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การจัดท าตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพของเขตสุขภาพที่ 10 ประจ าปี
งบประมาณ 2559 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการก ากับติดตาม และประเมินผลในการด าเนินงานให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด มีทัง้หมด 59 ตัวชี้วัด (69 ตัวชี้วัดย่อย) 

 เขตสุขภาพที่ 10 ได้ก าหนดตามตัวชี้วัดระดับกระทรวง, ระดับเขต และระดับจังหวัด โดยปรับ
เข้ากับบริบทของพ้ืนที่ และเพ่ือให้การจัดเก็บตัวชี้วัดการด าเนินงานของเขตสุขภาพที่ 10 เป็นไปในแนวทาง
เดียวกันทั้งเขต คณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์สุขภาพระดับเขต จึงได้รวบรวมรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI 
Template) ดังกล่าว ตามรายละเอียดในเอกสารนี้ เพ่ือใช้ประโยชน์ในการด าเนินงานงานให้มีประสิทธิภาพและ
คุณภาพต่อไป 
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 ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดและแนวทางการจัดเก็บข้อมูล เขตสุภาพท่ี 10 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ตารางเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ 2559 

1. มิตปิระสิทธิผล 
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

G1 : ประชาชนมีสุขภาวะ 
 1. อัตราตาย ด้วยปัญหาส าคัญลดลง 

1.1 มะเร็งตับและท่อน้ าดี  ไม่เกิน 21/แสนประชากร 
1.2 อุบัติเหตุทางถนน  ไม่เกิน 16/แสนประชากร 
1.3 โรคหลอดเลือดหัวใจ  ไม่เกิน 23/แสนประชากร 
1.4 โรคหลอดเลือดสมอง ไม่เกิน 12/แสนประชากร

ทั่วไป 
1.5 ไตวาย ไม่เกิน 20/แสนประชากร 
1.6 มารดาตาย ไม่เกิน 15/แสนการเกิดมีชีพ 
1.7 อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ าของ  
     เด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี 

ไม่เกิน 6.5/แสนประชากร 

2. อัตราป่วย ด้วยปัญหาส าคัญลดลง 
2.1 โรคไข้เลือดออก ลดลงร้อยละ 20 ของ 

ค่ามัธยฐาน 5 ปี 
2.2 อัตราป่วยโรคเบาหวานรายใหม่             

ในกลุ่มเสี่ยงสูง 
ไม่เกินร้อยละ 5 

2.3 อัตราป่วยโรคความดันโลหิตสูงรายใหม่     
ในกลุ่มเสี่ยงสูง 

ไม่เกินร้อยละ 10 

2.4 เด็กแรกเกิดน้ าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม ไม่เกินร้อยละ 7 
2.5 การตั้งครรภ์ซ้ าในวัยรุ่นอายุ 15-19 ปี ไม่เกินร้อยละ 10 

G2 : ประชาชนพึ่งตนเองด้านสุขภาพได้ 
 3. ต าบลจัดการสุขภาพผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก      

   ขึ้นไป 
ร้อยละ 60 

4. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรม         
ด้านสุขภาพระดับดีมากเพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 5 
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2. มิติคุณภาพบริการ 
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

G3 : หน่วยงานสาธารณสุขได้รับการรับรองมาตรฐาน 
 5. โรงพยาบาลของรัฐผ่าน HA ขั้น 3 เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 50 ของที่เหลือ 

6. หน่วยงานบริหาร ผ่านเกณฑ์ PMQA 
ระดับพ้ืนฐาน  

ร้อยละ 60 

7. ร้อยละ รพ.สต. ผ่านมาตรฐาน PCA ขั้น 3 ร้อยละ 75 

8. ร้อยละของห้องปฏิบัติการของหน่วยบริการทุก 
ระดับผ่านคุณภาพและมาตรฐานการบริการ 

รพ.=ร้อยละ 100 
(รพ.ใช้เกณฑ์สภาวิชาชีพ) 
รพ.สต.=ร้อยละ 60 
(รพ.สต.ใช้เกณฑ์กระทรวง) 

9. ร้อยละของห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย ของ 
   โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ 
   งานบริการรังสีวินิจฉัย 

ร้อยละ 100 

G4 : ประชาชนมีความพึงพอใจ 
 10. ร้อยละของหน่วยบริการผ่านเกณฑ์การ 

     ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 รพ.=ร้อยละ 90 
รพ.สต.=ร้อยละ 90 
(ผ่านเกณฑ์ 85% ครอบคลุม 
ร้อยละ 90) 
- รพ.ทุกระดับ ใช้เครื่องมือ
ของส านักการพยาบาล 
- รพ.สต.ใช้ของ PCA 

3. มิติประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

G5 : ระบบส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรคมีประสิทธิภาพ 
 11. เด็กไทยกลุ่มเสี่ยงได้รับการคัดกรอง

พัฒนาการและเด็กท่ีพบพัฒนาการสงสัย
ล่าช้าได้รับการส่งต่อ  

ร้อยละ 100 

12. เด็กไทยกลุ่มปกตไิด้รับการคัดกรอง
พัฒนาการและเด็กท่ีพบพัฒนาการสงสัย
ล่าช้าได้รับการส่งต่อ  

คัดกรองร้อยละ 90 
ส่งต่อร้อยละ 100 
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เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
13. ร้อยละของเด็กนักเรียนที่มีภาวะ         
     เริ่มอ้วนและอ้วน 

ไม่เกินร้อยละ 10 

14. เด็กไทยมีความฉลาดทางสติปัญญาเฉลี่ย ผลส ารวจระดับสติปัญญาเด็ก
นักเรียนไทยเพ่ิมขึ้นจากปี 2554 

15. ร้อยละของโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์
มาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก  

ทุกแห่ง 

16. ร้อยละของประชากรกลุ่มเสี่ยงได้รับการ
ตรวจคัดกรองมะเร็งตับและท่อน้ าดี  

ร้อยละ 80 

17. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานได้รับการ  
คัดกรองเบาหวานเข้าจอประสาทตา  

ร้อยละ 60 

18. ร้อยละของคลินิก NCD คุณภาพ  ร้อยละ 70 
19. ร้อยละของโรงพยาบาลชุมชนที่ให้การ

ดูแลด้านสังคมจิตใจที่มีคุณภาพเชื่อมโยง
กับระบบบริการกลุ่มวัย 

ร้อยละ 80 

20. รอ้ยละของผู้สูงอายุไดร้ับการคัดกรอง/
ประเมินสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจ 

ร้อยละ 60 

G6 : ระบบรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสภาพมีประสิทธิภาพระบบรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสภาพมีประสิทธิภาพ 

 21. ร้อยละของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจ
ขาดเลือดเฉียบพลัน (STEMI) ได้รับยา
ละลายลิ่มเลือด และ/หรือ การขยาย
หลอดเลือดหัวใจ 

ร้อยละ 80 

22. ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึง
บริการ 

ร้อยละ 43 

23. ร้อยละของผู้ป่วยโรคจิตเข้าถึงบริการ ร้อยละ 55 
24. อัตราเข้าถึงบริการผู้ป่วยจิตเวชเด็ก 

  - เด็กออทิสติก    
  - อัตราเข้าถึงบริการผู้ป่วย ADHD 
  - อัตราเข้าถึงบริการผู้ป่วย ID    
  - อัตราเข้าถึงบริการผู้ป่วย LD 

 
ร้อยละ 20 
ร้อยละ 15 
ร้อยละ 20 
ร้อยละ 15 

25. ร้อยละของ รพ.สต./ศสม. ที่ให้บริการ 
     สุขภาพช่องปากเพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 50 
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เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
26. ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุม 
     ระดับน้ าตาลในเลือดได้ดี 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 

27. ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ 
     ควบคุมความดันโลหิตได้ดี 

ร้อยละ 55 

28. จังหวัดมีการด าเนินงานในการบูรณา
การระบบดูแลสุขภาพคนพิการทางการ
เคลื่อนไหว/ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 
ที่พ้นระยะวิกฤติผ่านเกณฑ์ระดับ 3 

ทุกจังหวัด 

29. ร้อยละของผู้เสพยาเสพติดที่ผ่านการ
บ าบัดที่ได้รับการติดตามไม่กลับไปเสพ
ซ้ า 

ร้อยละ 80 

30. จ านวน CKD Clinic  
 

A, S, M1, M2=ร้อยละ 100% 
F1, F2=ร้อยละ 80%  

G7 : ระบบคุ้มครองผู้บริโภคและแพทย์แผนไทยมีประสิทธิภาพ 
 31. ร้อยละของข้อร้องเรียนของผู้บริโภค 

     ได้รับการแก้ไขภายในระยะเวลาที่  
     ก าหนด  

ร้อยละ 98 

32. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน 
     คุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์และ   
     บริการสุขภาพ  

ทุกแห่ง 

33. ร้อยละของโรงพยาบาล (รพศ./รพท./ 
     รพช.) ที่มีการจัดบริการคลินิกแพทย์ 
     แผนไทยคู่ขนาน OPD ปกติ  

ร้อยละ 70 

G8 : การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 
 34. ร้อยละ 80 ของโรงพยาบาลในเขต   

     สุขภาพมีการจัดท าแผนการเงิน การคลัง  
     และปฏิบัติตามแผน 

ร้อยละ 80 
  

35. โรงพยาบาลในเขตสุขภาพมีคะแนน
คุณภาพบัญชี มากกว่าร้อยละ 80 และ
ระบบบริหารการเงินการคลัง ร้อยละ 80 

ทุกแห่ง 

36. ประสิทธิภาพการบริหารการเงิน 
     สามารถควบคุมให้หน่วยบริการในพื้นที่ 
     มีปัญหาการเงินระดับ 7   

ไม่เกินร้อยละ 10 
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เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
37. โรงพยาบาลมีค่าดัชนีผู้ป่วยใน (CMI)  
     ของแต่ละระดับสถานบริการสุขภาพ 
     ตาม Service Plan ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 

ทุกแห่ง 

38. ร้อยละ 80 ของหน่วยบริการในพ้ืนที่มี  
     ต้นทุนต่อหน่วยเกินเกณฑ์เฉลี่ยกลุ่ม 
     ระดับบริการเดียวกัน 

ร้อยละ 20 

39. มูลค่าการจัดซื้อร่วม ยาและเวชภัณฑ์  
ที่ไม่ใช่ยา 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 

40. ร้อยละ 80 ของโรงพยาบาลมีต้นทุนต่อ
หน่วยไม่เกินที่ผ่าน หรือไม่เกินค่าเฉลี่ย
ของโรงพยาบาลในระดับเดียวกัน 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

41. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดเขต
สุขภาพที่ 10 ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงาน เฉพาะหลักฐานเชิงประจักษ์   

ทุกจังหวัด 

G9 : ภาคีเครือข่ายสุขภาพมีความเข้มแข็ง 
 42. ร้อยละของอ าเภอที่มีระบบสุขภาพ

ระดับอ าเภอ (District Health System 
: DHS) ที่เชื่อมโยงระบบบริการปฐมภูมิ
กับชุมชนและท้องถิ่น  อย่างมีคุณภาพ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 

43. ร้อยละของศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
44. คณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด

(อสธจ.) ทุกจังหวัดด าเนินงานตาม
อ านาจหน้าที่และแนวทางที่ก าหนดได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ทุกจังหวัด 

45. ร้อยละของเทศบาลทุกระดับมีระบบ
บริการอนามัยสิ่งแวดล้อมได้มาตรฐาน 
(EHA) 

ร้อยละ 50 
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4. มิติพัฒนาองค์กร 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
G10 : บุคลากรสาธารณสุขเพียงพอและมีสมรรถนะและมีความพึงพอใจในการท างาน 
 46. ร้อยละของสถานบริการสาธารณสุขมี

บุคลากรสาขาหลักเพียงพอ 

ร้อยละ 90 

47. ร้อยละของบุคลากรสาขาหลักผ่านเกณฑ์

การประเมินสมรรถนะหลักของ กพ. 

ร้อยละ 80 

48. ร้อยละของบุคลากรสาธารณสุขมีความ  

พึงพอใจในการท างานระดับสูง 

ร้อยละ 80 

G11 : มีการจัดการความรู้ในองค์กร 
 49. เขต, จังหวัด และศูนย์วิชาการมีการ

จัดการความรู้ในองค์กรอย่างน้อย 2 เรื่อง 

ทุกแห่ง 

50. หน่วยงานสาธารณสุขมีผลงานวิจัย/  

นวัตกรรม/ผลงานเด่น  

    - ศูนย์วิชาการแห่งละ 3 เรื่อง   

    - ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 2 เรื่อง   

    - โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลศูนย์     

3 เรื่อง      

    - โรงพยาบาลชุมชน/รพ.สต. 1 เรื่อง 
 

ร้อยละ 100 

G12 : ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
 51. เขตและจังหวัดมีระบบสารสนเทศท่ีมี

มาตรฐานเดียวกัน (Standard Data Set) 

และเชื่อมโยงกันทุกระดับ 

ทุกแห่ง 

52. ร้อยละของหน่วยบริการสาธารณสุข       

มีระบบฐานข้อมูลที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพ 

ร้อยละ 98 

G13 : สถานบริการมีอุปกรณ์ เครื่องมือที่เพียงพอและพร้อมใช้ 
 53. สถานบริการสาธารณสุขระดับ A, S, M1, 

M2, F1, P1 มีเครื่องมือ อุปกรณ์ ครบตาม
เกณฑ์มาตรฐาน Service Plan และ  
พร้อมใช้ 

ทุกแห่ง 
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 ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดและแนวทางการจัดเก็บข้อมูล เขตสุภาพท่ี 10 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
G14 : มีสิ่งแวดล้อมที่ดีและเอ้ือต่อสุขภาพ 
 54. ร้อยละของหน่วยงานสาธารณสุขมี

สถานที่ท างานน่าอยู่น่าท างาน (Healthy 
Workplace) ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ระดับพ้ืนฐาน 

ร้อยละ 50 

55. โรงพยาบาลระดับ A, S มีการจัดบริการ
อาชีวอนามัยและจัดบริการเวชกรรม
สิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ทุกแห่ง 

G15 : มีการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

56. จังหวัดชายแดนมีการด าเนินงานผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน IHR อย่างน้อย 4 จังหวัด 

4 จังหวัด 

57. จังหวัดและอ าเภอชายแดนมีการจัดตั้ง
ศูนย์ประสานงานความร่วมมืออาเซียน 

ทุกจังหวัด 

58. เขตและจังหวัดมีเครือข่ายระบบเฝ้าระวัง
โรคติดต่อชายแดนและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่
ครอบคลุมสถานบริการทุกระดับอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ทุกจังหวัด 

59. สถานบริการสาธารณสุขในจังหวัด
ชายแดนมีการเตรียมความพร้อมด้านการ
รักษาพยาบาลและการส่งต่อระหว่าง
ประเทศ 

4 จังหวัด 

สรุปตัวช้ีวัดการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2559 

 มิติประสิทธิผล   
 จ านวน 2 เป้าประสงค์ 4 ตัวชี้วัด (14 ตัวชี้วัดย่อย) 

 มิติคุณภาพบริการ 
 จ านวน 2 เป้าประสงค์ 6 ตัวชี้วัด  

 มิติประสิทธิภาพ 
 จ านวน 5 เป้าประสงค์ 35 ตัวชี้วัด 

 มิติพัฒนาองค์กร 
 จ านวน 6 เป้าประสงค์ 14 ตัวชี้วัด (14 ตัวชี้วัดย่อย) 

รวม 15 เป้าประสงค์ 59 ตัวช้ีวัด (69 ตัวช้ีวัดย่อย) 
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 ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดและแนวทางการจัดเก็บข้อมูล เขตสุภาพท่ี 10 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

รายละเอียดตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตสุขภาพที่ 10  
ปีงบประมาณ 2559 

1. มติิประสิทธิผล 

เป้าประสงค์ที่ 1 : G1 : ประชาชนมีสุขภาวะ 

ชื่อตัวชี้วัด 1. อัตราตายด้วยปัญหาส าคัญลดลง 
   1.1 อัตราตายจากโรคมะเร็งตับและท่อน้ าดี 

ค านิยาม ตายจากมะเร็งตับและท่อน้ าดี หมายถึง  ผู้ป่วยเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งตับและ
ท่อน้้าดีทีต่ามมรณะบัตร หรือหนังสือรับรองการตาย 

เกณฑ์เป้าหมาย ไม่เกิน 21 ต่อแสนประชากร 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย จ้านวนประชากรไทยตามทะเบียนราษฎร์ 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล เมื่อมีผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งตับและท่อน้้าดี 
แหล่งข้อมูล ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ นับรวมทุกกลุ่มวัย (การตายจากมรณะบัตรและ

หนังสือรับรองการตายของส้านักนโยบายและยุทธศาสตร์)  
รายการข้อมูล 1 A = จ้านวนตายด้วยโรคมะเร็งตับและท่อน้้าดีในช่วงเวลาที่เก็บข้อมูล  
รายการข้อมูล 2 B = จ้านวนประชากรกลางปีที่ผ่านมา 
สูตรค านวณตัวชี้วัด (A/B) X 100,000  
ระยะเวลาประเมิน ปีละ 2 ครั้ง   
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 ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดและแนวทางการจัดเก็บข้อมูล เขตสุภาพท่ี 10 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ชื่อตัวชี้วัด 1. อัตราตายด้วยปัญหาส าคัญลดลง 
   1.2 อัตราตายด้วยอุบัติเหตุจราจรทางถนน 

ค านิยาม    อุบัติเหตุทางถนน (รหัส ICD-10-TM = V01-V89) หมายถึง การตายจาก
อุบัติเหตุจราจรทางบก ไม่รวมทางน้้าและทางอากาศ  
   ผู้เสียชีวิต หมายถึง ผู้ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน นับตั้งแต่เกิดเหตุถึง 30 
วัน หลังเกิดเหตุ รวมการเสียชีวิตที่จุดเกิดเหตุ ระหว่างน้าส่ง รพ. ที่ห้องฉุกเฉิน 
ระหว่างส่งต่อ (Refer) กรณ ีAdmitted เสียชีวิตในตึกผู้ป่วยภายใน 24 ชม. และ
เสียชีวิตในตึกผู้ป่วยหลัง 24 ชม. จนถึง 30 วัน หลังเกิดเหตุ ทั้งนี้ให้นับข้อมูล 
รวมทุกกลุ่มอายุ  
   เป้าหมายของทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน (ปี 2554-2563) คือ  
ลดการตายจากอุบัติเหตุทางถนนลงร้อยละ 50 โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นไป 
ด้าเนินการมาแล้วเกือบ 3 ปี (ปี 2554-2556) แนวโน้มยังคงตัว มีเวลาที่จะ
ด้าเนินการอีก 7 ปีเท่านั้น หากตั้งเป้าต้องลดให้ได้ร้อยละ 50 ภายใน 7 ปี ต้อง
ด้าเนินการให้ได้เฉลี่ยร้อยละ 7-8 ต่อปี จึงจะบรรลุเป้าหมายทศวรรษฯ หรือคิด
เป็นลดลงปีละ 2 ต่อประชากรแสนคน โดยใช้ปี 2554 เป็นตัวตั้งต้น จนถึงปี
ท้ายๆ สถิติการตายจะลดลงอย่างช้า ๆ ถ้าไม่มีมาตรการใหม่ ๆ มาจัดการปัญหา 
รายละเอียดเป้าหมายดังตาราง  
ปี 54 ปี 55 ปี 56 ปี 57 ปี 58 ปี 59 ปี 60 ปี 61 ปี 62 ป ี63 
22 22 ไม่

ทราบ 
20 18 16 14 13 12 11 

 

เกณฑ์เป้าหมาย ไม่เกิน 16 ต่อแสนประชากร ในปี 2559 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย จ้านวนประชากรไทยทุกกลุ่มอายุ  
วิธีการจัดเก็บข้อมูล ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ (การตายจากมรณะบัตรและหนังสือรับรองการตาย 

ของส้านักนโยบายและยุทธศาสตร์)  
แหล่งข้อมูล ฐานข้อมูลการตายจากมรณะบัตรและหนังสือรับรองการตายของส้านักนโยบาย

และยุทธศาสตร์  
รายการข้อมูล 1 A = จ้านวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนทั้งหมด (V01-V89) ปี 2559 
รายการข้อมูล 2 B = จ้านวนประชากรกลางปี 2559 
สูตรค านวณตัวชี้วัด (A/B) X 100,000  
ระยะเวลาประเมิน ปีละ 2 ครั้ง  
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 ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดและแนวทางการจัดเก็บข้อมูล เขตสุภาพท่ี 10 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ชื่อตัวชี้วัด 1. อัตราตายด้วยปัญหาส าคัญลดลง 
   1.3 โรคหลอดเลือดหัวใจ 

ค านิยาม อัตราการตายด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจ หมายถึง จ้านวนตายด้วยโรคหลอด
เลือดหัวใจในช่วงเวลาเดียวกันต่อประชากรแสนคนในช่วงปีนั้น (รหัส ICD-10-
TM = I20-I25)  

เกณฑ์เป้าหมาย ไม่เกิน 23 ต่อแสนประชากร ในปี 2559 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย จ้านวนประชากรไทยตามทะเบียนราษฎร์  
วิธีการจัดเก็บข้อมูล เมื่อมีการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ (I20-I25)  
แหล่งข้อมูล ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ (การตายจากมรณะบัตรและหนังสือรับรองการตาย

ของส้านักนโยบายและยุทธศาสตร์) (นับรวมทุกกลุ่มวัย)  
รายการข้อมูล 1 A = จ้านวนการตายด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจตามรหัส I20-I25  
รายการข้อมูล 2 B = จ้านวนประชากรกลางปีในช่วงเวลาเดียวกัน  
สูตรค านวณตัวชี้วัด (A/B) X 100,000  
ระยะเวลาประเมิน ปีละ 1 ครั้ง ติดตามการเปลี่ยนแปลงทุก 3 เดือน  
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 ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดและแนวทางการจัดเก็บข้อมูล เขตสุภาพท่ี 10 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ชื่อตัวชี้วัด 1. อัตราตายด้วยปัญหาส าคัญลดลง 
   1.4 โรคหลอดเลือดสมอง 

ค านิยาม อัตราตายด้วยโรคหลอดเลือดสมอง หมายถึง ผู้ป่วยที่ถึงแก่ความตายและได้ 
รับการวินิจฉัยว่าตายด้วยโรคหลอดเลือดสมอง  
 โรคหลอดเลือดสมอง หมายถึง ประชาชนที่เจ็บป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมอง
ที่มีอาการสอดคล้องกับ Cerebrovascular Diseases ตามมาตรฐานการ
จ้าแนกโรคระหว่างประเทศขององค์กรอนามัยโลกฉบับที่ 10 ฉบับปรับปรุงโดย
ประเทศไทย (ICD-10-TM : International Classification of Diseases and 
Health Related Problems -10-Thailand Modification) รหัส I60-I69  

เกณฑ์เป้าหมาย ไม่เกิน 12 ต่อประชากรแสนคน  
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย จ้านวนประชากรไทยตามทะเบียนราษฎร์  
วิธีการจัดเก็บข้อมูล เมื่อมีการตายจากโรคหลอดเลือดสมอง  
แหล่งข้อมูล ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ (การตายจากมรณะบัตรและหนังสือรับรองการตาย 

ของส้านักนโยบายและยุทธศาสตร์)  
รายการข้อมูล 1 A = จ้านวนการตายด้วยโรคหลอดเลือดสมองตามรหัส  
รายการข้อมูล 2 B = จ้านวนประชากรกลางปีในช่วงเวลาเดียวกัน  
สูตรค านวณตัวชี้วัด (A/B) x 100,000  
ระยะเวลาประเมิน ปีละ 1 ครั้ง ติดตามการเปลี่ยนแปลงทุก 3 เดือน  
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 ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดและแนวทางการจัดเก็บข้อมูล เขตสุภาพท่ี 10 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ชื่อตัวชี้วัด 1. อัตราตายด้วยปัญหาส าคัญลดลง 
   1.5 อัตราตายด้วยโรคไตวาย  

ค านิยาม ตายด้วยโรคไตวาย หมายถึง จ้านวนผู้ที่ถึงแก่ความตายและได้รับการ
วินิจฉัยว่าตายด้วยโรคไตวาย หรือเป็นโรคที่อยู่ในรหัส N 18-19 (ICD 10 )  

เกณฑ์เป้าหมาย ไม่เกิน 20 ต่อประชากรแสนคน 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย จ้านวนประชากรไทยตามทะเบียนราษฎร์ 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล เมื่อมีการตายจากโรคด้วยโรคไตวาย 
แหล่งข้อมูล 1. ฐานข้อมูลการตายจากใบมรณะบัตร ส้านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 

2. ฐานข้อมูลในระบบคลังข้อมูลเบาหวานและความดันโลหิตสูงจังหวัด 
รายการข้อมูล 1 A = จ้านวนคนตายด้วยโรคไตวายตามใบมรณะบัตรหรือหนังสือรับรอง         

การตาย 
รายการข้อมูล 2 B = จ้านวนประชากรกลางปีที่ผ่านมา 
สูตรค านวณตัวชี้วัด (A/B) x 100,000  
ระยะเวลาประเมิน ปีละ 2 ครั้งติดตามการเปลี่ยนแปลงทุก 3 เดือน 
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 ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดและแนวทางการจัดเก็บข้อมูล เขตสุภาพท่ี 10 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ชื่อตัวชี้วัด 1. อัตราตายด้วยปัญหาส าคัญลดลง 
   1.6 อัตราส่วนมารดาตาย 

ค านิยาม การตายมารดา หมายถึง การตายของมารดาไทยตั้งแต่ขณะตั้งครรภ์ การ
คลอด และหลังคลอด 42 วัน หลังคลอดไม่ว่าอายุครรภ์จะเป็นเท่าใดหรือ
การตั้งครรภ์ที่ต้าแหน่งใดจากสาเหตุที่เกี่ยวข้องหรือก่อให้เกิดความรุนแรงขึ้น 
จากการตั้งครรภ์และหรือการดูแลรักษาขณะตั้งครรภ์และคลอด แต่ไม่ใช่จาก
อุบัติเหตุหรือสาเหตุที่ไม่เก่ียวข้องต่อการเกิดมีชีพแสนคน 

เกณฑ์เป้าหมาย ไม่เกิน 15 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย หญิงตั้งครรภ์ หญิงคลอด มารดาหลังคลอด 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล ใช้ข้อมูล 2 ฐาน สืบค้นมารดาตาย 

1. ข้อมูลการตายทะเบียนราษฎร์ กระทรวงมหาดไทย (สนย.) 
2. ฐาน 43 ประวัติการตั้งครรภ์ และการเข้ารักษาใน รพ. 

แหล่งข้อมูล 1. ฐานข้อมูลการตายจากทะเบียนราษฎร์ โดยส้านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
2. ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม 

รายการข้อมูล 1 A = จ้านวนมารดาตายระหว่างการตั้งครรภ์ การคลอด หลังคลอด 42 วัน
หลังคลอดในช่วงเวลาที่ก้าหนด 

รายการข้อมูล 2 B = จ้านวนการเกิดมีชีพทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน 
สูตรค านวณตัวชี้วัด (A/B) x 100,000  
ระยะเวลาประเมิน ทุก 3 เดือน 
เกณฑ์การประเมิน : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
ไม่เกิน 15 ต่อการเกิด 

มีชีพแสนคน 
ไม่เกิน 15 ต่อการเกิด 

มีชีพแสนคน 
ไม่เกิน 15 ต่อการเกิด 

มีชีพแสนคน 
ไม่เกิน 15 ต่อการเกิด 

มีชีพแสนคน 
 

 

วิธีการประเมินผล :  ส่วนกลางส้ารวจ และฐานข้อมูลการตายทะเบียนราษฎร์ โดยส้านักนโยบาย
และยุทธศาสตร์จังหวัดบันทึกในฐานข้อมูล 43 แฟ้ม น้ามาตรวจสอบจ้านวน
การตายความถูกต้องของข้อมูล 

เอกสารสนับสนุน :  ใบมรณะบัตร/ ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ 
ผู้รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล 

ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
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 ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดและแนวทางการจัดเก็บข้อมูล เขตสุภาพท่ี 10 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ชื่อตัวชี้วัด 1. อัตราตายด้วยปัญหาส าคัญลดลง 
   1.7 อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ าของเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี 

ค านิยาม เด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี หมายถึง เด็กแรกเกิดถึงเด็กที่มีอายุต่้ากว่า 15 ป ี
การจมน้ า หมายถึง การจมน้้าที่เกิดจากอุบัติเหตุ (W65-W74) ยกเว้นที่เกิด
จากการใช้ยานพาหนะ หรือการเดินทางทางน้้า และภัยพิบัติ 

เกณฑ์เป้าหมาย ไม่เกิน 6.5 ต่อประชากรเด็กอายุต่้ากว่า 15 ปี แสนคน 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย เด็กท่ีมีอายุต่้ากว่า 15 ปี 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล ฐานข้อมลูการตายทะเบียนราษฎร์ ส้านักนโยบายและยุทธศาสตร์                 

โดยส้านักโรคไม่ติดต่อ 
แหล่งข้อมูล 1. ฐานข้อมูลการตายจากทะเบียนราษฎร์โดยส้านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 

2. ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม โดยส้านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
รายการข้อมูล 1 A = จ้านวนเด็กอายุต่้ากว่า 15 ปี ที่เสียชีวิตจากการจมน้้า 
รายการข้อมูล 2 B = จ้านวนประชากรกลางปีของเด็ก อายุต่้ากว่า 15 ปี 
สูตรค านวณตัวชี้วัด (A/B) x 100,000 
ระยะเวลาประเมิน ปีละ 1 ครั้ง 
เอกสารสนับสนุน :  1. สถานการณก์ารป้องกันเด็กจมน้้า ปี 2555-2558 ของส้านักโรคไม่ติดต่อ 

2. แนวทางการด้าเนินงานป้องกันการจมน้้าในชุมชน 
3. สื่อเผยแพร่ (สื่อสิ่งพิมพ์และสื่อวีดีทัศน์) ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันเด็ก

จมน้้า ของส้านักโรคไม่ติดต่อ, กรมอนามัย และศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริม
และป้องกันการบาดเจ็บโรงพยาบาลรามาธิบดี 

4. ข้อมูลเพิ่มเติมที่ website ของส้านักโรคไม่ติดต่อ 
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /  
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

1. นางสุชาดา เกิดมงคลการ ส้านักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค      
โทรศัพท์ที่ท้างาน 02-590-3967 โทรศัพท์มือถือ 089-218-81589                     
E-mail: jew_suchada@hotmail.com 

2. นางสาวส้ม เอกเฉลิมเกียรติ ส้านักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค   
โทรศัพท์ที่ท้างาน 02-590-3967 โทรศัพท์มือถือ 089-130-3519           
E-mail: som_atat@yahoo.com 

3. ดร.สุพิชชา วงค์จันทร์ โทรศัพท์ที่ท้างาน 02-590-4413      
โทรศัพท์มือถือ 086-332-3600                                                   
E-mail: supitchawongchan15@gmail.com   

  กองออกก้าลังกายเพ่ือสุขภาพ กรมอนามัย 
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 ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดและแนวทางการจัดเก็บข้อมูล เขตสุภาพท่ี 10 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

เป้าประสงค์ที่ 2 : G2 : ประชาชนพึ่งตนเองด้านสุขภาพได้ 
 

ชื่อตัวชี้วัด 2. อัตราป่วยด้วยปัญหาส าคัญลดลง 
    2.1 โรคไข้เลือดออก 

ค านิยาม ไข้เลือดออก หมายถึง ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยครั้งสุดท้ายว่าป่วยด้วยโรค
ไข้เลือดออก  

ตัวช้ีวัด หน่วยวัด 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 
อัตราป่วยด้วยโรค
ไข้เลือดออกลดลง 

ร้อยละ 
≤4 5 10 15 ≥20 

 
เกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ 20 ของค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ประชากรตามฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์  
วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1. รายงานข้อมูลป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก 

2. รายงาน 506, รายงานสถานการณ์โรค 
แหล่งข้อมูล 1. ทะเบียนผู้ป่วยไข้เลือดออก 

2. รายงานการสอบสวนโรค, เอกสารเผยแพร่ 
3. หลักฐานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

รายการข้อมูล 1 A = ค่ามัธยฐานอัตราป่วยโรคไข้เลือดออกย้อนหลัง 5 ปี (ป ี2554 – 2558) 
รายการข้อมูล 2 B = อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกปี 2559 
สูตรค านวณตัวชี้วัด (A-B) x 100 

        A 
ระยะเวลาประเมิน ปีละ 2 ครั้ง   
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 ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดและแนวทางการจัดเก็บข้อมูล เขตสุภาพท่ี 10 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ชื่อตัวชี้วัด 2. อัตราป่วยด้วยปัญหาส าคัญลดลง 
    2.2 อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ในกลุ่มเสี่ยงสูงอยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนด 

ค านิยาม ผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ หมายถึง ผู้ที่มีระดับน้้าตาลในเลือดมากกว่า 126 
มก./ดล. และได้รับการวินิจฉัยครั้งแรกจากแพทย์ว่าป่วยเป็นเบาหวาน หรือ
เป็นโรคที่อยู่ในรหัส E 10-E 14 (ICD 10) 
กลุ่มเสี่ยงสูงต่อเบาหวาน (Pre-diabetes) หมายถึง ผู้ที่ได้รับการคัดกรอง
เบาหวาน และตรวจเลือด (Fasting Plasma Glucose (FPG) หรือ Fasting 
Capillary blood Glucose (FCG)) แล้วพบว่ามีระดับน้้าตาลในเลือด 100-
125 มก./ดล. ในปี 2558 

เกณฑ์เป้าหมาย อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ในกลุ่มเสี่ยงสูงเบาหวานไม่เกินร้อยละ 5 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ประชากรอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ตามฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1. ข้อมูลกลุ่มเสี่ยงสูงเบาหวานในปี 2558 

2. ผู้ป่วยเป็นเบาหวานรายใหม่ในปี 2559 
แหล่งข้อมูล 1. จากฐานข้อมูลในระบบคลังข้อมูลเบาหวาน 

2. จากชุดข้อมูล 21 แฟ้ม ที่ส่งออกจากฐานข้อมูลพื้นฐานของสถานบริการ
สาธารณสุขทุกแห่ง 

รายการข้อมูล 1 A = กลุ่มเสี่ยงสูงเบาหวาน 2559 ที่ป่วยเป็นโรคเบาหวาน 
รายการข้อมูล 2 B = กลุ่มเสี่ยงสูงเบาหวานในปี 2558 
สูตรค านวณตัวชี้วัด A x 100 

   B 
ระยะเวลาประเมิน ปีละ 1 ครั้ง ติดตามการเปลี่ยนแปลงทุกเดือน 
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 ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดและแนวทางการจัดเก็บข้อมูล เขตสุภาพท่ี 10 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ชื่อตัวชี้วัด 2. อัตราป่วยด้วยปัญหาส าคัญลดลง 
    2.3 อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่ในกลุ่มเสี่ยงสูงอยู่ในเกณฑ์ที่
ก าหนด 

