดว่าจะประสบปัญหาภายใน 3 เดือน 
 ระดับ 7  มีภาวะวิกฤตทางการเงินขั้นรุนแรง 
       การประเมินหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงินจะประเมินทุกสิ้นไตรมาส โดย
กำหนดให้หน่วยบริการที่ได้ระดับ 7 ซึ่งมีภาวะวิกฤตทางการเงินขั้นรุนแรง และระดับ 6 ที่คาด
ว่าจะประสบปัญหาภายใน 3 เดือน  
       ทั้งนี้ ระบบข้อมูลบัญชีของหน่วยบริการที่ดีมีคุณภาพมีส่วนสำคัญที่ทำให้ผลการประเมิน
สถานะทางการเงินที่มีความถูต้อง แม่นยำ และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพจะช่วยแก้ไข
ปัญหาภาวะวิกฤตทางการเงินที่เกิดข้ึนได้ 
มาตรการในการขับเคลื่อนด้านการเงินการคลัง 
     มาตรการที่ 1 : พัฒนาระบบบัญชีบริหาร (Accounting) 
     มาตรการที่ 2 : การจัดสรรเงินอย่างเพียงพอ (Budgeting) 

     มาตรการที่ 3 : พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเงินการคลัง ด้านเศรษฐกิจสุขภาพ และ
ด้านหลักประกันสุขภาพ (Competency) 

     มาตรการที่ 4 : เพิ ่มประสิทธิภาพการบริหารด้านการเงินการคลัง (Division of regional 
health) 
     มาตรการที่ 5 : ติดตาม กำกับ เครื่องมือประเมินประสิทธิภาพทางการเงิน วางระบบเฝ้า
ระวัง (Efficiency) 
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ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น (รอบท่ี 1 และรอบท่ี 2) 

เป้าหมาย มาตรการที่ 
ดำเนินงานในพื้นที ่

แนวทางการ 
ตรวจ ติดตาม 

ผลลัพธ์ที่
ต้องการ 

1. หน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน 
- ระดับ 7 ไม่เกินร้อยละ 2 

-  - ระดับ 6 ไม่เกินร้อยละ 4 

เป้าหมายของมาตรการที่ 1 
1.1  หน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์การ
ตรวจสอบวิเคราะห์งบการเงิน (เพ่ือการ
บริหาร)* เกณฑ์การตรวจสอบกำหนดโดย
ส่วนกลาง 

ค่าเป้าหมาย : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 

ผลงานไตรมาส 4 ปี 2565 ร้อยละ 100 
ผลงานเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี ร้อยละ 99.41 

รอบ 1 ใช้ข้อมูลปี 2565 ไตรมาส 4  
รอบ 2 ใช้ข้อมูลปี 2566 ไตรมาส 2 

มาตรการที่ 1 :  
พัฒนาระบบบัญชี 
(Accounting) 

 

๑.1 เกณฑ์การประเมินความ
ถูกต้องของการบันทึกบัญชีตาม
นโยบายบัญชีของหน่วยบริการ
สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ร้อยละ 100 

ประกอบไปด้วย ความครบถ้วน
ทันเวลา (ภายในวันที่ 10 ของ
เดือนถัดไป) ถูกต้องตามหลัก
บัญชี และปรับปรุงตามนโยบาย
บัญชี 

หน่วยบริการ
บันทึกบัญชี
อย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน 

เป้าหมายของมาตรการที่ 2 
2.1 หน่วยบริการที่มีข้อมูลรายได้ทุก
ประเภทมากกว่าค่าใช้จ่าย(NI เป็นบวก) 
กลุ่มเป้าหมาย : หน่วยบริการสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
จำนวน 900 แห่ง 

ค่าเป้าหมาย : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 

ผลงานไตรมาส 4 ปี 2565 ร้อยละ 100 

รอบที่ 1 ใช้ข้อมูลแผน Planfin ปี 2566 

รอบที่ 2 ใช้ข้อมูลเปรียบเทียบแผน - ผล 
ของ ปี 2566 ไตรมาส 2 
* หน่วยบริการมีการจัดทำแผนเงินบำรุง 
ร้อยละ 100 
 
 
 

มาตรการที่ 2 :  
การจัดสรรเงินอย่าง
เพียงพอ (Budgeting) 

 

2.1 ประเมินจาก 

 - แผน Planfin มีรายได้
มากกว่าค่าใช้จ่าย  
 - การประเมินความพอเพียง
รายได้ของทุกกองทุน* (*ทุก
กองทุน หมายถึง 5 กองทุน
หลักประกอบด้วย  
(1) หลักประกันสุขภาพถ้วน
หน้า (UC) (2) กองทุน
ประกันสังคม (3) กองทุน
ข้าราชการ (4) กองทุนแรงงาน
ต่างด้าวและคนต่างด้าว (5) 
กองทุนบุคคลที่มีปัญหาสถานะ
และสิทธิ) 
 - การบริหารค่าใช้จ่ายของ
หน่วยบริการ 

การบริหาร
จัดการแผน
ทางการเงิน 

การคลังอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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2.2 หน่วยบริการเมื่อวิเคราะห์ความเสี่ยง
ของแผนทางการเงิน เป็นแผนแบบที่ไม่มี
ความเสี่ยง แผนแบบที่ 1,  2,  3  และ 5 

ค่าเป้าหมาย : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 

ผลงานรอบท่ี 1 ปี 2565 ร้อยละ 100 

ผลงานรอบท่ี 2 ปี 2565 ร้อยละ 100 

 

2.2 ประเมินจาก EBITDA เป็น
บวก 

 -ลงทุนไม่เกิน 20% ของ(EBITDA) 

 -สัดส่วน NWC คงเหลือหลังหัก
การลงทุน/ต่อรายจ่ายต่อเดือน 

เป้าหมายของมาตรการที่ 3 

3.1  ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี/หัวหน้ากลุ่ม
งานประกัน/หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 ผู้บริหารการเงินการคลัง (CFO) รพศ/
รพท/รพช./รองผู้อำนวยการด้านบริหาร/

รองนายแพทย์ สสจ. ในระดับเขต 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนกลาง/เขต/จังหวัด จัดอบรม  
(ผู้นิเทศเขียนรายงานใน ตก. ทั้ง 2 ข้อ) 

มาตรการ 3: พัฒนา
ศักยภาพบริหารด้าน
การเงินการคลังแก่
เครือข่ายและบุคลากร 
(Competency) 
 

3.1 หลักสูตรสำหรับ
ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี/หัวหน้า
กลุ่มงานประกัน/หัวหน้างาน
บริหารงานทั่วไป เช่น หลักสูตร
ดังต่อไปนี้  
 - นักบัญชีมืออาชีพ /กลยุทธ์
การวิเคราะห์งบการเงินแบบมือ
อาชีพ /ข้อควรระวังในการ
จัดทำบัญชี 

3.2 หลักสูตรสำหรับผู้บริหาร 
เช่น หลักสูตรดังต่อไปนี้ 
 - อบรมเชิงปฏิบัติการบัญชี
สำหรับผู้บริหาร / เจาะลึกบัญชี
บริหารเพื่อการวางแผนและ
ตัดสินใจ /การเสริมสร้าง
บทบาทและความเป็นมืออาชีพ
ด้านการบริหารการเงินการ
บัญชีสำหรับองค์กร / การ
บริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์
ทางการเงิน หน่วยงานที่จัด
อบรม เช่น สภาวิชาชีพบัญชีฯ / 
มหาวิทยาลัย 

บุคลากรมี
ศักยภาพการ
บริหารจัดการ
ด้านการเงิน
การคลัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป้าหมายของมาตรการที่ 4 

4.1 เขตสุขภาพบริหารจัดการด้าน 

การเงินการคลังและปรับเกลี่ยภายในเขต
สุขภาพ 

มาตรการที่ 4: สร้าง
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการ (Division of 
regional health) 

 

 

4.1 สนับสนุนการกระจาย
อำนาจให้เขตสุขภาพบริหาร
จัดการด้านการเงินการคลัง 
 

เขตบริหาร
จัดการด้าน
การเงินการ
คลังอย่างมี
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ค่าเป้าหมาย : เขตมีนวัตกรรมเก่ียวกับการ
บริหารจัดสรรเงิน ยกตัวอย่างเช่น 

- จัดสรร UC stepladder- ปรับค่า K 

เงินปรับเกลี่ย CF- การยกหนี้ระหว่าง
โรงพยาบาล 

 
4.2 เขตมีระบบเกี่ยวกับสารสนเทศด้าน
การเงินการคลัง  
 
 

(ผู้นิเทศเขียนรายงานใน ตก. ทั้ง 2 ข้อ) 

 
 
 
 
 
 

4.2 พัฒนานวัตกรรม 

การเงินการคลังของหน่วย
บริการในจัดการด้าน
ประสิทธิภาพโดย นำระบบ
สารสนเทศมาใช้ 

ประสิทธิ    
ภาพ 

 

 

 

 

 

 

เป้าหมายของมาตรการที่ 5 

5.1 หน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ประสิทธิภาพหน่วยบริการ (Total 

Performance Score : TPS) > 10.5 คะแนน  
( A = ดีมาก, B = ดี)  

ค่าเป้าหมาย : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 

ผลงานปี 2565 ไตรมาส 4 ร้อยละ 88 

(ระดับ A = 4 แห่ง / ระดับ B = 4  แห่ง) 
 
 
 
 
 

 

มาตรการ 5:  

ติดตาม กำกับ เครื่องมือ

ประสิทธิภาพทาง

การเงิน (Efficiency) 

 

5.1 การควบคุมกำกับ โดย
เกณฑ์ประเมินประสิทธิภาพ
หน่วยบริการ (Total 
Performance Score : TPS)  

(คะแนนเต็ม 15 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยบริการมี
ประสิทธิภาพ
ทางการเงิน
การคลัง 

 

           Small Success 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 

1. หน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน 
ร้อยละของหน่วย

บริการประสบภาวะ
วิกฤตทางการเงิน  

ระดับ 7  ร้อยละ 0 
ระดับ 6  ร้อยละ 0 

ร้อยละของหน่วย
บริการประสบภาวะ
วิกฤตทางการเงิน  

ระดับ 7  ร้อยละ 0 
ระดับ 6  ร้อยละ 0 

ร้อยละของหน่วย
บริการประสบภาวะ
วิกฤตทางการเงิน  

ระดับ 7  ร้อยละ 0 
ระดับ 6  ร้อยละ 2 

ร้อยละของหน่วย
บริการประสบภาวะ
วิกฤตทางการเงิน  

ระดับ 7  ร้อยละ 2 
ระดับ 6  ร้อยละ 4 

  



7 
วัตถุประสงค์  1. เพ่ือเป็นเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการประเมินสภาพคล่องและเฝ้าระวังภาวะวิกฤติทางการเงิน 

2. เป็นข้อมูลสำหรับนำไปสู่การการจัดสรรทรัพยากรสุขภาพให้เกิดความเป็นธรรม 
ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

หน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในจังหวัดพัทลุง จำนวน 11 แห่ง 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล การวิเคราะห์จากรายงานการเงินของหน่วยบริการที่ส่งส่วนกลาง (กองเศรษฐกิจสุขภาพและ
หลักประกันสุขภาพ) รายเดือน/ไตรมาส 

แหล่งข้อมูล กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ 
รายการข้อมูล 1 1.ตัวตั้ง A = จำนวนหน่วยบรกิารสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ประสบภาวะวิกฤติ

ทางการเงิน ระดับ 7  
2.ตัวตั้ง A = จำนวนหน่วยบรกิารสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ประสบภาวะวิกฤติ
ทางการเงิน ระดับ 6 

รายการข้อมูล 2 ตัวหาร B = จำนวนหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมด (หน่วย
บริการที่จัดส่งรายงานงบทดลอง)   

สูตรคำนวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล รายเดือนและไตรมาส 1, 2, 3 และ 4 
วิธีการประเมินผล :  การวัด/วิเคราะห์ 
เอกสารสนับสนุน :  รายงานหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน  

https://hfo64.cfo.in.th/ 
รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Baseline 
data 

หน่วย
วัด 

ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 2563 2564 2565 

หน่วยบริการ
สังกัด สำนักงาน
ปลัดกระทรวง 
สาธารณสุขที่
ประสบภาวะ
วิกฤติทาง
การเงิน 

ร้อยละ ไตรมาส 1/62  
ร้อยละ 0 
ไตรมาส 2/62  
ร้อยละ 0 
ไตรมาส 3/62 
ร้อยละ 0 
ไตรมาส 4/62 
ร้อยละ 0 

ไตรมาส 1/63  
ร้อยละ 0 
ไตรมาส 2/63  
ร้อยละ 0 
ไตรมาส 3/63 
ร้อยละ 0 
ไตรมาส 4/63 
ร้อยละ 0 

ไตรมาส 1/64  
ร้อยละ 0 
ไตรมาส 2/64  
ร้อยละ 0 
ไตรมาส 3/64 
ร้อยละ 0 
ไตรมาส 4/64 
ร้อยละ 0 

ไตรมาส 1/65  
ร้อยละ 0 
ไตรมาส 2/65  
ร้อยละ 0 
ไตรมาส 3/65 
ร้อยละ 0 
ไตรมาส 4/65 
ร้อยละ 0 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ 
/ 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

ชื่อ นายวัทธิกร   วัจนขจรกุล              ตำแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
  โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0 7461 3127     โทรศัพท์มือถือ : 083 935 9598 
  โทรสาร :  0 7461 2344            E-mail : jedsadakorn.m@gmail.com 

หน่วยงานประมวลผล
และจัดทำข้อมูล 

กลุ่มงานประกันสุขภาพ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
 

คะแนนเต็ม คะแนนเต็ม 5 คะแนน 



8 
วิธีการให้คะแนน หลักเกณฑ์การให้คะแนน 

Risk Score ระดับ 0   5 คะแนน 
Risk Score ระดับ 1   4 คะแนน 
Risk Score ระดับ 2  3 คะแนน 
Risk Score ระดับ 3  2 คะแนน 
Risk Score ระดับ 4-5   1 คะแนน 
Risk Score ระดับ 6-7  0 คะแนน  

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ชื่อ – สกุล :   นายวัทธิกร  วจันขจรกุล               
โทรศัพท์มือถือ :   083 935 9598 

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

ชื่อ – สกุล :   นายกิติศักดิ์  เมืองหนู 
โทรศัพท์มือถือ :   0 8138 6822 

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(รอง นพ.สสจ.) 

ชื่อ – สกุล :   แพทย์หญิงอภิญญา เพ็ชรศรี 
โทรศัพท์มือถือ :  088 790 6145 
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รายละเอียดประกอบตัวชี้วัดปีงบประมาณ 2566 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

 

ลำดับ   ตัวช้ีวัด 
กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

เกณฑ์/
เป้าหมาย 

การประเมินผล  
ปีงบประมาณ 2566 

ผู้รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 

หน้า ระยะ 1 ปี 
(ปีงบฯ 
2566) 

ประเมิน
เฉพาะ
จังหวัด 

ประเมิน 
คปสอ. 

กำหนด
เป็น 

MOU 
คปสอ. 

1 ร้อยละของอำเภอ
ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่มี
คุณภาพ 

กลุ่มงาน
พัฒนา
คุณภาพ
และ
รูปแบบ
บริการ 

≥ ร้อยละ 
85 

  / นางอรสา 
เหล่าเจริญ
สุข 

 

2 ร้อยละความสำเร็จ
ของส่วนราชการใน
สังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุขที่
ดำเนินการพัฒนา
คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ 
(PMQA) ผ่านการ
ประเมินตามเกณฑ์ที่
กำหนด 

กลุ่มงาน
พัฒนา
คุณภาพ
และ
รูปแบบ
บริการ 

ร้อยละ 100   / นายนิวัช 
เทพสง 

 

3 จำนวนการจัดตั้ง
หน่วยบริการปฐมภูมิ
และเครือข่ายหน่วย
บริการปฐมภูมิ ตาม
พระราชบัญญัติ
ระบบสุขภาพปฐม
ภูมิ พ.ศ. 2562 

กลุ่มงาน
พัฒนา
คุณภาพ
และ
รูปแบบ
บริการ 

≥ ร้อยละ 
52 
 

 /  นางจรรยา  
คงสุด 
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ลำดับ   ตัวช้ีวัด 
กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

เกณฑ์/
เป้าหมาย 

การประเมินผล  
ปีงบประมาณ 2566 

ผู้รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 

หน้า ระยะ 1 ปี 
(ปีงบฯ 
2566) 

ประเมิน
เฉพาะ
จังหวัด 

ประเมิน 
คปสอ. 

กำหนด
เป็น 

MOU 
คปสอ. 

4 จำนวนประชาชนคน
ไทย มีหมอประจำตัว 
3 คน 

กลุ่มงาน
พัฒนา
คุณภาพ
และ
รูปแบบ
บริการ 

≥ ร้อยละ 
35 
 

 /  นางจรรยา  
คงสุด 

 

5 ร้อยละของ
โรงพยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข
มีคุณภาพมาตรฐาน
ผ่านการรับรอง HA 
ขั้น 3 

กลุ่มงาน
พัฒนา
คุณภาพ
และ
รูปแบบ
บริการ 

ร้อยละ 100 
 

 /  นางวาสนา 
ขวัญสกุล 

 

6 สถานบริการสังกัด
สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุขที่ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
ตามนโยบาย EMS 
(Environment, 
Modernization 
and Smart 
Service) 

กลุ่มงาน
พัฒนา
คุณภาพ
และ
รูปแบบ
บริการ 

ขั้นพ้ืนฐาน 
(The must)  
รพท. ร้อย
ละ 100, 
รพช. ร้อย
ละ 60 
'- ขั้นสูง 
(The best) 
เขตสุขภาพ
ละ 2 แห่ง 

 /  นางวาสนา  
ขวัญสกุล 

 

7 ร้อยละของผู้ป่วยที่
เข้ารับการผ่าตัดแบบ 
One Day Surgery 

กลุ่มงาน
พัฒนา
คุณภาพ
และ

≥ ร้อยละ 
30 
 

/   นางนภาพร 
เนตรเกื้อกูล 
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ลำดับ   ตัวช้ีวัด 
กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

เกณฑ์/
เป้าหมาย 

การประเมินผล  
ปีงบประมาณ 2566 

ผู้รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 

หน้า ระยะ 1 ปี 
(ปีงบฯ 
2566) 

ประเมิน
เฉพาะ
จังหวัด 

ประเมิน 
คปสอ. 

กำหนด
เป็น 

MOU 
คปสอ. 

รูปแบบ
บริการ 

8 ร้อยละของการ Re-
admit ภายใน 1 
เดือน จากการผ่าตัด
โรคต่างๆ ใน
โครงการ ODS/MIS 
ผ่านการผ่าตัดแผล
เล็ก (Minimally 
Invasive Surgery : 
MIS) 

กลุ่มงาน
พัฒนา
คุณภาพ
และ
รูปแบบ
บริการ 

< ร้อยละ 5 
 

/   นางนภาพร 
เนตรเกื้อกูล 

 

9 อัตราตายผู้ป่วยติด
เชื้อในกระแสเลือด
แบบรุนแรงชนิด 
community-
acquired 

กลุ่มงาน
พัฒนา
คุณภาพ
และ
รูปแบบ
บริการ 

< ร้อยละ 
26 
 

/   นางนภาพร 
เนตรเกื้อกูล 

 

10 Refracture Rate กลุ่มงาน
พัฒนา
คุณภาพ
และ
รูปแบบ
บริการ 

< ร้อยละ 
20 
 

/   นางนภาพร 
เนตรเกื้อกูล 

 

11 อัตราส่วนของ
จำนวนผู้ยินยอม
บริจาคอวัยวะจาก
ผู้ป่วยสมองตาย ต่อ

กลุ่มงาน
พัฒนา
คุณภาพ
และ

เพ่ิมข้ึน ≥ 
ร้อยละ 20 

/   นางนภาพร 
เนตรเกื้อกูล 
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ลำดับ   ตัวช้ีวัด 
กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

เกณฑ์/
เป้าหมาย 

การประเมินผล  
ปีงบประมาณ 2566 

ผู้รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 

หน้า ระยะ 1 ปี 
(ปีงบฯ 
2566) 

ประเมิน
เฉพาะ
จังหวัด 

ประเมิน 
คปสอ. 

กำหนด
เป็น 

MOU 
คปสอ. 

จำนวนผู้ป่วย
เสียชีวิตใน
โรงพยาบาล 
(โรงพยาบาล A, S) 

รูปแบบ
บริการ 

12 ร้อยละของผู้ป่วย
กลุ่มเป้าหมายที่
ได้รับการดูแลจาก 
อสม. หมอประจำ
บ้านมีคุณภาพชีวิตที่
ดี 

กลุ่มงาน
พัฒนา
คุณภาพ
และ
รูปแบบ
บริการ 

≥ ร้อยละ 
75 
 

 /  นาง
กรรณิกา นา
คะวิโรจน์ 

 

13 ร้อยละของชุมชนมี
การดำเนินการ
จัดการสุขภาพที่
เหมาะสมให้กับ
ประชาชน 

กลุ่มงาน
พัฒนา
คุณภาพ
และ
รูปแบบ
บริการ 

≥ ร้อยละ 
75 
 

  / นายนิวัช 
เทพสง 

 

14 การส่งต่อผู้ป่วยออก
นอกเขตสุขภาพ     
4 สาขา (1. สาขา
โรคหัวใจ 2. สาขา
โรคมะเร็ง 3. สาขา
อุบติเหตุและฉุกเฉิน 
4. สาขาทารกแรก
เกิด) 
 
 

กลุ่มงาน
พัฒนา
คุณภาพ
และ
รูปแบบ
บริการ 

ลดลง ≥ 
ร้อยละ 10 
 

/   นางนภาพร 
เนตรเกื้อกูล 
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ลำดับ   ตัวช้ีวัด 
กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

เกณฑ์/
เป้าหมาย 

การประเมินผล  
ปีงบประมาณ 2566 

ผู้รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 

หน้า ระยะ 1 ปี 
(ปีงบฯ 
2566) 

ประเมิน
เฉพาะ
จังหวัด 

ประเมิน 
คปสอ. 

กำหนด
เป็น 

MOU 
คปสอ. 

15 ร้อยละของสถาน
บริการมีการ
ดำเนินการสื่อสาร
เชิงรุก 

กลุ่มงาน
พัฒนา
คุณภาพ
และ
รูปแบบ
บริการ 

≥ ร้อยละ 
80 
 

 /  นางอรสา 
เหล่าเจริญ
สุข 
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นิยามตัวช้ีวัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ 2566 
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 

 

รหัสตัวช้ีวัด 0901 
ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของอำเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีมีคุณภาพ  
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
ความเชื่อมโยงตัวชี้วัด ( / ) ยุทธศาสตร์ 20 ปี กสธ. (   ) ยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 12  

(   ) ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง (   ) ตำบลสุขภาวะ  
(   ) ภารกิจกลุ่มงาน  (   ) อ่ืน ๆ ............................................................. 

หมวด ( / ) ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 
(   ) บริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
(   ) บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) 
(   ) บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 

แผนที่ แผนงานที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ 
โครงการที่ โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) 
ระดับการประเมินผล ( / ) ระดับจังหวัด  ( / ) ระดับอำเภอ 
คำนิยามตัวช้ีวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีมีคุณภาพ หมายถึง การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ

อำเภอ ที่ดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพ้ืนที่ พ.ศ.2561 ตาม
องค์ประกอบ UCCARE ในประเด็นที่พ้ืนที่กำหนดในการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมีผลลัพธ์
การพัฒนาระบบสุขภาพระดับอำเภอที่สามารถยกระดับขึ้นหนึ่งระดับทุกข้อ หรือตั้งแต่
ระดับสามข้ึนไปทุกข้อ โดยการประเมินตนเองและประเมินระดับจังหวัด  
อำเภอ หมายถึง เป็นหน่วยราชการบริหารรองจากจังหวัด มีนายอำเภอเป็นหัวหน้า
ปกครองและเป็นผู้นำในการทำงานร่วมกับท้องถิ่นและภาคส่วนต่าง ๆ ในการดูแล
ประชาชนและส่งเสริมให้ประชาชนดูแลตนเอง ครอบครัวและชุมชนร่วมกัน โดยใช้ปัญหา
ความทุกข์ยากของประชาชนในพื้นที่ระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ เป็นเป้าหมายร่วมใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตภายใต้บริบทของแต่ละพ้ืนที่จำนวน 878 แห่ง 
กลุ่มเปราะบาง หมายถึง กลุ่มบุคคลที่ขาดความสามารถในการปกป้องสิทธิผลประโยชน์
ของตนเนื่องจากขาดอำนาจ การศึกษา ทรัพยากร ความเข้มแข็ง มีความเสี่ยงสูงที่จะถูก
คุกคามจากปัจจัยเสี่ยงด้านต่าง ๆ เช่น สุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติหรืออ่ืน ๆ เป็นผู้ที่มีข้อจำกัดในเรื่องในการจัดการความเสี่ยงและผลกระทบ
ที่ตามมา การช่วยเหลือตัวเอง การตัดสินใจ และอำนาจต่อรอง ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ 
ต้องการการสนับสนุน การปกป้อง การช่วยเหลือทางกาย จิต หรือทางสังคม จากผู้อ่ืน 
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ตัวอย่างกลุ่มเปราะบาง เช่น เด็ก ผู้สูงอายุที่ช่วยตัวเองไม่ได้ คนที่ถูกสังคมตีตรา ผู้ป่วยบาง
ประเภท แรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย ผู้ติดสารเสพติดที่ผิดกฎหมาย คนพิการ คนที่ทำ
ผิดกฎหมาย/อาชญากร และคนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019  
 
กลุ่มเปราะบางด้านสุขภาพ พิจารณาจากปัจจัยกำหนดสุขภาพด้านสังคม อย่างน้อย 2 
ใน 3 ปัจจัย ดังนี้ 
1) คนชายขอบที่ถูกเลือกปฏิบัติจากสังคม เช่น คนยากจน คนไร้รัฐ ชาติพันธุ์กลุ่มน้อย 
แรงงานข้ามชาติ เด็กกำพร้า ผู้เคยได้รับโทษ ฯลฯ 
2) คนที่มีข้อจำกัดในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ เช่น ผู้ที่ไม่มีหลักประกันสุขภาพ คนที่
มีถ่ินที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่ห่างไกล 
3) คนที่มีความเสี่ยงต่อการถูกถอดทิ้งหรือการถูกกระทำทารุณถ้าไม่ได้รับการตอบสนอง
ความต้องการด้านสุขภาพในระยะยาว เช่น ผู้สูงอายุ ผู้พิการทางกาย ผู้พิการทางจิตเวช 
ผู้ป่วยติดบ้าน ผู้ป่วยติดเตียง 
(อ้างอิง : บวรศม ลีระพันธ์ และคณะ แนวคิดและแนวทางปฏิบัติเพื่อตอบสนองความ
ต้องการด้านสุขภาพของประชาชนกลุ่มเปราะบางในประเทศไทย : สถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข,2559) 

เกณฑ์เป้าหมาย 

  

ปีงบประมาณ 
2566 

ปีงบประมาณ 
2567 

ปีงบประมาณ 
2568 

ปีงบประมาณ 
2569 

ปีงบประมาณ 
2570 

ร้อยละ 85 ร้อยละ 87 ร้อยละ 89 ร้อยละ 90 ร้อยละ 92 

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นท่ีให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน โดยใช้หลักการ   
  “พ้ืนที่เป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง” เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบสำนัก 
   นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นท่ี พ.ศ.2561 
2. เพ่ือพัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานระหว่าง คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   ระดับจังหวัด (พชจ.) คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) สู่การ 
   ดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล (พชต.) 
3. เพ่ือคัดเลือกอำเภอต้นแบบการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาวะ 
   ประชาชน โดยกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) 
4. เพ่ือการประเมินขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ การขับเคลื่อนงานป้องกันควบคุมโรค 
   และภัยสุขภาพ โดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย อำเภอ จำนวน 11 อำเภอ 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1. คณะกรรมการ พชอ. การประเมินตนเองโดยใช้เครื่องมือ UCCARE และรายงาน 
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   คุณภาพการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผ่านโปรแกรม CL UCCARE 
2. การรายงานผลการดำเนินงานดูแลกลุ่มเปราะบาง 
3.  ประเมินโดยทีมเยี่ยมเสริมพลังระดับอำเภอและระดับจังหวัด 

แหล่งข้อมูล 1. รายงานการประเมิน ตามโปรแกรม CL UCCARE  
2. รายงานผลการดูแลกลุ่มเปราะบาง 
3. รายงานผลลัพธ์การขับเคลื่อนตามประเด็นในรอบ ปีงบประมาณ ปีละ ๒ ครั้ง 
4. รายงานเยี่ยมเสริมพลังของอำเภอและจังหวัด 

รายการข้อมูล 1 A =  จำนวนอำเภอท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
รายการข้อมูล 2 B =  จำนวนอำเภอ 11 แห่ง 
สูตรคำนวณตัวชี้วัด  (A/B)  x 100  
ระยะเวลาประเมินผล  ไตรมาส 1 และ 3 
เกณฑ์การประเมิน : ปี 2566 : 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
1. มีคำสั่งคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อำเภอที่เป็นปัจจุบัน 
2. มีการประชุมคัดเลือก
ประเด็นสำคัญตามบริบท
ของพ้ืนที่เกี่ยวกับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต อย่าง
น้อย 2 ประเด็น เพ่ือวาง
แผนการพัฒนาหรือแก้ไข
ปัญหา 
3 มีการกำหนดเป้าหมาย
การดูแลกลุ่มเปราะบาง
ตามบริบทของพ้ืนที่  
4.ทุกอำเภอมีการประเมิน 
ตนเองตามแบบการ
ประเมิน UCCARE และ
รายงานคุณภาพตาม
โปรแกรม CL UCCARE 

1. มกีารวางแผนและ
กิจกรรมการดำเนินงาน
พัฒนาคุณภาพชีวิตและสุข
ภาวะประชาชน โดยกลไก 
พชอ.ตามประเด็นการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตตามท่ี
พ้ืนที่กำหนด  
2. มีการบริหารจัดการ  
บูรณาการทรัพยากร(คน 
เงิน ของ ความรู้ ข้อมูล) 
ของทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อน
ประเด็นฯ การพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชน
และดูแลกลุ่มเปราะบาง 
3. มีรายงานผลการ
ดำเนินงานขับเคลื่อนคุ
รภาพชีวิตรอบท่ี 1 
 

1.มีการติดตามเสริมพลัง
และประเมินผลการ
ดำเนินงานพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชนและดูแล
กลุ่มเปราะบาง โดยการ
ติดตามเสริมพลังของทีม
เสริมพลังระดับอำเภอและ
ระดับจังหวัด 

1.อำเภอมีการ
ดำเนินงานและผ่าน
เกณฑ์การประเมินการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่มี
คุณภาพ ร้อยละ…… 
2.พชอ.ที่มีคุณภาพ
ดูแลคุณภาพชีวิตกลุ่ม
เปราะบาง  
3. มีรายงานผลลัพธ์
การดำเนินงาตาม
ประเด็น รอบที่ 2 
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วิธีการประเมินผล  1.มีการกำหนดประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน อย่างน้อย 2 ประเด็น 
2.มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มเปราะบางที่ชัดเจน 
3.มีคณะทำงานในการขับเคลื่อนประเด็นที่กำหนด และมีการบริหารจัดการบูรณาการ
ทรัพยากรของทุกภาคส่วนที ่เกี ่ยวข้องในการขับเคลื ่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนและการดูแลกลุ่มเปราะบาง 
4.มีรูปแบบการบูรณาการทรัพยากร (คน เงิน ของ ความรู้ ข้อมูล) ที่เป็นรูปธรรมชัดเจน 
5.มีการประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ตามองค์ประกอบ UCCARE และ
รายงานคุณภาพในโปรแกรม CL UCCARE โดยการประเมินตนเอง 
 

เอกสารสนับสนุน 1.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพ้ืนที่ พ.ศ.2561 
2.คู่มือประกอบการพิจารณาระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับพ้ืนที่ พ.ศ.2561 
3.คู่มือแนวทางการดำเนินงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับพ้ืนที่ พ.ศ.2561 
4.แนวทางการประเมินคุณภาพการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ 

รายละเอียด 
ข้อมูลพื้นฐาน 
 

 

Baseline 
data 

หน่วยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 2564 2565 

11 อำเภอ - - 100 100 100 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

นางอรสา  เหล่าเจริญสุข     
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

หน่วยงานประมวลผล 
และจัดทำข้อมูล 

สำนักงานสาสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

คะแนนเต็ม คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
วิธีการให้คะแนน หลักเกณฑ์การให้คะแนน.............................................................................................  

ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน 1 หน่วยต่อ………..คะแนน 
ระดับการประเมิน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ข้อ 1 มีการ
กำหนด
ประเด็นการ
พัฒนาคุณภาพ

มีข้อ 1 และ 
ข้อ 2 มีการ
กำหนด
เป้าหมาย

มีข้อ 1-2 และ
มีข้อ 3 มี
คณะทำงานใน
การขับเคลื่อน

มีข้อ 1-3 
และข้อ 4 มี
การเยี่ยม
เสริมพลัง

มีข้อม 1 -4 และ
มีข้อ 5 มีการ
ประเมินการ
พัฒนาคุณภาพ
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ชีวิตของ
ประชาชน 
อย่างน้อย 2 
ประเด็น 

การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ของกลุ่ม
เปราะบางที่
ชัดเจน 

ประเด็นที่
กำหนด และมี
การบริหารจัด
การบูรณาการ
ทรัพยากรของ
ทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องใน
การขับเคลื่อน
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ของประชาชน
และดูแลกลุ่ม
เปราะบาง 

ของ พชอ. 
ในระดับ
พ้ืนที่ และมี
การบูรณา
การ
ทรัพยากร 
(คน เงิน 
ของ ความรู้ 
ข้อมูล) ที่
เป็นรูปธรรม
ชัดเจน 

ชีวิตระดับอำเภอ 
ตามองค์ประกอบ 
UCCARE โดย
การประเมิน
ตนเองรายงาน 
โปรแกรม CL 
UCCARE 
มีการรายงานผล
การดูแลกลุ่ม
เปราะบาง  
มีการเยี่ยมเริม
พลังระดับอำเภอ
และจังหวัด 

 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ชื่อ – สกุล :  นางอรสา  เหลา่เจริญสุข  โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 303  
โทรศัพท์มือถือ :  08 1095 7811  E-mail : ..sahealth@hotmail.com.......   

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

ชื่อ – สกุล : นางอรสา  เหล่าเจริญสุข โทรศัพท์ที่ท่างาน :  0 7461 3127 ต่อ 303 
โทรศัพท์มือถือ :  08 1095 7811 E-mail : ..sahealth@hotmail.com...... 

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(รอง นพ.สสจ.) 

ชื่อ – สกุล : นางสาวอภิญญา เพ็ชรศรี โทรศัพท์ที่ท่างาน : 0 7461 3127  
โทรศัพท์มือถือ :  06 4731 6383 E-mail : ..khwun555@gmail.com 
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รหัสตัวช้ีวัด 0902 
ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงที่

ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ที่กำหนด 
1. ร้อยละความสำเร็จของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงที่
ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนด (สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัด) 
2. ร้อยละความสำเร็จของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงที่
ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนด (สำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอ) 

กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 

ความเชื่อมโยง
ตัวช้ีวัด 

( / ) ยุทธศาสตร์ 20 ปี กสธ. ( / ) ยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 12  
( / ) ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  
( / ) ภารกิจกลุ่มงาน  (   ) อ่ืน ๆ ............................................................. 

หมวด (   ) ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 
(   ) บริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
(   ) บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) 
( / ) บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 

แผนที่ 11. การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 
โครงการที่ 33. โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ (โครงการที่ 2 ของแผนที่ 11) 
ระดับการ
ประเมินผล 

( / ) ระดับจังหวัด  ( / ) ระดับอำเภอ 

คำนิยามตัวช้ีวัด ส่วนราชการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง หมายถึง ส่วนราชการตาม
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 ในเขตพ้ืนที่
จังหวัดพัทลุง ดังนี้ 

1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จำนวน 1 แห่ง 
2. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ จำนวน 11 แห่ง 

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมายถึง การดำเนินการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการองค์กรตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ.2562 
(Public Sector Management Quality Award : PMQA) ประกอบด้วย 1) ลักษณะ
สำคัญขององค์กร 2) เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 7 หมวด คือ หมวด 1 การนำ
องค์การ หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ หมวด 5 
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บุคลากร หมวด 6 การปฏิบัติการ และหมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ โดยส่วนราชการ
ดำเนินการในปี 2566- 2570  ดังนี้ 
1. จัดทำลักษณะสำคัญขององค์กร จำนวน 13 ข้อคำถาม และทบทวนทุกปี 
2. ดำเนินการประเมินองค์การด้วยตนเอง(Self-Assessment) หมวด 1- 6 หาโอกาสใน

การปรับปรุง (Opportunity For Improvement: OFI) 
3. นำโอกาสในการปรับปรุง (OFI) มาจัดลำดับความสำคัญและจัดทำแผนพัฒนา

องค์การ หมวดละ 1 แผน  
4. กำหนดตัวชี้วัดหมวด 7 ผลลพัธ์การดำเนินการตามหัวข้อ 7.1-7.6 จำนวน 6 หัวข้อ 

ครบ 18 ข้อ 
5. ดำเนินการแผนพัฒนาองค์การ 
6. จัดส่งเอกสารรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของแผนพัฒนาองค์การและ

ตัวชี้วัด รอบ 3, 6, 9 และ 12 เดือน ให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ภายในระยะเวลาที่กำหนด 

จัดทำแนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) และผลงานที่โดดเด่นจากการนำ
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มาพัฒนาบริหารจัดการองค์กรอย่างน้อย 
1 เรื่อง 
ประเมินรายหมวด หมายถึง การประเมินคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในหมวดที่ 1-6 
โดยเลือกเอาหมวดใดหมวดหนึ่ง  
สมัครประเมินรางวัลเลิศรัฐ หมายถึง การสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐสาขาบริการภาครัฐ
และ/ สาขาบริหารแบบมีส่วนร่วม อย่างน้อย 1 ผลงาน ของหน่วยงานในสังกัด สสจ.พัทลุง 
(สสจ.พัทลุง, สสอ., รพท., รพช. และ รพ.สต.) 

เกณฑ์เป้าหมาย 1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 
ปีงบฯ 2566 ปีงบฯ 2567 ปีงบฯ 2568 ปีงบฯ 2569 ปีงบฯ 2570 

1.ดำเนินการผ่าน
เกณฑ์คณุภาพการ
บริหารจดัการ
ภาครัฐ พ.ศ.2562 
ตามทีก่ระทรวงฯ
กำหนด ร้อยละ 
100 
2.ส่งประเมินราย
หมวด 1 หมวดและ 
3.สมัครประเมิน
รางวัลเลิศรัฐ สาขา

1.ดำเนินการ
ผ่านเกณฑ์
คุณภาพการ
บริหารจดัการ
ภาครัฐ พ.ศ.
2562 ตามที่
กระทรวงฯ
กำหนด ร้อยละ 
100 

1.ดำเนินการ
ผ่านเกณฑ์
คุณภาพการ
บริหารจดัการ
ภาครัฐ ฯที่
กระทรวงฯ
กำหนด ร้อยละ 
100 
2.ประเมินผ่าน
รายหมวด 2 
หมวด (สะสม)  

1.ดำเนินการผ่าน
เกณฑ์คณุภาพ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ ฯ
ทีก่ระทรวงฯ
กำหนด ร้อยละ 
100 
2.ประเมินผ่าน
รางวัล PMQA 
ระดับดีเด่น  

1.ดำเนินการ
ผ่านเกณฑ์
คุณภาพการ
บริหารจดัการ
ภาครัฐ ฯที่
กระทรวงฯ
กำหนด ร้อยละ 
100 
2.รางวัลเลศิรัฐ
ยอดเยี่ยม 
(ดีเด่นครบ 3 
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บริการภาครัฐ หรือ 
สาขาบริหารแบบมี
ส่วนร่วม 1 ผลงาน 

2.ประเมินผ่าน
รายหมวดอย่าง
น้อย 1 หมวด  
3.สมัคร
ประเมินรางวัล
เลิศรัฐ สาขา
บริการภาครัฐ 
หรือ สาขา
บริหารแบบมี
ส่วนร่วม 1 
ผลงาน 

3.สมัคร
ประเมินรางวัล
เลิศรัฐ สาขา
บริการภาครัฐ 
หรือ สาขา
บริหารแบบมี
ส่วนร่วม 1 
ผลงาน 

3.สมัครประเมิน
รางวัลเลิศรัฐ 
สาขาบริการ
ภาครัฐ หรือ 
สาขาบริหารแบบ
มีส่วนร่วม 1 
ผลงาน 

สาขา ในปี
เดียวกัน) 

2. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 
ปีงบฯ 2566 ปีงบฯ 2567 ปีงบฯ 2568 ปีงบฯ 2569 ปีงบฯ 2570 

1. ดำเนิน การผ่าน
เกณฑ์คณุภาพการ
บริหารจดัการ
ภาครัฐ พ.ศ.2562 
ตามทีก่ระทรวงฯ
กำหนด ร้อยละ 100 
2. ส่งประเมินราย
หมวด 1 หมวด ร้อย
ละ 60 ของ สนง.
สสอ.ท้ังหมด  
3.สมัครประเมิน
รางวัลเลิศรัฐ สาขา
บริการภาครัฐ หรือ 
สาขาบริหารแบบมี
ส่วนร่วม 1 ผลงาน 
ร้อยละ 40 

1.ดำเนินการ
ผ่านเกณฑ์
คุณภาพการ
บริหารจดัการ
ภาครัฐ พ.ศ.
2562 ตามที่
กระทรวงฯ
กำหนด ร้อยละ 
100 
2.ประเมินผ่าน
รายหมวด 1 
หมวด ร้อยละ 
30   
3.สมัครประเมิน
รางวัลเลิศรัฐ 
สาขาบริการ
ภาครัฐ หรือ 
สาขาบริหาร
แบบมีส่วนร่วม 
1 ผลงาน ร้อย
ละ 50 

1.ดำเนินการ
ผ่านเกณฑ์
คุณภาพการ
บริหารจดัการ
ภาครัฐ ฯที่
กระทรวงฯ
กำหนด ร้อยละ 
100 
2.ประเมินผ่าน
รายหมวด 1 
หมวด ร้อยละ 
60 (สะสม)  3.
สมัครประเมิน
รางวัลเลิศรัฐ 
สาขาบริการ
ภาครัฐ หรือ 
สาขาบริหาร
แบบมีส่วนร่วม 
1 ผลงาน ร้อย
ละ 60 (สะสม) 

1.ดำเนินการผ่าน
เกณฑ์คณุภาพ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ ฯ
ทีก่ระทรวงฯ
กำหนด ร้อยละ 
100 
2.ประเมินผ่าน
รายหมวด 1 
หมวด ร้อยละ 80 
(สะสม)   
3.สมัครประเมิน
รางวัลเลิศรัฐ 
สาขาบริการ
ภาครัฐ หรือ 
สาขาบริหารแบบ
มีส่วนร่วม 1 
ผลงาน ร้อยละ 
80 (สะสม) 

1.ดำเนินการผ่าน
เกณฑ์คณุภาพการ
บริหารจดัการ
ภาครัฐ ฯที่
กระทรวงฯกำหนด 
ร้อยละ 100 
2.ประเมินผ่านราย
หมวด 1 หมวด 
ร้อยละ 100 
(สะสม)   
3.สมัครประเมิน
รางวัลเลิศรัฐ 
สาขาบริการ
ภาครัฐ หรือ สาขา
บริหารแบบมีส่วน
ร่วม 1 ผลงาน 
ร้อยละ 100 
(สะสม) 

 
วัตถุประสงค์ 1. เพื ่อยกระดับคุณภาพการปฏิบ ัต ิงานของส ่วนราชการในสังก ัดสำนักงาน

สาธารณสุขจังหวัดพัทลุงให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
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2. เพ่ือนำเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2562 มาใช้เป็นแนวทางใน
การดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์การและเป็นบรรทัดฐานการ
ติดตามประเมินผลของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

2. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 

วิธีการจัดเก็บ
ข้อมูล 

1.จากรายงานผลการประเมินเป็นรายไตรมาส (รอบ 3 ,6, 9 และ 12 เดือน) รายงานผ่าน
ระบบ Online ระบบการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(PMQA) ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
2.จากรายงานผลตรวจของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(PMQA) ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
3.จากรายงานผลตรวจของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(PMQA) ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
4.จากรายงานผลรางวัล ของสำนักงาน ก.พ.ร.  

แหล่งข้อมูล 1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 
2. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 

โดยส่วนราชการที่เป็นกลุ่มเป้าหมายรายงานผ่านระบบ Online ที่กลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขไดก้ำหนด 
3. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
4. สำนักงาน ก.พ.ร. 

รายการข้อมูล 1 A1 = จำนวนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐผ่านเกณฑ์ที่กำหนด 
A2 = จำนวนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอที่ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐผ่านเกณฑ์ที่กำหนด, ส่ง/ผ่านประเมินรายหมวด, สมัครรางวัลเลิศรัฐสาขา 

รายการข้อมูล 2 B1 = จำนวนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ในจังหวัดพัทลุง (1 แห่ง) 
B2 = จำนวนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ในจังหวัดพัทลุง (11 แห่ง) 

สูตรคำนวณ
ตัวชี้วัด 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด = (A1/B1) X 100 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ = (A2/B2) X 100 

ระยะเวลา
ประเมินผล 

รายไตรมาส, รอบ 12 เดือน 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

 
 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
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ปีงบประมาณ 
2566 

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

1. ส่วนราชการจัดทำ
ลักษณะสำคญัของ
องค์การครบ 13 คำถาม 
(แบบฟอร์ม 1) ส่งภายใน
วันท่ี 6  มกราคม 2566  
2. ส่วนราชการประเมิน
ตนเอง (Self-
Assessment) เทียบกับ
เกณฑ์คณุภาพการบรหิาร
จัดการภาครัฐ พ.ศ. 2562 
หมวด 1-6 (แบบฟอร์ม 2) 
จัดส่งภายในวันท่ี 6 
มกราคม 2566 
3. ส่วนราชการนำโอกาสใน
การปรับปรุง 
(Opportunity for 
Improvement: OFI) มา
จัดลำดับและจัดทำ
แผนพัฒนาองค์การ
(แบบฟอร์ม 3) หมวดละ 1 
แผนจัดส่งภายในวันท่ี 6 
มกราคม 2566 
4. ส่วนราชการกำหนด
ตัวช้ีวัดหมวด 7 ผลลัพธ์การ
ดำเนินการ หัวข้อ 7.1-7.6 
ครบ18 ข้อ(แบบฟอร์ม 4) 
และจัดส่งภายในวันท่ี 6 
มกราคม 2566 
5. กำหนดหมวดที่จะส่ง
ประเมิน 
 

1.รายงาน
ความก้าวหน้าผล
การดำเนินงาน
ของแผนพัฒนา
องค์การ รอบ 6 
เดือน ผ่านระบบ
ออนไลน์ ภายใน
วันท่ี 3 เมษายน 
2566 
2.รายงาน
ความก้าวหน้า
ผลลัพธ์ตัวช้ีวัด 
รอบ 6 เดือน ผ่าน
ระบบออนไลน์ 
ภายในวันท่ี 3 
เมษายน 2566 
 

1.รายงาน
ความก้าวหน้าผลการ
ดำเนินงานของ
แผนพัฒนาองค์การ 
รอบ 9 เดือน ผ่าน
ระบบออนไลน์ ภายใน
วันท่ี 3 กรกฎาคม 
2566 
2.รายงาน
ความก้าวหน้าผลลัพธ์
ตัวช้ีวัด รอบ 9 เดือน 
ผ่านระบบออนไลน์ 
ภายในวันท่ี 3 
กรกฎาคม 2566 
3.ส่งเอกสารประเมิน
รายหมวด 
4.ส่งเอกสารสมัคร
รางวัลเลิศรัฐสาขา 

1.รายงาน
ความก้าวหน้าผล
การดำเนินงานของ
แผนพัฒนา
องค์การ รอบ 12 
เดือน ผ่านระบบ
ออนไลน์ ภายใน
วันท่ี 22 กันยายน 
2566 
2.รายงาน
ความก้าวหน้า
ผลลัพธ์ตัวช้ีวัด 
รอบ 12 เดือน 
ผ่านระบบออนไลน์ 
ภายในวันท่ี 22 
กันยายน 2566 
3. ส่วนราชการ
จัดทำแนวทางการ
ปฏิบัตทิี่เป็นเลิศ 
(Best Practices) 
จำนวน 5 หน้า 
ดังนี ้
3.1 แนวทางปฏิบัติ
หรือวิธีการและ
ผลลัพธ์การ
ดำเนินการ 
3.2 ตัวอย่าง 
ผลงานท่ีโดดเด่น 
3.3 ปัจจัยแห่ง
ความสำเร็จ 
3.4 สิ่งที่ได้เรียนรู้
เพื่อพัฒนาต่อไป 
(แบบฟอร์ม 5) 
ผ่านระบบออนไลน์
ภายในวันท่ี 22 
กันยายน 2566 
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วิธีการ
ประเมินผล  
(รายหน่วยงาน 
รอบ 3 เดือน 
และเม่ือครบรอบ 
12 เดือน) 

ระดับ
คะแนน 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 

1 ส่วนราชการจดัทำลักษณะสำคัญขององค์การ(แบบฟอร์ม 1)ได้ครบถ้วน          

ส่งภายในวันที่ 6 มกราคม 2566 
เกณฑ์การให้คะแนน 

0.20 คะแนน 0.40 คะแนน 0.60 คะแนน 0.80 คะแนน 1  คะแนน 
5 คำถาม 7 คำถาม 9 คำถาม 11 คำถาม 13 คำถาม 

เกณฑ์การให้คะแนน +/- 2 คำถาม ต่อ 0.20 คะแนน (interval) 
2 ส่วนราชการประเมินตนเอง (Self-Assessment) เทียบกับเกณฑ์คณุภาพการ

บริหารจดัการภาครัฐ พ.ศ. 2562 ในหมวดที่ดำเนินการได้ครบถ้วน  
(แบบฟอร์ม 2) จัดส่งภายในวันที่ 6 มกราคม 2566 

โอกาสในการปรับปรุง 
(OFI) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
0.80 คะแนน 1 คะแนน 

หมวด 1-6 ไม่ครบ 6 หมวด ครบ 6 หมวด  
3 ▪ ส่วนราชการนำโอกาสในการปรับปรุง (OFI) มาจัดลำดับและทำแผนพัฒนา

องค์การ หมวดละ 1 แผน (แบบฟอร์ม3) จัดส่งภายใน วันที่ 6 มกราคม 
2566 

แผนพัฒนาองค์การ 
เกณฑ์การให้คะแนน 

0.80 คะแนน 1 คะแนน 
หมวด 1-6 ไม่ครบ 6 หมวด ครบ 6 หมวด 

▪ ส่วนราชการกำหนดตัวช้ีวัดหมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ (แบบฟอร์ม 
4)จัดส่งภายใน 11 มกราคม 2565  

หมวด 7ผลลัพธก์ารดำเนินการ 
เกณฑ์การให้คะแนน 

0.80 คะแนน 1 คะแนน 
ตัวชี้วัด 7.1 – 7.6 (18 ขอ้) ไม่ครบ  (18 ข้อ) ครบ  (18 ข้อ)  

4 หน่วยงานรายงานผลการดำเนินการความก้าวหน้าของแผนพัฒนาองค์การ และ
รายงานผลลัพธ์ ตามหัวข้อ 7.1 – 7.6 ผ่านระบบออนไลน์ รอบ 6 , 9 และ 12 เดือน 
ภายในระยะเวลาที่กำหนด  

รอบ 6 เดือน ภายในวันท่ี 3 เมษายน 2566 
รอบ 9 เดือน ภายในวันท่ี 3 กรกฎาคม 2566 

        รอบ 12 เดือน ภายในวันท่ี 22 กันยายน 2566 
5 ส่วนราชการจดัทำแนวทางการปฏบิัตทิี่เป็นเลิศ (Best Practices) จำนวน 5 

หน้า (แบบฟอร์ม 5) ดังนี ้
1) แนวทางปฏิบัติหรือวิธีการและผลลัพธ์การดำเนินการ  
2) ตัวอย่าง ผลงานท่ีโดดเด่น  
3) ปัจจัยแห่งความสำเร็จ  
4) สิ่งที่ได้เรียนรู้เพื่อพัฒนาต่อไป  

Best Practices เกณฑ์การให้คะแนน 
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0.80 คะแนน 1 คะแนน 
1) แนวทางปฏิบัติหรือวิธกีารและ
ผลลัพธ์การดำเนินการ  
2) ตัวอยา่ง ผลงานที่โดดเด่น  
3) ปัจจัยแห่งความสำเร็จ  
4) สิ่งที่ได้เรียนรู้เพื่อพัฒนาต่อไป  

ไม่ครบ (4หัวข้อ) ครบ (4 หัวขอ้) 

ผ่านระบบออนไลน์ภายในวันที่ 22 กันยายน 2566  
เอกสารสนับสนุน เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2562 สามารถดาวน์โหลดได้

ทีh่ttp://www.opdc.go.th/ 
รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน 

หมายเหตุ  

Baseline data หน่วย
วัด 

ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 2564 2565 

ร้อยละ
ความสำเร็จของ
สำนักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดที่
ดำเนินการ
พัฒนาคุณภาพ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ
ผ่านเกณฑ์ที่
กำหนด  (76) 

ร้อยละ 94.74 
(72 แห่ง) 

97.36 
(74 แห่ง) 

100 
(76 แห่ง) 

100 
(76 แห่ง) 

100 
(76 แห่ง) 

จ.พัทลุง 
100 
(1 แห่ง) 

จ.พัทลุง 
100 
(1 แห่ง) 

จ.พัทลุง 
100 
(1 แห่ง) 

จ.พัทลุง 
100 
(1 แห่ง) 

จ.พัทลุง 
100 
(1 แห่ง) 

ร้อยละ
ความสำเร็จของ
สำนักงาน
สาธารณสุข
อำเภอที่
ดำเนินการ
พัฒนาคุณภาพ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ
ผ่านเกณฑ์ที่
กำหนด (878) 

ร้อยละ 63.21 
(555 แห่ง) 

98.74 
(867 แห่ง) 

98.86 
(868 แห่ง) 

98.29 
(863 แห่ง 

98.63 
(866 แห่ง 

จ.พัทลุง 
100 
(11 แห่ง) 

จ.พัทลุง 
100 
(11 แห่ง) 

จ.พัทลุง 
100 
(11 แห่ง) 

จ.พัทลุง 
100 
(11 แห่ง) 

จ.พัทลุง 
81.82 
(9 แห่ง) 
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1.ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2565 เป็นข้อมูลรอบ 12 เดือน ณ วันท่ี 23 ก.ย.65, สนง.สสอ. 2 
แห่งที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ปี 2565 เพราะส่งรายงานรอบ 3 เดือน ไม่ทันตามกำหนด 
2.การดำเนินงานท่ีผา่นมา ยังไม่มหีน่วยงานท่ี ประเมิน PMQA รายหมวด และ ไมส่่งสมัครรางวลัเลศิรัฐ
สาขา 

ผู้ให้ข้อมูลทาง
วิชาการ/ผู้
ประสานงาน
ตัวชี้วัด 

นายนิวัช เทพสง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 303  โทรศัพท์มือถือ 0894643367 
E-mail : Thep01.n @hotmail .com   

หน่วยงาน
ประมวลผลและ
จัดทำข้อมูล 

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

คะแนนเต็ม คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
วิธีการให้คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักเกณฑ์การให้คะแนน.  +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน (interval) ตามเกณฑ์การให้คะแนนรอบ
12เดือน 
1.ร้อยละความสำเร็จของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงที่ดำเนินการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ที่กำหนด 
ช่วงการปรบัเกณฑ์การให้คะแนน 5 หน่วยต่อ 1 .คะแนน 
ร้อยละ       80 เท่ากับ 1 คะแนน 
ร้อยละ 85 เท่ากับ 2 คะแนน 
ร้อยละ  90 เท่ากับ 3 คะแนน 
ร้อยละ  95 เท่ากับ 4 คะแนน 
ร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน 

2.ส่งประเมินรายหมวด 1 หมวด ร้อยละ 60 ของ สนง.สสอ.ทั้งหมด   
ร้อยละ       50 เท่ากับ 1 คะแนน 
ร้อยละ 55 เท่ากับ 2 คะแนน 
ร้อยละ  60 เท่ากับ 3 คะแนน 
ร้อยละ  65 เท่ากับ 4 คะแนน 
ร้อยละ 70 เท่ากับ 5 คะแนน 

3.สมัครประเมินรางวัลเลิศรัฐสาขา (บริการภาครัฐและ/บริหารแบบมีส่วนร่วม) 1 ผลงาน ร้อยละ 
40 
ร้อยละ       30 เท่ากับ 1 คะแนน 
ร้อยละ 35 เท่ากับ 2 คะแนน 
ร้อยละ  40 เท่ากับ 3 คะแนน 
ร้อยละ  45 เท่ากับ 4 คะแนน 
ร้อยละ 50 เท่ากับ 5 คะแนน 

 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ - สกุล นายนิวัช เทพสง  โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 303 
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ตัวช้ีวัด โทรศัพท์มือถือ : 08 9464 3367 E-mail : Thep01.n@hotmail.com 

ผู้กำกับดูแล
ตัวช้ีวัด  
(หน.กลุ่มงาน) 

ชื่อ-สกุล นางอรสา เหล่าเจริญสุข โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 303  
โทรศัพท์มือถือ : 08 1095 7811 E-mail : sahealth@hotmail.com   

ผู้กำกับดูแล
ตัวช้ีวัด 
(รอง นพ.สสจ.) 

