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 เอกสารประกอบพิธีลงนามค ารับรองการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพ ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือถ่ายทอดนโยบายการ
พัฒนางานสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตาม
ตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพ จังหวัดอ านาจเจริญ ประกอบด้วยตัวชี้วัด PA จังหวัดอ านาจเจริญ  
(ร้อยละ 80) จ านวน 30 ตัวชี้วัด, ตัวชี้วัดนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ร้อยละ10) จ านวน 4 ตัว และตัวชี้วัด
สมัครใจ (ร้อยละ 10) อ าเภอละ 4 ตัวชี้วัด 
 คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเกิดประโยชน์ต่อการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หากพบข้อผิดพลาดประการใด คณะผู้จัดท าขอน้อมรับด้วยความยินดียิ่ง 
 
 

         กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 

        ธันวาคม 2561 



ข 
 

 

สารบัญ 
       หน้า 

 

ค าน า ก 
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            - นโยบายการด าเนินงานพัฒนาสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 
              นายแพทย์ประภาส  วีระพล  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 
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เป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์ 
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  รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template 30 ตัวช้ีวัด) 9 
    1) ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์หลังคลอดและเด็ก 0-5 ปี 10 
    2) ระดับความส าเร็จของพัฒนาการเด็กตามเกณฑ์มาตรฐาน 16 
    3) ระดับความส าเร็จของการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน 34 
    4) ระดับความส าเร็จการด าเนินงานสร้างเสริมภูมิต้านทานโรค (EPI) 39 
    5) ระดับความส าเร็จของการส่งเสริมสุขภาพวัยท างาน 44 
    6) ระดบัความส าเร็จของการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้มีภาวะพ่ึงพิง 46 
    7) ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 53 
    8) ระดับความส าเร็จของการจัดบริการปฐมภูมิ 61 
    9) ระดับความส าเร็จของการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 70 
    10) ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน FDA Guard 78 
    11) ระดับความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอด 85 
    12) ระดับความส าเร็จของอ าเภอมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้   

สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง 
93 

    13) ระดับความส าเร็จของการป้องกันการเสียชีวิตจากการจมน้ า 97 
    14) ระดับความส าเร็จของต าบลจัดการสุขภาพในการเฝ้าระวัง ป้องกันแก้ไขปัญหาโรคพยาธิ 

    ใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน้ าดี 
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    15) ระดับความส าเร็จของหน่วยบริการที่มีการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ 
GREEN&CLEAN Hospital    
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    16) ระดับของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU - AMR) 116 
    17) ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 123 
    18) ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช 129 
    19) ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน Fast Track 135 
    20) ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานบ าบัดรักษายาเสพติด 139 
    21) ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานคัดกรองและบ าบัดบุหรี่ 144 
    22) ระดับความส าเร็จการป้องกันแก้ไขปัญหาการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนนและการพัฒนา

ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ 
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  รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template 30 ตัวช้ีวัด) (ต่อ)  
    23) ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 152 
    24) ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA 155 
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    29) ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการการเงินของหน่วยบริการสุขภาพ 184 
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    33) ระดับความส าเร็จของการใช้คู่มือปฏิบัติงานของ รพ.สต. 203 
    34) ระดับความส าเร็จการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก 204 
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    1) ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 222 
    2) ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) 224 
    3) ร้อยละของหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล 229 
    4) อัตราการใช้บริการสุขภาพช่องปากรวมทุกสิทธิของประชาชนในพื้นท่ี 230 
    - อ าเภอปทุมราชวงศา  
    1) ร้อยละของผู้ติดยาเสพติดที่บ าบัดครบตามเกณฑ์ที่ก าหนดของแต่ละระบบ และได้รับการติดตาม
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    2) ระดับความส าเร็จของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) 236 
    3) อัตราการใช้บริการสุขภาพช่องปากรวมทุกสิทธิของประชาชนในพื้นท่ี 242 
    4) ระดับความส าเร็จของการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ ด้วยเกณฑ์มาตรฐานวัดส่งเสริมสุขภาพ 243 
    - อ าเภอพนา  
    1) ระดับความส าเร็จของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU ) ขั้นที่ 2 246 
    2) ระดับความส าเร็จของพัฒนาการเด็กตามเกณฑ์มาตรฐาน 249 
    3) ร้อยละของ อปท. ที่มีระบบส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชน (Long Term Care) 
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    1) ร้อยละของหน่วยบริการที่มีการจัดเก็บรายได้สิทธิประกันสังคมหรือสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล

ของพนักงานหรือลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ผ่านระบบเบิกจ่ายตรงกองทุน
สวัสดิการรักษาพยาบาล อปท. 
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          นโยบายการพัฒนางานสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
          นายแพทย์ประภาส วีระพล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอํานาจเจริญ 

1. พัฒนางานบริการปฐมภูมิ (Primary Care) เพ่ือให้ประชาชนดูแลตนเองได้ (Self - 
Care) โดยเน้นหนัก ดังนี้ 
    1.1 การขับเคลื่อนบูรณาการของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับจังหวัด (พชจ) / ระดับอําเภอ (พชอ.) / ระดับตําบล 
(พชต.)  
    1.2 คลินิกหมอครอบครัว (PCC)/รพ.สต.ติดดาว  
    1.3 การขับเคลื่อนและใช้ธรรมนูญประชาชน (Approach)  
2. หน่วยบริการสาธารณสุขมีการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล และการจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ (RDU&AMR)  
3. การป้องกันรักษา และควบคุมโรควัณโรค (TB)  
4. Human Resource for Health (HR-) Transformation เน้นการจัดการฐานข้อมูลทรัพยากรบุคคล  
5. Digital Transformation (SMART Hospital/Big Data/Application)  
6. Mother and Child Health (ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย เด็กพัฒนาการสมวัย)  
7. โรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital  
8. การบําบัดผู้ติดยาเสพติด (Implement Community Based Treatment) และการขับเคลื่อนโครงการ TO BE NUMBER 
ONE รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร  
9. ระบบ Fast Track (Stroke/Sepsis/Trauma) การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินและระบบส่งต่อ 
10. การบริหารการเงินการคลังของหน่วยบริการสาธารณสุขท่ีมีประสิทธิภาพ (Finance Management)  
11. การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ (HA/PMQA)  
12. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้มีศักยภาพและเป็นมืออาชีพภายใต้ค่านิยม “SMART and Change to Pro มุ่งสู่ดาวท้าวติดดิน” 
    12.1 การใช้คู่มือการปฏิบัติงานของ รพ.สต. 
    12.2 การนําดัชนีองค์กรที่มีความสุขไปใช้ในการพัฒนาองค์กรภายใต้ค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข (HAPPY MOPH)  
13. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยทุกกลุ่มวัย 
    13.1 กลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น(SMART KIDS/IQ/EQ/การเสียชีวิตจากการจมน้ํา/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม)  
    13.2 กลุ่มวัยแรงงาน (การลดบริโภคสุราและบุหรี่ อุบัติเหตุ/เบาหวาน ความดันโลหิตโรคหลอดเลือดสมองโรคหลอดเลือด
หัวใจ) 
    13.3 กลุ่มวัยผู้สูงอายุ ระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care)  
14. การควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก  
15 การพัฒนาสู่การเป็นเมืองสมุนไพรต้นแบบ (Herbal City)  
16. ความปลอดภัยด้านอาหาร (Food safety : FDA Guard)  
17. การพัฒนาคุณภาพหน่วยบริหารและหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
    17.1 โครงการ “ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment - ITA)  
    17.2 ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน  
    17.3 การวิจัยและพัฒนา R2R เพ่ือค้นหานวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาสุขภาพระดับพ้ืนที่  
    17.4 ระบบกํากับติดตามประเมินผลงานที่มีประสิทธิภาพ (Ranking/Cockpit/ระบบติดตามการบริหารยุทธศาสตร์          
ด้านสุขภาพ : SMS) 

 
(นายประภาส  วีระพล) 

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอํานาจเจริญ 



 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2  
กรอบการประเมินและตัวชี้วัดค ารับรอง 

การปฏบิัติราชการ 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปภาพรวมตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์ 
การประเมินผลความส าเร็จของการบรรลุเป้าประสงค์ 

ตามยุทธศาสตร์ 

 
 
 
 



ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตรพั์ฒนาสุขภาพจังหวัดอ านาจเจรญิ จ านวน  30  ตัวชี้วัด

1. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพหญิงต้ังครรภ์หลังคลอดและเด็ก 0-5 ปี ระดับ 3 1 2 3 4 5 ส่งเสริม

2. ระดับความส าเร็จของพฒันาการเด็กตามเกณฑ์มาตรฐาน ระดับ 4 1 2 3 4 5 ส่งเสริม

3. ระดับความส าเร็จของการส่งเสริมสุขภาพเด็กวยัเรียน ระดับ 2 1 2 3 4 5 ส่งเสริม

4. ระดับความส าเร็จการด าเนินงานสร้างเสริมภูมิต้านทานโรค (EPI) ระดับ 2 1 2 3 4 5 ควบคุมโรค

5. ระดับความส าเร็จของการส่งเสริมสุขภาพวยัท างาน ระดับ 2 1 2 3 4 5 ส่งเสริม

6. ระดับความส าเร็จของการดูแลสุขภาพผู้สูงอาย ุผู้พกิารและผู้มีภาวะพึ่งพงิ ระดับ 2 1 2 3 4 5 ส่งเสริม

7. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานการต้ังครรภ์ในวยัรุ่น ระดับ 2 1 2 3 4 5 ส่งเสริม

8. ระดับความส าเร็จของการจัดบริการปฐมภูมิ ระดับ 3 1 2 3 4 5 พฒัน์

9. ระดับความส าเร็จของการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง ระดับ 3 1 2 3 4 5 NCD

10. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน FDA Guard ระดับ 2 1 2 3 4 5 คบส.

11. ระดับความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวณัโรคปอด ระดับ 3 1 2 3 4 5 ควบคุมโรค

12. ระดับความส าเร็จของอ าเภอมีศูนยป์ฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้
สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง

ระดับ 2 1 2 3 4 5 ควบคุมโรค

13. ระดับความส าเร็จของการป้องกันการเสียชีวติจากการจมน้ า ระดับ 2 1 2 3 4 5 ควบคุมโรค

 ชื่อตัวชี้วัด หน่วยวัด
น้้าหนัก
คะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน
ค่าคะแนน

ที่ได้ ค่าคะแนน
ถ่วงน้้าหนัก

กลุ่มงาน/งาน
1 2 3 4 5

1. ยุทธศาสตรด์้านส่งเสรมิสุขภาพ ปอ้งกันโรค และคุ้มครองผู้บรโิภคเปน็เลิศ (PP&P Excellence)

แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)

แผนงานที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับสุขภาพ

แผนงานที่ 3 : การปอ้งกันควบคุมโรคและลดปจัจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ

ตัวชี้วดั PA จังหวดัอ้านาจเจริญ ปงีบประมาณ 2562  
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 ชื่อตัวชี้วัด หน่วยวัด
น้้าหนัก
คะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน
ค่าคะแนน

ที่ได้ ค่าคะแนน
ถ่วงน้้าหนัก

กลุ่มงาน/งาน
1 2 3 4 5
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14. ระดับความส าเร็จของต าบลจัดการสุขภาพในการเฝ้าระวงั ป้องกันแก้ไขปัญหาโรคพยาธใิบไม้
ตับ และมะเร็งท่อน้ าดี

ระดับ 3 1 2 3 4 5 ควบคุมโรค

15. ระดับความส าเร็จของหน่วยบริการที่มีการพฒันาอนามัยส่ิงแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ 
GREEN&CLEAN Hospital

ระดับ 3 1 2 3 4 5
อวล.

16. ระดับของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอยา่งสมเหตุผล (RDU - AMR) ระดับ 3 1 2 3 4 5 คบส.

17. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือก ระดับ 3 1 2 3 4 5 แผนไทย

18. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช ระดับ 2 1 2 3 4 5 NCD
19. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน Fast Track ระดับ 3 1 2 3 4 5 NCD
20. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานบ าบัดรักษายาเสพติด ระดับ 3 1 2 3 4 5 NCD
21. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานคัดกรองและบ าบัดบุหร่ี ระดับ 2 1 2 3 4 5 ควบคุมโรค

22. ระดับความส าเร็จการป้องกันแก้ไขปัญหาการเสียชีวติจากการบาดเจ็บทางถนนและการพฒันา
ระบบบริการการแพทยฉ์ุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ 

ระดับ 3 1 2 3 4 5 ควบคุมโรค

แผนงานที่ 9 : อุตสาหกรรมทางการแพทย์

แผนงานที่ 8 : การพัฒนาตามโครงการเฉลิมพระเกียรติและพ้ืนที่เฉพาะ
3. ยุทธศาสตรด์้านบคุลากรเปน็เลิศ (People Excellence)

แผนงานที่ 4 : การบรหิารจัดการสิ่งแวดล้อม

2. ยุทธศาสตรด์้านบรกิารเปน็เลิศ (Service Excellence)

แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบรกิารสุขภาพ (Service Plan)

แผนงานที่ 7 : การพัฒนาระบบบรกิารการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ
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 ชื่อตัวชี้วัด หน่วยวัด
น้้าหนัก
คะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน
ค่าคะแนน

ที่ได้ ค่าคะแนน
ถ่วงน้้าหนัก

กลุ่มงาน/งาน
1 2 3 4 5
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23. ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ระดับ 3 1 2 3 4 5 บริหารทรัพยากรบุคคล

24. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA  ร้อยละ 2 70-74 75-79 80-84 85-89 90-100 นิติการ
25. ระดับความส าเร็จของการพฒันาองค์กรคุณภาพ ระดับ 3 1 2 3 4 5 พฒัน์

26. ระดับความส าเร็จของการพฒันาระบบสุขภาพ ระดับ 4 1 2 3 4 5 แผนงาน
27. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานสารสนเทศ ระดับ 2 1 2 3 4 5 ICT
28. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน Digital Transformation ระดับ 3 1 2 3 4 5 ICT
29. ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการการเงินของหน่วยบริการสุขภาพ ระดับ 3 1 2 3 4 5 ประกัน

30. ระดับความส าเร็จของการพฒันางานวจิัย/R2R  หรือนวตักรรมของหน่วยงานสาธารณสุข ระดับ 3 1 2 3 4 5 วจิัย

แผนงานที่ 15 : การปรบัโครงสรา้งและการพัฒนากฎหมายด้านสุขภาพ

ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตรพั์ฒนาสุขภาพจังหวัดอ านาจเจรญิ จ านวน  30  ตัวชี้วัด รอ้ยละ 80

คะแนนรวม

คิดเปน็รอ้ยละ

คิดสัดส่วนเปน็รอ้ยละ 80

แผนงานที่ 10 : การพัฒนาระบบบรหิารจัดการก้าลังคนด้านสุขภาพ

4. ยุทธศาสตรบ์รหิารเปน็เลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
แผนงานที่ 11 : การพัฒนาระบบธรรมภิบาลและองค์การคุณภาพ

แผนงานที่ 12 : การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ

แผนงานที่ 14 : การพัฒนางานวิจัย นวัตกรรมด้านสุขภาพ
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 ชื่อตัวชี้วัด หน่วยวัด
น้้าหนัก
คะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน
ค่าคะแนน

ที่ได้ ค่าคะแนน
ถ่วงน้้าหนัก

กลุ่มงาน/งาน
1 2 3 4 5
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ตัวชี้วัดตามนโยบายนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจรญิ จ านวน 4 ตัวชี้วัด
31. ระดับความส าเร็จของการสร้างและใช้ธรรมนูญประชาชน ระดับ 2 1 2 3 4 5 พฒัน์
32. ระดับความส าเร็จของการดูแลสุขภาพตามเส้นทางชีวติ (Life Course Approach) ระดับ 2 1 2 3 4 5 วจิัย
33. ระดับความส าเร็จของการใช้คู่มือปฏิบัติงานของ รพ.สต. ระดับ 3 1 2 3 4 5 วจิัย/พฒัน์
34. ระดับความส าเร็จการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ระดับ 3 1 2 3 4 5 ควบคุมโรค
ตัวชี้วัดตามนโยบายนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจรญิ จ านวน 4 ตัวชี้วัด 10

คะแนนรวม
คิดเปน็รอ้ยละ รอ้ยละ คะแนน

สรุปตัวชี้วดั PA จังหวดัอ้านาจเจริญ ป ี2562
จ้านวน
ตัวชี้วดั

ร้อยละ

ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตรพั์ฒนาสุขภาพจังหวัดอ านาจเจรญิ 30 80
ตัวชี้วัดตามนโยบายนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจรญิ 4 10
ตัวชี้วัดสมัครใจของ คปสอ. 4 10

รวม 38 100

คิดสัดส่วนเปน็รอ้ยละ 10
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รายละเอียดตัวชี้วัด  
KPI Template (PA จังหวัด 30 ตัวชี้วัด) 

 
 
 
 
 



ตัวช้ีวัดที่ 1 : ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์/หลังคลอด และเด็ก 
                0 – 5 ปี 
หมวด Promotion & Prevention Protection Excellence (ยุทธศาตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ

ป้องกันโรค คุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ) 
แผนที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
โครงการที่ 1. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 
ลักษณะ ปริมาณ 
ระดับการวัดผล อ าเภอ 
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 1. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์/หลังคลอด และเด็ก 

 0 – 5 ปี 
 1.1 ร้อยละ 80 ของโรงพยาบาลผ่านมาตรฐานระบบบริการอนามัยแม่และเด็กคุณภาพ   
 1.2 ร้อยละ 75 ของหญิงตั้งครรภ์ ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรก อายุครรภ์น้อยกว่า 12 สัปดาห์  
 1.3 ร้อยละ 75 หญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการฝากครรภ์คุณภาพครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ ANC  

แนวใหม่ตามข้อเสนอของ WHO  
 1.4 ร้อยละภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์  ไม่เกิน 18 
 1.5 ร้อยละ 100 หญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน 
 1.6 ร้อยละน้้าหนักของเด็กแรกเกิด น้อยกว่า 2,500 กรัม ไม่เกิน 7  
 1.7 ร้อยละ 65 ของหญิงหลังคลอด ได้รับการดูแล 3 ครั้งตามเกณฑ ์
 1.8 ร้อยละ 100 ของหญิงหลังคลอด ที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน 
 1.9 ร้อยละ 50 ของเด็กแรกเกิดถึง 6 เดือน กินนมแม่อย่างเดียว  
 1.10 ร้อยละ 70 ของเด็กอายุ 6 เดือน – 5 ปี ได้รับยาน้้าเสริมธาตุเหล็กสัปดาห์ละครั้ง  
ค านิยาม 1.1 โรงพยาบาลผ่านมาตรฐานระบบบริการอนามัยแม่และเด็กคุณภาพ หมายถึง 

โรงพยาบาลที่มีการจัดระบบบริการที่ได้มาตรฐานตามกระบวนการคุณภาพ ตั้งแต่ระยะตั้งแต่
ครรภ์ คลอด หลังคลอด การเลี้ยงดูบุตรอายุ 0-5 ปี โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ
การบริการ ซึ่งมุ่งหวังให้แม่ – ลูกปลอดภัยจากการตั้งครรภ์และการคลอด ลูกได้รับการเลี้ยงดูให้
มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการสมวัย 
1.2 หญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ครั้งแรกเม่ืออายุครรภ์≤ 12 สัปดาห์ หมายถึง หญิงตั้งครรภ์ ที่มา 
ฝากครรภ์ครั้งแรก เมื่ออายุครรภ์ก่อนหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์ ณ สถานบริการนั้นๆ ในช่วง
ระยะเวลาที่ก้าหนด 
1.3 หญิงตั้งครรภ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ได้รับบริการฝากครรภ์คุณภาพครบ 5 ครั้งตาม
เกณฑ์ ANC แนวใหม่ตามข้อเสนอของ WHO หมายถึง 
     1) หญิงตั้งครรภ์  หมายถึง หญิงตั้งครรภ์ทุกราย ที่มาฝากครรภ์ที่สถานบริการสาธารณสุข
นั้นๆ  
     2) การฝากครรภ์คณุภาพ หมายถึง การบริการฝากครรภ์ในหญิงตั้งครรภ์รายปกติทิ่ไม่มี
ความเสี่ยง โดยผ่านการคัดกรองและประเมินความเสี่ยง พร้อมได้รับความรู้ตามมาตรฐาน
โรงเรียนพ่อแม่ ซักประวัติ ตรวจร่างกาย ตรวจทางห้องปฏิบัติการ ได้รับวิตามิน ฯลฯ ตามสิทธิ 
ประโยชน์ หญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการประเมินไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงได้มาฝากครรภ์ตามนัด จ้านวน  
5 ครั้งดังนี้  
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      การนัดครั้งท่ี 1    เมื่ออายุครรภ์  ≤ 12 สัปดาห์  
      การนดัครัง้ที ่2    เมื่ออายุครรภ์  16 – 20  สัปดาห์ 
      การนัดครั้งท่ี 3    เมื่ออายุครรภ์  24 – 28  สัปดาห ์
      การนัดครั้งท่ี 4    เมื่ออายุครรภ์  30 – 34  สัปดาห์ 
      การนัดครั้งท่ี 5    เมื่ออายุครรภ์  36 -  40  สัปดาห ์
1.4 ภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์  หมายถึง หญิงตั้งครรภ์ที่มีค่าฮีมาโตคริต น้อยกว่า ร้อยละ 
33 หรือ ค่าฮีโมโกลบิน น้อยกว่า 11 g/dl 
1.5 หญิงตั้งครรภ์ทุกคนได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน หมายถึง หญิงต้ังครรภท่ี์มารับบรกิารฝาก
ครรภ์และได้รับยาเม็ดที่มีไอโอดีน ปริมาณ 150-200 ไมโครกรัมต่อเม็ด 
1.6 น้ าหนักของเด็กแรกเกิด  น้อยกว่า 2,500 กรัม หมายถึง เด็กเกิดมีชีพที่ได้รับการชั่ง
น้้าหนักภายใน 24  ชั่วโมงหลงัคลอด  ที่มีน้้าหนักต่้ากว่า  2,500  กรัม 
1.7 หญิงหลังคลอดไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ได้รับการดูแล 3 ครั้งตามเกณฑ์ หมายถึง มารดา
หลังคลอดและลูกได้รับการเยี่ยม/ดูแลหลังคลอด โดยบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข 
และหรือ อสม. ตามเกณฑ์ จ้านวน 3 ครั้งดังนี้ 
        - ครั้งที่ 1 คือ เยี่ยมหลังคลอด(ทั้งแม่และลูก)ในสัปดาห์แรกอายุบุตร  ไม่เกิน 7 วนันับถัด
จากวันคลอด 
        - ครั้งที่ 2 คือ  เยี่ยมหลังคลอด(ทั้งแม่และลูก) ในสัปดาห์ที่ 2 ตั้งแต่บุตรอายุ 8 วันแต่ไม่
เกิน 15 วันนับถัดจากวันคลอด 
        - ครั้งที่ 3  คือ เยี่ยมหลังคลอด(ทั้งแม่และลูก) ตั้งแต่บุตรอายุ 16 วัน แต่ไม่เกิน 42 วัน 
นับถัดจากวันคลอด 
1.8 หญิงหลังคลอดทุกคน ที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน หมายถึง หญิงที่
คลอดบุตรแล้วและหลังคลอดยังเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในระยะ 0 - 6 เดือนหลังคลอดทุกราย  ได้รับ
ยาเม็ดเสริมไอโอดีนทุกวันต่อเนื่องจนถึง 6 เดือนหลังคลอด  
1.9 เด็กแรกเกิดถึง 6 เดือน กินนมแม่อย่างเดียว หมายถึง เด็กแรกถึง  6 เดือนที่กินนมแม่
อย่างเดียว และมารับบริการที่คลีนิกเด็กดี  ถามโดยใช้ค้าถามว่า 24 ชั่วโมงท่ีผ่านมาให้ลูกกิน
อะไรบ้าง แล้วนับเฉพาะแม่ท่ีให้ค้าตอบว่ากินนมแม่อย่างเดียว 
1.10 เด็กอายุ 6 เดือน – 5 ปี ได้รับยาน้ าเสริมธาตุเหล็กสัปดาห์ละครั้ง หมายถึง  
       1) เด็กอายุ 6 เดือน – 5 ปี หมายถึง เด็กที่มีอายุตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 5 ปี 11 เดือน 29 วัน
ทุกราย ได้รับยาน้้าเสริมธาตุเหล็กสัปดาห์ละครั้ง 
       2 ยาน้ าเสริมธาตุเหล็ก หมายถึง ยาน้้าที่มีส่วนประกอบธาตุเหล็ก ของ elemental iron 
12.5 มิลลิกรัมส้าหรับเด็กอายุ 6 เดือน – 2 ปี 11 เดือน 29 วัน และ 25 มิลลิกรัม ส้าหรับเด็ก
อายุ 3 ปี - 5 ปี 11 เดือน 29 วัน 

เกณฑ์เป้าหมาย 1.1 ร้อยละ 80 ของโรงพยาบาลผ่านมาตรฐานระบบบริการอนามัยแม่และเด็กคุณภาพ   
ปีงบประมาณ 2562- 1.2 ร้อยละ 75 ของหญิงตั้งครรภ์ ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรก อายุครรภ์น้อยกว่า 12 สัปดาห์  
2565 1.3 ร้อยละ 75 หญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการฝากครรภ์คุณภาพครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ ANC  

แนวใหม่ตามข้อเสนอของ WHO  
 1.4 ร้อยละภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์  ไม่เกิน 18 
 1.5 ร้อยละ 100 หญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน 
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 1.6 ร้อยละน้้าหนักของเด็กแรกเกิด น้อยกว่า 2,500 กรัม ไม่เกิน 7  
 1.7 ร้อยละ 65 ของหญิงหลังคลอด ได้รับการดูแล 3 ครั้งตามเกณฑ ์
 1.8 ร้อยละ 100 ของหญิงหลังคลอด ที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน 
 1.9 ร้อยละ 50 ของเด็กแรกเกิดถึง 6 เดือน กินนมแม่อย่างเดียว  
 1.10 ร้อยละ 70 ของเด็กอายุ 6 เดือน – 5 ปี ได้รับยาน้้าเสริมธาตุเหล็กสัปดาห์ละครั้ง  
วัตถุประสงค์ 1. ส่งเสริมให้เด็กเจริญเติบโต พัฒนาการสมวัย พร้อมเรียนรู้ ตามช่วงวัย  

2. พัฒนาระบบบริการตามมาตรฐานอนามัยแม่และเด็กคุณภาพของหน่วยบริการทุกระดับ 
3. ส่งเสริมการใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) และชุดอุปกรณ์ตรวจ

พัฒนาการของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  
4. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนักรู้ เรื่องการเลี้ยงดูเด็กอย่างมีคุณภาพ 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย - หญิงตั้งครรภ์ 
- หญิงหลังคลอด 
- เด็ก 0 - 5 ปี 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1.บันทึกข้อมูลในโปรแกรมหลักของสถานบริการ ส่งออกข้อมูลตามมาตรฐานโครงสร้าง 43 แฟ้ม 
และส่งออกข้อมูลตามโครงสร้างมาตรฐาน 43 แฟ้ม ผ่านระบบรายงาน HDC , COCKPIT 
2. ระบบรายงาน   

แหล่งข้อมูล HDC  COCKPIT  หน่วยบริการ/ ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
รายการข้อมูลที่  1  
สูตรค านวณตัวชี้วัด    
ระยะเวลาประเมินผล ปีละ 2 ครั้ง 
เกณฑ์การประเมิน : ก้าหนดค่าเป้าหมายที่จะท้าให้ส้าเร็จ 10 ตัวชี้วัดดังนี้ 
ตัวชี้วัด : ร้อยละของโรงพยาบาลผ่านมาตรฐานระบบบริการอนามัยแม่และเด็กคุณภาพ   
ระดับคะแนน (W= 0.3) 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
  ประเมินตนเอง ส่งผลการประเมิน

ตนเอง 
ผ่านการประเมิน 

 
 
ตัวชี้วัด :  ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรก อายุครรภ์น้อยกว่า 12 สัปดาห์ 
ระดับคะแนน (W= 0.3) 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
<70 70 - 74 75 - 79 80 - 84 ≥85 
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ตัวชี้วัด :  ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการฝากครรภ์คุณภาพครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ ANC แนวใหม่ตามข้อเสนอของ WHO 
ระดับคะแนน (W= 0.3) 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
<70 70 - 74 75 - 79 80 - 84 ≥85 

 
ตัวชี้วัด :  ร้อยละภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์   
ระดับคะแนน (W= 0.3) 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
>22 19-22 15-18 11-14 ≤10 

 
ตัวชี้วัด : ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน 
ระดับคะแนน (W= 0.3) 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
≤96 97 98 99 100 

 
ตัวชี้วัด : ร้อยละน้้าหนักของเด็กแรกเกิด น้อยกว่า 2,500 กรัม  
ระดับคะแนน (W= 0.3) 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
≥9 8 7 6 ≤5 

 
ตัวชี้วัด : ร้อยละของหญิงหลังคลอด ได้รับการดูแล 3 ครั้งตามเกณฑ์ 
ระดับคะแนน (W= 0.3) 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
≤55 56 - 60 61 - 65 66 - 70 >70 

 
ตัวชี้วัด : ร้อยละของหญิงหลังคลอด ที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน 
ระดับคะแนน (W= 0.3) 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
≤60 61 - 70 71 - 80 81 - 90 >90 
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ตัวชี้วัด :  ร้อยละของเด็กแรกเกิดถึง 6 เดือน กินนมแม่อย่างเดียว 
ระดับคะแนน (W= 0.3) 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
<40 40 - 49 50 – 59 60 - 69 ≥70 

 
ตัวชี้วัด :  ร้อยละของเด็กอายุ 6 เดือน – 5 ปี ได้รับยาน้้าเสริมธาตุเหล็กสัปดาห์ละครั้ง 
ระดับคะแนน (W= 0.3) 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
≤59 60 - 69 70 - 79 80 - 89 ≥90 

 

วิธีการประเมินผล :  ค้านวณค่าคะแนนถ่วงน้้าหนักแล้ว น้ามาสรุปผลคะแนนดั้งนี้ 
ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
คะแนนเฉลี่ ย
ถ่วงน้้าหนัก 

≤0.6 0.61-1.20 1.21-1.80 1.81-2.40 2.41-3.0 
 

เอกสารสนับสนุน :  1. สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก  
2. หนังสือแนวทางการด้าเนินงานส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการในคลินิกฝากครรภ์ 
3. คู่มือโครงการดูแลสตรีตั้งครรภ์แนวใหม่ ตามข้อแนะน้าองค์กรอนามัยโลกในบริบทประเทศไทย 
4. คู่มือมิสนมแม่  
5. คู่มือคลินิกเด็กดีคุณภาพ 
6. คู่มือนักส่งเสริมพัฒนาการเด็กหลักสูตรเร่งรัด ประจ้าโรงพยาบาล  
7. คู่มือ DSPM (ฉบับปรับปรุง เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์)และ QR Code เชื่อมคลิปวิดีโอและคู่มือ 

DSPM ฉบับพ่อแม่ (ครอบครัว) เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ 
8. คู่มือเฝ้าระวังการควบคุมการส่งเสริมการตลาด อาหารส้าหรับทารกและเด็กเล็ก 
9. หนังสือแนวทางการด้าเนินงานส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการในคลินิกสุขภาพเด็กดี 
10. หนังสือแนวทางการด้าเนินงานต้าบลส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการ

สมวัย และแนวทางการด้าเนินงานจัดบริการส่งเสริมอนามัยสตรีและเด็กปฐมวัยด้าน
โภชนาการและสุขภาพช่องปากในเครือข่ายปฐมภูมิ (Primary Care Cluster : PCC) 

11. ชุดกิจกรรมพ้ืนฐานด้านโภชนาการสตรีและเด็กปฐมวัย 
12. Infographic โภชนาการสตรแีละเด็กปฐมวัย 8 เรื่อง 
13. Motion graphic โภชนาการสตรีและเด็กปฐมวัย 8 เรื่อง 
14. คู่มือมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ 
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รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 
ตัวช้ีวัด Baseline 

data 
หน่วย
วัด 

ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
 2559 2560 2561 ที่มาข้อมูล 

ร้อยละ 80 ของโรงพยาบาลผ่าน
มาตรฐานระบบบริการอนามัยแม่และ
เด็กคุณภาพ   

      7 แห่ง ร้อยละ 4 แห่ง  
ร้อยละ 100 

2 แห่ง 
ร้อยละ 100 

1 แห่ง 
ร้อยละ 
100 

ประเมิน
รับรองระดับ
กรม/เขต/
จังหวัด 

ร้อยละ 75 ของหญิงตั้งครรภ์ ได้รับการ
ฝากครรภ์ครั้งแรก อายุครรภ์น้อยกว่า 
12 สัปดาห์  

79.35 ร้อยละ 72.54 66.92 79.35 HDC 

ร้อยละ 75 หญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการ
ฝากครรภ์คุณภาพครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ 
ANC แนวใหม่ตามข้อเสนอของ WHO  

65.28 ร้อยละ 58.28 49.67 65.28 HDC 

ร้อยละภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์  
ไม่เกิน 18 

11.24 ร้อยละ 10.84 12.33 11.24 HDC 

ร้อยละ 100 หญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ด
เสริมไอโอดีน 

92.43 ร้อยละ 62.96 88.81 92.43 HDC 

ร้อยละน้้าหนักของเด็กแรกเกิด น้อยกว่า 
2,500 กรัม ไม่เกิน 7  

6.38 ร้อยละ 6.49 7.86 6.38 HDC 

ร้อยละ 65 ของหญิงหลังคลอด ได้รับ
การดูแล 3 ครั้งตามเกณฑ ์

75.22 ร้อยละ 74.33 59.28 75.22 HDC 

ร้อยละ 100 ของหญิงหลังคลอด ที่เลี้ยง
ลูกด้วยนมแม่ ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน 

57.17 ร้อยละ N/A 80.21 57.17 Cockpit 

ร้อยละ 50 ของเด็กแรกเกิดถึง 6 เดือน 
กินนมแม่อย่างเดียว  

79.27 ร้อยละ 61.45 68.30 79.27 HDC 

ร้อยละ 70 ของเด็กอายุ 6 เดือน – 5 ปี 
ได้รับยาน้้าเสริมธาตุเหล็กสัปดาห์ละครั้ง  

82.88 ร้อยละ N/A 82.88 23.11 Cockpit 

 

ผู้ก ากับตัวช้ีวัด(จังหวัด) 1. นายแพทย์ประภาส  วีระพล               นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ้านาจเจริญ 
2. นายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง             (รก.) นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) 
3. นางฤดีวรรณ  วงศ์เจริญ                   หวัหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ้านาจเจริญ 

หน่วยงานประมวลผล
และจัดท าข้อมูล(จังหวัด) 

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ้านาจเจริญ  เป็นผู้วิเคราะห์ข้อมูลและรายงานผล 

ผู้รับผิดชอบการ
รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

1. นางฤดีวรรณ  วงศ์เจริญ                 นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการพิเศษ 
2. นางทัศนีย์      ร่มเย็น     นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ 
3. นางพนิดา  สายสุด                 นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ  
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 
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 ตัวชี้วัดที่ 2 : ระดับความส าเร็จของพัฒนาการเด็กตามเกณฑ์มาตรฐาน 

หมวด Promotion & Prevention Excellence  
(ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ) 

แผนที่ 1.การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 

โครงการที่ 1.โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 
ระดับการแสดงผล อ าเภอ  
ชื่อตัวชี้วัด  2.1 ระดับความส าเร็จของเด็ก 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย 
ชื่อตัวชี้วัด proxy : 2.1.1 ร้อยละ 90 ของเด็กอายุ 0 - 5 ปี  ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ 

2.1.2 ร้อยละ 20 ของเด็กอายุ 0 - 5 ปี  ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ พบสงสัยล่าช้า(ตรวจ
ครั้งแรก) 
2.1.3  ร้อยละ 90 ของเด็กอายุ 0 - 5 ปี  ที่พบผลการตรวจคัดกรองสงสัยล่าช้า  ได้รับการ
ติดตามกระตุ้นพัฒนาการ 
2.1.4  ร้อยละ 100 ของสถานบริการการมีและใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย(DSPM) และชุดตรวจพัฒนาการ 
2.1.5 ร้อยละ 85 ของเด็กอายุ 0 – 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย 
2.1.6 ร้อยละ 60 ของเด็ก อายุ 0 – 5 ปี พัฒนาการล่าช้า ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย 
TEDA4I 

ค านิยาม - เด็กอายุ 0 - 5 ปี หมายถึง เด็กแรกเกิด จนถึงอายุ 5 ปี 11 เดือน 29 วัน 
- การคัดกรองพัฒนาการ หมายถึง ความครอบคลุมของการคัดกรองเด็กอายุ 9, 18, 30 และ
42 เดือน ณ ช่วงเวลาที่มีการคัดกรองโดยเป็นเด็กในพ้ืนที่ (Type1: มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน 
ตัวอยู่จริงและ Type3 : ที่อาศัยอยู่ในเขต แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขต) 
- พัฒนาการสงสัยล่าช้า หมายถึง เด็กที่ได้รับตรวจคัดกรองพัฒนาการโดยใช้คู่มือเฝ้าระวัง
และส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย(DSPM)และ ผลการตรวจคัดกรองพัฒนาการตามอายุของ
เด็กในการประเมินพัฒนาการครั้งแรกผ่านไม่ครบ 5 ด้าน ที่ต้องแนะน าให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง 
ส่งเสริมพัฒนาการตามวัย 30 วัน (1B261) รวมกับเด็กที่สงสัยล่าช้า ส่งต่อทันที (1B262 : 
เด็กท่ีพัฒนาการล่าช้า/ความผิดปกติอย่างชัดเจน) 
- พัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม หมายถึง เด็กท่ีได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ
ตามอายุของเด็กในการประเมินพัฒนาการครั้งแรกผ่านไม่ครบ 5 ด้าน เฉพาะกลุ่มที่แนะน า
ให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ส่งเสริมพัฒนาการตามวัย 30 วัน (1B261) แล้วติดตามกลับมาประเมิน
คัดกรองพัฒนาการครั้งที่ 2 
- คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) หมายถึง คู่มือที่เจ้าหน้าที่
สาธารณสุขใช้ส าหรับประเมินพัฒนาการเด็ก อายุ 9,18,30 และ 42 เดือน ทุกคน และพ่อแม่ 
ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ใช้เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ส่วนเด็กที่คลอดด้วย
เสี่ยงจากขาดออกซิเจนขณะคลอดและ/หรือน้ าหนักแรกคลอดต่ ากว่า 2,500 กรัม พ่อแม่ 
ผู้ปกครอง และผู้ดูแลเด็ก ใช้คู่มือประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กกลุ่มเสี่ยง (DAIM)  
และ ชุดตรวจพัฒนาการ หมายถึง ชุดอุปกรณ์ในการตรวจประเมินพัฒนาการเด็ก ซึ่ง
ประกอบด้วยอุปกรณ์ 19 รายการ 
- พัฒนาการสมวัย หมายถึง เด็กที่ได้รับตรวจคัดกรองพัฒนาการโดยใช้คู่มือเฝ้าระวังและ
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ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย(DSPM) แล้วผลการตรวจคัดกรอง ผ่านครบ 5 ด้าน ในการ
ตรวจคัดกรองพัฒนาการครั้งแรก รวมกับเด็กที่พบพัฒนาการสงสัยล่าช้าและได้รับการ
ติดตามให้ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการ และประเมินซ้ าแล้วผลการประเมิน ผ่านครบ 5 ด้าน
ภายใน 30 วัน(1B260) 
- เด็กพัฒนาการล่าช้า หมายถึง เด็กท่ีได้รับตรวจคัดกรองพัฒนาการโดยใช้คู่มือเฝ้าระวังและ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย(DSPM) แล้วผลการตรวจคัดกรอง ไม่ผ่านครบ 5 ด้าน ในการ
ตรวจคัดกรองพัฒนาการครั้งแรกและครั้งที่ 2 (1B202, 1B212, 1B222, 1B232, 1B242) 

เกณฑ์เป้าหมาย :  
*ร้อยละของเด็กอายุ 0 - 5 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ  

ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 ปีงบประมาณ 65 
ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 

 
*ร้อยละของเด็กอายุ 0 - 5 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ พบสงสัยล่าช้า (ตรวจครั้งแรก)   

ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 ปีงบประมาณ 65 
ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 

 
*ร้อยละของเด็กอายุ 0 - 5 ปี ทีต่รวจคัดกรองพัฒนาการ  พบสงสัยล่าช้า ได้รับการติดตามกระตุ้นพัฒนาการ  

ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 ปีงบประมาณ 65 
ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 

 
*ร้อยละของสถานบริการมีและใช้คู่มือเฝ้าระวังพัฒนาการ (DSPM) )และชุดตรวจพัฒนาการ  

ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 ปีงบประมาณ 65 
ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

 
*ร้อยละของเด็กอายุ 0 - 5 ปี มพัีฒนาการสมวัย เป้าหมายร้อยละ 85 

ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 ปีงบประมาณ 65 
ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 

 
*ร้อยละของเด็กอายุ 0 - 5 ปี พัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I เป้าหมายร้อยละ  60 

ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 ปีงบประมาณ 65 
ร้อยละ 60 ร้อยละ 65 ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 

 

วัตถุประสงค์ 1. ส่งเสริมให้เด็กเจริญเติบโต พัฒนาการสมวัย พร้อมเรียนรู้ ตามช่วงวัย  
2. พัฒนาระบบบริการตามมาตรฐานอนามัยแม่และเด็กคุณภาพของหน่วยบริการทุกระดับ 
3. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนักรู้ เรื่องการเลี้ยงดูเด็กอย่างมีคุณภาพ  

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย เด็กไทยอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ทุกคนที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่รับผิดชอบ (Type1 มีชื่ออยู่
ในทะเบียนบ้าน ตัวอยู่จริงและType3 ที่อาศัยอยู่ในเขต แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขต) 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล สถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ น าข้อมูลการการประเมินพัฒนาการเด็ก บันทึกใน
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โปรแกรมหลักของสถานบริการฯ เช่น JHCIS HosXP PCU เป็นต้น และส่งออกข้อมูลตาม
โครงสร้างมาตรฐาน 43 แฟ้ม 

แหล่งข้อมูล สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง /ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
รายการข้อมูลที่ 1 A = เด็กไทยอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ทุกคนที่อาศัยในพื้นที่รับผิดชอบ (Type1 มีชื่อ

อยู่ในทะเบียนบ้าน ตัวอยู่จริง และType3 ที่อาศัยอยู่ในเขต แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขต) 
รายการข้อมูลที่ 2 B = จ านวนเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ทั้งหมดในเขตรับผิดชอบที่ได้รับการตรวจคัด

กรองพัฒนาการจริง  ในช่วงเวลาที่ก าหนด 
รายการข้อมูลที่ 3 C = จ านวนเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า (ตรวจครั้งแรก) ที่

ต้องแนะน าให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ส่งเสริมพัฒนาการตามวัย ภายใน 30 วัน (1B261) 
รายการข้อมูลที่ 4 D = จ านวนเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า (ตรวจครั้งแรก) ส่ง

ต่อทันที (1B262: เด็กท่ีพัฒนาการล่าช้า/ผิดปกติอย่างชัดเจน) 
รายการข้อมูลที่ 5 E = จ านวนเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า (ตรวจครั้งแรก) ที่

ต้องแนะน าให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ส่งเสริมพัฒนาการตามวัย ภายใน 30 วัน (1B261) แล้ว
ติดตามกลับมาประเมินคัดกรองพัฒนาการครั้งที่ 2 

รายการข้อมูลที่ 6 F = จ านวนสถานบริการในอ าเภอ  
รายการข้อมูลที่ 7 G = จ านวนสถานบริการที่มีและใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) 

และชุดตรวจพัฒนาการ 19 รายการ 
รายการข้อมูลที่ 8 H = จ านวนเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ที่ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการโดยใช้

คู่มือเฝ้าระวัง และส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) แล้วผลคัดกรอง ผ่านครบ 5  ด้าน 
ในการตรวจคัดกรองพัฒนาการครั้งแรก รวมกับเด็กที่พบพัฒนาการสงสัยล่าช้า และได้รับ
การติดตามให้ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการ และประเมินซ้ าแล้วผลการประเมินผ่านครบ 5 
ด้าน ภายใน 30 วัน (1B260) 

รายการข้อมูลที่ 9 I = จ านวนเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน มีพัฒนาการล่าช้า 
รายการข้อมูลที่ 10 J = จ านวนเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน มีพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นด้วย 

TEDA4I 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  1. ร้อยละของเด็ก 0- 5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ 

     =   
 

 
     

2. ร้อยละของเด็ก 0- 5 ปี ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ พบสงสัยล่าช้า 

     =   
   

 
     

3. ร้อยละของเด็ก 0- 5 ปี ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม 

     =   
 

 
     

4. ร้อยละของสถานบริการมีและใช้คู่มือเฝ้าระวังพัฒนาการ (DSPM) และชุดตรวจ
พัฒนาการ 

     =   
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5. ร้อยละของเด็ก 0- 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย 

      =   
 

 
     

6.ร้อยละของเด็ก 0- 5 ปี พัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I 

      =   
 

 
     

ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 1,2,3 และ 4 (ไม่สะสม) 
เกณฑ์การประเมิน  : ก าหนดค่าเป้าหมายที่จะท าให้ส าเร็จ 6 ตัวชี้วัดดังนี้  
ตัวช้ึวัด : ร้อยละของเด็กอายุ 0- 5 ปี  ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ   

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

ระดับคะแนน (W= 0.4) 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ร้อยละ <85 ร้อยละ 85-89 ร้อยละ 90-94 ร้อยละ 95-99 ร้อยละ >99 
 
ตัวช้ึวัด : ร้อยละของเด็กอายุ 0- 5 ปี  ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ  พบสงสัยล่าช้า (ตรวจครั้งแรก)  

รอบ 3 เดือน  รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 

 ระดับคะแนน (W= 0.4) 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ร้อยละ <15 ร้อยละ 15-19 ร้อยละ 20-24 ร้อยละ 25-29 ร้อยละ ≥30 
ตัวช้ึวัด : ร้อยละของเด็กอายุ 0- 5 ปี ทีต่รวจคัดกรองพัฒนาการ  พบสงสัยล่าช้า ได้รับการติดตามกระตุ้นพัฒนาการ   

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

ระดับคะแนน (W= 0.4) 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ร้อยละ <85 ร้อยละ 85-89 ร้อยละ 90-94 ร้อยละ 95-99 ร้อยละ >99 
 
ตัวช้ึวัด : ร้อยละของสถานบริการมีและใช้คู่มือเฝ้าระวังพัฒนาการ (DSPM) ) และชุดตรวจพัฒนาการ 

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

ระดับคะแนน (W= 0.4) 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ร้อยละ <85 ร้อยละ 85-89.99 ร้อยละ 90-94.99 ร้อยละ 95-99.99 ร้อยละ 100 
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ตัวช้ึวัด : ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย  
รอบ 3 เดือน  รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 

ระดับคะแนน (W= 0.4) 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ร้อยละ <80 ร้อยละ 80-84 ร้อยละ 85-89 ร้อยละ 90-94 ร้อยละ >94 
 
ตัวช้ึวัด : ร้อยละของเด็ก 0- 5 ปี พัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I  

รอบ 3 เดือน  รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
ร้อยละ 30 ร้อยละ 40 ร้อยละ 50 ร้อยละ 60 

ระดับคะแนน (W= 0.4) 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ร้อยละ ≤40 ร้อยละ 41-50 ร้อยละ 51-60 ร้อยละ 61-70 ร้อยละ >70 
 
มาตรการส าคัญท่ีท าให้ตัวชี้วัดบรรลุผล : 
1.พัฒนากลไก และระบบการส่งเสริมและคัดกรองพัฒนาการเด็กโดยใช้คู่มือ DSPM และกระตุ้นพัฒนาการโดยใช้คู่มือ 
TEDA4I 
        1.1 พัฒนาบุคลากรสาธารณสุขให้มีความรู้ ทักษะที่เพียงพอต่อการประเมินคัดกรองและติดตามพัฒนาการเด็ก 
โดยเครื่องมือ DSPM และกระตุ้นพัฒนาการโดยใช้คู่มือ TEDA4I 
        1.2 คัดกรองพัฒนาการ ติดตาม กระตุ้นเด็กสงสัยล่าช้า  
        1.3 พัฒนาระบบติดตาม และกระตุ้นเด็กพัฒนาการล่าช้าด้วยTEDA4I อย่างต่อเนื่อง 
        1.4 บุคลากรสาธารณสุข ครูพี่เลี้ยง สื่อสารประชาสัมพันธ์ องค์ความรู้และแนวทางปฏิบัติ 
เพ่ือส่งเสริมให้พ่อแม่ ผู้ปกครองใช้คู่มือ DSPM มากขึ้น 
        1.5 เยี่ยมเสริมพลังการด าเนินงานตามแผนฯ และส่งคืนข้อมูลแก่พ้ืนที่   
2.ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 
        2.1 สถานบริการสาธารณสุขจัดบริการที่ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ตามมาตรฐาน 
อนามัยแม่และเด็กและจัดบริการคลินิกนมแม่ 
        2.2 ตรวจเยี่ยมและเยี่ยมเสริมพลังการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริม 
การตลาดอาหารส าหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 
        2.3 รณรงค์ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 
3.ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยและสร้างความรอบรู้ด้านพัฒนาการเด็กปฐมวัยแก่ครอบครัว 
        3.1 หน่วยบริการสาธารณสุขให้ความรู้ จัดกิจกรรม ส่งเสริมพัฒนาการเด็กโดยกระบวนการ กิน กอด เล่น เล่า นอน 
เฝ้าดูฟัน เฝ้าระวังพัฒนาการ 
        3.2 สร้างเครือข่ายหน่วยงานเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการส่งเสริมโภชนาการ และพัฒนาการเด็กปฐมวัย  
        3.3 สนับสนุนด้านวิชาการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบด าเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
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Small Success : 
3เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 

เขตสุขภาพ/สสจ./รพศ./รพท. 
1. บุคลากรสาธารณสุข
ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้
มีความรู้ ทักษะการประเมิน
คัดกรองพัฒนาการเด็กโดย
เครื่องมือ DSPM และ
กระตุ้นพัฒนาการเด็กท่ีมี
พัฒนาการล่าช้าด้วยคู่มือ 
TEDA4I รวมทั้งทักษะการ
สื่อสารกับผู้ปกครอง 
2. เครือข่ายหน่วยงานใน
ระดับพ้ืนที่ร่วมมือ
ด าเนินการเพ่ือสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
ส่งเสริมโภชนาการและ
พัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่าง
เป็นรูปธรรม 
3. มีระบบเฝ้าระวังการ
ละเมิดพระราชบัญญัติ
ควบคุมการส่งเสริม
การตลาดอาหารส าหรับ
ทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 
2560 ในระดับจังหวัดและ
ระดับเขต 

1. บุคลากรสาธารณสุข ครูพ่ี
เลี้ยง สื่อสารประชาสัมพันธ์ 
องค์ความรู้และแนวทาง
ปฏิบัติเพื่อส่งเสริมให้พ่อแม่ 
ผู้ปกครองใช้คู่มือ DSPM มาก
ขึ้น 
2. ร้อยละ 40 ของเด็ก
พัฒนาการล่าช้าได้รับการ
กระตุ้นพัฒนาการด้วย 
TEDA4I  
3. เยี่ยมเสริมพลังการ
ด าเนินงานส่งเสริมพัฒนาการ 
คัดกรอง กระตุ้น ติดตาม
พัฒนาการเด็ก 0 - 5 ปี  
4. มีระบบเฝ้าระวังการละเมิด
พระราชบัญญัติควบคุมการ
ส่งเสริมการตลาดอาหาร
ส าหรับทารกและเด็กเล็ก 
พ.ศ. 2560 ในระดับจังหวัด
และระดับเขต 

1. รณรงค์การคัดกรอง
และส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย 
2. ร้อยละ 50 ของเด็ก
พัฒนาการล่าช้าได้รับการ
กระตุ้นพัฒนาการด้วย 
TEDA4I  
2. ตรวจเยี่ยมการ
ด าเนินงานตาม
พระราชบัญญัติควบคุม
การส่งเสริมการตลาด
อาหารส าหรับทารกและ
เด็กเล็ก พ.ศ. 2560 
3. อัตราการกินนมแม่ของ
ทารกแรกเกิดถึงต่ ากว่า 6 
เดือน 
4. สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
มีการประเมินตนเองตาม
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแห่งชาติ 

1. ระดับความส าเร็จของ
พัฒนาการเด็กตามเกณฑ์
มาตรฐาน  
    1.1 ร้อยละ 90 เด็ก  
0 - 5 ปี ได้รับการคัดกรอง
พัฒนาการ   
    1.2 ร้อยละ 20 ของ
เด็กที่ได้รับการคัดกรอง
พัฒนาการ พบสงสัยล่าช้า  
    1.3. ร้อยละ 90 ของ
เด็กท่ีมีพัฒนาการล่าช้า
ได้รับการติดตาม/ส่งต่อ  
    1.4 ร้อยละ 60 ของ
เด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับ
การกระตุ้นพัฒนาการด้วย 
TEDA4I  
2. รณรงค์การส่งเสริมการ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 

 

เอกสารสนับสนุน :  1. ฐานข้อมูลในระบบ Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข 
2. สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก 
3. คู่มือนักส่งเสริมพัฒนาการเด็กหลักสูตรเร่งรัด ประจ าโรงพยาบาล 
4. คู่มือ DSPM (ฉบับปรับปรุง เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์) และ QR Code เชื่อมคลิปวิดีโอและ
คู่มือ DSPM ฉบับพ่อแม่ (ครอบครัว) เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ 
5. คู่มือ TEDA4I 
6. คู่มือมิสนมแม่  
7. คู่มือเฝ้าระวังการควบคุมการส่งเสริมการตลาด อาหารส าหรับทารกและเด็กเล็ก 
8. คู่มือคลินิกเด็กดีคุณภาพ 
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รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 
ตัวช้ีวัด Baseline 

data 
หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบ

ปีงบประมาณ พ.ศ 
   2559 2560 2561 
1. ร้อยละของเด็ก 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ 
(HDC) 

90.16 ร้อยละ 98.07 64.59 90.16 

2. ร้อยละของเด็ก 0-5 ปี ที่ได้รับการคัดกรอง
พัฒนาการ  พบสงสัยล่าช้า (HDC) 

21.82 ร้อยละ 8.69 13.13 21.82 

3. ร้อยละของเด็กอายุ 0- 5 ปี ที่มีพัฒนาการสงสัย
ล่าช้า ได้รับการติดตามกระตุ้นพัฒนาการ  (HDC) 

83.49 ร้อยละ 85.62 70.75 83.49 

4. ร้อยละ 100 ของสถานบริการการมีและใช้คู่มือเฝ้า
ระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย(DSPM) และ
ชุดตรวจพัฒนาการ 

100 ร้อยละ ไม่มี
ข้อมูล 

ไม่มี
ข้อมูล 

100 

5. ร้อยละของเด็กอายุ 0- 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย
(HDC) 

96.18 ร้อยละ 92.38 96.07 96.18 

6. ร้อยละของเด็กอายุ 0- 5 ปี พัฒนาการล่าช้าได้รับ
การกระตุ้นด้วย  TEDA4I (HDC) 

75 ร้อยละ ไม่มี
ข้อมูล 

ไม่มี
ข้อมูล 

75 

หมายเหตุ : การตั้งค่าเป้าหมายร้อยละของเด็กอายุ 0- 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย ที่ร้อยละ 85 คิดจากข้อมูลทางวิชาการพบว่า 
1. เด็กท่ีมีโรคพัฒนาการล่าช้า (Developmental Disabilities) มีค่าประมาณอยู่ที่  3.5 – 24.0 (โดยเฉพาะประเทศ 

สหรัฐอเมริกาพบที่ร้อยละ 13.9 และประเทศอิสราเอลพบที่ 8.9 
2.  มีรายงานพบเด็กท่ีมีโรคพัฒนาการล่าช้า (Developmental Disabilities)  เพ่ิมข้ึนในระยะเวลา  12 ปี (1997- 

2008) ประเทศสหรัฐอเมริกาพบเพ่ิมข้ึน  ร้อยละ 17.1 ประเทศใต้หวันพบเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 20.0 
ดังนั้นการตั้งค่าเป้าหมายเด็กที่มีพัฒนาการสมวัยที่  ร้อยละ 85 จึงเป็นค่าเฉลี่ยที่อ้างอิงจากข้อมูลดังกล่าว  
 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด(จังหวัด) 1. นายแพทย์ประภาส  วีระพล        นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 

2. นายแพทย์ปฐมพงศ ์ ปรุโปร่ง       (รก.) นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) 
3. นางฤดีวรรณ  วงศ์เจริญ             หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
4. นางสาวกัลยาณี สุเวทเวทิน         หัวหน้ากลุ่มงานสุขภาพจิตและโรคไม่ติดต่อ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 

 ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 
 

1. นายแพทย์ธีรชัย บุญยะลพีรรณ รองผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ  
โทรศัพท์ : 02-588 3088  ต่อ 3124  E-mail : teerboon@hotmail.com  
2. แพทย์หญิงจันทร์อาภา สุขทัพภ์ นายแพทย์ช านาญการ 
โทรศัพท์ : 02-248 8900  ต่อ 70390  โทรศัพท์มือถือ : 086-7889981 
โทรสาร  : 02-6402034   E-mail : jangnarpar@gmail.com 

mailto:teerboon@hotmail.com
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หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล(ส่วนกลาง) 

1. ส านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย 
2. สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กรมอนามัย 
3. สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต 
4. ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล(จังหวัด) 

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ  กลุ่มงานสุขภาพจิตและโรคไม่ติดต่อ  ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ  เป็นผู้วิเคราะห์ข้อมูล 
และรายงานผล 

ผู้รับผิดชอบการรายงาน
ผลการด าเนินงาน 

1. กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 
1.1 นางฤดวีรรณ  วงศ์เจริญ        นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
โทรศัพท์ : 045 523249-51 ต่อ 108 109  โทรศัพท์มือถือ: 089-7197036 
1.2 นางทัศนีย์      ร่มเย็น          นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
 โทรศัพท์ : 045 523249-51 ต่อ 108 109  โทรศัพท์มือถือ: 086-2536629 
1.3 นางพนิดา       สายสุด         นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ 
โทรศัพท์ : 045 523249-51 ต่อ 108 109  โทรศัพท์มือถือ: 081-2657099 
2. กลุ่มงานสุขภาพจิตและโรคไม่ติดต่อ  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 
2.1 นางสาวกัลยาณี สุเวทเวทิน    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
2.2 นางวชิราภรณ์ สาระราช  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  โทรศัพท์ : 045 423250 ต่อ 
207 โทรศัพท์มือถือ: 083-6956038 
2.3 นางสาวญาณิศา จ าปาศรี นักวิชาการสาธารรณสุข โทรศัพท์ : 045 423250 ต่อ 207
โทรศัพท์มือถือ:087 5171600 
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หมวด Promotion & Prevention Excellence  
(ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ) 

โครงการที่ โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 
ระดับการแสดงผล จังหวัด 
ชื่อตัวชี้วัด  2.1.6 ร้อยละ 60 ของเด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I 
ค านิยาม - เด็กอายุ 0 - 5 ปี หมายถึง เด็กแรกเกิด จนถึงอายุ 5 ปี 11 เดือน 29 วัน 

- การคัดกรองพัฒนาการ หมายถึง ความครอบคลุมของการคัดกรองเด็กอายุ 9, 18, 30 และ
42 เดือน ณ ช่วงเวลาที่มีการคัดกรองโดยเป็นเด็กในพ้ืนที่ (Type1: มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน 
ตัวอยู่จริงและ Type3 : ที่อาศัยอยู่ในเขต แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขต) 
- พัฒนาการสงสัยล่าช้า หมายถึง เด็กที่ได้รับตรวจคัดกรองพัฒนาการโดยใช้คู่มือเฝ้าระวัง
และส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย(DSPM)และ ผลการตรวจคัดกรองพัฒนาการตามอายุของ
เด็กในการประเมินพัฒนาการครั้งแรกผ่านไม่ครบ 5 ด้าน ทั้งเด็กที่ต้องแนะน าให้พ่อแม่ 
ผู้ปกครอง ส่งเสริมพัฒนาการตามวัย 30 วัน (1B261) รวมกับเด็กที่สงสัยล่าช้า ส่งต่อทันที 
(1B262 : เด็กท่ีพัฒนาการล่าช้า/ความผิดปกติอย่างชัดเจน) 
- พัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม หมายถึง เด็กท่ีได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ
ตามอายุของเด็กในการประเมินพัฒนาการครั้งแรกผ่านไม่ครบ 5 ด้าน เฉพาะกลุ่มที่แนะน า
ให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ส่งเสริมพัฒนาการตามวัย 30 วัน (1B261) แล้วติดตามกลับมาประเมิน
คัดกรองพัฒนาการครั้งที่ 2 
- พัฒนาการสมวัย หมายถึง เด็กที่ได้รับตรวจคัดกรองพัฒนาการโดยใช้คู่มือเฝ้าระวังและ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย(DSPM) แล้วผลการตรวจคัดกรอง ผ่านครบ 5 ด้าน ในการ
ตรวจคัดกรองพัฒนาการครั้งแรก รวมกับเด็กที่พบพัฒนาการสงสัยล่าช้าและได้รับการ
ติดตามให้ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการ และประเมินซ้ าแล้วผลการประเมิน ผ่านครบ  5 ด้าน
ภายใน 30 วัน(1B260) 
- เด็กพัฒนาการล่าช้า หมายถึง เด็กท่ีได้รับตรวจคัดกรองพัฒนาการโดยใช้คู่มือเฝ้าระวังและ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย(DSPM) แล้วผลการตรวจคัดกรอง ไม่ผ่านครบ 5 ด้าน ในการ
ตรวจคัดกรองพัฒนาการครั้งแรกและครั้งที่ 2 (1B202, 1B212, 1B222, 1B232, 1B242) 

เกณฑ์เป้าหมาย : ร้อยละของเด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I 
ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 ปีงบประมาณ 65 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 60 ร้อยละ 60 ร้อยละ 60 
 

วัตถุประสงค์ 1. ส่งเสริมให้เด็กเจริญเติบโต พัฒนาการสมวัย พร้อมเรียนรู้ ตามช่วงวัย  
2. พัฒนาระบบบริการตามมาตรฐานอนามัยแม่และเด็กคุณภาพของหน่วยบริการทุกระดับ 
3. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนักรู้ เรื่องการเลี้ยงดูเด็กอย่างมีคุณภาพ  

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย เด็กไทยอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ทุกคนที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่รับผิดชอบ (Type1 มีชื่ออยู่
ในทะเบียนบ้าน ตัวอยู่จริงและType3 ที่อาศัยอยู่ในเขต แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขต) 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล สถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ น าข้อมูลการการประเมินพัฒนาการเด็ก บันทึกใน
โปรแกรมหลักของสถานบริการฯ เช่น JHCIS HosXP PCU เป็นต้น และส่งออกข้อมูลตาม
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โครงสร้างมาตรฐาน 43 แฟ้ม 
แหล่งข้อมูล สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง /ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
รายการข้อมูลที่ 1 A = จ านวนเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน มีพัฒนาการล่าช้า 
รายการข้อมูลที่ 2 B = จ านวนเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน มีพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นด้วย 

TEDA4I 
สูตรค านวณตัวชี้วัด   ร้อยละของเด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I 

     =   
 

 
     

 

ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 1,2,3 และ 4 (ไม่สะสม) 
เกณฑ์การประเมิน  : ก าหนดค่าเป้าหมายที่จะท าให้ส าเร็จ  ตัวชี้วัดดังนี้  
ตัวช้ึวัด : ร้อยละของเด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I 

รอบ 3 เดือน  รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
ร้อยละ 30 ร้อยละ 40 ร้อยละ 50 ร้อยละ 60 

 
มาตรการส าคัญท่ีท าให้ตัวชี้วัดบรรลุผล : 
1.พัฒนากลไก และระบบการส่งเสริมและคัดกรองพัฒนาการเด็กโดยใช้คู่มือ DSPM  
       และกระตุ้นพัฒนาการโดยใช้คู่มือ TEDA4I 
        1.1 พัฒนาบุคลากรสาธารณสุขให้มีความรู้ ทักษะที่เพียงพอต่อการประเมินคัดกรองและติดตามพัฒนาการเด็ก 
โดยเครื่องมือ DSPM และกระตุ้นพัฒนาการโดยใช้คู่มือ TEDA4I 
        1.2 คัดกรองพัฒนาการ ติดตาม กระตุ้นเด็กสงสัยล่าช้า  
        1.3 พัฒนาระบบติดตาม และกระตุ้นเด็กพัฒนาการล่าช้าด้วยTEDA4I อย่างต่อเนื่อง 
        1.4 บุคลากรสาธารณสุข ครูพี่เลี้ยง สื่อสารประชาสัมพันธ์ องค์ความรู้และแนวทางปฏิบัติ 
เพ่ือส่งเสริมให้พ่อแม่ ผู้ปกครองใช้คู่มือ DSPM มากขึ้น 
        1.5 เยี่ยมเสริมพลังการด าเนินงานตามแผนฯ และส่งคืนข้อมูลแก่พ้ืนที่   
2.ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 
        2.1 สถานบริการสาธารณสุขจัดบริการที่ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ตามมาตรฐาน 
อนามัยแม่และเด็กและจัดบริการคลินิกนมแม่ 
        2.2 ตรวจเยี่ยมและเยี่ยมเสริมพลังการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริม 
การตลาดอาหารส าหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 
        2.3 รณรงค์ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 
3.ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยและสร้างความรอบรู้ด้านพัฒนาการเด็กปฐมวัยแก่ครอบครัว 
        3.1 หน่วยบริการสาธารณสุขให้ความรู้ จัดกิจกรรม ส่งเสริมพัฒนาการเด็กโดยกระบวนการ  
กิน กอด เล่น เล่า นอน เฝ้าดูฟัน เฝ้าระวังพัฒนาการ 
        3.2 สร้างเครือข่ายหน่วยงานเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการส่งเสริมโภชนาการ 
และพัฒนาการเด็กปฐมวัย  
        3.3 สนับสนุนด้านวิชาการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบด าเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
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Small Success : 
3เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 

เขตสุขภาพ/สสจ./รพศ./รพท. 
1. บุคลากรสาธารณสุข
ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้
มีความรู้ ทักษะการประเมิน
คัดกรองพัฒนาการเด็กโดย
เครื่องมือ DSPM และ
กระตุ้นพัฒนาการเด็กท่ีมี
พัฒนาการล่าช้าด้วยคู่มือ 
TEDA4I รวมทั้งทักษะการ
สื่อสารกับผู้ปกครอง 
2. เครือข่ายหน่วยงานใน
ระดับพ้ืนที่ร่วมมือ
ด าเนินการเพ่ือสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
ส่งเสริมโภชนาการและ
พัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่าง
เป็นรูปธรรม 
3. มีระบบเฝ้าระวังการ
ละเมิดพระราชบัญญัติ
ควบคุมการส่งเสริม
การตลาดอาหารส าหรับ
ทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 
2560 ในระดับจังหวัดและ
ระดับเขต 

1. บุคลากรสาธารณสุข ครูพ่ี
เลี้ยง สื่อสารประชาสัมพันธ์ 
องค์ความรู้และแนวทาง
ปฏิบัติเพื่อส่งเสริมให้พ่อแม่ 
ผู้ปกครองใช้คู่มือ DSPM มาก
ขึน้ 
2. ร้อยละ 40 ของเด็ก
พัฒนาการล่าช้าได้รับการ
กระตุ้นพัฒนาการด้วย 
TEDA4I  
3. เยี่ยมเสริมพลังการ
ด าเนินงานส่งเสริมพัฒนาการ 
คัดกรอง กระตุ้น ติดตาม
พัฒนาการเด็ก 0-5 ปี  
4. มีระบบเฝ้าระวังการละเมิด
พระราชบัญญัติควบคุมการ
ส่งเสริมการตลาดอาหาร
ส าหรับทารกและเด็กเล็ก 
พ.ศ. 2560 ในระดับจังหวัด
และระดับเขต 

1. รณรงค์การคัดกรอง
และส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย 
2. ร้อยละ 50 ของเด็ก
พัฒนาการล่าช้าได้รับการ
กระตุ้นพัฒนาการด้วย 
TEDA4I  
2. ตรวจเยี่ยมการ
ด าเนินงานตาม
พระราชบัญญัติควบคุม
การส่งเสริมการตลาด
อาหารส าหรับทารกและ
เด็กเล็ก พ.ศ. 2560 
3. อัตราการกินนมแม่ของ
ทารกแรกเกิดถึงต่ ากว่า 6 
เดือน 
4. สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
มีการประเมินตนเองตาม
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแห่งชาติ 

1. ระดับความส าเร็จของ
พัฒนาการเด็กตามเกณฑ์
มาตรฐาน  
    1.1 ร้อยละ 90 เด็ก 0-
5 ปี ได้รับการคัดกรอง
พัฒนาการ   
    1.2 ร้อยละ 20 ของ
เด็กท่ีได้รับการคัดกรอง
พัฒนาการ พบสงสัยล่าช้า  
    1.3. ร้อยละ 90 ของ
เด็กท่ีมีพัฒนาการล่าช้า
ได้รับการติดตาม/ส่งต่อ  
    1.4 ร้อยละ 60 ของ
เด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับ
การกระตุ้นพัฒนาการด้วย 
TEDA4I  
2. รณรงค์การส่งเสริมการ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 

 

วิธีการประเมินผล :  ใช้ข้อมูลจากระบบ Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข  
ประมวลผลทุก 30 วัน (ทุกเดือน)  
การดึงข้อมูลจาก HDC ต้องรอการบันทึกข้อมูลสมบูรณ์ อย่างน้อย 45 วัน 

เอกสารสนับสนุน :  1. ฐานข้อมูลในระบบ Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข 
2. คู่มือ TEDA4I 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 

1. นางวชิราภรณ์ สาระราช  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  โทรศัพท์ : 045 423250 ต่อ 207
โทรศัพท์มือถือ: 083-6956038 
2 .นางสาวญาณิศา จ าปาศรี นักวิชาการสาธารรณสุข โทรศัพท์ : 045 423250 ต่อ 207
โทรศัพท์มือถือ:087 5171600 

 
 



27 
 

หมวด Promotion & Prevention Protection Excellence (ยุทธศาตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ
ป้องกันโรค และคุม้ครองผู้บริโภคเป็นเลิศ) 

แผนที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
โครงการที่ 1. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 
ระดับการแสดงผล อ าภอ  
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 2.2 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยท่ีอายุ 5 ปี 
ค านิยาม เด็กอายุ 0 - 5 ปีหมายถึง เด็กแรกเกิด จนถึงอายุ 5 ปี 11 เดือน 29 วัน 

สูงดีหมายถึง เด็กที่มีความยาวหรือส่วนสูงอยู่ในระดับสูงตามเกณฑ์ขึ้นไป(สูงตามเกณฑ์ 
ค่อนข้างสูง หรือสูง) เมื่อเทียบกับกราฟการเจริญเติบโตความยาว/ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ 
กรมอนามัย ชุดใหม่ ปี พ.ศ. 2558 (ขององค์การอนามัยโลก)  โดยมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ -
1.5 SD ของความยาว/ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ  
สมส่วน หมายถึง เด็กที่มีน้้าหนักอยู่ในระดับสมส่วน เมื่อเทียบกับกราฟการเจริญเติบโต
น้้าหนักตามเกณฑ์ความยาว/ส่วนสูง กรมอนามัย ชุดใหม่ ปี พ.ศ. 2558 (ขององค์การอนามัย
โลก) โดยมีค่าอยู่ในช่วง +1.5 SD ถึง -1.5 SD ของน้้าหนักตามเกณฑ์ความยาว/ส่วนสูง 
สูงดีสมส่วนหมายถึง เด็กที่มีความยาวหรือส่วนสูงอยู่ในระดับสูงตามเกณฑ์ขึ้นไปและมี
น้้าหนักอยู่ในระดับสมส่วน (ในคนเดียวกัน) 
ส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปีหมายถึง ค่าเฉลี่ยของส่วนสูงในเด็กชาย และเด็กหญิงที่อายุ 5 ปี 
เต็ม ถึง 5 ปี 11 เดือน 29 วัน 
 1,000 วันแรกของชีวิต หมายถึง ตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิในครรภ์มารดา จนถึงอายุ 2 ปี 
มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต หมายถึง การส่งเสริมโภชนาการ  (อาหารหญิงตั้งครรภ์ 
อาหารหญิงให้นมบตุร นมแม่ และอาหารเด็กอายุ 6 เดือน – 5 ปี รวมทั้งการเสริม 
สารอาหารที่ส้าคัญในรูปของยา ได้แก่ ธาตุเหล็ก ไอโอดีน และกรดโฟลิกส้าหรับหญิง 
ตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอดที่ให้นมแม่ 6  เดือน ยาน้้าเสริมธาตุเหล็กส้าหรับเด็กอายุ 6 
เดือน ถึง 5 ปี) ร่วมกับการบูรณาการงานสุขภาพอ่ืน ๆ เช่น สุขภาพช่องปาก กิจกรรมทาง
กาย การนอน สุขาภิบาลอาหารและน้้า 
*ต้าบลส่งเสริมเด็กอายุ 0 – 5 ปี สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย หมายถึง ต้าบลที่มี
การด้าเนินงานดังนี้ 
1.) ประเมินตนเองตามแบบประเมินต้าบลส่งเสริมเด็กอายุ 0 – 5 ปี สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ 
พัฒนาการสมวัย ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมส้าคัญด้านโภชนาการ ทันตสุขภาพ กิจกรรมทาง
กาย การนอน สุขาภิบาลอาหารและน้้า ใน 5 setting ได้แก่ สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ 
ชุมชน อปท. ศูนย์เด็กเล็ก และครอบครัว เพื่อส่งเสริมให้เด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ 
พัฒนาการสมวัย 
2.) จัดท้าแผนพัฒนา/ปรับปรุงการด้าเนินงานโภชนาการ ทันตสุขภาพ กิจกรรมทางกายและ
การนอน สุขาภิบาลอาหารและน้้า  
3.) มีการด้าเนินงานตามแผนที่วางไว้ รายละเอียดในหนังสือแนวทางการด้าเนินงานต้าบล
ส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัยและแนวทางการด้าเนินงาน
จัดบริการส่งเสริมสุขภาพอนามัยสตรีและเด็กปฐมวัยด้านโภชนาการและสุขภาพของช่องปาก
ในเครือข่ายบริการปฐมภูมิ (Primary Care Cluster : PCC)  
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เกณฑ์เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 

1.ร้อยละของความครอบคลุมของการชั่งน้้าหนัก 
วัดความยาว/วัดส่วนสูง ของเด็กอายุ 0- 5 ปี  

90 90 90 

2. ร้อยละเด็กสูงดีสมส่วน 57 60 63 
3. ส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี 
  - เด็กชาย (เซนติเมตร) 
  - เด็กหญิง (เซนติเมตร) 

 
- 

 
- 

 
113 
112 

 
 
วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือส่งเสริมโภชนาการสตรีและเด็กปฐมวัย 

2. เพ่ือให้การด้าเนินงานโภชนาการแบบบูรณาการใน ANC WCC หมู่บ้าน และศูนย์เด็กเล็ก 
3. เพ่ือพัฒนาการให้บริการโภชนาการใน ANC  WCC หมู่บ้าน และศูนย์เด็กเล็ก 
4. เพ่ือสร้างกระแสและสื่อสารสาธารณะการส่งเสริมสุขภาพสตรีและเด็ก 

 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย หญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร พ่อแม่/ผู้เลี้ยงดูเด็ก เด็กอายุ 0-5 ปี  
วิธีการจัดเก็บข้อมูล  รพ.สต. และ PCU ของโรงพยาบาลน้าข้อมูลน้้าหนักส่วนสูงของเด็กบันทึกในโปรแกรมหลัก    

    ของสถานบริการ (HosXP PCU ) และส่งออกข้อมูลตามโครงสร้างมาตรฐาน 43 แฟ้ม 
แหล่งข้อมูล 1) สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง (คลินิกเด็กดี)  

2) หมู่บ้าน 
3) ศูนย์เด็กเล็ก 

รายการข้อมูล 1 A1 = จ้านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน 
รายการข้อมูล 2 A2 = ผลรวมของส่วนสูงของประชากรชายอายุ 5 ปีที่ได้รับการวัดส่วนสูง  
รายการข้อมูล 3 A3 = ผลรวมของส่วนสูงของประชากรหญิงอายุ 5 ปีที่ได้รับการวัดส่วนสูง 
รายการข้อมูล 4 B1 = จ้านวนเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมด 
รายการข้อมูล 5 B2 = จ้านวนเด็กอายุ 0-5 ปี ชั่งน้้าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด  
รายการข้อมูล 6 B3 = จ้านวนประชากรชายอายุ 5 ปีที่ได้รับการวัดส่วนสูงทั้งหมด 
รายการข้อมูล 7 B4 = จ้านวนประชากรหญิงอายุ 5 ปีที่ได้รับการวัดส่วนสูงทั้งหมด  
สูตรค านวณตัวชี้วัด  1) ความครอบคลุมเด็กท่ีได้รับการชั่งน้้าหนัก และวัดความยาว/ส่วนสูง =(B2/B1) x 100 

2) ร้อยละเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน    = (A1/B2) × 100  
3) ส่วนสูงเฉลี่ยชายที่อายุ 5 ปี            = (A2/B3) 

 4)   ส่วนสูงเฉลี่ยหญิงที่อายุ 5 ปี           = (A3/B4) 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 1 2 3 และ 4  (งวดที่ 1 เดือนตุลาคม  งวดที่ 2 เดือนมกราคม งวดที่ 3 เดือน

เมษายน  งวดที่ 4 เดือนกรกฎาค 
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เกณฑ์การประเมิน : 
ปี 2562 : 

1. ร้อยละของความครอบคลุมของการชั่งน้ าหนัก วัดความยาว/วัดส่วนสูง ของเด็กอายุ 0- 5 ปี  
รอบ 3 เดือน  รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 

 
ระดับคะแนน (W = 0.4) 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
<60 60-69 70-79 80-89 >90 

2. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน 
รอบ 3 เดือน  รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

ร้อยละ 51 ร้อยละ 53 ร้อยละ 55 ร้อยละ 57 

 
ระดับคะแนน (W = 0.4) 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
<51 51-52 53-54 55-56 >57 

 

วิธีการประเมินผล :  1. มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน 
2. มีการขับเคลื่อนมหัศจรรย์ 1,000 วันและพัฒนาต้าบลส่งเสริมสุขภาพเด็กอายุ 0-5 ปี สูง
ดีสมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย ผ่านคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบ
สุขภาพอ้าเภอ (พชอ.) 
3. มีรายงานผลการขับเคลื่อนงานมหัศจรรย์ 1,000 วัน และการพัฒนาต้าบลส่งเสริม
สุขภาพเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย พร้อมข้อเสนอแนะของ 
สสอ.และ สสจ. 
4. เปรียบเทียบผลการด้าเนินงานกับค่าเป้าหมาย 
ค้านวณค่าคะแนนถว่งน้้าหนักแล้ว น้ามาสรุปผลคะแนนดั้งน้ี 
 

เอกสารสนับสนุน :  1. หนงัสือแนวทางการด้าเนินงานมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต 
2. หนังสือแนวทางการด้าเนินงานส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการในคลีนิกฝากครรภ์ 
3. หนังสือแนวทางการด้าเนินงานส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการในคลินิกสุขภาพเด็กดี 
4. หนังสือแนวทางการด้าเนินงานต้าบลส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ 

พัฒนาการสมวัย  
5. แนวทางการด้าเนินงานจัดบริการส่งเสริมสุขภาพอนามัยสตรีและเด็กปฐมวัยด้าน

โภชนาการและสุขภาพช่องปากในเครือข่ายปฐมภูมิ (Primary Care Cluster : PCC) 
6. ชุดกิจกรรมพื้นฐานด้านโภชนาการสตรีและเด็กปฐมวัย 
7. Infographic โภชนาการสตรแีละเด็กปฐมวัย 8 เรื่อง 
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8. Motion graphic โภชนาการสตรีและเด็กปฐมวัย 8 เรื่อง 
9. VTR มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 
 Baseline 

data* 
หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2559 2560 2561 
ความครอบคลุมของการชั่ง
น้้าหนัก วัดความยาว/วัด
ส่วนสูง ของเด็กอายุ 0- 5 ปี  

78.17 ร้อยละ 44.72 56.64 78.17 

เด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน 54.54 ร้อยละ 51.14 53.21 54.54 
ส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี ชาย=109.06 

หญิง=108.88 
เซนติเมตร 
เซนติเมตร 

ชาย = 108.74 
หญิง = 108.27 

ชาย =109.30 
หญิง=108.64 

ชาย=109.06 
หญิง=108.88 

*ข้อมูลรายงานจาก HDC งวดที่ 1 เดือนตุลาคม – ธันวาคม 261 
 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด(จังหวัด) 1. นายแพทย์ประภาส  วีระพล        นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ้านาจเจริญ 

2. นายแพทย์ปฐมพงศ ์ ปรุโปร่ง       (รก.) นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) 
3. นางฤดีวรรณ  วงศ์เจริญ             หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ้านาจเจริญ 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

1. นางณัฐวรรณ  เชาวน์ลิลิตกุล   รก.นักโภชนาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ 
                                               (ด้านโภชนาการ) 

 โทรศัพท์ที่ท้างาน : 02-5904327 โทรศัพท์มือถือ : - 
 โทรสาร :02-5904339  E-mail : nutwan65@gmail.com 

2. นายสุพจน์  รื่นเริงกลิ่น    นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ 
 โทรศัพท์ที่ท้างาน : 02-5904338 โทรศัพท์มือถือ : - 
 โทรสาร :02-5904339  E-mail : supot.r@anamai.mail.go.th 

ส านักโภชนาการ กรมอนามัย 
หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล(ส่วนกลาง) 

1. นายสุพจน์  รื่นเริงกลิ่น    นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ 
 โทรศัพท์ที่ท้างาน : 02-5904338 โทรศัพท์มือถือ : - 
 โทรสาร :02-5904339  E-mail : supot.r@anamai.mail.go.th 

2. นางสาววราภรณ์ จิตอารี                  นักวชิาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
โทรศัพท์ที่ท้างาน : 02-5904327 
โทรสาร :02-5904339  E-mail : waraporn.ji@anamai.mail.go.th 

ส านักโภชนาการ กรมอนามัย  
หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล(จังหวัด) 

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ้านาจเจริญ  เป็นผู้วิเคราะห์ข้อมูลและรายงานผล 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 

1. นางฤดีวรรณ  วงศ์เจริญ                 นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการพิเศษ 
2. นางทัศนีย์      ร่มเย็น     นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ 
3. นางพนิดา สายสุด                           นักวชิาการสาธารณสุขช้านาญการ 
    กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ  ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ้านาจเจริญ 

mailto:supot.r@anamai.mail.go.th
mailto:waraporn.ji@anamai.mail.go.th
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หมวด Promotion & Prevention Protection Excellence (ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพ
ป้องกันโรคเป็นเลิศ และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ) 

แผนที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
โครงการที่ 1. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 

“การพัฒนาเด็กไทยไอคิวดี เติบโตดี เริ่มที่ครอบครัว/ชุมชน” 
ระดับการวัดผล อ าเภอ 
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ/
คุณภาพ 

2.3 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน “แม่ฮัก”ในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์และเด็ก 0-5 ปี  

 นิยาม แม่ฮัก คือ คนที่มีจิตอาสา  ที่เข้ามาดูแล หญิงตั้งครรภ์และเด็กในชุมชนของตัวเอง เสมือน
ลูกของตัวเอง เป็นพ่อแม่คนที่สอง ไม่จ ากัดอายุ  เพศ ชาย หรือหญิง   สัดส่วน ระหว่าง 
แม่ฮัก ต่อ หญิงตั้งครรภ์ คือ 1: 1 และแม่ฮัก ต่อเด็ก อายุระหว่าง 0-5 ปี  ไม่เกิน 1: 3 (แม่
ฮักหนึ่งคนดูแลเด็กได้ไม่เกินสามคน) โดยคุณสมบัติของแม่ฮักต้องมีความรู้และสามารถ ใน
การดูแลหญิงตั้งครรภ์ระหว่างตั้งครรภ์ และหลังคลอด และมีความรู้ในการใช้คู่มือการเฝ้า
ระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย(DSPM) ได้ถูกต้อง ติดตามเยี่ยมกระตุ้น ให้
ผู้ปกครองท ากิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ 2 ก 2ล และคู่มือ DSPM อย่างสม่ าเสมอ 

เกณฑ์เป้าหมาย 
 

ตัวช้ีวัด ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 
1.ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ที่มี“แม่ฮัก”ดูแล 
 

90 90 90 

2. ร้อยละของเด็กอายุ 0 - 5 ปี ที่มี 
“แม่ฮัก”ดูแล 

90 90 90 

 

วัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาเด็กไทยไอคิวดี เติบโตดี เริ่มที่ครอบครัว/ชุมชน 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย 1. หญิงตั้งครรภ์ทุกคน 

2. เด็กอายุ 0 -5  ปี ทั้งหมดในเขตรับผิดชอบที่ได้จากการส ารวจและมีเด็กอยู่จริง 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1) รพ.สต. และ PCU ของโรงพยาบาลจัดท าทะเบียนแม่ฮักของหญิงตั้งครรภ์และเด็ก 0- 5 

ปี 
แหล่งข้อมูล 1) สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง (คลินิกเด็กดี)  

2) หมู่บ้าน 
3) ศูนย์เด็กเล็ก 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1) สรุปผลการให้บริการในพ้ืนที่อ าเภอ ต าบล หมู่บ้านฯ 
3) การจัดเก็บ รวบรวม ติดตามผล โดย ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอ และโรงพยาบาลทุกแห่ง 

รายการข้อมูล 1 A1 = หญิงตั้งครรภ์ทุกคนในช่วงเวลาที่ก าหนด 
รายการข้อมูล 2 A2 = เด็กอายุ 0 – 5 ปี ทั้งหมดในเขตรับผิดชอบที่ได้จากการส ารวจและมีเด็กอยู่จริง 
รายการข้อมูล 3 B1 = หญิงตั้งครรภ์ที่มี “แม่ฮัก”ดูแล 
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รายการข้อมูล 4 B2 = เด็กอายุ 0 – 5  ปี ที่มี “แม่ฮัก”ดูแล 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  1. (A1/B1)*100 = ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ที่มี “แม่ฮัก”ดูแล 

2. (A2/B2)*100 = ร้อยละของเด็กอายุ 0 - 5  ปี  ที่มี “แม่ฮัก”ดูแล 
ระยะเวลาประเมินผล ทุก  6  เดือน 
เกณฑ์การประเมิน :  
ระดับคะแนน  : ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ ได้รับการดูแลด้วย"แม่ฮัก" (W= 0.4) 

ระดับ 1 ระดับ2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
<75 75-79 80-84 85-89 >90 

ระดับคะแนน  : ร้อยละของเด็ก 0-5 ปี ได้รับการดูแลด้วย”แม่ฮัก” (W= 0.4) 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

<75 75-79 80-84 85-89 >90  

 
Small Success : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- ร้อยละ 70 ของ รพ.สต.
ในอ าเภอ มีการด าเนินงาน
เครือข่ายจิตอาสาดูแลหญิง
ตั้งครรภ์และเด็กปฐมวัย 
ในการพัฒนาเด็กไทยไอคิว
ดี เติบโตดี เริ่มทีค่รอบครัว
ชุมชน และมีการชี้แจงแนว
ทางการด าเนินงาน"แม่ฮัก" 
พัฒนาเด็กปฐมวัยให้
บุคลากรสาธารณสุขทุกคน
และภาคีที่เกีย่วข้อง
รับทราบ  
- มีจิตอาสาเป็น “แม่ฮัก”
ดูแลหญิงตั้งครรภ์สัดส่วน 
1ต่อ 1และดูแลเด็กอายุ 0-
5 ป ีสัดส่วน  1 ต่อ 3  
- มีกิจกรรมให้ความรู้การ
ดูแลหญิงตั้งครรภ์ และการ
ติดตามพัฒนาการเด็กแก่
จิตอาสา(แม่ฮัก) 

- ร้อยละ 80 ของ รพ.สต.
ในอ าเภอ มีการด าเนินงาน
เครือข่ายจิตอาสาดูแลหญิง
ตั้งครรภ์และเด็กปฐมวัย ใน
การพัฒนาเด็กไทยไอคิวดี 
เติบโตดี เริ่มที่ครอบครัว/
ชุมชน และมีการชี้แจงแนว
ทางการด าเนินงาน “แม่
ฮัก" พัฒนาเด็กปฐมวัยให้
บุคลากรสาธารณสุขทุกคน
และภาคีที่เกี่ยวข้อง
รับทราบ  
- มีจิตอาสาเป็น “แม่ฮัก”
ดูแลหญิงตั้งครรภ์สัดส่วน 1
ต่อ 1และดูแลเดก็อายุ 0-5 
ปี สัดส่วน  1 ต่อ 3 
- มีกิจกรรมให้ความรู้การ
ดูแลหญิงตั้งครรภ์ และการ
ติดตามพัฒนาการเด็กแก่
จิตอาสา(แม่ฮัก) 

- ร้อยละ 90 ของ รพ.สต.
ในอ าเภอ มีการด าเนินงาน
เครือข่ายจิตอาสาดูแลหญิง
ตั้งครรภ์และเด็กปฐมวัย ใน
การพัฒนาเด็กไทยไอคิวดี
เติบโตดีเริ่มที่ครอบครัว/
ชุมชน และมีการชี้แจงแนว
ทางการด าเนินงาน"แม่ฮัก”
พัฒนาด็กปฐมวัยให้บุคลากร
สาธารณสุขทุกคนและภาคีที่
เกี่ยวข้องรับทราบ  
- มีจิตอาสาเป็น “แม่ฮัก”
ดูแลหญิงตั้งครรภ์สัดส่วน 1
ต่อ 1และดูแลเด็กอายุ 0-5 
ปี สัดส่วน  1 ต่อ 3 
- มีกิจกรรมให้ความรู้การ
ดูแลหญิงตั้งครรภ์ และการ
ติดตามพัฒนาการเด็กแก่จิต
อาสา(แม่ฮัก) 

-ร้อยละ 100 ของ รพ.สต.
ในอ าเภอ มีการด าเนินงาน
เครือข่ายจิตอาสาดูแลหญิง
ตั้งครรภ์และเด็กปฐมวัย ใน
การพัฒนาเด็กไทยไอคิวดี 
เติบโตดี เริ่มที่ครอบครัว/
ชุมชน และมีการชี้แจงแนว
ทางการด าเนินงาน"แม่ฮัก"
พัฒนาเด็กปฐมวัยให้
บุคลากรสาธารณสุขทุกคน
และภาคีที่เกี่ยวข้อง
รับทราบ  
มีจิตอาสาเป็น “แม่ฮัก”
ดูแลหญิงตั้งครรภ์สัดส่วน 1
ต่อ 1และดูแลเด็กอายุ 0-5 
ปี สัดส่วน  1 ต่อ 3  
- มีกิจกรรมให้ความรู้การ
ดูแลหญิงตั้งครรภ์ และการ
ติดตามพัฒนาการเด็กแก่
จิตอาสา(แม่ฮัก) 
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วิธีการประเมินผล 1. มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน 
2. สุ่มส ารวจในเรื่อง การรับทราบนโยบายของหน่วยงานและบุคลากรสาธารณสุข การ
สร้างจิตอาสาเป็น “แม่ฮัก”ดูแลหญิงตั้งครรภ์และเด็กอายุ 0-5 ปี 
3. สุ่มส ารวจทะเบียนแม่ฮักท่ีรับผิดชอบหญิงตั้งครรภ์และเด็กอายุแรกเกิด–5 ปี ในแต่ละ
สถานบริการ พร้อมสัมภาษณ์การด าเนินงานของแม่ฮัก 
ค านวณค่าคะแนนถว่งน้ าหนักแล้ว น ามาสรุปผลคะแนน ดงันี ้
 
 

เอกสารสนับสนุน :  1. สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก  
2. คู่มือนักส่งเสริมพัฒนาการเด็กหลักสูตรเร่งรัด ประจ าโรงพยาบาล  
3. คู่มือ DSPM (ฉบับปรับปรุง เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์)  
4. คู่มือมิสนมแม่  
5. คู่มือเฝ้าระวังการควบคุมการส่งเสริมการตลาด อาหารส าหรับทารกและเด็กเล็ก 
6. คู่มือคลินิกเด็กดีคุณภาพ 

 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 
 

ตัวช้ีวัด Baseline 
data 

หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ 
พ.ศ. 

2559 2560 2561 
1.ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ที่มี“แม่ฮัก”ดูแล 
 

98.49 ร้อยละ N/A 99.13  98.49 

2. ร้อยละของเด็กอายุ 0 - 5 ปี ที่มี 
“แม่ฮัก”ดูแล 

96.96 ร้อยละ N/A 94.61 96.96 

 

ผู้ก ากับตัวช้ีวัด(จังหวัด) 1. นายแพทย์ประภาส  วีระพล          นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 
2. นายแพทย์ปฐมพงศ ์ ปรุโปร่ง         (รก.) นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) 
3. นางฤดีวรรณ  วงศ์เจริญ               หวัหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล(จังหวัด) 

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ  เป็นผู้วิเคราะห์ข้อมูล
และรายงานผล 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 

1. นางฤดีวรรณ  วงศ์เจริญ                 นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
2. นางทัศนีย์      ร่มเย็น     นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
3. นางพนิดา       สายสุด                     นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ 
    กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 
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 ตัวชี้วัดที่ 3 : ระดับความส าเร็จของการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน 

หมวด Promotion, Prevention & Protection Excellence (ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริม
สุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ) 

แผนที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
โครงการที่ 2. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น 
ระดับการแสดงผล อ าเภอ ต าบล 
ชื่อตัวชี้วัด ระดับความส าเร็จของการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน 
ค านิยาม เด็กวัยเรียน หมายถึง เด็กท่ีมีอายุตั้งแต่ 6 ปีจนถึง 14 ปี (โดยเริ่มนับตั้งแต่อายุ6 ปีเต็ม 

– 14 ปี 11 เดือน 29 วัน) โรงเรียนระดับประถมศึกษาทุกสังกัด หมายถึง โรงเรียน
ระดับประถมศึกษาหรือโรงเรียน ระดับประถมศึกษาขยายโอกาส และมัธยมศึกษา 
(มัธยมศึกษาตอนต้น ม.1 - ม.3) ภาวะเตี้ย หมายถึง ส่วนสูงของเด็กเม่ือเทียบกับเกณฑ์
อายุเดียวกัน มีค่าต่ ากว่า – 2 S.D. แสดงว่าเด็กเติบโตไม่ดีอาจเนื่องมาจากการขาด
อาหารเรื้อรัง หรือมีการเจ็บป่วยบ่อยๆ  
ภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน หมายถึง น้ าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง > + 2 S.D. ขึ้นไปโดยใช้ 
กราฟแสดงเกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโตของกรมอนามัย ปี 2542  
ภาวะผอม หมายถึง น้ าหนักของเด็กเม่ือเทียบกับเกณฑ์ส่วนสูงเดียวกัน มีค่าต่ ากว่า -2 
S.D. แสดงว่าเด็กมีน้ าหนักน้อยกว่าเด็กที่มีส่วนสูงเดียวกัน  
สูงดีหมายถึง เด็กท่ีมีส่วนสูงอยู่ในระดับสูงตามเกณฑ์ขึ้นไป เมื่อเทียบกับกราฟการ 
เจริญเติบโต กรมอนามัย ปี 2542 มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ -1.5 SD ของส่วนสูงตาม 
เกณฑ์อายุ สมส่วน หมายถึง เด็กท่ีมีน้ าหนักอยู่ในระดับสมส่วน เมื่อเทียบกราฟการ
เจริญเติบโต กรมอนามัย ปี 2542  มีค่าระหว่าง +1.5 SD ถึง -1.5 SD ของน้ าหนักตาม
เกณฑ์ส่วนสูง 
 เด็กสูงดีสมส่วน หมายถึง เด็กท่ีมีส่วนสูงอยู่ในระดับสูงตามเกณฑ์ข้ึนไป และมีน้ําหนัก
อยู่ ในระดับสมส่วน (ในคนเดียวกัน)  
ส่วนสูงเฉลี่ย หมายถึง ค่าเฉลี่ยของส่วนสูงในเด็กชายและเด็กหญิง อายุ 12 ป (เด็กอายุ 
12 ปีเต็ม ถึง 12 ปี 11 เดือน 29 วัน) 

เกณฑ์เป้าหมาย 
 

ตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 
2562 

ปีงบประมาณ 
2563 

ปีงบประมาณ 
2564 

ปีงบประมาณ 
2565 

1. ร้อยละเด็กวัยเรียน (6- 14 ปี) 
สูงดีสมส่วน 

69 70 74 - 

2. ส่วนสูงเฉลี่ยที่ อายุ 12 ปี 
 - เด็กชาย (เซนติเมตร)  
 - เด็กหญิง (เซนติเมตร) 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 

154 
155 

 
 

154 
155 

     
 

ค่าเป้าหมาย 1.ร้อยละ80 ของความครอบคลุมในการชั่งน้ าหนักเด็ก/วัดส่วนสูง เด็กวัยเรียนอายุ 6-
14 ปี  
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2 ร้อยละ 69 ของเด็กวัยเรียนอายุ  6 – 14 ปี สูงดีสมส่วน 
3 ร้อยละไม่เกิน 10  ของเด็กอายุ 6 – 14 ปี มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน 
4 ร้อยละไม่เกิน 10  ของเด็กอายุ 6 – 14 ปี มีภาวะเตี้ย 
5 ร้อยละไม่เกิน 10  ของเด็กอายุ 6 – 14 ปี มีภาวะผอม 
6.ร้อยละ 80  ของนักเรียนชั้น ป.1 ได้รับการตรวจวัดสายตา 
7 ร้อยละมากกว่า  2  ของนักเรียนชั้น ป.1 พบความผิดปกติของสายตา 
8 ร้อยละ 80 ของนักเรียนชั้น ป.1 พบความผิดปกติของสายตาและได้รับการช่วยเหลือ
และส่งต่อ 
9 ร้อยละ 80 ของเด็กนักเรียนอายุ 6-12 ปี ได้รับยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กสัปดาห์ละครั้ง 
 

วัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมให้เด็กวัยเรียนแข็งแรงและฉลาด 
ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

เด็กอายุ 6-14 ปีในโรงเรียนระดับประถมศึกษา หรือโรงเรียนระดับประถมศึกษาขยาย 
โอกาส มัธยมศึกษาทุกสังกัด (มัธยมศึกษาตอนต้น ม.1 - ม.3) 

วิธีการเก็บข้อมูล 1.ระบบฐานข้อมูล 43 แฟ้ม กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข สุ่ม
ส ารวจภาวะโภชนาการร่วมกับการส ารวจทันตสุขภาพในเด็กอายุ 12 ปี 
2.บันทึกข้อมูลในโปรแกรม VISION 2020 

รายการข้อมูล 1 A1 = จ านวนเด็กอายุ 6-14 ปีสูงดีสมส่วน 
รายการข้อมูล 2 A2 = จ านวนเด็กอายุ 6-14 ปีที่มีภาวะผอม 
รายการข้อมูล 3 A3 = จ านวนเด็กอายุ 6-14 ปีมีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน 
รายการข้อมูล 4 A4 = จ านวนเด็กอายุ 6-14 ปีมีภาวะเตี้ย 
รายการข้อมูล 5 A5 = ผลรวมของส่วนสูงของประชากรชายอายุ 12 ปีที่ได้รับการวัดส่วนสูง 
รายการข้อมูล 6 A6 = ผลรวมของส่วนสูงของประชากรหญิงอายุ 12 ปีที่ได้รับการวัดส่วนสูง 
รายการข้อมูล 7 B1 = จ านวนเด็กอายุ 6-14 ปีที่ชั่งน้ําหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด 
รายการข้อมูล 8 B2 = จ านวนประชากรชายอายุ 12 ปีที่ได้รับการวัดส่วนสูงทั้งหมด 
รายการข้อมูล 9 B3 = จ านวนประชากรชายอายุ 12 ปีที่ได้รับการวัดส่วนสูงทั้งหมด 
รายการข้อมูล 10 C = จ านวนนักเรียนชั้น ป.1  ทั้งหมด 
รายการข้อมูล 11 C1 = จ านวนนักเรียนชั้น ป.1 ได้รับการตรวจวัดสายตา 
รายการข้อมูล 12 C2 = จ านวนนักเรียนชั้น ป.1 พบความผิดปกติของสายตา 
รายการข้อมูล 13 C3 = จ านวนนักเรียนชั้น ป.1 พบความผิดปกติของสายตาและได้รับการช่วยเหลือ 
รายการข้อมูล 14 D  = จ านวนนักเรียนอายุ 6 – 12 ปี ทั้งหมด 
รายการข้อมูล 15 D1  = จ านวนนักเรียนอายุ 6 – 12 ปี ได้รับยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กสัปดาห์ละครั้ง 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  
ส ารวจเพื่อเป็นข้อมูล 
พ้ืนฐาน (Baseline 
data) ที่แสดงให้เห็น
แนวโน้ม ภาวะทุพ
โภชนาการโดย 
ภาพรวม และการ

1. ร้อยละเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน = (A1/B1) x 100  
2. ร้อยละเด็กอายุ 6-14 ปี มีภาวะผอม = (A2/B1) x 100  
3. ร้อยละเด็กอายุ 6-14 ปี มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน = (A3/B1) x 100  
4. ร้อยละเด็กอายุ 6-14 ปี มีภาวะเตี้ย = (A4/B1) x 100  
5. ความครอบคลมุ  = (B1/B2) x 100  
6. ส่วนสูงเฉลี่ยชายที่อายุ 12 ป = (A5/B3)  
7. ส่วนสูงเฉลี่ยหญิงที่อายุ 12 ปี = (A6/B4) 
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ตรวจวัดสายตาและ
การได้รับยาเม็ดเสริม
ธาตุ 
เหล็ก 

8. นักเรียนชั้น ป.1 ได้รับการตรวจวัดสายตา = ( C1/C) x 100 
9.นักเรียนชั้น ป.1 พบความผิดปกติของสายตา = ( C2/C) x 100 
10. นักเรียนชั้น ป.1 พบความผิดปกติของสายตาและได้รับการช่วยเหลือ = ( C3/C) x 
100 
11.จ านวนนักเรียนอายุ 6 – 12 ปี ได้รับยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กสัปดาห์ละครั้ง = (D1/D) 
x 100 

เกณฑ์การประเมิน 
1.ร้อยละ 80 ของความครอบคลุมในการชั่งน้ าหนักเด็ก/วัดส่วนสูง เด็กวัยเรียนอายุ 6-14 ปี  (0.3 คะแนน) 

0.10 คะแนน 0.15 คะแนน 0.20 คะแนน 0.25 คะแนน 0.3 คะแนน   
<75 75-79 80-84 85-89 ≥90 

2 ร้อยละ  69 ของเด็กวัยเรียนอายุ  6 – 14 ปี สูงดีสมส่วน  ( 0.25 คะแนน) 
0.05 คะแนน 0.10 คะแนน 0.15 คะแนน 0.20 คะแนน 0.25 คะแนน 

<55 55-59 60-64 65-69 ≥70 
3 ร้อยละไม่เกิน 10  ของเด็กอายุ 6 – 14 ปี มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน ( 0.25 คะแนน) 

0.05 คะแนน 0.10 คะแนน 0.15 คะแนน 0.20 คะแนน 0.25 คะแนน 
>10 9.55 -9.99 9.50 - 9.54 9.00 -9.49 <9 

4 ร้อยละไม่เกิน 10  ของเด็กอายุ 6 – 14 ปี มีภาวะเตี้ย ( 0.25 คะแนน) 
0.05 คะแนน 0.10 คะแนน 0.15 คะแนน 0.20 คะแนน 0.25 คะแนน 

>10 9.55 -9.99 9.50 - 9.54 9.00 -9.49 <9 
5 ร้อยละไม่เกิน 10  ของเด็กอายุ 6 – 14 ปี มีภาวะผอม ( 0.25 คะแนน) 

0.05 คะแนน 0.10 คะแนน 0.15 คะแนน 0.20 คะแนน 0.25 คะแนน 
>10 9.55 -9.99 9.50 - 9.54 9.00 -9.49 <9 

6.ร้อยละ 80  ของนักเรียนชั้น ป.1 ได้รับการตรวจวัดสายตา  ( 0.15 คะแนน) 
0.03 คะแนน 0.04 คะแนน 0.05 คะแนน 0.10 คะแนน 0.15 คะแนน 

<65 65-69 70-74 75-79 ≥80 
7 ร้อยละมากกว่า  2  ของนักเรียนชั้น ป.1 พบความผิดปกติของสายตา (0.15 คะแนน) 

0.03 คะแนน 0.04 คะแนน 0.05 คะแนน 0.10 คะแนน 0.15 คะแนน 
>1 1.00-1.49 1.50-1.54 1.55-1.99 ≥2 

8 ร้อยละ 80 ของนักเรียนชั้น ป.1 พบความผิดปกติของสายตาและได้รับการช่วยเหลือและส่งต่อ ( 0.15 
คะแนน) 

0.03 คะแนน 0.04 คะแนน 0.05 คะแนน 0.10 คะแนน 0.15 คะแนน 
<65 65-69 70-74 75-79 ≥80 

9 ร้อยละ 80 ของเด็กนักเรียนอายุ 6-12 ปี ได้รับยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กสัปดาห์ละครั้ง ( 0.25 คะแนน) 
0.05 คะแนน 0.10 คะแนน 0.15 คะแนน 0.20 คะแนน 0.25 คะแนน 

<65 65-69 70-74 75-79 ≥80 
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วิธีการประเมินผล 1.ข้อมูลในระบบ HDC เปรียบเทียบกับเป้าหมาย 
มาตรการส าคัญท่ีท าให้ตัวชี้วัดบรรลุผล  
ขั้นตอนที่ 1  อ าเภอจัดตั้งคณะกรรมการและจัดท าแผนการส่งเสริม ควบคุม ป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาทุพโภชนาการในเด็กวัยเรียนระดับอ าเภอ ระดับต าบลโดย PM อ าเภอ 
ต าบล 
 ขั้นตอนที่ 2  อ าเภอมีฐานข้อมูลภาวะโภชนาการของเด็กวัยเรียนทุกระดับ และน าข้อมูล 
ไปใช้ในการจัดการปัญหาในพ้ืนที่ทุกระดับ  
ขั้นตอนที่ 3 สถานการณ์ภาวะโภชนาการ ปีละ 2 ครั้ง  
           3.1 อ าเภอมีการชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง เพื่อเปรียบเทียบภาวะโภชนาการ และ
คัดกรองเด็กกลุ่มเสี่ยง 
           3.2 รายงานรอบที่ 1 โดยน าเข้าข้อมูลสถานการณ์ในช่วง 3 เดือน คือ ต.ค., 
พ.ย., ธ.ค. 61 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 และส่งสรุปผลภาวะ โภชนาการมายัง 
จังหวัด ส่วนกลางจะตัดข้อมูลรายงาน ณ วันที่ 15 ก.พ. 2562  
            3.3 รายงานรอบที่ 2 โดยน าเข้าข้อมูลสถานการณ์ในช่วง 3 เดือน คือ พ.ค., 
มิ.ย., ก.ค. ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2562 และส่งสรุปผลภาวะ ทุพโภชนาการมายัง 
จังหวัด ส่วนกลางจะตัดข้อมูลรายงาน ณ วันที่ 15 ส.ค. 2562 
ขั้นตอนที่ 4 อ าเภอมีการด าเนินการ ดังนี้  
            4.1 การจัดการปัญหาภาวะทุพโภชนาการ (ผอม อ้วน เตี้ย)  
            4.2 การส่งเสริมให้เด็กมีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน 
            4.3 จัดอบรมนักจัดการน้ าหนักในเด็กวัยเรียน (Smart Kids Coacher) (ครู ข.) 
และแกนน านักเรียนด้านการจัดการน้ าหนักในเด็กวัยเรียน (Smart Kids Leader) 
            4.4 มีการคัดกรอง และส่งต่อ เด็กอ้วนกลุ่มเสี่ยง โดยการตรวจ obesity sign  
1) รอบคอด า 2) นั่งหลับ 3) นอนกรน 4) ประวัติเจ็บป่วยครอบครัว  ส่งต่อกลุ่มเสี่ยงจาก
สถานศึกษาไปยังสถานบริการสาธารณสุข (service  plan) คลินิก DPAC ติดตามและ
รายงานผล 
            4.5 รายงานตามระบบ  
ขั้นตอนที่ 5 อ าเภอมีรายงาน  ดังนี้  
            มีนวตกรรม  best  pactice  พ้ืนที่ ต้นแบบ 

เอกสารสนับสนุน 1. ชุดความรู้เพื่อการดูแลสุขภาพเด็กวัยเรียนแบบองค์รวม (NuPETHS)E-book : 
http://nutrition.anamai.moph.go.th/download/NuPETHS/index.html 
PDF :http://nutrition.anamai.moph.go.th/images/files/NuPETHS3.pdf 
2. แผ่นพับส่งเสริมโภชนาการเด็กวัยเรียน สูงดีสมส่วน ไม่อ้วน ผอม เตี้ย 
3. แนวทางการคัดกรอง ส่งต่อ เด็กอ้วนกลุ่มเสี่ยงในสถานศึกษา สถานบริการ 
สาธารณสุขและคลินิก DPAC 
4. คู่มือนักจัดการน้ าหนักเด็กวัยเรียน (Smart Kids Coacher) 
5. แนวทางการควบคุมป้องกันภาวะอ้วนในเด็กนักเรียน 
6. หนังสืออยากผอม.มาลองท าดู “ดูแลหุ่นสวยด้วยตัวเอง”ส าหรับเด็กวัยเรียนและวัยใส 
7. หนังสือผักผลไม้สีรุ้ง 
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8. หนังสือเมนุผักกุ๊กน้อย 4 ภาค 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน จังหวัดอ านาจเจริญ 
Baseline data หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 
  2558 2559 2560 2561 2562 
เด็กอายุ 6-14 ปี 
สูงดีสมส่วน (เทอม
ที่ 2) 

ร้อยละ 66.97 67.46 70.69 73.32  

เด็กอายุ 6-14 ปี
ผอม 

ร้อยละ 12.84* 12.35* 5.14 3.41  

เด็กอายุ 6-14 ปี
อ้วน 

ร้อยละ 6.89* 7.54* 6.95 8.87  

เด็กอายุ 6-14 ปี
เตี้ย 

ร้อยละ 12.36* 9.52* 3.62 5.66  

ส่วนสูงเฉลี่ยอายุ 
12 ปี** วัดผลที่ปี 
2564 

เซนติเมตร ชาย = 
148.2 หญิง 
= 151.1 

    

หมายเหตุ : *ข้อมูล ปี 2558-2561 หมายถึง  ผอม+ค่อนข้างผอม,อ้วน+เริ่มอ้วน ,เตี้ย+ค่อนข้างเตี้ย 
 

ผู้ให้ข้อมูลทาง
วิชาการ / ผู้
ประสานงานตัวช้ีวัด 

1. นางสาวพรวิภา ดาวดวง   นักโภชนาการช านาญการพิเศษ  
โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-5904334 โทรศัพท์มือถือ : โทรสาร : 02-5904339  
E-mail : pornwipa.dd@anamai.mail.go.th  
2. นางสาวใจรัก ลอยสงเคราะห์   นักโภชนาการปฏิบัติการ  
โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-5904334 โทรศัพท์มือถือ : โทรสาร : 02-5904339  
E-mail : jairak.l@anamai.mail.go.th 
 กลุ่มส่งเสริมโภชนาการเด็กวัยเรียน ส านักโภชนาการ  กรมอนามัย 
3.นางกฤษณา พรรณรัตน์   พยาบาลวิชาช านาญการ  
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 

 

mailto:pornwipa.dd@anamai.mail.go.th
mailto:jairak.l@anamai.mail.go.th
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ตัวช้ีวัดที่ 4 : ระดับความส าเร็จการด าเนินงานสร้างเสริมภูมิต้านทานโรค (EPI) 

1. ร้อยละ 95 ของเด็กอายุครบ 1 ปี ท่ีได้รับวัคซีนทุกชนิดตามเกณฑ์ 
1.ชื่อตัวชี้วัด  1. ร้อยละ 95 ของเด็กอายุครบ 1 ปี ท่ีได้รับวัคซีนทุกชนิดตามเกณฑ์ 
2. หน่วยวัด  ร้อยละ  
3. น้ าหนัก  0.94 
4. ค าอธิบาย
ตัวช้ีวัด  
 

เด็กอายุครบ 1 ปี หมายถึง เด็กท่ีเกิดระหว่างวันที่ 1 ต.ค.2560 - 30 ก.ย.2561 
เด็กท่ีได้รับวัคซีนตามเกณฑ์ หมายถึงเด็กอายุครบ 1 ปี ไดร้ับวัคซีน BCG, HBV1, IPV, DTP-HB3,  
OPV3 และ MMR1    

5. สูตรการ
ค านวณ 
        ผลงาน 
 

A1 = จ านวนเด็กอายุครบ 1 ปี ที่ได้รับวัคซีน BCG,  A2 = จ านวนเด็กอายุครบ 1 ปี ที่ได้รับวัคซีน 
HBV1  
A3 = จ านวนเด็กอายุครบ 1 ปี ที่ได้รับวัคซีน IPV,  A4 = จ านวนเด็กอายุครบ 1 ปี  ที่ได้รับวัคซีน 
DTP-HB3  
A5 = จ านวนเด็กอายุครบ 1 ปี ที่ได้รับวัคซีน OPV3,  A6 = จ านวนเด็กอายุครบ  1 ปี  MMR1  

B = จ านวนเด็กอายุครบ 1 ปี 
สูตรค านวณตัวชี้วัด 
BCG  =  (A1/B)x100, HBV1  =  (A2/B)x100,  IPV = (A3/B)x100,  DTP-HB3 = (A4/B)x100,                           
OPV3 = (A5/B)x100,  MMR1 = (A6/B)x100   
ค่าน้ าหนัก       
  BCG  = 0.12   HBV1  =  0.12   DTP-HB3 =  0.12  OPV3  = 0.12    IPV   =  0.12    
  MMR1 = 0.34  

6. เป้าหมาย
ความส าเร็จ  

ร้อยละ 95 ของเด็กอายุครบ 1 ปี ที่ได้รับวัคซีนทุกชนิดตามเกณฑ์ 

7. ระยะเวลาการ
ประเมิน 

ไตรมาส 1, 2, 3, 4 

8. เกณฑ์การประเมิน : ร้อยละการได้รับวัคซีน BCG, HBV1, IPV, DTP-HB3, OPV3 และ MMR1 ของเด็กอายุครบ1ปี 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

> 95 % > 95 % > 95 % > 95 %  
9.เกณฑ์การให้
คะแนน  
 

อ าเภอมีรายงานความครอบคลุมการได้รับวัคซีน (BCG, HBV1, IPV, DTP-HB3, OPV3 และ 
MMR1)ของเด็กอายุครบ 1 ปี  
คะแนน 1 2 3  5 
ร้อยละ < 80 80 - 84 85 - 89 90-94  ≥ 95  

10. กลุ่มเป้าหมาย  ใช้ข้อมูลเด็กอายุครบ 1 ปี 
- ไตรมาสที่ 1 ใช้ข้อมูลเด็กอายุครบ 1 ปี คือเด็กท่ีเกิดระหว่างวันที่ 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 60   
- ไตรมาสที่ 2 ใช้ข้อมูลเด็กอายุครบ 1 ปี คือเด็กท่ีเกิดระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 60 – 31 มี.ค. 61  
- ไตรมาสที่ 3 ใช้ข้อมูลเด็กอายุครบ 1 ปี คือเด็กท่ีเกิดระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 60 – 30 มิ.ย. 61  
- ไตรมาสที่ 4 ใช้ข้อมูลเด็กอายุครบ 1 ปี คือเด็กท่ีเกิดระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 60 – 30 ก.ย. 61   

11. แหล่งข้อมูล  จากระบบรายงาน 43 แฟ้ม จากโปรแกรม HDC 
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12. วิธีการจัดเก็บ
ข้อมูล  
 

1. รวบรวมข้อมูลการให้บริการฉีดวัคซีนเด็กอายุครบ 1  ปี 
2. สถานบริการบันทึกข้อมูลการได้รับวัคซีนในฐานข้อมูล 43 แฟ้ม (BCG  รหัสวัคซีน 010 รหัส 
ICD-10-TM =Z23.2,  HBV1 รหัสวัคซีน 041 รหัส ICD-10-TM =Z24.6,  IPV รหัสวัคซีน 401 
รหัส ICD-10-TM =Z24.0,  DTP-HB3  รหัสวัคซีน 093 รหัส ICD-10-TM =Z27.1,Z24.6,  
OPV3 รหัสวัคซีน 083 รหัส ICD-10-TM =Z24.0  และ MMR1 รหัสวัคซีน 061 รหัส ICD-10-
TM= Z27.4) และส่งข้อมูลเข้า HDC 

13.ผู้ก ากับดูแล
ตัวช้ีวัด/ 
ผู้รับผิดชอบ/ผู้
ประประสาน
ตัวช้ีวัด   
 

นายแพทย์ประภาส  วีระพล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 
โทรศัพท์ 081-8632543       E-mail : vprapas60@hotmail.com       
นายธีระยุทธ์  มุจรินทร์   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ  
โทรศัพท์ 086-6515424       E-mail : cdcamnat@yahoo.com 
นางสาวณภัทร ปฏิวงศ์  ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
โทรศัพท์มือถือ : 093-323-4686      E-mail : napati092721@gmail.com 

 

2. ร้อยละ 95 ของเด็กอายุครบ 2 ปี ท่ีได้รับวัคซีนทุกชนิดตามเกณฑ์ 
1.ชื่อตัวชี้วัด  2. ร้อยละ 95 ของเด็กอายุครบ 2 ปี ท่ีได้รับวัคซีนทุกชนิดตามเกณฑ์ 
2. หน่วยวัด  ร้อยละ  
3. น้ าหนัก  0.36 
4. ค าอธิบายตัวชี้วัด  
 

เด็กอายุครบ 2 ปี หมายถึง เด็กท่ีเกิดระหว่างวันที่ 1 ต.ค.2559 - 30 ก.ย.2560 
เด็กอายุครบ 2 ปีได้รับวัคซีนทุกชนิดตามเกณฑ์หมายถึง เด็กท่ีมีอายุครบ 2 ปีได้รับวัคซีน 
DTP4, OPV4 และJE1   

5. สูตรการค านวณ 
   ผลงาน 
 

A1 = จ านวนเด็กอายุครบ 2 ปี ที่ได้รับวัคซีน DTP4 
A2 = จ านวนเด็กอายุครบ 2 ปี ที่ได้รับวัคซีน OPV4  
A3 = จ านวนเด็กอายุครบ 2 ปี ที่ได้รับวัคซีน JE1  
B = จ านวนเด็กอายุครบ 2 ปี 
สูตรค านวณตัวชี้วัด 
DTP4  =  (A1/B)x100,   OPV4  =  (A2/B)x100,   JE1   =  (A3/B)x100     
ค่าน้ าหนัก       
DTP4 = 0.12    OPV4 = 0.12  และ JE1 = 0.12    

6. เป้าหมายความส าเร็จ  ร้อยละ 95 ของเด็กอายุครบ 2 ปี ที่ได้รับวัคซีนทุกชนิดตามเกณฑ์ 
7. ระยะเวลาการประเมิน ไตรมาส 1, 2, 3, 4 
8. เกณฑ์การประเมิน :  
     ร้อยละการได้รับวัคซีน DTP4, OPV4 และJE1 ของเด็กอายุครบ 2 ปี  

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
> 95 % > 95 % > 95 % > 95 % 

 
9.เกณฑ์การให้คะแนน  
 

อ าเภอมีรายงานความครอบคลุมการได้รับวัคซีน (DTP4, OPV4 และJE1) ของเด็กอายุ
ครบ 2 ปี  
คะแนน 1 2 3 4 5 
ร้อยละ < 80 80 - 84 85 - 89 90-94  ≥ 95  

mailto:cdcamnat@yahoo.com
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10. เงื่อนไขตัวชี้วัด  ใช้ข้อมูลเด็กอายุครบ 2 ปี 
- ไตรมาสที่ 1 ใช้ข้อมูลเด็กอายุครบ 2 ปี คือเด็กท่ีเกิดระหว่างวันที่ 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 59   
- ไตรมาสที่ 2 ใช้ข้อมูลเด็กอายุครบ 2 ปี คือเด็กท่ีเกิดระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 59 – 31 มี.ค. 
60  
- ไตรมาสที่ 3 ใช้ข้อมูลเด็กอายุครบ 2 ปี คือเด็กท่ีเกิดระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 59 – 30 มิ.ย. 
60 
- ไตรมาสที่ 4 ใช้ข้อมูลเด็กอายุครบ 2 ปี คือเด็กท่ีเกิดระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 
60   

11. แหล่งข้อมูล  จากระบบรายงาน 43 แฟ้ม จากโปรแกรม HDC 
12. วิธีการจัดเก็บข้อมูล  
 

1. รวบรวมข้อมูลการให้บริการฉีดวัคซีนเด็กอายุครบ 2 ปี 
2. สถานบริการบันทึกข้อมูลการได้รับวัคซีนในฐานข้อมูล 43 แฟ้มแฟ้ม (DTP4 รหัสวัคซีน 
034 รหัส ICD-10-TM =Z27.1,  OPV4 รหัสวัคซีน 084 รหัส ICD-10-TM =Z24.0และ 
JE1 รหัสวัคซีน 051 รหัส ICD-10-TM= Z24.1)และส่งข้อมูลเข้า HDC 

13.ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด/ 
ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประ
ประสานตัวช้ีวัด  
  
 

นายแพทย์ประภาส  วีระพล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 
โทรศัพท์ 081-8632543       E-mail : vprapas60@hotmail.com       
นายธีระยุทธ์  มุจรินทร์   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
โทรศัพท์ 086-6515424       E-mail : cdcamnat@yahoo.com 
นางสาวณภัทร ปฏิวงศ์  ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
โทรศัพท์มือถือ : 093-323-4686      E-mail : napati092721@gmail.com 

 
3. ร้อยละ 95 ของเด็กอายุครบ 3 ปี ท่ีได้รับวัคซีนทุกชนิดตามเกณฑ์ 

1.ชื่อตัวชี้วัด  3. ร้อยละ 95 ของเด็กอายุครบ 3 ปี ท่ีได้รับวัคซีนตามมาตรฐาน 
2. หน่วยวัด  ร้อยละ  
3. น้ าหนัก  0.46 
4. ค าอธิบายตัวชี้วัด  
 

เด็กอายุครบ 3 ปี หมายถึง เด็กอายุ 3 ปี ซึ่งเกิดระหว่างวันที่ 1 ต.ค.2558 - 30 ก.ย.2559 
ทีเ่ด็กอายุครบ 3 ปี ได้รับวัคซีนครบชุด หมายถึง เด็กอายุครบ 3 ปี ที่ได้รับวัคซีน  JE2  
และMMR2  

5. สูตรการค านวณ 
        ผลงาน 
 

A1 = จ านวนเด็กอายุครบ 3 ปี ที่ได้รับวัคซีน JE2 
A2 = จ านวนเด็กอายุครบ 3 ปี ที่ได้รับวัคซีน MMR2  
B = จ านวนเด็กอายุครบ 3 ปี 
สูตรค านวณตัวชี้วัด 
JE  =  (A1/B)x100   MMR2   =  (A2/B)x100     
ค่าน้ าหนัก       
 JE   =  0.12   MMR2 = 0.34 

6. เป้าหมายความส าเร็จ  ร้อยละ 95 ของเด็กอายุครบ 3 ปี ที่ได้รับวัคซีนทุกชนิดตามเกณฑ์ 
7. ระยะเวลาการประเมิน ไตรมาส 1, 2, 3, 4 
8. เกณฑ์การประเมิน :  
     ร้อยละการได้รับวัคซีน JE2  และ MMR2 ของเด็กอายุครบ 3 ปี  
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รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
> 95 % > 95 % > 95 % > 95 % 

 
9.เกณฑ์การให้คะแนน  
 

อ าเภอมีรายงานความครอบคลุมการได้รับวัคซีน JE  และMMR2 ของเด็กอายุครบ 3 ปี  
คะแนน 1 2 3 4 5 
ร้อยละ < 80 80 - 84 85 - 89 90-94  ≥ 95  

10. เงื่อนไขตัวชี้วัด  ใช้ข้อมูลเด็กอายุครบ 3 ปี 
- ไตรมาสที่ 1 ใช้ข้อมูลเด็กอายุครบ 3 ปี คือเด็กท่ีเกิดระหว่างวันที่ 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 58   
- ไตรมาสที่ 2 ใช้ข้อมูลเดก็อายุครบ 3 ปี คือเด็กท่ีเกิดระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 58 – 31 มี.ค.  
59  
- ไตรมาสที่ 3 ใช้ข้อมูลเด็กอายุครบ 3 ปี คือเด็กท่ีเกิดระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 58 – 30 มิ.ย.  
59 
- ไตรมาสที่ 4 ใช้ข้อมูลเด็กอายุครบ 3 ปี คือเด็กท่ีเกิดระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 58 – 30 ก.ย.  
59  

11. แหล่งข้อมูล  จากระบบรายงาน 43 แฟ้ม จากโปรแกรม HDC 
12. วิธีการจัดเก็บข้อมูล  
 

1. รวบรวมข้อมูลการให้บริการฉีดวัคซีนเด็กอายุครบ 3 ปี 
2. สถานบริการบันทึกข้อมูลการได้รับวัคซีนในฐานข้อมูล 43 แฟ้มแฟ้ม (JE2 รหัสวัคซีน 
052 รหัส ICD-10-TM Z241 และ MMR2 รหัสวัคซีน 073 รหัส ICD-10-TM Z27.4) 
และส่งข้อมูลเข้า HDC 

13.ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด/ 
ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประ
ประสานตัวช้ีวัด  
  
 

นายแพทย์ประภาส  วีระพล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 
โทรศัพท์ 081-8632543       E-mail : vprapas60@hotmail.com       
นายธีระยุทธ์  มุจรินทร์   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
โทรศัพท์ 086-6515424       E-mail : cdcamnat@yahoo.com 
นางสาวณภัทร ปฏิวงศ์  ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
โทรศัพท์มือถือ : 093-323-4686      E-mail : napati092721@gmail.com 

 

4. ร้อยละ 95 ของเด็กอายุครบ 5 ปี ท่ีได้รับวัคซีนทุกชนิดตามเกณฑ์ 
1.ชื่อตัวชี้วัด  4. ร้อยละ 95 ของเด็กอายุครบ 5 ปี ท่ีได้รับวัคซีนทุกชนิดตามเกณฑ์ 
2. หน่วยวัด  ร้อยละ  
3. น้ าหนัก  0.24 
4. ค าอธิบายตัวชี้วัด  
 

เด็กอายุครบ 5 ปี หมายถึง เด็กท่ีมีอายุครบ 5 ปี ซึ่งเกิดระหว่างวันที่ 1 ต.ค.2556 - 30 
ก.ย.2557 
เด็กอายุครบ 5 ปีที่ได้รับวัคซีนทุกประเภทตามเกณฑ์ หมายถึง เด็กท่ีอายุครบ 5 ปี ได้รับ
วัคซีน  DTP5  และ OPV5  

5. สูตรการค านวณ 
        ผลงาน 
 

A1 = จ านวนเด็กอายุครบ 5 ปี ที่ได้รับวัคซีน DTP5 
A2 = จ านวนเด็กอายุครบ 5 ปี ที่ได้รับวัคซีน OPV5  
B = จ านวนเด็กอายุครบ 5 ปี 
สูตรค านวณตัวชี้วัด 
DTP5  =  (A1/B)x100   OPV5   =  (A2/B)x100     
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ค่าน้ าหนัก       
 DTP5   =  0.12  OPV5 = 0.12   

6. เป้าหมายความส าเร็จ  ร้อยละ 95 ของเด็กอายุครบ 5 ปี ที่ได้รับวัคซีนทุกชนิดตามเกณฑ์ 
7. ระยะเวลาการประเมิน ไตรมาส 1, 2, 3, 4 
8. เกณฑ์การประเมิน :  
     ร้อยละการได้รับวัคซีน DTP5  และ OPV5 ของเด็กอายุครบ 5 ปี  

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
> 95 % > 95 % > 95 % > 95 % 

 
9.เกณฑ์การให้คะแนน  
 

อ าเภอมีรายงานความครอบคลุมการได้รับวัคซีน DTP5  และ OPV5 ของเด็กอายุครบ 5 
ปี  
คะแนน 1 2 3 4 5 
ร้อยละ < 80 80 - 84 85 - 89 90-94  ≥ 95  

10. เงื่อนไขตัวชี้วัด  ใช้ข้อมูลเด็กอายุครบ 5 ปี 
- ไตรมาสที่ 1 ใช้ข้อมูลเด็กอายุครบ 5 ปี คือเด็กท่ีเกิดระหว่างวันที่ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 56   
- ไตรมาสที่ 2 ใช้ข้อมูลเด็กอายุครบ 5 ปี คือเด็กท่ีเกิดระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 56 - 31 มี.ค. 
57  
- ไตรมาสที่ 3 ใช้ข้อมูลเด็กอายุครบ 5 ปี คือเด็กท่ีเกิดระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 56 – 30 มิ.ย. 
57 
- ไตรมาสที่ 4 ใช้ข้อมูลเด็กอายุครบ 5 ปี คือเด็กท่ีเกิดระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 56 – 30 ก.ย. 
57  

11. แหล่งข้อมูล  จากระบบรายงาน 43 แฟ้ม จากโปรแกรม HDC 
12. วิธีการจัดเก็บข้อมูล  
 

1. รวบรวมข้อมูลการให้บริการฉีดวัคซีนเด็กอายุครบ 5 ปี 
2. สถานบริการบันทึกข้อมูลการได้รับวัคซีนในฐานข้อมูล 43 แฟ้ม (DTP5 รหัสวัคซีน 
035 รหัส ICD-10-TM Z27.1 และ OPV5 รหัสวัคซีน 085 รหัส ICD-10-TM Z24.0) 
และส่งข้อมูลเข้า HDC 

13. ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด/ 
ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประ
ประสานตัวช้ีวัด  
  
 

นายแพทย์ประภาส  วีระพล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 
โทรศัพท์ 081-8632543       E-mail : vprapas60@hotmail.com       
นายธีระยุทธ์  มุจรินทร์   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
โทรศัพท์ 086-6515424       E-mail : cdcamnat@yahoo.com 
นางสาวณภัทร ปฏิวงศ์  ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
โทรศัพท์มือถือ : 093-323-4686      E-mail : napati092721@gmail.com 
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ตัวช้ีวัดที่ 5 : ระดับความส าเร็จของการส่งเสริมสุขภาพวัยท างาน 

หมวด Promotion & Prevention Excellence  
(ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ) 

แผนที่ 1. พัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
โครงการที่ 4. โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยท างาน 
ลักษณะ เชิงปริมาณ 
ระดับการวัดผล จังหวัด 
ชื่อตัวชีวัดเชิงปริมาณ ร้อยละของวัยท างานอายุ 22 – 59 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ 
ค านิยาม  วัยท างาน คือ กลุ่มประชากรที่อยู่ในช่วงวัย 15-59 ปี 

ดรรชนีมวลกาย  (BMI: Body mass index) คือ ค่าซึ่งเป็นความสัมพันธ์ระหว่างน้ าหนักตัวกับ
ส่วนสูง เป็นค่าที่นิยมใช้เป็นตัววินิจฉัยว่า ใครน้ าหนักตัวเกินหรือใครเป็นโรคอ้วน โดยหน่วยของ
น้ าหนักคิดเป็นกิโลกรัม และหน่วยของความสูงคิดเป็นเมตร 
 

ค่าหรือเกณฑ์มาตรฐานของดัชนีมวลกาย 
 คนเอเชียคือ 18.5 - 22.9 
 คนยุโรป (สากล) คือ 18.5 - 24.9 

ซึ่งถ้าน้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์หมายความว่า ผอม แต่ถ้าน้ าหนักสูงกว่าเกณฑ์แสดงว่า น้ าหนักตัว
เกินหรืออ้วน โดยแบ่งเป็น 
ในชาวเอเชีย 

 อ้วนระดับ 1 เมื่อดัชนีมวลกายอยู่ในช่วง 23 - 24.9 
 อ้วนระดับ 2 ดัชนีมวลกายอยู่ในช่วง 25 - 29.9 
 อ้วนระดับ 3 ดัชนีมวลกายมากกว่าหรือเท่ากับ 30 
 และอ้วนรุนแรงที่สุด (อ้วนระดับ 4) ดัชนีมวลกายมากกว่า/หรือเท่ากับ 40 

 

เกณฑ์เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 
ร้อยละ 55 ร้อยละ 56 ร้อยละ 57 ร้อยละ 58 

 
 

วัตถุประสงค์ 1.เพ่ือส่งเสริมภาวะโภชนาการของประชากรวัยท างานให้มีสุขภาพดี 
2.เพ่ือส่งเสริมให้ประชากรวัยท างานได้มีการออกก าลังกาย. 