ค านิยาม ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่  หมายถึง ผู้ที่มีระดับความดันโลหิต 
มากกว่า 140/90 มม.ปรอท และได้รับการวินิจฉัยครั้งแรกจากแพทย์ว่าป่วย
เป็นความดันโลหิตสูง หรือเป็นโรคที่อยู่ในรหัส I 10-I 15 (ICD 10) 
กลุ่มเสี่ยงสูงต่อความดันโลหิตสูง (Pre-hypertension) หมายถึง ผู้ที่ได้รับ
การคัดกรองโดยการวัดความดันโลหิต แล้วมีความดันโลหิต ซิสโตลิค 120-139 
มม.ปรอท และ/หรือ ความดันโลหิต ไดแอสโตลิค 80-89 มม.ปรอทในปี 2558 

เกณฑ์เป้าหมาย อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่ในกลุ่มเสี่ยงสูงความดันโลหิตสูงไม่เกิน 
ร้อยละ 10 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ประชากรอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ตามฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์  
วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1. ข้อมูลกลุ่มเสี่ยงสูงความดันโลหิตสูงในปี 2558 

2. ผู้ป่วยเป็นความดันโลหิตสงูรายใหม่ในปี 2559 
แหล่งข้อมูล 1. จากฐานข้อมูลในระบบคลังข้อมูลความดันโลหิตสูง 

2. จากชุดข้อมูล 21/43 แฟ้ม ที่ส่งออกจาจากฐานข้อมูลพื้นฐานของสถาน
บริการสาธารณสุขทุกแห่ง 

รายการข้อมูล 1 A = กลุ่มเสี่ยงสูงความดันโลหิตสูง ปี 2559 ที่ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง 
รายการข้อมูล 2 B = กลุ่มเสี่ยงสูงความดันโลหิตสูงในปี 2558 
สูตรค านวณตัวชี้วัด A x 100 

   B 
ระยะเวลาประเมิน ปีละ 1 ครั้ง  ติดตามการเปลี่ยนแปลงทุกเดือน 
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 ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดและแนวทางการจัดเก็บข้อมูล เขตสุภาพท่ี 10 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ชื่อตัวชี้วัด 2. อัตราตายด้วยปัญหาส าคัญลดลง 
    2.4 ร้อยละของทารกแรกเกิดน้ าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม 

ค านิยาม ทารกแรกเกิดน้ าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม หมายถึง ทารกเกิดมีชีพที่ได้รับ
การชั่งน้้าหนักภายใน 24 ชั่วโมงหลังคลอด และมีน้้าหนักแรกเกิดน้อยกว่า 
2,500 กรัม   

เกณฑ์เป้าหมาย ไม่เกินร้อยละ 7 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ทารกเกิดมีชีพตามรายงานการคลอด (ก.2) 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล จากรายงานการคลอด (ก.2) 
แหล่งข้อมูล จากรายงาน JHCIS, รายงานการคลอด (ก.2) โดยจัดเก็บข้อมูลทุกเดือน 
รายการข้อมูล 1 A = จ้านวนทารกเกิดมีชีพน้้าหนักแรกเกิดน้อยกว่า 2,500 กรัม ในช่วงเวลาที่

ก้าหนด 
รายการข้อมูล 2 B = จ้านวนทารกเกิดมีชีพที่ได้รับการชั่งน้้าหนักทั้งหมดในช่วงเวลาที่ก้าหนด 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  A X100 

    B 
ระยะเวลาประเมิน ปีละ 2 ครั้ง 
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 ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดและแนวทางการจัดเก็บข้อมูล เขตสุภาพท่ี 10 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ชื่อตัวชี้วัด 2. อัตราป่วยด้วยปัญหาส าคัญลดลง 
    2.5 ร้อยละการตั้งครรภ์ซ้ าในวัยรุ่นอายุ 15 – 19 ปี 

ค านิยาม การตั้งครรภ์ซ้ าในวัยรุ่นอายุ 15 – 19 ปี หมายถึง ปีวัยรุ่นอายุ 15-19 ปีที่มา
คลอดหรือแท้งบุตรและเป็นการตั้งครรภ์ครั้งที่  2 ขึ้นไปต่อจ้านวนวัยรุ่น             
อายุ 15-19 ปี ที่มารับบริการด้วยเรื่องคลอดหรือแท้งบุตรทั้งหมด 

เกณฑ์เป้าหมาย ไม่เกินร้อยละ 10 ภายในปี 2561 
ระดับผลการด้าเนินการ ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ) 

A (5.00) ≤ 10.0 
B (4.00) 10.1-14.9 
C (3.00) 15.0-17.5 
D (2.00) 17.6-19.9 
E (1.00) > 20.0 

 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย หญิงตั้งครรภ์อายุ 15–19 ปี ที่มารับบริการด้วยเรื่องคลอดหรือแท้งบุตร          
ในระหว่างปีที่ท้าการเก็บข้อมูล 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูลจากหญิงตั้งครรภ์ อายุ 15–19 ปี ที่มารับบริการด้วยเรื่อง
คลอดหรือแท้งบุตรในสถานบริการสาธารณสุข 

แหล่งข้อมูล โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่ง 
รายการข้อมูล 1 A = จ้านวนหญิงอายุ 15–19 ปีที่มารับบริการด้วยเรื่องคลอดหรือแท้งบุตร 

และเป็นการตั้งครรภ์ครั้งที่ 2 ขึ้นไป 
รายการข้อมูล 2 B = จ้านวนหญิงอายุ 15–19 ปี ที่มารับบริการด้วยเรื่องคลอดหรือแท้งบุตร

ทั้งหมด 
สูตรค านวณตัวชี้วัด (A/B) X 1,000  
ระยะเวลาประเมิน ทุก 3 เดือน 
หน่วยงานประมวลผล
และจัดท าข้อมูล 

ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

ผู้รับผิดชอบการรายงาน
ผลการด าเนินการ 

1. ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
2. เขตสุขภาพ 
3. ส้านักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย 
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เป้าประสงค์ที่ 2 : G2 : ประชาชนพึ่งตนเองด้านสุขภาพได้ 
ชื่อตัวชี้วัด 3. ต าบลจัดการสุขภาพผ่านเกณฑ์ระดับดีมากขึ้นไป 
ค านิยาม      ต าบลจัดการสุขภาพ หมายถึง ต้าบลที่มีกระบวนการสร้างสุขภาพที่ให้

ความส้าคัญกับการพัฒนาบทบาทภาคประชาชนท้องถิ่นและทุก ๆ ภาคส่วน  
ในท้องถิ่น ที่มีการบูรณาการร่วมกัน ช่วยกันค้นหา หรือก้าหนดปัญหา
สุขภาพ ก้าหนดอนาคต ด้าเนินกิจกรรมการพัฒนาด้านสุขภาพ และมาตรการ
ทางสังคม รวมทั้งนวัตกรรมต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง ด้วยความตั้งใจ เต็มใจ มี
จิตส้านึกสาธารณะ โดยเน้นกระบวนการการมีส่วนร่วมและเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้
เ พ่ือลดปัจจัยเสี่ยง (3 อ. 2 ส.) และโรควิถีชีวิต 5 โรค ได้แก่ เบาหวาน     
ความดันโลหิตสูง หัวใจ หลอดเลือดสมอง และมะเร็ง 
     มาตรฐานที่ก าหนด หมายถึง เกณฑ์การประเมินกระบวนการพัฒนา          
ที่ก้าหนดขึ้นเพ่ือใช้เป็นกรอบในการด้าเนินงานและวัดผลส้าเร็จของต้าบล
จัดการสุขภาพ ประกอบด้วย 5 ระดับ คือ ระดับพ้ืนฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี 
ระดับดีมาก และระดับดีเยี่ยมแบ่งระดับมาตรฐาน เป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
1) การพัฒนาทีมสุขภาพต าบล (ระดับพื้นฐาน) 
  1.1 มีองค์ประกอบเครือข่ายที่เข้าร่วมทีมสุขภาพต้าบลจากหลายภาคส่วน 
 1.2 มีการสร้างและพัฒนาทีมเครือข่ายสุขภาพต้าบล โดยก้าหนดเป้าหมาย
ของการพัฒนาร่วมกัน และบทบาทของแต่ละภาคส่วนที่ชัดเจน 
  1.3 มีการพัฒนาศักยภาพทีมสุขภาพต้าบล  ในเรื่องการจัดท้าแผนสุขภาพ
ต้าบล โดยใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ หรืออ่ืน ๆ โดยกระบวนการจัดท้าแผน
อย่างมีส่วนร่วม และใช้เกณฑ์หมู่บ้านจัดการสุขภาพประกอบการพัฒนา 
  1.4 มีการพัฒนาความรู้  อสม.  ในเรื่องการดูแลสุขภาพตามกลุ่มวัย         
โรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่เกิดจากวิถีชีวิต ได้แก่ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง  
โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็ง และหลักสูตรนักจัดการสุขภาพ 
2) การพัฒนากระบวนการจัดท าแผนสุขภาพต าบล (ระดับพัฒนา)     
(ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับพื้นฐานครบทุกข้อ) 
  2.1 มีการค้นข้อมูลสถานะสุขภาพของชุมชน เพ่ือสร้างการรับรู้ และเข้ามา         
มีส่วนร่วมในการจัดท้าแผนสุขภาพต้าบล 
  2.2 มีการจัดท้าแผนสุขภาพต้าบล โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้า
ร่วมในการวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพของชุมชน และร่วมจัดท้าแผนสุขภาพต้าบล 
โครงการและกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ เพื่อการแก้ปัญหาด้วยกระบวนของชุมชน 
  2.3 มีการระดมทรัพยากร ทุน และภูมิปัญญาท้องถิ่นจากชุมชนมาใช้
สนับสนุนโครงการ และกิจกรรมที่ก้าหนดไว้  
  2.4 มีการสื่อสารแผนงาน / โครงการแก่ผู้เกี่ยวข้องรับรู้เพื่อน้าไปสู่การปฏิบัติ 
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3) การขับเคลื่อนแผนสุขภาพต าบลสู่การปฏิบัติ (ระดับดี)               
(ผ่านเกณฑ์การประเมินในดับพื้นฐาน และระดับพัฒนาครบทุกข้อ) 
   3.1 มีชุมชน/ท้องถิ่นเป็นพลังส้าคัญขับเคลื่อนแผนสุขภาพต้าบล/โครงการ/
กิจกรรม อย่างมีความรู้สึกเป็นเจ้าของและเข้ามามีส่วนร่วมด้วยความเต็มใจ 
   3.2 มีกิจกรรมเชิงรุกในหมู่บ้าน/ชุมชน ตามแผนสุขภาพต้าบล เช่น การ
ส่งเสริมสุขภาพ (3 อ. 2 ส. ตามกลุ่มวัย) การเฝ้าระวังโรค/เฝ้าระวังพฤติกรรม
สุขภาพวิถีชีวิต การคัดกรองการคุ้มครองผู้บริโภค โดยมี อสม. แกนน้าชุมชน 
เป็นก้าลังส้าคัญในการขับเคลื่อนครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 
   3.3 มี อสม. นักจัดการสุขภาพ ที่ได้รับการอบรม และมีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ อย่างน้อยร้อยละ 20 ของผู้ได้รับการอบรม  
   3.4 มีหมู่บ้านที่ผ่านเกณฑ์การประเมินหมู่บ้านจัดการสุขภาพอย่างน้อย  
ร้อยละ 70 
4) ต าบลมีระบบการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง (ระดับดีมาก) (ผ่านเกณฑ์
การประเมินในระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา และระดับดี ครบทุกข้อ) 
   4.1 มีข้อมูลที่จ้า เป็นเพ่ือใช้ในการติดตามประเมินผล และรายงาน
ความก้าวหน้าให้ชุมชนรับรู้อย่างต่อเนื่อง 
   4.2 มีกระบวนการติดตามและควบคุม ก้ากับ การบริหารจัดการ การพัฒนา
ต้าบลจัดการสุขภาพ ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างสม่้าเสมอ 
   4.3 มีการสรุปประเมินผล เพ่ือปรับกระบวนการ/ กิจกรรม/ โครงการ 
   4.4 มีผลลัพธ์ของการพัฒนา เช่น มีมาตรการทางสังคม การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการสุขภาพที่เหมาะสม 
5) ต าบลจัดการสุขภาพต้นแบบ (ระดับดีเยี่ยม) (ผ่านเกณฑ์การประเมินใน
ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี และระดับดีมาก ครบทุกข้อ) 
   5.1 มีวิทยากรชุมชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพความเป็นครู หรือวิทยากร
กระบวนการ วิทยากรต้นแบบในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
   5.2 มีการสรุปบทเรียนการพัฒนา การจัดการความรู้ และนวัตกรรมสุขภาพ
ชุมชน ที่น้าไปสู่การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการฟื้นฟูสุขภาพ 
   5.3 มีการพัฒนาศูนย์เรียนรู้สุขภาพชุมชน เช่น โรงเรียนนวัตกรรมสุขภาพ
ชุมชน/โรงเรียน อสม. ที่มีหลักสูตรเป็นไปตามความต้องการของชุมชน รวมทั้ง
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในชุมชนและระหว่างชุมชน 
  5.4 มีการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การพัฒนาระหว่างชุมชนหรือต้าบลอ่ืน ๆ 
อย่างกว้างขวาง 

เกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ 60 
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ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ทุกต้าบลในเขตสุขภาพที่ 10 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1. ประเมินต้าบลจัดการสุขภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน โดย รพ.สต.และภาคี

เครือข่าย 
2. ประเมินต้าบลจัดการสุขภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยคณะกรรมการ
ประเมินต้าบลจัดการสุขภาพตามเกณฑ์มาตรฐานระดับอ้าเภอ 
3. สุ่มประเมินต้าบลที่มีการจัดการสุขภาพตามเกณฑ์มาตรฐานระดับดีมาก   
ขึ้นไป อ้าเภอละ 1 ต้าบล 

แหล่งข้อมูล 1. เอกสารสรุปผลการประเมินต้าบลจัดการสุขภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
2. การบันทึกข้อมูลในโปรแกรมต้าบลจัดการสุขภาพทาง                         
Website  :  Thaiphc.net 
3. การออกติดตามสุ่มประเมิน 

ประเภทข้อมูล สะสม 
รายการข้อมูล 1 A = จ้านวนต้าบลที่ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับดีมากขึ้นไป 
รายการข้อมูล 2 B = จ้านวนต้าบลทั้งหมด 
สูตรค านวณตัวชี้วัด       A x 100  

         B 
ระยะเวลาประเมิน ปีละ 1 ครั้ง   
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ชื่อตัวชี้วัด 4. ร้อยละประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรมด้านสุขภาพระดับดีมากเพิ่มขึ้น 
ค านิยาม พฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง หมายถึง การปฏิบัติตัวเพ่ือการดูแลสุขภาพได้อย่าง

ถูกต้องตามแนวทางท่ีก้าหนด จ้าแนกตามกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ 
1) กลุ่มเด็กและเยาวชน มุ่งเน้นพฤติกรรมตามแนวทางสุขบัญญัติแห่งชาติ 
2) กลุ่มประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป มุ่งเน้นพฤติกรรม 3 อ. 2 ส. ได้แก่ พฤติกรรม 
การออกก้าลังกาย การบริโภคอาหาร การจัดการความเครียด การสูบบุหรี่                       
และการดื่มสุรา 

เกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ 5 
ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

ประชาชนคนไทยทุกสิทธิหลักประกันสุขภาพในพ้ืนที่รับผิดชอบที่อาศัยอยู่จริง         
ในพ้ืนที่ จ้าแนกออกเป็น 2 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 
  1) กลุ่มเด็กและเยาวชนอายุ 7-18 ปี ในสถานศึกษา 
  2) กลุ่มประชาชนอายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล สุ่มประเมินโดยใช้แบบส้ารวจในพื้นที่เป้าหมาย บันทึกในโปรแกรมของกองสุขศึกษา
หรือโปรแกรมประยุกต์อ่ืน ๆ 

แหล่งข้อมูล สุ่มประเมิน 
ประเภทข้อมูล สะสม 
รายการข้อมูล 1 A1 = จ้านวนเด็กและเยาวชนคนไทยที่อาศัยอยู่จริงในพ้ืนที่ อายุ 7-18 ปี                   

ในสถานศึกษาท่ีมีพฤติกรรมสุขภาพถูกต้องตามเกณฑ์ท่ีก้าหนด (ระดับดีมาก) 
รายการข้อมูล 2 A2 = จ้านวนประชาชนคนไทยที่อาศัยอยู่จริงในพ้ืนที่ อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป            

ที่มีพฤติกรรมสุขภาพท่ีถูกต้องตามเกณฑ์ที่ก้าหนด (ระดับดีมาก) 
รายการข้อมูล 3 B1 = จ้านวนเด็กและเยาวชนคนไทยที่อาศัยอยู่จริงในพ้ืนที่ อายุ 7-18 ปี                 

ในสถานศึกษาพ้ืนที่เป้าหมายที่สุ่มส้ารวจทั้งหมด 
รายการข้อมูล 4 B2 = จ้านวนประชาชนคนไทยที่อาศัยอยู่จริงในพ้ืนที่ อายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป              

ในพ้ืนที่เป้าหมายที่สุ่มส้ารวจทั้งหมด 
สูตรค านวณตัวชี้วัด 1.       hb1  =  A1 x 100 

                        B1 
2.       hb2 =    A2  X 100 
                        B2 
3.     
 
 

ระยะเวลาประเมิน ปีละ 1 ครั้ง 
รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน 

ผลการส้ารวจพฤติกรรมสุขภาพเขตสุขภาพที่ 10 ปี 2558 = ร้อยละ 51.46 

 

HB    =     (hb1 + hb2)  
   2 
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รายละเอียดตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตสุขภาพที่ 10  
ปีงบประมาณ 2559 

2. มติิคุณภาพบริการ 

G3 : หน่วยงานสาธารณสุขได้รับการรับรองมาตรฐาน 

ชื่อตัวชี้วัด 5. โรงพยาบาลของรัฐผ่าน HA ขั้น 3 
ค านิยาม 
 
 
 
 
 

 

โรงพยาบาลของรัฐผ่าน HA ขั้น 3 หมายถึง การที่โรงพยาบาลมีการ
พัฒนาคุณภาพหน่วยบริการ เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการที่มีมาตรฐานตาม
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ซึ่งผลการประเมิน    
มี 3 ระดับ คือ ผ่านเกณฑ์การประเมิน HA ขั้นที่ 1 ผ่านเกณฑ์ประเมิน HA  
ขั้นที่ 2 และรับรอง HA 

การพัฒนาบันไดขั้นที ่1 
- มีการน าเอาปัญหาที่เกิดข้ึนในโรงพยาบาลมาทบทวนเพื่อแก้ไข/ป้องกัน 
- มีการทบทวนคุณภาพ/ปัญหา/เหตุการณ์ส าคัญ 
- ปฏิบัติตามแนวทางป้องกัน ปัญหาที่ก าหนด 
- มีความครอบคลุมปัญหาที่เคยเกิดขึ้น 
- หลักคิดส าคัญ คือ ท างานประจ าให้ดี มีอะไรให้คุยกัน ขยันทบทวน 
การพัฒนาบันไดขั้นที ่2 

- มีการวิเคราะห์เป้าหมายและกระบวนการอย่างเป็นระบบ 
- มีกระบวนการ QA/CQI สอดคล้องกับเป้าหมายหลักของหน่วยงาน 
- มีมาตรฐาน HA ที่จ าเป็นและปฏิบัติได้ไม่ยาก 
- ครอบคลุมกระบวนการส าคัญทั้งหมด 
- หลักคิดส าคัญ เป้าหมายชัดเจน วัดผลได้ ให้คุณค่า อย่ายึดติด 
การพัฒนาบันไดขั้น 3  

- ประเมินระดับปฏิบัติตามมาตรฐาน HA และการวัดผลลัพธ์ของงาน  
- การเรียนรู้ในทุกระดับ/มีเครื่องชี้วัดคุณภาพที่ดีข้ึน    
- มีมาตรฐาน HA ครบถ้วน/มีการเชื่อมโยง กระบวนการและระบบงาน 
- หลักคิดส าคัญ คือ Core Value ทั้ง 5 กลุ่ม (ทิศทางน า ผู้รับผล  
คนท างาน การพัฒนา พาเรียนรู้) 

เกณฑ์เป้าหมาย เพ่ิมข้ึนร้อยละ 50 ของที่เหลือ 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย โรงพยาบาลในสังกัด สป. ทุกระดับ 
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วิธีการจัดเก็บข้อมูล จัดเก็บเอกสารจากหนังสือแสดงผลการประเมิน หรือ การรับรอง จากสถาบัน
รับรองคุณภาพหน่วยบริการ 

แหล่งข้อมูล หนังสือแสดงผลการประเมิน หรือ การรับรอง จากสถาบันรับรองคุณภาพ
หน่วยบริการ 

รายการข้อมูล 1 A  =  จ านวน รพ.ในสังกัด สป. ทั้งหมดที่ผ่านเกณฑ์ HA ขั้น 3 ในปีปัจจุบัน 
รายการข้อมูล 2 B  =  จ านวน รพ.ในสังกัด สป. ทั้งหมดท่ียังไม่ผ่านเกณฑ์ 
สูตรค านวณตัวชี้วัด A X100 

   B 
ระยะเวลาประเมิน ปีละ 1  ครั้ง 
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ชื่อตัวชี้วัด 6. ร้อยละของหน่วยงานบริหาร (สนข., สสจ., สสอ.) ผ่านเกณฑ์ PMQA 
ระดับพื้นฐาน 

ค านิยาม หน่วยงานบริหาร หมายถึง ส านักงานเขตสุขภาพ, ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด และส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management 
Quality Award : PMQA) เป็นกรอบการบริหารจัดการองค์การ ที่ส านักงาน 
ก.พ.ร. ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ส่วนราชการน าไปใช้ในการประเมินองค์การด้วย
ตนเองที่ครอบคลุมภาพรวมในทุกมิติ เพ่ือยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการให้
เทียบเท่ามาตรฐานสากล โดยมุ่งเน้นให้หน่วยงานราชการปรับปรุงองค์การอย่างรอบ
ด้านและอย่ างต่อ เนื่ องครอบคลุมทั้ ง  7 หมวดคือ  (1) การน าองค์การ                      
(2) การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ (3) การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้   ส่วนเสีย (4) การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้  (5) การมุ่งเน้น
บุคลากร (6) การมุ่งเน้นมุ่งระบบปฏิบัติการ และ (7) ผลลัพธ์การด าเนินการ 

เกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ 60 ของหน่วยงานบริหาร ( สนข., สสจ., และ สสอ.) ผ่านเกณฑ์  
PMQA ระดับพ้ืนฐาน 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย สนข., สสจ., และ สสอ. ในเขตสุขภาพที่ 10  
วิธีการจัดเก็บข้อมูล รายงานผลการด าเนินงาน PMQA  
แหล่งข้อมูล รายงานผลการด าเนินงาน PMQA  
รายการข้อมูล 1 A =  จ านวนหน่วยงานบริหารที่ผ่านเกณฑ์ PMQA ( สนข., สสจ., และ สสอ.) 

       ในพ้ืนที ่
รายการข้อมูล 2 B =  จ านวนหน่วยงานบริหารทั้งหมด ( สนข., สสจ., และ สสอ.)  ในพื้นที่ 
สูตรค านวณตัวชี้วัด ( A/B ) x 100 
การขับเคลื่อน ปี 2559      แผนการขับเคลื่อนฯ หน่วยงานบริหาร เขตสุขภาพที่ 10 ปี 2559-2560 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ประกาศเป็นวาระเขต  18 มิย.58 สนข. 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างาน  ตค.58  

สนข., สสจ., 
สสอ. 

3. จัดท ารายงานลักษณะส าคัญขององค์การ  ตค.-พย58 
4. เลือก KPI ผลลัพธ์จากหมวด 1-7  
   หมวดละ 1 ตัวชี้วัด 

 ธค.58 

5. ประเมินตนเองเทียบเกณฑ์ FLV.2  
   ตามโปรแกรม  ตรวจประเมนิ 

มค.59 สนข., สสจ., 
สสอ. 

6. ตรวจประเมินภายใน Site Visit คร้ังที่ 1 มค.-กพ.59 สบรส., สนข.  
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การขับเคลื่อน ปี 2559 
         (ต่อ) 

     แผนการขับเคลื่อนฯ หน่วยงานบริหาร เขตสุขภาพที่ 10 ปี 2559-2560 
กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

7. จัดท าแผนพัฒนาหน่วยงานเพื่อปิด GAP  กพ.59 สนข., สสจ., 
สสอ. 8. Self certify FL  กค.-กย.59 

9. ตรวจประเมินภายใน Site Visit ครั้งที่ 2 กค.-กย.59 สบรส. สนข. 

10. รายงานผลรอบ 12 เดือน  ก.ย.59 
11. รับตรวจประเมินจากผู้ตรวจประเมิน
ภายนอก 

ตค.-พย.59 ทีมตรวจ
ประเมิน 

12. แจ้งผลการตรวจประเมินจากผู้ตรวจ
ประเมินภายนอก 

ธค.59 ถึง 
มค.60 

สบรส./กพร. 

 
เกณฑ์การประเมิน : ระบุเกณฑ์/ระดับการท างานที่คาดหวังแต่ละไตรมาส 

รอบ  3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12  เดือน 
1. แต่งตั้ง
คณะกรรมการ 
คณะท างาน 
2. จัดท ารายงาน
ลักษณะส าคัญของ
องค์การ 
3. เลือกตัวชี้วัดผลลัพธ์ 

1. ประเมินตนเองเทียบ
เกณฑ์ FLV.2 
2. แผนพัฒนา
หน่วยงานเพื่อปิด GAP 
3. ข้อมูลรองรับ Site 
Visit 1 

1. ด าเนินการตามแผน 
2. Self Certify FL 

1. ข้อมูลรองรับ Site 
Visit 2 
2. รายงานผลรอบ  
12 เดือน 
3. แผนปี 60 

 

เอกสารสนับสนุน 1. เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ.2558 
2. เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพ้ืนฐาน ฉบับที่ 2 

ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด    

(ระดับเขต) 

นางเรียมรัตน์ รักเสมอวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
โทรศัพท์ 045-242994 / โทรสาร 045-242972  
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-3900510 E Mail : Riamrat03@gmail.com 
กลุ่มอ านวยการ ส านักงานเขตสุขภาพที่ 10 
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ชื่อตัวชี้วัด 7. ร้อยละของ รพ.สต. ผ่านมาตรฐาน  PCA ขั้น 3 
ค านิยาม/ค าอธิบาย PCA : ขั้นที่ 1 รู้จักตนเอง 

1. รู้จักตนเอง ทราบปัญหาสุขภาพ และความเสี่ยงที่ส าคัญ และมีการจัดการ
ปัญหาตามความเสี่ยงที่ส าคัญ 1. ประเมินตนเองในหมวด P หมวด 3 หมวด 6 
ข้อ 6.1.1, 6.1.2 
2. ประเมินและจัดระบบพัฒนาปัญหาสุขภาพท่ีพบบ่อย (Common Health 
Problem ) 
PCA : ขั้นที่ 2 วิเคราะห์หาสาเหตุ มีแนวทางมาตรการแก้ไขปัญหาความเสี่ยง
ที่ส าคัญ รวมทั้งปัญหาและความเสี่ยงที่ส าคัญ ได้รับการแก้ไข  
1. ประเมินตนเองหมวด 3 หมวด 6 และหมวด 7 หรือหมวด 1, 2, 4, 5, 6 
และ 7 
2. จัดท าแผนพัฒนาปัญหาที่พบบ่อยในพ้ืนที่ 
PCA : ขั้นที่ 3 เชื่อมโยงผลงานและผลลัพธ์สอดคล้องกับสภาพปัญหาของ
พ้ืนที่ และมีระบบงานและแนวทางที่ส าคัญ มีการน าเอามาตรฐาน PCA สู่การ
ปฏิบัติ จนเกิดผลลัพธ์ที่ดี 
1. มีการประเมินที่เชื่อมโยงกับผลลัพธ์ มีแผนงานที่เป็นระบบ (Preventive 
action) 
2. มีผลลัพธ์แสดงได้ 
PCA : ขั้นที่ 4 มีการน ามาตรฐาน PCA สู่การปฏิบัติครบทุกหมวด มีผลลัพธ์/
แนวโน้มที่ดีข้ึน 
1. ประเมินตนเองครบ 
2. มีผลลัพธ์ค่าเฉลี่ยบางระบบดี 
PCA : ขั้นที่ 5 มีผลลัพธ์อยู่ในระดับดีและบางระบบสามารถเป็นแบบอย่างที่ดี 
1. มีการประเมินครบ 
2. ผลลัพธ์ในระดับดี 

เกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ  75 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย รพ.สต. ทุกแห่ง 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล รายงาน รพ.สต. ที่มีผลการประเมิน PCA ในขั้นที่ 3 
แหล่งข้อมูล รายงานผลการประเมิน รพ.สต. ที่มีผลการประเมิน PCA 
รายการข้อมูล 1 A = จ านวน รพ.สต. ที่มีผลการประเมินผ่าน PCA ในขั้นที่ 3 
รายการข้อมูล 2 B = รพ.สต. ทั้งหมด 
สูตรค านวณตัวชี้วัด ( A/B ) X 100 
ระยะเวลาประเมิน 1  ครั้งต่อปี 
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ชื่อตัวชี้วัด 8.  ร้อยละของห้องปฏิบัติการของหน่วยบริการทุกระดับผ่านคุณภาพ               
และมาตรฐานการบริการ 

ค านิยาม ห้องปฏิบัติการของหน่วยบริการทุกระดับ หมายถึง ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
ของโรงพยาบาลห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล และศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

เกณฑ์เป้าหมาย 1. รพ. ร้อยละ 100 
2. รพ.สต. ร้อยละ 60 

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

รพท./รพช./ศสม./รพ.สต.  

วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1. ประเมินตนเองตามแบบประเมินโดย  
   1.1 รพ. ใช้เกณฑ์สภาวิชาชพี  
   1.2 รพ.สต. ใช้เกณฑ์กระทรวง 
2. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดรวบรวมข้อมูล และส่งต่อให้
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
3. รายงานการตรวจประเมินรับรองจากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ (LAB) 
4. รายงานการตรวจประเมินจากสภาเทคนิคการแพทย์ (LA) 

แหล่งข้อมูล 1. แบบตรวจติดตามและประเมินผลตามเกณฑ์มาตรฐาน LA 
2. แบบตรวจติดตามและประเมินผลตามเกณฑ์มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข 

ประเภทข้อมูล สะสม 
รายการข้อมูล 1 A = จ านวนห้องปฏิบัติการใน รพ.ที่ผ่านการประเมินเกณฑ์คุณภาพและมาตรฐาน 

การบริการ  
รายการข้อมูล 2 B = จ านวนโรงพยาบาลทั้งหมด 
รายการข้อมูล 3 C = จ านวนห้องปฏิบัติการในรพ.สต.ที่ผ่านการประเมินเกณฑ์คุณภาพและ 

มาตรฐานการบริการ 
รายการข้อมูล 4 D = จ านวน รพ.สต.ทั้งหมด 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  1.      A x 100  

             B 
2.      C x 100  
             D 

ระยะเวลาประเมิน ปีละ 1  ครั้ง   
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ชื่อตัวชี้วัด 9. ห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย ของโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ 
งานบริการรังสีวินิจฉัย 

ค านิยาม ห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย หมายถึง ห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยของโรงพยาบาล
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

เกณฑ์เป้าหมาย ทุกแห่ง 
ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

โรงพยาบาลทุกแห่ง  

วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1. ประเมินตนเองตามแบบประเมิน 
2. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดรวบรวมข้อมูลและส่งต่อให้
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
3. รายงานการตรวจประเมินรับรองจากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 

แหล่งข้อมูล แบบการตรวจติดตามและประเมินผลตามเกณฑ์และแนวทางการพัฒนางานรังสี
วินิจฉัยโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

ประเภทข้อมูล สะสม 
รายการข้อมูล 1 A = จ านวนห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยของโรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนา

คุณภาพงานบริการรังสีวินิจฉัย 
รายการข้อมูล 2 B = จ านวนห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยของโรงพยาบาลทั้งหมด 
สูตรค านวณตัวชี้วัด       A x 100  

          B 
ระยะเวลาประเมิน ปีละ 2 ครั้ง (มีนาคม, กันยายน) 
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G4 : ประชาชนมีความพึงพอใจ 

ชื่อตัวชี้วัด 10. ร้อยละของหน่วยบริการผ่านเกณฑ์การประเมินความพึงพอใจของ 
ผู้รับบริการ 

ค านิยาม 1. หน่วยบริการ หมายถึง โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการหมายถึงร้อยละของประชาชนที่เข้ารับบริการและมี
ความพึงพอใจต่อการให้บริการจากหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในด้าน 
   1.1 สถานที่สิ่งแวดล้อม 
   1.2 เครื่องใช้อุปกรณ ์
   1.3 สิ่งของหรือวัสดุรวมทั้งข้อมูลข่าวสารที่ให้บริการ 
   1.4 คุณสมบัติคุณลักษณะและบุคลิกของผู้ปฏิบัติงาน 
   1.5 วิธีการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
   1.6 พฤติกรรมบริการ (Service behavior) 
3. การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในหน่วยบริการหมายถึงการประเมิน
ความพึงพอใจผู้รับบริการในแผนกผู้ป่วยนอกแผนกผู้ป่วยในตามแนวทางหรือวิธีการ
ประเมินมาตรฐานบริการของกระทรวงสาธารณสุข 
4. เครื่องมือที่ใช้ประเมิน โรงพยาบาลใช้แบบประเมินของส านกัการพยาบาล            
และโรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพต าบลใช้แบบประเมินของ PCA 
5. คะแนนความพึงพอใจที่ได้ต้องไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 

เกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ 90 
ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

รพ.และ รพ.สต.ทุกแห่ง 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1. ประเมินตามแบบประเมิน 
- โรงพยาบาลใช้แบบประเมินของส านักการพยาบาล 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลใช้แบบประเมินของ PCA 

2. สุ่มประเมนิจากการสัมภาษณ์ผู้รับบริการ 
แหล่งข้อมูล 1. แบบประเมิน    2. รายงาน 
ประเภทข้อมูล สะสม 
รายการข้อมูล 1 A = จ านวนหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

ร้อยละ 85 ขึ้นไป  
รายการข้อมูล 2 B = จ านวนหน่วยบริการทั้งหมด 
สูตรค านวณตัวชี้วัด         A x 100  

            B 
ระยะเวลาประเมิน ปีละ 2 ครั้ง (กุมภาพันธ์, กรกฎาคม) 
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รายละเอียดตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตสุขภาพที่ 10 

ปีงบประมาณ 2559 

3. มิติประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์ที่ 5 : G5 : ระบบส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรคมีประสิทธิภาพ 

ชื่อตัวชี้วัด 11. เด็กไทยกลุ่มเสี่ยงได้รับการคัดกรองพัฒนาการ และเด็กที่สงสัยพัฒนาการ
สงสัยล่าช้า ได้รับการส่งต่อ 

ค านิยาม     เด็กไทยกลุ่มเสี่ยง หมายถึง เด็กไทยอายุ 0–5 ปี ที่แรกเกิดมีภาวะขาด
ออกซิเจน ที่คะแนน Apgar score ที่ 1 นาที น้อยกว่า 7 คะแนน หรือ มีน้้าหนัก
แรกเกิดน้อยกว่า 2,500 กรัม ไม่ว่าจะคลอดที่อายุครรภ์เท่าไหร่ก็ตาม 
    พัฒนาการสงสัยล่าช้า หมายถึง เด็กไทยกลุ่มเสี่ยงที่คัดกรองพัฒนาการด้วย
เครื่องมือ DAIM ในทุกช่วงอายุ และไม่ผ่านการประเมินตั้งแต่ 1 ข้อขึ้นไป 
    เด็กที่สงสัยพัฒนาการสงสัยล่าช้า ได้รับการส่งต่อ หมายถึง เด็กไทยกลุ่ม
เสี่ยงทีพั่ฒนาการสงสัยล่าช้าและได้รับการส่งต่อ ต่อเด็กไทยกลุ่มเสี่ยงที่พัฒนาการ
สงสัยล่าช้าทุกราย 
    เครื่องมือที่ใช้ในการคัดกรอง คือ DAIM (Developmental Assessment 
for Intervention Manual) 

เกณฑ์เป้าหมาย ได้รับการคัดกรองทุกช่วงอายุ ร้อยละ 100 และส่งต่อสงสัยล่าช้า ร้อยละ 100 
ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

เด็กไทยกลุ่มเสี่ยงอายุ 0-5 ปี ทุกช่วงอายุ 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1. บันทึกผลการคัดกรอง ตามแบบฟอร์มที่ส้านักงานเขตสุขภาพท่ี 10 ก้าหนด 
2. บันทึกผลการคัดกรอง ลงใน 43 แฟ้ม 

แหล่งข้อมูล รายงานการคัดกรอง จากสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ 
รายการข้อมูล 1 A = จ้านวนเด็กไทยกลุ่มเสี่ยง 0-5 ปี ที่ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการทุกช่วง

อายุ และมีพัฒนาการสงสัยล่าช้า 

รายการข้อมูล 2 B = จ้านวนเด็กไทยกลุ่มเสี่ยง 0-5 ปี ที่ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการทุกช่วง
อายุ ทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน 

สูตรค านวณตัวชี้วัด (A/B) x 100  
ระยะเวลาประเมิน ปีละ 4 ครั้ง  (3 , 6 , 9 และ 12 เดือน) 
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เกณฑ์การประเมิน : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน      รอบ 12 เดือน 

1. มีแผนงาน/โครงการ
แก้ไขปัญหาในพ้ืนที ่
2. มี ระบบข้อมูลการ  
คัดกรองพัฒนาการและ
ภาวะการเจริญเติบโต 

1. มีผลงานการคัดกรอง
พัฒนาการเด็กกลุ่มเสี่ยง
ทุกช่ ว งอายุ  พบเด็กที่
พัฒนาการสงสัยล่ าช้ า 
ร้อยละ 20 และได้รับการ
ส่งต่อ ร้อยละ 100 
2. เด็กกลุ่มเสี่ยงทุกราย 
ได้รับการประเมินภาวะ
โภชนาการ 

1. มีผลงานการคัดกรอง
พัฒนาการเด็กกลุ่มเสี่ยง
ทุกช่วงอายุ พบเด็กที่
พัฒนาการสงสัยล่าช้า 
ร้อยละ 20 และได้รับ
การส่งต่อ ร้อยละ 100 
2. เด็กกลุ่มเสี่ยงทุกราย 
ได้รับการประเมินภาวะ
โภชนาการ และได้รับ
การแก้ไขภาวะ         
ทุพโภชนาการทุกราย 

1. เด็กกลุ่มเสี่ยงที่สงสัย
ล่าช้า ได้รับการกระตุ้น
พัฒนาการทุกราย ด้วย
เครื่อง TIDA 4I 
2. เด็กกลุ่มเสี่ยงทุกราย 
ได้รับการประเมินภาวะ
โภชนาการ และได้รับ    
การแก้ไข 
ภาวะทุพโภชนาการ  
หรือส่งต่อเพ่ือแก้ไข 
ปัญหา   

 

วิธีการประเมินผล :  ผลงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายทุก 3 เดือน 
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ 
/ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

1. นางมลุลี แสนใจ นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการพิเศษ ศูนย์อนามัยที่ 10
โทรศัพท์ : 081-0757447 

ผู้รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

1. นางสาวไปยดา วิรัศมี พยาบาลวิชาชีพช้านาญการ ศูนย์อนามัยที่ 10    
โทรศัพท์ : 088-5941753    
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ชื่อตัวชี้วัด 12. เด็กไทยกลุ่มปกติ ได้รับการคัดกรองพัฒนาการและเด็กที่พบพัฒนาการ  
สงสัยล่าช้า ได้รับการส่งต่อ 

ค านิยาม      เด็กไทยกลุ่มปกติ หมายถึง เด็กไทยอายุ 0-5 ปี ที่แรกเกิดมีน้้าหนักตั้งแต่ 
2,500 กรัม และไม่มีภาวะขาดออกซิเจนเมื่อแรกเกิด      
     พัฒนาการสงสัยล่าช้า หมายถึง เด็กไทยกลุ่มปกติที่คัดกรองพัฒนาการด้วย
เครื่องมือ DSPM ในช่วงอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือนแล้ว ไม่ผ่านการประเมิน
ตั้งแต่ 1 ข้อขึ้นไป  
     เด็กที่สงสัยพัฒนาการสงสัยล่าช้า ได้รับการส่งต่อ หมายถึง เด็กไทยกลุ่ม
ปกติท่ีได้รับการคัดกรองโดยบุคลากรสาธารณสุข ในช่วงอายุ 9, 18, 30 และ 42 
เดือน ที่พัฒนาการสงสัยล่าช้า และได้รับการส่งต่อ เด็กไทยกลุ่มปกติที่พัฒนาการ
สงสัยล่าช้าทุกราย 
     เครื่องมือที่ใช้ในการคัดกรอง คือ DSPM (Developmental Surveillance 
and Promotion Manual)  

เกณฑ์เป้าหมาย ความครอบคลุมของการคัดกรอง ร้อยละ 90 และส่งต่อสงสัยล่าช้า ร้อยละ 100 

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

เด็กปกติ อายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ทั้งหมดในเขตรับผิดชอบ 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1. ใช้ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม ส้านักนโยบายและยุทธศาสตร์ /ส้านักตรวจและ
ประเมินผล 
2. บันทึกผลการคัดกรอง ตามแบบฟอร์มที่ส้านักงานเขตสุขภาพท่ี 10 ก้าหนด 

แหล่งข้อมูล รายงานการคัดกรอง จากสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ 
รายการข้อมูล 1 A = จ้านวนเด็กปกติอายุ 9, 18, 30 และ 42 ด. ที่ได้รับการตรวจคัดกรอง

พัฒนาการตามเกณฑ์อายุ 
รายการข้อมูล 2 B = จ้านวนเด็กปกติ อายุ 9, 18, 30 และ 42 ด. ในเขตรับผิดชอบทั้งหมด 
สูตรค านวณตัวชี้วัด ( A /B) x 100 
ระยะเวลาประเมิน ทุก 3 เดือน โดยทีมนิเทศงานและตรวจราชการกระทรวง, กรมอนามัย 
เกณฑ์การประเมิน : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
1. มีแผนงาน/โครงการ
แก้ไขปัญหาในพื้นที ่

2. มีระบบข้อมูลการคัด
กรองพัฒนาการและ
ภาวะการเจริญเติบโต 

1. มีผลงานการคัดกรอง
พัฒนาการเด็กกลุ่มเสี่ยง
ทุกช่วงอายุ พบเด็กที่
พัฒนาการสงสัยลา่ชา้ 
ร้อยละ 20 และได้รับการ

1. มีผลงานการคัดกรอง
พัฒนาการเด็กกลุ่มเสี่ยง
ทุกช่วงอายุ พบเด็กที่
พัฒนาการสงสัยลา่ชา้ 
ร้อยละ 20 และได้รับ

1. เด็กกลุ่มเสี่ยงที่สงสัย
ล่าชา้ ได้รบัการกระตุ้น
พัฒนาการทุกราย ด้วย
เครื่อง TIDA 4I 
2. เด็กกลุ่มเสี่ยงทุกรายได้
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ส่งต่อ ร้อยละ 100 
2. เด็กกลุ่มเสี่ยงทุกราย 
ได้รับการประเมนิภาวะ
โภชนาการ 

การส่งต่อ ร้อยละ 100 
2. เด็กกลุ่มเสี่ยงทุกราย 
ได้รับการประเมนิภาวะ
โภชนาการ และได้รับ
การแก้ไขภาวะ         
ทุพโภชนาการทุกราย 

รับการประเมินภาวะ
โภชนาการ และได้รับการ
แก้ไขภาวะทุพโภชนาการ
หรือส่งต่อเพื่อแก้ไขปัญหา   

 

วิธีการประเมินผล :  ผลงานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย 
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ 
/ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

1. นางมลุลี  แสนใจ นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการพิเศษ ศูนย์อนามัยที่ 10
โทรศัพท์ : 081-0757447 
2. นางสาวไปยดา  วิรัศมี พยาบาลวิชาชีพช้านาญการ ศูนย์อนามัยที่ 10   
โทรศัพท์ : 088-5941753    
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ชื่อตัวชี้วัด 13. เด็กนักเรียนมีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน 

ค านิยาม      1. เด็กนักเรียน หมายถึง เด็กที่มีอายุตั้งแต่ 5 ปี จนถึง 14 ปี (โดยเริ่ม
นับตั้งแต่อายุ 5 ปี 1 วัน – 14 ปี 11 เดือน 29 วัน)  
     2. ภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน หมายถึง น้้าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง > + 2 
S.D. โดยใช้กราฟแสดงเกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโตของกรมอนามัย ปี 2542  
     3. โรงเรียนระดับประถมศึกษาทุกสังกัด หมายถึง โรงเรียนระดับประถม
ศึกษา หรือ โรงเรียนระดับประถมศึกษาขยายโอกาส สังกัดส้านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) สังกัดส้านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) สังกัดส้านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) ได้แก่ โรงเรียนสาธิตในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (อปท.) และสังกัดกรุงเทพมหานคร (กทม.)  

 

เกณฑ์เป้าหมาย 1. ภายในปี 2560 ไม่เกินร้อยละ 10  
2. ภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนลดลง ร้อยละ 0.5 ต่อปี เมื่อเทียบกับสถานการณ์เดิม  
(เฉพาะพ้ืนที่ที่มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน น้อยกว่าร้อยละ 10 ทุกระดับ)  

 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย เด็กอายุ 5-14 ปี ในโรงเรียนระดับประถมศึกษา หรือระดับประถมศึกษาขยาย
โอกาสทุกสังกัด  

 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล ระบบฐานข้อมูล 43 แฟ้ม ส้านกันโยบายและยุทธศาสตร ์กระทรวงสาธารณสุข  
 

แหล่งข้อมูล ระบบรายงาน HDC ส้านักนโยบายและยุทธศาสตร,์ และส้านักงานสาธารณสุข
จังหวัด  

 

รายการข้อมูล 1 A = จ้านวนเด็กอายุ 5-14 ปี ที่มีภาวะเริ่มอ้วน + ภาวะอ้วน   
รายการข้อมูล 2 B = จ้านวนเด็กอายุ 5-14 ปี ที่ชั่งน้้าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด  

 

สูตรค านวณตัวชี้วัด (A/B) x 100  
 

ระยะเวลาประเมิน วิเคราะห์และสรุปผล ปีละ 2 ครั้ง โดยจัดเก็บข้อมูล 2 ภาคเรียน คือ :  
ภาคเรียนที่ 1 ระยะเวลาของการชั่งน้้าหนัก 2 เดือน (พ.ค., มิ.ย.)  
     - พ้ืนที่ลงข้อมูลในระบบระยะเวลา 3 เดือน คือ พ.ค., มิ.ย., ก.ค.  
     - ส่วนกลางจะตัดข้อมูลรายงาน ณ วันที่ 1 ส.ค.  
ภาคเรียนที่ 2 ระยะเวลาของการชั่งน้้าหนัก 2 เดือน (ต.ค., พ.ย.)  
     - พ้ืนที่ลงข้อมูลในระบบระยะเวลา 3 เดือน คือ ต.ค., พ.ย., ธ.ค.  
     - ส่วนกลางจะตัดข้อมูลรายงาน ณ วันที่ 1 ม.ค.   

วิธีการประเมินผล :       ขั้นตอนที่ 1 จังหวัดจัดตั้งคณะกรรมการและจัดท้าแผนลดปัญหาภาวะอ้วน
ในเด็กนักเรียนระดับเขต ระดับจังหวัดโดย Project Manager : PM จังหวัด  
     ขั้นตอนที่ 2 จังหวัดมีฐานข้อมูลจ้านวน และรายชื่อโรงเรียนในพ้ืนที่ ที่มี
ปัญหาภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนในเด็กวัยเรียน > ร้อยละ 10  
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   ขั้นตอนที่ 3 จังหวัดมีรายงานการชั่งน้้าหนัก วัดส่วนสูง เพ่ือประเมินภาวะ
โภชนาการและคัดกรองเด็กกลุ่มเสี่ยง ปีละ 2 ครั้ง  
          3.1 รายงานรอบที่ 1 โดยน้าเข้าข้อมูลสถานการณ์ในช่วง 3 เดือน คือ 
พ.ค., มิ.ย., ก.ค. ในภาคเรียนที่ 1 และส่งสรุปผลภาวะโภชนาการมายัง สนย. 
ส่วนกลางจะตัดข้อมูลรายงาน วันที่ 1 ส.ค.  
          3.2 รายงานรอบที่ 2 โดยน้าเข้าข้อมูลสถานการณ์ในช่วง 3 เดือน คือ 
ต.ค., พ.ย., ธ.ค. ในภาคเรียนที่ 2 และส่งสรุปผลภาวะโภชนาการมายัง สนย. 
ส่วนกลางจะตัดข้อมูลรายงาน ณ วันที่ 1 ม.ค.  
     ขั้นตอนที่ 4 จังหวัดมีการถ่ายทอดแนวทางการคัดกรอง ส่งต่อ เด็กอ้วน
กลุ่มเสี่ยง และตรวจ obesity sign 1) รอบคอด้า 2) นั่งหลับ 3) นอนกรน 4) 
ประวัติเจ็บป่วยครอบครัว จากสถานศึกษา สถานบริการสาธารณสุข (Service 
Plan) และคลินิก DPAC ในพ้ืนที่รับผิดชอบ  
     ขั้นตอนที่ 5 จังหวัดมีการน้าแผนการเรียนรู้ในกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่ม
เวลารู้ เรื่อง Food for fun (โภชนาการ) และ Fun for fit (การออกก้าลังกาย) 
ไปใช้เพื่อลดปัญหาภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนในโรงเรียนเป้าหมาย อย่างน้อย 5 
กิจกรรม และสนับสนุนคู่มือการด้าเนินงาน ให้กับโรงเรียนเป้าหมาย และสถาน
บริการสาธารณสุขในพ้ืนที่  
     ขั้นตอนที่ 6 จังหวัดมีรายงานจ้านวนนักจัดการน้้าหนักในเด็กวัยเรียน 
(Smart Kids Coacher) (ครู ข.) และแกนน้าด้านการจัดการน้้าหนักในเด็ก   
วัยเรียน (Smart Kids Leader) ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพและทักษะ  

เอกสารสนับสนุน : 
 

1. คู่มือการควบคุมและป้องกันภาวะโภชนาการเกินในเด็กนักเรียน  
2. แนวทางการคัดกรอง ส่งต่อ เด็กอ้วนกลุ่มเสี่ยงในสถานศึกษา สถานบริการ

สาธารณสุขและคลินิก DPAC  
3. แนวทางการควบคุมป้องกันภาวะอ้วนในเด็กนักเรียน  
4. แนวทางการจัดค่ายลดน้้าหนักกินพอดีไม่มีอ้วน  
5. หนังสืออยากผอม...มาลองทาดู “ดูแลหุ่นสวยด้วยตัวเอง”ส้าหรับเด็กวัยเรียน

และวัยใส  
6. หนังสือผักผลไม้สีรุ้ง  
7. หนังสือข้อแนะน้าการออกก้าลังกายส้าหรับเด็กวัยเรียน  
8. แผ่นพับ กินพอดี ไม่มีอ้วน  
9. แผ่นพับ ผักผลไม้สีรุ้ง  
10. แผ่นพับ โตขึ้นหุ่นดีไม่มีอ้วน  
11. แผ่นพับ การออกก้าลังกายส้าหรับนักเรียน  
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ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ 
/ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

1. ดร.แพทย์หญิงสายพิณ โชติวิเชียร  
โทรศัพท์ : 02 590 4329 โทรศัพท์มือถือ 083-017-9638  
โทรสาร : 02-590-4339 E-mail : saipin.c@anamai.mail.go.th  
2. นางสาวพรวิภา ดาวดวง  
โทรศัพท์ : 02-590-4334 โทรศัพท์มือถือ : 081-611-5020  
E-mail : siribongkot.d@anamai.mail.go.th  
3. นางสาวใจรัก ลอยสังเคราะห์  
โทรศัพท์ : 02-590-4329 โทรศัพท์มือถือ : 081-534-6007  
E-mail : jairak.l@anamai.mail.go.th  
กลุ่มควบคุมป้องกันด้านโภชนาการ ส้านักโภชนาการ กรมอนามัย  

ผู้บันทึกข้อมูล  
(ระดับส่วนกลาง)  

กองแผนงาน กรมอนามัย  
โทรศัพท์ : 02-590-4301  

หน่วยงานประมวลผล
และ  
จัดท าข้อมูล  
(ระดับส่วนกลาง)  

นางกอบกาญจน์ มหัทธโน  
โทรศัพท์ส้านักงาน : 02-590-4336 โทรศัพท์มือถือ : 089-451-0554  
โทรสาร : 02-590-4339 E-mail : kobkarn.m@anamai.mail.go.th  
นางสาวสุรีย์รัตน์ พิพัฒน์จารุกิตติ์  
โทรศัพท์ส้านักงาน : 02-590-4336 โทรศัพท์มือถือ : 086-732-1398  
โทรสาร : 02-590-4339 E-mail : sureerat.pi@anamai.mail.go.th  
กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ ส้านักโภชนาการ กรมอนามัย  

ผู้รายงานผลการ
ด าเนินงาน  
 

นางสาวพรวิภา ดาวดวง  
โทรศัพท์ส้านักงาน : 02-590-4334 โทรศัพท์มือถือ : 081-611-5020  
โทรสาร : 02-590-4339 E-mail : siribongkot.d@anamai.mail.go.th  
กลุ่มควบคุมป้องกันด้านโภชนาการ ส้านักโภชนาการ กรมอนามัย  
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ชื่อตัวชี้วัด 14. เด็กไทยมีความฉลาดทางสติปัญญาเฉลี่ย  
ค านิยาม     เด็กไทย หมายถึง เด็กนักเรียนที่ก้าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษา     

ปีที่ 1 ในโรงเรียนสังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) 
ส้านักงานคณะกรรมการส่ ง เสริมการศึกษาเอกชน  (สช . )  ส้ านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.)  
ใน 5 จังหวัด เขตสุขภาพที่ 10 
     ความฉลาดทางสติปัญญาเฉลี่ย หมายถึง ค่าที่แสดงความสามารถของ
สมองในภาพรวม ซึ่งเกิดจากการใช้เครื่องมือวัดความสามารถทางสติปัญญาให้
ได้ใกล้เคียงศักยภาพจริงมากที่สุด (ค่ากลางที่เป็นมาตรฐานสากล = 100)  

เกณฑ์เป้าหมาย ผลส้ารวจระดับสติปัญญาเด็กนักเรียนไทยเพ่ิมขึ้นจากปี 2554 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย เด็กนักเรียนที่ก้าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนสังกัด

ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ส้านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ส้านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ใน 5 จังหวัด เขตสุขภาพที่ 10 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล จากผลส้ารวจระดับสติปัญญาเด็กนักเรียนไทยปี 2559 
แหล่งข้อมูล กรมสุขภาพจิต 
รายการข้อมูล 1 A = ผลส้ารวจระดับสติปัญญาเด็กนักเรียนไทยปี 2559 
รายการข้อมูล 2 B = ผลส้ารวจระดับสติปัญญาเด็กนักเรียนไทยปี 2554 

หมายเหตุ ผลการส้ารวจระดับสติปัญญาเด็กนักเรียนไทยปี 2554 
             จ. ศรีสะเกษ     =   ร้อยละ 97.44 
             จ. ยโสธร         =   ร้อยละ 97.08 
             จ. มุกดาหาร     =   ร้อยละ 96.95 
             จ. อ้านาจเจริญ  =   ร้อยละ 96.29 
             จ. อุบลราชธานี  =   ร้อยละ 93.51 

สูตรค านวณตัวชี้วัด A – B 
ระยะเวลาประเมิน ปีงบประมาณ 2559  
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ชื่อตัวชี้วัด 15. ร้อยละโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์การประเมินโรงพยาบาลมาตรฐาน
อนามัยแม่และเด็กตามเกณฑ์ของจังหวัด 

วัตถุประสงค์      พัฒนาระบบบริการอนามัยแม่และเด็กที่ ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
โรงพยาบาลมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก 

ค านิยาม      โรงพยาบาลมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก หมายถึง โรงพยาบาล           
ที่จัดระบบบริการอนามัยแม่และเด็กที่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานประเมิน
โรงพยาบาลมาตรฐานอนามัยแม่และเด็กของกรมอนามัย ตั้งแต่ระยะตั้งครรภ์  
คลอด หลังคลอด และผลการด้าเนินงานบรรลุผลลัพธ์ตามเกณฑ์ของจังหวัด  
ทั้ง 5 ข้อ ดังนี้ 
     1. มารดาตายไม่เกิน 15 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน 
     2. ทารกแรกเกิดขาดออกซิเจน ไม่เกิน 25 ต่อพันการเกิดมีชีพ   
     3. อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
     4. เด็กแรกเกิดถึง 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85  
        (DSPM, DAIM) 
     5. ร้อยละของทารกแรกเกิดน้้าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัมไม่เกินร้อยละ 7 

เกณฑ์เป้าหมาย ทุกแห่ง 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย โรงพยาบาลของรัฐทุกแห่ง 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1. ประเมินโดยทีมประเมินระดับจังหวัด/ระดับเขต 

2. รพ./รพ.สต. บันทึกข้อมูลในฐานข้อมูล 43 แฟ้ม  
3. โรงพยาบาลบันทึกในรายงาน ก.2  

แหล่งข้อมูล ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม, ผลการประเมิน 
รายการข้อมูล 1 A = จ้านวนโรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
รายการข้อมูล 2 B = จ้านวนโรงพยาบาลทั้งหมด 
สูตรค านวณตัวชี้วัด (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมิน เดือนละ 1 ครั้ง 
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ชื่อตัวชี้วัด 16. ร้อยละประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งตับและท่อน้ าดี 
ค านิยาม      ประชากรกลุ่มเสี่ยงได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งตับและท่อน้ าดี 

หมายถึง ประชากรอายุ 40 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในภาคอีสานมากกว่า 20 ปี  
ได้รับการคัดกรองโดยวาจา และหากมีปัจจัยเสี่ยงข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ จะต้อง
ได้รับการคัดกรองต่อด้วยการตรวจอัลตร้าซาวน์  ได้แก่  
     1. มีประวัติตรวจพบไข่พยาธิใบไม้ในตับ  
     2. มีญาติสายตรงป่วย หรือเสียชีวิตจากโรคมะเร็งตับหรือท่อน้้าดี   
     3. มีประวัติป่วยเป็นโรคไวรัสตับอักเสบชนิดบี และ 
     4. มีประวัติป่วยเป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง หรือ ตับแข็ง 

เกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ 80 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ประชากรทั้งชายและหญิง อายุ 40 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในภาคอีสานมากกว่า   

20 ปี ที่มีปัจจัยเสี่ยง 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล จากการรายงานของส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขต 
แหล่งข้อมูล ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขต 
รายการข้อมูล 1 A = จ้านวนประชากรอายุ 40 ปีขึ้นไป และอาศัยอยู่ในภาคอีสานมากกว่า 20 ปี 

ได้รับการคัดกรองโดยวาจา ที่ได้รับการคัดกรองด้วยการตรวจอัลตร้าซาวน์ 
รายการข้อมูล 2 B = จ้านวนประชากรอายุ 40 ปีขึ้นไป และอาศัยอยู่ในภาคอีสานมากกว่า 20 ปี 

ที่มีปัจจัยเสี่ยงทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน 
สูตรค านวณตัวชี้วัด (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมิน ปีละ 2 ครั้ง โดยส้านักงานเขตสุขภาพที่ 10 
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ชื่อตัวชี้วัด 17. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานได้รับการคัดกรองเบาหวานเข้าจอประสาทตา  
ค านิยาม      การคัดกรองเบาหวานเข้าจอประสาทตา หมายถึง ผู้ป่วยเบาหวานที่มารับ

บริการที่โรงพยาบาลได้รับการตรวจจอประสาทตาโดยละเอียด จากจักษุแพทย์ 
หรือคัดกรองด้วย Fundus Camera อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง  

เกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ 60  
ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้ป่วยเบาหวานความดัน ที่รับบริการ รพศ./รพท./รพช. สังกัดส้านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล สรุปรายงานข้อมูลจากส้านักงานสาธารณสุขจังหวัด  
แหล่งข้อมูล 1. ข้อมูลส้านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

2. ข้อมูลส้านักงานสาธารณสุขจังหวัด  
รายการข้อมูล 1 A = จ้านวนผู้ป่วยเบาหวานทีไ่ด้รับการตรวจจอประสาทตา อย่างน้อยปีละ 1 

ครั้ง  
รายการข้อมูล 2 B = จ้านวนผู้ป่วยเบาหวานทีม่ารับบริการรักษาในโรงพยาบาล (คน)  
สูตรค านวณตัวชี้วัด (A/B) X 100  
ระยะเวลาประเมิน ปีละ 1 ครั้ง  
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ชื่อตัวชี้วัด 18. ร้อยละของคลินิก NCD คุณภาพ  
ค านิยาม      คลินิก NCD คุณภาพ หมายถึง คลินิก/ศูนย์/เครือข่ายของคลินิกในสถาน

บริการ ที่เชื่อมโยงในการบริหารจัดการและด้าเนินการทางคลินิกให้เกิด
กระบวนการ ป้องกัน ควบคุม และดูแลจัดการโรคเรื้อรังแก่บุคคลที่เข้ามารับการ
วินิจฉัยโรค กลุ่มเสี่ยงสูงมาก และกลุ่มป่วยเพ่ือการดูแลลดปัจจัยเสี่ยง/โอกาส
เสี่ยง รักษา ควบคุมความรุนแรงของโรค เพ่ิมความสามารถการจัดการตนเอง 
และส่งต่อการรักษาดูแลที่จ้าเป็นในระหว่างทีมใน/และเครือข่ายการบริการ        
      องค์ประกอบหลัก 6 องค์ประกอบ ได้แก่  
      1) มีทิศทางและนโยบาย  
      2) มีการปรับระบบและกระบวนการบริการ  
      3) จัดบริการเชื่อมโยงชุมชน   
      4) มีระบบสนับสนุนการจัดการตนเอง  
      5) มีระบบสนับสนุนการตัดสินใจ และ  
      6) มีระบบสารสนเทศ  
เกณฑ์ผลลัพธ์การรักษาดูแลผู้ป่วย คลินิก NCD ติดตามผลการป้องกันและการ
จัดการดูแลทั้งโดยการใช้ยาและไม่ใช้ยา ในการลดเสี่ยง ลดโอกาสเสี่ยง ลดโรค
และภาวะแทรกซ้อน ได้แก่  
       1) ประเมินความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk)  
       2) การลดปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ป่วย  
       3) การคัดกรองการสูบบุหรี่  
       4) การคัดกรองภาวะซึมเศร้า ประเมินภาวะเครียดและการติดสุรา  
       5) ผู้ป่วย DM/HT ควบคุมระดับน้้าตาล/ระดับความดันโลหิตได้ดี              
ตามเป้าหมายในแต่ละระยะของโรค  
       6) การคัดกรองภาวะแทรกซ้อน  
       7) คุณภาพการดูแลรักษา/ ส่งต่อผู้ที่มีภาวะแทรกซ้อน และ/หรือมีปัญหา 
การควบคุมไม่ได้ดีตามเป้าหมายอย่างต่อเนื่องติดกัน สุ่มเสี่ยงต่อการเกิด
ภาวะแทรกซ้อนรุนแรง เช่น ไตเสื่อม เป็นต้น  
       8) ลดการนอนโรงพยาบาลไม่ได้คาดการณ์ล่วงหน้า (unexpected 
admission rate)  
       9) ลดอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรคเรื้อรัง  
     10) ลดอัตราการเสียชีวิต ที่สัมพันธ์โดยตรงจากโรคเรื้อรัง  

เกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ 70  
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ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

โรงพยาบาลศูนย์, โรงพยาบาลทั่วไป, โรงพยาบาลชุมชน  
 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล สุ่มส้ารวจประเมินเชิงคุณภาพปีละ 1 ครั้ง  
แหล่งข้อมูล จากการส้ารวจของ สคร. (ทีมนิเทศงานของเขตสุขภาพ) 
รายการข้อมูล 1 A = จ้านวน รพศ., รพท., รพช. ทีป่ระเมินผ่านเกณฑ์คลินิก NCD คุณภาพ  
รายการข้อมูล 2 B = จ้านวน รพศ., รพท., รพช. ทั้งหมดในเขตสุขภาพ 
สูตรค านวณตัวชี้วัด (A/B) x 100  
ระยะเวลาประเมิน ปีละ 1 ครั้ง  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
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ชื่อตัวชี้วัด 19. ร้อยละโรงพยาบาลชุมชนที่ให้การดูแลด้านสังคมจิตใจที่มีคุณภาพ
เชื่อมโยงกับระบบบริการตามกลุ่มวัย  

ค านิยาม      โรงพยาบาลชุมชนให้บริการดูแลด้านสังคมจิตใจที่มีคุณภาพและเชื่อมโยงกับ
ระบบบริการตามกลุ่มวัย หมายถึง การส่งเสริมหรือสนับสนุนให้หน่วยบริการระดับ
โรงพยาบาลชุมชนมีการจัดบริการดูแลช่วยเหลือทางสังคมจิตใจที่มีคุณภาพในกลุ่ม
วัยรุ่น วัยท้างาน โดยมีองค์ประกอบคุณภาพครบทั้ง 3 ด้าน คือ 
     1. ด้านบุคลากร : มีผู้รับผิดชอบ/ทีมดูแลด้านสังคมจิตใจที่ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพเพื่อรองรับการให้บริการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต
ตามประเด็นปัญหาส้าคัญของกลุ่มวัย ตาม ๔ ประเด็นของปัญหา เช่น ตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่น, ความรุนแรง,  สุรา/ยาเสพติด, โรคเร้ือรัง 
     2. ด้านบริการ : มีการจัดบริการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต
ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ ส้าหรับกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง โดยใช้กระบวนการให้การดูแลด้าน
สังคมจิตใจ และ/หรือการให้การปรึกษาในประเด็นปัญหาตั้งครรภ์ในวัยรุ่น       
ความรุนแรง สุรา/ยาเสพติด โรคเรื้อรัง การบริการเชิงรุก เป็นการให้บริการนอก
หน่วยงาน (Out Reach) โดยเชื่อมโยงกับเครือข่ายในพื้นที่ เพื่อการส่งเสริม
สุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต เช่น การรณรงค์ให้ความรู้ การเผยแพร่
ความรู้สุขภาพจิตแก่ชุมชน การคัดกรองและเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตในชุมชน   
การจัดกิจกรรมในชุมชนร่วมกับเครือข่ายต่าง ๆ คลินิกสุขภาพจิตเคลื่อนที่ เป็นต้น 
การบริการเชิงรับ เช่น การให้บริการปรึกษา การส่งต่อบริการ/ข้อมูล และติดตาม
เพื่อได้รับการดูแลต่อเนื่องทั้งทางด้านสังคมและจิตใจ ส่งต่อเพื่อขอรับบริการ
ต่อเนื่องที่ศูนย์ให้ค้าปรึกษาคุณภาพ (Psychosocial Clinic) บ้านพักเด็กและ
ครอบครัว ส่งต่อข้อมูลเพื่อติดตามเยี่ยมบ้าน การติดตามทางโทรศัพท์ เป็นต้น 
     3. ด้านบูรณาการ : เป็นการประสานการด้าเนินงานเพื่อเชื่อมโยงระบบบริการ
ดูแลช่วยเหลือด้านสังคมจิตใจกับหน่วยงานเกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมใน
การดูแลช่วยเหลือฯ ให้แก่กลุ่มเป้าหมายได้อย่างครอบคลุมและต่อเนื่อง เช่น  การ
ดูแลช่วยเหลือด้านสังคมจิตใจนักเรียนในโรงเรียน (OHOS) การดูแลช่วยเหลือด้าน
สังคมจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัวในศูนย์พึ่งได้ การดูแล
ช่วยเหลือด้านสังคมจิตใจในสถานประกอบการ การดูแลช่วยเหลือด้านสังคมจิตใจใน
คลินิกโรคเรื้อรัง เป็นต้น 
     วัยรุ่น หมายถึง ประชาชนอายุ 15-19 ปี ที่ศึกษาอยู่ในระบบการศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับอาชีวศึกษา ระดับอุดมศึกษา และที่ศึกษาอยู่ในระบบ
การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) และการศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้งที่อยู่นอกระบบ
การศึกษา และวัยรุ่นในชุมชน ซึ่งเป็นกลุ่มที่ไม่ได้ เข้าสู่ระบบการท้างานใน        
สถานประกอบการ แต่อาจท้างานแบบ Part time (เรียนไปด้วยท้างานไปด้วย)  
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เป็นยุวเกษตรกร หรือรับจ้างที่ไม่ได้อยู่ในสถานประกอบการ  
     วัยท างาน หมายถึง ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 15-59 ปี ซึ่งอายุ 15-19 ปี จะ        
คาบเก่ียวกับวัยรุ่น ถ้าคนกลุ่มนี้ออกนอกระบบการศึกษา และเข้าสู่ระบบการท้างาน
ในสถานประกอบการให้ถือว่าเป็นกลุ่มวัยท้างาน 
     สรุป : โรงพยาบาลชุมชนมีการจัดบริการดูแลช่วยเหลือด้านสังคมจิตใจโดย
เชื่อมโยงกับระบบบริการตามกลุ่มวัย, กลุ่มวัยรุ่น, กลุ่มวัยท้างาน ที่มีองค์ประกอบ
คุณภาพครบทั้ง 3 ด้าน ใน 4 ประเด็นปัญหา คือ ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น, ความรุนแรง, 
สุรา/ยาเสพติด, โรคเร้ือรัง 

เกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ 80 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ประชาชนที่เข้ารับการดูแลด้านสังคมจิตใจที่มีคุณภาพเชื่อมโยงกับระบบ

บริการในโรงพยาบาลชุมชน 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล แบบลงทะเบียนการให้บริการและส่งต่อในแต่ละกลุ่มงาน   
แหล่งข้อมูล แบบลงทะเบียนในแต่ละกลุ่มงานประจ้าโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง (ที่มีการ

จัดบริการดูแลช่วยเหลือด้านสังคมจิตใจโดยเชื่อมโยงกับระบบบริการในตาม
กลุ่มวัย, กลุ่มวัยรุ่น, กลุ่มวัยท้างาน ที่มีองค์ประกอบคุณภาพครบทั้ง 3 ด้าน   
ใน 4 ประเด็นปัญหา คือ ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น, ความรุนแรง, สุรา/ยาเสพติด,     
โรคเรื้อรัง) 

รายการข้อมูล 1 ตัวตั้ง จ้านวนโรงพยาบาลชุมชนที่มีการจัดบริการดูแลช่วยเหลือด้านสังคม
จิตใจโดยเชื่อมโยงกับระบบบริการตามกลุ่มวัย ในกลุ่มวัยรุ่น กลุ่มวัยท้างาน          
ที่มีองค์ประกอบคุณภาพครบทั้ง 3 ด้าน ใน 4 ประเด็นปัญหา 

รายการข้อมูล 2 ตัวหาร จ้านวนโรงพยาบาลชุมชนทั้งหมด 
สูตรค านวณตัวชี้วัด จ้านวนโรงพยาบาลชุมชนที่มีการจัดบริการดูแลช่วยเหลือด้านสังคมจิตใจโดย

เชื่อมโยงกับระบบบริการตามกลุ่มวัย ในกลุ่มวัยรุ่น กลุ่มวัยท้างาน                     
ที่มีองค์ประกอบคุณภาพครบทั้ง 3 ด้านใน 4 ประเด็นปัญหา X 100 

จ้านวนโรงพยาบาลชุมชนทั้งหมด  
ระยะเวลาประเมิน ปีละ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 : 1 ตุลาคม 2558 – 31 มีนาคม 2559 

               ครั้งที่ 2 : 1 เมษายน 2559 – 30 กันยายน 2559 
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ชื่อตัวชี้วัด 20. ร้อยละของผู้สูงอายุได้รับการคัดกรอง/ประเมินสุขภาพ ท้ังทางร่างกาย
และจิตใจ 

ค านิยาม      ผู้สูงอายุ หมายความตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 หมายถึง 
บุคคลซึ่งมีอายุตั้งแต ่60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 
     การคัดกรอง/ประเมินสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจ หมายถึง การคัด
กรองและประเมินสุขภาพผู้สูงอายุ ในประเด็น 
     1. คัดกรองปัญหาส้าคัญและโรคท่ีพบบ่อยในผู้สูงอายุ 
     2. คัดกรองกลุ่ม Geriatric Syndromes 
     3. ประเมินสมรรถนะผู้สูงอายุเพื่อการดูแล 
รายละเอียดการคัดกรอง/ประเมิน เป็นไปตามแนวทาง “คู่มือการคัดกรอง/
ประเมินผู้สูงอายุ” กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งได้ด้าเนินการถ่ายทอดไปยัง Aging 
manager และผู้ปฏิบัติระดับเขต, จังหวัด, อ้าเภอ, ต้าบล ในปีงบประมาณ 
2557 ทั้งนี้สามารถ Download File ได้ที่ www.agingthai.org หรือท้าบันทึก
ขอรับการสนับสนุนมาที่ สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพ่ือ
ผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โทร. 02 5918277  
1. การคัดกรองปัญหาส าคัญและโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ ประกอบด้วย 5 
หัวข้อ 
   1. โรคเบาหวาน        2. โรคความดันโลหิตสูง     3. ความเสี่ยงต่อโรคหัวใจ  
   และหลอดเลือดสมอง  4. สุขภาพช่องปาก          5. สขุภาวะทางตา 
2. การคัดกรองกลุ่ม Geriatric  Syndromes ประกอบด้วย 7 หัวข้อ 
   1. ภาวะหกล้ม      2. สมรรถภาพสมอง      3. ภาวะซึมเศร้า  
   4. ข้อเข่าเสื่อม      5. การกลั้นปัสสาวะ      6. ปัญหาการนอน   
   7. ภาวะโภชนาการ 
3. การประเมนิสมรรถนะผู้สูงอายุเพื่อการดูแล คือ ประเมินความสามารถใน
การปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน (ADL) สามารถจ าแนกผู้สูงอายุเป็นรายกลุ่ม 3 
กลุ่มดังนี้ 
     กลุ่มท่ี 1 ติดสังคม คือ ผู้สูงอายุที่ช่วยตัวเองได้และ/หรือช่วยผู้อ่ืน ชุมชน 
สังคมได้ 
     กลุ่มท่ี 2 ติดบ้าน คือ ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือและดูแลตนเองได้บ้าง 
     กลุ่มท่ี 3 ติดเตียง คือ ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ 

เกณฑ์เป้าหมาย  ร้อยละ 60  
(การคัดกรองสุขภาวะทางตา เป้าหมาย ร้อยละ 75 (Service plan จักษุ)) 

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้สูงอายุทุกคน (ผู้ที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป)  

วิธีการจัดเก็บข้อมูล รายงานผู้สูงอายุ ทุก 6 เดือน 

http://www.agingthai.org/
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แหล่งข้อมูล รพท./รพช./สสอ./รพ.สต.  
รายการข้อมูล 1 A = จ้านวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจ 
รายการข้อมูล 2 B = จ้านวนผู้สูงอายุทั้งหมด 
สูตรค านวณตัวชี้วัด (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ปีละ 2 ครั้ง  
เกณฑ์การประเมินผล 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
ร้อยละ 30 ร้อยละ 60 - - 

 

วิธีการประเมินผล - จากข้อมูลรายงานผู้สูงอายุ  
- เทียบผลการด้าเนินงานกับเป้าหมายตัวชี้วัด 

เอกสารอ้างอิง 1. พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 
2. แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545-2564) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 
พ.ศ. 2552 
3. คู่มือแนวทางการจัดตั้งและด้าเนินการคลินิกผู้สูงอายุ สถาบันเวชศาสตร์
ผู้สูงอายุ  
4. คู่มือการคัดกรอง/ประเมินผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 
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เป้าประสงค์ที่ 6 : G6 : ระบบรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสภาพมีประสิทธิภาพระบบ
รักษาพยาบาลและฟื้นฟูสภาพมีประสิทธิภาพ 

ชื่อตัวชี้วัด 21. ร้อยละของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (STEMI) 
ได้รับยาละลายลิ่มเลือด และ/หรือ การขยายหลอดเลือดหัวใจ  
(PPCI – Primary Percutaneous Cardiac Intervention) (ร้อยละ 80) 

ค านิยาม      ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ชนิด STEMI หมายถึง 
กล้ามเนื้อหัวใจที่ขาดเลือดมาเลี้ยงจนเกิดการตายของกล้ามเนื้อ และมีคลื่นไฟฟ้า
หัวใจผิดปกติแบบเอสทียกข้ึน (ST segment elevation) ผู้ป่วยมีโอกาสเสียชีวิตสูง 
ฉะนั้น การให้การวินิจฉัยและรักษาภายในระยะเวลาที่เหมาะสมอย่างทันท่วงที    
จะช่วยลดอัตราการการตายของผู้ป่ วยโดยวิธีการให้ยาละลายลิ่ ม เลือด 
(Thrombolytic Agent ) และ/หรือการขยายหลอดเลือดหัวใจ (PPCI – Primary 
Percutaneous Cardiac Intervention)  
     กลวิธีการด าเนินงาน  
- เพิ่มหน่วยบริการที่สามารถให้บริการ โดยวิธีให้ยาละลายลิ่มเลือด  
- ปรับระบบการส่งต่อ และแนวทางการรับผู้ป่วยเพื่อให้สามารถให้บริการผู้ป่วยได้
ในเวลาที่เหมาะสม (Golden Time) ทั้ง (Thrombolytic Agent) และ/หรือการ
ขยายหลอดเลือดหัวใจ (PPCI – Primary Percutaneous Cardiac Intervention)  

เกณฑ์เป้าหมาย ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัย STEMI ได้รับการรักษา โดยได้รับยาละลายลิ่มเลือด 
และ/หรือ การขยายหลอดเลือดหัวใจ (PPCI – Primary Percutaneous 
Cardiac Intervention) ปี 2559 ร้อยละ 80  

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ชนิด STEMI  
วิธีการจัดเก็บข้อมูล ประมวลผลข้อมูลจากระบบข้อมูล 21 / 43 แฟ้ม  

- ผู้ป่วยนอก, ผู้ป่วยใน รหัส ICD 10-WHO - I21.0- I21.3 และ 
  รหัส ICD 9-CM ดังนี้ 99.10 หรือ/และ 37.68 (A)  
- ผู้ป่วยนอก, ผู้ป่วยใน รหัส ICD 10-WHO ดังนี้ I21.0- I21.3 ทั้งหมด (B)  
- ระวังข้อมูลซ้้าซ้อน จากผู้ป่วยนอกที่ให้ยาละลายลิ่มเลือดแล้วส่งต่อ  

แหล่งข้อมูล ฐานข้อมูล 21 แฟ้ม ทั้งผู้ป่วยนอกและใน  
รายการข้อมูล 1 A = ผู้ป่วยนอก, ผู้ป่วยใน รหัส ICD 10-WHO - I21.0- I21.3 และ 

รหัส ICD 9-CM ดังนี้ 99.10 (Thrombolytic agent)หรือ/และ 37.68 (PPCI)  
รายการข้อมูล 2 B = ผู้ป่วยนอก, ผู้ป่วยใน รหัส ICD 10-WHO ดังนี้ I21.0- I21.3 ทั้งหมด  
สูตรค านวณตัวชี้วัด (A/B) x 100  
ระยะเวลาประเมิน ทุก 3 เดือน  
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ชื่อตัวชี้วัด 22. ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการ  
ค านิยาม      การเข้าถึงบริการ หมายถึง การที่ประชาชนผู้ซึ่งได้รับการวินิจฉัยว่า เป็น

โรคซึมเศร้า ได้รับการดูแลรักษาด้วยวิธีทางการแพทย์ ที่มีหลักฐานทาง
วิชาการที่พิสูจน์ว่าได้ผลชัดเจน เช่น จิตบ้าบัด เภสัชบ้าบัด การรักษาด้วย
ไฟฟ้า ฯลฯ หรือได้รับการช่วยเหลือตามแนวทางอย่างเหมาะสมจากหน่วย
บริการทุกสถานบริการของประเทศไทย  
     ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า หมายถึง ประชาชนที่เจ็บป่วยด้วยโรคจิตเวชที่มีอาการ
สอดคล้องกับ Depressive Disorder ตามมาตรฐานการจ้าแนกโรคระหว่าง
ประเทศขององค์กรอนามัยโลกฉบับที่ 10 ฉบับปรับปรุง โดยประเทศไทย 
(ICD-10-TM : International Classification of Diseases and Health 
Related Problems-10-Thailand Modification) หมวด F32, F33, F34.1, 
F38, F39 หรือเทียบเคียงในกลุ่มโรคเดียวกันกับการวินิจฉัยตามเกณฑ์
วินิจฉัยโรคของสมาคมจิตแพทย์อเมริกัน ฉบับที่ 4 (DSM-IV: Diagnostic and 
Statistical Manual of Mental disorders IV) ที่มารับบริการใน
ปีงบประมาณ 2558 ทั้งรายเก่าและรายใหม่  

เกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ 43  
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ประชาชนที่มีอายุ 15 ปี ขึ้นไปในพ้ืนที่ทุกจังหวัดในประเทศไทย  
วิธีการจัดเก็บข้อมูล รวบรวมข้อมูลการเข้าถึงบริการจากสถานบริการสาธารณสุข ในพ้ืนที่

รับผิดชอบจากการรายงานที่มี 5 ทางเลือก ขึ้นกับความสะดวกของพ้ืนที่
ดังต่อไปนี้  
1. ข้อมูลจากการบันทึกจากมาตรฐานข้อมูล 21 หรือ 43 แฟ้ม  
2. ข้อมูลจากการบันทึกกิจกรรมทาง Program Online  
3. ข้อมูลจากการบันทึกกิจกรรมทาง Program Offline  
4. จากการรายงานทางเอกสารด้วยแบบฟอร์มที่ก้าหนด  
5. ข้อมูลจาก file ข้อมูลแบบ Excel หรือ Word  

แหล่งข้อมูล รพศ./รพท./รพช./รพ.สต. ที่ใช้ฐานข้อมูล 21 หรือ 43 แฟ้ม หน่วยบริการ
สาธารณสุขในเขตสุขภาพ และในสังกัดกรมสุขภาพจิต  

รายการข้อมูล 1 A = จ้านวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่เข้าถึงบริการปีงบประมาณ 2559 
รายการข้อมูล 2 B = จ้านวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการส้ารวจ  
สูตรค านวณตัวชี้วัด (A/B) x 100  
ระยะเวลาประเมิน ปีละ 2 ครั้ง  
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ชื่อตัวชี้วัด 23. อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคจิต 
ค านิยาม      การเข้าถึงบริการ หมายถึง การที่ประชาชนผู้ซึ่งได้รับการวินิจฉัยว่า เป็นโรค

จิต/โรคซึมเศร้า ได้รับการดูแลรักษาด้วยวิธีทางการแพทย์ ที่มีหลักฐานทางวิชาการ
ที่พิสูจน์ว่าได้ผลชัดเจน เช่น จิตบ้าบัด เภสัชบ้าบัด การรักษาด้วยไฟฟ้า ฯลฯ หรือ
ได้รับการช่วยเหลือตามแนวทางอย่างเหมาะสมจากหน่วยบริการทุกสถานบริการ
ของประเทศไทย 
     ผู้ป่วยโรคจิต หมายถึง ประชาชนที่เจ็บป่วยด้วยโรคจิตเวชที่มีอาการสอดคล้อง
กับ Psychotic Disorders ตามมาตรฐานการจ้าแนกโรคระหว่างประเทศของ
องค์กรอนามัยโลกฉบับที่ 10 (ICD – 10 : International Classification of 
Diseases and Health Related Problems - 10) หมวดโรคจิต (F20-29) หรือ
เทียบเคียงในกลุ่มโรคเดียวกันกับการวินิจฉัยตามเกณฑ์วินิจฉัยโรคของสมาคม
จิตแพทย์อเมริกัน ฉบับที่ 4 (DSM-IV: Diagnostic and Statistical Manual of 
Mental disorders IV) ที่มารับบริการในปีงบประมาณ 2558 โดยวินิจฉัยแยก    
โรคจิตที่มีสาเหตุจากการใช้สุราและสารเสพติด 

เกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ 55 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ประชากรทั้งหมดตามทะเบียนราษฎร์ 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1. บันทึกข้อมูลลงในโปรแกรมของหน่วยบริการ 

2. ในสมุดทะเบียนของแต่ละสถานบริการสาธารณสุข   
แหล่งข้อมูล 43 แฟ้ม 
ประเภทข้อมูล สะสม 
รายการข้อมูล 1 โรคจิต : ตัวตั้ง คือ จ้านวนผู้ป่วยโรคจิต (F20.0 – F29.0) ทั้งรายเก่าและรายใหม่ 

ที่มารับบริการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2555 สะสมมาจนถึงในปีงบประมาณ 2559 ใน
หน่วยบริการ/สถานพยาบาลในสังกัด รพศ./รพท./รพช./รพ.สต. และศูนย์สุขภาพ
ชุมชน และรพ./สถาบันจิตเวชในสังกัดกรมสุขภาพจิต  

รายการข้อมูล 2 โรคจิต : ตัวหาร คือ จ้านวนผู้ป่วยโรคจิต คาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการ
ส้ารวจ 

สูตรค านวณตัวชี้วัด 1. โรคจิต:  
จ้านวนผู้ป่วยโรคจิตที่มารับบริการตั้งแต่ปี 2555 สะสมมาจนถึง ปัจจุบันx100 
จ้านวนผู้ป่วยโรคจิตคาดประมาณจากความชุกท่ีได้จากการส้ารวจ 
2. การประมาณการจ้านวนผู้ป่วยโรคจิต  
= อัตราความชุก (0.8) X จ้านวนประชากรกลางปี 2558 
                            100 

ระยะเวลาประเมิน ปีละ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 : 1 ตุลาคม 2558 – 31 มีนาคม 2559 
               ครั้งที่ 2 : 1 เมษายน 2559 – 30 กันยายน 2559 
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ชื่อตัวชี้วัด ดที่2  24. อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคจิตเวชเด็ก 
- อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยออทิสติก (Autistic) ร้อยละ 20 
- อัตราการเข้าถึงบริการผู้ป่วย ADHD ร้อยละ 15 
- อัตราการเข้าถึงบริการผู้ป่วยโรค ID ร้อยละ 20 
- อัตราการเข้าถึงบริการผู้ป่วยโรค LD ร้อยละ 15 

ค านิยาม      1. ผู้ป่วยออทิสติก (Autistic) หมายถึง ประชาชนที่  อายุ 2-5 ปี          
ที่เจ็บป่วยด้วยโรคจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ที่มีอาการสอดคล้องกับ Psychotic 
Disorders ตามมาตรฐานการจ้าแนกโรคระหว่างประเทศขององค์กรอนามัย
โลกฉบับที่ 10 (ICD – 10 : International Classification of Diseases and 
Health Related Problems - 10) หมวดโรคจิตเวชเด็กและวัยรุ่น Autistic   
(F 84.0 F84.2 F84.3 F 84.5 F 84.8 F 84.9) หรือเทียบเคียงในกลุ่มโรค
เดียวกันกับการวินิจฉัยตามเกณฑ์วินิจฉัยโรคของสมาคมจิตแพทย์อเมริกัน 
ฉบับที่ 4 (DSM-IV: Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
disorders IV) ที่มารับบริการในปีงบประมาณ 2559 
     2. ผู้ป่วย ADHD หมายถึง ประชาชนที่อายุ 6-15 ปี ที่เจ็บป่วยด้วยโรค
จิตเวชเด็กและวัยรุ่น ที่มีอาการสอดคล้องกับ Psychotic Disorders ตาม
มาตรฐานการจ้าแนกโรคระหว่างประเทศขององค์กรอนามัยโลกฉบับที่ 
10(ICD – 10 : International Classification of Diseases and Health 
Related Problems - 10) หมวดโรคจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ADHD (F90.0-F 
90.9) หรือเทียบเคียงในกลุ่มโรคเดียวกันกับการวินิจฉัยตามเกณฑ์วินิจฉัยโรค
ของสมาคมจิตแพทย์อเมริกัน ฉบับที่ 4 (DSM-IV : Diagnostic and 
Statistical Manual of Mental disorders IV) ที่มารับบริการใน
ปีงบประมาณ 2559 
     3. ผู้ป่วย ID หมายถึง ประชาชนที่อายุ 2-15 ปี ที่เจ็บป่วยด้วยโรคจิตเวช
เด็กและวัยรุ่น ที่มีอาการสอดคล้องกับ Psychotic Disorders ตามมาตรฐาน
การจ้าแนกโรคระหว่างประเทศขององค์กรอนามัยโลกฉบับที่ 10 (ICD – 10 : 
International Classification of Diseases and Health Related 
Problems - 10) หมวดโรคจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ID (F70.0-F79) หรือ
เทียบเคียงในกลุ่มโรคเดียวกันกับการวินิจฉัยตามเกณฑ์วินิจฉัยโรคของสมาคม
จิตแพทย์อเมริกัน ฉบับที่ 4 (DSM-IV : Diagnostic and Statistical Manual 
of Mental disorders IV) ที่มารับบริการในปีงบประมาณ 2559 
     4. ผู้ป่วย LD หมายถึง ประชาชนที่อายุ 6-12 ปี ที่เจ็บป่วยด้วย        
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โรคจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ที่มีอาการสอดคล้องกับ Psychotic Disorders ตาม
มาตรฐานการจ้าแนกโรคระหว่างประเทศขององค์กรอนามัยโลกฉบับที่ 10 
(ICD – 10 : International Classification of Diseases and Health 
Related Problems - 10) หมวดโรคจิตเวชเด็กและวัยรุ่น LD (F81.0-F 81.3) 
หรือเทียบเคียงในกลุ่มโรคเดียวกันกับการวินิจฉัยตามเกณฑ์วินิจฉัยโรคของ
สมาคมจิตแพทย์อเมริกัน ฉบับที่ 4 (DSM-IV : Diagnostic and Statistical 
Manual of Mental disorders IV) ที่มารับบริการในปีงบประมาณ 2559     

เกณฑ์เป้าหมาย - อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยออทิสติก (Autistic) ร้อยละ 20 
- อัตราการเข้าถึงบริการผู้ป่วย ADHD                  ร้อยละ 15 
- อัตราการเข้าถึงบริการผู้ป่วยโรค ID                   ร้อยละ 20 
- อัตราการเข้าถึงบริการผู้ป่วยโรค LD                  ร้อยละ 15 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ผู้ป่วยออทิสติก (Autistic) : ประชากรอายุ 2-5 ปี 
ผู้ป่วย ADHD                : ประชาชนอายุ 6-15 ปี 
ผู้ป่วย ID                     : ประชาชนอายุ 2-15 ปี 
ผู้ป่วย LD                    : ประชาชนอายุ 6-12 ปี 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล บันทึกข้อมูลลงในโปรแกรมของหน่วยบริการ 
แหล่งข้อมูล 43 แฟ้ม 
ประเภทข้อมูล สะสม 
รายการข้อมูล 1      ผู้ป่วยออทิสติก (Autistic) : ตัวตั้ง คือ จ้านวนผู้ป่วยโรคจิตเด็กและ

วัยรุ่น ออทิสติก (F 84.0 F 84.2 F 84.3  F 84.5 F 84.8 F 84.9)  ทั้งรายเก่า
และรายใหม่ที่มารับบริการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2555 สะสมมาจนถึงใน
ปีงบประมาณ 2559 ในหน่วยบริการ/สถานพยาบาลในสังกัด รพศ./รพท./
รพช./รพ.สต. และศูนย์สุขภาพชุมชน และรพ./สถาบันจิตเวชในสังกัด      
กรมสุขภาพจิต 
     ผู้ป่วย ADHD : ตัวตั้ง คือ จ้านวนผู้ป่วยโรคจิตเด็กและวัยรุ่น ADHD 
(F90.0-F 90.9) ทั้งรายเก่าและรายใหม่ ที่มารับบริการตั้งแต่ปี 2555 สะสมมา
จนถึงในปีงบประมาณ 2559 ในหน่วยบริการ/สถานพยาบาลในสังกัด รพศ./
รพท./รพช./รพ.สต. และศูนย์สุขภาพชุมชน และรพ./สถาบันจิตเวชในสังกัด
กรมสุขภาพจิต 
     ผู้ป่วย ID : ตัวตั้ง คือ จ้านวนผู้ป่วยโรคจิตเด็กและวัยรุ่น ID (F70.0-F 79)  
ทั้งรายเก่าและรายใหม่ ที่มารับบริการตั้งแต่ปี 2555 สะสมมาจนถึงใน
ปีงบประมาณ 2559 ในหน่วยบริการ/สถานพยาบาลในสังกัด รพศ./รพท./
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รพช./รพ.สต.และศูนย์สุขภาพชุมชน และรพ./สถาบันจิตเวชในสังกัดกรม
สุขภาพจิต 
     ผู้ป่วย LD : ตัวตั้ง คือ จ้านวนผู้ป่วยโรคจิตเด็กและวัยรุ่น LD (F81.0-F 
81.3) ทั้งรายเก่าและรายใหม่ ที่มารับบริการตั้งแต่ปี 2555 สะสมมาจนถึงใน
ปีงบประมาณ 2559 ในหน่วยบริการ/สถานพยาบาลในสังกัด รพศ./รพท./
รพช./รพ.สต. และศูนย์สุขภาพชุมชน และรพ./สถาบันจิตเวชในสังกัด      
กรมสุขภาพจิต 

รายการข้อมูล 2      1. ผู้ป่วยออทิสติก (Autistic) : ตัวหาร คือ จ้านวนผู้ป่วยโรคจิตเวชเด็ก
และวัยรุ่น (F 84.0 F 84.2 F 84.3  F 84.5 F 84.8 F 84.9) ที่ค้านวณจาก
ความชุกของโรคจิตเวชเด็กและวัยรุ่น 
     2. ผู้ป่วย ADHD : ตัวหาร คือ จ้านวนผู้ป่วยโรคจิตเวชเด็กและวัยรุ่น 
ADHD (F90.0-F 90.9) ที่ค้านวณจากความชุกของโรคจิต 
     3. ผู้ป่วย ID : ตัวหาร คือ จ้านวนผู้ป่วยโรคจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ID 
(F70.0-F79) ที่ค้านวณจากความชุกของโรคจิตเวชเด็กและวัยรุ่น 
     4. ผู้ป่วย LD : ตัวหาร คือ จ้านวนผู้ป่วยโรคจิตเวชเด็กและวัยรุ่น LD 
(F81.0-F 81.3) ที่ค้านวณจากความชุกของโรคจิตเวชเด็กและวัยรุ่น 

สูตรค านวณตัวชี้วัด 
1. ผู้ป่วยออทิสติก :  
จ้านวนผู้ป่วยโรคจิตเวชเด็กและวัยรุ่น Autistic ที่มารับบริการตั้งแต่ปี 2555 สะสมมาจนถึง ปัจจุบัน x100 

จ้านวนผู้ป่วยโรคจิตเวชเด็กและวัยรุ่น Autistic คาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการส้ารวจ 
2. ผู้ป่วย ADHD : 
จ้านวนผู้ป่วยโรคจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ADHD ที่มารับบริการตั้งแต่ปี 2555 สะสมมาจนถึง ปัจจุบัน x100 

จ้านวนผู้ป่วยโรคจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ADHD คาดประมาณจากความชุกท่ีได้จากการส้ารวจ 
3. ผู้ป่วย ID : 

จ้านวนผู้ป่วยโรคจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ID ที่มารับบริการตั้งแต่ปี 2555 สะสมมาจนถึง ปัจจุบัน x100 
จ้านวนผู้ป่วยโรคจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ID คาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการส้ารวจ 

4. ผู้ป่วย LD : 
จ้านวนผู้ป่วยโรคจิตเวชเด็กและวัยรุ่น LD ที่มารับบริการตั้งแต่ปี 2555 สะสมมาจนถึง ปัจจุบัน x100 

จ้านวนผู้ป่วยโรคจิตเวชเด็กและวัยรุ่น LD คาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการส้ารวจ 

ระยะเวลาประเมิน ปีละ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 : 1 ตุลาคม 2558 – 31 มีนาคม 2559 
               ครั้งที่ 2 : 1 เมษายน 2559 – 30 กันยายน 2559 
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สูตรค านวณตัวหาร 1. ผู้ป่วยออทิสติก : อัตราความชุก (0.6%) ของประชากร 2-5 ปี 
อัตราความชุก (0.6) X จ้านวนประชากรกลางปี 2558 

                                          100 

2. ผู้ป่วย ADHD : อัตราความชุก (0.6%) ของประชากร 6-15 ปี 
อัตราความชุก(0.6) X จ้านวนประชากรกลางปี 2558 

                                         100 

3. ผู้ป่วย ID : อัตราความชุก (5%) ของประชากร 2-15 ปี 
อัตราความชุก (5) X จ้านวนประชากรกลางปี 2558 

                                            100 

4. ผู้ป่วย LD : อัตราความชุก (6%) ของประชากร 6-12 ปี 
อัตราความชุก (6) X จ้านวนประชากรกลางปี 2558 

                                            100 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

 ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดและแนวทางการจัดเก็บข้อมูล เขตสุภาพท่ี 10 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ชื่อตัวช้ีวัด 25. ร้อยละของ รพ.สต./ศสม. ที่ให้บริการสุขภาพช่องปากเพิ่มขึ้น  
ค านิยาม      รพ.สต./ศสม. ที่ให้บริการสุขภาพช่องปากเพิ่มขึ้น หมายถึง รพ.สต. 

และ ศสม. ที่มีทันตาภิบาลให้บริการประจ้า หรือ จัดบริการสุขภาพช่องปาก
หมุนเวียนอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 วัน  
     บริการสุขภาพช่องปาก หมายถึง การให้บริการส่งเสริมทันตสุขภาพ   
งานทันตกรรมป้องกันแก่ประชาชน หรือผู้มารับบริการสุขภาพ ทั้งในสถาน
บริการสุขภาพ เช่น ในคลินิกทันตกรรม ANC, WCC และนอกสถานบริการ
สุขภาพ เช่น ศูนย์พัฒนาเด็ก, โรงเรียน  

เกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ 50  
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล และศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง  
วิธีการจัดเก็บข้อมูล ข้อมูลจากผู้นิเทศในการตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุข  
แหล่งข้อมูล - ผลงานบริการทันตกรรมจากระบบ 21/ 43 แฟ้ม ราย รพ.สต. และราย

เครือข่ายบริการ  
- รายงานผลการด้าเนินการจัดบริการและการสนับสนุนใน รพ.สต. ระดับ
จังหวัดของกลุ่มงานทันตสาธารณสุข ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัด  

รายการข้อมูล 1 A = จ้านวน รพ.สต./ศสม. ที่ให้บริการสุขภาพช่องปากได้คุณภาพตามเกณฑ์  
รายการข้อมูล 2 B = จ้านวน รพ.สต./ศสม. ทั้งหมด  
สูตรค านวณตัวชี้วัด (A/B) X 100  
ระยะเวลาประเมิน การตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุข ปีละ 2 ครั้ง  
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ชื่อตัวชี้วัด 26. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดได้ดี  
ค านิยาม 1. ระดับค่าน้ าตาลอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้ หมายถึง  

    1.1 ค่าระดับ HbA1c ครั้งสุดท้าย น้อยกว่าร้อยละ 7 หรือ  
    1.2 ค่าระดับ Fasting Plasma Glucose (FPG) 2 ครั้งสุดท้ายติดต่อกัน 
70 - 130 มก./ดล. โดยเป็นค่าระดับน้้าตาลของผู้ป่วยเบาหวานที่มารับการ
ตรวจติดตามในคลินิกเบาหวานตามนัดในปีงบประมาณ 2559 
หมายเหตุ ในการตรวจติดตาม อาจใช้ Fasting Capillary Glucose              
แทน FPG ได้  

เกณฑ์เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40  
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ผู้ป่วยเบาหวานที่มารับการตรวจติดตามในคลินิกบริการ ในปี 2559 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล บันทึกข้อมูลผ่านโปรแกรมของโรงพยาบาล  
แหล่งข้อมูล ฐานข้อมูล 21/43 แฟ้ม  
รายการข้อมูล 1 A = จ้านวนผู้ป่วยเบาหวานทีค่วบคุมระดับน้้าตาลได้ดีตามเกณฑ์ที่ก้าหนด  
รายการข้อมูล 2 B = จ้านวนผู้ป่วยเบาหวานทีข่ึ้นทะเบียนและอยู่ในพ้ืนที่รับผิดชอบ               

มารับการตรวจติดตามในคลินิกบริการทั้งหมด  
สูตรค านวณตัวชี้วัด (A/B) X 100  
ระยะเวลาประเมิน ทุก 6 เดือน  
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ชื่อตัวชี้วัด 27. ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตได้ดี 
ค านิยาม ควบคุมระดับความดันโลหิตได้ตามเป้าหมาย หมายถึง  

1. ในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงทั่วไป ที่ไม่มีเบาหวานร่วม มีระดับความดันโลหิต  
2 ครั้งสุดท้ายติดต่อกัน <140/90 มม.ปรอท.  
2. ในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มีเบาหวานร่วม มีระดับความดันโลหิต 2 ครั้ง
สุดท้ายติดต่อกัน <140/80 มม.ปรอท  

เกณฑ์เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 55 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ผู้ป่วยที่ได้รับการติดตามในคลินิกความดันโลหิต/คลินิกเบาหวาน/คลินิกโรค

เรื้อรัง/คลินิกอายุรกรรม ในปี 2558 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล บันทึกข้อมูลผ่านโปรแกรมของโรงพยาบาล  
แหล่งข้อมูล ฐานข้อมูล 21/43 แฟ้ม  
รายการข้อมูล 1 A = จ้านวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดีตามเกณฑ์ 

ที่ก้าหนด  
รายการข้อมูล 2 B = จ้านวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ข้ึนทะเบียนและอยู่ในพ้ืนที่รับผิดชอบ     

มารับการตรวจติดตามในคลินิกบริการทั้งหมด  
สูตรค านวณตัวชี้วัด (A/B) X 100  
ระยะเวลาประเมิน ทุก 6 เดือน  
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ชื่อตัวช้ีวัด 28. จังหวัดมีการด าเนินงานในการบูรณาการระบบดูแลสุขภาพคนพิการ
ทางการเคลื่อนไหว/ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่พ้นระยะวิกฤติ ผ่านเกณฑ์
ระดับ 3 