ชื่อ – สกุล : นางสาวอภิญญา เพ็ชรศรี โทรศัพท์ที่ท่างาน : 0 7461 3127  
โทรศัพท์มือถือ :  06 4731 6383 E-mail : khwun555@gmail.com 
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รหัสตัวช้ีวัด 0903 
ชื่อตัวชี้วัด จำนวนการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ตาม

พระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
ความเชื่อมโยงตัวชี้วัด ( / ) ยุทธศาสตร์ 20 ปี กสธ.  

(   ) ยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 12  
(   ) ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  
(   ) ตำบลสุขภาวะ  
(   ) ภารกิจกลุ่มงาน  (   ) อ่ืน ๆ ............................................................. 

หมวด (   ) ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)      
( / ) บริการเป็นเลิศ (Service Excellence)  
(   ) บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)   
(   ) บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 

แผนที่ แผนงานที่ 5 : การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ 
โครงการที่ 1. โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ 
ระดับการประเมินผล ( / ) ระดับจังหวัด   

(   ) ระดับอำเภอ 
คำนิยามตัวช้ีวัด หน่วยบริการปฐมภูมิ(PCU : Primary Care Unit) และ เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ  

(NPCU : Network Primary Care Unit) หมายถึง หน่วยบริการที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็น
หน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพ
ปฐมภูมิ พ.ศ.2562 
แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว หมายถึง  แพทย์ที่ได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตร เพื่อแสดง
ความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวหรือแพทย์
ที่ผ่านการอบรมด้านเวชศาสตร์ครอบครัวจากหลักสูตรที่ปลัดกระทรวงเห็นชอบหลักสูตร
พื้นฐานเวชศาสตร์ครอบคัวสำหรับแพทย์ปฐมภูมิ Basic Course of Family Medicine 
for Primary Care Doctor หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น “เวชศาสตร์ครอบครัวสำหรับ
แพทย์ปฏิบัติงานในคลินิกหมอครอบครัว” พ.ศ.2562  
คณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ  หมายความว่า ผู้ประกอบวิชาชีพทางด้านการแพทย์และ
สาธารณสุขซึ่งปฏิบัติงานร่วมกับแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวในการให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ
และให้หมายความถึงผู้ซึ่งผ่านการอบรมด้านสุขภาพปฐมภูมิเพื่อเป็นผู้สนับสนุนการปฏิบตัิ
หน้าที่ของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและผู้ประกอบวิชาชีพ ดังกล่าว 
บริการสุขภาพปฐมภูมิ คือ บริการทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่ดูแลสุขภาพของ
บุคคลในบัญชีรายชื่อ ซึ่งมีขอบเขต ดังต่อไปนี้ 



-21- 
 

(1) บริการสุขภาพอย่างองค์รวม แต่ไม่รวมถึงการดูแลโรคหรือปัญหาสุขภาพที่จำเป็นต้อง
ใช้เทคนิคหรือเครื่องมือทางการแพทย์ที่ซับซ้อน การปลูกถ่ายอวัยวะ และการผ่าตัด ยกเว้น 
การผ่าตัดขนาดเล็กซึ่งสามารถฉีดยาชาเฉพาะที่ 
(2) บริการสุขภาพตั้งแต่แรก ครอบคลุมทุกกระบวนการสาธารณสุข ทั้งการส่งเสริมสุขภาพ 
การควบคุมโรค การป้องกันโรค การตรวจวินิจฉัยโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟู
สุขภาพ แต่ไม่รวมถึงการบริการแบบผู้ป่วยนอกของหน่วยบริการระดับทุติยภูมิและตติยภูมิ 
การบริการผู้ป่วยใน การคลอด และการปฏิบัติการฉุกเฉิน ยกเว้น กรณีการปฐมพยาบาล
และการดูแลในภาวะฉุกเฉินเพ่ือให้รอดพ้นจากภาวะฉุกเฉิน 
(3) การบริการสุขภาพอย่างต่อเนื่อง ทุกช่วงวัยตั้งแต่ การตั้งครรภ์ ทารก วัยเด็ก วัยเรียน 
วัยรุ่น วัยทำงาน วัยสูงอายุ จนกระทั่งเสียชีวิต 
(4) การดูแลสุขภาพของบุคคลแบบผสมผสาน ประกอบด้วย การดูแลสุขภาพโดยการแพทย์
แผนปัจจุบัน การแพทย์แผนไทย หรือการแพทย์ทางเลือก 
(5) การบริการข้อมูลด้านสุขภาพและคำปรึกษาด้านสุขภาพแก่บุคคลในบัญชีรายชื่อ
ตลอดจน คำนำแนะนำที่จำเป็นเพื่อให้สามารถตัดสินใจในการเลือกรับบริการหรือเข้าสู่
ระบบการส่งต่อ 
(6) การส่งเสริมให้ประชาชนมีศักยภาพและมีความรู้ในการจัดการสุขภาพของตนเองและ
บุคคลในครอบครัว ตลอดจนอาจสามารถร่วมตัดสินใจในการวางแผนการดูแลสุขภาพ
ร่วมกับแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิได้ 
(7) การส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีเครือข่ายในการส่งเสริม
สุขภาพ รวมทั้งการป้องกันและควบคุมโรคในระดับชุมชน 

เกณฑ์เป้าหมาย จำนวนการตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ตาม  
พระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562  

ปีงบประมาณ 
2566 

ปีงบประมาณ 
2567 

ปีงบประมาณ 
2568 

ปีงบประมาณ 
2569 

ปีงบประมาณ 
2570 

ร้อยละ 52 ร้อยละ 59  ร้อยละ 66 ร้อยละ 74 ร้อยละ 81 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ประชาชนมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ 
เพ่ือให้มีสุขภาพแข็งแรง สามารถดูแลตนเองและครอบครัวเบื้องต้นเมื่อมีอาการเจ็บป่วยได้
อย่างเหมาะสม 
เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการปฐมภูมิ 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย หน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU) และ เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ (NPCU)  
วิธีการจัดเก็บข้อมูล การข้ึนทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU)/เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ (NPCU) 
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แหล่งข้อมูล https://sites.google.com/site/primarycarecluster2017 
รายการข้อมูล 1 A =  จำนวนทีม การขึ้นทะเบียน PCU/NPCU 
รายการข้อมูล 2 B =  จำนวน 57 หน่วย 
สูตรคำนวณตัวชี้วัด  (A/B)  x 100  
ระยะเวลาประเมินผล   
เกณฑ์การประเมิน 
งบประมาณปี 2566 

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

-มีคณะกรรมการ
พัฒนาระบบบริการ
สุขภาพปฐมภูมิ  
-มีแผนงาน/
โครงการเตรียม
ทีมสหวิชาชีพ 
-มีการขึ้นทะเบียน 
PCU/NPCU ครั้งที่ 
1 และทะเบียน
หมอประจำตัว 3 
คน 
-มีบริการตามหลัก
เวชศาสตร์
ครอบครัว 

-มีแผนการจัดตั้ง 
PCU/NPCU 
-มีแผนและการ
อบรมแพทย์เวช
ศาสตร์ครอบครัว
และทีมสหวิชาชีพ 
-มีกำหนดทีมสห
วิชาชีพตาม
แผนการจัดตั้ง 
-มีจัดบริการตาม
หลักเวชศาสตร์
ครอบครัว 

- มีการอบรม
แพทย์หลักสูตร
เวชศาสตร์
ครอบครัวและ
ทีมสหวิชาชีพ 
-มีการขึ้น
ทะเบียน 
PCU/NPCU ครั้ง
ที่ 2 และทะเบียน
หมอประจำตัว 3 
คน 
-มีจัดบริการตาม
หลักเวชศาสตร์
ครอบครัว 

-มีจัดบริการตาม
หลักเวชศาสตร์
ครอบครัว 
-มีการเยี่ยมเสริม
พลังการดำเนินงาน
และประเมินผลการ
ดำเนินงาน 
-มีการสรุปผลการ
ดำเนินงาน 

วิธีการประเมินผล  จัดเก็บข้อมูลประชาชากรจากระบบลงทะเบียน และแบบสำรวจ เยี่ยมเสริมพลัง 
เอกสารสนับสนุน ข้อมูลจากระบบการลงทะเบียน หน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ 

รายละเอียด 
ข้อมูลพื้นฐาน 
 

 

Baseline 
data 

หน่วยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 2561 2562 2563 2564 2565 

54 
 

หน่วย 4 
(8.33) 

9 
(16.66) 

13 
(24.07) 

21 
(38.88) 

26 
(48.14) 

39 
(72.22) 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

นางอรสา  เหล่าเจริญสุข  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
นางจรรยา  คงสุด   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 

หน่วยงานประมวลผล 
และจัดทำข้อมูล 

 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

คะแนนเต็ม คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
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วิธีการให้คะแนน หลักเกณฑ์การให้คะแนน 
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน 1 หน่วยต่อ 1 คะแนน 

ระดับการประเมิน 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

มีแผนงาน/
โครงการ
พัฒนา
ศักยภาพและ
เปิด 
PCU/NPCU 

มีข้อ 1 และ 
การจัดทีมสห
วิชาชีพการ
จัดบริการ
ประชาชนตาม
หลักเวช
ศาสตร์
ครอบครัว 
เดือนละ 1 
ครั้ง/หน่วย
บริการ 

มีข้อ 1 และมี
แผนการ
จัดบริการ
ประชาชนตาม
หลักเวช
ศาสตร์
ครอบครัว 
เดือนละ 2 
ครั้ง/หน่วย
บริการ 

มีข้อ 1  และมี
แผนการ
จัดบริการ
ประชาชนตาม
หลักเวชศาสตร์
ครอบครัว 
เดือนละ 3 
ครั้ง/หน่วย
บริการ 

มีข้อ 1 และมี
แผนการ
จัดบริการ
ประชาชนตาม
หลักเวชศาสตร์
ครอบครัว 
เดือนละ 4 
ครั้ง/หน่วย
บริการ 

 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ชื่อ – สกุล :  นางจรรยา  คงสุด โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 303  
โทรศัพท์มือถือ :  09 6847 9765 E-mail : Junyakong@gmail.com   

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

ชื่อ – สกุล : นางอรสา เหล่าเจริญสุข โทรศัพท์ที่ท่างาน :  0 7461 3127 ต่อ 303 
โทรศัพท์มือถือ :  08 1095  7811 E-mail : sahealth@hotmail.com 

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(รอง นพ.สสจ.) 

ชื่อ – สกุล : นางสาวอภิญญา เพ็ชรศรี โทรศัพท์ที่ท่างาน : 0 7461 3127  
โทรศัพท์มือถือ :  06 4731 6383 E-mail : khwun555@gmail.com 
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รหัสตัวช้ีวัด 0904 
ชื่อตัวชี้วัด จำนวนประชาชนคนไทย มีหมอประจำตัว 3 คน 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
ความเชื่อมโยงตัวชี้วัด ( / ) ยุทธศาสตร์ 20 ปี กสธ. (   ) ยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 12  

(   ) ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง (   ) ตำบลสุขภาวะ  
(   ) ภารกิจกลุ่มงาน  (   ) อ่ืน ๆ ............................................................. 

หมวด (   ) ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)      
( / ) บริการเป็นเลิศ (Service Excellence)  
(   ) บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)   
(   ) บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 

แผนที่ แผนงานที่ 5 : การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ 
โครงการที่ 1. โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ 
ระดับการประเมินผล ( / ) ระดับจังหวัด  (   ) ระดับอำเภอ 
คำนิยามตัวช้ีวัด ประชาชน หมายถึง จำนวนประชาชนอยู่ในพ้ืนที่ที่เปิดดำเนินการของหน่วยบริการปฐมภูมิ 

หรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวหรือแพทย์ที่ผ่านการ
อบรม และคณะผู้ให้บริการดูแลประชาชนตามหลักเวชศาสตร์ครอบครัว หน่วยบริการปฐม
ภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิหมายถึง หน่วยบริการที่ได้ขึ้น ทะเบียนเป็นหน่วย
บริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ตามพระราชบัญญัติ  ระบบสุขภาพปฐม
ภูมิ พ.ศ.๒๕๖๒  
สามหมอ หมายถึง (หมอคนที่ 3) คือ แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว  ที่ได้รับหนังสืออนุมัติ
หรือวุฒิบัตร เพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวช
ศาสตร์ครอบครัว หรือแพทย์ที่ผ่านการอบรมด้านเวชศาสตร์ครอบครัวจากหลักสูตรที่
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ความเห็นชอบ 1. หลักสูตรพื้นฐานเวชศาสตร์ครอบครัว
สำหรับแพทย์ปฐมภูมิ Basic Course of Family Medicine for Primary Care Doctor 
2.หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น “เวชศาสตร์ครอบครัวสำหรับแพทย์ปฏิบัติงานในคลินิก  
หมอครอบครัว” พ.ศ. 2562 (หมอคนที่ 2) คือ คณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิหมายความ
ว่า ผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และ สาธารณสุขซึ่งปฏิบัติงานร่วมกันกับแพทย์เวช
ศาสตร์ครอบครัวในการให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ และให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งผ่านการ
ฝึกอบรมด้านสุขภาพปฐมภูมิเพื่อเป็นผู้สนับสนุน การปฏิบัติหน้าที่ของแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัวและผู ้ประกอบวิชาชีพดังกล่าว  (หมอคนที่ 1) คือ อสม. หมอประจำบ้าน 
หมายถึง ประธาน อสม. ระดับหมู ่บ้าน/ชุมชน หรือ อสม. ตาม  ระเบียบกระทรวง
สาธารณสุข ที่มีภาวะผู้นำ เป็นที่ยอมรับ และมีทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล  (Digital skill) 
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โดยได้รับการคัดเลือกและพัฒนาศักยภาพตามหลักสูตร อสม. หมอประจำบ้าน ที่กระทรวง
สาธารณสุขกำหนด  
บริการสุขภาพปฐมภูมิ หมายถึง การจัดบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ด ูแล
สุขภาพของบุคคลในบัญชีรายชื่อ จักประชาชนใน) ซึ่งมีขอบเขต ดังต่อไปนี้ (๑) บริการ
สุขภาพอย่างองค์รวม แต่ไม่รวมถึงการดูแลโรคหรือปัญหาสุขภาพที่ จำเป็นต้องใช้เทคนิค
หรือเครื่องมือทางการแพทย์ที่ซับซ้อน การปลูกถ่ายอวัยวะ และการ  ผ่าตัด ยกเว้น การ
ผ่าตัดขนาดเล็กซึ่งสามารถฉีดยาชาเฉพาะที่ (๒) บริการสุขภาพตั้งแต่แรก ครอบคลุมทุก
กระบวนการสาธารณสุข ทั้งการส่งเสริม สุขภาพ การควบคุมโรค การป้องกันโรค การ
ตรวจวินิจฉัยโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟู สุขภาพ แต่ไม่รวมถึงการบริการแบบ
ผู้ป่วยนอกของหน่วยบริการระดับทุติยภูมิและตติยภูมิ การ บริการแบบผู้ป่วยใน การคลอด 
และการปฏิบัติการฉุกเฉิน ยกเว้น กรณีการปฐมพยาบาลและ  การดูแลในภาวะฉุกเฉิน
เพื่อให้รอดพ้นภาวะฉุกเฉิน (๓) บริการสุขภาพอย่างต่อเนื ่อง ทุกช่วงวัยตั้งแต่ การ
ตั้งครรภ์ทารก วัยเด็ก วัยเรียน วัยรุ่น วัยทำงาน วัยสูงอายุ จนกระท่ังเสียชีวิต (๔) การดูแล
สุขภาพของบุคคลแบบผสมผสาน ประกอบด้วย การดูแลสุขภาพโดย การแพทย์แผน
ปัจจุบัน การแพทย์แผนไทย หรือการแพทย์ทางเลือก (๕) การบริการข้อมูลด้านสุขภาพ
และคำปรึกษาด้านสุขภาพแก่บุคคลในบัญชีรายชื่อ ตลอดจน คำแนะนำที่จำเป็นเพื่อให้
สามารถตัดสินใจในการเลือกรับบริการหรือเข้าสู่ระบบ  การส่งต่อ (๖) การส่งเสริมให้
ประชาชนมีศักยภาพและมีความรู ้ในการจัดการสุขภาพของตนเอง  และบุคคลใน
ครอบครัว ตลอดจนอาจสามารถร่วมตัดสินใจในการวางแผนการดูแลสุขภาพ ร่วมกับแพทย์
เวชศาสตร์ครอบครัวและคณะผู ้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิได้  (๗) การส่งเสริมและ
สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีเครือข่ายในการ ส่งเสริมสุขภาพ รวมทั้ง
การป้องกันและควบคุมโรคในระดับชุมชน 

เกณฑ์เป้าหมาย จำนวนประชาชนที่มีรายชื่ออยู่ในหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ 
ได้รับการดูแลสุขภาพโดยมี อสม.หมอประจำบ้าน คณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ และ
แพทย์   เวช ศาสตร์ครอบครัวหรือแพทย์ที่ผ่านการอบรม  

 

ปีงบประมาณ 
2566 

ปีงบประมาณ 
2567 

ปีงบประมาณ 
2568 

ปีงบประมาณ 
2569 

ปีงบประมาณ 
2570 

ร้อยละ 35 ร้อยละ 40  ร้อยละ 45 ร้อยละ 50 ร้อยละ 55 

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือให้ประชาชนมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว / คณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ และ 
อสม.หมอประจำบ้าน ดูแลสุขภาพ สามารถดูแลตนเองและครอบครัว เบื้องต้นเมื่อมีอาการ
เจ็บป่วยได้อย่างเหมาะสม  
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2. เพ่ือเพ่ิมความครอบคลุมการดูแลสุขภาพประชาชนสามารถเข้าถึงบริการปฐมภูมิที่บ้าน
และชุมชน 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ประชากรของหน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU) และ เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ (NPCU)  
ที่ข้ึนทะเบียน ตาม พรบ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.2562  

วิธีการจัดเก็บข้อมูล ข้อมูลการข้ึนทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU)/เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ (NPCU) 
การรายงาน และการติดตามประเมินผล 

แหล่งข้อมูล https://sites.google.com/site/primarycarecluster2017 
รายการข้อมูล 1 A =  จำนวนประชากรที่ขึ้นทะเบียน หน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU) และเครือข่ายหน่วย

บริการปฐมภูมิ (NPCU) ในอำเภอเดียวกัน และได้รับการดูแลโดย 3 หมอ 
รายการข้อมูล 2 B =  จำนวนประชากรทั้งหมดของอำเภอที่ประเมิน 
สูตรคำนวณตัวชี้วัด  (A/B)  x 100  
ระยะเวลาประเมินผล  ไตรมาส 2 และ 4 
เกณฑ์การประเมิน 
งบประมาณปี 2566 

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

-มีข้อมูลประชากร
ทีข่ึ้นทะเบียน 
PCU/ NPCU  ตาม 
พรบ.ระบบสุขภาพ
ปฐมภูมิ พ.ศ.2562 
-มีคณะทำงานการ
ดำเนินงานระบบ
การแพทย์ปฐมภูมิ 
-มีการจัดทำ
แผนการปฏิบัติงาน
ของทีม 3 หมอใน
หน่วยบริการปฐม
ภูม ิ
-มีการดำเนินงาน
ของทีม 3 หมอ 
 
 

-มีการขึ้นทะเบียน 
PCU/NPCU  ตาม 
พรบ.ระบบสุขภาพ
ปฐมภูมิ พ.ศ.2562 
-มีการจัดทำ
ฐานข้อมูลสุขภาพ
ประชาชนในพื้นท่ี
รับผิดชอบ 
-มีแนวทางการดูแล
สุขภาพประชาชน
โดยทีม 3 หมอ 
-มีระบบดิจิตัล การ
ประสานข้อมูล
ระหว่าง 3 หมอ 
-มีการดำเนินงาน
ของทีม 3 หมอ 
 

-มีการขึ้นทะเบียน 
PCU/NPCU  ตาม 
พรบ.ระบบสุขภาพ
ปฐมภูมิ พ.ศ.2562 
- มีคลิปวิดีโอ การ
ดำเนินงานของทีม 
3 หมอ  
-มีการดำเนินงาน
ของทีม 3 หมอ 
 

-มีการขึ้นทะเบียน 
PCU/NPCU  ตาม 
พรบ.ระบบสุขภาพ
ปฐมภูมิ พ.ศ.2562 
-มีการดำเนินงาน
ของทีม 3 หมอ 
-จำนวนประชาชน
ได้รับบริการดูแล
จาก 3 หมอ 
-มีผลลัพธ์การดูแล
สุขภาพตามปัญหา
ของพ้ืนที่ 
-มีนวัตกรรม หรือ 
ความภาคภูมิใจใน
การขับเคลื่อน
สุขภาพของทีม 3 
หมอ 

วิธีการประเมินผล  จัดเก็บข้อมูลประชาชากรจากระบบลงทะเบียน และแบบสำรวจ เยี่ยมเสริมพลัง 
การรายงานผลการดำเนินงานระบบการแพทย์ปฐมภูมิ 



-27- 
 

เอกสารสนับสนุน ข้อมูลจากระบบการข้ึนทะเบียน หน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ 

รายละเอียด 
ข้อมูลพื้นฐาน 
ปรับฐานประชากร  
พ.ศ.2564 523,077 คน  

หมายเหตุ ข้อมูลประชากร DBPOP ณ กลางปี พ.ศ. 2564 

Baseline 
data 

หน่วยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 2564 2565 

523,078 คน 
ร้อยละ 

118,268 
(22.61) 

228,846 
(43.75) 

299,095 
(57.18) 

254,948 
(48.74) 

382,526 
(73.13) 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

นางอรสา  เหล่าเจริญสุข  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
นางจรรยา  คงสุด   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 

หน่วยงานประมวลผล 
และจัดทำข้อมูล 

 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

คะแนนเต็ม คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
วิธีการให้คะแนน หลักเกณฑ์การให้คะแนน 

ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน 1 หน่วยต่อ 1 คะแนน 
ระดับการประเมิน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
-ประชาชนมี 
3 หมอ < 
ร้อยละ  65 
 
 

-ประชาชนมี 3 
หมอร้อยละ 
65-79 
-มีคณะทำงาน 
-มีแผน
ปฏิบัติงานของ 
3 หมอ 1 ครั้ง /
เดือน 

-ประชาชนมี 3 
หมอ ร้อยละ 
70-75 
-มีคณะทำงาน 
-มีแผน
ปฏิบัติงานของ 
3 หมอ 2 ครั้ง /
เดือน 

-ประชาชนมี 3 
หมอ ร้อยละ 
75-79 
-มีคณะทำงาน 
-มีแผน
ปฏิบัติงานของ 
3 หมอ 3 ครั้ง /
เดือน 

ประชาชนมี 3 
>ร้อยละ 70 
-มีคณะทำงาน 
-มีแผน
ปฏิบัติงานของ 
3 หมอ 4 ครั้ง /
เดือน 

 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ชื่อ – สกุล : นางจรรยา  คงสดุ โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 303  
โทรศัพท์มือถือ : 09 6847 9765 E-mail : Junyakong@gmail.com   

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

ชื่อ – สกุล : นางอรสา เหล่าเจริญสุข โทรศัพท์ที่ท่างาน : 0 7461 3127 ต่อ 303 
โทรศัพท์มือถือ : 08 1095 7811 E-mail : sahealth@hotmail.com 

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(รอง นพ.สสจ.) 

ชื่อ – สกุล : นางสาวอภิญญา เพ็ชรศรี โทรศัพท์ที่ท่างาน : 0 7461 3127  
โทรศัพท์มือถือ : 06 4731 6383 E-mail : khwun555@gmail.com 
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รหัสตัวช้ีวัด 0905 
ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการ

รับรอง HA ขั้น 3 
1. รพท.มีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 ร้อยละ 100 (โรงพยาบาลพัทลุง) 
2. รพช.มีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 ร้อยละ 100 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
ความเชื่อมโยงตัวชี้วัด ( / ) ยุทธศาสตร์ 20 ปี กสธ. ( / ) ยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 12  

( / ) ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  
( / ) ภารกิจกลุ่มงาน  (   ) อ่ืน ๆ ............................................................. 

หมวด (   ) ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 
(   ) บริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
(   ) บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) 
( / ) บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 

แผนที่ 11. การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 
โครงการที่ 33. โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ (โครงการที่ 33 ของแผนงานที่ 11) 
ระดับการประเมินผล ( / ) ระดับจังหวัด  ( / ) ระดับอำเภอ 
คำนิยามตัวช้ีวัด โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข หมายถึง 

- โรงพยาบาลทั่วไปในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 1 แห่ง 
- โรงพยาบาลชุมชนในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 10 แห่ง  
 (ตามทำเนียบสถานบริการฐานข้อมูลกองบริหารการสาธารณสุข ณ 14 มิถุนายน 
2564) 
HA (Hospital Accreditation) หมายถึง กระบวนการรับรองระบบคุณภาพของ
สถานพยาบาล จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.)  
โดยมีกระบวนการรับรอง 3 ขั้น ดังนี้ 
- HA ขั้น 1 หมายถึง โรงพยาบาลมีคุณภาพการสำรวจและป้องกันความเสี่ยง นำ
ปัญหามาทบทวน เพ่ือแก้ไขป้องกัน ปฏิบัติตามแนวทางป้องกันปัญหาครอบคลุม
ปัญหาที่เคยเกิด/มีโอกาสเกิดสูง 
- HA ขั้น 2 หมายถึง โรงพยาบาลมีการประกันและพัฒนาคุณภาพ วิเคราะห์
เป้าหมาย/กระบวนการ/พัฒนาคุณภาพที่สอดคล้องกับเป้าหมาย/ครอบคลุม
กระบวนการสำคัญท้ังหมด ปฏิบัติตามมาตรฐาน HA ได้ตามเกณฑ์ข้ัน 2 

- HA ขั้น 3 หมายถึง โรงพยาบาลมีวัฒนธรรมคุณภาพ เริ่มด้วยการประเมินตนเองตาม
มาตรฐาน HA พัฒนาอย่างเชื่อมโยง เป็นองค์กรเรียนรู้/ ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น ปฏิบัติตาม
มาตรฐาน HA ได้ครบถ้วน 
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-Advanced HA (A-HA) หมายถึง โรงพยาบาลที่มีการพัฒนาต่อยอดจากขั้นที่ 3 (HA) 
โดยมีการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการใช้ประโยชน์จากผลลัพธ์ การพัฒนา
เพ่ือยกระดับคุณภาพสถานพยาบาลให้บรรลุวิสัยทัศน์ และมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

เกณฑ์เป้าหมาย  รายละเอียด ปีงบฯ 2566 ปีงบฯ 2567 ปีงบฯ 2568 ปีงบฯ 2569 ปีงบฯ 2570 

1.โรงพยาบาลพัทลงุ ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ผ่าน A-HA ผ่าน A-HA 

2.โรงพยาบาลชุมชน ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ผ่าน A-HA 

ร้อยละ 20 
ผ่าน A-HA 

ร้อยละ 50 
 

วัตถุประสงค์ เพื่อให้โรงพยาบาลทุกระดับมีคุณภาพมาตรฐานสู่องค์กรสมรรถนะสูง องค์กรดิจิทัล 
และประชาชนเชื่อมั่นไว้วางใจ 

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

  1.โรงพยาบาลทั่วไป ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 1 
โรงพยาบาล (โรงพยาบาลพัทลุง) 
   2.โรงพยาบาลชุมชน ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 10 

โรงพยาบาล 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล ข้อมูลจากเว็บไซต์สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 
www.ha.or.th / 
สำหรับประชาชน/โรงพยาบาลที่ได้รับการรับรอง 

แหล่งข้อมูล ข้อมูลจากเว็บไซต์สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 
www.ha.or.th / 
 สำหรับประชาชน/โรงพยาบาลที่ได้รับการรับรอง 

รายการข้อมูล 1 A1 = จำนวน โรงพยาบาลทั่วไป ที่มีผลการรับรองผ่าน Re-accreditation ,A-HA 
A2 = จำนวน โรงพยาบาลทั่วไป 1 โรงพยาบาล (รพ.พัทลุง) 

รายการข้อมูล 2 B1 = จำนวน โรงพยาบาลชุมชน ที่มีผลการรับรองผ่านขั้น3, Re-accreditation ,A-HA 
B2 = จำนวน โรงพยาบาลชุมชน 10 โรงพยาบาล 

สูตรคำนวณตัวชี้วัด โรงพยาบาลทั่วไป = (A1/A2) X 100 
โรงพยาบาลชุมชน = (B1/B2) X 100 

ระยะเวลาประเมินผล รายไตรมาส, รอบ 12 เดือน 
เกณฑ์การประเมิน 
ปีงบประมาณ 2566 

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

1. โรงพยาบาล
ทั่วไป 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

2. โรงพยาบาล ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
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ข้อมูลจากเว็บไซต์สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 
www.ha.or.th  
สำหรับประชาชน/โรงพยาบาลที่ได้รับการรับรอง 
เกณฑ์การให้คะแนน 1ถึง 5 
 

ชุมชน 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
-หมดอายุการรับรองคุณภาพมาตรฐาน HA เกิน 6 เดือน แต่อยู่ใน
กระบวนการพัฒนามีหลักฐานการส่งข้อมูลที่เชื่อมต่อกับ สรพ. 

1 

-หมดอายุการรับรอง ไม่เกิน 6 เดือน อยู่ในกระบวนการพัฒนาเพื่อ
ส่งแบบประเมินตนเองให้ สรพ. 

2 

-หมดอายุการรับรอง ไม่เกิน 6 เดือน ส่งแบบประเมินตนเองให้ 
สรพ.แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างรอ สรพ.ลงประเมิน  

3 

-หมดอายุการรับรอง ไม่เกิน 6 เดือน สรพ.ลงประเมินแล้วเสร็จ 
อยู่ระหว่างรอการประกาศผลการรับรอง 

4 

-รพ.มีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3,Re-acc,A-HA 5 

วิธีการประเมินผล  
 

-ข้อมูลจากเว็บไซต์สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 
www.ha.or.th / 
สำหรับประชาชน/โรงพยาบาลที่ได้รับการรับรอง 
-การติดตามผลการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน HA แต่ละโรงพยาบาล 

เอกสารสนับสนุน จากเว็บไซต์สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) www.ha.or.th  
 สำหรับประชาชน/โรงพยาบาลที่ได้รับการรับรอง 

รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน Baseline data 

หน่ว
ยวัด 

ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 
พ.ศ. 
2561 2562 2563 2564 2565 

ร้อยละของโรงพยาบาลทั่วไป 
มีคุณภาพมาตรฐานผ่านการ
รับรอง HA ขั้น 3  

ร้อย
ละ 

ร้อย
ละ 
0 

ร้อย
ละ 
100 

ร้อย
ละ 
100 

ร้อย
ละ 
100 

ร้อย
ละ 
100 
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ร้อยละของโรงพยาบาลชุมชนมี
คุณภาพมาตรฐานผ่านการ
รับรอง HA ขั้น 3  

ร้อย
ละ 

ร้อย
ละ 
20 

ร้อย
ละ 
90 

ร้อย
ละ 
90 

ร้อย
ละ 
100 

ร้อย
ละ 
90  

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้
ประสานงานตัวชี้วัด 

นางวาสนา  ขวัญสกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 303  โทรศัพท์มือถือ 08 5564 2564 
E-mail : khunsakul_na @hotmail .com   

หน่วยงานประมวลผล
และจัดทำข้อมูล 

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

คะแนนเต็ม คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
วิธีการให้คะแนน หลักเกณฑ์การให้คะแนน ตามวิธีการประเมินผล 

 ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน 1 หน่วย ต่อ 1 คะแนน 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ชื่อ- สกุล นางวาสนา  ขวัญสกุล   โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 303 
โทรศัพท์มือถือ : 08 5564 2564 E-mail : khunsakul_na @hotmail.com   

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(หน.กลุ่มงาน) 

ชื่อ- สกุล นางอรสา เหล่าเจริญสุข  โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ303  
โทรศัพท์มือถือ : 08 1095 7811 E-mail : sahealth@hotmail.com  

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(รอง นพ.สสจ.) 

ชื่อ – สกุล : นางสาวอภิญญา เพ็ชรศรี โทรศัพท์ที่ท่างาน : 0 7461 3127  
โทรศัพท์มือถือ :  06 4731 6383 E-mail : khwun555@gmail.com 
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รหัสตัวช้ีวัด   0906 
ชื่อตัวชี้วัด สถานบริการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตาม

นโยบาย EMS  
1. รพศ./รพท. ผ่านเกณฑ์การประเมินขั้นพ้ืนฐาน (The must) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  
    (76/126 แห่ง)  
2. รพช. ผ่านเกณฑ์การประเมินขั้นพ้ืนฐาน (The must) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
    (465/775 แห่ง)  
3. สถานบริการต้นแบบของเขตสุขภาพ ที่ผ่านเกณฑ์ การประเมินขั้นสูง (The best)   

 (อย่างน้อยเขตสุขภาพละ 2 แห่ง)  

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานพัฒนาคณุภาพและรูปแบบบรกิาร 

ความเชื่อมโยงตัวชี้วัด  ( / ) ยุทธศาสตร์ 20 ปี กสธ. ( / ) ยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 12  
 (   ) ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  
 ( / ) ภารกิจกลุ่มงาน  (   ) อื่น ๆ ............................................................. 

หมวด  (   ) ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 
 (   ) บริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
 (   ) บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) 
 ( / ) บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 

แผนที่  11. การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 

โครงการที ่  33. โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ (โครงการที่ 33 ของแผนงานที่ 11) 
ระดับการประเมินผล  ( / ) ระดับจังหวัด  ( / ) ระดับอำเภอ 

คำนิยามตัวช้ีวัด    การพัฒนาสถานบริการ สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามนโยบาย EMS 
(Environment, Modernization and Smart Service) ค ื อ  ก า ร พ ั ฒ น า ใ ห ้ มี
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการสร้างเสริมสุขภาพ สนับสนุนต่อการจัดบริการรูปแบบใหม่ให้
ครอบคลุมในทุกมิติสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการนําเทคโนโลยี นวัตกรรมที่มี
ความทันสมัยมาปรับปรุงโครงสร้าง  การจัดบริการรูปแบบใหม่ที่มีความปลอดภัยทั้งต่อผู้
ให้บริการ และผู้รับบริการ มีความสะดวกสบายในการเข้ารับบริการ ลดภาระงานของ
ผู้ปฏิบัติงาน และสร้างความเชื่อม่ันให้กับประชาชน ทั้ง 3 ด้าน 
   1. สิ่งแวดล้อมดี (Environment) : การคํานึงถึงผลกระทบของสถานบริการทั้งภายใน
และภายนอก ภายใต้การบริหารจัดการ ที่คํานึงถึงความปลอดภัย การเยียวยาและลด
ผลกระทบต่อชุมชน 
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   2. ความทันสมัย (Modernize) : การนําเทคโนโลยีมาสนับสนุนและประยุกต์ใช้ในการ
บริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพอย่างเหนือความคาดหมายของผู้รับบริการ และเพ่ิม
ความปลอดภัยให้แก่ผู้ให้บริการและผู้รับบริการ 
   3.บริการด้วยหัวใจ (Smart Service) : การให้บริการแก่ผู้รับบริการที่ไม่มีข้อจํากัด 
เรื่องขั้นตอน วิธีการดําเนินงาน และเพิ่มความปลอดภัยให้ผู้รับบริการจนเกิดผลตอบรับ
ด้วยความพึงพอใจ และความรู้สึกพิเศษ 

เกณฑ์เป้าหมาย : 1. รพศ./รพท. ผ่านเกณฑ์การประเมินขั้นพื้นฐาน (The must) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
60 (โรงพยาบาลพัทลุง  1 แห่ง )  

ปีงบประมาณ 
66 

ปีงบประมาณ 
67 

ปีงบประมาณ 
68 

ปีงบประมาณ 
69 

ปีงบประมาณ 
70 

100 100 100 100 100 

 
 
 
 

2. รพช. ผ่านเกณฑ์การประเมินขั้นพื้นฐาน (The must) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60        
(โรงพยาบาลชุมชน  10 แห่ง ) 

ปีงบประมาณ 
66 

ปีงบประมาณ  
67 

ปีงบประมาณ  
68 

ปีงบประมาณ 
69 

ปีงบประมาณ 
70 

≥เขตสุขภาพ
ละ     2แห่ง 

ระดับรพศ./รพท. 
≥ ร้อยละ 10 

ระดับรพศ./รพท. 
≥ ร้อยละ 15 

ระดับรพศ./
รพท. 

≥ ร้อยละ 20 

ระดับรพศ./
รพท. 

≥ ร้อยละ 30 

ปีงบประมาณ 
66 

ปีงบประมาณ 
67 

ปีงบประมาณ 
68 

ปีงบประมาณ 
69 

ปีงบประมาณ 
70 

60 70 80 90 100  

วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาสถานบริการ สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขให้มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
ให้บริการ มีความสะอาด ปลอดภัย ทันสมัยทั้งทางด้านโครงสร้าง และระบบการบริหารจัดการ    
เพ่ือสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

 

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

 1. โรงพยาบาลทั่วไป ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 1 โรงพยาบาล 

 2. โรงพยาบาลชุมชน ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 10 โรงพยาบาล 

วิธีการจดัเก็บข้อมูล 1.โรงพยาบาล สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่งประเมินตนเองและบันทึก
ข้อมูลในแบบรายงานผลและจัดส่งสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ทุกไตรมาส  
2.สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลการประเมิน และจัดส่ง 
สํานักงานเขตสุขภาพ ทุกไตรมาส  
3.สํานักงานเขตสุขภาพสุ่มประเมินในระดับพ้ืนที่และรวบรวมผลการประเมินจาก 
สํานักงานสาธารณสุข และจัดส่งกองบริหารการสาธารณสุข ทุกไตรมาส  
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4. กองบริหารการสาธารณสุข ตรวจสอบข้อมูล จากสํานักงานเขตสุขภาพ และวิเคราะห์
ผลการดําเนินงานในภาพรวม 

แหล่งข้อมูล  โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชน ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
จำนวน 11  โรงพยาบาล 

รายการข้อมูล 1    A1 = จำนวน โรงพยาบาลทั่วไป ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินฯขั้นพ้ืนฐาน (The must) 
   A2 = จำนวน โรงพยาบาลชุมชน ทีผ่่านเกณฑ์การประเมินฯขั้นพ้ืนฐาน (The must)  

รายการข้อมูล 2    B1 = จำนวน โรงพยาบาลทั่วไป 1 โรงพยาบาล (รพ.พัทลุง) 
   B1 = จำนวน โรงพยาบาลชุมชน 10 โรงพยาบาล 

สูตรคำนวณตัวชี้วัด    1. (A1/B1) x 100 
   2. (A2/B2) x 100 

ระยะเวลาประเมินผล ทุกไตรมาส ( 3,6,9,12) 
เกณฑ์การประเมนิ : ปี 2566 

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

1.มีแนวทางการ
ดําเนินงานให้แก่สถาน
บริการฯ 
2.มีเกณฑ์การประเมิน
การพัฒนาการ
ดําเนินงานตาม
นโยบาย EMS ใน
ระดับพ้ืนฐาน (The 
must) และระดับข้ัน
สูง (The best)  
 

1.สถานบริการ ฯ มี
แผนดําเนินงานการ
พัฒนาตาม นโยบาย 
EMS ที่มีความ
สอดคล้องกับ
นโยบายและบริบท
ของตนเอง 

1.สถานบริการพัฒนาตาม
นโยบาย EMSโดย
แบ่งกลุ่มการพัฒนาเป็น 
-กลุ่มระดับ รพท จำนวน 
1แห่ง 
-กลุ่มระดับ รพชจำนวน 
10แห่ง 
ในแต่ละกลุ่มผ่านเกณฑ์
การประเมินระดับพ้ืนฐาน 
(The must)ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 60 

1.สถานบริการมีการพัฒนา
ตามนโยบาย EMSในแต่ละ
กลุ่มผ่านเกณฑ์การประเมินฯ
ระดับพ้ืนฐาน (The must)
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
2.มีสถานบริการต้นแบบใน
การพัฒนาตามนโยบาย EMS
และผ่านเกณฑ์การประเมิน
ในระดับข้ันสูง (The best) 
อย่างน้อยจังหวัดละ1แห่ง 

 

วิธีการประเมินผล :    1.สถานบริการประเมินตนเองตามเกณฑ์การพัฒนาการดําเนินงานสถาน
บริการ สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามนโยบาย EMS 
2.ทีมประเมินระดับจังหวัดและเขตสุขภาพเพ่ือให้คําแนะนําและการรับรองตามเกณฑ์ 
การพัฒนาการดําเนินงานสถานบริการ สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตาม
นโยบาย EMS 
3.ผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส 

เอกสารสนับสนนุ : 1.แนวทางการดําเนินงานการพัฒนาสถานบริการ สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีปลอดภัย ทันสมัย และบริการที่ดี 
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ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ชื่อ- สกุล นางวาสนา  ขวัญสกุล   โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 303 
โทรศัพท์มือถือ : 08 5564 2564 E-mail : khunsakul_na @hotmail.com   

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(หน.กลุ่มงาน) 

ชื่อ- สกุล นางอรสา เหล่าเจริญสุข  โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
303  

โทรศัพท์มือถือ : 08 1095 7811 E-mail : sahealth@hotmail.com   
ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(รอง นพ.สสจ.) 

ชื่อ – สกุล : นางสาวอภิญญา เพ็ชรศรี โทรศัพท์ที่ท่างาน : 0 7461 3127  
โทรศัพท์มือถือ :  06 4731 6383 E-mail : khwun555@gmail.com 

  

2.เกณฑ์การพัฒนาการดําเนินงานสถานบริการ สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ด้านสิ่งแวดล้อมที่ดี ปลอดภัย มีความทันสมัย บริการที่ดี ในระดับพื้นฐาน 
(The must)และระดับขั้นสูง (The best) 

 

รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน 

Baseline data 
 

หน่วยวัด 
 

หน่วยวัดผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 2564 2565 

1.สถานบริการ
สังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุขผ่าน
เกณฑ์การ
ประเมิน
ระดับพ้ืนฐาน 
(The must) 
2.สถานบริการ
ต้นแบบของเขต
สุขภาพที่ผ่าน
เกณฑ์การ
ประเมินขั้นสูง 

ร้อยละ 
 

 

 

 

 

 
 
จำนวน/
เขต
สุขภาพ 

 

ตัวช้ีวัดใหม่ ยัง

ไม่มีข้อมลู 

  

 
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ  

ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 
นางวาสนา  ขวัญสกุล                            ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
โทรศัพท์ที่ทำงาน :  074-613127 ต่อ 303   โทรศัพท์มือถือ :  095 5642564 

หน่วยงานประมวลผล
และจัดทำข้อมูล 

 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 

คะแนนเต็ม  คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
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รหัสตัวช้ีวัด 0907 
ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
ความเชื่อมโยง
ตัวช้ีวัด 

ยุทธศาสตร์ 20 ปี กสธ. 