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

-ประชากรวัยท างาน  
-ด าเนินงานทุกอ าเภอ ในจังหวัดอ านาจเจริญ 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1.บันทึกข้อมูลและส่งออกข้อมูลตามมาตรฐานโครงสร้าง 43 แฟ้ม 
2.ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ วิเคราะห์ข้อมูล และส่งรายงานให้ศูนย์อนามัยที่ 10 

แหล่งข้อมูล ฐานข้อมูล HDC ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 
รายงานข้อมูล 1 A = ประชากรวัยท างาน มีดัชนีมวลกายปกติ 
รายงานข้อมูล 2 B = ประชากรวัยท างาน ที่ชั่งน้ าหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด 
สูตรค านวณตัวชี้วัด (A/B) X 100 
ระยะเวลาประเมินผล รอบ 6 เดือน ไตรมาสที่ 2 (ข้อมูลในระบบ HDC) 

รอบ 12 เดือน ไตรมาสที่ 2 (ข้อมูลในระบบ HDC) 

http://haamor.com/th/%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2/
http://haamor.com/th/%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2/
http://haamor.com/th/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3/
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://haamor.com/th/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3/
http://haamor.com/th/%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2/
http://haamor.com/th/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3/
http://haamor.com/th/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3/
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://haamor.com/th/%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2/
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://haamor.com/th/%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2/
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://haamor.com/th/%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2/
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://haamor.com/th/%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2/
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ระดับความส าเร็จ : ร้อยละของการส่งแสริมสุขภาพวัยท างาน 
- ประชากรวัยท างานมีดัชนีมวลกายปกติ (BMI)  ร้อยละ 56 

 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
-ทุกหน่วยบริการมีการ
ประเมินภาวะ BMI ≥
ร้อยละ 40 
-ค่าดัชนีมวลกายมีการ
บันทึกข้อมูลในโปรแกรม 
43 แฟ้ม≥ร้อยละ 40 
-แผนงานส่งเสริมสุขภาพ
วัยท างาน   

-ทุกหน่วยบริการมีการ
ประเมินภาวะ BMI 
≥ร้อยละ 60 
-ค่าดัชนีมวลกายมีการ
บันทึกข้อมูลใน
โปรแกรม 43 แฟ้ม≥
ร้อยละ 60 
-แผนงานส่งเสริม
สุขภาพวัยท างาน   

-ทุกหน่วยบริการมีการ
ประเมินภาวะ BMI 
≥ร้อยละ 80 
-ค่าดัชนีมวลกายมีการ
บันทึกข้อมูลในโปรแกรม 
43 แฟ้ม≥ร้อยละ 80 
-แผนงานส่งเสริมสุขภาพ
วัยท างาน   

-ค่าดัชนีมวลกายปกติ  
≥ร้อยละ 55 
 

เกณฑ์การประเมิน 
ปี 2562    ระดับความส าเร็จ : ร้อยละของการส่งเสริมสุขภาพวัยท างาน 
              ดัชนีมวลกายปกติ≥ร้อยละ 55 

กิจกรรมด าเนินงาน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 2 3 4 5 

ร้อยละของประชากรวัยท างาน มีค่าดัชนีมวลกายปกติ ≤52 53 54 55 ≥56 
วิธีการประเมินผล การตรวจราชการและนิเทศแต่ละอ าเภอ และเปรียบเทียบข้อมูลในระบบ HDC 

กับค่าเป้าหมาย 
เอกสารสนับสนุน 1. โรคอ้วนลงพุง 

2. พิชิตอ้วน พิชิตพุง 
3. ดูแลหุ่นสวย ด้วยตนเอง 
4. ขยับกับกิน 
5. ลดโรค เพิ่มสุข นวัตกรรมออกก าลังกาย “เก้าอ้ี...ขยี้พุง” 

 
 
รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน 

Baseline data หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน 
2558 2559 2560 

ปี 2561 ประชากรวัยท างาน 
มีค่าดัชนีมวลกายปกติ  
ร้อยละ 54.08 

ร้อยละ 48.33 49.65 49.88 

ผู้ก ากับตัวชี้วัด (จังหวัด) 1.นายประภาส วีระพล                 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 
2.นายแพทย์ปฐมพงษ์  ปรุโปร่ง       (รก) นายแพทย์เชี่ยวชาย(ด้านเวชกรรม
ป้องกัน) 
3.นางฤดีวรรณ  วงศ์เจริญ            หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
4.นางศิริภรณ์ ท าชอบ                 ผู้รับผิดชอบงานวัยท างาน  
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ตัวช้ีวัดที่ 6 : ระดับความส าเร็จของการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้มีภาวะพึ่งพิง  
หมวด Promotion & Prevention Excellence  

(ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ) 
แผนที่ 1. พัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
โครงการที่  4.   โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยผู้สูงอายุ 
ลักษณะ เชิงปริมาณ 
ระดับการวัดผล จังหวัด 
ชื่อตัวชีวัดเชิงปริมาณ 6.1 ร้อยละของต าบลที่มีระบบส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชน (Long 

Term Care) ผ่านเกณฑ์ 
ค านิยาม มีต าบลที่มีระบบส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ และการดูแลระยะยาวในชุมชน (Long 

Term Care) ผ่านเกณฑ์ หมายถึง มีการด าเนินงานตามองค์ประกอบ 7 ข้อ ดังนี้ 
1. มีระบบการคัดกรอง ประเมินผู้สูงอายุ ตามคู่มือของกรมการแพทย์ และมีข้อมูล

กลุ่มเป้าหมายที่จ าเป็นต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือระยะยาว 
2. มีชมรมผู้สูงอายุผ่านเกณฑ์ชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ 
3. มีผู้จัดการผู้สูงอายุ (Care manager)และผู้ดูแลผู้สูงอายุ(Care giver) 
4. มีบริการดูแลสุขภาพที่บ้านที่มีคุณภาพ(Home Health Care ) จากสถานบริการ

สู่ชุมชนโดยบุคลากรสาธารณสุขและทีมสหวิชาชีพ 
5. มีบริการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพในระดับต าบล 
6. มีระบบการดูแลผู้สูงอายุ กลุ่มติดบ้าน กลุ่มติดเตียงโดยท้องถิ่น ชุมชน มีส่วนร่วม

และมีแผนการดูแลผู้สูงอายุรายบุคคล (Care plan) 
7. มีคณะกรรมการบริหารจัดการดูแลผู้สูงอายุที่พ่ึงพิงในชุมชนหรือคณะกรรมการ

กองทุนต าบล 
หมายเหตุ : ผ่านเกณฑ์หมายถึง ผ่านองค์ประกอบทุกข้อ 

 ชมรมผู้สูงอายุที่ผ่านเกณฑ์ชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ หมายถึง ชมรมผู้สูงอายุที่อยู่ใน
พ้ืนที่ต าบล Long Term Care และผ่านเกณฑ์ชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ 

 มีบริการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพในระดับต าบล หมายถึง มีการจัดบริการ
ป้องกันโรคในช่องปากตามสิทธิประโยชน์ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
หรือสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากในชมรมผู้สูงอายุที่
ด าเนินการโดยแกนน าชมรมผู้สูงอายุหรือ อสม. 

 ระดับเกณฑ์การประเมิน 
ระดับพ้ืนฐาน   ร้อยละ 50-59         ระดับดี          ร้อยละ 60-69     
ระดับดีมาก     ร้อยละ 70-79         ระดับดีเด่น      ร้อยละ 80-100     

เกณฑ์เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 60 ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 ร้อยละ 95 
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วัตถุประสงค์ 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพ่ือส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิง ได้รับการดูแล
จากทีมสหสาขาวิชาชีพ ทีมหมอครอบครัว จากหน่วยบริการปฐมภูมิและ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับต าบล ให้การดูแลด้านสุขภาพถึงท่ีบ้านอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ าเสมอตามปัญหาสุขภาพและชุดสิทธิประโยชน์ โดยการมีส่วนร่วม
ของครอบครัวชุมชนและท้องถิ่น 

2. ลดภาระงบประมาณค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพภาครัฐ ความแออัดในสถานพยาบาล
ตลอดจนสนับสนุน และพัฒนาอาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุควบคู่ไปกับการพัฒนา 

           ทีมหมอครอบครัว และอาสาสมัครในชุมชน 
3. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชุนในการจัดการด้านสุขภาพ 

 
ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

- ผู้สูงอายุทุกคนในต าบลเป้าหมาย 
- ด าเนินการทุกอ าเภอ ในจังหวัดอ านาจเจริญ 
- จ านวน 56 ต าบล    

วิธีการจัดเก็บ
ข้อมูล 

รายงานคะแนน และการให้คะแนนตามเกณฑ์มาตรฐาน ต าบล LTC ให้ส านักงานสาธารณสุข
จงัหวัด รายไตรมาส (เริ่มไตรมาสที่ 2) 

แหล่งข้อมูล หน่วยบริการ/ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
รายการข้อมูล 1 A=จ านวนต าบลที่มีระบบส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ และการดูแลระยะยาว ( Long Term 

Care) ในชุมชน ผ่านเกณฑ์ 
รายการข้อมูล 2 B=จ านวนต าบลทั้งหมด  (56 ต าบล) 
สูตรค านวณ
ตัวช้ีวัด 

ร้อยละของต าบลที่มีระบบส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ ระยะยาว ( Long Term Care) ใน
ชุมชน ผ่านเกณฑ์  = (A/B) X100 

ระยะเวลา
ประเมินผล 

 ไตรมาส ที่  2  3  และ 4 

ระดับความส าเร็จ : ร้อยละของการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ  
1. การคัดกรอง ประเมินสุขภาพผู้สูงอายุและบันทึกข้อมูลในโปรแกรม 43 แฟ้ม ร้อยละ 80 

  2.   ชมรมผู้สูงอายุผ่านเกณฑ์มาตรฐานชมรมผู้สูงอายุร้อยละ 60 
  3.   มีผู้จัดการผู้สูงอายุ (CM) และผู้ดูแลผู้สูงอายุ (CG) ครอบคลุมทุกสถานบริการ ร้อยละ 100 
  4.   มีการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม : การป้องการโรคสมองเสื่อมและการป้องกันภาวะหกล้ม ในชมรม
ผู้สูงอายุหรือโรงเรียนผู้สูงอายุอย่างน้อย 1 ชมรม/โรงเรียนผู้สูงอายุ : 1 อ าเภอ 
  5.   มีระบบการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มพ่ึงพิง ด้วยแผนการดูแลผู้สูงอายุรายบุคคล (care plan) ร้อยละ 100 
  6.  วัดส่งเสริมสุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ระดับก้าวหน้า ร้อยละ 30 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
-ทุกหน่วยบริการ มีการ
คัดกรอง/ประเมิน
ผู้สูงอายุและบันทึกข้อมูล
ใน 43 แฟ้ม   ร้อยละ 
60  
-หน่วยบริการ  เขียน 

-ทุกหน่วยบริการ มีการคัด
กรอง/ประเมินผู้สูงอายุและ
บันทึกข้อมูลใน 43 แฟ้ม 
เพ่ิมเติม(ร้อยละ 20) 
- รพ/รพ.สต. จับคู่วัด ตรวจ
สุขภาพพระสงฆ์  สามเณร 

-หน่วยบริการดูแล
ผู้สูงอายุพึ่งพิงตาม 
Care plan 
-หน่วยบริการส่งเสริม
สุขภาพกลุ่มติดสังคม
ในชมรมผู้สูงอายุ/

-หน่วยบริการดูแลผู้สูงอายุ
พ่ึงพิงตาม 
Care plan 
-หน่วยบริการส่งเสริม
สุขภาพกลุ่มติดสังคมใน
ชมรมผู้สูงอายุ/โรงเรียน
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care plan ให้ CG ดูแล
ร่วมกับ FCT/ชุมชน ร้อย
ละ 100 
-หน่วยบริการ จับคู่วัด 1 
รพ/1 รพ.สต.ประเมิน
ตนเองตามเกณฑ์
มาตรฐานวัดส่งเสริม
สุขภาพ ร้อยละ100 
-หน่วยบริการ ประเมิน
ตนเอง ตามเกณฑ์
มาตรฐานชมรมผู้สูงอายุ
ร้อยละ 100   

และแม่ชีและเสริมสุขภาพ 
-หน่วยบริการ ประเมินตนเอง
ตามเกณฑ์วัดส่งเสริมสุขภาพ/
ชมรมผู้สูงอายุ(เพ่ิมเติม ครบ 
100%) 
-หน่วยบริการดูแลผู้สูงอายุ
พ่ึงพิงตามCare plan 
-หน่วยบริการส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มติดสังคม 1 ชมรม: 1 
อ าเภอ 
 

โรงเรียนผู้สูงอายุ 
 

ผู้สูงอายุ 
-ประเมินระดับความส าเร็จ 

เกณฑ์การประเมิน : 
ปี 2562  ระดับความส าเร็จ : ร้อยละของการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ  
            1.ข้อมูลผู้สูงอายุ ร้อยละ 20 
            2. การดูแลผู้สูงอายุกลุ่มพ่ึงพิง ร้อยละ 20 
            3. การดูแลผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม ร้อยละ 20 
           4. วัดส่งเสริมสุขภาพ ร้อยละ 40 
 

1 2 3 4 5 
ต่ ากว่า 50 ร้อยละ 50-59 ร้อยละ 60-69 ร้อยละ 70-79 ร้อยละ 80-100 

วิธีการประเมินผล 1. พ้ืนที่ประเมินตนเอง (self Assessment)  สสอ. รายงานให้ สสจ. 
2. สสจ.ประเมิน และรายงานศูนย์อนามัย ที่ 10 
3. ศูนย์อนามัยที่ 10 รายงานให้ส่วนกลาง 

เอกสารสนับสนุน 1. คู่มือ การคัดกรอง/ประเมินผู้สูงอายุของกรมการแพทย์ 
2. คู่มือเกณฑ์มาตรฐานประเมินต าบลการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (สสจ.สนับสนุน

ปีงบประมาณ 2559)  
รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน 

Baseline data หน่วยวัด ผลการด าเนินงานปี 61 
56 ต าบลด าเนินงาน 
 ต าบล LTC ปี 2561 

ร้อยละ                        100.00    
-ระดับพ้ืนฐาน ร้อยละ82.14  (46 ต าบล) 
-ระดับดีมาก   ร้อยละ 5.35   (3 ต าบล) 
-ระดับดีเด่น   ร้อยละ 8.92    (5 ต าบล) 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้
ประสานงานตัวช้ีวัด 

ส านักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย 
นางวิมล   บ้านพวน    หัวหนา้กลุ่มพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุและเครือข่าย   
โทรศัพท์ที่ท างาน 02-5904508        โทรศัพท์มือถือ  097- 2419729   
โทรสาร  02-5904500                   E-mail :  vimol.b@anamai.mail.go.th           

หน่วยงานประมวลผล
จัดท าข้อมูล(ส่วนกลาง) 

ส านักอนามัยสูงอายุ  กรมอนามัย 
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หน่วยงานประมวลผล
จัดท าข้อมูล(จังหวัด) 

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 

ผู้ก ากับตัวช้ีวัด(จังหวัด) 1. นายแพทย์ประภาส วีระพล  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ  
2. นางฤดีวรรณ   วงศ์เจริญ     นักวิชาการสาธารณสุขช านายการพิเศษ 

ผู้รับผิดชอบการรายงาน
ผลการด าเนินงาน 

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
นายทศธรรม  อุ่นอก   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
โทร  097-335 2507   E-mail  : pisaioonok@gmail.com 
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ตัวช้ีวัด 6.2 คนพิการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
หน่วยวัด ร้อยละ 
ค านิยาม 1. คนพิการ หมายถึง คนไทยที่อาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ ซึ่งได้รับการ 

        1.1 การจดทะเบียนเป็นคนพิการตาม พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 
        1.2 บุคคลซึ่งมีข้อจ ากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวันหรือเข้าไปมี
ส่วนร่วมทางสังคม เนื่องจากมีความบกพร่องทางการเห็น การได้ยิน การสื่อสาร การ
เคลื่อนไหว จิตใจ อารมณ์ พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ หรือความบกพร่องอ่ืน
ใด ประกอบกับมีอุปสรรคในด้านต่างๆ และมีความจ าเป็นพิเศษที่จะได้รับความ
ช่วยเหลือด้านหนึ่งด้านใด เพื่อให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมประจ าวันหรือเข้าไปมีส่วน
ร่วมทางสังคมได้อย่างบุคคลทั่วไป  
2. เขตรับผิดชอบ หมายถึง พื้นที่รับผิดชอบในส่วนของการให้บริการ ตามที่ตั้งของ
สถานพยาบาลของรัฐในระดับต่างๆ (ตั้งแต่รพ.ระดับต าบล อ าเภอและจังหวัด)  
3. การเข้าถึงบริการด้านสุขภาพของคนพิการ หมายถึง คนพิการทุกประเภทที่
อาศัยอยู่เขตรับผิดชอบ ที่ได้รับการวินิจฉัย การรักษา การฟ้ืนฟูสมรรถภาพในรพ. 
และ/หรือทีมสหวิชาชีพในรูปแบบหมอครอบครัว (Family Care Team) ตลอดจน
การเยี่ยมบ้านโดยพยาบาล หรือบริการสุขภาพด้านอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง  

เกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ 60 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย คนพิการทุกประเภทที่อาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบทั้งหมดในจังหวัดนั้นๆ ณ วันที่

ด าเนินการส ารวจ 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1. รพ.ทุกระดับ (รพ.สต. รพช. รพท. รพศ.) ด าเนินการส ารวจคนพิการในเขต

รับผิดชอบตามค านิยาม  
2. รพ.ทุกระดับจ าแนกข้อมูล ประเภทความพิการ ทบทวนและวิเคราะห์

สถานการณ์การเข้าถึงบริการด้านสุขภาพของคนพิการในเขตที่รับผิดชอบ  
3. รวบรวม จัดเก็บข้อมูลและส่งต่อคนพิการ เพ่ือเข้ารับบริการด้านสุขภาพท่ี

เหมาะสม 
4. รพ.ทุกระดับก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานเพ่ือให้คนพิการได้เข้าถึงบริการใน

เขตท่ีรับผิดชอบและประสานส่งต่อข้อมูลแก่สสจ.  
5. สสจ. ก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานเพื่อให้คนพิการได้เข้าถึงบริการในระดับ

จังหวัด  
แหล่งข้อมูล 1. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด รวบรวม สรุปและวิเคราะห์สถานการณ์การเข้าถึง

ในภาพรวมของจังหวัด      
2. รพ.ทุกระดับ (รพ.สต. รพช. รพท. รพศ.) ส ารวจ รวบรวม สรุปและวิเคราะห์

สถานการณ์การเข้าถึงในภาพรวมของพ้ืนที่รับผิดชอบ 
รายการข้อมูล 1 A = จ านวนคนพิการทุกประเภทที่ได้รับบริการสุขภาพในอ าเภอนั้น ณ วันที่ส ารวจ 
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รายการข้อมูล 2 B = จ านวนคนพิการทุกประเภททั้งหมดที่อาศัยอยู่ในอ าเภอ* 
(*ฐานข้อมูลทะเบียนจากพัฒนาสังคมประจ าจังหวัด/ฐานข้อมูลด้านสุขภาพของ
กระทรวงสารณสุข)  

สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100  
ระยะเวลาประเมิน ปีละ 1 ครั้ง 
รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน 

Baseline data หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 2563 2564 
- ร้อยละ 60 70 80 

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

มีแผนและการด าเนินงาน
เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูล/การ
ส ารวจการเข้าถึงบริการ
ทางการแพทย์ของคน
พิการภายในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบทุกระดับ 

- รพ.ทุกระดับ (รพ.สต. 
รพช. รพท. รพศ.) 
ด าเนินการส ารวจคน
พิการในเขตรับผิดชอบ 
- สสจ.รวบรวม วิเคราะห์
และประมวลผลใน
ภาพรวมของจังหวัด 
(เดือนมีนาคม) 
- สรุปผลการด าเนินงาน
เชิงปริมาณและคุณภาพ 
(ตก.1และ ตก.2) ตาม
แบบรายงานตรวจ
ราชการในรอบการตรวจ
ราชการ รอบที่ 1  

- ส่งต่อคนพิการ เพื่อเข้า
รับบริการด้านสุขภาพที่
เหมาะสมกับประเภท
ความพิการและชุดสิทธิ
ประโยชน์ 
- ก ากับ ติดตามผลการ
ด าเนินงานในเขต
รับผิดชอบและภาพรวม
ของจังหวัด  

- สสจ. รวบรวม วิเคราะห์
และประมวลผลการ
ด าเนินงาน (เดือน
สิงหาคม) 
- สรุปผลการด าเนินงาน
เชิงปริมาณและคุณภาพ 
(ตก.1และ ตก.2) ตาม
แบบรายงานตรวจ
ราชการในรอบการตรวจ
ราชการ รอบที่ 2 

วิธีการประเมินผล :  1. สสจ. ท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการประสานงานและพัฒนาระบบการส่งต่อคน
พิการทุกประเภท เพื่อเข้าถึง/ได้รับบริการ 

2. สสจ. รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ติดตาม และรายงานผล ตามแบบรายงานตรวจ
ราชการระดับจังหวัด 

3. รพ.ทุกระดับ ร่วมพัฒนาระบบการส่งต่อคนพิการทุกประเภท เพ่ือเข้าถึง/ได้รับ
บริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ที่เหมาะสมกับความพิการ 

ผู้รับผิดชอบการรายงาน
ผลการด าเนินงาน 

1. นางวชิราภรณ์ สาระราช (พยาบาลวิชชีพช านาญการ) 
โทรศัพท์: 04 552 3250-1 ต่อ 207 หรือ 083 9656038 
E-mail:  wachiraporn9656038@gmail.com 

2.  นางสาวญาณิศา จ าปาศรี (นักวิชาการสาธารณสุข) 
 โทรศัพท์: 04 552 3250-1 ต่อ 207 หรือ 087 5171600 
 Email : yanisa_Ny@hotmail.com 

mailto:Strategydms@gmail.com
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ชื่อตัวชี้วัด 6.3 ผู้ป่วยทีมี่ภาวะพึ่งพิงเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
ค านิยาม ผู้ป่วยที่มีภาวะพ่ึงพิง หมายถึง ผู้ป่วยที่มี ADL Barthel Index ตั้งแต่  4/20 

ลงมาทุกราย เช่น กลุ่มผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรัง หรือผู้สูงอายุที่ท าให้เกิดความพิการ  
และจ ากัดความสามารถในการท ากิจวัตรประจ าวันด้วยตนเอง หรือมีอุปกรณ์ทาง
การแพทย์ติดตัวกลับบ้าน จ าเป็นต้องมีผู้ดูแลช่วยเหลือในการท ากิจวัตรประจ าวัน 
มีการดูแลต่อเนื่องระยะยาวของช่วงชีวิต 
 

เกณฑ์เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้ป่วยที่ต้องการการดูแลระยะยาว กลุ่ม 3 มี Barthel Index ตั้งแต่  4/20 ลงมา 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1.รายงานผลการด าเนินงาน 
2.การนิเทศติดตามผลการด าเนินงาน 

แหล่งข้อมูล 1.ศูนย์การดูแลผู้ป่วยระยะยาว (LTC) ทุกหน่วยบริการ 
2.ระบบบริหารจัดการการผู้ป่วยระยะยาว (LTC) และผู้ป่วยระยะสุดท้าย 
(Palliative care) 

รายการข้อมูล  A = จ านวนผู้ป่วยกลุ่ม 3 ที่ได้รับการจ าหน่ายออกจากโรงพยาบาลได้รับการ
ติดตามเยี่ยมภายใน 2 สัปดาห์และตอบกลับผลการเยี่ยมภายใน 1 เดือน 
B = จ านวนผู้ป่วยกลุ่ม 3 ที่ได้รับการจ าหน่ายออกจากโรงพยาบาลทั้งหมด 

สูตรค านวณตัวชี้วัด ( A/B) x 100 
ความถี่ในการ
รายงาน 

1. การรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ปีละ 2 ครั้ง (เม.ย., ก.ย.) 
2. การนิเทศติดตามการด าเนินงาน 1 ครั้ง/ปี  

ผู้รับผิดชอบ การ
รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

นางสาวอนุสรา ธนาคุณ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โทร 087-0588698 
อีเมลล์ kaohom25@gmail.com. 
นางสาวศิรินันท์ สุขศรี นักวชิาการสาธารณสุข โทร 080-8629632 
อีเมลล์ bb.sirinan@hotmail.com. 
 

 

mailto:kaohom25@gmail.com
mailto:bb.sirinan@hotmail.com
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 ตัวชี้วัดที่ 7 : ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 

หมวด Promotion & Prevention Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ) 
แผนที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
โครงการที่ 2. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น 
ลักษณะ Lagging Indicator 
ระดับการวัดผล  จังหวัด 
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  7.ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
ค่านิยาม  จ านวนการคลอดบุตรมีชีวิตของผู้หญิงอายุ 15-19 ปี ต่อจ านวนประชากรหญิงอายุ 15- 19 ปี 

1,000 คน 
กลุ่มเป้าหมาย ผู้หญิงอายุ 10 – 19 ปี ที่มีการคลอดบุตรมีชีพในระหวา่งปทีี่ท าการเก็บข้อมูล 
ค่าเป้าหมาย  1.อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 10-14 ปี ไม่เกิน 1.3 ต่อประชากรหญิงอาย ุ10-14 ปี 1,000 คน  

2.อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ไม่เกิน 38 ต่อประชากรหญิงอาย ุ15-19 ปี 1,000 คน  
3.ร้อยละ ไม่เกิน 10 ของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ตั้งครรภ์ซ้ า  
4.ร้อยละ 80 ของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่ได้รับบริการคุมก าเนิดด้วยวิธสีมัยใหม่หลังคลอดและหลัง
แท้ง 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย  ผู้หญิงอายุ 10 – 19 ปี ที่มีการคลอดบุตรมีชีพในระหว่างปีที่ท่าการเก็บข้อมูล 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล  
 

เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้หญิง อายุ 10 – 19 ปี ที่มีการคลอดและท่าการแจ้งเกิดกับ 
นายทะเบียนแห่งท้องที่ท่ีเด็กเกิดและปรากฏข้อมูลอยู่ในฐานทะเบียนราษฎร์ 

แหล่งข้อมูล  ฐานข้อมูลการเกิดมีชีพจากทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
รายการข้อมูล 1 A = จ านวนการคลอดมีชีพโดยหญิงอายุ 1o – 14 ปี (จากทะเบียนเกิด) 

A1 = จ านวนการคลอดมีชีพในรอบ 5 เดือน (ต.ค. 61– ก.พ.62) 
A2 = จ านวนการคลอดมีชีพในรอบ 10 เดือน (ต.ค. 61 – ก.ค.62) 

รายการข้อมูล 2 B = จ านวนหญิงอายุ 15 – 19 ปี ทั้งหมด (จ านวนประชากรกลางปีจากฐานข้อมูลทะเบียน
ราษฎร์) 
B1 = จ านวนประชากรกลางปีเฉลี่ยรอบ 5 เดือน (จ านวนประชากรกลางปีหญิง ปี 2559 x 
5/12) 
B2 = จ านวนประชากรกลางปีเฉลี่ยรอบ 10 เดือน (จ านวนประชากรกลางปีหญิง ปี 2559 x 
10/12) 

สูตรค านวณตัวชี้วัด รอบ 5 เดือน = (A1/B1) x 1,000 
รอบ 10 เดือน = (A2/B2) x 1,000 

ระยะเวลาประเมินผล รอบที่ 1:  5 เดือนแรก (ตุลาคม 2561–กุมภาพันธ์ 2562)   
= ใช้ข้อมูลอัตราคลอดจากระบบ HDC สิ้นสุดไตรมาสที่ 1  (HDC adjusted)   
   โดยตัดยอดข้อมูลวันที่ 1 มนีาคม 2562 
รอบที่ 2 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม 2562–กรกฎาคม 2562)  
= ใช้ข้อมูลอัตราคลอดจากระบบ HDC สิ้นสุดไตรมาสที่ 3  (HDC adjusted)  
   โดยตัดยอดข้อมูลวันที่ 1 สงิหาคม 2562 

เกณฑ์การประเมิน  
 เกณฑ์การประเมิน : ใช้เกณฑ์การประเมินแบบผสมผสาน  

รอบที่ 1: 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2561-กุมภาพันธ์ 2562) 
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ระดับชั้น
ความ 
ส าเร็จ 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน แนวทางการประเมิน/หลักฐาน 

1 มีระบบบริหารจัดการ
ข้อมูลและการวิเคราะห์
ปัญหา  
 

0.3 มีการรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์การ
ตั้งครรภ์และการคลอดในวัยรุ่น ข้อมูลการเข้าถึง
บริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ รวมทั้งมีข้อมูล
หน่วยงานภาคีเครือข่าย/Best practice ใน
ระดับอ าเภอที่ทันสมัย ครบถ้วนเพียงพอส าหรับ
การก าหนดมาตรการในระดบัอ าเภอ          
(0.15 คะแนน) 
หน่วยบริการในเขตพื้นที่รับผิดชอบไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 มีการน าข้อมูลจากการวิเคราะห์ 
ก าหนดมาตรการ/แผนงานโครงการ เพื่อการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
(0.15 คะแนน) 

2 มีการน าข้อเสนอเชิง
นโยบายหรือ มาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปญัหา
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
เสนอผ่านกลไกการ
บริหารในระดบัอ าเภอ 

0.3 ระดับอ าเภอมีการน าข้อมูล มาตรการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการตัง้ครรภ์ในวัยรุ่น ในการ
ประชุมคณะกรรมการ พชอ. อย่างน้อย 1 ครั้ง 
(0.15 คะแนน) 
มีการส่งเสริมความรอบรู้ด้านเพศวิถีศึกษาและ
อนามัยการเจริญพันธุ์ให้แก่วัยรุ่นและเยาวชนใน
ระดับอ าเภอ (0.15 คะแนน) 

3 มีการด าเนินงานเพื่อ
ขับเคลื่อนมาตรการ
ส าคัญในระดับพื้นที่เพื่อ
ส่งเสริมการจัดบริการ
สุขภาพที่เป็นมิตรกับ
วัยรุ่น 

0.15 โรงพยาบาลในเขตรับผิดชอบผ่านการประเมิน
มาตรฐานYFHS ฉบับบูรณาการและอ าเภอ
อนามัยการ เจริญพันธุ์ (0.15 คะแนน) 

4 Good outcome อัตราการคลอดในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อ
ประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 1,000 คน (HDC 
adjusted) ลดลงร้อยละ 2.5 เมื่อเทียบกับข้อมูล
ล่าสุดในปีทีผ่่านมา (ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ พ.ศ. 
2560)  (0.25 คะแนน) 
อัตราการคลอดในหญิงอายุ 10-14 ปีต่อ
ประชากรหญิงอายุ 10-14 ปี 1,000 คน (HDC 
adjusted)  (0.25 คะแนน) 

  1 ร้อยละของการตั้งครรภ์ซ้ า ลดลงร้อยละ 0.5 
เมื่อเทียบกับปีที่ผา่นมา (0.25 คะแนน) 

   ร้อยละ 80 ของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่ได้รบั
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บริการคุมก าเนิดด้วยวิธสีมัยใหม่หลังคลอดและ
หลังแท้ง (0.25คะแนน)  

5 Best outcome 0.25 อัตราการคลอดในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อ
ประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 1,000 คน (HDC 
adjusted) ลดลงร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับข้อมูล
ล่าสุดในปีทีผ่่านมา (ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ พ.ศ. 
2560) (0.25 คะแนน) 

 คะแนนรวม 2  

 
รอบที่ 2: 5 เดือนหลัง  (มีนาคม 2562–กรกฎาคม 2562) 
ระดับชั้น
ความ 
ส าเร็จ 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน กิจกรรม/ผลผลติ 

1 มีระบบบริหารจัดการข้อมูล
และการวิเคราะห์ปัญหา  
 

0.3 

 

 

มีการทบทวนและวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์
การตั้งครรภ์และการคลอดในวยัรุ่น ข้อมูล
การเข้าถึงบริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ 
รวมทั้งมีข้อมูลหน่วยงานภาคีเครือข่าย/Best 
practice ในระดับอ าเภอที่ทันสมัย ครบถ้วน
เพียงพอส าหรับการก าหนดมาตรการในระดับ
จังหวัด (0.15 คะแนน) 
 หน่วยบริการในเขตพื้นที่รับผิดชอบไมน่้อย
กว่าร้อยละ 80 มีการน าข้อมูลจากการ
วิเคราะห์ในระดับพื้นที่มาก าหนดมาตรการ/
แผนงานโครงการ เพื่อการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (0.15 คะแนน) 

2 มีการน าข้อเสนอเชิง
นโยบายหรือ มาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปญัหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเสนอผ่าน
กลไกการบริหารในระดบั
อ าเภอ 

0.3 ระดับอ าเภอมีการน าข้อมูล มาตรการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการตัง้ครรภ์ในวัยรุ่น ในการ
ประชุมคณะกรรมการ พชอ. อย่างน้อย 1 
คร้ัง (0.15 คะแนน) 
มีการส่งเสริมความรอบรู้ด้านเพศวิถีศึกษา
และอนามัยการเจริญพันธุ์ให้แก่วัยรุ่นและ
เยาวชนในระดับอ าเภอ (0.15 คะแนน) 
 

3 มีการด าเนินงานเพื่อ
ขับเคลื่อนมาตรการส าคัญ
ในระดับพื้นที่เพื่อส่งเสริม
การจัดบริการสุขภาพที่เป็น
มิตรกับวัยรุ่น 

0.15 โรงพยาบาลได้รับการรับรองมาตรฐานYFHS  
ฉบับบูรณาการและอ าเภออนามัยการ 
เจริญพันธุ์  (0.15 คะแนน) 
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4 Good outcome 1 อัตราการคลอดในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อ
ประชากรหญิงอายุ 15 -19 ปี 1 ,000 คน 
(HDC adjusted) ลดลงร้อยละ 5 เมื่อเทียบ
กับข้อมูลล่าสุดในปีที่ผ่านมา (ข้อมูลทะเบียน
ราษฎร์ พ.ศ. 2560) (0.25 คะแนน)  
อัตราการคลอดในหญิงอายุ 10-14 ปีต่อ
ประชากรหญิงอายุ 10-14 ปี 1,000 คน 
(HDC adjusted)  (0.25 คะแนน) 

   ร้อยละของการตั้งครรภ์ซ้ า ลดลงร้อยละ 1.0 
เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา (0.25 คะแนน) 

   ร้อยละ 80 ของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่
ได้รับบริการคุมก าเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่หลัง
คลอดและหลังแท้ง ( 0.25 คะแนน)  
 

5 Best outcome 0.25 อัตราการคลอดในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อ
ประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 1,000 คน 
(HDC adjusted) ลดลงร้อยละ 7.5 เมื่อ
เทียบกับข้อมูลล่าสุดในปีที่ผา่นมา (ข้อมูล
ทะเบียนราษฎร์ พ.ศ. 2560) (0.5 คะแนน) 

 คะแนนรวม 2 คะแนนรวม 
 

รายละเอียดข้อมูล
พ้ืนฐาน จังหวัด
อ านาจเจริญ 
 
 
 
 
 
 

 

Baseline data  หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.    
2559 2560 2561 

อัตราการคลอด 
มีชีพในหญิง 
อายุ 15-19 ป 

อัตราต่อ 
ประชากรหญิง 
อายุ 15-19 ปี 
1,000 คน 

27.97 29.39 28.98 
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เป้าหมายรายเขตสุขภาพ : อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี พ.ศ. 2562  

เขตสุขภาพ 

อัตราการคลอด
ในหญิงอายุ 15-

19 ปีล่าสุด 
(พ.ศ. 2560) 
(ข้อมลูฐาน

ทะเบียนราษฎร์) 

ประเมินผลงานตามเกณฑ์เป้าหมาย กพร. กรมอนามัย 

เป้าหมาย 5 เดือนแรก เป้าหมาย 5 เดือนหลัง 

อัตรา/พัน 
ที่ลดลง 

(ร้อยละ 2.5) 
เป้าหมาย 

อัตรา/พัน 
ที่ลดลง 

(ร้อยละ 5) 

 
 
เป้าหมาย 

 
อัตรา/พัน 
ที่ลดลง 
(ร้อยละ 

7.5) 

 
 
เป้าหมาย 

เขตสุขภาพที ่10 36.6 0.9 35.7 1.8 34.8 2.7 33.9 

รวม (ทั้งประเทศ) 39.6 1.0 38.6 2.0 37.6 3.0 36.6 

 
เป้าหมายรายเขตสุขภาพ : ร้อยละของการตั้งครรภ์ซ้ าในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี  

 

เขตสุขภาพ 

 

 
ร้อยละของการต้ังครรภ์ซ้ าใน

หญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี 
(ข้อมลูจากระบบ HDC พ.ศ.
2561 สิ้นสุด เดือนตุลาคม 

2561) 

 
ประเมินผลงานตามเกณฑ์เป้าหมาย กพร. กรมอนามัย 

 
เป้าหมาย 5 เดือนแรก  

(ลดลงร้อยละ 0.5) 

 
เป้าหมาย 5 เดือนหลัง 

(ลดลงร้อยละ 1.0) 

เขตสุขภาพที่ 10 14.4 13.9 13.4 

 
มาตรการส าคัญที่ท าให้ตัวชี้วัดบรรลุผล ให้บรรลุผล : PIRAB (P=Partnership, I=Investment, R=Regulation, 
A=Advocacy, B=Building capacity)    
P=Partnership /R=Regulation:  

1. เร่งรัดการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
พ.ศ. 2560-2569 ผ่านกลไกของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการระดับชาติ เพื่อกระตุ้น ส่งเสริมให้
เกิดการท างานร่วมกันระหว่างกระทรวง ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนกลางและในระดับจังหวัด
อย่างเป็นรูปธรรม  

2. เร่งรัดการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด
และกรุงเทพมหานคร ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในระดับ
จังหวัด การถ่ายทอดแผนไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานในจังหวัด 

Building capacity: 
3. พัฒนาความรู้และทักษะแก่บุคลากรผู้ให้บริการสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์อย่างต่อเนื่อง 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการคุมก าเนิดท่ีเหมาะสมส าหรับวัยรุ่น รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะการปฏิบัติงานบริการวัยรุ่นระหว่างภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่ 

4.  
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Investment: 
5. ส่งเสริมการเข้าถึงบริการคุมก าเนิดเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ซ้ าในแม่วัยรุ่น โดยเฉพาะในด้านการได้รับ

บริการให้ค าปรึกษาวางแผนครอบครัวหลังคลอดหรือหลังแท้งท่ีมีคุณภาพ รวมทั้งการบริหารจัดการ
เพ่ือให้มีเวชภัณฑ์การคุมก าเนิดพร้อมส าหรับการให้บริการ 

P=Partnership  
6. ส่งเสริมให้สถานบริการสาธารณสุขพัฒนาคุณภาพในการให้บริการวัยรุ่นตามมาตรฐานโรงพยาบาลตาม

มาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรส าหรับวัยรุ่นและเยาวชน (YFHS) และส่งเสริมเครือข่ายการ
ด าเนินงานระดับพื้นท่ีด้วยการส่งเสริมกลไกอ าเภออนามัยการเจริญพันธุ์ 

Advocacy: 
7. สร้างการสื่อสารสาธารณะเพ่ือให้วัยรุ่นเข้าถึงบริการสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ในรูปแบบ

ที่หลายหลายตรงตามความต้องการ 
Small Success :  
รายละเอียดตามตารางแนบทา้ย 

วิธีการประเมินผล :  ใช้ข้อมูลจากระบบรายงาน HDC adjusted ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เอกสารสนับสนุน :  1. พระราชบญัญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 

2. ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ (พ.ศ.
2560-2569) 

3. มาตรฐานบริการที่เปน็มิตรกับวยัรุ่น และแนวทางการประเมินตนเอง 
4. คู่มือแนวทางการปฏบิัติการดูแลแม่วัยรุ่น 
5. คู่มือพัฒนาศักยภาพแกนน าวัยรุ่น 

ผู้รับผิดชอบการรายงาน
ผลการ ด าเนินงาน  

1.ส านักอนามัยการเจริญพันธุ์ ร่วมกับส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ เป็นผู้วิเคราะห์
ข้อมูลและรายงานผลทุก 1 ปี 

2. นางกฤษณา  พรรณรัตน์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 

 

เกณฑ์การประเมิน : 
5 เดือน (ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562) 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
>50% 41-50% 31-40% 21-30%  ≤20% 

 
10 เดือน (ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562) 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
>50% 41-50% 31-40% 21-30%  ≤20%  

 

 



59 

 

เขตสุขภาพ/ สสจ./กรมวิชาการระดับเขต(ศูนย์อนามัย สนง.ป้องกันควบคุมโรค ศูนย์สุขภาพจิต) 
1. จังหวัดเข้าร่วมการประชุม
พัฒนาศักยภาพทีมเยี่ยมเสริม
พลังโรงพยาบาลตาม
มาตรฐาน YFHS ฉบับบูรณา
การและอ าเภออนามัยการ
เจริญพันธุ์ระดับเขตและ
จังหวัด 
2. มีช่องทางเพ่ือการเข้าถึง
บริการสุขภาพทางเพศและ
อนามัยการเจริญพันธุ์ใน
รูปแบบต่างๆ (สื่อ
infographicสายด่วน 1663 
การจัดบริการในโรงพยาบาล 
สถานศึกษา) ที่หลากหลาย
ตรงตามความต้องการ 

1.ประสานงานและสนับสนุน 
การจัดประชุมอนุกรรมการ 
การปูองกันและแก้ไขปัญหา 
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและ 
ติดตามความก้าวหน้าการ 
ด าเนินงานของอนุกรรมการฯ 
2.มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้การด าเนินงานป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ 
ในวัยรุ่นในระดับเขต  
3.ศูนย์อนามัย สคร. ศูนย์ 
สุขภาพจิตและ สสจ.มีการ 
เยี่ยมเสริมพลังโรงพยาบาลใน
เขตรับผิดชอบให้ ด าเนินงาน
ตามมาตรฐาน YFHS ฉบับ
บูรณาการและอ าเภอมีการ
ด าเนินงานตามเกณฑ์อ าเภอ
อนามัยการเจริญพันธุ์ 

1. มีการเยี่ยมประเมิน
และ รับรองโรงพยาบาล
ตาม มาตรฐาน YFHS 
ฉบับบูรณาการและ
อ าเภออนามัยการ เจริญ
พันธุ์ 

1. มีการจัดประชุม 
คณะอนุกรรมการปูองกัน และ
แก้ไขปัญหาการ ต้ังครรภ์ในวัยรุ่น
ในระดับ จังหวัด 2. มีแผนการ
ด าเนินงาน การปูองกันและแก้ไข 
ปัญหาการตั้งครรภ์ใน วัยรุ่นระดับ
จังหวัด  
-อัตราการคลอดในระดับเขตลดลง
ตามเป้าหมาย เขตสุขภาพ 

อ าเภอ/รพช/รพท/รพศ ระดับพื้นท่ี 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

1.การพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานอ าเภออนามัยการเจริญพันธุ์ 
1. โรงพยาบาลมีการ
ด าเนินการและพัฒนาตาม
เกณฑ์มาตรฐาน YFHS ฉบับ
บูรณาการ  
2. อ าเภอมีการพัฒนาและ
บูรณาการด าเนินการอ าเภอ
อนามัยการเจริญพันธุ์ ร่วมกับ
ภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่ 
3. มีช่องทางเพ่ือการเข้าถึง
บริการ สุขภาพทางเพศและ
อนามัยการเจริญ พันธุ์ใน
รูปแบบต่างๆ (สื่อ info 
graphic สายด่วน 1663 การ
จัดบริการใน โรงพยาบาล 
สถานศึกษา) ที่หลากหลาย 
ตรงตามความต้องการ 

4. โรงพยาบาลและอ าเภอที่
ด าเนินการครบ 3 ปี ส่งแบบ
ประเมินตนเองและแจ้งจังหวัด
เพ่ือขอรับการประเมินซ้ า ส่วน
โรงพยาบาลและอ าเภอที่ยังไม่
ครบ 3 ปี ส่งแบบประเมิน
ตนเองและแจ้งจังหวัดเพ่ือ
ขอรับการเยี่ยมเสริมพลัง 
 

5. โรงพยาบาลและ
อ าเภอที่ผ่านการประเมิน
น าข้อเสนอแนะรวมทั้ง 
โอกาสการพัฒนามา
ปรับปรุงแก้ไขเพ่ือความ
ต่อเนื่องและยั่งยืนและ
ขยายเครือข่ายไปยัง รพ.
สต. 

6. โรงพยาบาลในสังกัด ส านักงาน
ปลัดกระทรวง สาธารณสุขผ่าน
เกณฑ์ YFHS ฉบับบูรณาการ 
มากกว่าร้อยละ 80 
7. อ าเภอผ่านเกณฑ์การประเมิน
อ าเภออนามัยการเจริญพันธุ์ 
(Reaccredit) มากกว่าร้อยละ 70 
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2.โครงการขับเคลื่อน พรบ.ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ปี 2559 ในระดับอ าเภอ ต าบล 
1.น าเสนอ สาระส าคัญ ของ
พรบ.ป้องกันและแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ปี 2559 
ลงในวาระการประชุม 
คณะกรรมการ DHB 
2.จัดท าแผนปฏิบัติการตาม
ยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
ระดับอ าเภอ 

3.ด าเนินการตามแผนปฏิบัติ
การตามยุทธศาสตร์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่น 

4.นวตกรรม/พ้ืนที่
ต้นแบบ 

5.ผลลัพธ์ 
อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 
15-19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 
15-19 ปี 1,000 คนไม่เกิน 42 

วิธีการประเมินผล  ใช้ข้อมูลจากส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ที่ผ่านการตรวจสอบจากส านักนโยบาย 
และยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข เป็นการประมวลผลย้อนหลัง ปีละ 1 ครั้ง 

เอกสารสนับสนุน  ฐานข้อมูลจ านวนการเกิด และข้อมูลประชากรกลางปี จากส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
กระทรวงสาธารณสุข 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 
จังหวัดอ านาจเจริญ 
 
 
 
 
 
 

 

Baseline data  หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.    
2559 2560 2561 

อัตราการคลอด 
มีชีพในหญิง 
อายุ 15-19 ป 

อัตราต่อ 
ประชากรหญิง 
อายุ 15-19 ปี 
1,000 คน 

27.97 29.39 28.98 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การ ด าเนินงาน  

1.ส านักอนามัยการเจริญพันธุ์ ร่วมกับส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ เป็นผู้วิเคราะห์ข้อมูลและ
รายงานผลทุก 1 ปี 
2. นางกฤษณา  พรรณรัตน์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
กลุ่มงานส่งเสรมิสุขภาพ ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัอ านาจเจริญ 
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ตัวช้ีวัดที่ 8 : ระดับความส าเร็จของการจัดบริการปฐมภูมิ 
หมวด Promotion, Prevention & Protection Excellence  

(ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ) 
แผนที่  2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 
โครงการที่ 1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติระดับอ าเภอ (พชอ.) 
ลักษณะ เชิงปริมาณ 
ระดับการวัด อ าเภอ 
ชื่อตัวชี้วัด 8.1 ระดับความส าเร็จของอ าเภอมีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.)  

ที่มีคุณภาพ 
ค านิยาม คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ) หมายถึง การขับเคลื่อนการพัฒนา

คุณภาพชีวิตในระดับพื้นที่ที่อยู่ใกล้ชิดประชาชน เกิดการบูรณาการเป้าหมาย ทิศทางและ
ยุทธศาสตร์ร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนอย่างเป็นองค์รวม 
เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยมีพ้ืนที่เป็นฐานและประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีความ
เป็นเจ้าของและภาวะการน าร่วมกัน โดยบูรณาการและประสานความร่วมมือในการน าไปสู่
การสร้างเสริมให้บุคคล ครอบครัวและชุมชน มีสุขภาวะทางกาย จิตและสังคมเพ่ือคุณภาพ
ชีวิตที่ดีและเกิดความยั่งยืนสืบไป 
คุณภาพ หมายถึง มีผลการด าเนินการ ดังนี้ 
   คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ( พชอ.) มีการประชุมจัดท าแผนการ
ด าเนินการและคัดเลือกประเด็นทีส่ าคัญตามบริบทในพ้ืนที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตมา
ด าเนินการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหา อย่างน้อย 2 ประเด็น ที่เชื่อมโยงระบบบริการปฐมภูมิกับ
ชุมชนและท้องถิ่น ตามองค์ประกอบ UCCARE และมีผลลัพธ์การพัฒนาระบบสุขภาพระดับ
อ าเภอที่สามารถยกระดับขึ้น 1 ระดับทุกข้อ 
   อ าเภอ หมายถึง เป็นหน่วยราชการบริหารองจากจังหวัด มีนายอ าเภอเป็นหัวหน้าปกครอง
และเป็นผู้น าในการท างานร่วมกับท้องถิ่นและภาคส่วนต่างๆในการดูแลประชาชนและ
ส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นท่ีระดับหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ เป็นเป้าหมายร่วมภายใต้บริบทของ
แต่ละพ้ืนที่ 

เกณฑ์เป้าหมาย  ร้อยละ 100 
วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นท่ีให้ดีขึ้น โดยหลักการ พ้ืนที่เป็นฐาน ประชาชน

เป็นศูนย์กลาง 
ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

อ าเภอ 7 แห่ง 

วิธีการจัดเก็บ
ข้อมูล 

การรายงาน, สอบถาม สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง 

แหล่งข้อมูล ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
สูตรค านวณ
ตัวช้ีวัด 

-  

ระยะเวลา
ประเมินผล  

รายงานผลจากการประเมิน 2 ครั้ง/ปี (รอบ 6 , 12 เดือน ) 
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เกณฑ์การให้
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน รอบที่ 1 ( 6 เดือน) คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
1.มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ) อย่างน้อย 2 ครั้ง  
  และมีการส่งรายงานการประชุมให้จังหวัด  = 1 คะแนน 
2. พชอ.มีการคัดเลือกประเด็นส าคัญตามบริบทพ้ืนที่เก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   มาด าเนินการพัฒนาหรือแก้ปัญหา อย่างน้อย 2 ประเด็น และมีการจัดท าแผนงาน 
   โครงการ/เป้าหมาย/KPI รองรับทุกประเด็น = 1 คะแนน 
3.มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ/คณะท างานเพ่ือขับเคลื่อน ครบตามจ านวนประเด็น 
  ที่คัดเลือก  = 1 คะแนน 
4.มีการถ่ายทอดประเด็นการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหา (ODOP) ให้กับหน่วยงาน/ภาคี 
  เครือข่ายที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ เช่น เทศบาล,อบต.,รพ.สต.,ชมรม อสม. ฯลฯ = 1 คะแนน 
5.มีผลการประเมินประเด็นปัญหาคุณภาพชีวิต (ODOP) ตามองค์ประกอบ UCCARE  
  (รอบที่ 1) ครบทุกประเด็นที่คัดเลือก  = 1 คะแนน 
เกณฑ์การให้คะแนน รอบที่ 2 ( 12 เดือน) 
1.มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) อย่างน้อย 4 ครั้ง 
  และมีการส่งรายงานการประชุมให้จังหวัด  = 1 คะแนน 
2.มีการจัดประชุมคณะอนุกรรมการ/คณะท างาน อย่างน้อยประเด็นละ 2 ครั้ง = 1 คะแนน 
3.มีแผนหรือข้อมูลการสนับสนุนทรัพยากร (คน เงิน ของ) ในการด าเนินงานตามประเด็น 
  ที่คัดเลือก จากหน่วยงาน/ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น เทศบาล,อบต.,กองทุนสุขภาพ- 
  ต าบล,พชต., ชุมชน ฯลฯ = 1 คะแนน 
4.มีการด าเนินงานตามประเด็นการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหา (ODOP) ในพ้ืนที่ครบทุกประเด็น 
  ที่คัดเลือก = 1 คะแนน 
5.มีผลการประเมินประเด็นปัญหาคุณภาพชีวิต (ODOP) ตามองค์ประกอบ UCCARE  
 (รอบที่ 2) และประเมินผลลัพธ์ตามเป้าหมาย/KPI ครบทุกประเด็นที่คัดเลือก  = 1 คะแนน 

วิธีการ
ประเมินผล 

1.ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น ค าสั่ง รายงานการประชุม แผนงาน ผลการประเมิน 
  ตนเอง   
2.นิเทศติดตามการด าเนินงาน 

เอกสาร
สนับสนุน 

1.ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ  
  พ.ศ.2561 
2.คู่มือแนวทางการด าเนินงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 
3.หนังสือการขับเคลื่อนระบบสุขภาพระดับอ าเภอ (รสอ) ฉบับประเทศไทย 

รายละเอียด
ข้อมูลพื้นฐาน 

Baseline data หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 2561 2562 

100 ร้อยละ 100 100   
ผู้ให้ข้อมูลทาง
วิชาการ/ 
ผู้ประสานงาน
ตัวช้ีวัด 

1.นายประวุฒิ พุทธขิน   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
โทรศัพท์ที่ท างาน  0-4552-3250 ต่อ 304    
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 
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หน่วยงาน
ประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล 

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 

ผู้รับผิดชอบการ
รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

นายประวุฒิ พุทธขิน   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
โทรศัพท์ที่ท างาน  0-4552-3250 ต่อ 304    
E-mail: hrdamnat1@gmail.com 
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 
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หมวด Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) 
แผนที่  5. การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ (Primary Care Cluster) 
โครงการที่ 2. โครงการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ 
ลักษณะ เชิงปริมาณ 
ระดับการวัด อ าเภอ 
ชื่อตัวชี้วัด 8.2 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster) 
ค านิยาม ระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (Primary Care Cluster) หมายถึง การรวมกลุ่มของ 

     หน่วยบริการปฐมภูมิให้เป็นเครือข่ายการดูแลประชาชนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบร่วมกันเป็น
การประจ า ต่อเนื่องด้วยทีมสหวิชาชีพ เพ่ือเพ่ิมคุณภาพการให้บริการให้มีมาตรฐานใกล้เคียง
กันและให้มีการบริหารจัดการ การใช้ทรัพยากรร่วมกัน โดยเป็นการพัฒนาต่อเนื่องจาก
นโยบาย     หมอประจ าครอบครัวซึ่งได้จัดทีมหมอครอบครัว 1 ทีม ให้การดูแลประชาชน
ประมาณ 10,000 คน + 20% ประกอบด้วยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 1 คน  พยาบาล
วิชาชีพ/พยาบาลเวชปฏิบัติ 4 คน  ทันตาภิบาล 1 คน  เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 1 คน  
นักวิชาการสาธารณสุข/เจ้าพนักงานสาธารณสุข 4 คน  แพทย์แผนไทย 1 คน รวมทีม
ให้บริการ 3 ทีม (ตามบริบทของพ้ืนที่ของอ าเภอ) เป็นกลุ่มเครือข่ายบริการปฐมภูมิ (Primary 
care Cluster: PCC) 1 Cluster เพ่ิมบุคลากรเพ่ือดูแลประชาชนในเครือข่าย ทันตแพทย์     
1 คน  เภสัชกร 1 คน และนักกายภาพบ าบัด 1 คน (ทั้งนี้ต าแหน่งส าหรับพยาบาล/
นักวิชาการสาธารณสุข ในปี 2561 อาจเริ่มต้นที่ 50%) 
     พ้ืนที่มีคลินิกหมอครอบครัว (Primary care Cluster: PCC) หมายถึง จ านวนทีมที่
ด าเนินการให้บริการการแพทย์ปฐมภูมิในรูปแบบคลินิกหมอครอบครัว ตามแผนจัดตั้งคลินิก
หมอครอบครัว 10 ปี  

เกณฑ์
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ 
2561 

 

ปีงบประมาณ 
2562 

 

ปีงบประมาณ 
2563 

 

ปีงบประมาณ 
2564 

 
9 ทีม สะสม 10 ทีม - - 

 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ประชาชนทุกคนได้รับบริการทุกที่ทั้งในหน่วยบริการและในชุมชน โดยทีมหมอครอบครัว 
เพ่ือให้มีสุขภาพแข็งแรง สามารถดูแลตนเองและครอบครัวเบื้องต้นเมื่อมีอาการเจ็บป่วยได้อย่าง
เหมาะสม 

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวนคลินิกหมอครอบครัวที่ รพท./รพช./รพ.สต.ด าเนินการ เป้าหมายรวม 10 ทีม 

วิธีการจัดเก็บ
ข้อมูล 

รายงานการลงทะเบียน PCC 

แหลง่ข้อมูล ส านักงานสนับสนุนระบบปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัว 
รายการข้อมูล 1 A   = จ านวนคลินิกหมอครอบครัวที่ รพท./รพช./รพ.สต.ด าเนินการ เป้าหมายรวม 10 ทีม 
รายการข้อมูล 2  B = จ านวนทีมบริการแพทย์ปฐมภูมิเป้าหมาย ปี 2564 จ านวน 39 ทีม 
สูตรค านวณ
ตัวช้ีวัด 
 

- 
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ระยะเวลา
ประเมินผล  

รายงานผลจากการประเมิน 2 ครั้ง/ปี (รอบ 6 , 12 เดือน ) 

เกณฑ์การให้
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน รอบที่ 1 และ 2  คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
   1.มีคณะกรรมการพัฒนาคลินิกหมอครอบครัวระดับอ าเภอ  
       (ประกอบด้วย รพ, สสอ,รพสต.) = 0.5 คะแนน  
   2.คลินิกหมอครอบครัวที่เปิดด าเนินการ มีบุคลากรครบตามเกณฑ์ PCC  
      2.1 Major criteria แพทย์ FM/อบรมระยะสั้น (1 คน/ทีม) , พยาบาลวิชาชีพ/ 
           พยาบาลเวชปฏิบัติ 1 คน ต่อ ปชก. 2,500 (4 คน/ทีม) อย่างน้อย 50% , 
           นักวิชาการสาธารณสุข/จพ.สธ. 1 คน ต่อ ปชก. 2,500 (4 คน/ทีม)  
           อย่างน้อย 50%  = 0.5 คะแนน 
      2.2 Minor criteria ทันตแพทย์, เภสัชกร, กายภาพบ าบัด (1 ต่อ ปชก. 30,000)  
           ทันตาภิบาล, จพ.เภสัชกรรม, แพทย์แผนไทย (1 ต่อ ปชก. 10,000)   
            = 0.5 คะแนน 
   3.คลินิกหมอครอบครัวที่เปิดด าเนินการ มีการจัดระบบบริการ  
      1) service package รายกลุ่มวัย/EPI/ANC/ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม/ 
          การให้ค าปรึกษา  = 0.4 คะแนน 
      2) การคัดกรองผู้ป่วยตามกลุ่มวัย = 0.4 คะแนน 
      3) บริการ Home Visit / Home Care = 0.4 คะแนน 
      4) บริการ Long term care = 0.4 คะแนน 
      5) มีระบบการให้ค าปรึกษาระหว่างแพทย์กับทีมหมอครอบครัว และ  
         ระหว่างทีมหมอครอบครัวกับประชาชน = 0.4 คะแนน  
   4.คลินิกหมอครอบครัวที่เปิดด าเนินการ มีระบบส่งต่อ/ส่งกลับ (Green channel/ 
     Refer back) กับ รพ.แม่ข่าย = 1 คะแนน 
   5.คลินิกหมอครอบครัวที่เปิดด าเนินการ มีการจัดโครงสร้างให้บุคลากรรับผิดชอบ   
     ประชากรในเขตรับผิดชอบของ PCC   = 0.5 คะแนน 
    

วิธีการ
ประเมินผล 

1.ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน PCC  
2.นิเทศ/ประเมิน การด าเนินงาน 

เอกสาร
สนับสนุน 

คู่มือแนวทางการด าเนินงานคลินิกหมอครอบครัว ส าหรับหน่วยบริการ 

รายละเอียด
ข้อมูลพื้นฐาน 

Baseline data หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 2561 2562 

9 ทีม จ านวน 7 9 10  
ชื่อตัวชี้วัด ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster) 
ผู้ใหข้้อมูลทาง
วิชาการ/ 
ผู้ประสานงาน
ตัวช้ีวัด 

นายประวุฒิ พุทธขิน   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
โทรศัพท์ที่ท างาน  0-4552-3250 ต่อ 304    
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 
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หน่วยงาน
ประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล 

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 

ผู้รับผิดชอบการ
รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

นายประวุฒิ พุทธขิน   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
โทรศัพท์ที่ท างาน  0-4552-3250 ต่อ 304    
E-mail: hrdamnat1@gmail.com 
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 
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หมวด Governance Excellence (ยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล) 
แผนที่  11.การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 
โครงการที่ 2. โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ 
ลักษณะ เชิงปริมาณ 
ระดับการวัด อ าเภอ 
ชื่อตัวชี้วัด 8.3 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว 
ค านิยาม การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. หมายถึง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) 

ได้รับการพัฒนาคุณภาพให้ได้มาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลติดดาว  
ที่ก าหนด คือ 5 ดาว 5 ดี โดย 5 ดี ประกอบด้วย บริหารดี ประสานงานดี ภาคีมีส่วนร่วม 
บุคลากรดี บริการดี ประชาชนมีสุขภาพดี  มีเกณฑ์การประเมิน ดังนี้  
   เกณฑ์หมวดที่ 1  การน าองค์กรและการจัดการดี 
   เกณฑ์หมวดที่ 2 การให้ความส าคัญกับประชากรเป้าหมาย ชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
   เกณฑ์หมวดที่ 3 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 
   เกณฑ์หมวดที่ 4 การจัดระบบบริการครอบคลุมประเภทและประชากรทุกกลุ่มวัย 
   เกณฑ์หมวดที่ 5 ผลลัพธ์ 

เกณฑ์เป้าหมาย ปีงบประมาณ 2562 
3 เดือน 6  เดือน 9 เดือน 12 เดือน 

- มีการประชุมชี้แจง
นโยบายและแนวทาง  
การด าเนินงาน  
รพ.สต.ติดดาว  
-แต่งตั้งทีมประเมิน 
พัฒนาระดับจังหวัด/
อ าเภอ 

- ช้ีแจงการด าเนินงาน
และพัฒนาทีมประเมิน
ระดับจังหวดั/ทีม
พัฒนาระดับอ าเภอ 
- รพ.สต.ทุกแห่ง
ประเมินตนเอง 
 

รพ.สต.ทุกแห่ง  
มีการพัฒนาตาม
เกณฑ์คณุภาพเพื่อให้
ผ่านเกณฑ์ รพ.สต. 
ติดดาว  
 

รพ.สต.ผ่านการ
ประเมิน รพ.สต.ติด
ดาว ระดับ 5 ดาว
มากกว่าหรือเท่ากับ 
ร้อยละ 100  
 

 

วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน เน้นการพัฒนา 
คุณภาพระบบบริการสุขภาพและกระบวนการบริการ เพ่ือตอบสนองความต้องการและ 
ความจ าเป็น ด้านสุขภาพของประชาชน เพ่ือให้สอดคล้องกับการพัฒนาเครือข่ายระบบ 
บริการสุขภาพปฐมภูมิ และแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) ให้ 
ครอบคลุมทุกมิติ สามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความต่อเนื่อง 

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในเขตจังหวัดอ านาจเจริญ 77 แห่ง 

วิธีการจัดเก็บ
ข้อมูล 

ส ารวจและประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพติดดาว 
โดยทีมประเมินระดับจังหวัด/อ าเภอ 

แหล่งข้อมูล 1.รายงานผลการด าเนินงาน 
2.ส ารวจและประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพติดดาว 

รายการข้อมูล 1 A   = จ านวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ 
        โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลติดดาว 

รายการข้อมูล 2  B = จ านวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทั้งหมด 
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สูตรค านวณ - 
ระยะเวลา
ประเมินผล  

1.รายงานผลการด าเนินงาน (รอบ 6 เดือน) 
2.รายงานผลจากการประเมิน 1 ครั้ง/ปี (รอบ 12 เดือน ) 

เกณฑ์การ 
ให้คะแนน 
 

เกณฑ์การให้คะแนน รอบที่ 1 ( 6 เดือน) คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
1.รพ.สต.ในเขตรับผิดชอบมีการประเมินตนเองตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว คิดเป็น 100% 
   = 1 คะแนน 
2.รพ.สต.ในเขตรับผิดชอบมีและใช้คู่มือปฏิบัติงาน รพ.สต.จังหวัดอ านาจเจริญ  
  ในการให้บริการ คิดเป็น 100%   = 1 คะแนน 
3.รพ.สต.ในเขตรับผิดชอบมีการคัดเลือกประเด็นปัญหาพื้นที่ส าคัญ (One Tumbol  
  One Project) อย่างน้อย 1 เรื่อง คิดเป็น 100%   = 1 คะแนน 
4.CUP มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา รพ.สต.ติดดาว ระดับอ าเภอ 
   และมีแผนพัฒนา/สนับสนุน (คน เงิน ของ) รพ.สต.ติดดาวของอ าเภอ   = 1 คะแนน 
5.คณะกรรมการพัฒนา รพ.สต.ติดดาวระดับอ าเภอมีการออกเยี่ยม/พัฒนา รพ.สต.ติดดาว    
   เป้าหมายปี 2562 = 1 คะแนน 

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

ระดับ 1   หมายถึง  คะแนนรวมตามเกณฑ์การให้คะแนนข้อ 1-5 เท่ากับ 0.1 – 1 คะแนน 
ระดับ 2   หมายถึง  คะแนนรวมตามเกณฑ์การให้คะแนนข้อ 1-5 เท่ากับ 1.01 – 2 คะแนน 
ระดับ 3   หมายถึง  คะแนนรวมตามเกณฑ์การให้คะแนนข้อ 1-5 เท่ากับ 2.01 – 3 คะแนน 
ระดับ 4   หมายถึง  คะแนนรวมตามเกณฑ์การให้คะแนนข้อ 1-5 เท่ากับ 3.01 – 4 คะแนน 
ระดับ 5   หมายถึง  คะแนนรวมตามเกณฑ์การให้คะแนนข้อ 1-5 เท่ากับ 4.01 - 5  คะแนน 
เกณฑ์การให้คะแนน รอบที่ 2 ( 12 เดือน) 
1.คณะกรรมการพัฒนา รพ.สต.ติดดาวระดับอ าเภอ ออกประเมิน รพ.สต.ติดดาว    
   เป้าหมายปี 2562 คิดเป็น 100% = 2 คะแนน 
2.รพ.สต.เป้าหมายประเมิน รพ.สต.ติดดาว ปี 2562 ผ่านเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว (ประเมิน    
   โดย คกก.ประเมินระดับจังหวัด)   
   2.1 ผ่านเกณฑ์ระดับ 5 ดาว (คะแนนรายหมวดมากกว่า ร้อยละ 80  และ   
        มีคะแนนรวม ร้อยละ 80 ขึ้นไป) = 3 คะแนน 
   2.2 ผ่านเกณฑ์ระดับ 4 ดาว (คะแนนรวม ร้อยละ 70 – 79.99)  = 2 คะแนน 
   2.3 ผ่านเกณฑ์ ระดับ 3 ดาว (คะแนนรายหมวดมากกว่า ร้อยละ 80  และ 
        คะแนนรวม ร้อยละ 60 – 69.99)     = 1 คะแนน 

เกณฑ์การ 
ให้คะแนน (ต่อ) 

หมายเหตุ กรณีมี รพ.สต.เป้าหมายประเมิน รพ.สต.ติดดาว มากกว่า 1 แห่ง ให้น าคะแนน 
แต่ละ รพ.สต. ตาม ข้อ 2.1- 2.3 มารวมกันแล้วหารด้วยจ านวนเป้าหมายประเมิน รพ.สต. 
ติดดาว ปี 2562 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ระดับ 1 ระดับ 2   ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
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ระดับ 1   หมายถึง  คะแนนรวมตามเกณฑ์การให้คะแนนข้อ 1-3 เท่ากับ 0.1-1 คะแนน 
ระดับ 2   หมายถึง  คะแนนรวมตามเกณฑ์การให้คะแนนข้อ 1-3 เทา่กับ 1.01-2 คะแนน 
ระดับ 3   หมายถึง  คะแนนรวมตามเกณฑ์การให้คะแนนข้อ 1-3 เท่ากับ 2.01-3 คะแนน 
ระดับ 4   หมายถึง  คะแนนรวมตามเกณฑ์การให้คะแนนข้อ 1-3 เท่ากับ 3.01-4 คะแนน 
ระดับ 5   หมายถึง  คะแนนรวมตามเกณฑ์การให้คะแนนข้อ 1-3 เท่ากับ 4.01-5  คะแนน 

วิธีการ
ประเมินผล 

1. สสจ. ผลักดันและสร้างความเข้าใจขั้นตอน/กระบวนการ/ความเชื่อมโยงของนโยบาย 
2. รพ.สต.ประเมินตนเองตามเกณฑ์มาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว  
3. ทีมประเมินระดับอ าเภอออกประเมิน รพ.สต.ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว 
   และแจ้งผลการประเมินให้ สสจ. 
4. ทีมประเมินระดับจังหวัดประเมิน รพ.สต.ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว 
5. สรุปผลการประเมินและค านวณอัตราส่วนของ รพ.สต.ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งหมด 

เอกสาร
สนับสนุน 

เกณฑ์มาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 

ชื่อตัวชี้วัด ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว (ต่อ) 
รายละเอียด
ข้อมูลพื้นฐาน 

Baseline data หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 2561 2562 

44.15 ร้อยละ 20 44.15 100  
ผู้ให้ข้อมูลทาง
วิชาการ/ 
ผู้ประสานงาน
ตัวช้ีวัด 

1.นายจักรพันธ์  ค าผาลา เจ้าพนักงานสาธารณสุข  
2.นายประวุฒิ พุทธขิน   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
โทรศัพท์ที่ท างาน  0-4552-3250 ต่อ 304    
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 

หน่วยงาน
ประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล 

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรปูแบบบริการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 

ผู้รับผิดชอบการ
รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

นายประวุฒิ พุทธขิน   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
นายจักรพันธ์  ค าผาลา เจ้าพนักงานสาธารณสุข    
โทรศัพท์ที่ท างาน  0-4552-3250 ต่อ 304    
E-mail: hrdamnat1@gmail.com 
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรปูแบบบริการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 
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ตัวช้ีวัดที่ 9 : ระดับความส าเร็จของการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  
หมวด Promotion, Prevention & Protection Excellence  

(ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ) 
แผนที่ 3. การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
โครงการที่ 2. โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
ระดับการแสดงผล จังหวัด 
ชื่อตัวชี้วัด อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน และอัตรากลุ่มสงสัยป่วยความดัน

โลหิตสูงในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตท่ีบ้าน 
ตัวช้ีวัดย่อย 9.1 อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน 

9.2 อัตรากลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่
บ้าน 

ค านิยาม อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน 
1 กลุ่มเสี่ยงเบาหวาน (Pre-DM) หมายถึง ประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไป ที่มีค่าระดับ FBS 
100 – 125 mg/dl หรือค่าระดับRPG 140-199 mg/dl ในปีที่ผ่านมาในเขตรับผิดชอบ 
2 ผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ หมายถึง ผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวานรายใหม่ใน
ปีงบประมาณ โดยการวินิจฉัยของแพทย์ และได้รับการขึ้นทะเบียนในคลินิกโรคเรื้อรัง 
อัตรากลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน 
1 กลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูง หมายถึง ประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไป ที่ได้รับการคัด
กรองความดันโลหิตสูงและมีค่าระดับความดันโลหิต ≥ 140/90 mmHg ในเขตรับผิดชอบ
และรอการวินิจฉัยของแพทย์ ในปีงบประมาณ 
2 การวัดความดันโลหิตท่ีบ้าน หมายถึง การตรวจวัดความดันโลหิตซ้้าที่บ้าน ตามแนวทาง
การวัดความดันโลหิตที่บ้าน* หลังจากมารับบริการการคัดกรองที่สถานบริการสาธารณสุข
แล้ว 

เกณฑ์เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด 2562 2563 2564 

อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยง
เบาหวาน 

≤ร้อยละ 2.05 
 

≤ร้อยละ 1.95 ≤ร้อยละ 1.85 

อัตราประชากรกลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูง 
ในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน 

≥ร้อยละ 30 ≥ร้อยละ 40 ≥ร้อยละ 50 

 

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือลดผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน 
2. เพ่ือเป็นการยืนยันการวินิจฉัยขั้นต้นผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มสงสัยป่วย 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย 1.ประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไปในเขตรับผิดชอบ ที่ได้รับการคัดกรองว่าเป็นกลุ่มเสี่ยง
เบาหวานในปีงบประมาณทีผ่่านมา type area 1,3 
2.ประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไปในเขตรับผิดชอบ ที่ได้รับการคัดกรองว่าเป็นกลุ่มสงสัยป่วย
ความดันโลหิตสูง ในปีงบประมาณ  type area 1,3 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1.บันทึกผ่านโปรแกรมพ้ืนฐานของหน่วยบริการ และส่งออกข้อมูลตามมาตรฐานข้อมูล 43 
แฟ้ม เข้าส้านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
2.กรณีการวัดความดันโลหิตที่บ้านจัดเก็บข้อมูลผ่านระบบ HDC 
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แหล่งข้อมูล ระบบรายงาน HDC กระทรวงสาธารณสุข 
รายการข้อมูล 1 A1 = จ้านวนประชากรกลุ่มเสี่ยงเบาหวานอายุ 35 ปี ขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบที่ถูกวินิจฉัย

ว่าเป็นผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ และข้ึนทะเบียนในปีงบประมาณ 
รายการข้อมูล 2 B1 = จ้านวนประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน 

ในปีงบประมาณที่ผ่านมา 
รายการข้อมูล 3 A2 = จ้านวนประชากรสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงอายุ 35 ปี ขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบได้รับ

การวัดความดันโลหิตที่บ้าน 
รายการข้อมูล 4 B2 = จ้านวนประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบที่ได้รับการคัดกรองความดัน

โลหิตสูงและเป็นกลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูง ในปีงบประมาณ 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  1.อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน = (A1/B1) x 100 

2.อัตราประชากรกลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูง ในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดัน
โลหิตที่บ้าน = (A2/B2) x 100 

ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 4  หมายเหตุ : ใช้ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม ของปีงบประมาณท่ีวิเคราะห์ 
เกณฑ์การประเมิน :  
ปี 2562 : 

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

อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยง
เบาหวาน 

- - - ≤ร้อยละ 2.05 

อัตราประชากร Pre-DMในเขตรับผิดชอบของปีที่
ผ่านมาได้รับการตรวจน้้าตาลซ้้าและได้รับ
ค้าแนะน้าเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

≥ร้อยละ 30 ≥ร้อยละ 50 ≥ร้อยละ 70 ≥ร้อยละ 90 

อัตราประชากรกลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงใน
เขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน 

- ≥ร้อยละ 10 ≥ร้อยละ 20 ≥ร้อยละ 30 

หมายเหตุ : *ค้าแนะน้าเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างเป็นระบบ 
                  1. งดสูบบุหรี่ และดมควันบุหรี่  
                  2. ถ้าดชันีมวลกายมากกว่า 30.0 กก./ม2 ให้ลดน้้าหนักลง 5% ของน้้าหนักเดิม ภายใน 1 ปีด้วยวิธีการออก
ก้าลังกายและควบคุมการบริโภคอาหาร (โดยเฉพาะการลดเกลือและโซเดียม) 
                  3. งดการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์  

 4. สถานบริการมีรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างชัดเจนอย่างน้อย 1 วิธี 
** วิธีการวัดความดันโลหิตที่บ้าน รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
วิธีการประเมินผล :  ติดตามจากระบบรายงานใน HDC 
ผู้รับผิดชอบการรายงาน
ผลการด าเนินงาน 

นางวรรณศรี จันทรเสนา พยาบาลวิชาชีพช้านาญการ  โทร 095-620-5678 
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หมวด Promotion, Prevention & Protection Excellence  
(ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ) 

แผนที่ 3. การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
โครงการที่ 2. โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
ระดับการแสดงผล จังหวัด 
ชื่อตัวชี้วัด 9.3 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้้าตาลในเลือดได้ดี 
ค้านิยาม ผู้ป่วยโรคเบาหวาน หมายถึง ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวาน และได้รับการ

ขึ้นทะเบียน/ผู้ป่วยโรคเบาหวานอาศัยอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 
ผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้้าตาลในเลือดได้ดี หมายถึง ผู้ป่วยเบาหวานที่มีค่าระดับ
น้้าตาลในเลือด HbA1c ครั้งสุดท้าย น้อยกว่าร้อยละ 7 

เกณฑ์เป้าหมาย มากกว่าร้อยละ 40 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ผู้ป่วยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนโรคเบาหวาน และผู้ป่วยโรคเบาหวานอาศัยอยู่ในพ้ืนที่

รับผิดชอบทั้งหมด 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล บันทึกผ่านโปรแกรมพ้ืนฐานของหน่วยบริการ และส่งออกข้อมูลตามมาตรฐานข้อมูล 43 

แฟ้ม เข้าส้านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
แหล่งข้อมูล 1. ระบบรายงาน HDC กระทรวงสาธารณสุข 

2. ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัด รวบรวม สรุปและวิเคราะห์สถานการณ์การเข้าถึงใน
ภาพรวมของจังหวัด      

รายการข้อมูล 1 A1 = จ้านวนผู้ป่วยเบาหวานในเขตรับผิดชอบ ที่ควบคุมระดับน้้าตาลในเลือดได้ดี 
A2 = จ้านวนผู้ป่วยเบาหวานที่ขึ้นทะเบียน และมารับบริการทั้งหมด 

รายการข้อมูล 2 B1 = จ้านวนผู้ป่วยเบาหวานในเขตรับผิดชอบทั้งหมด 
B2 = จ้านวนผู้ป่วยเบาหวานที่ข้ึนทะเบียน และมารับบริการทั้งหมด 

สูตรค้านวณตัวชี้วัด   (A1/B1) x 100 

ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 4  หมายเหตุ : ใช้ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม ของปีงบประมาณท่ีวิเคราะห์ 
เกณฑ์การประเมิน : ปี 2562 : 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
≥ร้อยละ 45 ≥ร้อยละ 90 ≥ร้อยละ 90 ≥ร้อยละ 90 

 

วิธีการประเมินผล :  ติดตามจากระบบรายงานใน HDC 
A1 : จ้านวนผู้ป่วยเบาหวานที่ ได้รับการวินิจฉัยจากแฟ้ม DIAGNOSIS_OPD, 
DIAGNOSIS_IPD, CHRONIC รหัส ICD - 10 3 หลักขึ้นต้นด้วย E10-E14 ที่อยู่อาศัยในเขต
พ้ืนที่รับผิดชอบ PERSON.TYPE AREA IN (“1”, “3”) 
1 (มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ และอยู่จริง) , 3 (มาอาศัยอยู่ในเขต
รับผิดชอบ แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ) และ PERSON.DISCHARGE = “9”            
(ไม่จ้าหน่าย) PERSON.NATION = “099” (สัญชาติไทย) และได้รับการตรวจ HbA1C 
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(LABFU.LABTEST = “0531601”) ระดับ HbA1C ครั้งสุดท้ายน้อยกว่าร้อยละ 7 ใช้ข้อมูล
จาก LABFU.LABRESULT 
A2 : จ้านวนผู้ป่วยเบาหวานขึ้นทะเบียนที่มารับบริการ จากแฟ้ม CHRONICFU ใน
ปีงบประมาณของหน่วยบริการ ที่ ได้รับการตรวจ HbA1C (LABFU.LABTEST= 
“0531601”) ระดับ HbA1C ครั้ งสุดท้ายน้อยกว่าร้อยละ 7 ใช้ข้อมูลจาก 
LABFU.LABRESULT 
B1 : จ้านวนผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการวินิจฉัยจากแฟ้ม DIAGNOSIS_OPD, 
DIAGNOSIS_IPD, CHRONIC รหัส ICD-10 3 หลักขึ้นต้นด้วย E10 – E14 ที่อยู่อาศัยในเขต
พ้ืนที่รับผิดชอบ PERSON.TYPE AREA IN (“1” , “3”) 
1 (มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบและอยู่จริง) , 3 (มาอาศัยอยู่ในเขต
รับผิดชอบ แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขต) 
B2 : จ้านวนผู้ป่วยเบาหวานที่ขึ้นทะเบียนและมารับบริการทั้งหมดจากแฟ้มCHRONICFU ใน
ปีงบประมาณของหน่วยบริการ 

ผู้รับผิดชอบการรายงาน
ผลการด้าเนินงาน 

นางวรรณศรี จันทรเสนา พยาบาลวิชาชีพช้านาญการ โทร 095-620-5678 
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หมวด Promotion, Prevention & Protection Excellence  
(ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ) 

แผนที่ 3. การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
โครงการที่ 2. โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
ระดับการแสดงผล จังหวัด 
ชื่อตัวชี้วัด 9.4 ร้อยละของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดี 
ค านิยาม ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง หมายถึง ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูง

และได้รับการขึ้นทะเบียน 
ผู้ป่วยควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดี หมายถึง ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่มีระดับ
ความดันโลหิต 2 ครั้งสุดท้ายติดต่อกัน ‹ 140/90 1mmHg ในช่วงปีงบประมาณ 

เกณฑ์เป้าหมาย มากกว่าร้อยละ 50 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ผู้ป่วยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนโรคความดันโลหิตสูง และผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงอาศัยอยู่

ในพ้ืนที่รับผิดชอบทั้งหมด 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล บันทึกผ่านโปรแกรมพ้ืนฐานของหน่วยบริการ และส่งออกข้อมูลตามมาตรฐานข้อมูล 43 

แฟ้ม เข้าส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
แหล่งข้อมูล 1. ระบบรายงาน HDC กระทรวงสาธารณสุข 

2. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด รวบรวม สรุปและวิเคราะห์สถานการณ์การเข้าถึงใน
ภาพรวมของจังหวัด      

รายการข้อมูล 1 A1 = จ านวนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ในเขตรับผิดชอบที่ควบคุมระดับความดันโลหิต 
ได้ด ี
A2 = จ านวนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียน และมารับบริการที่ควบคุมระดับ
ความดันโลหิตได้ดี 

รายการข้อมูล 2 B1 = จ านวนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ในเขตรับผิดชอบทั้งหมด 
B2 = จ านวนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ที่ข้ึนทะเบียน และมารับบริการทั้งหมด 

สูตรค านวณตัวชี้วัด   (A1/B1) x 100 

ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 4  หมายเหตุ : ใช้ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม ของปีงบประมาณท่ีวิเคราะห์ 
เกณฑ์การประเมิน : ปี 2562 : 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
≥ร้อยละ 50 ≥ร้อยละ 90 ≥ร้อยละ 90 ≥ร้อยละ 90 

 

วิธีการประเมินผล :  ติดตามจากระบบรายงานใน HDC 
A1 : จ านวนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตที่ได้รับการวินิจฉัยจากแฟ้ม DIAGNOSIS_OPD, 
DIAGNOSIS_IPD, CHRONIC รหัส ICD - 10 3 หลักขึ้นต้นด้วย E10-E14 ที่อยู่อาศัยในเขต
พ้ืนที่รับผิดชอบ PERSON.TYPE AREA IN (“1”, “3”) 
1 (มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ และอยู่จริง) , 3 (มาอาศัยอยู่ในเขต
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รับผิดชอบ แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ) และ PERSON.DISCHARGE = “9”            
(ไม่จ าหน่าย) PERSON.NATION = “099” (สัญชาติไทย) และโลหิต 2 ครั้งสุดท้ายติดต่อกัน
ใช้ข้อมูลจาก CHRONICFU (CHRONICFU.SBP BETWEEN 50 mmHg and 139 mmHg), 
(CHRONICFU.DBP BETWEEN 50 mmHg and 89 mmHg) 
A2 : จ านวนผู้ป่วยเบาหวานขึ้นทะเบียนที่มารับบริการ จากแฟ้ม CHRONICFU ใน
ปีงบประมาณของหน่วยบริการ ที่ได้รับการวัดระดับความดันโลหิต 2 ครั้งสุดท้ายติดต่อกันใช้
ข้อมูลจาก CHRONICFU (CHRONICFU.SBP BETWEEN 50 mmHg and 139 mmHg), 
(CHRONICFU.DBP BETWEEN 50 mmHg and 89 mmHg) 
B1 : จ านวนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ได้รับการวินิจฉัยจากแฟ้ม DIAGNOSIS_OPD, 
DIAGNOSIS_IPD, CHRONIC รหัส ICD-10 3 หลักขึ้นต้นด้วย E10 – E14 ที่อยู่อาศัยในเขต
พ้ืนที่รับผิดชอบ PERSON.TYPE AREA IN (“1” , “3”) 
1 (มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบและอยู่จริง) , 3 (มาอาศัยอยู่ในเขต
รับผิดชอบ แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขต) 
B2 : จ านวนผู้ป่วยโรความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนและมารับบริการทั้งหมดจากแฟ้ม
CHRONICFU ในปีงบประมาณของหน่วยบริการ 

ผู้รับผิดชอบการรายงาน
ผลการด าเนินงาน 

นางวรรณศรี จันทรเสนา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โทร 095-620-5678 
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หมวด Service Excellence (ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ) 
แผนที่ 6. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการที่ 12. โครงการการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไต 
ระดับการแสดงผล จังหวัด เขต และ ประเทศ  
ชื่อตัวชี้วัด 9.5 ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr 
ค านิยาม  CKD = ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง 

 eGFR = estimated glomerular filtration rate (อัตราการกรองของไตที่ได้
จากการค านวณจากค่า serum creatinine ของผู้ป่วย ตามสมการ CKD-EPI) 

เกณฑ์เป้าหมาย :  
ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 

66% 66% 66% 
 

วัตถุประสงค์  เพ่ือใช้ประเมินผลส าเร็จที่เป็นภาพรวมของการชะลอความเสื่อมของไตในผู้ป่วยโรคไต
เรื้อรัง (CKD) ที่เกิดจากผลการด าเนินการของหลายๆมาตรการรวมกัน 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย  ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง Stage 3-4 ตอนเริ่มประเมิน สัญชาติไทยที่มารับบริการที่
โรงพยาบาล และ ได้รับการตรวจ creatinine และ มีผล eGFR ≥ 2 ค่า ใน
ปีงบประมาณ 

 ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง Stage 3-4 หมายถึง ผู้ป่วยจากแฟ้ม DIAGNOSIS_OPD ที่มี
รหัสโรคเป็น   

1. N183-184 หรือ  
2. N189,E102, E112, E122, E132, E142 ,I12, I13, I151, N083, N02, N03, 

N04, N05, N06, N07, N08, N11, N13, N14, N20, N21, N22, N23 ที่มี 
eGFR น้อยกว่า 60 แต่ มากกว่าหรือเท่ากับ 15 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล  การตรวจติดตาม eGFR ของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง Stage 3 ควรตรวจอย่างน้อยทุก 
6 เดือน และ ใน ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง Stage 4 ควรตรวจอย่างน้อยทุก 4 เดือน 

 โรงพยาบาลส่งข้อมูล eGFR เข้ามายังระบบฐานข้อมูลมาตรฐาน (43 แฟ้ม) และ 
HDC ค านวณผลตาม scrip ที่ตั้งไว้ในระบบ HDC แบบ real time 

แหล่งข้อมูล HDC 
รายการข้อมูล 1 A = จ านวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง Stage 3-4 ตอนเริ่มประเมิน สัญชาติไทยที่มารับบริการที่

โรงพยาบาลได้รับการตรวจ creatinine และ มีผล eGFR ≥ 2 ค่า และมีค่าเฉลี่ยการ
เปลี่ยนแปลง < 4 

รายการข้อมูล 2 B = จ านวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง Stage 3-4 ตอนเริ่มประเมิน สัญชาติไทยที่มารับบริการที่
โรงพยาบาลได้รับการตรวจ creatinine และ มีผล eGFR ≥ 2 ค่า 

สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ปีละ 1 ครั้ง (แต่สามารถดูผลผ่าน HDC ที่มีการประเมินผลตลอดปีแบบ real time) 
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เกณฑ์การประเมิน :  
ปี 2562: 

ปี 2563: 

ปี 2564: 

 
หมายเหตุ : ไม่ควรใช้ประเมินใน scale ที่เล็กกว่าจังหวัด เนื่องจาก รพ.แต่ละระดับดูแลผู้ป่วยที่มีความรุนแรงต่างกัน ซึ่งจะ
มีอัตราความเสื่อมของไตต่างกัน 

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

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

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

วิธีการประเมินผล :  ประเมินผลได้แบบ real time ผ่านระบบ HDC เนื่องจากเป็นอัตราส่วนความส าเร็จต่อ
จ านวนผู้ป่วย CKD ที่มารับบริการ ณ เวลานั้นๆ แต่เพ่ือความครอบคลุมของผู้มาใช้บริการ
จริงในภาพรวมของปี จึงควรประเมินผลช่วงสิ้นปีงบประมาณซึ่งเป็นช่วงที่มีผู้ป่วยมาใช้
บริการสะสมมากที่สุด 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 

นางวรรณศรี จันทรเสนา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โทร 095-620-5678 
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ตัวช้ีวัดที่ 10 : ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน FDA Guard 

หมวด ยุทธศาสตร์ที่ 1 Promotion & Prevention Excellence  
(ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ) 

แผนที่ 3. การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
โครงการที่ โครงการ FDA Guard Amnat Charoen ปีงบประมาณ 2562 
ลักษณะ Leading Indicator 
ระดับการวัดผล อ าเภอ/ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานโครงการ FDA Guard Amnat Charoen  

ปีงบประมาณ 2562  
1. ร้อยละของอาหารกลุ่มเสี่ยงตามพ้ืนที่ได้รับการตรวจเฝ้าระวังสารปนเปื้อน  
   (บอแรกซ์ ฟอร์มาลิน ฟอกขาว กันรา) 
2. ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
3. ร้อยละฉลากผลิตภัณฑ์สุขภาพในร้านช าที่ได้รับการตรวจสอบ 
4. ร้อยละของการโฆษณาด้านสุขภาพทางสื่อวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับการตรวจสอบ   
5. ร้อยละของการด าเนินโครงการแก้ไขปัญหาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในพ้ืนที่  
6. ร้อยละของอาหารสดและอาหารแปรรูปมีความปลอดภัย 

ค านิยาม 1. อาหารสด หมายถึง อาหารที่ยังไม่ผ่านการแปรรูป ที่น ามาเป็นวัตถุดิบในการปรุงประกอบ
อาหาร เช่น ผัก ผลไม้ และเนื้อสัตว์ (เนื้อวัว เนื้อหมูสด) เป็นต้น 
2. อาหารสดมีความปลอดภัย หมายถึง ผัก ผลไม้ ต้องไม่มีการตกค้างของสารเคมีก าจัดศัตรูพืช 
ไม่มีสารปนเปื้อน (บอแรกซ์ ฟอร์มาลิน สารฟอกขาว และสารกันรา) และเนื้อสัตว์สด (เนื้อวัวสด 
หรือเนื้อหมูสด) ต้องไม่มีการตกค้างจากสารเร่งเนื้อแดง 
3. อาหารแปรรูป หมายถึง อาหารที่ผ่านกระบวนการที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะ
ของอาหารไปแล้ว หรืออาหารที่ผสมกับส่วนผสมอ่ืน ๆ หรือหมายถึง อาหารสดที่แปรรูป ท าให้
แห้ง หรือหมักดอง หรือในรูปอ่ืนๆ รวมทั้งที่ใช้สารปรุงแต่งอาหาร ได้แก่ ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ 
ผลิตภัณฑ์จากแป้ง (เส้นก๋วยเตี๋ยวชนิดเส้นสด เส้นบะหมี่/เก๊ียว/ขนมจีน) และน้ ามันทอดซ้ า  
4. อาหารแปรรูปมีความปลอดภัย หมายถึง ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์จากแป้ง (เส้น
ก๋วยเตี๋ยวชนิดเส้นสด เส้นบะหมี่/เกี๊ยว/ขนมจีน)  และน้ ามัน ต้องมีคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 
5.อาหารกลุ่มเสี่ยง หมายถึง อาหารที่ยังไม่ผ่านการแปรรูป ที่น ามาเป็นวัตถุดิบในการปรุง
ประกอบอาหาร ที่เป็นปัญหาของจังหวัดอ านาจเจริญ  เช่น บอแรกซ์ ฟอร์มาลิน สารฟอกขาว 
และสารกันรา 
6. ผลิตภัณฑ์สุขภาพ หมายถึง ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ก ากับ
ดูแล 8 ประเภท ได้แก่  อาหาร ยา เครื่องมือแพทย์  เครื่องส าอาง  วัตถุอันตราย(ที่ใช้ในบ้านเรือน
หรือทางการสาธารณสุข)  วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท  ยาเสพติดให้โทษ  และสารระเหย  
      การตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด หมายถึง การทดสอบด้วย
ชุดทดสอบโดยเจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่และรายงานผลการตรวจสอบให้กลุ่มงาน คบส. สสจ. ในเวลาที่
ก าหนด 
7. โฆษณาด้านสุขภาพ หมายถึง การโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  การโฆษณาสถานพยาบาล ทางสื่อสถานีวิทยุหรือเคเบิ้ล
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ทีวี / วิทยุกระจายเสียงที่ตั้งของสถานีอยู่ในพ้ืนที่ รพ.สต. หรือในจังหวัดอ านาจเจริญ   
8. การตรวจสอบโฆษณาด้านสุขภาพทางส่ือวิทยุกระจายเสียง  หมายถึง  การบันทึกเทป
โฆษณาด้านสุขภาพทางสื่อวิทยุกระจายเสียงในพ้ืนที่ หรือหากไม่มีให้เฝ้าระวังสถานีวิทยุใกล้เคียง
ตามแนวทางที่ก าหนด โดย รพ.สต.แห่งละ 1 ครั้งต่อปี และส่งเทปบันทึกเสียงให้กลุ่มงาน คบส. 
สสจ. ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
9. การด าเนินโครงการแก้ไขปัญหาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในพื้นที่ 
หมายถึง  การด าเนินงานที่สอดคล้องกับการแกป้ัญหาในพ้ืนที่ ต้ังแต่การก าหนดปัญหา แผนการ
ด าเนินงาน วิธีด าเนินงาน  และสรุปผลการด าเนินงานตามแบบที่ก าหนด ด าเนินโครงการในพ้ืนที่
อ าเภอละ 1 โครงการต่อปีงบประมาณ 
10. การตรวจสอบฉลากผลิตภัณฑ์สุขภาพในร้านช า หมายถึง การตรวจสอบฉลากยา อาหาร 
เครื่องส าอาง วัตถุอันตรายในร้านช าตามแนวทางท่ีก าหนด 
 

เกณฑ์เป้าหมาย : ปีงบประมาณ 2562  
 

ตัวช้ีวัดที่ 1 ร้อยละของอาหารกลุ่มเสี่ยงตามพ้ืนที่ได้รับการตรวจเฝ้าระวังสารปนเปื้อน (บอแรกซ์ ฟอร์มาลิน ฟอกขาว กันรา) 
 

จ านวนเป้าหมายในการเก็บตัวอย่างเพ่ือตรวจสอบสารปนเปื้อน  
สารปนเปื้อน อ.เมือง อ.เสนางคนิคม อ.ปทมุราชวงศา อ.ชานมุาน อ.หวัตะพาน อ.ลืออ านาจ อ.พนา รวม 

1. บอแรกซ์ 276 96 132 108 132 120 60 924 
2.ฟอร์มาลิน  115 40 55 45 55 50 25 385 
3.สารโซเดียม
ไฮโดรซลัไฟล ์

276 96 132 108 132 120 60 924 

4.กรดซาลิกซิลิก 276 96 132 108 132 120 60 924 
หมายเหตุ  : 1. ต้องด าเนินการตรวจสอบสารปนเปื้อนครบถ้วนทุกรายการทั้ง 4 สาร  
                2 .พื้นที่ต้องด าเนินการจัดซื้อชุดทดสอบสารปนเปื้อนดงักล่าวให้เพียงพอต่อการด าเนินงาน 
                3. พื้นทีด่ าเนินการจัดสรรงบประมาณเพื่อซื้อตัวอย่าง 
 

ตัวช้ีวัดที่ 2 ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 

 

จ านวนผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
ชื่อผลิตภัณฑ์ อ.เมือง อ.เสนางคนิคม อ.ปทุมราชวงศา อ.ชานุมาน อ.หัวตะพาน อ.ลืออ านาจ อ.พนา รวม 

1.ยาแผนโบราณหรือผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารที่สงสัย 

23 8 11 9 11 10 5 77 

2.เครื่องส าอางกลุม่เสีย่ง 23 8 11 9 11 10 5 77 
หมายเหตุ : 1.พื้นที่แต่ละแห่งต้องจัดซื้อชุดทดสอบเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานและด าเนินการจัดสรรงบประมาณเพื่อซื้อตัวอยา่ง 
                  2.พื้นที่ตรวจวิเคราะหโ์ดยใช้ชุดทดสอบเบื้องต้นและส่งตัวอยา่งวเิคราะห์ซ้ า (กรณีพบสารปนเปื้อน)   

ตัวช้ีวัดที่ 3 ร้อยละฉลากผลิตภัณฑ์สุขภาพในร้านช าที่ได้รับการตรวจสอบ 
 

จ านวนเป้าหมายในการตรวจสอบฉลากผลิตภัณฑ์สุขภาพในร้านช า  
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ อ.เมือง อ.เสนางคนิคม อ.ปทุมราชวงศา อ.ชานุมาน อ.หัวตะพาน อ.ลืออ านาจ อ.พนา รวม 

1.ยา/ยาแผนโบราณ 200 100 100 100 100 100 100 800 
2.เครื่องส าอาง 200 100 100 100 100 100 100 800 
3.วัตถุอันตราย 50 25 25 25 25 25 25 200 
4.อาหาร 300 150 150 150 150 150 150 1,200 
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ข้อมูลจ านวนเป้าหมายร้านช าในปีงบประมาณ 2561  
จ านวนร้านช า

คุณภาพ 
อ.เมือง อ.เสนางคนิคม อ.ปทุมราชวงศา อ.ชานุมาน อ.หัวตะพาน อ.ลืออ านาจ อ.พนา รวม 

เป้าหมาย(แห่ง) 50 22 24 23 31 24 8 182 
. 

ตัวช้ีวัดที่ 4 ร้อยละของการโฆษณาด้านสุขภาพทางสื่อวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับการตรวจสอบ   
 

จ านวนสถานีวิทยุในพ้ืนท่ีจังหวัดอ านาจเจรญิและจ านวนเป้าหมายในการตรวจสอบโฆษณาด้านสุขภาพทางสื่อวิทยุกระจายเสียง 
รายการ อ.เมือง อ.เสนางคนิคม อ.ปทุมราชวงศา อ.ชานุมาน อ.หัวตะพาน อ.ลืออ านาจ อ.พนา รวม 

จ านวนสถานี
วิทยใุนพืน้ที ่

20 1 3 0 2 2 1 29 

จ านวนเร่ือง  23 8 11 9 11 10 5 77 
 

ตัวช้ีวัดที่ 5 ร้อยละของการด าเนินการโครงการแก้ไขปัญหาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในพ้ืนที่ 
 

 

รายการ อ.เมือง อ.เสนางคนิคม อ.ปทุมราชวงศา อ.ชานุมาน อ.หัวตะพาน อ.ลืออ านาจ อ.พนา รวม 

จ านวนโครงการ 1 1 1 1 1 1 1 7 
. 

ตัวช้ีวัดที่ 6 ร้อยละของอาหารสดและอาหารแปรรูปมีความปลอดภัย   
 

6.1 จ านวนตัวอย่างเนื้อสัตว์สดที่ส่งตรวจคุณภาพที่ Mobile Unit For Food Safety 
รายการ อ.เมือง อ.เสนางคนิคม อ.ปทุมราชวงศา อ.ชานุมาน อ.หัวตะพาน อ.ลืออ านาจ อ.พนา รวม 

จ านวนตวัอยา่ง 20 2 5  2 7 4   2 42 
 
จ านวนเขียงเนื้อสัตว์ จากข้อมูลปีงบประมาณ 2561 

รายการ อ.เมือง อ.เสนางคนิคม อ.ปทุมราชวงศา อ.ชานุมาน อ.หัวตะพาน อ.ลืออ านาจ อ.พนา รวม 
จ านวนเขยีง 13 2 5  2 7 4   2 35 

 
6.2 จ านวนตัวอย่างผักและผลไม้ส่งตรวจคุณภาพที่ Mobile Unit For Food Safety 

รายการ อ.เมือง อ.เสนางคนิคม อ.ปทุมราชวงศา อ.ชานุมาน อ.หัวตะพาน อ.ลืออ านาจ อ.พนา รวม 
โครงการโรงพยาบาลอาหาร
ปลอดภัย 

20 20 20 20 20 20 20 140 

ผักและผลไม้จากตลาด 
หรือแหล่งจ าหน่ายในชุมชน 

261 82 117 93 117 104 46 820 

รวม 281 102 137 113 137 124 66 960 
หมายเหตุ : ปี 2562 เป้าหมายยังไม่ได้แยกว่าโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยจะตรวจ TM เช่นเดียวกันกับปี 2561 
 

 

6.3 จ านวนตัวอย่างทีต่รวจคุณภาพด้วยชุดทดสอบโดยพื้นท่ี 
ชื่อผลิตภัณฑ์ อ.เมือง อ.เสนางคนิคม อ.ปทุมราชวงศา อ.ชานุมาน อ.หัวตะพาน อ.ลืออ านาจ อ.พนา Iรวม 
น้ ามันทอดซ้ า 50 20 20 20 20 20 20 170 

 

6.4 จ านวนตัวอย่างทีส่่งตรวจเกลือไอโอดีน ณ แหล่งจ าหน่ายในชุมชน Mobile Unit For Food Safety 
ชื่อผลิตภัณฑ์ อ.เมือง อ.เสนางคนิคม อ.ปทุมราชวงศา อ.ชานุมาน อ.หัวตะพาน อ.ลืออ านาจ อ.พนา Iรวม 

เกลือ 12 7 7 7 7 7 3 50 
หมายเหตุ ต้องด าเนินการให้ครบถ้วนทุกรายการ 
 

วัตถุประสงค์ 1.เพ่ือให้ผู้บริโภคได้รับอาหารที่มีความปลอดภัยเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
2.เพ่ือให้ผู้บริโภคได้รับผลิตภัณฑ์สุขภาพมีความปลอดภัยตามมาตรฐานที่ก าหนด 
3.เพ่ือให้ผู้บริโภคได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง 
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ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

1.ผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหารแปรรูปที่จ าหน่ายในจังหวัดอ านาจเจริญ 
2.ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่จ าหน่ายในจังหวัดอ านาจเจริญ 
3.สื่อโฆษณาทางวิทยุกระจายเสียงที่ด าเนินการในจังหวัดอ านาจเจริญ 
4.ร้านช าหรือร้านสะดวกซ้ือในพื้นที่จังหวัดอ านาจเจริญ 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล คณะกรรมการ ด าเนินงาน FDA guard แต่ละอ าเภอ รวบรวมการด าเนินงานตามแบบรายงาน
ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัด  และส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบันทึกข้อมูลตามแบบฟอร์ม
การรายงานผลในระบบ Dashboard ของกระทรวงสาธารณสุข รายงานทุกเดือน / ทุกไตรมาส 
โดยเก็บรวบรวมข้อมูลรายงาน ดังนี้ 
1.แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจสารปนเปื้อนในอาหารกลุ่มเสี่ยง 
2.แบบรายงานการตรวจสอบฉลากผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
3.แบบรายงานการบันทึกเสียงโฆษณาด้านสุขภาพในสถานีวิทยุกระจายเสียง  
4.สรุปรายงานโครงการแก้ไขปัญหาด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในพ้ืนที่ 
5.สรุปผลการด าเนินงาน FDA Guard  Amnat Charoen ปีงบประมาณ 2562 
 

 

การเฝ้าระวังสถานการณ์การตกค้างของสารเคมีก าจัดศัตรูพืชในผักและผลไม้สด  
ด าเนินการโดยส านักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ร่วมกับหน่วยเคลื่อนที่เพื่อความ 
ปลอดภัยด้านอาหาร (Mobile Unit for Food Safety)  
1. สสจ. และหน่วยเคลื่อนที่ฯ ด าเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างผักและผลไม้สด ณ สถานที่จ าหน่าย 
(ตลาดสด ตลาดนัด ซุปเปอร์มาเก็ต) ตรวจวิเคราะห์เบื้องต้น (Screen Test) ด้วยชุดทดสอบ
เบื้องต้น GT-Test Kit ทดสอบสารเคมีก าจัดศัตรูพืชตกค้าง 2 กลุ่ม คือ กลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต
และกลุ่มคาร์บาเมต ตามรายการในเอกสารแนบตัวชี้วัด 1-2 
2. หน่วยเคลื่อนที่ฯ จังหวัดอ านาจเจริญ รายงานผลการส ารวจสถานการณ์การตกค้างของสารเคมี
ก าจัดศัตรูพืช ณ สถานที่จ าหน่าย ด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น GT-Test Kit โดย 

1) รายงานผลงานให้กับส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตามเขตพ้ืนที่เพ่ือทราบสถานการณ์ 
2.ส านักงานสาธารณสุขรายงานผลการตรวจให้กับพ้ืนที่ระดับอ าเภอและระดับ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลได้ทราบสถานการณ์ 
3. กรณีที่ผลการตรวจวิเคราะห์ด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น GT-Test Kit พบว่า ไม่ผ่านมาตรฐานให้ 
สสจ. ลงพ้ืนที่เพ่ือติดตามตรวจสอบและด าเนินการแก้ไขปัญหา 
4. สสจ. ลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บตัวอย่างซ้ า ณ สถานที่จ าหน่ายแห่งเดิม และสุ่มเก็บตัวอย่างชนิดของผัก
และผลไม้สดดังกล่าวตรวจวิเคราะห์สารเคมีก าจัดศัตรูพืชตกค้าง ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
หรือศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
5. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบันทึกข้อมูลรายงานผลการส ารวจสถานการณ์การตกค้ างของ
สารเคมีก าจัดศัตรูพืช ณ สถานที่จ าหน่าย ด้วยชุดทดสอบเบื้องต้นและผลการตรวจวิเคราะห์ทาง
ห้องปฏิบัติการ ในระบบ Dashboard ของกระทรวงสาธารณสุข รายงานทุกไตรมาส 
 

การตรวจเฝ้าระวังสารเร่งเนื้อแดง 
1. หน่วยเคลื่อนที่เพ่ือความปลอดภัยด้านอาหาร Mobile unit ด าเนินการเก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์สด 
ณ สถานที่จ าหน่าย ตรวจวิเคราะห์ด้วยชุด ทดสอบเบื้องต้น  
2.รายงานผลการส ารวจสถานการณ์การปลอมปนสารเร่งเนื้อแดงใน เนื้อสัตว์สด ณ สถานที่
จ าหน่าย ด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น และรายงานผลงานให้กับ 1) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตาม
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เขตพ้ืนที่เพ่ือทราบสถานการณ์ 2) บันทึกข้อมูลการตรวจวิเคราะห์เข้าระบบฐานข้อมูล Mobile 
Unit for Food Safety 
 

การตรวจสอบน้ ามันทอดซ้ า 
ตรวจเฝ้าระวังน้ ามันทอดอาหาร ได้แก่ วัตถุดิบน้ ามัน และ น้ ามัน ขณะทอด ณ แหล่งจ าหน่าย 
ด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น   
 

แหล่งข้อมูล ส่วนเขต : Mobile Unit for Food Safety 
ส่วนจังหวัด : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ  
ส่วนพ้ืนที่ :  สาธารณสุขอ าเภอ โรงพยาบาลชุมชน  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

รายการข้อมูล 1 A = จ านวนของผลิตภัณฑ์ที่ได้ด าเนินการ 
รายการข้อมูล 2 B = จ านวนของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดตามเป้าหมายที่ก าหนด 
สูตรค านวณตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของอาหารกลุ่มเสี่ยงตามพื้นที่ได้รับการตรวจเฝ้าระวังสารปนเปื้อน  

   (บอแรกซ์ ฟอร์มาลิน ฟอกขาว กันรา) 
A = จ านวนของอาหารกลุ่มเสี่ยงทีไ่ด้รับการตรวจสารปนเปื้อน 
B = จ านวนของอาหารกลุ่มเสี่ยงทั้งหมดตามเป้าหมายที่ก าหนด 
สูตรค านวณตัวชี้วัดที่ 1 = (A/B) x 100 

สูตรค านวณตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
A = จ านวนของผลิตภัณฑ์สุขภาพทีไ่ด้รับการตรวจสอบตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
B = จ านวนของผลิตภัณฑ์สุขภาพทั้งหมดตามเป้าหมายที่ก าหนด 
สูตรค านวณตัวชี้วัดที่ 2 = (A/B) x 100 

สูตรค านวณตัวชี้วัดที ่3 ร้อยละฉลากผลิตภัณฑ์สุขภาพในร้านช าที่ได้รับการตรวจสอบ 
A = จ านวนของฉลากผลิตภัณฑ์สุขภาพในร้านช าที่ได้รับการตรวจสอบ 
B = จ านวนของฉลากผลิตภัณฑ์สุขภาพในร้านช าตามเป้าหมายที่ก าหนด 
สูตรค านวณตัวชี้วัดที่ 3 = (A/B) x 100 

สูตรค านวณตัวชี้วัดที ่4 ร้อยละของการโฆษณาด้านสุขภาพทางส่ือวิทยุกระจายเสียงท่ีได้รับการตรวจสอบ 
A = จ านวนของการโฆษณาด้านสุขภาพทางสื่อวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับการตรวจสอบ 
B = จ านวนของการโฆษณาด้านสุขภาพทางสื่อวิทยุกระจายเสียงตามเป้าหมายที่ก าหนด 
สูตรค านวณตัวชี้วัดที่ 4 = (A/B) x 100 

สูตรค านวณตัวชี้วัดที ่5 ร้อยละของการด าเนินการโครงการแก้ไขปัญหาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพใน
พื้นที่  
A = จ านวนโครงการฯ ที่ด าเนินการ 
B = จ านวนโครงการฯทั้งหมดตามเป้าหมายที่ก าหนด 
สูตรค านวณตัวชี้วัดที่ 5 = (A/B) x 100 

สูตรค านวณตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละของอาหารสดและอาหารแปรรูปมีความปลอดภัย 
A = จ านวนอาหารสดและอาหารแปรรูปที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์ 
B = จ านวนอาหารสดและอาหารแปรรูปทั้งหมดตามเป้าหมายที่ก าหนด 
สูตรค านวณตัวชี้วัดที่ 6 = (A/B) x 100 
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วิธีการประเมินผล :  ระดับความส าเร็จ 
ระดับ 0 : คะแนนรวม 0 - <30 คะแนน  
ระดับ 1 : คะแนนรวม 30 - 49 คะแนน 
ระดับ 2 : คะแนนรวม 50 - 59 คะแนน 
ระดับ 3 : คะแนนรวม 60 - 69 คะแนน 
ระดับ 4 : คะแนนรวม 70 - 79 คะแนน 
ระดับ 5 : คะแนนรวม  80-100 คะแนน 

เอกสารสนับสนุน :  - 
รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน Baseline data ระดับความส าเร็จ 

ผลการด าเนินงานในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561* 2562 2563 
อ าเภอเมือง 0-5 5   

อ าเภอชานุมาน 0-5 5   

อ าเภอปทุมราชวงศา 0-5 5   

อ าเภอพนา 0-5 5   

อ าเภอเสนางคนิคม 0-5 5   

อ าเภอหัวตะพาน 0-5 5   

อ าเภอลืออ านาจ 0-5 5   

หมายเหตุ: *ผลการด าเนินงานตลอดปีงบประมาณ 
ผู้ให้ข้อมูลทาง
วิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

คบส. สสจ.อ านาจเจริญ  
1.นายอภิชาติ รุ่งเมฆารัตน์  เภสัชกรเชี่ยวชาญ 
2. นางสาววิริยา คณารักษ์ เภสัชกรช านาญการ 
3.นางพัทยา หวังสุข  เภสัชกรช านาญการ 
4.นางสาววรรณพร  ปริญญาสกุลวงศ์   เภสัชกรช านาญการ 
5. นางสาวอัญชลินทร์ พรสินธุเศรษฐ เภสัชกรปฏิบัติการ 
6.นางสาวศิริวรรณ วันหลัง  เภสัชกรปฏิบัติการ 
7.นางสาวศิรินทิพย์ ตะวงศ์  เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 

หน่วยงานประมวลผล
และจัดท าข้อมูล 

คณะท างานระดับอ าเภอ/ระดับต าบล/ FDA Guard Amnat Charoen /คบส. สสจ.อ านาจเจริญ  
 

ผู้รับผิดชอบการ
รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

คบส. สสจ.อ านาจเจริญ 
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หมายเหตุ : 

ตัวช้ีวัดย่อย น้ าหนัก
คะแนน 

ranking (%) 

เป้าหมายปี 2562 หมายเหตุ 

1.ร้อยละของอาหารกลุ่มเสี่ยงตามพ้ืนที่
ได้รับการตรวจเฝ้าระวังสารปนเปื้อน  
  (บอแรกซ์ ฟอร์มาลิน ฟอกขาว กันรา) 

20 ตัวเลขประมาณ
การ 

จากปีงบประมาณ 
2561 

-รอมติที่ประชุมเขต/
จังหวัด 
-ให้พ้ืนที่ร่วมก าหนด
เป้าหมาย 

2. ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการ
ตรวจสอบตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

10 ตัวเลขประมาณ
การ 

จากปีงบประมาณ 
2561 

-รอมติที่ประชุมเขต/
จังหวัด 
-ให้พ้ืนที่ร่วมก าหนด
เป้าหมาย 

3. ร้อยละฉลากผลิตภัณฑ์สุขภาพในร้านช า
ที่ได้รับการตรวจสอบ 

10 ตัวเลขประมาณ
การ 

จากปีงบประมาณ 
2561 

-รอมติที่ประชุมจังหวัด 
-ให้พ้ืนที่ร่วมก าหนด
เป้าหมาย 

4. ร้อยละของการโฆษณาด้านสุขภาพทาง
สื่อวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับการตรวจสอบ   

20 1 เรื่อง/รพสต.  