ค านิยาม      1) ระบบดูแลสุขภาพ หมายถึง การด้าเนินการในระยะยาวด้านการส่งเสริม
สุขภาพการป้องกันโรคและภัย การรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐาน การฟื้นฟูสมรรถภาพ 
และการได้รับอุปกรณ์เครื่องช่วยของคนพิการ/ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่พ้น
ระยะวิกฤต ิ
     2) คนพิการทางการเคลื่อนไหว หมายถึง ผู้ป่วย/คนพิการ ที่เกิดจากกลุ่มโรค 
หลอดเลือดสมอง 
     3) บูรณาการ หมายถึง การด้าเนินงานในการดูแลสุขภาพคนพิการทางการ
เคลื่อนไหว/ ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่พ้นระยะวิกฤติอย่างมีส่วนร่วม* 
     * ส่วนร่วม ในที่นี้ครอบคลุมสถานพยาบาลทุกระดับ รวมถึง สสจ. เขตสุขภาพ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในจังหวัดมาร่วมด้าเนินการตั้งแต่ ร่วมคิด/ร่วมตัดสินใจ
วางแผน ลงมือปฏิบัติ ประเมินผล และทบทวนการด้าเนินงาน 
     4) เกณฑ์ หมายถึง ความสา้เร็จของการด้าเนินงานในการดูแลสุขภาพคน        
พิการ/ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่พ้นระยะวิกฤติ แบง่เป็นขัน้ตอนการด้าเนินการ 
5 ระดับ ดังนี ้
     ระดับ 0 ไม่มีการด้าเนินการ 
     ระดับ 1 มีคณะกรรมการ/คณะท้างาน เพื่อจัดระบบการดแูลสุขภาพคนพิการ/
ผู้ป่วยโดยมีองค์ประกอบจากทกุภาคส่วน ได้แก่ สสจ., รพศ., รพท., รพช., รพ.สต., 
สสอ. ชุมชนฯลฯ 
     ระดับ 2 ข้อ 1 และมีการจดัท้าแผนพัฒนาระบบการดูแลสขุภาพคนพิการ/
ผู้ป่วยโดย 
  2.1 ด้าเนินการอย่างมีส่วนร่วม (ร่วมคิด/ร่วมตัดสินใจ วางแผน ลงมือ
ปฏิบัติ ประเมินผล และทบทวนการด้าเนินงาน) 
 2.2 มีระบบส่งต่อ/ติดตามที่เชื่อมโยงสถานพยาบาลทุกระดบั (รพศ./รพท., 
รพช., รพ.สต.) 
 2.3 มีการก้าหนดกรอบระยะเวลาและผู้รับผดิชอบทีช่ัดเจน 
     ระดับ 3 ข้อ 2 และมีการดา้เนินงานตามแผนการดูแลสุขภาพคนพิการ/ผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดสมองอย่างเป็นรปูธรรม 
     ระดับ 4 มีข้อ 3 และมีการติดตาม ประเมนิผลลัพธ์ดา้นสุขภาพของคนพิการ/
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองทีไ่ดร้ับการดูแลสุขภาพอย่างเป็นระบบ 
     ระดับ 5 มีข้อ 4 และรวบรวม วิเคราะห์อุปสรรค ปัญหาเพื่อพัฒนาระบบอยา่ง
ต่อเนื่อง 
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เกณฑ์เป้าหมาย ทุกจังหวัด 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย รพศ. รพท. รพช. รพ.สต. ในจังหวัดทุกจังหวัด (ยกเว้น กทม.) 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล ประเมินผล 
1. สสจ. ส้ารวจความพร้อมของสถานบริการทุกระดับ 
2. สสจ. ท้าหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานและพัฒนาระบบการด้าเนินงาน 
3. สสจ. เป็นผูร้ับผิดชอบหลัก (Project Manager) รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ 
ติดตามและรายงานผล 

แหล่งข้อมูล ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

รายการข้อมูล 1 A = จังหวัดที่มีการด้าเนินงานการบูรณาการระบบดูแลสุขภาพคนพิการทางการ
เคลื่อนไหว/ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ที่พ้นระยะวิกฤติที่ผา่นเกณฑ์ระดับ 3 ขึ้นไป 

รายการข้อมูล 2 B = จังหวัดทั้งหมดที่อยู่ในเขตสขุภาพ 

สูตรค านวณตัวชี้วัด (A / B) X 100 

ระยะเวลาประเมิน ปีละ 2 คร้ัง (ตามรอบการตรวจราชการ) 

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

- 

ประเมินตามคู่มือการ 
ประเมิน (พฒันาโดย 
กรมการแพทย์) ใน
รอบการตรวจราชการ
รอบที่ 1 

- 

ประเมินตามคู่มือการ
ประเมิน (พัฒนาโดย
กรมการแพทย์ )  ใน
รอบการตรวจราชการ
รอบที่ 2 

 

เอกสารสนับสนุน : 1. คู่มือแนวทางการฟื้นฟสูมรรถภาพผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน 
2. คู่มือส้าหรับผูป้่วยและครอบครัว เร่ืองการฟื้นฟูสมรรถภาพหลังเกิดอัมพาตครึ่ง
ซีกจากโรคหลอดเลือดสมอง 
3. คู่มือถอดบทเรียนชุมชนต้นแบบ การฟืน้ฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน 
เอกสารทั้งหมดสามารถ Download ได้ทางเว็บไซต์ www.snmrc.go.th 

หน่วยงานประมวลผล
และจัดท าข้อมูล 

ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

ผู้รับผิดชอบการรายงาน
ผลการด าเนินงาน 

1. เขตสุขภาพ 
2. ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟ้ืนฟู กรมการแพทย์ 

 

 

 

 

 

http://www.snmrc.go.th/
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ชื่อตัวชี้วัด 29. ร้อยละผู้เสพยาเสพติดที่ผ่านการบ าบัดที่ได้รับการติดตามไม่กลับไป  
เสพซ้ า  

ค านิยาม ผู้ เสพและผู้ติดยาเสพติดระบบสมัครใจได้รับการติดตามตามระยะเวลา         
ที่ก้าหนด หยุดติดตาม และสรุปผลการติดตาม “หยุดได้/เลิกได้” ในสถาน
บริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข  

เกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ 80  
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ระบบสมัครใจ  
วิธีการจัดเก็บข้อมูล รวบรวมข้อมูลจากผู้รับบริการ ตามรายงานแบบ บสต.5  
แหล่งข้อมูล สถานบริการสุขภาพ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
รายการข้อมูล 1 A = จ้านวนผู้ป่วยยาเสพติดที่ได้รับการติดตามตามระยะเวลาที่ก้าหนดและ 

มีช่วงระยะเวลาห่างจากวันจ้าหน่ายมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี และสรุปสิ้นสุด 
การติดตามว่าหยุดได้/เลิกได้  

รายการข้อมูล 2 B = จ้านวนผู้ป่วยยาเสพติดที่ได้รับการติดตามตามระยะเวลาที่ก้าหนดและ
สิ้นสุดการติดตามทั้งหมด (ไม่นับรวมสรุปจับและเสียชีวิต) นับความส้าเร็จตาม
ช่วงเวลา  

สูตรค านวณตัวชี้วัด (A/B) x 100  
ระยะเวลาประเมิน ทุก 3 เดือน โดยทีมนิเทศงานและตรวจราชการกระทรวง, สถาบันยาเสพติด

ธัญญารักษ์ และโรงพยาบาลธัญญารักษ์ทั้ง 6 แห่ง กรมการแพทย์             
ส้านักงานปลัดกระทรวง  
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ชื่อตัวชี้วัด 30. จ านวน CKD Clinic  
ค านิยาม      CKD Clinic หมายถึง หน่วยบริการในสถานบริการสุขภาพสังกัด

ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่มีการจัดระบบบริการรักษาพยาบาล
ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังได้ครบทุกระยะ และเป็นการส่งเสริมป้องกันการชะลอความ
เสื่อมของไตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งต้องมีองค์ประกอบ 3 ข้อ ดังต่อไปนี้  
1. บุคลากร ประกอบด้วย  
    1.1 แพทย์  
    1.2 พยาบาล  
    1.3 นักก้าหนดอาหาร หรือ นักโภชนาการ  
    1.4 เภสัชกร  
    1.5 นักกายภาพบาบัด ทั้งนี ้ขึ้นอยู่กับศักยภาพของโรงพยาบาล  
2. EDUCATION PROGRAM ประกอบด้วย 
    2.1 การใช้ยา  
    2.2 การรับประทานอาหาร  
    2.3 การปฏิบัติตัว 
    2.4 ในระดับ รพศ./รพท. มีการให้ค้าแนะน้าและเตรียมพร้อมผู้ป่วย CKD 
3. มีการจัดท้าระบบข้อมูลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

หมายเหตุ 1. ก้าหนดให้ รพ.ระดับ รพศ.(A)/รพท.(S)/รพท.ขนาดเล็ก (M1) ที่
จัดตั้ง CKD CLINIC ต้องมีองค์ประกอบครบ ทั้ง 3 ข้อ ถ้าไม่มีต้องพัฒนาต่อไป     
             2. ระดับ รพช. (M2, F) จัดให้มีบริการรักษา และให้ความรู้ผู้ป่วย 
CKD ตามองค์ประกอบและมีบุคลากรตามกรอบอัตราก้าลังและมีแนวทาง 
(CPG) การส่งต่อผู้ป่วย CKD ไป รพ. A, S, M1 ตามความรุนแรงของโรค  

เกณฑ์เป้าหมาย 1. รพ. ระดับ A, S, M1, M2 = ร้อยละ 100%  
2. รพ. ระดับ F1, F2 = ร้อยละ 80%  

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย รพศ./รพท./รพช. สังกัดส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
วิธีการจัดเก็บข้อมูล สรุปรายงานข้อมูลจากส้านักสาธารณสุขจังหวัด 
แหล่งข้อมูล ส้านักสาธารณสุขจังหวัด 
รายการข้อมูล 1 A 1 = จ้านวน รพ. ระดับ A, S, M1 ในสังกัดส้านักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุขทุกแห่ง ที่มีการจัดตั้ง CKD clinic ใน รพ.  
A 2 = จ้านวน รพ. ระดับ M2, F1 ในสังกัดส้านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขทุกแห่ง ที่มีการจัดตั้ง CKD clinic ใน รพ.  
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รายการข้อมูล 2 B 1 = จ้านวน รพ. ระดับ A, S, M1 ในสังกัดส้านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขทุกแห่ง (N = 116 แห่ง)  
B 2 = จ้านวน รพ. ระดับ M2, F1 ในสังกัดส้านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขทุกแห่ง (N = 164 แห่ง) 

สูตรค านวณตัวชี้วัด 1. (A1/B1) X 100  
2. (A2/B2) X 100  

ระยะเวลาประเมิน ทุก 6 เดือน  
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เป้าประสงค์ที่ 7 : G7 : ระบบคุ้มครองผู้บริโภคและแพทย์แผนไทยมีประสิทธภิาพ 
ชื่อตัวชี้วัด 31. ร้อยละของข้อร้องเรียนของผู้บริโภคได้รับการแก้ไขภายในระยะเวลา 

ที่ก าหนด  
ค านิยาม      ข้อร้องเรียนของผู้บริโภค หมายถึง ข้อร้องเรียนจากผู้บริโภคหรือ

ผู้รับบริการด้านบริการสุขภาพ ในด้านความไม่ปลอดภัย ความไม่เป็นธรรม 
ความเสียหาย จากบริการ/การให้บริการ หรือได้รับผลกระทบด้านอ่ืน ๆ จาก
การให้บริการของสถานบริการสุขภาพ  
     ได้รับการแก้ไขภายในระยะเวลาที่ก าหนด หมายถึง การด้าเนินการแก้ไข
ปัญหาข้อร้องเรียนตามตามขอบเขตอ้านาจหน้าที่ตามกฎหมายที่กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพรับผิดชอบ (พ.ร.บ. สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 และ พ.ร.บ. การ
ประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542) ตามก้าหนดเวลา ดังนี้  
     1) กรณีเป็นเรื่องที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระยะเวลาภายใน 
30 วัน กรณีไม่แล้วเสร็จภายในก้าหนดเวลา ให้แจ้งผู้ร้องทราบ และรายงาน 
ปัญหา/อุปสรรค ต่อผู้บริหาร  
     2) กรณีเป็นเรื่องที่ไม่ได้อยู่ในอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย ส่งเรื่องให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้าเนินการ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่อง 

เกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ 98  
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ผู้รับบริการจากสถานพยาบาลภาครัฐ สถานพยาบาลเอกชน                        

สถานประกอบการ เพ่ือสุขภาพ  
วิธีการจัดเก็บข้อมูล แบบรายงานผลการด้าเนินงาน  
แหล่งข้อมูล ภูมิภาค ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัด กรุงเทพมหานคร กรมสนับสนุนบริการ

สุขภาพ (ส้านักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ, ส้านักงานส่งเสริม
ธุรกิจบริการสุขภาพ, ส้านักกฎหมาย)  

รายการข้อมูล 1 A = จ้านวนข้อร้องเรียนของผู้บริโภคท่ีได้รับการแก้ไขภายในระยะเวลา         
ที่ก้าหนด  

รายการข้อมูล 2 B = จ้านวนข้อร้องเรียนของผู้บริโภคจากสถานพยาบาลภาครัฐ สถานพยาบาล
เอกชน  สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพทั้งหมด  

สูตรค านวณตัวชี้วัด (A/B) x 100  
ระยะเวลาประเมิน ทุก 3 เดือน  
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ชื่อตัวชี้วัด 32. ระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการอาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

ค่าเป้าหมาย ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
และบริการสุขภาพ* ประกอบด้วย 
1. ตัวชี้วัดเชิงระบบ คือ “ระดับความส้าเร็จของการจัดการงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคระดับเขต” เป็นตัวชี้วัดบังคับให้เขตสุขภาพด้าเนินการ                       
(ค่าคะแนน = 2.5) 
2. ค่าเฉลี่ยผลรวมของตัวชี้วัดเชิงประเด็นที่ให้จังหวัดในเขต                      
ด าเนินการ 9 ตัวชีว้ัด* (ค่าคะแนน = 2.5) 

ค านิยาม - * “งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ” หมายถึง การ
ด้าเนินงานควบคุม ก้ากับ ดูแลหรือเฝ้าระวัง ผลิตภัณฑ์สุขภาพ หรือการ
บริการสุขภาพ รวมถึงการเฝ้าระวังการโฆษณาผลิตภัณฑ์หรือสถานบริการ
สุขภาพ 
- * “ค่าเฉลี่ยผลรวมของตัวชี้วัดเชิงประเด็นที่ให้จังหวัดในเขตด าเนินการ 9 
ตัวชี้วัด” หมายถึง ผลรวมคะแนนจากการด้าเนินงานของจังหวัด 9 ตัวชี้วัด   
ที่อยู่ในเขตน้ามาหาค่าเฉลี่ยเพื่อเป็นภาพรวมของเขต ได้แก่  

1. ร้อยละของคลินิกเวชกรรมที่ให้บริการด้านเสริมความงามได้รับการเฝ้า
ระวังและตรวจมาตรฐานตามท่ีกฎหมายก้าหนด  

2. ร้อยละเรื่องร้องเรียนสถานพยาบาลที่กระท้าผิดกฎหมายได้รับ
ด้าเนินการตามกฎหมาย  

3. ระดับความส้าเร็จของการสุ่มตรวจสารเคมีก้าจัดศัตรูพืชในผักในตลาด
สด            

4. ร้อยละของผลิตภัณฑ์เกลือบริโภค ณ สถานที่ผลิตมีปริมาณไอโอดีนตาม
เกณฑ์ท่ีก้าหนด (20 – 40 ppm)  

5. ร้อยละของสถานที่ผลิตน้้าปลา ผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จากการย่อยโปรตีน
ของถั่วเหลืองและน้้าเกลือปรุงอาหารมีระบบควบคุมคุณภาพที่ถูกต้อง  

6. ร้อยละของสถานที่ผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจ้าหน่าย
กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาตามแผน  

7. ระดับความส้าเร็จในการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมการใช้ยาปลอดภัยใน
ชุมชน ต้าบลน้าร่อง 

8. ร้อยละของการโฆษณาด้านสุขภาพที่ผิดกฎหมายได้รับการจัดการ                     
   9. ร้อยละของจ้านวนข้อร้องเรียนของผู้บริโภคได้รับการแก้ไขภายใน
ระยะเวลาตามที่ก้าหนด 
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เกณฑ์เป้าหมาย ระดับ 1 = 2.51 – 3.00 
ระดับ 2 = 3.01 – 3.50 
ระดับ 3 = 3.51 – 4.00 
ระดับ 4 = 4.01 – 4.50 
ระดับ 5 = 4.51 – 5.00 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ผลิตภัณฑ์สุขภาพ สถานบริการด้านเสริมความงามหรือคลินิกที่ไม่ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล นิเทศ และติดตามประเมินผลงาน หรือส้ารวจข้อมูล 
แหล่งข้อมูล เขตสุขภาพ ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
รายการข้อมูล 1 ผลรวมของค่าคะแนน 
รายการข้อมูล 2 - 
สูตรค านวณตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัด น้้าหนัก (Wi) เกณฑ์การให้
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ ( C ) 

ผลรวมของค่า
คะแนน 
(Wi x C) 1 2 3 4 5 

1. ตัวชี้วัดเชิงระบบ : ระดับ
ความส้าเร็จของการจัดการงาน
คุ้มครองผู้บริโภคระดับเขต  

0.5 1 2 3 4 5   

2. ค่าเฉลี่ยของผลรวมของค่า
คะแนนถ่วงน้้าหนักของตัวชี้วัด
เชิงประเด็นที่ให้จังหวัดในเขต
ด้าเนินการ (9 ตัว)    

0.5        

น้ าหนักรวม ∑wi (1–2) =1 ค่าคะแนนของตัวชี้วัด ผลรวมทั้งสิ้น 
 

ระยะเวลาประเมิน 1 ครั้ง/ปี (ประเมินผลภาพรวมระดับจังหวัด) 
รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน 

- 

เกณฑ์การประเมิน รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- - - การด้าเนินงาน

คุ้มครองผู้บริโภคด้าน
สุขภาพในส่วนภูมิภาค
บรรลุตามตัวชี้วัดที่
ก้าหนด  
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วิธีการประเมินผล นิเทศงาน 
เอกสารสนับสนุน  - 
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/  
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

ตัวชี้วัดที่ 1 กอง คบ. สา้นักงานคณะกรรมการอาหารและยา โทร. 0-2590-7383 
ตัวชี้วัดที่ 2 กองกฎหมาย กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ โทร. 0-2-149-5650  
ตัวชี้วัดที่ 3 กองกฎหมาย กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ โทร. 0-2-149-5650  
ตัวชี้วัดที่ 4 สา้นักสุขาภบิาลอาหารและน้้า กรมอนามยั โทร. 0-2-590-4180 
ตัวชี้วัดที่ 5 สา้นักอาหาร ส้านักงานคณะกรรมการอาหารและยา โทร. 0-2-590-7252                  
ตัวชี้วัดที่ 6 สา้นักอาหาร ส้านักงานคณะกรรมการอาหารและยา โทร. 0-2-590-7252 
ตัวชี้วัดที่ 7 สา้นักอาหาร ส้านักงานคณะกรรมการอาหารและยา โทร. 0-2-590-7252  
ตัวชี้วัดที่ 8 สา้นักยา ส้านักงานคณะกรรมการอาหารและยา โทร. 0-2-590-7155 
ตัวชี้วัดที่ 9 ศรป. สา้นักงานคณะกรรมการอาหารและยา โทร. 0-2-590-7410 
ตัวชี้วัดที่ 10 ศรป. ส้านักงานคณะกรรมการอาหารและยา โทร. 0-2-590-7410 

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล  

ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

ผู้รับผิดชอบการรายงาน
ผลการด าเนินงาน  

ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
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ชื่อตัวชี้วัด 33. โรงพยาบาลที่มีการจัดบริการคลินิกแพทย์แผนไทยคู่ขนาน OPD ปกติ 
ค านิยาม 
 
 
 
 
 
 
 
 

     คลินิกแพทย์แผนไทยที่แผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลรัฐ OPD (แพทย์แผน
ไทยคู่ขนาน) หมายถึง หน่วยบริการที่เปิดให้บริการแพทย์แผนไทยควบคู่กับแพทย์
แผนปัจจุบันมีองค์ประกอบดังนี้  
     1. มีแพทย์แผนไทยซึ่งได้รับใบประกอบวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย 
ประเภทเวชกรรมหรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ท้าหน้าที่ในการตรวจ
วินิจฉัยและสั่งการรักษาด้วยการแพทย์แผนไทยที่ห้องตรวจแผนกผู้ป่วยนอก ได้แก ่
        1.1 แพทย์แผนไทยอย่างน้อย 1 คน ท้าหน้าที่ในการตรวจวินิจฉัยและสั่งการ
รักษาที่แผนกผู้ป่วยนอกอย่างน้อย 2 วันต่อสัปดาห์ หรือ 
        1.2 แพทย์แผนไทยท้าหน้าที่ในการตรวจวินิจฉัยและสั่งการรักษาที่ห้องตรวจ
โรค แผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล ช่วงเวลา 07.00-09.00 น. ก่อนแพทย์แผน
ปัจจุบันออกตรวจโรค หรือช่วงเวลา 13.00-16.30 น. ที่แพทย์แผนปัจจุบันไม่ออก
ตรวจอย่างน้อย 2 วันต่อสัปดาห์ 
     2. แพทย์แผนไทยตรวจรักษาโรคทั่วไป และโรคเร้ือรัง 
     3. มีรายการยาสมุนไพรสา้หรับให้บริการไม่น้อยกว่า 30 รายการ 

เกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ 70 

เป้าหมาย โรงพยาบาลทุกแห่ง  

วิธีเก็บข้อมูล รายงานจากโรงพยาบาลทุกแห่ง 

รายการข้อมูล1 A = จ้านวนโรงพยาบาลที่ให้บรกิารการแพทย์แผนไทยคู่ขนานที่แผนกผูป้่วยนอก 

รายการข้อมูล2 B = จ้านวนโรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง 

สูตรค านวณตัวชี้วัด  

 
     

หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

วิธีการรายงาน/ความถี่
ในการรายงาน 

จากการตรวจราชการและนิเทศงานปีละ 2 ครั้ง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

ผู้ให้ข้อมูล/ผู้ประสาน 
งานจัดท ารายงาน
ตัวช้ีวัด 

กลุ่มงานคุ้มครองผูบ้ริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
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เป้าประสงค์ที่ 8 : G8 : การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 

ชื่อตัวชี้วัด 34. ร้อยละ 80 ของโรงพยาบาลในเขตสุขภาพ มีการจัดท าแผนการเงินการ
คลัง และปฏิบัติตามแผน 

ค านิยาม      1. โรงพยาบาลในเขตสุขภาพ หมายถึง โรงพยาบาลสังกัดส้านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขในเขตสุขภาพ ระดับโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาล
ทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน 
     2. การจัดท าแผนการเงินแบบสมดุล หมายถึง การประมาณการรายได้ 
และค่าใช้จ่ายในลักษณะแผนสมดุล 
     3. การปฏิบัติตามแผน หมายถึง การด้าเนินการตามแผนการเงิน และ
ควบคุม ก้ากับ ติดตามผลการด้าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก้าหนด 

เกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ 80 ของโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 10+ ปฏิบัติเป็นไปตามแผน 
Planfin โดยมีผลต่าง แผน-ผล ในภาพรวม (รายได้และรายจ่าย)+ไม่เกิน 5% 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย โรงพยาบาลสังกัดส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในเขตและจังหวัด 
ระดับโรงพยาบาลศูนย์, โรงพยาบาลทั่วไป, และโรงพยาบาลชุมชน 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล จัดเก็บข้อมูลเผยแพร่ทางเว๊บไซด์ Planfin กลุ่มประกันสุขภาพ  
(http: Planfin.cfo.in.th)   

แหล่งข้อมูล กลุ่มงานพัฒนาระบบการเงินการคลัง กลุ่มประกันสุขภาพ 

รายการข้อมูล 1 A = จ้านวนโรงพยาบาลในเขตที่มีการจัดท้าแผนการเงินและปฏิบัติตามแผน 

รายการข้อมูล 2 B = จ้านวนโรงพยาบาลสังกัดส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขระดับ
โรงพยาบาลศูนย์, โรงพยาบาลทั่วไป, และโรงพยาบาลชุมชนทั้งหมดในเขต 

สูตรค านวณตัวชี้วัด (A*100)/B 
ระยะเวลาประเมิน รายไตรมาส 
เกณฑ์การประเมิน : 
 
 
 
 
 

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

- - - 

มีการจัดท้าแผนการเงิน
และปฏิบัติตามแผน 
(ร้อยละ 80) ของ 
โรงพยาบาลในเขต
สุขภาพที่ 10 
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วิธีการประเมินผล : ประเมินจากรายงานผลการวิเคราะห์ต้นทุนบริการและข้อมูลที่เผยแพร่ทาง  
เว็บไซด์ (http://hfo.cfo.in.th) 

เอกสารสนับสนุน : 1. เอกสารชี้แจงรายละเอียดและวิธีปฏิบัติการจัดท้าแผนทางการเงิน ส้าหรับ
หน่วยบริการ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์ 
(http://hfo.cfo.in.th) 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

ผู้ให้ข้อมูลวิชาการ 
1. นายแพทย์เกษม ตั้งเกษมส้าราญ ผู้อ้านวยการกลุ่มประกันสุขภาพ 
2. นางอมรรัตน์ พีระพล นักวิชาการเงินและบัญชีช้านาญการพิเศษ 
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบการเงินการคลัง กลุ่มประกันสุขภาพ 

หน่วยงานประมวลผล
และจัดท าข้อมูล 

กลุ่มประกันสุขภาพ  ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ผู้รับผิดชอบการรายงาน
ผลการด าเนินงาน 

1. เขตสุขภาพ 
2. กลุ่มประกันสุขภาพส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
โทร : 0 2590 1797, 0 2590 2416, 0 2590 1575 โทรสาร : 0 2590 2568 
E-mail : higmoph@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://hfo.cfo.in.th/


71 
 

 ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดและแนวทางการจัดเก็บข้อมูล เขตสุภาพท่ี 10 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ชื่อตัวชี้วัด 35. โรงพยาบาลในเขตสุขภาพมีคะแนนคุณภาพบัญชีมากกว่า ร้อยละ 80 
และระบบบริหารการเงินการคลัง ร้อยละ 80 

ค านิยาม      1. โรงพยาบาลในเขตสุขภาพ หมายถึง โรงพยาบาลสังกัดสา้นักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขในเขตสุขภาพ ระดับโรงพยาบาลศูนย์, โรงพยาบาล
ทั่วไป, และโรงพยาบาลชุมชนในเขตสุขภาพที่ 10 
     2. คะแนนคุณภาพบัญชีมากกว่า ร้อยละ 80 หมายถึง ผลการประเมิน
คุณภาพบัญชี มากกว่าร้อยละ 80 โดยประเมินจากแบบประเมินคุณภาพบัญชี    
มีทั้งหมด 200 ข้อ แบ่งเป็น 9 หมวด ดังนี้ 
หมวด 1 เงินสด และเงินฝากธนาคาร (รายการเทียบเท่า) จ้านวน 5 ข้อ 
หมวด 2 ลูกหนี้เงินยืม จ้านวน 2 ข้อ 
หมวด 3 ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล จ้านวน 64 ข้อ 
หมวด 4 วัสดุคงเหลือ จ้านวน 39 ข้อ 
หมวด 5 อาคารและครุภัณฑ์ จ้านวน 12 ข้อ 
หมวด 6 เจ้าหนี้การค้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และหนี้สินอื่น ๆ จ้านวน 26 ข้อ 
หมวด 7 บันทึกบัญชีรับรู้เงินกองทุน UC ตามนโยบายบัญชี จ้านวน 10 ข้อ 
หมวด 8 รายได้ค่ารักษาพยาบาล จ้านวน 30 ข้อ 
หมวด 9 ค่าใช้จ่ายจ้านวน 12 ข้อ 

รวม 200 ข้อ 
     3. คะแนนระบบบริหารการเงินการคลัง มากกว่าร้อยละ 80 หมายถึง 
คะแนนรวมจากแบบประเมินบริหารการเงินการคลังทั้งหมด  

เกณฑ์เป้าหมาย โรงพยาบาลทุกแห่งในเขต มีคะแนนตรวจสอบคุณภาพบญัชีมากกว่า  
ร้อยละ 80 และ คะแนนระบบบริหารการเงินการคลัง มากกวา่ร้อยละ 80 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย โรงพยาบาลในสังกัดส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในเขตและจังหวัด 
ระดับโรงพยาบาลศนูย์, โรงพยาบาลทั่วไป, และโรงพยาบาลชุมชน 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล ลงพื้นทีป่ระเมินคุณภาพบัญชี โดยทีมตรวจสอบคุณภาพบัญชี เขตสุขภาพที่ 10 

แหล่งข้อมูล ทีมตรวจสอบคุณภาพบัญชี เขตสุขภาพที่ 10 และทีม CFO 
รายการข้อมูล 1 A = จ้านวนโรงพยาบาลผลคะแนนการประเมินเกินร้อยละ 80 
รายการข้อมูล 2 B = จ้านวนโรงพยาบาลสังกัดสา้นักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขระดับ

โรงพยาบาลศนูย์โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชนทั้งหมด 
สูตรค านวณตัวชี้วัด ( A* 100)/B 
ระยะเวลาประเมิน ไตรมาสที่ 2-3 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 
 
 
 
 

Baseline  
Data 

หน่วยวัด 
ผลการด้าเนนิงาน 
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2556 2557 2558 

ข้อมูล 
ย้อนหลังของ 
ตัวชี้วัด 

 
ร้อยละ 

 
- 

 
- 

 
> 80% จ้านวน 

36 แห่ง 
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เกณฑ์การประเมิน : คะแนนตรวจสอบคุณภาพบัญชมีากกว่า ร้อยละ 80 
และระบบบริหารการเงินการคลังมากกว่า ร้อยละ 80 

วิธีการประเมินผล : ประเมินคุณภาพบัญชี โดยทีมตรวจสอบคุณภาพบญัชี เขตสุขภาพที่ 10 
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1. นางสา้ลี เวชกามา ตา้แหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชชี้านาญการ 
   มือถือ : 085-4792503, E-mail : sumlee0403@gmail.com 
2. นางลา้ดวน ศรีขาว ตา้แหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชชี้านาญการ 
   มือถือ : 081-9555620, E-mail : lamdun_9@hotmail.com 
3. นางเสาวคนธ์ ไตรพิพฒัน์ ต้าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชชี้านาญการ 
   มือถือ : 081-0620844, E-mail : saow9505@hotmail.co.th 
4. นางสปุราณี พรพิริยะศานติ ต้าแหน่ง นักวชิาการเงนิและบญัชีชา้นาญการ 
   มือถือ : 091-0609822, E-mail :supranee_9109@windowslive.com 
5. นางเครือวรรณ ศรีสารคาม ต้าแหน่ง นักวชิาการเงนิและบญัชีชา้นาญการ 
   มือถือ : 088-5950950, E-mail : krueawan_p@hotmail.com 

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล 

เขตสุขภาพที่ 10 (คณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง CFO)  

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 

เขตสุขภาพที่ 10 (คณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง CFO) 
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ชื่อตัวชี้วัด 36. ประสิทธิภาพการบริหารการเงินสามารถควบคุมให้หน่วยบริการใน
พื้นที่มีปัญหาการเงินระดับ 7 

ค านิยาม      1. ประสทิธิภาพการบริหารการเงิน หมายถึง ความสามารถในการด้าเนินงาน
ของเขต และจังหวัดเพื่อให้บรรลุผลสา้เร็จตามเปา้หมายที่วางไว้ประกอบด้วย 
       1) ความสามารถกระจายการจัดสรรงบค่าใช้จ่ายทุกหมวดที่ได้รับมอบอ้านาจ
ให้สอดคล้องกับสถานะการเงินของหน่วยบริการในพื้นที่  เพื่อให้หน่วยบริการได้รับ
ค่าใช้จ่ายอย่างเพียงพอสามารถจัดบริการประชาชนให้เข้าถึงบริการได้ครอบคลุม
ทั่วถึงเท่าเทียมและเป็นธรรม 
       2) ความสามารถพัฒนาและควบคุมก้ากับให้หน่วยบริการมีสมรรถนะและ
ประสิทธิภาพในการบริการการเงินการคลังจนไม่ประสบปัญหาทางการเงิน 
     2. ปัญหาการเงินระดับ 7 หมายถึง ระดับคะแนนความเสี่ยงตามเกณฑ์เฝ้าระวัง
ทางการเงินในระดับสูงสุด 7 คะแนนประกอบด้วย 
       1) Current Ratio < 1.5   = 1 คะแนน 
       2) Quick Ratio   < 1.0    = 1 คะแนน 
       3) Cash Ratio < 0.8       = 1 คะแนน 
       4) ทุนสารองสุทธิติดลบ     = 1 คะแนน 
       5) ผลประกอบการขาดทนุ  = 1 คะแนน 
       6) ระยะเวลาทนุสา้รองเพียงพอใช้จ่าย < 3 เดือน = 2 คะแนน 
     3. หน่วยบริการในพื้นที่ หมายถึง โรงพยาบาลสังกัดส้านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขในเขตและจังหวัดระดับโรงพยาบาลศูนย์ , โรงพยาบาลทั่วไป, และ
โรงพยาบาลชุมชน 
     4. แนวโน้มดีขึ้น หมายถึง มีระดับความรุนแรง วิกฤติลดลง เช่น ทุนส้ารองติด
ลบลดลง, ผลต่างรายได้ – รายจ่าย ขาดทุนลดลง  

เกณฑ์เป้าหมาย ไม่เกินร้อยละ 10 และมีแนวโนม้ดีขึ้น 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย โรงพยาบาลสังกัดสา้นักงานปลดักระทรวงสาธารณสุขในเขตและจังหวัดระดบั
โรงพยาบาลศนูย์, โรงพยาบาลทั่วไป, และโรงพยาบาลชุมชน 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1. จัดเก็บจากรายงานสถานะทางการเงินหน่วยบริการสังกัด สป.สธ. 
2. จัดเก็บจากข้อมูลเผยแพร่ทางเว็บไซด ์(http://hfo.cfo.in.th)  

แหล่งข้อมูล กลุ่มประกันสุขภาพ กลุ่มงานพฒันาระบบการเงินการคลังกลุ่มประกันสุขภาพ 

รายการข้อมูล 1 A = จ้านวนโรงพยาบาลสังกัดสา้นักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขระดับ
โรงพยาบาลศนูย์ โรงพยาบาลทัว่ไป และโรงพยาบาลชุมชนที่ประสบภาวะวิกฤติ
ทางการเงินระดับ 7 

รายการข้อมูล 2 B = จ้านวนโรงพยาบาลสังกัดสา้นักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมด             
ระดับโรงพยาบาลศนูย์, โรงพยาบาลทั่วไป, และโรงพยาบาลชุมชน 
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สูตรค านวณตัวชี้วัด (A/B) X 100 

ระยะเวลาประเมิน ทุก 3 เดือน (รายไตรมาส) 

รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน 
 
 
 

Baseline  Data หน่วยวัด 
ผลการด้าเนินงาน 

ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2556 2557 2558 

ข้อมูลย้อนหลัง
ของตัวช้ีวัด 

ร้อยละ - - 21.13 
(ข้อมูลไตรมาส 4) 

 

เกณฑ์การประเมิน : 
 
 
 
 
 

รอบ 3 
เดือน 

รอบ 6 
เดือน 

รอบ 9 
เดือน 

รอบ 12 เดือน 

-  - 

ประสิทธิภาพการบริหารการเงิน
สามารถควบคุมปญัหาทางการเงิน
ระดับ 7 ของหน่วยบริการในพ้ืนท่ี
ให้ไม่เกินร้อยละ 10 

เงื่อนไขความส้าเร็จ ภายในวันท่ี 20 ของทุกเดือนถัดไป หน่วยบริการตรวจสอบความ
ถูกต้อง ครบถ้วน และส่งงบทดลองตามผังบัญชีท่ีก้าหนดของปีงบประมาณ 2559            
รายเดือน 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

1. นายแพทย์เกษม ตั้งเกษมส้าราญ ผู้อ้านวยการกลุ่มประกนัสขุภาพ 
2. นางอมรรัตน์ พีระพล นักวิชาการเงินและบัญชีชา้นาญการพเิศษ 
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบการเงินการคลัง กลุ่มประกนัสุขภาพ 
โทรศัพท์ส้านักงาน : 02-590-1580, 02-590-1797, 02-590-24170, 02-590-2416 
โทรสาร : 02-590-2415, 02-590-1568 กลุ่มประกันสุขภาพสา้นักงาน สป.สธ. 