หมวด ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
แผนที่ แผนงานที่ 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการที่ 16. โครงการพัฒนาระบบบริการ One Day Surgery: ODS 
ระดับการประเมินผล ระดับจังหวัด 
คำนิยามตัวช้ีวัด การผ่าตัดวันเดียวกลับ (One Day Surgery : ODS) หมายถึง การรับผู้ป่วยเข้ามา

เพื่อรับการรักษาทำหัตถการ หรือผ่าตัดที่ได้มีการเตรียมการไว้ล่วงหน้าก่อนแล้ว และ

สามารถให้กลับบ้านในวันเดียวกันกับวันที่รับไว้ทำหัตถการ หรือผ่าตัดอยู่ในโรงพยาบาล 

ตั้งแต่ 2 ชั่วโมง ถึงเวลาจำหน่ายออกไม่เกิน 24 ชั่วโมง ตามรายการหัตถการแนบท้าย

การรักษา การผ่าตัดวันเดียวกลับ (One Day Surgery: ODS) (ICD-9-CM Procedures) 

ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ดังนี้ 
ลำดับ  กลุ่มโรค รหัสโรค (ICD-10 2010) / รหัสหัตถการ (ICD-9-CM 2010) 

1 โรคไส้เลื่อนขาหนีบ 
(Inguinal hernia) 

ICD -10 2010 : – 
ICD –9- CM 2010 :  
53.00 Unilateral repair of inguinal hernia, not otherwise  
specified 
53.01 Other and open repair of direct inguinal hernia 
53.02 Other and open repair of indirect inguinal hernia 
53.03 Other and open repair of direct inguinal hernia with graft 
or Prosthesis 
53.04 Other and open repair of indirect inguinal hernia with graft 
or prosthesis 
53.05 Repair of inguinal hernia with graft or prosthesis, not 
otherwise Specified 
53.10 Bilateral repair of inguinal hernia, not otherwise specified 
53.11 Other and open bilateral repair of direct inguinal hernia 
53.12 Other and open bilateral repair of indirect inguinal hernia 
53.13 Other and open bilateral repair of inguinal hernia, one 
direct and one indirect 
53.14 Other and open bilateral repair of direct inguinal hernia 
with graft or prosthesis 
53.15 Other and open bilateral repair of indirect inguinal hernia 
with graft or prosthesis 
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53.16 Other and open bilateral repair of inguinal hernia, one 
direct and one indirect, with graft or prosthesis 
53.17 Bilateral inguinal hernia repair with graft or prosthesis, not 
otherwise specified 
53.21 Unilateral repair of femoral hernia with graft or prosthesis 
53.29 Other unilateral femoral herniorrhaphy 
53.31 Bilateral repair of femoral hernia with graft or prosthesis 
53.39 Other bilateral femoral herniorrhaphy 

2 โรคถุงน้ำอัณฑะ 
(Hydrocele) 

ICD -10 2010 : – 
ICD –9- CM 2010 :  
61.2 Excision of hydrocele (of tunica vaginalis) 

3 โรคริดสีดวงทวาร 
(Hemorrhoid) 

ICD -10 2010 : – 
ICD –9- CM 2010 :  
49.44 Destruction of hemorrhoids by cryotherapy 
49.45 Ligation of hemorrhoids 
49.46 Excision of hemorrhoids 
49.49 Other procedures on hemorrhoids 

4 ภาวะเลือดออก
ผิดปกติจากมดลกู 
(abnormal uterine 
bleeding) 

ICD -10 2010 : – 
ICD –9- CM 2010 :  
68.16 Closed biopsy of uterus 
68.21 Division of endometrial synechiae 
68.22 Incision or excision of congenital septum of uterus 
68.23 Endometrial ablation 
68.29 Other excision or destruction of lesion of uterus 

5 หลอดเลือดดำใน
หลอดอาหาร และ
กระเพาะอาหารโป่ง
พอง (Esophageal 
varices, Gastric 
varices) 

ICD -10 2010 :  
I85.0 Oesophageal varices with bleeding 
I85.9 Oesophageal varices without bleeding 
I86.4 Gastric varices 
I98.2* Oesophageal varices without bleeding in diseases 
classified elsewhere 
I98.3* Oesophageal varices with bleeding in diseases classified 
elsewhere 
ICD –9- CM 2010 :  
42.33 Endoscopic excision or destruction of lesion or tissue of 
Esophagus 
43.41 Endoscopic excision or destruction of lesion or tissue of 
stomach 
44.43 Endoscopic control of gastric or duodenal bleeding 

6 ภาวะหลอดอาหาร
ตีบ (Esophageal 
stricture) 

ICD -10 2010 : – 
ICD –9- CM 2010 :  
42.92 Dilation of esophagus 
44.22 Endoscopic dilation of pylorus 

7 โรคมะเร็งหลอด
อาหารระยะลุกลามที่

ICD -10 2010 :  
C15   Malignant neoplasm of oesophagus 



-38- 
 

อุดตัน (Obstructive 
esophageal 
cancer/tumor) 

C16   Malignant neoplasm of stomach 
ICD –9- CM 2010 :  
42.33 Endoscopic excision or destruction of lesion or  
 tissue of Esophagus 
42.81 Insertion of permanent tube into esophagus 

8 ติ่งเนื้องอกลำไส้ใหญ่ 
(Colorectal polyp) 

ICD -10 2010 :  
D12.6 Colon, unspecified Polyposis (hereditary) of colon 
K62.0 Anal polyp 
K62.1 Rectal polyp 
K63.5 Polyp of colon 
ICD –9- CM 2010 :  
45.42 Endoscopic polypectomy of large intestine 
45.43 Endoscopic destruction of other lesion or tissue of large 
intestine 

9 นิ่วในท่อน้ำดี (Bile 
duct stone) 

ICD -10 2010 :  
K80.0 Calculus of gallbdr w ac cholecystitis 
K80.1 Calculus of gallbdr w oth cholecystitis 
K80.2 Calculus of gallbdr w/o cholecystitis 
K80.3 Calculus of bile duct w cholangitis 
K80.4 Calculus of bile duct w cholecystitis 
K80.5 Calculus of bile duct w/o cholangitis or cholecystitis 
ICD –9- CM 2010 :  
51.85 Endoscopic sphincterotomy and papillotomy 
51.86 Endoscopic insertion of nasobiliary drainage tube 
51.87 Endoscopic insertion of stent (tube) into bile duct 
51.88 Endoscopic removal of stone(s) from biliary tract 

10 นิ่วในท่อตับอ่อน 
(Pancreatic duct 
stone) 

ICD -10 2010 :  
K86.8 Other specified diseases of pancreas : Calculus 
ICD –9- CM 2010 :  
51.85 Endoscopic sphincterotomy and papillotomy 
52.93 Endoscopic insertion of stent (tube) into pancreatic duct 
52.94 Endoscopic removal of stone(s) from pancreatic duct 

11 ภาวะท่อน้ำดีตีบ 
(Bile duct 
stricture) 

ICD -10 2010 :  
C22.1 Intrahepatic bile duct carcinoma : Cholangiocarcinoma 
C23 Malignant neoplasm of gallbladder 
C24 Malignant neoplasm of other and unspecified parts of 
biliary tract 
C25 Malignant neoplasm of pancreas 
K82.0 Obstruction of gallbladder: Stricture of cystic duct or 
gallbladder without calculus 
K82.8 Other specified diseases of gallbladder: Adhesions of cystic 
duct or gallbladder without calculus 
K83.1 Obstruction of bile duct: Stricture of without bile duct 
calculus 
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K83.8 Other specified diseases of biliary tract: Adhesions of bile 
duct 
K91.8 Other postprocedural disorders of digestive system, not 
elsewhere classified: postoperative bile duct (common), 
(hepatic) stricture 
ICD –9- CM 2010 :  
51.85 Endoscopic sphincterotomy and papillotomy 
51.86 Endoscopic insertion of nasobiliary drainage tube 
51.87 Endoscopic insertion of stent (tube) into bile duct 

12 ภาวะท่อตับออ่นตีบ 
(Pancreatic duct 
stricture) 

ICD -10 2010 :  
C25 Malignant neoplasm of pancreas 
K86.0 Alcohol-induced chronic pancreatitis 
K86.1 Other chronic pancreatitis 
K91.8 Other postprocedural disorders of digestive system, not 
elsewhere classified: postoperative bile duct (common), 
(hepatic) stricture 
ICD –9- CM 2010 :  
52.93 Endoscopic insertion of stent (tube) into  pancreatic duct 
52.97 Endoscopic insertion of nasopancreatic drainage tube 
52.98 Endoscopic dilation of pancreatic duct 

13 สิ่งแปลกปลอมใน
ทางเดินอาหารส่วน
ต้น (Foreign body 
of upper 
Gastrointestinal 
Tract) 

ICD -10 2010 :  
T18.1 Foreign body in oesophagus 
T18.2 Foreign body in stomach 
ICD –9- CM 2010 :  
98.02 Removal of intraluminal foreign body from esophagus 
without incision 
98.03 Removal of intraluminal foreign body from stomach and 
small intestine without incision 

14 การผ่าตัดต้อเนื้อ 
(Pterygium Excision 
with graft) 

ICD -10 2010 :  
H11.0 Pterygium 
ICD –9- CM 2010 :  
11.31 Transposition of pterygium 
11.32 Excision of pterygium with corneal graft 
11.39 Other excision of pterygium + 10.44 Other free graft to 
conjunctiva 

15 การทำหมันหญิง 
(Female 
sterilization) 

ICD -10 2010 :  
Z30.2 Sterilization 
ICD –9- CM 2010 :  
66.29 Other bilateral endoscopic destruction or occlusion of 
fallopian tubes 
66.31 Other bilateral ligation and crushing of fallopian tubes 
66.32 Other bilateral ligation and division of fallopian tubes 
Pomeroy operation 
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66.39 Other bilateral destruction or occlusion of fallopian tubes 
Female sterilization operation NOS 

16 การจัดกระดูกหักให้
เข้าที่โดยการผ่าตัด
ผ่านผิวหนังด้วยแผล
ขนาดเล็ก 
(Percutaneous 
fracture fixation) 

ICD -10 2010 :  
S42.1 Fracture of scapula 
S42.2 Fracture of upper end of humerus 
S42.3 Fracture of shaft of humerus 
S42.4 Fracture of lower end of humerus 
S42.7 Multiple fractures of clavicle, scapula and humerus 
S42.8 Fracture of other parts of shoulder and upper arm 
S42.9 Fracture of shoulder girdle, part unspecified 
S52.0 Fracture of upper end of ulna 
S52.1 Fracture of upper end of radius 
S52.2 Fracture of shaft of ulna 
S52.3 Fracture of shaft of radius 
S52.4 Fracture of shafts of both ulna and radius 
S52.5 Fracture of lower end of radius 
S52.6 Fracture of lower end of both ulna and radius 
S52.7 Multiple fractures of forearm 
S52.8 Fracture of other parts of forearm 
S52.9 Fracture of forearm, part unspecified 
S62.0 Fracture of navicular [scaphoid] bone of hand 
S62.1 Fracture of other carpal bone(s) 
S62.4 Multiple fractures of metacarpal bones 
S62.7 Multiple fractures of fingers 
S82.0 Fracture of patella 
S82.1 Fracture of upper end of tibia 
S82.2 Fracture of shaft of tibia 
S82.3 Fracture of lower end of tibia 
S82.4 Fracture of fibula alone 
S82.5 Fracture of medial malleolus 
S82.6 Fracture of lateral malleolus 
S82.7 Multiple fractures of lower leg 
S82.8 Fractures of other parts of lower leg 
S82.9 Fracture of lower leg, part unspecified 
S92.0 Fracture of calcaneus 
S92.1 Fracture of talus Astragalus 
S92.2 Fracture of other tarsal bone(s) 
S92.7 Multiple fractures of foot 
ICD –9- CM 2010 :  
78.1 Application of external fixator device 

17 ฝีคัณฑสูตร (Fistula 
in ano) 

ICD -10 2010 :  
K60.3 Anal fistula 
ICD –9- CM 2010 :  
49.11 Anal fistulotomy 
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49.12 Anal fistulectomy 
18 ฝีรอบไส้ตรง ทวาร

หนัก (Perirectal, 
Perianal abscess) 

ICD -10 2010 :  
K61.0 Anal abscess 
K61.1 Rectal abscess 
K61.2 Anorectal abscess 
K61.3 Ischiorectal abscess 
K61.4 Intrasphincteric abscess 
ICD –9- CM 2010 :  
49.01 Incision of perianal abscess 
49.02 Other incision of perianal tissue 

19 ฝีเต้านม (Breast 
abscess) 

ICD -10 2010 :  
N61 Inflammatory disorders of breast 
O91.1 Abscess of breast associated with childbirth 
ICD –9- CM 2010 :  
85.0 Mastotomy 

20 นิ่วในกระเพาะ
ปัสสาวะ (Vesicle 
stone) 

ICD -10 2010 :  
N21.0 Calculus in bladder 
ICD –9- CM 2010 :  
57.0 Transurethral clearance of bladder 

21 นิ่วในท่อไต 
(Ureteric stone) 

ICD -10 2010 :  
N20.1 Calculus of ureter 
ICD –9- CM 2010 :  
56.0 Transurethral removal of obstruction from ureter and renal 
pelvis 

22 นิ่วในท่อปัสสาวะ 
(Urethral stone) 

ICD -10 2010 :  
N21.1 Calculus in urethra 
ICD –9- CM 2010 :  
58.0 Urethrotomy 
58.1 Urethral meatotomy 

23 ท่อปัสสาวะตบี 
(Urethral stricture) 

ICD -10 2010 :  
N35.0 Post-traumatic urethral stricture 
N35.1 Postinfective urethral stricture, not elsewhere classified 
N35.8 Other urethral stricture 
N35.9 Urethral stricture, unspecified 
ICD –9- CM 2010 :  
58.5 Release of urethral stricture 

24 แผลฉีก หรอืแผลปริที่
ขอบทวาร (Anal 
fissure) 

ICD -10 2010 :  
K60.0 Acute anal fissure 
K60.1 Chronic anal fissure 
K60.2 Anal fissure, unspecified 
ICD –9- CM 2010 :  
49.51 Left lateral anal sphincterotomy 
49.52 Posterior anal sphincterotomy 
49.59 Other anal sphincterotomy 
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25 ความผิดปกติของ
อัณฑะที่ได้รับการตัด
ลูกอัณฑะ 
(Orchidectomy) 

ICD -10 2010 :  
C61 Malignant neoplasm of prostate 
D29.2 Benign neoplasm of Testis 
N40 Hyperplasia of prostate 
N44 Torsion of testis 
N45.0 Orchitis, epididymitis and epididymo-orchitis with abscess 
N45.9 Orchitis, epididymitis and epididymo-orchitis without 
abscess 
N50.0 Other disorders of Atrophy of testis 
N50.1 Other disorders of Vascular disorders of male genital 
organs 
N50.8 Other specified disorders of male genital organs 
N50.9 Disorder of male genital organs, unspecified 
Q53.1 Undescended testicle, unilateral 
Q53.2 Undescended testicle, bilateral 
Q55.2 Other congenital malformations of testis and scrotum 
ICD –9- CM 2010 :  
62.3   Unilateral orchiectomy 
62.41 Removal of both testes at same operative episode 
Bilateral orchidectomy NOS 
62.42 Removal of remaining testis Removal of solitary testis 

26 การส่องกล้องตรวจ
โพรงมดลูก และการ
ผ่าตัด 
(Hysteroscopy) 
เพื่อรักษาความ
ผิดปกติ ของอวัยวะ
ในอุ้งเชิงกราน 

ICD -10 2010 :  
D07.0 Carcinoma in situ of other and unspecified genital organs : 
Endometrium 
D25.0 Submucous leiomyoma of uterus 
D25.2 Subserosal leiomyoma of uterus 
D26    Other benign neoplasms of uterus 
D26.0 Cervix uteri 
D26.1 Corpus uteri 
D26.7 Other parts of uterus 
D26.9 Uterus, unspecified 
D39.0 Neoplasm of uncertain or unknown behaviour of female 
genital organs : Uterus 
N71.0 Acute inflammatory disease of uterus 
N80.0 Endometriosis of uterus 
N80.1 Endometriosis of ovary 
N80.9 Endometriosis, unspecified 
N84    Polyp of female genital tract 
N84.0 Polyp of corpus uteri 
N84.1 Polyp of cervix uteri 
N84.2 Polyp of vagina 
N84.3 Polyp of vulva 
N84.8 Polyp of other parts of female genital tract 
N84.9 Polyp of female genital tract, unspecified 
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N85    Other noninflammatory disorders of uterus, except cervix 
N85.0 Endometrial glandular hyperplasia 
N85.1 Endometrial adenomatous hyperplasia 
N85.2 Hypertrophy of uterus 
N85.3 Subinvolution of uterus 
N85.4 Malposition of uterus 
N85.5 Inversion of uterus 
N85.6 Intrauterine synechiae 
N85.7 Haematometra 
N85.8 Other specified noninflammatory disorders of uterus 
N85.9 Noninflammatory disorder of uterus, unspecified 
N91    Absent, scanty and rare menstruation 
N92    Excessive, frequent and irregular menstruation 
N93    Other abnormal uterine and vaginal bleeding 
N94    Pain and other conditions associated with female genital 
organs and menstrual cycle 
N95   Menopausal and other perimenopausal disorders 
N96   Habitual aborter 
N97   Female infertility 
N98   Noninflammatory disorders of female genital tract 
ICD –9- CM 2010 :  
68.12  Hysteroscopy 

27 การตัดนิ้วมือ 
(Amputation 
Finger) 

ICD -10 2010 :  
C43.6 Malignant melanoma of upper limb, including shoulder 
E10.5 Insulin-dependent diabetes mellitus With peripheral 
circulatory complications 
E10.7 Insulin-dependent diabetes mellitus with multiple 
complications 
E11.5 Non-insulin-dependent diabetes mellitus with peripheral 
circulatory complications 
E11.7 Non-insulin-dependent diabetes mellitus with multiple 
complications 
E13.5 Other specified diabetes mellitus with peripheral 
circulatory complications 
E13.7 Other specified diabetes mellitus with multiple 
complications 
E14.5    Unspecified diabetes mellitus with peripheral circulatory 
complications 
E14.7    Unspecified diabetes mellitus with multiple 
complications 
M86.44 Chronic osteomyelitis with draining sinus: Hand, carpus, 
fingers, metacarpus, joints between these bones 
M72.6  Necrotizing fasciitis 
R02     Gangrene, not elsewhere classified 
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S61.1   Open wound of finger(s) with damage to nail 
S62.61 Fracture of another finger: Open 
S62.71 Multiple fractures of fingers: Open 
S62.81 Fracture of other and unspecified parts of wrist and 
hand: Open 
S68.0 Traumatic amputation of thumb (complete) (partial) 
S68.1 Traumatic amputation of other single finger (complete) 
(partial) 
S68.2 Traumatic amputation of two or more fingers alone 
(complete) (partial) 
T23.3 Burn of third degree of wrist and hand 
T79.3 Post-traumatic wound infection, not elsewhere classified 
T84.6 Infection and inflammatory reaction due to internal 
fixation device [any site] 
ICD –9- CM 2010 :  
84.01 Amputation and disarticulation of finger 

28 การผ่าตัดก้อนโรคที่
เต้านม (Wide 
Excision Breast 
mass) 

ICD -10 2010 :  
C50    Malignant neoplasm of breast 
C50.0 Nipple and areola 
C50.1 Central portion of breast 
C50.2 Upper-inner quadrant of breast 
C50.3 Lower-inner quadrant of breast 
C50.4 Upper-outer quadrant of breast 
C50.5 Lower-outer quadrant of breast 
C50.6 Axillary tail of breast 
C50.8 Overlapping lesion of breast 
C50.9 Breast, unspecified 
D05    Carcinoma in situ of breast 
D05.0 Lobular carcinoma in situ 
D05.1 Intraductal carcinoma in situ 
D05.7 Other carcinoma in situ of breast 
D05.9 Carcinoma in situ of breast, unspecified 
D48.6 Neoplasm of uncertain or unknown behaviour of other 
and unspecified sites 
ICD –9- CM 2010 :  
85.21 Local excision of lesion of breast 

29 ความผิดปกติของเต้า
นมที่รักษาด้วยการ
ผ่าตัดเต้านมออก
ทั้งหมด (Simple 
Mastectomy) 

ICD -10 2010 :  
C50    Malignant neoplasm of breast 
C50.0 Nipple and areola 
C50.1 Central portion of breast 
C50.2 Upper-inner quadrant of breast 
C50.3 Lower-inner quadrant of breast 
C50.4 Upper-outer quadrant of breast 
C50.5 Lower-outer quadrant of breast 
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C50.6 Axillary tail of breast 
C50.8 Overlapping lesion of breast 
C50.9 Breast, unspecified 
D05   Carcinoma in situ of breast 
D05.0 Lobular carcinoma in situ 
D05.1 Intraductal carcinoma in situ 
D05.7 Other carcinoma in situ of breast 
D05.9 Carcinoma in situ of breast, unspecified 
D24    Benign neoplasm of breast 
N60.1 Diffuse cystic mastopathy 
N60.3 Fibrosclerosis of breast 
N62    Hypertrophy of breast 
Q83.1 Accessory breast 
ICD –9- CM 2010 :  
85.41 Unilateral simple mastectomy 

30 การรักษามะเร็งเต้า
นมโดยการผา่ตัดแบบ
สงวนเต้า (Breast 
Conservative 
Surgery) 

ICD -10 2010 :  
C50    Malignant neoplasm of breast 
C50.0 Nipple and areola 
C50.1 Central portion of breast 
C50.2 Upper-inner quadrant of breast 
C50.3 Lower-inner quadrant of breast 
C50.4 Upper-outer quadrant of breast 
C50.5 Lower-outer quadrant of breast 
C50.6 Axillary tail of breast 
C50.8 Overlapping lesion of breast 
C50.9 Breast, unspecified 
D05 Carcinoma in situ of breast 
D05.0 Lobular carcinoma in situ 
D05.1 Intraductal carcinoma in situ 
D05.7 Other carcinoma in situ of breast 
D05.9 Carcinoma in situ of breast, unspecified 
ICD –9- CM 2010 :  
85.22 Resection of quadrant of breast 
85.23 Subtotal mastectomy 

31 ภาวะลิ้นติด 
(Tongue tie 
Release) 

ICD -10 2010 :  
Q38.1   Ankyloglossia 
ICD –9- CM 2010 :  
25.91   Lingual frenotomy 
25.92   Lingual frenectomy 
27.91   Labial frenectomy 

32 การตัดนิ้วเท้าในแผล
เบาหวานและเนื้อ
ตายที่เท้า (Diabetic 

ICD -10 2010 :  
กลุ่มที่ 1 
Pdx : 
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foot With 
gangrene) 

E10.4 Insulin-dependent diabetes mellitus with neurological 
complications หรือ 
E11.4 Non-insulin-dependent diabetes mellitus with neurological 
complications หรือ 
E12.4 Malnutrition-related diabetes mellitus with neurological 
complications หรือ 
E13.4 Other specified diabetes mellitus with neurological 
complications หรือ 
E14.4 Unspecified diabetes mellitus with neurological 
complications 
และ Sdx : 
I79.2* Peripheral angiopathy in diseases classified elsewhere 
กลุ่มที่ 2 
Pdx :  
E10.5 Insulin-dependent diabetes mellitus with peripheral 
circulatory complications หรือ 
E11.5 Non-insulin-dependent diabetes mellitus with peripheral 
circulatory complications หรือ 
E12.5 Malnutrition-related diabetes mellitus with peripheral 
circulatory complications หรือ 
E13.5 Other specified diabetes mellitus with peripheral 
circulatory complications หรือ 
E14.5 Unspecified diabetes mellitus with peripheral circulatory 
complications หรือ 
I74.3 Embolism and thrombosis of arteries of lower extremities 
 
กลุ่มที่ 3 
Pdx : 
L02.4 Cutaneous abscess, furuncle and carbuncle of limb หรือ 
L03.0 Cellulitis of finger and toe หรือ 
L03.1 Cellulitis of other parts of limb 
และ Sdx : 
E10.9 Insulin-dependent diabetes mellitus Without 
complications หรือ 
E11.9 Non-insulin-dependent diabetes mellitus Without 
complications หรือ 
E12.9 Malnutrition-related diabetes mellitus Without 
complications หรือ 
E13.9 Other specified diabetes mellitus Without complications 
หรือ 
E14.9 Unspecified diabetes mellitus Without complications 
ICD –9- CM 2010 :  
84.11  Amputation of toe 
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33 การปลูกถา่ยผวิหนัง
ใน Granulation 
Wound 

ICD -10 2010 :  
M79.8   Other specified soft tissue disorders 
ICD –9- CM 2010 :  
86.60   Free skin graft, not otherwise specified 
86.66   Homograft to skin 
86.69   Other skin graft to other sites 

34 การทำผ่าตัดเส้น
เลือดขอด (Varicose 
vein) 

ICD -10 2010 :  
I83.0 Varicose veins of lower extremities with ulcer 
I83.1 Varicose veins of lower extremities with   
 inflammation 
I83.2 Varicose veins of lower extremities with both    
       ulcer and inflammation 
I83.9 Varicose veins of lower extremities without ulcer  
       or inflammation 
ICD –9- CM 2010 :  
38.59  Ligation and stripping of varicose veins LOWER LIMB 
38.89 Other surgical occlusion of vessels 

35 การขลิบผิวหนังหุ้ม
ปลายอวัยวะเพศชาย 
(Phimosis, 
Paraphimosis) 

ICD -10 2010 :  
N47   Redundant prepuce, phimosis and paraphimosis 
ICD –9- CM 2010 :  
64.0  Circumcision 

36 การผ่าตัดนิ่วและการ
อุดตันของทางเดิน
ปัสสาวะ 
(Obstructive 
uropathy) 

ICD -10 2010 :  
N13.0 Hydronephrosis with ureteropelvic junction obstruction 
N13.1 Hydronephrosis with ureteral stricture, not elsewhere 
classified 
N13.2 Hydronephrosis with renal and ureteral calculous 
obstruction 
N13.3 Other and unspecified hydronephrosis 
N13.4 Hydroureter 
N13.5 Kinking and stricture of ureter without hydronephrosis 
N13.6 Pyonephrosis 
N13.7 Vesicoureteral-reflux-associated uropathy 
N13.8 Other obstructive and reflux uropathy 
N13.9 Obstructive and reflux uropathy, unspecified 
ICD –9- CM 2010 :  
55.03 Percutaneous nephrostomy without fragmentation 
55.04 Percutaneous nephrostomy with fragmentation 

37 การผ่าตัดเส้นเลือด
ขอดบริเวณถุงอัณฑะ 
(Varicocele) 

ICD -10 2010 :  
I86.1 Scrotal varices 
ICD –9- CM 2010 :  
63.1 Excision of varicocele and hydrocele of spermatic cord 

38 การผ่าตัดปะแก้วหู 
เพื่อรักษาหูชั้นกลาง 
(Chronic otitis 

ICD -10 2010 :  
H65.2 Chronic serous otitis media 
H65.3 Chronic mucoid otitis media 
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media, Perforated 
tympanic 
membrane, 
atelectatic otitis 
media, adhesive 
otitis media) 

H65.4 Other chronic nonsuppurative otitis media 
H66.9 Otitis media, unspecified 
H72.0 Central perforation of tympanic membrane 
H72.1 Attic perforation of tympanic membrane 
H72.2 Other marginal perforations of tympanic membrane 
H72.8 Other perforations of tympanic membrane 
H72.9 Perforation of tympanic membrane, unspecified 
H73.8 Other specified disorders of tympanic membrane 
H73.9 Disorder of tympanic membrane, unspecified 
H74.1 Adhesive middle ear disease 
ICD –9- CM 2010 :  
19.4 Myringoplasty Tympanoplasty (type I) 
19.52 Type II tympanoplasty 
19.53 Type III tympanoplasty 
19.54 Type IV tympanoplasty 
19.55 Type V tympanoplasty 
19.6 Revision of tympanoplasty 

39 การผ่าตัดเพื่อรักษา
เนื้องอกที่กล่องเสียง
(Laryngotracheal 
stenosis, 
tumor/cyst at 
larynx 
hypopharynx base 
of tongue) 

ICD -10 2010 :  
D14   Benign neoplasm of middle ear and respiratory     
  system 
D14.1 Larynx 
D14.2 Trachea 
D37   Neoplasm of uncertain or unknown behavior of oral cavity 
and digestive organs 
D37.0 Lip, oral cavity, and pharynx 
D38    Neoplasm of uncertain or unknown behavior of   
     middle ear and respiratory and intrathoracic organs 
D38.0 Larynx 
D38.1 Trachea, bronchus, and lung 
J38.1  Polyp of vocal cord and larynx 
J38.6  Stenosis of larynx 
J38.7  Other diseases of larynx 
J39.2  Other diseases of pharynx 
Q31.8 Other congenital malformations of larynx 
Q31.9 Congenital malformation of larynx, unspecified 
Q34.8 Other specified congenital malformations of respiratory 
system 
ICD –9- CM 2010 :  
30.09 Other excision or destruction of lesion or tissue of larynx 
31.42 Laryngoscopy and other tracheoscopy 
31.92 Lysis of adhesions of trachea or larynx 

40 การผา่ตัดเพื่อการรกัษา
โรคจมูกอักเสบเรือ้รัง 

ICD -10 2010 :  
J34.3   Hypertrophy of nasal turbinates’ 
ICD –9- CM 2010 :  
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(Hypertrophy of 
turbinate) 

21.87  Other rhinoplasty 

41 การผ่าตัดรักษาโรค
เกี่ยวกบัต่อมบารโ์ธ
ลิน (Cyst/abscess 
of Bartholin’s 
gland) (ถุงน้ำบาร์โธ
ลิน หรือถุงหนองต่อม
บาร์โธลิน) 

ICD -10 2010 :  
N75.0 Cyst of Bartholin's gland 
N75.1 Abscess of Bartholin's gland 
ICD –9- CM 2010 :  
71.21 Percutaneous aspiration of Bartholin's gland (cyst) 
71.22 Incision of Bartholin's gland (cyst) 
71.23 Marsupialization of Bartholin's gland (cyst) 
71.24 Excision or other destruction of Bartholin's gland (cyst) 
71.29 Other operations on Bartholin's gland 

42 การตัดติ่งเนื้อหรือ
เนื้องอกในโพรง
มดลูก (Submucous 
myoma uteri, 
polyp of corpus 
uteri) (เนื้องอก
กล้ามเน้ือมดลูกใน
โพรงมดลูก และติ่ง
เนื้อเยื่อบุโพรงมดลูก) 

ICD -10 2010 :  
D25.0 Submucous leiomyoma of uterus 
D25.1 Intramural leiomyoma of uterus 
D25.2 Subserosa leiomyoma of uterus 
D25.9 Leiomyoma of uterus, unspecified 
N84.0 Polyp of corpus uteri 
ICD –9- CM 2010 :  
68.29 Other excision or destruction of lesion of uterus 

43 การส่องกล้องใส่สาย
ให้อาหารทางหน้า
ท้อง 
(Percutaneous 
Endoscopic 
Gastrostomy: PEG) 

ICD -10 2010 :  
R63.3 Feeding difficulties and mismanagement ,Feeding problem 
NOS (เป็นโรคร่วม) 
ICD –9- CM 2010 :  
43.11 Percutaneous endoscopic gastrostomy 

44 การส่องกล้องใช้เข็ม
เจาะดูดชิ้นเนื้อ
บริเวณตับอ่อนนำ
ทางด้วยกล้องคลื่น
เสียงความถี่สูง 
[EUS-FNB 
(endoscopic 
ultrasound-guided 
fine needle 
biopsy) pancreas] 

ICD -10 2010 :  
C25.9 Malignant neoplasm of pancreas 
K86.9 Disease of pancreas, unspecified (Mass of pancreas) 
ICD –9- CM 2010 :  
52.11 closed biopsy of pancreas 

45 การส่องกล้องใช้เข็ม
เจาะดูดชิ้นเนื้อ
บริเวณตับนำทางด้วย
กล้องคลื่นเสียง
ความถี่สูง 
[EUS-FNB 
(endoscopic 
ultrasound-guided 

ICD -10 2010 :  
C22.0 Liver cell carcinoma 
C22.1 Intrahepatic bile duct carcinoma 
C22.2 Hepatoblastoma 
C22.7 Other specified carcinomas of liver 
C22.9 Liver, unspecified 
C78.7 Secondary malignant neoplasm of liver and intrahepatic 
bile duct 
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fine needle 
biopsy) liver] 

D13.4 benign neoplasm of liver 
ICD –9- CM 2010 :  
50.11 closed biopsy of liver 

46 การฉีดสารฟิลเลอร์ที่
เส้นเสียง (Injection 
laryngoplasty) 

ICD -10 2010 :  
J38.0 Paralysis of vocal cords and larynx 
J38.3 Other diseases of vocal cords 
ICD –9- CM 2010 :  
31.0 Injection of larynx 

47 การผ่าตัดส่องกล้อง
เพื่อรักษาพยาธิสภาพ
ที่กล่องเสียง 
(Endoscopic 
laryngeal surgery)  
 

ICD -10 2010 :  
D14.1 Larynx 
D14.2 Trachea 
D14.3 Bronchus and lung 
J38.1 Polyp of vocal cord and larynx 
J38.2 Nodules of vocal cords 
J38.3 Other diseases of vocal cords 
J38.6 Stenosis of larynx 
J38.7 Other diseases of larynx 
J95.5 Postprocedural subglottic stenosis 
J95.8 Other postprocedural respiratory disorders 
J95.9 Postprocedural respiratory disorder, unspecified 
ICD –9- CM 2010 :  
30.09 Other excision or destruction of lesion or tissue of larynx 
31.92 Lysis of adhesions of trachea or larynx 
31.93 Replacement of laryngeal or tracheal stent 
31.98 Other operations on larynx 
31.43 Closed [endoscopic] biopsy of larynx 
31.44 Closed [endoscopic] biopsy of trachea 

48 การผ่าตัดปะเยื่อแก้วหู 
(Tympanoplasty) 

ICD -10 2010 :  
H65.4 Other chronic nonsuppurative otitis media 
H66.9 Otitis media, unspecified 
H72.0 Central perforation of tympanic membrane 
H72.2 Other marginal perforations of tympanic membrane 
H72.8 Other perforations of tympanic membrane 
H72.9 Perforation of tympanic membrane, unspecified 
H73.8 Other specified disorders of tympanic membrane 
H73.9 Disorder of tympanic membrane, unspecified 
ICD –9- CM 2010 :  
19.4 Myringoplasty Tympanoplasty (type I) 
19.52 Type II tympanoplasty 
19.6 Revision of tympanoplasty 

49 การวางสายเพื่อการ
ล้างไตในช่องท้อง 
(Tenckhoff 
catheter) 

ICD -10 2010 :  
N18.5   Chronic kidney disease, stage 5 
ICD –9- CM 2010 :  
54.93   Creation of cutaneoperitoneal fistula 
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50 การส่องกล้องตรวจ
ลำไส้ใหญ่ 
(Colonoscopy) ใน
กลุ่มความเส่ียงสูง 

ICD -10 2010 :  
R19.5   Other faecal abnormalities 
ICD –9- CM 2010 :  
45.23   Colonoscopy 

51 การตัดปากมดลกูด้วย
ห่วงไฟฟ้า (Loop 
Electrosurgical 
Excision 
procedure) 

ICD -10 2010 :  
N87.1 Moderate cervical dysplasia 
N87.2 Severe cervical dysplasia, notelsewhere classified 
N87.9 Dysplasia of cervix uteri,unspecified 
D06.1 Carcinoma in situ of Exocervix 
D06.7 Carcinoma in situ of Other parts of cervix 
D06.9 Carcinoma in situ of Cervix, unspecified 
ICD –9- CM 2010 :  
67.2   Conization of cervix 

52 การผ่าตัดโรคจอตา
และวุ้นตา 
(Vitreoretinal 
surgery) 

ICD -10 2010 :  
H31.3 Choroidal haemorrhage and rupture 
H31.4 Choroidal detachment 
H33.0 Retinal detachment with retinal break 
H33.2 Serous retinal detachment 
H33.3 Retinal breaks without detachment 
H33.4 Traction detachment of retina 
H35.1 Retinopathy of prematurity 
H35.2 Other proliferative retinopathy 
H35.3 Degeneration of macula and posterior pole 
H36.02 Proliferative diabetic retinopathy 
H43.0 Vitreous prolapse 
H43.1 Vitreous haemorrhage 
H43.2 Crystalline deposits in vitreous body 
H43.3 Other vitreous opacities 
H43.8 Other disorders of vitreous body 
H44.0 Purulent endophthalmitis 
H44.1 Other endophthalmitis 
H44.2 Degenerative myopia 
H44.4 Hypotony of eye 
H44.6 Retained (old) intraocular foreign body, magnetic 
H44.7 Retained (old) intraocular foreign body, nonmagnetic 
H45.0 Vitreous haemorrhage in diseases classified elsewhere 
H45.1 Endophthalmitis in diseases classified elsewhere 
H27.1 Dislocation of lens 
Y77.2 Ophthalmic prosthetic and implants associated with 
adverse incidents 
ICD –9- CM 2010 :  
13.42 Mechanical phacofragmentation and aspiration of cataract 
by posterior route 
13.64 Discission of secondary membrane [after cataract] 
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13.65 Excision of secondary membrane [after cataract] 
13.72 Secondary insertion of intraocular lens prosthesis 
13.8   Removal of implanted lens 
14.00 Removal of foreign body from posterior segment of eye, 
not otherwise specified 
14.01 Removal of foreign body from posterior segment of eye 
with use of magnet 
14.02 Removal of foreign body from posterior segment of eye 
without use of magnet 
14.11 Diagnostic aspiration of vitreous + 14.74 Other mechanical 
vitrectomy 
14.19 Other diagnostic procedures on retina, choroids, vitreous, 
and posterior chamber + 14.74 Other mechanical vitrectomy 
14.21 Destruction of chorioretinal lesion by diathermy 
14.22 Destruction of chorioretinal lesion by cryotherapy 
14.24 Destruction of chorioretinal lesion by laser 
photocoagulation (ต้องมี ICD10 เปน็ H35.1) 
14.24 Destruction of chorioretinal lesion by laser 
photocoagulation + 14.74 Other mechanical vitrectomy 
14.25 Destruction of chorioretinal lesion by photocoagulation of 
unspecified type + 14.74 Other mechanical vitrectomy 
14.26 Destruction of chorioretinal lesion by radiation therapy 
14.27 Destruction of chorioretinal lesion by implantation of 
radiation source 
14.29 Other destruction of chorioretinal lesion 
14.31 Repair of retina tear by diathermy 
14.32 Repair of retina tear by cryotherapy 
14.34 Repair of retina tear by laser photocoagulation + 14.74 
Other mechanical vitrectomy 
14.35 Repair of retina tear by photocoagulation of unspecified 
type + 14.74 Other mechanical vitrectomy 
14.39 Other repair of retinal tear + 14.74 Other mechanical 
vitrectomy 
14.41 Scleral buckling with implant 
14.49 Other scleral buckling 
14.51 Repair of retinal detachment with diathermy 
14.52 Repair of retinal detachment with cryotherapy 
14.54 Repair of retinal detachment with laser photocoagulation 
14.55 Repair of retinal detachment with photocoagulation of 
unspecified type 
14.6   Removal of surgically implanted material from posterior 
segment of eye 
14.72 Other removal of vitreous 
14.74 Other mechanical vitrectomy 
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14.75 Injection of vitreous substitute + 14.74 Other mechanical 
vitrectomy 
14.79 Other operations on vitreous (กรณีฉีดยา Anti AVGF เข้าวุ้นตา 
ต้องมี 99.25 หรือ 99.28 ร่วมกับ 14.74 Other mechanical 
vitrectomy) 
14.9   Other operations on retina, choroids, and posterior 
chamber 

53 การผ่าตัดเพื่อ
เปิดทางระบายน้ำ
จากช่องหนา้ลูกตาไป
ใต้เยื่อบุตา 
(Trabeculectomy) 

ICD -10 2010 :  
H40.1   Primary open-angle glaucoma 
H40.2   Primary angle-closure glaucoma 
H40.3   Glaucoma secondary to eye trauma 
H40.4   Glaucoma secondary to eye inflammation 
H40.5   Glaucoma secondary to other eye disorders 
H40.6   Glaucoma secondary to drugs 
H40.8   Other glaucoma 
H42.0* Glaucoma in endocrine, nutritional and metabolic 
diseases (E85.-†, E72.0†) 
H42.8*  Glaucoma in other diseases classified (B73†) 
ICD –9- CM 2010 :  
12.64  Trabeculectomy ab externo 

54 การผ่าตัดเพื่อใส่ท่อ
ระบายนำ้จากช่อง
หน้าม่านตาไปใต ้
เยื่อบุตา (Tube 
shunt surgery) 

ICD -10 2010 :  
H40.1  Primary open-angle glaucoma 
H40.2  Primary angle-closure glaucoma 
H40.3  Glaucoma secondary to eye trauma 
H40.4  Glaucoma secondary to eye inflammation 
H40.5  Glaucoma secondary to other eye disorders 
H40.6  Glaucoma secondary to drugs 
H40.8  Other glaucoma 
H42.0* Glaucoma in endocrine, nutritional and    
 metabolic diseases (E85.-†, E72.0†) 
H42.8* Glaucoma in other diseases classified (B73†) 
ICD –9- CM 2010 :  
12.69  Other fistulizing procedure 
(ถ้า ICD9CM 2015 ใช้ 12.67 Insertion of aqueous drainage device) 

55 การผ่าตัดเบ้าตา 
(Orbital surgery) 

ICD -10 2010 :  
H05.1 Chronic inflammatory disorders of orbit IOI (idiopathic 
orbital inflammation) 
H44.1 Other endophthalmitis Non-infectious 
H44.5 Degenerated conditions of globe 
C69.0 Malignant neoplasm of choroid 
C69.4 Malignant neoplasm of ciliary body 
C69.6 Malignant neoplasm of orbit 
C69.9 Malignant neoplasm of eye, unspecified 
D31.5 Benign neoplasm of orbit, unspecified 
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ICD –9- CM 2010 :  
16.22 Diagnostic aspiration of orbit 
16.23 Biopsy of eyeball and orbit 
16.31 Removal of ocular contents with synchronous implant 
into scleral shell 
16.39 Other evisceration of eyeball 
16.41 Enucleation of eyeball with synchronous implant into 
Tenon’s capsule with attachment of muscles 
16.42 Enucleation of eyeball with other synchronous implant 
16.49 Other enucleation of eyeball 
16.92 Excision of lesion of orbit 

56 การผ่าตัดเปลือกตา 
(Eyelid surgery) 
(เพื่อการรักษา
เท่านั้น) 

ICD -10 2010 :  
H02.0 Entropion and trichiasis of eyelid 
H02.1 Ectropion of eyelid 
H02.4 Ptosis of eyelid 
H02.5 Other disorders affecting eyelid function 
C43.1 Malignant melanoma of eyelid, including canthus 
C44.1 Other malignant neoplasms of skin of eyelid, including 
canthus 
C69.8 Malignant neoplasm of overlapping lesion of eye and 
adnexa 
D03.1 Melanoma in situ of eyelid, including canthus 
D04.1 Carcinoma in situ of skin of eyelid, including canthus 
D21.0 Benign neoplasm of connective and other soft tissue of 
head, face and neck 
ICD –9- CM 2010 :  
08.23 Excision of major lesion of eyelid, partial-thickness + 08.6 
Reconstruction of eyelid with flaps or grafts หรือ + 08.7 Other 
reconstruction of eyelid 
08.24 Excision of major lesion of eyelid, full-thickness + 08.6 
Reconstruction of eyelid with flaps or grafts หรือ + 08.7 Other 
reconstruction of eyelid 
08.3   Repair of blepharoptosis and lid retraction 
08.42 Repair of entropion or ectropion by suture technique 
epiblepharon correction 
08.43 Repair of entropion or ectropion with wedge resection 
08.44 Repair of entropion or ectropion with lid reconstruction 
Hughes procedure 
08.49 Other repair of entropion or ectropion 
08.61 Reconstruction of eyelid with skin flap or graft 
08.62 Reconstruction of eyelid with mucous membrane flap or 
graft 
08.63 Reconstruction of eyelid with hair follicle graft 
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08.64 Reconstruction of eyelid with tarsoconjunctival 
flapTransfer of tarsoconjunctival flap from opposing lid 
08.69 Other reconstruction of eyelid with flaps or grafts 
08.70 Reconstruction of eyelid, not otherwise specified 
08.71 Reconstruction of eyelid involving lid margin, partial-
thickness 
08.72 Other reconstruction of eyelid, partial-thickness 
08.73 Reconstruction of eyelid involving lid margin, full-thickness 
correction-lid-coloboma 
08.74 Other reconstruction of eyelid, full-thickness 
08.81 Linear repair of laceration of eyelid or eyebrow 
08.82 Repair of laceration involving lid margin, partial-thickness 
08.83 Other repair of laceration of eyelid, partial-thickness 
08.84 Repair of laceration involving lid margin, full-thickness 
08.85 Other repair of laceration of eyelid, full-thickness 

57 การผ่าตัดระบบนำ้ตา 
(Lacrimal surgery) 

ICD -10 2010 :  
H04.0 Dacryoadenitis 
H04.4 Chronic inflammation of lacrimal passages 
H04.5 Stenosis and insufficiency of lacrimal passages NLDO 
H04.6 Other changes in lacrimal passages Lacrimal fistula 
Q10.5 Congenital stenosis and stricture of lacrimal duct 
S01.1 Open wound of eyelid and periocular area with or without 
involvement of lacrimal passages 
C69.5 Malignant neoplasm of lacrimal gland and duct 
D31.5 Benign neoplasm of lacrimal gland and duct 
ICD –9- CM 2010 :  
09.11 Biopsy of lacrimal gland 
09.12 Biopsy of lacrimal sac 
09.43 Probing of nasolacrimal duct 
09.44 Intubation of nasolacrimal duct 
09.6  Excision of lacrimal sac and passage fistulectomy sac 
09.73 Repair of canaliculus 
09.81 Dacryocystorhinostomy [DCR] 
09.82 Conjunctivocystorhinostomy 
09.83 Conjunctivorhinostomy with insertion of tube or stent 

58 การผ่าตัดแก้ไขหนัง
ตาหย่อน 
(Rhytidectomy/ 
Blepharoplasty) 
(เฉพาะกรณีอายุ 60 
ปีขึ้นไปเพื่อการรักษา
เท่านั้น) 

ICD -10 2010 :  
H02.3   Blepharochalasis / Dermatochalasis 
ICD –9- CM 2010 :  
08.87   Upper eyelid rhytidectomy 
08.70   Reconstruction of eyelid, NOS Eyebrow lift 

59 การผ่าตัดโดยวิธกีาร
ฉายแสงเพื่อเสริม

ICD -10 2010 :  
H18.6  Keratoconus 
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ความแข็งแรงของ
กระจกตา (Corneal 
Collagen Cross 
Linking) 

H18.7  Other corneal deformities 
H19.8* Other disorders of sclera and cornea in diseases 
classified Elsewhere (Q90.-†) 
ICD –9- CM 2010 :  
11.99  Other 

60 การยิงเลเซอร์ทำลาย  
ซิลิอารีบอดี 
(Cyclophotocoagu
lation) 

ICD -10 2010 :  
H40.1 Primary open-angle glaucoma 
H40.2 Primary angle-closure glaucoma 
H40.3 Glaucoma secondary to eye trauma 
H40.4 Glaucoma secondary to eye inflammation 
H40.5 Glaucoma secondary to other eye disorders 
H40.6 Glaucoma secondary to drugs 
H40.8  Other glaucoma 
H42.0* Glaucoma in endocrine, nutritional and metabolic 
diseases (E85.-†, E72.0†) 
H42.8* Glaucoma in other diseases classified (B73†) 
ICD –9- CM 2010 :  
12.73  Cyclophotocoagulation 

61 ผ่าตัดทำลายเยือ่บุตา
และผ่าตัดตัดแต่งเยื่อ
บุตา (Excision or 
destruction of 
lesion or tissue of 
conjunctiva) 

ICD -10 2010 :  
H10.1   Acute atopic conjunctivitis 
H10.4   Chronic conjunctivitis 
H11.1   Conjunctival degenerations and deposits 
H11.2   Conjunctival scars 
H11.4   Other conjunctival vascular disorders and cysts 
H11.8   Other specified disorders of conjunctiva 
H11.9   Disorder of conjunctiva, unspecified 
H13.0* Filarial infection of conjunctiva (B74.-†) 
H13.1* Conjunctivitis in infectious and parasitic diseases 
classified Elsewhere 
H13.2* Conjunctivitis in other diseases classified elsewhere 
H13.3* Ocular pemphigoid (L12.-†) 
H13.8* Other disorders of conjunctiva in diseases classified 
Elsewhere 
H15.0   Scleritis 
H15.1   Episcleritis 
H15.8  Other disorders of sclera 
H15.9  Disorder of sclera, unspecified 
H16.0  Corneal ulcer 
H16.2  Keratoconjunctivitis 
H17.0  Adherent leukoma 
H17.1  Other central corneal opacity 
H17.8  Other corneal scars and opacities 
H17.9  Corneal scar and opacity, unspecified 
H18.1  Bullous keratopathy 
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H18.2  Other corneal oedema 
H18.4  Corneal degeneration 
H18.5  Hereditary corneal dystrophies 
H19.3* Keratitis and keratoconjunctivitis in other  
 diseases classified elsewhere (M35.0†) 
ICD –9- CM 2010 :  
10.31  Excision of lesion or tissue of conjunctiva 
10.32  Destruction of lesion of conjunctiva 
10.33  Other destructive procedures on conjunctiva 
10.41  Repair of symblepharon with free graft 
10.42  Reconstruction of conjunctival cul-de-sac with  
 free graft 
10.43  Other reconstruction of conjunctival cul-de-sac 
10.44  Other free graft to conjunctiva 
10.49  Other conjunctivoplasty 

62 โรคนิ่วในถุงน้ำดีและ
หรือถุงน้ำดีอักเสบ 
(Symptomatic 
gallstone/Cholecy
stitis) 

ICD -10 2010 :  
K80.0 Calculus of gallbladder with acute cholecystitis 
K80.1 Calculus of gallbladder with other cholecystitis 
K80.2 Calculus of gallbladder without cholecystitis 
K80.3 Calculus of bile duct with cholangitis 
K80.4 Calculus of bile duct with cholecystitis 
K80.5   Calculus of bile duct without cholangitis or  
  cholecystitis 
K80.8   Other cholelithiasis 
K81.0   Acute cholecystitis 
K81.1   Chronic cholecystitis 
K81.8   Other cholecystitis 
K81.9   Cholecystitis, unspecified 
ICD –9- CM 2010 :  
DRGs. 
07100  Laparoscopic cholecystectomy, no CC 

63 การผ่าตัดต่อม
น้ำเหลือง เซนติเนล 
(Sentinel lymph 
node biopsy : 
SLNB) 

ICD -10 2010 :  
C50   Malignant neoplasm of breast 
C50.0 Nipple and areola 
C50.1 Central portion of breast 
C50.2 Upper-inner quadrant of breast 
C50.3 Lower-inner quadrant of breast 
C50.4 Upper-outer quadrant of breast 
C50.5 Lower-outer quadrant of breast 
C50.6 Axillary tail of breast 
C50.8 Overlapping lesion of breast 
C50.9 Breast, unspecified 
D05   Carcinoma in situ of breast 
D05.0 Lobular carcinoma in situ 
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D05.1 Intraductal carcinoma in situ 
D05.7 Other carcinoma in situ of breast 
D05.9 Carcinoma in situ of breast, unspecified 
ICD –9- CM 2010 :  
40.23 Excission of axillary lymph node 
40.3  Regional lymph node excision Extended regional lymph 
node excision Regional lymph node excision with excision of 
lymphatic drainage area including skin, subcutaneous tissue, and 
fat 
40.51 Radical excision of axillary lymph nodes 

64 การผ่าตัดต่อม
น้ำเหลืองที่รักแร้ออก
ทั้งหมด (Axillary 
lymph node 
dissection: ALND2) 

ICD -10 2010 :  
C50 Malignant neoplasm of breast 
C50.0 Nipple and areola 
C50.1 Central portion of breast 
C50.2 Upper-inner quadrant of breast 
C50.3 Lower-inner quadrant of breast 
C50.4 Upper-outer quadrant of breast 
C50.5 Lower-outer quadrant of breast 
C50.6 Axillary tail of breast 
C50.8 Overlapping lesion of breast 
C50.9 Breast, unspecified 
D05 Carcinoma in situ of breast 
D05.0 Lobular carcinoma in situ 
D05.1 Intraductal carcinoma in situ 
D05.7 Other carcinoma in situ of breast 
D05.9 Carcinoma in situ of breast, unspecified 
ICD –9- CM 2010 :  
40.23  Excission of axillary lymph node 
40.3   Regional lymph node excision Extended regional lymph 
node excision Regional lymph node excision with excision of 
lymphatic drainage area including skin, subcutaneous tissue, and 
fat 
40.51  Radical excision of axillary lymph nodes 

65 การตรวจวินิจฉยัช่อง
ท้องโดยการส่อง
กล้อง ร่วมกับการตัด
ชิ้นเนื้อ และหรือการ
เก็นน้ำในช่องท้องส่ง
ตรวจ 
(Diagnostic 
laparoscopy with 
peritoneal lavage 
for cytology and 
/or with biopsy) 

ICD10 – 
ICD –9- CM 2010 :  
54.24 Closed [percutaneous] [needle] biopsy of intra-abdominal 
mass 
54.25 Peritoneal lavage Diagnostic peritoneal lavage 
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เกณฑ์เป้าหมาย :  
ปีงบประมาณ 66 ปีงบประมาณ 67 ปีงบประมาณ 68 ปีงบประมาณ 69 ปีงบประมาณ 70 
มากกว่าหรือเท่ากับ 

ร้อยละ 30 ของ
จำนวนผู้ป่วยทั้งหมด

ต่อปีในกลุ่มโรคท่ี
ให้บริการ ODS 

มากกว่าหรือเท่ากับ
ร้อยละ 40 ของ

จำนวนผู้ป่วยทั้งหมด
ต่อปีในกลุ่มโรคท่ี
ให้บริการ ODS 

มากกว่าหรือเท่ากับ 
ร้อยละ 50 ของ

จำนวนผู้ป่วยทั้งหมด
ต่อปีในกลุ่มโรคท่ี
ให้บริการ ODS 

มากกว่าหรือเท่ากับ
ร้อยละ 50 ของ

จำนวนผู้ป่วยทั้งหมด
ต่อปีในกลุ่มโรคท่ี
ให้บริการ ODS 

มากกว่าหรือเท่ากับ 
ร้อยละ 50 ของ

จำนวนผู้ป่วยทั้งหมด
ต่อปีในกลุ่มโรคท่ี
ให้บริการ ODS 

 

วัตถุประสงค์  1. ลดความแออัดของผู้ป่วยที่รับไว้ในโรงพยาบาลเพ่ือให้มีจำนวนเตียงที่สามารถรับ 
   ผู้ป่วยที่จำเป็นต้องรับไว้เป็นผู้ป่วยใน  
2. ลดระยะเวลารอคอยผ่าตัดสั้นลง  
3. ประชาชนเข้าถึงบริการที่มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย  
4. ลดค่าใช้จ่ายบริการการรักษา และการใช้จ่ายของผู้ป่วยในการมารับบริการ  

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้ป่วยที่เข้าหลักเกณฑ์รายโรค One Day Surgery 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล หน่วยบริการบันทึกข้อมูลผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัด One Day Surgery (ODS)  
ผ่านระบบ One Day Surgery Registry 

แหล่งข้อมูล ระบบ One Day Surgery Registry 
รายการข้อมูล 1 A = จำนวนผู้ป่วยในโรคที่ให้บริการและได้รับบริการผ่าตัด One Day Surgery สูงสุด 
รายการข้อมูล 2 B = จำนวนผู้ป่วยในโรคนั้นที่ได้รับบริการผ่าตัดทั้งหมด 
สูตรคำนวณตัวชี้วัด (A/B) x 100  

*หมายเหตุ การคำนวณต่างจากปีที ่ผ่านมา ยกตัวอย่างเช่น Hernia เป็นหัตถการ 
ที่ผ่าตัด One Day Surgery สูงสุด ดังนั้น สูตรการคำนวณคือ 
     A = ผู้ปว่ย Hernia ทีไ่ด้รับบริการผ่าตัด One Day Surgery 
            B = ผู้ป่วย Hernia ทีไ่ด้รับบริการผ่าตัดทั้งหมด 

ระยะเวลา
ประเมินผล 

รายงานเป็นรายไตรมาส 

X 100 
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เกณฑ์การประเมิน : 
ปี 2566: 

ปี 2567: 

ปี 2568: 

ปี 2569: 

ปี 2570: 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- มากกว่าหรือเท่ากับ 

ร้อยละ 20 
มากกว่าหรือเท่ากับ 

ร้อยละ 25 
มากกว่าหรือเท่ากับ 

ร้อยละ 30 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- มากกว่าหรือเท่ากับ 

ร้อยละ 30 
มากกว่าหรือเท่ากับ 

ร้อยละ 35 
มากกว่าหรือเท่ากับ 

ร้อยละ 40 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- มากกว่าหรือเท่ากับ 

ร้อยละ 40 
มากกว่าหรือเท่ากับ 

ร้อยละ 45 
มากกว่าหรือเท่ากับ 

ร้อยละ 50 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- มากกว่าหรือเท่ากับ 

ร้อยละ 40 
มากกว่าหรือเท่ากับ 

ร้อยละ 45 
มากกว่าหรือเท่ากับ 

ร้อยละ 50 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- มากกว่าหรือเท่ากับ 

ร้อยละ 40 
มากกว่าหรือเท่ากับ 

ร้อยละ 45 
มากกว่าหรือเท่ากับ 

ร้อยละ 50 

วิธีการประเมินผล :  วิเคราะห์ข้อมูลจากการรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบบริการ  
One Day Surgery (ODS) ผ่านระบบ One Day Surgery Registry 

เอกสารสนับสนุน :  1. คู่มือแนวทางการดำเนินงาน One Day Surgery (ODS) 
2. คู่มือมาตรฐานความปลอดภัยของผู้ป่วย (Patient Safety) 
3. คู่มือแนวทางการตรวจนิเทศงาน กรมการแพทย์ (Smart Inspection Guideline) 
สำนักนิเทศระบบการแพทย์ กรมการแพทย์  

รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน 

Baseline 
data 

หน่วยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 2564 2565 

- ร้อยละ 93.25 
(เดิม) 

22.49 
(ใหม่) 

71.86 

หมายเหตุ : เป็นผลการดำเนินงานภาพรวมระดับประเทศ 
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ผู้ให้ข้อมูลทาง
วิชาการ / 
ผู้ประสานงาน
ตัวช้ีวัด 

1. นพ.กิตติวัฒน์ มะโนจันทร์  ผู้อำนวยการกองวิชาการแพทย์ 
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0 2590 6283  โทรศัพท์มือถือ : 08 2649 4884 
โทรสาร : 0 2591 8264   E-mail: kityimpan@gmail.com 
กองวิชาการแพทย์ กรมการแพทย์ 
2. นพ.ทวีชัย วิษณุโยธิน   นายแพทย์เชี่ยวชาญ  
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0 4423 5000  โทรศัพท์มือถือ : 08 1967 4148 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
3. นพ.วิบูลย์ ภัณฑบดีกรณ์  นายแพทย์เชี่ยวชาญ 
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0 3458 7800  โทรศัพท์มือถือ : 08 1941 7746 
E-mail: wibunphantha@yahoo.co.th  
โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

หน่วยงาน
ประมวลผลและ
จัดทำข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 

1. นางสาวปรียานุช  เรืองงาม  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0 2590 6285  โทรศัพท์มือถือ : 08 6375 0869 
โทรสาร : 0 2591 8276   E-mail: mai_preeyanut@hotmail.com  
กองวิชาการแพทย์ กรมการแพทย์   

ผู้รับผิดชอบการ
รายงานผลการ
ดำเนินงาน (ระดับ
ส่วนกลาง) 

1. นางสาวปรียานุช  เรืองงาม  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0 2590 6285  โทรศัพท์มือถือ : 08 6375 0869 
โทรสาร : 0 2591 8276   E-mail: mai_preeyanut@hotmail.com  
กองวิชาการแพทย์ กรมการแพทย์  
2. นายปวิช อภิปาลกุลวณิช  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0 2590 6350  โทรศัพท์มือถือ : 09 8546 3564 
โทรสาร : 0 2591 8279   E-mail: Evaluation.dms@gmail.com 
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมการแพทย์ 

คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
วิธีการให้คะแนน หลักเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 2.50 ต่อ 1 คะแนน ตามเกณฑ์การให้คะแนน

รอบ 6, 9 และ 12 เดือน 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน 
- - 10.00 1 15.00 1 20.00 1 
- - 12.50 2 17.50 2 22.50 2 
- - 15.00 3 20.00 3 25.00 3 
- - 17.50 4 22.50 4 27.50 4 
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- - 20.00 5 25.00 5 30.00 5  
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ชื่อ – สกุล :   นางนภาพร เนตรเกื้อกูล โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 303 

โทรศัพท์มือถือ :  08 5588 9498 E-mail :  pompeyee@gmail.com 
ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

ชื่อ – สกุล : นางอรสา เหล่าเจริญสุข โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 303 
โทรศัพท์มือถือ : 08 1095 7811 E-mail : sahealth@hotmail.com 

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(รอง นพ.สสจ.) 