5. ร้อยละของการด าเนินการโครงการแก้ไข
ปัญหาด้านการคุ้มครองผู้บริ โภคด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพในพ้ืนที่  

25 1 โครงการ  

6. ร้อยละของอาหารสดและอาหารแปรรูป
มีความปลอดภัย 

15 ตัวเลขประมาณ
การจาก

ปีงบประมาณ 
2561 

-รอมติที่ประชุมเขต/
จังหวัด 
-ให้พ้ืนที่ร่วมก าหนด
เป้าหมาย 
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ตัวช้ีวัดที่ 11 : ระดับความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอด 
ชื่อตัวชี้วัด ระดับความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอด 
น้ าหนัก 3 
ระดับการวัดผล อ าเภอ 
ค านิยาม  

1 ความส าเร็จการรักษา หมายถึง ผู้ป่วยวัณโรคที่มีผลการรักษาหายรวมกับรักษาครบ 
1.1 รักษาหาย (Cured) หมายถึง ผู้ป่วยวณัโรคปอดที่มีผลตรวจพบเชื้อวัณโรคทางห้องปฏิบัติการยืนยัน 
เมื่อเร่ิมการรักษา และต่อมาตรวจไม่พบเชื้อวัณโรคทางห้องปฏบิัติการอย่างน้อยหนึ่งครั้งก่อนสิน้สุด 
การรักษาและในเดือนสุดท้ายของการรักษา 
1.2 รักษาครบ (Treatment Completed) หมายถึง ผู้ป่วยวณัโรคที่รักษาครบก าหนดโดยไมม่ีหลักฐาน 
ที่แสดงว่าการรักษาล้มเหลว ซึ่งผู้ป่วยดังกล่าวไม่มีเอกสารที่แสดงผลการตรวจเสมหะในเดือนสดุท้าย 
ของการรักษา ทั้งนี้มีผลตรวจเสมหะอย่างน้อยหนึ่งครั้งก่อนสิน้สุดการรักษา เป็นลบรวมทัง้ผู้ปว่ยที่ไม่ได้ 
ตรวจหรือไม่มีผลตรวจ 
2 ผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม ่หมายถึง ผู้ป่วยที่ไม่เคยรักษาวณัโรคมาก่อนและผูป้่วยที่รักษาวัณโรค 
น้อยกว่า 1 เดือน และไม่เคยขึ้นทะเบียนในแผนงานวัณโรคแห่งชาติ แบง่เป็น 2 กลุ่ม คือ 
2.1 ผู้ป่วยที่มีผลตรวจยืนยนัพบเชื้อ (Bacteriologically confirmed: B+) หมายถึง ผู้ปว่ยที่มีผลตรวจ 
เสมหะเป็นบวก อาจจะเป็นการตรวจด้วยวิธี Smear microscopy หรือ cultureหรือวิธี Molecular  
หรือ วิธีการอ่ืนๆที่องค์การอนามัยโลกรับรอง 
2.2 ผู้ป่วยที่วินิจฉัยดว้ยลักษณะทางคลนิิก (Clinically diagnosed: B - ) หมายถึง ผู้ป่วยที่มผีลตรวจ 
เสมหะ เป็นลบ แตท่ าการวนิิจฉยัด้วยวิธีการตรวจเอ็กซเรย์รังสีทรวงอก หรือมีลักษณะทางคลนิิกเข้าได้ 
กับวัณโรค 

3. ผู้ป่วยวัณโรคปอดทุกรายไดร้ับการก ากับการกินยาโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรืออาสาสมัครสาธารณสุข
(ซึ่งไมใ่ช่ญาต)ิ 
     1.ยาจะต้องไม่อยู่กับผู้ป่วย 
     2.การให้ รพ.สต.มีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วย โดยให้ รพ.สต.เก็บยาผู้ป่วยไว้และคัดเลือกผู้ป้อนยาผู้ป่วยทุกวัน 
ผู้ป้อนยาล าดับแรกให้เป็นเจ้าหน้าทีส่าธารณสุข หากผู้ป้อนยาผู้ป่วยไม่ใชเ่จ้าหน้าทีส่าธารณสุข ให้เป็น อาสาสมัคร
สาธารณสุข ซึ่งต้องไม่ใช่ญาติ นัดเวลา และสถานที่กินยาผู้ป่วย  หากผู้ป้อนยาผู้ป่วยไม่ใช่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
แต่เป็นอาสาสมัครสาธารณสุข ให้จัดยา ครั้งละ 7 วัน  เพื่อให้อาสาสมัครสาธารณสุข น ายาไปป้อนทุกวัน 
     3.กรณีผู้ป่วยเป็นวัณโรคเสมหะแพร่เชื้อ ผู้สัมผัสร่วมบ้านต้องได้รับการคัดกรองวัณโรคทุกคน 
     4.ผู้ป่วยที่ได้รับการป้อนยาอย่างน้อย 120 ซอง หรือร้อยละ 60 ของการรักษา 
     5.รพ.สต.สามารถอธิบายการจ่ายยาผู้ป่วยวัณโรคได้ 
     6.สมุดประจ าตัวผู้ป่วยมีการบันทึกการก ากับกินยาและการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโดยเจ้าหน้าที่ 
4. การคัดกรองประชากรกลุ่มเสี่ยง คือ ผู้สัมผัสร่วมบ้านผู้ป่วยวัณโรคเสมหะพบเชื้อ ผู้ป่วยเบาหวาน ผู้ติดเชื่อเอช
ไอวี ผู้สูงอายุ≥65 ปี ผู้ต้องขังเรือนจ า แรงงานต่างด้าว 
   - คัดกรองเชิงรุกด้วยการถ่ายภาพรังสีทรวงอกในกลุ่มผู้สัมผัสร่วมบ้านผู้ป่วยวัณโรคเสมหะพบเชื้อ,  
ผู้ป่วยHIV,ผู้ต้องขังเรือนจ า,เจ้าหน้าที่สาธารณสุข,ผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่และUncontrolled : HbA1C≥7,FBS 
สูง≥140 mg%  ในรายที่มีผลเอกซเรย์ผิดปกติ หรืออาการเข้าได้ให้เก็บเสมหะตื่นนอนตอนเช้าส่ง AFB     
    - ในกลุ่มผู้สูงอายุ ≥65 ปี ผู้ป่วยเบาหวานรายเก่า แรงงานต่างด้าว ถ้าไม่สามารถคัดกรองด้วยภาพถ่ายรังสี
ทรวงอก ให้ด าเนินการคัดกรองทุกรายด้วยแบบคัดกรอง(Verbal screening)ในรายที่มีอาการเข้าเกณฑ์ท าการ
เอกซเรย์ และเก็บเสมหะตื่นนอนตอนเช้าส่ง AFB   

วัตถุประสงค ์    1.เพื่อเร่งรัดการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อวัณโรคและผู้ป่วยตามมาตรฐานให้หายและกินยาครบ   
   2.เพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ป่วยและบรรเทาความเดือดร้อนจากการเจ็บปว่ยซึ่งส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการรักษา 
และยอมรับการรักษา ส่งผลให้ผลการรักษามีประสิทธิภาพสูงสุดและป้องกันการดื้อยา 
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ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย  

ผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ (ผู้ป่วยไทย ผู้ป่วยไม่ใช่ไทย และผู้ป่วยในเรือนจ า) ที่ขึ้นทะเบียนในไตรมาสที่ 1 ของ
ปีงบประมาณ 2562 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2561) 

วิธีการจัดเก็บ
ข้อมูล/
แหล่งข้อมูล 

 - บันทึกข้อมูลผู้ป่วยผ่านระบบข้อมูลผู้ป่วยวัณโรครายบุคคล และส่งให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือจาก
โปรแกรม TB CM 
 - จากการออกสุ่มเยี่ยมบ้านผู้ป่วย  
 - จากการออกประเมิน และนิเทศงาน  แบบรายงานการคัดกรองและการลงข้อมูลคัดกรอง 

เกณฑ์/การ
ประเมิน 

ออกประเมินรอบที่ 6 เดือน 100  คะแนน 
ข้อ 1.ระดับอ าเภอมีการจัดตั้ง case manager team และประชุมชี้แจงแนวทางและการติดตามผลด าเนินงานวัณ
โรค ตามแนวทางจังหวัดอ านาจเจริญ ปี 2562  5 คะแนน 

1.1 มีค าสั่งจัดตั้งทีม case management team ซึ่งประกอบด้วย  
      - ผู้อ านวยการโรงพยาบาล  เป็นประธาน 
      - สาธารณสุขอ าเภอ  เป็นรองประธาน 
      - แพทย์ผู้ให้การรักษาวัณโรค  เป็นกรรมการ 
      - เภสัชกร  เป็นกรรมการ 
      - เทคนิคการแพทย์  เป็นกรรมการ 
      - นักจิตวิทยา  เป็นกรรมการ 
      - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  เป็นกรรมการ 
      - เจ้าหน้าที่คลินิกวัณโรค  เป็นเลขานุการ 
      - ผู้รับผิดชอบงานวัณโรคระดับอ าเภอ  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

        1.2 มีวาระการประชุมชี้แจงหรือติดตามการด าเนินงานวัณโรค ตามแบบรายงาน case management 
เดือนละ 1 คร้ัง 
        1.3 มีวาระการประชุมชี้แจงหรือติดตามการด าเนินงานวัณโรค ตามแบบรายงาน case management 
น้อยกว่าเดือนละ 1 คร้ัง 

2.5 คะแนน 5 คะแนน 
มีข้อ 1.1 และข้อ 1.3 มีข้อ 1.1 และข้อ 1.2 

 

ข้อ 2.มีการคัดกรองวัณโรคในประชากรกลุ่มเสี่ยงเปา้หมายตามแนวทางจังหวัดอ านาจเจริญและบันทึกผลงาน
ผ่าน TBCM online เป้าหมายร้อยละ 90  20 คะแนน 
    2.1 คัดกรองเชิงรุกด้วยการถ่ายภาพรังสีทรวงอกในกลุ่ม ผูส้ัมผัสร่วมบา้นหรือใกล้ชิดผูป้่วยวัณโรคเสมหะพบ
เชื้อ ปี2562,ผู้สัมผัสร่วมบ้านผูป้่วยวัณโรคเสมหะพบเชื้อ ปี2560,ผู้ป่วยHIV,ผู้ต้องขังเรือนจ า,เจ้าหน้าที่
สาธารณสุข,ผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่และUncontrolled : HbA1C≥7,FBS สูง≥140 mg% เป็นเวลา 3 เดือน
ติดต่อกัน,ผู้สูงอายุที่มโีรคร่วม(DM),ผู้ป่วยปอดอุดกั้นเร้ือรัง,ผู้ป่วยโรคไตเร้ือรังระยะที่ 4 ,ประชากรข้ามชาต ิในราย
ที่มีผลเอกซเรย์ผิดปกติ หรืออาการเข้าได้ให้เก็บเสมหะตื่นนอนตอนเช้าส่งตรวจ หากผลตรวจAFB เป็นลบให้ส่ง
ตรวจวินิจฉัย Gene Xpert  
     2.2 กลุ่มผู้สูงอายุที่ไม่อยู่ในข้อ 2.1, ผู้ป่วยเบาหวานทีไ่ม่อยู่ข้อ 2.1  ถ้าไม่สามารถคัดกรองด้วยภาพถ่ายรังสี
ทรวงอก ให้ด าเนินการคัดกรองทุกรายด้วยแบบคัดกรอง(Verbal screening) ในรายที่มีอาการเข้าเกณฑ์ท าการ
เอกซเรย์ และเก็บเสมหะตื่นนอนตอนเช้าส่งตรวจ หากผลตรวจAFB เป็นลบให้ส่งตรวจวินิจฉัย Gene Xpert       
A = จ านวนประชากรกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการคัดกรองวัณโรคตามเกณฑ์ ในช่วงเดือนตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562
และได้รับการบันทึกผลงานในฐานข้อมูล TBCM online 
B = จ านวนประชากรกลุ่มเสี่ยงในฐานข้อมูล Data center ปีงบประมาณ 2560 
  สูตรค านวณ   (A/B) x 100 

5 คะแนน 10 คะแนน 15 คะแนน 20 คะแนน 
75 - 79 80 - 84 85 -89 ≥90 
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ข้อ 3. อัตราการแปรเปลี่ยนเสมหะผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ขึ้นทะเบียนรักษาในไตรมาสที่ 1/2562(ตุลาคม –
ธันวาคม 2561) กรณีผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ไตรมาส 1/2562 ไม่ครบ10 ราย ให้นับรวมย้อนไปอีก 1 ไตรมาส 
(4/2561)  10 คะแนน 
A = จ านวนผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่  ที่ขึ้นทะเบียนตั้งแต่ ตุลาคม – ธันวาคม 2561  โดยมีผลเสมหะลบ 
B = จ านวนผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่  ที่ขึ้นทะเบียนตั้งแต่ ตุลาคม – ธันวาคม 2561 
 สูตรค านวณ   (A/B) x 100 

2 คะแนน 4 คะแนน 6 คะแนน 8 คะแนน 10 คะแนน 
75 - 79 80 - 84 85 - 89 90 -94 ≥95 

 

ข้อ 4 การตรวจสอบจ านวนวันกินยาระยะเข้มข้นครบ 60 ซองของผู้ป่วยวัณโรคทุกราย ก่อนเก็บเสมหะส่งตรวจ
เพื่อเปลี่ยนสูตรยาในระยะต่อเนื่อง  ตรวจสอบโดย  
     - จ านวนซองยาเก่าที่คลินิกเก็บไว้เพื่อยืนยันหรือตรวจสอบก่อนเปลี่ยนสูตรยาระยะต่อเนื่อง 
     - มีรายงาน DOT by Line เพื่อยืนยัน 
A = จ านวนผู้ป่วยวัณโรค ที่ขึ้นทะเบียนตั้งแต่ ตุลาคม – ธันวาคม 2561 ที่กินยาครบ 60 ซอง 
B = จ านวนผู้ป่วยวัณโรค ที่ขึ้นทะเบียนตั้งแต่ ตุลาคม – ธันวาคม 2561   
 สูตรค านวณ   (A/B) x 100 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
70 - 74 75 - 79 80 - 84 85 -89 ≥90 

 

ข้อ 5 การส่งรายงาน case managementและสอบสวนสาเหตุการตาย   10 คะแนน 
       จากการส่งรายงาน case managementและสอบสวนสาเหตุการตาย   ทุกวันศุกร์ นับจากสัปดาห์สุดท้าย
ของเดือนพฤศจิกายน 2561     
       ตัวตั้ง (a) คือ จ านวนการส่งรายงาน case management และสอบสวนสาเหตุการตาย   ทุกวันศุกร ์
       ตัวหาร (b) คือ จ านวนสัปดาห์ทั้งหมด  

2 คะแนน 4 คะแนน 6 คะแนน 8 คะแนน 10 คะแนน 
65 - 69 70 – 74 75 - 79 80 - 84 ≥ 85 

 

ข้อ 6 จากรายงาน DOT by Line  ข้อมูลใน Spot map 10 คะแนน 
     6.1 กรณีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเป็นผู้ป้อนยาทุกวัน ให้ตั้งกลุ่ม Line โดยมีแพทย์ สาธารณสุขอ าเภอ เภสัชกร 
คลินิกวัณโรค DTC ให้ถ่ายคลิปวิดีโอการป้อนยาไว้ ต้องบอกวันที่กินยาให้ชัดเจน แล้วค่อยน าส่ง Line การลง
รายละเอียดป้อนยาในสมุดประจ าตัวผู้ป่วยให้ท าเครื่องหมาย ( √ ) 
     6.2 กรณีผู้ป่วยกินยาเองแต่ VDO call ทุกขั้นตอนการกินยาต่อหน้าเจ้าหน้าที่ให้ Capture หน้าจอส่งเข้าไลน์
กลุ่ม  จัดยาให้คร้ังละ 7 ชุด ให้น าซองยาเก่าแลกยาชุดต่อไป การลงรายละเอียดป้อนยาในสมุดประจ าตัวผู้ป่วยให้
ท าเครื่องหมาย ( √ ) 
      6.3 กรณีผู้ป่วยได้รับการป้อนยาโดยอาสาสมัครสาธารณสุขทุกวัน ให้VDO call ทุกขั้นตอนการกินยาต่อหน้า
เจ้าหน้าที่ให้ Capture หน้าจอส่งเข้าไลน์กลุ่ม  จัดยาให้ครั้งละ 7 ชุด ให้น าซองยาเก่าแลกยาชุดต่อไปการลง
รายละเอียดป้อนยาในสมุดประจ าตัวผู้ป่วยให้ท าเครื่องหมาย ( √ ) 
      6.4 กรณีผู้ป่วยได้รับการป้อนยาโดยอาสาสมัครสาธารณสุขทุกวัน ไม่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ตในการVDO call 
ให้อัดคลิปวิดีโอการป้อนยาไว้ ต้องบอกวันที่กินยาให้ชัดเจน แล้วค่อยน าส่ง Line ในจุดที่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ต
(เน็ตประชารัฐ) จัดยาให้คร้ังละ 7 ชุด ให้น าซองยาเก่าแลกยาชุดต่อไปการลงรายละเอียดป้อนยาในสมุดประจ าตัว
ผู้ป่วยให้ท าเครื่องหมาย ( √ ) 
      6.5 กรณีผู้ป่วยได้รับการป้อนยาโดยอาสาสมัครสาธารณสุขทุกวัน ไม่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ตในการVDO call 
อัดคลิปวิดีโอการป้อนยาไม่เป็นให้ถ่ายภาพการป้อนยาไว้  แล้วค่อยน าส่ง Line ในจุดที่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ต
(เน็ตประชารัฐ) จัดยาให้ครั้งละ 7 ชุด ให้น าซองยาเก่าแลกยาชุดต่อไป การลงรายละเอียดป้อนยาในสมุด
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ประจ าตัวผู้ป่วยให้ท าเครื่องหมาย ( √ ) 
      6.6 กรณีผู้ป่วยเดินทางไปต่างจังหวัด จัดยาให้ตามจ านวนวันที่ไปและเพิ่มอีก 1 ชุด ให้VDO call ทุกขั้นตอน
การกินยาต่อหน้าเจ้าหน้าที่ให้ Capture หน้าจอส่งเข้าไลน์กลุ่มหรือให้อัดคลิปวิดีโอการป้อนยาไว้ ต้องบอกวันที่
กินยาให้ชัดเจน ส่งเข้าไลน์กลุ่ม  การลงรายละเอียดป้อนยาในสมุดประจ าตัวผู้ป่วยให้ท าเครื่องหมาย ( - ) 
         ตัวตั้ง(a) คือ จ านวนผู้ป่วยวัณโรคที่ขึ้นทะเบียนรักษา ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562 ซึ่งได้รับการป้อนยา
โดยดูจากรายงาน DOT by Line พร้อมอัพเดทข้อมูลทุกสัปดาห์   
        ตัวหาร(b) คือ จ านวนผู้ป่วยวัณโรคที่ขึ้นทะเบียนรักษาตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562 ทั้งหมด  
 สูตรค านวณ  (a/b) x 100 

2.5 คะแนน 5 คะแนน 7.5 คะแนน 10 คะแนน 
70 - 74 75 - 79 80 - 84 ≥ 85  

 

ข้อ 7 การตรวจสอบการส่งต่อผู้ป่วย เพื่อคัดเลือกวิธีการกินยาของผู้ป่วยวัณโรคทุกรายจากรายงาน case 
management โดยกลุ่มงานควบคุมโรคโทรติดตามทุกราย  10 คะแนน 
       ตัวตั้ง(a) คือ จ านวนผู้ป่วยวัณโรคที่ขึ้นทะเบียนรักษา ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562 ซึ่งได้รับการป้อนยา
โดยดูจากรายงาน DOT by Line พร้อมอัพเดทข้อมูลทุกสัปดาห์   
       ตัวหาร(b) คือ จ านวนผู้ป่วยวัณโรคที่ขึ้นทะเบียนรักษาตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562 ทั้งหมด  
 สูตรค านวณ  (a/b) x 100 

2.5 คะแนน 5 คะแนน 7.5 คะแนน 10 คะแนน 
70 –74 75 - 79 80 - 84 ≥ 85  

 

ข้อ 8 อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ รักษาในไตรมาสที่ 1- 3 ของปีงบประมาณ 2561 (ตั้งแต่ 
ตุลาคม 2560 – มิถุนายน 2561)  10 คะแนน 
A = จ านวนผู้ป่วยวัณโรครายใหม่  ที่ขึ้นทะเบียนตั้งแต่ ตุลาคม 2560 – มิถุนายน 2561โดยมีผลการรักษาหาย
รวมกับรักษาครบ 
B = จ านวนผู้ป่วยวัณโรครายใหม่  ที่ขึ้นทะเบียนตั้งแต่ ตุลาคม 2560 – มิถุนายน 2561 
 สูตรค านวณ   (A/B) x 100 

2.5 คะแนน 5 คะแนน 7.5 คะแนน 10 คะแนน 
75 - 79 80 - 84 85 -89 ≥90 

 

ข้อ 9 ความครอบคลุมการค้นหาและการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ า(TB Treatment coverage) 
ที่ขึ้นทะเบียนในปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562) 10 คะแนน 
     A = จ านวนผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ า ที่ขึ้นทะเบียนตั้งแต่ ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562  
     B = จ านวนคาดประมาณการผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ า คิดจากอัตรา 78 ต่อแสนประชากร  

2.5 คะแนน 5 คะแนน 7.5 คะแนน 10 คะแนน 
50 - 59 60 - 69 70 -79 ≥80 

 

ข้อ 10 การบริหารจัดการและตรวจทดสอบความไวต่อยา(DST) เพื่อค้นหา RR/MDR-TB  10 คะแนน 
     ผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่ม Re – On – Pre และ New M+ ได้รับการตรวจทดสอบความไวต่อยา 
     Re (Retreatment) คือ ผู้ป่วยที่มีประวัติการรักษามาก่อนชนิด B+ เช่น Relapse,TAF,TALF) 
     On (Ontreatment) คือ ผู้ป่วยที่ก าลังรักษาผลเสมหะเดือนที่ 2 หรือเดือนที่ 5 ยังพบเชื้อ 
     Pre (Pretreatment) คือ ผู้ป่วยวัณโรครายใหม่เสมหะพบเชื้อที่มีประวัติเสี่ยงต่อการเป็นวัณโรคดื้อยาหลาย
ขนาน เช่น สัมผัส MDR,ผู้ป่วยในเรือนจ า,ผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวีร่วมด้วย,ประชากรข้ามชาติ 
     New M+ คือ ผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่เสมหะพบเชื้อทุกราย 
 

     A = จ านวนผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่ม Re – On – Pre และ New M+ที่ขึ้นทะเบียนตั้งแต่ ตุลาคม 2561 – 
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มีนาคม 2562 ได้รับการตรวจทดสอบความไวต่อยา  
     B = จ านวนผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่ม Re – On – Pre และ New M+ที่ขึ้นทะเบียนตั้งแต่ ตุลาคม 2561 – 
มีนาคม 2562 
สูตรค านวณ   (A/B) x 100 

2 คะแนน 4 คะแนน 6 คะแนน 8 คะแนน 10 คะแนน 
70 - 74 75 - 79 80 - 84 85 -89 ≥90 

 

สรุปผลการให้คะแนนภาพรวมรอบ 6 เดือน 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
70 - 74 75 - 79 80 - 84 85 -89 ≥90 

 
ออกประเมินรอบ 12 เดือน  
ข้อ 1.อัตราการแปรเปลี่ยนเสมหะผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ขึ้นทะเบียนรักษาในไตรมาสที่ 1-3/2562(ตุลาคม 
2561 – มิถุนายน 2562) 10  คะแนน 
  ตัวตั้ง  A = จ านวนผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ไตรมาสที่ประเมินมีผลเสมหะลบ 
  ตัวหาร B = จ านวนผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ไตรมาสที่ประเมิน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
50 - 59 60 - 69 70 - 79 80 -89 ≥90 

 

ข้อ 2.การตรวจสอบจ านวนวันกินยาระยะเข้มข้นครบ 60 ซองของผู้ป่วยวัณโรคทุกราย ก่อนเก็บเสมหะส่งตรวจ
เพื่อเปลี่ยนสูตรยาในระยะต่อเนื่อง  ตรวจสอบโดย  
     - จ านวนซองยาเก่าที่คลินิกเก็บไว้เพื่อยืนยันหรือตรวจสอบก่อนเปลี่ยนสูตรยาระยะต่อเนื่อง 
     - มีรายงาน DOT by Line เพื่อยืนยัน 
A = จ านวนผู้ป่วยวัณโรค ที่ขึ้นทะเบียนตั้งแต่ มกราคม – มีนาคม 2562 ที่กินยาครบ 60 ซอง 
B = จ านวนผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่  ที่ขึ้นทะเบียนตั้งแต่ มกราคม – มีนาคม 2562 
 สูตรค านวณ   (A/B) x 100 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
70 - 74 75 - 79 80 - 84 85 -89 ≥90 

 

ข้อ 3 อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ รักษาในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2562 
(ตุลาคม – ธันวาคม 2561 ) น้ าหนัก 15 คะแนน 
  ตัวตั้ง A = จ านวนผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ไตรมาส 1/62 (ตุลาคม – ธันวาคม 2561)  โดยมีผลการรักษาหาย
รวมกับรักษาครบ 
  ตัวหาร B = จ านวนผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่  ไตรมาส 1/62 (ตุลาคม – ธันวาคม 2561)   

5 คะแนน 10 คะแนน 15 คะแนน 
75 - 79 80 - 84 ≥ 85 

   

ข้อ 4.อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ า รักษาในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 
2562 (ตุลาคม – ธันวาคม 2561 ) น้ าหนัก 10 คะแนน 
  ตัวตั้ง A = จ านวนผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ า ไตรมาส 1/62 (ตุลาคม – ธันวาคม 2561)  โดยมี
ผลการรักษาหายรวมกับรักษาครบ 
  ตัวหาร B = จ านวนผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่และกลับเป็นซ้ า  ไตรมาส 1/62 (ตุลาคม – ธันวาคม 2561) 
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2.5 คะแนน 5 คะแนน 7.5 คะแนน 10 คะแนน 
65 - 69 70 - 74 75 - 79 ≥ 80  

   

ข้อ 5  case manager team ประชุมชี้แจงแนวทางและการติดตามผลด าเนินงานวัณโรค ตามแนวทางจังหวัด
อ านาจเจริญ ปี 2562  เร่ิมนับเดือนเมษายน - สิงหาคม 2562  10 คะแนน 
       5.1 มีวาระการประชุมชี้แจงหรือติดตามการด าเนินงานวัณโรค ตามแบบรายงาน case management 
เดือนละ 1 คร้ัง ครบ 5 คร้ัง 
        5.2 มีวาระการประชุมชี้แจงหรือติดตามการด าเนินงานวัณโรค ตามแบบรายงาน case management 
น้อยกว่าเดือนละ 1 คร้ัง แต่เกินครึ่งหนึ่งของจ านวนเดือนทั้งหมดที่ประเมิน(3 คร้ังใน 5 คร้ัง) 

5 คะแนน 10 คะแนน 
มีข้อ 5.2 มีข้อ 5.1  

 

ข้อ 6 การส่งรายงาน case management  ทุกวันศุกร์ นับจากสัปดาห์ 1 ของเดือนเมษายน 2562  10 คะแนน 
       ตัวตั้ง (A) คือ จ านวนการส่งรายงาน case management ทุกวันศุกร ์
       ตัวหาร (B) คือ จ านวนสัปดาห์ทั้งหมด  

2 คะแนน 4 คะแนน 6 คะแนน 8 คะแนน 10 คะแนน 
65 - 69 70 – 74 75 - 79 80 - 84 ≥ 85 

 

ข้อ 7 จากรายงาน DOT by Line  ข้อมูลใน Spot map 15 คะแนน 
     7.1 กรณีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเป็นผู้ป้อนยาทุกวัน ให้ตั้งกลุ่ม Line โดยมีแพทย์ สาธารณสุขอ าเภอ เภสัชกร 
คลินิกวัณโรค DTC ให้ถ่ายคลิปวิดีโอการป้อนยาไว้ ต้องบอกวันที่กินยาให้ชัดเจน แล้วค่อยน าส่ง Line การลง
รายละเอียดป้อนยาในสมุดประจ าตัวผู้ป่วยให้ท าเครื่องหมาย ( √ ) 
      7.2 กรณีผู้ป่วยกินยาเองแต่ VDO call ทุกขั้นตอนการกินยาต่อหน้าเจ้าหน้าที่ให้ Capture หน้าจอส่งเข้า
ไลน์กลุ่ม  จัดยาให้ครั้งละ 7 ชุด ให้น าซองยาเก่าแลกยาชุดต่อไป การลงรายละเอียดป้อนยาในสมุดประจ าตัว
ผู้ป่วยให้ท าเครื่องหมาย ( √ ) 
      7.3 กรณีผู้ป่วยได้รับการป้อนยาโดยอาสาสมัครสาธารณสุขทุกวัน ให้VDO call ทุกขั้นตอนการกินยาต่อหน้า
เจ้าหน้าที่ให้ Capture หน้าจอส่งเข้าไลน์กลุ่ม  จัดยาให้ครั้งละ 7 ชุด ให้น าซองยาเก่าแลกยาชุดต่อไปการลง
รายละเอียดป้อนยาในสมุดประจ าตัวผู้ป่วยให้ท าเครื่องหมาย ( √ ) 
      7.4 กรณีผู้ป่วยได้รับการป้อนยาโดยอาสาสมัครสาธารณสุขทุกวัน ไม่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ตในการVDO call 
ให้อัดคลิปวิดีโอการป้อนยาไว้ ต้องบอกวันที่กินยาให้ชัดเจน แล้วค่อยน าส่ง Line ในจุดที่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ต
(เน็ตประชารัฐ) จัดยาให้คร้ังละ 7 ชุด ให้น าซองยาเก่าแลกยาชุดต่อไปการลงรายละเอียดป้อนยาในสมุดประจ าตัว
ผู้ป่วยให้ท าเครื่องหมาย ( √ ) 
      7.5 กรณีผู้ป่วยได้รับการป้อนยาโดยอาสาสมัครสาธารณสุขทุกวัน ไม่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ตในการVDO call 
อัดคลิปวิดีโอการป้อนยาไม่เป็นให้ถ่ายภาพการป้อนยาไว้  แล้วค่อยน าส่ง Line ในจุดที่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ต
(เน็ตประชารัฐ) จัดยาให้ครั้งละ 7 ชุด ให้น าซองยาเก่าแลกยาชุดต่อไป การลงรายละเอียดป้อนยาในสมุด
ประจ าตัวผู้ป่วยให้ท าเครื่องหมาย ( √ ) 
       7.6 กรณีผู้ป่วยเดินทางไปต่างจังหวัด จัดยาให้ตามจ านวนวันที่ไปและเพิ่มอีก 1 ชุด ให้VDO call ทุก
ขั้นตอนการกินยาต่อหน้าเจ้าหน้าที่ให้ Capture หน้าจอส่งเข้าไลน์กลุ่มหรือให้อัดคลิปวิดีโอการป้อนยาไว้ ต้อง
บอกวันที่กินยาให้ชัดเจน ส่งเข้าไลน์กลุ่ม  การลงรายละเอียดป้อนยาในสมุดประจ าตัวผู้ป่วยให้ท าเครื่องหมาย( - ) 
      ตัวตั้ง(a) คือ จ านวนผู้ป่วยวัณโรคที่ขึ้นทะเบียนรักษา ตุลาคม 2561 – สิงหาคม 2562 ซึ่งได้รับการป้อนยา
โดยดูจากรายงาน DOT by Line พร้อมอัพเดทข้อมูลทุกสัปดาห์   
      ตัวหาร(b) คือ จ านวนผู้ป่วยวัณโรคที่ขึ้นทะเบียนรักษาตุลาคม 2561 – สิงหาคม 2562 ทั้งหมด  
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5 คะแนน 10 คะแนน 15 คะแนน 
75 - 79 80 - 84 ≥ 85  

 

ข้อ 8 การตรวจสอบการส่งต่อผู้ป่วย เพื่อคัดเลือกวิธีการกินยาของผู้ป่วยวัณโรคทุกรายจากรายงาน case 
management โดยกลุ่มงานควบคุมโรคโทรติดตามทุกราย  10 คะแนน 
           ตัวตั้ง(a) คือ จ านวนผู้ป่วยวัณโรคที่ขึ้นทะเบียนรักษา เมษายน  – สิงหาคม 2562 ซึ่งได้รับการป้อนยา
โดยดูจากรายงาน DOT by Line พร้อมอัพเดทข้อมูลทุกสัปดาห์   
          ตัวหาร(b) คือ จ านวนผู้ป่วยวัณโรคที่ขึ้นทะเบียนรักษา เมษายน  – สิงหาคม 2562 ทั้งหมด  
 สูตรค านวณ  (a/b) x 100 

2.5 คะแนน 5 คะแนน 7.5 คะแนน 10 คะแนน 
70 – 74 75 - 79 80 - 84 ≥ 85  

 

ข้อ 9 การบริหารจัดการและตรวจทดสอบความไวต่อยา(DST) เพื่อค้นหา RR/MDR-TB  10 คะแนน 
     ผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่ม Re – On – Pre และ New M+ ได้รับการตรวจทดสอบความไวต่อยา 
     Re (Retreatment) คือ ผู้ป่วยที่มีประวัติการรักษามาก่อนชนิด B+ เช่น Relapse,TAF,TALF) 
     On (Ontreatment) คือ ผู้ป่วยที่ก าลังรักษาผลเสมหะเดือนที่ 2 หรือเดือนที่ 5 ยังพบเชื้อ 
     Pre (Pretreatment) คือ ผู้ป่วยวัณโรครายใหม่เสมหะพบเชื้อที่มีประวัติเสี่ยงต่อการเป็นวัณโรคดื้อยาหลาย
ขนาน เช่น สัมผัส MDR,ผู้ป่วยในเรือนจ า,ผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวีร่วมด้วย,ประชากรข้ามชาติ 
     New M+ คือ ผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่เสมหะพบเชื้อทุกราย 
    ตัวตั้ง  A = จ านวนผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่ม Re – On – Pre และ New M+ที่ขึ้นทะเบียนตั้งแต่ ตุลาคม 2561 – 
สิงหาคม 2562 ได้รับการตรวจทดสอบความไวต่อยา  
   ตัวหาร  B = จ านวนผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่ม Re – On – Pre และ New M+ที่ขึ้นทะเบียนตั้งแต่ ตุลาคม 2561 – 
สิงหาคม 2562 

2 คะแนน 4 คะแนน 6 คะแนน 8 คะแนน 10 คะแนน 
70 - 74 75 - 79 80 - 84 85 -89 ≥90 

 

ข้อ 10 ความครอบคลุมการค้นหาและการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ า( TB Treatment 
coverage) ที่ขึ้นทะเบียนในปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 31 สิงหาคม 2562) 5 คะแนน 
     A = จ านวนผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ า ที่ขึ้นทะเบียนตั้งแต่ ตุลาคม 2561 – สิงหาคม 2562  
     B = จ านวนคาดประมาณการผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ า คิดจากอัตรา 156 ต่อแสนประชากร  

1 คะแนน 2คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
40 - 49 50 - 59 60 - 69 70 -79 ≥80 

 

สรุปผลการให้คะแนนภาพรวมรอบ 12 เดือน 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
70 - 74 75 - 79 80 - 84 85 -89 ≥90  

ผู้ก ากับตัวชี้วัด/
ผู้ให้ข้อมูลทาง
วิชาการ/ผู้
ประสานงาน
ตัวชี้วัด 

1.นายแพทย์ประภาส   วีระพล  นายแพทยส์าธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 
   โทรศัพท์ที่ท างาน 045 523 250 ต่อ 201  โทรศัพท์มือถือ  081-763 2543 
2.นายแพทย์ปฐมพงษ์  ปรุโปร่ง   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพนา  รักษาราชการต าแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญด้าน
เวชกรรมป้องกัน     โทรศัพท์ทีท่ างาน 045 523 250 ต่อ 201  โทรศัพท์มือถือ  081-548 7650 
 3.นายธีระยุทธ์  มุจรนิทร์   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
   โทรศัพท์ 086-6515424       E-mail : cdcamnat@yahoo.com 

mailto:cdcamnat@yahoo.com
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ผู้รับผิดชอบการ
รายงานผลการ
ด าเนินงาน  
 

1.นายธีระยุทธ์  มุจรนิทร์   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
   โทรศัพท์ 086-6515424       E-mail : cdcamnat@yahoo.com 
2.นางสาวอุไรวรรณ  กุมภิโร   นักวิชาการสาธารณสุข 
   โทรศัพท์ 086-8787037       E-mail : uraiwankum234@gmail.com 
   กลุ่มงานควบคุมโรค  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 
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ตัวช้ีวัดที่ 12 : ระดับความส าเร็จของอ าเภอมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC)และทีม ตระหนักรู้ 
                  สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง 

หมวด Promotion, Prevention & Protection Excellence  (ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และ
คุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ) 

แผนที่  การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
โครงการที่ โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ 
ลักษณะ/หน่วยวัด ระดับความส าเร็จ 
ระดับการวัดผล อ าเภอ 
น ้ำหนัก :      2 

ชื่อตัวชี้วัดเชิง
ปริมาณ 

ระดับความส าเร็จของอ าเภอมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ที่
สามารถปฏิบัติงานได้จริง 

ค านิยาม       ระดับความส าเร็จของอ าเภอมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน(EOC)และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) 
ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง หมายถึง อ าเภอมีการด าเนินการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน 
(EOC)และทีมตระหนักรู้สถานการณ์(SAT)ให้สามารถปฏิบัติงานได้จริงโดยให้ด าเนินงานตามเกณฑ์ที่ก าหนดใน
ขั้นตอนที่ 1-5  
     ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operations Center, EOC) หมายถึงสถานทีที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานร่วมกันของกลุ่มภารกิจต่างๆ ภายใต้ระบบบัญชาการเหตุการณ์ เพื่อสนับสนุนการบริหารสั่งการ 
ประสานงาน แลกเปลี่ยนข้อมูล และทรัพยากรให้เกิดขึ้นอย่างสะดวกรวดเร็วในภาวะฉุกเฉิน ในที่นี้
นอกเหนือจากจะหมายถึงห้องท างานและยังหมายรวมถึงระบบงาน และบุคลากรที่ร่วมปฏิบัติงานในการตอบโต้
ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขด้วยด้วย 
       ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (Stiuation Awareness Team :SAT) หมายถึง ทีมปฏิบัติการที่มี
ความสามารถในการรวบรวมข้อมูล เพ่ือติดตาม ตรวจจับ และประเมินสถานการณ์ ทั้งโรคติดต่อและภัยสุขภาพ
อ่ืนๆในอ าเภอพร้อมทั้งแจ้งเตือนแก่ผู้บริหารและหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือพิจารณาตอบสนองต่อสถานการณ์
นั้นๆ   โดยมีหัวหน้าทีม ท าหน้าที่ วางแผนการท างาน อ านวยการให้ทีมสามารถปฏิบัติงานได้ตามแผน ประเมิน
ความส าคัญของเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ที่สมาชิกทีมได้ตรวจสอบวิเคราะห์ และตัดสินใจรายงานผู้บริหาร
หรือผู้เกี่ยวข้อง ส่วนสมาชิกทีม ท าหน้าที่รับแจ้งเหตุการณ์ ตรวจสอบ การตรวจยืนยัน วิเคราะห์สถานการณ์ 
และประเมินความเสี่ยง สรุปและเขียนรายงาน  
    การพัฒนาศูนย์ EOC หมายถึงการพัฒนาศูนย์  EOC เพ่ือให้สามารถจัดการกับภาวะฉุกเฉินทุกโรคและภัย
สุขภาพได้อย่างรวดเร็ว เป็นระบบมีความเป็นเอกภาพ มีประสิทธิภาพและปลอดภัยโดยพัฒนา 3 ด้าน 
    ด้านระบบงาน (System) หมายถึงระบบงานที่ใช้ในการปฏิบัติงานเช่น แผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน มาตรฐาน
การปฏิบัติงาน  ( SOP) งบประมาณ 
    ด้านอุปกรณ์ ( Stuff) หมายถึงห้องส าหรับให้ทีมปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินท างาน มีโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบข้อมูลที่มีความรวดเร็ว ถูกต้อง ทันสถานการณ์ สามารถเชื่อมโยงได้ และมี
ระบบสื่อสาร 
   ด้านอุปกรณ์   (Staff) หมายถึงหน่วยงานจะต้องก าหนดและมีการวางแผนแบ่งบุคลากรที่สามารถระดมมา
ช่วยด าเนินการในภาวะฉุกเฉินได้ ให้รับผิดชอบกลุ่มภารกิจต่างๆอย่างเหมาะสม รวมทั้งมีการฝึกอบรมความรู้
และทักษะเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้จริงเมื่อมีภาวะฉุกเฉินเกิดข้ึน 
   All Hazards Plan  (AHP)  หมายถึงแผนปฏิบัติการควบคุมโรคและภัยสุขภาพส าหรับหน่วยงานและ
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เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติเตรียมความพร้อมด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัย
สุขภาพได้ทันต่อสถานการณ์และมีประสิทธิภาพใช้ในกรณี ที่มีการประกาศภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 
       Incident Action Plan ( IAP) หมายถึง แผนปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินที่ก าหนดขึ้นโดยผู้
บัญชาการเหตุการณ์ร่วมกับกลุ่มยุทธศาสตร์ภายใต้ระบบบัญชาการเหตุการณ์ ที่ก าหนดเป้าหมาย ระยะเวลา 
ยุทธศาสตร์ และวิธีการปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน รวมทั้งหน่วยงานที่น าไปปฏิบัติ 
อ าเภอ หมายถึงทุกอ าเภอในจังหวัดอ านาจเจริญ 

วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาระบบปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินที่สามารถรับมือภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขที่เกิด 
จากโรคและภัยสุขภาพได้ 

กลุ่มเป้าหมาย ทุกอ าเภอ  

วิธีการจัดเก็บ
ข้อมูล 

-   รวบรวมข้อมูลจากผลการด าเนินงานระดับอ าเภอ ตามข้ันตอนที่ 1-5   

แหล่งข้อมูล ข้อมูลจากผลการด าเนินงานระดับอ าเภอ โดยดูจากเอกสารหลักฐาน 

ระยะเวลา
ประเมินผล 

- การด าเนินงานขั้นตอนที่ 1-3 ประเมินในรอบ 6 เดือนแรกและวัดผลการปฏิบัติงานได้จริงของศูนย์
ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง ในรอบ 6 
เดือนหลัง 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับความส าเร็จ รอบการประเมิน /คะแนนการประเมิน 
6 เดือนแรก คะแนน 6 เดือนหลัง คะแนน 

ขั้นตอนที่ 1  2   
ขั้นตอนที่ 2  2   
ขั้นตอนที่ 3  1   
ขั้นตอนที่ 4    3 
ขั้นตอนที่ 5    2 

คะแนนรวม  5 คะแนน  5 คะแนน 
 

แนวทางการประเมินผล  
รอบการ
ประเมิน 

เกณฑ์การประเมินเชิงคุณภา/ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

ประเมินจากผลงาน/ข้อมูล/
เอกสาร/หลักฐานต่างๆ ดังนี้ 

คะแนน ก าหนดวันจัดส่ง
ผลงาน/ข้อมลู/

เอกสาร/หลักฐาน 
รอบ 

6 เดือนแรก 
ขั้นตอนที่ 1 
จัดท าโครงสร้างระบบบัญชาการ 
เหตุการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุข  
รองรับศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน  
(EOC) และจัดทีมตระหนักรู้ 
สถานการณ ์(SAT)ระดับอ าเภอ โดยปรับให้ 
สอดคล้องกับผังในระดับจังหวัด 

 

- หลักฐานค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการตามระบบ
บัญชาการเหตุการณฉ์ุกเฉิน 
ทางสาธารณสุข และศูนย์
ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน 
(EOC) ระดับอ าเภอ 

 
1 

  
 31 มกราคม 2562 
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แนวทางการประเมินผล (ต่อ) 
รอบการ
ประเมิน 

เกณฑ์การประเมินเชิงคุณภา/ขั้นตอนการด าเนินงาน ประเมินจากผลงาน/ข้อมูล/
เอกสาร/หลักฐานต่างๆ ดังนี้ 

คะแนน ก าหนดวันจัดส่ง
ผลงาน/ข้อมูล/

เอกสาร/
หลักฐาน 

 - มีค าสั่งแต่งตั้งทีมตระหนักรู้สถานการณ์  
(SAT)ระดับอ าเภอ โดยหัวหน้าทีม และสมาชิกทีม
อย่างน้อย 1 คนต้องเป็นนักระบาดวิทยา หรือเป็นผู้ที่
มีประสบการณ์ด้านการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 

- หลักฐานการออกค าสั่ง
แต่งตั้ง ทีม SAT ระดับ
อ าเภอ ที่มีรายชื่อเป็น
ปัจจุบัน 

- การมอบหมายหน้าที่ภารกิจ 

1 31 มกราคม 
2562 

 ขั้นตอนที่ 2 
- มีการประชุมคณะกรรมการตามค าสั่ง EOCระดับ

อ าเภออย่างน้อย 1 ครั้ง และมีการมอบหมาย
ภารกิจที่ชัดเจน 

- รายงานการประชุม
คณะกรรมการ EOC 

- การมอบหมายภารกิจตาม
กล่องภารกิจในระบบ ICS 

1  

 - มีตารางเวรในการปฏิบัติงาน ( SAT) ระดับอ าเภอ
รายสัปดาห์โดยระบุหัวหน้าทีมและสมาชิกทีมให้
ชัดเจน 

- ตรวจสอบตารางเวรและ
รายชื่อผู้ปฏิบัติงานเป็นราย
สัปดาห์ตลอดปี โดยระบุผู้
ประสานงานด้านข้อมูลเป็น
รายสัปดาห์ 

1  

 ขั้นตอนที่ 3 
- มีการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงและ

จัดล าดับความส าคัญของโรคและภัยสุขภาพใน
พ้ืนที่อ าเภอ 
 

- มีแผนปฏิบัติการกรณีเร่งด่วน/ภาวะฉุกเฉินฯ หรือ
มีแผนที่เตรียมไว้ส าหรับการระบาดของโรคหรือ
ภัยที่มีความรุนแรงสูงในพ้ืนที่อ าเภอ 

- รายงานการวิเคราะห์ความ
เสี่ยงส าคัญของโรคและภัย
สุขภาพในระดับอ าเภอ 
ปี 2562 อย่างน้อย 1ฉบับ 
 

- แผนปฏิบัติการ กรณี
เร่งด่วน/ภาวะฉุกเฉินฯ 
จ านวน 1 แผน 

- มีแผนเผชิญเหตุ  (IAP) 
จ านวน 1แผน 

 
0.5 

 
 
 
 

0.5 

 

รอบ 
6 เดือน
หลัง 

 

ขั้นตอนที่ 4 
- ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ ( SAT) ระดับอ าเภอ

สามารถเฝ้าระวัง ตรวจจับและประเมิน
สถานการณ์การเกิดโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่ได้ 

1. รายงานเบื้องต้นส าหรับผู้บริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง 
(Spot  Report) ตามเงื่อนไข 

 

- รายงานเบื้องต้นเร่งด่วน
เสนอผู้บริหาร หรือ
ผู้เกี่ยวข้อง (Spot  Report) 
ตามเงื่อนไขและเวลาก าหนด 

ร้อยละ 50 – 59 = 0.5 คะแนน
ร้อยละ 60 – 79 = 1 คะแนน 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป = 1.5 คะแนน 

 

   
  
  1.5 
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แนวทางการประเมินผล (ต่อ) 
รอบการ
ประเมิน 

เกณฑ์การประเมินเชิงคุณภา/ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

ประเมินจากผลงาน/ข้อมูล/
เอกสาร/หลักฐานต่างๆ ดังนี้ 

คะแนน ก าหนดวันจัดส่ง
ผลงาน/ข้อมูล/

เอกสาร/หลักฐาน 
 2. ผลงานการตรวจสอบข่าวโรค

และภัยสุขภาพและการเกิดโรค
และภัยสุขภาพประจ าเดือน 
อย่างน้อยเดือนละ 1 ฉบับ  

 
 

- จัดท ารายงาน Outbreak 
Verification list ของทีม SAT 
ทุกเดือน 

- ร้อยละ 50 – 59 = 0.5 คะแนน 
- ร้อยละ 60 – 79 = 1 คะแนน 
- ร้อยละ 80 ข้ึนไป = 1.5 คะแนน 

1.5  

 ขั้นตอนที่ 5 
- มีการน าระบบบัญชาการเหตุการณ์

ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข  
(ICS)มาใช้จริงอย่างน้อย 1 ครั้ง (กรณี
ไม่มีเหตุการณ์ ภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุขเกิดข้ึน ต้องก าหนดการ
ซ้อมแผน ซึ่งอาจเป็นการซ้อม
อภิปรายบนโต๊ะ หรือฝึกปฏิบัติจริง
ตามผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้าน
โรค/ภัยสุขภาพของอ าเภอ 

 
 

 
- รายงานผลการบัญชาการ

เหตุการณ์และการปฏิบัติงาน
ตามแผนเผชิญเหตุของ
เหตุการณฉ์ุกเฉินทาง
สาธารณสุข 
หรือ 

- มีรายงานการฝึกซ้อมแผนใน
ภาวะฉุกเฉินทางสาธารสุขโดย
ก าหนดวิธีปฏิบัติการ พร้อมทั้ง
ข้อสั่งการไปยังหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องตามแผนเผชิญเหตุ 
 

 
2 

 

ผู้ก ากับ
ตัวช้ีวัด 

นายประภาส วีระพล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ  เบอร์ติดต่อ 0 45523247-50 ต่อ 201 

ผู้รับผิดชอบ
การรายงาน
ผลการ
ด าเนินงาน  
 

1.นายธีระยุทธ์  มุจรินทร์   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
โทรศัพท์ 086-6515424       E-mail : cdcamnat@yahoo.com 
2.นางสาวส าราญ เหล็กงาม นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
โทรศัพท์ 087-2438730       E-mail : cdcamnat@hotmail.com 
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ตัวช้ีวัดที่ 13 : ระดับความส้าเร็จของการป้องกันการเสียชีวิตจากการจมน้้า 
 

ตัวช้ีวัด ระดับความส้าเร็จของการป้องกันการเสียชีวิตจากการจมน้้า 
หน่วยวัด ระดับ 
น้้าหนัก 2 
ค้านิยาม เด็กอายุต่้ากว่า 15 ปีหมายถึง เด็กแรกเกิดถึงเด็กที่มีอายุต่่ากว่า 15 ปี 

การจมน้้า หมายถึง การจมน้่าที่เกิดจากอุบัติเหตุ (ICD-10 = W65-W74) ยกเว้น 
ที่เกิดจากการใช้ยานพาหนะ หรือการเดินทางทางน้่า และภัยพิบัติ 
ทีมผู้ก่อการดี หมายถึง ทีมท่ีมีการด่าเนินงานป้องกันเด็กจมน้่าในมาตรการต่างๆ  
ผู้ก่อการดีที่ผ่านการรับรองหมายถึง ทีมท่ีมีผลการด่าเนินงานป้องกันการจมน้่าในมาตรการต่างๆผ่านตาม
เกณฑ์ท่ีก่าหนดใน 10 องค์ประกอบ 
เกณฑ์การประเมินผู้ก่อการดีด้านการป้องกันเด็กจมน้่า 10 องค์ประกอบ ดังนี้ 
   1 ด้านนโยบาย ประกอบด้วย แผนงาน/โครงการ และความต่อเนื่องในการด่าเนินการ 
   2 การบริหารจัดการ ประกอบด้วยกิจกรรม การด่าเนินงานในรูปแบบสหสาขา การร่วม Sharing 
ทรัพยากรในพ้ืนที่ และการขยายการด่าเนินงานและสร้างนวัตกรรม 
   3 สถานการณ์และข้อมูล ประกอบด้วยกิจกรรม มีการเก็บรวบรวมข้อมูล การใช้ประโยชน์ข้อมูล กรณีมี 
Case เกิดข้ึน มีการสอบสวนและด่าเนินการแก้ไขปัญหา มีทะเบียนเด็กที่เสียชีวิตจากการจมน้่า 
   4 การจัดการแหล่งน้่าเสี่ยง ประกอบด้วยกิจกรรม การส่ารวจแหล่งน้่าเสี่ยง และการจัดการสิ่งแวดล้อม
บริเวณแหล่งน้่าเสี่ยง 
   5 การด่าเนินการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประกอบด้วยกิจกรรม การสอน/ให้ค่าแนะน่าครูพ่ีเลี้ง การสอน
ให้เด็กรู้จักแหล่งน้่า และการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกศูนย์ 
   6 การให้ความรู้ ประกอบด้วยกิจกรรม การให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการจมน้่าในสถานบริการ
สาธารณสุขหรือในชุมชนหรือในโรงเรียน 
   7 การเรียนการสอนหลักสูตรว่ายน้่าเพ่ือเอาชีวิตรอด ประกอบด้วยกิจกรรม การสอนหลักสูตรว่ายน้่า
เพ่ือเอาชีวิตรอดเพ่ือให้มีวิทยากรในพ้ืนที่ และการสอนหลักสูตรว่ายน้่าเพื่อเอาชีวิตรอดแก่เด็ก/ประชาชน 
   8 การสอนฝึกปฏิบัติการช่วยฟ้ืนคืนชีพ (CPR) ประกอบด้วยกิจกรรม การสอนฝึกปฏิบัติการช่วยฟ้ืนคืน
ชีพ (CPR) ให้แกคนในชุมชน/เด็ก 
   9 การสื่อสารประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วยกิจกรรม กิจกรรมรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้่า 
การประชาสัมพันธ์ และการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ 
  10 การศึกษาวิจัย หรือติดตามประเมินผล ประกอบด้วยกิจกรรม ผลการสึกาวิจัย หรือผลการติดตาม
ประเมินผลในมาตรการที่ด่าเนินงานในพื้นท่ี 

เกณฑ์เป้าหมาย : อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้่าของเด็กอายุต่่ากว่า 15 ปี ต่อประชากรเด็กอายุต่่ากว่า 15 ปี แสนคน 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
< 4.0 < 3.5 < 3.0 < 2.5 

 

วัตถุประสงค์ เพ่ือลดการเสียชีวิตจากการจมน้่าของเด็กไทย เนื่องจากเป็นสาเหตุที่ป้องกันได้ 
ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

เด็กท่ีมีอายุต่่ากว่า 15 ปี 



98 

 
 

วิธีการจัดเก็บ
ข้อมูล 

1. รวบรวมข้อมูลการแจ้งตายจากฐานข้อมูลการตายทะเบียนราษฎร์ของ  
    กระทรวงมหาดไทย โดยส่านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
2. สถานบริการบันทึกข้อมูลการตายในฐานข้อมูล 43 แฟ้ม 
3. ผลการด่าเนินงานพัฒนาทีมผู้ก่อการดี “Merit Maker” ป้องกันจมน้่า  

แหล่งข้อมูล 1. รวบรวมข้อมูลการแจ้งตายจากฐานข้อมูลการตายทะเบียนราษฎร์ของ  
    กระทรวงมหาดไทย โดยส่านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
2. ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม 
3. สรุปและรายงานผลการด่าเนินงานทีมผู้ก่อการดี “Merit Maker” ป้องกันจมน้่า 

5. สูตรการค้านวณ 
        ผลงาน 
 

รอบท่ี 1 
1. อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้่าของเด็กอายุต่่ากว่า 15 ปีต่อประชากรแสนคน (ค่าน้้าหนัก 1) 
         A = จ่านวนเด็กอายุต่่ากว่า 15 ปีที่เสียชีวิตจากการจมน้่า 
         B = จ่านวนประชากรกลางปีของเด็ก อายุต่่ากว่า 15 ปี 
สูตรค่านวณ    A*100 
                     B 
2. การด่าเนินงานพัฒนาทีมผู้ก่อการดี “Merit Maker” ป้องกันจมเด็กน้่า (ค่าน้้าหนัก 1) 
         C = จ่านวนเทศบาลและต่าบลที่สมัครเข้าร่วมด่าเนินงานทีมผู้ก่อการดี “Merit Maker” ป้องกัน
จมเด็กน้่า 
         D = จ่านวนเทศบาล และต่าบลในแต่ละอ่าเภอ 
         E = จ่านวนเทศบาล และต่าบลในแต่ละอ่าเภอที่ด่าเนินการพัฒนาทีมผู้ก่อการดี “Merit Maker” 
ป้องกันจมเด็กน้่าผ่านการประเมินระดับเหรียญทองแดง 
         F = จ่านวนเทศบาล และต่าบลในแต่ละอ่าเภอที่ด่าเนินการพัฒนาทีมผู้ก่อการดี “Merit Maker” 
ป้องกันจมเด็กน้่าผ่านการประเมินระดับเหรียญเงิน 
สูตรค้านวณ    C*100  และ     E*100    และ    F*100 
                     D                  C                    C 

เกณฑ์การประเมิน :  
1. อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้่าของเด็กอายุต่่ากว่า 15 ปี ต่อประชากรแสนคน 

 รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
< 4.5  < 4.5 < 4.5 < 4.5 

2. การด่าเนินงานพัฒนาทีมผู้ก่อการดี “Merit Maker” ป้องกันจมน้่า 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

- อ่าเภอมีทีมผู้ก่อการดีในการด่าเนินการป้องกัน
เด็กจมน้่ามากว่าร้อยละ 50 ของเทศบาลและต่าบล
ในอ่าเภอ 
     

-ทีมผู้ก่อการดีประเมินรับรองผ่านเกณฑ์ระดับเหรียญเงินร้อยละ 25 
ของทีมท่ีสมัครเข้าร่วมโครงการ Merit Maker 
- ทีมผู้ก่อการดีประเมินผ่านระดับเหรียญทองแดงร้อยละ 75 ของทีม
ผู้ก่อการดีที่สมัครเข้าร่วมโครงการ Merit Maker  

วิธีการประเมินผล : 
รอบท่ี 1 

1.ให้คะแนนโดยดูจากอัตราเสียชีวิตจากการจมน้่าของเด็กอายตุ่่ากว่า 15 ปี แบ่งเป็นระดับ ดังนี ้(ค่าน้่าหนัก 0.5) 
คะแนน 1 2 3 4 5 
อัตรา >19.5 14.6 – 19.5 9.6 - 14.5  4.6 - 9.5 <4.5  
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2. การด่าเนินงานพัฒนาทีมผู้ก่อการดี “Merit Maker” ป้องกันจมน้่า (ค่าน้่าหนัก 1.5) 
คะแนน 1 2 3 4 5 
- ทีมสมัครเข้า
ร่วมโครงการ 
Merit Maker 
  

น้อยกว่าร้อยละ 
35 ของเทศบาล
และ อบต.ในแต่

ละอ่าเภอ 

ร้อยละ 45 ของ
เทศบาลและ 
อบต.ในแต่ละ

อ่าเภอ 

ร้อยละ 55 ของ
เทศบาลและ 
อบต.ในแต่ละ

อ่าเภอ 

ร้อยละ 65 ของ
เทศบาลและ 
อบต.ในแต่ละ

อ่าเภอ 

ร้อยละ 75 ของ
เทศบาลและ 
อบต.ในแต่ละ

อ่าเภอ 
  

วิธีการประเมินผล : 
รอบท่ี 2 
วิธีการประเมินผล : 
รอบท่ี 2 (ต่อ) 
 

1.ให้คะแนนโดยดูจากอัตราเสียชีวิตจากการจมน้่าของเด็กอายตุ่่ากว่า 15 ปี แบ่งเป็นระดับ ดังนี ้(ค่าน้่าหนัก 0.5) 
คะแนน 1 2 3 4 5 
อัตรา >19.5 14.6 – 19.5 9.6 - 14.5 4.6 - 9.5 <4.5   

2. การด่าเนินงานพัฒนาทีมผู้ก่อการดี “Merit Maker” ป้องกันเด็กจมน้่า (ค่าน้่าหนัก 1.5) 
คะแนน 1 2 3 4 5 
- ทีมสมัครเข้า
ร่วมโครงการ 
Merit Maker 
  

    1. ผลการ
ประเมินผ่าน
ระดับ
ทองแดงร้อย
ละ 100 ของ
ทีมท่ีเข้าร่วม 
โครงการ 
 

1.ผลการประเมิน
ผ่านระดับเหรียญ
เงิน ร้อยละ 10 
ของทีมท่ีเข้าร่วม 
โครงการ 
     2. ผลการ
ประเมินผ่านระดับ
ทองแดงร้อยละ 
90 ของทีมท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

1.ผลการประเมิน
ผ่านระดับเหรียญ
เงิน ร้อยละ 15 
ของทีมท่ีเข้าร่วม 
โครงการ 
     2. ผลการ
ประเมินผ่านระดับ
ทองแดงร้อยละ 
85 ของทีมท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

1.ผลการประเมิน
ผ่านระดับเหรียญ
เงิน ร้อยละ 20 
ของทีมท่ีเข้าร่วม 
โครงการ 
     2. ผลการ
ประเมินผ่านระดับ
ทองแดงร้อยละ 
80 ของทีมท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

    1.ผลการ
ประเมินผ่านระดับ
เหรียญเงิน ร้อย
ละ 20 ของทีมท่ี
เข้าร่วม 
โครงการ 
     2. ผลการ
ประเมินผ่านระดับ
ทองแดงร้อยละ 
75 ของทีมท่ีเข้า
ร่วมโครงการ  

เอกสารสนับสนุน :  1. สถานการณ์การป้องกันเด็กจมน้่า  
2. แนวทางการส่าหรับผู้ขอรับรองเป็นผู้ก่อการดีการด่าเนินงานป้องปันเด็กจมน้่า  
3.  สื่อเผยแพร่ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันเด็กจมน้่า ของส่านักโรคไม่ติดต่อ  
     กรมควบคุมโรคข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ website ส่านักโรคไม่ติดต่อ (www.thaincd.com) 

รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน 

Baseline 
data 

หน่วยวัด ผลการด้าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 2558 2559 2560 2561 

4.5 อัตราต่อ
ประชากร

เด็กแสนคน 

7.55 
 

6.20 
 

6.38 
(6 case) 

6.63 
(4 case) 

1.69 
(2 case) 
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ผู้ก้ากับตัวช้ีวัด/ 
ผู้ให้ข้อมูลทาง
วิชาการ / 
ผู้ประสานงาน
ตัวช้ีวัด 

1. นายแพทย์ประภาส  วีระพล  ต่าแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่านาจเจริญ  
    โทรศัพท์ที่ท่างาน : 045 523 250 – 1 ต่อ 201          โทรศัพท์มือถือ : 081-763-2543 
    โทรสาร. 045 523 250 – 1 ต่อ 101                
2. นายแพทย์ปฐมพงษ์  ปรุโปร่ง ต่าแหน่ง ผู้อ่านวยการโรงพยาบาลพนา  
   รักษาการในต่าแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน 
    โทรศัพท์ที่ท่างาน : 045 523 250 – 1                     โทรศัพท์มือถือ : 081-1548-7650 
    โทรสาร. 045 523 250 – 1 ต่อ 101                
3. นายธีระยุทธ์  มุจรินทร์  ต่าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค  
   ส่านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่านาจเจริญ   
    โทรศัพท์ที่ท่างาน : 045 523 250 – 1 ต่อ 307 308     โทรศัพท์มือถือ : 086-651-5424 
    โทรสาร. 045 523 250 – 1 ต่อ 101             E-mail : cdcamnat@yahool.com 
 4. นางสาวณภัทร ปฏิวงศ์  ต่าแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ   
     โทรศัพท์ที่ท่างาน : 045 523 250 – 1 ต่อ 307 308     โทรศัพท์มือถือ : 093-323-4686 
     โทรสาร. 045 523 250 – 1 ต่อ 101             E-mail : napati092721@gmail.com 

หน่วยงาน
ประมวลผลและ
จัดท้าข้อมูล (ระดับ
ส่วนกลาง) 

กลุ่มงานควบคุมโรค ส่านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่านาจเจริญ 

ผู้รับผิดชอบการ
รายงานผลการ
ด้าเนินงาน 

นางสาวณภัทร ปฏิวงศ์  ต่าแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ   
โทรศัพท์ที่ท่างาน : 045 523 250 – 1 ต่อ 307 308     โทรศัพท์มือถือ : 093-323-4686 
โทรสาร. 045 523 250 – 1 ต่อ 101             E-mail : napati092721@gmail.com 
กลุ่มงานควบคุมโรค ส่านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่านาจเจริญ 
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ตัวชี้วัดที่ 14 : ระดับความส าเร็จของต าบลจัดการสุขภาพในการเฝ้าระวัง ป้องกันแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับ        
และมะเร็งท่อน้ าดี 
หมวด Promotion & prevention Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ) 

แผนที่ 3. การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
โครงการที่ 2. โครงการควบคุมโรคติดต่อ 
ลักษณะ เชิงปริมาณ 
น้ าหนัก  3  
ระดับการวัดผล ระดับอ าเภอ/จังหวัด 
ชื่อตัวชี้วัดเชิง
ปริมาณ 

ร้อยละของความส าเร็จต าบลจัดการสุขภาพในการเฝ้าระวัง ป้องกันแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับ 
และมะเร็งท่อน้ าดี  

ค านิยาม การด าเนินงานของต าบลจัดการสุขภาพในการเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้
ตับ และมะเร็งท่อน้ าดี หมายถึง ต าบลที่มีการด าเนินงานตามเกณฑ์เพ่ือการแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้
ตับและมะเร็งท่อน้ าดี ในพ้ืนที่ด าเนินการปี 2562 ดังนี้ 

1) มีการคัดกรองพยาธิใบไม้ตับด้วยอุจจาระ(Kato method)/ปสัสาวะในประชาชน 15 ปีขึ้น
ไป  

โดยต้องผ่านการคัดกรองด้วยวาจาว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงพยาธิใบไม้ตับ ประชาชนที่ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ 
ได้รับการรักษา และติดตามปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทุกราย 
     2)  มีการคัดกรองมะเร็งท่อน้ าดี ในประชาชนอายุ 40 ปีขึ้นไป ด้วยวิธีอัลตร้าซาวน์    หากสงสัย 
มะเร็งท่อน้ าดี ด าเนินการส่งต่อเพ่ือการรักษา ตรวจ CT หรือ MRI ต่อไป 

โดยจะต้องตรวจอัลตร้าซาวน์โดยมีข้อใดข้อหนึ่งใน 4 ข้อนี้  
1.เป็นบุคคลที่เกิดและเติบโตที่อีสาน 
2.เป็นผู้ทีม่ีอายุ 40 ปีขึ้นไป 
3.เป็นผู้ที่เคยบริโภคเนื้อปลาเกล็ดขาวในวงศ์ปลาตะเพียนแบบสุกๆดิบๆ 
4.เคยได้รับการถ่ายพยาธิใบไม้ตับ praziquantel 

   3) มีการจัดการเรียนการสอนความรู้ด้านการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดีใน
เยาวชนคนรุ่นใหม่ สร้างพฤติกรรมกินปลาน้ าจืดสุกด้วยความรัอน สร้างนวัตกรรมอาหารปลอดภัย
จากพยาธิในพ้ืนที่ กระบวนการจัดการความรู้ การจัดการสิ่งแวดล้อม 
   4) มีการจัดการสิ่งแวดล้อมและสิ่งปฏิกูลด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม/ข้อตกลงของชุมชน มี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแกนน าในการสนับสนุน 
   5) มีการสื่อสารสาธารณะและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการควบคุมป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและ
มะเร็งท่อน้ าดีในพ้ืนที่ด าเนินงาน 
สูตรค านวณ =(A/B) x 100 
A = จ านวนต าบลที่ด าเนินงานคัดกรองโรคพยาธิใบไม้ตับผ่านเกณฑท์ี่ก าหนด 
B = จ านวนต าบลเป้าหมาย( 56 ต าบล) 
 

ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 
≥ 80% ≥ 80% ≥ 80% ≥ 80% 

เกณฑ์เป้าหมาย 
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วัตถุประสงค์ 1) เพ่ือลดอัตราการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับในพ้ืนที่เสี่ยง 7 อ าเภอ  
2) เพ่ือสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานองค์กรต่างๆในการแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อ
น้ าดีให้มีประสิทธิภาพในพ้ืนที่เสี่ยง 

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

    พ้ืนที่ด าเนินการปี 2562 ประชาชนพื้นที่เป้าหมาย 32 ต าบลใน 7อ าเภอ ตรวจอุจจาระต าบลละ
อย่างน้อย 920 รายและตรวจอัลตร้าซาวน์ ต าบลละอย่างน้อย 200 ราย ได้แก่ อ าเภอเมือง       
12 ต าบล (นาจิก  สร้างนกทา  ดอนเมย  โนนหนามแท่ง  ห้วยไร่  นาวัง  หนองมะแซว  นายม    
นาแต ้ บุ่ง  ไก่ค า  เหล่าพรวน)  อ าเภอชานุมาน 2 ต าบล(ค าเข่ือนแก้ว  ป่าก่อ )  อ าเภอปทุมราช
วงศา 4 ต าบล ( โนนงาม  นาป่าแซง  นาหว้า  ลือ) อ าเภอพนา 2 ต าบล (ไม้กลอน พระเหลา) 
อ าเภอเสนางคนิคม 3 ต าบล ( ไร่สีสุก  นาเวียง  เสนางคนิคม) อ าเภอหัวตะพาน 5 ต าบล             
( หนองแก้ว  โพนเมืองน้อย  เค็งใหญ่  สร้างถ่อน้อย  หัวตะพาน) อ าเภอลืออ านาจ 4 ต าบล (ดงมะ
ยาง  โคกกลาง  แมด  เปือย)  
    พ้ืนที่ด าเนินการปี 2559-2561 ประชาชนพื้นที่เป้าหมาย 24 ต าบลใน 7อ าเภอ  ติดตามผู้ติดเชื้อ
พยาธิใบไม้ตับในปีที่ผ่านมาทุกราย ติดตามประชาชนที่เคยผ่านการคัดกรองมะเร็งท่อน้ าดีหรือมี
ประวัติเสี่ยงโรคมะเร็งท่อน้ าดีเข้ารับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ าดีด้วยอัลตร้าซาวน์ทุกปีทุก
ราย ติดตามการออกข้อก าหนด ข้อบัญญัติ ข้อตกลงในการบริหารจัดการเรื่องสิ่งปฏิกูลและการ
จัดหาบ่อบ าบัดสิ่งปฏิกูลในชุมชน ติดตามเสริมพลังในโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนการเรื่องโรคพยาธิ
ใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี จัดกิจกรรมรณรงค์อาหารปลอดภัย ปลาปลอดพยาธิอย่างต่อเนื่องใน
พ้ืนที่ผ่านทุกช่องทางการสื่อสารตามบริบทพ้ืนที่ ได้แก่ อ าเภอเมือง  7  ต าบล (โนนโพธิ์  น้ าปลีก  
นาหมอม้า  คึมใหญ่ นาผือ กุดปลาดุก ปลาค้าว )  อ าเภอชานุมาน 3 ต าบล(ชานุมาน  โคกสาร  
โคกก่ง )  อ าเภอปทุมราชวงศา 3 ต าบล ( ค าโพน  หนองข่า  ห้วย) อ าเภอพนา 2 ต าบล ( พนา  
จานลาน) อ าเภอเสนางคนิคม 3 ต าบล (  โพนทอง หนองไฮ  หนองสามสี ) อ าเภอหัวตะพาน 3 
ต าบล  (จิกดู่  ค าพระ  รัตนวารี) อ าเภอลืออ านาจ 3 ต าบล (อ านาจ  ดงบัง  ไร่ขี) 
หมายเหตุ ในกรณีที่มีจ านวนประชากรพ้ืนที่เป้าหมาย 32 ต าบลน้อยกว่า  920 รายและ 200 ราย
ให้ด าเนินการเพ่ิมในต าบลใกล้เคียง  

รายละเอียด
ข้อมูลพื้นฐาน 

Baseline 
data 

หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 2560 2561 

รัอยละ
ความส าเร็จ
ของต าบลใน
การคัดกรอง
พยาธิใบไม้ตับ 

 1 ต าบล 
(968 ราย) 

8 +1 ต าบล 
(8987 ราย) 

15 ต าบล 
(14758 ราย) 

หมายเหตุ : เริ่มด าเนินการอย่างเป็นระบบในปีงบประมาณ 2560 
 

วิธีการจัดเก็บ
ข้อมูล 

1.เก็บข้อมูลจากฐานข้อมูลในโปรแกรม Isan-cohort 
2.รวบรวมเอกสาร หลักฐาน การด าเนินงานจากต าบลเป้าหมาย 

รายการข้อมูล 1 A = จ านวนต าบลที่ด าเนินงานคัดกรองโรคพยาธิใบไม้ตับผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด 

รายการข้อมูล 2 B = จ านวนต าบลเป้าหมาย (56 ต าบล) 
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สูตรค านวณ
ตัวช้ีวัด 

สูตรค านวณ = A/ B x 100  

ความถี่ในการ
ติดตามผล 

รายไตรมาส  

ระยะเวลา
ประเมินผล 

ติดตามผลไตรมาส 1, 2,3 และ4 

วิธีการ
ประเมินผล : 

จากความส าเร็จของต าบลในการด าเนินงาน 100 คะแนน ไตรมาสที่ 4  โดยมีการด าเนินงานครบทั้ง 
5 มาตรการ มีผลการด าเนินงานตามเกณฑ์เพ่ือการแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี 
ดังนี้ 

มาตรการที่ 2 การควบคุมป้องกัน 
1.1 มีการคัดกรองพยาธิใบไม้ตับด้วยอุจจาระ(Kato method)/ปัสสาวะในประชาชน 15 
ปี 

ขึ้นไป ต าบลละอย่างน้อย 920 ราย โดยต้องผ่านการคัดกรองด้วยวาจาว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงพยาธิใบไม้
ตับ ประชาชนที่ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ ได้รับการรักษา และติดตามปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทุกราย 

(20 คะแนน) 
- ไม่มีกิจกรรมการคัดกรองและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม = 0 คะแนน 
- มีการคัดกรองตรวจอุจจาระกลุ่มเป้าหมาย ร้อยละการให้คะแนนดังนี้ 

น้อยกว่าร้อยละ 80  = 4 คะแนน ( น้อยกว่า 736 ราย xจ านวนต าบล) 
ร้อยละ 80 – 84     = 8 คะแนน ( 736 – 781 ราย xจ านวนต าบล ) 
ร้อยละ 85 – 89     = 12 คะแนน ( 782 - 827 ราย xจ านวนต าบล) 
ร้อยละ 90 – 94     = 16 คะแนน ( 828 - 873 ราย xจ านวนต าบล) 
มากกว่าร้อยละ 95 ขึ้นไป = 20 คะแนน ( มากกว่าเท่ากับ 874 ราย xจ านวนต าบล) 

    มาตรการที่ 3 การรักษาพยาบาล 
    1.2  มีการคัดกรองมะเร็งท่อน้ าดี ในประชาชนอายุ 40 ปีขึ้นไป ด้วยวิธีอัลตร้าซาวน์ ต าบล
ละอย่างน้อย 200 ราย หากสงสัยมะเร็งท่อน้ าดี ด าเนินการส่งต่อเพื่อการรักษา ตรวจ CT หรือ 
MRI ต่อไป (20 คะแนน) 

โดยจะต้องตรวจอัลตร้าซาวน์โดยมีข้อใดข้อหนึ่งใน 4 ข้อนี้  
1.เป็นบุคคลที่เกิดและเติบโตที่อีสาน 
2.เป็นผู้ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป 
3.เป็นผู้ที่เคยบริโภคเนื้อปลาเกล็ดขาวในวงศ์ปลาตะเพียนแบบสุกๆดิบๆ 
4.เคยได้รับการถ่ายพยาธิใบไม้ตับ praziquantel 

- ไม่มีการด าเนินการ = 0 คะแนน 
- มีการคัดกรองและส่งต่อ ร้อยละการให้คะแนน ดังนี้ 

น้อยกว่าร้อยละ 80 =4 คะแนน ( น้อยกว่า 160 ราย  xจ านวนต าบล) 
ร้อยละ 80 – 84    = 8 คะแนน ( 160 - 169 ราย xจ านวนต าบล ) 
ร้อยละ 85 – 89    = 12 คะแนน ( 170 - 179 ราย xจ านวนต าบล) 
ร้อยละ 90 – 94    = 16 คะแนน ( 180 - 189 ราย xจ านวนต าบล) 
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มากว่าร้อยละ 95   = 20 คะแนน ( มากกว่าเท่ากับ 190 ราย xจ านวนต าบล) 
มาตรการที่ 1 การสร้างเสริมสุขภาพ 
 1.3  มีการจัดการเรียนการสอนความรู้ด้านการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี
ใน 

เยาวชนคนรุ่นใหม่ โดยหลักสูตรที่มีอยู่แล้วหรือ หลักสูตร e-book  (20 คะแนน) โดยมีกิจกรรม
ที่จะต้องด าเนินการ ดังนี้   
   1. มีวัตถุประสงค์การเรียนการสอนเพ่ือสนับสนุนให้เกิดองค์ความรู้ การรับรู้ การปฏิบัติตน เพ่ือ
ป้องกันควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี  ( ไม่มี  = 0 คะแนน ,มี =5 คะแนน) 
   2. มีแนวทางการปฏิบัติสามารถจัดแผนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละชั้นเรียน  3 รูปแบบ คือ 
  2.1 สอดแทรกเนื้อหาในหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
  2.2 จัดท าเป็นรายวิชาเพ่ิมเติมในโครงสร้างหลักสูตรของสถานศึกษา 
  2.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมชุมนุม ชมรม หรือกิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 
     (ไม่มี = 0 คะแนน, มีในข้อ 1 =  2 คะแนน , มีในข้อ 1และข้อ2 =  3 คะแนน, มีในข้อ 1และ
ข้อ 2 หรือข้อ 3 =  5 คะแนน) 
   3. มีการวัด/ประเมินผลการเรียนการสอน  ประกอบด้วย 
 3.1 สิ่งที่วัด ได้แก่ ความรู้ ทักษะ และเจตคติ 
 3.2 วิธีการ ได้แก่ การท าใบงาน การสังเกต การประเมิน 
 3.3 เครื่องมือ ได้แก่ แบบประเมินใบงาน แบบสังเกตพฤติกรรม แบบบันทึกการสังเกต 
 3.4 เกณฑ์การประเมิน  ผ่านการประเมิน คะแนน ร้อยละ 
 3.5 เอกสารอ้างอิงเพ่ือการเรียนการสอน 
    (ไม่มี = 0 คะแนน , มี 1 ข้อ = 2 คะแนน, มี 2 ข้อ = 4  คะแนน, มี 3 ข้อ= 6 คะแนน,มี 4 ข้อ 
= 8 คะแนน, มี 5 ข้อ = 10 
 คะแนน) 

มาตรการที่ 1 การสร้างเสริมสุขภาพ 
1.4  มีการจัดการสิ่งแวดล้อมและสิ่งปฏิกูลด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม/ข้อตกลงของชุมชน 
มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแกนน าในการสนับสนนุ โดยต าบลมีการด าเนินงานตาม
เกณฑ์เพื่อการแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี ดังนี้   

   1.4.1 การจัดท าเวทีประชาคม ในพื้นที่ต าบล โดยมีข้อตกลงร่วมกันคือ (10 คะแนน) 
        1.4.1.1 มีวิธีการ/แหลง่ก าจัดสิ่งปฏิกูลในพ้ืนที่หรือครัวเรือน 
        1.4.1.2 มีข้อมูลรถสูบส้วมที่ได้รับใบอนุญาตและระบุแหล่งที่จะน าสิ่งปฏิกูลไปบ าบัด 
        1.4.1.3 มีคณะท างานเพ่ือแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดีในระดับต าบล/
หมู่บ้าน 
        1.4.1.4 มีการประชุมติดตามงานอย่างต่อเนื่องพร้อมสรุปรายงานการประชุม  
        1.4.1.5 มีการจัดท าแผนปฏิบัติการ เพื่อป้องกันควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี 
การเฝ้าระวังดูแลจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรครวมถึงการจัดท าแหล่งก าจัดขยะ สิ่ง
ปฏิกูล และการส่งเสริมการใช้เกษตรอินทรีย์ และมีการด าเนินการก ากับติดตามและประเมินผลโดย
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ชุมชน 
    (ไม่มี = 0 คะแนน,  มี 1 ข้อ = 2 คะแนน, มี 2 ข้อ = 4  คะแนน, มี 3 ข้อ= 6 คะแนน,มี 4 ข้อ 
= 8 คะแนน, มี 5 ข้อ = 10 คะแนน)      
   1.4.2 ต าบลท่ีมีการด าเนินการออกและบังคับใช้ข้อบังคับ เทศบัญญัติ/หรือมาตรการทาง 
สังคม ในการก าจัดสิ่งปฏิกูล (10 คะแนน) เพ่ือลดการกระจายในสิ่งแวดล้อม คน ปลา สุนัข โดย 
 ให้ส่วนราชการท้องถิ่นมีอ านาจหรือข้อก าหนด ดังต่อไปนี้ 

1.4.2.1 ห้ามถ่าย เท ทิ้งหรือท าให้มีขึ้นในที่หรือทางสาธารณซึ่งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
นอกจากในที่ส่วนราชการจัดไว้ให้ 

1.4.2.2 ก าหนดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามที่หรือทางสาธารณและสถานที่เอกชน 
1.4.2.3 ก าหนดวิธีการเก็บ ขน และก าจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอยหรือให้เจ้าของหรือผู้ 

ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆปฏิบัติให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะการใช้อาคารและสถานที่นั้นๆ 
1.4.2.4 ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการให้บริการของส่วนราชการท้องถิ่นหรือบุคคลอ่ืนที่ 

ส่วนราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้ด าเนินการแทน ในการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย ไม่
เกินอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ การจะก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการก าจัดสิ่งปฏิกูล หรือ
มูลฝอยราชการส่วนท้องถิ่นนั้นจะต้องด าเนินการให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามที่ก าหนดในกฏ
กระทรวง 

1.4.2.5 ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเก็บ ขน และก าจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูล 
ฝอยเพ่ือให้ผู้ได้รับอนุญาตตามมาตรา 19 ปฏิบัติ ตลอดจนก าหนดอัตราค่าบริการตามลักษณะของ
การให้บริการที่ผู้รับใบอนุญาตจะพึงเรียกเก็บได้ 
    (ไม่มี = 0 คะแนน,  มี 1 ข้อ = 2 คะแนน, มี 2 ข้อ = 4  คะแนน, มี 3 ข้อ= 6 คะแนน,มี 4 ข้อ 
= 8 คะแนน, มี 5 ข้อ = 10 คะแนน)      

มาตรการที่ 5 การสื่อสารสาธารณะ 
1.5  มีการสื่อสารสาธารณะและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการควบคุมป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ
และมะเร็งท่อน้ าดีในพื้นที่ด าเนินงาน  (10 คะแนน) 

5.1 มีการด าเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์ และสร้างกระแสสังคมในการลด เลิก การ 
บริโภคปลาดิบ ในชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี 
          5.2 มกีารบูรณาการกับแผนงาน/โครงการอ่ืนๆ 
          5.3 มีการวิเคราะห์ สรุปผลการด าเนินงาน  
          5.4 มีการจัดท าพร้อมเผยแพร่และคืนข้อมูลให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
     มาตรการที่ 4 การดูแลรักษา 
          5.5 มีระบบการรับ-ส่งต่อผู้สงสัยมะเร็งท่อน้ าดีเข้าสู่กระบวนการวินิจฉัยอย่างเป็นระบบ 
  (ไม่มี = 0 คะแนน,  มี 1 ข้อ =2 คะแนน, มี 2 ข้อ = 4  คะแนน, มี 3 ข้อ= 6 คะแนน,มี 4 ข้อ = 
8 คะแนน, มี 5 ข้อ = 10 คะแนน)      
     1.6  มีกิจกรรมการด าเนินการในพื้นที่ด าเนินการปี 2559- 2561(10 คะแนน) 
          6.1 มีการติดตามผู้ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับในปีที่ผ่านมาทุกราย โดย 
                 - อัตราการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมรายบุคคล/focus group ร้อยละ 80 (2 คะแนน) 
                 - ผู้ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับได้รับการตรวจติดตามหลังการบ าบัด ไม่เกิน 1 เดือน ร้อยละ 
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วิธีการประเมินผล เกณฑ์การให้คะแนน  (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
ความส าเร็จของต าบลจัดการสุขภาพในการเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับ   
และมะเร็งท่อน้ าดี  
ด าเนินการตามมาตรการ ได้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 60 คะแนน   =  1 คะแนน 
ด าเนินการตามมาตรการ ได้ 60-69 คะแนน                      =  2 คะแนน 
ด าเนินการตามมาตรการ ได้ 70-79 คะแนน                      =  3 คะแนน 
ด าเนินการตามมาตรการ ได้ 80-94 คะแนน                      =  4 คะแนน 
ด าเนินการตามมาตรการ ได้มากกว่าหรือเท่ากับ 95 คะแนน   =  5 คะแนน 

แหล่งข้อมูล 1.จากการด าเนินงานของต าบลเป้าหมาย ใช้ข้อมูลจาก...ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด  
2 ฐานข้อมูล Isan-cohort คือโปรแกรมฐานข้อมูลผลการด าเนินงานตามโครงการ  

เอกสารสนับสนุน :     - คู่มือแนวทางการด าเนินงานโครงการก าจัดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี 
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จขึ้นครองราชย์
ครบ 70 ปีในพุทธศักราช 2559พร้อมทั้งสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินาถทรงเจริญ พระ 
ชนมพรรษา 84 พรรษา ตามยุทธศาสตร์ทศวรรษการก าจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อ
น้ าดี  (เอกสารสามารถ Download ได้จาก website ส่านักโรคติดต่อทั่วไป)  
   - แนวทางการบริหารจัดการโครงการก าจัดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี 
จังหวัดอ านาจเจริญ ปีงบประมาณ 2562   
 

80 (1 คะแนน) 
             - ผลของการประเมิน KAP ที่ถูกต้อง ร้อยละ 90 (1 คะแนน) 
         6.2 มีการติดตามประชาชนที่เคยผ่านการคัดกรองมะเร็งท่อน้ าดีหรือมีประวัติเสี่ยงโรคมะเร็ง
ท่อน้ าดีเข้ารับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ าดีด้วยอัลตร้าซาวน์ทุกปีทุกราย (4 คะแนน) 
         6.3  มีการติดตามการออกข้อก าหนด ข้อบัญญัติ ข้อตกลงในการบริหารจัดการเรื่องสิ่ง
ปฏิกูลและการจัดหาบ่อบ าบัดสิ่งปฏิกูลในชุมชน  (0.5 คะแนน) 
         6.4 มีการติดตามเสริมพลังในโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนการเรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับและ
มะเร็งท่อน้ าดี (0.5 คะแนน) 
          6.5 มีการจัดกิจกรรมรณรงค์อาหารปลอดภัย ปลาปลอดพยาธิอย่างต่อเนื่องในพ้ืนที่ผ่านทุก
ช่องทางการสื่อสารตามบริบทพ้ืนที่ (1 คะแนน) 
     

เกณฑ์การ
ประเมิน  

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
ร้อยละ5  

ของเกณฑ์การ
ด าเนินงานข้อที่ 

1.1,1.2,1.3,1.4,1.5, 
1.6  

 

ร้อยละ30  
ของเกณฑ์การ
ด าเนินงานข้อที่  

1.1,1.2,1.3,1.4,1.5
,1.6  

 

ร้อยละ55 
ของเกณฑ์การ
ด าเนินงานข้อที่  

1.1,1.2,1.3,1.4,1.5, 
1.6  

 

≥ร้อยละ 95 ของ
เกณฑ์การด าเนินงาน

ข้อที่  
1.1,1.2,1.3,1.4,1.5, 

1.6  
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ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ 
/ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

1. นายธีระยุทธ์ มุจรินทร์           
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 045 523250   โทรศัพท์มือถือ : 086-6515424 
    โทรสาร : 045 523250                    E-mail :cdcamnat@hotmail.com 
2. นางประภาวดี นาคสุด            
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 045 523250          โทรศัพท์มือถือ : 089-7210429 
    โทรสาร : 045 523250             E-mail  prapa6@gmail.com 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 

หน่วยงานประมวลผล
และจัดท าข้อมูล 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

ผู้ก ากับตัวช้ีวัด นายประภาส วีระพล  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ เบอร์ติดต่อ 0 45523247-50 
ต่อ 201 

ผู้รับผิดชอบการ
รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

1. นายธีระยุทธ์ มุจรินทร์           
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 045 523250   โทรศัพท์มือถือ : 086-6515424 
    โทรสาร : 045 523250                    E-mail : 
2. นางประภาวดี นาคสุด            
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 045 523250          โทรศัพท์มือถือ : 089-7210429 
    โทรสาร : 045 523250             E-mail  prapa6@gmail.com 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 
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ตัวช้ีวัดที่ 15 : ระดับความส าเร็จของหน่วยบริการที่มีการพัฒนาโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม    
ได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital 

หมวด Promotion, Prevention & Protection Excellence  
(ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ) 

แผนที่ 4. การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
โครงการที่ 1. โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
ลักษณะ เชิงปริมาณ 
ระดับการ
แสดงผล 

จังหวัด 

ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN 
Hospital 

(1) ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN 
Hospital ระดับพ้ืนฐานขึ้นไป ร้อยละ 100 

(2) ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN 
Hospital ระดับดีข้ึนไป ร้อยละ 100  

(3) ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN 
Hospital ระดับดีมากข้ึนไป ร้อยละ 50 

(4) ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN 
Hospital ระดับดีมากพลัส อย่างน้อย 2 แห่ง 

(5) ร้อยละของรพ.สต.ที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN 
Hospital ตามเกณฑ์รพ.สต.ติดดาว (คะแนนมากกว่า ร้อยละ 80)  ร้อยละ 50 

 
ค านิยาม  โรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์  GREEN & CLEAN Hospital 

หมายถึง โรงพยาบาลส่งเสริมเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) ด าเนินงานตามเกณฑ์ ดังนี้  
ผลการด าเนินงานหมวด GREEN&CLEAN Hospital ตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว โดยมีผลการ
ประเมินผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

ระดับพื้นฐาน 
ขั้นตอนที่ 1 การสร้างกระบวนการพัฒนา 
1. มีการก าหนดนโยบาย จัดท าแผนการขับเคลื่อน พัฒนาศักยภาพ และสร้างกระบวนการ
สื่อสารให้เกิดการพัฒนาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม GREEN & CLEAN hospital อย่างมีส่วน
ร่วมของคนในองค์กร 
ขั้นตอนที่ 2 จัดกิจกรรม GREEN 
G: GARBAGE 2. มีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อตามกฎหมาย กฎกระทรวงว่าด้วยการ

จัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 (ตามเอกสารที่แนบ) 
3. มีการคัดแยกมูลฝอยทั่วไป คือ มูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยอินทรีย์            
มูลฝอย อื่น ๆ ไปยังที่พักรวมมูลฝอยอย่างถูกสุขลักษณะ 
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R: RESTROOM 4 มีการพัฒนาส้วมมาตรฐานสะอาด เพียงพอ และปลอดภัย ที่อาคาร    
ผู้ป่วยนอก (ตามเอกสารที่แนบ) 

E: ENERGY 5. มีมาตรการประหยัดพลังงานที่เป็นรูปธรรมเกิดการปฏิบัติตาม
มาตรการ ที่ก าหนดร่วมกันทั้งองค์กร 

E: ENVIRONMENT 6. มีการจัดสิ่งแวดล้อมทั่วไปทั้งภายในและภายนอกอาคาร  โดยเพ่ิม
พ้ืนที่สีเขียว และพ้ืนที่พักผ่อนที่สร้างความรู้สึกผ่อนคลายสอดคล้องกับ
ชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่นส าหรับผู้ป่วยรวมทั้งผู้มารับริการ 
(ตามเอกสารที่แนบ) 

7. มีการส่งเสริมกิจกรรมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาพที่ดีแบบองค์รวม ได้แก่ 
กิจกรรมทางกาย (Physical activity) กิจกรรมให้ค าปรึกษาด้านสุขภาพ
ขณะรอรับบริการของผู้ป่วยและญาติ 

N: NUTRITION 8. สถานที่ประกอบอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาลได้มาตรฐานสุขาภิบาล
อาหารของกรมอนามัยในระดับดี (ตามเอกสารที่แนบ) 
9. ร้อยละ 80 ของร้านอาหารในโรงพยาบาลได้มาตรฐานสุขาภิบาล
อาหารของกรมอนามัย (ตามเอกสารที่แนบ) 
10. จัดให้มีบริการน้ าดื่มสะอาดที่อาคารผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน 

ระดับดี 
 11. มีการจัดการมูลฝอยครบทุกประเภทถูกสุขลักษณะ 

12. มีการพัฒนาส้วมมาตรฐานสะอาด เพียงพอ และปลอดภัย (HAS) ที่
อาคารผู้ป่วยใน (IPD) 

ระดับดีมาก 
 
 
 
 
 
 

13. มีการส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม GREEN โดยการน าไปใช้ประโยชน์
และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายโรงพยาบาลและชุมชน 

14. สร้างเครือข่ายการพัฒนา GREEN ลงสู่ชุมชนเพ่ือให้เกิด GREEN 
Community 

ระดับดีมาก Plus  

 15. โรงพยาบาลมีการด าเนินงานนโยบายโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย
ร่วมกับภาคี เครือข่ายในพ้ืนที่  

16. โรงพยาบาลผ่านมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรม
สิ่งแวดล้อม ระดับเริ่มต้นพัฒนาขึ้นไป 
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เกณฑ์เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 ปีงบประมาณ  65 

1. โรงพยาบาลผ่าน เกณฑ์
ฯ ระดับดีมาก ขึ้นไป ร้อย
ละ 50  
2. โรงพยาบาลผ่าน เกณฑ์
ฯ ระดับดีมาก Plus อย่าง
น้อย จังหวัดละ 2 แห่ง 
3. รพ.สต.ผ่านเกณฑ์ฯ ร้อย
ละ 50 

1. โรงพยาบาลผ่าน 
เกณฑ์ระดับดีมากขึ้น
ไป ร้อยละ 70  
2. โรงพยาบาลผ่ าน 
เกณฑ์ฯระดับดีมาก 
Plus ร้อยละ 20  
3. รพ.สต.ผ่านเกณฑ์ฯ 
ร้อยละ 80 

1. โรงพยาบาลผ่าน 
เกณฑ์ฯระดับดีมาก
ขึ้น ไป ร้อยละ 90  
2. โรงพยาบาลผ่าน 
เกณฑ์ฯระดับดีมาก 
Plus  ร้อยละ 30 
3. รพ.สต.ผ่านเกณฑ์
ฯ ร้อยละ 100 

1.โรงพยาบาลผ่าน เกณฑ์ฯ
ระดับดีมาก Plus ร้อยละ 
40 

 

วัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมให้โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้
ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital   

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (รพศ. รพท. รพช. และรพ.สต ทุกแห่ง) 
 

 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1. โรงพยาบาลทุกแห่งประเมินตนเองและบันทึกข้อมูลในแบบรายงานผลการ
ด าเนินงาน ส่งให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
2. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด รวบรวมข้อมูลการประเมินโรงพยาบาลในพ้ืนที่ 
วิเคราะห์แล้วส่งรายงานให้ศูนย์อนามัย (พร้อมแนบไฟล์แบบรายงานที่กรม
อนามัยก าหนด) และรายงานผ่านระบบ Health KPI เดือนละ 1 ครั้ง ทุกวันที่ 
20 ของเดือน 
3. ศูนย์อนามัยรวบรวมข้อมูลจากจังหวัดในพ้ืนที่ วิเคราะห์ภาพรวมของเขต 
และส่งรายงานรายเดือน ให้กรมอนามัย (พร้อมแนบไฟล์แบบรายงานที่กรม
อนามัยก าหนด)    ผ่านระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติการ (DOC) กรมอนามัย 
เดือนละ 1 ครั้ง ทุกวันที่ 25 ของเดือน 

แหล่งข้อมูล โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (รพศ./รพท./รพช. /สสอ.และรพ.สต) 
รายการข้อมูล 1 A1  =  จ านวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ด าเนินกิจกรรม 

GREEN & CLEAN     ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน 
A2  =  จ านวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ด าเนินกิจกรรม 

GREEN & CLEAN     ผ่านเกณฑ์ระดับดี 
 
A3  =  จ านวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ด าเนินกิจกรรม 

GREEN & CLEAN     ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก 
A4  =  จ านวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ด าเนินกิจกรรม 

GREEN & CLEAN     ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก Plus 
รายการข้อมูล 2 B  =  จ านวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมด 

 



111 

สูตรค านวณตัวชี้วัด  ((A1+A2+A3+A4)/B) X 100 = ร้อยละโรงพยาบาลสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขที่ด าเนินกิจกรรม GREEN & 
CLEAN ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐานขึ้นไป 

((A2+A3+A4)/B) X 100       = ร้อยละโรงพยาบาลสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขที่ด าเนินกิจกรรม GREEN & 
CLEAN ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป 

(A3+A4/B) X 100              = ร้อยละโรงพยาบาลสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขที่ด าเนินกิจกรรม GREEN & 
CLEAN ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก 

(A4/B) X 100                   = ร้อยละโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ที่ด าเนินกิจกรรม GREEN & CLEAN ผ่าน
เกณฑ์ระดับดีมาก 

ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส ละ 1 ครั้ง 
เกณฑ์การ
ประเมิน 
 (Small 
Success)  
ระดับดับ
จังหวัด 
 
 
 
 

 รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
1. อ าเภอ/จังหวัดมี
แผนในการ 
ขับเคลื่อน และ
ประเมิน 
(Re-accreditation) 
โรงพยาบาล 
 

1. โรงพยาบาลผ่าน
เกณฑ์ฯ 
ระดับพ้ืนฐานขึ้นไป 
ร้อยละ 100 
2. โรงพยาบาลผ่าน
เกณฑ์ฯ ระดับดีขึ้น
ไป ร้อยละ 85 
 

1. โรงพยาบาลผ่าน
เกณฑ์ฯ ระดับดีขึ้น
ไป ร้อยละ 100 
2.โรงพยาบาลผ่าน
เ ก ณ ฑ์ ฯ  ร ะ ดั บ ดี
มาก ขึ้นไป ร้อยละ 
40 

1.โรงพยาบาลผ่าน
เกณฑ์ฯ ระดับดีมาก
ขึ้นไป ร้อยละ 50  
2. โรงพยาบาลผา่น 
เกณฑ์ฯ ระดับดีมาก 
Plus อย่างน้อย 
จังหวัด ละ 2 แห่ง 

 

วิธีการ
ประเมินผล :  

ระดับความส าเร็จ 6 เดือนแรก  
ระดับที่ 1  
1. มีผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน GREEN&CLEAN Hospital  
2. โรงพยาบาล (รพท/รพช/รพ.สต) ประเมินตนเองเพ่ือวางแผนพัฒนาโรงพยาบาล 
3. น าผลการประเมินตนเองเข้ารายงานในที่ประชุม คปสอ. หรือ พชอ.  
4. จัดท าแผนงาน/โครงการเพ่ือพัฒนาให้ผ่านตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital และ

เกณฑ์                รพ.สต.ตดิดาว ปี 62 
ระดับที่ 2 
5. ผลการประเมิน โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ระดับพ้ืนฐานขึ้นไป  
6. รพ.สต. มีคะแนนผลการประเมินผ่านเกณฑ์ (คะแนะมากกว่าร้อยละ 80) อย่างน้อย ร้อย
ละ 20   
7. โรงพยาบาลมีการบันทึกข้อมูลขยะติดเชื้อในโปรแกรม ไม่น้อยกว่า เดือนละ 1 สัปดาห์ 
ระดับที ่3 
8. ทีมประเมินระดับจังหวัดท าการประเมินเพ่ือให้ค าแนะน าและรับรองโรงพยาบาลที่พัฒนา

อนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital 
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9. โรงพยาบาลมีผลการประเมินระดับดี หรือสูงขึ้น 1 ระดับ 
10. รพ.สต. มีคะแนนผลการประเมินผ่านเกณฑ์ (คะแนะมากกว่าร้อยละ 80) อย่างน้อย ร้อย
ละ 30 
11. โรงพยาบาลมีการบันทึกข้อมูลขยะติดเชื้อในโปรแกรม ไม่น้อยกว่า เดือนละ 2 สัปดาห์ 
ระดับที่ 4 
12. โรงพยาบาลมีผลการประเมินระดับดีมาก หรือสูงขึ้น 2 ระดับ 
13. รพ.สต. มีคะแนนผลการประเมินผ่านเกณฑ์ (คะแนะมากกว่าร้อยละ 80) อย่างน้อย ร้อย
ละ 40 
14. โรงพยาบาลมีการบันทึกข้อมูลขยะติดเชื้อในโปรแกรม ไม่น้อยกว่า เดือนละ 3 สัปดาห์ 
ระดับที่ 5 
16. โรงพยาบาลมีผลการประเมินระดับดีมากหรือสูงขึ้น 3 ระดับ 
17. รพ.สต. มีคะแนนผลการประเมินผ่านเกณฑ์ (คะแนะมากกว่าร้อยละ 80) อย่างน้อย ร้อย
ละ 50 
18. โรงพยาบาลมีการบันทึกข้อมูลขยะติดเชื้อในโปรแกรม ทุกสัปดาห์ 
 

ระดับความส าเร็จ 6 เดือนหลัง  
ระดับที่ 1  
1. มีการด าเนินงานตามแผนพัฒนา  
2. น าผลการประเมินระดับจังหวัดเข้ารายงานในที่ประชุม คปสอ. หรือ พชอ.  
3. จัดท าแผนงาน/โครงการเพ่ือพัฒนาให้ผ่านตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital และ

เกณฑ์                            รพ.สต.ติดดาว ปี 62 เพ่ือเลื่อนระดับ 
4. ก าหนดพ้ืนที่ที่จะพัฒนา GREEN&CLEAN ลงสู่ชุมชน 
ระดับที่ 2 
5. โรงพยาบาลได้รับการประเมินโดยศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธาน ี
6. โรงพยาบาลมีผลการประเมินระดับพ้ืนฐาน  
7. รพ.สต. ผ่านการประเมินจากคณะกรรมการระดับจังหวัด 
8. รพ.สต. มีคะแนนผลการประเมินผ่านเกณฑ์ (คะแนะมากกว่าร้อยละ 80) อย่างน้อย ร้อย
ละ 30   
9. โรงพยาบาลมีการบันทึกข้อมูลขยะติดเชื้อในโปรแกรม ไม่น้อยกว่า เดือนละ 2 สัปดาห์ 
10. มีการด าเนินงานกิจกรรม GREEN&CLEAN ขยายลงไปสู่หมู่บ้านเครือข่าย 
ระดับที่ 3 
11. โรงพยาบาลมีผลการประเมินระดับดี หรือสูงขึ้น 1 ระดับ 
12. รพ.สต. มีคะแนนผลการประเมินผ่านเกณฑ์ (คะแนะมากกว่าร้อยละ 80) อย่างน้อย ร้อย
ละ 40 
13. รพ.มีการบันทึกข้อมูลขยะติดเชื้อในโปรแกรม ไม่น้อยกว่า เดือนละ 3 สัปดาห์ 
14. มีการด าเนินงานกิจกรรม GREEN&CLEAN ขยายลงไปสู่หมู่บ้านเครือข่าย 
ระดับที่ 4 
15. โรงพยาบาลมีผลการประเมินระดับดีมาก หรือสูงขึ้น 2 ระดับ 
16. รพ.สต. มีคะแนนผลการประเมินผ่านเกณฑ์ (คะแนะมากกว่าร้อยละ 80) อย่างน้อย  
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ร้อยละ 50 
17. โรงพยาบาลมีการบันทึกข้อมูลขยะติดเชื้อในโปรแกรม ไม่น้อยกว่า เดือนละ 3 สัปดาห์ 
18. มีการด าเนินงานกิจกรรม GREEN&CLEAN ขยายลงไปสู่หมู่บ้านเครือข่าย 
19. มีนวัตกรรมการพัฒนา GREEN&CLEAN Hospital หรือมีการด าเนินงานโรงพยาบาล

อาหารปลอดภัย หรือมีการบริการอาชีวอนามัยและบริการอาชีวเวชกรรม 
ระดับที่ 5 
20. โรงพยาบาลมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ ระดับดีมาก พลัส หรือสูงขึ้น 3 ระดับ  
21. รพ.สต. มีคะแนนผลการประเมินผ่านเกณฑ์ (คะแนะมากกว่าร้อยละ 80) อย่างน้อย ร้อย
ละ 60 
22. โรงพยาบาลมีการบันทึกข้อมูลขยะติดเชื้อในโปรแกรม ทุกสัปดาห์ 
23. มีการด าเนินงานกิจกรรม GREEN&CLEAN ขยายลงไปสู่หมู่บ้านเครือข่าย 
24. มีนวัตกรรมการพัฒนา  GREEN&CLEAN Hospital 

เอกสาร
สนับสนุน :  

1. คู่มือแนวทางการด าเนินงาน GREEN&CLEAN Hospital 
2. คู่มือแนวทางการจัดการมูลฝอย ส้วมและสิ่งปฏิกูลในโรงพยาบาล 
3. คู่มือสถานบริการสาธารณสุขต้นแบบลดโลกร้อน 
4. คู่มือการด าเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย 
5. คู่มือการด าเนินงานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม 
6. คู่มือการด าเนินงาน รพ.สต.ติดดาว 

รายละเอียด
ข้อมูล
พื้นฐาน 

1. ผลการด าเนินงาน GREEN&CLEAN Hospital  
Baseline data ผลการด าเนินงานผ่านเกณฑ์ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

หน่วยงาน 2559 2560 2561 
รพ.อ านาจเจริญ - ดี ดีมาก 
รพ.ชานุมาน - พ้ืนฐาน พ้ืนฐาน 
รพ.ปทุมราชวงศา - ดี ดี 
รพ.พนา - พ้ืนฐาน ดี 
รพ.เสนางคนิคม - พ้ืนฐาน พ้ืนฐาน 
รพ.หัวตะพาน - ดี ดีมาก 
รพ.ลืออ านาจ - พ้ืนฐาน พ้ืนฐาน 

2. ผลการด าเนินงาน GREEN&CLEAN Hospital ใน รพ.สต. ติดดาว 
Baseline data ผลการด าเนินงานผ่านเกณฑ์ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

(แห่ง/ร้อยละ) 
ระดับ 2559 2560 2561 

ไม่ผ่าน - - - 
พ้ืนฐาน - 7 แห่ง 100 7 แห่ง 100 
ดี - 3 แห่ง 42.85 4 แห่ง 57.14 
ดีมาก - - - 2 แห่ง 28.57 

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 21 กันยายน 2561 หมายเหตุ : เกณฑ์การประเมิน 
GREEN&CLEAN Hospital เริ่มใช้ในปี 2560 เป็นปีแรก 
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3. ผลการด าเนินงาน GREEN&CLEAN Hospital ตามเกณฑ์ รพ.สต. ติดดาว 
Baseline data ผลการด าเนินงานผ่านเกณฑ์ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. (แห่ง /

ร้อยละ) 
อ าเภอ จ านวน รพ.