หน่วยงานประมวลผล
และจัดท าข้อมูล 

กลุ่มประกันสุขภาพ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ผู้รับผิดชอบการรายงาน
ผลการด าเนินงาน 

1. นางอมรรัตน์ พีระพล นักวิชาการเงินและบัญชีชา้นาญการพเิศษ 
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบการเงินการคลัง กลุ่มประกนัสุขภาพ 
2. นางสาวสายสุณี เนตร์พริ้ง นกัวิชาการเงินและบัญชีชา้นาญการ 
3. นางน้า้ค้าง บวรกุลวัฒน์ นักวิชาการเงินและบัญชชี้านาญการ 
4. นายพยนต์ แจ่มศรี นักวิชาการเงินและบัญช ี
5. นางสาวสุพรรณษา พวงสงิห์ นักวิชาการเงินและบัญชี 
6. นางสาววชิราภรณ์ แรมกระโทก เจ้าหน้าที่ดูแลข้อมูล 
โทรศัพท์ส้านักงาน : 02-590-1580, 02-590-1797, 02-590-2417, 02-590-2416 
โทรสาร : 02-590-2415, 02-590-1568 
กลุ่มประกันสุขภาพ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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ชื่อตัวชี้วัด 37. โรงพยาบาลมีค่าดัชนีผู้ป่วยใน (CMI) ของแต่ละระดับสถานบริการ
สุขภาพตาม Service Plan ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 

ค านิยาม      1. ร้อยละของสถานบริการสุขภาพในเขตสุขภาพที่ผ่านเกณฑ์ หมายถึง
จ้านวนสถานบริการสุขภาพในเขตสุขภาพที่ผ่านเกณฑ์ดัชนีผู้ป่วยใน (CMI)  
ที่ก้าหนดของแต่ละระดับสถานบริการสุขภาพตาม Service Plan 
     2. CMI (Case Mix Index) หมายถึง ค่าเฉลี่ยน้้าหนักสัมพัทธ์ที่ปรับค่า
แล้ว (Adjusted Relative Weights : AdjRw) ของผู้ป่วยในทั้งหมดที่
จ้าหน่ายในช่วงเวลาที่ก้าหนด 

เกณฑ์เป้าหมาย ทุกแห่ง 
1. รพศ. (A) มีค่า CMI ไม่น้อยกว่า 1.6  
2. รพท. (S) มีค่า CMI ไม่น้อยกว่า 1.2  
3. รพท. ขนาดเล็ก (M1) มีค่า CMI ไม่น้อยกว่า 1.0  
4. รพช. แม่ข่าย (M2) มีค่า CMI ไม่น้อยกว่า 0.8  
5. รพช. (F1 - F3) มีค่า CMI ไม่น้อยกว่า 0.6   

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย โรงพยาบาลในสังกัดส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล หน่วยบริการรายงานผลการด้าเนินงานค่าเฉลี่ยน้้าหนักสัมพัทธ์ที่ปรับค่าแล้ว

ของผู้ป่วยในทั้งหมด ผ่านเว็บไซต์ของ ส้านักบริหารการสาธารณสุข 
http://phdb.moph.go.th/hssd1 

แหล่งข้อมูล โปรแกรมระบบรายงานศูนย์ประสิทธิภาพ 
รายการข้อมูล 1 A = จ้านวนสถานบริการสุขภาพในเขตสุขภาพที่ผ่านเกณฑ์ดัชนีผู้ป่วยใน 

(CMI) ที่ก้าหนด ของแต่ละระดับสถานบริการสุขภาพตาม Service Plan 
รายการข้อมูล 2 B = จ้านวนสถานบริการสุขภาพในเขตสุขภาพทั้งหมด 
สูตรค านวณตัวชี้วัด ( A/B ) X 100 
ระยะเวลาประเมิน ทุก 6 เดือนโดยส้านักบริหารการสาธารณสุข สป.สธ. 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 
 
 
 
 
 

Baseline  
Data 

หน่วยวัด 
ผลการด้าเนินงาน 

ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2555 2556 2557 

สถานบริการ
สุขภาพใน 
เขตสุขภาพท่ี
ผ่านเกณฑ ์

ร้อยละ - 20.36 36.17 

 

เกณฑ์การประเมิน : รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- ขั้นตอนท่ี 1 - ขั้นตอนท่ี 1 
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วิธีการประเมินผล : โรงพยาบาลทุกแห่งในเขตสุขภาพที่ผ่านเกณฑ์ดัชนีผู้ป่วยใน (CMI) ที่ก้าหนด 
ของแต่ละระดับสถานบริการสุขภาพตาม Service Plan 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

1. นางศุภมิตร ปรีติเขมรัตน์ โทรมือถือ : 081 807 960 5 
โทรส้านักงาน : 0 2590 18 68 โทรสาร : 0 2590 1769 
E-mail : sup2939@gmail.com 
2. นางอรสา เข็มปัญญา โทรมือถือ : - 
โทรส้านักงาน : 0 2590 1796 โทรสาร : 0 2590 1769 
E-mail : aoy2510@gmail.com 
ส้านักบริหารการสาธารณสุข ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล 

ส้านักบริหารการสาธารณสุข ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ผู้รับผิดชอบการรายงาน
ผลการด าเนินงาน 

1. เขตสุขภาพ 
2. ส้านักบริหารการสาธารณสุข ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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ชื่อตัวชี้วัด 38. ร้อยละ 80 ของหน่วยบริการในพื้นที่มีต้นทุนต่อหน่วยไม่เกินเกณฑ์เฉลี่ย
กลุ่มระดับบริการเดียวกัน 

ค านิยาม      1. หน่วยบริการในพื้นที่ หมายถึง โรงพยาบาลสังกัดส้านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขในเขตบริการสุขภาพ ระดับโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และ
โรงพยาบาลชุมชน 
     2. ต้นทุนต่อหน่วย หมายถึง ต้นทุนผู้ป่วยนอก (OPD) และผู้ป่วยใน (IPD) รวมทุก
สิทธิ (total cost) ต่อหน่วยน้้าหนัก โดยผู้ป่วยนอกหน่วยที่ใช้เป็นจ้านวนครั้ง (Visits) 
ผู้ป่วยในหน่วยที่ใช้เป็นน้้าหนักสัมพัทธ์ที่ปรับค่าแล้วรวม (Sum Adjust RW) ค่าใช้จ่าย
ของผู้ป่วยนอก (OPD) และผู้ป่วยใน (IPD) ใช้วิธีหาสัดส่วนค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนของการ
ให้บริการของผู้ป่วยนอก (OPD) และผู้ป่วยใน (IPD) (Cost To Charge) จากราคาเรียก
เก็บ (ราคาCharge) หรืองบทดลองหมวดรายได้ (จากข้อมูลจากบัญชีเกณฑ์คงค้าง) 
ต้นทุนต่อหน่วยผู้ป่วยนอก (OPD) ค้านวณจากต้นทุนผู้ป่วยนอก (OPD) หารด้วยจ้านวน
ครั้ง (VISIT) ต้นทุนผู้ป่วยใน (IPD) ค้านวณจากต้นทุนผู้ป่วยใน (IPD) หารด้วย Sum 
Adjust RW 
     3. เกณฑ์เฉลี่ยกลุ่มระดับบริการ พิจารณาจากค่าเฉลี่ยเลขคณิต รวมค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานของต้นทุนผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในรวมทุกสิทธิโดยก้าหนดให้ต้นทุน
ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในต้องไม่เกินเกณฑ์เฉลี่ย (mean +1SD) หากค่าใดค่าหนึ่งเกิน
เกณฑ์เฉลี่ยจะถือว่ามีปัญหาประสิทธิภาพ 
     4. กลุ่มระดับบริการ หมายถึง กลุ่มของโรงพยาบาลสังกัดส้านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ตามเกณฑ์การจ้าแนกกลุ่มระดับบริการที่ส้านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขก้าหนดและเผยแพร่ในเว็บไซต์กลุ่มประกันสุขภาพ www.higthai.org     
และ http://hfo.cfo.in.th 
     5. ต้นทุนต่อหน่วยไม่เกินเกณฑ์เฉลี่ยกลุ่มระดับบริการเป็นการประเมินประสิทธิภาพ
การควบคุมค่าใช้จ่ายของหน่วยบริการ เพื่อให้ต้นทุนลดลงอย่างเหมาะสมจนต้นทุนต่อ
หน่วยไม่เกินเกณฑ์เฉลี่ยกลุ่มระดับบริการเดียวกันใน 2 องค์ประกอบ ได้แก ่
      1) การจัดการระบบบริการเพื่อให้มีต้นทุนบริการลดลง เช่น การใช้ทรัพยากร
ร่วมกันเพื่อลดการลงทุน, การส่งต่อเฉพาะภายในเครือข่าย สป. ฯลฯ 
      2) การควบคุมค่าใช้จ่ายของหน่วยบริการในหมวดต่างๆ ได้แก่ ค่าแรง (Labor 
cost: LC)ค่าวัสดุ (Material cost: MC) งบลงทุน (Capital cost: CC) ค่าใช้จ่าย
ด้าเนินการ (Operating cost : OC ) 

เกณฑ์เป้าหมาย ไม่เกินร้อยละ 20 ของจ้านวนโรงพยาบาลในเขตและจังหวัด 

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

โรงพยาบาลสังกัดสา้นักงานปลดักระทรวงสาธารณสุขในเขตและจังหวัด 
ระดับโรงพยาบาลศนูย์, โรงพยาบาลทั่วไป, และโรงพยาบาลชุมชน 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล หน่วยบริการรายงานสถานการณ์ทางการเงินผ่านเว็บไซต์ของกลุ่มประกันสุขภาพ สป. 
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ทุกวันที่ 20 ของเดือนถัดไป และกลุ่มประกันสุขภาพจัดทา้รายงานสรุปภาพรวม             
ทุก 3 เดือน 

แหล่งข้อมูล กลุ่มงานพฒันาระบบการเงินการคลัง กลุ่มประกันสุขภาพ 

รายการข้อมูล 1 A = จ้านวนโรงพยาบาลในเขตที่มีต้นทนุผู้ปว่ยนอก และผู้ป่วยในเกิน mean +1SD       
ของกลุ่มระดับบริการ 

รายการข้อมูล 2 B = จ้านวนโรงพยาบาลสังกัดสา้นักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขระดับโรงพยาบาล
ศูนย์, โรงพยาบาลทั่วไป, และโรงพยาบาลชุมชนทั้งหมดในเขต 

สูตรค านวณตัวชี้วัด (A/B*100) 

ระยะเวลาประเมิน รายไตรมาส 

รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน 
 
 

Baseline  
Data 

หน่วยวัด 
ผลการด้าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2555 2556 2557 
ข้อมูล 
ย้อนหลังของ 
ตัวช้ีวัด 

ร้อยละ - - 30.75 
(ข้อมูลไตรมาส 3) 

 

เกณฑ์การประเมิน : 
 
 
 

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

- - - 
ต้นทุนต่อหน่วยไม่เกินเกณฑ์
เฉลี่ยกลุ่มระดับบริการเดียวกัน 
(เกินเกณฑไ์ม่เกินร้อยละ 20) 

 

วิธีการประเมินผล : ประเมินจากรายงานผลการวิเคราะห์ต้นทนุบริการและข้อมูลที่เผยแพร่ทางเว็บไซด์ 
(http://hfo.cfo.in.th) 

เอกสารสนับสนุน : 1. เอกสารชี้แจงแนวทางการจัดท้าต้นทุนบริการที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์ 
(http://hfo.cfo.in.th) 
2. รายงานผลการวิเคราะห์ต้นทนุบริการ 

ผู้ให้ข้อมูลทาง
วิชาการ /ผู้
ประสานงานตัวช้ีวัด 

ผู้ให้ข้อมูลวิชาการ 
1. นายแพทย์เกษม ตั้งเกษมส้าราญ ผู้อ้านวยการกลุ่มประกนัสขุภาพ 
2. นางอมรรัตน์ พีระพล นักวิชาการเงินและบัญชีชา้นาญการพเิศษ 
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบการเงินการคลัง กลุ่มประกนัสุขภาพ 

หน่วยงานประมวลผล
และจัดท าข้อมูล 

กลุ่มประกันสุขภาพ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ผู้รับผิดชอบการ
รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

1. เขตสุขภาพ 
2. กลุ่มประกันสุขภาพ สา้นักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
โทร : 0 2590 1797, 0 2590 2416, 0 2590 1575 
โทรสาร : 0 2590 2568 
E-mail : higmoph@gmail.com 
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ชื่อตัวชี้วัด 39. มูลค่าการจัดซื้อร่วมยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา 
ค านิยาม การจัดซื้อร่วมของยาและเวชภัณฑ์ฯ หมายถึง การจัดซื้อร่วมระดับ

จังหวัด/กรม และระดับเขตของยาและเวชภัณฑ์ที่นอกเหนือจากยาตาม
มาตรการพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารเวชภัณฑ์นโยบาย Good Health 
at Low Cost และตามมาตรการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดซื้อยาของ
กระทรวงสาธารณสุข 

เวชภัณฑ์ฯ หมายถึง เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาอ่ืนที่ใช้ในทางการแพทย์ ซึ่ง
รวมถึงวัสดุการแพทย์, วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์, วัสดุเอ็กซเรย์, วัสดุ 
ทันตกรรม 

เกณฑ์เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย โรงพยาบาลศูนย์, โรงพยาบาลทั่วไป, โรงพยาบาลชุมชน, โรงพยาบาล/สถาบัน

ในสังกัดกรมต่าง ๆ 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล ข้อมูลผลการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ฯของหน่วยงานแยกประเภทจัดซื้อเองและ

จัดซื้อร่วม 
แหล่งข้อมูล โรงพยาบาลศูนย์, โรงพยาบาลทั่วไป, โรงพยาบาลชุมชน, โรงพยาบาล/สถาบัน

ในสังกัดกรมต่าง ๆ 
รายการข้อมูล 1 A = มูลค่าการจัดซื้อร่วมของยาและเวชภัณฑ์ 
รายการข้อมูล2 B = มูลค่าการจัดซื้อท้ังหมดของยาและเวชภัณฑ์ 
สูตรค านวณตัวชี้วัด (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมิน ทุกเดือน 
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ตัวช้ีวัด 40. ร้อยละ 80 ของโรงพยาบาลมีต้นทุนต่อหน่วยไม่เกินที่ผ่านมา หรือไม่
เกินค่าเฉลี่ยของกลุ่มระดับบริการเดียวกัน 

ค านิยาม ต้นทุนค่าแล็บ หมายถึง มูลค่าการใช้วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รวมถึง
ค่าจ้างตรวจ 
ต้นทุนค่า วัสดุการแพทย์ เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา หมายถึง มูลค่าวัสดุการแพทย์ 
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รวมถึงค่าจ้างตรวจเอ็กซ์เรย์ 
หนึ่งหน่วยบริการผู้ป่วยนอก หมายถึง OP visit 
หนึ่งหน่วยบริการผู้ป่วยใน หมายถึง Adj RW 

เกณฑ์เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของโรงพยาบาลต้นทุนค่าวัสดุในแต่ละประเภทไม่
เกินปีงบประมาณที่แล้ว หรือค่าเฉลี่ยของโรงพยาบาลในกลุ่มเดียวกัน 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย โรงพยาบาลศูนย์, โรงพยาบาลทั่วไป, โรงพยาบาลชุมชน 
รายการข้อมูล 1 A = จ้านวนโรงพยาบาลในเขตที่มีต้นทุนเกินเกณฑ์ 
รายการข้อมูล 2 B = จ้านวนโรงพยาบาลสังกัดส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขระดับ

โรงพยาบาลศูนย์, โรงพยาบาลทั่วไป, และโรงพยาบาลชุมชนทั้งหมดในเขต 
สูตรค านวณตัวชี้วัด (A/B*100) 
ระยะเวลาประเมิน รายไตรมาส 
วิธีการหาต้นทุนค่าวัสดุ   
แต่ละประเภทต่อหน่วย
บริการ 

a. ยา/Lab                                                                                                    
หาสัดส่วนมูลค่ายา/ Lab ผู้ป่วยนอก กับ มูลค่ายา/ Lab ผู้ป่วยใน จาก
ข้อมูลบริการ หรือ  43 แฟ้ม แล้วน้าไปกระจาย ค่ายา/LAB ที่ใช้ไป (เบิก
คลัง เพื่อใช้ส้าหรับโรงพยาบาล บัญชี หมวด 5 + จ้างเหมา) ให้ได้ต้นทุนค่า
ยา/ Lab ผู้ป่วยนอก กับ ต้นทุนค่ายา/Lab ผู้ป่วยใน  
b. วัสดุการแพทย์ 
หาสัดส่วนรายได้ ผู้ป่วยนอก กับ ผู้ป่วยใน จากข้อมูลบริการ หรือ 43 แฟ้ม 
หรือจากบัญชีหมวด 4 หัก ค่ายาและค่าแล็บ ข้อ a แล้วน้าไปกระจายวัสดุ
การแพทย์กับเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่ใช้ไป (เบิกคลัง เพ่ือใช้ส้าหรับโรงพยาบาล 
บัญชีหมวด 5) ให้ได้ต้นทุนวัสดุการแพทย์กับเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาผู้ป่วยนอก 
กับ ต้นทุนวัสดุการแพทย์กับเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาผู้ป่วยใน 
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A ค่า... OP (เรียกเก็บ) จากระบบบริการ  
B ค่า... IP (เรียกเก็บ) ระบบบริการ 
C สัดส่วนค่า... OP / ค่า....ทั้งหมด C = A/A+B 
D ค่า... ใช้ไป หมวด 5 บัญชีเกณฑ์คงค้าง 
E ต้นทุนค่า... OP E = C x D 
F ต้นทุนค่า... IP F = (1-C) x D 
G OP visit ระบบบริการ 
H Sum adjust RW ระบบบริการ 
I ต้นทุนค่า...ผู้ป่วยนอก I = E / G 
J ต้นทุนค่า...ผู้ป่วยใน J = F / H 

Quick win: 
 
 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
ท้าความ
เข้าใจวิธีการ
ค้านวณ 

ค้านวณหาต้นทุน
ต่อหน่วยเองได้ 

- ร้อยละของต้นทุนต่อหน่วย
ไม่เกินเกณฑ์เฉลี่ยกลุ่ม
ระดับบริการเดียวกัน 
หรือไม่เกินปีที่ผ่านมา 

 

  
ผู้ให้ข้อมูลทาง
วิชาการ /ผู้
ประสานงานตัวช้ีวัด 

ผู้ให้ข้อมูลวิชาการ                                                                                   
1. นายรังสรรค์ ศิริชัย โรงพยาบาลอ้านาจเจริญ 

โทร. 080-3353385, 045-511941-5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 
 

 ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดและแนวทางการจัดเก็บข้อมูล เขตสุภาพท่ี 10 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ตัวช้ีวัด 41. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดเขตสุขภาพที่ 10 ผ่านเกณฑ์ประเม ิน
ระด ับคุณธรรม และความโปร ่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงาน เฉพาะ
หล ักฐานเชิงประจกัษ์ 

ค านิยาม การประเม ินค ุณธรรมและความโปร ่งใสในการดำเน ินงานของ
หน ่วยงานภาคร ัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
เป ็นการประย ุกต ์แนวค ิดของการแประเม ินค ุณธรรมการดำเน ินงาน 
(Integrity Assessment) ของคณะกรรมการต ่อต ้าน การทุจร ิต  แ ล ะ สิ ทธิ 
พลเมืองสาธารณร ัฐเกาหลี ( Anti-Corruption and Civil Right 
Commission : ACRC) บ ูรณาการเข ้าก ับด ัชน ีว ัดความโปร ่งใสของ
หน ่วยงานภาคร ัฐ ซึ่ง ด้าเน ินการโดยสำน ักงาน ป.ป.ช. แล ้วนำมาก้าหนด
เป ็นกรอบแนวคิดการประเม ินค ุณธรรม และความโปร ่งใสในการด้าเน ินงาน
ของหน ่วยงานภาคร ัฐ และส ังเคราะห ์เป ็นองค ์ประกอบ หล ักที่สำค ัญและ
จำเป ็นในการประเม ิน การประเม ินด ังกล ่าวได ้จำแนกองค ์ประกอบหล ัก 
องค ์ประกอบย ่อย ประเด ็นการประเม ิน และแปลงไปสู่ คำถามที่ใช ้ในการ
สอบถามความ คิดเห็นหรือรวบรวมจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานของ
หน่วยงานไป 

องค ์ประกอบการประเม ินค ุณธรรมและความโปร ่งใสในการ
ดำเน ินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency) แบ่งเป็น   
5 องค์ประกอบ ด ังนี้ 

๑. ความโปร ่งใส (Transparency) ประเม ินจากความค ิดเห ็นหรือ
ประสบการณ์ของประชาชน ผู้รับบริการหร ือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการรับ
บร ิการจากหน่วยงานภาครัฐ และประเม ินจากข ้อม ูลเอกสาร/หล ักฐาน เช ิง
ประจ ักษ ์บนพ้ืนฐานของข ้อเท ็จจร ิงในการ ด้าเนินงานของหน่วยงาน 

๒ . ความพร ้อมร ับผิด (Accountability) ประเมินจากความ คิดเห็น
หร ือประสบการณ ์ของประชาชน ผู ้ร ับบร ิการ หร ือผู ้ม ีส ่วนได ้ส ่วนเส ียในการ
ร ับบร ิการจากหน่วยงานภาครัฐ 

๓. ค ุณธรรมการให ้บร ิการของหน ่วยงานหร ือป ัญหาการท ุจร ิต
คอร ์ร ัปชั่นในองค ์กร (Integrity in Service Delivery) ประเม ินจากการ
ร ับรู ้และประสบการณ ์ตรงของประชาชนผู้รับบร ิการหร ือผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียท ี่มีต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ 

๔. ว ัฒนธรรมค ุณ ธรรมในองค ์กร (Integrity Culture) ประเม ิน
จากความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานภาคร ัฐ และจากข้อมูล
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เอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์บนพ้ืนฐานของข้อเท ็จจร ิงในการด้าเนินงาน
ของหน่วยงาน 

๕. ค ุณธรรมการทำงานในหน ่วยงาน (Work Integrity) ประเม ิน
จากความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานภาครัฐท ี่มีต่อการด้าเนินงาน
ของหน่วยงาน 

กระทรวงสาธารณส ุข ดำเน ินการตามนโยบายร ัฐบาลข ้อ 10 
การส ่งเสร ิมการบร ิหารราชการแผ ่นด ินที่ม ีธรรมาภิบาลและการป ้องก ัน
ปราบปรามการท ุจร ิตและประพฤติมิชอบในภาคร ัฐ นโยบายร ัฐมนตร ี 
ว ่าการกระทรวงสาธารณสขุ และนโยบายของปลัดกระทรวงสาธารณสุข
มุง่กลยุทธ์การด้าเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลเป็นหลักในการข ับเคลื่อน
งาน จ ึงกำหนดให ้หน ่วยงาน ทัง้ส ่วนกลางและส ่วนภ ูม ิภาคในส ังก ัด
กระทรวงสาธารณส ุข ประเม ินค ุณธรรม และความโปร ่งใสในการ
ด้าเน ินงานของหน ่วยงานภาคร ัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) โด ย เฉพาะประเมินต น เอ ง (Self Assessment) 
ส้าหรบัหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity and 
Transparency Assessment : EBIT) เพ่ือการปรับปรุง แ ล ะพัฒนา
กระบวนการ ปฏิบัติงานเก ิดความโปร่งใส ตรวจสอบได ้ 

หากผลการประเม ินค ุณธรรมและความโปร ่งใสในการดำเน ินงาน
ของหน ่วยงานภาคร ัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ของกระทรวงสาธารณส ุข ผ ่านเกณฑ ์มากกว ่าร ้อยละ 75 จะส ่งผลต ่อค ่า
ด ัชน ีว ัดภาพล ักษณ ์คอร ์ร ัปชั ่น (CPI) ของประเทศไทยให ้ดีขึ้น 

เกณฑ์เป้าหมาย ส ่วนที่ 1 จ ัดเก ็บ หล ักฐานเช ิงประจ ักษ์ ตามแบบ สำรวจการใช ้หล ักฐานเช ิง
ประจ ักษ์ (Evidence Based Integrity & Transparency Assessment) ใน        
ไต รม าส ที ่ 2 รอ บ 6 เดอืน (เด ือนมีนาคม 2559) ไตรมาสที่ 3 รอบ 9 เดอืน 
(เด ือนมิถนุายน 2559) และไตรมาสที่ 4 (เด ือนก ันยายน 2559) 
เกณฑ์การให ้คะแนน: 

ช่วงปร ับเกณฑ์การให ้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต ่อ 1 คะแนน โดยกำหนด
เกณฑ์การให ้คะแนนดังนี ้

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ  5 

65 70 75 80 85 

ส่วนท ี่ 2 เตรยีมรองร ับการประเมินจากสานักงาน ป.ป.ช. (ประมาณเดอืน
เมษายนถ ึงเดอืนตุลาคม 2559) 

เกณฑ ์การให ้คะแนนการประเม ินค ุณธรรมและความโปร ่งใสการ
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ดำเน ินงานหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 
ของสานักงาน ป.ป.ช. จ้านวน 3 เครือ่งมือ แบ่งเป็น 5 ระดับ ด ังนี้ 
80-100 คะแนน มีระดบัคุณธรรมและความโปร่งใสการด้าเนินงานสูงมาก 
60-79.99 คะแนน มีระดบัคุณธรรมและความโปร่งใสการด้าเนินงานสูง 

40-59.99 คะแนน มีระดบัคุณธรรมและความโปร่งใสการด้าเนินงานปานกลาง 
20-39.99 คะแนน มีระดบัคุณธรรมและความโปร่งใสการด้าเนินงานต่้า 

0-19.99 คะแนน มีระดบัคุณธรรมและความโปร่งใสการด้าเนินงานต่้ามาก 

เงื่อนไข 
     1) หน่วยงานประเมินตนเองตามแบบสา้รวจการใช้หลักฐานเชิงประจักษ ์
(Evidence Based Integrity & Transparency Assessment) ในไตรมาสที ่ 2 
รอบ 6  เด ือน (เด ือนม ีนาคม 2559) ไตรมาสที ่3 (เด ือนม ิถ ุนายน 2559) และ
ไตรมาสที ่4 (เด ือนก ันยายน 2559) เพื่อปร ับปร ุงและพัฒนากระบวนการ
ปฏ ิบ ัต ิงานเก ิดความโปร ่งใสตรวจสอบได ้
     2) หน ่วยงานเตร ียมรองร ับการประเม ินจากสาน ักงาน ป.ป.ช. 
(ประมาณเด ือนเมษายน ถ ึงเดือนตุลาคม 2559) ดังนี ้
      2.1) การประเมิน Internal Integrity & Transparency Assessment 
      2.2) การประเมิน External Integrity & Transparency Assessment 
      2.3) หน ่วยงาน ส ่งเอกสารหล ักฐาน เช ิงประจ ักษ์ตามแบ บ สำรวจการ
ใช้หล ักฐานเช ิงประจ ักษ์ (Evidence Based Integrity & Transparency 

Assessment) ส ่งให ้ส้านักงาน ป.ป.ช. ประมาณเดือน ตุลาคม 2559 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 10 จ้านวน 5 หน่วยงาน 

วิธ ีการจัดเก็บข้อมูล ส่วนท ี่ 1 
     หน่วยงานจ้านวน 5 หน่วยงาน จัดเก็บข้อมูลประเมินตนเองเพื่อปรับปรุงและ
พัฒนากระบวนการปฏิบตัิงานเกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได ้ตามแบบประเมิน 
Evidence Base Integrity & Transparency Assessment ในไตรมาสที ่2 รอบ 6 
เดือน (เดือนมีนาคม 2559) ไตรมาสที ่3 รอบ 9 เดือน (เดือนมิถุนายน 2559) และ
ไตรมาสที ่4 (เดือนกันยายน 2559)  
ส่วนท ี่ 2 

     เตรียมรองรับการประเมินจากส้านักงาน ป.ป.ช. (ประมาณเดือนเมษายน ถึง
เดือนตุลาคม 2559) ตามแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด้าเนนิงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของ
ส้านักงาน ป.ป.ช. ประกอบด้วยเครื่องมือ 3 เครื่องมือ ดังนี ้ 
     1) การประเมิน Internal Integrity & Transparency Assessment : IIT เป็น
การประเมนิบุคลากรภายในหนว่ยงาน  
       1.1) เกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง  
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       หน่วยงานจัดเก็บข้อมูลบุคลากรภายในหน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน 
ประกอบด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้าง ที่มีอายุการท้างานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป 
จ้านวน 300 รายชื่อ (กรณีหน่วยงานมีบุคลากรน้อยกว่า 300 คน ให้จัดส่งรายชื่อ
ทั้งหมด) ให้ครอบคลุมทุกระดับตามสายการบังคับบัญชา ประกอบด้วย ชื่อ -
นามสกุล สังกัด ต้าแหน่ง ระดับ ที่อยู่ (ที่สามารถติดต่อได้) เบอร์โทรศัพท์          
(ที่ท้างาน/มือถือ) และ E-mail  
       1.2) วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล  
       ใช้วิธีการตอบแบบส้ารวจด้วยตนเอง (Self-Administered Questionnaire 
Survey) การสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า (Face-to-Face interview) การสัมภาษณ์
ทางโทรศัพท์ การส้ารวจทางไปรษณีย์ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยค้านึงถึง
ความเหมาะสมและเป็นไปได้ทางสถิติส้าหรับการจัดเก็บข้อมูล  
     2) การประเมิน External Integrity & Transparency Assessment : EIT 
เป็นการประเมินผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
       2.1) เกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง  

       หน่วยงานจัดเก็บข้อมูลผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน จ้านวน 
300 รายชื่อ (กรณีหน่วยงานมีผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียน้อยกว่า 300 คน ให้
จัดส่งรายชื่อทั้งหมด) โดยระบุประเภทของการมีส่วนได้ส่วนเสียในการปฏิบัติ
ราชการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุลผู้มารับบริการ
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประเภท/เรื่องในการติดต่อกับหน่วยงาน สถานที่ท้างาน 
ต้าแหน่ง ระดับ ที่อยู่ (ที่สามารถติดต่อได้) เบอร์โทรศัพท์ (ที่ท้างาน/มือถือ) และ   
E-mail  
       2.2) วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล  

       ใช้วิธีการตอบแบบส้ารวจด้วยตนเอง (Self-Administered Questionnaire 
Survey) การสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า (Face-to-Face interview) การสัมภาษณ์
ทางโทรศัพท์ การส้ารวจทางไปรษณีย์ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์โดยค้านึงถึง
ความเหมาะสมและเป็นไปได้ทางสถิติส้าหรับการจัดเก็บข้อมูล  
     3) การประเมิน Evidence Based Integrity & Transparency Assessment 
: EBIT เป็นการประเมินการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐโดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์  
       3.1) ประชากรเป้าหมาย  
     หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด้าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ใช้แบบส้ารวจ
หลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence Based Integrity&Transparency Assessment 
: EBIT จ้านวน 1 ชุดต่อ 1 หน่วยงาน โดยหน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมิน
จัดเตรียมเอกสาร/หลักฐาน หรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการอ้างอิง



86 
 

 ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดและแนวทางการจัดเก็บข้อมูล เขตสุภาพท่ี 10 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ค้าตอบในแต่ละข้อค้าถามตามความเป็นจริง  
       3.2) วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล  

     หน่วยงานด้าเนนิการรวบรวมแบบสา้รวจที่ได้ตอบคาถามตามแบบสา้รวจ
หลักฐานเชิงประจักษ ์Evidence Based Integrity & Transparency 
Assessment : EBIT รวมถึงเอกสาร/หลักฐาน หรือเอกสารอ่ืนที่เก่ียวข้องเพื่อ
ประกอบการอ้างอิงคาตอบในแต่ละข้อค้าถามตามความเปน็จริง  

แหล่งข้อมูล  1) แบบประเมิน Internal Integrity & Transparency Assessment : IIT  
2) แบบประเมิน External Integrity & Transparency Assessment : EIT  
3) แบบประเมิน Evidence Based Integrity & Transparency Assessment : EBIT  

รายการข้อมูลที่ 1  ด าเนินการในส่วนที่ 1  
     ส่วนที่ 1  
A1 = จ้านวนหน่วยงานที่ผา่นเกณฑ์การประเมินตนเองตามแบบประเมิน 
Evidence Base Integrity & Transparency Assessment มากกว่าร้อยละ 75  
B1 = จ้านวนหน่วยงานทั้งหมดที่ได้รับการประเมิน ITA  

สูตรค านวณตัวชี้วัด  ส่วนที ่1= (A1/B1) x 100  
ระยะเวลาประเมิน      ส่วนที่ 1 ประเมินตนเองเพือ่ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานเกิด

ความโปร่งใส ตรวจสอบได ้ตามแบบประเมนิ Evidence Based Integrity & 
Transparency Assessment ประเมินตนเองในไตรมาสที ่2 รอบ 6 เดือน  
(เดือนมีนาคม 2559) ไตรมาสที ่3 รอบ 9 เดือน (เดือนมิถุนายน 2559) และไตร
มาสที ่4 (เดือนกันยายน 2559)  
    ส่วนที่ 2 เตรียมรองรับการประเมินจากสานักงาน ป.ป.ช. (ประมาณเดือน
เมษายน ถึงเดือนตุลาคม 2559)  

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน  

Baseline Data หน่วยว ัด ผลการดาเนินงานในรอบ 

2556 2557 2558 
ร้อยละของหนว่ยงานในสังกัด เขต
สุขภาพที ่10 ผ่านเกณฑ์ ประเมิน
ระดับคุณธรรมและ ความโปร่งใสใน
การดำเนนิงาน ของหน ่วยงาน เฉพาะ
หลักฐาน เชิงประจกัษ ์(Evidence 
Based Integrity and 
Transparency Assessment : 

ร้อยละ - - 60 

หมายเหตุ   หน ่วยงานประเม ินตนเองตามตามแบบ สำรวจการใช ้หล ักฐาน
เช ิงประจ ักษ์ (Evidence Based Integrity & Transparency 
Assessment) เพ่ือปร ับปร ุงและพัฒนา กระบวนการปฏิบัติงานเก ิดความ
โปร่งใส ตรวจสอบได ้ 