ชื่อ – สกุล : นางสาวอภิญญา เพ็ชรศรี โทรศัพท์ที่ท่างาน : 0 7461 3127  
โทรศัพท์มือถือ :  06 4731 6383 E-mail : khwun555@gmail.com 
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รหัสตัวช้ีวัด 0908 
ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของการ Re-admit ภายใน 1 เดือน จากการผ่าตัดโรคต่างๆในโครงการ 

ODS/MIS ผ่านการผ่าตัดแผลเล็ก (Minimally Invasive Surgery : MIS) 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
ความเชื่อมโยงตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์ 20 ปี กสธ. 
หมวด ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
แผนที่ แผนงานที่ 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการที ่ 16. โครงการพัฒนาระบบบริการ One Day Surgery: ODS 
ระดับการประเมินผล ระดับจังหวัด 
คำนิยาม การผ่าตัดแผลเล็ก (Minimally Invasive Surgery : MIS) หมายถึง การผ่าตัดเพื่อทำ

การรักษาโรคและอาการเจ็บป่วยโดยบาดแผลที่เกิดจากการผ่าตัดนั้นมีขนาดเล็ก (อาจมี
มากกว่า 1 แผล) แพทย์ผู้ทำการผ่าตัดจะใช้อุปกรณ์ที่มีลักษณะเป็นท่อสอดเข้าไปใน
ร่างกายเพื่อทำการผ่าตัด โดยใช้ภาพมุมมองจากกล้องวีดีทัศน์ที่ติดไว้กับอุปกรณ์ผ่าน
จอภาพ เมื่อทำการผ่าตัดเสร็จแล้วจึงทำการเย็บปิดรอยแผลที่เกิดขึ้น ตามรายการ
หัตถการแนบท้ายการรักษาการผ่าตัดแผลเล็ก (Minimally Invasive Surgery : MIS) 
(ICD-9-CM Procedures) ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ดังนี้ 

ลำดับ บริการ 
รหัสโรค (ICD-10 2010) และหรือ
รหัสหัตถการ (ICD-9-CM 2010) 

กลุ่มDRGs version 5 

1 โรคนิ่วในถุงน้ำดี  
และหรือถุงน้ำดีอกัเสบ 
(Symptomatic 
gallstone/ 
Cholecystitis) 

ICD-10 
K80.0  Calculus of gallbladder 
with acute cholecystitis 
K80.1  Calculus of gallbladder 
with other cholecystitis 
K80.2  Calculus of gallbladder 
without cholecystitis 
K80.3  Calculus of bile duct 
with cholangitis 
K80.4  Calculus of bile duct 
with cholecystitis 
K80.5  Calculus of bile duct 
without cholangitis or 
cholecystitis 
K80.8  Other cholelithiasis 
K81.0  Acute cholecystitis 
K81.1  Chronic cholecystitis 
K81.8  Other cholecystitis 
K81.9  Cholecystitis, 
unspecified 

07090   Laparoscopic 
cholecystectomy  w closed 
CDE, no CC 
07092   Laparoscopic 
cholecystectomy w closed 
CDE, w mild to mod CC 
07094   Laparoscopic 
cholecystectomy w closed 
CDE, w sev to cat CC 
07100  Laparoscopic 
cholecystectomy, no CC 
07102  Laparoscopic 
cholecystectomy,  
w mild to mod CC 
07103  Laparoscopic 
cholecystectomy,  
w severe CC 
07104  Laparoscopic 
cholecystectomy,  w catas CC 
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ICD-9 
-  

2 โรคเนื้องอกกล้ามเน้ือ
มดลูกและรังไข่ 
(Myoma uteri and 
Ovarian tumor) 

ICD-10 
D25.0  Submucous leiomyoma 
of uterus 
D25.1  Intramural leiomyoma 
of uterus 
D25.2  Subserosal leiomyoma 
of uterus 
D25.9  Leiomyoma of uterus, 
unspecified 
D26.0  Cervix uteri 
D26.1  Corpus uteri 
D26.7  Other parts of uterus 
D26.9  Uterus, unspecified 
D27    Benign neoplasm of 
ovary 
N80.0  Endometriosis of 
uterus 
N80.1  Endometriosis of ovary 
N80.2  Endometriosis of 
fallopian tube 
N83.0  Follicular cyst of ovary 
N83.1  Corpus luteum cyst 
N83.2  Other and unspecified 
ovarian cysts 
N83.3  Acquired atrophy of 
ovary and fallopian tube 
N83.4  Prolapse and hernia of 
ovary and fallopian tube 
N83.5 Torsion of ovary, 
ovarian pedicle and fallopian 
tube 
N83.6  Haematosalpinx 
N83.7  Haematoma of broad 
ligament 
N83.8  Other noninflammatory 
disorders of ovary, fallopian 
tube and broad ligament 
N83.9  Noninflammatory 
disorder of ovary, fallopian 
tube and broad ligament, 
unspecified 
ICD-9 - 

13160  Lap uterine and 
adnexal procedures, no CC 
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3 โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และ
ทวารหนัก  
(Colorectal cancer) 

ICD-10 
C180 Malignant neoplasm of 
colon, caecum 
C181 Malignant neoplasm of 
colon, appendix 
C182 Malignant neoplasm of 
colon, ascending colon 
C183 Malignant neoplasm of 
colon, hepatic flexure 
C184 Malignant neoplasm of 
colon, transverse colon 
C185 Malignant neoplasm of 
colon, splenic flexure 
C186 Malignant neoplasm of 
colon, descending colon 
C187 Malignant neoplasm of 
colon, sigmoid colon 
C188 Malignant neoplasm of 
colon, overlapping lesion of 
colon 
C189 Malignant neoplasm of 
colon, unspecified 
C19   Malignant neoplasm of 
rectosigmoid junction 
C20   Malignant neoplasm of 
rectum 
ICD-9 
17.35  Laparoscopic left 
hemicolectomy 
17.36  Laparoscopic 
sigmoidectomy 
17.33  Laparoscopic right 
hemicolectomy  

06030  Major small & large 
bowel  procedure, no CC 

4 ภาวะเนื้องอก ภาวะ
เลือดออก และภาวะติด
เช้ือในช่องอก  
(Tumor, 
Hemothorax and 
Emphysema 
thoracis )   

ICD-10 
C34    Malignant neoplasm of 
bronchus and lung 
C34.0  Main bronchus 
C34.1  Upper lobe, bronchus 
or lung 
C34.2  Middle lobe, bronchus 
or lung 
C34.3  Lower lobe, bronchus 
or lung 

04010  Major chest 
procedures,  
          no CC 
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C34.8  Overlapping lesion of 
bronchus and lung 
C34.9  Bronchus or lung, 
unspecified 
D38    Neoplasm of uncertain 
or unknown behaviour of 
middle ear and respiratory 
and intrathoracic organs 
D38.1  Trachea, bronchus and 
lung 
D38.2  Pleura 
D38.3  Mediastinum 
J85.0   Gangrene and necrosis 
of lung 
J85.1   Abscess of lung with 
pneumonia 
J85.2   Abscess of lung 
without pneumonia 
J86.0   Pyothorax with fistula 
J86.9   Pyothorax without 
fistula 
J94.2   Haemothorax 
S27.1  Traumatic haemothorax 
S27.2  Traumatic 
haemopneumothorax 
S27.3  Other injuries of lung 
ICD-9 
32.30 Thoracoscopic 
segmental resection of lung 
32.41 Thoracoscopic 
lobectomy  
        of lung 
32.50 Thoracoscopic 
pneumonectomy of lung 
34.06 Thoracoscopic drainage 
of pleural cavity 
34.52 Thoracoscopic 
decortication of lung 

5 ภาวะเอ็นไขว้หนา้ขาด
และการบาดเจ็บของ
หมอนรองกระดูก  
(ACL & Meniscal 
injury) 

ICD-10 
M23.2 Derangement of 
meniscus due to old tear or 
injury 
M23.5 Chronic instability of 
knee 

08120  Knee procedures 
except    replacement, no CC  
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M23.9 Internal derangement 
of knee, unspecified  
S83.27 torn medial meniscus 
S83.28 torn lateral meniscus 
S83.51 Sprain of anterior 
cruciate ligament  of knee 
M23.3 Other meniscus 
derangements 
M24.4 Recurrent dislocation 
and subluxation of joint 
S83.1  Dislocation of knee  
S83.7  Injury to multiple 
structures of knee (Injury to 
(lateral) (medial) meniscus in 
combination with (collateral) 
(cruciate) ligaments) 
ICD-9 
80.26  Arthroscopy, knee 
ร่วมกับ รหัสต่อไปนี ้
80.6    Excision of semilunar 
cartilage of knee หรือ 
80.76  Synovectomy, knee 
หรือ 
81.45  Other repair of the 
cruciate ligaments หรือ 
81.47  Other repair of knee 
หรือ 
81.42  Five-in-one repair of 
knee หรือ  
81.43  Triad knee repair  

6 การบิดของรังไข่หรือ
เนื้องอกที่รังไข่ โรคเยื่อ
บุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
ที่รังไข่ (Benign 
neoplasm of ovary, 
torsion of ovary , 
endometriosis of 
ovary)  

ICD-10 
D27    Benign neoplasm of 
ovary 
N80.1 Endometriosis of ovary  
N83.5 Torsion of ovary, 
ovarian pedicle and fallopian 
tube 
ICD-9 
65.01 Laparoscopic 
oophorotomy 
65.24 Laparoscopic wedge 
resection of ovary 

13160  Lap uterine and 
adnexal  procedures,  no CC 
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65.25 other laparoscopiclocal 
excision or destruction of 
ovary 
65.31 Laparoscopic unilateral 
oophorectomy 
65.41 Laparoscopic unilateral 
salpingo-oophorectomy 
65.76 Laparoscopic salpingo-
oophoroplasty  

7 โรคไส้เลื่อนขาหนีบที่
เป็นสองข้าง และโรคไส้
เล่ือนขาหนีบที่กลับเป็น
ซ้ำ (Bilateral inguinal 
hernia, recurrence 
inguinal hernia) 

ICD-10 
K40.2 Bilateral inguinal hernia, 
without obstruction or 
gangrene Bilateral inguinal 
hernia NOS 
ICD-9 
17.11 Laparoscopic repair of 
direct inguinal hernia with 
graft or prosthesis  
17.12 Laparoscopic repair of 
indirect inguinal hernia with 
graft or prosthesis  
17.13 Laparoscopic repair of 
inguinal hernia with graft or 
prosthesis, not otherwise 
specified 
17.21 Laparoscopic bilateral 
repair of direct inguinal hernia 
with graft or prosthesis 
17.22 Laparoscopic bilateral 
repair of indirect inguinal 
hernia with graft or prosthesis 
17.23 Laparoscopic bilateral 
repair of inguinal hernia, one 
direct and one indirect, with 
graft or prosthesis 
17.24 Laparoscopic bilateral 
repair of inguinal hernia with 
graft or prosthesis, not 
otherwise specified 

06100 Inguinal & femoral 
hernia procedure age > 14, 
no CC  
 
 

8 ภาวะอ้วนที่เป็นโรคหรือ
โรคอ้วนทุพพลภาพ 
(Morbid obesity) 

ICD-10 
E66.8 Other obesity Morbid 
obesity 
ICD-9 

10059 OR procedures for 
obesity, w or wo CC 
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44.68 Laparoscopic 
gastroplasty 
44.95 Laparoscopic gastric 
restrictive procedure 
44.96 Laparoscopic revision of 
gastric restrictive procedure 
44.97 Laparoscopic removal 
of gastric restrictive device(s) 

9 การผ่าตัดไตผ่านกล้อง
ทางหน้าท้อง 
(Laparoscopic 
Nephrectomy) 

ICD-10 
C64   Malignant neoplasm of 
kidney, except renal pelvis 
C65  Malignant neoplasm of 
renal pelvis 
C66  Malignant neoplasm of 
ureter 
C79.0 Secondary malignant 
neoplasm of kidney and renal 
pelvis 
D30.0 Benign neoplasm of 
Kidney 
D30.1  Benign neoplasm of 
renal pelvis 
D41.0  Neoplasm of uncertain 
or unknown behavior of 
kidney 
D41.1  Neoplasm of uncertain 
or unknown behavior of renal 
pelvis 
ICD-9 
55.51 Nephroureterectomy 
55.52 Nephrectomy of 
remaining kidney 
55.53 Removal of 
transplanted or rejected 
kidney 
55.54 Bilateral nephrectomy  

11030 Kidney, ureter and maj 
bladder proc for neop, no CC 

10 การส่องกล้องระบาย
น้ำดีสู่ระบบทางเดิน
อาหารดว้ยกลอ้งส่อง
อัลตร้าซาวน์ 
(Endoscopic 
ultrasound guided 
biliary drainage) 
 

ICD-10 
C22.0 Malignant neoplasm of 
liver cell carcinoma 
C22.1 Malignant neoplasm of 
bile duct carcinoma 
C22.2 Malignant neoplasm of 
hepatoblastoma 

07030 Biliary tract procedures, 
no CC 
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C22.3 Malignant neoplasm of 
angiosarcoma of liver 
C22.4 Malignant neoplasm 
other sarcomas of liver 
C22.7 Malignant neoplasm 
Other specified carcinomas of 
liver 
C22.9 Malignant neoplasm of 
Liver, unspecified 
C23   Malignant neoplasm of 
gallbladder 
C24.0 Malignant neoplasm of 
Extrahepatic bile duct  
C24.1 Malignant neoplasm of 
Ampulla of Vater 
C24.8 Malignant neoplasm 
Overlapping lesion of biliary 
tract 
C24.9 Malignant neoplasm of 
Biliary tract, unspecified 
C25.0 Malignant neoplasm of 
Head of pancreas 
C25.3 Malignant neoplasm of 
Pancreatic duct 
C25.4 Malignant neoplasm of 
Endocrine pancreas 
C25.7 Malignant neoplasm of 
Other parts of pancreas 
C25.8 Malignant neoplasm, 
Overlapping lesion of 
pancreas 
C25.9 Malignant neoplasm of 
Pancreas, unspecified 
C78.7 Secondary malignant 
neoplasm of liver and 
intrahepatic bile duct 
D37.6 Neoplasm of uncertain 
or unknown behavior of Liver, 
gallbladder and bile ducts 
ICD-9 
51.34 Anastomosis of 
gallbladder to stomach 
51.36 
Choledochoenterostomy 
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51.37 Anastomosis of hepatic 
duct to gastrointestinal tract  
51.39 Other bile duct 
anastomosis 

11 การผ่าตัดผ่านกลอ้งการ
วินิจฉยัและตัดชิ้นเนื้อ
ในผู้ป่วยมะเร็งรังไข่หรือ
มะเร็งทาง 
นรีเวช (Laparoscopic 
diagnosis and 
biopsy in CA ovary, 
CA peritoneum) 

ICD-10 
C53.0 Malignant neoplasm of 
Endocervix 
C53.1 Malignant neoplasm of 
Exocervix 
C53.8 Malignant neoplasm, 
Overlapping lesion of cervix 
uteri  
C53.9 Malignant neoplasm of 
Cervix uteri, unspecified 
C54.0 Malignant neoplasm of 
Isthmus uteri 
C54.1 Malignant neoplasm of 
Endometrium 
C54.2 Malignant neoplasm of 
Myometrium 
C54.3 Malignant neoplasm of 
Fundus uteri 
C54.8 Malignant neoplasm, 
Overlapping lesion of corpus 
uteri 
C54.9 Malignant neoplasm of 
Corpus uteri, unspecified 
C55    Malignant neoplasm of 
uterus, part unspecified 
C57.7 Malignant neoplasm of 
Other specified female genital 
organs 
C57.8 Malignant neoplasm, 
Overlapping lesion of female 
genital organs 
C57.9 Malignant neoplasm of 
Female genital organ, 
unspecified 
C58   Malignant neoplasm of 
placenta 
C76.3 Malignant neoplasm of 
Pelvis 
ICD-9 

13020 Uterine & adnexal proc 
for other malignancy, no CC 
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65.11 Aspiration biopsy of 
ovary 
65.12 Other biopsy of ovary 
65.19 Other diagnostic 
procedures on ovaries 
65.21 Marsupialization of 
ovarian cyst 
65.22 Wedge resection of 
ovary 
65.29 Other local excision or 
destruction of ovary 
66.11 Biopsy of fallopian tube 
66.19 Other diagnostic 
procedures on fallopian tubes  

12 การผ่าตัดโพรงจมูกและ
ไซนัสด้วยกล้องเอ็นโดส
โคป(Endoscopic 
sinus surgery using 
microdebrider) 

ICD-10 
J01.0 Acute maxillary sinusitis 
J01.1 Acute frontal sinusitis 
J01.2 Acute ethmoidal 
sinusitis 
J01.3 Acute sphenoidal 
sinusitis 
J01.4 Acute pansinusitis 
J01.8 Other acute sinusitis  
J01.9 Acute sinusitis, 
unspecified  
J32.0 Chronic maxillary 
sinusitis 
J32.1 Chronic frontal sinusitis 
J32.2 Chronic ethmoidal 
sinusitis 
J32.3 Chronic sphenoidal 
sinusitis 
J32.4 Chronic pansinusitis 
J32.8 Other chronic sinusitis 
J32.9 Chronic sinusitis, 
unspecified  
J33.0 Polyp of nasal cavity 
J33.1 Polypoid sinus 
degeneration 
J33.8 Other polyp of sinus 
J33.9 Nasal polyp, unspecified  
J34.1 Cyst and mucocele of 
nose and nasal sinus 

03050 Minor nose & sinus 
procedures, no CC 
03160 sinus procedures, no 
CC 
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J34.3 Hypertrophy of nasal 
turbinates  
Q30.0 Congenital 
malformations of Choanal 
atresia 
ICD-9 
22.41 Frontal sinusotomy 
22.42 Frontal sinusectomy 
22.50 Sinusotomy, not 
otherwise specified 
22.51 Ethmoidotomy 
22.52 Sphenoidotomy 
22.53 Incision of multiple 
nasal sinuses 
22.60 Sinusectomy, not 
otherwise specified 
22.62 Excision of lesion of 
maxillary sinus with other 
approach 
22.63 Ethmoidectomy 
22.64 Sphenoidectomy 
21.30 Excision or destruction 
of lesion of nose, not 
otherwise specified 
21.31 Local excision or 
destruction of intranasal 
lesion 
21.32 Local excision or 
destruction of other lesion of 
nose 
21.5 Submucous resection of 
nasal septum 
21.69 Other turbinectomy 

13 การผ่าตัดต่อมหมวกไต
ผ่านกล้องทางหน้าท้อง 
(Laparoscopic 
Adrenalectomy) 

ICD-10 
E24.0 Pituitary-dependent 
Cushing's disease 
E24.1 Nelson's syndrome 
E24.2 Drug-induced Cushing's 
syndrome 
E24.3 Ectopic ACTH syndrome 
E24.4 Alcohol-induced 
pseudo-Cushing's syndrome 
E24.8 Other Cushing's 
syndrome 

10020 Adrenal procedures wo 
sig CCC 
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E24.9 Cushing's syndrome, 
unspecified 
E26.0 Primary 
hyperaldosteronism 
         Conn's syndrome 
C74.1 Malignant neoplasm of 
Medulla of adrenal gland 
ICD-9 
07.3 Bilateral adrenalectomy 
07.22 Unilateral 
adrenalectomy  

14 การผ่าตัดไส้ติ่งผ่าน
กล้องทางหน้าท้อง 
(Laparoscopic 
Appendectomy) 
(เฉพาะในผู้ป่วย BMI.> 
35 และ Uncertain 
Dx. In Female) 
 

ICD-10 
K35.2 Acute appendicitis with 
generalized peritonitis 
K35.3 Acute appendicitis with 
localized peritonitis 
K35.8 Acute appendicitis, 
other and unspecified 
ICD-9 
47.01 Laparoscopic 
appendectomy 

06290 Laparoscopic 
appendectomy wo sig CCC 

15 การผ่าตัดลำไส้ตรงผ่าน
กล้องทางหน้าท้อง 
(Laparoscopic low 
anterior resection) 
หรือ ผ่าตัดลำไส้ตรง
และทวารหนกัออกผ่าน
กล้องทางหน้าท้อง 
[Laparoscopic 
abdomino-perineal 
resection (APR)] 
สำหรับผู้ป่วยมะเร็ง
ลำไส้ (Colorectal CA) 

ICD-10 
C18.0 Malignant neoplasm of 
colon, caecum 
C18.1 Malignant neoplasm of 
colon, appendix 
C18.2 Malignant neoplasm of 
colon, ascending colon 
C18.3 Malignant neoplasm of 
colon, hepatic flexure 
C18.4 Malignant neoplasm of 
colon, transverse colon 
C18.5 Malignant neoplasm of 
colon, splenic flexure 
C18.6 Malignant neoplasm of 
colon, descending colon 
C18.7 Malignant neoplasm of 
colon, sigmoid colon 
C18.8 Malignant neoplasm of 
colon, overlapping lesion of 
colon 
C18.9 Malignant neoplasm of 
colon, unspecified 

06040 Rectal resection, no CC 
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C19   Malignant neoplasm of 
rectosigmoid junction 
C20   Malignant neoplasm of 
rectum 
ICD-9 
48.51 Laparoscopic 
abdominoperineal resection 
of the rectum 

โดยการ Re-admit ภายใน 1 เดือน มีสาเหตุที่เกี่ยวกับการผ่าตัด MIS เช่น delay 
detect hollow viscus organ injury หรือ surgical site infection: SSI 

เกณฑ์เป้าหมาย :  
ปีงบประมาณ 66 ปีงบประมาณ 67 ปีงบประมาณ 68 ปีงบประมาณ 69 ปีงบประมาณ 70 
น้อยกว่าร้อยละ 5 น้อยกว่าร้อยละ 5 น้อยกว่าร้อยละ 5 น้อยกว่าร้อยละ 5 น้อยกว่าร้อยละ 5 

 

วัตถุประสงค์  เพ่ิมการเข้าถึงบริการผ่าตัดแผลเล็กท่ีมาตรฐาน และปลอดภัย 
ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดโรคต่างๆในโครงการ MIS ผ่านการผ่าตัดแผลเล็ก (Minimally 
Invasive Surgery : MIS) ทั้งหมด หมายเหตุ:ข้อมูลจากโรงพยาบาลที่ได้ขึ้นทะเบียน
ผ่านการประเมิน MIS จากกรมการแพทย์ 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล หน่วยบริการบันทึกข้อมูลผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัด ผ่านระบบ Minimally Invasive 
Surgery Registry 

แหล่งข้อมูล ระบบ Minimally Invasive Surgery Registry 
รายการข้อมูล 1 A=จำนวนผู้ป่วยที่มกีาร Re-admit ภายใน 1 เดือน จากการผ่าตัดโรคนิ่วในถุงน้ำดีและ

หรือถุงน้ำดีอักเสบผ่านการผ่าตัดแผลเล็ก (Minimally Invasive Surgery : MIS) 
รายการข้อมูล 2 B=จำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดโรคนิ่วในถุงน้ำดีและหรือถุงน้ำดีอักเสบ ผ่านการ

ผ่าตัดแผลเล็ก (Minimally Invasive Surgery : MIS) ทั้งหมด 
สูตรคำนวณตัวชี้วัด (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล รายงานเป็นรายไตรมาส 
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เกณฑ์การประเมิน : 
ปี 2566: 

ปี 2567: 

ปี 2568: 

ปี 2569: 

ปี 2570: 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- น้อยกว่าร้อยละ 5 น้อยกว่าร้อยละ 5 น้อยกว่าร้อยละ 5 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- น้อยกว่าร้อยละ 5 น้อยกว่าร้อยละ 5 น้อยกว่าร้อยละ 5 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- น้อยกว่าร้อยละ 5 น้อยกว่าร้อยละ 5 น้อยกว่าร้อยละ 5 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- น้อยกว่าร้อยละ 5 น้อยกว่าร้อยละ 5 น้อยกว่าร้อยละ 5 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- น้อยกว่าร้อยละ 5 น้อยกว่าร้อยละ 5 น้อยกว่าร้อยละ 5 

วิธีการประเมินผล :  วิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัด ผ่านระบบ Minimally Invasive Surgery 
Registry 

เอกสารสนับสนุน :  1. คู่มือข้อเสนอแนะด้านการพัฒนาระบบบริการการผ่าตัดแผลเล็ก ปี 2563 
2. คู่มือมาตรฐานความปลอดภัยของผู้ป่วย (Patient Safety) 
3. คู่มือแนวทางการตรวจนิเทศงาน กรมการแพทย์ (Smart Inspection Guideline) 
สำนักนิเทศระบบการแพทย์ กรมการแพทย์  

รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน 

Baseline 
data 

หน่วยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 2564 2565 

- ร้อยละ - 0.04 0.18 
 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ 
/ 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

1. นพ.กิตติวัฒน์ มะโนจันทร์  ผู้อำนวยการกองวิชาการแพทย์ 
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0 2590 6283  โทรศัพท์มือถือ : 08 2649 4884 
โทรสาร : 0 2591 8264   E-mail: kityimpan@gmail.com 
กองวิชาการแพทย์ กรมการแพทย์ 
2. นพ.ทวีชัย วิษณุโยธิน   นายแพทย์เชี่ยวชาญ  
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0 4423 5000  โทรศัพท์มือถือ : 08 1967 4148 
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E-mail: eva634752@gmail.com 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
3. นพ.วิบูลย์ ภัณฑบดีกรณ์  นายแพทย์เชี่ยวชาญ 
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0 3458 7800  โทรศัพท์มือถือ : 08 1941 7746 
E-mail: wibunphantha@yahoo.co.th  
โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

หน่วยงานประมวลผล
และจัดทำข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 

1. นางสาวปรียานุช  เรืองงาม  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0 2590 6285  โทรศัพท์มือถือ : 08 6375 0869 
โทรสาร : 0 2591 8276   E-mail: mai_preeyanut@hotmail.com  
กองวิชาการแพทย์ กรมการแพทย์   

ผู้รับผิดชอบการ
รายงานผลการ
ดำเนินงาน 
(ระดับส่วนกลาง) 

1. นางสาวปรียานุช  เรืองงาม  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0 2590 6285  โทรศัพท์มือถือ : 08 6375 0869 
โทรสาร : 0 2591 8276   E-mail: mai_preeyanut@hotmail.com  
กองวิชาการแพทย์ กรมการแพทย์  
2. นายปวิช อภิปาลกุลวณิช  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0 2590 6350  โทรศัพท์มือถือ : 09 8546 3564 
โทรสาร : 0 2591 8279   E-mail: Evaluation.dms@gmail.com 

คะแนนเต็ม 5 คะแนน 

วิธีการให้คะแนน หลักเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 1 ต่อ 1 คะแนน  
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน 
≥ 8.00 1 ≥ 8.00 1 ≥ 8.00 1 ≥ 8.00 1 
≥ 7.00 2 ≥ 7.00 2 ≥ 7.00 2 ≥ 7.00 2 
≥ 6.00 3 ≥ 6.00 3 ≥ 6.00 3 ≥ 6.00 3 
≥ 5.00 4 ≥ 5.00 4 ≥ 5.00 4 ≥ 5.00 4 
< 5.00 5 < 5.00 5 < 5.00 5 < 5.00 5  

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ชื่อ – สกุล :   นางนภาพร เนตรเกื้อกูล โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 303 
โทรศัพท์มือถือ :  08 5588 9498 E-mail :  pompeyee@gmail.com 

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

ชื่อ – สกุล : นางอรสา เหล่าเจริญสุข โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 303  
โทรศัพท์มือถือ :   08 1095 7811 E-mail : sahealth@hotmail.com 

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(รอง นพ.สสจ.) 

ชื่อ – สกุล : นางสาวอภิญญา เพ็ชรศรี โทรศัพท์ที่ท่างาน : 0 7461 3127  
โทรศัพท์มือถือ :  06 4731 6383 E-mail : khwun555@gmail.com 
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รหัสตัวช้ีวัด 0909 
ชื่อตัวชี้วัด อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
ความเชื่อมโยงตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์ 20 ปี กสธ. 
หมวด ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
แผนที่ แผนงานที่ 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการที ่ 8. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก 
ระดับการประเมินผล ระดับจังหวัด 
คำนิยาม  1. ผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรง หมายถึง ผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์การวินิจฉัย

ภาวะsevere sepsis หรือ septic shock  
 1.1 ผู้ป่วย severe sepsis หมายถึง ผู้ป่วยที่สงสัยหรือยืนยันว่ามีการติดเชื้อ
ในร่างกาย ร่วมกับมี SIRS ตั้งแต่ 2 ข้อ ขึ้นไป (ตารางที่ 1) ที่เกิดภาวะ tissue 
hypoperfusion หรือ organ dysfunction (ตารางที่ 2) โดยที่อาจจะมีหรือไม่มีภาวะ 
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 ต้องใช้ 
vasopressors ในการ maintain MAP ≥65 mm Hg และ มีค่า serum lactate 
level >2 mmol/L (18 mg/dL) แม้ว่าจะได้สารน้ำเพียงพอแล้วก็ตาม  
2. Community-acquired sepsis หมายถึง การติดเชื้อมาจากที่บ้านหรือที่ชุมชน 
โดยต้องไม่อยู่ในกลุ่ม hospital-acquired sepsis  
อัตราตายจากติดเชื้อในกระแสเลือด แบ่งเป็น 2 กลุ่ม  
1. อัตราตายจาก community-acquired sepsis  
2. อัตราตายจาก hospital-acquired sepsis  
 3. กลุ่มเป้าหมาย ในปีงบประมาณ 2566 จะมุ่งเน้นที่กลุ่ม community – 
acquired sepsis เพ่ือพัฒนาให้ มีระบบข้อมูลพ้ืนฐานให้เหมือนกัน ทั้งประเทศ แล้วจึง
ขยายไปยัง hospital-acquired sepsis ในปีถัดไป  
 4. การคัดกรองผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรง หมายถึง การคัด
กรองผู้ป่วยทั่วไปที่อาจจะเกิดภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงเพ่ีอน้าไปสู่การ
วินิจฉัยภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงต่อไปซึ่งเครื่องมือที่ใช้ (sepsis 
screening tools) ข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ 
 4.1 ผู้ป่วยที่สงสัยหรือยืนยันว่ามีการติดเชื้อในร่างกาย ร่วมกับมี SIRS ตั้งแต่ 2 
ข้อ ขึ้นไป (ตารางที่ 1) ที่เกิดภาวะ tissue hypoperfusionหรือ organ dysfunction 
(ตารางที่ 2) หรือ มี hypotension ต้องใช้ vasopressors ในการ maintain MAP 
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≥65 mm Hg และ มีค่า serum lactate level >2 mmol/L (18 mg/dL) แม้ว่าจะได้
สารน้ำเพียงพอแล้วก็ตาม 
 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) หรือ NEWS 2 
ตั้งแต่ 5 ข้อ ขึ้นไป 
 5. ฐานข้อมูลของโรงพยาบาล หมายถึง ข้อมูลจาก ICD 10 และ/หรือ
ฐานข้อมูลอ่ืน ๆ ของแต่ละโรงพยาบาล  
 ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงเป็นภาวะวิกฤตที่มีความสำคัญพบว่า
อัตราอุบัติการณ์มีแนวโน้มสูงขึ้นและอัตราเสียชีวิตสูงขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้
ที่รับยากดภูมิคุ้มกัน นอกจากนี้ยังพบว่าแนวโน้มของเชื้อดื้อยาเพิ่มขึ้น ส่งผลให้การ
รักษาผู้ป่วยไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร นอกจากนี้ยังพบว่าการติดเชื้อในกระแสเลือดส่งผลให้
อวัยวะต่าง ๆ ทำงานผิดปกติ ส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ตามมาได้แก่ ภาวะ
ช็อก,ไตวาย การทำงานอวัยวะต่าง ๆ ล้มเหลว และเสียชีวิตในที่สุด 

เกณฑ์เป้าหมาย :  
ปีงบประมาณ 66 ปีงบประมาณ 67 ปีงบประมาณ 68 ปีงบประมาณ 69 ปีงบประมาณ 70 
น้อยกว่าร้อยละ 26 น้อยกว่าร้อยละ 26 น้อยกว่าร้อยละ 26 น้อยกว่าร้อยละ 26 น้อยกว่าร้อยละ 26 
 

วัตถุประสงค์  เพ่ือลดอัตราการเสียชีวิตจากภาวะการติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงของผู้ป่วยที่เข้า
รับการรักษาในโรงพยาบาล รวมถึงการพัฒนาเครือข่ายการดูแลรักษาผู้ป่วย  

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired ที่เข้ารับการ
รักษาในโรงพยาบาลทุกระดับ   

วิธีการจัดเก็บข้อมูล รายงานการเสียชีวิตจากการติดเชื้อในกระแสเลือด ตามแนวทางการเก็บข้อมูลจาก ICD-
10 โดยใช้การประเมินข้อมูลจาก Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข
โดยนำเสนอในภาพรวมของจังหวัด หรือ ภาพรวมของเขตสุขภาพ  

แหล่งข้อมูล ฐานข้อมูลของโรงพยาบาลหรือ ฐานข้อมูลจากการประเมินข้อมูลจาก Health Data 
Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข หรือเก็บผ่านโปรแกรมอ่ืน ๆ ที่มีประสิทธิภาพได้
ใกล้เคียงกัน  

รายการข้อมูล 1 A = จำนวนผู้ป่วยที่เสียชีวิต (dead) จากภาวะการติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรง
ชนิด community-acquiredที่ลง ICD 10 รหัส R 65.1 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 = จำนวนผู้ป่วยที่ปฏิเสธการรักษาเพ่ือกลับไปเสียชีวิตที่บ้าน (against advise) จาก
ภาวะการติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquiredที่ลง ICD 10 
รหัส R 65.1 และ R57.2 ใน Principle Diagnosis และ Comorbidity ไม่นับรวมที่ลง
ใน Post Admission Comorbidity (complication) และไม่นับรวมผู้ป่วย palliative 
(รหัส Z 51.5)โดยมีสถานภาพการจ้าหน่าย (Discharge status) = 2 ปฏิเสธการรักษา, 
และวิธีการจำหน่าย (Discharge type) = 2 ดีขึ้น   

รายการข้อมูล 3 C = จำนวนผู้ป่วยที่ปฏิเสธการรักษาเพ่ือกลับไปเสียชีวิตที่บ้าน (against advise) จาก
ภาวะการติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired ที่ลง ICD 10 
รหัส R 65.1 และ R57.2 ใน Principle Diagnosis และ Comorbidity ไม่นับรวมที่ลง
ใน Post Admission Comorbidity (complication) และไม่นับรวมผู้ป่วย palliative 
(รหัส Z 51.5)โดยมีสถานภาพการจ้าหน่าย (Discharge status) = 2 ปฏิเสธการรักษา, 
และวิธีการจำหน่าย (Discharge type) = 3 ไม่ดีข้ึน  

รายการข้อมูล 4 D = จำนวนผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired 
ทั้งหมด ที่ลง ICD 10 รหัส R 65.1 และ R57.2 ใน Principle Diagnosis และ 
Comorbidity ไม่นับรวมที่ลงใน Post Admission Comorbidity (complication) 
และไม่นับรวมผู้ป่วย palliative (รหัส Z 51.5)  

สูตรคำนวณตัวชี้วัด 
x.1 

(A+C) / D × 100  

ระยะเวลาประเมินผล รายงานเป็นรายไตรมาส 



-81- 
 

เกณฑ์การประเมิน : 
ปี 2566: 

ปี 2567: 

ปี 2568: 

 
 
ปี 2569: 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อใน

กระแสเลือดแบบรุนแรง
ชนิด community-
acquired sepsis  

น้อยกว่าร้อยละ 26 

อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อใน
กระแสเลือดแบบรุนแรง

ชนิด community-
acquired sepsis  

น้อยกว่าร้อยละ 26 

อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อใน
กระแสเลือดแบบรุนแรง

ชนิด community-
acquired sepsis  

น้อยกว่าร้อยละ 26 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อใน

กระแสเลือดแบบรุนแรง
ชนิด community-
acquired sepsis  

น้อยกว่าร้อยละ 26 
และ hospital-acquired 
sepsis น้อยกว่าร้อยละ 50 

อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อใน
กระแสเลือดแบบรุนแรง

ชนิด community-
acquired sepsis  

น้อยกว่าร้อยละ 26 
และ hospital-acquired 
sepsis น้อยกว่าร้อยละ 50 

อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อใน
กระแสเลือดแบบรุนแรง

ชนิด community-
acquired sepsis  

น้อยกว่าร้อยละ 26 
และ hospital-acquired 
sepsis น้อยกว่าร้อยละ 50 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อใน

กระแสเลือดแบบรุนแรง
ชนิด community-
acquired sepsis  

น้อยกว่าร้อยละ 26 
และ hospital-acquired 
sepsis น้อยกว่าร้อยละ 50 

อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อใน
กระแสเลือดแบบรุนแรง

ชนิด community-
acquired sepsis  

น้อยกว่าร้อยละ 26 
และ hospital-acquired 
sepsis น้อยกว่าร้อยละ 50 

อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อใน
กระแสเลือดแบบรุนแรง

ชนิด community-
acquired sepsis  

น้อยกว่าร้อยละ 26 
และ hospital-acquired 
sepsis น้อยกว่าร้อยละ 50 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อใน

กระแสเลือดแบบรุนแรง
อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อใน
กระแสเลือดแบบรุนแรง

อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อใน
กระแสเลือดแบบรุนแรง
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ปี 2570: 
 

ชนิด community-
acquired sepsis  

น้อยกว่าร้อยละ 26 
และ hospital-acquired 
sepsis น้อยกว่าร้อยละ 50 

ชนิด community-
acquired sepsis  

น้อยกว่าร้อยละ 26 
และ hospital-acquired 
sepsis น้อยกว่าร้อยละ 50 

ชนิด community-
acquired sepsis  

น้อยกว่าร้อยละ 26 
และ hospital-acquired 
sepsis น้อยกว่าร้อยละ 50 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อใน

กระแสเลือดแบบรุนแรง
ชนิด community-
acquired sepsis  

น้อยกว่าร้อยละ 26 
และ hospital-acquired 
sepsis น้อยกว่าร้อยละ 50 

อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อใน
กระแสเลือดแบบรุนแรง

ชนิด community-
acquired sepsis  

น้อยกว่าร้อยละ 26 
และ hospital-acquired 
sepsis น้อยกว่าร้อยละ 50 

อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อใน
กระแสเลือดแบบรุนแรง

ชนิด community-
acquired sepsis  

น้อยกว่าร้อยละ 26 
และ hospital-acquired 
sepsis น้อยกว่าร้อยละ 50 

วิธีการประเมินผล :  1. ฐานขอมูลจากการประเมินขอมูลจาก Health Data Center (HDC) กระทรวง
สาธารณสุข โดยนำเสนอในภาพรวมของจังหวัด และภาพรวมของเขตสุขภาพ 
2. การรวบรวมและวิเคราะหในระดับเขตสุขภาพท่ี 1 –13 (รายงาน ตก.2) 

เอกสารสนับสนุน :  1. แนวทางการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด โดยสมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศ
ไทย 
2. คู่มือแนวทางการตรวจนิเทศงาน กรมการแพทย์ (Smart Inspection Guideline) 
สำนักนิเทศระบบการแพทย์ กรมการแพทย์  

รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน 

    หมายเหตุ : เป็นข้อมูลภาพรวมระดับประเทศ 

Baseline 
data 

หน่วยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 2564 2565 

... ร้อยละ 31.92 34.09 35.73 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ 
/ 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

1. นพ.พจน์ อินทลาภาพร   นายแพทย์เชี่ยวชาญ  
โทรศัพท์มือถือ : 08 1612 5891   E–mail :drpojin@yahoo.com  
โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ 
2. นพ.รัฐภูมิ ชามพูนท อายุรแพทย์  รองนายแพทย์สาธารณสุข  
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โทรศัพท์มือถือ : 08 1596 8535   E–mail : mr.sepsis@yahoo.com  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
3. นพ.นิพนธ์ เฉลิมพันธ์ชัย   รองผู้อำนวยการ 
โทรศัพท์มือถือ : 08 8251 8036   E–mail : crisis27@gmail.com  
โรงพยาบาลลำปาง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

หน่วยงานประมวลผล
และจัดทำข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 

1. กองตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
2. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0 2590 1204   E-mail : ictmoph@moph.go.th  
3. สำนักงานบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
4. กลุ่มงานนิเทศระบบการแพทย์ สำนักนิเทศระบบการแพทย์ กรมการแพทย์ 
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0 2590 6358 - 59 โทรสาร : 02 965 9851 
E-mail : supervision.dms@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบการ
รายงานผลการ
ดำเนินงาน 
(ระดับส่วนกลาง) 

1. กลุ่มงานนิเทศระบบการแพทย์ สำนักนิเทศระบบการแพทย์ กรมการแพทย์ 
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0 2590 6358 - 59 โทรสาร : 02 965 9851 
E-mail : supervision.dms@gmail.com  
2. นายปวิช อภิปาลกุลวณิช  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0 2590 6350  โทรศัพท์มือถือ : 09 8546 3564 
โทรสาร : 0 2591 8279   E-mail: evaluation.dms@gmail.com 
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมการแพทย์ 

คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
วิธีการให้คะแนน หลักเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 1 ต่อ 1 คะแนน  

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน 
≥29.00 1 ≥29.00 1 ≥29.00 1 ≥29.00 1 
≥28.00 2 ≥28.00 2 ≥28.00 2 ≥28.00 2 
≥27.00 3 ≥27.00 3 ≥27.00 3 ≥27.00 3 
≥26.00 4 ≥26.00 4 ≥26.00 4 ≥26.00 4 
<26.00 5 <26.00 5 <26.00 5 <26.00 5  

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ชื่อ – สกุล :   นางนภาพร เนตรเกื้อกูล โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 303 
โทรศัพท์มือถือ :  08 5588 9498 E-mail :  pompeyee@gmail.com 

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

ชื่อ – สกุล : นางอรสา เหล่าเจริญสุข โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 303  
โทรศัพท์มือถือ :  08 1095 7811 E-mail : sahealth@hotmail.com 



-84- 
 

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(รอง นพ.สสจ.) 

ชื่อ – สกุล : นางสาวอภิญญา เพ็ชรศรี โทรศัพท์ที่ท่างาน : 0 7461 3127  
โทรศัพท์มือถือ :  06 4731 6383 E-mail : ..khwun555@gmail.com 
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รหัสตัวช้ีวัด 0910 
ชื่อตัวชี้วัด Refracture Rate 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
ความเชื่อมโยงตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์ 20 ปี กสธ. 
หมวด ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
แผนที่ แผนงานที่ 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการที่ 8. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก 
ระดับการประเมินผล ระดับจังหวัด 
คำนิยาม  ผู้ป่วย Refracture Prevention คือ ผู้ป่วยทั้งเพศชายและหญิง อายุตั้งแต่ 50 ปี 

ขึ้นไป ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วยภาวะกระดูกสะโพกหักจากภยันตรายชนิดไม่
รุนแรง (Fragility fracture) ทุกราย 
ภยันตรายชนิดไม่รุนแรง (Fragility fracture) หมายถึง แรงกระทำจากการล้ม 
ในระดับท่ีน้อยกว่าหรือเทียบเท่าความสูงขณะยืนของผู้ป่วย (Equivalent to fall 
from height) 
ผู้ป่วยที่มีกระดูกหักซ้ำภายหลังกระดูกสะโพกหัก (Refracture) หมายถึง ผู้ป่วย 
ที่มีภาวะกระดูกหักในตำแหน่งต่อไปนี้ (กระดูกสันหลัง กระดูกสะโพก กระดูกข้อมือ 
กระดูกต้นแขน กระดูกปลายต้นขา กระดูกหน้าแข้งส่วนต้น กระดูกข้อเท้า) จาก
ภยันตรายชนิดไม่รุนแรงภายหลังการรักษาภาวะกระดูกสะโพกหักภายใต้โครงการ 
Refracture Prevention โดยนับตั้งแต่วันหลังจากกระดูกสะโพกหัก และเข้ารับ 
การรักษาเป็นผู้ป่วยในโครงการ Refracture Prevention เป็นต้น 
การผ่าตัดแบบ Early surgery หมายถึง ผู้ป่วย Refracture Prevention ที่ได้รับ 
การผ่าตัดภายใน 72 ชั่วโมง หลังเข้ารับการรักษาภายในโรงพยาบาลแบบผู้ป่วยใน 
กระดูกสะโพกหัก หมายถึง ผู้ป่วยที่ได้รับการให้รหัสการบาดเจ็บ ด้วยรหัส  

1. Femoral neck  S72.0 
2. Intertrochanter S72.1 
3. Subtrochchanter S72.2 

กระดูกสันหลัง กระดูกต้นแขน กระดูกข้อมือ กระดูกปลายต้นขา กระดูกหน้าแข้งส่วน
ต้น กระดูกหน้าแข้งส่วนปลาย กระดูกข้อเท้า หมายถึง ผู้ป่วยที่ได้รับการให้รหัสการ
บาดเจ็บ ด้วยรหัส  

1. Compression spine  S22.0 (T-spine) 
         S32.0 (LS-spine) 
                                   S32.7 (multiple LS with pelvis) 
2. Humerus                  S42.2 (proximal) 
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                                   S42.3 (shaft) 
                                   S42.4 (distal) 

3. Distal radius               S52.5 (without ulna) 
                                   S52.6 (with ulna) 

4. Distal femur               S72.4 
5. Proximal tibia             S82.1 
6. Distal tibia and ankle   S82.3 (Plafond) 
                                    S82.5 (Medial malledus) 

                                    S82.6 (lateral malledus) 
                                    S82.8 (lower leg, other) 

ผู้ป่วย Refracture Prevention ที่ได้รับการผ่าตัด หมายถึง ผู้ป่วยที่ได้รับการให้รหัส
หัตถการ  ด้วยรหัส  

1. open reduction with internal fixation femur 79.35 
2. Close reduction with internal fixation femur 79.15 
3. Total hip arthroplasty 81.51 
4. Partial hip arthroplasty 81.52 

Liaison หมายถึง บุคลากรผู้มีหน้าที่ประสานงาน (Coordinator) ในการดูแลผู้ป่วย 
แบบองค์รวมจากทีมสหสาขาวิชาชีพ 
เขตสุขภาพที่มีโรงพยาบาลที่มีทีม Refracture Prevention หมายถึง เขตสุขภาพ
ตามการแบ่งส่วนของกระทรวงสาธารณสุข 
หมายเหตุ : ตัวชี้วัดนี้ใช้ได้กรณีท่ีโรงพยาบาลนั้นทำโครงการมาแล้ว 1 ปี 

เกณฑ์เป้าหมาย :  
ปีงบประมาณ 66 ปีงบประมาณ 67 ปีงบประมาณ 68 ปีงบประมาณ 69 ปีงบประมาณ 70 
น้อยกว่าร้อยละ 20 น้อยกว่าร้อยละ 20 น้อยกว่าร้อยละ 20 น้อยกว่าร้อยละ 20 น้อยกว่าร้อยละ 20 

 

วัตถุประสงค์  เพื่อลดอัตรากระดูกหักซ้ำภายหลังกระดูกสะโพกหัก (Refracture) ให้ดำเนินการโดย

ตั้งทีม Refracture Prevention ประกอบด้วย สหสาขาวิชาชีพที่ร่วมกันดูแลรักษา

ผู้ป่วยสูงอายุที่มีกระดูกสะโพกหักจากโรคกระดูกพรุน โดยมุ่งเน้นการป้องกันการเกิด

กระดูกสะโพกหักซ้ำในผู้ป่วยกลุ่มนี้โดยมีบุคคลช่วยประสานและดำเนินการ (Liaison)  

องค์ประกอบของทีม Refracture Prevention 

หัวหน้าโครงการ ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ 

ผู้ประสานงาน Fracture liaison nurse (FLS nurse) คือ ตัวแทน หรือ ทีมพยาบาล 

หรอื ผู้ถูกจัดตั้งเพ่ือทำหน้าที่ประสานงาน  
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ทีมแพทย์สหสาขาวิชาชีพ   

จำเป็นต้องมี     ระดับ รพศ./รพท. - วิสัญญีแพทย์, อายุรแพทย์ต่อมไร้ท่อ  

หรืออายุรแพทย์ทั่วไป, แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู 

                   ระดับ รพช. - วิสัญญีแพทย์, อายุรแพทย์ 

แนะนำให้ม ี     ระดับ รพศ./รพท. - แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว,                                     

แพทย์เวชศาสตร์ ฉุกเฉิน, ทันตแพทย์, จักษุแพทย์ 

                   ระดับ รพช. - แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู, แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว,  

ทันตแพทย์, จักษุแพทย์ 

ทีมสหสาขาวิชาชีพอ่ืน ๆ 

จำเป็นต้องม ี   เภสัชกร, หน่วยบริการเยี่ยมบ้าน, หน่วยกายภาพบำบัด 

แนะนำให้ม ี    ตัวแทนแผนกโภชนาการ 

หมายเหตุ: แนะนำให้มี หมายความว่า อาจไม่มีก็ได้ ขึ้นกับบริบทของแต่ละโรงพยาบาล

ในขณะนั้น 

สหสาขาวิชาชีพ หมายถึง ทีมงานที่ประกอบไปด้วยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ อายุรกรรม เวช

ศาสตร์ฟื้นฟู วิสัญญีแพทย์ แผนกโภชนาการ แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว หรือแผนกอ่ืนที่

เกี่ยวข้องที่ร่วมกันดูแลผู้ป่วยแบบบูรณาการ 

Liaison หมายถึง บุคลากรผู้มีหน้าที่ประสานงาน (Coordinator) ในการดูแลผู้ป่วยแบบ

องค์รวมจากทีมสหสาขาวิชาชีพ 

เขตสุขภาพที่มีโรงพยาบาลที่มีทีม Refracture Prevention หมายถึง เขตสุขภาพ
ตามการแบ่งส่วนของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีอย่างน้อย 1 โรงพยาบาลในเขตสุขภาพ
นั้นจัดตั้งทีม Refracture Prevention 

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

1. ทีมแพทย์สหสาขาวิชาชีพ ในโรงพยาบาล ระดับ M1 ขึ้นไป ที่สามารถดูแลผู้ป่วยได้

ครบถ้วนตามมาตรฐานการจัดตั้งทีมแพทย์  

2. ผู้ป่วยสูงอายุที่มีกระดูกสะโพกหักจากโรคกระดูกพรุน 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1. โรงพยาบาลจัดเก็บข้อมูลตามระบบปกติของโรงพยาบาล และส่งข้อมูลเข้าระบบ  

   Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข 
2. จัดเก็บรวบรวมข้อมูลโดยทีมตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และกรมการแพทย์ 
3.ฐานข้อมูลในรูปแบบ Application และเก็บข้อมูลเป็น National Registry 

แหล่งข้อมูล โรงพยาบาล/เขตสุขภาพเขตสุขภาพท่ี 1 - 12 
รายการข้อมูล 1 A = จำนวนผู้ป่วยในโครงการ Refracture Prevention ที่มีกระดูกหักซ้ำ 
รายการข้อมูล 2 B = จำนวนผู้ป่วยในโครงการ Refracture Prevention ในระยะเวลา 1 ปี 
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สูตรคำนวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล รายงานเป็นรายไตรมาส 
เกณฑ์การประเมิน : 
ปี 2566: 

ปี 2567: 

ปี 2568: 

ปี 2569: 

ปี 2570:  

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- น้อยกว่าร้อยละ 20 น้อยกว่าร้อยละ 20 น้อยกว่าร้อยละ 20 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- น้อยกว่าร้อยละ 20 น้อยกว่าร้อยละ 20 น้อยกว่าร้อยละ 20 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- น้อยกว่าร้อยละ 20 น้อยกว่าร้อยละ 20 น้อยกว่าร้อยละ 20 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- น้อยกว่าร้อยละ 20 น้อยกว่าร้อยละ 20 น้อยกว่าร้อยละ 20 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- น้อยกว่าร้อยละ 20 น้อยกว่าร้อยละ 20 น้อยกว่าร้อยละ 20 

วิธีการประเมินผล :  ติดตามและนิเทศผ่านการตรวจราชการ  
เอกสารสนับสนุน :  1. คู่มือการจัดตั้งทีมและการดำเนินโครงการ Refracture Prevention 

2. คู่มือแนวทางการตรวจนิเทศงาน กรมการแพทย์ (Smart Inspection Guideline) 
สำนักนิเทศระบบการแพทย์ กรมการแพทย์  

รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน 

Baseline 
data 

หน่วยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 2564 2565 

... ร้อยละ 1.29  0.48 0.86 
 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ 
/ 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

1. แพทย์หญิงซายน์ เมธาดิลกกุล    นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ 
โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 2353 9844           โทรศัพท์มือถือ: 08 1530 0570 
โทรสาร: 0 2353 9759                     E-mail: sciorthop@gmail.com 
2. นายแพทย์ทรงเกียรติ ธนะเจริญพาณิชย์ ตำแหน่ง : นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ 
โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 2353 9844           โทรศัพท์มือถือ: 08 5509 1567  
โทรสาร: 0 2353 9759                     E-mail: Songkiatthana@gmail.com 
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โรงพยาบาลเลิดสิน 
หน่วยงานประมวลผล
และจัดทำข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 

1. กองตรวจราชการ  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
2. กลุ่มงานนิเทศระบบการแพทย์ สำนักนิเทศระบบการแพทย์ กรมการแพทย์ 
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0 2590 6358 - 59 โทรสาร : 0 2965 9851 
E-mail : supervision.dms@gmail.com  

ผู้รับผิดชอบการ
รายงานผลการ
ดำเนินงาน 
(ระดับส่วนกลาง) 

1. แพทย์หญิงซายน์  เมธาดิลกกุล    นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ 
โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 2353 9844           โทรศัพท์มือถือ: 08 1530 0570 
โทรสาร: 0 2353 9759                     E-mail: sciorthop@gmail.com 
2. นายแพทย์ทรงเกียรติ ธนะเจริญพาณิชย์ ตำแหน่ง : นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ 
โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 2353 9844           โทรศัพท์มือถือ: 08 5509 1567  
โทรสาร: 0 2353 9759                     E-mail: Songkiatthana@gmail.com 
โรงพยาบาลเลิดสิน 

3. นายปวิช อภิปาลกุลวณิช  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0 2590 6350  โทรศัพท์มือถือ : 09 8546 3564 
โทรสาร : 0 2591 8279   E-mail: Evaluation.dms@gmail.com 
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมการแพทย์ 

คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
วิธีการให้คะแนน หลักเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 2.50 ต่อ 1 คะแนน ตามเกณฑ์การให้คะแนนรอบ 

6, 9 และ 12 เดือน 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน 
- - <10.00 1  1  1 
- - <12.50 2  2  2 
- - <15.00 3  3  3 
- - <17.50 4  4  4 
- - <20.00 5  5  5  

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ชื่อ – สกุล :   นางนภาพร เนตรเกื้อกูล โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 303  
โทรศัพท์มือถือ :  08 5588 9498 E-mail :  pompeyee@gmail.com 

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

ชื่อ – สกุล : นางอรสา เหล่าเจริญสุข โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 303 
โทรศัพท์มือถือ :   08 1095 7811 E-mail : sahealth@hotmail.com 

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(รอง นพ.สสจ.) 