สต. 
2561 หมายเหตุ 

เมือง 23 4 17.39  
ชานุมาน 9 2 22.22  
ปทุมราชวงศา 11 2 18.18  
พนา 5 5 100 ตัวชี้วัดสมัครใจ ปี 2561 
เสนางคนิคม 6 6 100 ตัวชี้วัดสมัครใจ ปี 2561 
หัวตะพาน 11 2 18.18  
ลืออ านาจ 10 10 100 ตัวชี้วัดสมัครใจ ปี 2561 
             รวม 75 31 41.31  

หมายเหตุ  1. ข้อมูล ด าเนินกิจกรรม GREEN&CLEAN Hospital ใน รพ.สต. ติดดาว เริ่มใช้
ในปี 2561  
              2. ผลการประเมิน GREEN&CLEAN Hospital คะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ 
              3. ผลจากข้อมูล Ranking ปี 2561  

วิธีค านวณคะแนนการประเมิน  GREEN & CLEAN Hospital ใน รพท. รพช. และรพ.สต. 
หน่วยบริการ ค่าระดับคะแนน (รอบ 6 เดือน) หน่วยบริการ ค่าระดับคะแนน(รอบ 12 เดือน) 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
1.รพ.สต. 1-5 6-

15 
16-
25 

26-34 35> 1.รพ.สต. <25 26-
35 

36-
45 

46-55 56> 

2.รพ.สต. 
ฯลฯ 

     2.รพ.สต.
ฯลฯ 

     

......      .......      
รวม      รวม      
รวมทั้งสิ้น  รวมทั้งสิ้น  
การค านวณ ผลการประเมิน    (จ านวนคะแนนรวม X 100) / (จ านวน รพ.สต.X5) = ร้อยละของคะแนน 
ใช้เป็นค่าระดับคะแนน 
อ าเภอ ค่าคะแนน (รอบ 6 เดือน) อ าเภอ ค่าคะแนน(รอบ 12 เดือน) 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
ระดับคะแนน 50-

59 
60-
69 

70-
79 

80-89 90-
100 

ระดับ
คะแนน 

50-59 60-
69 

70-
79 

80-
89 

90-100 

น าผลค่าระดับคะแนน ไป คูณค่าน้ าหนักคะแนน ใช้เป็นผลการประเมิน 
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ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ 
1. นายยงยุทธ  สุพล    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 045-523250-1 ต่อ105   โทรศัพท์มือถือ : 099-461-4462 
    โทรสาร : 045-523250-1 ต่อ101     E-mail: env1.amnat.pho@gmail.com 
2. นายโสภณัฐ  บ ารุงเตย   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 045-523250-1 ต่อ105   โทรศัพท์มือถือ : 087-247-2244 
    โทรสาร : 045-523250-1 ต่อ101      E-mail : env1.amnat.pho@gmail.com 
3. นายมนูญธรรม  พิลาททอง                เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 045-523250-1 ต่อ105   โทรศัพท์มือถือ : 089-426-8225 
    โทรสาร : 045-523250-1 ต่อ105    E-mail : env1.amnat.pho@gmail.com 
4. นางวีรยา พัวพิทยาเลิศ   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 045-523250-1 ต่อ101   โทรศัพท์มือถือ : 08 7959 7049 
    โทรสาร : 045-523250-1 ต่อ105    E-mail : env1.amnat.pho@gmail.com 
 

ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 
1. นายยงยุทธ  สุพล   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
2. นายมนูญธรรม  พิลาททอง      เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล(ระดับจังหวัด) 

กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
อ านาจเจริญ 
 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 

1. นายยงยุทธ  สุพล   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

 

mailto:env1.amnat.pho@gmail.com
mailto:env1.amnat.pho@gmail.com
mailto:env1.amnat.pho@gmail.com
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ตัวช้ีวัดที่ 16 : ระดับของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU - AMR) 

น้้าหนัก 3 
หมวด Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) 
แผนที่ 6.การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการที่ 2.โครงการป้องกันและควบคุมการดื้อยาต้านจุลชีพและการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลจังหวัดอ้านาจเจริญ 
ลักษณะ เชิงปริมาณ 
ระดับการ
แสดงผล 

อ้าเภอ 

ค้านิยาม 1. การประเมินโรงพยาบาลใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) เป็นการประเมินโรงพยาบาล/เครือข่ายบริการสุขภาพระดับ
อ าเภอ ซึ่งประกอบด้วยเกณฑ์การประเมิน RDU1 และRDU2 
- RDU 1 หมายถึง โรงพยาบาลแม่ข่าย (โรงพยาบาลอ านาจเจริญ โรงพยาบาลชานุมาน โรงพยาบาลพนา โรงพยาบาล
ปทุมราชวงศาโรงพยาบาลหัวตะพาน โรงพยาบาลเสนางคนิคม โรงพยาบาลลืออ านาจ) เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้
ยาอย่างสมเหตุผล ตามเกณฑ์เป้าหมาย 
- RDU 2 หมายถึง  หน่วยบริการลูกข่าย (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล/หน่วยบริการปฐมภูมิ) มีการส่งเสริมการใช้ยา
ปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบ ใน 2 โรค ตามเกณฑ์เป้าหมาย 
- หมู่บ้าน RDU ต้นแบบ หมายถึง หมู่บ้านที่มีกิจกรรมการด าเนินงานส่งเสริมการใช้ยาอย่าสมเหตุผล เช่น กิจกรรม
รณรงค์เสียงตามสาย หรืออ่ืนๆ และร้านช าในหมู่บ้านเป็นร้านช าปลอดยาปฏิชีวนะ ร้อยละ 100 
- AMR เป็นการประเมินระบบบริหารจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ (Integrate AMR Management 
System) ของโรงพยาบาล โดยใช้การประเมินตนเอง (self assesment) และรายงานผลการด าเนินงานทั้ง 5 กิจกรรมส าคัญ
มายังส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
 
ระดับการพัฒนาสู่การเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) มี 3 ระดับ ดังนี้ 
1.1 RDU ขั้นที่ 1 หมายถึง การด้าเนินการผ่านเงื่อนไขต่อไปนี้ 
RDU 1 (โรงพยาบาล) RDU 2 (รพ.สต.และหน่วยบริการปฐมภูมิ

ใน CUP) 
โรงพยาบาลผ่านเงื่อนไขต่อไปนี้ 
1.อัตราการสั่งใช้ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด 
2.การด าเนินงานของ PTC ผ่านเกณฑ์ระดับ 3 
3.รายการยาที่ควรพิจารณาตัดออก 8 รายการ ซึ่งยังคงมีอยู่ในบัญชี
รายการยาของโรงพยาบาลไม่เกิน 1 รายการ 
4.จัดท าฉลากยามาตรฐาน ผ่านเกณฑ์ระดับ 3 
5.การส่งเสริมจริยธรรมในการจัดซื้อจัดหายาและการส่งเสริมการขายยา 
ผ่านระดับ 3 

Output 
1.จ านวนรพ.สต.ไมน่้อยกว่าร้อยละ 40 
ของ รพ.สต.ทั้งหมดในเครือข่ายระดับ
อ าเภอที่มีอัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่ม
โรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนและโรค
อุจาระร่วงเฉียบพลันผ่านเกณฑ์เป้าหมาย
ทั้ง 2 โรค 
2.มีรายชื่อหมู่บ้าน RDU ต้นแบบ รพ.สต.
ละ 1 หมู่บ้าน 

 และในการผ่านเกณฑ์ประเมิน RDU ขั้น 1 รพ.จะต้องมีค้าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้าเนินงาน RDU และ AMR 
ทั้งในระดับโรงพยาบาลและระดับ CUP + คณะท้างาน/คณะกรรมการสารสนเทศด้าน RDU และ AMR  

 
 
 
 



117 
1.2 RDU ขั้นที่ 2 หมายถึง การด้าเนินการผ่านเงื่อนไขต่อไปนี้ 
RDU 1 RDU 2 (รพ.สต.และหน่วยบริการปฐมภูมิ

ใน CUP) 
โรงพยาบาลผ่านเงื่อนไขต่อไปนี้ 
1.ผลการด าเนินงานของตัวชี้วัด จ านวน 5 ตัวชี้วัดตาม RDU ขั้นที่ 1 
2.อัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน โรค
อุจาระร่วงเฉียบพลัน แผลสด อุบัติเหตุ และสตรีคลอดปกติครบก าหนด
คลอดทางช่องคลอด ผ่านเกณฑ์ท้ัง 4 ตัวชี้วัด 
3.การใช้ยา NSAIDs ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระดับ 3 ขึ้นไป ไม่เกินร้อยละ 10 
4.การใช้ยา glibenclamide ในผู้ป่วยสูงอายุ หรือไตท างานบกพร่อง ไม่
เกินร้อยละ 5 
12.การไม่ใช้ยาที่ใช้ในสตรีตั้งครรภ์ ได้แก่ Wafarin*,statins,ergot (*
ยกเว้นกรณีใส่ mechanical heart valve) 

Output 
1.จ านวน รพ.สต.ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
ของ รพ.สต.ทั้งหมดในเครือข่ายระดับ
อ าเภอที่มีอัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่ม
โรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนและโรค
อุจาระร่วงเฉียบพลันผ่านเกณฑ์เป้าหมาย
ทั้ง 2 โรค 
2.มีการด าเนินงานหมู่บ้าน RDU ต้นแบบ 
ร้อยละ 50 ของรพ.สต.ทั้งหมด 

 และในการผ่านเกณฑ์ประเมิน RDU ขั้น 2 รพ.จะต้องมีการด้าเนินการตามระบบจัดการการดื้อยาต้านจุล
ชีพอย่างบูรณาการทั้ง 5 กิจกรรม (download แบบประเมินตนเอง ได้ทาง https://goo.gl/qtJLuv ) 
โดยแบ่งการประเมิน AMR ออกเป็น 2 ระดับคือ  
                   ระดับ รพช.ผ่านเกณฑ์ในระดับ 2 (basic) ถือว่าผ่าน  
                   ระดับ รพท.ผ่านเกณฑ์ระดับ 3 (Intermediate) ถือว่าผ่าน 
 

1.3 RDU ขั้นที่ 3 หมายถึง การด้าเนินการผ่านเงื่อนไขต่อไปนี้ 
RDU 1 RDU 2 (รพ.สต.และหน่วยบริการปฐมภูมิ

ใน CUP) 
โรงพยาบาลผ่านเงื่อนไขต่อไปนี้ 
1.ตัวชี้วัด RDU ผ่านเกณฑ์ทั้ง 18 ตัวชี้วัด 
2.มีการรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดอย่างครบถ้วนสม่ าเสมอทุก
ไตรมาส 
 

Output 
1.จ านวนรพ.สต./หน่วยบริการปฐมภูมิทุก
แห่งในเครือข่ายระดับอ าเภอที่มีอัตราการ
ใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มโรคติดเชื้อทางเดิน
หายใจส่วนบนและโรคอุจาระร่วง
เฉียบพลัน ผ่านเกณฑ์เป้าหมายทั้ง 2 โรค 
ร้อยละ 100  
2.มีการด าเนินงานหมู่บ้าน RDU ต้นแบบ 
ร้อยละ 100 ของรพ.สต.ทั้งหมด 

 
เป้าหมายการด้าเนินการแต่ละกิจกรรม  

กิจกรรม 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
โรงพยาบาลผ่านเงื่อนไขต่อไปนี้ 

RDU ขั้น 1 

RDU 1 :โรงพยาบาลแม่ข่ายจะต้องมีกิจกรรมด้าเนินการข้อ 1-8 ดังนี้ 

https://goo.gl/qtJLuv
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1.อัตราการสั่งใช้ยาในบัญชียาหลัก
แห่งชาติผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด 

M1 
F1-F2  

2.การด าเนินงานของ PTC ผ่าน
เกณฑ์ระดับ 3 

มีค าสั่งPTC ที่เป็น
ปัจจุบันและมีการ
ประชุมอย่างน้อย 1 ครั้ง 
เอกสารหลักฐาน: 
รายงานการประชุม 

ผ่านเกณฑ์ PTC ตามคู่มือตัวชี้วัด ระดับ 3 ขึ้นไป 

3.รายการยาที่ควรพิจารณาตัด
ออก 8 รายการ ซึ่่งยังคงมีอยู่ใน
บัญชีรายการยาของโรงพยาบาลไม่
เกิน 1 รายการ 

ไม่เกิน 1 รายการ 

4.จัดท าฉลากยามาตรฐาน ผ่าน
เกณฑ์ระดับ 3 

จัดท าฉลากช่วย 13 
กลุ่มยา 

ผ่านการด าเนินงาน ตามคู่มือตัวชี้วัดใน ระดับ 3 ขึ้น
ไป 

5.การส่งเสริมจริยธรรมในการ
จัดซื้อจัดหายาและการส่งเสริมการ
ขายยา ผ่านระดับ 3 ระยะเวล

า 
กิจกรรม 

3 เดือน - มีการประกาศเป็นนโยบายองค์กร 
- มีการสื่อสารภายในให้บุคลากรรับทราบเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วย
การจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยา กระทรวงสาธารณสุข 
พ.ศ.2557 อย่างทั่วถึง  

6 เดือน  
ผ่าน
เกณฑ์
จริยธรร
มระดับ 
3 

- มีการดาเนินการครบถ้วนทั้ง 8 ข้อ และมีระบบการรายงานเพื่อ
ติดตามการปฏิบัติ ดังนี้  
1. แนวปฏิบัติในการแสดงการมีส่วนได้ส่วนเสียในการประชุม
คัดเลือกรายการยาเข้าบัญชียาโรงพยาบาล  
2. แนวทางการพิจารณาคัดเลือกบริษัทในการจัดซื้อ กรณีตกลง
ราคา  
3. แนวปฏิบัติในการรับสิ่งของ ของขวัญ และบริการจากบริษัท  
4. แนวปฏิบัติในการคัดเลือกรายการยาและติดตามประเมินความ
สมเหตุผลในการสั่งใช้ยา  
5. แนวปฏิบัติในการคัดเลือกบุคลากรเพ่ือรับทุนสนับสนุนไป
ประชุม สัมมนา ดูงาน หรือบรรยายทางวิชาการท้ังในและ
ต่างประเทศ  
- มีระบบประเมินและปรับปรุงกระบวนงานทุกข้อ  

9 เดือน ผ่านเกณฑ์จริยธรรมระดับ 3 ขึ้นไป 
12 เดือน ผ่านเกณฑ์จริยธรรมระดับ 3 ขึ้นไป   

- มีการยกย่องเชิดชูหน่วยงานที่ปฏิบัติได้ตามเกณฑ์จริยธรรม  
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RDU 2 : หน่วยบริการลูกข่ายจะต้องมีกิจกรรมด้าเนินการดังนี้ 
1.จ านวนรพ.สต.ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 40 ของ รพ.สต.ทั้งหมดใน
เครือข่ายระดับอ าเภอที่มีอัตราการ
ใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มโรคติดเชื้อ
ทางเดินหายใจส่วนบนและโรคอุจา
ระร่วงเฉียบพลันผ่านเกณฑ์
เป้าหมายทั้ง 2 โรค 

   ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 

2.มีการด าเนินงานหมู่บ้าน RDU 
ต้นแบบ รพ.สต.ละ 1 หมู่บ้าน 

รายชื่อหมู่บ้านต้นแบบที่จะด าเนินการ ครบทุก รพ.สต 

RDU ขั้น 2 
RDU 1 :โรงพยาบาลแม่ข่ายจะต้องผ่านทุกกิจกรรมใน RDU ขั้น 1 และมีกิจกรรมด้าเนินการข้อ 1-5 ดังนี้ 
1.อัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่ม
โรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน 
โรคอุจาระร่วงเฉียบพลัน แผลสด 
อุบตัิเหตุ และสตรีคลอดปกติครบ
ก าหนดคลอดทางช่องคลอด ผ่าน
เกณฑ์ทั้ง 4 ตัวชี้วัด 

ผ่านเกณฑ์ 4 ตัวชี้วัด (อย่างน้อยผ่านทุกไตรมาส) ดังนี้ 
1.อัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน  
รพช.น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20  รพท.น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 30 
2.อัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มโรคอุจาระร่วงเฉียบพลัน  
น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20  
3.อัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มแผลสด อุบัติเหตุ  
น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50  
4.อัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มสตรีคลอดปกติครบก าหนดคลอดทางช่องคลอด  
น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 15 

2.การใช้ยา NSAIDs ผู้ป่วยโรคไต
เรื้อรังระดับ 3 ขึ้นไป ไม่เกินร้อย
ละ 10 

น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 10.0 

3.การใช้ยา glibenclamide ใน
ผู้ป่วยสูงอายุ หรือไตท างาน
บกพร่อง ไม่เกินร้อยละ 5 

น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 5.0  

4.การไม่ใช้ยาที่ใช้ในสตรีตั้งครรภ์ 
ได้แก่ Wafarin,statins,ergot (*
ยกเว้นกรณีใส่ mechanical 
heart valve) 

เท่ากับ 0 คน 

5.มีการด าเนินการตามระบบ
จัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่าง
บูรณาการทั้ง 5 กิจกรรม  

โดยแบ่งการประเมิน AMR ออกเป็น 2 ระดับคือ  
1.ระดับ รพช.ผ่านเกณฑ์ในระดับ 2 (basic) ถือว่าผ่าน  
2.ระดับ รพท.ผ่านเกณฑ์ระดับ 3 (Intermediate) ถือว่าผ่าน 
(download แบบประเมินตนเอง ได้ทาง https://goo.gl/qtJLuv ) 

RDU 2 :หน่วยบริการลูกข่ายจะต้องมีกิจกรรมด้าเนินการดังนี้ 
1.จ านวนรพ.สต.ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 60 ของ รพ.สต.ทั้งหมดใน
เครือข่ายระดับอ าเภอที่มีอัตราการ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของรพ.สต ทั้งหมด 

https://goo.gl/qtJLuv
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ใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มโรคติดเชื้อ
ทางเดินหายใจส่วนบนและโรคอุจา
ระร่วงเฉียบพลันผ่านเกณฑ์
เป้าหมายทั้ง 2 โรค 
2.มีการด าเนินงานหมู่บ้าน RDU 
ต้นแบบ รพ.สต.ละ 1 หมู่บ้าน 

มีการด าเนินงานหมู่บ้าน RDU ต้นแบบ ร้อยละ 50 ของรพ.สต.ทั้งหมด 

 
2.การประเมินกิจกรรมส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชน หมู่บ้าน RDU ต้นแบบ จะต้องด้าเนินการใน
กิจกรรมดังนี้ 

กิจกรรม 
1.มีแผนการด าเนินงาน/กิจกรรม  
2.ด าเนินกิจกรรมตามแผนในข้อ 1  
3.สรุปผลการด าเนินงานส่งส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 

 
3.การประเมินระบบจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ (Integrated AMR Management System) ใน
แผนกผู้ป่วยในของโรงพยาบาล ซ่ึงด าเนนิการท้ัง 5 กิจกรรมส าคัญ ดังนี้ 

เป้าหมาย มาตรการด้าเนินการ แนวทางการตรวจ ติดตาม 
Integrated 
AMR 
Manageme
nt 
 

1. กลไกการจัดการเชื้อดื้อยาอย่างบูรณาการ ติดตามการด าเนินการตามกิจกรรม
ส าคัญ 5 กิจกรรม  2. การเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาทางห้องปฏิบัติการ 

3. การควบคุม ก ากับ ดูแลการใช้ยาต้านจุลชีพ 
4. การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการติดเชื้อใน

โรงพยาบาล 
5. การวิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูลอย่างบูรณาการ  

เกณฑ์เป้าหมาย 
                  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ซึ่งเป็นแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาที่ 15 ได้
ก าหนดบริการที่ส าคัญ เพ่ือส่งมอบให้กับประชาชน (Service Delivery) 2 มีเป้าหมายที่จะต้องพัฒนา ดังนี้ 
 
เป้าหมายการด้าเนินการ ภายในระยะเวลา ปี 2562 
1.โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 

ปีงบประมาณ 2562 
โรงพยาบาลผ่าน RDU1 ขั้น 3 และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล ผ่าน RDU 2 ร้อยละ 100 

2.การด้าเนินการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชน 
ปีงบประมาณ 2562 
มีกิจกรรมด้าเนินการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล โดยมีหมู่บ้าน RDU ต้นแบบ รพ.สต.ละ 1 แห่ง โดย
มีเป้าหมายครอบคลุม รพ.สต. ร้อยละ 100 
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3.การด้าเนินการระบบจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ (Integrated AMR Management System) 

ปีงบประมาณ 2562 
มีกิจกรรมด้าเนินการ คือ รพช.ผ่าน Basic AMR  และ รพท. ผ่าน intermediate AMR    

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าและปลอดภัยในการใช้ยา (RDU) 
2. เพ่ือลดการเกิดเชื้อดื้อยาและลดการป่วยจากเชื้อดื้อยา (AMR) 
3. เพ่ือส่งเสริมใช้ยาอย่างปลอดภัยในชุมชน (RDU in community) 

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

RDU : โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และหน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่ายระดับอ าเภอ  
1.โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งในจังหวัดอ านาจเจริญ  (RDU1) 
2.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลและหน่วยบริการปฐมภูมิทุกแห่งในจังหวัดอ านาจเจริญ (RDU 2)  
การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชน : โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลทุกแห่ง 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล รายงาน  
แหล่งข้อมูล 1.การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU1-2) : ข้อมูลจากโรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่งในจังหวัดอ านาจเจริญ 
2.การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชน : ข้อมูลจากโรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่งในจังหวัดอ านาจเจริญ 

รายการข้อมูล 1 A1 = จ านวนโรงพยาบาลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลที่ผ่าน RDU 2 ขั้น 1 
A2 = จ านวนโรงพยาบาลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลที่ผ่าน RDU 2 ขั้น 2 
A3 = จ านวนโรงพยาบาลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลที่ผ่าน RDU 2 ขั้น 3  

รายการข้อมูล 2 B = จ านวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทั้งหมด 
สูตรค้านวณตัวชี้วัด RDU 1 : โรงพยาบาลแม่ข่ายค านวณตามสูตรค านวณรายตัวชี้วัด 

RDU 2 : (A/B) x 100 
AMR : โรงพยาบาลทุกแห่งมีการด าเนินการ  

ระยะเวลา
ประเมินผล 

ไตรมาส1-ไตรมาส 4   

การก้ากับติดตามและประเมินผลการด้าเนินการ  : 
ปี 2562 :  
ระดับจังหวัด 

 รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
RDU 1  
(โรงพยาบาลแม่
ข่าย) 

ผ่านเกณฑ์ RDU ขั้น 
2 

ผ่านเกณฑ์ RDU ขั้น 
3 

ผ่านเกณฑ์ RDU 
ขั้น 3 

ผ่านเกณฑ์ RDU ขั้น 
3 

RDU 2 (หน่วย
บริการลูกข่าย /
รพ.สต.) 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
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ระดับโรงพยาบาล (ส้าหรับการประเมิน Ranking) 
ระดับที่ 1 ผ่านเกณฑ์ RDU 1 ขั้น 1 ผ่าน RDU 2 ร้อยละ 60 
ระดับที่ 2 ผ่านเกณฑ์ RDU 1 ขั้น 1 ผ่าน RDU 2 ร้อยละ 100 
ระดับที่ 3 ผ่านเกณฑ์ RDU 1 ขั้น 2 ผ่าน RDU 2 ร้อยละ 60 
ระดับที่ 4 ผ่านเกณฑ์ RDU 1 ขั้น 2 ผ่าน RDU 2 ร้อยละ 100 
ระดับที่ 5 ผ่านเกณฑ์ RDU 1 ขั้น 3 ผ่าน RDU 2 ร้อยละ 100 
ส้าหรับตัวช้ีวัดสมัครใจ : ให้มีกิจกรรมการด้าเนินการรณรงค์ RDU ในโรงเรียน รพ.สต.ละ 1 โรงเรียน ในรพ.สต.ทุกแห่ง  

วิธีการประเมินผล :  การรายงาน และการวิเคราะห์เปรียบเทียบผล 
เอกสารสนับสนุน :  รายงานตัวชี้วัดเพ่ือประเมินระดับการพัฒนาสู่การเป็นหน่วยบริการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล  ไตรมาส 

1-4 
รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน Baseline 

data 
หน่วยวัด ผลการด้าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2559 2560 2561 
RDU 1  
ข้อมูลไตรมาส 
4 /2560 

ร้อยละ ขั้น 1 ร้อยละ 
100 
ขั้น 2 ร้อยละ 
14.28 

ขั้น 1 ร้อยละ 
71 
ขั้น 2 ร้อยละ 
14.28  

RDU ขั้น 1 ร้อยละ 100 
RDU ขั้น 2 ร้อยละ 57.14 
RDU ขั้น 3 ร้อยละ 28.57 

RDU 2 ร้อยละ 68.5 100 100 
AMR ร้อยละ 100 (รพท.) 100 (รพท.) 100 (รพท.) 

 

ผู้ให้ข้อมูลทาง
วิชาการ / 
ผู้ประสานงาน
ตัวช้ีวัด 

1.ภก.อภิชาติ  รุ่งเมฆารัตน์   เภสัชกรเชี่ยวชาญ 
2.ภญ.วิริยา คณารักษ์  เภสัชกรช านาญการ 
3.ภญ.พัทยา หวังสุข เภสัชกรช านาญการ 
4.ภญ.อัญชลินทร์  พรสินธุเศรษฐ  เภสัชกรปฏิบัติการ  
5.ภญ.วรรณพร ปริญญาสกุลวงศ์ เภสัชกรปฏิบัติการ 
6.ภญ.ศิริวรรณ วันหลัง เภสัชกรปฏิบัติการ  

หน่วยงาน
ประมวลผลและ
จัดท้าข้อมูล 

โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง (โรงพยาบาลอ านาจเจริญ โรงพยาบาลชานุมาน 
โรงพยาบาลพนา โรงพยาบาลปทุมราชวงศาโรงพยาบาลหัวตะพาน โรงพยาบาลเสนางคนิคม โรงพยาบาลลือ
อ านาจ)  
ส้านักงานสาธารณสุขอ้าเภอทุกอ้าเภอในจังหวัดอ้านาจเจริญ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลทุกแห่งในจังหวัดอ้านาจเจริญ 
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ้านาจเจริญ 
045523250 ต่อ 208 

ผู้รับผิดชอบการ
รายงานผลการ
ด้าเนินการ 

1.ภก.อภิชาติ  รุ่งเมฆารัตน์   เภสัชกรเชี่ยวชาญ 
2.ภญ.อัญชลินทร์  พรสินธุเศรษฐ  เภสัชกรปฏิบัติการ  โทร 0885813968 
Email : amnat_kbs@hotmail.com 
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ้านาจเจริญ 
045523250 ต่อ 208 

mailto:amnat_kbs@hotmail.com
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ตัวช้ีวัดที่ 17 : ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

โครงการที่ 17. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
ระดับการแสดงผล อ าเภอ 
ชื่อตัวชี้วัด 17.1 ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพ 

ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
ค านิยาม 1. ผู้ป่วยนอก หมายถึง ประชาชนที่มารับบริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟ้ืนฟูสภาพ

แบบไม่นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล โดยผู้ประกอบวิชาชีพที่เก่ียวข้องที่ได้มาตรฐาน 
2. การบริการด้านการแพทย์แผนไทย หมายถึง บริการการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และ
ฟ้ืนฟูสภาพ เช่น 
 - การรักษาด้วยยาสมุนไพร 
 - การนวดเพื่อการรักษา-ฟ้ืนฟูสภาพ 
 - การประคบสมุนไพรเพื่อการรักษา-ฟ้ืนฟูสภาพ 
          - การอบไอน้้าสมุนไพรเพื่อการรักษา-ฟ้ืนฟูสภาพ 
          - การพอกยาสมุนไพรเพื่อการรักษา          
 - การทับหม้อเกลือ 
 - การท้าหัตถการอื่นๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพแพทย์แผนไทย หรือการบริการอื่นๆ  
            ที่มีการเพิ่มเติมรหัสภายหลัง 
3. การบริการด้านแพทย์ทางเลือก หมายถึง การบริการรักษาพยาบาลนอกเหนือจาก
การแพทย์แผนปัจจุบัน และการแพทย์แผนไทย เช่น 
 - การฝังเข็ม 
 - การแพทย์ทางเลือกอ่ืนๆ หรือการบริการอื่นๆ ที่มีการเพิ่มเติมรหัสภายหลัง 
4. สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ  หมายถึง โรงพยาบาลศูนย์  โรงพยาบาลทั่วไป 
โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล 

วัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่มี
คุณภาพ ความครอบคลุมหน่วยบริการสาธารณสุขทุกระดับ 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ประชาชนที่เข้ารับบริการในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
ทุกระดับ 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1. การบันทึกข้อมูลในระบบรายงาน 43 แฟ้ม 
2. การรายงานจากจังหวัด 
 

รายการข้อมูล 1 A = จ้านวนครั้งของผู้ป่วยนอกท่ีมารับบริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟ้ืนฟูสภาพ 
      ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ 

รายการข้อมูล 2 B = จ้านวนครั้งของผู้ป่วยนอกท่ีมารับบริการทั้งหมดของสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ทุกไตรมาส 
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เกณฑ์การประเมิน  
ปี 2562 : 

 1 2 3 4 5 
ร้อยละของผู้ป่วยนอกท้ังหมดที่ได้รับบริการตรวจ 
วินิจฉัย รักษาโรค และฟ้ืนฟูสภาพด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
(ข้อมูลจาก HDC) 

< 14 14 - 15.9 15-16.9 17 - 18.9 > 19 

 

วิธีการประเมินผล :  1. ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข 
2. ข้อมูลจากการตรวจราชการและนิเทศงานของกรมการแพทย์แผนไทยและ 
    การแพทย์ทางเลือก 

เอกสารสนับสนุน :  1. คู่มือการพัฒนาระบบบริการสาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน 
2. คู่มือการตรวจราชการและนิเทศงาน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
 

รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน 

Baseline data หน่วย
วัด 

ผลการด าเนินงาน ค่าประมาณการ 
โดยเฉลี่ย 

ในปีงบประมาณ 
2562 

ปีงบประมาณ 
2560 

ปีงบประมาณ 
2561 

ร้อยละของผู้ป่วยนอกท่ีได้รับ
บริการ ไม่นับรหัส U77 

ร้อยละ 14.96 17.37 18.5 

- รพศ./รพท. ร้อยละ 9.03 9.94 11 
- รพช. ร้อยละ 14.81 16.88 19 
- รพ.สต. ร้อยละ 25.88 33.32 36 
 

ที่มา : กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

1. นางรัชนีกรณ์   มาศพันธ์    หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก   
    โทรศัพท์ที่ท้างาน : 045523250 ต่อ 113  โทรศัพท์มือถือ : 0854907592        
    โทรสาร : 045523250 ต่อ 101   E-mail : ttmamnat@gmail.com 
2. นางสาวกมลนุช  กีรตินันท์วัฒนา     เภสัชกรช้านาญการ 
    โทรศัพท์ที่ท้างาน : 045523250 ต่อ 113  โทรศัพท์มือถือ : 0896991962        
    โทรสาร : 045523250 ต่อ 101   E-mail : ttmamnat@gmail.com 
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โครงการที่ 17. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
ระดับการแสดงผล อ าเภอ 
ชื่อตัวชี้วัด 17.2 ร้อยละการใช้ยาสมุนไพรในโรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจส่วนต้น ไข้หวัด  

common cold ในผู้ป่วยนอก 
ค านิยาม 1.โรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจส่วนต้น คือ โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ หมายถึง โรคที่มี ความ

ผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน ของร่างกายชนิดที่แสดงอาการที่จมูก เกิดหลังจาก ที่ได้รับสารก่อ
ภูมิแพ้เข้าไป แล้วเกิดอาการอักเสบของเยื่อจมูก ท้าให้เกิดอาการคัน น้้ามูกไหล จาม และคัด
จมูก ตั้งแต่มีอาการน้อยจนถึงมีอาการมาก ระบุโรคตาม ICD10 ที่ก้าหนด  
2. ไข้หวัด common cold คือ  โรคติดเชื้อไวรัสในทางเดินหายใจส่วนบนที่กระทบ ต่อจมูก
เป็นหลัก อาการของโรคมีทั้งไอ เจ็บคอ น้้ามูกไหล และไข้ ซึ่งมักหายไปเองใน เจ็ดถึงสิบวัน ระบุ
โรคตาม ICD10 ที่ก้าหนด  
3.ยาแผนไทยที่รักษาโรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจส่วนต้น/ไข้หวัด common cold ใน ผู้ป่วยนอก 
คื อ  ฟ้ า ท ะ ล า ย โ จ ร  ( ห ม า ย ถึ ง ย า ที่ มี ร หั ส ย า  1 9  ห ลั ก แ ร ก  ดั ง ต่ อ ไ ป นี้  
'4100000004700000201 ','4100000004700000203 ','4100000004700000215 ', 
'4100000004791450201 ','4100000004791350201 ','4100000004791250201 ', 
'4100000004791400201 ','4100000004791500201 ','4100000004791175215 ', 
'4100000004791275215 ','4100000004791150215 ','4100000004791400215 ', 
'4100000004791300201 ','4100000004791370201 ','4100000004791350215 ', 
'4100000004791570203 ','4100000004791250203 ','4100000004791500203 ', 
'4100000004791250215 ','4100000004791500215 ','4100000004791300203 ', 
'4100000004791378201 ','4100000004791390201 ','4100000004791020201 ', 
'4100000004791400203 ','4100000004791340201 ','4100000004791285201 ', 
'4100000004791375201','4100000004791280201','4100000004791270201' 
4. รหัสโรค 
J00,J01.0,J01.1,J01.2,J01.3,J01.4,J01.8,J01.9,J02.0,J02.9,J03.0,J03.8,J03.9,J04.0,J04.1, 
J04.2,J05.0,J05.1,J06.0,J06.8,J06.9,J10.1,J11.1,J20.0,J20.1,J20.2,J20.3,J20.4,J20.5,J20.
6 J20.7,J20.8,J20.9,J21.0,J21.8,J21.9, 
H65.0,H65.1,H65.9,H66.0,H66.4,H66.9,H67.0,H67.1,H67.8,H72.0,H72.1,H72.2,H72.8, 
H72.9   

วัตถุประสงค์ เพ่ือเพ่ิมการใช้ยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรในการรักษาโรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจส่วน ต้น/ไข้หวัด 
common cold 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ประชาชนที่เข้ารับบริการในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
ทุกระดับ 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1. การบันทึกข้อมูลในระบบรายงาน 43 แฟ้ม 
2. การรายงานจากจังหวัด 

รายการข้อมูล 1 A = จ้านวนครั้งของผู้ป่วยนอกโรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจส่วนต้น/ไข้หวัด common cold ที่ได้รับ
ยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร 
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รายการข้อมูล 2 B = จ้านวนครั้งของผู้ป่วยนอกโรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจส่วนต้น/ไข้หวัด common cold 
ทั้งหมด 

สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ทุกไตรมาส 
 
เกณฑ์การประเมิน  
ปี 2562 : 
 

ชื่อตัวชี้วัด เกณฑ์การให้คะแนน 
1 2 3 4 5 

ร้อยละการใช้ยาสมุนไพรในโรคภูมิแพ้ทางเดิน
หายใจส่วนต้น ไข้หวัด common cold ใน
ผู้ป่วยนอก 

20 - 24.9 
 

25 - 29.9 
 

30 - 34.9 
 

35 - 39.9 
 

> 40 
 

 
 
วิธีการประเมินผล :  1. ข้อมูลจาก ข้อมูลจาก Cockpit จังหวัดอ้านาจเจริญ 

2. ข้อมูลจากการตรวจราชการและนิเทศงานของกรมการแพทย์แผนไทยและ 
    การแพทย์ทางเลือก 

รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ าเภอ ผลการด าเนินงาน  
ปีงบประมาณ 2561 (ร้อยละ) 

เมือง 34.39 
ชานุมาน 32.88 
ปทุมราชวงศา 34.51 
พนา 34.50 
เสนางคนิคม 49.14 
หัวตะพาน 41.01 
ลืออ้านาจ 37.53 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

1. นางรัชนีกรณ์   มาศพันธ์    หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก   
    โทรศัพท์ที่ท้างาน : 045523250 ต่อ 113  โทรศัพท์มือถือ : 0854907592        
    โทรสาร : 045523250 ต่อ 101   E-mail : ttmamnat@gmail.com 
2. นางสาวกมลนุช  กีรตินันท์วัฒนา     เภสัชกรช้านาญการ 
    โทรศัพท์ที่ท้างาน : 045523250 ต่อ 113  โทรศัพท์มือถือ : 0896991962        
    โทรสาร : 045523250 ต่อ 101   E-mail : ttmamnat@gmail.com 
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โครงการที่ 17. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
ระดับการแสดงผล อ าเภอ 
ชื่อตัวชี้วัด 17.3 ร้อยละการใช้ยาสมุนไพรขม้ินชันในโรค ท้องอืด ท้องเฟ้อ  ในผู้ป่วยนอก  
ค านิยาม 1.โรคท้องอืด ท้องเฟ้อ หรืออาหารไม่ย่อย (Dyspepsia) หมายถึง  อาการไม่สบายท้องตรง

บริเวณยอดอกหรือใต้ลิ้นปี่ ที่เกิดข้ึนระหว่างหรือหลังกิน อาหาร โดยมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง 
หรือหลายอย่างรวมๆกัน เช่น จุกเสียด แน่น ท้อง ท้องอืด ท้องเฟ้อ มีลมในท้อง เรอบ่อย แสบ
ท้อง เรอเปรี้ยว คลื่นไส้หรืออาเจียน เล็กน้อย อาการจะเป็นเฉพาะบริเวณระดับเหนือสะดือ จะ
ไม่มีอาการปวดท้องใต้ สะดือ และไม่มีความผิดปกติเกี่ยวกับการขับถ่ายร่วมด้วย อาการนี้พบได้
เกือบทุกคน ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ บางรายเป็นครั้งคราว บางรายอาจเป็นๆหายๆ เรื้อรัง อาจมี
สาเหตุ ได้หลากหลาย ตั้งแต่เล็กน้อยจนถึงโรคที่รุนแรง และความผิดปกติ (พยาธิสภาพ) อาจ 
อยู่ทั้งในและนอกกระเพาะอาหารและล้าไส้  ระบุโรคตาม ICD10 ที่ก าหนด  
2.ยาแผนไทยที่รักษาโรค ท้องอืด ท้องเฟ้อ  คือขม้ินชัน (หมายถึงยาที่มีรหัสยา 19 หลักแรก)  
'4100000001000000201','4100000001000000203','4100000001091450201', 
'4100000001091250201','4100000001091400201','4100000001091500201', 
'4100000001091350201','4100000001091175203','4100000001091150215', 
'4100000001091300201','4100000001091300215','4100000001091350215', 
'4100000001091420203','4100000001091300203','4100000001091360201', 
'4100000001091330215','4100000001091500203','4100000001091600203', 
'4100000001091520201','4100000001091320201','4100000001091470201', 
'4100000001091250203','4100000001091557201','4100000001091280201', 
'4100000001091410201')  
3.รหัสโรค 
K30, U66.80 

วัตถุประสงค์ เพ่ือเพ่ิมการใช้ยาสมุนไพรในการรักษาโรคท้องอืด ท้องเฟ้อ    
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ประชาชนที่เข้ารับบริการในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  

ทุกระดับ 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1. การบันทึกข้อมูลในระบบรายงาน 43 แฟ้ม 

2. การรายงานจากจังหวัด 
รายการข้อมูล 1 A = จ านวนครั้งของผู้ป่วยนอกโรคท้องอืด ท้องเฟ้อ  ที่ได้รับย าสมนุไพรขมิ้นชัน   
รายการข้อมูล 2 B = จ านวนครั้งของผู้ป่วยนอกโรคท้องอืด ท้องเฟ้อ ทั้งหมด   
สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ทุกไตรมาส 
เกณฑ์การประเมิน  
ปี 2562 : 
 

 1 2 3 4 5 
ร้อยละการใช้ยาสมุนไพรในโรคท้องอืด ท้องเฟ้อ 
ในผู้ป่วยนอก 

20 - 24.9 
 

25 - 29.9 
 

30 - 34.9 
 

35 - 39.9 
 

> 40 
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วิธีการประเมินผล :  1. ข้อมูลจาก ข้อมูลจาก Cockpit จังหวัดอ านาจเจริญ 
2. ข้อมูลจากการตรวจราชการและนิเทศงานของกรมการแพทย์แผนไทยและ 
    การแพทย์ทางเลือก 

รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ าเภอ ผลการด าเนินงาน  
ปีงบประมาณ 2561 (ร้อยละ) 

เมือง 29.00 
ชานุมาน 34.61 
ปทุมราชวงศา 42.06 
พนา 44.70 
เสนางคนิคม 50.55 
หัวตะพาน 33.84 
ลืออ านาจ 64.30 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

1. นางรัชนีกรณ์   มาศพันธ์    หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก   
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 045523250 ต่อ 113  โทรศัพท์มือถือ : 0854907592        
    โทรสาร : 045523250 ต่อ 101   E-mail : ttmamnat@gmail.com 
2. นางสาวกมลนุช  กีรตินันท์วัฒนา     เภสัชกรช านาญการ 
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 045523250 ต่อ 113  โทรศัพท์มือถือ : 0896991962        
    โทรสาร : 045523250 ต่อ 101   E-mail : ttmamnat@gmail.com 
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ตัวช้ีวัดที่ 18 : ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช 
หมวด Service Excellence (ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ) 
แผนที่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการที่ 8. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช 
ระดับการวัดผล ประเทศ 
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ    18.1 อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ 
ค านิยาม การฆ่าตัวตายส าเร็จ คือ การกระท าของบุคคลในการปลิดชีวิตตนเองโดยสมัครใจและเจตนา

ที่จะตายจริง เพ่ือให้หลุดพ้นจากการบีบคั้น หรือความคับข้องใจที่เกิดขึ้นในชีวิต ซึ่งอาจจะ
กระท าอย่างตรงไปตรงมาหรือกระท าโดยอ้อมด้วยวิธีการต่างๆ จนกระท่ังกระท าได้ส าเร็จ 

เกณฑ์เป้าหมาย : 1. อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ 
ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 
≤ 6.3 ต่อประชากร

แสนคน 
≤ 6.0 ต่อประชากร

แสนคน 
≤ 6.0 ต่อประชากร

แสนคน 
 
เกณฑ์เป้าหมายย่อย : 1.1 ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาท าร้ายตัวเองซ้ าในระยะเวลา 1 ปี 

ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 
ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 

 

วัตถุประสงค์ 1. ท าให้ทราบถึงภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนกลุ่มเสี่ยงระหว่าง เพศ กลุ่มบุคคล อาชีพ 
สถานที่  ช่วงเวลา เมื่อน ามาเปรียบเทียบกัน 
2. เป็นเครื่องชี้วัดปัญหาสาธารณสุขและความรุนแรงของปัญหานั้น สู่การก าหนดมาตรการ
และแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย 1 ผู้ฆ่าตัวตายส าเร็จทั่วประเทศ 
เป้าหมายย่อย 1.1 ผู้ที่เคยมีประวัติการลงมือท าร้ายตนเอง  ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2560 - 
กันยายน 2561  ด้วยวิธีการต่างๆ เพ่ือมุ่งหวังให้ตนเองเสียชีวิตแต่ไม่เสียชีวิต และยังคงได้รับ
การดูแลบ าบัดรักษาด้วยวิธีการทางการแพทย์ หรือได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งต่อ เพ่ือการ
เฝ้าระวังต่อเนื่องตามแนวทางอย่างเหมาะสมจากหน่วยบริการ และ ไม่กลับมาท าร้ายตนเองซ้ า
อีกครั้ง ในช่วงเวลา 1 ปี ( ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 )  

วิธีการจัดเก็บข้อมูล เป็นข้อมูลพ้ืนฐานรายงานครั้งเดียว 
แหล่งข้อมูล เป้าหมาย 1 : รวบรวมข้อมูลการแจ้งตายจากฐานข้อมูลการตายทะเบียนราษฎร์ของ

กระทรวงมหาดไทย  โดย งานข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 1 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  
กระทรวงสาธารณสุข 
เป้าหมายย่อย 1.1 : ข้อมูลสถิติจ านวนผู้พยายามฆ่าตัวตาย ที่มารับบริการในหน่วยบริการ
สาธารณสุข โดยแยกตามรายจังหวัด รายเขต สุขภาพ ของ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน และ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (HDC) ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ
ศูนย์สารสนเทศ (Data Center) กรมสุขภาพจิต 

รายการข้อมูล 1 A = จ านวนผู้ฆ่าตัวตายส าเร็จ  
รายการข้อมูล 2 B = จ านวนประชากรกลางปี 
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รายการข้อมูล 3 C = จ านวนผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาท าร้ายตัวเองซ้ า ภายใน 1 ปี 
รายการข้อมูล 4 D = จ านวนผู้พยายามฆ่าตัวตายที่เข้าถึงบริการที่ยังคงไม่เสียชีวิต 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  เป้าหมาย 1 : (A/B) x 100,000 

เป้าหมายย่อย 1.1 : (C/D) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 4 
เกณฑ์การประเมิน  
ปี 2562 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- - - 1. รายงานอัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ ≤ 6.3 ต่อ

ประชากรแสนคน 
1.1 ร้อยละ 80 ของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมา 
ท าร้ายตัวเองซ้ าในระยะเวลา 1 ปี 

ปี 2563 : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

- - - 1. รายงานอัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ ≤ 6.0 ต่อ
ประชากรแสนคน 
1.1 ร้อยละ 85 ของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมา 
ท าร้ายตัวเองซ้ าในระยะเวลา 1 ปี 

ปี 2564 : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

- - - 1. รายงานอัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ ≤ 6.0 ต่อ
ประชากรแสนคน 
1.1 ร้อยละ 90 ของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมา 
ท าร้ายตัวเองซ้ าในระยะเวลา 1 ปี  

วิธีการประเมินผล :  น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติในรูปแบบของอัตราต่อประชากรแสนคน และอธิบาย
ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของทั้งในกรณีฆ่าตัวตายส าเร็จและฆ่าตัวตายซ้ า  

เอกสารสนับสนุน :  1. ชุดข้อมูลรายงานการตายที่รวบรวมจากใบมรณะบัตร กระทรวงมหาดไทย  
โดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน  กระทรวงสาธารณสุข 
2. ชุดข้อมูล 43 แฟ้ม จากหน่วยบริการสาธารณสุขทั่วประเทศ รวบรวมโดยกองยุทธศาสตร์
และแผนงาน  กระทรวงสาธารณสุขศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (HDC) 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  และศูนย์สารสนเทศ (Data Center) กรมสุขภาพจิต 
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รายละเอียดข้อมูล
พืน้ฐาน 

Baseline data หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 2560 2561 

การฆ่าตัวตาย
ส าเร็จ 

อัตราต่อ
ประชากร 
แสนคน 

6.35 6.03 อยู่ระหว่าง
ประมวลผล 

ผู้พยายามฆ่า 
ตัวตายไม่กลับมา 
ท าร้ายตัวเองซ้ า
ในระยะเวลา1 ปี 

ร้อยละ - - 94.5 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ 
1. นายแพทย์ณัฐกร จ าปาทอง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลจิตเวช          
                                                             ขอนแก่นราชนครินทร์ 
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 043-209999 ต่อ 63111 โทรศัพท์มือถือ : 081-8052420 
    โทรสาร : 043-224722 E-mail : n_jumpathong@hotmail.com 
2. นายแพทย์ศักรินทร์  แก้วเฮ้า นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 043-209999 ต่อ 63136 โทรศัพท์มือถือ : 090–5854643 
    โทรสาร : 043-224722 E-mail: jvkk_sakarin@hotmail.com 
3. นางอรพิน  ยอดกลาง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
     โทรศัพท์ที่ท างาน : 043-209999 ต่อ 63308 โทรศัพท์มือถือ : 094-9058877 
    โทรสาร : 043-224722             E-mail : orapin63308@gmail.com 
4.นางสาวพนิดา  ชาปัญญา                            จพง.เวชสถิติช านาญงาน 
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 043-209999 ต่อ 63308 โทรศัพท์มือถือ : 089-6199137 
    โทรสาร : 043-224722                           E-mail : suicidethailand@gmail.com 

หน่วยงานประมวลผล
และจัดท าข้อมูล (ระดับ
ส่วนกลาง) 

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  กระทรวงสาธารณสุข 

ผู้รับผิดชอบการรายงาน
ผลการด าเนินงาน 

1. นางอรพิน  ยอดกลาง           พยาบาลวชิาชีพช านาญการ 
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 043-209999 ต่อ 63308   โทรศัพท์มือถือ : 094–9058877 
   โทรสาร : 043-224722            E-mail : orapin63308@gmail.com 
   โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์  กรมสุขภาพจิต 

 
 
 
 
 
 

mailto:jvkk_sakarin@hotmail.com
mailto:orapin63308@gmail.com
mailto:suicidethailand@gmail.com
mailto:orapin63308@gmail.com
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หมวด Service Excellence (ยุทธศาสตรดานบริการเปนเลิศ) 
แผนที่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการที่ 8. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช 
ระดับการแสดงผล จังหวัด 
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 18.2 รอยละของผู้ปวยโรคซึมเศราเขาถึงบริการสุขภาพจิต 
คํานิยาม  การเขาถึงบริการ หมายถึง การที่ประชาชนผูซึ่งไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคซึมเศรา 

ไดรับการบริการตามแนวทางการดูแลเฝาระวังโรคซึมเศราระดับจังหวัด และแนวทางการ
จัดการโรคซึมเศร้าสําหรับแพทย เวชปฏิบัติทั่วไป หรือไดรับการชวยเหลือตามแนวทาง
มาตรฐานอย่างเหมาะสมจากหนวยบริการทุกสถานบริการของประเทศไทย 
 ผู้ปวยโรคซึมเศรา หมายถึง ประชาชนที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ ตามเกณฑ
วินิจฉัยโรค Depressive Disorder ของสมาคมจิตแพทยอเมริกัน ฉบับที่ 5 (DSM-5: 
Diagnostic and Statistical Manual of Mental disorders 5) และตามมาตรฐานการ
จําแนกโรคระหวางประเทศขององคการอนามัยโลกฉบับที่ 10 (ICD – 10 : International 
Classification of Diseases and Health Related Problems - 10) โดยบันทึกตามรหัส
โรคของ ICD-10 หมวด F32.x, F33.x, F34.1, F38.x และ F39.x ที่มารับบริการสะสมตั้งแตป
งบประมาณ 2552 จนถึงในปงบประมาณ 2562 
 พื้นที่เปาหมาย หมายถึง พ้ืนที่ทุกจังหวัดในประเทศไทย รวมกรุงเทพมหานคร 

เกณฑเป้าหมาย : ปีงบประมาณ 62 ปงบประมาณ 63 ปงบประมาณ 64 
≥รอยละ 63 ≥รอยละ 67 ≥รอยละ71 

 

วัตถุประสงค เพ่ือใหผูปวยโรคซึมเศราไดรับการดูแลรักษาที่ทันทวงที มีมาตรฐานตอเนื่องทําใหลดความ
รุนแรง และระยะเวลาการปวยของโรคซึมเศรา ปองกันการฆาตัวตาย และไมกลับเปนซ้ํา 

ประชากรกลุมเป้าหมาย ประชาชนที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ ตามเกณฑ์วินิจฉัยโรคDepressive Disorder ของ
สมาคมจิตแพทยอเมริกัน ฉบับที่ 5 (DSM-5: Diagnostic and Statistical Manual of 
Mental disorders 5) และตามมาตรฐานการจําแนกโรคระหวางประเทศขององคการอนามัย
โลกฉบับที่ 10 (ICD – 10 : International Classification of Diseases and Health 
Related Problems - 10) โดยบันทึกตามรหัสโรคของ ICD10 หมวด F32.x, F33.x, F34.1, 
F38.x และ F39.x 

วิธีการจัดเก็บขอมูล กรมสุขภาพจิต โดยโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ เปนผูเก็บรวบรวมขอมูลรายงานการเขาถึง
บริการ ป 2562 จากสถานบริการสาธารณสุขทั่วประเทศ และจากแหลงรายงานกลางของ
กระทรวงสาธารณสุข โดยนําขอมูลป 2562 รวมกับขอมูลของป2552 – 2561 โดยประมวลผล
เป นร ายห น วยบริ ก า ร จั ง ห วั ด  เ ขตสุ ขภ าพ  และประ เ ทศ  แล วนํ า เ สนอผล ที่ 
www.thaidepression.com 
ขอมูลที่ตองการ ไดแก 1) วันที่เขารับการบริการ 2) คํานําหนา 3) ชื่อ 4) นามสกุล 5) เพศ         
6) เลขที่บัตรประชาชน 7) วันเดือนปเกิด 8) อําเภอ 9) จังหวัด 10) รหัสโรคซึมเศรา        11) 
คะแนน 9Q 12) คะแนน 8Q ซ่ึงขอมูลเหลานี้มีอยูในฐานขอมูล 50 แฟมแลว 
ในกรณีที่หนวยบริการสาธารณสุขในพ้ืนที่มีความประสงคจะขอสงขอมูลหรือรายงานมายัง 
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ดําเนินการไดดังนี้ 
 

http://www.thaidepression.com/
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1. สงรายงานเป็นเอกสารตามแบบฟอรมที่กําหนดทางไปรษณีย์มายังฝ่ายเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 ทีมงานจะบันทึก    
ขอมูลตามรายการใหอยางครบถวน 
2. สงขอมูลจาก file แบบ excel หรือ word ที่สงผานทาง e-mail:depression54@hotmail.com  
หรือ info@thaidepression.com หรือ copy ลง CD  สงทางไปรษณีย 
3. บันทึกทางโปรแกรมการดูแลเฝาระวังโรคซึมเศรา www.thaidepression.com สําหรับ 
หนวยที่มีความพรอมและตองการบันทึกการบริการทางช่องทางออนไลน์ทั้งนี้ กรมสุขภาพจิต 
โดยโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จะรับดําเนินการรวบรวมพรอมประมวลผลเขากับฐานขอมูล
โรคซึมเศรา จนกวาหนวยบริการในพื้นที่จะขอยกเลิกการสงตามขอ 1-2 
คําอธิบายสูตร: 
• ตัวตั้ง คือ จํานวนผูปวยโรคซึมเศรา (F32.x, F33.x, F34.1, F38.x และ F39.x) ทั้งรายเก่า
และรายใหมที่มารับบริการสะสมมาตั้งแตปงบประมาณ 2552 จนถึงในปงบประมาณ 2562 ใน
หนวยบริการ/สถานพยาบาล รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.และศูนยสุขภาพชุมชน   ทุกจังหวัดใน
ประเทศไทย รวมทั้งรพ./สถาบันจิตเวชในสังกัดกรมสุขภาพจิต 
• ตัวหาร คือ จํานวนผูปวยโรคซึมเศราที่คํานวณจากความชุกของโรคซึมเศราภาพรวม        
ทั้งประเทศ ที่มีอายุ 15 ปขึ้นไป (อัตราความชุกจากการสํารวจระบาดวิทยาของโรคซึมเศรา   
ป 2551 โดยกรมสุขภาพจิต โดยสุมตัวอยางของประขากรไทยที่มีอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไปจํานวน 
19,000 ราย พบอัตราความชุกของโรคซึมเศราภาพรวมทั้งประเทศ 2.7% (แยกเปน Major 
Depressive episode 2.4%, Dysthymia 0.3%) และฐานประชากรกลางปี  2560   (เฉพาะผู้ที่มี
อายุ 15 ปีขึ้นไป) ของสํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

แหลงขอมูล สถานบริการสาธารณสุขทั่วประเทศ 
รายการขอมูล 1 A = จํานวนผูปวยโรคซึมเศราที่มารับบริการตั้งแตปงบประมาณ 2552 สะสมมาจนถึง       ป

งบประมาณ 2562 
รายการขอมูล 2 B = จํานวนผปูวยโรคซึมเศราคาดประมาณจากความชุกที่ไดจากการสํารวจ 
สูตรคํานวณตัวชี้วัด (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 4 

 
เกณฑการประเมิน : 
 

ป 2562 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

- - - ≥รอยละ 63 
ป 2563 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- - - ≥รอยละ 67 

ป 2564 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

- - - ≥รอยละ 71 
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วิธีการประเมินผล : รวบรวมขอมูลผลการเขาถึงบริการของสถานบริการสาธารณสุขทั่วประเทศจากมาตรฐาน 
ขอมูล 43 แฟม โดยการรับขอมูลจากกองยุทธศาสตรและแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข    
เปนรอบไตรมาส ที่มีข อมูลสอดคลองกับแบบรายงานที่กําหนดและทําการรวมผลการ
ดําเนินงานในปปจจุบันเขากับผลการดําเนินงานของปงบประมาณ 2552 – 2562 วัดในฐาน 
ขอมูลการเขาถึงบริการโรคซึมเศรา กรมสุขภาพจิต โดยโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์แลว 
วิ เ คราะห ประมวลผล  และนํ า เสนอเป นรายจั งหวั ด  เขตสุ ขภาพ และประเทศ 
ที ่www.thaidepression.com 

เอกสารสนับสนุน : ขอมูลจากฐานขอมูล www.thaidepression.com 
รายละเอียดขอมูล 
พื้นฐาน 
 
 

Baseline data หนวยวัด ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 
2559 2560 2561 

อัตราการเขาถึงบริการของ
ผูปวยโรคซึมเศร้าเทียบกับ
คาดประมาณจากความชุก
ที่ไดจากการสํารวจ 

ร้อยละ 48.50 54.16 61.21 

 

ผูใหขอมูลทางวิชาการ 
/ผูประสานงานตัวช้ีวัด 

1. นายแพทยประภาส อุครานันท   ผูอํานวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ 
    โทรศัพทที่ทํางาน : 045-352535  โทรศัพทมือถือ : 089-9494885  
    โทรสาร : 045-352514              E-mail : pat-ukn@yahoo.com  
2. นางรุ้งมณี  ยิ่งยืน 
    โทรศัพทที่ทํางาน : 045-352535  โทรศัพทมือถือ : 083-7978881 
    โทรสาร : 045-352514              E-mail : rungring17@yahoo.com  
    ศูนย์วิจัยและฝึกอบรม โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ 

หนวยงานประมวลผล
และจัดทําขอมูล 
 (ระดับส่วนกลาง) 

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ 
 
 

ผูรับผิดชอบการ
รายงานผลการ
ดําเนินงาน 

1. นายประมอญ  พิมพ์หล่อ 
โทรศัพทที่ทํางาน : 045-352535       โทรศัพทมือถือ : 088-581-7727 
โทรสาร : 045-352514                   E-mail : proj207@hotmail.com 
2.นายนันทวัฒน์   โคตรเจริญ 
โทรศัพทที่ทํางาน : 045-352535        โทรศัพทมือถือ : 090-217-1969 
โทรสาร : 045-352514                   E-mail : tongchanana@gmail.com 
ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต 
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ตัวช้ีวัดที่ 19 : ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน Fast Track  

หมวด Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) 

แผนที่ 6.การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 

ระดับการแสดงผล จังหวัด 

ชื่อตัวชี้วัด 19.1 อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 

ค านิยาม         1.ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง หมายถึง ผูปวยใน (ผูปวยที่รับไวนอนพักรักษาในโรงพยาบาล 
admit นานตั้งแต 4 ชั่วโมงข้ึนไป) ที่มี principal diagnosis (pdx) เปนโรคหลอดเลือด
สมอง (I60 – I69) 
2. การตายของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง หมายถึง การตายจากทุกสาเหตุของผูปวย   
โรคหลอดเลือดสมอง  
3. การจําหนายผูปวยโรคหลอดเลือดสมองทุกสถานะ หมายถึง การที่ผูปวยในออกจาก 
โรงพยาบาลในทุกสถานะทุกกรณี   

เกณฑ์เป้าหมาย:  
ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 
น้อยกว่าร้อยละ 7 น้อยกว่าร้อยละ 7 น้อยกว่าร้อยละ 7 

 

วัตถุประสงค์ ลดอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในโรงพยาบาล 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล ขอมูลจากการใหบริการผูปวยใน (IPD – 43 แฟม) จากหนวยบริการแตละแหงรวบรวมสง 
Data center ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอํานาจเจริญ 

แหล่งข้อมูล รายงานจํานวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่เสียชีวิต 
รายการข้อมูล 1 A= จํานวนครั้งของการจําหน่ายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตายจากทุกหอผู้ป่วย  
รายการข้อมูล 2 B = จํานวนครั้งของการจําหน่ายทุกสถานะของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจากทุกหอผู้ป่วย

ในช่วงเวลาเดียวกัน  

สูตรค านวณตัวชี้วัด (A/B) x 100 

ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 4 (ติดตามเปลี่ยนแปลงไตรมาสที่ 2 และ 4)  

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

- น้อยกว่า ร้อยละ 7 - น้อยกว่า ร้อยละ 7  
ผู้รับผิดชอบ การรายงาน
ผลการด าเนินงาน 

นางสาวอนุสรา ธนาคุณ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โทร 087-0588698 
อีเมลล์ kaohom25@gmail.com. 
นางสาวศิรินันท์ สุขศรี นักวชิาการสาธารณสุข โทร 080-8629632 
อีเมลล์ bb.sirinan@hotmail.com. 

mailto:kaohom25@gmail.com
mailto:bb.sirinan@hotmail.com
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ชื่อตัวชี้วัด  19.2 อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-
acquired 

ค านิยาม 1. ผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรง หมายถึง ผู้ปว่ยที่เข้าเกณฑ์การ
วินิจฉัยภาวะsevere sepsis หรือ septic shock 
1.1 ผู้ป่วย severe sepsis หมายถึง ผู้ป่วยที่สงสัยหรือยืนยันว่ามีการติดเชื้อใน
ร่างกายร่วมกับมี SIRS ตั้งแต่ 2 ข้อ ขึ้นไป (ตารางที่ 1) ที่เกิดภาวะ tissue 
hypoperfusionหรือorgan dysfunction (ตารางที่ 2) โดยที่อาจจะมีหรือไม่มี
ภาวะ hypotension ก็ได้ 
1.2 ผู้ป่วย septic shock หมายถึง ผู้ป่วยที่สงสัยหรือยืนยันว่ามีการติดเชื้อใน
ร่างกายร่วมกับมี SIRS ตั้งแต่ 2 ข้อ ขึ้นไป (ตารางที่ 1) ที่มี hypotension ต้องใช้ 
vasopressorsในการ maintain MAP ≥65 mm Hg และ มีค่า serum lactate 
level >2 mmol/L(18 mg/dL) แม้ว่าจะได้สารน้้าเพียงพอแล้วก็ตาม 
2. Community-acquired sepsis หมายถึง การติดเชื้อมาจากที่บ้านหรือที่
ชุมชน โดยต้องไม่อยู่ในกลุ่ม hospital-acquired sepsis   อัตราตายจากติดเชื้อ
ในกระแสเลือด แบ่งเป็น 2 กลุ่ม 
1. อัตราตายจาก community-acquired sepsis 
2. อัตราตายจาก hospital-acquired sepsis 
3. กลุ่มเป้าหมาย ในปีงบประมาณ 2561 และ 2562 จะมุ่งเน้นที่กลุ่ม 
community –acquired sepsis เพ่ือพัฒนาให้ มีระบบข้อมูลพื้นฐานให้
เหมือนกัน ทั้งประเทศ แล้วจึงขยายไปยัง hospital-acquired sepsis ในปีถัดไป 
4. การคัดกรองผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรง หมายถึง การคัดกรอง
ผู้ป่วยทั่วไปที่อาจจะเกิดภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงเพ่ีอน้าไปสู่การ
วินิจฉัยภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงต่อไป ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ (sepsis 
screening tools) qSOFA ตั้งแต่ 2 ข้อ ขึ้นไป (ตารางที่ 3) modified early 
warning score SOS score (search out severity) ตั้งแต ่4 ข้อ ขึ้นไป (ตารางที่ 
4) ซึ่งเกณฑ์การคัดกรองไม่สามารถใช้แทนเกณฑ์ในการวินิจฉัยได้ 
5. ฐานข้อมูลของโรงพยาบาล หมายถึง ข้อมูลจาก ICD 10 และ/หรือฐานข้อมูล
อ่ืนๆของแต่ละโรงพยาบาล 
ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงเป็นภาวะวิกฤตที่มีความส้าคัญพบว่า
อัตรา 
อุบัติการณ์มีแนวโน้มสูงขึ้นและอัตราเสียชีวิตสูงขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้
ที่รับยากดภูมิคุ้มกัน นอกจากนี้ยังพบว่าแนวโน้มของเชื้อดื้อยาเพิ่มขึ้น ส่งผลให้การ
รักษาผู้ป่วยไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร นอกจากนี้ยังพบว่าการติดเชื้อในกระแสเลือดส่งผล
ให้อวัยวะต่างๆท้างานผิดปกติ ส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ตามมาได้แก่ 
ภาวะช็อก,ไตวาย การท้างานอวัยวะต่างๆ ล้มเหลว และเสียชีวิตในที่สุด 

เกณฑ์เป้าหมาย เพ่ือลดอัตราการเสียชีวิต จากภาวะการติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงของ
ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล <ร้อยละ 24 ในกลุ่มผู้ป่วย community-
acquired sepsis < ร้อยละ 48 ในกลุ่มผู้ป่วย hospital-acquired Sepsis 
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วัตถุประสงค์ เพ่ือลดอัตราการเสียชีวิตจากภาวะการติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงของผู้ป่วย
ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล รวมถึงการพัฒนาเครือข่ายการดูแลรักษาผู้ป่วย 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired ที่เข้ารับ
การรักษาในโรงพยาบาลทุกระดับ 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล รายงานการเสียชีวิตจากการติดเชื้อในกระแสเลือด ตามแนวทางการเก็บข้อมูลจาก 
ICD-10โดยใช้การประเมินข้อมูลจาก Health Data Center (HDC) กระทรวง
สาธารณสุขโดยน้าเสนอในภาพรวมของจังหวัด หรือ ภาพรวมของเขตสุขภาพ 

แหล่งข้อมูล ฐานข้อมูลของโรงพยาบาลหรือ ฐานข้อมูลจากการประเมินข้อมูลจาก Health 
Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข หรือเก็บผ่านโปรแกรมอ่ืนๆที่มี
ประสิทธิภาพได้ใกล้เคียงกัน 

รายการข้อมูล 1 A = จ้านวนผู้ป่วยที่เสียชีวิต(dead) หรือจากภาวะการติดเชื้อในกระแสเลือดแบบ
รุนแรงชนิด community-acquiredที่ลง ICD 10 รหัส R 65.1 และ R57.2 ใน 
Principle Diagnosis และ Comorbidity ไม่นับรวมที่ลงใน Post Admission 
Comorbidity (complication) และไม่นับรวมผู้ป่วย palliative (รหัส Z 51.5) 

รายการข้อมูล 2 B = จ้านวนผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired 
ทั้งหมดท่ีลง ICD 10 รหัส R 65.1 และ R57.2 ใน Principle Diagnosis และ 
Comorbidity ไม่นับรวมที่ลงใน Post Admission Comorbidity 
(complication) และไม่นับรวมผู้ป่วย palliative (รหัส Z 51.5) 

สูตรค านวณตัวชี้วัด (A/B) × 100 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 2 และ 4 

 

เกณฑ์การประเมิน : 
1. มีคณะท้างานเป็นทีมสหสาขาวิชาชีพของโรงพยาบาลแต่ละระดับ 
2. มีการพัฒนาเครือข่าย ของโรงพยาบาล และประสานงานระหว่างทีมสหสาขาวิชาชีพของโรงพยาบาลแต่ละ
ระดับ 
3. มีผลการติดตามก้ากับการด้าเนินงานตัวชี้วัดหลัก ดังนี้ 
ปี 2561 

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

 อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อใน 
กระแสเลือดแบบรุนแรง 
ชนิด 
communityacquired 
sepsisน้อยกว่าร้อยละ 
30 

 อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อใน 
กระแสเลือดแบบรุนแรง 
ชนิด 
communityacquired 
sepsisน้อยกว่าร้อยละ 
30 
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ปี 2562 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

 อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อใน 
กระแสเลือดแบบรุนแรง 
ชนิด 
communityacquired 
sepsisน้อยกว่าร้อยละ 
28 

 อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อใน 
กระแสเลือดแบบรุนแรง 
ชนิด 
communityacquired 
sepsisน้อยกว่าร้อยละ 
28 

 

ปี 2563 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

 อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อใน 
กระแสเลือดแบบรุนแรง 
ชนิด 
communityacquired 
sepsisน้อยกว่าร้อยละ 
26 และhospital-
acquired sepsisน้อย
กว่าร้อยละ 50 

 อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อใน 
กระแสเลือดแบบรุนแรง 
ชนิด 
communityacquired 
sepsisน้อยกว่าร้อยละ 
26 และhospital-
acquired sepsisน้อย
กว่าร้อยละ 50 

ปี 2564 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

 อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อใน 
กระแสเลือดแบบรุนแรง 
ชนิด 
communityacquired 
sepsisน้อยกว่าร้อยละ 
24 และhospital-
acquired sepsisน้อย
กว่าร้อยละ 48 

 อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อใน 
กระแสเลือดแบบรุนแรง 
ชนิด 
communityacquired 
sepsisน้อยกว่าร้อยละ 
24 และhospital-
acquired sepsisน้อย
กว่าร้อยละ 48 

วิธีการประเมินผล : 1. รายงานผลจากฐานข้อมูล HDC หรือฐานข้อมูลของแต่ละโรงพยาบาลโดย
น้าเสนอในภาพรวมของจังหวัด และ ภาพรวมของเขตสุขภาพ 
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ตัวช้ีวัดที่ 20 : ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานบ าบัดรักษายาเสพติด 
ชื่อตัวชี้วัด ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานบ าบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด 

20.1 ค้นหาผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบ าบัด และบันทึกข้อมูลในระบบ บสต. 
ครบถ้วน (ร้อยละ≥71) 
20.2 มีการติดตามดูแลต่อเนื่องตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด และบันทึกข้อมูลในระบบ บสต. 
ครบถ้วน (ร้อยละ100)  

ค านิยาม ผู้ป่วยยาเสพติดหมายถึง ผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดที่ได้รับการบ าบัดรักษา 
เกณฑ์เป้าหมายปี 
งบประมาณ 2562 
แยกรายอ าเภอ 
(B) 

เมืองฯ ชานุมาน เสนางฯ หัวตะพาน พนา ลืออ านาจ ปทุมราชฯ 
118คน 78 

8o 
54 
คน 

44 
คน 

30 
คน 

52 
คน 

46 
คน 

 

วัตถุประสงค์ 
 

เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการตอบตัวชี้วัดของกระทรวงสาธารณสุข และเป็นฐานข้อมูลการจัดสรร
งบประมาณของกระทรวงสาธารณสุขให้กับส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย (A) 

ผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดที่ได้รับการบ าบัดรักษาในระบบสมัครใจ  

วิธีการจัดเก็บข้อมูล รวบรวมข้อมูลจากผู้รับบริการในรายงานข้อมูลการบ าบัดรักษายาเสพติดของประเทศ(บสต.) 
ระยะเวลาการ
ประเมิน 

รอบ 6 เดือน , รอบ 12 เดือน 

แหล่งข้อมูล ฐานข้อมูลการบ าบัดรักษายาเสพติดของประเทศ (บสต.)  
วิธีการประเมินผล 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การประเมิน 
11. ค้นหาผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบ าบัด และบันทึกข้อมูลในระบบ บสต. 
ครบถ้วน (ร้อยละ≥71) 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน  รอบ 9 เดือน  รอบ 12 เดือน 
- ร้อยละ≥71 - ร้อยละ100 

1.2 มีการติดตามดูแลต่อเนื่องตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด และบันทึกข้อมูลในระบบ บสต. 
ครบถ้วน (ร้อยละ 100) 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน  รอบ 9 เดือน  รอบ 12 เดือน 
- ร้อยละ100 - ร้อยละ100 

 
 

เอกสารสนับสนุน ฐานข้อมูลบ าบัดรักษายาเสพติดของประเทศ (บสต.) 
 

สูตรค านวณ (A/B) X 100 
ผู้รับผิดชอบการ
รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

1.นางขนิษฐา  พงศ์ศักพิบูรณ์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ โทร 084-8257788 
2.นายภูมเรศ  ศรีระวงศ์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 081-9995184 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 

 หมายเหตุ ค่าคะแนนที่ใช้ Weighted mean คือ  2 คะแนน 
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ชื่อตัวชี้วัด ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานบ าบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด 
20.2 บันทึกข้อมูลการให้บริการลดอันตรายจากการใช้สารเสพติดของผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด
ในระบบฐานข้อมูล 43 แฟ้ม ครบถ้วน 

ค านิยาม ผู้ป่วยยาเสพติดหมายถึง ผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดที่ได้รับการบ าบัดรักษาทุกระบบได้รับการบันทึก
ในฐานข้อมูล 43 แฟ้ม ครบถ้วน 
 

เกณฑ์เป้าหมายปี 
งบประมาณ 2562 
แยกรายอ าเภอ 
(B) 

เมืองฯ ชานุมาน เสนางฯ หัวตะพาน พนา ลืออ านาจ ปทุมราชฯ 
118คน 78 

คน 
54 
คน 

44 
คน 

30 
คน 

52 
คน 

46 
คน 

 

วัตถุประสงค์ 
 

เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการตอบตัวชี้วัดของกระทรวงสาธารณสุข และเป็นฐานข้อมูลการจัดสรร
งบประมาณของกระทรวงสาธารณสุขให้กับส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย (A) 

ผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดที่ได้รับการบ าบัดรักษาทุกระบบ 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล 
 

บันทึกข้อมูลในระบบรายงานฐานข้อมูล 43 แฟ้ม 

ระยะเวลาการประเมิน 
 

รอบ 6 เดือน , รอบ 12 เดือน 
 

แหล่งข้อมูล 
 

ระบบรายงานฐานข้อมูล 43 แฟ้ม 

วิธีการประเมินผล 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การประเมิน 
รอบ 6 เดือนแรก 

1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน 5 คะแนน 
≤ร้อยละ 55 ร้อยละ56-60 ร้อนละ61-65 ร้อยละ66-70 ≥71 ขึ้นไป 

รอบ 12 เดือน 
1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน 5 คะแนน 

≤ร้อยละ 79 ร้อยละ80-84 ร้อยละ85 - 89 ร้อยละ90-94 ร้อยละ 95 ขึ้นไป  
เอกสารสนับสนุน ฐานข้อมูลบ าบัดรักษายาเสพติดของประเทศ (บสต.) 

 
สูตรค านวณ (A/B) X 100 
ผู้รับผิดชอบการ
รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

1.นางขนิษฐา  พงศ์ศักพิบูรณ์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ โทร 084-8257788 
2.นายภูมเรศ  ศรีระวงศ์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 081-9995184 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 

หมายเหตุ ค่าคะแนนที่ใช้ Weighted mean  คือ 0.5 คะแนน 
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ชื่อตัวชี้วัด ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานบ าบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด 
20.3 มีการบ าบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติดโดยใช้กระบวนการบ าบัดในชุมชน(CBTx) 

ค านิยาม ผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดได้รับการบ าบัดโดยใช้กระบวนการบ าบัดในชุมชน(CBTx) จ านวน 50 
ราย (ท้ังจังหวัด) 
 

เกณฑ์เป้าหมายปี 
งบประมาณ 2562 
แยกรายอ าเภอ (B) 
 

เมืองฯ ชานุมาน เสนางฯ หัวตะพาน พนา ลืออ านาจ ปทุมราชฯ 
10 
คน 

7 
8o 

7 
คน 

7 
คน 

5 
คน 

7 
คน 

7 
คน 

 

วัตถุประสงค์ 
 

เพ่ือให้ผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดได้รับการบ าบัดโดยกระบวนการบ าบัดในชุมชน โดยใช้ชุมชน
เป็นศูนย์กลางในการบ าบัด และชุมชนมีส่วนร่วมในการบ าบัด 

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย (A) 

ผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดทุกระบบ 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล 
 

รวบรวมข้อมูลจากผู้รับบริการในรายงานข้อมูลการบ าบัดรักษายาเสพติดของประเทศ(บสต.) / 
ภาพกิจกรรมการบ าบัดในชุมชน 

ระยะเวลาการ
ประเมิน 
 

รอบ 6 เดือน , รอบ 12 เดือน 

แหล่งข้อมูล 
 

ฐานข้อมูลการบ าบัดรักษายาเสพติดของประเทศ (บสต.) / ภาพกิจกรรม 

วิธีการประเมินผล 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การประเมิน 
รอบ 6 เดือนแรก 

1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 คะแนน  
≤ร้อยละ 55 ร้อยละ56-60 ร้อนละ61-65 ร้อยละ66-70 ≥71 ขึ้นไป 

รอบ 12 เดือน 
1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 คะแนน  

≤ร้อยละ 79 ร้อยละ80-84 ร้อยละ85-89 ร้อยละ90-94 ร้อยละ95ขึ้นไป  
เอกสารสนับสนุน ฐานข้อมูลบ าบัดรักษายาเสพติดของประเทศ (บสต.)/ภาพกิจกรรม 

 
สูตรค านวณ (A/B) X 100 
ผู้รับผิดชอบการ
รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

1.นางขนิษฐา  พงศ์ศักพิบูรณ์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ โทร 084-8257788 
2.นายภูมเรศ  ศรีระวงศ์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ โทร 081-9995184 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 

หมายเหตุ ค่าคะแนนที่ใช้ Weighted mean คือ 0.5 คะแนน 
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กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 
ประจ าปี 2562 

หน่วยงาน/สถานที่รับการนิเทศ..............................................อ าเภอ......................................................... 
งานยาเสพติด 

เรื่อง/ประเด็นนิเทศ เกณฑ์ คะแนนที่ได้ หมายเหตุ 
1.ค้นหาผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่
กระบวนการบ าบัดในระบบสมัครใจ และ
บันทึกข้อมูลในระบบ บสต. ครบถ้วน 

1.ผลการด าเนินงาน 
1.1 ค้นหาผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดเข้า
สู่กระบวนการบ าบัด และบันทึกข้อมูล
ในระบบ บสต.ครบถ้วน (ร้อยละ≥71) 
 เกณฑ์การให้คะแนนคือ 

≤ร้อยละ 60  = 1 คะแนน 
ร้อยละ 61-70 = 2 คะแนน 
ร้อยละ  ≥71 = 3 คะแนน 

หมายเหตุ   
- ในกรณีค้นหาแล้วไม่ได้ตาม

เป้ าหมายข้อ 1 .1 ถ้ามีการ
ค้นหาผู้ใช้ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด
ร้อยละ ≥70 ขึ้นไป ของต าบล
ทั้งหมดในอ าเภอได้ 3 คะแนน  

- ค้นหาร้อยละ 61-70 ได้      2 
คะแนน 

- ค้นหา≤ร้อยละ 60 ได้ 
1 คะแนน 

- ไม่มีการค้นหา ใด้ 0 คะแนน 
(เอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานคือบัญชี
รายชื่อกลุ่มเป้าหมายในการสุ่มตรวจ
ปัสสาวะหาสารเสพติด) 
 
1.2 มีการติดตามดูแลต่อเนื่องตามเกณฑ์
มาตรฐานที่ก าหนด และบันทึกข้อมูลใน
ระบบ บสต. ครบถ้วน 
 (ร้อยละ 100) 
        - น้อยกว่าร้อยละ 90 = คะแนน 

- ร้อยละ 90 -99  = 1 คะแนน 
-ร้อยละ  100 = 2 คะแนน 
(ข้อมูลจากระบบ บสต.) 

 
 

  Weighted mean 
คือ  2 คะแนน 
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เรื่อง/ประเด็นนิเทศ เกณฑ์ คะแนนที่ได้ หมายเหตุ 
2.บันทึกข้อมูลการให้บริการลดอันตรายจาก
การใช้สารเสพติดของผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพ
ติดทุกระบบในระบบฐานข้อมูล 43 แฟ้ม 
ครบถ้วน 

2.ผลการด าเนินงาน 
บันทึกข้อมูลการให้บริการลดอันตราย
จากการใช้ยาเสพติดของผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติด
ยาเสพติดทุกระบบใน 43 แฟ้ม ครบถ้วน 
เกณฑ์การให้คะแนน คือ 

      ≤ร้อยละ 55  = 1 คะแนน 
ร้อยละ 56-60 = 2 คะแนน 
ร้อยละ 61-65 = 3 คะแนน 
ร้อยละ 66-70 = 4 คะแนน 
≥71 ขึ้นไป = 5 คะแนน 

หมายเหตุ  
- กรณีท่ีมีผู้เข้ารับการบ าบัดไม่ได้

ตามเป้าหมายถ้ามีการบันทึก
ข้อมูลร้อยละ 100 ของผู้เข้ารับ
การบ าบัด ได้ 
 5 คะแนน  

- บันทึกข้อมูล ร้อยละ  
95-99- ขึ้นไปให้ 4 คะแนน 

- บันทึกข้อมูลร้อยละ 90-94 ขึ้น
ไป ให้ 3 คะแนน 

- บันทึกข้อมูลร้อยละ 85-89 ขึ้น
ไปให้ 2 คะแนน 

- บันทึกข้อมูลร้อยละ 80-84 ขึ้น
ไปให้ 1 คะแนน 

- บันทึกข้อมูลน้อยกว่าร้อยละ 
80 ให้ 0 คะแนน 

  Weighted mean 
คือ  0.5 คะแนน 

3.มีการบ าบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติดโดยใช้
กระบวนการบ าบัดในชุมชน (CBTx) 

3.ผลการด าเนินงาน 
มีการบ าบัดผู้ป่วยยาเสพติดในชุมชน 
โดยชุมชนมีส่วนร่วม เกณฑ์การให้
คะแนน คือ 

≤ร้อยละ 55  = 1 คะแนน 
ร้อยละ 56-60 = 2 คะแนน 
ร้อยละ 61-65 = 3 คะแนน 
ร้อยละ 66-70 = 4 คะแนน 
≥71 ขึ้นไป = 5 คะแนน 

  Weighted mean 
คือ  0.5 คะแนน 

สรุปคะแนนรวม ........................./15   
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ตัวช้ีวัดที่ 21 : ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานคัดกรองและบ าบัดบุหรี่ 
ชื่อตัวชี้วัด ระดับความส าเร็จการด าเนินงานคัดกรองและบ าบัดบุหรี่ 
น้ าหนัก 2 
วัดผล อ าเภอ 
วัตถุประสงค์    1.เพื่อให้ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่สูบบุหร่ีได้รับการคัดกรองและบ าบัดผู้สูบบุหร่ี  

   2.เพื่อเร่งรัดการคัดกรองและบ าบัดผู้สูบบุหร่ีให้เข้าถึงบริการบ าบัดบุหร่ี   
กลุ่มเป้าหมาย  ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไปที่เป็นคนไทย 

วิธีการจัดเก็บ
ข้อมูล 

 - บันทึกข้อมูลคัดกรองผ่านระบบ 43 แฟ้มใน Special PP 
 - วัดผลการด าเนินงานจากรายงาน HDC ชื่อรายงาน “ข้อ10 การคัดกรองและบ าบัดผู้ติดบุหร่ี(specialpp)” 
 - ระบบรายงานบนฐานข้อมูล www.thaiphc.net  “โครงการ 3 ล้าน 3 ปีเลิกบุหร่ีทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน” 
 - แบบรายงานการคัดกรอง 4ส. 

เกณฑ์/การ
ประเมิน 

ออกประเมินรอบท่ี 6 เดือน 100  คะแนน 
ข้อที่ 1 ร้อยละ 90 ของประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองบุหรี่ (1B5) ผ่านระบบรายงานบน
ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม จ านวน 20 คะแนน 
   ตัวตั้ง  ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองบุหรี่ (1B5) ผ่านระบบรายงานบนฐานข้อมูล 43 แฟ้ม 
   ตัวหาร  ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป 

5 คะแนน 10 คะแนน 15 คะแนน 20 คะแนน 
60 –69 70 – 79 80 – 89 90  

 

ข้อที่  2 ร้อยละ 90 อาสาสมัครสาธารณสุขได้รับการคัดกรองบุหรี่ ระบบรายงานบนฐานข้อมูล 
www.thaiphc.net  และลงข้อมูลควบคู่ผ่านระบบรายงานบนฐานข้อมูล 43 แฟ้ม จ านวน 10 คะแนน 
   ตัวตั้ง  จ านวนอาสาสมัครสาธารณสุขที่สูบบุหรี่ ที่ได้รับการคัดกรองบุหรี่ 
   ตัวหาร  อาสาสมัครสาธารณสุขทั้งหมด 

2 คะแนน 4 คะแนน 6 คะแนน 8 คะแนน 10 คะแนน 
ร้อยละ 70 – 74 ร้อยละ 75 – 79 ร้อยละ 80 – 84 ร้อยละ 85 – 89 ร้อยละ 90 

 

ข้อที่ 3 ร้อยละ 90 อาสาสมัครสาธารณสุขที่สูบบุหรี่สมัครใจเข้ารับบริการบ าบัดบุหรี่ ระบบรายงานบน
ฐานข้อมูล www.thaiphc.net  จ านวน 15 คะแนน 
   ตัวตั้ง  อาสาสมัครสาธารณสุขที่สูบบุหรี่ เข้ารับการบ าบัดบุหรี่ ผ่านระบบรายงานบนฐานข้อมูล 
www.thaiphc.net 
   ตัวหาร  อาสาสมัครสาธารณสุขที่สูบบุหรี่ทั้งหมด 

5 คะแนน 10 คะแนน 15 คะแนน 
ร้อยละ 70 - 79 ร้อยละ 80 – 89 ร้อยละ 90  

 

ข้อที่ 4 ร้อยละ 90 อาสาสมัครสาธารณสุข 1 คน ชวนผู้สูบบุหรี่เข้าร่วมโครงการฯ 3 คน ระบบรายงานบน
ฐานข้อมูล www.thaiphc.net  จ านวน 20 คะแนน 
   ตัวตั้ง  จ านวนผู้ที่สูบบุหรี่ เข้ารับการบ าบัดบุหรี่ ผ่านระบบรายงานบนฐานข้อมูล www.thaiphc.net 
   ตัวหาร  จ านวนอาสาสมัครสาธารณสุข x 3 

5 คะแนน 10 คะแนน 15 คะแนน 20 คะแนน 

ร้อยละ75 - 79 ร้อยละ 80 – 84 ร้อยละ 85 – 89 ร้อยละ 90  

http://www.thaiphc.net/
http://www.thaiphc.net/
http://www.thaiphc.net/
http://www.thaiphc.net/
http://www.thaiphc.net/
http://www.thaiphc.net/
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ข้อ 5 ร้อยละ 40 ของประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไปที่สูบบุหรี่ (1B50) ได้รับการคัดกรองและบ าบัดบุหรี่
(1B530+1B531+1B532) ผ่านระบบรายงานบนฐานข้อมูล 43 แฟ้ม และแบบบันทึกทะเบียนผู้มารับบริการ
บ าบัดบุหรี่ 4 ส. จ านวน 20 คะแนน 
   ตั ว ตั้ ง  ประช าชนอายุ  1 5  ปี ขึ้ น ไ ปที่ สู บบุ ห รี่ ( 1 B 5 0 )  ได้ รั บก า รคั ด กรอ งและบ า บั ดบุ ห รี่ 
(1B530+1B531+1B532) ผ่านระบบรายงานบนฐานข้อมูล 43 แฟ้ม 
   ตัวหาร  ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไปที่สูบบุหรี่ (1B50) 

5 คะแนน 10 คะแนน 15 คะแนน 20 คะแนน 
ร้อยละ 25 – 29.9 ร้อยละ 30 – 34.9 ร้อยละ 35 – 39.9 ร้อยละ 40 

 

ข้อที่ 6 ร้อยละ 30 ผู้สูบบุหรี่ที่เข้ารับบริการบ าบัดบุหรี่ (1B530+1B531+1B532) สามารถเลิกบุหรี่ได้อย่าง
น้อย 1 เดือน (1B552) จากระบบรายงานบนฐานข้อมูล 43 แฟ้มและแบบบันทึกทะเบียนผู้มารับบริการ
บ าบัดบุหรี่ 4 ส.  จ านวน 20 คะแนน 
   ตัวตั้ง  ผู้สูบบุหรี่ที่เข้ารับบริการบ าบัดบุหรี่(1B530+1B531+1B532)  สามารถเลิกบุหรี่ได้อย่างน้อย 1 
เดือน (1B552) 
   ตัวหาร  ผู้สูบบุหรี่ที่เข้ารับบริการบ าบัดบุหรี่(1B530+1B531+1B532)   

5 คะแนน 10 คะแนน 15 คะแนน 20 คะแนน 
ร้อยละ 15 – 19.9 ร้อยละ 20 – 24.9 ร้อยละ 25 – 29.9 ร้อยละ 30 

 

สรุปผลการให้คะแนนภาพรวมรอบ 6 เดือน 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
70 - 74 75 - 79 80 - 84 85 -89 ≥90 

 
ออกประเมินรอบท่ี 12 เดือน 100  คะแนน 
ข้อที่ 1 ร้อยละ 90 ของประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองบุหรี่ (1B5) ผ่านระบบรายงานบน
ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม จ านวน 30 คะแนน 
   ตัวตั้ง  ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองบุหรี่ (1B5) ผ่านระบบรายงานบนฐานข้อมูล 43 แฟ้ม 
   ตัวหาร  ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป 

5 คะแนน 10 คะแนน 15 คะแนน 20 คะแนน 25 คะแนน 30 คะแนน 
65-69 70 –74 75 – 79 80 – 84 85 – 89 ≥90 

 

ข้อที่  2 ร้อยละ 60 ของประชาชนอายุ  15 ปีขึ้นไปที่สูบบุหรี่  (1B50) ได้รับการบ าบัดบุหรี่
(1B530+1B531+1B532) ผ่านระบบรายงานบนฐานข้อมูล 43 แฟ้ม และแบบบันทึกทะเบียนผู้มารับบริการ
บ าบัดบุหรี่ 4 ส. จ านวน 35 คะแนน 
   ตั ว ตั้ ง  ประช าชนอายุ  1 5  ปี ขึ้ น ไ ปที่ สู บบุ ห รี่ ( 1 B 5 0 )  ได้ รั บก า รคั ด กรอ งและบ า บั ดบุ ห รี่ 
(1B530+1B531+1B532) ผ่านระบบรายงานบนฐานข้อมูล 43 แฟ้ม 
   ตัวหาร  ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไปที่สูบบุหรี่ (1B50) 

5 คะแนน 10 คะแนน 15 คะแนน 20 คะแนน 25 คะแนน 30 คะแนน 35 คะแนน 
30 –34 35 – 39 40 –44 45 – 49 50 – 54 55 – 59 60 
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ข้อที่ 3 ร้อยละ 20 ผู้สูบบุหรี่ที่เข้ารับบริการบ าบัดบุหรี่ สามารถเลิกบุหรี่ได้อย่างน้อย 3 เดือน ผ่านระบบ
รายงานบนฐานข้อมูล 43 แฟ้ม และแบบบันทึกทะเบียนผู้มารับบริการบ าบัดบุหรี่ 4 ส. จ านวน 35 คะแนน 
   ตัวตั้ง  ผู้สูบบุหรี่ที่เข้ารับบริการบ าบัดบุหรี่(1B530+1B531+1B532)  สามารถเลิกบุหรี่ได้อย่างน้อย 
3 เดือน (1B562) 
   ตัวหาร  ผู้สูบบุหรี่ที่เข้ารับบริการบ าบัดบุหรี่(1B530+1B531+1B532)   
 

5 คะแนน 10 คะแนน 15 คะแนน 20 คะแนน 25 คะแนน 30 คะแนน 35 คะแนน 
2 – 4 5 – 7 8 – 10 11 – 13 14 – 16 17 – 19 20 

 

สรุปผลการให้คะแนนภาพรวมรอบ 12 เดือน 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
65 - 69 70 - 74 75 - 79 80 -84 ≥85  

ผู้ก ากับ
ตัวชี้วัด/ผู้ให้
ข้อมูลทาง
วิชาการ/ผู้
ประสานงาน
ตัวชี้วัด 

1.นายแพทย์ประภาส   วีระพล  นายแพทยส์าธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 
   โทรศัพท์ที่ท างาน 045 523 250 ต่อ 201  โทรศัพท์มือถือ  081-763 2543 
2.นายแพทย์ปฐมพงษ์  ปรุโปร่ง   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพนา  รักษาราชการต าแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญด้าน
เวชกรรมป้องกัน 
   โทรศัพท์ที่ท างาน 045 523 250 ต่อ 201  โทรศัพท์มือถือ  081-548 7650 
 3.นายธีระยุทธ์  มุจรนิทร์   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
   โทรศัพท์ 086-6515424       E-mail : cdcamnat@yahoo.com 
 

ผู้รับผิดชอบ
การรายงาน
ผลการ
ด าเนินงาน  
 

1.นายธีระยุทธ์  มุจรนิทร์   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
   โทรศัพท์ 086-6515424       E-mail : cdcamnat@yahoo.com 
2.นางสาวอุไรวรรณ  กุมภิโร   นักวิชาการสาธารณสุข 
   โทรศัพท์ 086-8787037       E-mail : uraiwankum234@gmail.com 
   กลุ่มงานควบคุมโรค  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 
 

mailto:cdcamnat@yahoo.com
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ตัวช้ีวัดที่ 22 : ระดับความส าเร็จของการป้องกันแก้ไขปัญหาการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน และ 
                  การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ 

หมวด Promotion, Prevention & Protection Excellence (ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค
และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ) And Service Excellence (ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ) 

โครงการที่ โครงการควบคุมโรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพและโครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบ
วงจรและระบบการส่งต่อ 

น้ าหนัก 3 
ระดับการวัดผล อ าเภอ 
ลักษณะ เชิงปริมาณ 
ชื่อตัวชี้วัด 1. อัตราการตายจากอุบัติเหตุทางถนนไม่เกิน 23.2 ต่อแสน  

2. อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป 
(ทั้งท่ี ER และ Admit)  
3. ผลการประเมิน  ECS  คุณภาพโรงพยาบาล F2 ขึ้นไปผ่านเกณฑ์ 60 คะแนน 

ค านิยาม อุบัติเหตุทางถนน (รหัส ICD-10 = V01-V89) หมายถึง การตายจากอุบัติเหตุจราจรทางบก  
ไม่รวมทางน้ าและทางอากาศ  
ผู้เสียชีวิต หมายถึง ผู้ที่เสียชวีิตจากอุบัติเหตุทางถนน ทั้งการเสียชีวิตที่จุดเกิดเหตุ ระหว่างน าส่ง
โรงพยาบาล ที่ห้องฉุกเฉิน ระหว่างส่งต่อ(Refer)กรณี Admitted เสียชีวิตในตึกผู้ป่วยภายใน 24 ชม. 
จนถึง 30 วันหลังเกิดเหตุ รวมถึงขอกลับไปตายที่บ้าน โดยใช้ฐานข้อมูล 3 ฐาน (ฐานต ารวจ บริษัท
กลางฯและสาธารณสุข) ไม่เกิน 18 ต่อแสนประชากร (ข้อมูล 3 ฐานการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทาง
ถนนปีงบประมาณ 2557-2560) ดังนี้ 

ปีงบ 
ประมาณ 

เมือง
อ านาจ 
เจริญ 

ชานุมาน ลือ
อ านาจ 

เสนาง 
คนิคม 

พนา หัว
ตะพาน 

ปทุมราช
วงศา 

รวม 

2557 26.06  
(34) 

7.56  
(3) 

10.85  
(4) 

9.83  
(4) 

10.68  
(3) 

9.97  
(5) 

14.72  
(7) 

16.06 
(60) 

2558 27.59  
(36) 

7.56  
(3) 

10.85  
(4) 

7.38  
(3) 

14.24  
(4) 

3.99  
(2) 

23.13  
(11) 

16.87 
(63) 

2559 35.89  
(47) 

12.42  
(5) 

16.26  
(6) 

14.66  
(6) 

21.29  
(6) 

15.98  
(8) 

16.64  
(8) 

22.91 
(86) 

2560 28.93  
(38) 

14.63  
(6) 

21.69  
(8) 

12.21  
(5) 

7.11  
(2) 

6.00  
(3) 

24.79  
(12) 

19.64 
(74) 

2561 35.02 
(46) 

4.87 
(2) 

18.97 
(7) 

9.77 
(4) 

24.87 
(7) 

30.99 
(15) 

18.01 
(9) 

23.89 
(90) 

 

ค านิยาม ECS : Emergency Care System (ระบบการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบส่งต่อ) 
หมายถึง ระบบการบริหารจัดการเพ่ือให้ผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินได้รับการดูแลรักษาท่ีมีคุณภาพ และป้องกัน
ภาวะทุพพลภาพ ที่อาจเกิดขึ้น ทั้งในภาวะปกติ และ ภาวะภัยสุขภาพ  ประกอบด้วย การดูแลผู้ป่วย
ก่อนถึงโรงพยาบาล (EMS), การดูแลในห้องฉุกเฉิน (ER), การส่งต่อระหว่างสถานพยาบาล (Referral 
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System), การจัดการสาธารณภัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Disaster) 
แนวคิดการจัดบริการ ECS คือ การพัฒนา “ห่วงโซ่คุณภาพ (Chain of Quality)” 
ได้แก่ EMS คุณภาพ, ER คุณภาพ, Refer คุณภาพ และ Disaster คุณภาพ เพ่ือสร้าง“ห่วงโซ่แห่ง
การรอดชีวิต (Chain of Survival)” ของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน โดยมีเป้าประสงค์ 1) เพ่ิมการ
เข้าถึงบริการของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน 2) ลดอัตราการเสียชีวิตและภาวะทุพพลภาพที่ป้องกันได้ 
(Preventable Death) จากการเจ็บป่วยฉุกเฉิน 3) ระบบ ECS ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
การพัฒนา ECS ในป ี2561-2565 จะมุ่งเน้นการพัฒนา ER คุณภาพ 
“ผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน” หมายถึง ผู้มารับบริการ ณ ห้องฉุกเฉินและได้รับการคัดแยกเป็น Triage 
Level 1 และ 2 
“การเสียชีวิตภายใน 24 ชั่วโมง” หมายถึง นับจากเวลาที่ผู้ป่วยมาห้องฉุกเฉินถึงเวลาที่เสียชีวิต 
(Door to Death) ภายใน 24 ชั่วโมง ซึ่งรวมถึงการเสียชีวิตในห้องฉุกเฉิน 

เกณฑ์เป้าหมาย 
 
 
 
 
 

1. อัตราการตายจากอุบัติเหตุทางถนน 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

≤ 15 ต่อประชากร
แสนคน 

≤ 18 ต่อประชากร
แสนคน 

≤ 21 ต่อประชากร
แสนคน 

< 23.2 ต่อประชากร
แสนคน 

 

 2. อัตราการเสียชีวิตภายใน 24 ชั่วโมงของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉินที่ Admit จากห้องฉุกเฉินใน
โรงพยาบาลระดับ F2  

ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 ปีงบประมาณ 65 
ร้อยละ 10 ร้อยละ 8 ร้อยละ 6 ร้อยละ 6 
3. ผลการประเมิน  ECS คุณภาพ 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
60 คะแนน 60 คะแนน 60 คะแนน > 60 คะแนน 

  
วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือลดอัตราตายจากอุบัติเหตุทางถนน 

2. เพ่ือพัฒนาระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉิน อย่างครบวงจร เพ่ือให้ผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินได้รับการดูแลรักษา
ที่มีคุณภาพและป้องกันภาวะทุพพลภาพ ที่อาจเกิดขึ้น ทั้งในภาวะปกติ และภาวะภัยพิบัติ ในปี 
2561-2565 จะมุ่งเน้นการพัฒนา ER คุณภาพ คือ การจัดบริการและพัฒนาคุณภาพการรักษาเพ่ือให้
ผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉินได้รับบริการที่เท่าเทียม ทั่วถึง ทันเวลา ปลอดภัยและประทับใจ 

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

1. ประชากรไทยทุกกลุ่มอายุ 
2. โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับ F2 ขึ้นไป 

วิธีการจัดเก็บ /
แหล่งข้อมูล 

จากข้อมูลการตาย 3 ฐานโดยผ่านโปรแกรมบูรณาการของหน่วยงานส่วนกลาง ได้แก่ 
1. ขอ้มูลจาก IS Online, PHER Accident ส านักงานสาธารณสุขฉุกเฉิน กระทรวงสาธารณสุข 
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2. ข้อมูลจากระบบ POLIS ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
3. ข้อมูลจากระบบ E-claim ของบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด 
4. ผู้เจ็บป่วยเสียชีวิตจากแฟ้ม DEATH, SERVICE, ADMISSION เชื่อมโยงด้วยรหัสบัตรประชาชน 
5. ระยะเวลาจากแฟ้ม DEATH, SERVICE, ADMISSION 
6. ผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉินจากแฟ้ม ACCIDENT 
7. ระบบรายงาน ITEMS 
8. ระบบรายงานประจ าเดือน 

ระยะเวลาในการ
ประเมิน 

ทุก 6 เดือน (ไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 4) 
 

สูตรค านวณ
ตัวช้ีวัด 

1. อัตราตายจากอุบัติเหตุทางถนน 
A = จ านวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน (V01-V89) ทั้งหมดปีงบประมาณปัจจุบัน  
B = จ านวนประชากรกลางปี 2561 
(A/B) x 100,000  
2. อัตราการเสียชีวิตภายใน 24 ชั่วโมงของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉินที่ Admit จากห้องฉุกเฉินใน
โรงพยาบาลระดับ F2  
A = จ านวนผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉินที่เสียชีวิตภายใน 24 ชั่วโมง 
B = จ านวนผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉินทั้งหมด 
(A/B) X 100 
3. ผลการประเมิน  ECS  คุณภาพ 
A = คะแนนประเมิน  ECS  คุณภาพที่ได้ 
B = คะแนนประเมิน  ECS  คุณภาพทั้งหมด 
(A/B) X 100 

เกณฑ์การให้
คะแนน 

1. อัตราตายจากอุบัติเหตุทางถนน คะแนนเต็ม 5 คะแนน ดังนี้ (น้ าหนัก 0.5) 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
ขับเคลื่อนตาม

มาตรการ 
อัตราตาย ≤ 12 ต่อ
ประชากรแสนคน = 
5 คะแนน 
อัตราตาย 12.01 -
14.00 ต่อประชากร
แสนคน = 4 คะแนน 
อัตราตาย 14.01 -
16.00 ต่อประชากร
แสนคน = 3 คะแนน 
อัตราตาย 16.01 -
18.00 ต่อประชากร
แสนคน = 2 คะแนน 
อัตราตาย >18.00 

ขับเคลื่อนตาม
มาตรการ 

อัตราตาย < 18 ต่อ
ประชากรแสนคน = 5 
คะแนน 
อัตราตาย 18.01 -
20.00 ต่อประชากร
แสนคน = 4 คะแนน 
อัตราตาย 20.01 -
22.00 ต่อประชากร
แสนคน = 3 คะแนน 
อัตราตาย 22.01 -
23.00 ต่อประชากร
แสนคน = 2 คะแนน 
อัตราตาย 23.00 -
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ต่อประชากรแสนคน 
= 1 คะแนน 

23.01 ต่อประชากร
แสนคน = 1 คะแนน 

 

2. ความส าเร็จในการด าเนินงานเป็น 100 คะแนน โดยมีการจัดกิจกรรมการด าเนินงาน
ขับเคลื่อนการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ( RTI ) ดังนี้ (น้ าหนัก 2) 
    1. มาตรการด้านการจัดการ (30 คะแนน) 
       1.1 มีคณะกรรมการศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนระดับอ าเภอ  
เพ่ือขับเคลื่อนให้เกิด RTI Team (10 คะแนน) 
    1.2 มีการประเมินอ าเภอ D-RTI ในการป้องกันอุบัติเหตุ (10 คะแนน) 
         - ไม่ด าเนินการ       0 คะแนน 
         - ผ่านระดับดีมาก    8 คะแนน 
         - ผ่านระดับดีเยี่ยม 10 คะแนน 
    1.3 มีรายงานการประชุมและสรุปผลการด าเนินงานของคณะกรรมการอ านวยความ
ปลอดภัยทางถนนระดับอ าเภอ (10 คะแนน) 
         - ไม่ด าเนินการ 0 คะแนน 
         - ไตรมาสละ 1 ครั้ง   8 คะแนน 
         - ไตรมาสละ 2 ครั้ง  10 คะแนน 
   2. มาตรการด้านข้อมูล (30 คะแนน) 
      2.1 บูรณาการ 3 ฐาน ในระดับอ าเภอ ทุกเดือน (10 คะแนน) 
         - ไม่ด าเนินการ 0 คะแนน 
         - บูรณาการ 2 ฐาน  8 คะแนน 
         - บูรณาการ 3 ฐาน  10 คะแนน 
      2.2 บันทึกข้อมูลการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ทุกราย ผ่านเว็บไซด์ 
http://www.moph.go.th ทั้งช่วงเวลาปกติและช่วงเทศกาล (10 คะแนน) 
         - บันทึกหลังจากเกิดเหตุ 3 วัน  5 คะแนน 
         - บันทึกหลังจากเกิดเหตุ 1 วัน  8 คะแนน 
         - บันทึกภายในเวร  10 คะแนน 
      2.3 การชี้เป้าจุดเสี่ยงในพ้ืนที่ (10 คะแนน) 
         - ไม่ด าเนินการ 0 คะแนน 
         - อย่างน้อย 5 จุด  8 คะแนน 
         - มากกว่า 5 จุด   10 คะแนน 
   3. มาตรการด้านการป้องกัน (40 คะแนน) 
      3.1 การด าเนินงานด่านชุมชนในช่วงเทศกาล (10 คะแนน) 
         - ไม่มีด าเนินการ 0 คะแนน 
         - อย่างน้อย 5 ด่าน  8 คะแนน 
         - ด าเนินการครบทุกต าบล  10 คะแนน 
      3.2 การด าเนินงานมาตรการองค์กร (10 คะแนน) 
         - ไม่มีด าเนินการ 0 คะแนน 
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         - อย่างน้อย 3 หน่วยงาน  8 คะแนน 
         - ครบทุกหน่วยงาน  10 คะแนน 
      3.3 รายงานการสอบสวน Case เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ทุกราย (20 คะแนน)  
         - ไมมี่ด าเนินการ 0 คะแนน  
         - อย่างน้อย 10 ราย  8 คะแนน  
         - ด าเนินการทุกราย   10 คะแนน 
เกณฑ์การให้คะแนน   
  ด าเนินงานขับเคลื่อนการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ได้ 20 คะแนน = 1 คะแนน 
   ด าเนินงานขับเคลื่อนการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ได้ 40 คะแนน = 2 คะแนน 
   ด าเนินงานขับเคลื่อนการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ได้ 60 คะแนน = 3 คะแนน 
   ด าเนินงานขับเคลื่อนการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ได้ 80 คะแนน = 4 คะแนน 
   ด าเนินงานขับเคลื่อนการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ได้ 100 คะแนน = 5 คะแนน 
3. อัตราการเสียชีวิตภายใน 24 ชั่วโมงของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉินที่ Admit จากห้อง
ฉุกเฉินฯ (น้ าหนัก 0.2) 

4. ผลการประเมิน  ECS  คุณภาพ (น้ าหนัก 0.3) 
 

หัวข้อการ
ประเมิน 

การประเมิน คะแนน หมายเหตุ 

อัตราการ
เสียชีวิตภายใน 
24 ชั่วโมงของผู้
เจ็บป่วยวิกฤต
ฉุกเฉินที่ Admit 
จากห้องฉุกเฉินฯ 

 น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 

 มากกว่า 

   ≥13     = 1 คะแนน 
  12.1-13 = 2 คะแนน 
  11.1-12 = 3 คะแนน 
  10.1-11 = 4 คะแนน 
   ≤ 10    = 5 คะแนน 

  

หัวข้อการ
ประเมิน 

การประเมิน คะแนน หมายเหตุ 

ร้อยละของ
โรงพยาบาล F2 
ขึ้นไปท่ีมีระบบ 
ECS คุณภาพ 
 

 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 
 มากกว่า 

     ≤54   = 1 คะแนน 
   55-59   = 2 คะแนน 
   60-64   = 3 คะแนน 
   65-70   = 4 คะแนน 
     ≥70   = 5 คะแนน 

- ผลการประเมินระดับ
จังหวัดตามเกณฑ์   ECS 
คุณภาพ 
- วิเคราะห์ปญัหาและแนว
ทางแก้ไขราย
องค์ประกอบ 

ผู้ก ากับตัวช้ีวัด นายประภาส  วีระพล            นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ  
โทรศัพท์ที่ท างาน : 045-523250-1 โทรศัพท์มือถือ : 081-8632543 
โทรสาร : 045-523250-1  E-mail :  

ผู้รับผิดชอบการ
รายงานผลการ
ด าเนินงาน  
 

1. นายธีระยุทธ์  มุจรินทร์   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
โทรศัพท์ 086-6515424       E-mail : cdcamnat@yahoo.com 
2. นายคมกฤษณ์   สุขไชย   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
โทรศัพท์ 086-6532399       E-mail : cdcamnat@yahoo.com 
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ตัวช้ีวัดที่ 23 : ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 
หมวด People Excellence (ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ) 
แผนที่ 10 การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ 
โครงการที่ 2.โครงการ Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแห่งความสุข 
ระดับการแสดงผล ระดับอ าเภอ/จังหวัด 
ชื่อตัวชี้วัด ระดับความส าเร็จของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ค านิยาม ฐานข้อมูลบุคลากรของหน่วยงาน หมายถึง หน่วยงานมีรายละเอียดข้อเท็จจริงที่

เกี่ยวข้องกับบุคลากรสาธารณสุข แยกประเภท  5 กลุ่ม ได้แก่ ข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
โดยมีข้อมูลเป็นปัจจุบัน เช่น ชื่อ-สกุล เพศ อายุ เงินเดือน วันบรรจุ จ 18 การ
เลื่อนต าแหน่ง ฯลฯ 
องค์กรแห่งความสุข Happy workplace หมายถึง องค์ท่ีมีการด าเนินกิจกรรม
สร้างสุขในองค์กร องค์กรใช้ Happinometer เป็นเครื่องมือในการประเมิน
ความสุขของเจ้าหน้าที่ในองค์กรร้อยละ 100  และน าผลการประเมินไปใช้ในการ
วางแผนแก้ไขปัญหาที่พบอย่างชัดเจนและแสดงผลการด าเนินการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งผู้บริหารใช้ HPI ประเมินองค์กร 

เกณฑ์เป้าหมาย 1.องค์กรมีข้อมูลบุคลากร 5 กลุ่ม แยกตาม จ 18  และปฏิบัติจริง สมบูรณ์และ
ถูกต้อง รวมทั้งเป็นปัจจุบัน 
2.หน่วยงานสาธารณสุขสร้างระบบองค์กรแห่งความสุข ภายใต้เป้าหมายเดียวกัน 
คือ ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุขในการท างาน ระบบสุขภาพยั่งยืน 

วัตถุประสงค์ เพ่ือสร้างระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลและน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย โรงพยาบาลชุมชน/สาธารณสุขอ าเภอ(รวม รพ.สต.) 
วิธีการจัดเก็บ การนิเทศงาน/การRanking/การรายงานผล HR รายไตรมาส/การส ารวจ 
แหล่งข้อมูล อ าเภอ 
รายการข้อมูล A= จ านวนอ าเภอ/หน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์เป้าหมายที่ก าหนด 
ระยะเวลาประเมินผล 2 ครั้ง (ตามรอบการนิเทศงาน/การRanking) 
เกณฑ์การประเมิน : ปี 2562 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
มีข้อมูลบุคลากร 5 กลุ่ม แยก
ตาม จ 18  และปฏิบัติจริง 
สมบูรณ์และถูกต้องรวมทั้งเป็น
ปัจจุบัน 

มีข้อมูลบุคลากร 5 กลุ่ม แยก
ตาม จ 18  และปฏิบัติจริง ที่มี
การเคลื่อนไหวสมบูรณ์และ
ถูกต้องรวมทั้งเป็นปัจจุบัน 

มีข้อมูลบุคลากร 5 กลุ่ม แยก
ตาม จ 18  และปฏิบัติจริง ที่มี
การเคลื่อนไหวสมบูรณ์และ
ถูกต้องรวมทั้งเป็นปัจจุบัน 

มีข้อมูลบุคลากร 5 กลุ่ม แยก
ตาม จ 18  และปฏิบัติจริง ที่มี
การเคลื่อนไหวสมบูรณ์และ
ถูกต้องรวมทั้งเป็นปัจจุบัน 

มีคณะกรรมการพัฒนาก าลังคน
ของหน่วยงาน (มีค าสั่งแต่งต้ัง
ชัดเจนและมีการประชุมอย่าง
น้อย 1 ครั้ง) 

มีคณะกรรมการพัฒนาก าลังคน
ของหน่วยงาน (มีค าสั่งแต่งต้ัง
ชัดเจนและมีการประชุมอย่าง
น้อย 1 ครั้ง) 

มีคณะกรรมการพัฒนาก าลังคน
ของหน่วยงาน (มีค าสั่งแต่งต้ัง
ชัดเจนและมีการประชุมอย่าง
น้อย 2 คร้ัง) 

มีคณะกรรมการพัฒนาก าลังคน
ของหน่วยงาน (มีค าสั่งแต่งต้ัง
ชัดเจนและมีการประชุมอย่าง
น้อย 2 คร้ัง) 

มีการวิเคราะหแ์ผนการพัฒนา
ก าลังคน สอดคล้องกับการ
พัฒนาองค์กรและน าไปใช้ได้จริง 

มีแผนการพัฒนาก าลังคน 
สอดคล้องกับการพัฒนาองค์กร
และน าไปใช้ได้จริง 

มีการพัฒนาก าลังคน สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาก าลังคน เป็นการ
พัฒนาองค์กรและน าไปใช้ได้จริง 

มีผลการพัฒนาก าลังคน 
สอดคล้องกับแผนพัฒนา
ก าลังคน เป็นการพัฒนาองค์กร
และน าไปใช้ได้จริง 
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มีการประเมิน HPI & 
Happinometer ครบทุกคน 

น าผลการประเมิน 
Happinometer ไปใช้ในการ
วางแผนแก้ไขปัญหาที่พบ อย่าง
ชัดเจน 

มีการประเมิน HPI & 
Happinometer และน าผลการ
ประเมินไปใช้ในการวางแผน
แก้ไขปัญหาทีพ่บ อยา่งชัดเจน
และมีผลการด าเนินการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว 

มีนวัตกรรมในการสร้างสุขใน
องค์กร/มีวัฒนธรรมองค์กร 
สอดคล้องกับองค์ประกอบ 
องค์กรแห่งความสุข 

 
เกณฑ์การประเมิน : ปี 2562 (ต่อ) 
    
มีการKMในองค์กรด้าน ระเบียบ 
และ องค์ความรู้ต่างๆ ที่บุคลากร
ในองค์กรต้องทราบและน าไปใช้
ได้จริง เช่น ระเบียบการลา
ประเภทต่างๆ และ ปรัชญา
เศรษฐกิจ พอเพียง เป็นต้น 

มีการKMในองค์กรด้าน ระเบียบ 
และ องค์ความรู้ต่างๆ ที่บุคลากร
ในองค์กรต้องทราบและน าไปใช้
ได้จริง เช่น ระเบียบการลา
ประเภทต่างๆ และ ปรัชญา
เศรษฐกิจ พอเพียง เป็นต้น 

มีการKMในองค์กรด้าน ระเบียบ 
และ องค์ความรู้ต่างๆ ที่บุคลากร
ในองค์กรต้องทราบและน าไปใช้
ได้จริง เช่น ระเบียบการลา
ประเภทต่างๆ และ ปรัชญา
เศรษฐกิจ พอเพียง เป็นต้น 

มีการKMในองค์กรด้าน ระเบียบ 
และ องค์ความรู้ต่างๆ ที่บุคลากร
ในองค์กรต้องทราบและน าไปใช้
ได้จริง เช่น ระเบียบการลา
ประเภทต่างๆ และ ปรัชญา
เศรษฐกิจ พอเพียง เป็นต้น 

ไม่มีข้อร้องเรียนการให้บริการ
จากประชาชน/ข้อร้องเรียนได้รับ
การแก้ไขปัญหาภายในสิบห้าวัน 

ไม่มีข้อร้องเรียนการให้บริการ
จากประชาชน/ข้อร้องเรียนได้รับ
การแก้ไขปัญหาภายในสิบห้าวัน 

ไม่มีข้อร้องเรียนการให้บริการ
จากประชาชน/ข้อร้องเรียนได้รับ
การแก้ไขปัญหาภายในสิบห้าวัน 

ไม่มีข้อร้องเรียนการให้บริการ
จากประชาชน/ข้อร้องเรียนได้รับ
การแก้ไขปัญหาภายในสิบห้าวัน 

ปี 2562 : เกณฑ์การให้คะแนน รอบ 6 เดือน 
ค่าคะแนนที่ได้ 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 
มีข้อมูลครบทุกข้อสมบรูณร์้อยละ 70 
และผา่นเกณฑ์ที่ก าหนด อย่างน้อย 3 

ใน 5 ข้อ 

มีข้อมูลครบทุกข้อสมบรูณร์้อยละ 80 
และผา่นเกณฑ์ที่ก าหนด อย่างน้อย 3 
ใน 5 ข้อ 

มีข้อมูลครบทุกข้อสมบรูณร์้อยละ 90 
และผา่นเกณฑ์ที่ก าหนด อย่างน้อย 3 
ใน 5 ข้อ 

ปี 2562 : เกณฑ์การให้คะแนน รอบ 6 เดือน 
ค่าคะแนนที่ได้ 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 
มีข้อมูลครบทุกข้อสมบรูณร์้อยละ 100 
และผา่นเกณฑ์ที่ก าหนด อย่างน้อย 3 

ใน 5 ข้อ 

มีข้อมูลครบทุกข้อสมบรูณร์้อยละ 100  
และผา่นเกณฑ์ที่ก าหนด อย่างน้อย 4 
ใน 5 ข้อ 

มีข้อมูลครบทุกข้อสมบรูณร์้อยละ 100  
และผา่นเกณฑ์ที่ก าหนด ทุกข้อ 

 
วิธีการประเมินผล วิเคราะห์เปรียบเทียบเกณฑ์ท่ีก าหนด 
เอกสารสนับสนุน 1) ข้อมูลบุคลากร 5 กลุ่มขององค์กร 

2) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการก าลังคนและรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ 
3) ผลการวิเคราะห์แผนการพัฒนาก าลังคน สอดคล้องกับการพัฒนาองค์กรและน าไปใช้

ได้จริง 
4) แผนการพัฒนาก าลังคนขององค์กร 
5) ผลการประเมิน Happinometer 
6) แผน/กิจกรรมการสร้างสุข จากการวิเคราะห์ข้อมลูการประเมิน Happinometer 
7) นวัตกรรมสรา้งสุขในองค์กร/วัฒนธรรมองค์กร 
8) รายงานการKMในองค์กร 
9) ไม่มีข้อร้องเรียนการให้บริการจากประชาชน/ข้อร้องเรยีนไดร้ับการแก้ไขปัญหา

ภายในสิบห้าวัน 
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รายละเอียดข้อมูล
พ้ืนฐาน 

Baseline data หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบ
ปีงบประมาณ 2561 

การน าผลประเมิน Happinometer ไปใช้
ประโยชน ์

ร้อยละ 70 

 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด นางสาวสุโพชฌงค์  ก้อนภูธร   โทร : 081 8787631 
หน่วยงานประมวลผล ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด/สถาบันพระบรมราชชนก 
ผู้รับผิดชอบการรายงาน
ผลการด าเนินงาน 

นางสาวสุโพชฌงค์  ก้อนภูธร   โทร : 081 8787631 
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ตัวช้ีวัดที่ 24 : ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA   
หมวด Governance Excellence (ยุทธศาสตรบริหารจัดการเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล) 
แผนที่ 11. การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ 
โครงการที่ 1. โครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส 
ระดับการวัดผล จ ังหวด ั 
ชื่อตัวชี้วัด 44. รอยละของหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ผานเกณฑการประเม ิน ITA 
คํานิยาม       การประเม  นค ุณธรรมและความโปรงใสในการด  าเน  นงานของหนวยงาน

ภาคร  ฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เป นการประเม น
คุณธรรมและ ความโปรงใสในการด  าเน  นงานของหนวยงานภาคร  ฐส  งเคราะหเปนองค
ประกอบหล  ก ที่ส าค ญและจ าเปนในการประเม น จ าแนกองคประกอบหล ก องคประ
กอบยอย ประเด็น การประเม  น และแปลงไปสูค  าถามท ี  ใชในการประเม  นจากขอม ู
ลเอกสารหล  กฐานเช  ง ประจ กษ (Evidence Base Integrity and Transparency 
Assessment : EBIT) ใน 5 ด ชนี ไดแก ด ชนีความโปรงใส (Transparency) . ด ชนีความ
พรอมร บผ ด (Accountability) ด ชนีความปลอดจากการทุจร ตในการปฏ บ ต งาน 
(Corruption-Free Index) ด ชนี ว  ฒนธรรมค ุณธรรมในองคกร (Integrity Culture) ด  ชน ี
ค ุณธรรมการท  างานในหนวยงาน (Work Integrity) 

    กระทรวงสาธารณสุขก าหนดมาตรการ 3 ป. 1 ค. ในการปองก นการทุจร ต 
ประกอบดวย(1)ปลูก/ปลุกจ ตส านึก (2)ปองก น (3)ปราบปรามและ (4)เครือขาย มุงเน้น
การปองก นการทุจร ตใหเขมแข็งและมีประส ทธ ภาพผานกระบวนการประเม น คุณธรรมและ
ความโปรงใสในการด าเน นงานของหนวยงานภาคร ฐ ภายใตแผนงาน ยุทธศาสตรชาต  ระยะ 
20ป ี(ดานสาธารณสุข) ตามเปาหมายของกระทรวงสาธารณสุข ที่ยึดหล กการบร หารก จการ 
บานเมืองที่ดี ครอบคลุมการปฏ บ ต ราชการของหนวยงาน ภาคร ฐในทุกม ต  ต ้งแตการ
บร หารงานของผูบร หารและการปฏ บ ต งานของเจาหนาที่ภายใน หนวยงาน ตลอดจน
ประเม น “ระบบงาน  ”ที่มีคุณล กษณะที่ดีตามหล กธรรมาภ บาล  รวมไปถึงการประเม น 
“ว ฒนธรรม” ในหนวยงานที่มุงเนนการเสร มสรางว ฒนธรรมและ คาน ยมสุจร ต จุดเนนหล ก
คือการประเม นตนเอง (fleS-tsslsselsA (จาก  จากข้อเท็จจร งที่สามารถตรวจสอบได้จาก
เอกสารหล กฐานเช งประจ กษ์ตามแบบส ารวจใช้หล กฐานเช งประจ กษ์    (Evidence Base 
Integrity and Transparency Assessment :EBIT) หนวยงานเปาหมาย ค ือ สสจ. รพท. 
สสอ. และ รพช. รวม 15 หนวยงาน 

 เกณฑเปาหมาย : ระด บค ุณธรรมและความโปรงใสในการด  าเน นงานอยูในระด บสูงมาก 
 
 
 
 

ปงบประมาณ 62 ปงบประมาณ 63 ปงบประมาณ 64 
รอยละ 90 รอยละ 90 รอยละ 90 
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คะแนนระดบ ั ค ุณธรรมและความโปรงใสในการด ําเน ินงาน 
 ระดบ ั สูงมาก ส ูง ปานกลาง ต่ํา ต่ํามาก  

คะแนน 80–100 60–79.99 40–59.99 20–39.99 0–19.99 

วัตถุประสงค 1. เพื่อประเม นผลดานคุณธรรมและความโปรงใสในการด าเน นงานของส าน กงาน 
สาธารณสุขจ งหว ดอ านาจเจร ญ ในปงบประมาณ 2562 
2. เพื่อพ ฒนาและปร บปรุงกระบวนการปฏ บ ต งานและใหการบร หารราชการของส าน กงาน 
สาธารณสุขจ งหว ดอ านาจเจร ญ มีประส ทธ ภาพประส ทธ ผลตามหล กธรรมาภ บาล 

3. เพ ื่อใหประชาชนผู้ร บบร  การม ีความเชื่อม ่นศร ทธาตอการบร  หารราชการของส าน กงาน 
สาธารณสุขจ งหว ดอ านาจเจร ญโดยรวม 

ประชากรกล ุมเปาหมาย 

                ประเม นตนเอง  ( self-Assessment(  ตามแบบหล กฐานเช งประจ กษ์ 
(Evidence Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT) จ านวน 26 ข้อ 
(EB1-EB26( เพ่ือปร บปรุงและพ ฒนากระบวนการปฏ บ ต งานให้เก ดความโปร งใส และ
ตรวจสอบได ้

รวมทั้งสิ้น จํานวน  15  แห่ง จ าแนก ด  งน ี้ 
1. ส าน กงานสาธารณสุขจ งหว  ด     
2. โรงพยาบาลอ านาจเจร ญ             
3. ส าน กงานสาธารณสุขอ าเภอ        
4. โรงพยาบาลช ุมชน                    

จ านวน 
จ านวน 
จ านวน 
จ านวน 

1 แห ง 
1 แห ง 
7 แห ง 
6 แห ง 

วิธีการจัดเก็บขอมูล 1( หน  วยงานเป ้าหมาย จ านวน  1 5 หน  วยงาน ประเม นตนเองในรอบไตรมาสที่  1 รอบ 3 
เด ือน(เดือนธ  นวาคมของทุกป ี( ไตรมาสที่  2  รอบ 6 เด ือน (เด ือนมีนาคมของทุกป ี( ไตร
มาสที ่3 (เดือนม ถุนายนของทุกปี( และไตรมาสท ี่  4 (เดอืนก  นยายนของทุกป ี( ตามแบบ
ส ารวจใช ้หล กฐานเช  งประจ กษ์ (Evidence Based Integrity and Transparency 
Assessment : EBIT) จ านวน  1  ช ุดต  อ 1 หน  วยงาน โดยหน  วยงานทีเ่ข้าร บการประเม น 
จ ดเตรยีมเอกสาร/หล กฐาน หรือเอกสารอ ื่นทีเ่ก ี่ยวข้อง เพ ื่อประกอบการอ ้างอ  งค าตอบ
ในแต  ละข้อค าถามตามความเป ็นจร ง 

แหลงขอมูล แบบส ารวจหล กฐานเช งประจ กษ (Evidence Based Integrity and Transparency 
Assessment : EBIT) ของส าน กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุขที่พ ฒนาจากส าน กงาน ป.ป.ช. 

รายการขอมูล 1 A = จ านวนหนวยงานที่ผานเกณฑการประเม นตนเองตามแบบส ารวจหล กฐานเช งประจ กษ 
(Evidence Base) ผานเกณฑรอยละ 90 (ใน 1 ป) 

รายการขอมูล 2 B = จ านวนหนวยงานท  ้งหมดท ี่ไดร บการประเม  น ITA (15 หนวยงาน) 
สูตรคํานวณตัวชี้วัด (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 1, 2, 3 และ 4 

หมายเหตุ : 
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หน  วยงาน จ านวน  1 5 หน วยงาน ประเม นตนเองเพ ื่อปร บปรงุและพ  ฒนา กระบวนการ 
ปฏ  บ  ต  งานเก ดความโปร งใส ตรวจสอบได ้ ตามแบบส ารวจหล  กฐานเช  งประจ กษ์ (Evidence 
Base) ประเม นตนเองในรอบไตรมาสที่  1 รอบ  3 เด ือน (เด ือนธ  นวาคมของท ุกป ี( ไตรมาสที่  2 
รอบ  6 เด ือน (เด ือนม ีนาคมของท ุกป ี( ไตรมาสที่ 3 (เดือนม ถุนายนของทกป ี( และไตรมาสท ี่  4 
(เด ือนก  นยายนของทุกป ี( 

เกณฑการประเม ิน : 
ป 2562 :  

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
ระด บ 3 (5) 80 85 90 

ป 2563 :  
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
ระด บ 3 (5) 80 85 90 

ป 2564 :  
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
ระด บ 3 (5) 80 85 90 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
หนวยงานประเม นตนเอง หนวยงานประเม นตนเอง หนวยงานประเม นตนเอง หนวยงานประเม นตนเอง 
ตามแบบประเม นหล กฐาน ตามแบบประเม นหล กฐาน ตามแบบประเม นหล กฐาน ตามแบบประเม นหล กฐาน 
เช งประจ กษ (ecnelsvl  เช งประจ กษ (ecnelsvl  เช งประจ กษ (ecnelsvl  เช งประจ กษ (ecnelsvl  
Base Integrity & Base Integrity & Base Integrity & Base Integrity & 
Transparency Transparency Transparency Transparency 
Assessment : EBIT) Assessment : EBIT) Assessment : EBIT) Assessment : EBIT) 
Small Success :  

ตรวจหล กฐาน ตรวจหล กฐาน ตรวจหล กฐาน ตรวจหล กฐาน 
เช งประจ กษประเด็น เช งประจ กษทุกขอ เช งประจ กษทุกขอ เช งประจ กษทุกขอ 
การจ ดซื้อจ ดจางเทาน ้น (EB 1- EB 26) (EB 1- EB 26) (EB 1-EB 26) 
(EB 1- EB 4) ในไตรมาสที่ 1 ในไตรมาสที่ 2 ในไตรมาสที่ 3 ในไตรมาสที่ 4 
เดือนธ นวาคมของทุกป เดือนมีนาคมของทุกป เดือนม ถุนายนของทุกป เดือนก นยายนของทุกป 

วิธีการประเมินผล : หนวยงานจ านวน 15 หนวยงาน ประเม นตนเองเพ่ือปร บปรุงและพ ฒนากระบวนการ 
ปฏ บ ต งานเก ดความโปรงใส ตรวจสอบได ตามแบบประเม นหล กฐานเช งประจ กษ 
(Evidence Base) ประเม  นตนเองในรอบไตรมาสท ี่ 1 รอบ 3 เดือน (เด ือนธ นวาคมของท ุกปี( 
ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน (เดือนมีนาคมของทุกปี( ไตรมาสที่ 3 (เดือนม ถุนายนของทุกปี( 
และไตรมาสท ี่ 4 (เดือนก  นยายนของท ุกป) รายละเอ ียดด งนี้ 
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 สวนที่ 1 จ ดเก็บหล กฐานเช งประจ กษตามแบบประเม นหล กฐานเช งประจ กษ 
 (Evidence Based) ในรอบไตรมาสท ี่ 1 รอบ 3 เด ือน (เด ือนธ นวาคมของท ุกป(ไตรมาสท ี่ 
 2 รอบ 6 เดือน (เดือนมีนาคมของทุกป  (ไตรมาสที่ 3 ( เดือนม ถุนายนของทุกป  
 และไตรมาสที่ 4 (เดือนก นยายนของทุกปี( 
 เกณฑการใหคะแนน : 
 การประเมินรอบไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม ของทุกป) 
 Small Success : ประเมินตนเองตามแบบหลักฐานเชิงประจักษ ขอ EB1-EB4 
 คาเปาหมายคือ ระด ับ 3 (5) ว ัดระดับข ั้นของความส ําเร ็จ (Milestone) 
 เกณฑการใหคะแนน : ปร บเกณฑ์การให้คะแนน 3 ระด บ โดยก าหนดเกณฑ์ให้คะแนน 
 ด งนี้ 

ระดบ ั 1 ระดบ ั 2 ระดบ ั 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
EB 1 - EB 2 - EB 3-EB 4  

 ระดับข ั้นของความส ําเร็จ (Milestone) ดังนี้ 

  
 
 
การประเมินรอบไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม ของทุกปี) 
ประเม ินตนเองตามแบบหล ักฐานเช ิงประจักษทุกขอ (EB 1- EB 26) 

 คาเปาหมายคือ ระดับ 3 ร้อยละ 80 
 เกณฑการใหคะแนน ชวงปร บเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 5 ตอ 1 คะแนน 
 โดยก าหนดเกณฑการใหคะแนนด งนี้     

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
70 75 80 85 90 

 

 การประเมินรอบไตรมาสที่ 3 (เมษายน-พฤษภาคม ของทุกป) 
ประเม ินตนเองตามแบบหล ักฐานเช ิงประจก ั ษทุกขอ (EB 1- EB 26) 

 คาเปาหมายคือ ระด ับ 4 รอยละ 85 
 เกณฑการใหคะแนน ชวงปร บเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 5 ตอ 1 คะแนน 

โดยก าหนดเกณฑการใหคะแนนด งนี้ 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

70 75 80 85 90 
 

ระด ับ 
คะแนน 

เกณฑการให  ะแนน 

1 หล กฐานเช งประจ กษประกอบประเด็นการจ ดซื้อจ ดจาง EB 1 

3 หล กฐานเช งประจ กษประกอบประเด็นการจ ดซื้อจ ดจาง EB 2 

5 หล กฐานเช งประจ กษประกอบประเด็นการจ ดซื้อจ ดจาง EB 3-4 
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   การประเมินรอบไตรมาสที่ 4 (มิถุนายน – กันยายน ของทุกปี) 
ประเมินตนเองตามหลักฐานเชิงประจักษ์ (EB 1- EB 26) 
คาเปาหมายคือ ระดับ 5 ร้อยละ 90 
เกณฑการใหคะแนน ชวงปร บเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 5 ตอ 1 คะแนน 
โดยก าหนดเกณฑการใหคะแนนด งนี้ 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
70 75 80 85 90 

 

เอกสารสนับสนุน : แบบส ารวจหล กฐานเช งประจ กษ (ecnelsvl ansl nsAltenAE nse sensscnelsvE  
Assessment : EBIT) ของส าน กงานปล ดกระทรวงสาธารณสขุ  ที่พ ฒนาจากส าน กงาน ป.ป.ช. 