เกณฑ์การประเมิน : ระบุเกณฑ์/ระดับการท้างานที่คาดหว ังแต่ละไตรมาส 
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วิธ ีการประเม ินผล หน่วยงานจำนวน 5 หน่วยงาน ประเมินตนเองเพ่ือปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนการ ปฏิบ ัตงิานเกดิความโปร่งใส ตรวจสอบได ้ ตามแบบประเมิน 
Evidence Based Integrity & Transparency Assessment ประเมิน
ตนเองในไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดอืน (เดือนมีนาคม 2559) ไตรมาสที่ 3 รอบ 
9 เดือน (เดือนมิถุนายน 2559) และ ไตรมาสที่ 4 (เดือนกันยายน 2559) 

เอกสารสนับสนุน แบบประเม ินค ุณธรรมและความโปร ่งใสในการดำเน ินงานของ
หน ่วยงานภาคร ัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ของสาน ักงาน ป.ป.ช. จำนวน 3 เครื่องมือ ประกอบด้วย 

1) แบบประเมิน Internal Integrity & Transparency Assessment : IIT 
2) แบบประเมิน External Integrity & Transparency Assessment : EIT 
3) แบบประเมิน Evidence Based Integrity & Transparency Assessment: EBIT 

ผู้ให ้ข ้อมูลทางวิชาการ/ 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

นางสาวสุชาฎา วรินทร์เวช นกัวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ  โทรศัพท์/
โทรสาร 0 2590 1330  โทรศัพท์เคลื่อนที ่081 931 5388 
E Mail : pankung08@gmail.com 
ศูนย์ปฏ ิบัติการต่อต ้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:pankung08@gmail.com
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เป้าประสงค์ที่ 9 : G9 : ภาคีเครือข่ายสุขภาพมีความเข้มแข็ง 

ชื่อตัวชี้วัด 42. ร้อยละของอ าเภอที่มีระบบสุขภาพระดับอ าเภอ (District Health 
System : DHS) ที่เชื่อมโยงระบบบริการปฐมภูมิกับชุมชนและท้องถิ่น  
อย่างมีคุณภาพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
 

ค านิยาม     ระบบสุขภาพระดับอ าเภอ (District Health System : DHS) หมายถึง 
ระบบการท้างานด้านสุขภาพระดับอ้าเภอร่วมกันของทุกภาคส่วนด้วยการ  
บูรณาการทรัพยากรภายใต้บริบทของพื้นที่ผ่านกระบวนการชื่นชม และการ
จัดการความรู้ส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนพึ่งตนเองได้ และไม่ทอดทิ้งกัน 
โดยมีเป้าหมายร่วมเพ่ือสุขภาวะของประชาชน  
     คุณภาพ หมายถึง มีผลการด้าเนินการ ดังนี้  
1. มีระบบสุขภาพระดับอ้าเภอ (District Health System : DHS) ที่เชื่อมโยง
ระบบบริการปฐมภูมิกับชุมชนและท้องถิ่น ตามองค์ประกอบ UCCARE และมี
ผลลัพธ์การพัฒนาระบบสุขภาพระดับอ้าเภอที่สามารถยกระดับขึ้นหนึ่งระดับ
ทุกข้อ หรือตั้งแต่ระดับสามขึ้นไปทุกข้อ ตามแนวทางการพัฒนา DHS – PCA 
(ตามเอกสารแนบท้าย)  
2. มีการจัดการให้มีการดูแลสุขภาพร่วมกัน เพ่ือเพ่ิมการเข้าถึงบริการ        
ทั้ง Acute & Chronic care ไม่น้อยกว่า 3 เรื่อง (Essential care เช่น 
อุบัติเหตุฉุกเฉินและส่งต่อ การเยี่ยมบ้าน Home care & LTC บริการแพทย์
แผนไทย สุขภาพจิตชุมชน การฟ้ืนฟูสุขภาพส่งเสริมสุขภาพช่องปาก เป็นต้น)  
     ระบบบริการปฐมภูมิ หมายถึง ระบบบริการระดับปฐมภูมิที่มีการ
ให้บริการเป็นแบบผสมผสานองค์รวม และต่อเนื่อง ทั้งบริการเชิงรุกเพ่ือสร้าง
สุขภาพ บริการควบคุมป้องกันโรคและปัญหาที่คุกคามสุขภาพ บริการ
รักษาพยาบาลและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ สนับสนุนระบบการดูแลสุขภาพตนเอง
และครอบครัว มีระบบการดูแลสุขภาพที่บ้านและที่ชุมชน และเชื่อมโยงกับ
ระบบบริการระดับทุติยภูมิ ตติยภูมิ อย่างเป็นระบบมีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพโดยมีประชากรที่เป็นเป้าหมายในการให้บริการ (catchments 
population) และผู้ให้บริการเป็นทีมสุขภาพ  
     ชุมชนและท้องถิ่น หมายถึงประชาชน ครอบครัว หมู่บ้าน องค์การ
บริหารส่วนท้องถิ่น องค์กรอิสระ (NGO) ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคี
เครือข่ายทุกภาคส่วน  
     อ าเภอ หมายถึงอ้าเภอที่มีโรงพยาบาล (รพศ.,รพท.,รพช.) ไม่นับรวม
อ้าเภอที่ไม่มีโรงพยาบาลในพ้ืนที่ จ้านวน 856 แห่ง  
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เกณฑ์เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย อ้าเภอที่มีระบบสุขภาพระดับอ้าเภอ (District Health System : DHS) 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล ส้ารวจประเมินโดย คณะกรรมการ DHS ระดับเขต/จังหวัด/ส้านักบริหารการ

สาธารณสุข 
แหล่งข้อมูล ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัด/ส้านักงานสาธารณสุขอ้าเภอ/โรงพยาบาล 
รายการข้อมูล 1 A = จ้านวนอ้าเภอท่ีมี District Health System : DHS ผ่านเกณฑ์คุณภาพ 
รายการข้อมูล 2 B = จ้านวนอ้าเภอท่ีมี District Health System : DHS 
สูตรค านวณตัวชี้วัด (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล 6, 12 เดือน 
รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน   

 

Baseline Data หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

ร้อยละของอ้าเภอที่
มี District Health 
System (DHS) ที่
เ ชื่ อ ม โ ย ง ร ะ บ บ
บริการปฐมภูมิกับ
ชุมชนและท้องถิ่น
อย่างมีคุณภาพ 

ร้อยละ 2556 2557 2558 
30.53 

(255 แห่ง) 
50 

(428 แห่ง) 
อยู่ระหว่าง
ด้าเนินการ
รวบรวม
ข้อมูล 

 
 

เกณฑ์การประเมิน  

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
มีการประเมิน
ตนเองโดยใช้แนว
ทางการพัฒนา 
DHS – PCA และ
มีแผนการ
ด้าเนินการ 

มีกระบวนการแก้ไข
ปัญหาสุขภาพของ
แต่ละพื้นท่ี ตาม
บริบท ไม่น้อยกว่า 
3 เรื่อง/อ้าเภอ 

มีกระบวนการแก้ไข
ปัญหาสุขภาพของ
แต่ละพื้นท่ีตาม
บริบท ไม่น้อยกว่า 
3 เรื่อง/อ้าเภอ 

 

มอี้าเภอท่ีผ่าน 
DHS คุณภาพ  
ไม่น้อยกว่า   
ร้อยละ 85 

 
วิธีการประเมินผล      1. มีการประเมินตนเอง (Self- Assessment) โดยใช้แนวทางการพัฒนา 

DHS – PCA  
     2. มีแผนการด้าเนินงานที่เชื่อมโยงระบบบริการปฐมภูมิ รวมถึงการบูรณา
การจัดบริการใน 5 กลุ่มวัย และการบูรณาการร่วมกับการพัฒนาระบบบริการ 
(Service Plan)  
     3. มีการด้าเนินการตามแผน โดยมีระบบบริหารจัดการแก้ปัญหาสุขภาพ
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ระดับพ้ืนที่ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ไม่น้อยกว่าอ้าเภอละ 3 เรื่อง 
และมีโครงสร้างทีมหมอครอบครัวระดับอ้าเภอ/ระดับต้าบล/ระดับอ้าเภอ เพ่ือ
ดูแลผู้สูงอายุที่ติดเตียง ผู้พิการที่ต้องได้รับการดูแล ผู้ป่วย palliative care 
และเด็กอายุ 0-5 ปี ที่ต้องได้รับการส่งเสริมพัฒนาการ  
     4. มีการประเมินตามองค์ประกอบ UCCARE และมีผลลัพธ์การพัฒนา
ระบบสุขภาพระดับอ้าเภอที่สามารถยกระดับขึ้นหนึ่งระดับทุกข้อหรือตั้งแต่
ระดับ 3.5 ขึ้นไปทุกข้อ ตามแนวทางการพัฒนา DHS – PCA โดยผู้เยี่ยมระดับ
จังหวัด/ระดับเขต (External Audit)  

เอกสารสนับสนุน ๑. หนังสือการขับเคลื่อนระบบสุขภาพระดับอ้าเภอ (รสอ.) ฉบับประเทศไทย  
๒. หนังสือเสริมคุณค่าปฐมภูมิด้วยระบบสุขภาพระดับอ้าเภอ (รสอ.)  
๓. หนังสือทีมหมอครอบครัว (Family Care Team) 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

นางเกวลิน ชื่นเจริญสุข โทรศัพท์มือถือ 089 829 6254  
นางลดาวัลย์ นกหมุด โทรศัพท์มือถือ 081 273 1010  
นางสมสินี เกษมศิลป์ โทรศัพท์มือถือ 081 747 2052  
ส้านักบริหารการสาธารณสุข ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

หน่วยงานประมวลผล 
และจัดท าข้อมูล    
(ระดับส่วนกลาง)  

ส้านักบริหารการสาธารณสุข ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

ผู้รับผิดชอบการรายงาน 
ผลการด าเนินการ 

นางเกวลิน ชื่นเจริญสุข โทรศัพท์มือถือ 089 829 6254  
นางลดาวัลย์ นกหมุด โทรศัพท์มือถือ 081 273 1010  
นางสมสินี เกษมศิลป์ โทรศัพท์มือถือ 081 747 2052  
ส้านักบริหารการสาธารณสุข  ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 เอกสารแนบท้าย  
 1. ตามองค์ประกอบ UCCARE ดังนี้  
  1. การท้างานเป็นทีม (Unity Team)  
  2. การให้ความส้าคัญกับกลุ่มเป้าหมายและประชาชน  (Customer Focus)  
  3. การมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคี (Community participation)  
  4. การชื่นชมและให้คุณค่า (Appreciation)  

5. การแบ่งปันทรัพยากร และการพัฒนาบุคลากร (Resource sharing and human 
development)  

  6. การดูแลผู้ป่วยและประชาชน  (Essential care )  
 2. แนวทางการพัฒนา DHS – PCA 
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1 มีแนวทางที่ชัดเจน และ/หรือ เริ่มด้าเนินการ  

(แนวทาง ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ วัตถุประสงค์เป็นอย่างไร, แผนขั้นตอนเป็นอย่างไร 
และตัววัดเป้าหมาย วิธีการติดตามประเมินผลเป็นอย่างไร) 

2 มีการขยายการด้าเนินการเพ่ิมข้ึน แต่ยังไม่ครอบคลุม 
3 ด้าเนินการอย่างเป็นระบบ และ/หรือ มีการทบทวน ประเมินและปรับปรุงกระบวนการที่ส้าคัญและ/

หรือ มีการด้าเนินการครอบคลุม  
(ระบบ หมายถึง สามารถท้าซ้้าได้ มีข้ันตอนชัดเจน)  
(การด าเนินการ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ท้าได้ครอบคลุมทุกขั้นตอนตามแผนหรือไม่
อย่างไร, คนที่ได้รับมอบหมายท้าหน้าที่ทุกคนหรือไม่อย่างไร และคนที่ท้าท้าอย่างมุ่งมั่นหรือไม่
อย่างไร) 

4 มีการทบทวน ประเมินผลและปรับปรุงโดยใช้ข้อมูลจริงและมีการเรียนรู้เพื่อปรับพัฒนาให้ดีขึ้น  
(การเรียนรู้ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ผลลัพธ์ตรงเป้าหรือไม่อย่างไร, มีการแลกเปลี่ยน
บทเรียนที่ได้รับหรือไม่อย่างไร และมีการน้าบทเรียนไปปรับปรุงหรือไม่อย่างไร) 

5 มีการบูรณาการการพัฒนาใหม่เข้าสู่ระบบงานหลักขององค์กร เริ่มเห็นผลการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น และ
ตอบสนองต่อเป้าหมาย/พันธกิจองค์กร  
(การบูรณาการ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ความสอดคล้องของเป้าหมาย แผนปฏิบัติ การ
วัด, การปรับ, ความสอดคล้องกับกระบวนการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และความสอดคล้องกับเป้าหมายของ
เครือข่ายบริการปฐมภูมิ) 
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ชื่อตัวชี้วัด 43. ร้อยละของศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ 
ค านิยาม ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ หมายถึง ศูนย์เด็กเล็กทุกสังกัดที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ กระทรวงสาธารณสุข 2559 โดยมีกระบวนการ
จัดบริการที่ได้มาตรฐาน 6 ด้าน คือ  
1. ด้านการเจริญเติบโตของร่างกาย ด้วยการจัดอาหารมื้อหลักตามหลัก
โภชนาการและอาหารเสริมตามวัย สะอาดถูกหลักสุขาภิบาลอาหารและ
การดูแลสุขภาพช่องปาก   
2. ด้านพัฒนาการและการเรียนรู้ตามช่วงวัย   
3. ด้านการจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกศูนย์ฯ สะอาดและ
ปลอดภัย 
4. ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อภายในศูนย์  เช่น มือ เท้า ปาก 
ฯลฯ   
5. ด้านบุคลากรมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดี และมีความรู้ในการเลี้ยงดู
เด็ก  
6. ด้านการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่นและหน่ว ยงาน           
ที่เก่ียวข้อง 
พร้อมทั้งบรรลุผลลัพธ์ 4 ข้อคือ    
1. เด็กมีพัฒนาการสมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 (อนามัย 55) 
2. เด็กมีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 
3. เด็กมีปัญหาฟันน้้านมผุไม่เกินร้อยละ 55 
4. มีการส่งต่อเด็กท่ีพัฒนาการไม่สมวัยเข้ารับการประเมินและแก้ไข
พัฒนาการ ณ สถานบริการสาธารณสุขทุกคน 

เกณฑ์เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ศูนย์เด็กเล็กทุกสังกัด 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล ประเมินมาตรฐานและรายงานทุก 3 เดือน 
แหล่งข้อมูล ทีมประเมินมาตรฐานฯ ระดับส่วนกลาง, เขต, จังหวัด 
รายการข้อมูล 1 A = จ้านวนศูนย์เด็กเล็กท่ีผ่านเกณฑ์ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพในปี 2559 
รายการข้อมูล 2 B = จ้านวนศูนย์เด็กเล็กท้ังหมด ในปีเดียวกัน 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล 
 
 

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

ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ 
ร้อยละ 15 

ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ 
ร้อยละ 30 

ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ 
ร้อยละ 45 

ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ 
ร้อยละ 70 

 

วิธีการประเมินผล :  ทีมประเมินมาตรฐานบูรณาการระดับส่วนกลาง/ เขต/ จังหวัด 
เอกสารสนับสนุน :  คู่มือมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ/ โปรแกรมมาตรฐานศูนย์เด็กเล็ก 
หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล 

ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัด/ ศูนย์อนามัย/ กรมอนามัย 

ผู้บันทึกข้อมูล ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัด/ ศูนย์อนามัย 
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ชื่อตัวชี้วัด 44. คณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (อสธจ.) ทุกจังหวัด
ด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่และแนวทางท่ีก าหนดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ค านิยาม คณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด หมายถึง คณะอนุกรรมการที่ได้รับ
แต่งตั้งจากคณะกรรมการสาธารณสุข โดยใช้อ้านาจตามมาตรา 16 แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และมอบหมายให้มีอ้านาจหน้าที่ 
ดังนี้ 
     (1) เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการสาธารณสุขในการก้าหนดแผนงาน
และมาตรการเกี่ยวกับการสาธารณสุขด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของจังหวัดและ
ให้ความเห็นในเรื่องใด ๆ เกี่ยวกับการสาธารณสุข ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
ตามที่คณะกรรมการสาธารณสุขมอบหมาย 
     (2)  ศึกษา วิเคราะห์ และให้ความเห็นต่อคณะกรรมการสาธารณสุขในการ
ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และค้าสั่งเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการ
สาธารณสุขด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
     (3)  ให้ข้อเสนอแนะต่อราชการส่วนท้องถิ่นในการออกข้อก้าหนดของ
ท้องถิ่น 
     (4)  ให้ค้าปรึกษาและพัฒนาศักยภาพเจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข และผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้เกิดประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 
     (5)  จัดท้าโครงการและประสานงานระหว่างหน่วยราชการและราชการ
ส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเพื่อด้าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข   
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
     (6)  สนับสนุน ติดตาม ควบคุม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของ
ราชการส่วนท้องถิ่นที่มีอ้านาจหน้าที่ในการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการ
สาธารณสุขด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และรายงานต่อคณะกรรมการสาธารณสุข
ตามความเหมาะสม ทั้งนี้อย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง 
     (7)  ออกค้าสั่งเป็นหนังสือเรียกให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดมาให้ถ้อยค้าหรือให้
ส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องหรือวัตถุใดๆ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา 
ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
     (8) แต่งตั้งคณะท้างานเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการตามที่คณะอนุกรรมการ
มอบหมาย 
     (9)  ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการสาธารณสุขมอบหมายด้าเนินงาน 
หมายถึง การจัดการปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในพื้นที่โดยใช้
รูปแบบการประชุมคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัดในการก้าหนด
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มาตรการ แนวทาง วิธีการ ก้ากับติดตามและประเมินผลเพื่อระดมความเห็น
และพิจารณาตัดสินใจในการด้าเนินงานตามประเด็นส้าคัญที่ก้าหนด ได้แก่ มูล
ฝอยติดเชื้อ มูลฝอยทั่วไปตลาดนัด น้้าบริโภค ตู้น้้าดื่มหยอดเหรียญ โรงน้้าแข็ง 
มาตรการทางกฎหมายการสาธารณสุข และพื้นที่เสี่ยงต่าง ๆ โดยก้าหนดให้ใช้
การประชุมเป็นกลไกหลักเพื่อระดมความเห็นและพิจารณาตัดสินใจในการ
ด้าเนินงานเรื่องต่าง ๆ ที่ต้องการพัฒนาหรือเป็นปัญหาในระดับพื้นที่ได้อย่าง
ถูกต้องครบถ้วนและทันการณ์ ซึ่งมติหรือความเห็นของคณะอนุกรรมการฯใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่งย่อมมีผลผูกพันทางกฎหมายและผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติ
ตามให้ครบถ้วน 

เกณฑ์เป้าหมาย จังหวัดมีการด้าเนินงานแก้ไขปัญหาในประเด็นที่ส้าคัญโดยผ่านการ
ประชุมคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย คณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล เขตสุขภาพประเมินการด้าเนินงานของคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด 
แหล่งข้อมูล ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
รายการข้อมูล 1 จ้านวนจังหวัดที่จัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ โดยบรรจุประเด็นส้าคัญ   

ที่ก้าหนดไว้ในระเบียบวาระการประชุม 
ระยะเวลาประเมินผล รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 
เกณฑ์การประเมิน :  

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

การประชุม 
ประชุมและสรุป

รายงานการประชุม 
ประชุมและสรุปรายงาน

การประชุม 
ประชุมและสรุปรายงาน

การประชุม 
 

วิธีการประเมินผล :  ติดตาม และประเมินผล โดยทีมนิเทศ และศูนย์อนามัย จากการเข้าร่วมประชุม
คณะอนุกรรมการฯ และรายงานสรุปการประชุมคณะอนุกรรมการฯ  

เอกสารสนับสนุน :  1. คู่มือการปฏิบัติงานคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วย
การสาธารณสุข 
 2. แนวทางการปฏบิัติตามมติคณะกรรมการสาธารณสุข (พ.ศ. 2535 – 2554) 

ผู้รายงานผลการด าเนินงาน ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล 

ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

ผู้บันทึกข้อมูล ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
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ชื่อตัวชี้วัด 45. ร้อยละของเทศบาลทุกระดับมีระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมได้
มาตรฐาน (EHA) 

ค านิยาม เทศบาลมีระบบบริการอนามัยส่ิงแวดล้อมได้มาตรฐาน หมายถึง  
     1. เทศบาล  (เทศบาลนคร หรือเทศบาลเมือง และเทศบาลต้าบล) ที่มีการ
ด้าเนินการอนามัยสิ่งแวดล้อมผ่านการประเมินรับรองคุณภาพระบบบริการ
อนามัยสิ่งแวดล้อมตามเงื่อนไขที่กรมอนามัยก้าหนดอย่างน้อย 1 ด้าน (ด้านที่ 
1- 4 คือ 1. การจัดการสุขาภิบาลอาหาร 2. การจัดการคุณภาพน้้าบริโภค 3. 
การจัดการสิ่งปฏิกูล 4. การจัดการมูลฝอย)  
     2. เทศบาลนั้นต้องมีเทศบัญญัติ โดยครอบคลุมในเรื่อง คือ 1) สิ่งปฏิกูล 
2) มูลฝอย 3) ตลาด 4) การจ้าหน่ายอาหารในที่หรือทางสาธารณะ 5) ตู้น้้า
หยอดเหรียญ 6) สถานที่ผลิต/จ้าหน่ายน้้าแข็ง เพ่ือใช้ด้าเนินการด้านกฎหมาย
ในการแก้ไขปัญหาตามบริบทของพ้ืนที่ 

เกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ 50 ของเทศบาลทุกระดับในจังหวัด 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย เทศบาลทุกระดับประกอบด้วย เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลต้าบล 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล ศูนย์อนามัยเขตและส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดท้าการประเมิน 
แหล่งข้อมูล ศูนย์อนามัย/ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัด/อปท./อสธจ. 
รายการข้อมูล 1 A = จ้านวนเทศบาลทุกระดับ (ทน., ทม., ทต.) ในจังหวัดที่ผ่านการประเมิน

คุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างน้อย 1 ด้าน และมีการออก  
เทศบัญญัติที่สอดคล้องตามบริบทปัญหาของพ้ืนที่ 

รายการข้อมูล 2 B = จ้านวนเทศบาลทั้งหมดในจังหวัด 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B)  X 100 
ระยะเวลาประเมินผล รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน 
เกณฑ์การประเมิน : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
บุคลากรเข้าร่วมประชุม
ชี้แจงการด้าเนินงาน
พัฒนาคุณภาพระบบ
บริการอนามัย
สิ่งแวดล้อม อปท. 

นิเทศ ติดตามการพัฒนา
คุณภาพระบบบริการ
อนามัย สิ่งแวดล้อม 
อปท. 

ตรวจประเมินระบบ
บริการอนามัย
สิ่งแวดล้อม เทศบาล
ทุกระดับ 

มีระบบฐานข้อมูล 
สารสนเทศการพัฒนา
คุณภาพระบบบริการ
อนามัยสิ่งแวดล้อม อปท. 

 

วิธีการประเมินผล :  นิเทศ ติดตามผลโดยทีมนิเทศ 
เอกสารสนับสนุน :  1. คู่มือการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม            

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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2. คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
3. คู่มือแนวทางการประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม 
อปท. 

ผู้รายงานผลการด าเนินงาน ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล 

ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

ผู้บันทึกข้อมูล ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
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รายละเอียดตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตสุขภาพที่ 10  

ปีงบประมาณ 2559 

4. มิติพัฒนาองค์กร 

เป้าประสงค์ที่ 10 : G10 :  มีบุคลากรสาธารณสุขเพียงพอและมีสมรรถนะและมีความ
พึงพอใจในการท างาน 

ชื่อตัวชี้วัด 46. ร้อยละของสถานบริการสาธารณสุขมีบุคลากรสาขาหลักเพียงพอ 
ค านิยาม 1. สถานบริการสาธารณสุข หมายถึง โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป 

โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในเขตสุขภาพที่ 10 
2. บุคลากรสาขาหลัก หมายถึง 
   - ในรพศ. รพท. รพช. หมายถึง แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ  
   - ในรพ.สต. หมายถึง พยาบาลวิชาชีพ และสหวิชาชีพ          

เกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ 90 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย โรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทั่วไป / โรงพยาบาลชุมชน / โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบล 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล ระบบฐานข้อมูลบุคลากร 
แหล่งข้อมูล สสจ./สสอ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.    
รายการข้อมูล 1 จ านวนสถานบริการสาธารณสุขที่มีบุคลากรผ่านเกณฑ์ ดังนี้ 

1. จ านวนบุคลากรสาขาหลักที่ปฏิบัติงานจริงในโรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาล
ทั่วไป / โรงพยาบาลชุมชน คิดสัดส่วนต่อประชากร แยกรายวิชาชีพผ่านเกณฑ์
เทียบกับสถิติ ปี 2556 เฉพาะโรงพยาบาลในกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้ 
     1.1. สัดส่วนแพทย์ต่อประชากร              ≤ 1 : 4,089  
 * สัดส่วนแพทยร์ะดับประเทศ                    ≤ 1 : 15,843 
     1.2. สัดส่วนทันตแพทย์ต่อประชากร        ≤ 1 : 13,855 
 * สัดส่วนทันตแพทยร์ะดับประเทศ              ≤ 1 : 4,676 
     1.3. สัดส่วนเภสชักรต่อประชากร            ≤ 1 : 8,479  
 * สัดส่วนเภสชักรต่อประชากร                    ≤ 1 : 7,641 
     1.4. สัดส่วนพยาบาลวิชาชีพต่อประชากร   ≤ 1 : 681 
  * สัดส่วนพยาบาลวิชาชีพตอ่ประชากร          ≤ 1 : 95,079 
2. จ านวนบุคลากรสาขาหลักที่ปฏิบัติงานจริงในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล คิดสัดส่วนต่อประชากร แยกรายวิชาชีพผ่านเกณฑ์เทียบกับสถิติ ปี 2556 
เฉพาะโรงพยาบาลในกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้ 
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     2.1. สัดส่วนพยาบาลวิชาชีพ                      ≤ 1 : 2,500 
     2.2. สัดส่วนสหวิชาชีพ                            ≤  1 : 1,250 

รายการข้อมูล 2 จ านวนสถานบริการสาธารณสุขทั้งหมดในเขตสุขภาพที่ 10 (โรงพยาบาลศูนย์ / 
โรงพยาบาลทั่วไป / โรงพยาบาลชุมชน / โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล) 

ตัวค านวณตัวชี้วัด (A/B) × 100 
ระยะเวลาการประเมิน ปีละ 1 ครั้ง ณ วันที่ 1 เมษายน 
เกณฑ์การประเมิน รอบ 1 ปี วันที่ 1 เมษายน 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด/
จัดเก็บข้อมูล 

งานเจ้าหน้าที่และงานพัฒนาบุคลากร สสจ./รพศ./รพท.ทุกแห่ง                    
ในเขตสุขภาพที่ 10 
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ชื่อตัวชี้วัด 47. ร้อยละของบุคลากรสาขาหลักผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะหลักของ ก.พ.  
ค านิยาม 1. บุคลากรสาขาหลัก หมายถึง 

   - ใน รพศ. รพท. รพช. หมายถึง แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ  
   - ใน รพ.สต. หมายถึง พยาบาลวิชาชีพ และนักวิชาการสาธารณสุข          
2. สมรรถนะ หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่ก าหนดเป็นคุณลักษณะร่วมของ
ข้าราชการพลเรือนทั้งระบบ เพื่อเป็นการหล่อหลอมค่านิยมและพฤติกรรมที่พึงประสงค์
ร่วมกัน 
         สมรรถนะหลักในข้าราชการพลเรือน ประกอบด้วย   
  1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation – ACH)    

2. การบรกิารที่ดี (Service Mind - SERV)  
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise - EXP)  
4. การยึดม่ันในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม (Integrity - ING)     

            5. การท างานเป็นทีม (Teamwork - TW) 
เกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ 80 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ และนักวิชาการสาธารณสุข 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล จากการสุ่มประเมินสมรรถนะหลกัของข้าราชการตามแบบฟอร์มที่ ก.พ. ก าหนด ร้อยละ 

30 ของกลุ่มเป้าหมาย แยกรายวชิาชีพ ดังนี้ 
   1. โรงพยาบาลศูนย/์ โรงพยาบาลทั่วไป/ โรงพยาบาลชุมชน ประเมิน 
          1.1 แพทย์ 
          1.2 ทันตแพทย ์
          1.3 เภสัชกร 
          1.4 พยาบาลวิชาชีพ 
   2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ประเมิน 
           2.1 พยาบาลวิชาชีพ 
           2.2 นักวิชาการสาธารณสุข 

แหล่งข้อมูล สสจ./ สสอ./ รพศ./ รพท./ รพช.    
รายการขอ้มูล 1 จ านวนบุคลากรสาขาหลักที่สุ่มได้ในโรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลท่ัวไป / 

โรงพยาบาลชุมชน / โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
สมรรถนะหลักของข้าราชการ  

รายการขอ้มูล 2 จ านวนบุคลากรสาขาหลักที่สุ่มได้ทั้งหมดในโรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลท่ัวไป / 
โรงพยาบาลชุมชน / โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

ตัวค านวณตัวชีว้ัด (A/B) × 100 
ระยะเวลาการประเมิน ปีละ 1 ครั้ง ในเดือนมีนาคม 
เกณฑ์การประเมิน รอบ 1 ปี ในเดือน มีนาคม 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด/
จัดเก็บข้อมูล 

งานเจ้าหน้าที่และงานพัฒนาบุคลากร สสจ./รพศ./รพท.ทกุแห่ง ในเขตสุขภาพที ่10 
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ชื่อตัวชี้วัด 48. ร้อยละของบุคลากรสาธารณสุขมีความพึงพอใจในการท างานระดับสูง 

ค านิยาม      แรงจูงใจ ขวัญก าลงัใจในการท างานของบุคลากร หมายถึง ความคิดเห็นในระดับ
ความส าคัญของประเด็นต่าง ๆ ที่ส่งผลให้บุคลากรสุขภาพมีแรงจูงใจ ขวัญก าลังใจใน
การปฏิบัติงาน 
     ความพึงพอใจในการท างานของบุคลากร หมายถึง ความรู้สึกพึงพอใจของ
บุคลากรในประเด็นต่าง ๆ ที่ส่งผลให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
     ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจ ขวัญก าลังใจ และความพึงพอใจในการท างาน
ของบุคลากร มีดังนี้ ความส าเร็จในงานที่ปฏิบัติ การได้รับความยอมรับนับถือ  
ความก้าวหน้าในต าแหน่งการงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ ภาระงานที่เหมาะสม  
นโยบายการพัฒนาบุคลากร/งาน การบริหารงานที่เป็นธรรม การมีสัมพันธภาพที่ดี
กับผู้ร่วมงาน/ผู้บริหาร รายได้/ค่าตอบแทนต่าง ๆ สวัสดิการที่นอกเหนือจากรายได้/
ค่าตอบแทน ความมั่นคงของหน้าที่ การงาน  โอกาสความก้าวหน้าในงาน  
สภาพแวดล้อม อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่เพียงพอ เหมาะสม/ปลอดภัย ความ
สมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตัว 
     บุคลากร หมายถึง บุคลากรที่ให้บริการด้านสุขภาพโดยตรงแก่ผู้ป่วยและ
ประชาชน ทั้งที่เปน็ข้าราชการ พนักงานของรัฐและลูกจ้าง ซึ่งปฏิบัติงานที่หน่วยงาน
ในระบบสุขภาพ สงักัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร  
พยาบาลวชิาชีพ และสหวิชาชีพอื่น ๆ 

เกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ 80 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย บุคลากรใน รพช., สสอ., รพ.สต. ในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1. กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรสุขภาพสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกระดับในจังหวัด 

2. แหล่งรวบรวมข้อมูล ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
3. เครื่องมือ “แบบสอบถามความพึงพอใจในการท างานของบุคลากรสุขภาพของ
กระทรวงสาธารณสุข” 

แหล่งข้อมูล สสจ./ สสอ. / รพศ. / รพท./ รพช.    
รายการข้อมูล 1 จ านวนบุคลากรทั้งหมดในโรงพยาบาลศูนย/์โรงพยาบาลทัว่ไป/โรงพยาบาลชุมชน / 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลที่มีความพึงพอใจระดับมากข้ึนไป 
รายการข้อมูล 2 จ านวนบุคลากรทั้งหมดในโรงพยาบาลศูนย/์โรงพยาบาลทัว่ไป/โรงพยาบาลชุมชน / 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
ตัวค านวณตัวชี้วัด จ านวนบุคลากรที่มีความพงึพอใจระดับมากข้ึนไป  x 100 

จ านวนบุคลากรทั้งหมด 
ระยะเวลาการประเมิน ปีละ 1 คร้ัง  
เกณฑ์การประเมิน คะแนนความพึงพอใจ 80 คะแนนขึ้นไป 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด/
จัดเก็บข้อมูล 

งานเจ้าหน้าที/่งานพัฒนาบุคลากร สสจ./ รพศ./ รพท.ทุกแห่ง ในเขตสุขภาพที ่10 
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เป้าประสงค์ที่ 11 : G11 : มีการจัดการความรู้ในองค์กร 

ชื่อตัวชี้วัด 49. เขต จังหวัด และศูนย์วิชาการ มีการจัดการความรู้ในองค์กรอย่างน้อย  
2 เรื่อง 

ค านิยาม การจัดการความรู้ หมายถึง การรวบรวม สร้าง จัดระเบียบ แลกเปลี่ยน และ
ประยุกต์ใช้ความรู้ในองค์กรอันจะน าไปสู่การพัฒนาองค์กรและการปฏิบัติงาน  
ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

เกณฑ์เป้าหมาย แห่งละอย่างน้อย 2 เรื่อง 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย จังหวัด และศูนย์วิชาการ ในเขตสุขภาพ 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1. ประเมินจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ เช่น โครงการ ค าสั่งแต่งตั้ง

คณะท างาน สรุปผลการด าเนินงาน  
2. สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง 

แหล่งข้อมูล รายงานวิชาการ ของหน่วยงาน 
รายการข้อมูล 1 จังหวัดและศูนย์วิชาการ ในเขตสุขภาพ ที่มีการจัดการความรู้ อย่างน้อย 2 เรื่อง 
ระยะเวลาประเมิน 1 ครั้งต่อปี 
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ชื่อตัวชี้วัด 50. ร้อยละของหน่วยงานสาธารณสุขท่ีมีผลการวิจัยหรือผลงานเด่น 
ค านิยาม      1. หน่วยงานสาธารณสุข หมายถึง กลุ่มงานในส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
     2. ผลการวิจัยหรือผลงานเด่น หมายถึง ผลการวิจัยหรือผลงานเด่นที่
ด าเนินการในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ และเป็นผลงานที่ด าเนินการแล้วเสร็จใน
ปีงบประมาณ 2559 
     3. เป้าหมายผลการวิจัยหรือผลงานเด่น ศูนย์วิชาการแห่งละ 3 เรื่อง, 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด แห่งละ 2 เรื่อง, รพท./รพศ. แห่งละ 3 เรื่อง, รพช./
รพ.สต. แห่งละ 1 เรื่อง 

เกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ 100 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ศูนย์วิชาการ, ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด, รพศ./รพท., รพช./รพ.สต.              