ชื่อ – สกุล : นางสาวอภิญญา เพ็ชรศรี โทรศัพท์ที่ท่างาน : 0 7461 3127  
โทรศัพท์มือถือ :  06 4731 6383 E-mail : ..khwun555@gmail.com 



-90- 
 

รหัสตัวช้ีวัด 0911 
ชื่อตัวชี้วัด อัตราส่วนของจำนวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตาย ต่อจำนวนผู้ป่วย

เสียชีวิตในโรงพยาบาล (โรงพยาบาล A, S) 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
ความเชื่อมโยงตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์ 20 ปี กสธ. 
หมวด ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
แผนที่ แผนงานที่ 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการที่ 13. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาปลูกถ่ายอวัยวะ 
ระดับการประเมินผล ระดับจังหวัด 
คำนิยาม  บริจาคอวัยวะสมองตายที ่ได้ร ับการผ่าตัดนำอวัยวะออก (actual brain-dead 

organ donor) หมายถึง ผ ู ้ป ่วยที ่ได ้ร ับการวิน ิจฉัยภาวะสมองตายครบถ้วนตาม
กระบวนการที่แพทยสภากำหนดและญาติลงนามยินยอมบริจาคอวัยวะลงในแบบฟอร์ม
ของศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย และได้มีการลงมือผ่ าตัดนำอวัยวะใดอวัยวะ
หนึ่ง จากร่างผู้บริจาคอวัยวะ  
จำนวนผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล หมายถึง จำนวนผู้ป่วยที่เสียชีวิตในโรงพยาบาล
จากทุกสาเหตุ ใน 1 ปีงบประมาณก่อนการรายงานผลตัวชี้วัด (เช่นรายงานตัวชี้วัดปี 
2566 ให้ใช้จำนวนผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล ปี 2565 เป็นตัวหาร) 

เกณฑ์เป้าหมาย :  
ปีงบประมาณ 66 ปีงบประมาณ 67 ปีงบประมาณ 68 ปีงบประมาณ 69 ปีงบประมาณ 70 

อัตราส่วนเพิ่มขี้น 
ร้อยละ 20 จาก
อัตราส่วนของจำนวนผู้
บริจาคอวัยวะสมองตาย
ที่ได้รับการผ่าตัดนำ
อวัยวะออก ต่อจำนวน
ผู้ป่วยเสียชีวิตใน
โรงพยาบาล ปี 2565 
ของแต่ละเขตสุขภาพ 

อัตราส่วนเพิ่มขี้น 
ร้อยละ 20 จาก
อัตราส่วนของจำนวนผู้
บริจาคอวัยวะสมองตาย
ที่ได้รับการผ่าตัดนำ
อวัยวะออก ต่อจำนวน
ผู้ป่วยเสียชีวิตใน
โรงพยาบาล ปี 2566 
ของแต่ละเขตสุขภาพ 

อัตราส่วนเพิ่มขี้น 
ร้อยละ 20 จาก
อัตราส่วนของจำนวนผู้
บริจาคอวัยวะสมองตาย
ที่ได้รับการผ่าตัดนำ
อวัยวะออก ต่อจำนวน
ผู้ป่วยเสียชีวิตใน
โรงพยาบาล ปี 2567 
ของแต่ละเขตสุขภาพ 

อัตราส่วนเพิ่มขี้น 
ร้อยละ 20 จาก
อัตราส่วนของจำนวนผู้
บริจาคอวัยวะสมองตาย
ที่ได้รับการผ่าตัดนำ
อวัยวะออก ต่อจำนวน
ผู้ป่วยเสียชีวิตใน
โรงพยาบาล ปี 2568 
ของแต่ละเขตสุขภาพ 

อัตราส่วนเพิ่มขี้น 
ร้อยละ 20 จาก
อัตราส่วนของจำนวนผู้
บริจาคอวัยวะสมองตาย
ที่ได้รับการผ่าตัดนำ
อวัยวะออก ต่อจำนวน
ผู้ป่วยเสียชีวิตใน
โรงพยาบาล ปี 2569 
ของแต่ละเขตสุขภาพ 

 

วัตถุประสงค์  เพ่ิมจำนวนผู้บริจาคอวัยวะสมองตายที่ได้รับการผ่าตัดนำอวัยวะออก 
ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

โรงพยาบาล A, S 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล รวบรวมจากศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยและการตรวจราชการกระทรวง
สาธารณสุข 
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แหล่งข้อมูล ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยและการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  
รายการข้อมูล 1 A = จำนวนผู้บริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตายที่ได้รับการผ่าตัดนำอวัยวะออก (actual 

brain-dead organ donor) ปีงบประมาณ 2566 
รายการข้อมูล 2 B = จำนวนผู้ป่วยที่เสียชีวิตในโรงพยาบาลจากทุกสาเหตุ (hospital death) 

ปีงบประมาณ 2565 
สูตรคำนวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 

หมายหตุ * คำนวณแยกรายเขตสุขภาพ โดยใช้ปี 2565 ในการเทียบเพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 
ระยะเวลาประเมินผล รายงานเป็นรายไตรมาส 
เกณฑ์การประเมิน : 
ปี 2566: 

ปี 2567: 

ปี 2568: 

ปี 2569: 

ปี 2570: 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- เพ่ิมขี้นร้อยละ 20 จาก

อัตราส่วนในปี 2565 
เพ่ิมขี้นร้อยละ 20 จาก
อัตราส่วนในปี 2565 

เพ่ิมขี้นร้อยละ 20 จาก
อัตราส่วนในปี 2565 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- เพ่ิมขี้นร้อยละ 20 จาก

อัตราส่วนในปี 2566 
เพ่ิมขี้นร้อยละ 20 จาก
อัตราส่วนในปี 2566 

เพ่ิมขี้นร้อยละ 20 จาก
อัตราส่วนในปี 2566 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- เพ่ิมขี้นร้อยละ 20 จาก

อัตราส่วนในปี 2567 
เพ่ิมขี้นร้อยละ 20 จาก
อัตราส่วนในปี 2567 

เพ่ิมขี้นร้อยละ 20 จาก
อัตราส่วนในปี 2567 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- เพ่ิมขี้นร้อยละ 20 จาก

อัตราส่วนในปี 2568 
เพ่ิมขี้นร้อยละ 20 จาก
อัตราส่วนในปี 2568 

เพ่ิมขี้นร้อยละ 20 จาก
อัตราส่วนในปี 2568 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- เพ่ิมขี้นร้อยละ 20 จาก

อัตราส่วนในปี 2569 
เพ่ิมขี้นร้อยละ 20 จาก
อัตราส่วนในปี 2569 

เพ่ิมขี้นร้อยละ 20 จาก
อัตราส่วนในปี 2569 
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เกณฑ์การประเมิน : ปี 2566 เป้าหมายแยกรายเขตสุขภาพ 
เขตสุขภาพ เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 4 เขต 5 เขต 6 เขต 7 

ผล 65 0.07 0.28 0.46 0.37 0.30 0.07 0.25 

เกณฑ์ 65 > 0.08 > 0.34 > 0.55 > 0.08 > 0.44 > 0.08 > 0.30 

 
เขตสุขภาพ เขต 8 เขต 9 เขต 10 เขต 11 เขต 12 ประเทศ 

ผล 65 0.29 0.28 0.23 0.09 0.02 0.23 

เกณฑ์ 65 > 0.35 > 0.34 > 0.28 > 0.11 > 0.03 > 0.28 

ที่มา : ผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน รวบรวมโดยสำนักนิเทศระบบการแพทย์ กรมการแพทย์ (30 ก.ย. 2565) 
วิธีการประเมินผล :  ติดตามและนิเทศผ่านการตรวจราชการ 
เอกสารสนับสนุน :  1. ข้อมูลรายงานศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย 

2. คู่มือแนวทางการตรวจนิเทศงาน กรมการแพทย์ (Smart Inspection Guideline) 
สำนักนิเทศระบบการแพทย์ กรมการแพทย์  

รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน 

Baseline 
data 

หน่วยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 
พ.ศ. 

2563 2564 2565 
... อัตราส่วนของจำนวนผู้บริจาค

อวัยวะสมองตายที่ได้รับการ
ผ่าตัดนำอวัยวะออก ต่อจำนวน
ผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล 

0.01 : 100 0.02 : 100 0.02 : 100 

       
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ 
/ 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

1. พญ.กรทิพย์ ผลโภค     นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ 
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0 2206 2900 ต่อ 50139  โทรศัพท์มือถือ : 09 5409 1619  
โทรสาร : 0 2354 8188    E-mail : korntip_p@rajavithi.go.th 
โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ 

หน่วยงานประมวลผล
และจัดทำข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 

1. ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย 
2. กองตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
3. กลุ่มงานนิเทศระบบการแพทย์ สำนักนิเทศระบบการแพทย์ กรมการแพทย์ 
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0 2590 6358 - 59 โทรสาร : 02 965 9851 
E-mail : supervision.dms@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบการ
รายงานผลการ
ดำเนินงาน 

1. พญ.กรทิพย์ ผลโภค     นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ 
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0 2206 2900 ต่อ 50139  โทรศัพท์มือถือ : 09 5409 1619  
โทรสาร : 0 2354 8188    E-mail : korntip_p@rajavithi.go.th 



-93- 
 

(ระดับส่วนกลาง) โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ 
2. นายปวิช อภิปาลกุลวณิช  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0 2590 6350  โทรศัพท์มือถือ : 09 8546 3564 
โทรสาร : 0 2591 8279   E-mail: Evaluation.dms@gmail.com 
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมการแพทย์ 

คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
วิธีการให้คะแนน หลักเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5.00 ต่อ 1 คะแนน ตามเกณฑ์การให้คะแนนรอบ 

3, 6, 9 และ 12 เดือน 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน 
≥00.00 1 ≥00.00 1 ≥00.00 1 ≥00.00 1 
≥5.00 2 ≥5.00 2 ≥5.00 2 ≥5.00 2 
≥10.00 3 ≥10.00 3 ≥10.00 3 ≥10.00 3 
≥15.00 4 ≥15.00 4 ≥15.00 4 ≥15.00 4 
≥20.00 5 ≥20.00 5 ≥20.00 5 ≥20.00 5  

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ชื่อ – สกุล :   นางนภาพร เนตรเกื้อกูล โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 303 
โทรศัพท์มือถือ :  08 5588 9498 E-mail :  pompeyee@gmail.com 

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

ชื่อ – สกุล : นางอรสา เหล่าเจริญสุข โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 303 
โทรศัพท์มือถือ :   08 1095 7811 E-mail : ..sahealth@hotmail.com 

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(รอง นพ.สสจ.) 

ชื่อ – สกุล : นางสาวอภิญญา เพ็ชรศรี โทรศัพท์ที่ท่างาน : 0 7461 3127  
โทรศัพท์มือถือ :  06 4731 6383 E-mail : khwun555@gmail.com 
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รหัสตัวช้ีวัด 0912 
ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายทีไ่ด้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจำบ้าน  

มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงาน พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
ความเชื่อมโยงตัวชี้วัด ( / ) ยุทธศาสตร์ 20 ปี กสธ. (   ) ยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 12  

(   ) ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง (   ) ตำบลสุขภาวะ  
(   ) ภารกิจกลุ่มงาน  (   ) อ่ืน ๆ ............................................................. 

หมวด (   ) ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P 
Excellence) 
( / ) บริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
(   ) บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) 
(   ) บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 

แผนที่ 5. การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ 
โครงการที่ 9. โครงการพัฒนาเครือข่ายกำลังคนด้านสุขภาพ และ อสม. 
ระดับการประเมินผล (   ) ระดับจังหวัด  ( / ) ระดับอำเภอ 
คำนิยามตัวช้ีวัด ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมาย หมายถึง  ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาสที่มีภาวะ

พ่ึงพิง โรคไตเรื้อรัง (CKD)  โรคไม่ติดต่อ (NCD)  

       อสม. หมอประจำบ้าน หมายถึง ประธาน อสม. ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน หรือ  

อสม. ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้รับการคัดเลือกและพัฒนาศักยภาพ

ตามหลักสูตร อสม. หมอประจำบ้าน ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด 

      คุณภาพชีวิตที่ดี หมายถึง ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลด้านร่างกาย    
ด้านจิตใจ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม 

เกณฑ์เป้าหมาย 

 

ปีงบประมาณ 
2563 

ปีงบประมาณ 
2564 

ปีงบประมาณ 
2565 

ปีงบประมาณ 
2566 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 ร้อยละ 75 

วัตถุประสงค์ 1. พัฒนาศักยภาพและยกระดับ อสม. เป็น อสม. หมอประจำบ้าน ดูแลสุขภาพคน
ในชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
2. ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจำบ้าน มีคุณภาพชีวิตดี 

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

1. อสม. ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็น อสม. หมอประจำบ้าน 

2. ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาสที่มีภาวะพ่ึงพิง โรคไตเรื้อรัง (CKD)   
โรคไม่ติดต่อ (NCD) ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน/ชุมชน  
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วิธีการจัดเก็บข้อมูล จัดเก็บจากฐานข้อมูล อสม. โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้รับผิดชอบพื้นท่ี รพ.สต./

รพช./รพท./หน่วยบริการสาธารณสุขในพ้ืนที่นำข้อมูลผลการดำเนินงานมาบันทึกลง

ในเว็บไซต์ฐานข้อมูล www.thaiphc.net 

แหล่งข้อมูล 1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 
3.โรงพยาบาลชุมชน 
4.เทศบาลเมืองพัทลุง 
5.โรงพยาบาลพัทลุง 

รายการข้อมูล 1 A = จำนวนผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจำบ้าน มี
คุณภาพชีวิตที่ดี 

รายการข้อมูล 2 B = จำนวนผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมาย 
สูตรคำนวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล รายไตรมาส 
เกณฑ์การประเมิน 
ปีงบประมาณ 2565 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
1. มีหลักสูตร 
แนวทาง คู่มือ 
2. ชี้แจงแนวทาง
สู่ 
   การปฏิบัติ 

อบรม อสม.หมอ
ประจำบ้าน 670  
คน (สะสม) 

ผู้ป่วย
กลุ่มเป้าหมายที่
ได้รับการดูแลจาก 
อสม. หมอประจำ
บ้านมีคุณภาพชวีิต
ที่ดี อย่างน้อย 
ร้อยละ 35 

ผู้ป่วยกลุ่มเปา้หมาย  
ที่ได้รับการดูแลจาก 
อสม. หมอประจำ 
บ้านมีคุณภาพชวีิต   
ที่ดีอย่างน้อย       
ร้อยละ 75 

 
วิธีการประเมินผล   
เอกสารสนับสนุน  
รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน 

Baseline 
data 

หน่วยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 
2560 2561 2562 2563 2564 

     99.16 99.77 
 

ผู้ให้ข้อมูลทาง
วิชาการ/ผู้
ประสานงานตัวช้ีวัด 

นางอรสา  เหล่าเจริญสุข   
แทนหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 304       โทรศัพท์มือถือ : 081 095 7811 

หน่วยงานประมวลผล 
และจัดทำข้อมูล 

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

คะแนนเต็ม คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
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วิธีการให้คะแนน หลักเกณฑ์การให้คะแนน......................................................... 
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน 5 หน่วยต่อ……1…..คะแนน 
ร้อยละ       55 เท่ากับ 1 คะแนน 
ร้อยละ 60 เท่ากับ 2 คะแนน 
ร้อยละ  65 เท่ากับ 3 คะแนน 
ร้อยละ      70 เท่ากับ 4 คะแนน 
ร้อยละ 75 เท่ากับ 5 คะแนน 

 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ชื่อ – สกุล : นางกรรณิกา  นาคะวิโรจน์     โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 303  
โทรศัพท์มือถือ : 080 545 9348    E-mail :   

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

ชื่อ – สกุล : นางอรสา  เหล่าเจริญสุข   โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 304 
โทรศัพท์มือถือ : 081 095 7811   E-mail :   

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(รอง นพ.สสจ.) 

ชื่อ – สกุล : นางสาวอภิญญา เพ็ชรศรี โทรศัพท์ที่ท่างาน : 0 7461 3127  
โทรศัพท์มือถือ :  06 4731 6383 E-mail : ..khwun555@gmail.com 
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รหัสตัวช้ีวัด 0913 
ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของชุมชนมีการดำเนินการจัดการสุขภาพที่เหมาะสมกับประชาชน 
กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 

ความเชื่อมโยง
ตัวช้ีวัด 

( / ) ยุทธศาสตร์ 20 ปี กสธ.  
(   ) ยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 12  
(   ) ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  
(   ) ตำบลสุขภาวะ  
(   ) ภารกิจกลุ่มงาน  (   ) อ่ืน ๆ ............................................................. 

หมวด (   ) ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 
( / ) บริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
(   ) บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) 
(   ) บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 

แผนที่ 5. การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ 
โครงการที่ โครงการพัฒนาเครือข่ายกำลังคนด้านสุขภาพ และ อสม. 

ระดับการ
ประเมินผล 

(   ) ระดับจังหวัด  (  / ) ระดับอำเภอ 

คำนิยามตัวช้ีวัด     ขุมชน หมายถึง พ้ืนที่ระดับหมู่บ้าน ทั้งในเขตเมืองและชนบท 
การจัดการสุขภาพ  หมายถึง การดำเนินการกิจกรรมพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพและการจัด

สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดี โดยกระบวนการ สร้างทีมแกนนำสุขภาพ เครือข่าย
สุขภาพและประชาชน (Team) มีแผนการดำเนินการสร้างเสริมความรอบรู้และพฤติกรรม
สุขภาพ และการจัดสภาพแวดล้อมที ่เอ ื ้อต่อการมีส ุขภาพที ่ด ี (Plan) ดำเนินการโดย
กระบวนการมีส่วนร่วม (Action) และมีการประเมินผล (Result) 

แกนนำสุขภาพ หมายถึง ผู้นำทางด้านสุขภาพในชุมชน เช่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจำ
หมู่บ้าน (อสม.)   ยุวอาสาสมัครสาธารณสุข (ยุว อสม.) เป็นต้น 

เครือข่ายสุขภาพ หมายถึง ภาคีที่ร่วมสนับสนุนและดำเนินการจัดการสุขภาพในชุมชน 
เช่น พชอ. อปท. โรงเรียน ชมรม หรือ เครือข่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้องในชุมชนทั้งภาครัฐและเอกชน 
    พื้นที่เป้าหมายในการดำเนินงาน หมายถงึ หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ จำนวน 
715 แห่ง 

เกณฑ์เป้าหมาย ปีงบประมาณ 
2566 

ปีงบประมาณ 
2567 

ปีงบประมาณ 
2568 

ปีงบประมาณ 
2569 

ปีงบประมาณ 
2570 

ร้อยละ 75 80 85 90 95 
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 (537 แห่ง) 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ชุมชนเป็นฐานในการขับเคลื่อนการจัดการสุขภาพของประชาชนในพ้ืนที่ 
ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

หมู่บ้านที่มีการดำเนินการจัดการสุขภาพให้กับประชาชน จำนวน  715  แห่ง 

วิธีการจัดเก็บ
ข้อมูล 

1. การรายงานผลการดำเนินงานของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
2. การประเมินหมู่บ้านจากระบบ Health Gate 

แหล่งข้อมูล 1.การประเมินชุมชนจัดการสุขภาพได้จากระบบการประเมินการพัฒนาหมู่บ้านปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ Health Gate (https://healthgate.gen-hed.com/report/village) 

รายการข้อมูล 1 A = ชุมชนที่มีการดำเนินงานจัดการสุขภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด (ระดับพัฒนาขึ้นไป) 
รายการข้อมูล 2 B = ชุมชนเป้าหมายทั้งหมด (715 แห่ง) 
สูตรคำนวณ
ตัวช้ีวัด  

(A/B) x 100 

ระยะเวลา
ประเมินผล 

รายไตรมาส 

 เกณฑ์การประเมิน : 
เกณฑ์การประเมินการพัฒนาหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 

1. สร้างทีมงานและเครือข่ายความร่วมมือในชุมชน 

2. มีข้อมูลสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของชุมชน 

3. มีการวางแผนการพัฒนาหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 

4. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ฝึกทักษะสุขภาพที่จำเป็นและจัดปัจจัยแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 

5. การเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพในชุมชน 

6. มีการประเมินผล ความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ มีบุคคลต้นแบบ 

นวัตกรรมสุขภาพ 

7. ถอดบทเรียน ขยายผลต่อยอดสู่ความยั่งยืน เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชน ประชาชนใน

ชุมชนมีภาวะสุขภาพที่ดี 

ระดับการพัฒนา 
1. ระดับพัฒนา : มีทีม ข้อมูล การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 

2. ระดับดี       : มีทีม ข้อมูล การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย มีแผนงาน  มีการจัด 

                  กิจกรรมฯ  

3. ระดับดีมาก  : มีทีม ข้อมูล การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย มีแผนงาน  มีการจัด 



-99- 
 

                  กิจกรรมฯ  มีการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพในชุมชน มีผลการ    

                  ดำเนินงาน 

4. ระดับดีเยี่ยม:  มีทีม ข้อมูล การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย มีแผนงาน  มีการจัด 

                  กิจกรรมฯ  มีการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพในชุมชน มีผลการ 

                  ดำเนินงานแหล่งเรียนรู้ชุมชนประชาชนในชุมชนมีภาวะสุขภาพที่ดี 

เกณฑ์การประเมิน 
ปีงบประมาณ 
2566 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
1. มีเครื่องมือการ
ดำเนินงาน(คู่มือ 
แนวทาง ชุดการ
เรียนรู้ สื่อสุขศึกษา
ที่เก่ียวข้อง/
เครื่องมือประเมิน) 

2.เครือข่ายได้รับ
การถ่ายทอด แนว
ทางการดำเนินงาน
สุขศึกษาเพ่ือพัฒนา
ความรอบรู้ด้าน
สุขภาพและ
พฤติกรรมสุขภาพ 

3.มีแผนการ
ขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานการ
จัดการสุขภาพ
ของประชาชนใน
พ้ืนที่ 

1.แกนนำสุขภาพ
ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพในการ
จัดการสุขภาพ 
2.ชุมชนมีการ
ดำเนินการจัดการ
สุขภาพที่
เหมาะสมกับ
ประชาชน และมี
การประเมิน
ตนเองตามเกณฑ์
ที่กำหนด ร้อยละ 
45 

1.ชุมชนมีการ
ดำเนินการจัดการ
สุขภาพที่
เหมาะสมกับ
ประชาชน และมี
การประเมิน
ตนเองตามเกณฑ์
ที่กำหนดร้อยละ 
60 

1.ชุมชนมีการ
ดำเนินการจัดการ
สุขภาพที่
เหมาะสมกับ
ประชาชน และมี
การประเมิน
ตนเองตามตาม
เกณฑ์ที่กำหนด 
ร้อยละ 75 

 
วิธีการประเมินผล  เจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับพ้ืนที่มีการดำเนินการตามแนวทาง และบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูล 

 ระบบ Health Gate 
เอกสารสนับสนุน 1. แนวทางการพัฒนาหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 

2. แนวทางการประเมิน 
3. ฐานข้อมูลจากระบบ Health Gate 

รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน 

Baseline 
data 

หน่วย
วัด 

ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 2564 2565 
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715 หมู่บ้าน/
ชุมชน 

   

หมายเหตุ :  ตัวชี้วัดใหม ่
ผู้ให้ข้อมูลทาง
วิชาการ/ผู้
ประสานงาน
ตัวช้ีวัด 

นายนิวัช  เทพสง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ   

หน่วยงาน
ประมวลผล 
และจัดทำข้อมูล 

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

คะแนนเต็ม คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
วิธีการให้คะแนน หลักเกณฑ์การให้คะแนน 

ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 10 หน่วยต่อ 1 คะแนน 
ร้อยละ       ≤40 เท่ากับ 1 คะแนน 
ร้อยละ 41 - 50 เท่ากับ 2 คะแนน 
ร้อยละ  51 - 60 เท่ากับ 3 คะแนน 
ร้อยละ      61 - 70 เท่ากับ 4 คะแนน 
ร้อยละ ≥71 เท่ากับ 5 คะแนน 

 

ผู้รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 

ชื่อ – สกุล : นายนิวัช เทพสง   โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0 7461 3127 ต่อ303 
โทรศัพท์มือถือ : 08 9464 3367 E-mail : Thep01.n@hotmail.com 

ผู้กำกับดูแล
ตัวช้ีวัด 
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

ชื่อ – สกุล : นางอรสา เหล่าเจริญสุข  โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 303  
โทรศัพท์มือถือ : 08 1095 7811 E-mail : ..sahealth@hotmail.com 

ผู้กำกับดูแล
ตัวช้ีวัด 
(รอง นพ.สสจ.) 

ชื่อ – สกุล : นางสาวอภิญญา เพ็ชรศรี โทรศัพท์ที่ท่างาน : 0 7461 3127  
โทรศัพท์มือถือ :  06 4731 6383 E-mail : khwun555@gmail.com 
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นิยามตัวช้ีวัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  
ปีงบประมาณ 2566 

รหัสตัวช้ีวัด 0914 
ชื่อตัวชี้วัด  
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงาน...................................... 
ความเชื่อมโยงตัวชี้วัด (   ) ยุทธศาสตร์ 20 ปี กสธ.  

(   ) ยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 12  
(   ) ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  
(   ) ภารกิจกลุ่มงาน   
(   ) อ่ืน ๆ ............................................................. 

หมวด (   ) ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P 
Excellence) 
(   ) บริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
(   ) บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) 
(   ) บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 

แผนที่  
โครงการที่  
ระดับการประเมินผล (   ) ระดับจังหวัด  (   ) ระดับอำเภอ 
คำนิยามตัวช้ีวัด  
เกณฑ์เป้าหมาย 

 

ปีงบประมาณ  
2566 

ปีงบประมาณ  
2567 

ปีงบประมาณ  
2568 

ปีงบประมาณ  
2569 

ปีงบประมาณ  
2570 

     

วัตถุประสงค์  
ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล  
แหล่งข้อมูล  
รายการข้อมูล 1 A =  
รายการข้อมูล 2 B =  
สูตรคำนวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล  
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เกณฑ์การประเมิน 
ปีงบประมาณ 2566 

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

วิธีการประเมินผล   
เอกสารสนับสนุน  
รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน 

Baseline 
data 

หน่วยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 
2561 2562 2563 2564 2565 

       
 

ผู้ให้ข้อมูลทาง
วิชาการ/ผู้
ประสานงานตัวช้ีวัด 

 

หน่วยงานประมวลผล 
และจัดทำข้อมูล 

 

คะแนนเต็ม คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
วิธีการให้คะแนน หลักเกณฑ์การให้คะแนน......................................................... 

ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน 1 หน่วยต่อ………..คะแนน 
ร้อยละ        เท่ากับ 1 คะแนน 
ร้อยละ  เท่ากับ 2 คะแนน 
ร้อยละ   เท่ากับ 3 คะแนน 
ร้อยละ       เท่ากับ 4 คะแนน 
ร้อยละ  เท่ากับ 5 คะแนน 

 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ชื่อ – สกุล :    โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ..........  
โทรศัพท์มือถือ :    E-mail : ......................................................   

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

ชื่อ – สกุล :    โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ..........  
โทรศัพท์มือถือ :    E-mail : ......................................................   

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(รอง นพ.สสจ.) 

ชื่อ – สกุล :    โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ..........  
โทรศัพท์มือถือ :    E-mail : ......................................................   
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นิยามตัวช้ีวัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  
ปีงบประมาณ 2566 

รหัสตัวช้ีวัด 0915 
ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของสถานบริการมีการสื่อสารเชิงรุก 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
ความเชื่อมโยงตัวชี้วัด (   ) ยุทธศาสตร์ 20 ปี กสธ.  

(   ) ยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 12  
(   ) ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง (การพัฒนาหน่วยงานด้านสุขภาพ 
      ให้มีคุณภาพ และระบบบริการที่เป็นเลิศ) 
(   ) ภารกิจกลุ่มงาน (พัฒนาหน่วยงานด้านสุขภาพทุกระดับอย่างต่อเนื่องสู่องค์กร
ต้นแบบ)  
( /  ) อ่ืน ๆ PA ปลัดกระทวงสาธารณสุข............................................................. 

หมวด ( / ) ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 
(   ) บริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
(   ) บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) 
(   ) บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 

แผนที่ พัฒนาหน่วยบริการ 
โครงการที่  โครงการด้านองค์กร  บุคลากร และการสื่อสารองค์กร กระทรวงสาธารณสุข 
ระดับการประเมินผล ( / ) ระดับจังหวัด  ( /  ) ระดับอำเภอ 
คำนิยามตัวช้ีวัด     การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ อาจแบ่งตามลักษณะงานกว้าง ๆ ได้ 2 ประเภท 

คือ การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ภายใน (Internal Public Relations)  และการ
สื่อสารและประชาสัมพันธ์ภายนอก (External Public Relations) ซึ่งมีความแตกต่าง
กันไปตามวัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย และช่องทางสื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้ 
การประชาสัมพันธ์มีเป้าหมายเพ่ือสร้างความนิยมให้เกิดขึ้นกับสาธารณชน  เพ่ือ
ปกป้องและรักษาชื่อเสียงองค์กร รวมถึงเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ภายในหน่วยงาน
ด้วย  ทั้งนี ้การประชาสัมพันธ์ที่ดีควรดำเนินการทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร 
โดยภายในองค์กรเช่น กลุ่มพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ท่ีทำงานในองค์กร และภายนอก
องค์กร ได้แก่ กลุ่มผู้รับบริการของหน่วยงาน กลุ่มนักวิชาการ ประชาชนทั่วไป 
หมายเหตุ  คำนิยามตัวชี้วัดรอการจัดทำจาก สำนักสารนิเทศ กระทรวงสาธารณสุข 

เกณฑ์เป้าหมาย 

 

ปีงบประมา
ณ  2566 

ปีงบประมาณ  
2567 

ปีงบประมาณ  
2568 

ปีงบประมาณ  
2569 

ปีงบประมาณ  
2570 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 
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วัตถุประสงค์ เพ่ือมีระบบการสื่อสารเชิงรุกในทุกระดับ ใช้ข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นเอกภาพ 
รูปแบบการสื่อสารที่หลากหลาย เข้าใจง่าย และทันสมัย 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน  
วิธีการจัดเก็บข้อมูล การรายงานการประเมินตนเอง 

การเยี่ยมเสริมพลัง 
แหล่งข้อมูล โรงพยาบาลรายงานผลการดำเนินงาน 
รายการข้อมูล 1 A = จำนวนโรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์การประเมินการดำเนินงานสื่อสารเชิงรุก 
รายการข้อมูล 2 B = จำนวนโรงพยาบาล จำนวน 11 แห่ง 
สูตรคำนวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล การประเมินตนเอง ของ โรงพยาบาล 
เกณฑ์การประเมิน 
ปีงบประมาณ 2566 

รอบ  3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
1.มีการถ่ายทอด
นโยบาย 
โรงพยาบาลมีพ้ืนที่
และจุดเผยแพร่สื่อ
ประชาสัมพันธ์ 
2. สถานบริการมี
คำสั่งคณะทำงาน
สื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ 
3. สถานบริการมี
แผนงาน โครงการ 
และกิจกรรมเพ่ือ
การประชาสัมพันธ์
ภายในและ
ภายนอก 
4. มีการส่งข่าวสาร
เชิงบวกของสถาน
บริการ “1 สถาน
บริการ 1 ข่าวดี 1 
สัปดาห์” 

1. สถานบริการมี
ฐานข้อมูลเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์ที่
เป็นปัจจุบัน 
2. รพท. รพช. มี
พ้ืนที่หรือจุด
เผยแพร่สื่อ
ประชาสัมพันธ์เพ่ือ
สร้างความรอบรู้
ด้านสุขภาพแก่
ประชาชน (รพช.
ร้อยละ 40) 
3. มีการส่งข่าวสาร
เชิงบวกของสถาน
บริการ “1 สถาน
บริการ 1 ข่าวดี 1 
สัปดาห์” 
4.สถานบริการมี
การประเมินผลการ
รับรู้ข่าวสารสาร
ประชาสัมพันธ์ 

1. รพช. มีพ้ืนที่หรือ
จุดเผยแพร่สื่อ
ประชาสัมพันธ์เพ่ือ
สร้างความรอบรู้
ด้านสุขภาพแก่
ประชาชน (รพช.
ร้อยละ 60) 
2.มีการส่งข่าวสาร
เชิงบวกของสถาน
บริการ “1 สถาน
บริการ 1 ข่าวดี 1 
สัปดาห์” 
3.สถานบริการมี
การประเมินผลการ
รับรู้ข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์ 
 
 

1. รพช. มีพ้ืนที่หรือ
จุดเผยแพร่สื่อ
ประชาสัมพันธ์เพ่ือ
สร้างความรอบรู้
ด้านสุขภาพแก่
ประชาชน (รพช.
ร้อยละ 80) 
2.มีการส่งข่าวสาร
เชิงบวกของสถาน
บริการ “1 สถาน
บริการ 1 ข่าวดี 1 
สัปดาห์” 
3.สถานบริการมี
การประเมินการ
รับรู้ข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์ 
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5. สถานบริการมี
การประเมินผลการ
รับรู้ข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์ 
 

 
 
 

 
วิธีการประเมินผล   
เอกสารสนับสนุน  
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน Baseline 

data 
หน่วยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 
11 แห่ง      

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

นางอรสา   เหล่าเจริญสุข 
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 

หน่วยงานประมวลผล 
และจัดทำข้อมูล 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

คะแนนเต็ม คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
วิธีการให้คะแนน หลักเกณฑ์การให้คะแนน...ประเมิน ดังนี้.................. 

ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน 5 หน่วยต่อ……1…..คะแนน 
1 กิจกรรม เท่ากับ 1 คะแนน 
2 กิจกรรม เท่ากับ 2 คะแนน 
3 กิจกรรม เท่ากับ 3 คะแนน 
4 กิจกรรม เท่ากับ 4 คะแนน 
5 กิจกรม เท่ากับ 5 คะแนน 

 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ชื่อ – สกุล : นางอรสา เหล่าเจริญสุข โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ..........  
โทรศัพท์มือถือ :   08 1095 7811 E-mail : 

..sahealth@hotmail.com................   
ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

ชื่อ – สกุล : นางอรสา เหล่าเจริญสุข โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ..........  
โทรศัพท์มือถือ :   08 1095 7811 E-mail : 

..sahealth@hotmail.com................   
ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(รอง นพ.สสจ.) 

ชื่อ – สกุล : นางสาวอภิญญา เพ็ชรศรี โทรศัพท์ที่ท่างาน : 0 7461 3127  
โทรศัพท์มือถือ :  06 4731 6383 E-mail : ..khwun555@gmail.com 
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รายละเอียดประกอบตัวชี้วัดปีงบประมาณ 2566 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลำดับ   ตัวช้ีวัด 
กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

เกณฑ์/
เป้าหมาย 

การประเมินผล  
ปีงบประมาณ 2566 

ผู้รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 

หน้า 
ระยะ 1 

ปี 
(ปีงบฯ 
2566) 

ประเมิน
เฉพาะ
จังหวัด 

ประเมิน 
คปสอ. 

กำหนด
เป็น 

MOU 
คปสอ. 

1 จังหวัดมีการบริหาร
จัดการกำลังคนที่มี
ประสิทธิภาพ 

กลุ่มงาน
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 

ตำแหน่ง
ว่างคงเหลือ
ไม่เกินร้อย
ละ 4 

/   นายสานิตย์  
เพชรสุวรรณ 

2 

2 หน่วยงานที่เป็นองค์กร
แห่งความสุขที่มี
คุณภาพ (ระดับ รพท./
รพช./สสอ.(รวม รพ.
สต.)) 

กลุ่มงาน
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 

คปสอ.ละ 
2 แห่ง 
(รพท./รพช. 
และ สสอ.
(รวม  
รพ.สต.) 

  / นางสาว 
ลักษิกา  
ศรีมณีรักษ์ 

6 
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นิยามตัวช้ีวัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  
ปีงบประมาณ 2566 

ตัวช้ีวัด Key Results 
รหัสตัวช้ีวัด 1001 
ชื่อตัวชี้วัด จังหวัดมีการบริหารจัดการกำลังคนที่มีประสิทธิภาพ 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
ความเชื่อมโยงตัวชี้วัด ( /  ) ยุทธศาสตร์ 20 ปี กสธ.  

(   ) ยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 12  
(   ) ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  
(  / ) ภารกิจกลุ่มงาน   
(   ) อ่ืน ๆ ............................................................. 

หมวด (   ) ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 
(   ) บริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
( /  ) บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) 
(   ) บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 

แผนที่ 10. การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ 
โครงการที่ 1. โครงการบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ 
ระดับการประเมินผล (  / ) ระดับจังหวัด  (   ) ระดับอำเภอ 
คำนิยามตัวช้ีวัด การบริหารจัดการกำลังคนที่มีประสิทธิภาพ หมายถึง การดำเนินงานด้านบริหาร

ทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ เพ่ือให้มีสัดส่วนประเภทกำลังคนและการกระจายตัวอย่าง
เหมาะสม สอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ แผนปฏิรูปกำลังคนและภารกิจบริการสุขภาพของ
กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่การสรรหา คัดเลือก บรรจุ พัฒนา ธำรงรักษา และใช้ประโยชน์ 
ทรัพยากรบุคคลขององค์กร เพ่ือตอบสนองต่อนโยบายยุทธศาสตร์และเป้าหมายขององค์กร
ได้ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มุ่งเน้นการขับเคลื่อนเป้าหมายการดำเนินการการ
บริหารตำแหน่งว่างของหน่วยงานตามแนวทางการใช้กำลังคนที่คณะกรรมการกำหนด
เป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) กำหนด และแนวทางท่ีสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนด ประกอบด้วยประเด็นการดำเนินการ 4 ประเด็นดังนี้ 
        1. มีข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ หมายถึง มีการตรวจสอบข้อมูลตำแหน่งว่างที่ถูกต้อง
เป็นปัจจุบัน มีกระบวนการตรวจสอบข้อมูลตำแหน่งว่าง มีการวิเคราะห์ข้อมูลตำแหน่งว่าง 
สำหรับใช้ในการกำหนดแผนการบริหารตำแหน่งที่สอดคล้องกับแผนความต้องการกำลังคน
ของเขตสุขภาพ 

 2. มีแผนบริหารตำแหน่งว่าง  
1) ตำแหน่งว่าง หมายถึง ตำแหน่งที่ไม่มีผู้ครองตำแหน่ง ประเภทข้าราชการและ

พนักงานราชการทุกสายงาน โดยไม่เกินกรอบอัตรากำลังที่กำหนด  
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            2) ตำแหน่งว่างเป้าหมาย ณ วันที่ 1 ต.ค. 65   หมายถึง ตำแหน่งว่างประเภท
ข้าราชการ และพนักงานราชการ ตามเงื่อนไข ที่ สป.สธ. กำหนดให้เขตสุขภาพ จังหวัด 
หน่วยงานดำเนินการบริหารจัดการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เช่น ตำแหน่งว่าง และ
ตำแหน่งว่างที่มีเงื ่อนไขการกันตำแหน่ง ได้แก่ บรรจุกลับ บรรจุผู ้ได้รับคัดเลือก บรรจุผู้
สอบแข่งขัน ยุบรวม/ปรับปรุง การรับเลื่อน/รับย้ายจากเขตสุขภาพอื่น ฯลฯ โดยไม่รวม
ตำแหน่งว่างระหว่างปี เช่น เสียชีวิต ลาออก ตำแหน่งว่างจากการโอนไปส่วนราชการอ่ืน 
และตำแหน่งว่างจากการย้าย/การเลื่อน ไปเขตสุขภาพอ่ืน ฯลฯ  

3) แผนบริหารตำแหน่งว่าง หมายถึง การกำหนดวิธีการ/กระบวนการ/
ขั้นตอนการบริหารจัดการตำแหน่งว่างของหน่วยงาน เพ่ือให้สามารถสรรหาบุคลากรมา
ดำรงตำแหน่ง ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด เช่น การจัดสรรเพื่อคัดเลือกบรรจุ การเรียกตัวผู้
สอบแข่งขัน การรับย้าย/รับโอน/บรรจุกลับ การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น การยุบรวม 
และกำหนดเป็นสายงานที่มีความจำเป็น 

  3. มีการดำเนินการบริหารตำแหน่งว่างให้บรรลุเป้าหมายท่ีกำหนดตามแผน 
หมายถึง การดำเนินการสรรหา คัดเลือก รวมทั้งการบริหารจัดการตำแหน่ง เช่น 
คัดเลือกบรรจุการเรียกตัวผู้สอบแข่งขัน การรับย้าย/รับโอน/บรรจุกลับ ฯลฯ ตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนด หรือระเบียบ/ข้อบังคับอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สามารถสรร
หาบุคลากรมาดำรงตำแหน่งได้ตามเป้าหมายที่กำหนดและความต้องการกำลังคนของ 
สป.สธ./กระทรวง โดยจะต้องมีการบันทึกคำสั่งและข้อมูลลงในระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารจัดการบุคลากรสาธารณสุข (HROPS)    
4. ตำแหน่งว่างลดลงตามเป้าหมายที่กำหนด หมายถึง ตำแหน่งว่างของบุคลากร
ประเภทข้าราชการและพนักงานราชการ เมื ่อเทียบกับจำนวนตำแหน่งทั ้งหมดของ
ข้าราชการและพนักงานราชการที่มีอยู่ ณ วันที่รายงานผล คงเหลือไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด  

เกณฑ์เป้าหมาย 

 

ปีงบประมาณ  
2566 

ปีงบประมาณ  
2567 

ปีงบประมาณ  
2568 

ปีงบประมาณ  
2569 

ปีงบประมาณ  
2570 

ตำแหน่งว่าง
คงเหลือไม่เกิน

ร้อยละ 4 
 

ตำแหน่งว่าง
คงเหลือไม่เกิน

ร้อยละ 4 
 

ตำแหน่งว่าง
คงเหลือไม่เกิน

ร้อยละ 4 
 

ตำแหน่งว่าง
คงเหลือไม่เกิน

ร้อยละ 3 
 

ตำแหน่งว่าง
คงเหลือไม่เกิน

ร้อยละ 3 
 

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ สร้างความเข้มแข็งของระบบ
สุขภาพ 
2. เพ่ือให้มีบุคลากรเพียงพอต่อการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานบริการสุขภาพ 

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

1. บุคลากรสาธารณสุขประเภทข้าราชการและพนักงานราชการ  
2. หน่วยงานในสังกัด (สสจ. รพศ. รพท. รพช. สสอ. รพ.สต.และ สอ.น.)  

วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1. ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการบุคลากรสาธารณสุข (HROPS)  
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แหล่งข้อมูล 1. ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการบุคลากรสาธารณสุข (HROPS) 

2. เขตสุขภาพ และหน่วยงานในสังกัดเขตสุขภาพ (สสจ. รพศ. รพท. รพช. สสอ. รพ.สต. และ 
สอ.น.)  

รายการข้อมูล 1 A = จำนวนตำแหน่งวา่งเป้าหมายคงเหลือทั้งหมด (ข้าราชการ + พนักงานราชการ) ณ วันที่
รายงานผล  

รายการข้อมูล 2 B = จำนวนตำแหน่งทั้งหมด (ข้าราชการ + พนักงานราชการ) ณ  วนัที่ 1 ต.ค. 65 
สูตรคำนวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาสที่ 2 และ 4 
เกณฑ์การประเมิน 
ปีงบประมาณ 2566 

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

คงเหลือไม่เกินร้อย
ละ 6 

 ตำแหน่งว่าง
คงเหลือไม่เกินร้อย

ละ 4  
วิธีการประเมินผล  จากจำนวนตำแหน่งว่างในระบบ HROPS  เปรียบเทียกับจำนวนตำแหน่งทั้งหมด 
เอกสารสนับสนุน สำเนาคำสั่งต่างๆ 
รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน 

Baseline 
data 

หน่วยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 
2561 2562 2563 2564 2565 

ร้อยละ
ตำแหน่งว่าง 

ร้อยละ - - 4.62 

(ณ ต.ค. 
63) 

6.52 

(ณ ก.ย. 
64) 

8.80 

(ณ มิ.ย. 
65) 

 

ผู้ให้ข้อมูลทาง
วิชาการ/ผู้ประสานงาน
ตัวช้ีวัด 

นายสานิตย์  เพชรสุวรรณ 
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ  
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล  สำนักงานสาธารณศุขจังหวัดพัทลุง 

หน่วยงานประมวลผล 
และจัดทำข้อมูล 

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

คะแนนเต็ม คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
วิธีการให้คะแนน หลักเกณฑ์การให้คะแนน 

ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน 1 หน่วยต่อ…2..คะแนน 
ร้อยละ       6 เท่ากับ 1 คะแนน 
ร้อยละ 5.5 เท่ากับ 2 คะแนน 
ร้อยละ  5 เท่ากับ 3 คะแนน 
ร้อยละ      4.5 เท่ากับ 4 คะแนน 
ร้อยละ 4 เท่ากับ 5 คะแนน 
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ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ชื่อ – สกุล :   นายสานิตย์  เพชรสุวรรณ โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 411  

โทรศัพท์มือถือ :    E-mail : ......................................................   
ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

ชื่อ – สกุล : นายสานิตย์  เพชรสุวรรณ    โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 411  
โทรศัพท์มือถือ :    E-mail : ......................................................   

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(รอง นพ.สสจ.) 

ชื่อ – สกุล : นายบุญชู  คงเรอืง   โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ..........  
โทรศัพท์มือถือ :    E-mail : ......................................................   
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รหัสตัวช้ีวัด 1002 
ชื่อตัวชี้วัด หน่วยงานที่เป็นองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ (ระดับ รพท./รพช./สสอ.(รวม รพ.

สต.)) 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
ความเชื่อมโยงตัวชี้วัด ( / ) ยุทธศาสตร์ 20 ปี กสธ.  

(   ) ยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 12  
(   ) ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  
(   ) ภารกิจกลุ่มงาน   
(   ) อ่ืน ๆ ............................................................. 

หมวด (   ) ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 
(   ) บริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
( / ) บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) 
(   ) บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 

แผนที่ 10. การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ 
โครงการที่ 2. โครงการ Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแห่งความสุข 
ระดับการประเมินผล (   ) ระดับจังหวัด  ( / ) ระดับอำเภอ 
คำนิยามตัวช้ีวัด องค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ หมายถึง หน่วยงานมีการพัฒนาคนให้

สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเป้าหมายของหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือให้หน่วยงานมี
ความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง นำพาไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมีองค์ประกอบ ได้แก่ 
คนทำงานมีความสุข ที่ทำงานน่าอยู่ และมีการทำงานเป็นทีม 
ความสุขในการทำงาน ประกอบด้วย 9 มิติ ได้แก่ มิติสุขภาพกายดี (Happy Body)  
มิติผ่อนคลายดี (Happy Relax) มิติน้ำใจดี (Happy Heart) มิติจิตวิญญาณดี (Happy 
Soul) มิติครอบครัวดี (Happy Family) มิติสังคมดี (Happy Society) มิติใฝ่รู้ดี (Happy 
Brain) มิติสุขภาพเงินดี (Happy Money) และมิติการงานดี (Happy Work-Life) รวมทั้ง
มิติความผูกพัน (Happy Engagement) และมิติสมดุลชีวิตกับการทำงาน (Happy Work 
Life Balance) โดยอยู่ในสิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการทำงาน 

เกณฑ์เป้าหมาย 

 

ปีงบประมาณ  
2566 

ปีงบประมาณ  
2567 

ปีงบประมาณ  
2568 

ปีงบประมาณ  
2569 

ปีงบประมาณ  
2570 

องค์กรแห่งความสุข 
ที่มีคุณภาพ  

- คปสอ. ละ 2 แห่ง 

    

วัตถุประสงค์ 1) เพ่ือขับเคลื่อนการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข ให้บรรลุเป้าหมาย 
“เจ้าหน้าที่มีความสุข” 
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2) เพ่ือขับเคลื่อนการดำเนินงานองค์กรแห่งความสุขที่เป็นรูปธรรม 
ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

หน่วยงานสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
 สสจ. รพท. รพช. สสอ. (รวม รพ.สต.) 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล หน่วยงานจัดส่งผลการประเมินหน่วยงานที่มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานองค์กรแห่ง
ความสุขที่เป็นรูปธรรม พร้อมเอกสารหลักฐาน มายังกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง   

แหล่งข้อมูล กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
รายการข้อมูล 1 A = จำนวนหน่วยงาน รพท./รพช./สสอ.(รวม รพ.สต.)ท่ีผ่านเกณฑ์ประเมินองค์กรแห่ง

ความสุขที่มีคุณภาพ 
รายการข้อมูล 2 B = จำนวนหน่วยงาน รพท./รพช./สสอ.(รวม รพ.สต.) ทั้งหมด 
สูตรคำนวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 4 
เกณฑ์การประเมิน 
ปีงบประมาณ 2566 

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

ที่มีคุณภาพ  
- คปสอ. ละ 2 แห่ง  

วิธีการประเมินผล  หน่วยงานที่มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพและเป็นรูปธรรม  
ดำเนินการประเมินตามแบบประเมินและส่งรายงานผลการประเมิน 

เอกสารสนับสนุน เกณฑ์องค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ กระทรวงสาธารณสุข  
 

รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน 

Baseline data หน่วยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 
2561 2562 2563 2564 2565 

หน่วยงานที่เป็น
องค์กรแห่งความสุข
ที่มีคุณภาพ 

หน่วยงาน - - - 1 1 

 

ผู้ให้ข้อมูลทาง
วิชาการ/ผู้ประสานงาน
ตัวช้ีวัด 

1. นายสานิตย์  เพชรสุวรรณ  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 074-613127  โทรศัพท์มือถือ : - 
    โทรสาร : -  E-mail : - 
2. นางสาวลักษิกา  ศรีมณีรักษ์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 074-613127  โทรศัพท์มือถือ : -       
สถานที่ทำงาน: กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

หน่วยงานประมวลผล 
และจัดทำข้อมูล 

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

mailto:inspect.n@gmail.com


- 8 - 
 
คะแนนเต็ม คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
วิธีการให้คะแนน ร้อยละ       0 เท่ากับ 0 คะแนน 

ร้อยละ  50 เท่ากับ 2.5 คะแนน 
ร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน 

 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ชื่อ – สกุล : นางสาวลักษิกา  ศรีมณีรักษ์ โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 411 
โทรศัพท์มือถือ :    E-mail : ......................................................   

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

ชื่อ – สกุล : นายสานิตย์  เพชรสุวรรณ   โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 411  
โทรศัพท์มือถือ :    E-mail : ......................................................   

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(รอง นพ.สสจ.) 

ชื่อ – สกุล : นายบุญชู  คงเรอืง   โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ..........  
โทรศัพท์มือถือ :    E-mail : ......................................................   

 
 



รายละเอียดประกอบตัวชี้วัดปีงบประมาณ 2566 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

 

ลำดับ   ตัวช้ีวัด 
กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

เกณฑ์/
เป้าหมาย 

การประเมินผล  
ปีงบประมาณ 2566 

ผู้รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 

หน้า ระยะ 1 ปี 
(ปีงบฯ 
2566) 

ประเมิน
เฉพาะ
จังหวัด 

ประเมิน 
คปสอ. 

กำหนด
เป็น 
MOU 
คปสอ. 

1 หน่วยงานใน
สังกัดสำนักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดพัทลุง
ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ITA                
(ร้อยละ 92) 

กลุ่ม
กฎหมาย 

≥ ร้อยละ 92  /  นายวรัญญู  
ชายเกลี้ยง/ 
นายเฉลิม   
ไตรสุวรรณ์ 

2 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



นิยามตัวช้ีวัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
ปีงบประมาณ 2566 

รหัสตัวช้ีวัด 1101 
ชื่อตัวชี้วัด หน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA                

(ร้อยละ 92) 
  กลุ่มกฎหมาย 
ความเชื่อมโยงตัวชี้วัด ( √ ) ยุทธศาสตร์ 20 ปี กสธ. (   ) ยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 12  

(   ) ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง (   ) ตำบลสุขภาวะ  
(   ) ภารกิจกลุ่มงาน  (   ) อ่ืน ๆ ............................................................. 