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน  Baseline data หนวย 
วัด 

ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ 
พ.ศ. 

 

2559 2560 2561 
รอยละของหนวยงานใน 
ส งก  ดกระทรวงสาธารณสุข 
ผานเกณฑการประเม  น 
ITA 

รอยละ 90.10 
ผาน 5 

หนวยงาน 
(5  

หนวยงาน) 

95.45 
ผาน 15  

หนวยงาน  

(15 
หนวยงาน) 

97.17 
ผาน 15 

หนวยงาน 
(15 

หนวยงาน) 

ผ ูใหขอม ูลทางว ิชาการ / 
ผูประสานงานตัวช้ีวัด 

    นายประเทือง   ค าภาน นต์    น ต กรช  านาญการ 

โทรศ พท์ : 04-5525520 โทรศ พท์มอืถือ : 089-5851157 

 E-Mail : prathuang@rocketmail.com 

     กลุ่มงานนิติการ   สํานกังานสาธารณสุขจังหวัดอํานาจเจริญ 

หนวยงานประมวลผลและ 
จัดทําขอมูล (ระดับสวน
กลาง) 

กลุ่มงานนิติการ   สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอํานาจเจริญ 
โทรศ พท์ : 04-5525520        โทรศ พท์มอืถือ : 089-5851157 

 E-Mail : prathuang@rocketmail.com 

ผ ูรับผ ิดชอบการรายงาน 
ผลการดําเนินงาน 

1.นายว นชาต  ผ งดี น กว ชาการสาธารณสุขช านาญการ 
โทรศ  พท : 04-5525520 โทรศ  พทม ือถ ือ : 083-6551656 
2.นายพงษ์ศ กด ์ มงคลมาตย์        น กว ชาการสาธารณสุขปฏ บ ต การ 
โทรศ  พท : 04-5525520 โทรศ  พทม ือถ ือ : 088-5800527 

 

 
 

mailto:E-Mail%20:%20prathuang@rocketmail.com
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ตัวช้ีวัดที่ 25 : ระดับความส าเร็จของการพัฒนาองค์กรคุณภาพ  
หมวด Governance Excellence (ยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล) 
แผนที่  11. การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 
โครงการที่ 2. โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ 
ลักษณะ เชิงปริมาณ/คุณภาพ 
ระดับการวัด ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด และส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
ชื่อตัวชี้วัด 25.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  ของส่วน

ราชการสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ เกณฑ์เป้าหมายหมวด 1-7 
(ประเมินหมวด 2,4 และMaintain หมวด 1 กับ หมวด 5) 

ค านิยาม  ส่วนราชการในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัด จังหวัดอ านาจเจริญ หมายถึง ส่วน
ราชการตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560  
ที่ต้องด าเนินการ ดังนี้ 
          1. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด จ านวน 1  แห่ง  ท าทุกหมวด ประเมินหมวด 2,4 
          2. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ จ านวน 7 แห่ง  ท าทุกหมวด ประเมินหมวด 2,4 
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมายถึง การด าเนินการพัฒนาคุณภาพการ 
บริหารจัดการองค์กรตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ.2558 
(Public Sector Management Quality Award : PMQA) ประกอบด้วย 1) ลักษณะ 
ส าคัญขององค์กร 2) เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 7 หมวด คือ  
หมวด 1 การน าองค์กร หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 
หมวด 3 การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์และการ
จัดการความรู้ 

หมวด 5การมุ่งเน้นบุคลากร หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ 
หมวด 7 ผลลัพธ์การ  

ด าเนินการ โดยด าเนินการในปี 2561- 2565 ดังนี้ 
1. จัดท าลักษณะส าคัญขององค์กร จ านวน 13 ข้อค าถาม และทบทวนทุกปี 
2. ด าเนินการภาคบังคับในปี 2561-2563 ปีละ 2 หมวด และป ี2564 -2565 ปีละ 6หมวด 

พ.ศ.  ภาคบังคับ 
2561  หมวด 1,หมวด 5 
2562  ประเมินหมวด 2,หมวด 4 

จังหวัดอ านาจเจริญ ท าทุกหมวด 1-7 
2563  ประเมินหมวด 3,หมวด 6 

จังหวัดอ านาจเจริญ ท าทุกหมวด 1-7 
2564  ประเมินหมวด 1- 6 

จังหวัดอ านาจเจริญ ท าทุกหมวด 1-7 
2565  ประเมินหมวด หมวด 1- 7 

จังหวัดอ านาจเจริญ ท าทุกหมวด 1-7  
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ค านิยาม 3. น าผลการประเมินองค์กรด้วยตนเอง (OFI) ในหมวดที่ด าเนินการมาจัดท าแผนพัฒนา 
องค์กร หมวดละ 1 แผน 
4. จัดท าตัวชี้วัดที่สะท้อนผลลัพธ์ในหมวดที่ด าเนินการตามเกณฑ์หมวด 7 
5. ด าเนินการตามแผนพัฒนาองค์กร  6. ติดตามประเมินผล โดยทีม Internal Audit /กลุ่ม
พัฒนาระบบริหาร /ผู้ตรวจประเมินภายนอก 

เกณฑ์เป้าหมาย ปีงบประมาณ 2562 
1. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
เกณฑ์เป้าหมาย ท าหมวด 1-7 (ประเมินหมวด 2,4 และMaintain หมวด 1 กับ หมวด 5) 
ปีงบประมาณ2562 ปีงบประมาณ2563 ปีงบประมาณ2564 

ระดับ 5 
(ร้อยละ 70) 

ระดับ 5 
(ร้อยละ 80) 

ระดับ 5 
(ร้อยละ 90) 

 
2. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
เกณฑ์เป้าหมาย ท าหมวด 1-7 (ประเมินหมวด 2,4 และMaintain หมวด 1 กับ หมวด 5) 
ปีงบประมาณ2562 ปีงบประมาณ2563 ปีงบประมาณ2564 

ระดับ 5 
(ร้อยละ 40) 

ระดับ 5 
(ร้อยละ 60) 

ระดับ 5 
(ร้อยละ 80) 

 

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของส่วนราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง 
สาธารณสุขให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ 
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
2. เพ่ือน าเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2558 มาใช้เป็นแนวทางในการ 
ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรและเป็นบรรทัดฐานการติดตามและ 
ประเมินผลของส่วนราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

1. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
2. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 

วิธีการจัดเก็บ
ข้อมูล 

จากรายงานผลการประเมินของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส านักงานปลัดกระทรวง 
สาธารณสุข 

แหล่งข้อมูล 1. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
2. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 

รายการข้อมูล 1 A = จ านวนส านักงานสาธารณสุขอ าเภอที่ด าเนินการผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 
รายการข้อมูล 2  B= จ านวนส านักงานสาธารณสุขอ าเภอทั้งหมด 
สูตรค านวณ
ตัวช้ีวัด 

(A/B)x100 

ระยะเวลา
ประเมินผล  

รายงานผลจากการประเมิน 2 ครั้ง/ปี  
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เกณฑ์การให้
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน  
รอบท่ี 1 (ต.ค. 2561- เมย. 2562) รอบท่ี 2 (พ.ค. - เมย. 2562) 

5 คะแนน 5 คะแนน 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

1.จัดท ารายงานลักษณะ
ส าคัญขององค์การครบ 
13 ค าถามภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด  
(1 คะแนน) 
2.ประเมินองค์การ (Self 
Assessment)เทียบกับ
เกณฑฯ์ หมวด 2กับ
หมวด 4 ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดและ
คงรักษาสภาพ 
(Maintain) หมวด 1 กับ 
หมวด 5  (1 คะแนน) 
3.จัดท าแผนพัฒนา
องค์การหมวด 2 กับ
หมวด 4  ได้ครบถ้วน 
(หมวดละ 1 แผน)
ภายในระยะเวลาที่
ก าหนด (1 คะแนน) 
4.ก าหนดตัวช้ีวัดหมวด 
2 กับหมวด 4 ได้
ครบถ้วน(บังคับหมวดละ 
2 ตัวช้ีวัด และก าหนด
เองหมวดละ 3 ตัวช้ีวัดที่
สอดคล้องกับ OFI) 
ภายในระยะเวลาที่
ก าหนด(1 คะแนน) 

5.ส่งรายงานผลการ
ด าเนินงาน
แผนพัฒนาองค์การ
ครบ 2 หมวด (หมวด 
2,4)  และคงรักษา
สภาพ(Maintain) 
หมวด 1 กับ หมวด 5 
ภายในระยะเวลาที่
ก าหนด  
(0.5 คะแนน) 
 
และส่งรายงานผล
การด าเนินงาน
ตัวช้ีวัดครบ 2 หมวด
(หมวด 2,4) และคง
รักษาสภาพ
(Maintain) หมวด 1 
กับ หมวด 5 ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด  
(0.5 คะแนน) 
 

6.มีผลการ
ด าเนินงาน
แผนพัฒนาองค์การ
ครบ 2 หมวด 
(หมวด 2,4) และคง
รักษาสภาพ
(Maintain) หมวด 
1 กับ หมวด 5 
ภายในระยะเวลาที่
ก าหนด 
(2 คะแนน) 
7.รายงานผลการ
ด าเนินงานตัวชี้วัด
ครบ2 หมวด(หมวด 
2,4)  และคงรักษา
สภาพ(Maintain) 
หมวด 1 กับ หมวด 
5  ภายในระยะเวลา
ที่ก าหนด 
(2 คะแนน) 
 

8.ส านักสาธารณสุข
อ าเภอด าเนินการ
ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 
ระดับ 5 (1คะแนน) 
ระดับ 4 (0.8คะแนน) 
ระดับ 3 (0.6คะแนน) 
ระดับ 2 (0.4คะแนน) 
ระดับ 1 (0.2คะแนน) 
 

 
เอกสาร
สนับสนุน 

เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ.2562 สามารถดาวน์โหลดได้ที่ 
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/14DCdyR9keDOUDKZUfOtO-dnd-3CEQY1F 

รายละเอียด
ข้อมูลพื้นฐาน 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัด 
Baseline data หน่วย หน่วย 

วัด 
ผลการด าเนินงานในรอบ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
พ.ศ.2559 2560 2561 

ระดับความส าเร็จของการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของ
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
 

แห่ง - - 2 
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วิธีการ
ประเมินผล 

ระดับคะแนน  เป็นจ านวน  5  คะแนน ดังนี้ 
รอบท่ี 1 (ต.ค. 2561- เมย. 2562)  5  คะแนน 

1.จัดท าลักษณะส าคัญขององค์กรได้ครบถ้วน 
คะแนน ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1 สนง.สสอ.จัดท าลักษณะส าคัญขององค์กรได้ครบถ้วน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

0.20 
คะแนน 

0.40 
คะแนน 

0.60 
คะแนน 

0.80 
คะแนน 

1 
คะแนน 

5 ค าถาม 7 ค าถาม 9 ค าถาม 11 ค าถาม 13 ค าถาม 
เกณฑ์การให้คะแนน +/- 2 ค าถาม ต่อ 0.20 คะแนน 
(interval) 

 

 
 2.ประเมินองค์กรด้วยตนเองในหมวดที่ด าเนินการได้ครบถ้วน 

คะแนน ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1 สนง.สสอ.ประเมินองค์การ (Self Assessment) เทียบกับเกณฑ์

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2558 หมวด 2 กับ หมวด 
4 ครบถ้วนได้แล้วเสร็จภายในวันที่ 2 ม.ค.2562 

หมวด เกณฑ์การให้คะแนน 
0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 

หมวด2 5 ค าถาม 7ค าถาม 9 ค าถาม 11ค าถาม 13 ค าถาม 

หมวด4 6 ค าถาม 8ค าถาม 10ค าถาม 12ค าถาม 14 ค าถาม 

เกณฑ์การให้คะแนน +/- 2 ค าถาม ต่อ 0.10 คะแนน 
(interval) 

  
 3.สนง.สสอ.จัดท าแผนพัฒนาองค์การของหมวด 2 กับ หมวด 4 ครบถ้วนได้แล้วเสร็จ

ภายในวันที่ 2 ม.ค.2562 
ระดับคะแนน ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1  
พ.ศ. หน่วยงาน เกณฑ์การให้คะแนน 

0.50 
คะแนน 

1 
คะแนน 

2562 สนง.สสอ. มีแผน 1 
หมวด 

มีแผน 2 
หมวด 
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4 สนง.สสอ.จัดท าตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับ OFI ของหมวด 2 กับ หมวด 4 ครบถ้วนได้แล้ว
เสร็จภายในวันที่ 2 ม.ค.2562 

ระดับคะแนน ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1 หมวด เกณฑ์การให้คะแนน 

0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 
หมวด2 1 ตัวชี้วัด 2 ตัวชี้วัด 3 ตัวชี้วัด 4 ตัวชี้วัด 5 ตัวชี้วัด 
หมวด4 1 ตัวชี้วัด 2 ตัวชี้วัด 3 ตัวชี้วัด 4 ตัวชี้วัด 5 ตัวชี้วัด 

เกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 ตัวชี้วัด ต่อ 0.10 คะแนน 
(interval) 

 

5 ส่งรายงานผลการด าเนินงานแผนพัฒนาองค์การครบ 2 หมวด (หมวด 2,4)  และคงรักษา
สภาพ(Maintain) หมวด 1 กับ หมวด 5 ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  

ระยะเวลา หน่วยงาน เกณฑ์การให้คะแนน 
0.50 

คะแนน 
1 

คะแนน 
รอบ 3 เดือน สนง.สสอ. ส่งหลัง 2 ม.ค.62 ส่งภายใน 2 ม.ค.62 
รอบ 6 เดือน สนง.สสอ. ส่งหลัง 2 เม.ย.62 ส่งภายใน 2 เม.ย.62 

 

 รอบท่ี 2 (พ.ค. - ก.ย. 2562)  5  คะแนน 
6 สนง.สสอ.ด าเนินงานแผนพัฒนาองค์การครบ 2 หมวด (หมวด 2,4) และคงรักษาสภาพ
(Maintain) หมวด 1 กับ หมวด 5 ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ระยะเวลา หน่วยงาน เกณฑ์การให้คะแนน 
0.50 

คะแนน 
1 

คะแนน 
หมวด2 สนง.สสอ. ด าเนินการไม่ครบ ด าเนินการครบ 
หมวด4 สนง.สสอ. ด าเนินการไม่ครบ ด าเนินการครบ  

 7.สนง.สสอ.ส่งรายงานผลการด าเนินงานแผนพัฒนาองค์การครบ 2 หมวด (หมวด 2,4)  
และคงรักษาสภาพ(Maintain) หมวด 1 กับ หมวด 5 ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  

ระยะเวลา หน่วยงาน เกณฑ์การให้คะแนน 
0.50 

คะแนน 
1 

คะแนน 
รอบ 9 เดือน สนง.สสอ. ส่งหลัง 2 ก.ค.62 ส่งภายใน 2 ก.ค.62 

รอบ 12 
เดือน 

สนง.สสอ. ส่งหลัง 25 ก.ย.62 ส่งภายใน 25 ก.ย.62 

 

 8.ส านักสาธารณสุขอ าเภอด าเนินการผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด 1  คะแนน 
หมวด ผ่านตัวช้ีวัด 

0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 
หมวด2 1 ตัวชี้วัด 2 ตัวชี้วัด 3 ตัวชี้วัด 4 ตัวชี้วัด 5 ตัวชี้วัด 
หมวด4 1 ตัวชี้วัด 2 ตัวชี้วัด 3 ตัวชี้วัด 4 ตัวชี้วัด 5 ตัวชี้วัด 
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ผู้ให้ข้อมูลทาง
วิชาการ/ 
ผู้ประสานงาน
ตัวช้ีวัด 

นายทนงศักดิ์   พลอาษา   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ   
โทรศัพท์ที่ท างาน  0-4552-3250 ต่อ 304   โทรศัพท์มือถือ 08-1076-1153 
E-mail: konpcu@hotmail.com 
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 

หน่วยงาน
ประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล 

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 

ผู้รับผิดชอบการ
รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

นายทนงศักดิ์   พลอาษา   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ   
โทรศัพท์ที่ท างาน  0-4552-3250 ต่อ 304   โทรศัพท์มือถือ 08-1076-1153 
E-mail: konpcu@hotmail.com 
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 
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ตัวช้ีวัดที่ 26 : ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบสุขภาพ 
หน่วยวัด : ระดับ 
น้ าหนัก  : ร้อยละ 4 
 

ค าอธิบาย :  
ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบสุขภาพ หมายถึง ความส าเร็จของการพัฒนาสาธารณสุขให้

บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านสาธารณสุข เฉพาะตัวชี้วัดที่กระทรวงสาธารณสุขน ามาเป็น
ตัวชี้วัดการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีกระบวนการจัดท า
แผนยุทธศาสตร์พัฒนาระบบสุขภาพของอ าเภอ แผนยุทธศาสตร์พัฒนาระบบสุขภาพต าบล การถ่ายทอด
ตัวชี้วัดของ คปสอ. การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี การด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ การนิเทศ 
ก ากับติดตามประเมินผล การรายงานผลการด าเนินงานและการสรุปผลการพัฒนาสุขภาพของคณะกรรมการ
ประสานงานสาธารณสุขระดับอ าเภอ (คปสอ.)  

 
 

เกณฑ์การให้คะแนน :   
 ก าหนดเป็นระดับความส าเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจาก
ความกา้วหน้าของระดับการด าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้ 

คะแนน ระดับความส าเร็จ (Milestone) 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

5      
4      
3      
2      
1      

 

เงื่อนไข : รายละเอียดการด าเนินงาน 
 

ระดับ รายละเอียดการด าเนินงาน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบ 

การประเมิน 
เกณฑ์การ
ให้คะแนน 

คะแนน
เต็ม 

1 1. คปสอ.มีการรวบรวมข้อมูล
พ้ืนฐาน (MDS: Minimum Data 
Set) ข้อมูลสถานะสุขภาพ มีการ
วิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT 
Analysis) มีการวิเคราะห์ปัญหา
สาธารณสุขภาพรวมของอ าเภอและ
ต าบล  
2. คปสอ.มีการจัดท าแผนที่
ยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพและแผน
ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบสุขภาพ
ระดับอ าเภอ/ต าบล 
 
 

1. เอกสารข้อมูลพื้นฐาน (MDS) 
2. ข้อมูลวิเคราะห์สถานการณ์ของ 
คปสอ. (SWOT Analysis) 
3. ข้อมูลปัญหาสาธารณสุข 
4. แผนที่ยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพ
ของ คปสอ./ต าบล 
5. เล่มแผนยุทธศาสตร์พัฒนา 
ระบบสุขภาพของ คปสอ./ต าบล  
 

0.125 
0.125 

 
0.125 
0.125 

 
0.500 

1 
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ระดับ รายละเอียดการด าเนินงาน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบการ

ประเมิน 
เกณฑ์การ
ให้คะแนน 

คะแนน
เต็ม 

2 1. เพ่ิมจากระดับ 1 มีการถ่ายทอด
ยุทธศาสตร์ นโยบาย ตัวชี้วัดและ
เป้าหมายขององค์กรให้บุคลากรใน
อ าเภอ/ต าบลน าสู่การปฏิบัติ 
2. มีการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี/แผนงบลงทุน/แผนงบค่า
เสื่อม/แผนงบหลักประกันสุขภาพ
ของ คปสอ./ต าบล  
3. มีการด าเนินงานบรรลุตัวชี้วัด
ตรวจราชการประจ าปี 
4. มีการนิเทศงาน ก ากับติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานภาพรวม
ของ คปสอ. 
5. มีการสรุปผลการด าเนินงานของ
อ าเภอ รอบ 6 เดือน/รอบ 9 เดือน  

1. หลักฐานจากระดับ 1  
2. หลักฐานการท าบันทึกค ารับรอง

ก า ร ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร ( PA: 
Performance Agreement) 

3. แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ  
   คปสอ./ต าบล 
4. แผนงบลงทุน/แผนงบค่าเสื่อม/

แผนงบหลักประกันสุขภาพของ
อ าเภอ/ต าบล 

5. แผนการนิเทศงาน/คู่มือการ
นิเทศงานของ คปสอ.และมีการ
นิเทศงานระดับ  คปสอ. 

6. มีการสรุปผลการด าเนินงานของ
อ าเภอ รอบ 6 เดือน/รอบ 9 
เดือน 

1 
0.20 

 
 

0.20 
 

0.20 
 
 

0.20 
 
 

0.20 

2 

3 1. เพ่ิมจากระดับ 2  
2. มีการด าเนินงานบรรลุตัวชี้วัด
ตรวจราชการประจ าปี 

1. หลักฐานจากระดับ 1 และ 2 
2. มีผลการด าเนินงานบรรลุตัวชี้วัด

ตรวจราชการประจ าปี ร้อยละ 
60 - 69 

2 
1 

3 

4 1. เพ่ิมจากระดับ 3  
2. มีการด าเนินงานบรรลุตัวชี้วัด
ตรวจราชการประจ าปี 

1. หลักฐานจากระดับ 1, 2 และ 3 
2. มีผลการด าเนินงานบรรลุตัวชี้วัด

ตรวจราชการประจ าปี ร้อยละ 
80 - 89 

2 
2 

4 

5 1. เพ่ิมจากระดับ 4  
2. มีการด าเนินงานบรรลุตัวชี้วัด
ตรวจราชการประจ าปี 

1. หลักฐานจากระดับ 1,2,3 และ4 
2. มีผลการด าเนินงานบรรลุตัวชี้วัด

ตรวจราชการประจ าปี ร้อยละ 
90 - 100 

2 
 
3 
 

5 

 

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :   
 นายวุฒิพงษ์  สินทรัพย์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข เบอร์ติดต่อ :  0-4552-3249 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :   

นายนคเรศ ชัยศิริ   เบอร์ติดต่อ :  0-4552-3249  
นายนฤทธิ์  ชาตาสุข   เบอร์ติดต่อ :  0-4552-3249  
นายวีระชัย ผิวข า   เบอร์ติดต่อ :  0-4552-3249 
นางสาวสุวนิตย์  ธรรมสาร  เบอร์ติดต่อ :  0-4552-3249 
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ตัวช้ีวัดที่ 27 : ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานสารสนเทศ 
หมวด Governance Excellence (ยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล) 
แผนที่ 12. การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ 
โครงการที่ 1. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสุขภาพแห่งชาติ (NHIS) 
ระดับการแสดงผล ประเทศ 
ชื่อตัวชี้วัด 27.1 ร้อยละของหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล 
ค านิยาม คุณภาพข้อมูล ประกอบด้วย 

1.  คุณภาพข้อมูลสาเหตุการตาย หมายถึง ข้อมูลสาเหตุการตายที่ไม่ทราบสาเหตุ  
(Ill Defined) ของจังหวัดไม่เกินร้อยละ 25 ของการตายทั้งหมด  

  ข้อมูลสาเหตุการตายที่ไม่ทราบสาเหตุ หมายถึง การเขียนรูปแบบการตายเป็น
สาเหตุการตาย และการระบุสาเหตุไม่ชัดแจ้ง เช่น หัวใจล้มเหลว หายใจล้มเหลว ชรา ฯลฯ  
  ประกอบด้วย รหัสโรคดังต่อไปนี้ 

- symptoms, signs and ill-defined conditions (ICD10 codes R00-R99) 
- injuries undetermined whether intentional or unintentional  

(ICD10 Code Y10-Y34, Y87.2) 
- ill-defined cancers (ICD10 Code C80, and C97) 
- ill-defined cardiovascular diseases (ICD10 Code I47.2, I49.0, I46, I50, 

I51.4, I51.5, I51.6, I51.9 and I70.9). 
เกณฑ์เป้าหมาย : ระดับประเทศ/จังหวัด : จังหวัดอ านาจเจริญต้องผ่านเกณฑ์อย่างน้อย 3 อ าเภอขึ้นไป 

ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 
1. ไม่น้อยกว่า 30 % 1. ไม่น้อยกว่า 35 % 1. ไม่น้อยกว่า 40 % 

 

วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาคุณภาพ สาเหตุการตายให้สอดคล้องตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก 
ส าหรับใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านสุขภาพและประกอบการจัดท านโยบายด้าน
สุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข 

ประชากร/กลุ่มเป้าหมาย 7 อ าเภอ ในจังหวัดอ านาจเจริญ 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล สาเหตุการตาย อ้างอิงจากฐานมรณบัตร กระทรวงมหาดไทย  
แหล่งข้อมูล กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
รายการข้อมูล 1 A = จ านวนการตายทุกสาเหตุ (คน) 
รายการข้อมูล 2 B = จ านวนการตายไม่ทราบสาเหตุ (คน) 
รายการข้อมูล 3 C = จ านวนอ าเภอผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูลสาเหตุการตาย 
รายการข้อมูล 4 D = จ านวนอ าเภอทั้งหมด  
สูตรค านวณตัวชี้วัด  (C/D) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 2 และ 4 
เกณฑ์การประเมิน : ระดับประเทศ/จังหวัด : จังหวัดอ านาจเจริญต้องผ่านเกณฑ์อย่างน้อย 3 อ าเภอขึ้นไป  

ปี รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
2562  ไม่น้อยกว่า 30 %  ไม่น้อยกว่า 30 % 
2563  ไม่น้อยกว่า 35 %  ไม่น้อยกว่า 35 % 
2564  ไม่น้อยกว่า 40 %  ไม่น้อยกว่า 40 % 
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วิธีการประเมินผล :  ประเมินจากสาเหตุการตายตามฐานข้อมูลจดทะเบียนการตาย (มรณบัตร)  
เอกสารสนับสนุน :  คู่มือการสรุปสาเหตุการตาย และการรับรองสาเหตุการตาย       
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน Baseline data หน่วย

วัด 
ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 2559 2560 
1.สาเหตุการตายที่ไม่ทราบ
สาเหตุ (Ill-define) 
ยกเว้น กรุงเทพมหานคร 

ร้อยละ - 8 จ.ผ่าน
เกณฑ์ 

ร้อยละ 10.5 

12 จ.ผ่าน
เกณฑ์ 

ร้อยละ 15.8 
(ข้อมูลรอบ 9 

เดือน) 
 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

ข้อมูลสาเหตุการตาย 
1. นายวีระชัย  ผิวข า  เจ้าพนักงานเวชสถิติช านาญงาน 
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 045-523249-51 โทรศัพท์มือถือ : 094-2891499 
    โทรสาร :    E-mail : plan_amno@hotmail.com 
งานข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล 
(ระดับภูมิภาค) 

งานข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 

1. นายวีระชัย  ผิวข า  เจ้าพนักงานเวชสถิติช านาญงาน 
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 045-523249-51 โทรศัพท์มือถือ : 094-2891499 
    โทรสาร :    E-mail : plan_amno@hotmail.com 
งานข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
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หมวด Governance Excellence (การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล) 
แผนที่ 12. การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ 
โครงการที่ 1.โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสุขภาพแห่งชาติ (NHIS) 
ลักษณะ Leading Indicator 
ระดับการวัดผล หน่วยบริการในจังหวัดอ านาจเจริญ 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 27.2 ร้อยละของหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ค านิยาม หน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล หมายถึง หน่วยบริการที่มีคุณภาพข้อมูลเวช

ระเบียน การวินิจฉัยโรค และการให้รหัสโรคของหน่วยบริการ มีความถูกต้องครบถ้วน ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

เกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ 80  
วัตถุประสงค์ เพ่ือปรับปรุงคุณภาพข้อมูลบริการสุขภาพในสถานพยาบาล 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย รพท. รพช. และรพ.สต. ทุกแห่งในจังหวัดอ านาจเจริญ 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1.การบันทึกข้อมูลการให้บริการของหน่วยบริการในโปรแกรมพ้ืนฐานของหน่วยบริการ 

2.การบันทึกข้อมูลประวัติการให้บริการในเวชระเบียนของผู้ป่วย 
แหล่งข้อมูล ระบบข้อมูลใน HOSxP หรือ HOSxP-PCU ของ รพท. รพช. และรพ.สต. ทุกแห่งในจังหวัด

อ านาจเจริญ 
รายการข้อมูล 1 A = จ านวนหน่วยบริการในสังกัด ทุกแห่งในอ าเภอที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล 
รายการข้อมูล 2 B = จ านวนหน่วยบริการในสังกัด ทุกแห่งในอ าเภอ 
สูตรค านวนตัวช้ีวัด A/B x 100 
ระยะเวลาประเมิน ไตรมาส 2 และ 4 
เกณฑ์เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 ปีงบประมาณ 65 
รอ้ยละ 80 รอ้ยละ 85 รอ้ยละ 90 รอ้ยละ 95 

เกณฑ์การประเมินปี 2560 
คะแนน 0 1 2 3 4 5 

ร้อยละผลงาน น้อยกว่า 80 80-84 85-88 89-92 93-96 97-100 
 

วิธีการประเมินผล : 1.สุ่มข้อมูลบริการผู้ป่วยนอกจากระบบ HOSxP หรือ HOSxP-PCU ร้อยละ 5 (ไม่ควรน้อย
กว่า 40 รายการ) 
2.สุ่มข้อมูลบริการผู้ป่วยในจากระบบ HOSxP ร้อยละ 5 (ไม่ควรน้อยกว่า 40 รายการ) 
3.ช่วงข้อมูลที่ใช้ในการประเมินคุณภาพฯ 
       -ไตรมาส 2 ใช้ข้อมูลในช่วงไตรมาส 1 และ 2  
       -ไตรมาส 4 ใช้ข้อมูลในช่วงไตรมาส 3 และ 4 
4.ประเมินจากคุณภาพข้อมูลเวชระเบียนและการวินิจฉัยโรค ตามคู่มือมาตรฐานการเก็บ
รวบรวมและบันทึกข้อมูลในสถานพยาบาล พ.ศ. 2559 

เอกสารสนับสนุน : 1. มาตรฐานการเก็บรวบรวมและบนัทึกข้อมูลในสถานพยาบาล พ.ศ. 2559 
(http://thcc.or.th/ebook.html) 
2. คู่มือการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพข้อมูล (http://thcc.or.th/ebook.html) 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน  
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ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 

หน่วยงานประมวลผลและ 
จัดท าข้อมูล 

ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 

ผู้รัผิดชอบการรายงานผล 
การด าเนินงาน 

ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 
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หมวด Governance Excellence (การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล) 
แผนที่ 12. การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ 
โครงการที่ 1.โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสุขภาพแห่งชาติ (NHIS) 
ลักษณะ Leading Indicator 
ระดับการวัดผล หน่วยบริการในจังหวัดอ านาจเจริญ 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 27.3 ร้อยละของหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพความทันเวลาของการบันทึกข้อมลูบริการ

ทางการแพทย์และสาธารณสุข ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ค านิยาม หน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพความทันเวลาของการบันทึกข้อมูลบริการทางการแพทย์และ

สาธารณสุข หมายถึง หน่วยบริการที่บันทึกข้อมูลบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข
ผู้ป่วยนอกขณะให้บริการหรือบันทึกเสร็จสิ้นภายในวันที่ให้บริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 

เกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ 80  
วัตถุประสงค์ เพ่ือปรับปรุงคุณภาพข้อมูลบริการสุขภาพในสถานพยาบาล 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย รพท. รพช. และรพ.สต. ทุกแห่งในจังหวัดอ านาจเจริญ 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1.การบันทึกข้อมูลการให้บริการของหน่วยบริการในโปรแกรมพ้ืนฐานของหน่วยบริการ 

2.การบันทึกข้อมูลประวัติการให้บริการในเวชระเบียนของผู้ป่วย 
แหล่งข้อมูล ระบบข้อมูลใน HOSxP หรือ HOSxP-PCU ของ รพท. รพช. และรพ.สต. ทุกแห่งในจังหวัด

อ านาจเจริญ 
รายการข้อมูล 1 A = จ านวนหน่วยบริการในสังกัด ทุกแห่งในอ าเภอที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพความทันเวลา 
รายการข้อมูล 2 B = จ านวนหน่วยบริการในสังกัด ทุกแห่งในอ าเภอ 
สูตรค านวนตัวช้ีวัด A/B x 100 
ระยะเวลาประเมิน ไตรมาส 2 และ 4 
เกณฑ์เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 ปีงบประมาณ 65 
ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 

เกณฑ์การประเมินปี 2560 
คะแนน 0 1 2 3 4 5 

ร้อยละผลงาน น้อยกว่า 80 80-84 85-88 89-92 93-96 97-100 
 

วิธีการประเมินผล : 1.ข้อมูลบริการผู้ป่วยนอกจากระบบ HOSxP หรือ HOSxP-PCU  
2.ช่วงข้อมูลที่ใช้ในการประเมินคุณภาพฯ 
       -ไตรมาส 2 ใช้ข้อมูลในช่วงไตรมาส 1 และ 2  
       -ไตรมาส 4 ใช้ข้อมูลในช่วงไตรมาส 3 และ 4 

เอกสารสนับสนุน : 1. มาตรฐานการเก็บรวบรวมและบนัทึกข้อมูลในสถานพยาบาล พ.ศ. 2559 
(http://thcc.or.th/ebook.html) 
2. คู่มือการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพข้อมูล (http://thcc.or.th/ebook.html) 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 

หน่วยงานประมวลผลและ 
จัดท าข้อมูล 

 ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 

ผู้รัผิดชอบการรายงานผล 
การด าเนินงาน 

ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 

http://thcc.or.th/ebook.html
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ตัวช้ีวัดที่ 28 : ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน Digital Transformation 
หมวด Governance Excellence (ยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล) 
แผนที่ 12. การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ 
โครงการที่ 2. โครงการ Smart Hospital 
ระดับการแสดงผล ประเทศ /เขต/จังหวัด 
ชื่อตัวชี้วัด 28.1 ร้อยละของอ าเภอและหน่วยบริการผ่านเกณฑ์ Smart Hospital (Qeeue, Less 

Paper, Smart Donation)  
ค านิยาม Digital Transformation หมายถึง การปรับเปลี่ยนกระบวนการปฏิบัติงาน โดยน า

เทคโนโลยีด้านดิจิทัล มาประยุกต์ใช้ร่วมกับระบบสารสนเทศเดิม แบบไร้รอยต่อ ลดเวลา  
ลดความซ้ าซ้อน สารสนเทศสุขภาพมีคุณภาพ รวดเร็วและปลอดภัย ในปี 62 มุ่งเน้นให้มีการ
พัฒนาแนวทางการด าเนินงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยก าหนดเป็นระดับ
ความส าเร็จของการด าเนินงาน Digital Transformation เพ่ือก้าวสู่การเป็น Smart 
Hospital  
Smart Hospital  หมายถึง โรงพยาบาลภาครัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่มีการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือสนับสนุนการจัดบริการภายในโรงพยาบาล ลดขั้นตอน 
และอ านวยความสะดวกท้ังต่อผู้ให้และผู้รับบริการ  
 

ในปีงบประมาณ 2562 ก าหนดระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน  Digital 
Transformation เพ่ือก้าวสู่การเป็น Smart Hospital ไว้ 3 ระดับ ดังนี้ 
 

ระดับ 1 Smart Tools : หมายถึง โรงพยาบาลมีการใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมาช่วย
ในการบริหารจัดการ และพัฒนาคุณภาพบริการในองค์กร ได้แก่  

1. มีระบบให้บริการนัดหมาย หรือ จองคิวแบบออนไลน์ มีระบบแจ้งเตือน 
ผู้รับบริการแบบ “ออนไลน์” (Queue Online) เพ่ือลดระยะเวลาในการรอคอยของ
ผู้รับบริการ และลดความแออัดของหน่วยบริการ โดยจัดบริการ ณ จุดคัดกรอง หรือ
คลินิคอ่ืนๆ ตามที่โรงพยาบาลก าหนด แสดงผลบนอุปกรณ์ขนาดเล็กของผู้รับบริการ
ได้ และต้องใช้งานได้ในระบบ Android และ iOS  
2. มีระบบการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลตามมาตรฐาน เช่น HIS Gateway   

โรงพยาบาลต้องแสดงการใช้ Smart Tools ทั้ง 2 ระบบจึงจะผ่านเกณฑ์ระดับ 1 
 

ระดับ 2. Smart Service : หมายถึง โรงพยาบาลมีการน าแนวทางการท างานอ่ืนๆ มาใช้
เ พ่ิมประสิทธิภาพการท างานในองค์กร และมีการจัดท า Service Process 
Management (เช่น Lean Process, Paperless, Less Paper, Electronic Medical 
Record : EMR) โดยน ามาประยุกต์ใช้ในแผนกต่างๆ ภายในโรงพยาบาล เช่น 
- การใช้ใบสั่งยาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
- การจัดเก็บข้อมูลเวชระเบียนผู้ป่วยด้วยรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ แทนการใช้ OPD 

Card แบบกระดาษ 
โรงพยาบาลต้องผ่านเกณฑ์ระดับ 1 และต้องมี Smart Service เรื่อง การใช้ใบสั่งยาใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ จึงจะผ่านเกณฑ์ระดับ 2  
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ระดับ 3. Smart Outcome: หมายถึง โรงพยาบาลมีการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับปรุง 
Core Business Process ในองค์กร ให้มีความเชื่อมโยงกันทั้งระบบ Front Office และ 
Back Office จนเกิดเป็นระบบวางแผนการใช้ทรัพยากร ERP Model (Enterprise 
Resource Planning System ; ERP) ส่งผลให้การด าเนินการขององค์กร มีคุณภาพ 
ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยในการให้บริการ  ทั้งนี้ เขตสุขภาพ/กรมวิชาการ
สามารถเลือก Success Story จาก ERP Model ของโรงพยาบาลได้เอง 
โรงพยาบาลต้องผ่านเกณฑ์ระดับ 1, 2 และแสดง Success Story จาก Smart 
Outcome ได้อย่างน้อย 1 เรื่อง จึงจะผ่านเกณฑ์ระดับ 3 

เกณฑ์เป้าหมาย :  
วัดระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน Digital Transformation เพ่ือก้าวสู่การเป็น Smart Hospital ในระดับ
จังหวัด และระดับเขต/กรมวิชาการ ดังนี้   

เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 
โรงพยาบาลภาครัฐสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข (สป./กรมวิชาการ) มี
การด าเนินงาน Digital 
Transformation เพื่อก้าวสู่การเป็น 
Smart Hospital ผ่านเกณฑ์ ระดับ 
2 ขึ้นไป 

    รพศ./รพท  
จังหวัดละ 1 แห่ง  

    ร้อยละ 100  
ของ รพศ./รพท  

    ร้อยละ 100  
ของ รพศ./รพท  

    ร้อยละ 100  
ของ รพศ./รพท 

ร้อยละ 50  
ของ รพช 

ร้อยละ 70 
ของ รพช 

ร้อยละ 85 
ของ รพช 

ร้อยละ 100 
ของ รพช 

ร้อยละ 50 
.ของ รพ. 

สังกัดกรมวิชาการ 

ร้อยละ 70 
.ของ รพ. 

สังกัดกรมวิชาการ 

ร้อยละ 85 
.ของ รพ. 

สังกัดกรมวิชาการ 

ร้อยละ 100 
.ของ รพ. 

สังกัดกรมวิชาการ 
 

วัตถุประสงค์  เพ่ือให้ประชาชนได้ประโยชน์จากการรับบริการในโรงพยาบาลภาครัฐ สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ผ่านช่องทาง online ที่สะดวก รวดเร็ว และลดระยะเวลาในการรอคอย 

 โรงพยาบาลภาครัฐสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ที่เหมาะสมในการ
พัฒนากระบวนการท างานและการบริหารจัดการ 

 บุคลากรในระบบสุขภาพ มีความเข้าใจ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในระบบบริการ
สุขภาพได้อย่างเหมาะสม 

 เพ่ือเตรียมความพร้อมและสนับสนุนให้โรงพยาบาลมีระบบเทคโนโลยีด้านดิจิทัลที่รองรับ
การพัฒนาเป็น Smart Hospital  
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ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป, โรงพยาบาลชุมชน, โรงพยาบาลสังกัดกรมวิชาการ 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1. รพ. ท าแบบประเมินตนเองจัดส่งให้ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
    สป.สธ. รวบรวม 
2. การติดตามและรายงานผลการด าเนินงานผ่านระบบรายงาน Health KPI ของ  
    กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  

แหล่งข้อมูล 1. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.สธ. 
2. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สป.สธ. 
3. ส านักงานเขตสุขภาพ 
4. กรมวิชาการ ที่มีโรงพยาบาลในสังกัด (กรมการแพทย์, กรมสุขภาพจิต, กรมควบคุมโรค) 
5. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด  

รายการข้อมูล 1 A = จ านวนโรงพยาบาลที่มีการด าเนินงาน Digital Transformation เพ่ือก้าวสู่การเป็น  
      Smart Hospital ผ่านตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

รายการข้อมูล 2 B = จ านวนโรงพยาบาลในจังหวัด/ เขต/ กรมวิชาการ  
สูตรค านวณตัวชี้วัด   (A / B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 2 3 และ 4 (6, 9 และ 12 เดือน) 
เกณฑ์การประเมิน : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
รพ.กลุ่มเป้าหมาย คือ 
1.รพ.สังกัด สป. คือ 
- รพศ/รพท 116 แห่ง  

ร้อยละ 50 
ของรพ.กลุ่มเป้าหมาย 
ด าเนินการตามเกณฑ์ 

ร้อยละ 75 
ของ รพ.กลุ่มเป้าหมาย 
ด าเนินการตามเกณฑ์ 

ร้อยละ 100 
ของ รพ.กลุ่มเป้าหมาย 
ด าเนินการตามเกณฑ์ 
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- รพช 781 แห่ง 
2.รพ.สังกัดกรมวิชาการ 
ทุกแห่ง 
รับทราบแนวทางการ
ด าเนินงาน และการ
ประเมินผล ตามเกณฑ์ 
Smart hospital 

Digital Transformation 
เพ่ือก้าวสู่การเป็น Smart 
Hospital และผ่านเกณฑ์ 
ระดับ 2 ขึ้นไป  
 

Digital Transformation 
เพ่ือก้าวสู่การเป็น Smart 
Hospital และผ่านเกณฑ์ 
ระดับ 2 ขึ้นไป 

Digital Transformation 
เพ่ือก้าวสู่การเป็น Smart 
Hospital และผ่านเกณฑ์ 
ระดับ 2 ขึ้นไป 
 

วิธีการประเมินผล :  1. ประมวลผลจากแบบประเมินตนเองของ รพ.  
2. การตรวจเยี่ยมจากจังหวัด/เขต/กรมวิชาการ เพ่ือประเมินผลการด าเนินงานทั้ง 3 ระดับ 

ได้แก่ Smart Tools, Smart Service, Smart Outcome 
เอกสารสนับสนุน :  1. แนวทางและมาตรฐานเชื่อมโยงข้อมูลผ่านตัวกลางส าหรับการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยน

ข้อมูลส าหรับโรงพยาบาล (HIS Gateway) 
2.  คู่มือการติดตั้งและใช้งาน H4U 
3.  คู่มือ MOPH Connect Smart Queue กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สป.สธ. 
4.  คู่มือแอปพลิเคชั่น “Hygge Medical Service” เขตสุขภาพที่ 5 

รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน 

Baseline data หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 2560 2561 

รพ.ภาครัฐที่ผ่านเกณฑ์ 
Smart Hospital 

แห่ง - - - 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ 
/ 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

Project Manager 
1.นางเดือนเพ็ญ โยเฮือง    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ                                                             
โทรศัพท์ที่ท างาน : 025901495     โทรศัพท์มือถือ : 0635499693 
โทรสาร : 025918565       E-mail : duanpen@moph.mail.go.th 
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สป.สธ. 
2.นายแพทย์เลอศักดิ์  ลีนะนิธิกุล   นายแพทย์ช านาญการ 
                    รองผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
     การสื่อสาร สป.สธ. 
โทรศัพท์ที่ท างาน : 025901217     โทรศัพท์มือถือ : 0818925883 
โทรสาร : 025901215        E-mail : drlersak2012@gmail.com 
รพ.วชิระภูเก็ต / ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.สธ. 
Smart Tools: 
นางกนกวรรณ มาป้อง        นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการพิเศษ                                                          
โทรศัพท์ที่ท างาน :025902185 ต่อ 414  โทรศัพท์มือถือ : 0871015708 
โทรสาร : 025901215        E-mail : kmapong@gmail.com 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.สธ. 
Smart Service : 
นายสัมฤทธิ์  สุขทวี      นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 
โทรศัพท์ที่ท างาน : 025901214     โทรศัพท์มือถือ : 0818017543 
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โทรสาร : 025901215       E-mail : hait@moph.go.th 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.สธ. 

หน่วยงานประมวลผล
และจัดท าข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 

Smart Tools: 
1.เดือนเพ็ญ โยเฮือง     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
โทรศัพท์ที่ท างาน : 025901495     โทรศัพท์มือถือ : 0635499693 
โทรสาร : 025918565       E-mail : duanpen@moph.mail.go.th 
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สป.สธ. 
2.นางกนกวรรณ มาป้อง     นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการพิเศษ 
โทรศัพท์ที่ท างาน : 025902185 ต่อ 414  โทรศัพท์มือถือ : 0871015708 
โทรสาร : 025901215       E-mail : kmapong@gmail.com 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.สธ. 
Smart Service:s 
นายสัมฤทธิ์  สุขทวี      นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 
โทรศัพท์ที่ท างาน : 025901214     โทรศัพท์มือถือ : 0818017543 
โทรสาร : 025901215       E-mail : hait@moph.go.th 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.สธ. 

ผู้รับผิดชอบการ
รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

นางรุ่งนิภา อมาตยคง     นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 
โทรศัพท์ที่ท างาน :025901200      โทรศัพท์มือถือ : 0870276663 
โทรสาร : 025901215       E-mail : ict-moph@health.moph.go.th 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.สธ. 
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หมวด Governance Excellence (ยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล) 
แผนที่ 12. การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ 
โครงการที่  2. โครงการ Smart Hospital 
ระดับการแสดงผล ประเทศ/เขต/จังหวัด 
ชื่อตัวชี้วัด 28.2 ร้อยละของอ าเภอและคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster : 

PCC) ผ่านเกณฑ์การมี/ใช้ Application ส าหรับ PCC 
ค านิยาม PCC : Primary Care Cluster คลินิกหมอครอบครัว หมายถึง ระบบบริการที่มีทีม

หมอครอบครัว ดูแลประชาชนจ านวน 10,000 คนต่อทีม มีบทบาทในการให้ บริการ
ทุกคน บริการทุกอย่าง บริการทุกท่ี บริการทุกเวลาด้วยเทคโนโลยี โดยขยายความ
ได้ดังนี้ 

 บริการทุกคน คือ ดูแลตั้งแต่ ตั้งครรภ์ วัยทารก วัยเด็กนักเรียน วัยท างาน จนถึง
วัยสูงอายุ 

 บริการทุกอย่าง คือ งานส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกันโรค งานรักษาพยาบาล 
งานฟ้ืนฟูสภาพและงานคุ้มครองผู้บริโภค 

 บริการทุกที่ คือ ท างานในที่ตั้งคลินิกหมอครอบครัว ท างานเชิงรุกให้บริการ    
ที่บ้านและชุมชน 

 บริการทุกเวลาด้วยเทคโนโลยี คือ ให้ค าปรึกษา ประชาชนสามารถสอบถาม
ปัญหาเรื่องป้องกันรักษา และยามเจ็บไข้ได้ป่วย ด้วยการทิ้งค าถามไว้ในกลุ่ม 
LINE หรือ Facebook แล้วมีทีมหมอครอบครัวเข้ามาช่วยกันตอบ แต่ต้องระวัง
เรื่องความลับของผู้ป่วย สามารถถ่ายภาพเพ่ือให้หมอครอบครัว ช่วยแนะน าดูแล
หรือ โทรศัพท์ในเวลาเจ็บป่วยฉุกเฉินจ าเป็นตามแต่จะตกลงกัน 

ทีมหมอครอบครัว ประกอบด้วย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว    
ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล นักวิชาการสาธารณสุข และสหสาขาวิชาชีพ ก าหนดให้
เป็นการท างานร่วมกันของทีมจากโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
ต้องบูรณาการร่วมกัน ยกเว้น เขตเทศบาลที่ตั้งของโรงพยาบาลที่ไม่มีโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล ต้องจัดทีมท้ังหมดจากโรงพยาบาล 
(อ้างอิง แนวทางการด าเนินงานคลินิกหมอครอบครัวส าหรับหน่วยบริการ, หน้า 2-3) 
 

Application PCC หมายถึง ระบบหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้งานได้บน
เครื่องคอมพิวเตอร์ Desktop หรือ Notebook และสามารถใช้งานผ่าน Mobile 
Device (Smart Phone/Tablet) ส าหรับทีมหมอครอบครัว (PCC) ในการติดตาม
ดูแลผู้ป่วย/ประชาชน ในพ้ืนที่ดูแลรับผิดชอบ ซึ่งมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับระบบ
สารสนเทศโรงพยาบาล (Hospital Information System : HIS) แต่มีขนาดเล็ก 
กระทัดรัด  เหมาะสม มีความคล่องตัวและสะดวกในการใช้งาน  ภายใต้ความร่วมมือ
ของส านักสนับสนุนระบบปฐมภูมิ (สสป.) กับ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ศทส.) ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
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เกณฑ์เป้าหมาย :  
เป้าหมาย ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 
ทีม PCC ทั้งหมด 
ที่ข้ึนทะเบียน
คลินิกหมอ
ครอบครัวตาม
เกณฑ์ของ สสป.  

ทีม PCC ทั้งหมด ที่
ขึ้นทะเบียนคลินิก
หมอครอบครัวตาม
เกณฑ์ของ สสป. ปี 
2562 ใช้ app. PCC 
ในการปฏิบัติงาน  

ทีม PCC ทั้งหมด ที่
ขึ้นทะเบียนคลินิก
หมอครอบครัวตาม
เกณฑ์ของ สสป. ปี 
2563 ใช้ app. PCC 
ในการปฏิบัติงาน  

ทีม PCC ทั้งหมด ที่
ขึ้นทะเบียนคลินิก
หมอครอบครัวตาม
เกณฑ์ของ สสป. ปี 
2564 ใช้ app. PCC 
ในการปฏิบัติงาน 

ทีม PCC ทั้งหมด ที่
ขึ้นทะเบียนคลินิก
หมอครอบครัวตาม
เกณฑ์ของ สสป. ปี 
2565 ใช้ app. PCC 
ในการปฏิบัติงาน  

วัตถุประสงค์  เพ่ือให้เป็นเครื่องมือในการติดตามดูแลประชาชน ด้านการรักษาพยาบาลและ
ส่งเสริมป้องกันได้อย่างต่อเนื่อง สะดวกรวดเร็วส าหรับเจ้าหน้าที่ทีมหมอครอบครัว 
(PCC) 

 เพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์จาก Big Data และ HIS Gateway ในการให้บริการ
ข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคลอิเล็กทรอนิกส์ (PHR) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็น
ประโยชน์แก่ผู้รับบริการซึ่งเป็นเจ้าข้อมูลเอง 

 เพ่ิมช่องทางการรับบริการจากทีมแพทย์ โดยไม่ต้องมาแออัดกันในโรงพยาบาล และ
ลดระยะเวลาในการรอคอย 

 เพ่ือยกระดับการแพทย์ปฐมภูมิให้มีความทันสมัยและให้บริการได้อย่างรวดเร็ว เพิ่ม
ความพึงพอใจให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ทีม PCC (ทีมหมอครอบครัว) ทั่วประเทศ  
วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1. ศทส. สป.สธ. รายงานผลการพัฒนา App. PCC 

2. สสป. รายงานผลการทดลองใช้ App. PCC 
แหล่งข้อมูล 1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) 

2. โรงพยาบาลแม่ข่ายของทีม PCC 
3. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.) สป.สธ. 
4. ส านักสนับสนุนระบบปฐมภูมิ (สสป.) 
5. ส านักงานเขตสุขภาพ 
6. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

รายการข้อมูล 1 A = จ านวนทีม PCC ที่ใช้ Application PCC  
รายการข้อมูล 2 B = จ านวนทีม PCC ทั้งหมด ที่ข้ึนทะเบียนคลินิกหมอครอบครัวตามเกณฑ์ของ สสป. 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A / B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 4 (12 เดือน) 
เกณฑ์การประเมิน ปี 2562 :   

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
1. มีการจัดท าข้อสรุปแนว
ทางการพัฒนา 

1. มีการพัฒนา 
Application และทดสอบ

1. มีการน า Application 
PCC ไปใช้กับทีม PCC  

มีการน า Application 
ส าหรับ PPC ไปใช้ใน 
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Application PCC รายงาน
เสนอ CIO สป.สธ. ทราบ  
2. มีการคัดเลือกทีม PCC 
เป้าหมาย อย่างน้อยเขต
สุขภาพละ 1 ทีม เป็น PCC 
น าร่อง 
3. มีการจัดท า Work Shop 
การพัฒนา Application 
PCC 

ใช้งานใน PCC น าร่อง 
2. มีการรายงาน
ความก้าวหน้าในการ
พัฒนา Application PCC 
เสนอ CIO สป.สธ. ทราบ  
 

ที่ข้ึนทะเบียนคลินิก 
หมอครอบครัว ตามเกณฑ์
ของ สสป. ในปี 2562  
(ร้อยละ 50) 
2. มีการติดตามผลการใช้ 
Application PCC  
3. มีการรายงานผลการใช้ 
Application PCC พร้อม
ข้อเสนอแนะ เสนอ CIO 
สป.สธ. ทราบ  

PCC ทั้งหมด ที่ข้ึน
ทะเบียนคลินิกหมอ
ครอบครัวตามเกณฑ์
ของ สสป. ในปี 2562  
(ร้อยละ 100)  
 

วิธีการประเมินผล :  1. ตรวจสอบจากรายงานที่เสนอ CIO สป.สธ. 
2. ผลการใช้งาน Application PCC โดยการสอบถามจากทีมหมอครอบครัว (PCC) 
ที่ได้ทดลองใช้งานจริง 

เอกสารสนับสนุน :  1. แนวทางและมาตรฐานเชื่อมโยงข้อมูลผ่านตัวกลางส าหรับการเชื่อมโยงและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลส าหรับโรงพยาบาล (HIS Gateway) 
2. ผลวิเคราะห์แนวทางการใช้ Application PCC ดูแลประชาชน (PCC Platform) 
โดย สปค. 

3. คู่มือ การใช้งาน App. PCC 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 
 
 
 

Baseline data หน่วย
วัด 

ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 2560 2561 

ทีม PCC ทีม่ีการ
ใช้ App. PCC  

แห่ง - - - 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

Project Manager: 
1. นายแพทย์ไพฑูรย์  อ่อนเกตุ รองผู้อ านวยการกลุ่มภารกิจด้าน 
    การบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลก าแพงเพชร 
  โทรศัพท์ที่ท างาน :    -          โทรศัพท์มือถือ : 0931310808 
  โทรสาร :  -            E-mail : paitoongt@gmail.com 
  โรงพยาบาลก าแพงเพชร / ส านักสนับสนุนระบบปฐมภูมิ (สสป.)  
 
2. นายวสันต์  สายทอง     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
           รองผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
           การสื่อสาร สป.สธ. 
   โทรศัพท์ที่ท างาน : 025902185 ต่อ 416   โทรศัพท์มือถือ : 0816399532 
   โทรสาร : 025901215            E-mail : wasun.s@moph.go.th 
   ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.สธ. 

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล 

1. นายแพทย์ไพฑูรย์  อ่อนเกตุ รองผู้อ านวยการกลุ่มภารกิจด้าน 
    การบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลก าแพงเพชร 
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(ระดับส่วนกลาง)   โทรศัพท์ที่ท างาน :    -          โทรศัพท์มือถือ : 0931310808 
  โทรสาร :  -            E-mail : paitoongt@gmail.com 
  โรงพยาบาลก าแพงเพชร / ส านักสนับสนุนระบบปฐมภูมิ (สสป.)  
2. นายวสันต์  สายทอง     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
           รองผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
           การสื่อสาร สป.สธ. 
   โทรศัพท์ที่ท างาน : 025902185 ต่อ 416   โทรศัพท์มือถือ : 0816399532 
   โทรสาร : 025901215            E-mail : wasun.s@moph.go.th 
   ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.สธ. 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 

นางรุ่งนิภา อมาตยคง   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 
โทรศัพท์ที่ท างาน : 025901200         โทรศัพท์มือถือ : 0870276663 
โทรสาร : 025901215   E-mail : ict-moph@health.moph.go.th 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.สธ. 
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หมวด ยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 
น้้าหนัก 1 
ระดับการวัดผล อ้าเภอ 
ลักษณะ เชิงปริมาณ 
ชื่อตัวชี้วัด 28.3 ร้อยละของหน่วยงานสาธารณสุขที่มีการผลิตและเผยแพร่ข่าวด้านสาธารณสุขผ่านช่องทาง                

สื่อต่างๆตามเกณฑ์ที่ก้าหนด 
ค้านิยาม   • หน่วยงานสาธารณสุข หมายถึง โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน ส านักงานสาธารณสุข

อ าเภอและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
  • ข่าวด้านสาธารณสุข หมายถึง เอกสารข่าวที่ผลิตโดย งานประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน
สาธารณสุขในรูปของขาวประชาสัมพันธ์ หรือภาพข่าวประชาสัมพันธ์   ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการให
ความรูและค าแนะน าดานสุขภาพ นโยบายใหมของผูบริหารกระทรวงสาธารณสุข การประชาสัมพันธ
เชิงรุกตามนโยบายและยุทธศาสตรในภาพรวม / ผลงาน/กิจกรรมของหน่วยงานสาธารณสุข ทั้งใน
ภาวะปกติและภาวะวิกฤตฉุกเฉินตางๆ ไดแก การเกิดโรคระบาด โรคอุบัติใหม ภัยพิบัติ  รวมทั้งขาว
การใหขอเท็จจริงเกี่ยวกับขาวที่ปรากฏทางสื่อมวลชน และมีผลกระทบตอสุขภาพประชาชน บริการ
ทางการแพทย หรือภาพลักษณของหน่วยงานสาธารณสุข 
 • ช่องทางสื่อต่างๆ หมายถึง ช่องทางการสงขาวเพ่ือเผยแพรไปสูประชาชน ได้แก่ เว็บไซต เฟซบุก 
ทวิตเตอร์ กลุ่มไลน์ของหน่วยงาน หนังสือพิมพ์รายวัน หนังสือพิมพ์ออนไลน์  วิทยุกระจายเสียง  และ 
โทรทัศน์ เป็นต้น 

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

1. โรงพยาบาลทั่วไป/ชุมชน                                                                                                    
2. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ                                                                                   
3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

วิธีการจัดเก็บ /
แหล่งข้อมูล 

โดยก าหนดให ผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาล และส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ    
เปนผูรับผิดชอบในการจัดเก็บรวบรวมขอมูลผลงานการผลิตและเผยแพร่ข่าวด้านสาธารณสุขของ
หน่วยงานในสังกัด ผ่านช่องทางสื่อต่างๆตามเกณฑ์ที่ก าหนด                

ระยะเวลาในการ
ประเมิน 

ทุก 6 เดือน (ไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 4) 
 

สูตรค้านวณ
ตัวช้ีวัด 

A = จ านวนหน่วยงานสาธารณสุขที่มีการผลิตและเผยแพร่ข่าวด้านสาธารณสุขผ่านช่องทางสื่อต่างๆ 
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
B = จ านวนหน่วยงานสาธารณสุขทั้งหมด 
(A/B) x 100  
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เกณฑ์การให้
คะแนน 

การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถของหน่วยงานสาธารณสุขในการผลิตและเผยแพร่ข่าว
ด้านสาธารณสุขผ่านช่องทางสื่อต่างๆ ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ( โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ ต้องมีการผลิตและเผยแพร่ข่าวด้านสาธารณสุขอย่างน้อย 4 ข่าว/เดือน , 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  ต้องมีการผลิตและเผยแพร่ข่าวด้านสาธารณสุขอย่างน้อย 2 ข่าว/
เดือน ) เปรียบเทียบกับจ านวนหน่วยงานสาธารณสุขทั้งหมด 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
1       ร้อยละ 50-59   
2 ร้อยละ 60-69 
3 ร้อยละ 70-79 
4 ร้อยละ 80-89 
5  ร้อยละ 90-100 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ     

งานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 

ผู้ก้ากับตัวช้ีวัด นายไกรวุฒิ  บุตตะ                    โทร 097 2161676      
ผู้รับผิดชอบการ
รายงานผลการ
ด้าเนินงาน  

1.นายธีระพงษ์  หลักทอง             โทร 08 3831 1961 
2.นายชาญวุฒิ  ค ามอญ               โทร 09 4291 3383 
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ตัวช้ีวัดที่ 29 : ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการการเงินของหน่วยบริการสุขภาพ 
หมวด  Governance Excellence (ยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล) 
แผนที่ 13. การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ 
โครงการที่ 2. โครงการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง 
ระดับการ
แสดงผล 

หน่วยบริการ  

ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน 
ค านิยาม หน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน หมายถึง หน่วยบริการสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุขที่มีวิกฤติทางการเงิน ตามหลักเกณฑ์การคิดวิกฤติทางการเงินระดับ 7 (Risk Scoring) ดังนี้ 
ประเภทดัชนีชี้วัด น้ าหนักความรุนแรง 

ของความเสี่ยง (Risk 
Score) 

ค าอธิบาย 

1. กลุ่มแสดงความคล่อง 
ตามสภาพสินทรัพย์ 

 กลุ่มแสดงความคล่องสภาพ 
สินทรัพย์ 

1.1 CR < 1.5 1 CR = สินทรัพย์หมุนเวียน /หนี้สิน 
หมุนเวียน 

1.2 QR < 1.0 1 QR = เงินสด รายการเทียบเท่าเงิน 
สดและลูกหนี้ /หนี้สินหมุนเวยีน 

1.3 Cash < 0.8 1 Cash Ratio = เงินสดและรายการ 
เทียบเท่าเงินสด /หนี้สินหมุนเวียน 

2. กลุ่มแสดงความมั่นคง 
ทางการเงิน 

 กลุ่มแสดงความม่ันคงทางการเงิน 
 

2.1 แสดงฐานะทาง 
การเงิน (ทุนหมุนเวียน) 
NWC < 0 

1 เงินทุนหมุนเวียน = สินทรัพย์ 
หมุนเวียน หัก หนี้สินหมุนเวียน 

2.2 แสดงฐานะจากผล 
ประกอบการ (รายได้สูง/ต่ า 
กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ) NI < 0 

1 ผลประกอบการสุทธิ = รายได้ - 
ค่าใช้จ่าย 

3. กลุ่มแสดงระยะเวลาเข้าสู่
ปัญหาการเงินรุนแรง มี 2 มิต ิ

 กลุ่มแสดงระยะเวลาเข้าสู่ปัญหา 
การเงิน 

3.1 มิต ิNWC หรือทุน 
หมุนเวียน ที่เพียงพอรับภาระ
การขาดทุนเฉลี่ยต่อเดือน (กรณ ี
NWC เป็นบวก & มี NI ติดลบ) 

 กลุ่มแสดงเข้าสู่ปัญหาการเงินรุนแรง 
สามารถดูได้ทั้ง 2 มิต ิ

a) ระยะเวลาทุนหมุนเวียนอาจ
หมด > 6 เดือน 

0 เนื่องจากทั้ง 2 มิต ิมีผลกระทบต่อ 
ความอยู่รอดของหน่วยบริการ 

b) ระยะเวลาทุนหมุนเวียนอยู่
ได้ > 3 เดือนไม่เกิน 6 เดือน 

1 * กรณีมีทุนหมุนเวียนคงเหลือ แต่มี 
ผลการด าเนินงานขาดทุน หรือ 
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c) ระยะเวลาทุนหมุนเวียนอยู่
ได้ < หรือ = 3 เดือน 

2  

3.2 มิต ิผลก าไรจากการ
ด าเนินการ เพียงพอกับภาระ
หนี้สินหมุนเวียน 
(กรณี NWC ติดลบ & มี NI 
เป็นบวก) 

  

a) ผลก าไรสามารถปรับ NWC 
เป็นบวก > 6 เดือน 

2 * กรณีมีก าไรจากผลการด าเนินงาน 
แต่ขาดเงินทุนหมุนเวียน 

b) ผลก าไรสามารถปรับ NWC 
เป็นบวก > 3 เดือนไม่เกิน 6 
เดือน 

1  

c) ผลก าไรสามารถปรับ NWC 
เป็นบวก < หรือ = 3 เดือน 

0  

3.3 กรณี NWC ติด 
บวก & มี NI เป็นบวก 

0  

3.4 กรณี NWC ติดลบ 
& มี NI เป็นลบ 

2  

            การประเมินสถานะการเงินจะประเมินทุกสิ้นไตรมาส โดยก าหนดให้หน่วยบริการที่ได้ 7 
คะแนน มีความเสี่ยงทางการเงินสูงสุด 
           ทั้งนี ้ระบบข้อมูลบัญชีของหน่วยบริการที่ดีมีคุณภาพ มีส่วนส าคัญท่ีท าให้ผลการประเมิน
สถานะทางเงินมีความถูกต้อง และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพจะช่วยแก้ไขปัญหาภาวะวิกฤติทาง
การเงินที่เกิดข้ึนได้ 
การขับเคลื่อนการเงินการคลังปี 2562 
1. มาตรการในการขับเคลื่อนการเงินการคลัง 
: บทบาทของเขต จังหวัด และ หน่วยบริการ 
: แผนงาน/กิจกรรม 
: ผลผลิต/ผลลัพธ ์
2. การบริหารและก ากับแผนการเงิน (PlanFin) 
3. เครื่องมือในการด าเนินงานการพัฒนาประสิทธิภาพ ระบบการก ากับและรายงาน 
มาตรการ 
มาตรการที่ 1 : การจัดสรรเงินอย่างเพียงพอ (Sufficient Allocation) 
มาตรการที่ 2 : พัฒนาการบริหารระบบบัญชี (Accounting Management) 
มาตรการที่ 3 : พัฒนาศักยภาพบริหารด้านการเงินการคลังแก่เครือข่ายและ 
บุคลากร (Network & Capacity Building) 
มาตรการที่ 4 : สร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการ (Efficient Management) 
มาตรการที่ 5 : ติดตาม ก ากับ เครื่องมือประสิทธิภาพทางการเงิน (Monitoring Management) 
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มาตรการขับเคลื่อน แนวทางการด าเนินงาน เป้าหมาย 
มาตรการที่ 1: 
การจัดสรรเงินอย่าง 
เพียงพอ (Sufficient 
Allocation) 

1.1 พัฒนาต้นแบบการจ่าย 
แบบมุ่งเน้นคุณค่า (Value-based 
Payment) ใน DM, HT 
 
 
 
1.2 จัดท าแผนทางการเงิน 
ที่มีคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
1.3 พัฒนาประสิทธิภาพของระบบ
การจัดสรรเงินให้กับหน่วยบริการ 
มีรายได้เพียงพอกับค่าใช้จ่าย 

1.1 มีต้นแบบการจ่ายแบบ 
มุ่งเน้นคุณค่า (Value-based 
Payment) ในโรคเบาหวานและความ 
ดันโลหิตสูง 
ค่าเป้าหมาย : ข้อเสนอ 
การเตรียมแผนใช้งานจริง 
1.2 ร้อยละ ของหน่วยบริการ 
มีแผนทางการเงิน (Planfin) ที่มีความ 
ครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์* 
*การตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง 
สมบูรณ์ ตามเกณฑ์ที่ส่วนกลางก าหนด 
ค่าเป้าหมาย : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 
ผลการด าเนินงานปี 2562 : ไตรมาส 1 
ร้อยละ 100 ไตรมาส 3 ร้อยละ 100 
1.3 ร้อยละของหน่วยบริการ 
มีรายได้ ≥ ค่าใช้จ่าย 
(รายได้ไม่รวมงบลงทุนและค่าใช้จ่าย 
ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัด 
จ าหน่าย) โดยประเมินจากแผน 
ประมาณการรายได้และควบคุม 
ค่าใช้จ่ายที่หน่วยบริการด าเนินการส่ง
และผ่านการตรวจสอบความครบถ้วน 
ถูกต้อง สมบูรณ์ ค่าเป้าหมาย : ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 90 ผลการด าเนินงานปี 
256 รอบท่ี 1 วันที่ 1 ตุลาคม 2561  
ร้อยละ 93 รอบท่ี 2 วันที่ 30 เมษายน 
2562 ร้อยละ 94 

มาตรการ 2:
พัฒนาการ 
บริหารระบบบัญชี
(Accounting 
Management) 

2.1 พัฒนาการบริหารระบบ 
บัญชีให้ได้มาตรฐาน 
 
 
 
2.2 น าเกณฑ์การประเมิน 
คุณภาพบัญชีมา 
ประเมินความถูกต้อง 
ของข้อมูล 
 

2.1 ร้อยละของหน่วยบริการที่ผ่าน
เกณฑ์ที่การตรวจสอบงบทดลอง 
เบื้องต้นจากระบบอิเล็กทรอนิคส์ 
ผลงานไตรมาสที่ 3/61 ร้อยละ 88.4 
ค่าเป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 95 
2.2 ร้อยละของหน่วยเบิกจ่ายที่มีบัญชี
เงินสด เงินฝากธนาคาร ตามเกณฑ์การ 
ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของ 
กรมบัญชีกลาง (186 แห่ง) ค่าเป้าหมาย 
: ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 



187 

2.3 พัฒนาการรับ – จ่ายเงินภาครัฐ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment 
ภาครัฐ) 

2.3 ร้อยละของหน่วยเบิกจ่าย 
ด าเนินการจ่ายเงิน รับเงิน และน าเงิน 
ส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(KTB CorporateOnline) 
ค่าเป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 

มาตรการ 3: พัฒนา 
ศักยภาพบริหารด้าน 
การเงินการคลังแก่ 
เครือข่ายและบุคลากร 
(Network 
&Capacity 
Building) 

3.1 พัฒนาศักยภาพบริหาร 
ด้านการเงินการคลังแก่ผู้เข้าสู่
ต าแหน่ง ผอ.รพท./ รพช. 
 
 
 
3.2 พัฒนาศักยภาพบริหาร 
ด้านการเงินการคลังแก่ผู้ด ารง
ต าแหน่งบริหาร ( ผอ.รพ.) 
 
3.3 พัฒนาศักยภาพบริหาร 
ด้านการเงินการคลังแก่ CFO ระดับ
จังหวัด 
 
3.4 พัฒนาศักยภาพบริหาร 
ด้านการเงินการคลังแก่เครือข่ายและ
บุคลากรด้านการเงินการคลัง 
 
 
 
3.5 พัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบ
ภายใน ตามมาตรฐาน CGIA 

3.1 ผู้บริหารด้านการเงินการ 
คลังได้รับการพัฒนาศักยภาพด้าน
การเงินการคลัง เพ่ือเข้าสู่ต าแหน่ง 
ผอ.รพท./ รพช. 
ค่าเป้าหมาย : รายงานการประเมินผล
การฝึกอบรม 
3.2 ผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร 
(ผอ.รพ.) ตามกลุ่มเป้าหมาย ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพด้านการเงินการคลัง 
ค่าเป้าหมาย : รายงานการประเมินผล
การฝึกอบรม 
3.3 CFO ระดับจังหวัด ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพด้านการเงินการคลัง 
ค่าเป้าหมาย : รายงานการประเมินผล
การฝึกอบรม 
3.4 เครือข่ายและบุคลากรด้านการเงิน
การคลังได้รับการพัฒนาศักยภาพด้าน
การเงินการคลัง 
ค่าเป้าหมาย : รายงานการประเมินผล
การฝึกอบรม 
3.5 ร้อยละของผู้ตรวจสอบ 
ภายใน ได้รับการพัฒนาศักยภาพตาม
มาตรฐาน CGIA 
ค่าเปา้หมาย : ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

มาตรการที่ 4: สร้าง 
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ 
(Efficient 
Management) 

4.1 พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ
ร่วม(Merging) 

4.1พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการร่วม 
1) บริหารจัดการร่วม(Administrative 
merging) 
2) ให้บริการร่วม(Service merging) 
3) ใช้ระบบสนับสนุนร่วม (Support 
merging) 
ค่าเป้าหมาย :ประเมินผล 
ความส าเร็จไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
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มาตรการ 5: ติดตาม 
ก ากับ เครื่องมือ 
ประสิทธิภาพทาง
การเงิน (Monitoring 
Management) 

5.1 ควบคุมก ากับ โดยเปรียบเทียบ
แผนการเงินกับผลการด าเนินงาน 
 
 
5.2 ควบคุมก ากับ โดยเกณฑ์
ประสิทธิภาพทางการเงิน (7 plus 
efficiency) 
 
 
 
5.3 ควบคุมก ากับ ด้วยเกณฑ์
ประเมินต้นทุนผู้ป่วยนอก และผู้ป่วย
ใน (Unit cost) 
 
 
5.4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
หน่วยบริการ ด้วยการตรวจสอบ
ภายในและควบคุมภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.5 เฝ้าระวัง ติดตามประเมินผล 
ความเพียงพอของการจัดสรรเงิน
ให้กับหน่วยบริการ 

5.1 ร้อยละของหน่วยบริการมีผลต่าง
ของแผนและผลไม่เกิน ร้อยละ 5  
ค่าเป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 
 
5.2 ร้อยละของหน่วยบริการ 
ที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน ≥ 5ตัว (ระดับ 
Grade B, A-, A) จากเกณฑ์ 
ประสิทธิภาพทางการเงิน 
(7 Plus Efficiency) 
ค่าเป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 65 
5.3 ร้อยละของหน่วยบริการมีสัดส่วน
ของต้นทุนผู้ป่วยนอก และต้นทุน 
ผู้ป่วยใน ไม่เกินค่ากลางของหน่วย
บริการในกลุ่มระดับเดียวกัน 
ค่าเป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
5.4 ร้อยละ ของหน่วยบริการ สป.สธ. 
ผ่านเกณฑ์ประเมินการตรวจสอบภาย 
ใน และควบคุมภายใน 
- ร้อยละของหน่วยบริการ สป.สธ. 
ผ่านเกณฑ์ประเมินการควบคุมภายใน
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 5 มิติ 
ค่าเป้าหมาย : หน่วยบริการ สป.สธ. 
ผ่านเกณฑ์ประเมินการ 
ควบคุมภายใน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
- ร้อยละของหน่วยบริการ ได้รับการ 
ตรวจสอบงบการเงินตามเป้าหมาย 
- รพท. =100% 
- รพช. = 25% ค่าเป้าหมาย : หน่วย 
บริการ สป.สธ. ผ่านเกณฑ์ประเมินการ
ควบคุมภายใน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80  
5.5 มีรายงานผลการวิเคราะห์ด้าน
การเงินการคลัง (Standard Report) 
ระดับหน่วยบริการ จังหวัด  
ค่าเป้าหมาย : วิกฤตการเงิน ระดับ 7 
ของหน่วยบริการไม่เกิน ร้อยละ 4 

 เกณฑ์เป้าหมาย : 
ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 ปีงบประมาณ 65 

4 2 0 0 
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วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือเป็นเกณฑ์มาตรฐานส าหรับการประเมินสภาพคล่องและเฝ้าระวังภาวะวิกฤติทางการเงิน 
2. เป็นข้อมูลส าหรับน าไปสู่การการจัดสรรทรัพยากรสุขภาพให้เกิดความเป็นธรรม 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล การวิเคราะห์จากรายงานการเงินของหน่วยบริการที่ส่งส่วนกลาง (กองเศรษฐกิจสุขภาพ 
และหลักประกันสุขภาพ) รายไตรมา 

แหล่งข้อมูล กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ 
รายการข้อมูล 1 A = จ านวนหน่วยบริการสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ประสบภาวะวิกฤติ 

ทางการเงิน 
รายการข้อมูล 2 B = จ านวนหน่วยบริการสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมด (หน่วย 

บริการที่จัดส่งรายงานงบทดลอง) 
สูตรค านวณตัวชี้วัด (A/B) x 100 
ระยะเวลา
ประเมินผล 

ไตรมาส 1, 2, 3 และ 4 

เกณฑ์การประเมิน :ปี 2562: 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 

ร้อยละของหน่วยบริการ 
ประสบภาวะวิกฤติทาง 
การเงิน ไม่เกินร้อยละ 4 

ร้อยละของหน่วยบริการ 
ประสบภาวะวิกฤติทาง 
การเงิน ไม่เกินร้อยละ 4 

ร้อยละของหน่วยบริการ 
ประสบภาวะวิกฤติทาง 
การเงิน ไม่เกินร้อยละ 4 

ร้อยละของหน่วยบริการ 
ประสบภาวะวิกฤติทาง 
การเงิน ไม่เกินร้อยละ 4 

 
หน่วยงานประมวลผลและ 
จัดท าข้อมูล 

กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล 
การด าเนินงาน 

1. นายนิยม  ไชยอรรจนาภรณ์  หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
โทรศัพท์ที่ท างาน : 0 4552 3250   โทรศัพท์มือถือ : 08 9717 0933 
โทรสาร : E-mail : niyom.c13@gmail.com 
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ตัวช้ีวัดที ่30 : ระดับความส าเร็จของการพัฒนางานวิจัย/R2R หรือนวัตกรรมของหน่วยงานสาธารณสุข 
น้ าหนัก : 3 

ชื่อตัวชี้วัด ระดับความส าเร็จของการพัฒนางานวิจัย/R2R หรือนวัตกรรมของหน่วยงานสาธารณสุข 
ค านิยาม    ระดับความส าเร็จของการพัฒนางานวิจัยฯ หมายถึง ระดับความส าเร็จของการด าเนนนการ

ศึกษาวนจัยทางด้านสุขภาพของบุคลากรสาธารณสุขที่สามารถผลนตผลงานวนชาการท่ีมีคุณภาพ และ
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้  
   หน่วยงานสาธารณสุข หมายถึง หน่วยงานสาธารณสุข สังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
อ านาจเจรนญ ได้แก่ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ และ
โรงพยาบาลส่งเสรนมสุขภาพต าบล 
   ผลงานวิจัย/R2R หรือนวัตกรรม หมายถึง ผลงานวนจัย/R2R หรือนวัตกรรม ทีบุ่คลากรด าเนนนการ
ในพ้ืนที่ที่รับผนดชอบ และเป็นผลงานที่ด าเนนนการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2562 
   เป้าหมายผลงานวิจัย/R2R หรือนวัตกรรม โรงพยาบาลทั่วไป 5 เรื่อง โรงพยาบาลชุมชน 3 เรื่อง 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 1 เรื่อง โรงพยาบาลส่งเสรนมสุขภาพต าบล 1 เรื่อง ศูนย์แพทย์ฯ 1 เรื่อง 
   ผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพที่ให้หน่วยงานต่างๆ น าไปใช้ประโยชน์ หมายถึง ผลงานทีม่ีการ
ด าเนนนการแล้วเสร็จ รวมถึงท่ีได้น าเสนอในเวทีวนชาการ ในปี 2561 แล้วนับจ านวนการน าไปใช้
ประโยชน์ในปี 2562 กรณีท่ีน าไปใช้มากกว่า 1 ครั้ง ให้นับการใช้ประโยชน์ได้เพียงครั้งเดียว  
   ประเภทของการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย/R2R ด้านสขุภาพ มีดังนี้ 
    1. เชนงเศรษฐกนจและพาณนชย์ ได้แก่ ได้รับหนังสือหรือหลักฐาน เพ่ือเจราจาธุรกนจ มีการซื้อขาย
เทคโนโลยีระหว่างนักวนจัยและผู้น าไปใช้ประโยชน์ การจดลนขสนทธน์ผลนตภัณฑ์จากผลงานวนจัย 
    2. เชนงวนชาการ ได้แก่ การอ้างอนงผลงานวนจัยที่ตีพนมพ์ในวารสารวนชาการระดับประเทศ และหรือ
ระดับนานาชาตน 
    3. เชนงนโยบาย หมายถึง จ านวนผลงานวนจัย/R2R ด้านสุขภาพ ที่น าไปประกอบการตัดสนนใจ    
ในการบรนหาร และการก าหนดเป็นนโยบาย มาตรการ แนวทางส าคัญ ในการพัฒนาด้านส่งเสรนม 
รักษา ป้องกัน ฟ้ืนฟูสภาพ และคุ้มครองผู้บรนโภค โดยมีหลักฐานแสดงประกอบการน าไปใช้ 
    4. เชนงการพัฒนาสังคมและชุมชน โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ได้จากงานวนจัยในกลุ่มเป้าหมาย 
ที่ก าหนด เช่น อบรม คู่มือ แผ่นพับ โปสเตอร์ เว็บไซด์ฯ 
 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : ก าหนดเป็นระดับความส าเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ 
พนจารณาจากความก้าวหน้าของระดับการด าเนนนงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้ 

คะแนน 
ระดับความส าเร็จ (Milestone) 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
5      
4      
3      
2      
1      
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เงื่อนไข : รายละเอียดการด าเนนนงาน 
เกณฑ์เป้าหมาย 
รอบท่ี 1 

ระดับ เกณฑ์ประเมิน 
1 1.1 มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาวนชาการระดับอ าเภอ 

1.2 มีการประชุมคณะกรรมการฯ มากกว่า 1 ครั้ง 
2 หน่วยงานสาธารณสุขมีโครงร่างการวนจัย ร้อยละ 50 - 75 
3 หน่วยงานสาธารณสุขมีโครงร่างการวนจัย ร้อยละ 76 - 85 
4 4.1 หน่วยงานสาธารณสุขมีโครงร่างการวนจัย ร้อยละ 86 – 99 

4.2 มีการเผยแพร่ผลงานวนจัย/R2R ด้านสุขภาพให้หน่วยงานต่างๆ น าไปใช้ประโยชน์     
  ≤ ร้อยละ 50 ของจ านวนผลงานปี 2561 

5 5.1 หน่วยงานสาธารณสุขมีโครงร่างการวนจัย ร้อยละ 100 
5.2 มีการเผยแพร่ผลงานวนจัย/R2R ด้านสุขภาพให้หน่วยงานต่างๆ น าไปใช้ประโยชน์     
  มากกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนผลงานปี 2561 

เกณฑ์เป้าหมาย 
รอบท่ี 2 

ระดับ เกณฑ์ประเมิน 
1 หน่วยงานสาธารณสุขมีผลงานวนจัย/R2R หรือนวัตกรรม ≤ ร้อยละ 80 
2 หน่วยงานสาธารณสุขมีผลงานวนจัย/R2R หรือนวัตกรรม ร้อยละ 81 - 99 
3 3.1 หน่วยงานสาธารณสุขมีผลงานวนจัย/R2R หรือนวัตกรรม ร้อยละ 100 

3.2 มีการเผยแพร่ผลงานวนจัย/R2R ด้านสุขภาพให้หน่วยงานต่างๆ น าไปใช้ประโยชน์     
  ≥ ร้อยละ 85 ของจ านวนผลงานปี 2561 

4 4.1 จัดให้มีเวทีวนชาการระดับอ าเภอ 
4.2 ผลงานวนจัย/R2R หรือนวัตกรรม ได้รับคัดเลือกน าเสนอในระดับจังหวัด/เขต/
ภาค/ประเทศ/ต่างประเทศ ≥ร้อยละ 50 ของหน่วยงาน 

5 ได้รับรางวัลระดับจังหวัด (ยกเว้นรางวัลชมเชย)/เขต/ภาค/ประเทศ/ต่างประเทศ 
วิธีจัดเก็บข้อมูล 1. เอกสารบทคัดย่อผลงานวนชาการระดับจังหวัด/เขต/ภาค/ประเทศ/ต่างประเทศ ปี 2562 

2. แจงนับโครงร่างการวนจัย/เอกสารรูปเล่มผลงานวนจัย/R2R หรือนวัตกรรม ในปีงบประมาณ 2562 
3. ใบประกาศ หรือโล่หร์างวัล 
4. แฟ้มหลักฐานการน าไปใช้ประโยชน์ 
5. การนนเทศตนดตามประเมนนผล 

แหล่งข้อมูล 1. คปสอ. 
2. งานวนจัยและพัฒนา ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจรนญ                

รายการข้อมูล 1  A = จ านวนหน่วยงานสาธารณสุขในแต่ละอ าเภอทีม่ีโครงร่างวนจัย/มีผลงานวนจัย/R2R หรือนวัตกรรม 
C = จ านวนผลงานวนจัย/R2R ด้านสุขภาพท่ีให้หน่วยงานต่างๆ น าไปใช้ประโยชน์ 

รายการข้อมูล 2 B = จ านวนหน่วยงานสาธารณสุขในแต่ละอ าเภอ 
D = จ านวนผลงานวนจัย/R2R ด้านสุขภาพท้ังหมดในปี 2561 (ฐานข้อมูล Ranking รอบ2/2561) 

สูตรค านวณ
ตัวช้ีวัด 

A x 100      C x 100       
   B               D 

ระยะเวลา
ประเมิน 

2 รอบ (ไตรมาส 2 และ 4) 

ผู้รับผิดชอบ งานวนจัยและพัฒนา ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจรนญ 
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ตัวช้ีวัด 1. นางแคทรียา รัตนเทวะเนตร นักวนเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพนเศษ 
โทรศัพท์ : 095-6055898 
2. นายเอกชัย  อนนหงษา  นักวนชาการสาธารณสุขช านาญการ 
โทรศัพท์ : 094-3105257 
3. นางเอ้ืองอรุณ สมนึก นักวนชาการสาธารณสุขปฏนบัตนการ 
โทรศัพท์ : 063-1916645 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ  
(จ านวน 4 ตัวชี้วัด) 
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ตัวช้ีวัดที่ 31 : ระดับความส าเร็จของการสร้างและใช้ธรรมนูญสุขภาพประชาชน 
ตัวช้ีวัด ต าบลต้นแบบขับเคลื่อนการใช้ธรรมนูญสุขภาพประชาชนต าบล 

ประจ าปี 2562 
ค านิยาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต าบลต้นแบบขับเคลื่อนการใช้ธรรมนูญสุขภาพประชาชนต าบล  
ประจ าปี 2562  หมายถึง ต าบลที่มีกระบวนการสร้างและใช้“ธรรมนูญสุขภาพ
ต าบล” ทีเ่กิดจากการที่คนในชุมชนหลากหลายกลุ่ม หลายองค์กร /หน่วยงาน /
เครือข่าย ในต าบลได้เข้ามาร่วมกันคิด ร่วมกันท า ร่วมกันติดตามประเมินผล และ
ได้รับประโยชน์จากการท างานร่วมกัน  ตามหลักการแนวคิด “การพึ่งตนเอง
ระดับบคุคล  ระดับครอบครัว และระดับชุมชน”  มีมาตรการทางสังคมร่วมกัน    

 

ในปี 2560 – 2561   จ านวน  28  ต าบล จังหวัดอ านาจเจริญ โดย
นายแพทย์ประภาส  วีระพล  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ  
ก าหนดเป็น PA  Ranking  และในปี2562 ก าหนดเป็นเป้าหมายที่จะสร้าง
ต้นแบบการขับเคลื่อน ธรรมนูญประชาชนต าบล  ดังนี้ 

อ าเภอ 

ต าบลต้นแบบขับเคลื่อนธรรมนูญประชาชน ปี2562 
Ranking ความต่อเนื่อง
ต าบลท่ีสร้างและใช้ฯ  

28  ต าบล 

Ranking ต าบล
ต้นแบบ 

15  ต าบล 
เมืองอ านาจเจริญ (1)ต.นายม (2)ต.หนองมะแซว 

(3)ต.สร้างนกทา (4)ต.โนนโพธิ์ 
(5)ต.นาผือ   (6)ต.ปลาค้าว  
(7)ต.ห้วยไร่ 

(1)ต.นายม  
(2)ต .ส ร้ า งนกทา 
(3)ต.โนนโพธิ์ 
 

ชานุมาน (1)ต.ป่าก่อ (2)ต.โคกก่ง (1)ต.ป่าก่อ 
(2)ต.โคกก่ง 

ปทุมราชวงศา (1)ต.ห้วย (2)ต.นาป่าแซง 
(3)ต.ลือ (4)ต.หนองข่า 

(1)ต.ห้วย  
(2)ต.นาป่าแซง 
 

พนา (1)ต.พนา (2)ต.ไม้กลอน 
(3)ต.จานลาน 

(1)ต.ไม้กลอน 
(2)ต.จานลาน 

เสนางคนิคม (1)ต.เสนางคนิคม (2)ต.หนอง
สามสี  (3)ต.นาเวียง 
 (4)ต.ไร่สีสุก  (5)ต.โพนทอง 
(6)ต.หนองไฮ 

(1)ต.เสนางคนิคม 
(2)ต.โพนทอง  

หัวตะพาน (1)ต.สร้ างถ่อใน (2)ต. โพน
เมืองน้อย  (3)ต.ค าพระ  
(4)ต.หัวตะพาน 

(1)ต . ส ร้ า ง ถ่ อ ใ น 
(2)ต.โพนเมืองน้อย  

ลืออ านาจ (1)ต.เปือย 
 (2)ต.ไร่ขี 

(1)ต.เปือย  
(2)ต.ไร่ขี  
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ค านิยาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พื้นที่เป้าหมาย ปี 2562  จ านวน  28  ต าบลต้องขับเคลื่อนเป็นรูปธรรม  
และต้องมี ต าบลต้นแบบ  อ าเภอละ 2 ต าบลยกเว้น อ าเภอเมือง 3  ต าบล  

   1) Ranking ความต่อเนื่องต าบลประกาศ/ใช้/ขับเคลื่อนธรรมนูญ
ประชาชน 28 ต าบล 

   2) Ranking ต าบลต้นแบบ ขับเคลื่อนธรรมนูญประชาชน 15 ต าบล 
(ต าบลต้นแบบ  อ าเภอละ 2 ต าบลยกเว้น อ าเภอเมือง 3  ต าบล) 

การประเมินผล  2  รอบ 5 คะแนน 
   1) Ranking ความต่อเนื่องต าบลประกาศ/ใช้/ขับเคลื่อนธรรมนูญ

ประชาชน 28 ต าบล  โดยใช้กระบวนการ TPARR 
        T=Team work  มีทีมสุขภาพระดับต าบลท่ีมีศักยภาพ (1คะแนน) 
             มีการสร้างและพัฒนาทีมเครือข่ายสุขภาพต าบล โดยก าหนด
เป้าหมายของการพัฒนาทีมร่วมกัน และบทบาทของแต่ละภาคส่วนที่ชัดเจน 
        P=Plan มีการจัดท าแผนธรรมนูญต าบลแบบมีส่วนร่วม(1คะแนน) 
             1.มีแผนสอดคล้องกับปัญหาจากธรรมนูญ/ ODOP /OTOP  
             2.มีวาระร่วมทั้งต าบล อย่างน้อย 1  ประเด็น สอดคล้องกับปัญหา 
จากธรรมนูญ/ ODOP /OTOP 

อ าเภอ วาระอ าเภอ โครงการ 3 ดี 
เมืองอ านาจเจริญ 1.พัฒนาเด็กปฐมวัย  

2.อุบัติเหตุจราจร 3.งานบุญ
ปลอดเหล้า/การพนัน 

1.ป ล อ ด ภั ย จ า ก
อุบัติเหตุ 
2.ปลอดอบายมุข 
(สุรา การพนัน) 
3.ปลอดขยะ 

ชานุมาน 1.พัฒนาเด็กปฐมวัย  
2.คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  
3.เกษตรปลอดภัย ลดการใช้
สารเคมี 

ปทุมราชวงศา 1.พัฒนาเด็กปฐมวัย 2.ขยะ
และสิ่งแวดล้อม 3.อุบัติเหตุ
จราจร  4.คุ้มครองผู้บริโภค
ด้านสาธารณสุข 

พนา 1.พัฒนาเด็กปฐมวัย 2.อาหาร
ปลอดภัย 3.การออกก าลังกาย 

เสนางคนิคม 1.พัฒนาเด็กปฐมวัย 2.ขยะ
และสิ่งแวดล้อม 3.อาหาร
ปลอดภัย 
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อ าเภอ วาระอ าเภอ โครงการ 3 ดี 

หัวตะพาน 1.พัฒนาเด็กปฐมวัย 2.เกษตร
ปลอดภัย ลดการใช้สารเคมี 
3. การป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

1.ป ล อ ด ภั ย จ า ก
อุบัติเหตุ 
2.ปลอดอบายมุข 
(สุรา การพนัน) 
3.ปลอดขยะ ลืออ านาจ 1.พัฒนาเด็กปฐมวัย 2.ขยะ

และสิ่งแวดล้อม 3.ลืออ านาจ
เมืองสมุนไพร 

 
            3.มีระบบข้อมูล ของวาระร่วมทั้งต าบลจากธรรมนูญ/ ODOP /OTOP 
            4.มีการระดมทุน จากแหล่งต่างๆ 
       A = Activity มีการจัดกิจกรรมหรือบริการสุขภาพตาม  วาระร่วมต าบล
(1คะแนน) 
            1.มีมาตรการทางสังคมเชิงบวก เชิงข้อบังคับ ของชุมชน มีผลต่อการ
ปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 
           2.ชุมชน/ท้องถิ่น/อสม.นักจัดการสุขภาพชุมชน/ภาคีเครือข่าย เป็นพลัง
ส าคัญขับเคลื่อนแผน OTOP เพ่ือการดูแลสุขภาพ และแก้ไขปัญหาตามบริบท
ของพ้ืนที่ 
           3.มีการด าเนินการตามแผนอย่างต่อเนื่อง เป็นรูปธรรม 

 R = Result มีผลลัพธ์การด าเนินงาน (1.5 คะแนน) 
       1.ผลการด าเนินงานตามวาระร่วมต าบล   
       2.หมู่บ้านผ่านหมู่บ้านจัดการสุขภาพ   ร้อยละ 80 
       3.ต าบลผ่านต าบลจัดการคุณภาพชีวิต   ระดับดี  ขึ้นไป 
    2) Ranking ต าบลต้นแบบ ขับเคลื่อนธรรมนูญประชาชน 15 ต าบล 

(ต าบลต้นแบบ  อ าเภอละ 2 ต าบลยกเว้น อ าเภอเมือง 3  ต าบล) 
       เพ่ิมเติมคือ 
      1.ต าบลผ่านต าบลจัดการคุณภาพชีวิต   ระดับดีเยีย่ม 
      2.มีการระดมทุนจากกองทุนสุขภาพต าบล  /ประเมินกองทุนสุขภาพอยู่

ในระดับ A 
 

R = Report รายงานความก้าวหน้า/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (0.5คะแนน) 
      1.รายงานผลความก้าวหน้า 
      2. มีการจัดท าสรุปผลงาน เป็นรูปเล่มใน 15 ต าบลต้นแบบ 

เกณฑ์เป้าหมาย 
 
 
 

พื้นที่เป้าหมาย ปี 2562  จ านวน  28  ต าบลต้องขับเคลื่อนเป็นรูปธรรม  
และต้องมี ต าบลต้นแบบ  อ าเภอละ 2 ต าบลยกเว้น อ าเภอเมือง 3  ต าบล  

      1) Ranking ความต่อเนื่องต าบลประกาศ/ใช้/ขับเคลื่อนธรรมนูญ
ประชาชน 28 ต าบล 
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   2) Ranking ต าบลต้นแบบ ขับเคลื่อนธรรมนูญประชาชน 15 ต าบล 
(ต าบลต้นแบบ  อ าเภอละ 2 ต าบลยกเว้น อ าเภอเมือง 3  ต าบล) 
        T=Team work  มีทีมสุขภาพระดับต าบลท่ีมีศักยภาพ (1คะแนน) 
         P=Plan มีการจัดท าแผนสุขภาพต าบลแบบมีส่วนร่วม(1คะแนน) 
         A = Activity มีการจัดกิจกรรมหรือบริการสุขภาพตาม  วาระร่วมต าบล
(1คะแนน) 
         R = Result มีผลลัพธ์การด าเนินงาน (1.5 คะแนน) 

     R = Report รายงานความก้าวหน้า/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (0.5คะแนน) 
กรณีอ าเภอที่เป้าหมายมากกว่า 1 ต าบล ใช้ค่าเฉลี่ย (เป็นค่าความยาก) 

คะแนน ranking 1 2 3 4 5 

ค่าเฉลี่ย 0.10-
1.00 

1.01-
2.00 

2.01-
3.00   

3.01-
4.00   

4.01-
5.00   

 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย       1) Ranking ความต่อเนื่องต าบลประกาศ/ใช้/ขับเคลื่อนธรรมนูญ
ประชาชน 28 ต าบล 

   2) Ranking ต าบลต้นแบบ ขับเคลื่อนธรรมนูญประชาชน 15 ต าบล 
(ต าบลต้นแบบ  อ าเภอละ 2 ต าบลยกเว้น อ าเภอเมือง 3  ต าบล) 
 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1.ประเมินการพัฒนาตามกระบวนการ TPARR 
2.การประเมิน  หมู่บ้านจัดการ  และประเมินต าบลจัดการสุขภาพ  

แหล่งข้อมูล ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
Website: www.Thaiphc.net 

รายการข้อมูล 1 A = จ านวนต าบลเป้าหมายที่ผ่านขั้นตอนแต่ละระดับ (1-5) 
รายการข้อมูล 2 B = จ านวนต าบลเป้าหมาย ในปี 2562 ตามกระบวนการ TPARR 
สูตรการค านวณตัวชี้วัด  - จ านวนต าบลเป้าหมายที่ผ่านขั้นตอนแต่ละระดับดีเยี่ยม     = (A/B) X100 

- จ านวนต าบลต้นแบบเป้าหมายทั้งหมด = รายการข้อมูล B 
กรณีอ าเภอที่เป้าหมายมากกว่า 1 ต าบล ใช้ค่าเฉลี่ย (เป็นค่าความยาก) 

คะแนน ranking 1 2 3 4 5 

ค่าเฉลี่ย 0.10-
1.00 

 

1.01-2.00 2.01-
3.00   

3.01-
4.00   

4.01-
5.00   

 

ระยะเวลาประเมินผล ปีละ 1 ครั้ง ติดตามทุก 3 เดือน 
 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 

 

 

 

Base line data 
หน่วยวัด 

ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ 
2559 2560 2561 

ต าบลประกาศ
ธรรมนูญ
ประชาชน 

ต าบล - 13 15 
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เกณฑ์การประเมิน : small success 
คะแนน Ranking รอบท่ี 1 จ านวน 3 คะแนน คะแนน Ranking รอบท่ี 2 จ านวน 5 คะแนน 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

1) Ranking ความต่อเนื่องต าบลประกาศ/ใช้/ขบัเคลื่อนธรรมนูญประชาชน 28 ต าบล 
2) Ranking ต าบลต้นแบบ ขับเคลื่อนธรรมนูญประชาชน 15 ต าบล (ต าบลต้นแบบ  อ าเภอละ 2 ต าบล

ยกเว้น อ าเภอเมือง 3  ต าบล) 
        T=Team work  
มีทีมสุขภาพระดับ
ต าบลท่ีมีศักยภาพ 
(1คะแนน) 
       มีการสร้างและ
พัฒนาทีมเครือข่าย
สุขภาพต าบล โดย
ก าหนดเป้าหมายของ
การพัฒนาทีมร่วมกัน 
และบทบาทของแต่ละ
ภาคส่วนที่ชัดเจน 
        P=Plan มีการ
จัดท าแผนธรรมนูญ
ต าบลแบบมีส่วนร่วม
(1คะแนน) 
      1.มีแผนสอดคล้อง
กับปัญหา จากธรรมนูญ/ 
ODOP /OTOP 
      2.มีวาระร่วมทัง้
ต าบล อยา่งน้อย 1  
ประเด็น สอดคล้องกับ
ปัญหา จากธรรมนูญ/ 
ODOP /OTOP 
    3.มีระบบข้อมูล ของ
วาระร่วมทั้งต าบล 
   4.มีการระดมทุน จาก
แหล่งต่างๆ 
 

       A = Activity มีการจัด
กิจกรรมหรือบริการสุขภาพ
ตาม  วาระร่วมต าบล
(1คะแนน) 
            1.มีมาตรการทาง
สังคมเชิงบวก เชิงข้อบังคับ 
ของชุมชน มีผลต่อการปฏิบัติ
ที่เป็นรูปธรรม 
           2.ชุมชน/ท้องถิ่น/ 
อสม./ภาคีเครือข่าย เป็นพลัง
ส าคัญขับเคลื่อนแผน OTOP 
เพ่ือการดูแลสุขภาพ และ
แก้ไขปัญหาตามบริบทของ
พ้ืนที่ 
          3.มีการบูรณาการ
การด าเนินงานกับกองทุน
ต าบล/กองทุน LTC 
 

       A = Activity มีการ
จัดกิจกรรมหรือบริการ
สุขภาพตาม  วาระร่วม
ต าบล 
     4.มีการด าเนินการตาม
แผนอย่างต่อเนื่อง เป็น
รูปธรรม 
    5.บูรณาการกับ
โครงการ 3 ดี ประเด็น 
1.ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ 
2.ปลอดอบายมุข (สุรา 
การพนัน) 
3.ปลอดขยะ 
    

R =Result มีผลลัพธ์
การด าเนินงาน (1.5 
คะแนน) 
1.ผลการด าเนินงานตามวาระ
ร่วมต าบล จากธรรมนูญ/ 
ODOP /OTOP 
2.หมู่บ้านผ่านหมู่บ้านจัดการ
สุขภาพ   ร้อยละ 80 
3.ต าบลผ่ านต าบลจัดการ
คุณภาพชีวิต   ระดับดี  ขึ้น
ไป 

    2)Ranking 
ต า บ ล ต้ น แ บ บ 
ขับ เคลื่ อนธรรมนูญ
ประชาชน 15 ต าบล  

       เพ่ิมเติมคือ 
1.ต าบลผ่ านต าบลจัดการ
คุณภาพชีวิตระดับดีเย่ียม 
2.มีการระดมทุนจากกองทุน
สุ ขภาพต าบล  /ประ เมิ น
กองทุนสุขภาพอยู่ในระดับ A 

R= Report รายงาน
ค ว า ม ก้ า ว ห น้ า /
แ ล ก เ ป ลี่ ย น เ รี ย น รู้ 
(0.5คะแนน) 
1.รายงานผลความก้าวหน้า 
 2. มีการจัดท าสรุปผลงาน 

เป็นรูปเล่มใน 15 ต าบล
ต้นแบบ 

 

 

วิธีการประเมิน  

 

 

1.ต าบลมีแผนการขับเคลื่อนธรรมนูญต าบล/ ODOP /OTOP       
2.ต าบลสามารถด าเนินการจนเกิดผลส าเร็จ ตามประเด็นวาระต าบล 
3.ต าบลมีข้อตกลงและกลไกการขับเคลื่อน ธรรมนูญต าบล/ ODOP /OTOP      
โดยบูรณาการงบประมาณในระดับต าบล 
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4.หมู่บ้านผ่านหมู่บ้านจัดการสุขภาพ   ร้อยละ 80 
5.ต าบลผ่านต าบลจัดการคุณภาพชีวิต   ระดับดี  ขึ้นไป 

เอกสารสนับสนุน  1.แนวทางการขับเคลื่อนต าบลจัดการสุขภาพเพ่ือการพ่ึงตัวเองของชุมชน 

2.แนวทางการด าเนินงานการสร้างและใช้ธรรมนูญสุขภาพต าบล  
3.กระบวนการ TPARR 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /     
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

 

 1. นายทนงศักดิ์  พลอาษา  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

โทรศัพท์มือถือ 084-222 3831 

2. นายจักพันธ์  ท าชอบ  จพ.สาธารณสุขช านาญงาน 
 งานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ  โทรศัพท์มือถือ 094-305 2233 

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดเก็บข้อมูล 

งานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 

ผู้รายงานผลการด าเนินการ 1. นายทนงศักดิ์  พลอาษา  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

โทรศัพท์มือถือ 084-222 3831งานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 

2. นายจักรพันธ์  ท าชอบ  จพ.สาธารณสุขช านาญงาน 
 โทรศัพท์มือถือ 094-305 2233 งานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
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ตัวช้ีวัดที ่32 : ระดับความส าเร็จของการดูแลสุขภาพตามเส้นทางชีวิต (Life Course Approach) 
หน่วยวัด : ระดับความส าเร็จ 
น้ าหนัก : ร้อยละ 2 
ค าอธิบาย  : 
 ระดับความส าเร็จของการดูแลสุขภาพตามเส้นทางชีวิต (Life Course Approach) หมายถึง 
ความส าเร็จของการสร้างรูปแบบกระบวนการด าเนินงานดูแลสุขภาพของประชาชนในกลุ่มวัยต่างๆ อย่าง
ต่อเนื่องตามการจัดล าดับความส าคัญของประเด็นปัญหาสุขภาพในพ้ืนที่ โดยความร่วมมือของภาคีเครือข่าย 
ชุมชน สังคม ตลอดจนสามารถน าไปขยายผลและประยุกต์ใช้ได้อย่างแพร่หลาย ก่อให้เกิดความยั่งยืน 
ประชาชนสามารถพ่ึงตนเองได้ 
 เส้นทางชีวิต (Life Course Approach) หมายถึง การดูแลสุขภาพทุกช่วงวัยอย่างต่อเนื่อง 
 วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) หมายถึง วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในการท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ส าเร็จ ซึ่ง
เป็นผลมาจากการน าความรู้ไปปฏิบัติจริง แล้วสรุปความรู้และประสบการณ์นั้นเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด โดย
ที่มุ่งประชาชนเป็นหลัก 
 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย  :  คปสอ.ทุกแห่ง 
วิธีการประเมิน  :  จากผลการด าเนินงานแผนงานโครงการ ตามเส้นทางชีวิตและสุขภาพ 
ระยะเวลาการประเมิน   :  ปีละ 2 ครั้ง (ไตรมาสที่ 2 และ 4) 
แหล่งข้อมูล   :  คปสอ. และกลุ่มงาน/งาน ในส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ  
เกณฑ์การให้คะแนน :  ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 

ระดับ 
    พิจารณาจากความก้าวหน้าของระดับการด าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ 

ดังนี้ 
 

คะแนน 
ระดับความส าเร็จ (Milestone) 

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

 
เงื่อนไข : รายละเอียดการด าเนินงาน 
 

รอบท่ี 1 : ประเมินจากกระบวนการรายละเอียดตามเกณฑ์คะแนน 
ระดับ

คะแนน 
เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 

1 มีการก าหนดประเด็นปัญหาทุกกลุ่มวัย เอกสารประกอบการก าหนดประเด็นปัญหา  
2 มีการจัดล าดับความส าคัญของปัญหา ทุกกลุ่มวัย เอกสารประกอบการจัดล าดับปัญหา  
3 มีการวิเคราะห์สาเหตุและแนวทางการแก้ไขทุกกลุ่มวัย เอกสารประกอบการวิเคราะห์สาเหตุฯ ล าดับที่ 1 
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4 มีแผนงานโครงการ 1 โครงการ  

(เลือกปัญหาล าดับที่ 1เพียง 1 กลุ่มวัย) 
1. เนื้อครบถ้วนตามรูปแบบโครงการ 
2. เน้นการเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชนเป็นหลัก 
3. การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 

5 มีความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนงาน
โครงการ ≥ ร้อยละ 30 

รายงานความก้าวหน้าโครงการ 

 
รอบท่ี 2 : ประเมินจากการตัดสินผลงาน Best Practice โดยคณะกรรมการระดับจังหวัดและผู้เชี่ยวชาญ 
ระดับ

คะแนน 
เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมินผล 

1 ผลงานที่มีคุณภาพพอใช้    คะแนน ≤60 คะแนน 
1. เอกสารโครงการ Best Practice ฉบับสมบูรณ์ 
2. แบบเกณฑ์ประเมิน Best Practice 
 

2 ผลงานที่มีคุณภาพดี         คะแนน 61 - 70 คะแนน 
3 ผลงานที่มีคุณภาพดีมาก    คะแนน 71 - 80 คะแนน 
4 ผลงานที่มีคุณภาพดีเด่น    คะแนน 81 – 90 คะแนน 
5 ผลงานที่มีคุณภาพดีเยี่ยม  คะแนน 91 – 100 คะแนน 

 
รายละเอียดแบบเกณฑ์ประเมิน Best Practice : 

เกณฑ์คะแนน คะแนนเต็ม 
1. ความส าคัญของผลงานที่น าเสนอ 10 
   1.1 ความเป็นมาและสภาพปัญหา  
   1.2 แนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนา  
2. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการด าเนินงาน 5 
3. กระบวนการหรือขัน้ตอนการด าเนินงาน 20 
   3.1 การออกแบบผลงาน                      
   3.2 การด าเนินงานตามกิจกรรม  
   3.3 ประสิทธิภาพของการด าเนินงาน       
   3.4 การใช้ทรัพยากร  
4. ผลการด าเนินการ/ ผลสัมฤทธิ์/ ประโยชน์ที่ได้รับ 20 
   4.1 ผลที่เกิดตามวัตถุประสงค์                
   4.2 ผลสัมฤทธิ์ของงาน  
   4.3 ประโยชน์ที่ได้รับ  
5. ปัจจัยความส าเร็จ 5 
6. บทเรียนที่ได้รับ 10 
7. การเผยแพร่/ การได้รับการยอมรับ/ รางวัลที่ได้รับ 10 
8. การน าเสนอผลงาน  น าเสนอเป็นขั้นตอน ครอบคลุม 20 

รวมคะแนนทั้งหมด 100 
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วิธีจัดเก็บข้อมูล :   1. ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความส าคัญ   
2. ล าดับความส าคัญของปัญหา 
3. แผนงานโครงการ    
4. รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผน 
5. Best Practice 

ผู้รับผิดชอบ :  คณะกรรมการประเมินระดับจังหวัด 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : นางแคทรียา รัตนเทวะเนตร หัวหน้างานวิจัยและพัฒนา โทร: 095-6055898 
   นายวุฒิพงษ์  สินทรัพย์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข โทร: 080-
1533688 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  นายเอกชัย อินหงษา นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  โทร: 081-3608571 
   นางเอ้ืองอรุณ สมนึก นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  โทร: 063-1916645 
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ตัวช้ีวัดที ่33 : ระดับความส าเร็จของการใช้คู่มือปฏิบัติงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  
หน่วยวัด  : ระดับความส าเร็จ 
น้ าหนัก   :  ร้อยละ 3 
 

ค าอธิบาย : 
ระดับความส าเร็จของการใช้คู่มือการปฏิบัติงาน หมายถึง ความส าเร็จของการด าเนินงานตามคู่มือ

ปฏิบัติงาน ที่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญจัดท าขึ้น  เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าทีใ่นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ครอบคลุมด้านบริหาร บริการ และวิชาการ 

คู่มือ หมายถึง เอกสารแสดงเส้นทางการท างานในงานตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ โดยระบุ
ขั้นตอนและรายละเอียดของกระบวนการต่างๆ ในการปฏิบัติงาน กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน  
ตลอดจน แนวทางแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานดังกล่าวซึ่งต้องใช้ประกอบการปฏิบัติงาน
มาแล้ว และต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน 
 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย  : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ในแต่ละอ าเภอ 
วิธีการประเมิน  : จากผลการส ารวจของงานวิจัยและพัฒนา สุ่มร้อยละ 30 ของ รพ.สต.แต่ละอ าเภอ 
ประเด็นการประเมิน  : 4 ด้าน ได้แก่ การบริหารจัดการทั่วไป ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา การปฏิบัติงาน 
                                 ของเจ้าหน้าที่ และผลลัพธ์ของการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาการประเมิน   : ปีละ 1 ครั้ง (ไตรมาสที่ 4) 
แหล่งข้อมูล   : งานวิจัยและพัฒนา 
เกณฑ์การให้คะแนน  : ก าหนดระดับความส าเร็จ (Milestone) ตามเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ 
พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมาย ดังนี้ 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 มีคู่มือปฏิบัติงานฯ ที่เป็นปัจจุบันและถ่ายทอดสู่เจ้าหน้าที่ 
2 มีระบบก ากับติดตามการใช้คู่มือปฏิบัติงานฯ ในระดับอ าเภอ 
3 มีผลการประเมินในระดับพอใช้ (ร้อยละ 75 – 79) 
4 มีผลการประเมินในระดับดี (ร้อยละ 80 – 84) 
5 มีผลการประเมินในระดับดีมาก (≥ร้อยละ 85) 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ :   งานวิจัยและพัฒนา   งานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด :  นางแคทรียา รัตนเทวะเนตร   โทร 095-6055898  
   นายทนงศักดิ์  พลอาษา  โทร  081-0761153  
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : นางเอ้ืองอรุณ  สมนึก    โทร 063-1916645 
   นายเอกชัย  อินหงษา  โทร 081-3608571 
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ตัวช้ีวัดที่ 34 : ระดับความส าเร็จการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก 
น้ าหนัก : 3 
 

ตัวช้ีวัดระดับผลกระทบ (Impact Indicators)  
o อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกระดับอ าเภอ ไม่เกิน 50 ต่อแสนประชากร 
o ไม่พบหมู่บ้าน/ชุมชน ที่เกิด Generationท่ี 2   
ตัวช้ีวัดระดับผลผลิต (Output Indicators)  
o ร้อยละ 80 ของหมู่บ้าน/ชมุชน/โรงเรียน/ศูนย์เด็ก/วัด/หน่วยงานราชการ/สถานทีส่าธารณะ  มีการจัด
กิจกรรมควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
o ร้อยละ 80 ของหมู่บ้าน/ชมุชน /โรงพยาบาล/วัด/โรงเรียน มีค่าดัชนีลูกน้ ายุงลายตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
o ร้อยละ 80 ของสถานบริการสาธารณสุข ได้รับการประเมินไขว้ ดัชนีลูกน้ ายุงลายใน หมู่บ้าน/ชุมชน  
    /โรงพยาบาล/วัด/โรงเรียน ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
o ร้อยละ 80 ของต าบล มีความพร้อมวัสดุอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ในการควบคุมพาหะเพ่ือป้องกันควบคุมโรค
ไข้เลือดออกตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
o ร้อยละ 80 ของต าบล มีความพร้อมทีมในการควบคุมโรคไข้เลือดออกตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
o ร้อยละ 80 ของจ านวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก  ได้รับรายงานตามมาตรการ  3-3-1-5-14-21-28    
    ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
o ร้อยละ 80 ของจ านวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก  มีความทันเวลาในการควบคุมแหล่งแพร่โรค      
    ตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
o ร้อยละ 80 ของหมู่บ้าน/ชุมชน  มีการจัดประชุมประชาคมในหมู่บ้านมีข้อตกลงมาตรการควบคุมแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลาย  
1.  ร้อยละ 80 ของหมู่บ้าน/ชุมชน/โรงเรียน/ศูนย์เด็ก/วัด/หน่วยงานราชการ/สถานทีส่าธารณะ   มีการ
จัดกิจกรรมควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 
     ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

1.ชื่อตัวชี้วัด  ร้อยละ 80 ของหมู่บ้าน/ชุมชน มีการมีจัดกิจกรรมควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 
ร้อยละ 80 โรงเรียน/ศูนย์เด็ก/วัด/หน่วยงานราชการ/สถานที่สาธารณะ มีการมีจัด
กิจกรรมควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 

2. หน่วยวัด  ร้อยละ  
3. น้ าหนัก 0.5 

4. ค าอธิบายตัวชี้วัด  
 

1. หมู่บ้าน/ชุมชน หมายถึง หมู่บ้าน/ชุมชน ในแต่ละอ าเภอ  
2. โรงเรียน/ศูนย์เด็ก/วัด/หนว่ยงานราชการ/สถานที่สาธารณะ หมายถึง โรงเรียน/ศูนย์
เด็ก/วัด/หน่วยงานราชการ/สถานที่สาธารณะ ในแต่ละอ าเภอ 
3. จัดกิจกรรมควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย หมายถึง จัดรณรงค์ใหญ่ในวันส าคัญพร้อม
กันทั้งจังหวัด จ านวน 4 ครั้ง โดยการจัดการสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเพาะพันธุ์ ยุงลาย 
และสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเกิดโรค เช่น สถานที่มีน้ าขัง พ้ืนที่รกร้างที่อยู่ใกล้แหล่ง
ชุมชน 
 ครั้งที่ 1  วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 วันพืชมงคล 
 ครั้งที่ 2  วันที่ 5 มิถุนายน 2562 วันสิ่งแวดล้อมโลก 
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 ครั้งที่ 3  วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 
 ครั้งที่ 4 วันที่ 12 สิงหาคม 2562 วันแม่แห่งชาติ 
4. ควบคุมพาหะในพ้ืนที่เสี่ยง หมายถึง พ่นเคมีในโรงเรียน  ศูนย์เด็ก วัด หน่วยงาน
ราชการ/สถานที่สาธารณะ จ านวน 2 ครั้งติดต่อกัน (Knock down)  ก่อนเปิดภาคเรียน  
และหมู่บ้าน/ชุมชนเสี่ยง จ านวน 2 ครั้งติดต่อกัน (Knock down)  ช่วงเดือน พฤษภาคม
ถึงเดือนมิถุนายน พร้อมท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ทั้งในบ้านและรอบบริเวณบ้าน 
5. ควบคุมพาหะ หมายถึง สามารถควบคุมลูกน้ ายุงลายตัวอ่อนและยุงตัวเต็มวัย จากการ
ส ารวจ ค่าดัชนีลูกน้ ายุงลาย  HI < 10 และ CI = 0 

5. สูตรการค านวณ 
        ผลงาน 
 

          1.  จ านวนหมู่บ้าน/ชมุชน มีจัดกิจกรรมควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย× 100 
                                จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชน ทั้งหมด  
2. จ านวนโรงเรียน/ศูนย์เด็ก /วัด/หนว่ยงานราชการ/ที่สาธารณะมจีัดกิจกรรมควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย× 100 

         จ านวนโรงเรียน/ศูนย์เด็ก/วัด/หน่วยงานราชการ/สถานที่สาธารณะ ทั้งหมด 
ค่าน้ าหนัก       
  ค่า หมู่บ้าน/ชุมชนจัดกิจกรรม  = 1    
ค่า โรงเรยีน/ศูนยเ์ด็ก/วัด/ หน่วยงานราชการ/สถานที่สาธารณะ จดักิจกรรม =  1     

6. เป้าหมายความส าเร็จ  ร้อยละ 80 ของหมู่บ้าน/ชุมชน/โรงเรียน/ศูนย์เด็ก /วัด/หนว่ยงานราชการ/สถานที่
สาธารณะ มีการมีจัดกิจกรรมควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 

7. ระยะเวลาการประเมิน ปีละ 4 ครั้ง 
8. เกณฑ์การประเมิน :  
รายงาน ช่วงเดือน พฤษภาคม 2562 – สิงหาคม 2562   

รอบ เดือน พฤษภาคม รอบ เดือน มิถุนายน รอบ  เดือน  กรกฎาคม รอบ  สิงหาคม  
> 80 % > 80 % > 80 % > 80 % 