ในเขตสุขภาพที่ 10 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล เอกสารงานวิจัยหรือผลงานเด่น 
แหล่งข้อมูล เอกสารงานวิจัยหรือผลงานเด่น 
รายการข้อมูล 1 A = จ านวนหน่วยงานสาธารณสุขที่มีผลการวิจัยหรือผลงานเด่น 
รายการข้อมูล 2 B = จ านวนหน่วยงานสาธารณสุขทั้งหมด 
สูตรค านวณตัวชี้วัด A x 100 

   B 
ระยะเวลาประเมิน 1 ครั้งต่อปี 
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เป้าประสงค์ที่ 12 : G12 : ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน 

ชื่อตัวชี้วัด 51. หน่วยงานสาธารณสุขมีระบบสารสนเทศที่มีมาตรฐานเดียวกัน 
(Standard Data Set) และเชื่อมโยงทุกระดับ 

ค านิยาม      ระบบข้อมูลส าหรับการบริหารจัดการเพ่ือตอบสนองให้การพัฒนาระบบ
สุขภาพของประเทศ (National Health Authority ) ให้มีศักยภาพในการ
บริหารจัดการสุขภาพประชาชนในประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพจ าเป็นต้องมี
ข้อมูลที่มีคุณภาพถูกต้องเชื่อถือได้ครบถ้วนทันเวลาสามารถเชื่อมโยงข้อมูล 
เพ่ือดูภาระงานของผู้ให้บริการ (Provider) กับการให้บริการประชาชนโดย
ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพให้กระทรวงสาธารณสุขเป็น 
National Health Information ดังนี้ 
     1. ศึกษาวิเคราะห์ระบบข้อมูลของหน่วยงานระดับกรม/กองทั้งหมดเพ่ือ
วิเคราะห์ความซ้ าซ้อนการใช้ประโยชน์ของข้อมูลจ านวนบุคลากรด้านการ
บริหารจัดการข้อมูล 
     2. บูรณาการแผนงานโครงการของทุกหน่วยงานเป็นภาพรวมของ
กระทรวงสาธารณสุข 
     3. เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานโดยใช้เครื่องมือเทคโนโลยี (Strategic 
Health Operating Center Room : SHOC room ) เชื่อมข้อมูลทั้งหมดเพ่ือ
รวมศูนย์ข้อมูลเป็นหนึ่งเดียว (Single data base) เพ่ือเป็น National Health 
Information  
     4. เชื่อมโยงข้อมูลการใช้ยาและเวชภัณฑ์ของผู้มารับบริการโดยบริหาร
จัดการให้หน่วยงาน 5 ระดับ ได้แก่ กระทรวง เขตสุขภาพ จังหวัด อ าเภอ
สถานบริการ สามารถน าเสนอข้อมูลดังกล่าวได้ในทุกระดับ 
การบริหารจัดการข้อมูลของกรมและกรุงเทพมหานคร 
     เชื่อมโยงการใช้ข้อมูลสุขภาพจากฐานข้อมูลกลาง (National Health 
Information) ที่มีอยู่แล้ว (21/43 แฟ้ม) เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการพัฒนา
ระบบข้อมูลสุขภาพโดยใช้โครงสร้างมาตรฐานข้อมูล 43 แฟ้ม ตามความ
เหมาะสมของสถานบริการในสถานบริการสังกัดกรมนอกเหนือจากสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และเชื่อมโยงข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล
กลาง 

เกณฑ์เป้าหมาย ข้อมูลสุขภาพ (Health & Medical record data) 43 แฟ้ม 
1. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดส่งข้อมูลข้อมูลตามโครงสร้าง 43 แฟ้ม          
ร้อยละ 100  
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2. รพ.สต. ส่งข้อมูลตามโครงสร้าง 43 แฟ้มเฉพาะแฟ้ม OP และ PP ผ่าน 
สสจ. มายังส่วนกลาง (สนย.) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
3. รพช. ส่งข้อมูลตามโครงสร้าง 43 แฟ้มผ่าน สสจ. มายังส่วนกลาง (สนย.)  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
4. รพศ., รพท. ส่งข้อมูลตามโครงสร้าง 43 แฟ้มผ่าน สสจ. มายังส่วนกลาง 
(สนย.) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70  

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย หน่วยบริหารจัดการตั้งแต่ระดับต าบล, อ าเภอ/CUP, จังหวัด, เขตสุขภาพ 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1. ประมวลจากฐานข้อมูลกลาง (Data center) ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 

2. ประมวลจากฐานข้อมูลของแต่ละแหล่งข้อมูล 
แหล่งข้อมูล ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
รายการข้อมูล 1 A1 = จ านวน รพ.สต. ส่งข้อมูลตามโครงสร้าง 43 แฟ้ม 

เฉพาะแฟ้ม OP และ PP ผ่าน สสจ. มายังส่วนกลาง (สนย.)  
A2 = จ านวน รพช. ส่งข้อมูลตามโครงสร้าง 43 แฟ้ม 
ผ่าน สสจ. มายังส่วนกลาง (สนย.) 
A3 = จ านวน รพศ., รพท. ส่งข้อมูลตามโครงสร้าง 43 แฟ้ม 
ผ่าน สสจ. มายังส่วนกลาง (สนย.)  
A4 = จ านวนจังหวัดที่ส่งข้อมูล 43 แฟ้มมายังส่วนกลาง (สนย.)   

รายการข้อมูล 2 B1 = จ านวน รพ.สต. ทั้งหมด 
B2 = จ านวน รพช. ทั้งหมด 
B3 = จ านวน รพศ., รพท. ทั้งหมด 
B4 = จ านวนจังหวัดทั้งหมด 

สูตรค านวณตัวชี้วัด (A1/B1) x 100  
(A2/B2) x 100  
(A3/B3) x 100  
(A4/B4) x 100  

ระยะเวลาประเมิน ทุก 3 เดือน 
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ชื่อตัวชี้วัด 52. ร้อยละของหน่วยบริการสาธารณสุขที่มีระบบฐานข้อมูลผ่านเกณฑ์
คุณภาพ 

ค านิยาม ระบบฐานข้อมูล หมายถึง ข้อมูลตามโครงสร้างมาตรฐาน 43 แฟ้ม ที่หน่วย
บริการ ส่งเข้ามาที่คลังข้อมูลระดับจังหวัด 
เกณฑ์คุณภาพของระบบฐานข้อมูล หมายถึง ฐานข้อมูล 43 แฟ้มในคลังข้อมูล
ระดับจังหวัด มีคุณภาพ ใน 3 เกณฑ์ 

1. เกณฑ์ความทันเวลา จ านวนวันที่หน่วยบริการ ส่งข้อมูลให้คลังข้อมูล
ระดับ หลังวันให้บริการ (นับแฟ้ม Service) 

2. เกณฑ์ความครบถ้วน 
2.1 ข้อมูลแฟ้ม Person มีคุณภาพ  
2.2 ข้อมูลแฟ้ม Labor ครบถ้วน (เทียบกับระบบการแจ้งเกิด OnLine) 
2.3 ข้อมูลแฟ้ม EPI ครบถ้วน (เทียบกับจ านวนเด็กในฐานข้อมูล) 
2.4 ข้อมูลแฟ้ม ANC ครบถ้วน (เทียบกับระบบการแจ้งเกิด OnLine) 

3. เกณฑ์คุณภาพ 
3.1 ข้อมูลของแฟ้ม ราคาทุน ราคาขายของรายการยา มีความถูกต้อง  
3.2 ไม่มีการให้บริการ ในผู้ที่เสียชีวิตแล้ว 
3.3 คุณภาพ การวินิจฉัย ICD - 10  

เกณฑ์เป้าหมาย 1. เกณฑ์ความทันเวลา หน่วยบริการ ส่งข้อมูลให้คลังข้อมูลระดับ ค่าเฉลี่ย
ไม่เกิน 7 วันหลังวันให้บริการ (แฟ้ม Service) 

2. เกณฑ์ความครบถ้วน 
2.1 ข้อมูลแฟ้ม Person มีคุณภาพ มากกว่า 95% 
2.2 ข้อมูลแฟ้ม Labor ครบถ้วน มากกว่า 95% 
2.3 ข้อมูลแฟ้ม EPI ครบถ้วน มากกว่า 95% 
2.4 ข้อมูลแฟ้ม ANC ครบถ้วน มากกว่า 95% 

3. เกณฑ์คุณภาพ 
3.1 ข้อมูลของแฟ้ม ราคาทุน ราคาขายของรายการยา มีความถูกต้อง 

มากกว่า 80% 
3.2 ไม่มีการให้บริการ ในผู้ที่เสียชีวิตแล้ว 
3.3 คุณภาพ การวินิจฉัย ICD - 10 มากกว่า 60% 

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

สถานบริการสาธารณสุข สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่ง             
ในจังหวัด 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล ประมวลจากคลังข้อมูลสุขภาพระดับจังหวัด (Health Data center)  
แหล่งข้อมูล คลังข้อมูลสุขภาพระดับจังหวัด 
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รายการข้อมูล 1 A1 = การผ่านเกณฑ์ความทันเวลาของหน่วยบริการ ผ่านเกณฑ์ = 30% 
A2 = การผ่านเกณฑ์ความครบถ้วนของหน่วยบริการ  
        (ผ่านเกณฑ์แต่ละข้อ ได้ข้อละ 10% ไม่ผ่าน = 0) 
A3 = การผ่านเกณฑ์คุณภาพของหน่วยบริการ  
        (ผ่านเกณฑ์แต่ละข้อ ได้ข้อละ 10% ไม่ผ่าน = 0) 

สูตรค านวณตัวชี้วัด หน่วยบริการสาธารณสุขที่มีระบบฐานข้อมูลผ่านเกณฑ์คุณภาพ x 100 
                      หนว่ยบริการสาธารณสุขทั้งหมด 

ระยะเวลาประเมิน ทุก 3 เดือน 
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เป้าประสงค์ที่ 13 : G13 : สถานบริการมีอุปกรณ์ เครื่องมือที่เพียงพอและพร้อมใช้ 

ชื่อตัวชี้วัด 53. สถานบริการสาธารณสขุมีเครื่องมืออุปกรณ์ครบตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ค านิยาม สถานบริการระดับ A, S, M1, M2, F1, P1 มีเครื่องมืออุปกรณ์ครบตามเกณฑ์

มาตรฐาน พิจารณาดังนี้  
1. โรงพยาบาลทั่วไปวิเคราะห์จาก Gap Analysis 
2. โรงพยาบาลชุมชนวิเคราะห์จาก เกณฑ์ พบส.  
3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล วิเคราะห์จากเกณฑ์พัฒนาคุณภาพ  
ปฐมภูมิ ตามเกณฑ์ Service Plan  

เกณฑ์เป้าหมาย ทุกแห่ง 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย สถานบริการสาธารณสุข 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1. รพท./รพช./รพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัด 

2. ผลการตรวจสอบการวิเคราะห์ Gap Analysis, เกณฑ์ พบส., เกณฑ์
คุณภาพปฐมภูมิ ตามแนวทางการจัดท า Service Plan 

แหล่งข้อมูล - 
รายการข้อมูล 1 A = จ านวนสถานบริการที่มีเครื่องมืออุปกรณ์ครบตามเกณฑ์มาตรฐาน 
รายการข้อมูล 2 B = จ านวน รพท./รพช./รพ.สต. ทั้งหมดในจังหวัด 
สูตรค านวณตัวชี้วัด A x 100 

    B 
ระยะเวลาประเมิน 1 ครั้งต่อปี 
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เป้าประสงค์ที่ 14 : G14 : มีสิ่งแวดล้อมที่ดีและเอื้อต่อสุขภาพ 

ชื่อตัวชี้วัด 54. ร้อยละของหน่วยงานสาธารณสุขที่ผ่านเกณฑ์สถานทีท่ างานน่าอยู่น่า
ท างาน (Healthy workplace : HWP) ตามเกณฑ์มาตรฐานระดับพื้นฐาน 

ค านิยาม      หน่วยงานสาธารณสุข หมายถึง สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.เกณฑ์
สถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน ได้แก่ สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี มีชีวิตชีวา 
ตามขนาดของหน่วยงาน เช่น ตั้งแต่ 10 คน ขึ้นไป (เกณฑ์ 57 ข้อ) หรือน้อยกว่า 
10 คน (เกณฑ์ 52  ข้อ) ดังรายการต่อไปนี้ 

1. อาคารและบริเวณโดยรอบสะอาดมีการจัดวางวัสดุอุปกรณ์อย่างเป็นระเบียบ
เรียบร้อย (เกณฑ์ 5ส.) 
2. ในกรณีมีร้านอาหารจะต้องไดม้าตรฐานตามข้อก าหนดพื้นฐานด้านสุขาภิบาล
อาหาร 
3. มีน้ าดื่มสะอาดตามเกณฑ์คณุภาพน้ าดื่ม หรือมีเครื่องหมายรับประกันคุณภาพ
จากส านักงาน อย. 
4. มีการจัดการมูลฝอยท่ีด ีไม่มมีูลฝอยตกค้าง (กรณีเป็นสถานบริการสาธารณสุข
ต้องมีการจัดการมลูฝอยติดเชื้อตามมาตรฐาน) 
5. มีห้องสุขาสะอาดตามเกณฑ์สุขาสะอาดนา่ใช้ของกรมอนามัย 
6. มีการควบคุมแมลง หนู ยุง ตามหลักสุขาภิบาล 
7. มีการจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการท างาน ได้แก่ เสียง แสงสวา่ง การระบาย
อากาศ และการจัดเก็บสารเคม ี
8. มีระบบการดูแลรักษา ระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัตงิานต่างๆ ให้
อยู่ในสภาพด ี
9. มีระบบการควบคุมและป้องกันอุบัติเหต ุ
10. มีระบบการป้องกันเหตุเดือนรอ้นร าคาญ เช่น ฝุ่น กลิ่น เสียง น้ าเสีย เป็นต้น  
11. มีการส่งเสริมการออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน ๆ 
ละ 30 นาท ี
12. มีการจัดตกแต่งสภาพแวดล้อม สถานท่ีให้น่าอยู ่และช่วยลดโลกร้อน 
13. มียาสามญัประจ าบ้านและชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นไว้บริการ (กรณีเป็น
หน่วยงานอ่ืนท่ีไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข) 

เกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ 50 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต. 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล การประเมินรับรองมาตรฐานโดย คกก.ระดับจังหวัด 

แหล่งข้อมูล รายงานการประเมินรับรอง 

รายการข้อมูล 1 A = จ านวนหน่วยงานสาธารณสุขผ่านเกณฑ์มาตรฐาน HWP 

รายการข้อมูล 2 B = จ านวนหน่วยงานสาธารณสุขทั้งหมด 

สูตรค านวณตัวชี้วัด A  x  100 
     B 

ระยะเวลาประเมิน ปีละ 1 ครั้ง 
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ชื่อตัวชี้วัด 55. โรงพยาบาลระดับ A, S มีการจัดบริการอาชีวอนามัยและจัดบริการ  
เวชกรรมสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ค านิยาม โรงพยาบาลระดับ A หมายถึง โรงพยาบาลศูนย์ 
โรงพยาบาลระดับ S หมายถึง โรงพยาบาลทั่วไป 

ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัย 
หมายถึง โรงพยาบาลสามารถด าเนินงานได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดในคู่มือการตรวจ
ประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยส าหรับโรงพยาบาลศูนย์/
ทั่วไป ฉบับปรับปรุง ปี 2559 จัดท าโดยส านักโรคจากการประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดล้อมในระดับพื้นฐานคือ 

องค์ประกอบท่ี 1 การบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนการจัดบริการ 
อาชีวอนามัย 

องค์ประกอบที่ 2 การจัดบริการอาชีวอนามัยส าหรับบุคลากรใน
โรงพยาบาล 

ผ่านเกณฑ์การจัดบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อม หมายถึง โรงพยาบาล
สามารถด าเนินงานได้ตามเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินการจัดบริการเวชกรรม
สิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลในระดับพ้ืนฐาน 

เกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ 100 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย โรงพยาบาลศูนย์, โรงพยาบาลทั่วไป  
วิธีการจัดเก็บข้อมูล จากการประเมินมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรม

สิ่งแวดล้อมโดยส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด และส านักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมปี 2559 

แหล่งข้อมูล แผนงาน/ โครงการปี 2559 
รายการข้อมูล 1 A = จ านวนสถานบริการที่ผ่านการประเมินในระดับพื้นฐาน 
รายการข้อมูล 2 B =  จ านวนสถานบริการสาธารณสุขทั้งหมด 
สูตรค านวณตัวชี้วัด A X 100 

   B 
ระยะเวลาประเมิน ปีละ 1 ครั้ง 
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ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดและแนวทางการจัดเก็บข้อมูล เขตสุภาพท่ี 10 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

เป้าประสงค์ที่ 15 : G15 : มีการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ชื่อตัวชี้วัด 56. จังหวัด/อ าเภอชายแดนมีการด าเนินงานผ่านเกณฑ์มาตรฐาน IHR    
2005 อย่างน้อย 4 เป้าหมาย 

ค านิยาม ความส าคัญของกฎอนามัยระหว่างประเทศ 
     1. กฎอนามัยระหว่างประเทศ (2548) หรือInternational Health 
Regulation, IHR 2005 จะช่วยป้องกัน ไม่ให้มี หรือ ลด การใช้โรคติดต่อ
ระหว่างประเทศในการกีดกันทางการค้า ปกปิดข้อมูล การใช้มาตรการที่
รุนแรงเกินความจ าเป็น เช่น การกักตัว การห้ามเข้าประเทศ การละเมิดสิทธิ
ส่วนบุคคลทุกประเทศสมาชิกจะต้องพัฒนา สร้างสมรรถนะหลักของประเทศ
ในการด าเนินการเฝ้าระวังและแก้ไขภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขทั้งใน
และระหว่างประเทศ 
ดังนั้นเป็นโอกาสดีของประเทศไทยที่จะพัฒนาศักยภาพการเฝ้าระวังและ
ควบคุมปัญหาโรคและภัยสุขภาพภายในประเทศและระหว่างประเทศให้ได้
ตามมาตรฐานสากล 
      2. เป้าหมายและกิจกรรมเพ่ือการเร่งรัดพัฒนาสู่มาตรฐาน IHR 2005 
ของจังหวัด ประกอบด้วย 12 เป้าหมาย ได้แก่ 

1. Infectious disease 
2. Zoonosis 
3. Food Safety 
4. Chemical 
5. Radiological and nuclear 
6. Hospital infection control 
7. การพัฒนาห้องปฏิบัติการ เครือข่ายห้องปฏิบัติการ และการจัดส่ง 
Specimens 
8. Point of entry  
9. Situation Awareness Team 
10. SRRT 
11. EOC 
12. การพัฒนานักระบาดวิทยาภาคสนาม 

โดยในปี 2559 จังหวัดต้องจัดล าดับความส าคัญของปัญหาและพัฒนาแต่ละ
เป้าหมายให้ได้ตามเกณฑ์  

     3. พ้ืนที่เป้าหมายในการด าเนินงานชายแดน หมายถึง หมู่บ้าน / ชุมชน  
ที่มีพ้ืนที่ติดกับชายแดน 

เกณฑ์เป้าหมาย 4 จังหวัด 
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ประชากรกลุ่มเป้าหมาย อ าเภอที่มีพ้ืนที่ติดชายแดน 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล ผลการประเมินตนเอง และจากส านักงานป้องกันควบคุมโรค ประเมินมาตรฐาน 
แหล่งข้อมูล หน่วยบริการที่ได้รับการประเมิน 
ประเภทข้อมูล สะสม 
รายการข้อมูล 1 A = จ านวนจังหวัด/อ าเภอชายแดนที่ผ่านการประเมิน  
รายการข้อมูล 2 B = จ านวนจังหวัด/อ าเภอชายแดนทั้งหมด   
สูตรค านวณตัวชี้วัด       A x 100  

         B 
ระยะเวลาประเมิน ปีละ 2 ครั้ง (มีนาคม,กันยายน) 
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ชื่อตัวช้ีวัด 57. จังหวัดและอ าเภอขายแดนมีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาคม
อาเซียนด้านการสาธารณสุข (ศคอส.) 

ค านิยาม      ศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาคมอาเซียนด้านการสาธารณสุข "ศคอส." 
CENTER OF ASEAN HEALTH NETWORK COLLABORATION : AHNC 
หมายถึง หน่วยประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
อ าเภอ/จังหวัดรวมทั้งเป็นจุดบริการข้อมูลข่าวสารด้านบริการสุขภาพให้แก่
ผู้รับบริการชาวต่างชาติรวมทั้งประสานงานในการส่งต่อผู้รับบริการต่างชาติได้
อย่างมีประสิทธิภาพและมีผู้รับผิดชอบในการประสานงานอย่างชัดเจนโดยให้ทุก
จังหวัดและอ าเภอชายแดนทุกแห่ง มีการจัดตั้งศูนย์ฯดังกล่าวที่ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด 1 แห่ง อ าเภอ 1 แห่ง โดยก าหนดให้มีข้อมูลพ้ืนฐานที่
จ าเป็นต้องมีไว้ในศูนย์ข้อมูลประกอบด้วย   
     1. ข้อมูลทั่วไปประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียน เช่น แผนที่ประเทศเพ่ือนบ้านลง
รายละเอียดในรายต าบล/อ าเภอ/จังหวัดที่อยู่ใกล้เคียงกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
     2. ข้อมูลความตกลงระหว่างประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียน เช่น ข้อมูล MOU 
ฯลฯ 
     3. ข้อมูลท าเนียบหน่วยบริการสุขภาพที่สามารถให้บริการสุขภาพแก่
ประชากรต่างชาติ/การจัดโครงสร้างงานและบุคลากรภายในศูนย์ 
     4. ข้อมูลหน่วยงานที่ใช้ในการติดต่อประสานงานด้านอาเซียน/เศรษฐกิจ
พิเศษ/ท าเนียบรายชื่อ 
       ก . ข้อมูลศูนย์ความช่วยเหลือชาวต่างชาติกรณีเร่งด่วนฉุกเฉิน  เช่น       
เบอร์โทรต ารวจท่องเที่ยวสังคมสงเคราะห์ฯลฯ 
       ข. ข้อมูลด้านควบคุมโรคระหว่างประเทศ 
       ค. ข้อมูลด่านอาหารและยา 
       ง. ข้อมูลด่านจุดผ่อนปรนชั่วคราว 
       จ. ข้อมูลผู้ประสานงานตามแนวตะเข็บชายแดน 
       ฉ. ชื่อบุคลากรที่ใช้ภาษาต่างชาติเพ่ือให้การประสานติดต่อให้ความ
ช่วยเหลือ 
     5. ข้อมูลผู้ประสานงานในระดับต าบล อ าเภอ จังหวัดและระดับเขต 
     6. ขั้นตอนด าเนินการที่เกี่ยวข้องในระบบส่งต่อระบบการให้บริการแก่
ชาวต่างชาติกรณีฉุกเฉินในรูปแบบ guide line หรือ flow chart  
     7. แผนยุทธศาสตร์ภาพรวมการเตรียมความพร้อมการรองรับประชาคม
อาเซียน/ชายแดน/เศรษฐกิจพิเศษความเชื่อมโยงระบบการด าเนินงานรองรับ
ประชาคมอาเซียน/เศรษฐกิจพิเศษทั้งใน-นอกจังหวัดและเขตสุขภาพ 
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     8. แผนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขรองรับประชาคมอาเซียน/ชายแดน/
เศรษฐกิจพิเศษระดับอ าเภอ จังหวัดระดับเขต 
     9. แผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการรองรับประชาคมอาเซียน/ชายแดน/
เศรษฐกิจพิเศษทั้งระยะสั้นและระยะยาวเช่นด้านทักษะภาษาต่างประเทศด้าน
การพัฒนาระบบส่งต่อผู้รับบริการชาวต่างชาติ ฯลฯ 
     10. คู่มือแนวทางการพัฒนาศักยภาพสถานบริการสุขภาพ (ส่วนกลางเป็น
ผู้สนับสนุน) ส่วนคูม่ือในระดับอ าเภอ จังหวัดอาจจัดท าตามความจ าเป็นตาม
บริบทที่อ าเภอ จังหวัดได้ด าเนินการ 
     11. ข้อมูลการให้บริการของรพ./ แพทย์ผู้ให้บริการ/ วันเวลาตารางการ
ให้บริการเป็นเอกสารแจกหรือเป็นการให้บริการผ่านเว็บไซต์ (สามารถเลือก
ภาษาได้มากกว่า 1 ภาษา)  
     12. ข้อมูลระบบบริการสุขภาพของประชากร 10 ชาติที่มารับบริการในสถาน
บริการสุขภาพ ตัวอย่างเช่น 
       ก. ข้อมูลค่ารักษาพยาบาล 
       ข. ข้อมูลจ านวนผู้รับบริการ 
       ค. ข้อมูลดัชนีตัวชี้วัดการให้บริการรายบุคคล 
       ง. ค่าใช้จ่ายรายบุคคลการจัดเก็บรายได้ ฯลฯ 

เกณฑ์เป้าหมาย ทุกแห่งในพ้ืนที่เป้าหมาย 
ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด, ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1. การจัดตั้งศูนย์ (ศคอส.) ด าเนินการด้านโครงสร้างและบรหิารจัดการ 
2. ความครบถ้วนของข้อมูล 12 ข้อ ร้อยละ 100 

แหล่งข้อมูล จากการนิเทศติดตาม ส ารวจและสัมภาษณ์ 
รายการข้อมูล 1 ทุกแห่งในพ้ืนที่เป้าหมาย 
รายการข้อมูล 2 - 
สูตรค านวณตัวชี้วัด - 
ระยะเวลาประเมิน 2 ครั้งต่อปี 
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ชื่อตัวชี้วัด 58. เขตและจังหวัดมีเครือข่ายระบบเฝ้าระวังโรคติดต่อชายแดนและ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ครอบคลุมสถานบริการทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ 

ค านิยาม เขตและจังหวัด หมายถึง สถานบริการสาธารณสุข (สสจ./สสอ.,รพ.สต.) ทุก
แห่งในจังหวัดที่มีพ้ืนที่ (หมู่บ้าน/ ชุมชน) ติดกับชายแดนต่างประเทศ 
1. กิจกรรมระดับจังหวัดและเขต  ประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้ 
     1.1 ให้มีคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด (รองรับ พรบ.โรคติดต่อ 2558) 
     1.2 มีระบบการรายงานโรคที่ต้องเฝ้าระวังตามแนวชายแดน      
     1.3 มีความร่วมมือในการเฝ้าระวังและสอบสวนโรคร่วมกัน 
     1.4 มีการพัฒนาศักยภาพทีม SRRT และบุคลากรทั้งด้านวิชาการการ
รักษาพยาบาลการแพทย์  
     1.5 การซ้อมแผนร่วมกัน 
     1.6 มีการพัฒนาและน าระบบ IT มาใช้ในการเฝ้าระวังและควบคุมโรค
ร่วมกัน 
     1.7 พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายในการเฝ้าระวังโรค           
ตามแนวชายแดนในแต่ละระดับ 
     1.8 จัดท าแผนยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศร่วมกัน  
2. กิจกรรมระดับระดับอ าเภอ (หน่วยงานสาธารณสุขทุกแห่งในจังหวัด)  
ประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้ 
     2.1 จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (ให้สอดคล้องกับ พรบ.
โรคติดต่อ 2558) 
     2.2 มีระบบการรายงานโรคที่ต้องเฝ้าระวังตามแนวชายแดน               
(แจ้งผ่านงานระบาดวิทยา สสจ.ทุกแห่ง) ได้แก่   
       1) รายงานผู้ป่วยต่างด้าว 
       2) รายงานโรคที่ตอ้งเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา (รง.506 ผู้ป่วยต่างด้าว)  
       3) รายงานโรคเร่งด่วนที่ส าคัญหรือโรคที่เกิดขึ้นใหม่ (กรณีผู้ป่วยต่างด้าว
เข้ารับการรักษาที่สถานบริการสาธารณสุขในพ้ืนที่ ) มีการแจ้งข่าวที่ทัน
เหตุการณ์และสามารถตอบสนองต่อการระบาดของโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     2.3 กิจกรรมความร่วมมือในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานสาธารณสุขระดับอ าเภอและเมืองชายแดนอื่น ๆ ร่วมกัน 
(ถ้ามี)  
3. กิจกรรมระดับระดับต าบล หรือ รพ.สต.  
     3.1 มีระบบการรายงานโรคที่ต้องเฝ้าระวังตามแนวชายแดน (แจ้งผ่านงาน
ระบาดอ าเภอ) ได้แก่ 
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       1) รายงานผู้ป่วยต่างด้าว /ค่าใช้จ่าย 
       2) รายงานโรคที่ตอ้งเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา (รง.506 ผู้ป่วยต่างด้าว)  
       3) รายงานโรคเร่งด่วนที่ส าคัญหรือโรคที่เกิดขึ้นใหม่ (กรณีผู้ป่วยต่างด้าว
เข้ารับการรักษาที่สถานบริการสาธารณสุขในพ้ืนที่ ) มีการแจ้งข่าวที่ทัน
เหตุการณ์และสามารถตอบสนองต่อการระบาดของโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
       4) มีกิจกรรมการด าเนินงาน ณ จุดผ่อนปรน (พ้ืนที่ชายแดน) ในการเฝ้า
ระวังโรค การจัดท าทะเบียนผู้เดินทางที่ข้ามมารับบริการสุขภาพที่สถานบริการ
สาธารณสุข การมีเครือข่ายเฝ้าระวังโรคตามแนวชายแดน และการรายงาน
โรคติดต่อที่ส าคัญกรณีผู้ป่วยต่างด้าวมารับการรักษา 
     3.2 กิจกรรมในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคในชุมชน /หมู่บ้านชายแดน  
(ถ้ามี)  

เกณฑ์เป้าหมาย ทุกแห่งที่มีพ้ืนที่ติดกับชายแดนต่างประเทศ 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย สสจ./ สสอ./ รพ.สต. ทุกจังหวัด 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล การรายงาน 
แหล่งข้อมูล รายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
รายการข้อมูล 1 A = สถานบริการสาธารณสุข (สสจ./ สสอ./ รพ.สต.)ที่มีระบบเฝ้าระวัง 

ควบคุมโรค 
รายการข้อมูล 2 B = สถานบริการสาธารณสุข (สสจ./ สสอ./ รพ.สต.) ทุกแห่ง 
สูตรค านวณตัวชี้วัด A  x  100 

     B 
ระยะเวลาประเมิน ปีละ 1 ครั้ง 
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ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดและแนวทางการจัดเก็บข้อมูล เขตสุภาพท่ี 10 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ชื่อตัวชี้วัด 59. สถานบริการสาธารณสุขในจังหวัดชายแดนมีการเตรียมความพร้อมด้านการ
รักษาพยาบาลและการส่งต่อระหว่างประเทศ 

ค านิยาม สถานบริการสาธารณสุข หมายถึง โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในจังหวัด 
     สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งมีแผนงาน/โครงการ ในการเตรียมความพร้อม
ด้านการรักษาพยาบาลเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ครอบคลุมประเด็นหลักในการ
พัฒนา ดังนี้    
     1. ด้านบุคลากร ได้แก่ การบริหารจัดการให้มีนโยบาย แผนงาน โครงการ เพื่อ
การจัดการบุคลากรให้ครอบคลุม ทันเวลา เพียงพอ มีประสิทธภิาพ ในการให้บริการ
แก่ประชาคมอาเซียน  
     2. ด้านระบบการให้บริการ ได้แก่ การบริหารจัดการให้มีนโยบาย แผนงาน 
โครงการ เพื่อการจัดการระบบบริการให้ครอบคลุม มีประสิทธภิาพ ทันเวลา ในการ
ให้บริการแก่ประชาคมอาเซียน  
     3. ด้านระบบสนับสนุน ได้แก่ การบริหารจัดการให้มีนโยบาย แผนงาน โครงการ 
เพื่อการจัดการสิ่งสนบัสนนุตา่ง ๆ เช่น งบประมาณ อุปกรณ์การแพทย์ เวชภัณฑ์ 
วัสดุอุปกรณ์อ่ืนๆที่เก่ียวข้องเพื่อให้สามารถให้บริการแก่ประชาคมอาเซียนได้อย่าง
ครอบคลุม มีประสิทธิภาพ ทนัเวลา 
     4. ด้านการส่งต่อระหว่างประเทศ ได้แก่  
       1. ประสานข้อมูลการส่งตอ่ระหว่างประเทศ  
       2. การจัดเตรียมเคร่ืองมือ (ระบบส่งต่อข้อมูลการรักษาที่เกี่ยวข้อง, การติดตาม
ผลการรักษาหลังจากส่งต่อผูป้่วยไปแล้ว, ขั้นตอนหรือคู่มือ, อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่
ส าคัญ, PPE, ยานพาหนะ)   
       3. บุคลากรที่ไปกบัยานพาหนะ (ต้องมีความรู้เกี่ยวกับระบบสง่ต่อผู้ป่วย
ประเภทต่างๆ, ได้รับการฝึกอบรมการดูแลผู้ป่วยเบื้องตน้ การใช้ชุด PPE และการ
เคลื่อนย้ายผูป้่วย, สามารถอธิบายความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการปอ้งกันการติดเชื้อใน
ขณะที่น าผู้ป่วยไปรักษาและการท าลายเชื้อได้) ไว้พร้อมส าหรับการส่งต่อผู้ป่วยไปรบั
การรักษาต่อที่สถานบริการทางการแพทย์ที่เหมาะสม 

เกณฑ์เป้าหมาย 4 จังหวัด 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย โรงพยาบาลทั่วไป, โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพต าบลในจงัหวัด 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล แผนงานโครงการเพื่อการเตรียมความพร้อมด้านการรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นเพื่อเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน 
แหล่งข้อมูล แผนงาน/โครงการปี 2559 
รายการข้อมูล 1 A = จ านวนสถานบริการที่ผา่นการประเมินครบ 4 ด้าน 
รายการข้อมูล 2 B =  จ านวนสถานบริการสาธารณสุขทั้งหมด 
สูตรค านวณตัวชี้วัด A X  100 

   B 
ระยะเวลาประเมิน ปีละ 2 คร้ัง 
 