หมวด (   ) 1. (PP&P Excellence)     (   ) 2. (Service Excellence)  
(   ) 3. (People Excellence)  ( √) 4. (Governance Excellence) 

แผนที่  
โครงการที่  
ระดับการประเมินผล (   ) ระดับจังหวัด  (√ ) ระดับอำเภอ 
คำนิยามตัวช้ีวัด  
เกณฑ์เป้าหมาย ปีงบประมาณ 

2566 
ปีงบประมาณ 

2567 
ปีงบประมาณ 

2568 
ปีงบประมาณ 

2569 
ปีงบประมาณ  
     2570 

ร้อยละ 92 ร้อยละ 94 ร้อยละ 94 ร้อยละ 94 ร้อยละ 95 

 
วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือให้การดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  

ได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มารับบริการ ประชาชน และสังคม 
2. เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ
ปฏิบัติงานและให้การบริหารราชการมีประสิทธิภาพประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล 
3. เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เห็นการพัฒนาในด้านคุณธรรม 
และความโปร่งใสอย่างเป็นรูปธรรม ส่งเสริมให้มารับบริการ ประชาชน และสังคม  
มีส่วนร่วมในการประเมินมากขึ้น 

กลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งสิ้น  22 หน่วยงาน( 11 คปสอ.) ได้แก่ โรงพยาบาลพัทลุง 1 หน่วยงาน 
โรงพยาบาลชุมชน 10 หน่วยงาน และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 11 หน่วยงาน    



วิธีการจัดเก็บข้อมูล โรงพยาบาลพัทลุง  โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ 
ประเมินตนเอง (Self-Assessment) ตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (MOPH 
Open Data integrity and Transparency Assessment : MOIT)  จํานวน 22 ขอ                  
(MOIT1–MOIT22) และใหคะแนนการประเมินตามรอบการประเมิน 4 ไตรมาส  
1.ไตรมาสที่ 1 รอบ 3 เดือน (เดือนธันวาคมของทุกป) 
 ประเมินตนเองตามแบบหลักฐานเชิงประจักษ ขอ MOIT1 – MOIT 5 
2.ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน (เดือน มีนาคมของทุกป)  
ประเมินตนเองตามแบบหลักฐานเชิงประจักษ ขอ MOIT 1 – MOIT 22 
3.ไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายนของทุกป)  
ประเมินตนเองตามแบบหลักฐานเชิงประจักษ ขอ MOIT 1– MOIT 22 
4. ไตรมาสที่ 4 (เดือนกันยายนของทุกปี) 
ประเมินตนเองตามแบบหลักฐานเชิงประจักษ ขอ MOIT 1– MOIT 22 
กําหนดระดับคะแนนในแตละไตรมาส ดังนี้ 
1. ไตรมาสที่ 1   ผ่านเกณฑ์ ระดับ 5  (ระดับขั้นของความสําเร็จ 5 ระดับ)  
2. ไตรมาสที่ 2  ผ่านเกณฑ์  ≥ 60 (14 ข้อ)   
3. ไตรมาสที่ 3  ผ่านเกณฑ์  ≥ 75 (17 ข้อ)   
4. ไตรมาสที่ 4  ผ่านเกณฑ์  ≥ 90 (20 ข้อ)   

แหล่งข้อมูล  แ บ บ ว ั ด ก า ร เ ป ิ ด เ ผ ยข ้ อ ม ู ล ส า ธ า รณ ะ  ( MOPH Open Data Integrity and 
Transparency Assessment : MOIT) 

รายการข้อมูล 1 A = คะแนนการประเมินตนเองตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (MOPH Open 
Data Integrity) ของโรงพยาบาลใน คปสอ.นั้นๆ 

รายการข้อมูล 2 B = คะแนนการประเมินตนเองตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (MOPH Open 
Data Integrity) ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอใน คปสอ.นั้น 

สูตรคำนวณตัวชี้วัด  (A + B )/2=คะแนนเฉลี่ยของ คปสอ.(อำเภอ)แต่ละไตรมาส  
คะแนนรวม =ผลรวมคะแนนเฉลี่ย 4 ไตรมาส /4 

ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาสที่ 1 รอบ 3 เดือน (เดือนธันวาคมของทุกป)  
ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน (เดือนมีนาคมของทุกป)  
ไตรมาสที่ 3 รอบ 9 เดือน (เดือนมิถุนายนของทุกป)  
ไตรมาสที่ 4 รอบ 12 เดือน (เดือนกันยายนของทุกปี) 



เกณฑ์การประเมิน : ปี 2566: 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
ระดับขั้นของความสำเร็จ
(Milestone) (ระดับ 5) 

82 87 92 

 

วิธีการประเมินผล  
 
 

โรงพยาบาลพัทลุง  โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ                
ประเมินตนเอง (Self-Assessment) ตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (MOPH 
Open Data Integrity and Transparency Assessment : MOIT) ประเมินตนเองใน
รอบ   ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 และไตรมาส 4 (ส่งให้ สสจ.พัทลุง ตาม
ระยะเวลาที่กำหนดตามปฏิทิน ของ  ศปท.กระทรวงสาธารณสุข ) 

  แบบว ั ด ก า ร เ ป ิ ด เ ผ ย ข ้ อ ม ู ล ส า ธ า ร ณ ะ  (MOPH  Open Data Integrity and 
Transparency Assessment : MOIT) 

รายละเอียด 
ข้อมูลพื้นฐาน 
 

Baseline 
data 

หน่วยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 2564 2565 

หน่วยงานใน
สังกัด สสจ.
พัทลุง ผ่าน
เกณฑ์การ
ประเมิน ITA 
(ร้อยละ 92) 

ร้อยละ 72.73 100 100 78.26 91.30 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

น.ส.อรกวี  ข้องรัก/นายเฉลิม  ไตรสุวรรณ์ /นายวรัญญู  ชายเกลี้ยง 

หน่วยงานประมวลผล 
และจัดทำข้อมูล 

 กลุ่มกฎหมาย 

คะแนนเต็ม คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
วิธีการให้คะแนน หลักเกณฑ์การให้คะแนน 

การประเมินรอบไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม ของทุกป) Small Success : ประเมิน
ตนเองตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ขอ MOIT1 – MOIT5 คาเปาหมายคือ 
ระดับ 5 วัดระดับข้ันของความสําเร็จ (Milestone) เกณฑการใหคะแนน : ปรับเกณฑการ
ใหคะแนน 5 ระดับ โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนดังนี้   
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 



1  ข้ อ

(MOIT) 

2ข้อ(MOIT 

) 

3ข้อ

(MOIT) 

4ข้อ

(MOIT) 

5ข้ อ

(MOIT) 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
1 หลักฐานเชิงประจักษ์ประเด็นการเปิดเผยข้อมูล 

จำนวน 1 ข้อ (ของ MOIT1-MOIT5) 
2 หลักฐานเชิงประจักษ์ประเด็นการเปิดเผยข้อมูล 

จำนวน 2 ข้อ (ของ MOIT 1- MOIT 5) 
3 หลักฐานเชิงประจักษ์ประเด็นการจัดซื้อจัดจ้าง 

จำนวน 3 ข้อ (ของ MOIT1- MOIT 5) 
4 หลักฐานเชิงประจักษ์ประเด็นการจัดซื้อจัดจ้าง 

จำนวน 4 ข้อ (ของ MOIT 1- MOIT 5) 
5 หลักฐานเชิงประจักษ์ประเด็นการจัดซื้อจัดจ้าง 

จำนวน 5 ข้อ (ของ MOIT1 - MOIT 5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประเมินรอบไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม ของทุกป) ประเมินตนเองตามแบบ
หลักฐานเชิงประจักษทุกขอ (MOIT 1- MOIT 22) คาเปาหมาย คือระดับ 3  ผ่านเกณฑ์ 
≥ 60 (14 ข้อ)  รอยละ 82   เกณฑ์การให้คะแนน ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อย
ละ 5 ต่อ 1 คะแนน  โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

- - 82 87 92 

 
 
 
 
การประเมินรอบไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน ของทุกป) ประเมินตนเองตามแบบ
หลักฐานเชิงประจักษทุกขอ (MOIT 1- MOIT 22) คาเปาหมาย ระดับ 4 คือ ผ่านเกณฑ์  
≥ 75 (17 ข้อ)  รอยละ 87  โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนดังนี้   
  



 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

- - 82 87 92 

 
การประเมินรอบไตรมาสที่ 4 (มิถุนายน-กันยายน ของทุกป) ประเมินตนเองตามแบบ
หลักฐานเชิงประจักษทุกขอ (MOIT 1- MOIT22) คาเปาหมาย ระดับ 5 คือ ผ่านเกณฑ์ 
≥ 90 (20 ข้อ)  รอยละ 92  โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนดังนี้   
  

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

- - 82 87 92 

 
 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ชื่อ – สกุล :  1.นายวรัญญู  ชายเกลี้ยง  
                2.นายเฉลิม  ไตรสุวรรณ์ 

โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 211  

โทรศัพท์มือถือ : 06 1198 9619   E-mail : ......................................................   
ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

ชื่อ – สกุล :   น.ส.อรกวี  ข้องรัก โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 211  
โทรศัพท์มือถือ :  0 8176 76280  E-mail : yubolk2409@gmail.com   

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(รอง นพ.สสจ.) 

ชื่อ – สกุล :   นายสุนทร  คงทองสังข์ โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ..........  
โทรศัพท์มือถือ : 0 81963 7742   E-mail : ......................................................   



 
รายละเอียดประกอบตัวชี้วัดปีงบประมาณ 2566 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
 

ลำดับ ตัวช้ีวัด 
กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

เกณฑ์/
เป้าหมาย 

การประเมินผล  
ปีงบประมาณ 2566 

ผู้รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 

หน้า ระยะ 1 ปี 
(ปีงบฯ 
2566) 

ประเมิน
เฉพาะ
จังหวัด 

ประเมิน 
คปสอ. 

กำหนด
เป็น 

MOU 
คปสอ. 

1 ร้อยละของตลาด
ประเภทที่ 1 ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานตาม
กฎหมาย 

กลุ่มงาน
อนามัย
สิ่งแวดล้อม
และอาชีว 
อนามัย 

ร้อยละ 100  /  นายนิรัตน์  
อินสุวรรณ์ 

3 

2 ร้อยละของตลาด
ประเภท 2 ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน
ตลาดนัดน่าซื้อ 

กลุ่มงาน
อนามัย
สิ่งแวดล้อม
และอาชีว 
อนามัย 

≥ ร้อยละ 
20 

  / นายนิรัตน์  
อินสุวรรณ์ 

6 

3 ร้อยละสถานที่
จำหน่ายอาหารผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานตาม
กฎหมายกำหนด 

กลุ่มงาน
อนามัย
สิ่งแวดล้อม
และอาชีว 
อนามัย 

CFGT ≥ 
ร้อยละ 30 
- CFGT 
Plus ≥  
ร้อยละ 3 

 /  นายนิรัตน์  
อินสุวรรณ์ 

9 

4 ร้อยละของ
โรงพยาบาลที่พัฒนา
อนามัยสิ่งแวดล้อมได้
ตามเกณฑ์ GREEN 
& CLEAN Hospital 
Challenge (ระดับ
มาตรฐานขึ้นไป) 
 
 
 

กลุ่มงาน
อนามัย
สิ่งแวดล้อม
และอาชีว 
อนามัย 

≥ ร้อยละ 
30 

  / นายมานพ  
รามทอง 

13 
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ลำดับ ตัวช้ีวัด 
กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

เกณฑ์/
เป้าหมาย 

การประเมินผล  
ปีงบประมาณ 2566 

ผู้รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 

หน้า ระยะ 1 ปี 
(ปีงบฯ 
2566) 

ประเมิน
เฉพาะ
จังหวัด 

ประเมิน 
คปสอ. 

กำหนด
เป็น 

MOU 
คปสอ. 

5 ร้อยละของ
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบล ที่
พัฒนาอนามัย
สิ่งแวดล้อมได้ตาม
เกณฑ์ GREEN & 
CLEAN Sub-
district Health 
Promoting 
Hospital (GCSh) 
ระดับมาตรฐานขึ้นไป 

กลุ่มงาน
อนามัย
สิ่งแวดล้อม
และอาชีว 
อนามัย 

≥ ร้อยละ 
10 

  / นายมานพ  
รามทอง 

19 

6 จังหวัดต้นแบบการ
ดำเนินงานตาม 
พ.ร.บ.ควบคุมโรค
จากการประกอบ
อาชีพและโรคจาก
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 
2562 

กลุ่มงาน
อนามัย
สิ่งแวดล้อม
และอาชีว 
อนามัย 

≥ ร้อยละ 
60 

/   นายสมศักดิ์  
เหล็มนุ้ย 

24 
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นิยามตัวช้ีวัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  
ปีงบประมาณ 2566   

กลุ่มงานอนามัยส่ิงแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
รหัสตัวช้ีวัด 1201 
ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของตลาดประเภทที่ 1 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามกฎหมาย 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
ความเชื่อมโยงตัวชี้วัด (   ) ยุทธศาสตร์ 20 ปี กสธ.  

( / ) ยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 12  
( / ) ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  
( / ) ภารกิจกลุ่มงาน   
(   ) อ่ืน ๆ ............................................................. 

หมวด ( / ) ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 
(   ) บริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
(   ) บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) 
(   ) บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 

แผนที่ 3.การป้องกันควบคุมโรคและลกปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
โครงการที่ โครงการพัฒนาและยกระดับระบบการจ ัดการส ุขาภ ิบาลอาหารและอนามัย

สิ่งแวดล้อม  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว 
ระดับการประเมินผล ( / ) ระดับจังหวัด  ( / ) ระดับอำเภอ 
คำนิยามตัวช้ีวัด ตลาด หมายถึง สถานที่ซึ่งปกติจัดไว้ให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อจำหน่ายสินค้าประเภท

สัตว์ เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ หรืออาหารอันมีสภาพเป็นของสด ประกอบหรือปรุงแล้วหรือ
ของเสียง่าย ทั้งนี้ไม่ว่าจะมีการจำหน่ายสินค้าประเภทอื่นด้วยหรือไม่ก็ตาม และ
หมายความรวมถึงบริเวณ ซึ่งจัดไว้สำหรับให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อจำหน่ายสินค้า
ประเภทดังกล่าวเป็นประจำ หรือเป็น ครั้งคราว หรือตามวันที่กำหนด ตลาดประเภทที่ 
1 หมายถึง ตลาดที่มีส่วนประกอบของสถานที่และสิ่งปลูกสร้าง ได้แก่  อาคารสิ่งปลูก
สร้างสำหรับผู้ขายของ ที่ขนถ่ายสินค้า ห้องส้วม ที่ปัสสาวะ อ่างล้างมือ ที่เก็บ รวบรวม
หรือที่รองรับมูลฝอย และที่จอดยานพาหนะ ต้องมีและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ 
สุขลักษณะ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามกฎหมาย หมายถึง ตลาดสดที่มีใบอนุญาตและ
ปฏิบัต ิตาม กฎหมาย โดยผ่านเกณฑ์มาตรฐานตลาดสดน่าซื ้อ ว ิถ ีใหม่ ตั ้งแต่
ระดับพื ้นฐานขึ ้นไป เกณฑ์มาตรฐานตลาดสดน่าซื ้อ วิถีใหม่ (Healthy Market) 
หมายถึง เกณฑ์มาตรฐาน ตลาดสดน่าซื้อ วิถีใหม่ ประกอบด้วยเกณฑ์ 50 ข้อ ซึ่ง
ครอบคลุม 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อม ด้านสุขอนามัยส่วนบุคคล ด้าน
ความปลอดภัยของอาหาร และด้านคุ้มครอง ผู้บริโภค โดยแบ่งการรับรองเป็น 3 
ระดับ ได้แก่ ระดับพ้ืนฐาน ระดับดี ระดับดีมาก 
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เกณฑ์เป้าหมาย 

 

ปีงบประมาณ  
2566 

ปีงบประมาณ  
2567 

ปีงบประมาณ  
2568 

ปีงบประมาณ  
2569 

ปีงบประมาณ  
2570 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือให้จังหวัดมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสุขาภิบาลอาหารอย่างต่อเนื่อง
และมี ประสิทธิภาพ 2. เพ่ือพัฒนาให้ตลาดประเภทที่ 1 ถูกต้องตามที่กฎหมาย
กำหนด และได้มาตรฐาน ตลาดสดน่าซื้อ วิถีใหม่ ของกรมอนามัย 

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

อำเภอที่มีเป้าหมาย 
 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1. คป.สอ.ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเกณฑ์ตัวชี้วัด และรายงานผลการดำเนินงาน 
   ตามตัวชี้วัดเป็นรายเดือน 
2. สสจ.ตรวจสอบและวิเคราะห์เชิงคุณภาพ  พร้อมจัดส่งให้ศูนย์อนามัย   
   และกรมอนามัย 

แหล่งข้อมูล รพท/รพช/สสอ 
รายการข้อมูล 1 A = จำนวนตลาดประเภทที่ 1 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามกฎหมายกำหนด 
รายการข้อมูล 2 B = จำนวนตลาดประเภทที่ 1 ร่วมพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานตามกฎหมายกำหนด 
สูตรคำนวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล รายไตรมาส รอบ 3,6,9 และ 12 เดือน (ธันวาคม 2565, มีนาคม 2566, มิถุนายน 

2566 และ กันยายน 2566) 
เกณฑ์การประเมิน 
ปีงบประมาณ 2566 

1. ตามกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551  
2. ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตลาดสดน่าซื้อ วิถีใหม่ (Healthy Market) ระดับพ้ืนฐานขึ้นไป 

วิธีการประเมินผล  1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ประสานและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเกณฑ์ 
   ตัวชี้วัดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นท่ี  
2. สนับสนุน ติดตาม กำกับการดำเนินงานสุขาภิบาลอาหารของ  คป.สอ.   
   และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
3.ประเมินผลการดำเนินงานของ  คป.สอ.ทุกอำเภอ 
4 จัดทำสรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดภาพรวมของจังหวัด 

เอกสารสนับสนุน 1. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
2. กฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ.2551  
3. คู่มือวิชาการสุขาภิบาลอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่  
4. คู่มือตลาดสดน่าซื้อ วิถีใหม่ (Healthy Market)  

รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน 

Baseline 
data 

หน่วยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 
2561 2562 2563 2564 2565 
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เกณฑ์การ
ประเมิน 
จังหวัด
อาหาร 
ปลอดภัย 
(สสอป.) 

แห่ง - - - - 9 

 

ผู้ให้ข้อมูลทาง
วิชาการ/ผู้ประสานงาน
ตัวช้ีวัด 

นายนิรัตน์  อินสุวรรณ์  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
โทร  081-9577549 
นายมานพ  รามทอง  หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
โทร  083-6545969 

หน่วยงานประมวลผล 
และจัดทำข้อมูล 

สสจ.พัทลุง 

คะแนนเต็ม คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
วิธีการให้คะแนน หลักเกณฑ์การให้คะแนน 

ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน 10 หน่วยต่อ 1 คะแนน 
ร้อยละ น้อยกว่า  70 เท่ากับ 1 คะแนน 
ร้อยละ 70-79 เท่ากับ 2 คะแนน 
ร้อยละ 80-89 เท่ากับ 3 คะแนน 
ร้อยละ 90-99 เท่ากับ 4 คะแนน 
ร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน 

 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ชื่อ – สกุล : นายนิรัตน์ อินสุวรรณ์  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ  105  

โทรศัพท์มือถือ :   081-9577549 E-mail : Niratinsuwan@gmail.com 
ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

ชื่อ – สกุล :  นายมานพ  รามทอง โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 105  
โทรศัพท์มือถือ :   083-6545969 E-mail : Manop7657@gmail.com 

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(รอง นพ.สสจ.) 

ชื่อ – สกุล :   นายบุญชู  คงเรือง โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ  105  
โทรศัพท์มือถือ :   081-0954573 E-mail : ......................................................   
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รหัสตัวช้ีวัด 1202 
ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของตลาดประเภท 2 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตลาดนัดน่าซื้อ 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
ความเชื่อมโยงตัวชี้วัด (   ) ยุทธศาสตร์ 20 ปี กสธ.  

( / ) ยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 12  
( / ) ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  
( / ) ภารกิจกลุ่มงาน   
(   ) อ่ืน ๆ ............................................................. 

หมวด ( / ) ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 
(   ) บริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
(   ) บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) 
(   ) บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 

แผนที่ 3.การป้องกันควบคุมโรคและลกปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
โครงการที่ โครงการพัฒนาและยกระดับระบบการจ ัดการส ุขาภ ิบาลอาหารและอนามัย

สิ่งแวดล้อม  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว 
ระดับการประเมินผล ( / ) ระดับจังหวัด  ( / ) ระดับอำเภอ 
คำนิยามตัวช้ีวัด ตลาด หมายถึง สถานที่ซึ่งปกติจัดไว้ให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อจำหน่ายสินค้าประเภท

สัตว์ เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ หรืออาหารอันมีสภาพเป็นของสด ประกอบหรือปรุงแล้วหรือ
ของเสียง่าย ทั้งนี้ไม่ว่าจะมีการจำหน่ายสินค้าประเภทอื่นด้วยหรือไม่ก็ตาม และ
หมายความรวมถึงบริเวณ ซึ่งจัดไว้สำหรับให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อจำหน่ายสินค้า
ประเภทดังกล่าวเป็นประจำ หรือเป็น ครั้งคราว หรือตามวันที่กำหนด ตลาดประเภทที่ 
2 หมายถึง ตลาดที่ต้องจัดให้มีส่วนประกอบของสถานที่และสิ ่งปลูกสร้าง  ได้แก่ 
สถานที่สำหรับผู้ขายของ ห้องส้วม ที่ปัสสาวะ อ่างล้างมือ และที่ เก็บรวบรวมหรือ
รองรับ มูลฝอย เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ เกณฑ์มาตรฐานตลาดนัด น่าซื้อ 
(Temporary Market) หมายถึง เกณฑ์มาตรฐาน ตลาดนัดน่าซื้อ ประกอบด้วยเกณฑ์ 
20 ข้อ ซึ ่งครอบคลุม 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านสุขาภิบาล สิ ่งแวดล้อม 2) ด้านความ
ปลอดภัยของอาหาร และ 3) ด้านคุ้มครองผู้บริโภค โดยแบ่งการ รับรองเป็น 3 ระดับ 
ได้แก่ ระดับพื้นฐาน ระดับดี ระดับดีมาก ซึ่งต้องผ่านระดับพื้นฐานขึ้นไป  ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานตลาดนัด น่าซื้อ หมายถึง ตลาดนัดที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตลาดนัดซื้อ  ตั้งแต่
ระดับพ้ืนฐานขึ้นไป 

เกณฑ์เป้าหมาย 

 

ปีงบประมาณ  
2566 

ปีงบประมาณ  
2567 

ปีงบประมาณ  
2568 

ปีงบประมาณ  
2569 

ปีงบประมาณ  
2570 

20 30 40 50 60 
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วัตถุประสงค์ เพ่ือให้จังหวัดมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสุขาภิบาลอาหารอย่างต่อเนื่องและมี 

ประสิทธิภาพ รวมถึงมีการจัดการตลาดประเภทที่ 2 ให้ถูกต้องตามกฎหมาย และ
เป็นไปตาม มาตรฐานตลาดนัด น่าซื้อ กรมอนามัย 

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

คป.สอ. ทุกแห่ง 
 
 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1. คป.สอ.ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเกณฑ์ตัวชี้วัด และรายงานผลการดำเนินงาน 
   ตามตัวชี้วัดเป็นรายเดือน 
2. สสจ.ตรวจสอบและวิเคราะห์เชิงคุณภาพ  พร้อมจัดส่งให้ศูนย์อนามัย   
   และกรมอนามัย 

แหล่งข้อมูล รพท/รพช/สสอ/รพ.สต. ทุกแห่ง 
รายการข้อมูล 1 A = จำนวนตลาดประเภทที่ 2 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตลาดนัด น่าซื้อ 
รายการข้อมูล 2 B = จำนวนตลาดประเภทที่ 2 ที่เข้าร่วมพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานตลาดนัดน่าซื้อ  
สูตรคำนวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล รายไตรมาส รอบ 3,6,9 และ 12 เดือน (ธันวาคม 2565, มีนาคม 2566, มิถุนายน 

2566 และ กันยายน 2566) 
เกณฑ์การประเมิน 
ปีงบประมาณ 2566 
 
 
 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
มีทะเบียนรายชื่อ
ตลาดที่เข้าร่วม
พัฒนาตลาดนัด 
น่าซื้อ 

ตลาดประเภทที่ 2 
ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานฯ  
ร้อยละ 10 

ตลาดประเภทที่ 2 
ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานฯ  
ร้อยละ 15 

ตลาดประเภทที่ 2 
ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานฯ  
ร้อยละ 20  

วิธีการประเมินผล  1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ประสานและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเกณฑ์ 
   ตัวชี้วัดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นท่ี  
2. สนับสนุน ติดตาม กำกับการดำเนินงานสุขาภิบาลอาหารของ  คป.สอ.   
   และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
3.ประเมินผลการดำเนินงานของ  คป.สอ.ทุกอำเภอ 
4 จัดทำสรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดภาพรวมของจังหวัด 

เอกสารสนับสนุน 1. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
2. กฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ.2551  
3. คู่มือวิชาการสุขาภิบาลอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่  
4. คู่มือตลาดนัดน่าซื้อ กรมอนามัย (Temporary Market) 
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รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน 

Baseline 
data 

หน่วยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 
2561 2562 2563 2564 2565 

คป.สอ.มีการ
ขับเคลื่อน
งานอาหาร
ปลอดภัยที่มี
ประสิทธิภาพ 

แห่ง - - - - 75 

 

ผู้ให้ข้อมูลทาง
วิชาการ/ผู้ประสานงาน
ตัวช้ีวัด 

นายนิรัตน์  อินสุวรรณ์  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
โทร  081-9577549 
 

หน่วยงานประมวลผล 
และจัดทำข้อมูล 

สสจ.พัทลุง 

คะแนนเต็ม คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
วิธีการให้คะแนน หลักเกณฑ์การให้คะแนน 

ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน 5 หน่วยต่อ 1 คะแนน 
ร้อยละ น้อยกว่า  15 เท่ากับ 1 คะแนน 
ร้อยละ 15-19 เท่ากับ 2 คะแนน 
ร้อยละ 20-24 เท่ากับ 3 คะแนน 
ร้อยละ 25-29 เท่ากับ 4 คะแนน 
ร้อยละ 30 ขึ้นไป เท่ากับ 5 คะแนน 

 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ชื่อ – สกุล : นายนิรัตน์ อินสุวรรณ์  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ  105  

โทรศัพท์มือถือ :   081-9577549 E-mail : Niratinsuwan@gmail.com 
ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

ชื่อ – สกุล :  นายมานพ  รามทอง โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 105  
โทรศัพท์มือถือ :   083-6545969 E-mail : Manop7657@gmail.com 

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(รอง นพ.สสจ.) 

ชื่อ – สกุล :   นายบุญชู  คงเรือง โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ  105  
โทรศัพท์มือถือ :   081-0954573 E-mail : ......................................................   
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รหัสตัวช้ีวัด 1203 
ชื่อตัวชี้วัด รอ้ยละสถานที่จำหน่ายอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามกฎหมายกำหนด  

1. ร้อยละ 30 สถานที่จำหน่ายอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  
    Clean Food Good Taste  
2. ร้อยละ 3 สถานที่จำหน่ายอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐาน Clean Food Good Taste    
    Plus 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
ความเชื่อมโยงตัวชี้วัด (   ) ยุทธศาสตร์ 20 ปี กสธ.  

(   ) ยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 12  
( / ) ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  
( / ) ภารกิจกลุ่มงาน   
(   ) อ่ืน ๆ ............................................................. 

หมวด ( / ) ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 
(   ) บริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
(   ) บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) 
(   ) บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 

แผนที่ 4.การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
โครงการที่ โครงการพัฒนาและยกระดับระบบการจ ัดการส ุขาภ ิบาลอาหารและอนามัย

สิ่งแวดล้อม  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว 
ระดับการประเมินผล ( / ) ระดับจังหวัด  ( / ) ระดับอำเภอ 
คำนิยามตัวช้ีวัด สถานที่จำหน่ายอาหาร หมายถึง สถานที่จำหน่ายอาหาร ตามพระราชบัญญัติการ

สาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่
จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบดังนี้ 1. อาคาร สถานที่ หรือ
บริเวณใด ๆ ที่มิใช่ที่หรือทางสาธารณะ และมิใช่การขายของในตลาด  2. ที่จัดไว้เพ่ือ
ประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสำเร็จ 3. มีการจําหน่ายให้ผู้ซื้อสามารถบริโภคได้
ทันที ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการจําหน่าย โดยจัดให้มี บริเวณไว้สําหรับการบริโภค ณ ที่นั้น 
หรือ นําไปบริโภคที่อื ่น มาตรฐาน Clean Food Good Taste หมายถึง เกณฑ์การ
รับรองมาตรฐานสถานที่จำหน่าย อาหาร ระดับพ้ืนฐาน ซึ่งต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร “สถานที่ จำหน่ายอาหาร” อาหารสะอาด รสชาติอร่อย 
(Clean Food Good Taste) ระดับพื้นฐาน จำนวน 5 หมวด ประกอบด้วย หมวด 1 
สถานที่จำหน่ายอาหาร หมวด 2 อาหาร กรรมวิธีการทำ ประกอบ หรือปรุง การเก็บ
รักษา และจำหน่ายอาหาร หมวด 3 สุขลักษณะของภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้อ่ืน 
ๆ หมวด 4 สุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร  หมวด 5 
ตรวจการปนเปื้อนเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหาร ภาชนะ อุปกรณ์ มือผู้สัมผัส  
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อาหาร มาตรฐาน Clean Food Good Taste Plus หมายถึง เกณฑ์การร ับรอง
มาตรฐานสถานที่ จำหน่ายอาหาร ระดับดีมาก ซึ ่งต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร “สถานที่จำหน่ายอาหาร” อาหารสะอาด รสชาติอร่อย 
(Clean Food Good Taste) ระดับพื ้นฐาน จำนวน 5 หมวด และผ่านเกณฑ์การ
พัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานที่ จำหน่ายอาหารในระดับก้าวหน้า จำนวน 9 ข้อ 
เกณฑ์การรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร หมายถึง สถาน  
ประกอบการอาหารท ี ่จะได ้ร ับป ้ ายร ับรองมาตรฐานอาหารปลอดภ ัยของ
กรุงเทพมหานคร จะต้องเป็นสถานประกอบการอาหารที่ได้รับใบอนุญาตหรือหนังสือ
รับรองการแจ้งตาม กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและผ่านการประเมินตามเกณฑ์
มาตรฐานอาหารปลอดภัยของ กรุงเทพมหานคร 4 องค์ประกอบหลัก 1. ด้าน
สุขลักษณะทางกายภาพ อาคารสถานที่ (Place) 2. ด้านคุณภาพอาหาร (Food) 3. 
ด้านบุคลากร ผู ้สัมผัสอาหาร (Food Handler) 4. ด้านการบริการที ่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (Green Service) 

เกณฑ์เป้าหมาย 

 

ปีงบประมาณ  
2566 

ปีงบประมาณ  
2567 

ปีงบประมาณ  
2568 

ปีงบประมาณ  
2569 

ปีงบประมาณ  
2570 

ร้อยละ 30  ร้อยละ 35 ร้อยละ 40 ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้จังหวัดมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขาภิบาลอาหารที่มีความต่อเนื่องและมี 
ประสิทธิภาพ รวมถึงมีสถานที่จำหน่ายอาหารที่ได้มาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย
ให้บริการในพ้ืนที่ 

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

ทุกอำเภอ 
 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1. รพท/รพช/สสอ/รพ.สต. ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเกณฑ์ตัวชี้วัดและรายงานผล 
2.สสจ.รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเป็นรายไตรมาส  
3.ศูนย์อนามัยนำข้อมูลจากระบบ Google Form มาวิเคราะห์ GAP ในภาพรวมของ 
เขตสุขภาพ และจัดทำแผนปิด GAP ในปีถัดไป รวมทั้งการตรวจประเมินเชิงคุณภาพ 
พร้อมจัดส่งให้กรมอนามัย  

แหล่งข้อมูล รพท/รพช/สสอ/รพ.สต. ทุกแห่ง 
รายการข้อมูล 1 A = จำนวนสถานที่จำหน่ายอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามกฎหมายกำหนด 
รายการข้อมูล 2 B = จำนวนสถานที่จำหน่ายอาหารที่ร่วมพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานตามกฎหมายกำหนด 
สูตรคำนวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล รายไตรมาส รอบ 6, 9 และ 12 เดือน (มีนาคม, มิถุนายน และ กันยายน 2566) 
เกณฑ์การประเมิน 
ปีงบประมาณ 2566 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
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สถานที่จำหน่าย
อาหาร ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน  CFGT
ร้อยละ 10 

สถานที่จำหน่าย
อาหาร ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน  CFGT 
ร้อยละ 20 

สถานที่จำหน่าย
อาหาร ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน  CFGT 
ร้อยละ 30  

 
 
 
 
 
 

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

สถานที่จำหน่าย
อาหาร ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน CFGT 
Plus ร้อยละ 1 

สถานที่จำหน่าย
อาหาร ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน CFGT 
Plus ร้อยละ 2 

สถานที่จำหน่าย
อาหาร ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน CFGT 
Plus ร้อยละ 3  

วิธีการประเมินผล  1. รพท/รพช/สสอ/รพ.สต. ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเกณฑ์ตัวชี้วัดร่วมกับภาคี
เครือข่ายที่เก่ียวข้องในระดับพื้นท่ี 
2.สสจ.ประสานและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเกณฑ์ตัวชี้วัดและรายงานผล 
3. สนับสนุน ติดตาม กำกับการดำเนินงานสุขาภิบาลอาหารของสำนักงานสาธารณสุข 
จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
4. ประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและสรุปผลการ
ดำเนินงานตามตัวชี้วัดฯ ภาพรวมของเขต  

เอกสารสนับสนุน 1. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
2. คู่มือวิชาการสุขาภิบาลอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่  
3. กฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง  
4. คู่มือ การดำเนินงานสุขาภิบาลอาหารตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่
จำหน่าย อาหาร พ.ศ. 2561  
5. คู่มือ อาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste)  
6. คู่มือ การดำเนินการของหน่วยงานจัดอบรมตามประกาศอบรมผู้ประกอบกิจการ
และ ผู้สัมผัสอาหาร  
7. คู่มือ หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร 

รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน 

Baseline 
data 

หน่วยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 
2561 2562 2563 2564 2565 

จงัหวัดมีการ 
ขับเคลื่อน
การ 
ดำเนินงาน

แห่ง - - - - 482 
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อาหาร 
ปลอดภัยที่มี 
ประสิทธิภาพ 

 

ผู้ให้ข้อมูลทาง
วิชาการ/ผู้ประสานงาน
ตัวช้ีวัด 

นายนิรัตน์  อินสุวรรณ์  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
โทร  081-9577549 
 

หน่วยงานประมวลผล 
และจัดทำข้อมูล 

สสจ.พัทลุง 

คะแนนเต็ม คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
วิธีการให้คะแนน หลักเกณฑ์การให้คะแนน 

ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน 5 หน่วยต่อ 1 คะแนน 
ร้อยละ น้อยกว่า  25 เท่ากับ 1 คะแนน 
ร้อยละ 25-29 เท่ากับ 2 คะแนน 
ร้อยละ 30-34 เท่ากับ 3 คะแนน 
ร้อยละ 35-39 เท่ากับ 4 คะแนน 
ร้อยละ 40 ขึ้นไป เท่ากับ 5 คะแนน 

 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ชื่อ – สกุล : นายนิรัตน์ อินสุวรรณ์  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ  105  

โทรศัพท์มือถือ :   081-9577549 E-mail : Niratinsuwan@gmail.com 
ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

ชื่อ – สกุล :  นายมานพ  รามทอง โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 105  
โทรศัพท์มือถือ :   083-6545969 E-mail : Manop7657@gmail.com 

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(รอง นพ.สสจ.) 

ชื่อ – สกุล :   นายบุญชู  คงเรือง โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ  105  
โทรศัพท์มือถือ :   081-0954573 E-mail : ......................................................   
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รหัสตัวช้ีวัด 1204 
ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN 

Hospital Challenge (ระดับมาตรฐานขึ้นไป) 
กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 

ความเชื่อมโยง
ตัวช้ีวัด 

(   ) ยุทธศาสตร์ 20 ปี กสธ.  
( / ) ยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 12  
(   ) ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  
( / ) ภารกิจกลุ่มงาน   
(   ) อ่ืน ๆ ............................................................. 

หมวด ( / ) ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 
(   ) บริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
(   ) บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) 
(   ) บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 

แผนที่ 4.การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
โครงการที่ โครงการพัฒนาและเพิ ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการมูลฝอยตามกฎหมาย                       

ว่าด้วยการสาธารณสุข 
ระดับการ
ประเมินผล 

( / ) ระดับจังหวัด  ( / ) ระดับอำเภอ 

คำนิยามตัวช้ีวัด โรงพยาบาลที ่พ ัฒนาอนาม ัยส ิ ่ งแวดล ้อมได ้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital 
Challenge หมายถึง โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (รพศ. รพท. รพช. และ รพ.  
สังกัดกรมวิชาการ) ดำเนินงานตามเกณฑ์ ดังนี้  ระดับมาตรฐาน (Standard) หมายถึง 
โรงพยาบาลสามารถดำเนินการตามเกณฑ์ข้อที่ 1-13 ได้ตามเงื่อนไข (คะแนน 80% ขึ้นไป) 
หมวด CLEAN สร้างกระบวนการพัฒนา 1. มีการกำหนดนโยบาย จัดทำแผนการขับเคลื่อน 
พัฒนา ศักยภาพ และสร้างกระบวนการสื่อสารให้เกิดการพัฒนาด้าน  อนามัยสิ่งแวดล้อม 
GREEN & CLEAN hospital อย่างมีส่วน ร่วมของคนในองค์กร หมวด G: Garbage การ
จัดการมูลฝอย ทุกประเภท 2. มีการบริหารจัดการมูลฝอยทั่วไปอย่างถูกสุขลักษณะและ 
เป็นไปตามกฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมุลฝอยทั่วไป 2560 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
3. มีการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายอย่างถูก สุขลักษณะเป็นไปตามกฎกระทรวงมูล
ฝอยที่เป็นพิษหรือ อันตรายจากชุมชน พ.ศ. 2563 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 4. มีการจัดการ
มูลฝอยติดเชื้ออย่างถูกสุขลักษณะ ตาม กฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 
2545 หมวด R: Restroom การพัฒนาส้วมตาม มาตรฐานส้วมสาธารณะ ไทย (HAS) และ 
การจัดการสิ่งฏิกูล 5. มีการพัฒนาส้วมตามมาตรฐานส้วมสาธารณะไทย (HAS) ที่ อาคาร
ผู้ป่วยนอก (OPD) และอาคารผู้ป่วยใน (IPD) 6. มีการจัดการสิ่งปฏิกูลอย่างถูกสุขลักษณะ



- 14 - 
 

ตาม กฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2561 และกฎหมายที่เก่ียวข้อง หมวด 
E: Energy การจัดการด้านพลังงาน 7. มีการกำหนดนโยบายและมาตรการประหยัดพลังงาน
ที่เป็น ปัจจุบันและเป็นรูปธรรมเกิดประสิทธิภาพในการลดใช้พลังงาน และมีการปฏิบัติตาม
มาตรการที่กำหนดร่วมกันทั้งองค์กร หมวด E: Environment การจัดการสิ่งแวดล้อมใน 
โรงพยาบาล 8. มีการจัดสิ่งแวดล้อมทั่วไปท้ังภายในและภายนอกอาคาร โดย เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว
และพ้ืนที่พักผ่อนที่สร้างคาวมรู้สึกผ่อนคลาย สอดคล้องกับชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่นสำหรับ
ผู้ป่วย รวมทั้งผู้ มารับบริการ 9. มีกิจกรรมส่งเสริม GREEN และกิจกรรมที่เอื ้อต่อการมี 
สุขภาพที่ดีแบบองค์รวม ได้แก่ กิจกรรมส่งเสริมสุขอนามัย กิจกรรมการแพร่ระบาดของโรค 
กิจกรรมทางกาย (Physical activity) กิจกรรมให้คำปรึกษาด้านสุขภาพขณะรอรับบริการ 
ของผู้ป่วยและญาติ หมวด N: Nutrition การจัดการสุขาภิบาล อาหารการจัดการน้ำ อุปโภค
บริโภค และการ ดำเนินงานอาหารปลอดภัย ในโรงพยาบาล 10. สถานที่ประกอบอาหาร
ผู้ป่วยในโรงพยาบาลได้มาตรฐาน สุขาภิบาลอาหารตามกฎกระทรวงสุลักษณะของสถานที่ 
จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 (4 หมวด) และมีการเฝ้าระวังทาง สุขาภิบาลอาหาร 11.
ร้านอาหารในโรงพยาบาลได้มาตรฐานสุขาภิบาลอาหารตาม กฎกระทรวงสุขลักษณะของ
สถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 (4 หมวด) และมีการเฝ้าระวังทางสุขาภิบาล 12. จัดให้มี
บริการน้ำอุปโภค/บริโภคสะอาดที่อาคารผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน 13. โรงพยาบาลมีการ
ดำเนินงานนโยบายโรงอาหารปลอดภัย ร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ (ตามคู่มือมาตรฐาน
โรงพยาบาล อาหารปลอดภัย Food Safety Hospital) ระดับดีเยี่ยม (Excellent) หมายถึง 
โรงพยาบาลสามารถดำเนินการ ตามเกณฑ์ข้อที่ 1-15 ได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด (คะแนน 90% 
ขึ ้นไป) หมวด Innovation: การ พัฒนานวัตกรรมและ งานวิจัยด้าน GREEN 14. มีการ
ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม GREEN โดยการนำประ โยชนืและเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
เครือข่ายโรงพยาบาล และชุมชน หมวด Network: การสร้างเครือข่ายการ พัฒนาด้าน 
GREEN 15. สร้างเครือข่ายการพัฒนา GREEN ลงสู่ชุมชนเพื่อให้เกิด GREEN Community 
ระดับท้าทาย (Challenge) หมายถึง โรงพยาบาลสามารถดำเนินการ ตามเกณฑ์ข้อที่ 1-15 
ได้ตามเงื ่อนไขที่กำหนด และพัฒนาได้ตามประเด็นท้าทาย เลือกจำนวน 1 ด้าน 1. การ
จัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมสำหรับโรงพยาบาล (ระดับดีขึ้นไป)  2. การ
พัฒนาโรงพยาบาลคาร์บอนต่ำและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Low Carbon 
and Climate Resilient Health Care) 3. การจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 4. การ
จัดการของเสียทางการแพทย์ 

เกณฑ์เป้าหมาย ปีงบประมาณ  
2566 

ปีงบประมาณ  
2567 

ปีงบประมาณ  
2568 

ปีงบประมาณ  
2569 

ปีงบประมาณ  
2570 

รพ.ผ่านเกณฑ์ 
GREEN &  
CLEAN 

รพ.ผ่านเกณฑ์ 
GREEN &  
CLEAN 

รพ.ผ่านเกณฑ์ 
GREEN &  
CLEAN 

รพ.ผ่านเกณฑ์ 
GREEN &  
CLEAN 

รพ.ผ่านเกณฑ์ 
GREEN &  
CLEAN 
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Hospital 
Challenge 
ระดับ
มาตรฐานขึ้น 
ไป ร้อยละ 30 

Hospital 
Challenge 
ระดับมาตรฐาน
ขึ้น ไป ร้อยละ 
40 

Hospital 
Challenge 
ระดับมาตรฐาน
ขึ้น ไป ร้อยละ 
50 
-ระดับดีเยี่ยม
ขึ้นไป ร้อยละ 
30 

Hospital 
Challenge 
ระดับ
มาตรฐานขึ้น 
ไป ร้อยละ 60 
-ระดับดีเยี่ยม
ขึ้นไป ร้อยละ 
40 
- ระดับท้าทาย 
ร้อยละ 20 

Hospital 
Challenge 
ระดับ
มาตรฐานขึ้น 
ไป ร้อยละ 70 
-ระดับดีเยี่ยม
ขึ้นไป ร้อยละ 
50 
- ระดับท้าทาย 
ร้อยละ 30 

วัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมให้โรงพยาบาลมีการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN 
Hospital Challenge 

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (รพศ. รพท. รพช. และ รพ.สังกัดกรมวิชาการ) 

วิธีการจัดเก็บ
ข้อมูล 

1. โรงพยาบาลประเมินตนเอง  บันทึกข้อมูลในโปรแกรมการประเมิน GREEN & CLEAN 
Hospital ยืนยันข้อมูลไปยังสำนักงานสาธารณสุขอำเภอและสำนักงาน สาธารณสุขจังหวัด  
2. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ประเมินโรงพยาบาล 
ส่งเสริมสุขภาพตำบล และบันทึกข้อมูลผลการประเมินในพ้ืนที่และยืนยันข้อมูลส่งไปยัง             
ศูนย์อนามัย  
3. ศูนย์อนามัย สุ่มประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รวบรวมข้อมูลจากจังหวัดใน 
พ้ืนที่ วิเคราะห์ภาพรวมของเขตและรายงานผลผ่านระบบ DOH Dashboard กรมอนามัย 
(http://dashboard.anamai.moph.go.th) และ Cluster อนามัยสิ่งแวดล้อม 
(http://envhealthcluster.anamai.moph.go.th/main.php?filename=reportform64) 
เดือนละ 1 ครั้ง ทุกวันที่ 25 ของเดือน **สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สามารถจัดเก็บ
ข้อมูลผลการประเมินของโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลผ่านโปรแกรมประเมิน GREEN 
& CLEAN Hospital รายละเอียดตามลิ้งค์ 
(https://gch.anamai.moph.go.th/backend/backend/auth/signin) หมายเหตุ : ใน
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

แหล่งข้อมูล โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (รพศ./รพท./รพช. และ รพ.สังกัดกรมวิชาการ) 
รายการข้อมูล 1 A = จำนวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนินกิจกรรม GREEN & CLEAN 

Hospital Challenge ผ่านเกณฑ์ระดับมาตรฐานขึ้นไป 
รายการข้อมูล 2 B = จำนวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมด 
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สูตรคำนวณ
ตัวช้ีวัด  

(A/B) x 100 

ระยะเวลา
ประเมินผล 

- รายงานผลการดำเนินงาน เดือนละ 1 ครั้ง (ทุกวันที่ 25 ของเดือน) - รายงานผลรายไตร
มาส รอบ 3, 6, 9 และ 12 เดือน (ธันวาคม 2565, มีนาคม 2566, มิถุนายน 2566 และ 
กันยายน 2566 

เกณฑ์การ
ประเมิน 
ปีงบประมาณ 
2566 
 
 
 
 
 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
รพ.มีแผนในการ
ขับเคลื่อน และ
ประเมิน 
โรงพยาบาล 
GREEN & CLEAN 
Hospital 
Challenge 
 
 

รพ.มีการ ประเมิน
ตนเองตามเกณฑ์ 
GREEN & CLEAN 
Hospital 
Challenge 

รพ.ผ่านเกณฑ ์
GREEN & CLEAN 
Hospital 
Challenge ระดับ
มาตรฐานขึ้นไป 
ร้อยละ 10 และ 

รพ.ผ่านเกณฑ ์
GREEN & CLEAN 
Hospital 
Challenge ระดับ
มาตรฐานขึ้นไป 
ร้อยละ 30 

     
วิธีการประเมินผล  1. โรงพยาบาลประเมินตนเองเพื่อวางแผนพัฒนาโรงพยาบาลตามแนวทางที่กำหนด  ทีม

ประเมินระดับจังหวัดอำเภอ/จังหวัดทำการประเมินเพ่ือให้คำแนะนำและรับรอง โรงพยาบาล
ที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital Challenge ผลงาน
เปรียบเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส 

เอกสารสนับสนุน 1.คู่มือแนวทางการดำเนินงาน GREEN & CLEAN Hospital Challenge  
2.คู่มือแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลคาร์บอนต่ำและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศ (Low Carbon and Climate Resilient Health Care)  
3.คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานการจัดการของเสียทางการแพทย์สำหรับโรงพยาบาลสังกัด 
กระทรวงสาธารณสุข (Standard Operating Procedure: SOP MEDICAL WASTE 
MANAGEMENT for Hospital Under Ministry of Public Health)  
4.คู่มือการดำเนินตามมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม สำหรับ
โรงพยาบาล  
5.คู่มือแนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับ 
โรงพยาบาล  
6.คู่มือแนวทางการจัดการมูลฝอย ส้วมและสิ่งปฏิกูลในโรงพยาบาล  
7.คู่มือสถานบริการสาธารณสุขต้นแบบลดโลกร้อน  
8.คู่มือมาตรฐานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย (Food Safety Hospital)  
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รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน 

Baseline 
data 

หน่วยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 
2561 2562 2563 2564 2565 

โรงพยาบาล
ที่พัฒนา 
อนามัย
สิ่งแวดล้อม
ได้ ตาม
เกณฑG์REEN 
& CLEAN 
Hospital 
Plus 

แห่ง - - - - 11 

 

ผู้ให้ข้อมูลทาง
วิชาการ/ผู้
ประสานงาน
ตัวช้ีวัด 

นายมานพ  รามทอง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
โทร  083-6545969 
 

หน่วยงาน
ประมวลผล 
และจัดทำข้อมูล 

สสจ.พัทลุง 

คะแนนเต็ม คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
 
 
 

วิธีการให้คะแนน หลักเกณฑ์การให้คะแนน 
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน 10 หน่วยต่อ 1 คะแนน 

ร้อยละ น้อยกว่า  20 เท่ากับ 1 คะแนน 
ร้อยละ 20 - 29 เท่ากับ 2 คะแนน 
ร้อยละ 30 - 39 เท่ากับ 3 คะแนน 
ร้อยละ 40 - 49 เท่ากับ 4 คะแนน 
ร้อยละ   50  ขึ้นไป เท่ากับ 5 คะแนน 

 

ผู้รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 

ชื่อ – สกุล : นายมานพ  รามทอง  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ  105  

โทรศัพท์มือถือ :   083-6545969 E-mail : Manop7657@gmail.com 
ผู้กำกับดูแล ชื่อ – สกุล :  นายมานพ  รามทอง โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 105  
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ตัวช้ีวัด 
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

โทรศัพท์มือถือ :   083-6545969 E-mail : Manop7657@gmail.com 

ผู้กำกับดูแล
ตัวช้ีวัด 
(รอง นพ.สสจ.) 

ชื่อ – สกุล :   นายบุญชู  คงเรือง โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ  105  
โทรศัพท์มือถือ :   081-0954573 E-mail : ......................................................   
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รหัสตัวช้ีวัด 1205   
ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  ที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ 

GREEN & CLEAN Sub-district Health Promoting Hospital (GCSh)                
ระดับมาตรฐานขึ้นไป 

กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 

ความเชื่อมโยง
ตัวช้ีวัด 

(   ) ยุทธศาสตร์ 20 ปี กสธ.  
(   ) ยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 12  
( / ) ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  
( / ) ภารกิจกลุ่มงาน   
(   ) อ่ืน ๆ ............................................................. 