 
9.เกณฑ์การให้คะแนน  
 

อ าเภอมีการมีจัดกิจกรรมควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 
1. จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชน/โรงเรียน/ศูนย์เด็ก/วัด/หน่วยงานราชการ/สถานที่สาธารณะ  ที่
จัดกิจกรรม น้อยกว่า ร้อยละ 50 ของหมู่บ้าน/ชุมชน/โรงเรยีน/ศูนย์เด็ก//วัด/หน่วยงาน
ราชการ/สถานที่สาธารณะ  ทั้งหมด ได้ 1 คะแนน 
2. จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชน/โรงเรียน/ศูนย์เด็ก /วัด/หน่วยงานราชการ/สถานที่สาธารณะ  
ที่จัดกิจกรรม ร้อยละ 50-59 ของหมู่บ้าน/ชุมชน/โรงเรียน/ศูนย์เด็ก/วัด/หน่วยงาน
ราชการ/สถานที่สาธารณะ  ทั้งหมด  ได้ 2 คะแนน 
3. จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชน/โรงเรียน/ศูนย์เด็ก/วัด/หน่วยงานราชการ/สถานที่สาธารณะ    
ที่จัดกิจกรรม ร้อยละ 60-69 ของหมู่บ้าน/ชุมชน/โรงเรียน/ศูนย์เด็ก/วัด/หน่วยงาน
ราชการ/สถานที่สาธารณะ  ทั้งหมด  ได้ 3 คะแนน  
4. จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชน/โรงเรียน/ศูนย์เด็ก/วัด/หน่วยงานราชการ/สถานที่สาธารณะ    
ที่จัดกิจกรรม ร้อยละ 70-79 ของหมู่บ้าน/ชุมชน/โรงเรียน/ศูนย์เด็ก/วัด/หน่วยงาน
ราชการ/สถานที่สาธารณะ  ทั้งหมด  ได้ 4 คะแนน  
5. จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชน/โรงเรียน/ศูนย์เด็ก/วัด/หน่วยงานราชการ/สถานที่สาธารณะ    
ที่จัดกิจกรรม ร้อยละ 80-100 ของหมู่บ้าน/ชุมชน/โรงเรียน/ศูนย์เด็ก/วัด/หน่วยงาน
ราชการ/สถานที่สาธารณะ  ทั้งหมด  ได้ 5 คะแนน 
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10. กลุ่มเป้าหมาย  หมู่บ้าน/ชุมชน/โรงเรียน/ศูนย์เด็ก/วัด/หน่วยงานราชการ/สถานที่สาธารณะ  ทั้งหมด 

11. แหล่งข้อมูล  รายงานจัดกิจกรรมควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ของสถานบริการสาธารณสุขเป็นภาพ
อ าเภอ/ จากคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอ าเภอ/จากการสุ่มประเมินของ
จังหวัด 

12. วิธีการจัดเก็บข้อมูล  
 

 Cup  รวบรวม รายงานผลการงานผลการด าเนินงาน พร้อม ภาพประกอบ รายหมู่บ้าน/
ชุมชน/โรงเรียน/ศูนย์เด็ก/วัด/หน่วยงานราชการ/สถานที่สาธารณะ หลังจากจัดกิจกรรม
รณรงค์แล้ว ภายใน 1 สัปดาห์  ( จ านวน 4 ครั้ง) ให้ สนง.สสจ.อจ. รับทราบ /  การสุ่ม
ประเมินของจังหวัด 

13.ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด/ 
ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประ
ประสานตัวช้ีวัด  
  
 

นายแพทย์ประภาส  วีระพล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 
โทรศัพท์ 081-8632543       E-mail : vprapas60@hotmail.com       
นายธีระยุทธ์  มุจรินทร์   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
โทรศัพท์ 086-6515424       E-mail : cdcamnat@yahoo.com 
นายพลากร วุฒิเสลา   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
โทรศัพท์ 086-8729560       E-mail : cdcamnat@yahoo.com 

 
2.  ร้อยละ 80 ของหมู่บ้าน/ชุมชน /โรงพยาบาล/วัด/โรงเรียน มีค่าดัชนีลูกน้ ายุงลายตามเกณฑ์ที่ก าหนด  

1.ชื่อตัวชี้วัด  ร้อยละ 80 ของหมู่บ้าน/ชุมชน มีค่าHI < 10  
ร้อยละ 80 ของโรงพยาบาล/วัด/โรงเรียน มีค่ า CI = 0 

2. หน่วยวัด  ร้อยละ  
3. น้ าหนัก  0.25 
4. ค าอธิบายตัวชี้วัด  
 

1. หมู่บ้าน/ชุมชน หมายถึง หมู่บ้าน/ชุมชน ในแต่ละอ าเภอ  
2. โรงพยาบาล/วัด/โรงเรียน หมายถึง โรงพยาบาล/วัด/โรงเรียน ในแต่ละอ าเภอ  
3. ควบคุมพาหะ หมายถึง สามารถควบคุมลูกน้ ายุงลายตัวอ่อนและยุงตัวเต็มวัย จากการ
ส ารวจ ค่าดัชนีลูกน้ ายุงลาย  HI < 10 และ CI = 0 
4. การจัดการแหล่งเพาะพันธุ์ยุง หมายถึง การจัดการสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
เพาะพันธุ์ ลูกน้ ายุงลาย และสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเกิดโรค เช่น สถานที่มีน้ าขัง 
พ้ืนที่รกร้างที่อยู่ใกล้แหล่งชุมชน 

5. สูตรการค านวณ 
        ผลงาน 
 

          1.  ค่า HI จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีค่า HI < 10 × 100  
                  จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชน ที่ได้รับการสุ่มประเมิน  
          2.  ค่า CI จ านวนโรงพยาบาล/วัด/โรงเรียนที่มีค่า CI = 0 × 100  
                 จ านวนโรงพยาบาล/วัด/โรงเรียนที่ได้รับการสุ่มประเมิน 
ค่าน้ าหนัก       
  ค่า HI  = 0.25  ค่า  CI =  0.25     

6. เป้าหมายความส าเร็จ  ร้อยละ 80 ของหมู่บ้าน/ชุมชน/โรงพยาบาล/วัด/โรงเรียน ที่ถูกสุม่ประเมิน 
7. ระยะเวลาการประเมิน ปีละ 2 ครั้ง 
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8. เกณฑ์การประเมิน :  
รายงานการสุ่มประเมิน ทุก 6 เดือน 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
> 80 % > 80 % > 80 % > 80 % 

 
9.เกณฑ์การให้คะแนน  
 

อ าเภอมีการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลายและการจัดการสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
การเกิดโรคไข้เลือดออก  ค่า HI  CI 
1. จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีค่า HI < 10 และ CI = 0 น้อยกว่า ร้อยละ 50 ของหมู่บ้าน 
ที่ถูกสุ่มประเมิน ได้ 1 คะแนน  
2. จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีค่า HI < 10 และ CI = 0 ร้อยละ 50-59 ของหมู่บ้าน 
ที่ถูกสุ่มประเมิน ได้ 2 คะแนน  
3. จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีค่า HI < 10 และ CI = 0 ร้อยละ 60-69 ของหมู่บ้าน 

ที่ถูกสุ่มประเมิน ได้ 3 คะแนน  
4. จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีค่า HI < 10 และ CI = 0 ร้อยละ 70-79 ของหมู่บ้าน 
ที่ถูกสุ่มประเมิน ได้ 4 คะแนน  
5. จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีค่า HI < 10 และ CI = 0 ร้อยละ 80-100  
ของหมู่บ้านที่ถูกสุ่มประเมิน ได ้5 คะแนน 

10. กลุ่มเป้าหมาย  สุ่มประเมินการควบคุมโรคไข้เลือดออก ในหมู่บ้าน / ชุมชน ในต าบลที่มีความเสี่ยงสูง โดย
ทีมศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลง/จังหวัด 

11. แหล่งข้อมูล  รายงานการสุ่มประเมินของศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลง/จังหวัดตามเกณฑ์ของกรม
ควบคุมโรค 

12. วิธีการจัดเก็บข้อมูล  รวบรวมข้อมูล การสุ่มประเมินของศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลง/จังหวัด 

13.ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด/ 
ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประ
ประสานตัวช้ีวัด  
  
 

นายแพทย์ประภาส  วีระพล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 
โทรศัพท์ 081-8632543       E-mail : vprapas60@hotmail.com       
นายธีระยุทธ์  มุจรินทร์   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
โทรศัพท์ 086-6515424       E-mail : cdcamnat@yahoo.com 
นายพลากร วุฒิเสลา   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
โทรศัพท์ 086-8729560       E-mail : cdcamnat@yahoo.com 

 
3. ร้อยละ 80 ของสถานบริการสาธารณสุข ได้รับการประเมินไขว้ ดัชนีลูกน้ ายุงลายใน หมู่บ้าน/ชุมชน  
    /โรงพยาบาล/วัด/โรงเรียน ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

1.ชื่อตัวชี้วัด  ร้อยละ 80 ของสถานบริการบริการสาธารณสุข ได้รับการประเมินไขว้ ดัชนีลูกน้ า
ยุงลายใน หมู่บ้าน/ชุมชน /โรงพยาบาล/วัด/โรงเรียน 

2. หน่วยวัด  ร้อยละ  
3. น้ าหนัก  0.25 
4. ค าอธิบายตัวชี้วัด  
 

1. สถานบริการสาธารณสุข หมายถึง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับต าบล ศูนย์แพทย์
โนนหนามแท่ง ศูนย์บริการสุขภาพชุมชน โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป 
2. หมู่บ้าน/ชุมชน หมายถึง หมู่บ้าน/ชุมชน ในแต่ละอ าเภอ  
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3. โรงพยาบาล/วัด/โรงเรียน หมายถึง โรงพยาบาล/วัด/โรงเรียน ในแต่ละอ าเภอ  
4. คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอ าเภอ/สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง  
แต่งตั้งทีมประเมินไขว้ ดัชนีความชุกลูกน้ ายุงลายเดือนละ 1 ครั้ง โดยในสถานบริการ
สาธารณสุข 1 แห่ง ต้องประเมิน 1 หมู่บ้าน  1 โรงเรียน 1 วัด และประเมินทุกวันจันทร์
สัปดาห์ที่ 3  ของเดือนพร้อมกันทั้งจังหวัด เริ่ม มีนาคม 2562 ถึง เดือน กันยายน 2562 
โดยผู้ประเมิน ประกอบด้วย ผู้น าชุมชน อาสาสมัครประจ าหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข  
(ไม่ใช้หมู่บ้าน โรงเรียน วัด ที่สถานบริการสาธารณสุขนั้นรับผิดชอบ จับฉลากวันประเมิน) 
พร้อมสรุปผลการประเมินส่ง จังหวัด ภายในวันอังคารสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน  

5. สูตรการค านวณ 
   ผลงาน 

                 จ านวนสถานบริการสาธารณสุขที่ประเมินไขว้ดัชนีลูกน้ ายุงลาย × 100  
                            จ านวนสถานบริการสาธารณสุขทั้งหมด  

6. เป้าหมายความส าเร็จ  ร้อยละ 80 ของสถานบริการบริการสาธารณสุข ได้รับการประเมินไขว้ ดัชนีลูกน้ ายุงลาย
ในหมู่บ้าน/ชุมชน โรงพยาบาล/วัด/โรงเรียน   

7. ระยะเวลาการประเมิน มี.ค.2561 – ก.ย.2561  จ านวน 7 เดือน 
8. เกณฑ์การประเมิน :  
     รายงานการสุ่มประเมิน 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
> 80 % > 80 % > 80 % > 80 % 

 
9.เกณฑ์การให้คะแนน  
 

อ าเภอมีการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลายและการจัดการสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
การเกิดโรคไข้เลือดออก  
1. จ านวนสถานบริการสาธารณสุขที่ประเมินไขว้ดัชนีลูกน้ า ร้อยละ 50 ของอ าเภอ 
ที่ถูกสุ่มประเมิน ได้ 1 คะแนน  
2. จ านวนสถานบริการสาธารณสุขที่ประเมินไขว้ดัชนีลูกน้ า ร้อยละ 50-59 ของอ าเภอ 
 ที่ถูกสุ่มประเมิน ได้ 2 คะแนน  
3. จ านวนสถานบริการสาธารณสุขที่ประเมินไขว้ดัชนีลูกน้ า ร้อยละ 60-69 ของอ าเภอ 
ที่ถูกสุ่มประเมิน ได้ 3 คะแนน  
4. จ านวนสถานบริการสาธารณสุขที่ประเมินไขว้ดัชนีลูกน้ า ร้อยละ 70-79 ของอ าเภอ 
 ที่ถูกสุ่มประเมิน ได้ 4 คะแนน  
5. จ านวนสถานบริการสาธารณสุขที่ประเมินไขว้ดัชนีลูกน้ า ร้อยละ 80-100 ของอ าเภอ 
ที่ถูกสุ่มประเมิน ได้ 5 คะแนน 

10. กลุ่มเป้าหมาย ข้อมูลรายงานจากแต่ละอ าเภอ  ตั้งแต่ มีนาคม 2561 ถึง เดือน กันยายน 2561                
11. แหล่งข้อมูล  รายงานการสุ่มประเมินประเมินไขว้ ดัชนีลูกน้ ายุงลายใน ของสถานบริการสาธารณสุขเป็น

ภาพอ าเภอ/ จากคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอ าเภอ/จากการสุ่มประเมิน
ของจังหวัด 

12 วิธีการจัดเก็บข้อมูล  
 

รวบรวมข้อมูล การสุ่มประเมินประเมินไขว้ ดัชนีลูกน้ ายุงลายใน ของสถานบริการ
สาธารณสุขเป็นภาพอ าเภอ/ จากคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอ าเภอ/
จากการสุ่มประเมินของจังหวัด 
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13.ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด/ 
ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประ
ประสานตัวช้ีวัด  
  
 

นายแพทย์ประภาส  วีระพล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 
โทรศัพท์ 081-8632543       E-mail : vprapas60@hotmail.com       
นายธีระยุทธ์  มุจรินทร์   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
โทรศัพท์ 086-6515424       E-mail : cdcamnat@yahoo.com 
นายพลากร วุฒิเสลา   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
โทรศัพท์ 086-8729560       E-mail : cdcamnat@yahoo.com 

 

4.  ร้อยละ 80 ของต าบล มีความพร้อมวัสดุอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด  

1.ชื่อตัวชี้วัด  ร้อยละ 80 ของต าบล มีความพร้อมวัสดุอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ในการควบคุมพาหะเพ่ือป้องกัน
ควบคุมโรคไข้เลือดออก  

2. หน่วยวัด  ร้อยละ  
3. น้ าหนัก  0.5 

4. ค าอธิบายตัวชี้วัด  
 

1. ต าบล หมายถึง สถานบริการสาธารณสุข/เทศบาล/อบต.      ในแต่ละอ าเภอ  
2. ความพร้อมวัสดุอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ต าบล  ประกอบด้วย 
    2.1 น้ ายาเคมี อย่างน้อย               12 ลิตร 
    2.2 ทรายก าจัดลูกน้ า อย่างน้อย      5  ถัง ๆ ละ 25 กก. 
    2.3 เครื่องพ่นหมอกควัน  อย่างน้อย  2  เครื่อง 
    2.4 spray knock down (กระป๋อง)  อย่างน้อย  5 กระป๋อง 
    2.5 น้ ามันเชื้อเพลิง และงบประมาณด าเนินงาน จากเทศบาล/อบต.   
( ต าบลที่มีความพร้อมวัสดุอุปกรณ์ ประกอบด้วยตั้งแต่ ข้อ2.1 - 2.5) 

5. สูตรการค านวณ 
        ผลงาน 

           จ านวนต าบล  ที่มีความพร้อมวัสดุอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ × 100  
                                 จ านวนต าบลทั้งหมด    

6. เป้าหมายความส าเร็จ  ร้อยละ 80 ของต าบล มีความพร้อมวัสดุอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ในการควบคุมพาหะเพ่ือป้องกัน
ควบคุมโรคไข้เลือดออก 

7. ระยะเวลาการประเมิน ปีละ 2 ครั้ง 
8. เกณฑ์การประเมิน :  
รายงาน ช่วงเดือน  เมษายน  และ เดือน  มิถุนายน 

รอบ  เดือน เมษายน รอบ  เดือน มิถุนายน 
> 80 % > 80 % 

 
9.เกณฑ์การให้คะแนน  
 

อ าเภอมีความพร้อมวัสดุอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ในการควบคุมพาหะเพ่ือป้องกันควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 
1. จ านวนต าบลมีความพร้อม น้อยกว่า ร้อยละ 50 ของต าบล ทั้งหมด ได้ 1 คะแนน  
2. จ านวนต าบลมีความพร้อม ร้อยละ 50-59 ของต าบล ทั้งหมด ได้ 2 คะแนน  
3. จ านวนต าบลมีความพร้อม ร้อยละ 60-69 ของต าบลทั้งหมด  ได้ 3 คะแนน  
4. จ านวนต าบลมีความพร้อม ร้อยละ 70-79 ของต าบลทั้งหมด ได้ 4 คะแนน  
5. จ านวนต าบลมีความพร้อม ร้อยละ 80-100 ของต าบลทั้งหมด  ได้ 5 คะแนน 
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10. กลุ่มเป้าหมาย  ต าบล ทั้งหมด 

11. แหล่งข้อมูล  รายงานความพร้อมวัสดุอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ 
12. วิธีการจัดเก็บข้อมูล  รวบรวมข้อมูล  ความพร้อมวัสดุอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ 
13.ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด/ 
ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประ
ประสานตัวช้ีวัด  
  
 

นายแพทย์ประภาส  วีระพล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 
โทรศัพท์ 081-8632543       E-mail : vprapas60@hotmail.com       
นายธีระยุทธ์  มุจรินทร์   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
โทรศัพท์ 086-6515424       E-mail : cdcamnat@yahoo.com 
นายพลากร วุฒิเสลา   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
โทรศัพท์ 086-8729560       E-mail : cdcamnat@yahoo.com 

 

5.  ร้อยละ 80 ต าบล มีความพร้อมทีมควบคุมโรคไข้เลือดออกตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
1.ชื่อตัวชี้วัด  ร้อยละ 80 ต าบล มีความพร้อมทีมควบคุมโรคไข้เลือดออก  
2. หน่วยวัด  ร้อยละ  
3. น้ าหนัก  0.5 

4. ค าอธิบายตัวชี้วัด  
 

1. ต าบล หมายถึง สถานบริการสาธารณสุข/เทศบาล/อบต.      ในแต่ละอ าเภอ  
2. ทีมควบคุมโรค หมายถึง ทีมที่มีหน้าที่ในการควบคุมโรคในพื้นที่รับผิดชอบ ซึ่งอาจ
ประกอบด้วย ผู้ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมโรคในส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ  โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล  โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป  เทศบาล  อบต. 
3. ความพร้อมทีมควบคุมโรค  ประกอบด้วย 
   3.1 บุคลากรในการพ่นเครื่องพ่น  อย่างน้อย    2  คน  
   3.2 บุคลากรในการซ่อมเครื่องพ่น อย่างน้อย    1  คน 
                   (ผ่านการอบรม จากจังหวัด เขต) 
   3.3 บุคลากรในการควบคุม/ติดตาม/ประเมนิการการควบคุมโรค  อย่างน้อย  3 คน 
( ต าบลที่มีความพร้อมทีมควบคมุโรค ประกอบด้วยตั้งแต่ ข้อ3.1 - 3.3) 
การแต่งตั้งทีม 
   หัวหน้าทีม มาจาก ส่วนของเทศบาล  อบต. 
   เลขาทีม    มาจาก ส่วนของสาธารณสุข 
   ทีมปฏิบัติการ มาจาก ส่วนเทศบาล/อบต.+ สาธารณสุข+ อสม. 
       รวม  อย่างน้อย 6 คน 
และแต่ละคน มี เบอร์ โทรศัพท์ ติดต่อได้ 

5. สูตรการค านวณ 
        ผลงาน 

                    จ านวนต าบล ที่มีความพร้อมทีมควบคุมโรค × 100   
                                   จ านวนต าบล ทั้งหมด   

6. เป้าหมายความส าเร็จ  ร้อยละ 80 ของต าบล มีความพร้อมทีมควบคุมโรคไข้เลือดออก 
7. ระยะเวลาการประเมิน ปีละ 2 ครั้ง 
8. เกณฑ์การประเมิน :  
รายงาน ช่วงเดือน พฤษภาคม   มิถุนายน    ภายใน 31 พฤษภาคม 2562 ( สุ่มโทรศัพท์ถาม ตามค าสั่ง) 

รอบ  เดือน พฤษภาคม รอบ  เดือน มิถุนายน 
> 80 % > 80 % 
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9.เกณฑ์การให้คะแนน  
 

อ าเภอมีความพร้อมทีมควบคุมโรคไข้เลือดออก 
1. จ านวนต าบลมีความพร้อม น้อยกว่า ร้อยละ 50 ของต าบลทั้งหมด ได ้1 คะแนน  
2. จ านวนต าบลมีความพร้อม ร้อยละ 50-59 ของต าบลทั้งหมด ได้ 2 คะแนน  
3. จ านวนต าบลมีความพร้อม ร้อยละ 60-69 ของต าบลทั้งหมด  ได้ 3 คะแนน  
4. จ านวนต าบลมีความพร้อม ร้อยละ 70-79 ของต าบลทั้งหมด ได้ 4 คะแนน  
5. จ านวนต าบลมีความพร้อม ร้อยละ 80-100 ของต าบล ทั้งหมด  ได ้5 คะแนน 

10. กลุ่มเป้าหมาย  ต าบล ทั้งหมด 

11. แหล่งข้อมูล  มีค าสั่งแต่งตั้งทีม 
12. วิธีการจัดเก็บข้อมูล  
 

ส าเนาหนังสือแต่งตั้ง  เอกสารส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรม โครงการจัดอบรม  ใบประกาศ  
มีแผนงานโครงการงบประมาณ  ประกอบ /สุ่มประเมิน สอบถามพ้ืนที่เกิดโรค (ส่งส าเนา
ค าสั่งแต่งตั้งทีมพร้อมเบอร์โทรศัพท์ ทีม ตามแบบฟอร์ม ภายใน 5 มิถุนายน 2562) 

13.ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด/ 
ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประ
ประสานตัวช้ีวัด  
  
 

นายแพทย์ประภาส  วีระพล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 
โทรศัพท์ 081-8632543       E-mail : vprapas60@hotmail.com       
นายธีระยุทธ์  มุจรินทร์   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
โทรศัพท์ 086-6515424       E-mail : cdcamnat@yahoo.com 
นายพลากร วุฒิเสลา   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
โทรศัพท์ 086-8729560       E-mail : cdcamnat@yahoo.com 

 
6. ร้อยละ 80 ของจ านวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก  ได้รับรายงานตามมาตรการ  3-3-1-5-14-21-28   
    ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

1.ชื่อตัวชี้วัด  ร้อยละ 80 ของจ านวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก  ได้รับรายงานตามมาตรการ   
3-3-1-5-14-21-28   

2. หน่วยวัด  ร้อยละ  
3. น้ าหนัก  0.125 

mailto:cdcamnat@yahoo.com
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4. ค าอธิบาย
ตัวช้ีวัด  
 

โรคไข้เลือดออก หมายถึง โรคท่ีวินิจฉัยตามเกณฑ์ทางคลินิก และ/ หรือ มีผลตามเกณฑ์ทางห้องปฏิบัติการว่าด้วย
ไข้เลือดออกทุกกลุ่มอาการ (DF,DHF และ DSS) โดยใช้รหสัโรคตามรายงาน 506 รหัส 26,27 และ 66    
มาตรการการด าเนินการป้องกันควบคุมโรคในแต่ละระดับ 
1.มาตรการ  3-3-1-5-14-21-28 (7 ข้อ) 
        1. 3 แรก คือ 3 ชั่วโมง รพ.เมื่อพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกภายใน 3 ชั่วโมง ต้องแจ้งข่าวให้สถานบริการ
สาธารณสุขในพ้ืนที่ทราบ(บันทึกใน รง.โรคเร่งด่วน/R506dashboard) 

2. 3 ที่สอง คือ 3 ชั่วโมงภายใน 3 ชั่วโมงหลังได้รับการแจ้งข่าวทีมสอบสวนโรคมี 
การควบคุมโรคอย่างเร่งด่วนโดยใช้สเปรย์ก าจัดยุงป่วยในบ้านผู้ป่วย/ส ารวจและท าลายลูกน้ ารอบบ้านผู้ป่วย
(บันทึกใน รง.โรคเร่งด่วน/R506dashboard) 
3. 1 คือ ภายใน 1 วัน ต่อมา ต้องด าเนินการ 1.สอบสวนโรคเฉพาะรายและหาผู้ป่วยรายแรก(แบบ รง.

สอบสวน) 2.แจ้งชุมชนและนัดประชาคม 3.ควบคุมโรค 3.1พ่นหมอกควันก าจัดยุงลายตัวเต็มวัยครั้งที่ 1 ในรัศมี
อย่างน้อย 100 เมตรหรือตามระยะทางที่ต่อเนื่องจากการสอบสวนโรค อย่างน้อยร้อยละ80 ของหลังคาเรือน  วัด 
โรงเรียน ทุกแห่ง และพ่นหมอกควันก าจัดยุงลายตัวเต็มวัยครั้งที่ 2 (Knock down)ในวันต่อมา(บันทึกผล วดป./
จ านวนหลังคาเรือนทั้งหมดที่เสี่ยง/จ านวนหลังคาเรือนที่พ่น)  3.2ส ารวจและก าจัดลูกน้ าทุกหลังคาเรือน รร.,วัด,
สว่นราชการ รวมทั้งท่อระบายน้ าในชุมชนนับเป็น CI(บันทึกผลส ารวจก่อนท าลายแหล่ง HI/CI)  3.3ให้สุขศึกษา
ประชาสัมพันธ์การป้องกันและอาการสงสัย3.4ประชาคม(หาข้อตกชุมชน หรือมีข้อตกลงแล้วให้ทบทวนเน้นย้ า) 

  4. 5 คือ 1.รณรงค์ ก าจัดลูกน้ ายุงลาย Big cleaning Day บ้าน รร.,วัด,ส่วนราชการ ,ท่อระบายน้ า โดย
ประเมินจากค่าดัชนีลูกน้ ายุงลาย ภายใน 5 วันต้องเป็นศูนย์ คือ ไม่พบลูกน้ ายุงลายและ  ให้ ค่า HI,CI =0(บันทึก
ผลค่า HI,CI หากเกิน>0 ต้องหาสาเหตุและแก้ไข) 2.พ่นหมอกควันก าจัดยุงลายตัวเต็มวัยครั้งที่ 3 ในรัศมีอย่าง
น้อย 100 เมตรหรือตามระยะทางท่ีต่อเนื่องจากการสอบสวนโรค อย่างน้อยร้อยละ80 ของหลังคาเรือน  วัด 
โรงเรียน ทุกแห่ง(บันทึกผล วดป./จ านวนหลังคาเรือนทั้งหมดที่เสี่ยง/จ านวนหลังคาเรือนที่พ่น) 

  5. 14 คือ ภายใน 14 วันควบคุมโรคสงบไม่มีผู้ป่วยรายใหม่  ให้ด าเนินการควบคุมแหล่งโรค1.รณรงค์ 
ก าจดัลูกน้ ายุงลาย Big cleaning Day บ้าน รร.,วัด,สว่นราชการ ,ท่อระบายน้ า โดยประเมินจากค่าดัชนีลูกน้ า
ยุงลาย ภายใน 5 วันต้องเป็นศูนย์ คือ ไม่พบลูกน้ ายุงลายและ  ให้ ค่า HI,CI =0(บันทึกผลค่า HI,CI หากเกิน>0 
ต้องหาสาเหตุและแก้ไข)  

แต่หากพบผู้ป่วยเพิ่มในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ให้ ท ากิจกรรม 2.พ่นหมอกควันก าจัดยุงลายตัวเต็มวัยครั้งที่ 4 
ในรัศมีอย่างน้อย 100 เมตรหรือตามระยะทางท่ีต่อเนื่องจากการสอบสวนโรค อย่างน้อยร้อยละ80 ของหลังคา
เรือน  วัด โรงเรียน ทุกแห่ง 

  6. 21 คือรณรงค์ ภายใน 21 วันควบคุมโรคสงบไม่มีผู้ป่วยรายใหม่  ให้ด าเนินการควบคุมแหล่งโรค1.
รณรงค์ ก าจัดลูกน้ ายุงลาย Big cleaning Day บ้าน รร.,วัด,ส่วนราชการ ,ท่อระบายน้ า โดยประเมินจากค่าดัชนี
ลูกน้ ายุงลาย ภายใน 5 วันต้องเป็นศูนย์ คือ ไม่พบลูกน้ ายุงลายและ  ให้ ค่า HI,CI =0(บันทึกผลค่า HI,CI หาก
เกิน>0 ต้องหาสาเหตุและแก้ไข)  

แต่หากพบผู้ป่วยเพิ่มในช่วง 7วันที่ผ่านมา ให้ ท ากิจกรรม 2.พ่นหมอกควันก าจัดยุงลายตัวเต็มวัยครั้งที่ 5 
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ในรัศมีอย่างน้อย 100 เมตรหรือตามระยะทางท่ีต่อเนื่องจากการสอบสวนโรค อย่างน้อยร้อยละ80 ของหลังคา
เรือน  วัด โรงเรียน ทุกแห่ง 

  7. 28 คือ ไม่พบผู้ป่วยอีกหลังวันเริ่มป่วยของผู้ป่วยรายแรก 28 วัน ถือว่าควบคุมโรคได้ไม่เกิดผู้ป่วย
ระลอกสอง (Second generation)  แต่ถ้าพบผู้ป่วยรายใหม่ในวันที่ 29 นับว่ามีการระบาดระลอกท่ี2 ให้ด าเนิน
กิจกรรมแบบเข้มข้น ตามมาตรการ   3-3-1-5-14-21-28   

    แนวทางการรายงาน  

 - การรายงาน มาตรการ 3 แรก และ 3ที่ 2 ให้รายงาน ภายในวันที่ 2 หลังจากลงพ้ืนที่  

 - มาตรการ 1 ให้รายงาน ภายในวันที่ 3 หลังจากลงพ้ืนที่  

 - มาตรการ 5 ให้รายงาน ภายในวันที่ 6  หลังจากลงพ้ืนที่  

 - มาตรการ 14 ให้รายงาน ภายในวันที่ 15  หลังจากลงพ้ืนที่  

 - มาตรการ 21 ให้รายงาน ภายในวันที่ 22  หลังจากลงพ้ืนที่  

 - มาตรการ 28 ให้รายงาน ภายในวันที่ 29  หลังจากลงพ้ืนที่  
     พ้ืนที่ที่พบผู้ป่วยรายใหม่ ให้รายงาน ตามแบบรายงาน ตามมาตรการ 3-3-1-5-14-21-28  
   ( รายงานทาง Line กลุ่มทีมจัดการควบคุมโรคไข้เลือดออก จนกว่าไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ 28 วัน) 

2.การควบคุมก ากับติดตามการด าเนินงานในพื้นที่ (1 ข้อ) 
1.ทีม SRRT อ าเภอ ให้ลงพื้นที่ ที่เกิดโรคต่อเนื่อง 2 สัปดาห์ทุกแห่งและรายงานผลการควบคุมโรค
ตามแบบรายงาน ให้กับผู้บริหารระดับอ าเภอและจังหวัดทราบภายใน 48 ชั่วโมงหลังการติดตาม  

                       (รายงานทางLine ทีมจัดการโรคไข้เลือดออก) 

              (หากไม่ผ่านเกณฑ์ ข้อใดข้อหนึ่ง ใน 8 ข้อ ถือว่า ตกเกณฑ์)  
  

5. สูตรการ
ค านวณ 
   ผลงาน 

จ านวนผู้ป่วยไข้เลือดออกได้รับรายงานตามเกณฑ์ท่ีก าหนด × 100  
          จ านวนผู้ปว่ยไข้เลือดออกท้ังหมด  
           

6. เป้าหมาย
ความส าเร็จ  

ร้อยละ 80 ของผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกได้รับรายงานตามเกณฑ์ 

7. ระยะเวลา
การประเมิน 

1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 

8. เกณฑ์การประเมิน :  
     รายงานการสุ่มประเมิน 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
> 80 % > 80 % > 80 % > 80 % 

 
9.เกณฑ์การ
ให้คะแนน  

อ าเภอมีการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลายและการจัดการสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเกิดโรคไข้เลือดออก  
1. จ านวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกได้รับรายงานตามเกณฑ์ ร้อยละ 50 ของอ าเภอ 
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  ได ้1 คะแนน  
2. จ านวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกได้รับรายงานตามเกณฑ ์ร้อยละ 50-59 ของอ าเภอ 
  ได ้2 คะแนน  
3. จ านวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกได้รับรายงานตามเกณฑ์ ร้อยละ 60-69 ของอ าเภอ 
 ได ้3 คะแนน  
4. จ านวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกได้รับรายงานตามเกณฑ์ ร้อยละ 70-79 ของอ าเภอ 
  ได ้4 คะแนน  
5. จ านวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกได้รับรายงานตามเกณฑ ์ร้อยละ 80-100 ของอ าเภอ  ได ้5 คะแนน 

10. 
กลุ่มเป้าหมาย 

ใช้ข้อมูลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 

11. 
แหล่งข้อมูล  

รายงาน 506 และรายงานทางLine ทีมจัดการโรคไข้เลือดออก 

12 วิธีการ
จัดเก็บข้อมูล  

รวบรวมข้อมูลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจาก รง.506 และรวบรวมรายงานตามมาตรการ   3-3-1-5-14-21-28  ทาง
Line ทีมจัดการโรคไข้เลือดออก 

13.ผู้ก ากับ
ดูแลตัวช้ีวัด/ 
ผู้รับผิดชอบ/
ผู้ประ
ประสาน
ตัวช้ีวัด   

นายแพทย์ประภาส  วีระพล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 
โทรศัพท์ 081-8632543       E-mail : vprapas60@hotmail.com       
นายธีระยุทธ์  มุจรินทร์   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
โทรศัพท์ 086-6515424       E-mail : cdcamnat@yahoo.com 
นายพลากร วุฒิเสลา   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
โทรศัพท์ 086-8729560       E-mail : cdcamnat@yahoo.com 

 
7. ร้อยละ 80 ของจ านวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก  มีความทันเวลาในการควบคุมแหล่งแพร่โรค   
    ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

1.ชื่อตัวชี้วัด  ร้อยละ 80 ของจ านวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก  มีความทันเวลาในการควบคุมแหล่งแพร่โรค      
2. หน่วยวัด  ร้อยละ  
3. น้ าหนัก  0.125 
4. ค าอธิบาย
ตัวช้ีวัด  

    ความทันเวลาในการควบคุมแหล่งแพร่โรค  หมายถึง    พ้ืนทีท่ี่ได้รับการยืนยันจากการรายงาน/ สอบสวน
ผู้ป่วย โดย สสอ. รพท รพช รพ.สต ศูนย์บริการสาธารณสุข ว่าเป็นแหล่งแพร่โรค ได้รับการควบคุมโรค ภายใน 
24 ชั่วโมง นับจากวันเวลา ที่ได้รับแจ้ง จากรพท. รพช . สสจ. ว่ามีผู้ป่วย  ตามมาตรการ 3-3-1-5-14-21-28 
เน้น ตาม มาตรการ 3-3-1 
         1. 3 แรก คือ 3 ชั่วโมง รพ.เมื่อพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกภายใน 3 ชั่วโมง ต้องแจ้งข่าวให้สถานบริการ
สาธารณสุขในพ้ืนที่ทราบ(บันทึกใน รง.โรคเร่งด่วน/R506dashboard) 

2. 3 ที่สอง คือ 3 ชั่วโมงภายใน 3 ชั่วโมงหลังได้รับการแจ้งข่าวทีมสอบสวนโรคมี 
การควบคุมโรคอย่างเร่งด่วนโดยใช้สเปรย์ก าจัดยุงป่วยในบ้านผู้ป่วย/ส ารวจและท าลายลูกน้ ารอบบ้าน
ผู้ป่วย(บันทึกใน รง.โรคเร่งด่วน/R506dashboard) 
3. 1 คือ ภายใน 1 วัน ต่อมา ต้องด าเนินการ 1.สอบสวนโรคเฉพาะรายและหาผู้ป่วยรายแรก(แบบ รง.

สอบสวน) 2.แจ้งชุมชนและนัดประชาคม 3.ควบคุมโรค 3.1พ่นหมอกควันก าจัดยุงลายตัวเต็มวัยครั้งที่ 1 ในรัศมี

mailto:cdcamnat@yahoo.com
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อย่างน้อย 100 เมตรหรือตามระยะทางที่ต่อเนื่องจากการสอบสวนโรค อย่างน้อยร้อยละ80 ของหลังคาเรือน  
วัด โรงเรียน ทุกแห่ง และพ่นหมอกควันก าจัดยุงลายตัวเต็มวัยครั้งที่ 2 (Knock down)ในวันต่อมา(บันทึกผล 
วดป./จ านวนหลังคาเรือนทั้งหมดที่เสี่ยง/จ านวนหลังคาเรือนที่พ่น)  3.2ส ารวจและก าจัดลูกน้ าทุกหลังคาเรือน 
รร.,วัด,ส่วนราชการ รวมทั้งท่อระบายน้ าในชุมชนนับเป็น CI(บันทึกผลส ารวจก่อนท าลายแหล่ง HI/CI)  3.3ให้
สุขศึกษาประชาสัมพันธ์การป้องกันและอาการสงสัย3.4ประชาคม(หาข้อตกชุมชน หรือมีข้อตกลงแล้วให้ทบทวน
เน้นย้ า) 

 
5. สูตรการ
ค านวณผลงาน 

จ านวนผู้ป่วยไข้เลือดออกมีความทันเวลาในการควบคุมแหล่งแพร่โรค     × 100  
                           จ านวนผู้ป่วยไข้เลือดออกท้ังหมด            

6. เป้าหมาย
ความส าเร็จ  

ร้อยละ 80 ของผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกมีความทันเวลาในการควบคุมแหล่งแพร่โรค      

7. ระยะเวลา
การประเมิน 

1 พฤษภาคม 2562 – 30 กันยายน 2562 

8. เกณฑ์การประเมิน :  
     รายงานการสอบสวนเบื้องต้น (รง.48 ชั่วโมง) ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม – กันยายน 2562  > 80 % 
9.เกณฑ์การ
ให้คะแนน  
 

อ าเภอมีความทันเวลาในการควบคุมแหล่งแพร่โรค   
1. จ านวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกมีความทันเวลาในการควบคุมแหล่งแพร่โรค ตามเกณฑ์น้อยกว่า ร้อยละ 50 ของอ าเภอ 
ได ้1 คะแนน  
2. จ านวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกมีความทันเวลาในการควบคุมแหล่งแพร่โรค ตามเกณฑ์ ร้อยละ 50-59 ของอ าเภอ 
  ได ้2 คะแนน  
3. จ านวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกมีความทันเวลาในการควบคุมแหล่งแพร่โรค ตามเกณฑ์ ร้อยละ 60-69 ของอ าเภอ 
 ได ้3 คะแนน  
4. จ านวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกมีความทันเวลาในการควบคุมแหล่งแพร่โรค ตามเกณฑ์ ร้อยละ 70-79 ของอ าเภอ 
  ได ้4 คะแนน  
5. จ านวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกมีความทันเวลาในการควบคุมแหล่งแพร่โรค ตามเกณฑ์ ร้อยละ 80-100 ของอ าเภอ  ได ้5 
คะแนน 

10. 
กลุ่มเป้าหมาย 

ใช้ข้อมูลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 

11. 
แหล่งข้อมูล  

แบบรายงานสอบสวนเบื้องต้น (รง.48 ชม.) 

12 วิธีการ
จัดเก็บข้อมูล  

Cup รายงาน ผล ตามแบบรายงานสอบสวนเบื้องต้น (รง.48 ชม.) ภายใน 3 วัน หลังจากรับแจ้งโรค 
ให้ สนง.สสจ.รับทราบ 

13.ผู้ก ากับ
ดูแลตัวช้ีวัด/ 
ผู้รับผิดชอบ/
ผู้ประ
ประสาน
ตัวช้ีวัด  

นายแพทย์ประภาส  วีระพล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 
โทรศัพท์ 081-8632543       E-mail : vprapas60@hotmail.com       
นายธีระยุทธ์  มุจรินทร์   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
โทรศัพท์ 086-6515424       E-mail : cdcamnat@yahoo.com 
นายพลากร วุฒิเสลา   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
โทรศัพท์ 086-8729560       E-mail : cdcamnat@yahoo.com 
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8.  ร้อยละ 80 ของหมู่บ้าน/ชุมชน  มีการจัดประชุมประชาคมในหมู่บ้านมีข้อตกลงมาตรการควบคุมแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลาย  

1.ชื่อตัวชี้วัด  ร้อยละ 80 ของหมู่บ้าน/ชุมชน  มีการจัดประชุมประชาคมในหมู่บ้านมีข้อตกลง   
มาตรการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 

2. หน่วยวัด  ร้อยละ  
3. น้ าหนัก  0.25 

4. ค าอธิบายตัวชี้วัด  1. หมู่บ้าน/ชุมชน หมายถึง หมู่บ้าน/ชุมชน ในแต่ละอ าเภอ  
2. การจัดประชุมประชาคม หมายถึง กรณีหมู่บ้าน/ชุมชน ทั้งหมด ต้องมีการจัดประชุม 
จัดท าประชาคม หาข้อตกลงชุมชน หรือมีข้อตกลงแล้วให้ทบทวนเน้นย้ ามาตรการควบคุม
แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย  (ผลการประชาคม มีการประกาศ  ติดป้ายไว้ สามารถมอง เห็นได้
ชัดเจน เช่น ติดไว้ที่ศาลากลางบ้าน ฯลฯ) 
ข้อตกลงชุมชน ต้องประกอบไปด้วย อย่างน้อย มีข้อก าหนดช่วงจัดกิจกรรมรณรงค์ใน
บ้านและรอบบริเวณบ้าน พร้อมกัน ทั้งหมู่บ้าน และ กิจกรรม กรณีหลังพบผู้ป่วยในชุมชน 

5. สูตรการค านวณ 
        ผลงาน 

จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชน  มีการจัดประชุมประชาคมในหมู่บ้าน× 100 
            จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชน ทั้งหมด   

6. เป้าหมายความส าเร็จ  ร้อยละ 80 ของหมู่บ้าน/ชุมชน  มีการจัดประชุมประชาคมในหมู่บ้านมีข้อตกลง   
มาตรการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 

7. ระยะเวลาการประเมิน ปีละ 2 ครั้ง 
8. เกณฑ์การประเมิน :  
รายงานการจัดท าประชาคม  พฤษภาคม   มิถุนายน   / สุ่มประเมิน   

รอบ พฤษภาคม รอบ มิถุนายน 
> 80 % > 80 % 

 
9.เกณฑ์การให้คะแนน  
 

อ าเภอมีการมีการจัดประชุมประชาคมในหมู่บ้านมีข้อตกลง   มาตรการควบคุมแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลาย 
1. จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชน  มีการจัดประชุมประชาคมในหมู่บ้านมีข้อตกลง   น้อยกว่า 
ร้อยละ 50 ของหมู่บ้าน/ชุมชน ทั้งหมด ได ้1 คะแนน 
2. จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชน มีการจัดประชุมประชาคมในหมู่บ้านมีข้อตกลง   ร้อยละ 50-59 
ของหมู่บ้าน/ชุมชน ทั้งหมด  ได้ 2 คะแนน 
3. จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชน มีการจัดประชุมประชาคมในหมู่บ้านมีข้อตกลง   ร้อยละ 60-69 
ของหมู่บ้าน/ชุมชน ทั้งหมด  ได้ 3 คะแนน  
4. จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชน มีการจัดประชุมประชาคมในหมู่บ้านมีข้อตกลง   ร้อยละ 70-79 
ของหมู่บ้าน/ชุมชน ทั้งหมด  ได้ 4 คะแนน  
5. จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชน มีการจัดประชุมประชาคมในหมู่บ้านมีข้อตกลง   ร้อยละ 80-
100 ของหมู่บ้าน/ชุมชน ทั้งหมด  ได้ 5 คะแนน 

10. กลุ่มเป้าหมาย  หมู่บ้าน/ชุมชน  ทั้งหมด 

11. แหล่งข้อมูล  รายงานจัดประชุมประชาคมในหมู่บ้านมีข้อตกลง  / มีป้ายติดไว้มองเห็นชัดเจน 
12. วิธีการจัดเก็บข้อมูล  Cup รายงาน ผลการจัดท าประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน  มีภาพถ่ายป้ายประชาคม 
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 แต่ละหมู่บ้าน/ชุมชน  และรง.ตามแบบรายงานประชาคม ให้ สนง.สสจ.รับทราบรวบรวม
ข้อมูล / การสุ่มประเมินของจังหวัด (ส่ง รายงานจังหวัดตามแบบฟอร์ม ภายใน 15 
มิถุนายน 2562 ) 

13.ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด/ 
ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประ
ประสานตัวช้ีวัด  
  
 

นายแพทย์ประภาส  วีระพล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 
โทรศัพท์ 081-8632543       E-mail : vprapas60@hotmail.com       
นายธีระยุทธ์  มุจรินทร์   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
โทรศัพท์ 086-6515424       E-mail : cdcamnat@yahoo.com 
นายพลากร วุฒิเสลา   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
โทรศัพท์ 086-8729560       E-mail : cdcamnat@yahoo.com 

 
9. อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกระดับอ าเภอ ไม่เกิน 50 ต่อแสนประชากร 

1.ชื่อตัวชี้วัด  อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกระดับอ าเภอ ไม่เกิน 50 ต่อแสนประชากร 
2. หน่วยวัด  ต่อแสนประชากร 
3. น้ าหนัก  0.25 
4. ค าอธิบายตัวชี้วัด  
 

โรคไข้เลือดออก หมายถึง โรคท่ีวินิจฉัยตามเกณฑ์ทางคลินิก และ/ หรือ มีผลตามเกณฑ์
ทางห้องปฏิบัติการว่าด้วยไข้เลือดออกทุกกลุ่มอาการ (DF,DHF และ DSS) โดยใช้รหัสโรค
ตามรายงาน 506 รหัส 26,27 และ 66    

5. สูตรการค านวณ 
   ผลงาน 

          =         จ านวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก x 100,000 
                                  จ านวนประชาชนกลางปี               

6. เป้าหมายความส าเร็จ  อัตราป่วยไม่เกิน 50 ต่อแสนประชากร 
7. ระยะเวลาการประเมิน 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 
8. เกณฑ์การประเมิน :  
     ติดตามข้อมูลใน รง.506 ทุกเดือน 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
< 10% < 20% < 40% < 50% 

 
9.เกณฑ์การให้คะแนน  
 

เกณฑ์การให้คะแนน ตัวชี้วัด ดังนี้  
1. อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกต่อแสนประชากร < 50 ต่อแสนประชากร ได้ 5 คะแนน  
2. อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกต่อแสนประชากร ≥  50 – 55  ได้ 4 คะแนน  
3. อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกต่อแสนประชากร ≥  56 – 59  ได้ 3 คะแนน  
4. อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกต่อแสนประชากร ≥ 60 – 65  ได ้2 คะแนน  
5. อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกต่อแสนประชากร ≥ 66   ได้ 1 คะแนน 

10. กลุ่มเป้าหมาย ใช้ข้อมูลอัตราป่วยต่อแสนประชากร ตั้งแต ่1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 

11. แหล่งข้อมูล  รายงาน 506  
12 วิธีการจัดเก็บข้อมูล  
 

รวบรวมข้อมูลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจาก รง.506 แล้วน าไปหาอัตราป่วยโรคไข้เลือดออก 
ต่อแสนประชากร / 2 ครั้งต่อปี ทุก 6 เดือน 
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13.ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด/ 
ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประ
ประสานตัวช้ีวัด  
  
 

นายแพทย์ประภาส  วีระพล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 
โทรศัพท์ 081-8632543       E-mail : vprapas60@hotmail.com       
นายธีระยุทธ์  มุจรินทร์   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
โทรศัพท์ 086-6515424       E-mail : cdcamnat@yahoo.com 
นายพลากร วุฒิเสลา   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
โทรศัพท์ 086-8729560       E-mail : cdcamnat@yahoo.com 

 

10.  ไม่พบหมู่บ้าน/ชุมชน ที่เกิด Generationที่ 2   
1.ชื่อตัวชี้วัด  ไม่พบหมู่บ้าน/ชุมชน ที่เกิด Generationท่ี 2   
2. หน่วยวัด  ร้อยละ  
3. น้ าหนัก  0.5 

4. ค าอธิบายตัวชี้วัด  
 

1. หมู่บ้าน/ชุมชน หมายถึง หมู่บ้าน/ชุมชน ในแต่ละอ าเภอ  
2. เกิด Generationท่ี 2  ของโรคไข้เลือดออก หมายถึง  ยังพบผู้ป่วยมีวันเริ่มป่วยหลัง 
28 วัน นับจากผู้ป่วยรายแรก 

5. สูตรการค านวณ 
        ผลงาน 

จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชน ทีพ่บผู้ป่วยโรคไข้เลือกออก เกิด Generationท่ี 2  × 100 
                                จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชน ทั้งหมด   

6. เป้าหมายความส าเร็จ  ไม่พบหมู่บ้าน/ชุมชน ที่เกิด Generationท่ี 2   
7. ระยะเวลาการประเมิน ปีละ 2 ครั้ง 
8. เกณฑ์การประเมิน :  
รายงานการสุ่มประเมิน ทุก 6 เดือน   

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
> 80 % > 80 % > 80 % > 80 % 

 
9.เกณฑ์การให้คะแนน  
 

อ าเภอไม่พบหมู่บ้าน/ชุมชน ที่เกิด Generationท่ี 2   
1. จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชน ที่พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกท่ีเกิด Generationท่ี 2 เกินร้อยละ 
1.5  ของหมู่บ้าน/ชุมชน ทั้งหมด ได้ 1 คะแนน 
2. จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชน ที่พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกท่ีเกิด Generationท่ี 2  ไม่เกินร้อย
ละ 1.5 ของหมู่บ้าน/ชุมชน ทั้งหมด  ได้ 2 คะแนน 
3. จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชน ที่พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกท่ีเกิด Generationท่ี 2 ไมเ่กินร้อย
ละ 1  ของหมู่บ้าน/ชุมชน ทั้งหมด  ได้ 3 คะแนน  
4. จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชน ที่พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกท่ีเกิด Generationท่ี 2 ไม่เกินร้อย
ละ 0.5 ของหมู่บ้าน/ชุมชน ทั้งหมด  ได้ 4 คะแนน  
5. จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชน ไมพ่บผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกที่เกิด Generationท่ี 2 ทั้งหมด  
ได้ 5 คะแนน 

10. กลุ่มเป้าหมาย  หมู่บ้าน/ชุมชน  ทั้งหมด 

11. แหล่งข้อมูล  ใช้ข้อมูลอัตราป่วยต่อแสนประชากร ตั้งแต ่1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 
12. วิธีการจัดเก็บข้อมูล   รวบรวมข้อมูลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจาก รง.506 
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13.ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด/ 
ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประ
ประสานตัวช้ีวัด  
  
 

นายแพทย์ประภาส  วีระพล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 
โทรศัพท์ 081-8632543       E-mail : vprapas60@hotmail.com       
นายธีระยุทธ์  มุจรินทร์   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
โทรศัพท์ 086-6515424       E-mail : cdcamnat@yahoo.com 
นายพลากร วุฒิเสลา   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
โทรศัพท์ 086-8729560       E-mail : cdcamnat@yahoo.com 
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รายละเอียดตัวชี้วัดสมัครใจ  
(KPI Template อ าเภอละ 4 ตัวชี้วัด) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

อ ำเภอชำนุมำน 
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ตัวช้ีวัดที่ 1 : ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
โครงการที่ ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
ระดับการแสดงผล อ าเภอ 
ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพ 

ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
ค านิยาม 1. ผู้ป่วยนอก หมายถึง ประชาชนที่มารับบริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟ้ืนฟูสภาพ

แบบไม่นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล โดยผู้ประกอบวิชาชีพที่เก่ียวข้องที่ได้มาตรฐาน 
2. การบริการด้านการแพทย์แผนไทย หมายถึง บริการการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และ
ฟ้ืนฟูสภาพ เช่น 
 - การรักษาด้วยยาสมุนไพร 
 - การนวดเพื่อการรักษา-ฟ้ืนฟูสภาพ 
 - การประคบสมุนไพรเพื่อการรักษา-ฟ้ืนฟูสภาพ 
          - การอบไอน้้าสมุนไพรเพื่อการรักษา-ฟ้ืนฟูสภาพ 
          - การพอกยาสมุนไพรเพื่อการรักษา          
 - การทับหม้อเกลือ 
 - การท้าหัตถการอื่นๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพแพทย์แผนไทย หรือการบริการอื่นๆ  
            ที่มีการเพิ่มเติมรหัสภายหลัง 
3. การบริการด้านแพทย์ทางเลือก หมายถึง การบริการรักษาพยาบาลนอกเหนือจาก
การแพทย์แผนปัจจุบัน และการแพทย์แผนไทย เช่น 
 - การฝังเข็ม 
 - การแพทย์ทางเลือกอ่ืนๆ หรือการบริการอื่นๆ ที่มีการเพิ่มเติมรหัสภายหลัง 
4. สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ  หมายถึง โรงพยาบาลศูนย์  โรงพยาบาลทั่วไป 
โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล 
 

วัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่มี
คุณภาพ ความครอบคลุมหน่วยบริการสาธารณสุขทุกระดับ 
 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ประชาชนที่เข้ารับบริการในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
ทุกระดับ 
 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1. การบันทึกข้อมูลในระบบรายงาน 43 แฟ้ม 
2. การรายงานจากจังหวัด 
 

รายการข้อมูล 1 A = จ้านวนครั้งของผู้ป่วยนอกท่ีมารับบริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟ้ืนฟูสภาพ 
      ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ 

รายการข้อมูล 2 B = จ้านวนครั้งของผู้ป่วยนอกท่ีมารับบริการทั้งหมดของสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ทุกไตรมาส 
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เกณฑ์การประเมิน  
ปี 2562 : 
 

คะแนน 1 2 3 4 5 
หน่วยบริการสาธารณสุขผ่านเกณฑ์ผู้ป่วย
นอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน ไม่นับ 
U77 (เกณฑ์ รพช. ร้อยละ 25 รพ.สต. 
ร้อยละ 36 

60 - 
64 

65 - 
69 

70 - 
74 

75 - 
79 

> ร้อย
ละ 80 

ร้อยละผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกท่ีได้
มาตรฐาน ไม่นับ U77  (ค่าเฉลี่ย รพ.สต.) 
45 

23 - 
27 

28 - 
32 

34 - 
38 

39 - 
44 

> ร้อย
ละ 45 

 
วิธีการประเมินผล :  1. ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข 

2. ข้อมูลจากการตรวจราชการและนิเทศงานของกรมการแพทย์แผนไทยและ 
    การแพทย์ทางเลือก 

เอกสารสนับสนุน :  1. คู่มือการพัฒนาระบบบริการสาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน 
2. คู่มือการตรวจราชการและนิเทศงาน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
 

รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน 

 
Baseline data หน่วย

วัด 
ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ  
2559 2560 2561 

ผู้ป่วยนอกได้รับบริการ
การแพทย์แผนไทยฯ 

ร้อย
ละ 

22.56 24.10 30.67 

รพช. ร้อย
ละ 

16.19 16.71 21.52 

ค่าเฉลี่ยใน รพ.สต. ร้อย
ละ 

29.69 32.33 39.89 

 

ที่มา : จาก HDC กระทรวงสาธารณสุข 
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

นายศราวุธ  ปรางค์รัตนศิลา แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ 
โทรศัพท์ที่ท้างาน : 045-466095 ต่อ 118  โทรศัพท์มือถือ : 061-1101677              
โทรสาร :   045-466095    E-mail : saravut149@gmail.com 
นายวิระวัฒน์  โสภัณ    นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
โทรศัพท์ที่ท้างาน : -     โทรศัพท์มือถือ : 097-9515452                                                  
โทรสาร :   -      E-mail : wee_chanu@hotmail.com  

 

mailto:saravut149@gmail.com
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ตัวชี้วัดที่ 2 : ระดับความส าเร็จของโรงพยาบาลทีใ่ช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) 
หมวด Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) 
แผนที่ 6.การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการที่ 2.โครงการป้องกันและควบคุมการด้ือยาต้านจุลชีพและการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลจังหวัดอ านาจเจริญ 
ลักษณะ เชิงปริมาณ 
ระดับการ
วัดผล 

อ าเภอ 

ค านิยาม 1. การประเมินโรงพยาบาลใช้ยาอย่างสมเหตุผล เป็นการประเมินโรงพยาบาล/เครือข่ายบริการสุขภาพระดับอ าเภอ ซึ่งประกอบด้วย
เกณฑ์การประเมินRDU1 และRDU2 
- RDU 1 หมายถึง โรงพยาบาลชานุมาน เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตผุล ตามเกณฑ์เป้าหมาย 
- RDU 2 หมายถึง  หน่วยบริการลูกข่าย (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล/หน่วยบริการปฐมภูมิ) มีการส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่าง
รับผิดชอบ ใน 2 โรคตามเกณฑ์เป้าหมาย 
ระดับการพัฒนาสู่การเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) มี 3 ระดับ ดังนี้ 
1.1 RDU ขั้นที่ 1 หมายถึง การด าเนินการผ่านเง่ือนไขต่อไปนี ้
RDU 1 RDU 2 
โรงพยาบาลผ่านเง่ือนไขต่อไปนี้ 
1.มีคณะกรรมการขับเคลื่อน RDU 
2.มีการพัฒนาระบบสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูลตัวช้ีวัด 
3.อัตราการสั่งใช้ยาในบัญชียาหลกัแห่งชาติผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 
4.การด าเนินงานของ PTC ผ่านเกณฑ์ระดับ 3 
5.รายการยาที่ควรพิจารณาตัดออก 8 รายการ ซึ่งยังคงมีอยู่ในบัญชรีายการยาของ
โรงพยาบาลไมเ่กิน 1 รายการ 
6.จัดท าฉลากยามาตรฐาน ผ่านเกณฑ์ระดับ 3 
7.การส่งเสริมจริยธรรมในการจัดซื้อจัดหายาและการส่งเสรมิการขายยา ผ่าน
ระดับ 3 
8.มีกิจกรรมด าเนินการส่งเสรมิการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ในโรงพยาบาลหรือ
กิจกรรมส่งเสริมการใช้ยาปลอดภยัในชุมชน 

Output 
1.จ านวนรพ.สต.ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของ รพ.
สต.ทั้งหมดในเครือข่ายระดับอ าเภอท่ีมีอัตราการ
ใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มโรคตดิเช้ือทางเดินหายใจ
ส่วนบนและโรคอุจาระร่วงเฉียบพลันผ่านเกณฑ์
เป้าหมายทั้ง 2 โรค 

1.2 RDU ขั้นที่ 2 หมายถึง การด าเนินการผ่านเง่ือนไขต่อไปนี้ 
RDU 1 RDU 2 
โรงพยาบาลผ่านเง่ือนไขต่อไปนี้ 
ผลการด าเนินงานของตัวช้ีวัด จ านวน 5 ตัวช้ีวัดตาม RDU ขั้นที่ 1 
9.อัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน โรคอุจาระร่วง
เฉียบพลัน แผลสด อุบัติเหตุ และสตรคีลอดปกติครบก าหนดคลอดทางช่องคลอด 
ผ่านเกณฑ์ทั้ง 4 ตัวช้ีวัด 
10.การใช้ยา NSAIDs ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระดับ 3 ข้ึนไป ไม่เกินร้อยละ 10 
11.การใช้ยา glibenclamide ในผู้ป่วยสูงอายุ หรือไตท างานบกพรอ่ง ไม่เกินร้อย
ละ 5 
12.การไม่ใช้ยาที่ใช้ในสตรตีั้งครรภ์ ได้แก่ Wafarin,statins,ergot (*ยกเว้นกรณีใส่ 
mechanical heart valve) 

Output 
1.จ านวน รพ.สต.ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของ 
รพ.สต.ทั้งหมดในเครือข่ายระดับอ าเภอท่ีมีอัตรา
การใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มโรคติดเช้ือทางเดิน
หายใจส่วนบนและโรคอุจาระร่วงเฉียบพลันผ่าน
เกณฑ์เป้าหมายทั้ง 2 โรค 

1.3 RDU ขั้นที่ 3 หมายถึง การด าเนินการผ่านเง่ือนไขต่อไปนี้ 
RDU 1 RDU 2 
โรงพยาบาลผ่านเงื่อนไขต่อไปนี ้
1.ตัวช้ีวัด RDU ผ่านเกณฑ์ทั้ง 18 ตัวช้ีวัด 

Output 
1.จ านวนรพ.สต./หน่วยบริการปฐมภูมิทุกแห่ง
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2.มีการรายงานผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดอย่างครบถ้วนสม่ าเสมอทุกไตรมาส 
 

ในเครือข่ายระดับอ าเภอที่มีอัตราการใช้ยา
ปฏิชีวนะในกลุ่มโรคตดิเช้ือทางเดนิหายใจ
ส่วนบนและโรคอุจาระร่วงเฉียบพลัน ผ่านเกณฑ์
เป้าหมายทั้ง 2 โรค 

เป้าหมายการด าเนินการแต่ละกิจกรรม  
กิจกรรม 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
โรงพยาบาลผ่านเง่ือนไขต่อไปนี้ 
RDU ขั้น 1 
RDU 1 :โรงพยาบาลแม่ข่ายจะต้องมีกิจกรรมด าเนินการข้อ 1-8 ดังนี้ 
1.มีคณะกรรมการขับเคลื่อน RDU มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ 

ที่เป็นปัจจุบัน และมีการ
ประชุม อย่างน้อย 1 ครั้ง 
เอกสารหลักฐาน : ค าสั่งฯ 
และรายงานการประชุม 

มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง 
เอกสารหลักฐาน:รายงานการประชุม หากเป็นการประชุม
บูรณาการให้ระบุรายละเอียดที่เกีย่วข้องในรายงานการ
ประชุมให้ชัดเจน  
 

2.มีการพัฒนาระบบสารสนเทศในการ
จัดเก็บข้อมลูตัวช้ีวัด 

มีการด าเนินการพัฒนาสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมลูของตัวช้ีวัด RDU อย่างน้อยไตรมา
สละ 1 ครั้ง  
เอกสารหลักฐาน : รายงานผลการด าเนินการ 

3.อัตราการสั่งใช้ยาในบัญชียาหลกั
แห่งชาติผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 

F2  

4.การด าเนินงานของ PTC ผ่านเกณฑ์
ระดับ 3 

มีค าสั่งPTC ที่เป็นปัจจุบัน
และมีการประชุมอย่างน้อย 
1 ครั้ง เอกสารหลักฐาน: 
รายงานการประชุม 

ผ่านเกณฑ์ PTC ตามคู่มือตัวช้ีวัด ระดับ 3 ขึ้นไป 

5.รายการยาที่ควรพิจารณาตัดออก 8 
รายการ ซึ่่งยังคงมีอยู่ในบญัชีรายการยา
ของโรงพยาบาลไม่เกิน 1 รายการ 

ไม่เกิน 1 รายการ 

6.จัดท าฉลากยามาตรฐาน ผ่านเกณฑ์
ระดับ 3 

จัดท าฉลากช่วย 13 กลุ่มยา ผ่านการด าเนินงาน ตามคู่มือตัวช้ีวัดใน ระดับ 3 ขึ้นไป 
 

7.การส่งเสริมจริยธรรมในการจัดซื้อ
จัดหายาและการส่งเสรมิการขายยา 
ผา่นระดับ 3 ระยะเวลา กิจกรรม 

3 เดือน - มีการประกาศเป็นนโยบายองค์กร 
- มีการสื่อสารภายในให้บุคลากรรบัทราบเกณฑ์จรยิธรรมว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดหาและการส่งเสริมการขายยา กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2557 อย่าง
ทั่วถึง  

6 เดือน  
ผ่านเกณฑ์
จริยธรรม
ระดับ 3 

- มีการดาเนินการครบถ้วนท้ัง 8 ข้อ และมีระบบการรายงานเพื่อตดิตาม
การปฏิบัติ ดังนี้  
1. แนวปฏิบัติในการแสดงการมสีว่นได้ส่วนเสียในการประชุมคัดเลอืก
รายการยาเข้าบญัชียาโรงพยาบาล  
2. แนวทางการพิจารณาคดัเลือกบริษัทในการจัดซื้อ กรณีตกลงราคา  
3. แนวปฏิบัติในการรับสิ่งของ ของขวัญ และบริการจากบริษัท  
4. แนวปฏิบัติในการคัดเลือกรายการยาและตดิตามประเมินความสม



226 

เหตุผลในการสั่งใช้ยา  
5. แนวปฏิบัติในการคัดเลือกบุคลากรเพื่อรับทุนสนับสนุนไปประชุม 
สมัมนา ดูงาน หรือบรรยายทางวชิาการทั้งในและต่างประเทศ  
- มีระบบประเมินและปรับปรุงกระบวนงานทุกข้อ  

9 เดือน ผ่านเกณฑ์จรยิธรรมระดับ 3 ขึ้นไป 
12 เดือน ผ่านเกณฑ์จรยิธรรมระดับ 3 ขึ้นไป   

- มีการยกย่องเชิดชูหน่วยงานท่ีปฏิบัติได้ตามเกณฑ์จรยิธรรม   
8.มีกิจกรรมด าเนินการส่งเสรมิการใช้
ยาอย่างสมเหตผุล ในโรงพยาบาลหรือ
กิจกรรมส่งเสริมการใช้ยาปลอดภยัใน
ชุมชน  

อย่างน้อย 2 กิจกรรม/ปี 
(6 เดือนแรก 1-2 กิจกรรม) 

RDU 2 : หน่วยบริการลูกข่ายจะต้องมีกิจกรรมด าเนินการดังนี้ 
1.จ านวนรพ.สต.ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 
ของ รพ.สต.ทั้งหมดในเครือข่ายระดับ
อ าเภอที่มีอัตราการใช้ยาปฏิชีวนะใน
กลุ่มโรคตดิเช้ือทางเดินหายใจส่วนบน
และโรคอุจาระร่วงเฉียบพลันผา่นเกณฑ์
เป้าหมายทั้ง 2 โรค 

   ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 

2.มีกิจกรรมด าเนินการส่งเสรมิการใช้
ยาปลอดภัยในชุมชน ในรพ.สต.เช่น 
กิจกรรมส่งเสริมการใช้ยาอย่างสม
เหตุผลในชุมชน กิจกรรม กิจกรรม
รณรงค์ ร้านช าปลอดยาปฏิชัวนะ 
กิจกรรมโรงเรียนส่งเสรมิการใช้ยาอย่าง
สมเหตุผล 

อย่างน้อย 1 กิจกรรม  
ในทุกๆ รพ.สต 
(6 เดือนแรก อย่างน้อย 1 กิจกรรม) 

RDU ขั้น 2 
RDU 1 :โรงพยาบาลแม่ข่ายจะต้องผ่านทุกกิจกรรมใน RDU ขั้น 1 และมีกิจกรรมด าเนินการข้อ 9-13 ดังนี้ 
9.อัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มโรค
ติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน โรคอุจา
ระร่วงเฉียบพลัน แผลสด อุบัติเหตุ และ
สตรคีลอดปกติครบก าหนดคลอดทาง
ช่องคลอด ผ่านเกณฑ์ทั้ง 4 ตัวช้ีวัด 

ผ่านเกณฑ์ 4 ตัวช้ีวัด (อย่างงน้อยผ่านทุกไตรมาส) ดังนี ้
1.อัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน  
น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20  
2.อัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มโรคอุจาระร่วงเฉียบพลัน  
น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20  
3.อัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มแผลสด อุบัติเหตุ  
น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50  
4.อัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มสตรคีลอดปกติครบก าหนดคลอดทางช่องคลอด  
น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 15  

10.การใช้ยา NSAIDs ผู้ป่วยโรคไต
เรื้อรังระดับ 3 ข้ึนไป ไมเ่กินร้อยละ 10 

น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 10.0 

11.การใช้ยา glibenclamide ในผู้ป่วย
สูงอายุ หรือไตท างานบกพร่อง ไมเ่กิน
ร้อยละ 5 

น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 5.0  
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12.การไม่ใช้ยาที่ใช้ในสตรตีั้งครรภ์ 
ได้แก่ Wafarin,statins,ergot (*ยกเว้น
กรณีใส่ mechanical heart valve) 

เท่ากับ 0 คน 

RDU 2 :หน่วยบริการลูกข่ายจะต้องมีกิจกรรมด าเนินการดังนี ้
1.จ านวนรพ.สต.ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
ของ รพ.สต.ทั้งหมดในเครือข่ายระดับ
อ าเภอที่มีอัตราการใช้ยาปฏิชีวนะใน
กลุ่มโรคตดิเช้ือทางเดินหายใจส่วนบน
และโรคอุจาระร่วงเฉียบพลันผา่นเกณฑ์
เป้าหมายทั้ง 2 โรค 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของรพ.สต ท้ังหมด 

2.การประเมินระบบจัดการการด้ือยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ (Integrated AMR Management System) ในแผนกผู้ป่วยใน
ของโรงพยาบาล – ยังไม่ท า 
3.การประเมินกิจกรรมส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในโรงพยาบาลและการใช้ยาปลอดภัยในชมุชน จะต้องด าเนินการใน
กิจกรรมดังนี ้
 

กิจกรรม 
1.มีแผนการด าเนินงาน/กิจกรรม  
2.ด าเนินกิจกรรมตามแผนในข้อ 1  
3.สรุปผลการด าเนินงานส่งส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ  

เกณฑ์เป้าหมาย 
                  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตผุล ซึ่งเป็นแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาท่ี 15 ได้ก าหนดบริการทีส่ าคญั 
เพื่อส่งมอบให้กับประชาชน (Service Delivery) 2 กิจกรรม และมเีป้าหมายที่จะต้องพัฒนา ดังนี ้

ล าดั
บ 

กิจกรรมบริการ (Service Delivery)    F2 รพ.สต.ทั้งหมด 

1 RDU 1 โรงพยาบาลส่งเสรมิการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Rational Drug Use: RDU hospital) 1  
2 RDU 2 การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรบัผิดชอบใน รพ.สต./หน่วยบริการปฐมภูมิ (Responsible Use of 

Antibiotic,RUA PCU/CMU) 
 9 

เป้าหมายการด าเนินการ ภายในระยะเวลา ปี 2562 
1.โรงพยาบาลในอ าเภอชานุมานที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล 

ปีงบประมาณ 2561 
โรงพยาบาล RDU ขั้น 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 
โรงพยาบาล RDU ขั้น 2 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 

2.การด าเนินการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและยาปลอดภัยในชุมชน อ าเภอชานุมาน 
ปีงบประมาณ 2562 
มีกิจกรรมด าเนินการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและยาปลอดภัยในชุมชน กิจกรรมเฝ้าระวังยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ปลอดภัยในชุมชน  
- มีโรงเรียนต้นแบบ RDU อย่างน้อย 1 โรงเรียนต่อ 1 รพ.สต. 
- มีหมู่บ้านต้นแบบ RDU อย่างน้อย 1 หมู่บ้านต่อ 1 รพ.สต. 

 

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้เกิดความคุ้มคา่และปลอดภัยในการใช้ยา (RDU) 
2. เพื่อลดการเกดิเช้ือดื้อยาและลดการป่วยจากเชื้อดื้อยา (AMR) 
3. เพื่อส่งเสรมิให้ประชาชนใช้ยาอย่างปลอดภยั 
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ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

RDU : โรงพยาบาลชุมชน และหนว่ยบริการปฐมภูมิในเครือข่ายระดบัอ าเภอ  
1.โรงพยาบาลชานุมาน  (RDU1) 
2.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลและหน่วยบริการปฐมภูมิ (RDU 2) 9 แห่ง 
ยาปลอดภัยในชุมชน : โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบลทกุแห่ง 

วิธีการจัดเก็บข้อมลู รายงาน  
แหล่งข้อมลู 1.การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU1-2) : ข้อมูลจากโรงพยาบาลชานุมาน  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่ง 

2.การส่งเสริมการใช้ยาปลอดภัยในชุมชน : ข้อมูลจากโรงพยาบาลชานุมาน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่ง 
รายการข้อมูล 1 A = จ านวนโรงพยาบาลโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบลที่ผ่าน RDU 2 ขั้น 2 
รายการข้อมูล 2 B = จ านวนโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต าบลทั้งหมด 
สูตรค านวณตัวชี้วัด RDU 1 : โรงพยาบาลแม่ข่ายค านวณตามสูตรค านวณรายตัวช้ีวัด 

RDU 2 : (A/B) x 100 
AMR : โรงพยาบาลทั่วไป 1 แห่งมีการด าเนินการ   

ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส1-ไตรมาส 4   
การก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินการ  : 
ปี 2561 : ระดับจังหวัด 

 รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
RDU 1  
(โรงพยาบาลแม่ข่าย) 

ผ่านเกณฑ์ RDU ขั้น 2 ผ่านเกณฑ์ RDU ขั้น 3 ผ่านเกณฑ์ RDU ขั้น 3 ผ่านเกณฑ์ RDU ขั้น 3 

RDU 2 (หน่วยบริการลูก
ข่าย /รพ.สต) 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

ระดับโรงพยาบาล 
ระดับท่ี 1 ผ่านเกณฑ์ RDU 1 ขั้น 1 ( 8 กิจกรรม) ผ่าน RDU 2 ร้อยละ 100 มีโรงเรียนต้นแบบ RDU และหมู่บ้านต้นแบบ RDU ร้อยละ 60 
ระดับท่ี 2 ผ่านเกณฑ์ RDU 1 ขั้น 1 ( 8 กิจกรรม) ผ่าน RDU 2 ร้อยละ 100 มีโรงเรียนต้นแบบ RDU และหมู่บ้านต้นแบบ RDU ร้อยละ 70 
ระดับท่ี 3 ผ่านเกณฑ์ RDU 1 ขั้น 2 ( 12 กิจกรรม) ผ่าน RDU 2 รอ้ยละ 100 มีโรงเรยีนต้นแบบ RDU และหมู่บ้านต้นแบบ RDU ร้อยละ 80 
ระดับท่ี 4 ผ่านเกณฑ์ RDU 1 ขั้น 2 ( 12 กิจกรรม) ผ่าน RDU 2 รอ้ยละ 100 มีโรงเรยีนต้นแบบ RDU และหมู่บ้านต้นแบบ RDU ร้อยละ 90 
ระดับท่ี 5 ผ่านเกณฑ์ RDU 1 ขั้น 3 ( 18 กิจกรรม) ผ่าน RDU 2 รอ้ยละ 100 มีโรงเรยีนต้นแบบ RDU และหมู่บ้านต้นแบบ RDU ร้อยละ 100 
การรายงานผลตัวชี้วัด 
ความถี่ ทุก 3 เดือน และส่งรายงานหลังสิ้นไตรมาสภายในวันท่ี 10 ของเดือนถัดไป 
วิธีการประเมินผล :  การรายงาน และการวเิคราะห์เปรยีบเทียบผล 
เอกสารสนับสนุน :  รายงานตัวช้ีวัดเพื่อประเมินระดับการพัฒนาสู่การเป็นหน่วยบริการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล  ไตรมาส 1-4 
รายละเอียดข้อมูล
พ้ืนฐาน Baseline data หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2559 2560 2561 
RDU 1  
ข้อมูลไตรมาส 4 /2560 

ร้อยละ -ขั้น 1 ขั้น 2  RDU ขั้น 2 (ข้อมูล 
ณ ไตรมาส 4 ) 

RDU 2 ร้อยละ 50 100 100 
ยาปลอดภัยในชุมชน ร้อยละ(ของ รพ.สต.) 20 40 100 

การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตสุมผล (RDU) 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ 
/ผู้ประสานงาน
ตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ 

นายปัญญา  กระบวนศรี 
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ตัวช้ีวัดที่ 3 : ร้อยละของหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล 
น้้าหนัก ร้อยละ 2 
หมวด Governance Excellence (ยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล) 
แผนที่ การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ 
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ร้อยละของหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล 
ค้านิยาม คุณภาพข้อมูล ประกอบด้วย 

1. คุณภาพการให้รหัส ICD-10 หมายถึง คุณภาพข้อมูลการให้รหัส ICD-10 (ABC Error) 
ไม่เกินร้อยละ 2 (กระทรวงฯ ร้อยละ 5) 
2. คุณภาพข้อมูลบริการสุขภาพ หมายถึง คุณภาพข้อมูลเวชระเบียนและการ 
วินิจฉัยโรคผู้ป่วยนอก มีความถูกต้องครบถ้วน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 (จังหวัด ร้อยละ 80) 

ระดับค่าคะแนน 
 
 
 

1 2 3 4 5 
ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 

หมายเหตุ :  
1. ต้องผ่านคุณภาพข้อมูลทั้งข้อ 1 และ ข้อ 2 ตามเกณฑ์ที่ก าหนด โดยคณะกรรมการตรวจ
ประเมินระดับจังหวัด 
2. คุณภาพการให้รหัส ICD-10 (ABC Eror)  
         รอบท่ี 1  ใช้ช่วงข้อมูลระหว่าง 1 ต.ค. 61 – 31 มี.ค. 62 และ  
         รอบท่ี 2  ใช้ช่วงข้อมูลระหว่าง 1 ต.ค. 61 – 30 ก.ย. 62 
3. คุณภาพข้อมูลบริการสุขภาพ 
         รอบท่ี 1  ใช้ช่วงข้อมูลระหว่าง 1 ต.ค. 61 – 31 มี.ค. 62 และ  
         รอบท่ี 2  ใช้ช่วงข้อมูลระหว่าง 1 เม.ย. 62 – 30 ก.ย. 62 
Baseline data 

1. ABC Eror ร้อยละ 1.24 
2. คุณภาพข้อมูลเวชระเบียน และการวินิจฉัยโรคผู้ป่วยนอก 

 
วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือพัฒนาคุณภาพข้อมูล ความถูกต้องการให้รหัส ICD-10 (ABC Error) 

2. เพ่ือปรับปรุงคุณภาพขอ้มูลบริการสุขภาพ (ผู้ป่วยนอก) ในรพ.สต. 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ข้อมูลบริการสุขภาพ : รพ.สต. และ รพช.ภายใต้สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด งานเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลข่าวสาร 

นายวิระวัฒน์  โสภัณ  โทร. 097-9515452 
น.ส.ลัดดา  จันนวล    โทร. 089-2869191 
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ตัวช้ีวัดที่ 4 : อัตราการใช้บริการสุขภาพช่องปากรวมทุกสิทธิของประชาชนในพื้นที่ 

ค านิยาม  อัตราการใช้บริการสุขภาพช่องปาก หมายถึง อัตราการใช้บริการส่งเสริม
ป้องกันสุขภาพช่องปาก บริการรักษาทันตกรรมพ้ืนฐาน บริการทันตกรรม
เฉพาะทาง และบริการฟ้ืนฟูสภาพช่องปากท้ังในหน่วยบริการและบริการ 
เชิงรุกในชุมชนของประชาชนในพ้ืนที่ 

เกณฑ์เป้าหมาย  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  (เป้าหมายกระทรวงสาธารณสุข ร้อยละ 40) 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย  ประชากรในพ้ืนที่ ปี 2562 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล  รวบรวมจากรายงาน ระบบ Health Data Central กระทรวงสาธารณสุข 
หน่วยงานที่จัดเก็บข้อมูล  ส านักบริหารการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 
แหล่งข้อมูล  ผลงานบริการทันตกรรมจากระบบ 43 แฟ้ม รายสถานบริการ 

(http://hdcservice.moph.go.th) 
รายการข้อมูล 1 จ านวนคนใหม่ที่รับบริการสุขภาพช่องปากในรอบปี (คนต่อสถานบริการ) 
รายการข้อมูล 2  ประชากรในพ้ืนที่ 
สูตรการค านวณตัวชี้วัด  รายการข้อมูล 1 / รายการข้อมูล 2 x 100 
ระดับการจัดเก็บข้อมูล  ส านักบริหารการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 

หน่วยที่รายงาน  ส านักบริหารการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 

ความถี่ในการจัดเก็บ  ประมวลข้อมูลจากระบบ HDC รายไตรมาส 

ค่าคะแนน 1 2 3 4 5 

ผลงาน (ร้อยละ) ( 6 เดือน) 15 - 17.5              17.6 – 19.5           19.6 - 22.5            22.6 - 24.9            25 ขึ้นไป 

ผลงาน (ร้อยละ) (12เดือน) 30 - 34.9 35 - 39.9 40-44.9 45-49.9 50 ขึ้นไป 
 

เกณฑ์การประเมิน  
ปี 2562 : QuickWin 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
12.5 25 37.5 50 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

อ ำเภอปทุมรำชวงศำ 
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ตัวช้ีวัดที่ 1 : ร้อยละของผู้ติดยาเสพติดที่บ าบัดครบตามเกณฑ์ที่ก าหนดของแต่ละระบบ และได้รับ 
                การติดตามดูแลต่อเนื่อง 1 ปี (Retention Rate) 
น้ าหนัก 2 
หมวด Service Excellence (ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ) 
แผนที่ 6.การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการที่ โครงการพัฒนาระบบบริการบ าบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด 
ระดับการแสดงผล อ าเภอ 
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 1.1 ร้อยละของผู้ติดยาเสพติดที่บ าบัดครบตามเกณฑ์ที่กาหนดของแต่ละระบบ  

และได้รับการติดตามดูแลต่อเนื่อง 1 ปี (Retention Rate) 
ค านิยาม ผู้ติดยาเสพติด หมายถึง ผู้ป่วยยาเสพติดทุกระบบ ที่เข้ารับการบ าบัดรักษา และมี

คะแนนประเมินตามแบบคัดกรอง บคก.กสธ. v2  จ าแนกเป็นผู้ติด  (Dependence) 
คะแนน 27 ขึ้นไป 

เกณฑ์เป้าหมาย :  
ปีงบประมาณ 62  ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 

 30  32  34  

วัตถุประสงค์ ผู้ป่วยยาเสพติด ที่คัดกรองเป็นผู้ติดยาเสพติด ได้รับการบ าบัดรักษาและติดตามดูแล
ต่อเนื่องอย่างน้อย 1 ปี 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ผู้ติดยาเสพติดที่เข้ารับการบ าบัดรักษายาเสพติดในทุกระบบ และรายงานข้อมูลการ
บ าบัดรักษาในฐานข้อมูลการบ าบัดรักษายาเสพติดของประเทศ (บสต.) 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล รวบรวมข้อมูลการบ าบัดรักษา จากการรายงานข้อมูลของหน่วยงานผู้ให้การ
บ าบัดรักษา (สถานพยาบาล/สถานฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด) จากฐานข้อมูลการบ าบัดรักษา
ยาเสพติดของประเทศ (บสต.) 

แหล่งข้อมูล ฐานข้อมูลการบ าบัดรักษายาเสพติดของประเทศ (บสต.) ซึ่งรายงานข้อมูลการ
บ าบัดรักษาจากสถานพยาบาล/สถานฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดทั่วประเทศ  ได้แก่ 
สถานพยาบาล ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในจังหวัด/ชุมชน ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ   
ฑัณทสถาน และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 

รายการข้อมูล 1 A = จ านวนผู้ติดยาเสพติดที่ได้รับการบ าบัดรักษาติดตามดูแลต่อเนื่อง 1 ปี หลัง
จ าหน่าย 

รายการข้อมูล 2 
(Leading Indicator) 

B = จ านวนผู้ติด ที่รับการบ าบัดรักษาและได้รับการจ าหน่ายทั้งหมดในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 จากสถานบ าบัดฟ้ืนฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติด 

สูตรค านวณตัวชี้วัด   (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 1 2 3 และ 4 (ทุก 3 เดือน) 
เกณฑ์การประเมิน : 
ปี 2562:  

 

รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
30 30 30 
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ปี 2563:  

ปี 2564:   

รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
32 32 32 

รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
34 34 34 

วิธีการประเมินผล :  ข้อมูล  
สถานบ าบัดฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติด จัดเก็บข้อมูลผู้ป่วยยาเสพติดและบันทึกรายงานใน
ฐานข้อมูลบ าบัดรักษายาเสพติดของประเทศ (บสต.) ประเมินผลโดย ศูนย์อ านวยการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข 
เกณฑ์การให้คะแนน  

ระดับ 1  ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
28 29 30 31 32 

 

เอกสารสนับสนุน :  ฐานข้อมูลบ าบัดรักษายาเสพติดของประเทศ (บสต.) 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน Baseline data 
Indicator 

หน่วยวัด ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 2560 2561 

ร้อยละ 20 ของผู้ติดยาเสพติด 
คงอยู่ในระบบการบ าบัดรักษา
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด และการ
ติดตาม ดูแล ต่อเนื่องภายใน 1 
ปี (Retention Rate) 

ร้อยละ    

หมายเหตุ  หลังการบ าบัดครบให้มีการติดตามต่อเนื่องอย่างน้อย 4 ครั้ง ใน 1 ปี 
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

ส านักงานสาธาณณสุขจังหวดัอ านาจเจริญ 
โรงพยาบาลปทุมราชวงศา 

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล 

ส านักงานสาธาณณสุขจังหวดัอ านาจเจริญ 
โรงพยาบาลปทุมราชวงศา 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 

โรงพยาบาลปทุมราชวงศา 
ส านักงานสาธาณณสุขอ าเภอปทุมราชวงศา 

 

ตัวช้ีวัดที่ 1.2 : ร้อยละของผู้ติดยาเสพติดที่บ าบัดครบตามเกณฑ์ที่ก าหนดของแต่ละระบบ  
                   และได้รับการติดตามดูแลต่อเนื่อง 1 ปี (Retention Rate) 
น้ าหนัก 2 
หมวด Service Excellence (ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ) 
แผนที่ 6.การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการที่ 15. โครงการพัฒนาระบบบริการบ าบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด 
ระดับการแสดงผล อ าเภอ 
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ร้อยละของผู้ใช้/ผู้เสพยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน หลังจากการบ าบัดรักษา

ครบตามก าหนด (3 mouth Remission rate) 
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ค านิยาม ผู้ใช้ ผู้เสพยาเสพติด หมายถึง ผู้ป่วยยาเสพติดทุกระบบ ที่เข้ารับการบ าบัดรักษา และ
มีคะแนนประเมินตามแบบคัดกรอง บคก.กสธ. v2  จ าแนกเป็นผู้ใช้ (User) คะแนน 
 2-3  และผู้เสพ (Abuse) คะแนน 4-26  

เกณฑ์เป้าหมาย :  
ปีงบประมาณ 62  ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 

 50  52 54  

วัตถุประสงค์ ผู้ใช้/ผู้เสพยาเสพติด ที่บ าบัดครบตามเกณฑ์ที่ก าหนด ได้รับการติดตาม(พบตัว)และ
หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ผู้ใช้/ผู้เสพยาเสพติดที่เข้ารับการบ าบัดรักษายาเสพติดในทุกระบบ ในสถานบ าบัดฟ้ืนฟู
ผู้เสพผู้ติดยาเสพติด 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล รวบรวมข้อมูลจากผู้รับบริการในรายงานข้อมูลการบ าบัดรักษายาเสพติดของประเทศ
(บสต) 

แหล่งข้อมูล สถานบ าบัดฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด (สถานบ าบัดฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด  หมายถึง
สถานพยาบาล ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ เรือนจ า ฑัณทสถาน 
และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน) 

รายการข้อมูล 1 A = จ านวนผู้ใช้/ผู้เสพยาเสพติดที่บ าบัดครบตามเกณฑ์ที่ก าหนด แล้วหยุดเสพต่อเนื่อง 
3 เดือน หลังจากการบ าบัดรักษาครบตามก าหนด และติดตามแล้วพบตัว 

รายการข้อมูล 2 
(Leading Indicator) 

B = จ านวนผู้ใช้/ผู้เสพยาเสพติดทีไ่ดร้ับการจ าหน่ายทั้งหมด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 จากสถานบ าบัดฟ้ืนฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติด 

สูตรค านวณตัวชี้วัด   (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 1 2 3 และ 4 (ทุก 3 เดือน) 
เกณฑ์การประเมิน : 
ปี 2562:  

ปี 2563:  

ปี 2564:   

รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
50 50 50 

รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
52 52 52 

รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
54 54 54 

วิธีการประเมินผล :  ข้อมูล  
สถานบ าบัดฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติด จัดเก็บข้อมูลผู้ป่วยยาเสพติดและบันทึกรายงานใน
ฐานข้อมูลบ าบัดรักษายาเสพติดของประเทศ (บสต.) ประเมินผลโดย ศูนย์อ านวยการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข 
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เกณฑ์การให้คะแนน  
ระดับ 1  ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

48 49 50 51 52 
 

เอกสารสนับสนุน :  ฐานข้อมูลบ าบัดรักษายาเสพติดของประเทศ (บสต.) 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน Baseline data 
Indicator 

หน่วยวัด ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 2560 2561 

ร้อยละ 50 ของผู้ใช้/ผู้เสพยา
เสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 
เดือน หลังจากการบ าบัดรักษา
ครบตามก าหนด(3 mouth 
Remission rate) 

ร้อยละ    

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

ส านักงานสาธาณณสุขจังหวดัอ านาจเจริญ 
โรงพยาบาลปทุมราชวงศา 

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล 

ส านักงานสาธาณณสุขจังหวดัอ านาจเจริญ 
โรงพยาบาลปทุมราชวงศา 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 

โรงพยาบาลปทุมราชวงศา 
ส านักงานสาธาณณสุขอ าเภอปทุมราชวงศา 
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ตัวช้ีวัดที่ 2 : ระดับความส าเร็จของโรงพยาบาลทีใ่ช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) 
หมวด Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) 
แผนที่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการที่ 2. โครงการป้องกันและควบคุมเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพและการใช้ยาอย่างสมเหตุผลจังหวัด

อ านาจเจริญ 
ระดับการแสดงผล จังหวัด 
ชื่อตัวชี้วัด ระดับความส าเร็จของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) 
ค านิยาม 1. RDU ในสถานพยาบาล 

            การใช้ยาอย่างสมเหตุผล หมายถึง การใช้ยาโดยมีข้อบ่งช้ีเป็นยาที่มี คุณภาพ มีประสิทธิผลจริง 
สนับสนุนด้วยหลักฐานท่ีเชื่อถือได้ให้ประโยชน์ทางคลินิก เหนือกว่าความเสี่ยงจากการใช้ยาอย่างชัดเจน มี
ราคาเหมาะสม คุ้มค่าตามหลัก เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ไม่เป็นการใช้ยาอย่างซ้้าซ้อน  ค้านึงถึงปัญหาเช้ือ
ดื้อยา เป็นการใช้ยาในกรอบบัญชียายังผลอย่างเป็นขั้นตอนตามแนวทางพิจารณาการใช้ ยา โดยใช้ยาในขนาด
ที่พอเหมาะกับผู้รับบริการในแต่ละกรณีด้วยวิธีการให้ยาและ ความถี่ในการให้ยาที่ถูกต้องตามหลักเภสัชวิทยา
คลินิก ด้วยระยะเวลาการรักษา ท่ีเหมาะสม ผู้รับบริการให้การยอมรับและสามารถใช้ยาดังกล่าวได้อย่าง
ถูกต้อง และต่อเนื่อง กองทุนในระบบประกันสุขภาพหรือระบบสวัสดิการสามารถให้เบิกจ่าย ยานั้นได้อย่าง
ยั่งยืน เป็นการใช้ยาที่ไม่เลือกปฏิบัติเพื่อให้ผู้รับบริการทุกคนสามารถ ใช้ยานั้นได้อย่างเท่าเทียมกันและไม่ถูก
ปฏิเสธยาที่สมควรได้รับ 
2. RDU in community    คือ  การด้าเนินงานส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุเหตุผลในชุมชน 
              การประเมินโรงพยาบาลใช้ยาอย่างสมเหตุผล   เป็นการประเมินโรงพยาบาล/เครือข่ายบริการ
สุขภาพระดับอ้าเภอ  ประกอบด้วยเกณฑ์การประเมิน RDU1 และ RDU 2  
- RDU 1 หมายถึง โรงพยาบาลแม่ข่าย (โรงพยาบาลศูนย์  โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชน) เป็น
โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ตามเกณฑ์เป้าหมาย 
- RDU 2 หมายถึง หน่วยบริการลูกข่าย (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล/หน่วยบริการปฐมภูมิ) มีการ
ส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบใน 2 โรคตามเกณฑ์เป้าหมาย 
ระดับการพัฒนาสู่การเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) มี 3 ระดับ ดังนี ้
1.1 RDU ขั้นที่ 1 หมายถึง การด าเนินการผ่านเงื่อนไขต่อไปนี้ 

RDU 1 RDU 2 
โรงพยาบาลผ่านเงื่อนไขต่อไปนี้ 
1.มีคณะกรรมการขับเคลื่อน RDU 
2.มีการพัฒนาระบบสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูล
ตัวช้ีวัด 
3.อัตราการสั่งใช้ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติผ่าน
เกณฑ์ที่ก้าหนด 
4.การด้าเนินงานของ PTC ผ่านเกณฑ์ระดับ 3 
5.รายการยาที่ควรพิจารณาตัดออก 8 รายการซึ่ง
ยังคงมีอยู่ในบัญชีรายการยาของโรงพยาบาลไม่เกิน 
1 รายการ 
6.จัดท้าฉลากยามาตรฐาน ผ่านเกณฑ์ระดับ 3 
7.การส่งเสริมจริยธรรมในการจัดซื้อจัดหายาและ

Output 
จ้านวน รพสต. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของ รพสต.
ทั้งหมดในเครือข่ายระดับอ้าเภอท่ีมีอัตราการใช้ยา
ปฏิชีวนะในกลุ่มโรคติดเช้ือทางเดินหายใจส่วนบน
และโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันผ่านเกณฑ์เป้าหมาย
ทั้ง 2 โรค  
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การส่งเสริมการขายยาผ่านระดับ 3 
8.มีกิจกรรมด้าเนินการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสม
เหตุผลในโรงพยาบาลหรือกิจกรรมส่งเสริมการใช้ยา
ปลอดภัยในชุมชน 
1.2 RDU ขั้นที่ 2 หมายถึง การด าเนินการผ่านเงื่อนไขต่อไปนี้ 

RDU 1 RDU 2 
โรงพยาบาลผ่านเงื่อนไขต่อไปนี้ 
ผลการด้าเนินงานของตัวช้ีวัด จ้านวน 5 ตัวช้ีวัด
ตาม RDU ขั้นที่ 1 
9. อัตราการใช้ยาปฏิ ชีวนะในกลุ่มโรคติดเช้ือ
ทางเดินหายใจส่วนบน  โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน 
แผลสด อุบัติเหตุ และสตรีคลอดปกติครบก้าหนด
ทางช่องคลอด  ไม่เกินค่าเฉลี่ยของประเทศทั้ง 4 
ตัวช้ีวัด  
10.การใช้ยา NSAIDs ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระดับ 3 
ขึ้นไป ไม่เกินร้อยละ 10 
11.การใช้ยา glibenclamide ในผู้ป่วยสูงอายุหรือ
ไตท้างานบกพร่องไม่เกินร้อยละ 5 
12.การไม่ ใ ช้ยาที่ ใ ช้ ในสตรี ตั้ งครรภ์  ได้ แก่ 
warfarin,statins,ergot (ยกเว้ นกรณี ใส่ 
mechanical heart valve) 

Output 
จ้านวน รพสต. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของ รพสต.
ทั้งหมดในเครือข่ายระดับอ้าเภอท่ีมีอัตราการใช้ยา
ปฏิชีวนะในกลุ่มโรคติดเช้ือทางเดินหายใจส่วนบน
และโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันผ่านเกณฑ์เป้าหมาย
ทั้ง 2 โรค  

1.3 RDU ขั้นที่ 3 หมายถึง การด าเนินการผ่านเงื่อนไขต่อไปนี้ 
RDU 1 RDU 2 
โรงพยาบาลผ่านเงื่อนไขต่อไปนี้ 
1.ตัวช้ีวัด RDU ผ่านเกณฑ์ทั้ง 18 ตัวช้ีวัด 
2.มีการรายงานผลการด้าเนินงานตามตัวช้ีวัดอย่าง
ครบถ้วนสม่้าเสมอทุกไตรมาส 

Output 
จ้านวน รพสต. /หน่วยบริการปฐมภูมิทุกแห่งใน
เครือข่ายระดับอ้าเภอท่ีมีอัตราการใช้ยาปฏิชีวนะ
ในกลุ่มโรคติดเช้ือทางเดินหายใจส่วนบนและโรค
อุจจาระร่วงเฉียบพลันผ่านเกณฑ์เป้าหมายทั้ง 2 
โรค  
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RDU ขั้น 1 
RDU 1:โรงพยาบาลจะต้องมีกิจกรรมด าเนินการข้อ 1-8 ดังนี้ 

กิจกรรม การประเมิน  
1. มีคณะกรรมการขับเคลื่อน RDU มีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เป็นปัจจุบันและมี

การประชุมอยา่งน้อย 1 ครั้ง 
เอกสารหลักฐาน: ค้าสั่งฯและรายงานการประชุม 
หากเป็นการประชุมบรูณาการให้ระบุรายละเอยีด
ที่เกี่ยวข้องในรายงานการประชุมให้ชัดเจน 

2.มีการพัฒนาระบบสารสนเทศในการจัดเก็บ
ข้อมูลตัวช้ีวัด 

มีการด้าเนินการพัฒนาสารสนเทศในการจัดเก็บ
ข้อมูลของตัวช้ีวัด RDU อย่างน้อยไตรมาสละ 1 
ครั้ง 
เอกสารหลักฐาน:รายงานผลการดา้เนินการ 

 
 

3.อัตราการสั่งใช้ยาในบัญชียาหลกัแห่งชาติผ่าน
เกณฑ์ที่ก้าหนด 

มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 90  
 

4.การด้าเนินงานของ PTC ผ่านเกณฑ์ระดับ3 
 

มีค้าสั่ง PTC ที่เป็นปัจจุบันและมีการประชุมอยา่ง
น้อย 1 ครั้ง ผ่านเกณฑ์ PTC ตามคู่มือตัวช้ีวัด 
ระดับ 3 ข้ึนไป 
เอกสารหลักฐาน:รายงานการประชุม 

 

5.รายการยาที่ควรพิจารณาตัดออก 8 รายการ ซึ่ง
ยังคงมีอยู่ในบัญชีรายการยาของโรงพยาบาลไม่
เกิน 1 รายการ 

มีไมเ่กิน 1 รายการ  

6.จัดท้าฉลากยามาตรฐาน ผ่านเกณฑ์ระดับ 3 จัดท้าฉลากช่วย 13 กลุ่มยา ผ่านการด้าเนินงาน
ตามคู่มือตัวช้ีวัด ระดับ 3 ข้ึนไป 

 

7.การส่งเสริมจริยธรรมในการจัดซื้อจัดหายาและ
การส่งเสริมการขายยา ผ่านระดับ 3 

-มีการประกาศนโยบายองค์กร 
-มีการสื่อสารภายในให้บุคลากรรบัทราบเกณฑ์
จริยธรรมและการส่งเสริมการขายยากระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ.2557 อย่างท่ัวถึง 
-มีการด้าเนินการครบถ้วนท้ัง 8 ข้อและมรีะบบ
การรายงานเพื่อติดตามการปฏิบัต ิดังนี้ 
1.แนวปฏิบัติในการแสดงการมีส่วนได้ส่วนเสียใน
การประชุมคัดเลือกรายการยาเข้าบัญชียา
โรงพยาบาล 
2.แนวทางการพิจารณาคดัเลือกบริษัทในการ
จัดซื้อกรณีตกลงราคา 
3.แนวปฏิบัติในการรับสิ่งของ ของขวัญและบริการ
จากบริษัท 
4.แนวปฏิบัติในการคดัเลือกรายการยาและตดิตาม
ประเมินความสมเหตุผลในการสั่งใช้ยา 
5.แนวปฏิบัติในการคดัเลือกบุคลากรเพื่อรับทุน
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สนับสนุนไปประชุม สัมมนา ดูงานหรือบรรยาย
ทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ 
-มีระบบประเมินและปรับปรุงกระบวนงานทุกข้อ 
-ผ่านเกณฑ์จริยธรรมระดับ 3 ข้ึนไป 
-มีการยกย่องเชิดชูหน่วยงานท่ีปฏบิัติไดต้ามเกณฑ์
จริยธรรม 

8.มีกิจกรรมด้าเนินการส่งเสรมิการใช้ยาอย่างสม
เหตุผลในโรงพยาบาลหรือกิจกรรมส่งเสริมการใช้
ยาปลอดภัยในชุมชน 

มีการด้าเนินการอย่างน้อย 2 กิจกรรม/ป ี  
 

RDU 2 : หน่วยบริการลูกข่ายจะต้องมีกิจกรรมด าเนินการดังนี ้  
1.จ้านวน รพสต. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของ รพสต.
ทั้งหมดในเครือข่ายระดับอ้าเภอที่มีอัตราการใช้ยา
ปฏิชีวนะในกลุ่มโรคติดเช้ือทางเดินหายใจส่วนบน
และโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันผ่านเกณฑ์เป้าหมาย
ทั้ง 2 โรค 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40  

2.มีกิจกรรมด้าเนินการส่งเสริมการใช้ยาปลอดภัยใน
ชุมชน ใน รพสต. เช่น กิจกรรมส่งเสริมการใช้ยา
อย่างสมเหตุผลในชุมชน กิจกรรมรณรงค์ร้านช้า
ปลอดยาปฏิชีวนะ  กิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมการใช้
ยาอย่างสมเหตุผล 

อย่างน้อย 2 กิจกรรม (ร้านช้า/ชุมชน 1 กิจกรรม
,โรงเรียน 1 กิจกรรม) 
เอกสารหลักฐาน:รายงานผลการด้าเนินงานแยกราย 
รพสต. 

 

RDU ขั้น 2  
 
RDU 1 : โรงพยาบาลแม่ข่ายจะต้องผ่านทุกกิจกรรมใน RDU ขั้น 1 และมีกิจกรรมด าเนินการข้อ 9-12 
และผ่าน RDU 2 ดังนี้ 
 

 

9. อัตราการใช้ยาปฏิ ชีวนะในกลุ่มโรคติดเช้ือ
ทางเดินหายใจส่วนบน  โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน 
แผลสด อุบัติเหตุ และสตรีคลอดปกติครบก้าหนด
ทางช่องคลอด  ไม่เกินค่าเฉลี่ยของประเทศทั้ง 4 
ตัวช้ีวัด  
 

ไม่เกินค่าเฉลี่ยของประเทศทั้ง 4 ตัวช้ีวัด  ดังนี ้
1.อัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มโรคติดเช้ือทางเดิน
หายใจส่วนบน รพศ./รพท.น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อย
ละ 30 และ รพช.น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20 
2. อัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มโรคอุจาระร่วง
ฉียบพลันน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20 
3.อัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มแผลสดจาก
อุบัติเหตุน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ50 
4.อัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มสตรีคลอดปกติ
ครบก้าหนดคลอดทางช่องคลอดน้อยกว่าหรือ
เท่ากับร้อยละ 15 

 
 

10.การใช้ยา NSAIDs ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระดับ 3 
ขึ้นไปไม่เกินร้อยละ 10 
 

น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 10  

11.การใช้ยา Glibenclamide ในผู้ป่วยสูงอายุหรือ น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 5  
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ไตท้างานบกพร่อง ไม่เกินร้อยละ 5 
12.การไม่ใช้ยาที่ใช้ในสตรีตั้งครรภ์  ได้แก่ 
warfarin,statins,ergot (ยกเว้นกรณีใส่ 
mechanical heart valve) 

เท่ากับ 0 คน  

RDU 2 : หน่วยบริการลูกข่ายจะต้องมีกิจกรรมด้าเนินการดังนี้  
จ้านวน รพสต. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของ รพสต.
ทั้งหมดในเครือข่ายระดับอ้าเภอท่ีมีอัตราการใช้ยา
ปฏิชีวนะในกลุ่มโรคติดเช้ือทางเดินหายใจส่วนบน
และโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันผ่านเกณฑ์เป้าหมาย
ทั้ง 2 โรค 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของ รพสต.ทั้งหมด  

เกณฑ์เป้าหมาย โรงพยาบาลปทุมราชวงศาผ่าน  RDU ขั้น 3 ร้อยละ 100 

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและปลอดภัยในการใช้ยา 
2.เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดเช้ือดื้อยา 
3.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้ยาอย่างปลอดภัย 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย โรงพยาบาลปทุมราชวงศา, รพสต.ในเครือขาย 11 แห่งและ PCU 1 แห่ง 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล รายงาน 

แหล่งข้อมูล ข้อมูลการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล  จากระบบข้อมูลตัวช้ีวัดส้านักงานสาธารณสุขอ้านาจเจริญ 
(Cockpit62) กลุ่มตัวช้ีวัด Service Plan ปี 2562 สาขา RDU 

รายการข้อมูล 1 A = จ้านวนโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตา้บลในอ้าเภอปทุมราชวงศาที่ผ่านตัวช้ีวัด
ตามเกณฑ ์

รายการข้อมูล 2 B = จ้านวนโรงพยาบาล  โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพระดับต้าบลทัง้หมดในอ้าเภอปทุมราชวงศา 

สูตรค านวณตัวชี้วัด  RDU 1 : โรงพยาบาลปทุมราชวงศาค้านวณตามสูตรคา้นวณรายตัวช้ีวัด 
RDU 2 : (A/B)  x 100 

ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส1-ไตรมาส 4 
 
เกณฑ์การประเมิน : 
ปี 2562: 
 
 
 
 

 รอบ 6 เดือน รอบ 12เดือน 
RDU 1 โรงพยาบาลแม่ข่าย ผ่านเกณฑ์ RDU ขั้น 2 ผ่านเกณฑ์ RDU ขั้น 3 

RDU 2 (หน่วยบริการลูกข่าย/
รพสต. 

ร้อยละ 40 ร้อยละ 60 

ค่าคะแนน 
 

5 คะแนน = รพ.สต. มีการด้าเนินงาน RDU ในชุมชน 1 หมู่บ้านต้นแบบปลอดยาอันตราย 
                1 โรงเรียนต้นแบบใช้ยาอย่างพอเพียง 
3 คะแนน = รพ.สต. มีแผนปฏิบัติการ แต่ยังไม่ด้าเนินการทั้งในหมู่บ้านและโรงเรียน 
0 คะแนน = ไม่มีแผนปฏิบัติการ, ไม่มีการด้าเนินงาน 

วิธีการประเมินผล  การรายงานและการวิเคราะห์เปรียบเทียบผล  
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เอกสารสนับสนุน รายงานตัวชี้วัดเพ่ือประเมินระดับการพัฒนาสู่การเป็นหน่วยบริการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสม
เหตุผล  ไตรมาส 1-4 

รายละเอียด 
ข้อมูลพื้นฐาน 
 

Baseline 
data 

หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 2560 2561 

RDU ขั้นที่ 2 
ข้อมูลไตรมาส 4 

ร้อยละ 50 60 100 

 
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้
ประสานงานตัวช้ีวัด/
ผู้รับผิดชอบการรายงาน
ผลการด าเนินงาน 

ภญ.จันทร์จรีย์  ดอกบัว       โทรศัพท์ 0 4546 5231   โทรศัพท์มือถือ 08 6874 4831                                               
ภญ.จิราวรรณ  ชาภักดี       โทรศัพท์ 0 4546 5231   โทรศัพท์มือถือ 09 7232 8726        
โทรสาร 0 2590 4427       E-mail: mangkornnoy@hotmail.com 

หน่วยงานประมวลผล 
และจัดท าข้อมูล 

ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ้านาจเจริญ 
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ตัวช้ีวัดที่ 3 : อัตราการใช้บริการสุขภาพช่องปากรวมทุกสิทธิของประชาชนในพื้นที่  

ค านิยาม  อัตราการใช้บริการสุขภาพช่องปาก หมายถึง อัตราการใช้บริการส่งเสริม
ป้องกันสุขภาพช่องปาก บริการรักษาทันตกรรมพ้ืนฐาน บริการทันตกรรม
เฉพาะทาง และบริการฟ้ืนฟูสภาพช่องปากท้ังในหน่วยบริการและบริการ 
เชิงรุกในชุมชนของประชาชนในพ้ืนที่ 

เกณฑ์เป้าหมาย  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  (เป้าหมายกระทรวงสาธารณสุข ร้อยละ 40) 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย  ประชากรในพ้ืนที่ ปี 2562 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล  รวบรวมจากรายงาน ระบบ Health Data Central กระทรวงสาธารณสุข 
หน่วยงานที่จัดเก็บข้อมูล  ส านักบริหารการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 
แหล่งข้อมูล  ผลงานบริการทันตกรรมจากระบบ 43 แฟ้ม รายสถานบริการ 

(http://hdcservice.moph.go.th) 
รายการข้อมูล 1 จ านวนคนใหม่ที่รับบริการสุขภาพช่องปากในรอบปี (คนต่อสถานบริการ) 
รายการข้อมูล 2  ประชากรในพ้ืนที่ 
สูตรการค านวณตัวชี้วัด  รายการข้อมูล 1 / รายการข้อมูล 2 x 100 
ระดับการจัดเก็บข้อมูล  ส านักบริหารการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 

หน่วยที่รายงาน  ส านักบริหารการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 

ความถี่ในการจัดเก็บ  ประมวลข้อมูลจากระบบ HDC รายไตรมาส 

ค่าคะแนน 1 2 3 4 5 

ผลงาน (ร้อยละ) ( 6 เดือน) 15 - 17.5              17.6 – 19.5           19.6 - 22.5            22.6 - 24.9            25 ขึ้นไป 

ผลงาน (ร้อยละ) (12เดือน) 30 - 34.9 35 - 39.9 40-44.9 45-49.9 50 ขึ้นไป 
 

เกณฑ์การประเมิน  
ปี 2562 : QuickWin 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
12.5 25 37.5 50 
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ตัวช้ีวัดที่ 4 : ระดับความส าเร็จของการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ ด้วยเกณฑ์มาตรฐานวัดส่งเสริมสุขภาพ 

น้ าหนัก 2 
หมวด Promotion & Prevention Excellence  

(ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและคุ้มครองผูบ้ริโภคเป็นเลิศ) 
แผนที ่ 1. พัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
โครงการที่ 4.  โครงการพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพคนไทย 
ลักษณะ เชิงปริมาณ 
ระดับการวัดผล จังหวัด 
ชื่อตัวชีวัดเชิงปริมาณ 4. ร้อยละของวัดส่งเสริมสุขภาพ ผ่านเกณฑ ์
ค านิยาม วัด คือ ทุนทางสังคมอย่างหนึ่งของชุมชน เป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมมาแต่เดิม เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ 

พลังศรัทธาของชาวบ้าน สามารถเชื่อมคติ ความเชื่อประเพณีต่างๆ อันเป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น วัด 
ชุมชนและผู้สูงอายุมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดลึกซึ้ง  
วัดส่งเสริมสุขภาพ มีจุดมุ่งหมายเพื่อ การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพระสงฆ์ บุคลากรในวัด ผู้สูงอายุ
และครอบครัวที่มาร่วมท ากิจกรรมภายในวัด ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน 
 

เกณฑ์มาตรฐานวัดส่งเสริมสุขภาพ 
1.สะอาดร่มรื่น : อาคารสถานที ่บริเวณและสภาพแวดล้อมภายในวัด การป้องกันควบคุมโรค 
2.สงบ ร่มเย็น :  การเทศนา ปฏิบัติธรรม กิจกรรมที่เอ้ือต่อการส่งเสริมสุขภาพ 
3.สุขภาพร่วมสร้าง: กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพบุคลากรในวัด 
4.ศิลปะร่วมจิต: ด ารงรักษา สบืสาน ศิลปะ วฒันธรรม ประเพณีและภูมิปัญญา กิจกรรมที่เอ้ือต่อการ
อนุรักษ์ทรัพยกรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
4.ชาวประชาร่วมพฒันา: การมีส่วนร่วมในการในการพัฒนาวัด 
 

ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติพุทธศักราช 2560 
หมวด 2 ข้อที่ 7 ที่กล่าวว่า  :  พระสงฆ์พึงมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ การดูแลตนเองทั้งเร่ืองอาหาร การ
รักษาสุขภาพ การมีกิจกรรมทางกาย สภาพแวดล้อมและการพักผ่อนอย่างเหมาะสม การฝึกฝนพัฒนา
จิตและปัญญา เพื่อให้มีความพร้อมต่อการท าหน้าที่ในฐานะผู้สืบทอดและเผยแพร่พระพุทธศาสนาได้
อย่างเต็มที่ 
หมวด 3 ข้อที่ 20 ที่กล่าวว่า  :  รัฐพึงจัดให้มีระบบการตรวจสุขภาพ การตรวจคัดกรองเพื่อค้นหา
ภาวะเสี่ยงต่อสุขภาพ และศักยภาพที่เอ้ืออ านวยต่อการสร้างเสริมสุขภาวะของพระสงฆ์ การสร้างเสริม 
เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้การปรึกษาแนะน าและการให้ความรู้เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะและป้องกัน
การเจ็บป่วยอย่างเป็นกรณีพิเศษและต่อเนื่อง 
หมวดที่ 3 ข้อที่ 24 ที่กล่าวว่า : รัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พึงจัดท าและพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศสุขภาวะพระสงฆ์ ที่เชื่อมโยงบูรณาการครอบคลุมสุขภาพในทุกมิติ 
หมวดที่ 4 ข้อที่ 28 ที่กล่าววา่ : รัฐพึงส่งเสริมสนบัสนุนให้หน่วยงานของรัฐทุกระดบั และภาคส่วนตา่ง 
ๆ ในสังคม ร่วมกันพฒันาและจดัตั้งวัดส่งเสริมสุขภาพเพื่อสนับสนุนให้เกิดกลไกการดูแลสุขภาพ 

วัตถุประสงค ์ 1.เพื่อส ารวจสภาวะสุขภาพและคัดกรองโรคของพระภิกษุ สามเณร และแม่ชี 
2.เพื่อส่งเสริมและสร้างสุขภาพแบบองค์รวมแด่พระภิกษุ สามเณร และแม่ชีทีมีภาวะสุขภาพในกลุ่ม
ปกติ กลุ่มเสี่ยง และวางแผนการดูแลสุขภาพ 
3.เพื่อส่งเสริมการอนามัยสิง่แวดล้อมที่เอ้ือต่อสุขภาพ 
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พื้นที่เป้าหมาย จ านวน 12 แห่ง (วัด:ที่จับคู่ 1 วัด/1 รพ./1 รพ.สต.)  
กลุ่มเป้าหมาย พระสงฆ์  สามเณร แม่ชี ที่จ าวดัในอ าเภอปทุมราชวงศา 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล  
แหล่งข้อมูล หน่วยบริการที่จับคู่วดั 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส ที่  2  3  4 
ระดับความส าเร็จ : ร้อยละของการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ สามเณร แม่ชี 

1. ข้อมูล พระสงฆ์ สามเณร แม่ชไีด้รับการตรวจสุขภาพและการคดักรอง ประเมินสุขภาพ ไมน่้อยกว่าร้อยละ 80 
2. วัดส่งเสริมสุขภาพทุกแห่งผา่นการประเมินระดบัก้าวหนา้อย่างน้อยร้อยละ 30 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
1.ราช่ือวัดที่จับคู่ 1 วัด /1 รพ./1 รพ.สต. 
2.ข้อมูลพระสงฆ์ สามเณรและแมชี่ 
3.การประเมินตนเอง: เกณฑ์มาตรฐานวัด
ส่งเสริมสุขภาพ 
4.แผนงาน/โครงการส่งเสรมิสุขภาพ
พระภิกษุสงฆ ์

1.การอบรมวิทยาครู ก.ในการดูแล
สุขภาพพระภิกษุสงฆ ์
2. การอบรมหลักสูตร พระ อสว. 
3.ผลการคัดกรองและตรวจสุขภาพ
พระภิกษุสงฆ ์
4. แผนงาน/โครงการส่งเสรมิ
สุขภาพพระภิกษุสงฆ ์
5.ประเมินรับรองวัดส่งเสริมสุขภาพ 

1. แผนงาน/โครงการส่งเสรมิ
สุขภาพพระภิกษุสงฆ ์
2.ประเมินรับรองวัดส่งเสริม
สุขภาพ 

สรุปผลการด าเนินงาน 

เกณฑ์การประเมิน 
ระดับความส าเร็จ : ร้อยละของการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ สามเณร   
               1.ข้อมูลสุขภาพพระสงฆ์ สามเณรและแม่ชี  40 
               2 วัดส่งเสริมสุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานวัดส่งเสริมสุขภาพรอ้ยละ 60 
ระดับคะแนน  

1 2 3 4  5 
ต่ ากว่า 50 ร้อยละ 50 - 59 ร้อยละ 60 - 69 ร้อยละ 70 - 79 ร้อยละ 80 – 100 

วิธีการประเมินผล 1.หน่วยบริการประเมินตนเอง 
2.สสอ.รวบรวมข้อมูล 

เอกสารสนับสนุน 1.เกณฑ์มาตรฐานวัดส่งเสริมสุขภาพ 
2.แบบตรวจสุขภาพและคัดกรอง/ประเมินสุขภาพพระสงฆ์ 
3.ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติพุทธศักราช 2560 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 
นางสาวรณิดา  กอมณีย์/นางสาวอรอนงค์  วันทนียกุล 

ผู้รับผิดชอบการ
รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

นางสาวอรอนงค์  วันทนียกุล       โรงพยาบาลปทุมราชวงศา 
นางสาวรณิดา  กอมณีย์             ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปทุมราชวงศา 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

อ ำเภอพนำ 
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ตัวช้ีวัดที่ 1 : ระดับความส าเร็จของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล(RDU) ขั้นที่ 2 
1.ชื่อตัวชี้วัด ระดับความส าเร็จของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) 
2.น้ าหนัก 5 
3.ค านิยาม 1. การประเมินโรงพยาบาลใช้ยาอย่างสมเหตุผลเป็นการประเมินโรงพยาบาล/เครือข่าย

บริการสุขภาพระดับอ าเภอซึ่งประกอบด้วยการประเมินRDU1 และ RDU2 
- RDU 1 หมายถึงโรงพยาบาลแม่ข่าย (โรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปและ
โรงพยาบาลชุมชน) เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลตามเกณฑ์
เป้าหมาย 
- RDU 2 หมายถึงหน่วยบริการลูกข่าย (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล/หน่วย
บริการปฐมภูมิ) มีการส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบใน 2 โรคตามเกณฑ์
เป้าหมาย 
ระดับการพัฒนาสู่การเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลมี 3 ระดับดังนี้ 
RDU ขั้นที่ 1 หมายถึงการด าเนินการผ่านเงื่อนไขต่อไปนี้ 

RDU 1 RDU 2 
โรงพยาบาลผ่านเงื่อนไขต่อไปนี้ 
Process 
1. มีคณะกรรมการขับเคลื่อน RDU 
2. มีการพัฒนาระบบสารสนเทศในการจัดเก็บ
ข้อมูลตัวชี้วัด 
Output 
1. อัตราการสั่งใช้ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ
ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 
2. การด าเนินงานของ PTC ผ่านเกณฑ์ระดับ 3 
3. รายการยาที่ควรพิจารณาตัดออก 8 รายการ 
ซึ่งยังคงมีอยู่ในบัญชีรายการยาของโรงพยาบาล
ไม่เกิน 1รายการ 
4. จัดท าฉลากยามาตรฐาน ผ่านเกณฑ์ระดับ 3 
5. การส่งเสริมจริยธรรมในการจัดซื้อจัดหายา
และการส่งเสริมการขายยา ผ่านระดับ 3 

Output 
1. จ านวนรพ.สต.ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 40 ของรพ.สต.ทั้งหมดใน
เครือข่ายระดับอ าเภอที่มีอัตรา
การใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มโรคติด
เชื้อทางเดินหายใจส่วนบนและ
โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันผ่าน
เกณฑ์เป้าหมายทั้ง 2 โรค 
 

 

 RDU ขั้นที่ 2 หมายถึงการด าเนินการผ่านเงื่อนไขต่อไปนี้ 
RDU 1 RDU 2 

โรงพยาบาลผ่านเงื่อนไขต่อไปนี้ 
1. ผลการด าเนินงานของตัวชี้วัดจ านวน 5 
ตัวชี้วัดตามRDU ขั้นที่ 1 
2. อัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มโรคติดเชื้อ
ทางเดินหายใจส่วนบนโรคอุจจาระร่วง
เฉียบพลันแผลสดอุบัติเหตุและสตรีคลอดปกติ
ครบก าหนดคลอดทางช่องคลอดผ่านเกณฑ์ทั้ง 

1. จ านวน รพ.สต.ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 100ของ รพ.สต. 
ทั้งหมดในเครือข่ายระดับ 
อ าเภอ ที่มีอัตราการใช้ยา 
ปฏิชีวนะในกลุ่มโรคติดเชื้อ 
ทางเดินหายใจส่วนบนและ 
โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน 
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4 ตัวชี้วัด 
3. การใช้ยาNSAIDsผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระดับ 3
ขึ้นไปไม่เกินร้อยละ10 
4. การใช้ยา glibenclamide ในผู้ป่วยสูงอายุ
หรือไตท างานบกพร่องไม่เกินร้อยละ 5 
5. การไม่ใช้ยาที่ห้ามใช้ในสตรีตั้งครรภ์ได้แก่ 
warfarin*,statins, ergots (* ยกเว้นกรณีใส่ 
mechanicalheart valve) 

ผ่านเกณฑ์เป้าหมายทั้ง 2โรค 

 

4.เกณฑ์เป้าหมาย 
 

ปีงบประมาณ 62 
รพ. ผ่านการด าเนินงาน RDU ขั้นที่ 2  โดยมี  รพ.สต. ร้อยละ 100 ทั้งหมดในเครือข่าย
ระดับอ าเภอ ที่มีอัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนและ
โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันผ่านเกณฑ์เป้าหมายทั้ง 2โรค 

5.วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าและปลอดภัยในการใช้ยา 
2. เพ่ือลดการเกิดเชื้อดื้อยาและลดการป่วยจากเชื้อดื้อยา 

6.ประชากรกลุ่มเป้าหมาย RDU : โรงพยาบาลชุมชนและหน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่ายระดับอ าเภอ 
7.วิธีการจัดเก็บข้อมูล รายงาน 
8.แหล่งข้อมูล ข้อมูลจากโรงพยาบาลชุมชน 
9.รายการข้อมูล 1 A = จ านวนโรงพยาบาลชุมชนทีผ่่าน RDU ขั้นที่ 2 
10.รายการข้อมูล 2 B = จ านวนโรงพยาบาลชุมชนทั้งหมด 
11.รายการข้อมูล 3 C = จ านวน รพ.สต. ที่มีอัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ

ส่วนบนและโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันผ่านเกณฑ์เป้าหมายทั้ง 2โรค 
12.รายการข้อมูล D = จ านวน รพ.สต. ทั้งหมดในอ าเภอ 
13.สูตรค านวณตัวชี้วัด RDU : (A/B) x 100 

        (C/D) x 100 
14.ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 4 
15.เกณฑ์การประเมิน : 
ปี 2562 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
รพ.ผ่าน RDU ขั้นที่ 1 

รพ.สต ผ่าน 60% 
 

รพ.ผ่าน RDU ขั้นที่ 1 
รพ.สต ผ่าน 80 % 

 

รพ. ผ่าน RDU ขั้นที่ 1 
รพ.สต ผ่าน 90% 

รพ. ผ่าน RDU ขั้นที่ 2 
รพ.สต ผ่าน 100% 

 
 

16.วิธีการประเมินผล : การรายงานและการวิเคราะห์เปรียบเทียบผล 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

RDU 1 ขั้นที่ 1
และ RDU 2
จ านวน รพ.สต.
ไม่น้อยกว่า 

RDU 1 ขั้นที่ 1
และ RDU 2
จ านวน รพ.สต.
ไม่น้อยกว่า 

RDU 1 ขั้นที่ 1
และ RDU 2
จ านวน รพ.สต.
ไม่น้อยกว่า 

RDU 1 ขั้นที่ 1
และ RDU 2
จ านวน รพ.สต.
ไม่น้อยกว่า 

RDU 1 ขั้นที่ 2 
และ RDU 2
จ านวน รพ.สต.
ไม่น้อยกว่า 



248 

ร้อยละ 55 
ผ่านเกณฑ์
เป้าหมายทั้ง 2 
โรค 

 

ร้อยละ 57.5
ผ่านเกณฑ์
เป้าหมายทั้ง 2 
โรค 
 

ร้อยละ 60 
ผ่านเกณฑ์
เป้าหมายทั้ง 2 
โรค 
 

ร้อยละ 62.5 
ผ่านเกณฑ์
เป้าหมายทั้ง 2 
โรค 
 

ร้อยละ 100
ผ่านเกณฑ์
เป้าหมายทั้ง 2 
โรค 

 

ผู้รับผิดชอบการรายงาน
งานการด าเนินงาน 

1. ภญ.เพ็ญพักตร์  ประสพดี     เภสัชกรช านาญการพิเศษ   โรงพยาบาลพนา 
2. นางวิสิฐศนีย์ บุญศักดิ์          นักวิชาการสาธารณช านาญการ สสอ.พนา 
3. นางขวัญเมือง เรืองธรรม       พยาบาลวิชาชีพช านาญการ     สสอ.พนา 
4. นางทานตะวัน สายทิพย์       พยาบาลวิชาชีพช านาญการ     สสอ.พนา 
5. นางพร้อมจิต พันธ์อ่อน        พยาบาลวิชาชีพช านาญการ     สสอ.พนา 
6. น.ส.รุจาภา ลผุล                พยาบาลวิชาชีพช านาญการ     สสอ.พนา 
7. นางสุจิตรา ศรีเนตร            พยาบาลวิชาชีพช านาญการ     สสอ.พนา 
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ตัวช้ีวัดที่ 2 : ระดับความส าเร็จของพัฒนาการเด็กตามเกณฑ์มาตรฐาน 
หมวด Promotion & Prevention Protection Excellence  

(ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ) 
แผนที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
โครงการที่ 1. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 
ลักษณะ เชิงปริมาณ 
ระดับการวัดผล จังหวัด , เขต , ประเทศ 
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ - ร้อยละความครอบคลุมของเด็กอายุ 9,18,30,42 เดือน ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ 

- ร้อยละของเด็กอายุ 9,18,30,42 เดือน ได้รับการคัดกรองพัฒนาการและพบสงสัยล่าช้า(ตรวจ
ครั้งแรก) 
- ร้อยละของเด็กอายุ 9,18,30,42 เดือน ที่พบผลการตรวจคัดกรองสงสัยล่าช้า (ตรวจครั้งแรก) 
ได้รับการติดตาม 
- ร้อยละของเด็ก ที่พบว่าพัฒนาการล่าช้า ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการ ด้วย TEDA4I 

ค านิยาม - เด็กอายุ 0 - 5 ปี หมายถึง เด็กแรกเกิด จนถึงอายุ 5 ปี 11 เดือน 29 วัน 
- การคัดกรองพัฒนาการ หมายถึง ความครอบคลมของการคัดกรองเด็กอายุ 9,18, 30 และ 
42 เดือน ช่วงเวลาที่มีการคัดกรองโดยเป็นเด็กในพ้ืนที่ (Type1: มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ตัวอยู่
จริงและ Type3 : ที่อาศัยอยู่ในเขต แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขต) 
- พัฒนาการสงสัยล่าช้า หมายถึง เด็กที่ได้รับตรวจคัดกรองพัฒนาการโดยใช้คู่มือเฝ้าระวัง 
และส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย(DSPM และ ผลการตรวจคัดกรองพัฒนาการตามอายุของ 
เด็กในการประเมินพัฒนาการครั้งแรกผ่านไม่ครบ 5 ด้าน ทั้งเด็กที่ต้องแนะน าให้พ่อแม่ 
ผู้ปกครอง ส่งเสริมพัฒนาการตามวัย 30 วัน (1B261) รวมกับเด็กที่สงสัยล่าช้า ส่งต่อทันที 
(1B262 : เด็กที่พัฒนาการส่าช้า/ความผิดปกติอย่างชัดเจน) 
- พัฒนาการสงสัยส่าช้าได้รับการติดตาม หมายถึง เด็กที่ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ 
ตามอายุของเด็กในการประเมินพัฒนาการครั้งแรกผ่านไม่ครบ 5 ด้าน เฉพาะกลุ่มที่แนะน า ให้
พ่อแม่ ผู้ปกครอง ส่งเสริมพัฒนาการตามวัย 30 วัน (1B261) แล้วติดตามกลับมาประเมิน คัด
กรองพัฒนาการครั้งที่ 2 
- พัฒนาการสมวัย หมายถึง เด็กที่ได้รับตรวจคัดกรองพัฒนาการโดยใช้ค่มีอเฝืาระวังและ 
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย(DSPM) แล้วผลการตรวจคัดกรอง ผ่านครบ 5 ด้าน ในการ ตรวจ
คัดกรองพัฒนาการครั้งแรก รวมกับเด็กท่ีพบพัฒนาการสงสัยส่าช้าและได้รับการ ติดตามให้!ด้รับ
การกระตุ้นพัฒนาการ และประเมินซ ้าแล้วผลการประเมิน ผ่านครบ 5 ด้าน ภายใน 30 วัน
(1B260) 
- เด็กพัฒนาการส่าช้า หมายถึง เด็กที่ได้รับตรวจคัดกรองพัฒนาการโดยใช้คู่มือเฝ้าระวังและ 
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย(DSPM) แล้วผลการตรวจคัดกรองไม่ผ่านครบ 5 ด้านในการ ตรวจ
คัดกรองพัฒนาการครั้งแรกและครั้งที่ 2 (1B202, 1B212, 1B222, 1B232, 1B242) 

เกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ 
ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90  
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เกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ พบสงสัยล่าช้า 
ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20  
เกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม 

ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565 
ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90  

เกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละของเด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I 
ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 60 ร้อยละ 60 ร้อยละ 60  
กลุ่มเป้าหมาย เด็กอายุ 9,18,30 และ42 เดือน ทั้งหมดในเขตอ าเภอพนาที่ได้จากการส ารวจและมีเด็กอยู่จริง 
วัตถุประสงค์ 1. ส่งเสริมให้เด็กเจริญเติบโต พัฒนาการสมวัย พร้อมเรียนรู้ ตามช่วงวัย  

2. พัฒนาระบบบริการตามมาตรฐานอนามัยแม่และเด็กคุณภาพของหน่วยบริการทุกระดับ 
3. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนักรู้ เรื่องการเลี้ยงดูเด็กอย่างมีคุณภาพ 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1.บันทึกข้อมูลในโปรแกรมหลักของสถานบริการ ส่งออกข้อมูลตามมาตรฐานโครงสร้าง 43 แฟ้ม 
รพ/สสอ. รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ เขียนรายงานรายไตรมาส ส่ง สสจ. 