หมวด ( / ) ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 
(   ) บริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
(   ) บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) 
(   ) บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 

แผนที่ 4.การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
โครงการที่ โครงการพัฒนาและเพิ ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการมูลฝอยตามกฎหมาย                       

ว่าด้วยการสาธารณสุข 
ระดับการ
ประเมินผล 

( / ) ระดับจังหวัด  ( / ) ระดับอำเภอ 

คำนิยามตัวช้ีวัด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่พัฒนาอนามัยสิ ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & 
CLEAN Sub-district Health Promoting Hospital (GCSh) หมายถึง โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ดำเนินงานตามเกณฑ์ ดังนี้  
ส่วนที่ 1 การพัฒนา GREEN & CLEAN รพ.สต. หมวด 1 CLEAN สร้างกระบวนการพัฒนา 
1. มีการกำหนดนโยบาย จัดทำแผนการขับเคลื่อน พัฒนาศักยภาพ และสร้างกระบวนการ
สื่อสารให้เกิดการพัฒนาด้านอนามัย สิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมของทุกคนใน รพ.สต. หมวด 
2 G: Garbage การจัดการมูลฝอย ทุกประเภท 2. มีการบริหารจัดการมูลฝอยทั่วไปอย่างถูก
สุขลักษณะ และเป็นไป ตามกฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2560 
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 3. มีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูล 
ฝอยติดเชื ้อ พ.ศ. 2545 และกฎหมายที่เกี ่ยวข้อง 4. มีการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรือ
อันตรายอย่างถูกสุขลักษณะ และเป็นไปตามกฎกระทรวงมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจาก 
ชุมชน พ.ศ. 2563 และกฎหมายที่เกี ่ยวข้อง หมวด 3 R: Restroom การพัฒนาส้วมตาม
มาตรฐาน ส้วมสาธารณะไทย (HAS) และการจัดการสิ ่งปฏิกูล 5. มีการพัฒนาส้วมให้ได้
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มาตรฐน และมีการจัดการสิ่งปฏิกูลอย่าง ถูกสุขลักษณะ 6. เป็นแหล่งเรียนรู้ในการส่งเสริม
การพัฒนาส้วมสาธารณะให้ได้ มาตรฐาน 
หมวด 4 E: Energy การจัดการด้านพลังงานและ ทรัพยากร 7. มีมาตรการประหยัดพลังงาน
และการจัดการทรัพยากรที ่เป็นรูปธรรมเกิดการปฏิบัติตามมาตรการที ่กำหนดร่วมกัน               
ทั ้งองค์กร หมวด 5 E: Environment การจัดการสิ ่งแวดล้อมใน รพ.  สต. 8. มีการจัด
สภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร สะอาด เป็นระเบียบ มี พื้นที่สีเขียวหรือพื้นที่พักผ่อนที่สร้าง
ความรู้สึกผ่อนคลายสอดคล้อง กับชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น มีความสะดวกและปลอดภัย
สำหรับผู้ มารับบริการ 9. มีการจัดสภาพแวดล้อมภายในอาคารสะอาด สะดวก ปลอดภัย 
สำหรับผู้ป่วย ผู้มาใช้บริการ 10. มีการส่งเสริมกิจกรรมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาพที่ดีแบบองค์รวม 
ได้แก่ กิจกรรมทางกาย (Physical activity) การส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมให้คำปรึกษาด้าน
สุขภาพขณะรอรับบริการของผู้ป่วยและ ญาติ รวมถึงการส่งเสริมสุขภาพของบุคลากร หมวด 
6 N: Nutrition การส่งเสริมด้านอาหารและน้ำ ปลอดโรคปลอดภัยและเป็น แหล่งเรียนรู้
ให้กับชุมชน 11. ส่งเสริมโภชนาการและสร้างความรอบรู้ในการบริโภคอาหาร เพ่ือสุขภาพ ที่
เหมาะสมกับท้องถิ่นและชุมชน 12. จัดให้มีบริการน้ำดื่ม น้ำใช้ที่สะอาด เพียงพอ 13. การ
สร้างแหล่งเรียนรู้ด้านอาหารปลอดภัยในชุมชน ส่วนที่ 2 การพัฒนา GREEN Community 
หมวด 7 การพัฒนา GREEN ลงสู่ชุมชนเพ่ือให้เกิด GREEN Community 14. การส่งเสริม
การพัฒนา GREEN ลงสู่ชุมชนเพ่ือให้เกิด GREEN Community การสรุปผลการประเมิน* 1. 
ระดับมาตรฐาน หมายถึง มีผลการประเมินหมวด 1-6 หมวดละไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 และมี
คะแนนรวม 80 คะแนนขึ้นไป 2. ระดับดี หมายถึง มีผลการประเมินหมวด 1-6 หมวดละไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 80 และมีคะแนนรวม 90 คะแนนขึ้นไป 3. ระดับดีเยี่ยม หมายถึง มีผลการ
ประเมินหมวด 1-6 หมวดละไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 มีคะแนนรวม 95 คะแนนขึ้นไป และ
ดำเนินการตามหมวด 7 * กรณีท่ี ผลการประเมินแต่ละหมวดไม่ถึงร้อยละ 80 และคะแนนไม่
ถึง 80 คะแนน หมายถึง ไม่ผ่าน 

เกณฑ์เป้าหมาย 

 

ปีงบประมาณ  
2566 

ปีงบประมาณ  
2567 

ปีงบประมาณ  
2568 

ปีงบประมาณ  
2569 

ปีงบประมาณ  
2570 

ระดับ
มาตรฐานขึ้น
ไป ร้อยละ 10 

ระดับมาตรฐาน
ขึ้นไป  ร้อยละ 
20 

-ระดับ
มาตรฐาน             
ขึ้นไป ร้อยละ 
30 
-ระดับดีข้ึนไป 
ร้อยละ 10 

ระดับ
มาตรฐานขึ้นไป 
ร้อยละ 40 
-ระดับดีข้ึนไป 
ร้อยละ 20 
-ระดับดีเยี่ยม 
ร้อยละ 10 

-ระดับ
มาตรฐานขึ้น
ไป ร้อยละ 50 
-ระดับดีข้ึนไป
ร้อยละ 30 
-ระดับดีเยี่ยม 
ร้อยละ 20 

วัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมีการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตาม  
เกณฑ์ GREEN & CLEAN Sub-district Health Promoting Hospital (GCSh) 
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ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

คป.สอ./รพ.สต. (สังกัดกระทรวงสาธารณสุข)  ทุกแห่ง 
 

วิธีการจัดเก็บ
ข้อมูล 

1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลประเมินตนเอง  บันทึกข้อมูลในโปรแกรมการประเมิน 
GREEN & CLEAN Hospital ยืนยันข้อมูลไปยังสำนักงานสาธารณสุขอำเภอและสำนักงาน 
สาธารณสุขจังหวัด  
2. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ประเมินโรงพยาบาล 
ส่งเสริมสุขภาพตำบล และบันทึกข้อมูลผลการประเมินในพ้ืนที่และยืนยันข้อมูลส่งไปยัง             
ศูนย์อนามัย  
 
 
3. ศูนย์อนามัย สุ่มประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รวบรวมข้อมูลจากจังหวัดใน 
พ้ืนที่ วิเคราะห์ภาพรวมของเขตและรายงานผลผ่านระบบ DOH Dashboard กรมอนามัย 
(http://dashboard.anamai.moph.go.th) และ Cluster อนามัยสิ่งแวดล้อม 
(http://envhealthcluster.anamai.moph.go.th/main.php?filename=reportform64) 
เดือนละ 1 ครั้ง ทุกวันที่ 25 ของเดือน **สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สามารถจัดเก็บ
ข้อมูลผลการประเมินของโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลผ่านโปรแกรมประเมิน GREEN 
& CLEAN Hospital รายละเอียดตามลิ้งค์ 
(https://gch.anamai.moph.go.th/backend/backend/auth/signin) หมายเหตุ : ใน
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

แหล่งข้อมูล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
รายการข้อมูล 1 A = จำนวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนินกิจกรรม GREEN & CLEAN Sub 

- district Health Promoting Hospital (GCSh) ผ่านเกณฑ์ระดับมาตรฐานขึ้นไป 
รายการข้อมูล 2 B = จำนวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมด 
สูตรคำนวณ
ตัวช้ีวัด  

(A/B) x 100 

ระยะเวลา
ประเมินผล 

- รายงานผลการดำเนินงาน เดือนละ 1 ครั้ง (ทุกวันที่ 25 ของเดือน) - รายงานผลรายไตร
มาส รอบ 3, 6, 9 และ 12 เดือน (ธันวาคม 2565, มีนาคม 2566, มิถุนายน 2566 และ 
กันยายน 2566) 

เกณฑ์การประเมิน 
ปีงบประมาณ 
2566 
 
 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
ทุกอำเภอมีแผนใน
การ ขับเคลื่อน 
และประเมิน 
โรงพยาบาล 

โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลมีการ 
ประเมินตนเอง

รพ.สต. ผ่านเกณฑ์ 
GREEN & CLEAN 
Subdistrict 
Health 

รพ.สต. ผ่านเกณฑ ์
GREEN & CLEAN 
Subdistrict 
Health 
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 GREEN & CLEAN 

Sub-district 
Health 
Promoting 
Hospital (GCSh) 
 

ตามเกณฑ์ 
GREEN & CLEAN 
Subdistrict 
Health 
Promoting 
Hospital (GCSh) 

Promoting 
Hospital (GCSh) 
ระดับมาตรฐาน
ขึน้ไป ร้อยละ 5 

Promoting 
Hospital (GCSh) 
ระดับมาตรฐาน
ขึ้นไป ร้อยละ 10 

 
วิธีการประเมินผล  1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลประเมินตนเองเพื่อวางแผนพัฒนาโรงพยาบาลตาม  

แนวทางท่ีกำหนด  
2. ทีมประเมินระดับจังหวัดอำเภอ/จังหวัดทำการประเมิน  เพื่อให้คำแนะนำและรับรอง 
โรงพยาบาลที ่พัฒนาอนามัยสิ ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Sub-district 
Health Promoting Hospital (GCSh) ผลงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส 

เอกสารสนับสนุน 1. คู่มือแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลคาร์บอนต่ำและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศ (Low Carbon and Climate Resilient Health Care)  
2. คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานการจัดการของเสียทางการแพทย์สำหรับโรงพยาบาล สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข (Standard Operating Procedure: SOP MEDICAL WASTE 
MANAGEMENT for Hospital Under Ministry of Public Health)  
3. คู่มือการดำเนินตามมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม สำหรับ
โรงพยาบาล  
4. คู่มือแนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับ 
โรงพยาบาล  
5. คู่มือแนวทางการจัดการมูลฝอย ส้วมและสิ่งปฏิกูลในโรงพยาบาล  
6. คู่มือสถานบริการสาธารณสุขต้นแบบลดโลกร้อน  
7. คู่มือมาตรฐานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย (Food Safety Hospital)  
8. คู่มือแนวทางการดำเนินงาน GREEN & CLEAN Sub-district Health Promoting 
Hospital (GCSh) สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  

รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน 

Baseline 
data 

หน่วยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 
2561 2562 2563 2564 2565 

คป.สอ./รพ.
สต.มีการ
ขับเคลื่อน
งาน (GCSh) 
ที่มี
ประสิทธิภาพ 

แห่ง - - - - 91 
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ผู้ให้ข้อมูลทาง
วิชาการ/ผู้
ประสานงาน
ตัวช้ีวัด 

นายมานพ  รามทอง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
โทร  083-6545969 
 

หน่วยงาน
ประมวลผล 
และจัดทำข้อมูล 

สสจ.พัทลุง 

คะแนนเต็ม คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
วิธีการให้คะแนน หลักเกณฑ์การให้คะแนน 

ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน 5 หน่วยต่อ 1 คะแนน 
ร้อยละ น้อยกว่า  5 เท่ากับ 1 คะแนน 
ร้อยละ 5 - 9 เท่ากับ 2 คะแนน 
ร้อยละ 10 - 14 เท่ากับ 3 คะแนน 
ร้อยละ 15 - 19 เท่ากับ 4 คะแนน 
ร้อยละ 20  ขึ้นไป เท่ากับ 5 คะแนน 

 

ผู้รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 

ชื่อ – สกุล : นายมานพ  รามทอง  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ  105  

โทรศัพท์มือถือ :   083-6545969 E-mail : Manop7657@gmail.com 
ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

ชื่อ – สกุล :  นายมานพ  รามทอง โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 105  
โทรศัพท์มือถือ :   083-6545969 E-mail : Manop7657@gmail.com 

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(รอง นพ.สสจ.) 

ชื่อ – สกุล :   นายบุญชู  คงเรือง โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ  105  
โทรศัพท์มือถือ :   081-0954573 E-mail : ......................................................   
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รหัสตัวช้ีวัด 1206  
ชื่อตัวชี้วัด จังหวัดต้นแบบการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจาก

สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 
กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 

ความเชื่อมโยง
ตัวช้ีวัด 

(   ) ยุทธศาสตร์ 20 ปี กสธ.  
(   ) ยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 12  
(   ) ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  
( / ) ภารกิจกลุ่มงาน   
(   ) อ่ืน ๆ ............................................................. 

หมวด ( / ) ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 
(   ) บริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
(   ) บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) 
(   ) บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 

แผนที่ 3.การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
โครงการที่ โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
ระดับการ
ประเมินผล 

( / ) ระดับจังหวัด  (   ) ระดับอำเภอ 

คำนิยามตัวช้ีวัด จังหวัดต้นแบบการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจาก
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 หมายถึง จังหวัดที่มีการดำเนินงาน ตามมาตรการสำคัญของโครงการ 
โดยสอดคล้องกับ พ.ร.บ.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 
2562 อย่างน้อย 4 ข้อ จาก 6 ข้อ ประกอบด้วย 

1. จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม
จังหวัด / กทม. (EnvOcc CU) ตาม พ.ร.บ.ฯ อย่างน้อย 1 หน่วยต่อจังหวัด 

2. จัดทำสถานการณ์ รวมถึงข้อมูลที่จำเป็น / เกี่ยวข้องกับโรคที่ประกาศตาม พ.ร.บ.ฯ 
ได้แก่ โรคจากการประกอบอาชีพ 5 โรค (โรคจากตะกั่วหรือสารประกอบของตะกั่ว  
โ ร คจ ากฝ ุ ่ น ซ ิ ล ิ ก า   โ ร คจ ากภา วะอ ั บ อ าก าศ  โ ร คจ ากแอส เบสตอส  
(ใยหิน) หรือโรคมะเร็งที่เกิดจากแอสเบสตอส (ใยหิน) โรคหรืออาการสำคัญของพิษ
จากสารกำจัดศัตรูพืช)  และ โรคจากสิ ่งแวดล้อม 2 โรค (โรคจากตะกั ่วหรือ
สารประกอบของตะกั่ว โรคหรืออาการที่เกิดจากการสัมผัสฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 
2.5 ไมครอน) หรือโรคท่ีเป็นปัญหาสำคัญในพ้ืนที่  

3. สนับสนุนให้มีการแจ้ง การรายงาน กรณีพบผู้ซึ ่งเป็นหรือมีเหตุอันสงสัยว่าเป็น  
โรคจากการประกอบอาชีพหรือโรคจากสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ของกรมควบคุมโรค 
ผ่านระบบ Event based  
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4. สอบสวนโรคจากการประกอบอาชีพหรือโรคจากสิ่งแวดล้อมที่ประกาศตาม พ.ร.บ.ฯ 
หรือโรคท่ีเป็นปัญหาสำคัญในพ้ืนที่  รวมทั้งจัดทำรายงานเสนอต่อผู้บริหารหน่วยงาน 
/ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ
และโรคจากสิ่งแวดล้อมจังหวัด / กทม. เพื่อเสนอต่อกรมควบคุมโรคทราบ 

5. สื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและ 
โรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 ไปยังเครือข่ายที่เก่ียวข้อง 

6. ขับเคลื ่อนมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและ  
โรคจากสิ่งแวดล้อม ที่ประกาศตาม พ.ร.บ.ฯ หรือ ตามปัญหาของพื้นที่ และเสนอต่อ
ผู้บริหารหน่วยงาน / คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการควบคุมโรคจาก
การประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมจังหวัด / กทม.  

เกณฑ์เป้าหมาย 

 

ปีงบประมาณ  
2566 

ปีงบประมาณ  
2567 

ปีงบประมาณ  
2568 

ปีงบประมาณ  
2569 

ปีงบประมาณ  
2570 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 

วัตถุประสงค์ เพ่ือขับเคลื่อนให้เกิดจังหวัดต้นแบบ และกลไกการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.ควบคุมโรคจากการ
ประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 รวมทั้งมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน 
ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม อย่างเป็นรูปธรรม 

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

ทั้งจังหวัด 

วิธีการจัดเก็บ
ข้อมูล 

จังหวัดรายงานข้อมูลตามแบบรายงานที่กรมควบคุมโรคกำหนด 
 

แหล่งข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 
รายการข้อมูล 1 A = จำนวนจังหวัดที่ดำเนินงานตามมาตรการสำคัญของโครงการ ได้อย่างน้อย 4 ใน 6 ข้อ ตามที่

ระบุไว้ในนิยาม 
รายการข้อมูล 2 B = จำนวนจังหวัดทั้งหมด (77 จังหวัด) 
สูตรคำนวณ
ตัวช้ีวัด  

(A/B) x 100 

ระยะเวลา
ประเมินผล 

รายไตรมาส (1-4) 

เกณฑ์การ
ประเมิน 
ปีงบประมาณ 
2566 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
ระดับจังหวัด 
1. เข้ารับการ
ชี้แจงแนวทาง ให้
สามารถ

ระดับจังหวัด 
1. เข้ารับการ
พัฒนาศักยภาพ

ระดับจังหวัด 
1. ดำเนินการ

พัฒนาต้นแบบ

ตามมาตรการ

ระดับจังหวัด 
1. ดำเนินการ
พัฒนาต้นแบบตาม 
มาตรการสำคัญ  
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ดำเนินการตาม 
พ.ร.บ.ฯ 
2. ประสาน/
ประชาสัมพันธ์
หลักสูตรอบรม
หน่วยปฏิบัติการฯ 
3. วิเคราะห์และ
จัดทำสถานการณ์ท่ี
เกี่ยวข้องกับโรคที่
ประกาศตาม 
พ.ร.บ.ฯ หรือโรคที่
เป็นปัญหาสำคัญ 
4. สร้างกลไก 
หรือ รูปแบบการ
ประชาสัมพันธ์สื่อ 
เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ฯ 
ภายในพ้ืนที่
รับผิดชอบ 

ผ่านระบบonline 
/ onsite  
2. ดำเนินการ

พัฒนาต้นแบบ

ตามมาตรการ

สำคัญ อย่างน้อย 

4 ใน 6 ข้อ*  

(โดยประเมินผล
จังหวัดต้นแบบใน
ไตรมาส 4) 

 

สำคัญ อย่างน้อย 

4 ใน 6 ข้อ*  

(โดยประเมินผล
จังหวัดต้นแบบใน
ไตรมาส 4) 

 

อย่างน้อย 4 ใน 6 
ข้อ* 
2. สรุปผลการ
ดำเนินงาน รอบ 
12 เดือน พร้อม
ระบุปัญหา
อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ ไป
ยัง สคร./ สปคม. 
 

 
วิธีการ
ประเมินผล  

1. สคร./สปคม. รวบรวมผลการดำเนินงานของจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ และจัดทำสรุปใน
ภาพเขต 
2. ส่วนกลางวิเคราะห์และจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานในภาพของประเทศ 

เอกสาร
สนับสนุน 

1. พ.ร.บ.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 และ 
อนุบัญญัติที่เก่ียวข้อง รายละเอียดตาม Link : https://ddc.moph.go.th/law.php?law=5 
2. หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพหน่วย EnvOcc CU และเอกสารประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
   รายละเอียดตาม QR Code  
3. โปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาด https://eventbased-
doe.moph.go.th/eventbase/user/login/ 
ระบบแจ้งข่าวการระบาด สำหรับจังหวัด https://eventbased-
doe.moph.go.th/eventbase_prov/user/login/  

รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน 

Baseline 
data 

หน่วยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 
2561 2562 2563 2564 2565 

ร้อยละของ
จังหวัด

ร้อยละ - - - - 91 
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ต้นแบบการ
ดำเนินงาน
ตาม พ.ร.บ.
ควบคุมโรค
จากการ
ประกอบ
อาชีพและ
โรคจาก
สิ่งแวดล้อม 
พ.ศ. 2562 

 

ผู้ให้ข้อมูลทาง
วิชาการ/ผู้
ประสานงาน
ตัวช้ีวัด 

นายสมศักดิ์  เหล็มนุ้ย  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
โทร  064-0692299 
 
 
 

หน่วยงาน
ประมวลผล 
และจัดทำข้อมูล 

สสจ.พัทลุง 

คะแนนเต็ม คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
วิธีการให้คะแนน วัดจังหวัด 
ผู้รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 

ชื่อ – สกุล : สมศักดิ์  เหล็มนุ้ย  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ  105  

โทรศัพท์มือถือ :   083-6545969 E-mail : Manop7657@gmail.com 
ผู้กำกับดูแล
ตัวช้ีวัด 
(หัวหน้ากลุ่ม
งาน) 

ชื่อ – สกุล :  นายมานพ  รามทอง โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 105  
โทรศัพท์มือถือ :   083-6545969 E-mail : Manop7657@gmail.com 

ผู้กำกับดูแล
ตัวช้ีวัด 
(รอง นพ.สสจ.) 

ชื่อ – สกุล :   นายบุญชู  คงเรือง โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ  105  
โทรศัพท์มือถือ :   081-0954573 E-mail : ......................................................   
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รายละเอียดประกอบตัวชี้วัดปีงบประมาณ 2566 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

 

ลำดับ   ตัวช้ีวัด 
กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

เกณฑ์/
เป้าหมาย 

การประเมินผล  
ปีงบประมาณ 2566 

ผู้รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 

หน้า ระยะ 1 ปี 
(ปีงบฯ 
2566) 

ประเมิน
เฉพาะ
จังหวัด 

ประเมิน 
คปสอ. 

กำหนด
เป็น 

MOU 
คปสอ. 

1 ร้อยละของจำนวน
ผู้ป่วยที่มีการ
วินิจฉัยโรคหลอด
เลือดสมอง อัมพฤกษ์ 
อัมพาตระยะกลาง 
(Intermediate 
Care) ที่ได้รับการ
ดูแลด้วยการแพทย์
แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก 
(Community 
base) 

กลุ่มงาน
การแพทย์
แผนไทย
และ
การแพทย์
ทางเลือก 

≥ ร้อยละ 3   / นาง 
จินดาพร 
เพชรบูรณ์ 

3 

2 ร้อยละของผู้ป่วยที่มี
การวินิจฉัยระยะ
ประคับประคอง 
(Palliative care) ที่
ได้รับการรักษาด้วย
ยากัญชาทาง
การแพทย์ 

กลุ่มงาน
การแพทย์
แผนไทย
และ
การแพทย์
ทางเลือก 

≥ ร้อยละ 5   / นางเกษร 
จันทร์สวี 

9 

3 ร้อยละของผู้ป่วย
ทั้งหมดท่ีได้รับการ
รักษาด้วยยากัญชา
ทางการแพทย์ 

กลุ่มงาน
การแพทย์
แผนไทย
และ
การแพทย์
ทางเลือก 

≥ ร้อยละ 
50 

  / นางเกษร 
จันทร์สวี 

13 
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ลำดับ   ตัวช้ีวัด 
กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

เกณฑ์/
เป้าหมาย 

การประเมินผล  
ปีงบประมาณ 2566 

ผู้รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 

หน้า ระยะ 1 ปี 
(ปีงบฯ 
2566) 

ประเมิน
เฉพาะ
จังหวัด 

ประเมิน 
คปสอ. 

กำหนด
เป็น 

MOU 
คปสอ. 

4 ร้อยละของประชาชน
ที่มารับบริการใน
ระดับปฐมภูมิได้รับ
การรักษาด้วย
การแพทย์แผนไทย
และการแพทย์
ทางเลือก 

กลุ่มงาน
การแพทย์
แผนไทย
และ
การแพทย์
ทางเลือก 

≥ ร้อยละ  
35 

  / นาง 
จินดาพร 
เพชรบูรณ์ 

16 
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รายละเอียดประกอบตัวชี้วัดปีงบประมาณ 2566 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

 
รหัสตัวช้ีวัด 1301 

ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของจำนวนผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาต        
ระยะกลาง (Intermediate Care) ที่ได้รับการดูแลด้วยการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก (Community base) 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สสจ.พัทลุง 

ความเชื่อมโยงตัวชี้วัด (  / ) ยุทธศาสตร์ 20 ปี กสธ. (   ) ยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 12  
(   ) ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง (   ) ตำบลสุขภาวะ  
(   ) ภารกิจกลุ่มงาน  (   ) อ่ืน ๆ ............................................................. 

หมวด 2.ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
แผนที่ 6.การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการที่ 6.โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
ระดับการประเมินผล (   ) ระดับจังหวัด  ( /  ) ระดับอำเภอ 
คำนิยามตัวช้ีวัด การบริบาลฟื้นสภาพระยะกลาง (Intermediate care; IMC) หมายถึง การบริบาลฟ้ืน

สภาพผู้ป่วยระยะกลางที่มีอาการทางคลินิกผ่านพ้นภาวะวิกฤติและมีอาการคงที่ แต่
ยังคงมีความผิดปกติของร่างกายบางส่วนอยู่และมีข้อจำกัดในการปฏิบัติกิจกรรมใน
ชีวิตประจำวัน จำเป็นต้องได้รับบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์โดยทีมสห
วิชาชีพ (multidisciplinary approach) อย่างต่อเนื ่องจนครบ 6 เดือนตั ้งแต่ใน
โรงพยาบาลจนถึง ชุมชน เพื่อเพิ่มสมรรถนะร่างกาย จิตใจ ในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจำวัน และลดความพิการ หรือภาวะทุพพลภาพ รวมทั้งกลับสู่สังคมได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ โดยมีการให้บริการผู ้ป ่วย  ระยะกลางใน รพ.ทุกระดับ (A, S: เป็น
โรงพยาบาลแม่ข่าย M, F: โรงพยาบาลลูกข่ายและ ให้บริการ intermediate 
bed/ward) เ ป ็ น ผ ู ้ ท ี ่ ไ ด ้ ร ั บ ก า ร ว ิ น ิ จ ฉ ั ย โ ร ค ห ล อ ด เ ล ื อ ด ส ม อ ง  
ที่มีรหัส 3 ตัวหลักข้ึนต้นด้วย I60 ถึง I69 
คำนิยามด้านการแพทย์แผนไทย 
อัมพฤกษ์ (Paresis) อัมพาต (paralysis) เป็นกลุ ่มอาการที ่เก ี ่ยวข้อง กับความ
ผิดปกติในการควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกาย ซึ่งเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ เช่น 
เกิดจากหลอดเลือดในสมองตีบ อุดตัน หรือแตกหรือเกิดจาก สมองไขสันหลัง หรือ
เส้นประสาทได้รับบาดเจ็บ หรือมีอาการอักเสบ เป็นต้น ในทางการแพทย์แผนไทยได้
มีการระบุสมุฏฐานไว้ว่า เกิดจากลมอโธคมาวาตา และลมอุทธังคมาวาตา พัดระคน
กัน (แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์, 2542: 2546) เป็นผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยรหัสโรคด้าน
การแพทย์แผนไทย U61.0 ถึง U61.19 
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การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาต ด้วยการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก หมายถึง บริการการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟู
สภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาตระยะกลาง ( Intermediate 
Care) ได้แก่ 
1. การตรวจประเมินทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
2. การรักษาและฟ้ืนฟูสภาพด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
- การนวดเพื่อการรักษา-ฟ้ืนฟูสภาพ 
- การประคบสมุนไพรเพื่อการรักษา-ฟ้ืนฟูสภาพ 
- การอบไอน้ำสมุนไพรเพื่อการรักษา-ฟ้ืนฟูสภาพ 
- การฝังเข็ม 
3. การรักษาด้วยยาสมุนไพร ตามข้อบ่งใช้บัญชียาหลักชาติ อาจพิจารณานำยาใน
กลุ่มรายการยารักษากลุ่มอาการกล้ามเนื้อและกระดูก ได้แก่ ยาแก้ลมอัมพฤกษ์, ยา
ผสมโคคลาน, ยาผสมเถาวัลย์เปรียง, และยาสหัสธารา มาใช้เพื่อร่วมรักษาอาการของ
โรคอัมพฤกษ์อัมพาต (บัญชียาหลักแห่งชาติ, 2558) 
เงื่อนไขการให้รหัสผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาตระยะกลาง 
(Intermediate Care) ที่ได้รับการดูแลด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก 
1. แพทย์แผนปัจจุบัน ให้รหัสกลุ่มโรคและอาการด้านการแพทย์แผนปัจจุบันที่
เกี่ยวข้องกับโรคหลอดเลือดสมอง ดังนี้ 
- เลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นกลาง: I60 
- เลือดออกในสมองใหญ่: I61 
- เลือดออกในกะโหลกศีรษะแบบอื่นที่ไม่เกิดจากการบาดเจ็บ: I62 
- เนื้อสมองตายเพราะขาดเลือด: I63 
- โรคอัมพาตเฉียบพลัน ไม่ระบุว่าเกิดจากเลือดออกหรือเนื้อสมองตายเพราะขาด
เลือด: I64 
- การอุดตันและตีบของหลอดเลือดแดงก่อนถึงสมอง ไม่ทำให้เนื้อสมองตายเพราะขาด

เลือด: I65 
-  การอุดตันและตีบของหลอดเลือดแดงของสมอง แต่ไม่ทำให้เนื้อสมองตายเพราะขาด

เลือด: I66 
- โรคหลอดเลือดสมองอ่ืน: I67 
- โรคหลอดเลือดสมองในโรคที่จำแนกไว้ที่อ่ืน: I68 
- ผลที่ตามมาของโรคหลอดเลือดสมอง: I69 
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2. แพทย์แผนไทย ให้การวินิจฉัยภายหลังแพทย์แผนปัจจุบันซึ่งมีการวินิจฉัยรหัส 3 
ตัวหลักข้ึนต้นด้วย I60 ถึง I69 อย่างใดอย่างหนึ่งมาก่อน ตามด้วยรหัสกลุ่มโรคและ
อาการด้านการแพทย์แผนไทยที่เก่ียวข้องกับอัมพฤกษ์ อัมพาต ดังนี้ 
- อัมพฤกษ์หรือ ลมอัมพฤกษ์: U61.0 
- อัมพาตครึ่งซีก: U61.10 
- อัมพาตครึ่งท่อนล่าง: U61.11 
- อัมพาตทั้งตัว: U61.12 
- อัมพาตเฉพาะแขน: U61.13 
- อัมพาตเฉพาะขา: U61.14 
- อัมพาตหน้า: U61.15 
- อัมพาตชนิดอ่ืน ที่ระบุรายละเอียด: U61.18 
- อัมพาต ไม่ระบุรายละเอียด: U61.19 
ควบคู่กับการให้หัตถการแผนไทย (900-77-00) ถึง (900-78-88) หรือการสั่งจ่ายยา
สมุนไพรเดี่ยวหรือยาสมุนไพรตำรับที่มี รหัสขึ้นต้นด้วย 41 หรือ 42 ในพ้ืนที่
รับผิดชอบในสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ 
3. แพทย์แผนจีน ให้การวินิจฉัยภายหลังแพทย์แผนปัจจุบันซึ่งมีการวินิจฉัยรหัส 3 
ตัวหลักข้ึนต้นด้วย I60 ถึง I69 อย่างใดอย่างหนึ่งมาก่อน ตามด้วยรหัสกลุ่มโรคและ
อาการด้านการแพทย์แผนจีนที่เกี่ยวข้องกับโรคหลอดเลือดสมอง และโรคตามมาจาก
โรคหลอดเลือดสมอง ดังนี้ 
- โรคหลอดเลือดสมองที่เกิดจากลมภายใน (Apoplectic wind stroke): U78.110 
- อาการเตือนโรคหลอดเลือดสมอง (Prodrome of wind stroke): U78.111 
- โรคตามมาจากโรคหลอดเลือดสมอง (Sequelae of wind stroke): U78.112 
- โรคหลอดเลือดสมองในระดับเสนลมปราณแขนง (Collateral stroke): U78.113 
- โรคหลอดเลือดสมองในระดับเสนลมปราณหลัก (เสนจิง) โรคหลอดเลือดสมองที่มี

อาการ 
หนักขึ้น (Meridian stroke): U78.114 

- โรคหลอดเลือดสมองในระดับอวัยวะกลวง โรคหลอดเลือดสมองที่มีอาการเบากว่า 
โรคหลอดสมองที่อวัยวะตัน (Bowel stroke): U78.115 

- โรคหลอดเลือดสมองในระดับอวัยวะตัน (Visceral stroke): U78.116 
- อัมพาตครึ่งซีก (Hemiplegia): U78.117 
ควบคู่กับการให้หัตถการการแพทย์แผนจีนที่เกี่ยวข้องกับโรคหลอดเลือดสมองระยะ
ฟ้ืนฟู อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 
9991801 Electo-acupuncture therapy 
9991810 Single-handed needle insertion 
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9021801 Subcutaneous electro-needling 
9991811 Double-handed needle insertion 
9031801 Muscle electro-needling 

เกณฑ์เป้าหมาย :  ปีงบประมาณ 
2566 

ปีงบประมาณ 
2567 

ปีงบประมาณ 
2568 

ปีงบประมาณ 
2569 

ปีงบประมาณ 
2570 

ร้อยละ 3 ร้อยละ 4 ร้อยละ 5 ร้อยละ 6 ร้อยละ 7  
วัตถุประสงค์  เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนที่มีการวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาตระยะ

กลาง(Intermediate Care) เข้าถึงบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือกที่มีคุณภาพ ครอบคลุมสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สังกัดกระทรวง
สาธารณสุขทุกระดับ 
(Community base) 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ผู้ป่วยที่เข้ารับบริการในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุก
ระดับ (Community base) ที่มีการวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาต
ระยะกลาง (Intermediate Care) ทั้งผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล รวบรวมข้อมูลจากระบบรายงานมาตรฐาน 43 แฟ้ม กระทรวงสาธารณสุข 
แหล่งข้อมูล 43 แฟ้ม (PERSON/ SERVICE/ DIAGNOSIS_OPD/ DRUG_OPD/ 

PROCEDURE_OPD/ ADMISSION/ DIAGNOSIS_IPD/ DRUG_IPD/ 
PROCEDURE_IPD/) 

รายการข้อมูล 1 (A) 
 

A = จำนวนผู้ป่วย IMC ที่ได้รับบริการแพทย์แผนไทยฯ (คน) ซึ่งได้รับการวินิจฉัยโรค
หลอดเลือดสมอง ที่มีรหัส 3 ตัวหลักขึ้นต้นด้วย I60 ถึง I69 ควบคู่กับ U61.0 ถึง 
U61.19 และให้หัตถการ (900-77-00) ถึง (900-78-88) หรือสั่งจ่ายยาสมุนไพรเดี่ยว 
หรือยาสมุนไพรตำรับ ที่มีรหัส ขึ้นต้นด้วย 41 หรือ 42 หรือได้รับการวินิจฉัยโรคหลอด
เลือดสมอง ที่มีรหัส 3 ตัว มีรหัส 3 ตัวหลักขึ้นต้นด้วย I60 ถึง I69 ควบคู่กับ U78.110 
ถึง U78.117 และให้หัตถการแพทย์แผนจีน 9991801 หรือ 9991810 หรือ 9021801 
หรือ 9991811 หรือ 9031801 อย่างใดอย่างหนึ่ง ในเขตที่รับผิดชอบ ในสถานบริการ
สาธารณสุขของรัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกระดับ (Community base) ทั้งผู้ป่วย
ใน ผู้ป่วยนอก 

รายการข้อมูล 2 (B) 
 

B = จำนวนผู้ป่วย IMC ทั้งหมด (คน) ซึ่งได้รับการวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมอง ที่มี
รหัส 3 ตัวหลักข้ึนต้นด้วย I60 ถึง I69 ในเขตท่ีรับผิดชอบ ในสถานบริการ
สาธารณสุขของรัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกระดับ (Community base) ทั้ง
ผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก 

สูตรคำนวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 4 
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เกณฑ์การประเมิน  
ปีงบประมาณ 2566 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- ร้อยละ 2.5 - ร้อยละ 3  

วิธีการประเมินผล :  1. ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข 
2. ข้อมูลจากการตรวจราชการและนิเทศงานของกรมการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก 

เอกสารสนับสนุน :  1. คู่มือการพัฒนาระบบบริการสาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน 
2. คู่มือการตรวจราชการและนิเทศงาน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก 
3. คู่มือแนวทางเวชปฏิบัติ (clinical Practice Guideline) การดูแลผู้ป่วยระยะ
กลาง(Intermediate Care) ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก      
4. แนวทางการจัดบริการฝังเข็มโรคหลอดเลือดสมองระยะฟ้ืนฟู 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน Baseline data หน่วย
วัด 

ผลการดำเนินงานในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 2564 2565 
จำนวนผู้ปว่ยที่มีการวินิจฉัยโรคหลอด
เลือดสมองฯ (Intermediate Care) ใน
สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สังกัด
กระทรวงสาธารณสุขทุกระดับ 

คน 292,561 312,858 330,888 

จำนวนผู้ปว่ยที่ได้รับบริการ และมีการ
วินิจฉัยโรคและอาการ ที่มีรหัส 3 หลัก
ขึ้นต้นด้วย I60 - I69 ตามด้วยรหัสโรค 
U78110 – U78117 

คน 
 

6,643 9,072 8,143 
 

คิดเป็นร้อยละ 2.2 2.8 2.4 
ที่มา HDC ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2565 
(ประมวลผลจากการตั้งเบิกสปสช.ของแพทย์แผนจีน+แพทย์แผนไทยรวมกันคิดเป็น
ค่าเฉลี่ย) 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้
ประสานงานตัวช้ีวัด  

นางจินดาพร เพชรบูรณ์                              แพทยแ์ผนไทยชำนาญการ 
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0-7461-3127ต่อ111           โทรศัพท์มือถือ : 09-3576- 
1782 
โทรสาร : 0-7461-2344                               E-mail : 
Jinda_92@hotmail.com 
กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
พัทลุง 
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หน่วยงานประมวลผลและ
จัดทำข้อมูล 

กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
พัทลุง 

คะแนนเต็ม คะแนนเต็ม 5 คะแนน 

วิธีการให้คะแนน หลักเกณฑ์การให้คะแนน; คปสอ. 
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน 1 หน่วยต่อ  1  คะแนน  

ร้อยละ 2.0 เท่ากับ 1 คะแนน 
ร้อยละ 2.5 เท่ากับ 2 คะแนน 
ร้อยละ 3.0 เท่ากับ 3 คะแนน 
ร้อยละ 3.5 เท่ากับ 4 คะแนน 
ร้อยละ 4.0 เท่ากับ 5 คะแนน  

ชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด นางจินดาพร เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0-7461-3127ต่อ
111 

โทรศัพท์มือถือ : 09-3576- 1782 E-mail : Jinda_92@hotmail.com 
ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด   
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

 นายพินิจสินธุ์   เพชรมณี   โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 
111 

โทรศัพท์มือถือ : 097-3453999 E-mail : pinitsin@hotmail.com 

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(รอง นพ.สสจ.) 

นายบุญชู บุญเรือง     โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 

โทรศัพท์มือถือ   E-mail : 
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รหัสตัวช้ีวัด 1302 
ชื่อตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ 

      1 ร้อยละของผู้ป่วยท่ีมีการวินิจฉัยระยะประคับประคอง (Palliative care) ที่ได้รับ
การรักษาด้วยยากัญชาทางการแพทย์ 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
ความเชื่อมโยงตัวชี้วัด ( √ ) ยุทธศาสตร์ / 20  ปี                          (    ) ยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 12 

( √ ) ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  (    ) ตำบลสุขภาวะ 
( √ ) ภารกิจกลุ่มงาน                                (    ) อ่ืนๆ 

หมวด (    ) ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P  Excellence)                            
( √ ) บริการเป็นเลิศ (Service Excellence)  
(    ) บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence 
(    ) บริการเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Govermance Excellence 

 2.ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
แผนที่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขากัญชาทางการแพทย์ 
โครงการที่   1.โครงการกัญชาทางการแพทย์ 
ระดับการแสดงผล  (√ ) ระดับจังหวัด   (√ ) ระดับอำเภอ   
คำนิยามตัวช้ีวัด 1. การจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ หมายถึง การจัดบริการ คัดกรอง ตรวจ 

วินิจฉัย รักษาโรค จ่ายยา และให้คำปรึกษาผู้ป่วยที่ต้องใช้ยากัญชาด้วยแพทย์แผนปัจจบุัน 
และ/หรือ แพทย์แผนไทย โดยมีการจัดการบริการให้ผู้ป่วยเข้าถึงโดยง่าย เช่น มีระบบการ
คัดกรองหรือนัดหมายล่วงหน้า ระบบ Care manager ประสานงานให้ผู้ป่วยได้รับบริการ 
2. หน่วยบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ หมายถึง โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป 
โรงพยาบาลชุมชน และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
3. ยากัญชา หมายถึง ยาสารสกัดกัญชา ตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสม หรือน้ำมัน
กัญชา 
4. Palliative care หมายถึง ผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยระยะประคับประคอง  รหัส ICD10 
      4.1 กรณีแพทย์แผนปัจจุบัน Z51.5  
      4.2 กรณีแพทย์แผนไทย U50-U77 โดยแพทย์แผนปัจจุบันเคยมีการวินิจฉัย Z51.5  
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เกณฑ์เป้าหมาย :  

รายการ ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 
ผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยระยะประคับประคอง 
(Palliative care) ที่ได้รับการรักษาด้วยยากัญชา
ทางการแพทย์ 

ร้อยละ 5 ร้อยละ7 ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
12 

ร้อยละ 
 15 

 
วัตถุประสงค์ เพ่ือเพ่ิมการเขา้ถึงบริการกัญชาทางการแพทย์อย่างปลอดภัย มีประสิทธิภาพ  
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยระยะประคับประคอง (Palliative care) ในพื้นที่รับผิดชอบของ

สถานบริการสาธารณสุข 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1.รวบรวมจากระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์ Health Data Center (HDC) กระทรวง

สาธารณสุข / 43 แฟ้ม 
2.รวบรวมจากรายงานกิจกรรมสาธารณสุข 

แหล่งข้อมูล 1. ระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์ Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข 
2.รายงานกิจกรรมสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

รายการข้อมูล  A = จำนวนผู้ป่วย(คน) ที่มีการวินิจฉัยระยะประคับประคอง (Palliative care) Z51.5 
ควบคู่กับการจ่ายยากัญชาทางการแพทย์แผนปัจจุบันหรือแผนไทย  
B = จำนวนผู้ป่วย(คน)ที่มีการวินิจฉัยระยะประคับประคอง (Palliative care) 

สูตรคำนวณตัวชี้วัด  ร้อยละของผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยระยะประคับประคอง (Palliative care) ที่ได้รับการ
รักษาด้วยยากัญชาทางการแพทย์ 
1= (A/B) x 100  (คน) 

ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 4 
เกณฑ์การประเมิน :ปี 2566 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
มีแผนการค้นหา
ผู้ป่วยในกลุ่ม  
palliative care 
เพ่ือให้ได้รับการรักษา
ด้วยยากัญชาทาง
การแพทย์  
 

ผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยระยะ
ประคับประคอง (Palliative 
care) ที่ได้รับการรักษาด้วย
ยากัญชาทางการแพทย์   
ร้อยละ 3 

ผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยระยะ
ประคับประคอง (Palliative 
care) ที่ได้รับการรักษาด้วย
ยากัญชาทางการแพทย์   
ร้อยละ 4 

 ผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยระยะ
ประคับประคอง (Palliative 
care) ที่ได้รับการรักษาด้วย
ยากัญชาทางการแพทย์  
ร้อยละ 5 

วิธีการประเมินผล 
:  

1. ข้อมูลจากระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์ Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข 
2. ข้อมูลจากการตรวจราชการและนิเทศงานของกระทรวงสาธารณสุข 

เอกสารสนับสนุน 
:  

1. คำแนะนำการใช้กัญชาทางการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข  
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2. แนวทางการดูแลผู้ป่วยระยะประคับประคองด้วยกัญชาทางการแพทย์แผนไทย          
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  กันยายน 2563 
 

รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อำเภอ หน่วยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 2564 2565 

เมืองพัทลุง ร้อยละ NA 0.38 0.81 
กงหรา ร้อยละ NA 2.74 2.13 
เขาชัยสน ร้อยละ NA 0.00 17.46 
ตะโหมด ร้อยละ NA 0.00 2.08 
ควนขนุน ร้อยละ NA 1.44 2.68 
ปากพะยูน ร้อยละ NA 0.00 4.29 
ศรีบรรพต ร้อยละ NA 0.00 20.00 
ป่าบอน ร้อยละ NA 2.82 4.05 
บางแก้ว ร้อยละ NA 0.00 6.00 
ป่าพะยอม ร้อยละ NA 1.59 1.67 
ศรีนครินทร์ ร้อยละ NA 0.00 9.52 

รวม ร้อยละ NA 0.86 4.25 
 

ผู้ให้ข้อมูลทาง
วิชาการ/ผู้
ประสานงาน
ตัวช้ีวัด 

นางเกษร จันทร์สวี  ตำแหน่ง แพทย์แผนไทยชำนาญการ 

หน่วยงาน
ประมวลผล 
และจัดทำข้อมูล 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

คะแนนเต็ม คะแนนเต็ม 5 คะแนน 

วิธีการให้คะแนน 
 
 
 
 
 
 

หลักเกณฑ์การให้คะแนน  
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน  1  หน่วยต่อ  1  .คะแนน 
ร้อยละ       3 เท่ากับ 1 คะแนน 
ร้อยละ 4 เท่ากับ 2 คะแนน 
ร้อยละ  5 เท่ากับ 3 คะแนน 
ร้อยละ      6 เท่ากับ 4 คะแนน 
ร้อยละ 7 เท่ากับ 5 คะแนน  
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ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ชื่อ – สกุล :   นางเกษร จันทร์สว ี โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 111  
โทรศัพท์มือถือ :  0 80521 2373  E-mail : kasorn07@hotmail.com 

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

ชื่อ – สกุล :   นายพินิจสินธุ์ เพชรมณี โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 111  
โทรศัพท์มือถือ :   0 97345 3999 E-mail :pinitsin@hotmail.com 

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(รอง นพ.สสจ.) 

ชื่อ – สกุล :   นายบุญชู คงเรอืง โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ..........  
โทรศัพท์มือถือ :   06 1176 9559 E-mail : ......................................................   
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รหัสตัวช้ีวัด 1303 
ชื่อตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ 

    2 ร้อยละของผู้ป่วยท้ังหมดที่ได้รับการรักษาด้วยยากัญชาทางการแพทย์ 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
ความเชื่อมโยงตัวชี้วัด ( √ ) ยุทธศาสตร์ / 20  ปี                          (    ) ยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 12 

( √ ) ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  (    ) ตำบลสุขภาวะ 
( √ ) ภารกิจกลุ่มงาน                                (    ) อ่ืนๆ 

หมวด (   ) ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P  Excellence)                            
(√ ) บริการเป็นเลิศ (Service Excellence)  
(   ) บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence 
(   ) บริการเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Govermance Excellence 

 2.ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
แผนที่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขากัญชาทางการแพทย์ 
โครงการที่   1.โครงการกัญชาทางการแพทย์ 
ระดับการแสดงผล  (√ ) ระดับจังหวัด   (√ ) ระดับอำเภอ   
คำนิยามตัวช้ีวัด 1. การจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ หมายถึง การจัดบริการ คัดกรอง ตรวจ 

วินิจฉัย รักษาโรค จ่ายยา และให้คำปรึกษาผู้ป่วยที่ต้องใช้ยากัญชาด้วยแพทย์แผนปัจจุบัน 
และ/หรือ แพทย์แผนไทย โดยมีการจัดการบริการให้ผู้ป่วยเข้าถึงโดยง่าย เช่น มีระบบการคัด
กรองหรือ   นัดหมายล่วงหน้า ระบบ Care manager ประสานงานให้ผู้ป่วยได้รับบริการ 
2. หน่วยบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ หมายถึง โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป 
โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
3. ผู้ให้บริการ หมายถึง บุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในคลินิกกัญชาทางการแพทย์ 
4. ยากัญชา หมายถึง ยาสารสกัดกัญชา ตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสม หรือน้ำมัน
กัญชา 

เกณฑ์เป้าหมาย :ผู้ป่วยทั้งหมดที่ได้รับการรักษาด้วยยากัญชาทางการแพทย์ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 50(เทียบกับปีที่ผ่านมา) 

รายการ ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 
ผู้ป่วยทั้งหมดที่ได้รับการ
รักษาด้วยยากัญชาทาง
การแพทย์  

เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 50   

(จากปี 2565) 

เพ่ิมข้ึนร้อย
ละ 60 

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
70 

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
80 

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
90 

 
วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือเพ่ิมการเขา้ถึงบริการกัญชาทางการแพทย์อย่างปลอดภัย มีประสิทธิภาพ 

2.เพ่ือเพ่ิมศักยภาพหน่วยบริการกัญชาทางการแพทย์ 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย  ประชาชนที่เข้ารับบริการในคลินิกกัญชาทางการแพทย์ 
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วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1.รวบรวมจากระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์ Health Data Center (HDC) กระทรวง

สาธารณสุข / 43 แฟ้ม 
2.รวบรวมจากรายงานกิจกรรมสาธารณสุข 

แหล่งข้อมูล 1. ระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์ Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข 
2.รายงานกิจกรรมสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

รายการข้อมูล  A = จำนวนผู้ป่วยทั้งหมดที่ได้รับการรักษาด้วยยากัญชาทางการแพทย์ ปี  2566 
B = จำนวนผู้ป่วยทั้งหมดที่ได้รับการรักษาด้วยยากัญชาทางการแพทย์ ปี  2565 

สูตรคำนวณตัวชี้วัด  ร้อยละของผู้ป่วยทั้งหมดที่ได้รับการรักษาด้วยยากัญชาทางการแพทย์ 
= (A-B) /B x 100 
 

ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 4 
 

 
เกณฑ์การประเมิน :ปี 2566 
 
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 

. 1.จัดบริการกัญชาทาง
การแพทย์ในหน่วยบริการ
สาธารณสุขทุกระดับที่มี
แพทย์แผนไทย 

1.พัฒนาศักยภาพบุคลากร ในการใช้ ยา
กัญชาทางการแพทย์  
2.ผู้ป่วยทั้งหมดที่ได้รับการรักษาด้วยยา
กัญชาทางการแพทย์ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 30 
 

ผู้ป่วยทั้งหมดที่ได้รับการ
รักษาด้วยยากัญชาทาง
การแพทย์ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 40 

 ผู้ป่วยทั้งหมดที่ได้รับการ
รักษาด้วยยากัญชาทาง
การแพทย์ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 50 

วิธีการประเมินผล :  1. ข้อมูลจากระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์ Health Data Center (HDC) กระทรวง
สาธารณสุข 
2. ข้อมูลจากการตรวจราชการและนิเทศงานของกระทรวงสาธารณสุข 
 

เอกสารสนับสนุน :  1. คำแนะนำการใช้กัญชาทางการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข  
2. แนวทางการดูแลผู้ป่วยระยะประคับประคองด้วยกัญชาทางการแพทย์แผนไทย          
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 
 
 
 

Baseline data หน่วย
วัด 

ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 2564 2565 

เมืองพัทลุง คน 0 9 54 
กงหรา คน 0 0 17 
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เขาชัยสน คน 0 0 120 
ตะโหมด คน 0 0 2 
ควนขนุน คน 0 17 37 
ปากพะยูน คน 0 41 40 
ศรีบรรพต คน 0 0 6 
ป่าบอน คน 0 153 146 
บางแก้ว คน 0 0 23 

ป่าพะยอม คน 0 0 13 
ศรีนครินทร์ คน 0 0 8 

รวม คน 0 220 466 
 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้
ประสานงานตัวช้ีวัด 

นางเกษร จันทร์สวี  ตำแหน่ง แพทย์แผนไทยชำนาญการ 

หน่วยงานประมวลผล 
และจัดทำข้อมูล 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

คะแนนเต็ม คะแนนเต็ม 5 คะแนน 

วิธีการให้คะแนน 
 
 
 
 
 
 

หลักเกณฑ์การให้คะแนน  
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน 10 หน่วยต่อ  1  .คะแนน 
ร้อยละ       30 เท่ากับ 1 คะแนน 
ร้อยละ 40 เท่ากับ 2 คะแนน 
ร้อยละ  50 เท่ากับ 3 คะแนน 
ร้อยละ      60 เท่ากับ 4 คะแนน 
ร้อยละ 70 เท่ากับ 5 คะแนน  

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ชื่อ – สกุล :   นางเกษร จันทร์สว ี โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 111  
โทรศัพท์มือถือ :  0 80521 

2373  
E-mail : kasorn07@hotmail.com 

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

ชื่อ – สกุล :   นายพินิจสินธุ์ 
เพชรมณี 

โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 111  

โทรศัพท์มือถือ :   0 97345 
3999 

E-mail :pinitsin@hotmail.com 

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(รอง นพ.สสจ.) 

ชื่อ – สกุล :   นายบุญชู คงเรอืง โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ..........  
โทรศัพท์มือถือ :   06 1176 

9559 
E-mail : ......................................................   
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รหัสตัวช้ีวัด 1304 

ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของประชาชนที่มารับบริการในระดับปฐมภูมิได้รับการรักษาด้วยการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สสจ.พัทลุง 

ความเชื่อมโยงตัวชี้วัด (  /  ) ยุทธศาสตร์ 20 ปี กสธ. (   ) ยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 12  
( /  ) ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง (   ) ตำบลสุขภาวะ  
(   ) ภารกิจกลุ่มงาน  (   ) อ่ืน ๆ ............................................................. 

หมวด 2.ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
แผนที่ 6.การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการที่ 6.โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
ระดับการการประเมินผล (   ) ระดับจังหวัด  ( /  ) ระดับอำเภอ 
คำนิยามตัวช้ีวัด 1. บริการระดับปฐมภูมิ หมายถึง การให้บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  

ทั้งทางด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้น โดยให้บริการสิ้นสุดที่บริการผู้ป่วยนอก (OPD) รวมทั้ง
การส ่ ง เสร ิมส ุขภาพ การป ้องก ันโรค การฟ ื ้นฟ ูสภาพ และงานเช ิ งร ุกในช ุมชน  
ซึ่งไม่รวมการให้บริการในโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลศูนย์ 
รหัสประเภทสถานบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ 
03 สถานีอนามัย สถานีอนามัยเฉล ิมพระเกียรต ิ 60 พรรษา นวมินทราช ิน ี (สอน.)  

สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ สถานีอนามัยพระราชทานนาม 
04 สถานบริการสาธารณสุขชุมชน  
08 ศูนย์สุขภาพชุมชนของโรงพยาบาล 
13 ศูนย์บริการสาธารณสุข 
18 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 
2. การบริการด้านการแพทย์แผนไทย หมายถึง บริการการตรวจ วินิจฉัย ส่งเสริมสุขภาพการ
ป้องกันโรค รักษาโรค และฟ้ืนฟูสภาพ เช่น 
- การรักษาด้วยยาสมุนไพร 
        - การปรุงยาแผนไทยสำหรับผู้ป่วยเฉพาะรายของตน หมายถึง การปรุงยาตามองค์
ความรู้ สำหรับผู้ป่วยเฉพาะรายของตน โดยผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย 
(ประเภทเวชกรรมไทย) หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 
        - ยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสม กัญชาทางการแพทย์ หมายถึง สิ่งที่ได้จากการสกัดพืช
กัญชา เพื่อนำสารสกัดท่ีได้ มาใช้ทางการแพทย์และการวิจัยไม่ได้หมายรวมถึงกัญชาที่ยังคงมี
สภาพเป็นพืช หรือส่วนประกอบใดๆ ของพืชกัญชา อาทิ ยอด ดอก ใบ ลำต้น ราก เป็นต้น 
- การนวดเพื่อการรักษา-ฟ้ืนฟูสภาพ 
- การประคบสมนุไพรเพื่อการรักษา-ฟ้ืนฟูสภาพ 
- การอบไอน้ำสมุนไพรเพื่อการรักษา-ฟ้ืนฟูสภาพ 
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- การทับหม้อเกลือ 
- การพอกยาสมุนไพร 
- กานวดเพื่อส่งเสริมสุขภาพ 
- การประคบสมุนไพรเพื่อส่งเสริมสุขภาพ 
- การอบไอน้ำสมุนไพรเพื่อส่งเสริมสุขภาพ 
- การให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพด้วยการสอนสาธิตด้านการแพทย์แผนไทย 
- การให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพด้วยการสอนสาธิตด้านการแพทย์ทางเลือก 
- การทำหัตถการอื่นๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพแพทย์แผนไทย หรือการบริการอื่น ๆ ที่มีการ
เพ่ิมเติมรหัสภายหลัง 
- การบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่บ้าน 
รหัสกลุ่มโรคและอาการด้านการแพทย์แผนไทย 
1. โรคสตรี: U50 ถึง U52 
2. โรคเด็ก: U54 ถึง U55 
3. โรคที่เกิดอาการหลายระบบ: U56 ถึง U60 
4. โรคที่เกิดเฉพาะตำแหน่ง: U61 ถึง U72 
5. โรคและอาการอ่ืน: U74 ถึง U75 
6. การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค: U77 
รหัสบริการการแพทย์แผนไทยที่บ้าน (1I00 ถึง 1I081) 
1I00 ผู้ป่วยได้รับการนวดเพ่ือการรักษาที่บ้าน 
1I01 การบริการนวดเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพที่บ้าน 
1I02 ผู้ป่วยได้รับการประคบสมุนไพรเพื่อการรักษาท่ีบ้าน 
1I020 การบริการประคบสมุนไพรเพื่อการส่งเสริมสุขภาพที่บ้าน 
1I03 ผู้ป่วยได้รับการอบสมุนไพรเพื่อการรักษาที่บ้าน 
1I04 การบริการอบสมุนไพรเพื่อการส่งเสริมสุขภาพที่บ้าน 
1I05 การบริการหญิงหลังคลอดด้วยการอบสมุนไพรที่บ้าน 
1I050 การบริการหญิงหลังคลอดด้วยการอาบสมุนไพรที่บ้าน 
1I051 การบริการหญิงหลังคลอดด้วยการประคบสมุนไพรที่บ้าน 
1I052 การบริการหญิงหลังคลอดด้วยการนวด ที่บ้าน 
1I053 การบริการหญิงหลังคลอดด้วยการนวดเต้านม ที่บ้าน 
1I058 การบริการหญิงหลังคลอดด้วยวิธีอ่ืน ที่บ้าน 
1I06 การบริการหญิงหลังคลอดด้วยการทับหม้อเกลือที่บ้าน 
1I060 การบริการหญิงหลังคลอดด้วยการนั่งถ่านที่บ้าน 
1I07 การให้คำแนะนำ การสอน สาธิตด้านการแพทย์แผนไทยท่ีบ้าน 
1I070 การให้คำแนะนำ การสอน สาธิตการบริหารร่างกายด้วยมณีเวชที่บ้าน 
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1I071 การให้คำแนะนำ หญิงหลังคลอด และการบริบาลทารกด้านการแพทย์แผนไทยที่บ้าน 
1I08 การให้บริการการแพทย์แผนไทยอ่ืน ๆ ที่บ้าน 
1I080 การให้บริการพอกยาสมุนไพรที่บ้าน 
1I081 การให้บริการแช่ยาสมุนไพรที่บ้าน 
รหัสบริการการแพทย์ทางเลือกท่ีบ้าน (1I100 ถึง 1I183) 
1I100 การให้บริการกดจุดบำบัด (Acupressure) 
1I101 การให้บริการนวดปรับสมดุลร่างกาย เช่น นวดปรับสมดุลโครงสร้างร่างกาย นวด
กษัยปัจเวช เป็นต้น 
1I102 การให้บริการสมาธิบำบัด 
1I103 การให้บริการนวดสวีดิช (Swedish Massage) 
1I104 การให้บริการนวดเพ่ือสุขภาพแบบเนิฟแอสซิสต์ (Nerve Assist) 
1I105 การให้บริการกดจุดสะท้อนเท้า (Foot Reflexology) 
1I110 การให้บริการเกอร์สันบำบัด (Gerson Therapy) 
1I111 การให้บริการคีโตเจนิคไดเอต (Ketogenic Diet)/อาหารพร่อง แป้ง (Low-Caeb Diet) 
1I112 การให้บริการแมคโครไบโอติกส์ (Macrobiotics) 
1I113 การให้บริการอาหารปรับสมดุลฤทธิ์ร้อน – เย็น 
1I180 การให้บริการจินตภาพบำบัด (Visualisation Therapy) 
1I181 การให้บริการพลังบำบัด เช่น พลังกายทิพย์ พลังจักรวาล โยเร เรกิ เป็นต้น 
1I182 การให้บริการกัวซา (Guasa) 
1I183 การให้บริการการแพทย์ทางเลือกวิถีธรรม (กายบริหาร การปรับ สมดุลร่างกายด้วย
อาหาร และสมุนไพร การขับพิษออกจากร่างกาย การพัฒนาจิตเพ่ือสุขภาวะที่ดี) 
3. การบริการด้านแพทย์ทางเลือก หมายถึง การบริการรักษาพยาบาลนอกเหนือจาก
การแพทย์ปัจจุบัน และการแพทย์แผนไทย เช่น ฝังเข็ม การแพทย์ทางเลือกอื่น ๆ หรือการ
บริการอ่ืน ๆ ที่มีการเพิ่มเติมรหัสภายหลัง 
รหัสกลุ่มโรคและอาการด้านการแพทย์แผนจีน 
1. โรคทางการแพทย์แผนจีน (Diseases in Chinese Medicine): U78 
2. รหัสว ิน ิจฉัยร ูปแบบ/กลุ ่มอาการด้านการแพทย์แผนจีน (Pattern identification / 
Syndrome differentiation in Chinese Medicine): U79 

เกณฑ์เป้าหมาย :  ปีงบประมาณ 
2566 

ปีงบประมาณ 
2567 

ปีงบประมาณ 
2568 

ปีงบประมาณ 
2569 

ปีงบประมาณ 
2570 

ร้อยละ 35 ร้อยละ 37 ร้อยละ 39 ร้อยละ 41 ร้อยละ 43 
 

วัตถุประสงค์  เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาโรค และการ
ฟ้ืนฟูสุขภาพในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ ได้แก่ 
สถานีอนามัย สอน. สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ สถานีอนามัยพระราชทานนาม สถาน
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บริการสาธารณสุขชุมชน ศูนย์สุขภาพชุมชนของโรงพยาบาล ศูนย์บริการสาธารณสุข 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และผู้ที ่ได้รับบริการปฐมภูมิในชุมชน (กิจกรรมบริการ
บุคคล/เยี่ยมบ้าน) 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ประชาชนที่เข้ารับบริการในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุขระดับ
ปฐมภูมิ 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล รวบรวมข้อมูลจากระบบรายงานมาตรฐาน 43 แฟ้ม กระทรวงสาธารณสุข 
แหล่งข้อมูล 43 แฟ้ม (PERSON/ PROVIDER/ SERVICE/ DIAGNOSIS_OPD/ DRUG_OPD/ 

PROCEDURE_OPD/ COMMUNITY_SERVICE) 
รายการข้อมูล 1 (A) 
 

A = จำนวน (คร ั ้ ง )  ของการบร ิการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเล ือก  
ทั้งหมดในสถานบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ ที่มีรหัสประเภทหน่วยบริการ 03, 04, 08, 
13, 18 
โดยมีการวินิจฉัยรหัสกลุ่มโรคและอาการ ที่มีรหัส 3 หลักขึ้นต้นด้วย U50 ถึง U76 หรือ U78 
ถึง U79 หรือการสั่งจ่ายยา ที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย 41 หรือ 42 หรือการให้หัตถการ (900-77-00 
ถึง 900-78-88) หรือหัตถการส่งเสริมสุขภาพ (900-79-00 ถึง 900-79-99) หรือกิจกรรมบริการ
การแพทย์แผนไทยที่บ้าน (1I00 ถึง 1I081) หรือบริการการแพทย์ทางเลือกที่บ้าน (1I100 ถึง 
1I183) อย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งนี้ไม่นับรวมรหัส Z 

รายการข้อมูล 2 (B) B = จำนวน (ครั้ง) ของการบริการทั้งหมดในสถานบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ ที่มีรหัส
ประเภทหน่วยบริการ 03, 04, 08, 13, 18 
โดยมีการวินิจฉัยรหัสกลุ่มโรคและอาการของแพทย์แผนปัจจุบัน (ขึ้นต้นด้วย A ถึง Y) หรือ
แพทย์แผนไทย ที่มีรหัส 3 หลักขึ้นต้นด้วย U50 ถึง U76 หรือแพทย์แผนจีน ที่มีรหัส 3 หลัก
ขึ้นต้นด้วย U78 ถึง U79 
ทั้งนี้ หากมีหัตถการหรือจ่ายยาสมุนไพร มากกว่า 1 รายการ ก็จะนับเป็นการบริการ 1 ครั้ง 
(visit) 

สูตรคำนวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 4 
เกณฑ์การประเมิน  
ปีงบประมาณ 2566 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- ร้อยละ 34 - ร้อยละ 35  

วิธีการประเมินผล :  1. ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข 
2. ข้อมูลจากการตรวจราชการและนิเทศงานของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

เอกสารสนับสนุน :  1. คู่มือการพัฒนาระบบบริการสาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน 
2. คู่มือการตรวจราชการและนิเทศงาน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
3. แนวทางการให้บริการการแพทย์แผนไทยแบบบูรณาการในหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ 
4. หลักสูตรเวชปฏิบัติของแพทย์แผนไทยเพ่ือปฏิบัติงานในทีมผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ 
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รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน 
 
 
 

Baseline 
data 

หน่วยวัด       ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 2563 2564 2565 

รพ.สต. ร้อยละ 59.97 54.00 56.74 52.60 
ที่มา : HDC ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 

 
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด  

นางจินดาพร เพชรบูรณ์                              แพทยแ์ผนไทยชำนาญการ 
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0-7461-3127ต่อ111           โทรศัพท์มือถือ : 09-3576- 1782 
โทรสาร : 0-7461-2344                               E-mail : Jinda_92@hotmail.com 
กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

หน่วยงานประมวลผล
และจัดทำข้อมูล 

กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

คะแนนเต็ม คะแนนเต็ม 5 คะแนน 

วิธีการให้คะแนน หลักเกณฑ์การให้คะแนน; คปสอ. 
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน 1 หน่วยต่อ  1  คะแนน 
ร้อยละ 25 เท่ากับ 1 คะแนน 
ร้อยละ 30 เท่ากับ 2 คะแนน 

ร้อยละ 35 เท่ากับ 3 คะแนน 

ร้อยละ 40 เท่ากับ 4 คะแนน 

ร้อยละ        45  เท่ากับ 5 คะแนน  
ชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด นางจินดาพร เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0-7461-3127ต่อ111 

โทรศัพท์มือถือ : 09-3576- 1782 E-mail : Jinda_92@hotmail.com 

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

นายพินิจสินธุ์   เพชรมณี   โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 111 

โทรศัพท์มือถือ : 097-3453999 E-mail : pinitsin@hotmail.com 

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(รอง นพ.สสจ.) 

 นายบุญชู บุญเรือง     โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 

 โทรศัพท์มือถือ   E-mail : 
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รายละเอียดประกอบตัวชี้วัดปีงบประมาณ 2566 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

 

ลำดับ   ตัวช้ีวัด 
กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

เกณฑ์/
เป้าหมาย 

การประเมินผล  
ปีงบประมาณ 2566 

ผู้รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 

หน้า ระยะ 1 ปี 
(ปีงบฯ 
2566) 

ประเมิน
เฉพาะ
จังหวัด 

ประเมิน 
คปสอ. 

กำหนด
เป็น 

MOU 
คปสอ. 

1 ร้อยละของ รพ.สต. 
ได้รับการตรวจสอบ
ภายใน 

ตรวจสอบ
และ
ควบคุม
ภายใน 

ร้อยละ 100   / นายโชติ 
ช่วยเนียม 

2 

2 ระดับความสำเร็จ
ของการประเมินและ
รายงานผลการ
ควบคุมภายในของ 
รพท./รพช./สสอ.
และ รพ.สต. 

ตรวจสอบ
และ
ควบคุม
ภายใน 

ร้อยละ 100  /  นายโชติ 
ช่วยเนียม 

4 
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รายละเอียดประกอบตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2566  
งานตรวจสอบและควบคุมภายใน 

รหัสตัวชี้วัด 1401 กลุ่มงาน : ตรวจสอบและควบคมุภายใน 
ความเชื่อมโยงตัวชี้วัด ( / ) ยุทธศาสตร์ 20 ปี กสธ. (   ) ยุทธศาสตร์เขตสุขภาพท่ี 12  

(   ) ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขจงัหวัดพัทลุง (   ) ตำบลสุขภาวะ ( / ) ภารกิจกลุม่งาน  
หมวด (   ) PP&P Excellence ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ 

(   ) Service  Excellence บริการเป็นเลิศ 
(   ) People Excellence บุคลากรเป็นเลิศ 
( / ) Governance Excellence บริหารเป็นเลศิด้วยธรรมาภิบาล 

แผนงาน (11) การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 
โครงการ โครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส 
ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของ รพ.สต. ได้รับการตรวจสอบภายใน 
คำนิยาม รพ.สต. ไดร้ับการตรวจสอบภายใน หมายถึง  รพ.สต. ได้รับการตรวจสอบภายใน ตามแผนการ

ตรวจสอบภายในที่อำเภอแต่ละแห่งดำเนินการเอง โดยคณะกรรมการตรวจสอบภายในของอำเภอ   
ตามรูปแบบและวิธีการที่กำหนด   และได้มีการรายงานผลให้หน่วยรบัตรวจและจังหวัดเป็นลายลักษณ์
อักษร 

เกณฑ์เป้าหมาย : 
 

ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2566 ปีงบประมาณ 2567 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100  
วัตถุประสงค ์ เพื่อให้หน่วยงานสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ได้รับการตรวจสอบภายในที่เพียงพอ

เหมาะสมเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบตัิการตรวจสอบ
ภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และแนวทาง ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด 

กลุ่มเป้าหมาย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)   91  แห่ง 
วิธีการจัดเก็บข้อมลู จัดเก็บจากรายงานการตรวจสอบภายในที่ส่งให้จังหวัดทราบเป็นรายไตรมาส 
แหล่งข้อมลู  
รายการข้อมูล 1 A = จำนวน รพ.สต. ที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในระดับอำเภอไดด้ำเนินการตรวจสอบภายใน 
รายการข้อมูล 2 B = จำนวน รพ.สต. ท้ังหมด 
สูตรคำนวณตัวชี้วัด (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล 12 เดือน 
เกณฑ์การประเมิน 
ปี 2566 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
 - ร้อยละ 50 ร้อยละ 75 ร้อยละ 100 

วิธีการประเมินผล  
เอกสารสนับสนุน  
รายละเอียดข้อมูล
พ้ืนฐาน 
 

ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณพ.ศ. 
Baseline หน่วยวัด ปีงบประมาณ 

2563 2564 2565  

รพ.สต. ไดร้ับการตรวจสอบ
ภายใน 

ร้อยละ 100 100 100 
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คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
วิธีการให้คะแนน ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน  10  หน่วยต่อ  1  คะแนน 

ร้อยละ 60 หรือน้อยกว่า  เท่ากับ 1 คะแนน 
ร้อยละ 61 - 70  เท่ากับ 2 คะแนน  
ร้อยละ 71 - 80  เท่ากับ 3 คะแนน 
ร้อยละ 81 - 90  เท่ากับ 4 คะแนน 
ร้อยละ 91- 100  เท่ากับ 5 คะแนน 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
 

ช่ือ – สกุล : นายโชติ  ช่วยเนียม โทรศัพท์ท่ีท่างาน : 074 613127 ต่อ 407 
โทรศัพท์มือถือ : 089 296 9931 E-mail :    chot2513@gmail.com 

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด 
(หัวหน้ากลุม่งาน) 

ช่ือ – สกุล : นายโชติ  ช่วยเนียม โทรศัพท์ท่ีท่างาน : 074 613127 ต่อ 407 
โทรศัพท์มือถือ : 089 296 9931 E-mail :  chot2513@gmail.com 

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด 
(รอง นพ.สสจ.) 

ช่ือ – สกุล : นายสุนทร คงทองสังข ์ โทรศัพท์ท่ีท่างาน : 074 613 127 ต่อ 204 
โทรศัพท์มือถือ : 081 963 7742 E-mail : sunthorn6@gmail.com 
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รหัสตัวชี้วัด 14002 กลุ่มงาน : ตรวจสอบและควบคมุภายใน 
ความเชื่อมโยงตัวชี้วัด ( / ) ยุทธศาสตร์ 20 ปี กสธ. (   ) ยุทธศาสตร์เขตสุขภาพท่ี 12  

(   ) ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขจงัหวัดพัทลุง (   ) ตำบลสุขภาวะ ( /  ) ภารกิจกลุ่มงาน  
หมวด (   ) PP&P Excellence ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ 

(   ) Service  Excellence บริการเป็นเลิศ 
(   ) People Excellence บุคลากรเป็นเลิศ 
( / ) Governance Excellence บริหารเป็นเลศิด้วยธรรมาภิบาล 

แผนงาน(11) การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 
โครงการ โครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส 
ชื่อตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของการประเมินและรายงานผลการควบคมุภายในของ รพท./รพช./สสอ.และ รพ.สต. 
คำนิยาม การประเมินและรายงานผลการควบคุมภายใน หมายถึง  การประเมินผลการควบคมุภายใน ตาม

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าดว้ยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบตัิการควบคมุภายในสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 และการรายงานคือ การรายงานผลการประเมินตามแบบท่ี
กระทรวงการคลังกำหนดกำหนด     ดังนี ้ 
1. รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4) จากการประเมิน

องค์ประกอบควบคุมภายใน ตามแบบผนวก ก  

2. รายงานการประเมินผลการควบคมุภายใน (แบบ ปค.5)  

เกณฑ์เป้าหมาย : 
 

ระดับที่ 1 มีแผนการประเมินและมีการเตรียมแบบประเมินผลรายองค์ประกอบ,เฉพาะด้าน และการ
บริหารความเสี่ยงท่ีครบถ้วน 

ระดับที่ 2 มีระดับ 1 และมีการประเมินและสรุปผลตามแบบ ปค.4 ทั้งรายองค์ประกอบและเฉพาะด้าน 
ระดับที่ 3 มีระดับ 2 และมีการสรปุผลการประเมินและการปรับปรุงการควบคุมภายในครอบคลุมทั้งผล

การบริหารความเสี่ยง,รายองค์ประกอบ และเฉพาะด้าน (ปค.5)  
ระดับที่ 4 มีระดับ 3  และมีการสง่ผลการประเมิน ปค.4, ปค.5 ต่อหัวหน้าส่วนราชการ (นพ.สสจ.)  
             แต่เลยระยะเวลาที่กำหนด ( 30 พฤศจิกายน ของแต่ละปี ) 
ระดับที่ 5 มีระดับ 3  และมีการสง่ผลการประเมิน ปค.4, ปค.5 ต่อหัวหน้าส่วนราชการ (นพ.สสจ.)       

ภายในเวลาที่กำหนด ( 30 พฤศจิกายน ของแต่ละปี ) 
ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2566 ปีงบประมาณ 2567 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100  
วัตถุประสงค ์ เพื่อให้หน่วยงานสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงมรีะบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอเหมาะสม

เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบตัิการควบคุมภายใน
สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และแนวทาง ท่ีกระทรวงสาธารณสุขกำหนด 

กลุ่มเป้าหมาย รพท. 1 แห่ง, โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) 10 แห่ง ,สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ (สสอ.)  11  แห่ง และ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)   91  แห่ง 
 

วิธีการจัดเก็บข้อมลู จัดเก็บจากรายงานที่ส่งให้จังหวัดตามกำหนดและการลงติดตามในพื้นที่ 
แหล่งข้อมลู  
รายการข้อมูล 1 A = จำนวน กลุ่มเป้าหมายของแต่ละอำเภอ ที่ส่งรายงาน ปค.4 , ปค.5 ภายในเวลาที่กำหนด 
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รายการข้อมูล 2 B = จำนวน กลุ่มเปา้หมายทั้งหมดของแต่ละอำเภอ 
สูตรคำนวณตัวชี้วัด (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล 12  เดือน 
เกณฑ์การประเมิน 
ปี 2566 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
ดำเนินการรายงาน
ผลการดำเนินงาน

ของปี 2565 ให้แล้ว
เสร็จในระดับที่ 5 

ดำเนินการในระดับ 1 
และระดับ 2 ของ

ปีงบประมาณ 2566 

ดำเนินการในระดับ 3 
ปีงบประมาณ 2566 

ดำเนินการระดับ 3  และ
สรุปผลการประเมิน    

ปค.4, ปค.5 
ปีงบประมาณ 2566 

วิธีการประเมินผล : จัดเก็บจากรายงานที่ส่งให้จังหวัดตามกำหนดและการลงติดตามในพื้นที่ 
 

เอกสารสนับสนุน :  
รายละเอียดข้อมูล
พ้ืนฐาน 
 

ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณพ.ศ. 
Baseline หน่วยวัด ปีงบประมาณ 

2563 2564 2565 
- - 100% 100% 100% 

คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
วิธีการให้คะแนน ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน  10  หน่วยต่อ  1  คะแนน 

ร้อยละ 60 หรือน้อยกว่า  เท่ากับ 1 คะแนน 
ร้อยละ 61 - 70  เท่ากับ 2 คะแนน  
ร้อยละ 71 - 80  เท่ากับ 3 คะแนน 
ร้อยละ 81 - 90  เท่ากับ 4 คะแนน 
ร้อยละ  91- 100  เท่ากับ 5 คะแนน 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
 

ช่ือ – สกุล : นายโชติ  ช่วยเนียม โทรศัพท์ท่ีท่างาน : 074 613127 ต่อ 407 
โทรศัพท์มือถือ : 089 296 9931 E-mail : chot2513!@gmail.com 

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด 
(หัวหน้ากลุม่งาน) 

ช่ือ – สกุล : นายโชติ  ช่วยเนียม โทรศัพท์ท่ีท่างาน : 074 613127 ต่อ 407 
โทรศัพท์มือถือ : 089 296 9931 E-mail :   chot2513!@gmail.com 

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด 
(รอง นพ.สสจ.) 

ช่ือ – สกุล : นายสุนทร คงทองสังข ์ โทรศัพท์ท่ีท่างาน : 074 613 127 ต่อ 204 
โทรศัพท์มือถือ : 081 963 7742 E-mail : sunthorn6@gmail.com 
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รายละเอียดประกอบตัวชี้วัดปีงบประมาณ 2566 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

 

ลำดับ ตัวช้ีวัด 
กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

เกณฑ์/
เป้าหมาย 

การประเมินผล  
ปีงบประมาณ 2566 

ผู้รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 

หน้า ระยะ 1 ปี 
(ปีงบฯ 
2566) 

ประเมิน
เฉพาะ
จังหวัด 

ประเมิน 
คปสอ. 

กำหนด
เป็น 

MOU 
คปสอ. 

1 อัตราความสำเร็จ
การรักษาผู้ป่วยวัณ
โรคปอดรายใหม่   
1.1 อัตรา
ความสำเร็จการ
รักษาผู้ป่วยวัณโรค
ปอดรายใหม่ 
1.2 อัตราความ
ครอบคลุมการขึ้น
ทะเบียนของผู้ป่วย
วัณโรครายใหม่และ
กลับเป็นซ้ำ 

งานเอดส์ 
วัณโรค 
และ
โรคติดต่อ
ทาง
เพศสัมพันธ์ 

 
 
 
≥ ร้อยละ 
88 
 
 
≥ ร้อยละ  
90 

  / นางเกษณี    
ไชยเพชร 

 
 
 
2 
 
 
 
6 

2 ร้อยละของผู้ติดเชื้อ
เอชไอวีรายใหม่ได้รับ
การรักษาด้วยยาต้าน
ไวรัสอย่างต่อเนื่อง 

งานเอดส์ 
วัณโรค 
และ
โรคติดต่อ
ทาง
เพศสัมพันธ์ 

≥ ร้อยละ 95  /  นางณัฐชญา 
รามจันทร์ 

10 

3 ระดับความสำเร็จ
ของการดำเนินงาน
ศูนย์บริการชุมชน 
(Drop In Center : 
DIC) 

งานเอดส์ 
วัณโรค 
และ
โรคติดต่อ
ทาง
เพศสัมพันธ์ 

ระดับ 5  /  นางณัฐชญา 
รามจันทร์ 

13 
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นิยามตัวช้ีวัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  

ปีงบประมาณ 2566 
งานเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

รหัสตัวช้ีวัด 1501.1 
ชื่อตัวชี้วัด อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ 

1. อัตราสําเร็จของการรักษาวัณโรคปอดรายใหม 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ งานเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
ความเชื่อมโยงตัวชี้วัด ( √ ) ยุทธศาสตร์ 20 ปี กสธ.  

(   ) ยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 12  
(   ) ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  
(   ) ภารกิจกลุ่มงาน  (   ) อ่ืน ๆ ............................................................. 

หมวด (   ) ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 
(√ ) บริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
(   ) บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) 
(   ) บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence 

แผนที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการที่ 2.โครงการพัฒนาระบบบริการโรคติดต่อ  โรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ำ 
ระดับการประเมินผล (   ) ระดับจังหวัด  ( √ ) ระดับอำเภอ 
คำนิยามตัวช้ีวัด 1 ความสําเร็จการรักษา หมายถึง ผูปวยวัณโรคท่ีมีผลการรักษาหายรวมกับรักษาครบ      

      1.1 รักษาหาย (Cured) หมายถึง ผูปวยวัณโรคปอดที่มีผลตรวจพบเชื้อวัณโรค 
ทางหองปฏิบัติการยืนยันเมื่อเริ่มการรักษา และตอมาตรวจไมพบเชื้อวัณโรคทาง หอง
ปฏิบัติการอยางนอยหนึ่งครั้ง กอนสิ้นสุดการรักษาและในเดือนสุดทายของการรักษา  
      1.2 รักษาครบ (Treatment Completed) หมายถึง ผูปวยวัณโรคที ่รักษาครบ 
กําหนดโดยไมมีหลักฐานที่แสดงวาการรักษาลมเหลว ซึ่งผู้ปวยดังกลาวไมมีเอกสารที่ 
แสดงผลการตรวจเสมหะในเดือนสุดทายของการรักษา ทั้งนี้มีผลตรวจเสมหะอยางนอย
หนึ่งครั้งกอนสิ้นสุดการรักษาเปนลบ รวมทั้งผูปวยที่ไมไดตรวจหรือไมมีผลตรวจ  
2 ผูปวยวัณโรคปอดรายใหม หมายถึง ผูปวยที่ไมเคยรักษาวัณโรคมากอนและผูปวยที่
รักษาวัณโรคนอยกวา 1 เดือน โดยไมเคยข้ึนทะเบียนในแผนงานวัณโรคแหงชาติ        แบ
งเปน 2 กลมุ คือ  
       2.1ผูป่วยที่มีผลตรวจยืนยันพบเชื้อ (Bacteriologically confirmed: B+) หมายถึง  
ผู้ป่วยที่มีผลตรวจเสมหะเปนบวก อาจจะเปนการตรวจดวยวิธี Smear microscopy 
หรือ culture หรือวิธี Molecular หรือ วิธีการอ่ืนๆที่องคการอนามัยโลกรับรอง   
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       2.2 ผูปวยที่วินิจฉัยดวยลักษณะทางคลินิก (Clinically diagnosed: B - ) หมายถึง       
ผูปวยที่มีผลตรวจเสมหะเปนลบหรือไม่มีผลตรวจ  แตทําการวินิจฉัยดวยวิธีการตรวจ
เอ็กซเรยรังสีทรวงอก หรือผลการตรวขชิ้นเนื้อผิดปกติเข้ากับวัณโรค ร่วมกับมีลักษณะ
ทางคลินิกเขาได้กับวัณโรค และแพทย์ตัดสินใจรักษาด้วยสูตรยาวัณโรค 
 
 
3 กลมุเปาหมาย  
      3.1.การประเมินอัตราความสําเร็จการรักษาผูปวยวัณโรคปอดรายใหม  คือ          ผู
ปวยวัณโรคปอดรายใหมที่ขึ้นทะเบียน ในไตรมาสที่ 1 ของปงบประมาณ 2566 (เดือน 
ตุลาคม – ธันวาคม 2565) ที่เปนผูปวยไทย ไม่ใช่คนไทยและผู้ปวยในเรือนจํา ที่รักษาใน
โรงพยาบาลรัฐทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ไมรวมโรงพยาบาลเอกชน 

เกณฑ์เป้าหมาย 

 

ปีงบประมาณ  
2566 

ปีงบประมาณ 
2567 

ปีงบประมาณ  
2568 

ปีงบประมาณ 
2569 

ปีงบประมาณ 
2570 

88 88 88 88 88 

วัตถุประสงค์ 1.เพ่ือให้ผูมีอาการสงสัย ผู้ที่น่าจะเป็นวัณโรคและผู้ป่วยวัณโรค เขาถึงระบบบริการ
สุขภาพ การตรวจวินิจฉัยวัณโรคอย่างรวดเร็ว ลดการแพร่กระจายเชื้อวัณโรค ไดรับการ
ดูแลรักษาท่ีได้มาตรฐานและรักษาหายรักษาครบ  

2..เพ่ือผู้ป่วยวัณโรค เข้าถึงระบบการรักษาตามแนวทางการควบคุมวัณโรค 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ผูปวยวัณโรคปอดรายใหมที่ขึ้นทะเบียน ในไตรมาสที่ 1 ของปงบประมาณ 2566         

(1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2565)  ที่เปนผูปวยไทย ไม่ใช่คนไทยและผูปวยในเรือนจํา ที่
รักษาใน โรงพยาบาลรัฐทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ไมรวมโรงพยาบาล
เอกชน 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล  บันทึกขอมูลผูปวยวัณโรค ผานโปรแกรมบริหารจัดการขอมูลวัณโรคแห่งชาติ ( NTIP : 
National Tuberculosis information Program)  

แหล่งข้อมูล โปรแกรมบริหารจ ัดการข อมูลว ัณโรคแห่งชาติ ( NTIP : National Tuberculosis 
information Program) 

1 สูตรคำนวณตัวชี้วัด อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ที่ขึ้นทะเบียน ในไตรมาสที่ 1  
ของปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2565) คำนวณจาก 

สูตรคำนวณ   =   (A/B) x 100 
รายการข้อมูล 1 A =  จํานวนผปูวยวัณโรคปอดรายใหม ที่ข้ึนทะเบียน ในไตรมาสที่ 1 ของ ปงบประมาณ 

2566 (1 ตุลาคม –31 ธันวาคม 2565) โดยมีผลการรักษาหาย (Cured) รวมกับรักษา
ครบ (Completed) โดยครบรอบรายงานผลการรักษาวันที่ 30 กันยายน 2566 
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รายการข้อมูล 2 B =  จำนวนผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ที่ขึ้นทะเบียน ในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 
2566 (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2565)  

ระยะเวลาประเมินผล ▪  ระยะเวลาประเมินผลในไตรมาสที่ 4  
▪ ครบรอบรายงานและประเมินผล วันที่ 30 กันยายน 2566  

▪ ติดตามความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานตามมาตรการสำคัญ ทุกไตรมาส 

เงื่อนไขการคำนวณ 1. การประเมินผลสำเร็จของการรักษาวัณโรค ไม่นับรวม  
  1.1 ผู ้ป่วยวัณโรคกลับเป็นซ้ำ (Relapse) ที ่เป็นผู ้ป่วยที ่มีผลตรวจยืนยันพบเชื้อ 

(Bacteriologically confirmed: B+) ผู้ป่วยที่วินิจฉัยด้วยลักษณะทางคลินิก (Clinically 

diagnosed: B -) และผู้ป่วยวัณโรคนอกปอดทั้งรายใหม่และกลับเป็นซ้ำ ที่ขึ้นทะเบียน

รักษาในไตรมาส ที่ 1 ของปีงบประมาณ 2566 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม- 31ธันวาคม 2565)  

      1.2 กรณีท่ีแพทย์มีการเปลี่ยนแปลงการวินิจฉัย หรือ พบว่าเป็น Rifampicin resistant 
Tuberculosis(RR-TB),Multidrug resistant tuberculosis (MDR-TB) หรือ 
Extensively drug resistant tuberculosis (XDR-TB) ก่อนสิ้นเดือนที่ 5 จะไม่ถูกนำมา
นับรวมอยู่ในตัวหาร “B” เพ่ือคิดคำนวณอัตราความสำเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรค
ปอดรายใหม่ 

เกณฑ์การประเมิน : ปี 2566: 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
1.วิเคราะห์สถานการณ์ ขนาดและ
ปัญหา ความรุนแรงของปัญหาและ
ปัญหาอุปสรรค 
2.จัดทำแผนงานเพ่ือลดการ
เสียชีวิต การขาดยาและติดตาม
ผลการรักษา 

-ติดตามการดำเนินงานตามมาตรการสำคัญ   
-อัตราการเสียชีวิต และอัตราการขาดยา 
รวมกัน  
≤ ร้อยละ 10 

 

-อัตราความสำเร็จการ
รักษาผู้ป่วยวัณโรคปอด
รายใหม่ ≥ ร้อยละ  88 
 

วิธีการประเมินผล  ใช้อัตราความสำเร็จในการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ที่ขึ้นทะเบียน ในไตรมาสที่ 1 
ของปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2565) แยกเป็นระดับอำเภอ 

เอกสารสนับสนุน 1.แนวทางการดำเนินงานวัณโรคประเทศไทย พ.ศ.2564      
2.โปรแกรมบริหารจัดการขอมูลวัณโรคแห่งชาติ (NTIP : National Tuberculosis 
information Program)  

รายละเอียด 
ข้อมูลพื้นฐาน 
 

Baseline data หน่วยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 2564 2565 
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อัตราความสำเร็จใน
การรักษาผู้ป่วยวัณ
โรคปอดรายใหม่ 
(Success rate) 

ร้อยละ 94.19 90.67 90.53 80.00 88.24 

หมายเหตุ อัตราความสำเร็จในการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ที่ข้ึนทะเบียนในไตรมาส
ที่ 1 ของแต่ละปีงบประมาณ 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

ชื่อ – สกุล  นางเกษณี    ไชยเพชร    โทรศัพทท์ี่ทำงาน :   074-613127 ต่อ 309
โทรศัพท์มือถือ :   089-9755512   E-mail : K.chaipet@gmail.com 

หน่วยงานประมวลผล 
และจัดทำข้อมูล 

งานเอดส์  วัณโรค  และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

คะแนนเต็ม คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
วิธีการให้คะแนน 1.อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม ่

ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน 1 ช่วงเปอร์เซ็นต์ = 0.2 คะแนน 
ร้อยละ    ≤70 เท่ากับ 1 คะแนน 
ร้อยละ 75 เท่ากับ 2 คะแนน 
ร้อยละ 80 เท่ากับ 3 คะแนน 
ร้อยละ 85 เท่ากับ 4 คะแนน 
ร้อยละ ≥90 เท่ากับ 5 คะแนน 

 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ชื่อ – สกุล : นางเกษณี    ไชยเพชร   โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 309 
โทรศัพท์มือถือ :   089-9755512 E-mail :  K.chaipet@gmail.com  

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(หัวหน้างาน) 

ชื่อ – สกุล :  นางณัฐชญา   รามจันทร ์ โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 309 
โทรศัพท์มือถือ :  081-9597912 E-mail : natchaya.ak@gmail.com 

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(รอง นพ.สสจ.) 

ชื่อ – สกุล :  นางอภญิญา   เพ็ชรศรี โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 202 
โทรศัพท์มือถือ :    E-mail : ......................................................   
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รหัสตัวช้ีวัด 1501.2 
ชื่อตัวชี้วัด อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ 

2. อัตราความครอบคลุมการขึ้นทะเบียนของผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ งานเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
ความเชื่อมโยงตัวชี้วัด ( √  ) ยุทธศาสตร์ 20 ปี กสธ.  

(   ) ยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 12  
(   ) ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  
(   ) ภารกิจกลุ่มงาน  (   ) อ่ืน ๆ ............................................................. 

หมวด (   ) ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 
( √ ) บริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
(   ) บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) 
(   ) บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 

แผนที่ แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการที่ 2.โครงการพัฒนาระบบบริการโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ำ 
ระดับการประเมินผล (   ) ระดับจังหวัด  ( √ ) ระดับอำเภอ 
คำนิยามตัวช้ีวัด 1.ความครอบคลุมการขึ้นทะเบียนของผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ  หมายถึง 

อัตราการตรวจพบและขึ้นทะเบียนผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ ใน
ปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566) เทียบกับ ค่าคาด
ประมาณอุบัติการณ์ผู้ป่วยวัณโรค (143 ต่อประชากรแสนคน) 
1.1 ผูปวยวัณโรครายใหม (New) หมายถึง ผูปวยที่ไมเคยรักษาวัณโรคมากอนและผูป
วยที่รักษาวัณโรคนอยกวา 1 เดือน ไม่ว่าจะเป็น วัณโรคปอด วัณโรคนอกปอด (B+ 
หรือ B-) 
       1.1.1 ผปูวยที่มีผลตรวจยืนยันพบเชื้อ (Bacteriologically confirmed: B+) 
หมายถึง ผู้ปวยที่มีผลตรวจเสมหะเปนบวก อาจจะเปนการตรวจดวยวิธี Smear 
microscopy หรือ culture หรือวิธี Molecular หรือ วธิีการอ่ืนๆที่องคการอนามัย
โลกรับรอง   
       1.1.2 ผปูวยที่วินิจฉัยดวยลักษณะทางคลินิก (Clinically diagnosed: B - ) 
หมายถึง ผูปวยที่มีผลตรวจเสมหะเปนลบหรือไม่มีผลตรวจ  แตทําการวินิจฉัยดวย
วิธีการตรวจเอ็กซเรยรังสีทรวงอก หรือผลการตรวขชิ้นเนื้อผิดปกติเข้ากับวัณโรค 
ร่วมกับมลีักษณะทางคลินิกเขาได้กับวัณโรค และแพทย์ตัดสินใจรักษาด้วยสูตรยาวัณ
โรค1.2 ผู้ป่วยกลับเป็นซ้ำ (Relapse) หมายถึง ผู้ป่วยที่เคยรักษาและได้รับการ
ประเมินผลว่ารักษาหายหรือรักษาครบ  แต่กลับมาป่วยเป็นวัณโรคซ้ำ ไม่ว่าจะเป็น วัณ
โรคปอด วัณโรคนอกปอด ( B+ หรือ B- )  
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2.ค่าคาดประมาณอุบัติการณ์ผู้ป่วยวัณโรค (รายใหม่และกลับเป็นซ้ำ) หมายถึง 
อุบัติการณ์วัณโรค (143 ต่อประชากรแสนคน) หรือจำนวนคาดประมาณผู้ป่วยวัณโรค
(103,000 ราย)ในประเทศไทยจากข้อมูลรายงานขององค์การอนามัยโลก
(WHO,Global Tuberculosis Report 2021) 
 
3 กลมุเปาหมาย  
      3.1.การประเมินอัตราความครอบคลุมการขึ้นทะเบียนผูปวยวัณโรครายใหมและ
กลับเปนซ้ำ (TB Treatment Coverage) คือ ผูปวยวัณโรครายใหมและกลับเปนซ้ำที่
ขึ้นทะเบียนในปงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565–30 กันยายน 2566) ที่เปนผูปวย
ไทย ไม่ใช่คนไทยและผูปวยในเรือนจํา ที่รักษาในโรงพยาบาลรัฐทั้งในและนอกสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาลเอกชน 

เกณฑ์เป้าหมาย 

 

ปีงบประมาณ 
2566 

ปีงบประมาณ 
2567 

ปีงบประมาณ 
2568 

ปีงบประมาณ 
2569 

ปีงบประมาณ 
2570 

90 90 90 90 90 

วัตถุประสงค์ 1.เพ่ือให้ผูมีอาการสงสัย ผู้ที่น่าจะเป็นวัณโรคและผู้ป่วยวัณโรค เขาถึงระบบ
บริการสุขภาพ การตรวจวินิจฉัยวัณโรคอย่างรวดเร็ว ลดการแพร่กระจายเชื้อวัณโรค ได
รับการดูแลรักษาท่ีได้มาตรฐานและรักษาหายรักษาครบ  

2..เพ่ือผู้ป่วยวัณโรค เข้าถึงระบบการรักษาตามแนวทางการควบคุมวัณโรค 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ผูปวยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำที่ขึ้นทะเบียน ในปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 

2565 – 30 กันยายน 2566) ที่เปนผูปวยไทย ไม่ใช่คนไทยและผูปวยในเรือนจํา ที่
รักษาในโรงพยาบาลรัฐทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาล
เอกชน 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล บันทึกขอมลูผูปวยวัณโรค ผานโปรแกรมบริหารจัดการขอมูลวัณโรคแห่งชาติ ( NTIP : 
National Tuberculosis information Program) 

แหล่งข้อมูล โปรแกรมบริหารจัดการขอมูลวัณโรคแห่งชาติ ( NTIP : National Tuberculosis 
information Program) 

สูตรคำนวณตัวชี้วัด อัตราความครอบคลุมการขึ ้นทะเบียนของผู ้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ                   
(TB Treatment Coverage)  ที่ขึ้นทะเบียนในปีงบประมาณ 2566 ( 1 ตุลาคม 2565 
–30 กันยายน 2566) คำนวณจาก 
      สูตรคำนวณ   =   (A/B)  x 100  

รายการข้อมูล 1 A = จำนวนผู ้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ (TB Treatment Coverage) ที่
ค้นพบและข้ึนทะเบียนในปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565–30 กันยายน 2566) 
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รายการข้อมูล 2 B = จำนวนคาดประมาณผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ ทีข่ึ้นทะเบียนใน 
ปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)  
คิดจากอัตรา 143 ต่อประชากรแสนคน 
หมายเหตุ  ข้อมูลประชากรอ้างอิงจากฐานข้อมูล HDC 

ระยะเวลาประเมินผล ▪ ระยะเวลาประเมินผลในไตรมาสที่ 4  
▪ ครบรอบรายงานและประเมินผล วันที่ 30 กันยายน 2566  

▪ ติดตามความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานตามมาตรการสำคัญ ทุกไตรมาส 

เงื่อนไขการคำนวณ - 
เกณฑ์การประเมิน : ปี 2566: 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
ร้อยละ 22 ร้อยละ 44  ร้อยละ 66 ร้อยละ 90 

วิธีการประเมินผล  ใช้อัตราความครอบคลุมการขึ้นทะเบียนของผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ  ใน
ปีงบประมาณ 2566 ( 1 ตุลาคม 65 – 30 กันยายน 2566) แยกเป็นระดับอำเภอ 

เอกสารสนับสนุน 1.แนวทางการดำเนินงานวัณโรคประเทศไทย พ.ศ.2564    
2.โปรแกรมบริหารจัดการขอมูลวัณโรคแห่งชาติ (NTIP : National Tuberculosis 
information Program) 

รายละเอียด 
ข้อมูลพื้นฐาน 
 

 

Baseline data หน่วยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 2564 2565 

อัตราความครอบคลุม
การขึ้นทะเบียนของ
ผู้ป่วยวัณโรครายใหม่
และกลับเป็นซ้ำ (TB 
Treatment  
Coverage) 

ร้อยละ 58.57 51.9
6 

64.03 53.73 56.08 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

ชื่อ – สกุล  นางเกษณี    ไชยเพชร    โทรศัพทท์ี่ทำงาน :   074-613127 ต่อ 309 
โทรศัพท์มือถือ :  089-9755512   E-mail : K.chaipet@gmail.com 

หน่วยงานประมวลผล 
และจัดทำข้อมูล 

งานเอดส์   วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์   

คะแนนเต็ม คะแนนเต็ม 5 คะแนน 

mailto:K.chaipet@gmail.com
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วิธีการให้คะแนน อัตราความครอบคลุมการขึ้นทะเบียนของผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ 
 (TB Treatment  Coverage) 
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน 1 ช่วงเปอร์เซ็นต์ = 0.1 คะแนน 

ร้อยละ ≤50 เท่ากับ 1 คะแนน 
ร้อยละ 60 เท่ากับ 2 คะแนน 
ร้อยละ 70 เท่ากับ 3 คะแนน 
ร้อยละ 80 เท่ากับ 4 คะแนน 
ร้อยละ ≥90 เท่ากับ 5 คะแนน 

 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ชื่อ – สกุล : นางเกษณี    ไชยเพชร   โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 309  
โทรศัพท์มือถือ :   089-9755512 E-mail :  K.chaipet@gmail.com  

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(หัวหน้างาน) 

ชื่อ – สกุล :  นางณัฐชญา   รามจันทร์ โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 309 
โทรศัพท์มือถือ :  081-9597912 E-mail : natchaya.ak@gmail.com 

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(รอง นพ.สสจ.) 

ชื่อ – สกุล :  นางอภิญญา   เพ็ชรศรี โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 202 
โทรศัพท์มือถือ :    E-mail : ...................................................   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-10- 
 

 
รหัสตัวช้ีวัด 1502 
ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสอย่างต่อเนื่อง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ งานเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
ความเชื่อมโยงตัวชี้วัด (  / ) ยุทธศาสตร์ 20 ปี กสธ.  

(   ) ยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 12  
(   ) ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  
(   ) ภารกิจกลุ่มงาน  (   ) อ่ืน ๆ ............................................................. 

หมวด (   ) ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 
(   ) บริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
(   ) บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) 
(   ) บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 

แผนที่  
โครงการที่ โครงการพัฒนาระบบบริการโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ และอุบัติซ้ำ 
ระดับการประเมินผล (   ) ระดับจังหวัด  ( / ) ระดับอำเภอ 
คำนิยามตัวช้ีวัด ผู้ติดเชื้อเอชไอวี หมายถึงที่มีผลตรวจ Anit-HIV Positive 

ผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ หมายถึงท่ีมีผลตรวจ Anit-HIV Positive และข้ึนทะเบียน
โปรแกรมฐานข้อมูลระบบสารสนเทศการให้บริการผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์
(NAP Web Report) ในปีงบประมาณ 2566 (ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566) 

เกณฑ์เป้าหมาย 

 

ปีงบประมาณ  
2566 

ปีงบประมาณ 
2567 

ปีงบประมาณ  
2568 

ปีงบประมาณ  
2569 

ปีงบประมาณ  
2570 

95 95 95 95 95 

วัตถุประสงค์ เพ่ือติดตามการเข้าถึงระบบบริการการดูแลรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอดส์ในผู้ติดเชื้อ           
เอชไอวีรายใหม่ ตามสิทธิประโยชน์และแนวทางการดูแลรักษาในกลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอ
วี 

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ที่ข้ึนทะเบียนในปีงบประมาณ 2566  

วิธีการจัดเก็บข้อมูล รายงานผลการดำเนินการจากฐานข้อมูลระบบสารสนเทศการให้บริการผู้ติดเชื้อเอช
ไอวีและผู้ป่วยเอดส์ (NAP Web Report) 

แหล่งข้อมูล โปรแกรมบริการข้อมูลสารสนเทศการให้บริการผู้ติดเชื้อเอชไอวี (NAP Web Report) 
รายการข้อมูล 1 A = จำนวนผู้ที่มีผลตรวจเอชไอวี (Positive) รายใหม่ที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้าน

ไวรัส 
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รายการข้อมูล 2 B = จำนวนผู้ที่มีผลตรวจเอชไอวี (Positive) รายใหม่ 
สูตรคำนวณตัวชี้วัด  จำนวนผู้ที่มีผลตรวจเอชไอวี (Positive) รายใหม่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านฯ x 100 

จำนวนผู้ที่มีผลตรวจเอชไอวี (Positive) รายใหม่ 
ระยะเวลาประเมินผล - ระยะเวลาประเมินผลในไตรมาสที่ 4 

- ครบรอบรายงานและประเมินผล วันที่ 30 กันยายน 2566 
- ติดตามความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานตามมาตรการทุกไตรมาส 

เกณฑ์การประเมิน 
ปีงบประมาณ 2566 

รอบ 3 
เดือน 

รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 
เดือน 

วิเคราะห์
ข้อมูลและ
สถานการณ์
การติดเชื้อ
เอชไอวีราย
ใหม่ 

ติดตามการดำเนินงาน 
ร้อยละผู้ที่มีผลตรวจ 
Anit-HIV (Positive) 
รายใหม่ได้รับการรักษา

ด้วยยาต้านไวรัส  ≥ 
70 

ติดตามการดำเนินงาน 
ร้อยละผู้ที่มีผลตรวจ 
Anit-HIV (Positive) 
รายใหม่ได้รับการรักษา
ด้วยยาต้านไวรัส  ≥ 80 

ผู้ติดเชื้อเอช
ไอวีรายใหม่
ได้รับการ
รักษาด้วยยา
ต้านไวรัส  
ร้อยละ≥95 

 
วิธีการประเมินผล  ร้อยละของผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านฯ ( 1 ตุลาคม 2565 – 

30 กันยายน 2566) แยกเป็นระดับอำเภอ 
ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
ผลงาน (ร้อยละ) <80 80-84 85-89 90-94 ≥95  

เอกสารสนับสนุน  
รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน 

Baseline data หน่วยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 
2561 2562 2563 2564 2565 

ผู้ติดเชื้อเอชไอวีราย
ใหม่ได้รับการรักษา
ด้วยยาต้านไวรัส 

ร้อยละ 90.97 92.96 94.37 82.57 93.18 

 

ผู้ให้ข้อมูลทาง
วิชาการ/ผู้
ประสานงานตัวช้ีวัด 

ชื่อ – สกุล นางณัฐชญา รามจันทร์ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0 7461 3127 ต่อ 309 
โทรศัพท์มือถือ :   0 8195 97912   E-mail : natchaya.ak@gmail.com 

หน่วยงานประมวลผล 
และจัดทำข้อมูล 

งานเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

คะแนนเต็ม คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
วิธีการให้คะแนน หลักเกณฑ์การให้คะแนน 

ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน 5 หน่วยต่อ 1 คะแนน 
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ร้อยละ       <80 เท่ากับ 1 คะแนน 
ร้อยละ 80-84 เท่ากับ 2 คะแนน 
ร้อยละ  85-89 เท่ากับ 3 คะแนน 
ร้อยละ      90-94 เท่ากับ 4 คะแนน 
ร้อยละ ≥95 เท่ากับ 5 คะแนน 

 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ชื่อ– สกุล :นางณัฐชญา  รามจันทร์ โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 309 
โทรศัพท์มือถือ :  0 8195 9791 2 E-mail : natchaya.ak@gmail.com 

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(หัวหน้างาน) 

ชื่อ– สกุล :นางณัฐชญา  รามจันทร์   โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 309 
โทรศัพท์มือถือ :  0 8195 9791 2  E-mail : natchaya.ak@gmail.com  

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(รอง นพ.สสจ.) 

ชื่อ – สกุล : น.ส.อภิญญา เพ็ชรศรี   โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 202  
โทรศัพท์มือถือ :    E-mail : ......................................................   
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รหัสตัวช้ีวัด 1503 
ชื่อตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานศูนย์บริการชุมชน (Drop In Center : DIC) 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ งานเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
ความเชื่อมโยงตัวชี้วัด (  ) ยุทธศาสตร์ 20 ปี กสธ.  

(   ) ยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 12  
(   ) ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  
( /  ) ภารกิจกลุ่มงาน  (   ) อ่ืน ๆ ............................................................. 

หมวด (   ) ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P 
Excellence) 
(   ) บริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
(   ) บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) 
(   ) บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 

แผนที่  
โครงการที่ โครงการพัฒนาระบบบริการโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ และอุบัติซ้ำ 
ระดับการประเมินผล (   ) ระดับจังหวัด  ( / ) ระดับอำเภอ 
คำนิยามตัวช้ีวัด ศูนย์บริการชุมชน (Drop In Center) เป็นการจัดบริการเอชไอวี เอดส์ โรคติดต่อ

ทางเพศสัมพันธ์และวัณโรค  
เกณฑ์เป้าหมาย เพื ่อพัฒนาหน่วยบริการให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ เข้าถึงและครอบคลุม

ประชากรเป้าหมายประกอบด้วย ๕ กิจกรรม ดังนี้ 
     1. มีการจัดตั้งศูนย์บริการชุมชนในระดับพ้ืนที่ 
     2. ศูนย์บริการชุมชนดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน ๔ ด้าน 
     3. ศูนย์บริการชุมชนมีการจัดบริการตรวจคัดกรองเอชไอวีและโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ แก่กลุ่มประชากรหลัก ประชากรรอง     
     4.ผ่านการประเมินมาตรฐานศูนย์บริการชุมชน โดยสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดพัทลุง 
     5. ผ่านการประเมินมาตรฐานศูนย์บริการชุมชน โดยกรมควบคุมโรค 

วัตถุประสงค์ กลยุทธ์หลักในการขยายพ้ืนที่บริการให้ครอบคลุม เข้าถึงกลุ่มประชากรหลัก เพ่ือ
ให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมายที่มารับบริการ ได้รับความสะดวกรวดเร็ว เป็นกันเอง 
เบ็ดเสร็จลดขั้นตอน ได้รับทั้งความรู้ อุปกรณ์การป้องกัน เชื่อมโยงระบบการ
ป้องกัน เข้าสู่การตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีและคัดกรองโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ วัณโรคและส่งต่อเข้าสู่ระบบบริการรักษา 



-14- 
 

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

ประชากรหลัก หมายถึง พนักงานบริการ ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย ผู้ต้องขัง 
แรงงานข้ามชาติ ผู้ใช้สารเสพติดชนิดฉีด 
ประชากรรอง  หมายถึง เยาวชน ประชาชนทั่วไป 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล แบบประเมินมาตรฐานศูนย์บริการชุมชน ทั้ง 4 ด้าน 
1.ด้านสถานที่  2. ด้านบริหารจัดการ  3. ด้านระบบริการ 4.ด้านการติดตาม
ประเมินผล 

แหล่งข้อมูล ผลการประเมินมาตรฐานศูนย์บริการชุมชน ตามแบบประเมินมาตรฐานฯ 
รายการข้อมูล 1 กิจกรรมที่อำเภอขับเคลื่อนให้มีการจัดตั้งศูนย์บริการชุมชนในระดับพ้ืนที่ 
รายการข้อมูล 2  
สูตรคำนวณตัวชี้วัด   
ระยะเวลาประเมินผล - ระยะเวลาประเมินผล ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566 

- ติดตามความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานทุกไตรมาส 
เกณฑ์การประเมิน 
ปีงบประมาณ 2565 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
ศูนย์บริการ
ชุมชนประเมิน
ตนเองตามแบบ
ประเมิน
มาตรฐานฯ 

ติดตาม
ความก้าวหน้าการ
ดำเนินงาน
ศูนย์บริการชุมชน 

ประเมินติดตาม
มาตรฐาน
ศูนย์บริการชุมชน 
โดย สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
พัทลุง 

ประเมิน
มาตรฐาน
ศูนย์บริการ
ชุมชน โดย  
กรมควบคุม
โรค  

วิธีการประเมินผล  1.สังเกตุสถานที่ สิ่งแวดล้อม ระบบการให้บริการ 
2.ตรวจเอกสารที่เก่ียวข้องในการประเมิน 
3. สัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง 
4. แบบประเมินมาตรฐานศูนย์บริการชุมชน 

เอกสารสนับสนุน คู่มือมาตรฐานศูนย์บริการชุมชนฯ 
รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน 

ระดับอำเภอมีการจัดตั้งศูนย์บริการชุมชนอย่างน้อย 1 แห่ง เพื่อรับการประเมิน 
ศูนย์บริการชุมชน ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานโดยกรมควบคุมโรค มีระดับ 4 
ระดับ ดังนี้  

1. ควรปรับปรุง     คะแนน < 50 
2. ระดับเงิน         คะแนน 50 - 69 
3. ระดับทอง        คะแนน 70 – 89 
4. ระดับเพชร       คะแนน  90 – 100 
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ผู้ให้ข้อมูลทาง
วิชาการ/ผู้
ประสานงานตัวช้ีวัด 

ชื่อ – สกุล นางณัฐชญา รามจันทร์ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0 7461 3127 ต่อ 309 
โทรศัพท์มือถือ :   0 8195 97912   E-mail : natchaya.ak@gmail.com 

หน่วยงานประมวลผล 
และจัดทำข้อมูล 

งานเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

คะแนนเต็ม คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
วิธีการให้คะแนน หลักเกณฑ์การให้คะแนน 

ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน 5 หน่วยต่อ 1 คะแนน 

1 คะแนน   ผลการประเมินมาตรฐานศูนย์บริการชุมชน ≤ 75 คะแนน 
2 คะแนน   ผลการประเมินมาตรฐานศูนย์บริการชุมชน  75 – 79 คะแนน 
3 คะแนน   ผลการประเมินมาตรฐานศูนย์บริการชุมชน 80 – 84 คะแนน 
4 คะแนน   ผลการประเมินมาตรฐานศูนย์บริการชุมชน 85 – 89 คะแนน 

5 คะแนน   ผลการประเมินมาตรฐานศูนย์บริการชุมชน ≥ 90 คะแนน 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ชื่อ–สกุล :นางณัฐชญา  รามจันทร์ โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 309 

โทรศัพท์มือถือ :  0 8195 9791 2 E-mail : natchaya.ak@gmail.com 
ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(หัวหน้างาน) 

ชื่อ–สกุล :นางณัฐชญา  รามจันทร์   โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 309 
โทรศัพท์มือถือ :  0 8195 9791 2  E-mail : natchaya.ak@gmail.com  

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(รอง นพ.สสจ.) 

ชื่อ – สกุล : น.ส.อภิญญา เพ็ชรศรี   โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 202  
โทรศัพท์มือถือ :    E-mail : ..................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