แหล่งข้อมูล หน่วยบริการ/ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
รายการข้อมูล 1 A = เด็กไทยอายุ 9,18,30 และ 42 เดือน ทุกคนที่อยู่อาศัยในพื้นที่รับผิดชอบ (Typel มี ชื่ออยู่

ในทะเบียนบ้าน ตัวอยู่จริงและType3 ที่อาศัยอยู่ในเขต แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขต) 

รายการข้อมูล 2 B = จ านวนเด็กอาย 9,18,30 และ 42 เดือน ทั้งหมดในเขตรับผิดชอบที่ได้รับการตรวจคัด กรอง

พัฒนาการจริง ในช่วงเวลาที่ก าหนด 

รายการข้อมูล 3 C = จ านวนเด็กอายุ 9,18,30 และ 42 เดือน มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า (ตรวจครั้งแรก) ที่ ต้อง

แนะน าให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ส่งเสริมพัฒนาการตามวัย 30 วัน (1B261) 

รายการข้อมูล 4 D = จ านวนเด็กอายุ 9,18,30 และ 42 เดือน มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า (ตรวจครั้งแรก) ส่งต่อ

ทันที (1B262 : เด็กท่ีพัฒนาการล่าช้า/ความผิดปกติอย่างชัดเจน) 

รายการข้อมูล 5 E = จ านวนเด็กอายุ 9,18,30 และ 42 เดือน มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า(ตรวจครั้งแรก)ทั้ง เด็กที่

ต้องแนะน าให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ส่งเสริมพัฒนาการตามวัย 30 วัน (1B261) แล้ว ติดตามกลับมา

ประเมินคัดกรองพัฒนาการครั้งที่ 2 

รายการข้อมูล 6 F = จ านวนเด็ก 9,18,30 และ 42 เดือน ที่ได้รับการตรวจดัดกรองพัฒนาการโดยใช้คู่มือเฝ้า
ระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย(DSPM) แล้วผลการตรวจดัดกรอง ผ่านครบ 5 ด้าน ใน
การตรวจดัดกรองพัฒนาการครั้งแรก รวมกับเด็กที่พบพัฒนาการสงสัยล่าช้าและ ได้รับการ
ติดตามให้ไดร้บัการกระตุ้นพัฒนาการ และประเมินซ้ าแล้วผลการประเมิน ผ่านครบ 5 ด้าน
ภายใน 30 วัน(1B260) 
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รายการข้อมูล 7 G = จ านวนเด็กอาย 9,18,30 และ 42 เดือน มีพัฒนาการล่าช้า 

รายการข้อมูล 8 H = จ านวนเด็กอาย 9,18,30 และ 42 เดือน มีพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระต้นด้วย TEDA4I 

สูตรค านวณตัวชี้วัด  - ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ = (B/A) x 100 
- ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการดัดกรองพัฒนาการ พบสงสัยล่าช้า  
     = (C+D)/B x 100 
- ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม = (E/C) x 100 
- ร้อยละของเด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I = (H/G) x 100 

ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 1, 2, 3 และ 4 (ไม่สะสม) 
รายละเอียดเกณฑ์การประเมิน : 
1. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
<75 75-79 80-84 85-89 ≥90 

2. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ พบสงสัยล่าช้า 
 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

<5 5-9 10-14 15-19 ≥20 
 3. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม 

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
<75 75-79 80-84 85-89 ≥90 

4. ร้อยละของเด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

<45 45-49 50-54 55-59 ≥60 
 

  
 
ผลงานรายไตรมาส = {(B/A x 100)+((C+D)/B x 100)+(E/C x 100)+(H/G)x 100)}/4 
สรุป ระดับคะแนน  

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
<1.5  1.5-2.4 2.5-3.4 3.5-4.4 >4.5  

วิธีการประเมินผล :  1. ข้อมูลในระบบ HDC เปรียบเทียบกับเป้าหมาย 
เอกสารสนับสนุน :  1. สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก  

2. คู่มือนักส่งเสริมพัฒนาการเด็กหลักสูตรเร่งรัด ประจ าโรงพยาบาล  
3. คู่มือ DSPM (ฉบับปรับปรุง เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์)และ QR Code เชื่อมคลิปวิดีโอและ

คู่มือ DSPM ฉบับพ่อแม่ (ครอบครัว) เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ 
4. คู่มือมิสนมแม่  
5. คู่มือเฝ้าระวังการควบคุมการส่งเสริมการตลาด อาหารส าหรับทารกและเด็กเล็ก 
6. คู่มือคลินิกเด็กดีคุณภาพ 
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รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน 
 
 
 

Baseline data หน่วย
วัด 

ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 2560 2561 

ร้อยละของเด็กอายุ 
 0-5 ปี มีพัฒนาการ

สมวัย 

ร้อยละ 97.18 94.37 93.94 

 
ผู้รับผิดชอบการ
รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

1. นางจิราวรรณ  ศรีสงคราม                 นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
2. นางสาวฐนิชา  แสนโสภา     เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน 
3. นางสาวจิตรานุช  กัลยา                    พยาบาลวิชาชพีปฏิบัติการ 
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ตัวช้ีวัดที ่3 : ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ       
ระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ 

ชื่อตัวชีวั้ดเชิงปริมาณ ร้อยละของ อปท. ที่มีระบบส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชน (Long 
Term Care) ผ่านเกณฑ์ 

น้้าหนัก 5  
ค้านิยาม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะ

ยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ หมายถึง มีการด าเนินงานครบ
องค์ประกอบ 7 ข้อ ดังนี้ 
       1. มีระบบการประเมินคัดกรองปัญหาสุขภาพ และมีข้อมูลผู้สูงอายุ ที่
จ าเป็นต้องได้รับการส่งเสริมสุขภาพและการดูแลช่วยเหลือระยะยาว 
       2. มีชมรมผู้สูงอายุผ่านเกณฑ์ชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ 
       3. มีผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care  Manager) ผู้ดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุ 
(Caregiver) หรือ อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ 
       4. มีบริการการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่บ้านที่มีคุณภาพ (Home Health Care) 
จากสถานบริการสู่ชุมชนโดยบุคลากรสาธารณสุขและทีมสหสาขาวิชาชีพ/ ทีมหมอ
ครอบครัว 
       5. มีบริการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพในระดับต าบล 
       6. มีระบบการดูแลผู้สูงอายุ กลุ่มติดบ้าน กลุ่มติดเตียง โดยท้องถิ่น ชุมชน มี
ส่วนร่วมและมีแผนการดูแลผู้สูงอายุรายบุคคล (Care Plan) 
       7. มีคณะกรรมการ (ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ) บริหารจัดการดูแล
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงในชุมชนหรือ คณะกรรมการกองทุนต าบล 
หมายเหตุ: ผ่านเกณฑ์ หมายถึง  ผ่านองค์ประกอบทุกข้อ 

       - ชมรมผู้สูงอายุที่ผ่านเกณฑ์ชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ หมายถึง ชมรม
ผู้สูงอายุที่อยู่ในพ้ืนที่ต าบล Long Term Care และผ่านเกณฑ์ชมรม
ผู้สูงอายุคุณภาพ 
       - มีบริการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพในระดับต าบล หมายถึง มีการ
จัดบริการป้องกันโรคในช่องปากตามชุดสิทธิประโยชน์ในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล 

เกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ 80 
วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้สูงอายุเข้าถึงหรือใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยีใน

การดูแลผู้สูงอายุระยะยาวอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม  จากทีมสหสาขาวิชาชีพ 
หน่วยบริการปฐมภูมิและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลอย่างต่อเนื่องและ
สม่ าเสมอ โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่น ผู้สูงอายุมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี อยู่ในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรี “ สังคมไทย  สังคมสูงวัย  ไม่ทอดทิ้งกัน ”  
2. สามารถลดภาระงบประมาณค่าใช้จ่ายด้านบริการสุขภาพลงอย่างยั่งยืน ลดความ
แออัดในสถานพยาบาล เพิ่มทักษะในการจัดการดูแลสุขภาพตนเองโดยครอบครัว 
ชุมชนมีส่วนร่วม      
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ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

- ผู้สูงอายุทุกคนในอ าเภอพนา 
- ด าเนินการทุก อปท. ในอ าเภอพนา 
- จ านวน 5 อปท. 

วิธีการจัดเก็บ
ข้อมูล 

รายงานคะแนน และการให้คะแนนตามเกณฑ์มาตรฐาน ต าบล LTC ให้ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด รายไตรมาส (เริ่มไตรมาสที่ 2) 

แหล่งข้อมูล หน่วยบริการ/กองทุน LTC/ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ/ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
รายการข้อมูล 
1 

A=จ านวน อปท. ที่มีระบบส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ และการดูแลระยะยาว ( Long 
Term Care) ในชุมชน ผ่านเกณฑ์ 

รายการข้อมูล 
2 

B=จ านวน อปท. ทั้งหมด  (5 อปท.) 

สูตรค้านวณ
ตัวช้ีวัด 

ร้อยละของ อปท. ที่มีระบบส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ ระยะยาว ( Long Term Care) ใน
ชุมชน ผ่านเกณฑ์  = (A/B) X100 

ระยะเวลา
ประเมินผล 

 ไตรมาส ที่  2  3  และ 4 

เกณฑ์การ
ประเมิน :  
ปี 2562: 
 

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

1) มีผลการประเมิน
ทบทวน
สถานการณ์การ
ด าเนินงานส่งเสริม
สุขภาพ และ
อนามัยสิ่งแวดล้อม 
มาตรการและ
กฎหมาย ในการ
ดูแลผู้สูงอายุระยะ
ยาว และชี้แจง
ประสานหน่วยงาน
ภาคีเครือข่าย เพื่อ
วางแผนการ
ด าเนินงาน 
2) พัฒนาศักยภาพ
บุคลากร/ภาคี
เครือข่ายในการ
ส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ ทุกระดับ 
ทั้งส่วนกลาง/เขต
สุขภาพ/จังหวัด 
3) มีการพัฒนา

1) พัฒนาคู่มือ/
แนวทาง การอบรม
เพ่ิมพูนทักษะการ
ปฏิบัติงานของ 
Care Manager/ 
Caregiver  
2) พัฒนาแนวทาง
การประเมินคัด
กรองดูแลผู้สูงอายุ 
3) มีช่องทางการ
สื่อสารระบบข้อมูล  
Long Term Care 
ผ่านระบบ Digital 
On line 
4) มีการพัฒนา
ระบบโปรแกรม
แผนการดูแล
ผู้สูงอายุรายบุคคล
ผ่านระบบ Care 
Plan ออนไลน์ 

5.มีระบบโปรแกรม
การ ขึ้นทะเบียน 

1) มีแนวทาง
ขับเคลื่อนการ
ด าเนินการส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุ
แบบ   องค์รวม เพื่อ
เตรียมความพร้อม
รองรับสังคม
ผู้สูงอายุ  
2) มีแนวทางการ
ดูแลผู้สูงอายุในเขต
เมือง ด้วยนวัตกรรม 
Application และ 
Digital 

 

1) มีนวัตกรรมการ
ส่งเสริมสุขภาพดูแล
ผู้สูงอายุระยะยาว 
อย่างน้อย 1 เรื่อง 
2) มีการจัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เพ่ือเผยแพร่
นวัตกรรมและขยาย
ผลการด าเนินงาน 
3) มีบัญชี/ทะเบียน
นวัตกรรม 
4)  มีรายงานผลการ
ด าเนินงาน Long 
Term Care 
ประจ าเดือน/ราย  
ไตรมาสและรายปี 
ตามระบบโปรแกรม
การรายงานผลการ
ด าเนินงานในระดับ
สสจ./ศูนย์อนามัย 
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ระบบการจัดท า
รายงานข้อมูล
ส่งเสริมสุขภาพและ
การดูแลผู้สูงอายุ
ระยะยาว  (Long 
Term Care) 

ของ Care  
Manager/ 
Caregiver 
ออนไลน์ 

วิธีการ
ประเมินผล :  

1. พ้ืนที่ประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 
2. อ าเภอประเมินพ้ืนที่ รายงานให้ส านักงานสาธารณสุข รายไตรมาส 
3. จังหวัดสุ่มประเมิน และรายงานให้ส่วนกลางรอบ 3, 6 , 9 และ 12 เดือน 

เอกสาร
สนับสนุน :  

1.คู่มือแนวทางการด าเนินงานดูแลผู้สูงอายุระยะยาวด้านสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุที่มี    
ภาวะพ่ึงพิงในชุมชนในพ้ืนที่ต าบล Long Term Care 
2. คู่มือกลยุทธ์การด าเนินงานต าบลดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวกับต าบลต้นแบบ 
3. คู่มือแนวทางการฝึกอบรมหลักสูตร Care Manager  
4.คูม่ือแนวทางการฝึกอบรมหลักสูตร Caregiver 70 ชม. และ 420 ชม. กระทรวง
สาธารณสุข 
5. คู่มือและ Application การสง่เสริมสุขภาพและป้องกันภาวะสมองเสื่อม “สูงวัย สมองดี” 

รายละเอียด
ข้อมูลพื้นฐาน 

Baseline 
data 

หน่วยวัด ผลการด้าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 2559 2560 2561 

ร้อยละของ 
อปท. ที่มรีะบบ
การส่งเสรมิ
สุขภาพดูแล
ผู้สูงอายรุะยะ
ยาว (Long 
Term Care) ใน
ชุมชน  ผา่น
เกณฑ ์

ร้อยละ - 20 

(น าร่อง 1 
อปท.  

ประเมิน 

7 
องค์ประกอบ) 

60 

(3 อปท. 
ประเมิน 

7 
องค์ประกอบ) 

 

80 

3 อปท. 
ประเมิน 

7 
องค์ประกอบ) 

 

 

ผู้รับผิดชอบ
การรายงาน
ผลการ
ด้าเนินงาน 

1. นางจิราวรรณ ศรีสงคราม 
โทรศัพท์ที่ท างาน : 0 4546 3030 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพนา 
2. นางอรุณี  รัตจินดา 
3. นางขวัญเมือง  เรืองธรรม 
4. นางสุภาพร  มั่นใจ 
5. นางพร้อมจิต  พันธ์อ่อน 
6. นางสาวรุจาภา  ลุผล 
7. นางสุจิตรา  ศรีเนตร 

นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
โทรศัพท์มือถือ : 06 4465 9446 
 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
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ตัวช้ีวัดที ่4 : อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 จากค่ามัธยฐาน 5 ปี 
                ย้อนหลัง (ปี 2557-2561) 

1.ชื่อตัวชี้วัด  อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 จากค่ามัธยฐาน 5 ปี 
ย้อนหลัง (ปี 2557-2561)  

2. หน่วยวัด  ร้อยละอัตราป่วยที่ลดลง 
3. น้้าหนัก  3 
4. ค้าอธิบายตัวชี้วัด  
 

  โรคไข้เลือดออก หมายถึง โรคที่วินิจฉัยตามเกณฑ์ทางคลินิก และ/ หรือ มีผลตามเกณฑ์
ทางห้องปฏิบัติการว่าด้วยไข้เลือดออกทุกกลุ่มอาการ (DF,DHF และ DSS) โดยใช้รหัสโรค
ตามรายงาน 506 รหัส 26,27 และ 66     
   จ้านวนผู้ป่วยไข้เลือดออก หมายถึง จ านวนประชาชนที่ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกปี 2562 
ที่สอบสวนโรคแล้วพบว่าติดเชื้อจากแหล่งเสี่ยงในพ้ืนที่อ าเภอพนา และมีผลการวินิจฉัย
สุดท้ายโดยแพทย์ว่าป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก (DF+DHF+DSS)  ซึ่งตรวจสอบแน่ชัดแล้ว
พบว่าไม่ใช่ผู้ป่วยที่รับเชื้อมาจากนอกพ้ืนที่อ าเภอพนา 
     อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก หมายถึง จ านวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ปี 2562 
เปรียบเทียบกับจ านวนประชากรที่อาศัยทั้งหมดในพ้ืนที่อ าเภอพนา โดยคิดเป็นต่อประชากร
แสนคน  
     ค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง  หมายถึง ค่าเฉลี่ยอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนรายเดือน  
5 ปี ย้อนหลัง (ปี 2557-2561) ณ ช่วงเวลาเดียวกัน   
     ร้อยละอัตราป่วยที่ลดลง  หมายถึง ร้อยละของการลดลง ระหว่างอัตราป่วยต่อประชากร
แสนคนอ าเภอพนา ปี 2562 เมื่อเปรียบเทียบกับ อัตราป่วยจากค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง (ปี 
2557-2561) ณ ช่วงเวลาเดียวกัน   

5. สูตรการค้านวณ 
        ผลงาน 
 

ข้อที ่1 หาอัตราป่วยโรคไข้เลือดออกปี2562 ณ ช่วงเวลาที่ก้าหนด                                    
                อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก ปี 2562  = จ านวนผู้ป่วย X 100,000 
                                                                     ประชากรทั้งหมด 
ข้อที ่2 หาผลรวมของค่ามัธยฐานของอัตราป่วยรายเดือนตั้งแต่ปี 57-61 
                   ค่ามัธยฐาน 5  ปี ย้อนหลัง = ผลรวมของค่ามัธยฐานรายเดือนจาก 5 ปี 
(2557-2561) ณ ช่วงเดือนที่ก าหนด 
สูตรค้านวณ     ร้อยละท่ีลดลงจากมัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง 
                      ร้อยละท่ีลดลง= (ข้อที่ 2- ข้อที่ 1) X 100 
                                                ข้อที่ 2  

6. เป้าหมาย
ความส้าเร็จ  

อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน ปี 2562 ลดลงร้อยละ 40 จากค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง 

7.เกณฑ์การให้คะแนน  
 

เกณฑ์การให้คะแนน ตัวชี้วัด ดังนี้  
1. อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกที่ลดลงร้อยละ  > 40           จากมัธยฐาน 5 ปี   ได ้5 คะแนน  
2. อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกที่ลดลงร้อยละ 26.68 - 40.00 จากมัธยฐาน 5 ปี  ได้ 4 คะแนน 
3. อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกที่ลดลงร้อยละ 13.34 - 26.67 จากมัธยฐาน 5 ปี  ได้ 3 คะแนน 
4. อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกที่ลดลงร้อยละ  1 – 13.33     จากมัธยฐาน 5 ปี  ได ้2 คะแนน 
5. อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกเกินค่ามัธยฐาน 5 ปี                                    ได ้1 คะแนน 
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8. เงื่อนไขตัวชี้วัด  ใช้ข้อมูลอัตราป่วยต่อแสนประชากร ตั้งแต ่1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 
9. แหล่งข้อมูล  รายงาน 506 

10. วิธีการจัดเก็บ
ข้อมูล  

ปีละ 2 ครั้ง  

11.ผู้ก้ากับดูแล
ตัวช้ีวัด/ 
ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประ
ประสานตัวช้ีวัด  
  
 

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 
โทรศัพท์ 081-8632543       E-mail : vprapas60@hotmail.com       
นายธีระยุทธ์  มุจรินทร์          นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
โทรศัพท์ 086-6515424       E-mail : cdcamnat@yahoo.com 
นายพลากร วุฒิเสลา             นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
โทรศัพท์ 086-8729560       E-mail : cdcamnat@yahoo.com 

12. ผู้รายงาน นายภัทรวรรธน์  ค าดี            สาธารณสุขอ าเภอพนา 
โทรศัพท์ 081-3932398       E-mail : phana001@hotmail.com       
นายสมร  ไชยโยธา               นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
โทรศัพท์ -                        E-mail : phana001@hotmail.com       
นางประยูรวรรณ  โกมลศรี      พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
โทรศัพท์ 081-7188186       E-mail :  

 



 
 
 
 
 
 
 
 

อ ำเภอเมืองอ ำนำจเจริญ 

 
 
 
 
 
 



259 
 

ตัวชี้วัดที่ 1 : ร้อยละของหน่วยบริการที่มีการจัดเก็บรายได้สิทธิประกันสังคม หรือ สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลของ
พนักงานหรือลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ผ่านระบบเบิกจ่ายตรงกองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาล อปท. 
หมวด Governance Excellence (บริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล) 
แผนที่ การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังท่ีมีประสิทธิภาพ 
ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของหน่วยบริการที่มีการจัดเก็บรายได้สิทธิประกันสังคม หรือ สิทธิสวัสดิการ

รักษาพยาบาลของพนักงานหรือลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ผ่านระบบ
เบิกจ่ายตรงกองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาล อปท. 

ค านิยาม หน่วยบริการหมายถึง โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
สิทธิประกันสังคมหมายถึงผู้ประกันตนที่มีสิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาลจากกองทุน
ประกันสังคม 
สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลของพนักงานหรือลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
หมายถึง สิทธสวัสดิการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่นและบุคคลในครอบครัว อ้างอิง
ตามพระราชกฤษฎีกา พระราชบัญญัติ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

เกณฑ์เป้าหมาย 

 

ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 
หน่วยบริการมีการจัดเก็บรายได้สิทธิ
ประกันสังคม หรือ สิทธิสวัสดิการ

รักษาพยาบาลของพนักงานหรือลูกจ้าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ผ่าน

ระบบเบิกจ่ายตรงกองทุนสวัสดิการ
รักษาพยาบาล อปท. ร้อยละ 100 

หน่วยบริการมีการจัดเก็บรายได้สิทธิ
ประกันสังคม และ สิทธิสวัสดิการ

รักษาพยาบาลของพนักงานหรือลูกจ้าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ผ่าน

ระบบเบิกจ่ายตรงกองทุนสวัสดิการ
รักษาพยาบาล อปท. ร้อยละ 100 

วัตถุประสงค์ 1.พัฒนาระบบจัดเก็บรายได้ของหน่วยบริการสาธารณสุข 
2.เฝ้าระวังป้องกันปัญหาภาวะวิกฤติทางการเงินของหน่วยบริการระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย โรงพยาบาลอ านาจเจริญ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่งในอ าเภอเมือง 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1. สถานบริการสาธารณสุขรายงานรายรับการเบิกจ่ายส่ง สสอ. /รพท.ทุกเดือน 

2. รพ.สต.ส่งไฟล์ (GL) ให้ รพท.ก่อนวันที่ 10 ของเดือน 
3. การเงิน รพ.อ านาจเจริญ บันทึกข้อมูลในระบบเกณฑ์คงค้าง (GL) ก่อนวันที่ 20 ของเดือน 

แหล่งข้อมูล หน่วยบริการสาธารณสุขทุกระดับ 
ระบบเว็บไซต์เบิกจ่ายตรง อปท. 
ระบบเว็บไซต์เบิกจ่ายเงินประกันสังคม 

รายการข้อมูล 1 A = จ านวน รพ.สต.ในสังกัด คปสอ.เมือง ทั้งหมด 
รายการข้อมูล 2 B = จ านวน รพ.สต.ที่มีการจัดเก็บรายได้สิทธิประกันสังคม หรือ สิทธิสวัสดิการ

รักษาพยาบาลของพนักงานหรือลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
สูตรค านวณตัวชี้วัด   (A/B)  x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 1, 2, 3 และ 4 
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เกณฑ์การประเมิน :ปี 2562: 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
มีการประชุมชี้แจง -มีการประชุมชี้แจง 

-มีการติดตั้งโปรแกรมทุก
แห่ง 
-มีการเบิกจ่ายและได้รับ
การยืนยันตอบกลับ ร้อยละ 
80 ของหน่วยบริการ 

-มีการประชุมชี้แจง 
-มีการติดตั้งโปรแกรมทุก
แห่ง 
-มีการเบิกจ่ายและได้รับ
งบประมาณ ร้อยละ 100 
ของหน่วยบริการ 

-มีการประชุมชี้แจง 
-มีการติดตั้งโปรแกรมทุก
แห่ง 
-มีการเบิกจ่ายและได้รับ
งบประมาณ ร้อยละ 100 
ของหน่วยบริการ 

วิธีการประเมินผล  เปรียบเทียบผลการด าเนินงานกับค่าเป้าหมาย  
เอกสารสนับสนุน - แบบรายงานการแจ้งโอนเงิน Statement จาก สปสช. 

- แบบรายงานการแจ้งจัดสรรจากกองทุนประกันสังคม 
 

วิธีการประเมินผล : ค่าคะแนน คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร้อยละ 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100  

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้
ประสานงานตัวช้ีวัด 

นายปิยะ  เสตพันธ์  โทรศัพท์ 045 - 451055   โทรศัพท์มือถือ    081-8777445                                           
 

หน่วยงานประมวลผล 
และจัดท าข้อมูล 

โรงพยาบาลอ านาจเจริญ 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ 

ผู้รับผิดชอบการรายงาน
ผลการด าเนินงาน 

นายปิยะ  เสตพันธ์  โทรศัพท์ 045 - 451055   โทรศัพท์มือถือ    081-8777445                                           
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ตัวช้ีวัดที่ 2 : หน่วยบริการสาธารณสุขผ่านเกณฑ์ ผู้ป่วยนอกได้รับการบริการแพทย์แผนไทย 
                และการแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน  

ชื่อตัวชี้วัด จ านวนหน่วยบริการกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์ ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่
ได้รับบริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก ร้อยละ 80 

น้ าหนัก 2 
ค านิยาม 1. ผู้ป่วยนอก หมายถึง ประชาชนที่มารับบริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟ้ืนฟู

สภาพแบบไม่นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล โดยผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องที่ได้
มาตรฐาน 
2. การบริการด้านการแพทย์แผนไทย หมายถึง บริการการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค 
และฟ้ืนฟูสภาพ เช่น 
 - การรักษาด้วยยาสมุนไพร 
 - การนวดเพื่อการรักษา-ฟ้ืนฟูสภาพ 
 - การประคบสมุนไพรเพื่อการรักษา-ฟ้ืนฟูสภาพ 
          - การอบไอน้้าสมุนไพรเพื่อการรักษา-ฟ้ืนฟูสภาพ 
          - การพอกยาสมุนไพรเพื่อการรักษา          
 - การทับหม้อเกลือ 
 - การท้าหัตถการอ่ืนๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพแพทย์แผนไทย หรือการบริการ
อ่ืนๆ ที่มีการเพิ่มเติมรหัสภายหลัง 
3. การบริการด้านแพทย์ทางเลือก หมายถึง การบริการรักษาพยาบาลนอกเหนือจาก
การแพทย์แผนปัจจุบัน และการแพทย์แผนไทย เช่น 
 - การฝังเข็ม 
 - การแพทย์ทางเลือกอ่ืนๆ หรือการบริการอื่นๆ ที่มีการเพิ่มเติมรหัสภายหลัง 
4. สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ หมายถึง โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป 
โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล 

เกณฑ์เป้าหมาย 
 

จ านวนหน่วยบริการผ่านเกณฑ์ร้อยละ80 (รพ.อ้านาจเจริญ อย่างน้อยร้อยละ11/    
รพ.สต. อย่างน้อยร้อยละ 36) 

วัตถุประสงค์ เพ่ือเพ่ิมอัตราการเข้าถึงบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขครบวงจร 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ประชาชนที่เข้ารับบริการในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
ทุกระดับ 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1. การบันทึกข้อมูลในระบบรายงาน 43 แฟ้ม 
2. การรายงานจากจังหวัด 

แหล่งข้อมูล 1. 43 แฟ้ม (Service/ Person/ Diagnosis_opd/ Drug_opd/ Procedure_opd/ 
Provider) 
2. ข้อมูลรายงานจากส้านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
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รายการข้อมูล 1 A = จ้านวนหน่วยบริการกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์ ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่
ได้รับบริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟ้ืนฟูสภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก 

รายการข้อมูล 2 B = จ้านวนหน่วยบริการทั้งหมดของสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ (26 แห่ง) 
สูตรค านวณตัวชี้วัด (A/B) x 100 
วิธีการประเมินผล 1. ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข 

2. ข้อมูลจากการตรวจราชการและนิเทศงานของกรมการแพทย์แผนไทยและ 
การแพทย์ทางเลือก 

วิธีการประเมินผล : หน่วย
บริการ 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

รพ.สต. 60-64.9 65-69.9 70-74.9  75-79.9 >80 
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ตัวช้ีวัดที่ 3 : อัตราการใช้บริการสุขภาพช่องปากรวมทุกสิทธิของประชาชนในพื้นที่  

ค านิยาม  อัตราการใช้บริการสุขภาพช่องปาก หมายถึง อัตราการใช้บริการส่งเสริม
ป้องกันสุขภาพช่องปาก บริการรักษาทันตกรรมพ้ืนฐาน บริการทันตกรรม
เฉพาะทาง และบริการฟ้ืนฟูสภาพช่องปากท้ังในหน่วยบริการและบริการ 
เชิงรุกในชุมชนของประชาชนในพ้ืนที่ 

เกณฑ์เป้าหมาย  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  (เป้าหมายกระทรวงสาธารณสุข ร้อยละ 40) 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย  ประชากรในพ้ืนที่ ปี 2562 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล  รวบรวมจากรายงาน ระบบ Health Data Central กระทรวงสาธารณสุข 
หน่วยงานที่จัดเก็บข้อมูล  ส านักบริหารการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 
แหล่งข้อมูล  ผลงานบริการทันตกรรมจากระบบ 43 แฟ้ม รายสถานบริการ 

(http://hdcservice.moph.go.th) 
รายการข้อมูล 1 จ านวนคนใหม่ที่รับบริการสุขภาพช่องปากในรอบปี (คนต่อสถานบริการ) 
รายการข้อมูล 2  ประชากรในพ้ืนที่ 
สูตรการค านวณตัวชี้วัด  รายการข้อมูล 1 / รายการข้อมูล 2 x 100 
ระดับการจัดเก็บข้อมูล  ส านักบริหารการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 

หน่วยที่รายงาน  ส านักบริหารการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 

ความถี่ในการจัดเก็บ  ประมวลข้อมูลจากระบบ HDC รายไตรมาส 

ค่าคะแนน 1 2 3 4 5 

ผลงาน (ร้อยละ) ( 6 เดือน) 15 - 17.5              17.6 – 19.5           19.6 - 22.5            22.6 - 24.9            25 ขึ้นไป 

ผลงาน (ร้อยละ) (12เดือน) 30 - 34.9 35 - 39.9 40-44.9 45-49.9 50 ขึ้นไป 
 

เกณฑ์การประเมิน  
ปี 2562 : QuickWin 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
12.5 25 37.5 50 
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ตัวช้ีวัดที่ 4 : ระดับความส าเร็จของพัฒนาการเด็กตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ชื่อตัวชี้วัด ระดับความส าเร็จของพัฒนาการเด็กตามเกณฑ์มาตรฐาน 

น้ าหนัก 3 

ค านิยาม - เด็กอายุ 0 - 5 ปี หมายถึง เด็กแรกเกิด จนถึงอายุ 5 ปี 11 เดือน 29 วัน 
- การคัดกรองพัฒนาการหมายถึง ความครอบคลุมของการคัดกรองเด็กอายุ 
9, 18, 30 และ42 เดือน ณ ช่วงเวลาที่มีการคัดกรองโดยเป็นเด็กในพ้ืนที่ 
(Type1: มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ตัวอยู่จริงและ Type3 : ที่อาศัยอยู่ในเขต 
แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขต) 
- พัฒนาการสงสัยล่าช้าหมายถึง เด็กที่ได้รับตรวจคัดกรองพัฒนาการโดยใช้
คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย(DSPM)และ ผลการตรวจ
คัดกรองพัฒนาการตามอายุของเด็กในการประเมินพัฒนาการครั้งแรกผ่าน
ไม่ครบ 5 ด้าน ทั้งเด็กที่ต้องแนะน าให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ส่งเสริมพัฒนาการ
ตามวัย 30 วัน (1B261) รวมกับเด็กท่ีสงสัยล่าช้า ส่งต่อทันที (1B262: เด็กที่
พัฒนาการล่าช้า/ความผิดปกติอย่างชัดเจน) 
- พัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตามหมายถึง เด็กท่ีได้รับการตรวจคัด
กรองพัฒนาการตามอายุของเด็กในการประเมินพัฒนาการครั้งแรกผ่านไม่
ครบ 5 ด้าน เฉพาะกลุ่มท่ีแนะน าให้พ่อแม่ ผู้ปกครองส่งเสริมพัฒนาการตาม
วัย30วัน(1B261)แล้วติดตามกลับมาประเมินคัดกรองพัฒนาการครั้งที่ 2 
- พัฒนาการสมวัยหมายถึง เด็กที่ได้รับตรวจคัดกรองพัฒนาการโดยใช้คู่มือ
เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย(DSPM) แล้วผลการตรวจคัด
กรอง ผ่านครบ 5 ด้าน ในการตรวจคัดกรองพัฒนาการครั้งแรก รวมกับเด็ก
ที่พบพัฒนาการสงสัยล่าช้าและได้รับการติดตามให้ได้รับการกระตุ้น
พัฒนาการ และประเมินซ้ าแล้วผลการประเมิน ผ่านครบ 5 ด้านภายใน 30 
วัน(1B260) 
- เด็กพัฒนาการล่าช้าหมายถึง เด็กท่ีได้รับตรวจคัดกรองพัฒนาการโดยใช้
คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย(DSPM) แล้วผลการตรวจ
คัดกรอง ไม่ผ่านครบ 5 ด้าน ในการตรวจคัดกรองพัฒนาการครั้งแรกและ
ครั้งที่ 2 (1B202, 1B212, 1B222, 1B232, 1B242) 

วัตถุประสงค์ 1. ส่งเสริมให้เด็กเจริญเติบโต พัฒนาการสมวัย พร้อมเรียนรู้ ตามช่วงวัย  
2. พัฒนาระบบบริการตามมาตรฐานอนามัยแม่และเด็กคุณภาพของหน่วย

บริการทุกระดับ 
ส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนักรู้ เรื่องการเลี้ยงดูเด็กอย่างมีคุณภาพ 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย เด็กไทยอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ทุกคนที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
(Type1 มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ตัวอยู่จริงและType3 ที่อาศัยอยู่ในเขต แต่
ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขต) 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล สถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ น าข้อมูลการการประเมินพัฒนาการเด็ก 
บันทึกในโปรแกรมหลักของสถานบริการฯ เช่น JHCIS HosXP PCU เป็นต้น 
และส่งออกข้อมูลตามโครงสร้างมาตรฐาน 43 แฟ้ม 
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แหล่งข้อมูล สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง /ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
เกณฑ์การประเมิน : 
1. ร้อยละ 90 ของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ 

ตัวช้ีวัด น้ าหนัก 1 2 3 4 5 
< 80 80 - 84 85 - 89 90 - 94  ≥ 95 

เด็กอาย ุ0-5 ปี ได้รับการคัด
กรองพัฒนาการ 

1      

2. ร้อยละ 20 ของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ พบสงสัยล่าช้า 

ตัวช้ีวัด น้ าหนัก 1 2 3 4 5 
< 15 15-19 20-24 25-29  ≥ 30 

เด็กอาย ุ0-5 ปี ที่ได้รับการคัด
กรองพัฒนาการ พบสงสัยล่าชา้ 

1      

3. ร้อยละ 90 ของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม 

ตัวช้ีวัด น้ าหนัก 1 2 3 4 5 
< 85 85-89 90-94 95-99  ≥ 99 

เด็กอาย ุ0-5 ปี ที่มพีัฒนาการ
สงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม 

0.5      

4.ร้อยละ 60 ของเด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I 

ตัวช้ีวัด น้ าหนัก 1 2 3 4 5 
< 55 56-59 60-64 65-69  ≥ 70 

เด็กพัฒนาการล่าชา้ได้รับการ
กระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I 

0.5      

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

อ ำเภอลืออ ำนำจ 
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ตัวช้ีวัดที่ 1 : อัตราการใช้บริการสุขภาพช่องปากของประชาชนในพื้นที่ 
ค านิยาม อัตราการใช้บริการสุขภาพช่องปาก หมายถึง อัตราการใช้บริการส่งเสริม สุขภาพ

ช่องปาก ทันตกรรมป้องกัน  บริการรักษาทันตกรรมพ้ืนฐาน  บริการทันตกรรม
เฉพาะทาง และบริการฟ้ืนฟูสภาพช่องปาก ทั้งในหน่วยบริการและบริการเชิงรุก
ในชุมชนของประชาชนในพื้นท่ี 

เกณฑ์เป้าหมาย ประชากรในพ้ืนที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ใช้บริการสุขภาพช่องปาก 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ประชากรในพ้ืนที่ทั้งหมด 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล รวบรวมจากรายงาน ระบบ Health Data Central กระทรวงสาธารณสุข 
หน่วยงานที่จัดเก็บข้อมูล CUP ลืออ านาจ 
แหล่งข้อมูล ผลงานบริการทันตกรรมจากระบบ 43 แฟ้ม รายหน่วยบริการ

http://hdcservice.moph.go.th)  
รายการข้อมูล 1 จ านวนคนใหม่ที่รับบริการสุขภาพช่องปากในรอบปี (คนต่อสถานบริการ) 
รายการข้อมูล 2 ประชากรในพ้ืนที่ 
สูตรการค านวณตัวชี้วัด รายการข้อมูล 1 / รายการข้อมูล 2 x 100   
ระดับการจัดเก็บข้อมูล  ส านักบริหารการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 
หน่วยที่รายงาน  ส านักบริหารการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 
ความถี่ในการจัดเก็บ  ประมวลข้อมูลจากระบบ HDC รายไตรมาส 
เกณฑ์การให้คะแนน ให้คะแนนโดยแบ่งเป็น 2 รอบการประเมิน ดูจากอัตราการใช้บริการสุขภาพช่อง

ปากของประชาชนในพ้ืนที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้ 

คะแนน 1 2 3 4 5 
ผลงาน (ร้อยละ)   รอบที่ 1 15 - 17.5              17.6 – 19.5           19.6 - 22.5            22.6 - 24.9            25 ขึ้นไป 
ผลงาน (ร้อยละ)   รอบที่ 2 30 - 34.9 35 - 39.9 40 - 44.9 45 - 49.9 50 ขึ้นไป  

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  

ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline Data) หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2559 2560  2561  
อัตราการใช้บริการสุขภาพช่องปากของ
ประชาชนในพื้นท่ี 

ร้อยละ 22.02 32.87 35.8 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ CUP ลืออ านาจ 
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้
ประสาน/โทรศัพท์ 

1. นางทิพากร  เชื้อหงษ์   ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอลืออ านาจ 
โทรศัพท์ : 08 01518068 
โทรสาร : 0 45 984747  E-mail : tipakorn.c@moph.mail.go.th 
2. ทันตแพทย์หญิงเจนจิรา  มัธยมนันท์   โรงพยาบาลลืออ านาจ 
โทรศัพท์ : 0896240449  E-mail : Jorjanejane@gmail.com 

 

เกณฑ์การประเมิน  
ปี 2562 : QuickWin 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
12.5 25 37.5 50 
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ตัวช้ีวัดที ่2 : ระดับความส าเร็จการด าเนินงานสร้างเสริมภูมิต้านทานโรค (EPI) 
ตัวช้ีวัดระดับผลกระทบ (Impact Indicators)  
o สถานบริการมีความครอบคลุมของเด็ก อายุ 0 – 5 ปี ได้รับวัคซีนครบชุด ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 90  
ตัวช้ีวัดระดับผลผลิต (Output Indicators)  
o ร้อยละ 90 หน่วยบริการที่ด าเนินการให้บริการวัคซีนครบชุดครอบคลุมตามเกณฑ์ตัวชี้วัดของเด็ก

กลุ่มอายุครบ 1 ปี 
o ร้อยละ 90 หน่วยบริการที่ด าเนินการให้บริการวัคซีนครบชุดครอบคลุมตามเกณฑ์ตัวชี้วัดของเด็ก

กลุ่มอายุครบ 2 ปี   
o ร้อยละ 90 หน่วยบริการที่ด าเนินการให้บริการวัคซีนครบชุดครอบคลุมตามเกณฑ์ตัวชี้วัดของเด็ก

กลุ่มอายุครบ 3 ปี   
o ร้อยละ 90 หน่วยบริการที่ด าเนินการให้บริการวัคซีนครบชุดครอบคลุมตามเกณฑ์ตัวชี้วัดของเด็ก

กลุ่มอายุครบ 5 ปี   
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (Output Indicators) 

1. ร้อยละ 90 หน่วยบริการที่ด าเนินการให้บริการวัคซีนครบชุดครอบคลุมตามเกณฑ์ตัวช้ีวัดของเด็กกลุ่ม
อายุครบ 1 ปี   

1.ชื่อตัวชี้วัด  ร้อยละ 90 หน่วยบริการที่ด าเนินการให้บริการวัคซีนครบชุดครอบคลุมตามเกณฑ์ตัวชี้วัดของเด็กกลุ่มอายุ
ครบ 1 ปี 

2. หน่วยวัด  ร้อยละ  
3. น้ าหนกั  0.5 
4. ค าอธิบาย
ตัวชี้วัด  
 

หน่วยบริการ หมายถึง โรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบลในเขตอ าเภอลืออ านาจ 
เด็กอายุครบ 1 ปี หมายถึง เด็กที่เกิดระหว่างวันท่ี 1 ต.ค.2560 - 30 ก.ย.2561  
เด็กทีไ่ด้รับวัคซีนครบชุดตามเกณฑ์ หมายถึงเด็กอายุครบ 1 ปี ได้รับวัคซีน BCG, HBV1, IPV, DTP-HB3,  OPV3 และ 
MMR1    
ด าเนินการให้บริการวัคซีนครบชุดครอบคลุมตามเกณฑ์ตัวชี้วัด หมายถึง เด็กอายุครบ 1 ปี ได้รับวัคซีน BCG, HBV1, 
IPV, DTP-HB3,  OPV3 และ MMR1 ทุกชนิดครอบคลมุมากกว่าร้อยละ 98 

5. สูตรการ
ค านวณ 
        ผลงาน 
 

A = หน่วยบริการทีด่ าเนินการให้บริการวัคซีนครบชุดตามเกณฑ์ผา่นร้อยละ 98ทุกชนิดของวัคซีนท้ังหมด 
B = หน่วยบริการให้จัดบริการคลนิิกวัคซีน 
สูตรค านวณตัวช้ีวัด                         A*100 
                                                  B 
ค่าน้ าหนัก   0.5   

6. เป้าหมาย
ความส าเร็จ  

 ร้อยละ90 หน่วยบริการที่ด าเนินการให้บริการวัคซีนครบชุดครอบคลุมตามเกณฑ์ตัวชี้วัดของเด็กกลุ่มอายุครบ 1 ปี 

7. ระยะเวลา
การประเมิน 

ไตรมาส 1, 2, 3, 4 

8. เกณฑ์การประเมิน : ร้อยละ 90 หน่วยบริการที่ด าเนินการให้บรกิารวัคซีนครบชุดครอบคลุมตามเกณฑ์ตัวช้ีวัดของเด็กกลุ่มอายุครบ 1 
ปี 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
หน่วยบริการทุกแห่งที่ด าเนินการให้บริการวัคซีนในเด็กกลุม่อายุครบ 1 ปีครบชุด คือ BCG, HBV1, IPV, DTP-HB3, OPV3 และ 

MMR1 ไดค้รอบคลุมร้อยละ 98 ทุกวัคซีน  
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9.เกณฑ์การ
ให้คะแนน  
 

ร้อยละ 100 หน่วยบริการที่ด าเนนิการให้บริการวคัซีนครบชุดครอบคลุมตามเกณฑ์ตัวชี้วัดของเด็กกลุ่มอายุครบ 1 ปี 
คะแนน 1 2 3 4 5 
ร้อยละ น้อยกว่าร้อยละ 

76 ของหน่วย
บริการที่ให้บริการ
วัคซีนทุกชนิด
ครอบคลมุร้อยละ 
98 

ร้อยละ 76-79 
ของหน่วยบริการ
ที่ให้บริการวัคซีน
ทุกชนิดครอบคลุม
ร้อยละ 98 

ร้อยละ 80-85 
ของหน่วยบริการ
ที่ให้บริการวัคซีน
ทุกชนิดครอบคลุม
ร้อยละ 98 

ร้อยละ 86-89 
ของหน่วยบริการ
ที่ให้บริการวัคซีน
ทุกชนิดครอบคลุม
ร้อยละ 98 

ร้อยละ 90 -100
ของหน่วยบริการ
ที่ให้บริการวัคซีน
ทุกชนิดครอบคลุม
ร้อยละ 98  

 
10. 
กลุ่มเป้าหมาย  

หน่วยบริการในเขตอ าเภอลืออ านาจด าเนินการให้บริการวัคซีนในเดก็กลุ่มอายุครบ 1 ปี (ใช้ข้อมูลอายุครบ 1 ปี ดังนี้ 1) 
ไตรมาสที่ 1 ใช้ข้อมูลเด็กอายุครบ 1 ปี คือเด็กที่เกิดระหว่างวันท่ี 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 60, 2) ไตรมาสที่ 2 ใช้ข้อมูลเด็กอายุ
ครบ 1 ปี คือเด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 60 – 31 มี.ค. 61, 3) ไตรมาสที่ 3 ใช้ข้อมูลเด็กอายุครบ 1 ปี คือเด็กที่เกิด
ระหว่างวันท่ี 1 ต.ค. 60 – 30 มิ.ย. 61, 4) ไตรมาสที่ 4 ใช้ข้อมูลเด็กอายุครบ 1 ปี คือเด็กที่เกิดระหว่างวันท่ี 1 ต.ค. 60 
– 30 ก.ย. 61   

11. 
แหล่งข้อมลู  

จากระบบรายงาน 43 แฟ้ม จากโปรแกรม HDC 

12. วิธีการ
จัดเก็บข้อมลู  
 

1. รวบรวมข้อมูลการให้บริการฉีดวัคซีนเด็กอายุครบ 1  ปี 
2. สถานบริการบันทึกข้อมลูการได้รับวัคซีนในฐานข้อมลู 43 แฟ้ม (BCG  รหัสวัคซีน 010 รหัส ICD-10-TM =Z23.2,  
HBV1 รหัสวัคซีน 041 รหัส ICD-10-TM =Z24.6,  IPV รหัสวัคซีน 401 รหัส ICD-10-TM =Z24.0,  DTP-HB3  รหัส
วัคซีน 093 รหัส ICD-10-TM =Z27.1,Z24.6,  OPV3 รหสัวัคซีน 083 รหัส ICD-10-TM =Z24.0  และ MMR1 รหัส
วัคซีน 061 รหัส ICD-10-TM= Z27.4) และส่งข้อมลูเข้า HDC 

13.ผู้ก ากับ
ดูแลตัวชี้วัด/ 
ผู้รับผิดชอบ/
ผู้ประ
ประสาน
ตัวชี้วัด  
 

นายอภิศักดิ์ อินท์บุตร        สาธารณสุขอ าเภอลืออ านาจ 
โทรศัพท์                          E-mail :         
นางนิลวรรณ คณาบุตร        นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
โทรศัพท์ 0819778981       E-mail : ninlawan60@hotmail.com     

 

2. ร้อยละ 90 หน่วยบริการที่ด าเนินการให้บริการวัคซีนครบชุดครอบคลุมตามเกณฑ์ตัวช้ีวัดของเด็กกลุ่ม
อายุครบ 2  ปี   

1.ชื่อตัวชี้วัด  ร้อยละ 90 หน่วยบริการที่ด าเนินการให้บริการวัคซีนครบชุดครอบคลุมตามเกณฑ์ตัวชี้วัดของเด็กกลุ่มอายุครบ 
2 ปี 

2. หน่วยวัด  ร้อยละ  
3. น้ าหนกั  0.375 
4. ค าอธิบายตัวชี้วัด  
 

หน่วยบริการ หมายถึง โรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบลในเขตอ าเภอลืออ านาจ 
เด็กอายุครบ 2 ปี หมายถึง เด็กที่เกิดระหว่างวันท่ี 1 ต.ค.2559-30 ก.ย.2560 
ด าเนินการให้บริการวัคซีนครบชุดครอบคลุมตามเกณฑ์ตัวชี้วัด หมายถึง เด็กอายุครบ 2 ปี ได้รับวัคซีน DTP4, OPV4 และ
JE1  ทุกชนิดครอบคลุมมากกว่ารอ้ยละ 98  

5. สูตรการค านวณ 
   ผลงาน 
 

A = หน่วยบริการทีด่ าเนินการให้บริการวัคซีนครบชุดตามเกณฑ์ผา่นร้อยละ 98 ทุกชนิดของวัคซีนท้ังหมด 
B = หน่วยบริการให้จัดบริการคลนิิกวัคซีน 
สูตรค านวณตัวช้ีวัด                         A*100 
                                                  B 
ค่าน้ าหนัก   0.5   
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6. เป้าหมาย
ความส าเร็จ  

 ร้อยละ 90  หน่วยบริการที่ด าเนินการให้บริการวัคซีนครบชุดครอบคลุมตามเกณฑ์ตัวชี้วัดของเด็กกลุ่มอายุครบ 2 ปี 

7. ระยะเวลาการ
ประเมิน 

ไตรมาส 1, 2, 3, 4 

8. เกณฑ์การประเมิน : ร้อยละ 90 หน่วยบริการที่ด าเนินการให้บรกิารวัคซีนครบชุดครอบคลุมตามเกณฑ์ตัวช้ีวัดของเด็กกลุ่มอายุครบ 2 ปี 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

หน่วยบริการทุกแห่งที่ด าเนินการให้บริการวัคซีนในเด็กกลุม่อายุครบ 2 ปีครบชุด คือ DTP4, OPV4 และJE1  ทุกชนิดครอบคลุม
มากกว่าร้อยละ 98    

9.เกณฑ์การให้
คะแนน  
 

ร้อยละ 90 หน่วยบริการที่ด าเนินการให้บริการวคัซีนครบชุดครอบคลุมตามเกณฑ์ช้ีวัดของเด็กกลุ่มอายุครบ 2 ปี 
คะแนน 1 2 3 4 5 
ร้อยละ น้อยกว่าร้อย

ละ 76 ของ
หน่วยบริการที่
ให้บริการ
วัคซีนทุกชนิด
ครอบคลมุ
ร้อยละ 98 

ร้อยละ 76-79 
ของหน่วย
บริการที่
ให้บริการ
วัคซนีทุกชนิด
ครอบคลมุ
ร้อยละ 98 

ร้อยละ 80-85 
ของหน่วย
บริการที่
ให้บริการ
วัคซีนทุกชนิด
ครอบคลมุ
ร้อยละ 98 

ร้อยละ 86-89 
ของหน่วย
บริการที่
ให้บริการ
วัคซีนทุกชนิด
ครอบคลมุ
ร้อยละ 98 

ร้อยละ 90 
-100ของ
หน่วย
บริการที่
ให้บริการ
วัคซีนทุก
ชนิด
ครอบคลมุ
ร้อยละ 98   

10. เง่ือนไขตัวชี้วัด  หน่วยบริการในเขตอ าเภอลืออ านาจด าเนินการให้บริการวัคซีนในเดก็กลุ่มอายุครบ 2 ปี (ใช้ข้อมูลอายุครบ 2 ปี ดังนี ้
- ไตรมาสที่ 1 ใช้ข้อมูลเด็กอายุครบ 2 ปี คือเด็กที่เกิดระหว่างวันท่ี 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 59   
- ไตรมาสที่ 2 ใช้ข้อมูลเด็กอายุครบ 2 ปี คือเด็กที่เกิดระหว่างวันท่ี 1 ต.ค. 59 – 31 มี.ค. 60 
- ไตรมาสที่ 3 ใช้ข้อมูลเด็กอายุครบ 2 ปี คือเด็กที่เกิดระหว่างวันท่ี 1 ต.ค. 59 – 30 มิ.ย. 60 
- ไตรมาสที่ 4 ใช้ข้อมูลเด็กอายุครบ 2 ปี คือเด็กที่เกิดระหว่างวันท่ี 1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60  

11. แหล่งข้อมลู  จากระบบรายงาน 43 แฟ้ม จากโปรแกรม HDC 
12. วิธีการจัดเก็บ
ข้อมูล  
 

1. รวบรวมข้อมูลการให้บริการฉีดวัคซีนเด็กอายุครบ 2 ปี 
2. สถานบริการบันทึกข้อมลูการได้รับวัคซีนในฐานข้อมลู 43 แฟ้มแฟ้ม (DTP4 รหัสวัคซีน 034 รหัส ICD-10-TM =Z27.1,  
OPV4 รหัสวัคซีน 084 รหัส ICD-10-TM =Z24.0และ JE1 รหสัวัคซีน 051 รหัส ICD-10-TM= Z24.1)และส่งข้อมูลเข้า HDC 

13.ผู้ก ากับดูแล
ตัวชี้วัด/ 
ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประ
ประสานตัวชี้วัด  
 

นายอภิศักดิ์ อินท์บุตร        สาธารณสุขอ าเภอลืออ านาจ 
โทรศัพท์                          E-mail :         
นางนิลวรรณ คณาบุตร        นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
โทรศัพท์ 0819778981       E-mail : ninlawan60@hotmail.com     
 

 

3. ร้อยละ 90 หน่วยบริการที่ด าเนินการให้บริการวัคซีนครบชุดครอบคลุมตามเกณฑ์ตัวช้ีวัดของเด็กกลุ่ม
อายุครบ 3 ปี   

1.ชื่อตัวชี้วัด  ร้อยละ 90 หน่วยบริการที่ด าเนินการให้บริการวัคซีนครบชุดครอบคลุมตามเกณฑ์ตัวชี้วัดของเด็กกลุ่มอายุครบ 
3 ปี 

2. หน่วยวัด  ร้อยละ  
3. น้ าหนกั  0.375 
4. ค าอธิบายตัวชี้วัด  
 

หน่วยบริการ หมายถึง โรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบลในเขตอ าเภอลืออ านาจ 
เด็กอายุครบ 3 ปี หมายถึง เด็กที่เกิดระหว่างวันท่ี 1 ต.ค.2558 - 30 ก.ย.2559 
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ด าเนินการให้บริการวัคซีนครบชุดครอบคลมุตามเกณฑต์ัวช้ีวัด หมายถึง เด็กอายุครบ 3 ปี ได้รับวัคซนี JE2  และMMR2  ทุก
ชนิดครอบคลมุมากกว่าร้อยละ 98  

5. สูตรการค านวณ 
        ผลงาน 
 

A = หน่วยบริการทีด่ าเนินการให้บริการวัคซีนครบชุดตามเกณฑ์ผา่นร้อยละ 98 ทุกชนิดของวัคซีนท้ังหมด 
B = หน่วยบริการให้จัดบริการคลนิิกวัคซีน 
สูตรค านวณตัวช้ีวัด                         A*100 
                                                  B 
ค่าน้ าหนัก   0.5   

6. เป้าหมาย
ความส าเร็จ  

 ร้อยละ 90  หน่วยบริการที่ด าเนินการให้บริการวัคซีนครบชุดครอบคลุมตามเกณฑ์ตัวชี้วัดของเด็กกลุ่มอายุครบ 3 ปี 

7. ระยะเวลาการ
ประเมิน 

ไตรมาส 1, 2, 3, 4 

8. เกณฑ์การประเมิน : ร้อยละ 90 หน่วยบริการที่ด าเนินการให้บรกิารวัคซีนครบชุดครอบคลุมตามเกณฑ์ตัวช้ีวัดของเด็กกลุ่มอายุครบ 3 ปี 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

หน่วยบริการทุกแห่งที่ด าเนินการให้บริการวัคซีนในเด็กกลุม่อายุครบ 3 ปีครบชุด คือ JE2 และ MMR2  ทุกชนิดครอบคลุม
มากกว่าร้อยละ 98    

9.เกณฑ์การให้
คะแนน  
 

ร้อยละ 90 หน่วยบริการที่ด าเนินการให้บริการวคัซีนครบชุดครอบคลุมตามเกณฑ์ช้ีวัดของเด็กกลุ่มอายุครบ 3 ปี 
คะแนน 1 2 3 4 5 
ร้อยละ น้อยกว่าร้อย

ละ 76 ของ
หน่วย
บริการที่
ให้บริการ
วัคซีนทุก
ชนิด
ครอบคลมุ
ร้อยละ 98 

ร้อยละ 76-
79 ของ
หน่วย
บริการที่
ให้บริการ
วัคซีนทุก
ชนิด
ครอบคลมุ
ร้อยละ 98 

ร้อยละ 80-
85 ของ
หน่วย
บริการที่
ให้บริการ
วัคซีนทุก
ชนิด
ครอบคลมุ
ร้อยละ 98 

ร้อยละ 86-
89 ของ
หน่วย
บริการที่
ให้บริการ
วัคซีนทุก
ชนิด
ครอบคลมุ
ร้อยละ 98 

ร้อยละ 
90 -100
ของหน่วย
บริการที่
ให้บริการ
วัคซีนทุก
ชนิด
ครอบคลมุ
ร้อยละ 
98   

10. เง่ือนไขตัวชี้วัด  หน่วยบริการในเขตอ าเภอลืออ านาจด าเนินการให้บริการวัคซีนในเดก็กลุ่มอายุครบ 3 ปี (ใช้ข้อมูลอายุครบ 3 ปี ดังนี ้
- ไตรมาสที่ 1 ใช้ข้อมูลเด็กอายุครบ 3 ปี คือเด็กท่ีเกิดระหว่างวันท่ี 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 58   
- ไตรมาสที่ 2 ใช้ข้อมูลเด็กอายุครบ 3 ปี คือเด็กท่ีเกิดระหว่างวันท่ี 1 ต.ค. 58 – 31 มี.ค.  59  
- ไตรมาสที่ 3 ใช้ข้อมูลเด็กอายุครบ 3 ปี คือเด็กท่ีเกิดระหว่างวันท่ี 1 ต.ค. 58 – 30 มิ.ย.  59 
- ไตรมาสที่ 4 ใช้ข้อมูลเด็กอายุครบ 3 ปี คือเด็กท่ีเกิดระหว่างวันท่ี 1 ต.ค. 58 – 30 ก.ย.  59 

11. แหล่งข้อมลู  จากระบบรายงาน 43 แฟ้ม จากโปรแกรม HDC 
12. วิธีการจัดเก็บ
ข้อมูล  
 

1. รวบรวมข้อมูลการให้บริการฉีดวัคซีนเด็กอายุครบ 3 ปี 
2. สถานบริการบันทึกข้อมลูการได้รับวัคซีนในฐานข้อมลู 43 แฟ้มแฟ้ม (JE2 รหัสวัคซีน 052 รหัส ICD-10-TM Z241 และ 
MMR2 รหสัวัคซีน 073 รหัส ICD-10-TM Z27.4) และส่งข้อมูลเข้า HDC 

13.ผู้ก ากับดูแล
ตัวชี้วัด/ 
ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประ
ประสานตัวชี้วัด  
  
 

นายอภิศักดิ์ อินท์บุตร        สาธารณสุขอ าเภอลืออ านาจ 
โทรศัพท์                          E-mail :         
นางนิลวรรณ คณาบุตร        นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
โทรศัพท์ 0819778981       E-mail : ninlawan60@hotmail.com       
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4. ร้อยละ 90 หน่วยบริการที่ด าเนินการให้บริการวัคซีนครบชุดครอบคลุมตามเกณฑ์ตัวช้ีวัดของเด็กกลุ่ม
อายุครบ 5 ปี   

1.ชื่อตัวชี้วัด  ร้อยละ 90 หน่วยบริการที่ด าเนินการให้บริการวัคซีนครบชุดครอบคลุมตามเกณฑ์ตัวชี้วัดของเด็กกลุ่มอายุครบ 
5 ปี 

2. หน่วยวัด  ร้อยละ  
3. น้ าหนกั  0.25 
4. ค าอธิบายตัวชี้วัด  
 

หน่วยบริการ หมายถึง โรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบลในเขตอ าเภอลืออ านาจ 
เด็กอายุครบ 5 ปี หมายถึง เด็กทีม่ีอายุครบ 5 ปี ซึ่งเกิดระหว่างวันที่ 1 ต.ค.2556 - 30 ก.ย.2557 
ด าเนินการให้บริการวัคซีนครบชุดครอบคลมุตามเกณฑต์ัวช้ีวัดหมายถึง เด็กท่ีอายุครบ 5 ปี ได้รับวัคซนี  DTP5  และ OPV5  
ทุกชนิดครอบคลุมมากกว่าร้อยละ 98 

5. สูตรการค านวณ 
        ผลงาน 
 

A = หน่วยบริการทีด่ าเนินการให้บริการวัคซีนครบชุดตามเกณฑ์ผา่นร้อยละ 98 ทุกชนิดของวัคซีนท้ังหมด 
B = หน่วยบริการให้จัดบริการคลนิิกวัคซีน 
สูตรค านวณตัวช้ีวัด                         A*100 
                                                  B 
ค่าน้ าหนัก   0.5   

6. เป้าหมาย
ความส าเร็จ  

 ร้อยละ 90  หน่วยบริการที่ด าเนินการให้บริการวัคซีนครบชุดครอบคลุมตามเกณฑ์ตัวชี้วัดของเด็กกลุ่มอายุครบ 5 ปี 

7. ระยะเวลาการ
ประเมิน 

ไตรมาส 1, 2, 3, 4 

8. เกณฑ์การประเมิน : ร้อยละ 90 หน่วยบริการที่ด าเนินการให้บรกิารวัคซีนครบชุดครอบคลุมตามเกณฑ์ตัวช้ีวัดของเด็กกลุ่มอายุครบ 5 ปี 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

หน่วยบริการทุกแห่งที่ด าเนินการให้บริการวัคซีนในเด็กกลุม่อายุครบ 5 ปีครบชุด คือ DTP5  และ OPV5  ทุกชนิดครอบคลุม
มากกว่าร้อยละ 98    

9.เกณฑ์การให้
คะแนน  
 

ร้อยละ 90 หน่วยบริการที่ด าเนินการให้บริการวคัซีนครบชุดครอบคลุมตามเกณฑ์ช้ีวัดของเด็กกลุ่มอายุครบ 5 ปี 
คะแนน 1 2 3 4 5 
ร้อยละ น้อยกว่าร้อย

ละ 76 ของ
หน่วยบริการที่
ให้บริการ
วัคซีนทุกชนิด
ครอบคลมุ
ร้อยละ 98 

ร้อยละ 76-79 
ของหน่วย
บริการที่
ให้บริการ
วัคซีนทุกชนิด
ครอบคลมุ
ร้อยละ 98 

ร้อยละ 80-85 
ของหน่วย
บริการที่
ให้บริการ
วัคซีนทุกชนิด
ครอบคลมุ
ร้อยละ 98 

ร้อยละ 86-89 
ของหน่วย
บริการที่
ให้บริการ
วัคซีนทุกชนิด
ครอบคลมุ
ร้อยละ 98 

ร้อยละ 90 
-100ของ
หน่วย
บริการที่
ให้บริการ
วัคซีนทุก
ชนิด
ครอบคลมุ
ร้อยละ 98   

10. เง่ือนไขตัวชี้วัด  หน่วยบริการในเขตอ าเภอลืออ านาจด าเนินการให้บริการวัคซีนในเดก็กลุ่มอายุครบ 5 ปี (ใช้ข้อมูลอายุครบ 5 ปี ดังนี ้
- ไตรมาสที่ 1 ใช้ข้อมูลเด็กอายุครบ 5 ปี คือเด็กที่เกดิระหว่างวันท่ี 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 56   
- ไตรมาสที่ 2 ใช้ข้อมูลเด็กอายุครบ 5 ปี คือเด็กที่เกิดระหว่างวันท่ี 1 ต.ค. 56 - 31 มี.ค. 57 
- ไตรมาสที่ 3 ใช้ข้อมูลเด็กอายุครบ 5 ปี คือเด็กที่เกิดระหว่างวันท่ี 1 ต.ค. 56 – 30 มิ.ย. 57 
- ไตรมาสที่ 4 ใช้ข้อมูลเด็กอายุครบ 5 ปี คือเด็กที่เกิดระหว่างวันท่ี 1 ต.ค. 56 – 30 ก.ย. 57  

11. แหล่งข้อมลู  จากระบบรายงาน 43 แฟ้ม จากโปรแกรม HDC 
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12. วิธีการจัดเก็บ
ข้อมูล  
 

1. รวบรวมข้อมูลการให้บริการฉีดวัคซีนเด็กอายุครบ 5 ปี 
2. สถานบริการบันทึกข้อมลูการได้รับวัคซีนในฐานข้อมูล 43 แฟ้ม (DTP5 รหัสวัคซีน 035 รหัส ICD-10-TM Z27.1 และ 
OPV5 รหัสวัคซีน 085 รหัส ICD-10-TM Z24.0) และส่งข้อมูลเข้า HDC 

13. ผู้ก ากับดูแล
ตัวชี้วัด/ 
ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประ
ประสานตัวชี้วัด  
  

นายอภิศักดิ์ อินท์บุตร        สาธารณสุขอ าเภอลืออ านาจ 
โทรศัพท์                          E-mail :         
นางนิลวรรณ คณาบุตร        นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
โทรศัพท์ 0819778981       E-mail : ninlawan60@hotmail.com      
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ตัวช้ีวัดที่ 3 : ร้อยละของรพ.สต.ในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอลืออ านาจด าเนินการพัฒนา 
                อนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & Clean Hospital Plus 

ส่งผลต่อตัวชี้วัด 2 ปี 2. อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดีไม่น้อยกวา 72 ปี (Health-Adjusted Life 
Expectancy : HALE) 

หมวด Promotion & Prevention Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ) 
แผนท่ี  4.การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
โครงการท่ี 1.โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 
ลักษณะ Leading indicator 
ระดับการวัดผล จังหวัด 
ชื่อตัวชี้วัดเชิง
คุณภาพ 

ร้อยละของรพ.สต.ในสังกัด สนง.สสอ.ลืออ านาจด าเนินการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ 
ตามเกณฑ์GREEN & Clean Hospital Plus 

นิยาม รพ.สต.ท่ีพัฒนาอนามัยส่ิงแวดล้อมตามเกณฑ์ GREEN & Clean Hospital Plus 
หมายถึง รพ.สต.ในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอลืออ านาจ ด าเนินงานตามเกณฑ์ 
รพ.สต.ติดดาว หมวด 1.3.2 การจัดการอาคาร สถานท่ี สภาพแวดล้อม และ เกณฑ์ 
GREEN & CLEAN ดังนี้ 
1.3.2.1 การจัดการอาคารสถานท่ี สถานท่ี สภาพแวดล้อม(13 คะแนน)  
และหมวด 1.3.2.2 เกณฑ์ GREEN & CLEAN  (65 คะแนน) ดังนี้ 
1.3.2.1 การจัดการอาคารสถานท่ี (13 คะแนน) 

รายการ คะแนน 
การจัดสถานที่ 
สภาพแวดล้อมภายในอาคาร ด าเนินการตามมาตรฐาน 5 ส 

 
5 

ห้องท างาน (Back office & Service) 
มีป้ายติดหน้าห้องทุกห้องท่ีสอดคล้องกับภารกิจ 

1 

มีป้ายชื่อเจา้หน้าท่ี ระบุชื่อ สกุล ต าแหนง่ทุกโต๊ะภายในห้องนั้น 1 
อุปกรณ์ท่ีควรใชร้่วมกัน ให้จัดวางไว้ท่ีใดที่หน่ึงของส านักงาน เช่น 
กรรไกรตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ ที่เหลาดินสอ ปากกาเขียน
แผ่นใส คัตเตอร์ เป็นต้น ท าป้าย 5 ส สะดวกให้ครอบคลุม และชัดเจน 

1 

โต๊ะคอมพิวเตอร์/เครื่องพิมพ์สาย อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์/
เครื่องพิมพ์ ต้องเก็บให้ปลอดภัยและเป็นระเบียบ 

1 

ตู้เก็บเอกสารและการเก็บเอกสาร 
มีป้าย ส สะดวก ติดไว้ให้ชัดเจน ครอบคลุม เหมือนกันทุกแฟ้ม 
ในทุกตู้ และจัดเก็บเป็นระเบียบ 

1 

เอกสารท่ีอยู่ในแฟ้มงานจะต้องเป็นเอกสารปีปัจจุบัน หรือหากมี 
เอกสารย้อนหลังเกิน 1 ปีต้องเป็นเอกสารท่ีมีความจ าเป็นต้องใช้ข้อมูล 
เกี่ยวพันกัน และต้องระบุจากปีใดถึง ปีใด 

1 

มีโทรศัพท์ส่วนกลางและหมายเลขโทรศัพท์ภายในและภายนอก 
ท่ีสามารถติดต่อได้ 

1 

มีนาฬิกาบอกเวลาที่เดินตรงเวลาในสถานบริการ 1  
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1.3.2.2 เกณฑ์ GREEN & CLEAN  (65 คะแนน) 
ขั้นตอนท่ี 1  
การสร้าง
กระบวนการพัฒนา 

1.มีการก าหนดนโยบาย จ าท าแผนขับเคลื่อน พัฒนาศักยภาพ
และสร้างกระบวนการสื่อสารให้เกิดการพัฒนาด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม GREEN &Clean Hospital 

ขั้นตอนท่ี 2 มีการด าเนินการ ข้อ 2,4,5,6,8 
G: Garbage 2.มีการจัดการขยะติดเชื้อตามกฎหมาย กฎกระทรวงว่าด้วย

การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 
3.มีการคัดแยกมูลฝอยท่ัวไป คือมูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอย
อินทรีย์ มูลฝอยอื่นๆไปยังท่ีพักรวมมูลฝอยอย่างถูกสุขลักษณะ 

R: REST ROOM 4.มีการพัฒนาส้วมมาตรฐานสะอาด เพียงพอและปลอดภัย ท่ี
อาคารผู้ป่วยนอก 

E: ENERGY 5. มีมาตรการประหยัดพลังงานท่ีเป็นรูปธรรมเกิดการปฏิบัติ
ตามมาตรการท่ีก าหนดร่วมกันท้ังองค์กร 

E: ENVIRONMENT 6. มีการจัดสิ่งแวดล้อมท่ัวไปทั้งภายในและภายนอกอาคาร 
โดยเพิ่มพื้นที่สีเขียวและพื้นที่พักผ่อนท่ีสร้างความรู้สึกผ่อน
คลายสอดคล้องกับชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่นส าหรับผู้ป่วย
รวมทั้งผู้มารับริการ 
7. มีการส่งเสรมิกิจกรรมท่ีเอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดีแบบองค์
รวม ได้แก่ กิจกรรมทางกาย (Physical activity)   กิจกรรม
ให้ค าปรึกษาด้านสุขภาพขณะรอรับบริการของผู้ป่วยและญาติ 
ผ่านการประเมินกิจกรรม 5 ส. หรือ สถานท่ีท างานน่าอยู่น่า
ท างาน (Healthy work Place) 

 N:NUTRITION 8. สถานที่ประกอบอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาลได้มาตรฐาน
สุขาภิบาลอาหารของกรมอนามัย ในระดับพื้นฐาน 
9. ร้อยละ 80 ของรา้นอาหารในโรงพยาบาลได้มาตรฐาน
สุขาภิบาลอาหารของกรมอนามัย 
10. จัดให้มีบริการน้ าดื่มสะอาดท่ีอาคารผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน 

ขั้นตอนท่ี 3 มีการด าเนินการ ข้อ 1-10 
G: Garbage 2.มีการจัดการขยะติดเชื้อตามกฎหมาย กฎกระทรวงว่าด้วย

การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 
3.มีการคัดแยกมูลฝอยท่ัวไป คือมูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอย
อินทรีย์ มูลฝอยอื่นๆไปยังท่ีพักรวมมูลฝอยอย่างถูกสุขลักษณะ 

R: REST ROOM 4.มีการพัฒนาส้วมมาตรฐานสะอาด เพียงพอและปลอดภัย ท่ี
อาคารผู้ป่วยนอก 

E: ENERGY 5. มีมาตรการประหยัดพลังงานท่ีเป็นรูปธรรมเกิดการปฏิบัติ
ตามมาตรการท่ีก าหนดร่วมกันท้ังองค์กร 

E: ENVIRONMENT 6. มีการจัดสิ่งแวดล้อมท่ัวไปทั้งภายในและภายนอกอาคาร 
โดยเพิ่มพื้นที่สีเขียวและพื้นที่พักผ่อนท่ีสร้างความรู้สึกผ่อน
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คลายสอดคล้องกับชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่นส าหรับผู้ป่วย
รวมทั้งผู้มารับริการ 
7. มีการส่งเสรมิกิจกรรมท่ีเอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดีแบบองค์
รวม ได้แก่ กิจกรรมทางกาย (Physical activity)   กิจกรรม
ให้ค าปรึกษาด้านสุขภาพขณะรอรับบริการของผู้ป่วยและญาติ 

N:NUTRITION 8. สถานที่ประกอบอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาลได้มาตรฐาน
สุขาภิบาลอาหารของกรมอนามัย ในระดับพื้นฐาน 
9. ร้อยละ 80 ของรา้นอาหารในโรงพยาบาลได้มาตรฐาน
สุขาภิบาลอาหารของกรมอนามัย 
10.จัดให้มีบริการน้ าดื่มสะอาดอาคารผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน 

ขั้นตอนท่ี 4 ระดับดี ขั้นที่ 1 มีการด าเนินการข้อที่ 1-11 หรือ ข้อท่ี1-10 และ 12 
 11. มีการจัดการมูลฝอยครบทุกประเภทถูกสุขลักษณะ 

12. มีการพัฒนาส้วมมาตรฐานสะอาด เพียงพอ และปลอดภัย 
(HAS) ท่ีอาคารผู้ป่วยใน (OPD) 

ขั้นตอนท่ี 5 ระดับดี ขั้นที่ 2  มีการด าเนินการข้อที่ 11 และข้อที่ 12 
 11. มีการจัดการมูลฝอยครบทุกประเภทถูกสุขลักษณะ 

12. มีการพัฒนาส้วมมาตรฐานสะอาด เพียงพอ และปลอดภัย 
(HAS) ท่ีอาคารผู้ป่วยใน (OPD) 

ดีมาก 
 13. มีการส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม GREEN โดยการน าไปใช้

ประโยชน์และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่าย
โรงพยาบาลและชุมชน 

 14. สร้างเครือข่ายการพฒันา GREEN ลงสู่ชุมชนเพื่อให้เกิด 
GREEN Community 

เกณฑ์เป้าหมาย   ร้อยละ 100 ของรพ.สต.ในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอลืออ านาจผ่านเกณฑ์ GREEN & 
Clean Hospital  Plus 
วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้รพ.สต.ในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอลืออ านาจมีการพัฒนาอนามัย

สิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & Clean Hospital  Plus  
กลุ่มเป้าหมาย รพ.สต.สังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอลืออ านาจ 10 แห่ง 
แหล่งข้อมูล รพ.สต.สังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอลืออ านาจ 10 แห่ง 
รายการข้อมูล 1 A  = จ านวนรพ.สต.ในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอลืออ านาจท่ีด าเนินกิจกรรม 

GREEN & Clean Plus ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
รายการข้อมูล 2 B  =  จ านวนรพ.สต.ในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอลืออ านาจท้ังหมด 
สูตรค านวณตัวชี้วัด (A/B)X 100 
ระยะประเมิน รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน 
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เกณฑ์การประเมิน   ปี 2562 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

รพ.สต.มีแผนปฏิบตัิการ
เพื่อพัฒนาอนามัย
สิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ 
GREEN &Clean 
Hospital Plus 

รพ.สต.มีแผนปฏิบตัิการเพื่อ
พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้
ตามเกณฑ์ GREEN &Clean 
Hospital Plus และมีการ
รายงานผลการด าเนนิงาน 
รอบ 6 เดือน 

รพ.สต.ด าเนินการ
พัฒนาอนามัย
สิ่งแวดล้อมตาม
เกณฑ์ GREEN 
&Clean Hospital 
Plus ได้ตามแผนที่
ก าหนด 

รพ.สต.ด าเนินการพฒันา
อนามัยสิ่งแวดล้อมตาม
เกณฑ์ GREEN &Clean 
Hospital Plus และมีการ
รายงานผลการด าเนนิงาน 
รอบ 12 เดือนด าเนินการ
พัฒนานามัยสิ่งแวดล้อม
ตามเกณฑ์ GREEN 
&Clean Hospital Plus 
และมีการรายงานผลการ
ด าเนินงาน  

 
ช่ือตัวช้ีวัด หน่วย

วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน 
1 2 3 4 5 

มิติ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ  
ระดับความส าเร็จของรพ.สต.ที่พฒันาอนามัย
สิ่งแวดล้อมไดต้ามเกณฑ์ GREEN &CLEAN 
HOSPITAL 

ร้อยละ 5 100 <70 70-79 80-89 90-99 100 

 
วิธีการประเมิน 1.นิเทศงานระดบัจังหวัด รอบที ่1 และ 2 

2.ระบบนิเทศติดตาม และการรายงานผลของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอลืออ านาจ 
(กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย) 

เอกสารนับสนนุ 1. แนวทางการด าเนินงาน GREEN &Clean 
2. รพ.สต.ที่ผ่านเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว 

ผู้ให้ข้อมูลทาง
วิชาการ 
ผู้ประสาน 

1. นายยงยุทธ  สุพล 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
โทรศัพท์มือถือ 09 9461 4462 
E-mail:env1.amnat.pho@gmail.com 

2. นายโสภณัฐ  บ ารุงเตย 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
โทรศัพท์มือถือ 087 2472244 
E-il:sopanutbam@gmail.com 

หน่วยงานประมวลผล
และจัดท าข้อมูล 
(ระดับจังหวัด) 

กลุ่มงานอนามัยสิง่แวดล้อมและอาชีวอนามัย 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 

ผู้รับผิดชอบการ
รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

1. นางสาวปภัสรา บุญทวี 
นักวิชาการสาธารณสุข 
2. นายกานต์  ค ามั่นทูล 
นักวิชาการสาธารณสุขปฏบิัติการ 
3. นายอภิศักดิ์  อินท์บุตร 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
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ตัวช้ีวัดที่ 4 : รอยละหนวยงานผานเกณฑการประเมินระบบการควบคุมภายใน 
น้้าหนัก : 3         
ค้าอธิบาย :  

การควบคุมภายใน หมายถึง กระบวนการที่ผูกํากับดูแลฝายบริหารและบุคลากรทุกระดับของหนวยรับ
ตรวจ กําหนดใหมีขึ้นเพ่ือใหมีความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวาการดําเนินงานจะบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค
ดังตอไปนี้ 

1. การดําเนินงาน (Operation : O) หมายถึง การบริหารจัดการ การใชทรัพยากรใหเปนไปอยางม ี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงการดูแลรักษาทรัพยสิน การปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การ
รั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือการทุจริตของหนวยรับตรวจ 

2. การรายงานทางการเงิน (Financial : F) หมายถึง รายงานทางการเงินที่จัดทําขึ้นเพ่ือใชภายในและ
ภายนอกหนวยรับตรวจ เปนไปอยางถูกตอง เชื่อถือได และทันเวลา 

3. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ (Compliance : C) ไดแก การปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของหนวย รับตรวจรวมท้ังการ
ปฏิบัติตามนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานที่องคกรไดกําหนดขึ้น 

แนวคิดของการควบคุมภายใน 

1. การควบคุมภายในเปนกระบวนการที่รวมไวหรือเปนสวนหนึ่งในการปฏิบัติงานตามปกติการควบคุม
ภายในมิใชเหตุการณใดเหตุการณหนึ่ง และมิใชผลสุดทายของกรกระทําแตเปนกระบวนการ(Process) ที่มีการ
ปฏิบัติอยางตอเนื่อง ซึ่งกําหนดไวในกระบวนการปฏิบัติงาน (Built in) ประจําวันตามปกติของหนวยรับตรวจ ดัง
นั้นฝายบริหารจึงควรนําการควบคุมภายในมาใชโดยรวมเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารงาน ซึ่งไดแก การ
วางแผน (Planning) การดําเนินการ (Executing) และการติดตามผล (Monitoring) 

2. การควบคุมภายในเกิดขึ้นไดโดยบุคลากรของหนวยรับตรวจ บุคลากรทุกระดับเปนผูมีบทบาทสําคัญใน
การใหความสนับสนุนระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจใหมีประสิทธิผล ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบในการ
กําหนดและจัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลดวยการสรางบรรยากาศสภาพแวดลอมการควบคุม 
กําหนดทิศทาง กลไกการควบคุมและกิจกรรมตาง ๆ รวมทั้งการติดตามผลการควบคุมภายใน สวนบุคลากรอ่ืนของ
หนวยรับตรวจมีหนาที่รับผิดชอบโดยการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่ฝายบริหารกําหนดขึ้น 

3. การควบคุมภายในใหความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวาการปฏิบัติงานจะบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค
ที่กําหนดถึงแมวาการควบคุมภายในจะออกแบบไวใหมีประสิทธิผลเพียงใดก็ตามก็ไมสามารถใหความมั่นใจวาจะทํา
ใหการดําเนินงานบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคไดอยางสมบูรณตามที่ตั้งใจไว ทั้งนี้เพราะการควบคุมภายในมีข
อจํากัด เชน โอกาสที่จะเกิดขอผิดพลาดจากบุคลากร เนื่องจากความไมระมัดระวัง ไมเขาใจคําสั่ง หรือการใชดุลย
พินิจผิดพลาด การสมรูรวมคิด การปฏิบัติผิดกฎหมายระเบียบและกฎเกณฑที่กําหนดไว ที่สําคัญที่สุด คือ การที่ผู
บริหารหลีกเลี่ยงขั้นตอนของระบบการควบคุมภายในหรือใชอํานาจในทางที่ผิด นอกจากนี้การวางระบบการควบคุม
ภายในจะตองคํานึงถึงตนทุนและผลประโยชนที่เกี่ยวของกันวาผลประโยชนที่ไดรับจากการควบคุมภายในจะคุมค
ากับตนทุนที่เกิดขึ้นความรับผิดชอบของฝายบริหารตอการควบคุมภายใน “การควบคุมภายในเปนเครื่องมือที่ผู
บริหารนํามาใชเพ่ือใหความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวาการดําเนินงานจะบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคที่กําหนด”
คําวา “การควบคุมภายใน” หรือ “ระบบการควบคุมภายใน” เปนสิ่งที่ผูบริหารระดับสูงของหนวยรับตรวจทุกคน
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ควรใหความสําคัญเพราะเปนพันธกรณีที่สําคัญ ซึ่งจะชวยใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางสําเร็จลุลวงตามนโยบาย
และวัตถุประสงคของหนวยรับตรวจ ดังนั้นการออกแบบการควบคุมภายในอยางเหมาะสม และการติดตามผลการ
ปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่ฝายบริหารกําหนดรวมทั้งการประเมินผลอยางตอเนื่อง จะชวยใหผูบริหารได
รับทราบจุดออนตาง ๆ ที่เกิดขึ้นเพ่ือนํามาปรับปรุงแกไขใหหนวยรับตรวจสามารถปฏิบัติงานไดสําเร็จตามนโยบาย
และวัตถุประสงคอยางตอเนื่อง 

มาตรฐานการควบคุมภายใน 
มาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด มี 5 องคประกอบ ดังนี้ 
1. สภาพแวดลอมของการควบคุม (Control Environment) 
2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 
4. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communications) 
5. การติดตามประเมินผล (Monitoring) 

องคประกอบทั้ง 5 ประการ มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธกันโดยมีสภาพแวดลอมของการควบคุมเปนรากฐาน
ที่สําคัญขององคประกอบอ่ืน ๆ องคประกอบทั้ง 5 นี้ เปนสิ่งจําเปนที่มีอยูในการดําเนินงานตามภารกิจของหนวยรับ
ตรวจเพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคของหนวยรับตรวจ 3 ประการ คือ 

- การดําเนินงานเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
- รายงานทางการเงินนาเชื่อถือ 
- มีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและขอบังคับที่เกี่ยวของ 

การรายงานตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินและคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจําจังหวัด 
(สวนภูมิภาค) ภายในวันที่ 30 ธันวาคม โดยใหหนวยรับตรวจจัดสงเฉพาะหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุม
ภายในเพียงฉบับเดียว  สําหรับรายงานอ่ืนใหจัดเก็บไวที่หนวยรับตรวจ  เพ่ือใหหัวหนาสวนราชการและเจาหนาที่
สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน  และบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวของเรียกดูและสอบทานตอไป 

การติดตามประเมินผลการติดตามประเมินผล  เปนวิธีการที่ชวยใหฝายบริหารมีความมั่นใจวาระบบการควบคุม
ภายในมีการปฏิบัติตาม  ฝายบริหารตองจัดใหมีการติดตามประเมินผล  โดยการติดตามผลในระหวางการ
ปฏิบัติงาน  และการประเมินผลเปนรายครั้ง อยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ เพ่ือใหความมั่นใจวาระบบการควบคุม
ภายในที่กําหนดหรือออกแบบไวเพียงพอ เหมาะสม มีประสิทธิผลหรือตองปรับปรุงดําเนินการ ดังนี้ 

- พิจารณาวิธีการปรับปรุงแกไขการควบคุมจากผลการประเมินฯ 
- กําหนดมาตรการที่เหมาะสมสําหรับการดําเนินการตามขอเสนอแนะ 
- สั่งการใหผูที่เกี่ยวของดําเนินการแกไขขอบกพรอง 
- ชี้แจงถึงเหตุผลที่ไมจําเปนตองดําเนินการใดๆ ตามขอเสนอแนะ 

การจัดท้ารายงานผลการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน  ดําเนินการติดตามประเมินผลระบบการ

ควบคุมภายในเปนรายครั้ง (6 เดือน : ครั้ง) และสรุปรายงานผลเสนอตอผูบริหาร  และจัดสงใหคณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผล (คตป.) ประจําจังหวัด เพ่ือใหคณะกรรมการจัดทํารายงานเสนอตอคณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมนิผลภาคราชการตอไป  

- รอบ 6 เดือน ภายในวันที่ 30 เมษายน ของทุกป 
- รอบ 12 เดือน ภายในวันที่ 30 ตุลาคม ของทุกป 
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หนวยรับตรวจ หมายถึง องคกรหรือหนวยงานที่เปนหนวยรับตรวจตามคํานิยามในระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 (ไดแก ่โรงพยาบาลชุมชน) 

สวนงานยอย หมายถึง สวนงานภายใตหนวยรับตรวจ ตามโครงสรางงาน ไดแก โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบล และสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 
1. เกณฑการประเมินหน่วยรับตรวจ โรงพยาบาล  

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
1 มีการกําหนดผูรับผิดชอบในการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และผูติดตามประเมินผลระบบ

ควบคุมภายใน เปนคณะทํางาน ของหนวยงาน โดยบุคคลทั้งสองคณะตองไมมีชื่อซ้ํากัน 
2 มีการดําเนินการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ของหนวยรับตรวจ และทุกสวนงานยอย และ

ดําเนินการถูกตองตามแนวทาง : การจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการ
ควบคุมภายในของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 

3 การจัดทํารายงานระดับหนวยรับตรวจ (ระดับองคกร) แบบ ปอ.1 แบบ ปอ. 2 แบบปอ.3 แบบ 
ปส. และแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่ระเบียบกําหนดไดครบถวนและถูกตอง ตามแนวทาง : การ
จัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายในของสํานักงานการตรวจเงิน
แผนดิน 

4 มีการนําระบบการควบคุมภายในที่กําหนดไปสูการปฏิบัติครบทุกกระบวนงานหลัก            ตาม
โครงสรางของหนวยงาน 

5 มีการออกติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ปละ 2 ครั้ง (6 เดือน : ครั้ง) และมีการ
ปรับปรุง ระบบการควบคุมภายในใหเปนปจจุบันอยูเสมอ 

***การผ่านเกณฑ์ของหน่วยรับตรวจ 
รอบการประเมินที่1 (1 ต.ค.2561 – 28 ก.พ. 2562) ต้องด้าเนินการตามระบบการควบคุมภายใน ตั้งแต่
ระดับที่ 1 – 3  จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์ 
รอบการประเมินที่2 (1 เม.ย.2562 – 31 ส.ค. 2562) ต้องด้าเนินการตามระบบการควบคุมภายใน ตั้งแต่
ระดับที่ 1 – 5  จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์ 
 
2. เกณฑการประเมินส่วนงานย่อยระดับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลและส้านักงานสาธารณสุข
อ้าเภอ  

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
1 มีการกําหนดผูรับผิดชอบในการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และผูติดตามประเมินผลระบบ

ควบคุมภายใน เปนคณะทํางาน ของหนวยงาน โดยบุคคลทั้งสองคณะตองไมมีชื่อซ้ํากัน 
2 มีการดําเนินการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ของทุกสวนงานยอย และดําเนินการถูกตองตาม

แนวทาง : การจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายในของ
สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 

3 การจัดทํารายงานระดับส่วนงานย่อย แบบ ปย.1 แบบ ปย. 2 และแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่
ระเบียบกําหนดไดครบถวนและถูกตอง ตามแนวทาง : การจัดวางระบบการควบคุมภายในและ
การประเมินผลการควบคุมภายในของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 

4 มีการนําระบบการควบคุมภายในที่กําหนดไปสูการปฏิบัติครบทุกกระบวนงานหลัก 
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ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
5 ได้รับการประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ปละ 2 ครั้ง (6 เดือน : ครั้ง)และมีการปรับปรุง 

ระบบการควบคุมภายในใหเปนปจจุบันอยเูสมอ 
***การผ่านเกณฑ์ของส่วนงานย่อย 
รอบการประเมินที่1 (1 ต.ค.2561 – 28 ก.พ. 2562) ต้องด้าเนินการตามระบบการควบคุมภายใน ตั้งแต่
ระดับที่ 1 – 3  จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์ 
รอบการประเมินที่2 (1 เม.ย.2562 – 31 ส.ค. 2562) ต้องด้าเนินการตามระบบการควบคุมภายใน ตั้งแต่
ระดับที่ 1 – 5  จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์ 
 
เป้าหมายปีงบประมาณ 2562 – 2566   
หน่วยงานสาธารณสุขในอ้าเภอลืออ้านาจ ผ่านเกณฑ์ประเมินอย่างน้อย  
ปีงบประมาณ2562 ปีงบประมาณ2563 ปีงบประมาณ2564 ปีงบประมาณ2565 ปีงบประมาณ2566 

ผ่านเกณฑ์ประเมิน 
ร้อยละ 75 

ผ่านเกณฑ์ประเมิน 
ร้อยละ80 

ผ่านเกณฑ์ประเมิน 
ร้อยละ85 

ผ่านเกณฑ์ประเมิน 
ร้อยละ90 

ผ่านเกณฑ์ประเมิน 
ร้อยละ95 

 
เกณฑ์การให้คะแนนของคณะกรรมการประเมินระดับจังหวัด 
จ้านวนร้อยละของหน่วยรับตรวจและส่วนงานย่อยผ่านเกณฑ์การประเมินระบบการควบคุมภายใน 
แบ่งเป็น 5 ระดับคะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 หน่วยรับตรวจและส่วนงานย่อยผ่านเกณฑ์การประเมินระบบการควบคุมภายในร้อยละ 55 
2 หน่วยรับตรวจและส่วนงานย่อยผ่านเกณฑ์การประเมินระบบการควบคุมภายในร้อยละ 60 
3 หน่วยรับตรวจและส่วนงานย่อยผ่านเกณฑ์การประเมินระบบการควบคุมภายในร้อยละ 65 
4 หน่วยรับตรวจและส่วนงานย่อยผ่านเกณฑ์การประเมินระบบการควบคุมภายในร้อยละ 70 
5 หน่วยรับตรวจและส่วนงานย่อยผ่านเกณฑ์การประเมินระบบการควบคุมภายในร้อยละ 75 

 
เอกสารอ้างอิง 
1. คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางาน ควบคุมภายใน ของหน่วยรับตรวจ 
2. รายงานการประชุม คณะกรรมการ/คณะทํางาน ควบคุมภายใน ของหน่วยรับตรวจ 
3. ผังโครงสร้างหน่วยงาน/คําสั่งมอบหมายภารกิจงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
4. รายงานผลการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน/การประเมินตามแบบสอบถามการควบคุมภายใน 
5. การวิเคราะห์  ประเมิน  และพิจารณาความเสี่ยงกระบวนงานของหน่วยงาน 
6. รายงานการควบคุมภายในของส่วนงานย่อย 
7. รายงานการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ 
8. การแจ้งเวียน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวมถึงแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
9. แผนการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน 
10. สรุปรายงานผลการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน 



 
 
 
 
 
 
 
 

อ ำเภอเสนำงคนิคม 
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ตัวช้ีวัดที่ 1 : ระดับความส าเร็จของพัฒนาการเด็กตามเกณฑ์มาตรฐาน 
หมวด Promotion & Prevention Protection Excellence  

(ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ) 
แผนที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
โครงการที่ 1. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 
ลักษณะ เชิงปริมาณ 
ระดับการวัดผล จังหวัด , เขต , ประเทศ 
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ - ร้อยละความครอบคลุมของเด็กอายุ 9,18,30,42 เดือน ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ 

- ร้อยละของเด็กอายุ 9,18,30,42 เดือน ได้รับการคัดกรองพัฒนาการและพบสงสัยล่าช้า(ตรวจ
ครั้งแรก) 
- ร้อยละของเด็กอายุ 9,18,30,42 เดือน ที่พบผลการตรวจคัดกรองสงสัยล่าช้า (ตรวจครั้งแรก) 
ได้รับการติดตาม 
- ร้อยละของเด็ก ที่พบว่าพัฒนาการล่าช้า ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการ ด้วย TEDA4I 

ค านิยาม - เด็กอายุ 0 - 5 ปี หมายถึง เด็กแรกเกิด จนถึงอายุ 5 ปี 11 เดือน 29 วัน 
- การคัดกรองพัฒนาการ หมายถึง ความครอบคลมของการคัดกรองเด็กอายุ 9,18, 30 และ 
42 เดือน ช่วงเวลาที่มีการคัดกรองโดยเป็นเด็กในพ้ืนที่ (Type1: มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ตัวอยู่
จริงและ Type3 : ที่อาศัยอยู่ในเขต แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขต) 
- พัฒนาการสงสัยล่าช้า หมายถึง เด็กที่ได้รับตรวจคัดกรองพัฒนาการโดยใช้คู่มือเฝ้าระวัง 
และส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย(DSPM และ ผลการตรวจคัดกรองพัฒนาการตามอายุของ 
เด็กในการประเมินพัฒนาการครั้งแรกผ่านไม่ครบ 5 ด้าน ทั้งเด็กที่ต้องแนะน าให้พ่อแม่ 
ผู้ปกครอง ส่งเสริมพัฒนาการตามวัย 30 วัน (1B261) รวมกับเด็กที่สงสัยล่าช้า ส่งต่อทันที 
(1B262 : เด็กที่พัฒนาการส่าช้า/ความผิดปกติอย่างชัดเจน) 
- พัฒนาการสงสัยส่าช้าได้รับการติดตาม หมายถึง เด็กที่ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ 
ตามอายุของเด็กในการประเมินพัฒนาการครั้งแรกผ่านไม่ครบ 5 ด้าน เฉพาะกลุ่มที่แนะน า ให้
พ่อแม่ ผู้ปกครอง ส่งเสริมพัฒนาการตามวัย 30 วัน (1B261) แล้วติดตามกลับมาประเมิน คัด
กรองพัฒนาการครั้งที่ 2 
- พัฒนาการสมวัย หมายถึง เด็กที่ได้รับตรวจคัดกรองพัฒนาการโดยใช้ค่มีอเฝืาระวังและ 
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย(DSPM) แล้วผลการตรวจคัดกรอง ผ่านครบ 5 ด้าน ในการ ตรวจ
คัดกรองพัฒนาการครั้งแรก รวมกับเด็กท่ีพบพัฒนาการสงสัยส่าช้าและได้รับการ ติดตามให้!ด้รับ
การกระตุ้นพัฒนาการ และประเมินซ ้าแล้วผลการประเมิน ผ่านครบ 5 ด้าน ภายใน 30 วัน
(1B260) 
- เด็กพัฒนาการส่าช้า หมายถึง เด็กที่ได้รับตรวจคัดกรองพัฒนาการโดยใช้คู่มือเฝ้าระวังและ 
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย(DSPM) แล้วผลการตรวจคัดกรองไม่ผ่านครบ 5 ด้านในการ ตรวจ
คัดกรองพัฒนาการครั้งแรกและครั้งที่ 2 (1B202, 1B212, 1B222, 1B232, 1B242) 

เกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ 
ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90  



284 

เกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ พบสงสัยล่าช้า 
ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20  
เกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม 

ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565 
ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90  

เกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละของเด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I 
ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 60 ร้อยละ 60 ร้อยละ 60  
กลุ่มเป้าหมาย เด็กอายุ 9,18,30 และ42 เดือน ทั้งหมดในเขตอ าเภอพนาที่ได้จากการส ารวจและมีเด็กอยู่จริง 
วัตถุประสงค์ 1. ส่งเสริมให้เด็กเจริญเติบโต พัฒนาการสมวัย พร้อมเรียนรู้ ตามช่วงวัย  

2. พัฒนาระบบบริการตามมาตรฐานอนามัยแม่และเด็กคุณภาพของหน่วยบริการทุกระดับ 
3. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนักรู้ เรื่องการเลี้ยงดูเด็กอย่างมีคุณภาพ 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1.บันทึกข้อมูลในโปรแกรมหลักของสถานบริการ ส่งออกข้อมูลตามมาตรฐานโครงสร้าง 43 แฟ้ม 
รพ/สสอ. รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ เขียนรายงานรายไตรมาส ส่ง สสจ. 

แหล่งข้อมูล หน่วยบริการ/ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
รายการข้อมูล 1 A = เด็กไทยอายุ 9,18,30 และ 42 เดือน ทุกคนที่อยู่อาศัยในพื้นที่รับผิดชอบ (Typel มี ชื่ออยู่

ในทะเบียนบ้าน ตัวอยู่จริงและType3 ที่อาศัยอยู่ในเขต แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขต) 

รายการข้อมูล 2 B = จ านวนเด็กอาย 9,18,30 และ 42 เดือน ทั้งหมดในเขตรับผิดชอบที่ได้รับการตรวจคัด กรอง

พัฒนาการจริง ในช่วงเวลาที่ก าหนด 

รายการข้อมูล 3 C = จ านวนเด็กอายุ 9,18,30 และ 42 เดือน มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า (ตรวจครั้งแรก) ที่ ต้อง

แนะน าให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ส่งเสริมพัฒนาการตามวัย 30 วัน (1B261) 

รายการข้อมูล 4 D = จ านวนเด็กอายุ 9,18,30 และ 42 เดือน มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า (ตรวจครั้งแรก) ส่งต่อ

ทันที (1B262 : เด็กท่ีพัฒนาการล่าช้า/ความผิดปกติอย่างชัดเจน) 

รายการข้อมูล 5 E = จ านวนเด็กอายุ 9,18,30 และ 42 เดือน มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า(ตรวจครั้งแรก)ทั้ง เด็กที่

ต้องแนะน าให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ส่งเสริมพัฒนาการตามวัย 30 วัน (1B261) แล้ว ติดตามกลับมา

ประเมินคัดกรองพัฒนาการครั้งที่ 2 

รายการข้อมูล 6 F = จ านวนเด็ก 9,18,30 และ 42 เดือน ที่ได้รับการตรวจดัดกรองพัฒนาการโดยใช้คู่มือเฝ้า
ระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย(DSPM) แล้วผลการตรวจดัดกรอง ผ่านครบ 5 ด้าน ใน
การตรวจดัดกรองพัฒนาการครั้งแรก รวมกับเด็กที่พบพัฒนาการสงสัยล่าช้าและ ได้รับการ
ติดตามให้ไดร้บัการกระตุ้นพัฒนาการ และประเมินซ้ าแล้วผลการประเมิน ผ่านครบ 5 ด้าน
ภายใน 30 วัน(1B260) 
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รายการข้อมูล 7 G = จ านวนเด็กอาย 9,18,30 และ 42 เดือน มีพัฒนาการล่าช้า 

รายการข้อมูล 8 H = จ านวนเด็กอาย 9,18,30 และ 42 เดือน มีพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระต้นด้วย TEDA4I 

สูตรค านวณตัวชี้วัด  - ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ = (B/A) x 100 
- ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการดัดกรองพัฒนาการ พบสงสัยล่าช้า  
     = (C+D)/B x 100 
- ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม = (E/C) x 100 
- ร้อยละของเด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I = (H/G) x 100 

ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 1, 2, 3 และ 4 (ไม่สะสม) 
รายละเอียดเกณฑ์การประเมิน : 
1. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
<75 75-79 80-84 85-89 ≥90 

2. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ พบสงสัยล่าช้า 
 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

<5 5-9 10-14 15-19 ≥20 
 3. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม 

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
<75 75-79 80-84 85-89 ≥90 

4. ร้อยละของเด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

<45 45-49 50-54 55-59 ≥60 
 

  
ผลงานรายไตรมาส = {(B/A x 100)+((C+D)/B x 100)+(E/C x 100)+(H/G)x 100)}/4 
สรุป ระดับคะแนน  

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
<1.5  1.5-2.4 2.5-3.4 3.5-4.4 >4.5  

วิธีการประเมินผล :  1. ข้อมูลในระบบ HDC เปรียบเทียบกับเป้าหมาย 
เอกสารสนับสนุน :  1. สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก  

2. คู่มือนักส่งเสริมพัฒนาการเด็กหลักสูตรเร่งรัด ประจ าโรงพยาบาล  
3. คู่มือ DSPM (ฉบับปรับปรุง เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์)และ QR Code เชื่อมคลิปวิดีโอและ

คู่มือ DSPM ฉบับพ่อแม่ (ครอบครัว) เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ 
4. คู่มือมิสนมแม่  
5. คู่มือเฝ้าระวังการควบคุมการส่งเสริมการตลาด อาหารส าหรับทารกและเด็กเล็ก 
6. คู่มือคลินิกเด็กดีคุณภาพ 
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รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน 
 
 
 

Baseline data หน่วย
วัด 

ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 2560 2561 

ร้อยละของเด็กอายุ 
 0-5 ปี มีพัฒนาการ

สมวัย 

ร้อยละ 95.58 95.66 94 

 
ผู้รับผิดชอบการ
รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

1. นางสาวพัชราภรณ์  ทองห่อ                นักวิชาการสาธารณสุข 
2. นางอ าไพ   มุธรรม             เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
3. นางสาวเวียงทอง   คุณวุฒิ                  เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
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ตัวช้ีวัดที ่2 : ระดับความส าเร็จการด าเนินงานสร้างเสริมภูมิต้านทานโรค (EPI) 
ตัวช้ีวัดระดับผลกระทบ (Impact Indicators)  
o สถานบริการมีความครอบคลุมของเด็ก อายุ 0 – 5 ปี ได้รับวัคซีนครบชุด ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 90  
ตัวช้ีวัดระดับผลผลิต (Output Indicators)  
o ร้อยละ 90 หน่วยบริการที่ด าเนินการให้บริการวัคซีนครบชุดครอบคลุมตามเกณฑ์ตัวชี้วัดของเด็ก

กลุ่มอายุครบ 1 ปี 
o ร้อยละ 90 หน่วยบริการที่ด าเนินการให้บริการวัคซีนครบชุดครอบคลุมตามเกณฑ์ตัวชี้วัดของเด็ก

กลุ่มอายุครบ 2 ปี   
o ร้อยละ 90 หน่วยบริการที่ด าเนินการให้บริการวัคซีนครบชุดครอบคลุมตามเกณฑ์ตัวชี้วัดของเด็ก

กลุ่มอายุครบ 3 ปี   
o ร้อยละ 90 หน่วยบริการที่ด าเนินการให้บริการวัคซีนครบชุดครอบคลุมตามเกณฑ์ตัวชี้วัดของเด็ก

กลุ่มอายุครบ 5 ปี   
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (Output Indicators) 

1. ร้อยละ 90 หน่วยบริการที่ด าเนินการให้บริการวัคซีนครบชุดครอบคลุมตามเกณฑ์ตัวช้ีวัดของเด็กกลุ่ม
อายุครบ 1 ปี   

1.ชื่อตัวชี้วัด  ร้อยละ 90 หน่วยบริการที่ด าเนินการให้บริการวัคซีนครบชุดครอบคลุมตามเกณฑ์ตัวชี้วัดของเด็กกลุ่มอายุ
ครบ 1 ปี 

2. หน่วยวัด  ร้อยละ  
3. น้ าหนกั  0.5 
4. ค าอธิบาย
ตัวชี้วัด  
 

หน่วยบริการ หมายถึง โรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบลในเขตอ าเภอเสนางคนิคม 
เด็กอายุครบ 1 ปี หมายถึง เด็กที่เกิดระหว่างวันท่ี 1 ต.ค.2560 - 30 ก.ย.2561  
เด็กทีไ่ด้รับวัคซีนครบชุดตามเกณฑ์ หมายถึงเด็กอายุครบ 1 ปี ได้รับวัคซีน BCG, HBV1, IPV, DTP-HB3,  OPV3 และ 
MMR1    
ด าเนินการให้บริการวัคซีนครบชุดครอบคลุมตามเกณฑ์ตัวชี้วัด หมายถึง เด็กอายุครบ 1 ปี ได้รับวัคซีน BCG, HBV1, 
IPV, DTP-HB3,  OPV3 และ MMR1 ทุกชนิดครอบคลมุมากกว่าร้อยละ 98 

5. สูตรการ
ค านวณ 
        ผลงาน 
 

A = หน่วยบริการทีด่ าเนินการให้บริการวัคซีนครบชุดตามเกณฑ์ผา่นร้อยละ 98ทุกชนิดของวัคซีนท้ังหมด 
B = หน่วยบริการให้จัดบริการคลนิิกวัคซีน 
สูตรค านวณตัวช้ีวัด                         A*100 
                                                  B 
ค่าน้ าหนัก   0.5   

6. เป้าหมาย
ความส าเร็จ  

 ร้อยละ 90 หน่วยบริการที่ด าเนินการให้บริการวัคซีนครบชุดครอบคลุมตามเกณฑ์ตัวชี้วัดของเด็กกลุม่อายุครบ 1 ปี 

7. ระยะเวลา
การประเมิน 

ไตรมาส 1, 2, 3, 4 

8. เกณฑ์การประเมิน : ร้อยละ 90 หน่วยบริการที่ด าเนินการให้บรกิารวัคซีนครบชุดครอบคลุมตามเกณฑ์ตัวช้ีวัดของเด็กกลุ่มอายุครบ 1 
ปี 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
หน่วยบริการทุกแห่งที่ด าเนินการให้บริการวัคซีนในเด็กกลุม่อายุครบ 1 ปีครบชุด คือ BCG, HBV1, IPV, DTP-HB3, OPV3 และ 

MMR1 ไดค้รอบคลุมร้อยละ 98 ทุกวัคซีน  
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9.เกณฑ์การ
ให้คะแนน  
 

ร้อยละ 100 หน่วยบริการที่ด าเนนิการให้บริการวคัซีนครบชุดครอบคลุมตามเกณฑ์ตัวชี้วัดของเด็กกลุ่มอายุครบ 1 ปี 
คะแนน 1 2 3 4 5 
ร้อยละ น้อยกว่าร้อยละ 

76 ของหน่วย
บริการที่ให้บริการ
วัคซีนทุกชนิด
ครอบคลมุร้อยละ 
98 

ร้อยละ 76-79 
ของหน่วยบริการ
ที่ให้บริการวัคซีน
ทุกชนิดครอบคลุม
ร้อยละ 98 

ร้อยละ 80-85 
ของหน่วยบริการ
ที่ให้บริการวัคซีน
ทุกชนิดครอบคลุม
ร้อยละ 98 

ร้อยละ 86-89 
ของหน่วยบริการ
ที่ให้บริการวัคซีน
ทุกชนิดครอบคลุม
ร้อยละ 98 

ร้อยละ 90 -100
ของหน่วยบริการ
ที่ให้บริการวัคซีน
ทุกชนิดครอบคลุม
ร้อยละ 98  

 
10. 
กลุ่มเป้าหมาย  

หน่วยบริการในเขตอ าเภอเสนางคนิคมด าเนินการให้บริการวัคซีนในเด็กกลุม่อายุครบ 1 ปี (ใช้ข้อมูลอายุครบ 1 ปี ดังนี้ 
1) ไตรมาสที่ 1 ใช้ข้อมูลเด็กอายุครบ 1 ปี คือเด็กที่เกิดระหว่างวันท่ี 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 60, 2) ไตรมาสที่ 2 ใช้ข้อมูลเด็ก
อายุครบ 1 ปี คือเด็กที่เกิดระหว่างวันท่ี 1 ต.ค. 60 – 31 มี.ค. 61, 3) ไตรมาสที่ 3 ใช้ข้อมูลเด็กอายุครบ 1 ปี คือเด็กที่
เกิดระหว่างวันท่ี 1 ต.ค. 60 – 30 มิ.ย. 61, 4) ไตรมาสที่ 4 ใช้ข้อมูลเด็กอายคุรบ 1 ปี คือเด็กที่เกิดระหว่างวันท่ี 1 ต.ค. 
60 – 30 ก.ย. 61   

11. 
แหล่งข้อมลู  

จากระบบรายงาน 43 แฟ้ม จากโปรแกรม HDC 

12. วิธีการ
จัดเก็บข้อมลู  
 

1. รวบรวมขอ้มูลการให้บริการฉีดวัคซีนเด็กอายุครบ 1  ปี 
2. สถานบริการบันทึกข้อมลูการได้รับวัคซีนในฐานข้อมลู 43 แฟ้ม (BCG  รหัสวัคซีน 010 รหัส ICD-10-TM =Z23.2,  
HBV1 รหัสวัคซีน 041 รหัส ICD-10-TM =Z24.6,  IPV รหัสวัคซีน 401 รหัส ICD-10-TM =Z24.0,  DTP-HB3  รหัส
วัคซีน 093 รหัส ICD-10-TM =Z27.1,Z24.6,  OPV3 รหสัวัคซีน 083 รหัส ICD-10-TM =Z24.0  และ MMR1 รหัส
วัคซีน 061 รหัส ICD-10-TM= Z27.4) และส่งข้อมลูเข้า HDC 

13.ผู้ก ากับ
ดูแลตัวชี้วัด/ 
ผู้รับผิดชอบ/
ผู้ประ
ประสาน
ตัวชี้วัด  

  

 
2. ร้อยละ 90 หน่วยบริการที่ด าเนินการให้บริการวัคซีนครบชุดครอบคลุมตามเกณฑ์ตัวช้ีวัดของเด็กกลุ่ม
อายุครบ 2 ปี   

1.ชื่อตัวชี้วัด  ร้อยละ 90 หน่วยบริการที่ด าเนินการให้บริการวัคซีนครบชุดครอบคลุมตามเกณฑ์ตัวชี้วัดของเด็กกลุ่มอายุครบ 2 
ป ี

2. หน่วยวัด  ร้อยละ  
3. น้ าหนกั  0.375 
4. ค าอธิบาย
ตัวชี้วัด  
 

หน่วยบริการ หมายถึง โรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบลในเขตอ าเภอเสนางคนิคม 
เด็กอายุครบ 2 ปี หมายถึง เด็กที่เกิดระหว่างวันท่ี 1 ต.ค.2559-30 ก.ย.2560 
ด าเนินการให้บริการวัคซีนครบชุดครอบคลุมตามเกณฑ์ตัวชี้วัด หมายถึง เด็กอายุครบ 2 ปี ได้รับวัคซีน DTP4, OPV4 และJE1  
ทุกชนิดครอบคลุมมากกว่าร้อยละ 98  

5. สูตรการ
ค านวณ 
   ผลงาน 
 

A = หน่วยบริการทีด่ าเนินการให้บริการวัคซีนครบชุดตามเกณฑ์ผา่นร้อยละ 98 ทุกชนิดของวัคซีนท้ังหมด 
B = หน่วยบริการให้จัดบริการคลนิิกวัคซีน 
สูตรค านวณตัวช้ีวัด                         A*100 
                                                  B 
ค่าน้ าหนัก   0.5   
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6. เป้าหมาย
ความส าเร็จ  

 ร้อยละ 90  หน่วยบริการที่ด าเนินการให้บริการวัคซีนครบชุดครอบคลุมตามเกณฑ์ตัวชี้วัดของเด็กกลุ่มอายุครบ 2 ปี 

7. ระยะเวลาการ
ประเมิน 

ไตรมาส 1, 2, 3, 4 

8. เกณฑ์การประเมิน : ร้อยละ 90 หน่วยบริการที่ด าเนินการให้บรกิารวัคซีนครบชุดครอบคลุมตามเกณฑ์ตัวช้ีวัดของเด็กกลุ่มอายุครบ 2 ปี 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

หน่วยบริการทุกแห่งที่ด าเนินการให้บริการวัคซีนในเด็กกลุม่อายุครบ 2 ปีครบชุด คือ DTP4, OPV4 และJE1  ทุกชนิดครอบคลุม
มากกว่าร้อยละ 98    

9.เกณฑ์การให้
คะแนน  
 

ร้อยละ 90 หน่วยบริการที่ด าเนินการให้บริการวคัซีนครบชุดครอบคลุมตามเกณฑ์ช้ีวัดของเด็กกลุ่มอายุครบ 2 ปี 
คะแนน 1 2 3 4 5 
ร้อยละ น้อยกว่าร้อยละ 76 

ของหน่วยบริการที่
ให้บริการวัคซีนทุก
ชนิดครอบคลมุร้อย
ละ 98 

ร้อยละ 76-79 ของ
หน่วยบริการที่
ให้บริการวัคซีนทุก
ชนิดครอบคลมุร้อย
ละ 98 

ร้อยละ 80-85 ของ
หน่วยบริการที่
ให้บริการวัคซีนทุก
ชนิดครอบคลมุร้อย
ละ 98 

ร้อยละ 86-89 ของ
หน่วยบริการที่
ให้บริการวัคซีนทุก
ชนิดครอบคลมุร้อย
ละ 98 

ร้อยละ 90 -100
ของหน่วยบริการที่
ให้บริการวัคซีนทุก
ชนิดครอบคลมุร้อย
ละ 98   

10. เง่ือนไข
ตัวชี้วัด  

หน่วยบริการในเขตอ าเภอเสนางคนิคมด าเนินการให้บริการวัคซีนในเด็กกลุม่อายุครบ 2 ปี (ใช้ข้อมูลอายุครบ 2 ปี ดังนี้ 
- ไตรมาสที่ 1 ใช้ข้อมูลเด็กอายุครบ 2 ปี คือเด็กที่เกิดระหว่างวันท่ี 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 59   
- ไตรมาสที่ 2 ใช้ข้อมูลเด็กอายุครบ 2 ปี คือเด็กที่เกิดระหว่างวันท่ี 1 ต.ค. 59 – 31 มี.ค. 60 
- ไตรมาสที่ 3 ใช้ข้อมูลเด็กอายุครบ 2 ปี คือเด็กที่เกิดระหว่างวันท่ี 1 ต.ค. 59 – 30 มิ.ย. 60 
- ไตรมาสที่ 4 ใช้ข้อมูลเด็กอายุครบ 2 ปี คือเด็กที่เกิดระหว่างวันท่ี 1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60  

11. แหล่งข้อมลู  จากระบบรายงาน 43 แฟ้ม จากโปรแกรม HDC 
12. วิธีการ
จัดเก็บข้อมลู  
 

1. รวบรวมข้อมูลการให้บริการฉีดวัคซีนเด็กอายุครบ 2 ปี 
2. สถานบริการบันทึกข้อมลูการได้รับวัคซีนในฐานข้อมลู 43 แฟ้มแฟ้ม (DTP4 รหัสวัคซีน 034 รหัส ICD-10-TM =Z27.1,  
OPV4 รหัสวัคซีน 084 รหัส ICD-10-TM =Z24.0และ JE1 รหสัวัคซีน 051 รหัส ICD-10-TM= Z24.1)และส่งข้อมูลเข้า HDC 

13.ผู้ก ากับดูแล
ตัวชี้วัด/ 
ผู้รับผิดชอบ/ผู้
ประประสาน
ตัวชี้วัด  

 

 

3. ร้อยละ 90 หน่วยบริการที่ด าเนินการให้บริการวัคซีนครบชุดครอบคลุมตามเกณฑ์ตัวช้ีวัดของเด็กกลุ่ม
อายุครบ 3 ปี   

1.ชื่อตัวชี้วัด  ร้อยละ 90 หน่วยบริการที่ด าเนินการให้บริการวัคซีนครบชุดครอบคลุมตามเกณฑ์ตัวชี้วัดของเด็กกลุ่มอายุครบ 
3 ปี 

2. หน่วยวัด  ร้อยละ  
3. น้ าหนกั  0.375 
4. ค าอธิบายตัวชี้วัด  
 

หน่วยบริการ หมายถึง โรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบลในเขตอ าเภอเสนางคนิคม 
เด็กอายุครบ 3 ปี หมายถึง เด็กที่เกิดระหว่างวันท่ี 1 ต.ค.2558 - 30 ก.ย.2559 
ด าเนินการให้บริการวัคซีนครบชุดครอบคลมุตามเกณฑต์ัวช้ีวัด หมายถึง เด็กอายุครบ 3 ปี ได้รับวัคซนี JE2  และMMR2  ทุก
ชนิดครอบคลมุมากกว่าร้อยละ 98  
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5. สูตรการค านวณ 
        ผลงาน 
 

A = หน่วยบริการทีด่ าเนินการให้บริการวัคซีนครบชุดตามเกณฑ์ผา่นร้อยละ 98 ทุกชนิดของวัคซีนท้ังหมด 
B = หน่วยบริการให้จัดบริการคลนิิกวัคซีน 
สูตรค านวณตัวช้ีวัด                         A*100 
                                                  B 
ค่าน้ าหนัก   0.5   

6. เป้าหมาย
ความส าเร็จ  

 ร้อยละ 90  หน่วยบริการที่ด าเนินการให้บริการวัคซีนครบชุดครอบคลุมตามเกณฑ์ตัวชี้วัดของเด็กกลุ่มอายุครบ 3 ปี 

7. ระยะเวลาการ
ประเมิน 

ไตรมาส 1, 2, 3, 4 

8. เกณฑ์การประเมิน : ร้อยละ 90 หน่วยบริการที่ด าเนินการให้บรกิารวัคซีนครบชุดครอบคลุมตามเกณฑ์ตัวช้ีวัดของเด็กกลุ่มอายุครบ 3 ปี 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

หน่วยบริการทุกแห่งที่ด าเนินการให้บริการวัคซีนในเด็กกลุม่อายุครบ 3 ปีครบชุด คือ JE2 และ MMR2  ทุกชนิดครอบคลุมมากกว่าร้อยละ 98    
9.เกณฑ์การให้
คะแนน  
 

ร้อยละ 90 หน่วยบริการที่ด าเนินการให้บริการวคัซีนครบชุดครอบคลุมตามเกณฑ์ช้ีวัดของเด็กกลุ่มอายุครบ 3 ปี 
คะแนน 1 2 3 4 5 
ร้อยละ น้อยกว่าร้อยละ 

76 ของหน่วย
บริการที่
ให้บริการวัคซีน
ทุกชนิด
ครอบคลมุร้อย
ละ 98 

ร้อยละ 76-79 
ของหน่วยบริการ
ที่ให้บริการวัคซีน
ทุกชนิด
ครอบคลมุร้อย
ละ 98 

ร้อยละ 80-85 
ของหน่วยบริการ
ที่ให้บริการวัคซีน
ทุกชนิด
ครอบคลมุร้อย
ละ 98 

ร้อยละ 86-89 
ของหน่วยบริการ
ที่ให้บริการวัคซีน
ทุกชนิด
ครอบคลมุร้อย
ละ 98 

ร้อยละ 90 -100
ของหน่วยบริการ
ที่ให้บริการวัคซีน
ทุกชนิด
ครอบคลมุร้อย
ละ 98  

 
10. เง่ือนไขตัวชี้วัด  หน่วยบริการในเขตอ าเภอเสนางคนิคมด าเนินการให้บริการวัคซีนในเด็กกลุม่อายุครบ 3 ปี (ใช้ข้อมูลอายุครบ 3 ปี ดังนี้ 

- ไตรมาสที่ 1 ใช้ข้อมูลเด็กอายุครบ 3 ปี คือเด็กท่ีเกิดระหว่างวันท่ี 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 58   
- ไตรมาสที่ 2 ใช้ข้อมูลเด็กอายุครบ 3 ปี คอืเด็กที่เกิดระหว่างวันท่ี 1 ต.ค. 58 – 31 มี.ค.  59  
- ไตรมาสที่ 3 ใช้ข้อมูลเด็กอายุครบ 3 ปี คือเด็กท่ีเกิดระหว่างวันท่ี 1 ต.ค. 58 – 30 มิ.ย.  59 
- ไตรมาสที่ 4 ใช้ข้อมูลเด็กอายุครบ 3 ปี คือเด็กท่ีเกิดระหว่างวันท่ี 1 ต.ค. 58 – 30 ก.ย.  59 

11. แหล่งข้อมลู  จากระบบรายงาน 43 แฟ้ม จากโปรแกรม HDC 
12. วิธีการจัดเก็บ
ข้อมูล  
 

1. รวบรวมข้อมูลการให้บริการฉีดวัคซีนเด็กอายุครบ 3 ปี 
2. สถานบริการบันทึกข้อมลูการได้รับวัคซีนในฐานข้อมลู 43 แฟ้มแฟ้ม (JE2 รหัสวัคซีน 052 รหัส ICD-10-TM Z241 และ 
MMR2 รหสัวัคซีน 073 รหัส ICD-10-TM Z27.4) และส่งข้อมูลเข้า HDC 

13.ผู้ก ากับดูแล
ตัวชี้วัด/ 
ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประ
ประสานตัวชี้วัด  

 

 

4. ร้อยละ 90 หน่วยบริการที่ด าเนินการให้บริการวัคซีนครบชุดครอบคลุมตามเกณฑ์ตัวช้ีวัดของเด็กกลุ่ม
อายุครบ 5 ปี   

1.ชื่อตัวชี้วัด  ร้อยละ 90 หน่วยบริการที่ด าเนินการให้บริการวัคซีนครบชุดครอบคลุมตามเกณฑ์ตัวชี้วัดของเด็กกลุ่มอายุครบ 
5 ปี 

2. หน่วยวัด  ร้อยละ  
3. น้ าหนกั  0.25 
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4. ค าอธิบายตัวชี้วัด  
 

หน่วยบริการ หมายถึง โรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบลในเขตอ าเภอเสนางคนิคม 
เด็กอายุครบ 5 ปี หมายถึง เด็กทีม่ีอายุครบ 5 ปี ซึ่งเกิดระหว่างวันที่ 1 ต.ค.2556 - 30 ก.ย.2557 
ด าเนินการให้บริการวัคซีนครบชุดครอบคลมุตามเกณฑต์ัวช้ีวัดหมายถึง เด็กท่ีอายุครบ 5 ปี ได้รับวัคซนี  DTP5  และ OPV5  
ทุกชนิดครอบคลุมมากกว่าร้อยละ 98 

5. สูตรการค านวณ 
        ผลงาน 
 

A = หน่วยบริการทีด่ าเนินการให้บริการวัคซีนครบชุดตามเกณฑ์ผา่นร้อยละ 98 ทุกชนิดของวัคซีนท้ังหมด 
B = หน่วยบริการให้จัดบริการคลนิิกวัคซีน 
สูตรค านวณตัวช้ีวัด                         A*100 
                                                  B 
ค่าน้ าหนัก   0.5   

6. เป้าหมาย
ความส าเร็จ  

 ร้อยละ 90  หน่วยบริการที่ด าเนินการให้บริการวัคซีนครบชุดครอบคลุมตามเกณฑ์ตัวชี้วัดของเด็กกลุ่มอายุครบ 5 ปี 

7. ระยะเวลาการ
ประเมิน 

ไตรมาส 1, 2, 3, 4 

8. เกณฑ์การประเมิน : ร้อยละ 90 หน่วยบริการที่ด าเนินการให้บรกิารวัคซีนครบชุดครอบคลุมตามเกณฑ์ตัวช้ีวัดของเด็กกลุ่มอายุครบ 5 ปี 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

หน่วยบริการทุกแห่งที่ด าเนินการให้บริการวัคซีนในเด็กกลุม่อายุครบ 5 ปีครบชุด คือ DTP5  และ OPV5  ทุกชนิดครอบคลุมมากกว่าร้อยละ 98    
9.เกณฑ์การให้
คะแนน  
 

ร้อยละ 90 หน่วยบริการที่ด าเนินการให้บริการวคัซีนครบชุดครอบคลุมตามเกณฑ์ช้ีวัดของเด็กกลุ่มอายุครบ 5 ปี 
คะแนน 1 2 3 4 5 
ร้อยละ น้อยกว่าร้อยละ 

76 ของหน่วย
บริการที่ให้บริการ
วัคซีนทุกชนิด
ครอบคลมุร้อยละ 
98 

ร้อยละ 76-79 
ของหน่วยบริการ
ที่ให้บริการวัคซีน
ทุกชนิดครอบคลุม
ร้อยละ 98 

ร้อยละ 80-85 
ของหน่วยบริการ
ที่ให้บริการวัคซีน
ทุกชนิดครอบคลุม
ร้อยละ 98 

ร้อยละ 86-89 
ของหน่วยบริการ
ที่ให้บริการวัคซีน
ทุกชนิดครอบคลุม
ร้อยละ 98 

ร้อยละ 90 -100
ของหน่วยบริการ
ที่ให้บริการวัคซีน
ทุกชนิดครอบคลุม
ร้อยละ 98  

 
10. เง่ือนไขตัวชี้วัด  หน่วยบริการในเขตอ าเภอเสนางคนิคมด าเนินการให้บริการวัคซีนในเด็กกลุม่อายุครบ 5 ปี (ใช้ข้อมูลอายุครบ 5 ปี ดังนี้ 

- ไตรมาสที่ 1 ใช้ข้อมูลเด็กอายุครบ 5 ปี คือเด็กที่เกิดระหว่างวันท่ี 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 56   
- ไตรมาสที่ 2 ใช้ข้อมูลเด็กอายุครบ 5 ปี คือเด็กที่เกิดระหว่างวันท่ี 1 ต.ค. 56 - 31 มี.ค. 57 
- ไตรมาสที่ 3 ใช้ข้อมูลเด็กอายุครบ 5 ปี คือเด็กที่เกิดระหว่างวันท่ี 1 ต.ค. 56 – 30 มิ.ย. 57 
- ไตรมาสที่ 4 ใช้ข้อมูลเด็กอายุครบ 5 ปี คือเด็กที่เกิดระหว่างวันท่ี 1 ต.ค. 56 – 30 ก.ย. 57  

11. แหล่งข้อมลู  จากระบบรายงาน 43 แฟ้ม จากโปรแกรม HDC 
12. วิธีการจัดเก็บ
ข้อมูล  
 

1. รวบรวมข้อมูลการให้บริการฉีดวัคซีนเด็กอายุครบ 5 ปี 
2. สถานบริการบันทึกข้อมลูการได้รับวัคซีนในฐานข้อมูล 43 แฟ้ม (DTP5 รหัสวัคซีน 035 รหัส ICD-10-TM Z27.1 และ 
OPV5 รหัสวัคซีน 085 รหัส ICD-10-TM Z24.0) และส่งข้อมูลเข้า HDC 

13. ผู้ก ากับดูแล
ตัวชี้วัด/ 
ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประ
ประสานตัวชี้วัด   
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ตัวช้ีวัดที่ 3 : ระดับความส าเร็จของการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก 
น้ าหนัก : 3  
ตัวช้ีวัดระดับผลกระทบ (Impact Indicators)  
o อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกระดับอ าเภอ ไม่เกิน 45 ต่อแสนประชากร 
o ไม่พบหมู่บ้าน/ชุมชน ที่เกิด Generationท่ี 2   
ตัวช้ีวัดระดับผลผลิต (Output Indicators)  
o ร้อยละ 80 ของหมู่บ้าน/ชมุชน/โรงเรียน/ศูนย์เด็ก/วัด/หน่วยงานราชการ/สถานทีส่าธารณะ  มีการจัด
กิจกรรมควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
o ร้อยละ 80 ของหมู่บ้าน/ชมุชน /โรงพยาบาล/วัด/โรงเรียน มีค่าดัชนีลูกน้ ายุงลายตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
o ร้อยละ 80 ของสถานบริการสาธารณสุข ได้รับการประเมินไขว้ ดัชนีลูกน้ ายุงลายใน หมู่บ้าน/ชุมชน  
    /โรงพยาบาล/วัด/โรงเรียน ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
o ร้อยละ 80 ของต าบล มีความพร้อมวัสดุอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ในการควบคุมพาหะเพ่ือป้องกันควบคุมโรค
ไข้เลือดออกตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
o ร้อยละ 80 ของต าบล มีความพร้อมทีมในการควบคุมโรคไข้เลือดออกตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
o ร้อยละ 80 ของจ านวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก  ได้รับรายงานตามมาตรการ  3-3-1-5-14-21-28    
    ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
o ร้อยละ 80 ของจ านวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก  มีความทันเวลาในการควบคุมแหล่งแพร่โรค      
    ตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
o ร้อยละ 80 ของหมู่บ้าน/ชุมชน  มีการจัดประชุมประชาคมในหมู่บ้านมีข้อตกลงมาตรการควบคุมแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลาย  
 

1. ร้อยละ 80 ของหมู่บ้าน/ชุมชน/โรงเรียน/ศูนย์เด็ก/วัด/หน่วยงานราชการ/สถานทีส่าธารณะ มีการจัด
กิจกรรมควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

1.ชื่อตัวชี้วัด  ร้อยละ 80 ของหมู่บ้าน/ชุมชน มีการมีจัดกิจกรรมควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 
ร้อยละ 80 โรงเรียน/ศูนย์เด็ก/วัด/หน่วยงานราชการ/สถานที่สาธารณะ มีการมีจัด
กิจกรรมควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 

2. หน่วยวัด  ร้อยละ  
3. น้ าหนัก 0.5 

4. ค าอธิบายตัวชี้วัด  
 

1. หมู่บ้าน/ชุมชน หมายถึง หมู่บ้าน/ชุมชน ในแต่ละอ าเภอ  
2. โรงเรียน/ศูนย์เด็ก/วัด/หนว่ยงานราชการ/สถานที่สาธารณะ หมายถึง โรงเรียน/ศูนย์
เด็ก/วัด/หน่วยงานราชการ/สถานที่สาธารณะ ในแต่ละอ าเภอ 
3. จัดกิจกรรมควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย หมายถึง จัดรณรงค์ใหญ่ในวันส าคัญพร้อม
กันทั้งจังหวัด จ านวน 4 ครั้ง โดยการจัดการสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเพาะพันธุ์ ยุงลาย 
และสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเกิดโรค เช่น สถานที่มีน้ าขัง พ้ืนที่รกร้างที่อยู่ใกล้แหล่ง
ชุมชน 
 ครั้งที่ 1  วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 วันพชืมงคล 
 ครั้งที่ 2  วันที่ 5 มิถุนายน 2562 วันสิ่งแวดล้อมโลก 
 ครั้งที่ 3  วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 
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 ครั้งที่ 4 วันที่ 12 สิงหาคม 2562 วันแม่แห่งชาติ 
4. ควบคุมพาหะในพ้ืนที่เสี่ยง หมายถึง พ่นเคมีในโรงเรียน  ศูนย์เด็ก วัด หน่วยงาน
ราชการ/สถานที่สาธารณะ จ านวน 2 ครั้งติดต่อกัน (Knock down)  ก่อนเปิดภาคเรียน  
และหมู่บ้าน/ชุมชนเสี่ยง จ านวน 2 ครั้งติดต่อกัน (Knock down)  ช่วงเดือน พฤษภาคม
ถึงเดือนมิถุนายน พร้อมท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ทั้งในบ้านและรอบบริเวณบ้าน 
5. ควบคุมพาหะ หมายถึง สามารถควบคุมลูกน้ ายุงลายตัวอ่อนและยุงตัวเต็มวัย จากการ
ส ารวจ ค่าดัชนีลูกน้ ายุงลาย  HI < 10 และ CI = 0 

5. สูตรการค านวณ 
        ผลงาน 
 

          1.  จ านวนหมู่บ้าน/ชมุชน มีจัดกิจกรรมควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย× 100 
                                จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชน ทัง้หมด  
2. จ านวนโรงเรียน/ศูนย์เด็ก /วัด/หนว่ยงานราชการ/ที่สาธารณะมจีัดกิจกรรมควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย× 100 

         จ านวนโรงเรียน/ศูนย์เด็ก/วัด/หน่วยงานราชการ/สถานที่สาธารณะ ทั้งหมด 
ค่าน้ าหนัก       
  ค่า หมู่บ้าน/ชุมชนจัดกิจกรรม  = 1    
ค่า โรงเรยีน/ศูนยเ์ด็ก/วัด/ หน่วยงานราชการ/สถานที่สาธารณะ จดักิจกรรม =  1     

6. เป้าหมายความส าเร็จ  ร้อยละ 80 ของหมู่บ้าน/ชุมชน/โรงเรียน/ศูนย์เด็ก /วัด/หนว่ยงานราชการ/สถานที่
สาธารณะ มีการมีจัดกิจกรรมควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 

7. ระยะเวลาการประเมิน ปีละ 4 ครั้ง 
8. เกณฑ์การประเมิน :  
รายงาน ช่วงเดือน พฤษภาคม 2562 – สิงหาคม 2562   

รอบ เดือน พฤษภาคม รอบ เดือน มิถุนายน รอบ  เดือน  กรกฎาคม รอบ  สิงหาคม  
> 80 % > 80 % > 80 % > 80 % 

 
9.เกณฑ์การให้คะแนน  
 

อ าเภอมีการมีจัดกิจกรรมควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 
1. จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชน/โรงเรียน/ศูนย์เด็ก/วัด/หน่วยงานราชการ/สถานที่สาธารณะ  ที่
จัดกิจกรรม น้อยกว่า ร้อยละ 50 ของหมู่บ้าน/ชุมชน/โรงเรยีน/ศูนย์เด็ก//วัด/หน่วยงาน
ราชการ/สถานที่สาธารณะ  ทั้งหมด ได้ 1 คะแนน 
2. จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชน/โรงเรียน/ศูนย์เด็ก /วัด/หน่วยงานราชการ/สถานที่สาธารณะ  
ที่จัดกิจกรรม ร้อยละ 50-59 ของหมู่บ้าน/ชุมชน/โรงเรียน/ศูนย์เด็ก/วัด/หน่วยงาน
ราชการ/สถานที่สาธารณะ  ทั้งหมด  ได้ 2 คะแนน 
3. จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชน/โรงเรียน/ศูนย์เด็ก/วัด/หน่วยงานราชการ/สถานที่สาธารณะ    
ที่จัดกิจกรรม ร้อยละ 60-69 ของหมู่บ้าน/ชุมชน/โรงเรียน/ศูนย์เด็ก/วัด/หน่วยงาน
ราชการ/สถานที่สาธารณะ  ทั้งหมด  ได้ 3 คะแนน  
4. จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชน/โรงเรียน/ศูนย์เด็ก/วัด/หน่วยงานราชการ/สถานที่สาธารณะ    
ที่จัดกิจกรรม ร้อยละ 70-79 ของหมู่บ้าน/ชุมชน/โรงเรียน/ศูนย์เด็ก/วัด/หน่วยงาน
ราชการ/สถานที่สาธารณะ  ทั้งหมด  ได้ 4 คะแนน  
5. จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชน/โรงเรียน/ศูนย์เด็ก/วัด/หน่วยงานราชการ/สถานที่สาธารณะ    
ที่จัดกิจกรรม ร้อยละ 80-100 ของหมู่บ้าน/ชุมชน/โรงเรียน/ศูนย์เด็ก/วัด/หน่วยงาน
ราชการ/สถานที่สาธารณะ  ทั้งหมด  ได้ 5 คะแนน 

10. กลุ่มเป้าหมาย  หมู่บ้าน/ชุมชน/โรงเรียน/ศูนย์เด็ก/วัด/หน่วยงานราชการ/สถานที่สาธารณะ  ทั้งหมด 
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11. แหล่งข้อมูล  รายงานจัดกิจกรรมควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ของสถานบริการสาธารณสุขเป็นภาพ
อ าเภอ/ จากคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอ าเภอ/จากการสุ่มประเมินของ
จังหวัด 

12. วิธีการจัดเก็บข้อมูล  
 

 Cup  รวบรวม รายงานผลการงานผลการด าเนินงาน พร้อม ภาพประกอบ รายหมู่บ้าน/
ชุมชน/โรงเรียน/ศูนย์เด็ก/วัด/หน่วยงานราชการ/สถานที่สาธารณะ หลังจากจัดกิจกรรม
รณรงค์แล้ว ภายใน 1 สัปดาห์  ( จ านวน 4 ครั้ง) ให้ สนง.สสจ.อจ. รับทราบ /  การสุ่ม
ประเมินของจังหวัด 

13.ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด/ 
ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประ
ประสานตัวช้ีวัด  
  
 

นายแพทย์ประภาส  วีระพล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 
โทรศัพท์ 081-8632543       E-mail : vprapas60@hotmail.com       
นายธีระยุทธ์  มุจรินทร์   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
โทรศัพท์ 086-6515424       E-mail : cdcamnat@yahoo.com 
นายพลากร วุฒิเสลา   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
โทรศัพท์ 086-8729560       E-mail : cdcamnat@yahoo.com 

 
2.  ร้อยละ 80 ของหมู่บ้าน/ชุมชน /โรงพยาบาล/วัด/โรงเรียน มีค่าดัชนีลูกน้ ายุงลายตามเกณฑ์ที่ก าหนด  

1.ชื่อตัวชี้วัด  ร้อยละ 80 ของหมู่บ้าน/ชุมชน มีค่าHI < 10  
ร้อยละ 80 ของโรงพยาบาล/วัด/โรงเรียน มีค่ า CI = 0 

2. หน่วยวัด  ร้อยละ  
3. น้ าหนัก  0.25 
4. ค าอธิบายตัวชี้วัด  
 

1. หมู่บ้าน/ชุมชน หมายถึง หมู่บ้าน/ชุมชน ในแต่ละอ าเภอ  
2. โรงพยาบาล/วัด/โรงเรียน หมายถึง โรงพยาบาล/วัด/โรงเรียน ในแต่ละอ าเภอ  
3. ควบคุมพาหะ หมายถึง สามารถควบคุมลูกน้ ายุงลายตัวอ่อนและยุงตัวเต็มวัย จากการ
ส ารวจ ค่าดัชนีลูกน้ ายุงลาย  HI < 10 และ CI = 0 
4. การจัดการแหล่งเพาะพันธุ์ยุง หมายถึง การจัดการสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
เพาะพันธุ์ ลูกน้ ายุงลาย และสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเกิดโรค เช่น สถานที่มีน้ าขัง 
พ้ืนที่รกร้างที่อยู่ใกล้แหล่งชุมชน 

5. สูตรการค านวณ 
        ผลงาน 
 

          1.  ค่า HI จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีค่า HI < 10 × 100  
                  จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชน ที่ได้รับการสุ่มประเมิน  
          2.  ค่า CI จ านวนโรงพยาบาล/วัด/โรงเรียนที่มีค่า CI = 0 × 100  
                 จ านวนโรงพยาบาล/วัด/โรงเรียนที่ได้รับการสุ่มประเมิน 
ค่าน้ าหนัก       
  ค่า HI  = 0.25  ค่า  CI =  0.25     

6. เป้าหมายความส าเร็จ  ร้อยละ 80 ของหมู่บ้าน/ชุมชน/โรงพยาบาล/วัด/โรงเรียน ที่ถูกสุ่มประเมิน 
7. ระยะเวลาการประเมิน ปีละ 2 ครั้ง 
8. เกณฑ์การประเมิน :  
รายงานการสุ่มประเมิน ทุก 6 เดือน 
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รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
> 80 % > 80 % > 80 % > 80 % 

 
9.เกณฑ์การให้คะแนน  
 

อ าเภอมีการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลายและการจัดการสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
การเกิดโรคไข้เลือดออก  ค่า HI  CI 
1. จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีค่า HI < 10 และ CI = 0 น้อยกว่า ร้อยละ 50 ของหมู่บ้าน 
ที่ถูกสุ่มประเมิน ได้ 1 คะแนน  
2. จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีค่า HI < 10 และ CI = 0 ร้อยละ 50-59 ของหมู่บ้าน 
ที่ถูกสุ่มประเมิน ได้ 2 คะแนน  
3. จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีค่า HI < 10 และ CI = 0 ร้อยละ 60-69 ของหมู่บ้าน 

ที่ถูกสุ่มประเมิน ได้ 3 คะแนน  
4. จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีค่า HI < 10 และ CI = 0 ร้อยละ 70-79 ของหมู่บ้าน 
ที่ถูกสุ่มประเมิน ได้ 4 คะแนน  
5. จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่มคี่า HI < 10 และ CI = 0 ร้อยละ 80-100  
ของหมู่บ้านที่ถูกสุ่มประเมิน ได ้5 คะแนน 

10. กลุ่มเป้าหมาย  สุ่มประเมินการควบคุมโรคไข้เลือดออก ในหมู่บ้าน / ชุมชน ในต าบลที่มีความเสี่ยงสูง โดย
ทีมศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลง/จังหวัด 

11. แหล่งข้อมูล  รายงานการสุ่มประเมินของศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลง/จังหวัดตามเกณฑ์ของกรม
ควบคุมโรค 

12. วิธีการจัดเก็บข้อมูล  รวบรวมข้อมูล การสุ่มประเมินของศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลง/จังหวัด 
13.ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด/ 
ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประ
ประสานตัวช้ีวัด  
  
 

นายแพทย์ประภาส  วีระพล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 
โทรศัพท์ 081-8632543       E-mail : vprapas60@hotmail.com       
นายธีระยุทธ์  มุจรินทร์   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
โทรศัพท์ 086-6515424       E-mail : cdcamnat@yahoo.com 
นายพลากร วุฒิเสลา   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
โทรศัพท์ 086-8729560       E-mail : cdcamnat@yahoo.com 

 
3. ร้อยละ 80 ของสถานบริการสาธารณสุข ได้รับการประเมินไขว้ ดัชนีลูกน้ ายุงลายใน หมู่บ้าน/ชุมชน  
    /โรงพยาบาล/วัด/โรงเรียน ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

1.ชื่อตัวชี้วัด  ร้อยละ 80 ของสถานบริการบริการสาธารณสุข ได้รับการประเมินไขว้ ดัชนีลูกน้ า
ยุงลายใน หมู่บ้าน/ชุมชน /โรงพยาบาล/วัด/โรงเรียน 

2. หน่วยวัด  ร้อยละ  
3. น้ าหนัก  0.25 
4. ค าอธิบายตัวชี้วัด  
 

1. สถานบริการสาธารณสุข หมายถึง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับต าบล ศูนย์แพทย์
โนนหนามแท่ง ศูนย์บริการสุขภาพชุมชน โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป 
2. หมู่บ้าน/ชุมชน หมายถึง หมู่บ้าน/ชุมชน ในแต่ละอ าเภอ  
3. โรงพยาบาล/วัด/โรงเรียน หมายถึง โรงพยาบาล/วัด/โรงเรียน ในแต่ละอ าเภอ  
4. คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอ าเภอ/สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง  
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แต่งตั้งทีมประเมินไขว้ ดัชนีความชุกลูกน้ ายุงลายเดือนละ 1 ครั้ง โดยในสถานบริการ
สาธารณสุข 1 แห่ง ต้องประเมิน 1 หมู่บ้าน  1 โรงเรียน 1 วัด และประเมินทุกวันจันทร์
สัปดาห์ที่ 3  ของเดือนพร้อมกันทั้งจังหวัด เริ่ม มีนาคม 2561 ถึง เดือน กันยายน 2561 
โดยผู้ประเมิน ประกอบด้วย ผู้น าชุมชน อาสาสมัครประจ าหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข  
(ไม่ใช้หมู่บ้าน โรงเรียน วัด ที่สถานบริการสาธารณสุขนั้นรับผิดชอบ จับฉลากวันประเมิน) 
พร้อมสรุปผลการประเมินส่ง จังหวัด ภายในวันอังคารสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน  

5. สูตรการค านวณ 
   ผลงาน 

                 จ านวนสถานบริการสาธารณสุขที่ประเมินไขว้ดัชนีลูกน้ ายุงลาย × 100  
                            จ านวนสถานบริการสาธารณสุขทั้งหมด  

6. เป้าหมายความส าเร็จ  ร้อยละ 80 ของสถานบริการบริการสาธารณสุข ได้รับการประเมินไขว้ ดัชนีลูกน้ ายุงลาย
ในหมู่บ้าน/ชุมชน โรงพยาบาล/วัด/โรงเรียน   

7. ระยะเวลาการประเมิน มี.ค.2561 – ก.ย.2561  จ านวน 7 เดือน 
8. เกณฑ์การประเมิน :  
     รายงานการสุ่มประเมิน 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
> 80 % > 80 % > 80 % > 80 % 

 
9.เกณฑ์การให้คะแนน  
 

อ าเภอมีการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลายและการจัดการสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
การเกิดโรคไข้เลือดออก  
1. จ านวนสถานบริการสาธารณสุขที่ประเมินไขว้ดัชนีลูกน้ า ร้อยละ 50 ของอ าเภอ 
ที่ถูกสุ่มประเมิน ได้ 1 คะแนน  
2. จ านวนสถานบริการสาธารณสุขที่ประเมินไขว้ดัชนีลูกน้ า ร้อยละ 50-59 ของอ าเภอ 
 ที่ถูกสุ่มประเมิน ได้ 2 คะแนน  
3. จ านวนสถานบริการสาธารณสุขที่ประเมินไขว้ดัชนีลูกน้ า ร้อยละ 60-69 ของอ าเภอ 
ที่ถูกสุ่มประเมิน ได้ 3 คะแนน  
4. จ านวนสถานบริการสาธารณสุขที่ประเมินไขว้ดัชนีลูกน้ า ร้อยละ 70-79 ของอ าเภอ 
 ที่ถูกสุ่มประเมิน ได้ 4 คะแนน  
5. จ านวนสถานบริการสาธารณสุขที่ประเมินไขว้ดัชนีลูกน้ า ร้อยละ 80-100 ของอ าเภอ 
ที่ถูกสุ่มประเมิน ได้ 5 คะแนน 

10. กลุ่มเป้าหมาย ข้อมูลรายงานจากแต่ละอ าเภอ  ตั้งแต่ มีนาคม 2561 ถึง เดือน กันยายน 2561                
11. แหล่งข้อมูล  รายงานการสุ่มประเมินประเมินไขว้ ดัชนีลูกน้ ายุงลายใน ของสถานบริการสาธารณสุขเป็น

ภาพอ าเภอ/ จากคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอ าเภอ/จากการสุ่มประเมิน
ของจังหวัด 

12 วิธีการจัดเก็บข้อมูล  
 

รวบรวมข้อมูล การสุ่มประเมินประเมินไขว้ ดัชนีลูกน้ ายุงลายใน ของสถานบริการ
สาธารณสุขเป็นภาพอ าเภอ/ จากคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอ าเภอ/
จากการสุ่มประเมินของจังหวัด 

13.ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด/ 
ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประ
ประสานตัวช้ีวัด  

นายแพทย์ประภาส  วีระพล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 
โทรศัพท์ 081-8632543       E-mail : vprapas60@hotmail.com       
นายธีระยุทธ์  มุจรินทร์   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
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โทรศัพท์ 086-6515424       E-mail : cdcamnat@yahoo.com 
นายพลากร วุฒิเสลา   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
โทรศัพท์ 086-8729560       E-mail : cdcamnat@yahoo.com 

 

4. ร้อยละ 80 ของต าบล มีความพร้อมวัสดุอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด  

1.ชื่อตัวชี้วัด  ร้อยละ 80 ของต าบล มีความพร้อมวัสดุอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ในการควบคุมพาหะเพ่ือป้องกัน
ควบคุมโรคไข้เลือดออก  

2. หน่วยวัด  ร้อยละ  
3. น้ าหนัก  0.5 

4. ค าอธิบายตัวชี้วัด  
 

1. ต าบล หมายถึง สถานบริการสาธารณสุข/เทศบาล/อบต.      ในแต่ละอ าเภอ  
2. ความพร้อมวัสดุอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ต าบล  ประกอบด้วย 
    2.1 น้ ายาเคมี อย่างน้อย               12 ลิตร 
    2.2 ทรายก าจัดลูกน้ า อย่างน้อย      5  ถัง ๆ ละ 25 กก. 
    2.3 เครื่องพ่นหมอกควัน  อย่างน้อย  2  เครื่อง 
    2.4 spray knock down (กระป๋อง)  อย่างน้อย  5 กระป๋อง 
    2.5 น้ ามันเชื้อเพลิง และงบประมาณด าเนินงาน จากเทศบาล/อบต.   
( ต าบลที่มีความพร้อมวัสดุอุปกรณ์ ประกอบด้วยตั้งแต่ ข้อ2.1 - 2.5) 

5. สูตรการค านวณ 
        ผลงาน 

           จ านวนต าบล  ที่มีความพร้อมวัสดุอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ × 100  
                                 จ านวนต าบลทั้งหมด    

6. เป้าหมายความส าเร็จ  ร้อยละ 80 ของต าบล มีความพร้อมวัสดุอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ในการควบคุมพาหะเพ่ือป้องกัน
ควบคุมโรคไข้เลือดออก 

7. ระยะเวลาการประเมิน ปีละ 2 ครั้ง 
8. เกณฑ์การประเมิน :  
รายงาน ช่วงเดือน  เมษายน  และ เดือน  มิถุนายน 

รอบ  เดือน เมษายน รอบ  เดือน มิถุนายน 
> 80 % > 80 % 

 
9.เกณฑ์การให้คะแนน  อ าเภอมีความพร้อมวัสดุอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ในการควบคุมพาหะเพ่ือป้องกันควบคุมโรค

ไข้เลือดออก 
1. จ านวนต าบลมีความพร้อม น้อยกว่า ร้อยละ 50 ของต าบล ทั้งหมด ได้ 1 คะแนน  
2. จ านวนต าบลมีความพร้อม ร้อยละ 50-59 ของต าบล ทั้งหมด ได้ 2 คะแนน  
3. จ านวนต าบลมีความพร้อม ร้อยละ 60-69 ของต าบลทั้งหมด  ได้ 3 คะแนน  
4. จ านวนต าบลมีความพร้อม ร้อยละ 70-79 ของต าบลทั้งหมด ได้ 4 คะแนน  
5. จ านวนต าบลมีความพร้อม ร้อยละ 80-100 ของต าบลทั้งหมด  ได้ 5 คะแนน 

10. กลุ่มเป้าหมาย  ต าบล ทั้งหมด 

11. แหล่งข้อมูล  รายงานความพร้อมวัสดุอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ 
12. วิธีการจัดเก็บข้อมูล  รวบรวมข้อมูล  ความพร้อมวัสดุอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ 
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13.ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด/ 
ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประ
ประสานตัวช้ีวัด  
  
 

นายแพทย์ประภาส  วีระพล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 
โทรศัพท์ 081-8632543       E-mail : vprapas60@hotmail.com       
นายธีระยุทธ์  มุจรินทร์   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
โทรศัพท์ 086-6515424       E-mail : cdcamnat@yahoo.com 
นายพลากร วุฒิเสลา   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
โทรศัพท์ 086-8729560       E-mail : cdcamnat@yahoo.com 

 

5.  ร้อยละ 80 ต าบล มีความพร้อมทีมควบคุมโรคไข้เลือดออกตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
1.ชื่อตัวชี้วัด  ร้อยละ 80 ต าบล มีความพร้อมทีมควบคุมโรคไข้เลือดออก  
2. หน่วยวัด  ร้อยละ  
3. น้ าหนัก  0.5 

4. ค าอธิบายตัวชี้วัด  
 

1. ต าบล หมายถึง สถานบริการสาธารณสุข/เทศบาล/อบต.      ในแต่ละอ าเภอ  
2. ทีมควบคุมโรค หมายถึง ทีมที่มีหน้าที่ในการควบคุมโรคในพื้นที่รับผิดชอบ ซึ่งอาจ
ประกอบด้วย ผู้ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมโรคในส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ  โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล  โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป  เทศบาล  อบต. 
3. ความพร้อมทีมควบคุมโรค  ประกอบด้วย 
   3.1 บุคลากรในการพ่นเครื่องพ่น  อย่างน้อย    2  คน  
   3.2 บุคลากรในการซ่อมเครื่องพ่น อย่างน้อย    1  คน 
                   (ผ่านการอบรม จากจังหวัด เขต) 
   3.3 บุคลากรในการควบคุม/ติดตาม/ประเมินการการควบคุมโรค  อย่างน้อย  3 คน 
( ต าบลที่มีความพร้อมทีมควบคมุโรค ประกอบด้วยตั้งแต่ ข้อ3.1 - 3.3) 
การแต่งตั้งทีม 
   หัวหน้าทีม มาจาก ส่วนของเทศบาล  อบต. 
   เลขาทีม    มาจาก ส่วนของสาธารณสุข 
   ทีมปฏิบัติการ มาจาก ส่วนเทศบาล/อบต.+ สาธารณสุข+ อสม. 
       รวม  อย่างน้อย 6 คน 
และแต่ละคน มี เบอร์ โทรศัพท์ ติดต่อได้ 
 

5. สูตรการค านวณ 
        ผลงาน 

                    จ านวนต าบล ที่มีความพร้อมทีมควบคุมโรค × 100   
                                   จ านวนต าบล ทั้งหมด   

6. เป้าหมายความส าเร็จ  ร้อยละ 80 ของต าบล มีความพร้อมทีมควบคุมโรคไข้เลือดออก 
7. ระยะเวลาการประเมิน ปีละ 2 ครั้ง 
8. เกณฑ์การประเมิน :  
รายงาน ช่วงเดือน พฤษภาคม   มิถุนายน    ภายใน 31 พฤษภาคม 2562 ( สุ่มโทรศัพท์ถาม ตามค าสั่ง) 

รอบ  เดือน พฤษภาคม รอบ  เดือน มิถุนายน 
> 80 % > 80 % 
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9.เกณฑ์การให้คะแนน  
 

อ าเภอมีความพร้อมทีมควบคุมโรคไข้เลือดออก 
1. จ านวนต าบลมีความพร้อม น้อยกว่า ร้อยละ 50 ของต าบลทั้งหมด ได ้1 คะแนน  
2. จ านวนต าบลมีความพร้อม ร้อยละ 50-59 ของต าบลทั้งหมด ได้ 2 คะแนน  
3. จ านวนต าบลมีความพร้อม ร้อยละ 60-69 ของต าบลทั้งหมด  ได้ 3 คะแนน  
4. จ านวนต าบลมีความพร้อม ร้อยละ 70-79 ของต าบลทั้งหมด ได้ 4 คะแนน  
5. จ านวนต าบลมีความพร้อม ร้อยละ 80-100 ของต าบล ทั้งหมด  ได ้5 คะแนน 

10. กลุ่มเป้าหมาย  ต าบล ทั้งหมด 

11. แหล่งข้อมูล  มีค าสั่งแต่งตั้งทีม 
12. วิธีการจัดเก็บข้อมูล  
 

ส าเนาหนังสือแต่งตั้ง  เอกสารส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรม โครงการจัดอบรม  ใบประกาศ  
มีแผนงานโครงการงบประมาณ  ประกอบ /สุ่มประเมิน สอบถามพ้ืนที่เกิดโรค (ส่งส าเนา
ค าสั่งแต่งตั้งทีมพร้อมเบอร์โทรศัพท์ ทีม ตามแบบฟอร์ม ภายใน 5 มิถุนายน 2562) 

13.ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด/ 
ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประ
ประสานตัวช้ีวัด  
  
 

นายแพทย์ประภาส  วีระพล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 
โทรศัพท์ 081-8632543       E-mail : vprapas60@hotmail.com       
นายธีระยุทธ์  มุจรินทร์   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
โทรศัพท์ 086-6515424       E-mail : cdcamnat@yahoo.com 
นายพลากร วุฒิเสลา   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
โทรศัพท์ 086-8729560       E-mail : cdcamnat@yahoo.com 

 
6. ร้อยละ 80 ของจ านวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก  ได้รับรายงานตามมาตรการ  3-3-1-5-14-21-28   
    ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

1.ชื่อตัวชี้วัด  ร้อยละ 80 ของจ านวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก  ได้รับรายงานตามมาตรการ   
3-3-1-5-14-21-28   

2. หน่วยวัด  ร้อยละ  
3. น้ าหนัก  0.125 

mailto:cdcamnat@yahoo.com
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4. ค าอธิบาย
ตัวช้ีวัด  
 

โรคไข้เลือดออก หมายถึง โรคท่ีวินิจฉัยตามเกณฑ์ทางคลินิก และ/ หรือ มีผลตามเกณฑ์ทางห้องปฏิบัติการว่าด้วย
ไข้เลือดออกทุกกลุ่มอาการ (DF,DHF และ DSS) โดยใช้รหสัโรคตามรายงาน 506 รหัส 26,27 และ 66    
มาตรการการด าเนินการป้องกันควบคุมโรคในแต่ละระดับ 
1.มาตรการ  3-3-1-5-14-21-28 (7 ข้อ) 
        1. 3 แรก คือ 3 ชั่วโมง รพ.เมื่อพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกภายใน 3 ชั่วโมง ต้องแจ้งข่าวให้สถานบริการ
สาธารณสุขในพ้ืนที่ทราบ(บันทึกใน รง.โรคเร่งด่วน/R506dashboard) 

2. 3 ที่สอง คือ 3 ชั่วโมงภายใน 3 ชั่วโมงหลังได้รับการแจ้งข่าวทีมสอบสวนโรคมี 
การควบคุมโรคอย่างเร่งด่วนโดยใช้สเปรย์ก าจัดยุงป่วยในบ้านผู้ป่วย/ส ารวจและท าลายลูกน้ ารอบบ้านผู้ป่วย
(บันทึกใน รง.โรคเร่งด่วน/R506dashboard) 
3. 1 คือ ภายใน 1 วัน ต่อมา ต้องด าเนินการ 1.สอบสวนโรคเฉพาะรายและหาผู้ป่วยรายแรก(แบบ รง.

สอบสวน) 2.แจ้งชุมชนและนัดประชาคม 3.ควบคุมโรค 3.1พ่นหมอกควันก าจัดยุงลายตัวเต็มวัยครั้งที่ 1 ในรัศมี
อย่างน้อย 100 เมตรหรือตามระยะทางที่ต่อเนื่องจากการสอบสวนโรค อย่างน้อยร้อยละ80 ของหลังคาเรือน  วัด 
โรงเรียน ทุกแห่ง และพ่นหมอกควันก าจัดยุงลายตัวเต็มวัยครั้งที่ 2 (Knock down)ในวันต่อมา(บันทึกผล วดป./
จ านวนหลังคาเรือนทั้งหมดที่เสี่ยง/จ านวนหลังคาเรือนที่พ่น)  3.2ส ารวจและก าจัดลูกน้ าทุกหลังคาเรือน รร.,วัด,
ส่วนราชการ รวมทั้งท่อระบายน้ าในชุมชนนับเป็น CI(บันทึกผลส ารวจก่อนท าลายแหล่ง HI/CI)  3.3ให้สุขศึกษา
ประชาสัมพันธ์การป้องกันและอาการสงสัย3.4ประชาคม(หาข้อตกชุมชน หรือมีข้อตกลงแล้วให้ทบทวนเน้นย้ า) 

  4. 5 คือ 1.รณรงค์ ก าจัดลูกน้ ายุงลาย Big cleaning Day บ้าน รร.,วัด,ส่วนราชการ ,ท่อระบายน้ า โดย
ประเมินจากค่าดัชนีลูกน้ ายุงลาย ภายใน 5 วันต้องเป็นศูนย์ คือ ไม่พบลูกน้ ายุงลายและ  ให้ ค่า HI,CI =0(บันทึก
ผลค่า HI,CI หากเกิน>0 ต้องหาสาเหตุและแก้ไข) 2.พ่นหมอกควันก าจัดยุงลายตัวเต็มวัยครั้งที่ 3 ในรัศมีอย่าง
น้อย 100 เมตรหรือตามระยะทางท่ีต่อเนื่องจากการสอบสวนโรค อย่างน้อยร้อยละ80 ของหลังคาเรือน  วัด 
โรงเรียน ทุกแห่ง(บันทึกผล วดป./จ านวนหลังคาเรือนทั้งหมดที่เสี่ยง/จ านวนหลังคาเรือนที่พ่น) 

  5. 14 คือ ภายใน 14 วันควบคุมโรคสงบไม่มีผู้ป่วยรายใหม่  ให้ด าเนินการควบคุมแหล่งโรค1.รณรงค์ 
ก าจัดลูกน้ ายุงลาย Big cleaning Day บ้าน รร.,วัด,สว่นราชการ ,ท่อระบายน้ า โดยประเมินจากค่าดัชนีลูกน้ า
ยุงลาย ภายใน 5 วันต้องเป็นศูนย์ คือ ไม่พบลูกน้ ายุงลายและ  ให้ ค่า HI,CI =0(บันทึกผลค่า HI,CI หากเกิน>0 
ต้องหาสาเหตุและแก้ไข)  

แต่หากพบผู้ป่วยเพิ่มในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ให้ ท ากิจกรรม 2.พ่นหมอกควันก าจัดยุงลายตัวเต็มวัยครั้งที่ 4 
ในรัศมีอย่างน้อย 100 เมตรหรือตามระยะทางท่ีต่อเนื่องจากการสอบสวนโรค อย่างน้อยร้อยละ80 ของหลังคา
เรือน  วัด โรงเรียน ทุกแห่ง 

  6. 21 คือรณรงค์ ภายใน 21 วันควบคุมโรคสงบไม่มีผู้ป่วยรายใหม่  ให้ด าเนินการควบคุมแหล่งโรค1.
รณรงค์ ก าจัดลูกน้ ายุงลาย Big cleaning Day บ้าน รร.,วัด,ส่วนราชการ ,ท่อระบายน้ า โดยประเมินจากค่าดัชนี
ลูกน้ ายุงลาย ภายใน 5 วันต้องเป็นศูนย์ คือ ไม่พบลูกน้ ายุงลายและ  ให้ ค่า HI,CI =0(บันทึกผลค่า HI,CI หาก
เกิน>0 ต้องหาสาเหตุและแก้ไข)  

แตห่ากพบผู้ป่วยเพิ่มในช่วง 7วันที่ผ่านมา ให้ ท ากิจกรรม 2.พ่นหมอกควันก าจัดยุงลายตัวเต็มวัยครั้งที่ 5 
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ในรัศมีอย่างน้อย 100 เมตรหรือตามระยะทางท่ีต่อเนื่องจากการสอบสวนโรค อย่างน้อยร้อยละ80 ของหลังคา
เรือน  วัด โรงเรียน ทุกแห่ง 

  7. 28 คือ ไม่พบผู้ป่วยอีกหลังวันเริ่มป่วยของผู้ป่วยรายแรก 28 วัน ถือว่าควบคุมโรคได้ไม่เกิดผู้ป่วย
ระลอกสอง (Second generation)  แต่ถ้าพบผู้ป่วยรายใหม่ในวันที่ 29 นับว่ามีการระบาดระลอกท่ี2 ให้ด าเนิน
กิจกรรมแบบเข้มข้น ตามมาตรการ   3-3-1-5-14-21-28   

    แนวทางการรายงาน  

 - การรายงาน มาตรการ 3 แรก และ 3ที่ 2 ให้รายงาน ภายในวันที่ 2 หลังจากลงพ้ืนที่  

 - มาตรการ 1 ให้รายงาน ภายในวันที่ 3 หลังจากลงพ้ืนที่  

 - มาตรการ 5 ให้รายงาน ภายในวันที่ 6  หลังจากลงพ้ืนที่  

 - มาตรการ 14 ให้รายงาน ภายในวันที่ 15  หลังจากลงพ้ืนที่  

 - มาตรการ 21 ให้รายงาน ภายในวันที่ 22  หลังจากลงพ้ืนที่  

 - มาตรการ 28 ให้รายงาน ภายในวันที่ 29  หลังจากลงพ้ืนที่  
     พ้ืนที่ที่พบผู้ป่วยรายใหม่ ให้รายงาน ตามแบบรายงาน ตามมาตรการ 3-3-1-5-14-21-28  
   ( รายงานทาง Line กลุ่มทีมจัดการควบคุมโรคไข้เลือดออก จนกว่าไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ 28 วัน) 

2.การควบคุมก ากับติดตามการด าเนินงานในพื้นที่ (1 ข้อ) 
1.ทีม SRRT อ าเภอ ให้ลงพื้นที่ ที่เกิดโรคต่อเนื่อง 2 สัปดาห์ทุกแห่งและรายงานผลการควบคุมโรค
ตามแบบรายงาน ให้กับผู้บริหารระดับอ าเภอและจังหวัดทราบภายใน 48 ชั่วโมงหลังการติดตาม  

                       (รายงานทางLine ทีมจัดการโรคไข้เลือดออก) 

              (หากไม่ผ่านเกณฑ์ ข้อใดข้อหนึ่ง ใน 8 ข้อ ถือว่า ตกเกณฑ์)  
  

5. สูตรการ
ค านวณ 
   ผลงาน 

จ านวนผู้ป่วยไข้เลือดออกได้รับรายงานตามเกณฑ์ท่ีก าหนด × 100  
          จ านวนผู้ปว่ยไข้เลือดออกท้ังหมด  
           

6. เป้าหมาย
ความส าเร็จ  

ร้อยละ 80 ของผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกได้รับรายงานตามเกณฑ์ 

7. ระยะเวลา
การประเมิน 

1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 

8. เกณฑ์การประเมิน :  
     รายงานการสุ่มประเมิน 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
> 80 % > 80 % > 80 % > 80 % 

 
9.เกณฑ์การ
ให้คะแนน  

อ าเภอมีการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลายและการจัดการสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเกิดโรคไข้เลือดออก  
1. จ านวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกได้รับรายงานตามเกณฑ์ ร้อยละ 50 ของอ าเภอ 
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  ได ้1 คะแนน  
2. จ านวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกได้รับรายงานตามเกณฑ์ ร้อยละ 50-59 ของอ าเภอ 
  ได ้2 คะแนน  
3. จ านวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกได้รับรายงานตามเกณฑ์ ร้อยละ 60-69 ของอ าเภอ 
 ได ้3 คะแนน  
4. จ านวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกได้รับรายงานตามเกณฑ์ ร้อยละ 70-79 ของอ าเภอ 
  ได ้4 คะแนน  
5. จ านวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกได้รับรายงานตามเกณฑ ์ร้อยละ 80-100 ของอ าเภอ  ได ้5 คะแนน 

10. 
กลุ่มเป้าหมาย 

ใช้ข้อมูลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 

11. 
แหล่งข้อมูล  

รายงาน 506 และรายงานทางLine ทีมจัดการโรคไข้เลือดออก 

12 วิธีการ
จัดเก็บข้อมูล  

รวบรวมข้อมูลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจาก รง.506 และรวบรวมรายงานตามมาตรการ   3-3-1-5-14-21-28  ทาง
Line ทีมจัดการโรคไข้เลือดออก 

13.ผู้ก ากับ
ดูแลตัวช้ีวัด/ 
ผู้รับผิดชอบ/
ผู้ประ
ประสาน
ตัวช้ีวัด   

นายแพทย์ประภาส  วีระพล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 
โทรศัพท์ 081-8632543       E-mail : vprapas60@hotmail.com       
นายธีระยุทธ์  มุจรินทร์   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
โทรศัพท์ 086-6515424       E-mail : cdcamnat@yahoo.com 
นายพลากร วุฒิเสลา   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
โทรศัพท์ 086-8729560       E-mail : cdcamnat@yahoo.com 

 
7. ร้อยละ 80 ของจ านวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกมีความทันเวลาในการควบคุมแหล่งแพร่โรค   
    ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

1.ชื่อตัวชี้วัด  ร้อยละ 80 ของจ านวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก  มีความทันเวลาในการควบคุมแหล่งแพร่โรค      
2. หน่วยวัด  ร้อยละ  
3. น้ าหนัก  0.125 
4. ค าอธิบาย
ตัวช้ีวัด  

    ความทันเวลาในการควบคุมแหล่งแพร่โรค  หมายถึง    พ้ืนทีท่ี่ได้รับการยืนยันจากการรายงาน/ สอบสวน
ผู้ป่วย โดย สสอ. รพท รพช รพ.สต ศูนย์บริการสาธารณสุข ว่าเป็นแหล่งแพร่โรค ได้รับการควบคุมโรค ภายใน 
24 ชั่วโมง นับจากวันเวลา ที่ได้รับแจ้ง จากรพท. รพช . สสจ. ว่ามีผู้ป่วย  ตามมาตรการ 3-3-1-5-14-21-28 
เน้น ตาม มาตรการ 3-3-1 
         1. 3 แรก คือ 3 ชั่วโมง รพ.เมื่อพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกภายใน 3 ชั่วโมง ต้องแจ้งข่าวให้สถานบริการ
สาธารณสุขในพ้ืนที่ทราบ(บันทึกใน รง.โรคเร่งด่วน/R506dashboard) 

2. 3 ที่สอง คือ 3 ชั่วโมงภายใน 3 ชั่วโมงหลังได้รับการแจ้งข่าวทีมสอบสวนโรคมี 
การควบคุมโรคอย่างเร่งด่วนโดยใช้สเปรย์ก าจัดยุงป่วยในบ้านผู้ป่วย/ส ารวจและท าลายลูกน้ ารอบบ้าน
ผู้ป่วย(บันทึกใน รง.โรคเร่งด่วน/R506dashboard) 
3. 1 คือ ภายใน 1 วัน ต่อมา ต้องด าเนินการ 1.สอบสวนโรคเฉพาะรายและหาผู้ป่วยรายแรก(แบบ รง.

สอบสวน) 2.แจ้งชุมชนและนัดประชาคม 3.ควบคุมโรค 3.1พ่นหมอกควันก าจัดยุงลายตัวเต็มวัยครั้งที่ 1 ในรัศมี

mailto:cdcamnat@yahoo.com
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อย่างน้อย 100 เมตรหรือตามระยะทางที่ต่อเนื่องจากการสอบสวนโรค อย่างน้อยร้อยละ80 ของหลังคาเรือน  
วัด โรงเรียน ทุกแห่ง และพ่นหมอกควันก าจัดยุงลายตัวเต็มวัยครั้งที่ 2 (Knock down)ในวันต่อมา(บันทึกผล 
วดป./จ านวนหลังคาเรือนทั้งหมดที่เสี่ยง/จ านวนหลังคาเรือนที่พ่น)  3.2ส ารวจและก าจัดลูกน้ าทุกหลังคาเรือน 
รร.,วัด,ส่วนราชการ รวมทั้งท่อระบายน้ าในชุมชนนับเป็น CI(บันทึกผลส ารวจก่อนท าลายแหล่ง HI/CI)  3.3ให้
สุขศึกษาประชาสัมพันธ์การป้องกันและอาการสงสัย3.4ประชาคม(หาข้อตกชุมชน หรือมีข้อตกลงแล้วให้ทบทวน
เน้นย้ า) 

 
5. สูตรการ
ค านวณ 
   ผลงาน 

จ านวนผู้ป่วยไข้เลือดออกมีความทันเวลาในการควบคุมแหล่งแพร่โรค     × 100  
                           จ านวนผู้ป่วยไข้เลือดออกท้ังหมด  
           

6. เป้าหมาย
ความส าเร็จ  

ร้อยละ 80 ของผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกมีความทันเวลาในการควบคุมแหล่งแพร่โรค      

7. ระยะเวลา
การประเมิน 

1 พฤษภาคม 2562 – 30 กันยายน 2562 

8. เกณฑ์การประเมิน :  
     รายงานการสอบสวนเบื้องต้น (รง.48 ชั่วโมง) ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม – กันยายน 2562  > 80 % 
9.เกณฑ์การ
ให้คะแนน  
 

อ าเภอมีความทันเวลาในการควบคุมแหล่งแพร่โรค   
1. จ านวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกมีความทันเวลาในการควบคุมแหล่งแพร่โรค ตามเกณฑ์น้อยกว่า ร้อยละ 50 ของอ าเภอ 
ได ้1 คะแนน  
2. จ านวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกมีความทันเวลาในการควบคุมแหล่งแพร่โรค ตามเกณฑ์ ร้อยละ 50-59 ของอ าเภอ 
  ได ้2 คะแนน  
3. จ านวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกมีความทันเวลาในการควบคุมแหล่งแพร่โรค ตามเกณฑ์ ร้อยละ 60-69 ของอ าเภอ 
 ได ้3 คะแนน  
4. จ านวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกมีความทันเวลาในการควบคุมแหล่งแพร่โรค ตามเกณฑ์ ร้อยละ 70-79 ของอ าเภอ 
  ได ้4 คะแนน  
5. จ านวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกมีความทันเวลาในการควบคุมแหล่งแพร่โรค ตามเกณฑ์ ร้อยละ 80-100 ของอ าเภอ  ได ้5 
คะแนน 

10. 
กลุ่มเป้าหมาย 

ใช้ข้อมูลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 

11. 
แหล่งข้อมูล  

แบบรายงานสอบสวนเบื้องต้น (รง.48 ชม.) 

12 วิธีการ
จัดเก็บข้อมูล 

Cup รายงาน ผล ตามแบบรายงานสอบสวนเบื้องต้น (รง.48 ชม.) ภายใน 3 วัน หลังจากรับแจ้งโรค 
ให้ สนง.สสจ.รับทราบ 

13.ผู้ก ากับดูแล
ตัวชี้วัด/ 
ผู้รับผิดชอบ/ผู้
ประประสาน
ตัวชี้วัด  
 

นายแพทย์ประภาส  วีระพล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวดัอ านาจเจริญ 
โทรศัพท์ 081-8632543       E-mail : vprapas60@hotmail.com       
นายธีระยุทธ์  มุจรินทร์   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
โทรศัพท์ 086-6515424       E-mail : cdcamnat@yahoo.com 
นายพลากร วุฒิเสลา   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
โทรศัพท์ 086-8729560       E-mail : cdcamnat@yahoo.com 

mailto:cdcamnat@yahoo.com


304 

8.  ร้อยละ 80 ของหมู่บ้าน/ชุมชน  มีการจัดประชุมประชาคมในหมู่บ้านมีข้อตกลงมาตรการควบคุมแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลาย  

1.ชื่อตัวชี้วัด  ร้อยละ 80 ของหมู่บ้าน/ชุมชน  มีการจัดประชุมประชาคมในหมู่บ้านมีข้อตกลง   
มาตรการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 

2. หน่วยวัด  ร้อยละ  
3. น้ าหนัก  0.25 

4. ค าอธิบายตัวชี้วัด  1. หมู่บ้าน/ชุมชน หมายถึง หมู่บ้าน/ชุมชน ในแต่ละอ าเภอ  
2. การจัดประชุมประชาคม หมายถึง กรณีหมู่บ้าน/ชุมชน ทั้งหมด ต้องมีการจัดประชุม 
จัดท าประชาคม หาข้อตกลงชุมชน หรือมีข้อตกลงแล้วให้ทบทวนเน้นย้ ามาตรการควบคุม
แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย  (ผลการประชาคม มีการประกาศ  ติดป้ายไว้ สามารถมอง เห็นได้
ชัดเจน เช่น ติดไว้ที่ศาลากลางบ้าน ฯลฯ) 
ข้อตกลงชุมชน ต้องประกอบไปด้วย อย่างน้อย มีข้อก าหนดช่วงจัดกิจกรรมรณรงค์ใน
บ้านและรอบบริเวณบ้าน พร้อมกัน ทั้งหมู่บ้าน และ กิจกรรม กรณีหลังพบผู้ป่วยในชุมชน 

5. สูตรการค านวณ 
        ผลงาน 

จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชน  มีการจัดประชุมประชาคมในหมู่บ้าน× 100 
            จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชน ทั้งหมด   

6. เป้าหมายความส าเร็จ  ร้อยละ 80 ของหมู่บ้าน/ชุมชน  มีการจัดประชุมประชาคมในหมู่บ้านมีข้อตกลง   
มาตรการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 

7. ระยะเวลาการประเมิน ปีละ 2 ครั้ง 
8. เกณฑ์การประเมิน :  
รายงานการจัดท าประชาคม  พฤษภาคม   มิถุนายน   / สุ่มประเมิน   

รอบ พฤษภาคม รอบ มิถุนายน 
> 80 % > 80 % 

 
9.เกณฑ์การให้คะแนน  อ าเภอมีการมีการจัดประชุมประชาคมในหมู่บ้านมีข้อตกลง   มาตรการควบคุมแหล่ง

เพาะพันธุ์ยุงลาย 
1. จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชน  มีการจัดประชุมประชาคมในหมู่บ้านมีข้อตกลง   น้อยกว่า 
ร้อยละ 50 ของหมู่บ้าน/ชุมชน ทั้งหมด ได ้1 คะแนน 
2. จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชน มีการจัดประชุมประชาคมในหมู่บ้านมีข้อตกลง   ร้อยละ 50-59 
ของหมู่บ้าน/ชุมชน ทั้งหมด  ได้ 2 คะแนน 
3. จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชน มีการจัดประชุมประชาคมในหมู่บ้านมีข้อตกลง   ร้อยละ 60-69 
ของหมู่บ้าน/ชุมชน ทั้งหมด  ได้ 3 คะแนน  
4. จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชน มีการจัดประชุมประชาคมในหมู่บ้านมีข้อตกลง   ร้อยละ 70-79 
ของหมู่บ้าน/ชุมชน ทั้งหมด  ได้ 4 คะแนน  
5. จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชน มีการจัดประชุมประชาคมในหมู่บ้านมีข้อตกลง   ร้อยละ 80-
100 ของหมู่บ้าน/ชุมชน ทั้งหมด  ได้ 5 คะแนน 

10. กลุ่มเป้าหมาย  หมู่บ้าน/ชุมชน  ทั้งหมด 

11. แหล่งข้อมูล  รายงานจัดประชุมประชาคมในหมู่บ้านมีข้อตกลง  / มีป้ายติดไว้มองเห็นชัดเจน 
12. วิธีการจัดเก็บข้อมูล  Cup รายงาน ผลการจัดท าประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน  มีภาพถ่ายป้ายประชาคม 
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 แต่ละหมู่บ้าน/ชุมชน  และรง.ตามแบบรายงานประชาคม ให้ สนง.สสจ.รับทราบรวบรวม
ข้อมูล / การสุ่มประเมินของจังหวัด (ส่ง รายงานจังหวัดตามแบบฟอร์ม ภายใน 15 
มิถุนายน 2562) 

13.ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด/ 
ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประ
ประสานตัวช้ีวัด  
  
 

นายแพทย์ประภาส  วีระพล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 
โทรศัพท์ 081-8632543       E-mail : vprapas60@hotmail.com       
นายธีระยุทธ์  มุจรินทร์   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
โทรศัพท์ 086-6515424       E-mail : cdcamnat@yahoo.com 
นายพลากร วุฒิเสลา   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
โทรศัพท์ 086-8729560       E-mail : cdcamnat@yahoo.com 

 
9. อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกระดับอ าเภอ ไม่เกิน 45 ต่อแสนประชากร 

1.ชื่อตัวชี้วัด  อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกระดับอ าเภอ ไม่เกิน 45 ต่อแสนประชากร 
2. หน่วยวัด  ต่อแสนประชากร 
3. น้ าหนัก  0.25 
4. ค าอธิบายตัวชี้วัด  
 

โรคไข้เลือดออก หมายถึง โรคท่ีวินิจฉัยตามเกณฑ์ทางคลินิก และ/ หรือ มีผลตามเกณฑ์
ทางห้องปฏิบัติการว่าด้วยไข้เลือดออกทุกกลุ่มอาการ (DF,DHF และ DSS) โดยใช้รหัสโรค
ตามรายงาน 506 รหัส 26,27 และ 66    

5. สูตรการค านวณ 
   ผลงาน 

          =         จ านวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก x 100,000 
                                  จ านวนประชาชนกลางปี                 

6. เป้าหมายความส าเร็จ  อัตราป่วยไม่เกิน 45 ต่อแสนประชากร 
7. ระยะเวลาการประเมิน 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 
8. เกณฑ์การประเมิน :  
     ติดตามข้อมูลใน รง.506 ทุกเดือน 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
< 10% < 20% < 40% < 45% 

 
9.เกณฑ์การให้คะแนน  
 

เกณฑ์การให้คะแนน ตัวชี้วัด ดังนี้  
1. อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกต่อแสนประชากร < 45 ต่อแสนประชากร ได้ 5 คะแนน  
2. อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกต่อแสนประชากร ≥  50 – 55  ได้ 4 คะแนน  
3. อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกต่อแสนประชากร ≥  56 – 59  ได้ 3 คะแนน  
4. อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกต่อแสนประชากร ≥ 60 – 65  ได ้2 คะแนน  
5. อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกต่อแสนประชากร ≥ 66   ได้ 1 คะแนน 

10. กลุ่มเป้าหมาย ใช้ข้อมูลอัตราป่วยต่อแสนประชากร ตั้งแต ่1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 

11. แหล่งข้อมูล  รายงาน 506  
12 วิธีการจัดเก็บข้อมูล  
 

รวบรวมข้อมูลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจาก รง.506 แล้วน าไปหาอัตราป่วยโรคไข้เลือดออก 
ต่อแสนประชากร / 2 ครั้งต่อปี ทุก 6 เดือน 

13.ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด/ 
ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประ

นายแพทย์ประภาส  วีระพล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 
โทรศัพท์ 081-8632543       E-mail : vprapas60@hotmail.com       

mailto:cdcamnat@yahoo.com
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ประสานตัวช้ีวัด  
  
 

นายธีระยุทธ์  มุจรินทร์   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
โทรศัพท์ 086-6515424       E-mail : cdcamnat@yahoo.com 
นายพลากร วุฒิเสลา   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
โทรศัพท์ 086-8729560       E-mail : cdcamnat@yahoo.com 

 

10.  ไม่พบหมู่บ้าน/ชุมชน ที่เกิด Generationที่ 2   
1.ชื่อตัวชี้วัด  ไม่พบหมู่บ้าน/ชุมชน ที่เกิด Generationท่ี 2   
2. หน่วยวัด  ร้อยละ  
3. น้ าหนัก  0.5 

4. ค าอธิบายตัวชี้วัด  
 

1. หมู่บ้าน/ชุมชน หมายถึง หมู่บ้าน/ชุมชน ในแต่ละอ าเภอ  
2. เกิด Generationท่ี 2  ของโรคไข้เลือดออก หมายถึง  ยังพบผู้ป่วยมีวันเริ่มป่วยหลัง 
28 วัน นับจากผู้ป่วยรายแรก 

5. สูตรการค านวณ 
        ผลงาน 

จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชน ทีพ่บผู้ป่วยโรคไข้เลือกออก เกิด Generationท่ี 2  × 100 
                                จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชน ทั้งหมด   

6. เป้าหมายความส าเร็จ  ไม่พบหมู่บ้าน/ชุมชน ที่เกิด Generationท่ี 2   
7. ระยะเวลาการประเมิน ปีละ 2 ครั้ง 
8. เกณฑ์การประเมิน :  
รายงานการสุ่มประเมิน ทุก 6 เดือน   

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
> 80 % > 80 % > 80 % > 80 % 

 
9.เกณฑ์การให้คะแนน  
 

อ าเภอไม่พบหมู่บ้าน/ชุมชน ที่เกิด Generationท่ี 2   
1. จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชน ที่พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ที่เกิด Generationท่ี 2    เกิน 
ร้อยละ 1.5  ของหมู่บ้าน/ชุมชน ทั้งหมด ได้ 1 คะแนน 
2. จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชน ที่พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ที่เกิด Generationท่ี 2     ไม่เกิน 
ร้อยละ 1.5 ของหมู่บ้าน/ชุมชน ทั้งหมด  ได้ 2 คะแนน 
3. จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชน ที่พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ที่เกิด Generationท่ี 2   ไม่เกิน
ร้อยละ 1  ของหมู่บ้าน/ชุมชน ทั้งหมด  ได้ 3 คะแนน  
4. จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชน ที่พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ที่เกิด Generationท่ี 2   ไม่เกิน
ร้อยละ 0.5 ของหมู่บ้าน/ชุมชน ทั้งหมด  ได้ 4 คะแนน  
5. จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชน ไมพ่บผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ที่เกิด Generationท่ี 2   ทั้งหมด  
ได้ 5 คะแนน 

10. กลุ่มเป้าหมาย  หมู่บ้าน/ชุมชน  ทั้งหมด 

11. แหล่งข้อมูล  ใช้ข้อมูลอัตราป่วยต่อแสนประชากร ตั้งแต ่1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 
12. วิธีการจัดเก็บข้อมูล  รวบรวมข้อมูลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจาก รง.506 
13.ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด/ 
ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประ

นายแพทย์ประภาส  วีระพล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 
โทรศัพท์ 081-8632543       E-mail : vprapas60@hotmail.com       
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ประสานตัวช้ีวัด  
  
 

นายธีระยุทธ์  มุจรินทร์   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
โทรศัพท์ 086-6515424       E-mail : cdcamnat@yahoo.com 
นายพลากร วุฒิเสลา   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
โทรศัพท์ 086-8729560       E-mail : cdcamnat@yahoo.com 
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ตัวช้ีวัดที่ 4 : ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานโครงการ FDA Guard 
 

หมวด  ยุทธศาสตร์ที่ 1 Promotion & Prevention Excellence  
(ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ) 

แผนที่ 3. การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
โครงการที่ โครงการ FDA Guard Senangkhanikhom ปีงบประมาณ 2562 
ลักษณะ Leading Indicator 
ระดับการวัดผล อ าเภอ/ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน FDA Guard  

1. ร้อยละของอาหารกลุ่มเสี่ยงตามพ้ืนที่ได้รับการตรวจเฝ้าระวังสารปนเปื้อน (บอแรกซ์ 
ฟอร์มาลิน ฟอกขาว กันรา) 

2. ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
3. ร้อยละฉลากผลิตภัณฑ์สุขภาพในร้านช าที่ได้รับการตรวจสอบ 
4. ร้อยละของการโฆษณาด้านสุขภาพทางสื่อวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับการตรวจสอบ   
5. ร้อยละของการด าเนินการโครงการแก้ไขปัญหาด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์

สุขภาพในพ้ืนที่  
6. ร้อยละของอาหารสดและอาหารแปรรูปมีความปลอดภัย 

ค านิยาม 1. อาหารสด หมายถึง อาหารที่ยังไม่ผ่านการแปรรูป ที่น ามาเป็นวัตถุดิบในการปรุง
ประกอบอาหาร ได้แก่ ผัก ผลไม้ และเนื้อสัตว์ (เนื้อวัว เนื้อหมูสด)  

2. อาหารสดมีความปลอดภัย หมายถึง ผัก ผลไม้ ต้องไม่มีการตกค้างของสารเคมีก าจัด
ศัตรูพืช ไม่มีสารปนเปื้อน (บอแรกซ์ ฟอร์มาลิน สารฟอกขาว และสารกันรา) และ
เนื้อสัตว์สด (เนื้อวัวสด หรือเนื้อหมูสด) ต้องไม่มีการตกค้างจากสารเร่งเนื้อแดง 

3. อาหารแปรรูป หมายถึง อาหารที่ผ่านกระบวนการที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
คุณลักษณะของอาหารไปแล้ว หรืออาหารที่ผสมกับส่วนผสมอ่ืน ๆ หรือหมายถึง อาหาร
สดที่แปรรูป ท าให้แห้ง หรือหมักดอง หรือในรูปอ่ืนๆ รวมทั้งที่ใช้สารปรุงแต่งอาหาร 
ได้แก่ ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์จากแป้ง (เส้นก๋วยเตี๋ยวชนิดเส้นสด เส้นบะหมี่/
เกี๊ยว/ขนมจีน) และน้ ามันทอดซ้ า  

4. อาหารแปรรูปมีความปลอดภัย หมายถึง ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์จากแป้ง (เส้น
ก๋วยเตี๋ยวชนิดเส้นสด เส้นบะหมี่/เกี๊ยว/ขนมจีน)  และน้ ามัน ต้องมีคุณภาพมาตรฐาน
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

5. อาหารกลุ่มเสี่ยง หมายถึง อาหารที่ยังไม่ผ่านการแปรรูป ที่น ามาเป็นวัตถุดิบในการปรุง
ประกอบอาหาร ที่เป็นปัญหาของจังหวัดอ านาจเจริญ  เช่น บอแรกซ์ ฟอร์มาลิน สาร
ฟอกขาว และสารกันรา 

6. ผลิตภัณฑ์สุขภาพ หมายถึง ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
ก ากับดูแล ๘ ประเภท ได้แก่  อาหาร ยา เครื่องมือแพทย์  เครื่องส าอาง  วัตถุอันตราย
(ท่ีใช้ในบ้านเรือนหรือทางการสาธารณสุข)  วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท  ยาเสพติด
ให้โทษ  และสารระเหย  
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การตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด หมายถึง การทดสอบด้วย
ชุดทดสอบโดยเจ้าหน้าที่ในพื้นท่ีและรายงานผลการตรวจสอบให้กลุ่มงาน คบส. สสจ. ใน
เวลาที่ก าหนด 

7. โฆษณาด้านสุขภาพ หมายถึง การโฆษณาที่ฝ่าฝืนกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  การโฆษณาสถานพยาบาล สถานีวิทยุหรือเคเบิ้ล
ทีวี / วิทยุกระจายเสียงที่ตั้งของสถานีอยู่ในพ้ืนที่ รพ.สต. หรือในจังหวัดอ านาจเจริญ   

8. การตรวจสอบโฆษณาด้านสุขภาพทางสื่อวิทยุกระจายเสียง  หมายถึง  การบันทึกเทป
โฆษณาด้านสุขภาพทางสื่อวิทยุกระจายเสียงในพ้ืนที่ หรือหากไม่มีให้เฝ้าระวังสถานีวิทยุ
ใกล้เคียงตามแนวทางที่ก าหนด โดย รพ.สต.แห่งละ 1 ครั้งต่อปี และส่งเทปบันทึกเสียง
ให้กลุ่มงาน คบส. สสจ. ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

9. การด าเนินโครงการแก้ไขปัญหาด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในพ้ืนที่ 
หมายถึง  การด าเนินงานที่สอดคล้องกับการแก้ปัญหาในพ้ืนที่ แต่ตั้งการก าหนดปัญหา 
แผนการด าเนินงาน วิธีด าเนินงาน  และสรุปผลการด าเนินงานตามแบบที่ก าหนด ด าเนิน
โครงการในพื้นท่ีอ าเภอละ 1 โครงการต่อป ี

10. การตรวจสอบฉลากผลิตภัณฑ์สุขภาพในร้านช า หมายถึง การตรวจสอบฉลากยา อาหาร 
เครื่องส าอาง วัตถุอันตรายในร้านช าตามแนวทางท่ีก าหนด 

เกณฑ์เป้าหมาย : ปีงบประมาณ 2562  
ตัวช้ีวัดที่ 1 ร้อยละของอาหารกลุ่มเสี่ยงตามพ้ืนที่ได้รับการตรวจเฝ้าระวังสารปนเปื้อน (บอแรกซ์ ฟอร์มาลิน ฟอกขาว กันรา) 
 

จ านวนเป้าหมายในการเก็บตัวอย่างเพ่ือตรวจสอบสารปนเปื้อน   

สารปนเปื้อน 
เป้าหมาย  

อ.เสนางคนิคม  
เป้าหมาย ตัวชี้วัดท้าทาย 
(เพิ่มเป้าหมายร้อยละ 30) 

1. บอแรกซ์ 96 126 
2. ฟอร์มาลิน  40 52 
3. สารโซเดียมไฮโดรซัลไฟล์ 96 126 
4. กรดซาลิกซิลิก 96 126 

 
หมายเหตุ  :  1. จ านวนเป้าหมายในการด าเนินงานจะต้องไม่น้อยกว่าจ านวนที่ก าหนดให้จึงจะผ่านเกณฑ์ 
                 2 .พ้ืนที่ต้องด าเนินการจัดซื้อชุดทดสอบสารปนเปื้อนดังกล่าวให้เพียงพอต่อการด าเนินงาน 
                 3. พื้นที่ด าเนินการจัดสรรงบประมาณเพ่ือซื้อตัวอย่าง 
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ตัวช้ีวัดที่ 2 ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 

 

จ านวนผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

1. ยาแผนโบราณหรือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารที่สงสยั (จ านวนตัวอย่าง) 8 12 

2. เครื่องส าอางกลุม่เสีย่ง (จ านวนตัวอย่าง) 8 12 
หมายเหตุ  : 

1. พื้นที่แต่ละแห่งต้องจัดซื้อชุดทดสอบเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานและด าเนินการจดัสรรงบประมาณเพื่อซื้อตัวอย่าง 
2. พื้นที่ตรวจวิเคราะห์โดยใช้ชุดทดสอบเบื้องต้นและส่งตัวอย่างวิเคราะห์ซ้ ากรณีพบสารปนเปื้อน)   

 

ตัวช้ีวัดที่ 3 ร้อยละฉลากผลิตภัณฑ์สุขภาพในร้านช าที่ได้รับการตรวจสอบ 
จ านวนเป้าหมายในการตรวจสอบฉลากผลิตภัณฑ์สุขภาพในร้านช า  

ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
เป้าหมาย  

อ.เสนางคนิคม  
   เป้าหมายตัวช้ีวัดท้าทาย 
(เพิ่มเป้าหมายร้อยละ 100) 

1. ยา/ยาแผนโบราณ 100 200 
2. เครื่องส าอาง 100 200 
3. วัตถุอันตราย 25 50 
4. อาหาร 150 300 

จ านวนเป้าหมายร้านช าปีงบประมาณ 2562 

จ านวนร้านช าคุณภาพ 
เป้าหมาย  

อ.เสนางคนิคม  
   เป้าหมายตัวช้ีวัดท้าทาย 
(เพิ่มเป้าหมายร้อยละ 100) 

  เป้าหมาย(แห่ง) 22 44 
 

ตัวช้ีวัดที่ 4 ร้อยละของการโฆษณาด้านสุขภาพทางสื่อวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับการตรวจสอบ   
 

จ านวนสถานีวิทยุในพื้นที่จังหวัดอ านาจเจริญและจ านวนเป้าหมายในการตรวจสอบโฆษณาด้านสุขภาพทางสื่อ
วิทยุกระจายเสียง 

 

.                                                                   
อ าเภอ 

เป้าหมาย  
อ.เสนางคนิคม  

เป้าหมายตัวชี้วัดท้าทาย 
(เพิ่มเป้าหมายร้อยละ 30) 

จ านวนสถานีวิทยุในพื้นที่ 1 1 
จ านวนเรื่องท่ีสถานีวิทยุได้รับการเฝ้าระวังและจัดการ  8 12 

 

ตัวช้ีวัดที่ 5 ร้อยละของการด าเนินการโครงการแก้ไขปัญหาด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในพ้ืนที่ 
 
 
 

 

 
 

ตัวช้ีวัดที่ 6 ร้อยละของอาหารสดและอาหารแปรรูปมีความปลอดภัย   
 

6.1 จ านวนตัวอย่างเนื้อสัตว์สดที่ส่งตรวจคุณภาพท่ี Mobile Unit For Food Safety 
 
 
 
 

.                                                                   
อ าเภอเสนางคนิคม เป้าหมาย อ.เสนางคนิคม  

 

เป้าหมายตัวชี้วัดท้าทาย 

จ านวนโครงการ 1 1 

.                                                                   
ชื่อผลิตภัณฑ์ 

เป้าหมาย  
อ.เสนางคนิคม  

เป้าหมายตัวชี้วัดท้าทาย 
(เพิ่มเป้าหมายร้อยละ 100) 

เนื้อสัตว์สด (จ านวนตัวอย่าง) 2 4 
จ านวนเขียง (ข้อมูลปีงบประมาณ 2561) 2  
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     6.2 จ านวนตัวอย่างผักและผลไม้ส่งตรวจคุณภาพท่ี Mobile Unit For Food Safety 
 
 
 
 
 
 

 

หมายเหตุ : ปี 2562 เป้าหมายยังไม่ได้แยกว่าโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยจะตรวจ TM เช่นเดียวกันกับปี 2561 
 

6.3 จ านวนตัวอย่างที่ตรวจคุณภาพด้วยชุดทดสอบโดยพื้นที่ 
 
 

 
 

6.4 จ านวนตัวอย่างที่ส่งตรวจเกลือไอโอดีน ณ แหล่งจ าหน่ายในชุมชน Mobile Unit For Food Safety 
 
 
 
 

 

..                                                       
จ านวนตัวอย่างผักและผลไม้ที่ต้องส่งวิเคราะห์ 

เป้าหมาย  
อ.เสนางคนิคม  

เป้าหมายตัวชี้วัดท้าทาย 
(เพิ่มเป้าหมายร้อยละ 30) 

 โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย 20 26 
ผักและผลไมจ้ากตลาดหรือแหล่งจ าหน่ายในชุมชน 82 107 

.                                                                   
ชื่อผลิตภัณฑ์ 

เป้าหมาย  
อ.เสนางคนิคม  

เป้าหมายตัวชี้วัดท้าทาย 
(เพิ่มเป้าหมายร้อยละ 30) 

น้ ามันทอดซ้ า (ตัวอย่าง) 20 26 

.                                                                   
ชื่อผลิตภัณฑ์ 

เป้าหมาย  
อ.เสนางคนิคม  

เป้าหมายตัวชี้วัดท้าทาย 
(เพิ่มเป้าหมายร้อยละ 100) 

เกลือ  (ตัวอย่าง) 7 14 

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือให้ผู้บริโภคได้รับอาหารที่มีความปลอดภัยเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
2. ผลิตภัณฑ์สุขภาพในจังหวัดอ านาจเจริญมีความปลอดภัยตามมาตรฐานที่

ก าหนด 
3. เพ่ือให้ผู้บริโภคได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย 4. ผลิตภัณฑ์อาหารสดที่จ าหน่ายในอ าเภอเสนางคนิคม 
5. ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่จ าหน่ายในอ าเภอเสนางคนิคม 
6. สื่อโฆษณาทางวิทยุกระจายเสียงที่ด าเนินการในอ าเภอเสนางคนิคม 
7. ร้านช าหรือร้านสะดวกซ้ือในพ้ืนที่อ าเภอเสนางคนิคม 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล คณะกรรมการ ด าเนินงาน FDA guard แต่ละอ าเภอ รวบรวมการด าเนินงาน
ตามแบบรายงานของส านักงานสาธารณสุขจังหวัด  และส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดบันทึกข้อมูลตามแบบฟอร์มการรายงานผลในระบบ Dashboard ของ
กระทรวงสาธารณสุข รายงานทุกเดือน / ทุกไตรมาส โดยเก็บรวบรวมข้อมูล
รายงาน ดังนี้ 

1. แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจสารปนเปื้อนในอาหารกลุ่มเสี่ยง 
2. แบบรายงานการตรวจสอบฉลากผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
3. แบบราย งานการบั นทึ ก เ สี ย ง โ ฆษณาด้ า นสุ ขภ าพ ในสถานี

วิทยุกระจายเสียง  
4. สรุปรายงานโครงการแก้ไขปัญหาด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน

ผลิตภัณฑ์สุขภาพในพ้ืนที่ 
5. สรุปผลการด าเนินงาน FDA Guard Amnat Charoean ปีงบประมาณ 

2562 
การเฝ้าระวังสถานการณ์การตกค้างของสารเคมีก าจัดศัตรูพืชในผักและ
ผลไม้สด ด าเนินการโดยส านักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ร่วมกับหน่วย
เคลื่อนที่เพ่ือความ ปลอดภัยด้านอาหาร (Mobile Unit for Food Safety)  
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1. สสจ. และหน่วยเคลื่อนที่ฯ ด าเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างผักและผลไม้สด 
ณ สถานที่จ าหน่าย (ตลาดสด ตลาดนัด ซุปเปอร์มาเก็ต) ตรวจ
วิเคราะห์เบื้องต้น (Screen Test) ด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น GT-Test 
Kit ทดสอบสารเคมีก าจัดศัตรูพืชตกค้าง 2 กลุ่ม คือ กลุ่มออร์กาโน
ฟอสเฟตและกลุ่มคาร์บาเมต ตามรายการในเอกสารแนบตัวชี้วัด 1-2 

2. หน่วยเคลื่อนที่ฯ จังหวัดศรีสะเกษ รายงานผลการส ารวจสถานการณ์
การตกค้างของสารเคมีก าจัดศัตรูพืช ณ สถานที่จ าหน่าย ด้วยชุด
ทดสอบเบื้องต้น GT-Test Kit โดย 
2.1 รายงานผลงานให้กับส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตามเขตพ้ืนที่เพ่ือ

ทราบสถานการณ ์
2.2 ส านักงานสาธารณสุขรายงานผลการตรวจให้กับพ้ืนที่ระดับอ าเภอ

และระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลได้ทราบสถานการณ์ 
3. กรณีที่ผลการตรวจวิเคราะห์ด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น GT-Test Kit 

พบว่า ไม่ผ่านมาตรฐานให้ สสจ. ลงพ้ืนที่เพ่ือติดตามตรวจสอบและ
ด าเนินการแก้ไขปัญหา 

4. สสจ. ลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บตัวอย่างซ้ า ณ สถานที่จ าหน่ายแห่งเดิม และสุ่ม
เก็บตัวอย่างชนิดของผักและผลไม้สดดังกล่าวตรวจวิเคราะห์สารเคมี
ก าจัดศัตรู พืชตกค้าง ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ 

5. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบันทึกข้อมูลรายงานผลการส ารวจ
สถานการณ์การตกค้างของสารเคมีก าจัดศัตรูพืช ณ สถานที่จ าหน่าย 
ด้วยชุดทดสอบเบื้องต้นและผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 
ในระบบ Dashboard ของกระทรวงสาธารณสุข รายงานทุกไตรมาส 

 

การตรวจเฝ้าระวังสารเร่งเนื้อแดง 
1. หน่วยเคลื่อนที่เพ่ือความปลอดภัยด้านอาหารmobile unit ด าเนินการ

เก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์สด ณ สถานที่จ าหน่าย ตรวจวิเคราะห์ด้วยชุด 
ทดสอบเบื้องต้น  

2. รายงานผลการส ารวจสถานการณ์การปลอมปนสารเร่งเนื้อแดงใน 
เนื้อสัตว์สด ณ สถานที่จ าหน่าย ด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น และรายงาน
ผลงานให้กับ 1) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตามเขตพ้ืนที่เพ่ือทราบ
สถานการณ์ 2) บันทึกข้อมูลการตรวจวิเคราะห์เข้าระบบฐานข้อมูล 
Mobile Unit 

การตรวจสอบน้ ามันทอดซ้ า 
ตรวจเฝ้าระวังน้ ามันทอดอาหาร ได้แก่ วัตถุดิบน้ ามัน และ น้ ามัน ขณะทอด 
ณ แหล่งจ าหน่ายด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น   

แหล่งข้อมูล โรงพยาบาลเสนางคนิคม  
สาธารณสุขอ าเภอเสนางคนิคม  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล พ้ืนที่อ าเภอเสนางคนิคม 

รายการข้อมูล 1 A = จ านวนของผลิตภัณฑ์ที่ได้ด าเนินการ 
รายการข้อมูล 2 B = จ านวนของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดตามเป้าหมายที่ก าหนด 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  ร้อยละ 100 ของเป้าหมายที่ก าหนด(ค่าเฉลี่ย) และด าเนินกิจกรรมที่ 8 และ 9 
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สูตรค านวณตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของอาหารกลุ่มเสี่ยงตามพ้ืนที่ได้รับการตรวจเฝ้าระวังสารปนเปื้อน  
 (บอแรกซ์ ฟอร์มาลิน ฟอกขาว กันรา) 
A = จ านวนของอาหารกลุ่มเสี่ยงทีไ่ด้รับการตรวจสารปนเปื้อน 
B = จ านวนของอาหารกลุ่มเสี่ยงทั้งหมดตามเป้าหมายที่ก าหนด 
สูตรค านวณตัวชี้วัดที่ 1 = (A/B) x 100 

สูตรค านวณตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
A = จ านวนของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
B = จ านวนของผลิตภัณฑ์สุขภาพทั้งหมดตามเป้าหมายที่ก าหนด 
สูตรค านวณตัวชี้วัดที่ 2 = (A/B) x 100 

สูตรค านวณตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละฉลากผลิตภัณฑ์สุขภาพในร้านช าที่ได้รับการตรวจสอบ 
A = จ านวนของฉลากผลิตภัณฑ์สุขภาพในร้านช าที่ได้รับการตรวจสอบ 
B = จ านวนของฉลากผลิตภัณฑ์สุขภาพในร้านช าตามเป้าหมายที่ก าหนด 
สูตรค านวณตัวชี้วัดที่ 3 = (A/B) x 100 

สูตรค านวณตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละของการโฆษณาด้านสุขภาพทางสื่อวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับการ
ตรวจสอบ 
A = จ านวนของการโฆษณาด้านสขุภาพทางสื่อวิทยุกระจายเสียงท่ีได้รับการตรวจสอบ 
B = จ านวนของการโฆษณาด้านสขุภาพทางสื่อวิทยุกระจายเสียงตามเป้าหมายที่ก าหนด 
สูตรค านวณตัวชี้วัดที่ 4 = (A/B) x 100 

สูตรค านวณตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละของการด าเนินการโครงการแก้ไขปัญหาด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพในพ้ืนที่  
A = จ านวนโครงการฯ ที่ด าเนินการ 
B = จ านวนโครงการฯทั้งหมดตามเป้าหมายที่ก าหนด 
สูตรค านวณตัวชี้วัดที่ 5 = (A/B) x 100 

สูตรค านวณตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละของอาหารสดและอาหารแปรรูปมีความปลอดภัย 
A = จ านวนอาหารสดและอาหารแปรรูปที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์ 
B = จ านวนอาหารสดและอาหารแปรรูปทั้งหมดตามเป้าหมายที่ก าหนด 
สูตรค านวณตัวชี้วัดที่ 6 = (A/B) x 100 

วิธีการประเมินผล :  ระดับความส าเร็จ 
ระดับ 0 : คะแนนรวม   0  - <30 คะแนน  
ระดับ 1 : คะแนนรวม 30  -   49 คะแนน 
ระดับ 2 : คะแนนรวม 50  -   59 คะแนน 
ระดับ 3 : คะแนนรวม 60  -   69 คะแนน 
ระดับ 4 : คะแนนรวม 70  -   79 คะแนน 
ระดับ 5 : คะแนนรวม 80 - 100 คะแนน 

เอกสารสนับสนุน :  - 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 

Baseline data 
ระดับ

ความส าเร็
จ 

ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ 
พ.ศ. 
2561* 2562 2563 

อ าเภอเมือง 0-5 5   
อ าเภอชานุมาน 0-5 5   
อ าเภอปทุมราชวงศา 0-5 5   
อ าเภอพนา 0-5 5   
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อ าเภอเสนางคนิคม 0-5 5   
อ าเภอหัวตะพาน 0-5 5   
อ าเภอลืออ านาจ 0-5 5   

หมายเหต:ุ *ผลการด าเนินงานตลอดปีงบประมาณ 
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

ภญ.ยุพิน  ศรีสุพรรณ เภสัชกรปฏิบัติการ โรงพยาบาลเสนางคนิคม 
หมายเลขโทรศัพท์ส านักงาน 045461126 ต่อ 133 หรือ 125 
มือถือ 0956053418  E-mail : Upinrx6@gmail.com 
ID Line : moonlight.7788 

หน่วยงานประมวลผลและจัดท าข้อมูล คณะท างาน  FDA Guard Senangkhanikhom  

ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการด าเนินงาน คณะท างาน  FDA Guard Senangkhanikhom 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับ PA สมัครใจ 

KPI 
น้ าหนักคะแนน 
ranking (%) 

เป้าหมาย FDA GUARD ป ี
62 

ทางเลือก 1 

1. ร้อยละของอาหารกลุ่มเสี่ยงตามพื้นที่ได้รบั
การตรวจเฝ้าระวังสารปนเปื้อน (บอแรกซ์ 
ฟอร์มาลิน ฟอกขาว กันรา) 

20 ตัวเลขประมาณการ 
จากปีงบประมาณ 2561 

- รอมติที่ประชุมเขต/จังหวัด 
- ให้พ้ืนที่ร่วมก าหนดเป้าหมาย 

2. ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการ
ตรวจสอบตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

10 ตัวเลขประมาณการ 
จากปีงบประมาณ 2561 

- รอมติที่ประชุมเขต/จังหวัด 
- ให้พ้ืนที่ร่วมก าหนดเป้าหมาย 

3. ร้อยละฉลากผลติภัณฑ์สุขภาพในร้านช าที่
ได้รับการตรวจสอบ 

10 ตัวเลขประมาณการ 
จากปีงบประมาณ 2561 

- รอมติที่ประชุมจังหวัด 
- ให้พ้ืนที่ร่วมก าหนดเป้าหมาย 

4. ร้อยละของการโฆษณาดา้นสุขภาพทางสื่อ
วิทยุกระจายเสียงที่ได้รบัการตรวจสอบ   

20 1 เรื่อง/รพสต.  

5. ร้อยละของการด าเนินการโครงการแก้ไข
ปัญหาด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
ผลิตภัณฑส์ุขภาพในพืน้ที่  

25 1 โครงการ  

 6. ร้อยละของอาหารสดและอาหารแปรรูปมี
ความปลอดภัย 

15 ตัวเลขประมาณการจาก
ปีงบประมาณ 2561 

- รอมติที่ประชุมเขต/จังหวัด 
- ให้พ้ืนที่ร่วมก าหนดเป้าหมาย 

 
Ranking รอบแรก  

- KPI 1,2,3,4,6 มีเป้าหมาย = 30 % เป้าหมายตลอดปี 
- KPI 5 มีแผนการด าเนินงาน ในรูป Grantt Chart, มีการอ้างอิงหรือวิธีเลือกก าหนดปัญหาจะแก้ไขเขียนตามแบบที่ก าหนด 

 
Ranking รอบท่ีสอง  

- PI 1,2,3,4,6 มีเป้าหมาย = เป้าหมายตลอดปี 
- KPI 5 มีผลการด าเนินงานที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ + หลักฐานการด าเนินงาน เขียนตามแบบท่ีก าหนด + มีสรุปเป็น

รูปเล่ม 
 

 

mailto:Upinrx6@gmail.com


 
 
 
 
 
 
 
 

อ าเภอหัวตะพาน 
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ตัวช้ีวัดที่ 1 : ระดับความส าเร็จของการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก  
น้ าหนัก 3 
ตัวช้ีวัดระดับผลกระทบ (Impact Indicators)  
o อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกระดับอ าเภอ ไม่เกิน 45 ต่อแสนประชากร 
o ไม่พบหมู่บ้าน/ชุมชน ที่เกิด Generationท่ี 2   
ตัวช้ีวัดระดับผลผลิต (Output Indicators)  
o ร้อยละ 100 ของหมู่บ้าน/ชุมชน/โรงเรียน/ศูนย์เด็ก/วัด/หน่วยงานราชการ/สถานทีส่าธารณะ  มีการจัด
กิจกรรมควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
o ร้อยละ 90 ของหมู่บ้าน/ชมุชน /โรงพยาบาล/วัด/โรงเรียน มีค่าดัชนีลูกน้ ายุงลายตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
o ร้อยละ 100 ของสถานบริการสาธารณสุข ได้รับการประเมินไขว้ ดัชนีลูกน้ ายุงลายใน หมู่บ้าน/ชุมชน  
    /โรงพยาบาล/วัด/โรงเรียน ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
o ร้อยละ 90 ของต าบล มีความพร้อมวัสดุอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ในการควบคุมพาหะเพ่ือป้องกันควบคุมโรค
ไข้เลือดออกตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
o ร้อยละ 90 ของต าบล มีความพร้อมทีมในการควบคุมโรคไข้เลือดออกตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
o ร้อยละ 90 ของจ านวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก  ได้รับรายงานตามมาตรการ  3-3-1-5-14-21-28    
    ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
o ร้อยละ 90 ของจ านวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก  มีความทันเวลาในการควบคุมแหล่งแพร่โรค      
    ตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
o ร้อยละ 100 ของหมู่บ้าน/ชุมชน  มีการจัดประชุมประชาคมในหมู่บ้านมีข้อตกลงมาตรการควบคุมแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลาย  
 

1. ร้อยละ 100 ของหมู่บ้าน/ชุมชน/โรงเรียน/ศูนย์เด็ก/วัด/หน่วยงานราชการ/สถานทีส่าธารณะ มีการจัด
กิจกรรมควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

1.ชื่อตัวชี้วัด  ร้อยละ 100 ของหมู่บ้าน/ชุมชน มีการมีจัดกิจกรรมควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 
ร้อยละ 100 โรงเรียน/ศูนย์เด็ก/วัด/หน่วยงานราชการ/สถานที่สาธารณะ มีการมีจัด
กิจกรรมควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 

2. หน่วยวัด  ร้อยละ  
3. น้ าหนัก 1 

4. ค าอธิบายตัวชี้วัด  
 

1. หมู่บ้าน/ชุมชน หมายถึง หมู่บ้าน/ชุมชน ในแต่ละอ าเภอ  
2. โรงเรียน/ศูนย์เด็ก/วัด/หนว่ยงานราชการ/สถานที่สาธารณะ หมายถึง โรงเรียน/ศูนย์
เด็ก/วัด/หน่วยงานราชการ/สถานที่สาธารณะ ในแต่ละอ าเภอ 
3. จัดกิจกรรมควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย หมายถึง จัดรณรงค์ใหญ่ในวันส าคัญพร้อม
กันทั้งจังหวัด จ านวน 4 ครั้ง โดยการจัดการสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเพาะพันธุ์ ยุงลาย 
และสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเกิดโรค เช่น สถานที่มีน้ าขัง พ้ืนที่รกร้างที่อยู่ใกล้แหล่ง
ชุมชน 
 ครั้งที่ 1  วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 วันพืชมงคล 
 ครั้งที่ 2  วันที่ 5 มิถุนายน 2562 วันสิ่งแวดล้อมโลก 
 ครั้งที่ 3  วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 
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 ครั้งที่ 4 วันที่ 12 สิงหาคม 2562 วันแม่แห่งชาติ 
4. ควบคุมพาหะในพ้ืนที่เสี่ยง หมายถึง พ่นเคมีในโรงเรียน  ศูนย์เด็ก วัด หน่วยงาน
ราชการ/สถานที่สาธารณะ จ านวน 2 ครั้งติดต่อกัน (Knock down)  ก่อนเปิดภาคเรียน  
และหมู่บ้าน/ชุมชนเสี่ยง จ านวน 2 ครั้งติดต่อกัน (Knock down)  ช่วงเดือน พฤษภาคม
ถึงเดือนมิถุนายน พร้อมท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ทั้งในบ้านและรอบบริเวณบ้าน 
5. ควบคุมพาหะ หมายถึง สามารถควบคุมลูกน้ ายุงลายตัวอ่อนและยุงตัวเต็มวัย จากการ
ส ารวจ ค่าดัชนีลูกน้ ายุงลาย  HI < 10 และ CI = 0 

5. สูตรการค านวณ 
        ผลงาน 
 

          1.  จ านวนหมู่บ้าน/ชมุชน มีจัดกิจกรรมควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย× 100 
                                จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชน ทั้งหมด  
2. จ านวนโรงเรียน/ศูนย์เด็ก /วัด/หนว่ยงานราชการ/ที่สาธารณะมจีัดกิจกรรมควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย× 100 

         จ านวนโรงเรียน/ศูนย์เด็ก/วัด/หน่วยงานราชการ/สถานที่สาธารณะ ทั้งหมด 
ค่าน้ าหนัก       
  ค่า หมู่บ้าน/ชุมชนจัดกิจกรรม  = 1    
ค่า โรงเรยีน/ศูนยเ์ด็ก/วัด/ หน่วยงานราชการ/สถานที่สาธารณะ จดักิจกรรม =  1     

6. เป้าหมายความส าเร็จ  ร้อยละ 90 ของหมู่บ้าน/ชุมชน/โรงเรียน/ศูนย์เด็ก /วัด/หนว่ยงานราชการ/สถานที่
สาธารณะ มีการมีจัดกิจกรรมควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 

7. ระยะเวลาการประเมิน ปีละ 4 ครั้ง 
8. เกณฑ์การประเมิน :  
รายงาน ช่วงเดือน พฤษภาคม 2562 – สิงหาคม 2562   

รอบ เดือน พฤษภาคม รอบ เดือน มิถุนายน รอบ  เดือน  กรกฎาคม รอบ  สิงหาคม  
> 90 % > 90 % > 100 % > 100 % 

 
9.เกณฑ์การให้คะแนน  
 

อ าเภอมีการมีจัดกิจกรรมควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 
1. จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชน/โรงเรียน/ศูนย์เด็ก/วัด/หน่วยงานราชการ/สถานที่สาธารณะ  ที่
จัดกิจกรรม น้อยกว่า ร้อยละ 50 ของหมู่บ้าน/ชุมชน/โรงเรยีน/ศูนย์เด็ก//วัด/หน่วยงาน
ราชการ/สถานที่สาธารณะ  ทั้งหมด ได้ 1 คะแนน 
2. จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชน/โรงเรียน/ศูนย์เด็ก /วัด/หน่วยงานราชการ/สถานที่สาธารณะ  
ที่จัดกิจกรรม ร้อยละ 50-59 ของหมู่บ้าน/ชุมชน/โรงเรียน/ศูนย์เด็ก/วัด/หน่วยงาน
ราชการ/สถานที่สาธารณะ  ทั้งหมด  ได้ 2 คะแนน 
3. จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชน/โรงเรียน/ศูนย์เด็ก/วัด/หน่วยงานราชการ/สถานที่สาธารณะ    
ที่จัดกิจกรรม ร้อยละ 60-69 ของหมู่บ้าน/ชุมชน/โรงเรียน/ศูนย์เด็ก/วัด/หน่วยงาน
ราชการ/สถานที่สาธารณะ  ทั้งหมด  ได้ 3 คะแนน  
4. จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชน/โรงเรียน/ศูนย์เด็ก/วัด/หน่วยงานราชการ/สถานที่สาธารณะ    
ที่จัดกิจกรรม ร้อยละ 70-79 ของหมู่บ้าน/ชุมชน/โรงเรียน/ศูนย์เด็ก/วัด/หน่วยงาน
ราชการ/สถานที่สาธารณะ  ทั้งหมด  ได้ 4 คะแนน  
5. จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชน/โรงเรียน/ศูนย์เด็ก/วัด/หน่วยงานราชการ/สถานที่สาธารณะ    
ที่จัดกิจกรรม ร้อยละ 80-100 ของหมู่บ้าน/ชุมชน/โรงเรียน/ศูนย์เด็ก/วัด/หน่วยงาน
ราชการ/สถานที่สาธารณะ  ทั้งหมด  ได้ 5 คะแนน 

10. กลุ่มเป้าหมาย  หมู่บ้าน/ชุมชน/โรงเรียน/ศูนย์เด็ก/วัด/หน่วยงานราชการ/สถานที่สาธารณะ  ทั้งหมด 
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11. แหล่งข้อมูล  รายงานจัดกิจกรรมควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ของสถานบริการสาธารณสุขเป็นภาพ
รพ.สต./ จากการประเมินไขว้ระหว่าง รพสต./จากการสุ่มประเมินของSRRT อ าเภอ 

12. วิธีการจัดเก็บข้อมูล  
 

 Cup  รวบรวม รายงานผลการงานผลการด าเนินงาน พร้อม ภาพประกอบ รายหมู่บ้าน/
ชุมชน/โรงเรียน/ศูนย์เด็ก/วัด/หน่วยงานราชการ/สถานที่สาธารณะ หลังจากจัดกิจกรรม
รณรงค์แล้ว ภายใน 1 สัปดาห์  ( จ านวน 4 ครั้ง) ให้ สนง.สสอ.หัวตะพาน รับทราบ /  
การสุ่มประเมินของSRRT อ าเภอ 

13.ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด/ 
ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประ
ประสานตัวช้ีวัด  
  
 

นายพิโน๊ส   อมรวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  สสอ.หัวตะพาน 
โทรศัพท์ 090-1931314       E-mail : PINOSEAMORNWONG@GMAIL.COM 
นายธีระศักดิ์  รัตนเทวเนตร  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการรพ.หัวตะพาน 
โทรศัพท์ 086-6515424       E-mail : theerasak_ratana@yahoo.com 
นางประเสริฐ ฤาไชย  เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
โทรศัพท์ 084-4106123       E-mail : Prasert_2506@gmail.com 

 
2. ร้อยละ 90 ของหมู่บ้าน/ชุมชน /โรงพยาบาล/วัด/โรงเรียน มีค่าดัชนีลูกน้ ายุงลายตามเกณฑ์ที่ก าหนด  

1.ชื่อตัวชี้วัด  ร้อยละ 90 ของหมู่บ้าน/ชุมชน มีค่าHI < 10  
ร้อยละ 90 ของโรงพยาบาล/วัด/โรงเรียน มีค่ า CI = 0 

2. หน่วยวัด  ร้อยละ  
3. น้ าหนัก  0.5 
4. ค าอธิบายตัวชี้วัด  
 

1. หมู่บ้าน/ชุมชน หมายถึง หมู่บ้าน/ชุมชน ในแต่ละอ าเภอ  
2. โรงพยาบาล/วัด/โรงเรียน หมายถึง โรงพยาบาล/วัด/โรงเรียน ในแต่ละอ าเภอ  
3. ควบคุมพาหะ หมายถึง สามารถควบคุมลูกน้ ายุงลายตัวอ่อนและยุงตัวเต็มวัย จากการ
ส ารวจ ค่าดัชนีลูกน้ ายุงลาย  HI < 10 และ CI = 0 
4. การจัดการแหล่งเพาะพันธุ์ยุง หมายถึง การจดัการสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
เพาะพันธุ์ ลูกน้ ายุงลาย และสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเกิดโรค เช่น สถานที่มีน้ าขัง 
พ้ืนที่รกร้างที่อยู่ใกล้แหล่งชุมชน 

5. สูตรการค านวณ 
        ผลงาน 
 

          1.  ค่า HI จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีค่า HI < 10 × 100  
                  จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชน ที่ได้รับการสุ่มประเมิน  
          2.  ค่า CI จ านวนโรงพยาบาล/วัด/โรงเรียนที่มีค่า CI = 0 × 100  
                 จ านวนโรงพยาบาล/วัด/โรงเรียนที่ได้รับการสุ่มประเมิน 
ค่าน้ าหนัก       
  ค่า HI  = 0.25  ค่า  CI =  0.25     

6. เป้าหมายความส าเร็จ  ร้อยละ 90 ของหมู่บ้าน/ชุมชน/โรงพยาบาล/วัด/โรงเรียน ที่ถูกสุ่มประเมิน 
7. ระยะเวลาการประเมิน ปีละ 2 ครั้ง 
8. เกณฑ์การประเมิน :  
รายงานการสุ่มประเมิน ทุก 6 เดือน 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
> 90 % > 90 % > 90 % > 90 % 
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9.เกณฑ์การให้คะแนน  
 

อ าเภอมีการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลายและการจัดการสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
การเกิดโรคไข้เลือดออก  ค่า HI  CI 
1. จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีค่า HI < 10 และ CI = 0 น้อยกว่า ร้อยละ 50 ของหมู่บ้าน 
ที่ถูกสุ่มประเมิน ได้ 1 คะแนน  
2. จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีค่า HI < 10 และ CI = 0 ร้อยละ 50-59 ของหมู่บ้าน 
ที่ถูกสุ่มประเมิน ได้ 2 คะแนน  
3. จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีค่า HI < 10 และ CI = 0 ร้อยละ 60-69 ของหมู่บ้าน 

ที่ถูกสุ่มประเมิน ได้ 3 คะแนน  
4. จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีค่า HI < 10 และ CI = 0 ร้อยละ 70-79 ของหมู่บ้าน 
ที่ถูกสุ่มประเมิน ได้ 4 คะแนน  
5. จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีค่า HI < 10 และ CI = 0 ร้อยละ 80-100  
ของหมู่บ้านที่ถูกสุ่มประเมิน ได ้5 คะแนน 

10. กลุ่มเป้าหมาย  สุ่มประเมินการควบคุมโรคไข้เลือดออก ในหมู่บ้าน / ชุมชน ในต าบลที่มีความเสี่ยงสูง โดย
ทีมศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลง/SRRTอ าเภอ/จังหวัด 

11. แหล่งข้อมูล  รายงานการสุ่มประเมินของศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลง/ SRRTอ าเภอ/จังหวัดตาม
เกณฑ์ของกรมควบคุมโรค 

12. วิธีการจัดเก็บข้อมูล  
 

รวบรวมข้อมูล การสุ่มประเมินของศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลง/SRRTอ าเภอ/
จงัหวัด 

13.ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด/ 
ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประ
ประสานตัวช้ีวัด  
  
 

นายพิโน๊ส   อมรวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  สสอ.หัวตะพาน 
โทรศัพท์ 090-1931314       E-mail : PINOSEAMORNWONG@GMAIL.COM 
นายธีระศักดิ์  รัตนเทวเนตร  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการรพ.หัวตะพาน 
โทรศัพท์ 086-6515424       E-mail : theerasak_ratana@yahoo.com 
นางประเสริฐ ฤาไชย  เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
โทรศัพท์ 084-4106123       E-mail : Prasert_2506@gmail.com 

 
3. ร้อยละ 100 ของสถานบริการสาธารณสุข ได้รับการประเมินไขว้ ดัชนีลูกน้ ายุงลายใน หมู่บ้าน/ชุมชน  
    /โรงพยาบาล/วัด/โรงเรียน ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

1.ชื่อตัวชี้วัด  ร้อยละ 100 ของสถานบริการบริการสาธารณสุข ได้รับการประเมินไขว้ ดัชนีลูกน้ า
ยุงลายใน หมู่บ้าน/ชุมชน /โรงพยาบาล/วัด/โรงเรียน 

2. หน่วยวัด  ร้อยละ  
3. น้ าหนัก  0.5 
4. ค าอธิบายตัวชี้วัด  
 

1. สถานบริการสาธารณสุข หมายถึง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับต าบล ศูนย์บริการ
สุขภาพชุมชน โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป 
2. หมู่บ้าน/ชุมชน หมายถึง หมู่บ้าน/ชุมชน ในแต่ละอ าเภอ  
3. โรงพยาบาล/วัด/โรงเรียน หมายถึง โรงพยาบาล/วัด/โรงเรียน ในแต่ละอ าเภอ  
4. คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอ าเภอ/สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง  
แต่งตั้งทีมประเมินไขว้ ดัชนีความชุกลูกน้ ายุงลายเดือนละ 1 ครั้ง โดยในสถานบริการ
สาธารณสุข 1 แห่ง ต้องประเมิน 1 หมู่บ้าน  1 โรงเรียน 1 วัด และประเมินทุกวันจันทร์
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สัปดาห์ที่ 3  ของเดือนพร้อมกันทั้งจังหวัด เริ่ม มีนาคม 2561 ถึง เดือน กันยายน 2561 
โดยผู้ประเมิน ประกอบด้วย ผู้น าชุมชน อาสาสมัครประจ าหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข  
(ไม่ใช้หมู่บ้าน โรงเรียน วัด ที่สถานบริการสาธารณสุขนั้นรับผิดชอบ จับฉลากวันประเมิน) 
พร้อมสรุปผลการประเมินส่ง จังหวัด ภายในวันอังคารสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน  

5. สูตรการค านวณ 
   ผลงาน 

                 จ านวนสถานบริการสาธารณสุขที่ประเมินไขว้ดัชนีลูกน้ ายุงลาย × 100  
                            จ านวนสถานบริการสาธารณสุขทั้งหมด  

6. เป้าหมายความส าเร็จ  ร้อยละ 100 ของสถานบริการบริการสาธารณสุข ได้รับการประเมินไขว้ ดัชนีลูกน้ ายุงลาย
ในหมู่บ้าน/ชุมชน โรงพยาบาล/วัด/โรงเรียน   

7. ระยะเวลาการประเมิน มี.ค.2562 – ก.ย.2562  จ านวน 7 เดือน 
8. เกณฑ์การประเมิน :  
     รายงานการสุ่มประเมิน 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
> 100 % > 100 % > 100 % > 100 % 

 
9.เกณฑ์การให้คะแนน  
 

อ าเภอมีการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลายและการจัดการสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
การเกิดโรคไข้เลือดออก  
1. จ านวนสถานบริการสาธารณสุขที่ประเมินไขว้ดัชนีลูกน้ า ร้อยละ 50 ของอ าเภอ 
ที่ถูกสุ่มประเมิน ได้ 1 คะแนน  
2. จ านวนสถานบริการสาธารณสุขที่ประเมินไขว้ดัชนีลูกน้ า ร้อยละ 50-59 ของอ าเภอ 
 ที่ถูกสุ่มประเมิน ได้ 2 คะแนน  
3. จ านวนสถานบริการสาธารณสุขที่ประเมินไขว้ดัชนีลูกน้ า ร้อยละ 60-69 ของอ าเภอ 
ที่ถูกสุ่มประเมิน ได้ 3 คะแนน  
4. จ านวนสถานบริการสาธารณสุขที่ประเมินไขว้ดัชนีลูกน้ า ร้อยละ 70-79 ของอ าเภอ 
 ที่ถูกสุ่มประเมิน ได้ 4 คะแนน  
5. จ านวนสถานบริการสาธารณสุขที่ประเมินไขว้ดัชนีลูกน้ า ร้อยละ 80-100 ของอ าเภอ 
ที่ถูกสุ่มประเมิน ได้ 5 คะแนน 

10. กลุ่มเป้าหมาย ข้อมูลรายงานจากแต่ละอ าเภอ  ตั้งแต่ มีนาคม 2562 ถึง เดือน กันยายน 2562                
11. แหล่งข้อมูล  รายงานการสุ่มประเมินประเมินไขว้ ดัชนีลูกน้ ายุงลายใน ของสถานบริการสาธารณสุขเป็น

ภาพอ าเภอ จากคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอ าเภอ/จากการสุ่มประเมิน
ของจังหวัด 

12 วิธีการจัดเก็บข้อมูล  
 

รวบรวมข้อมูล การสุ่มประเมินประเมินไขว้ ดัชนีลูกน้ ายุงลายใน ของสถานบริการ
สาธารณสุขเป็นภาพอ าเภอ/ จากคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอ าเภอ/
จากการสุ่มประเมินของจังหวัด 

13.ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด/ 
ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประ
ประสานตัวช้ีวัด  
  
 

นายพิโน๊ส   อมรวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  สสอ.หัวตะพาน 
โทรศัพท์ 090-1931314       E-mail : PINOSEAMORNWONG@GMAIL.COM 
นายธีระศักดิ์  รัตนเทวเนตร  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการรพ.หัวตะพาน 
โทรศัพท์ 086-6515424       E-mail : theerasak_ratana@yahoo.com 
นางประเสริฐ ฤาไชย  เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
โทรศัพท์ 084-4106123       E-mail : Prasert_2506@gmail.com 
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4. ร้อยละ 90 ของต าบล มีความพร้อมวัสดุอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด  

1.ชื่อตัวชี้วัด  ร้อยละ 90 ของต าบล มีความพร้อมวัสดุอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ในการควบคุมพาหะเพ่ือป้องกัน
ควบคุมโรคไข้เลือดออก  

2. หน่วยวัด  ร้อยละ  
3. น้ าหนัก  1 

4. ค าอธิบายตัวชี้วัด  
 

1. ต าบล หมายถึง สถานบริการสาธารณสุข/เทศบาล/อบต.      ในแต่ละอ าเภอ  
2. ความพร้อมวัสดุอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ต าบล  ประกอบด้วย 
    2.1 น้ ายาเคมี อย่างน้อย               12 ลิตร 
    2.2 ทรายก าจัดลูกน้ า อย่างน้อย      5  ถัง ๆ ละ 25 กก. 
    2.3 เครื่องพ่นหมอกควัน  อย่างน้อย  2  เครื่อง 
    2.4 spray knock down (กระป๋อง)  อย่างน้อย  5 กระป๋อง 
    2.5 น้ ามันเชื้อเพลิง และงบประมาณด าเนินงาน จากเทศบาล/อบต.   
( ต าบลที่มีความพร้อมวัสดุอุปกรณ์ ประกอบด้วยตั้งแต่ ข้อ2.1 - 2.5) 

5. สูตรการค านวณ 
        ผลงาน 

           จ านวนต าบล  ที่มีความพร้อมวัสดุอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ × 100  
                                 จ านวนต าบลทั้งหมด    

6. เป้าหมายความส าเร็จ  ร้อยละ 90 ของต าบล มีความพร้อมวัสดุอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ในการควบคุมพาหะเพ่ือป้องกัน
ควบคุมโรคไข้เลือดออก 

7. ระยะเวลาการประเมิน ปีละ 2 ครั้ง 
8. เกณฑ์การประเมิน :  
รายงาน ช่วงเดือน  เมษายน  และ เดือน  มิถุนายน 

รอบ  เดือน เมษายน รอบ  เดือน มิถุนายน 
> 90 % > 90 % 

 
9.เกณฑ์การให้คะแนน  
 

อ าเภอมีความพร้อมวัสดุอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ในการควบคุมพาหะเพ่ือป้องกันควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 
1. จ านวนต าบลมีความพร้อม น้อยกว่า ร้อยละ 50 ของต าบล ทั้งหมด ได้ 1 คะแนน  
2. จ านวนต าบลมีความพร้อม ร้อยละ 50-59 ของต าบล ทัง้หมด ได้ 2 คะแนน  
3. จ านวนต าบลมีความพร้อม ร้อยละ 60-69 ของต าบลทั้งหมด  ได้ 3 คะแนน  
4. จ านวนต าบลมีความพร้อม ร้อยละ 70-79 ของต าบลทั้งหมด ได้ 4 คะแนน  
5. จ านวนต าบลมีความพร้อม ร้อยละ 80-100 ของต าบลทั้งหมด  ได้ 5 คะแนน 

10. กลุ่มเป้าหมาย  ต าบล ทั้งหมด 

11. แหล่งข้อมูล  รายงานความพร้อมวัสดุอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ 
12. วิธีการจัดเก็บข้อมูล รวบรวมข้อมูล  ความพร้อมวัสดุอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ 
13.ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด/ 
ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประ
ประสานตัวช้ีวัด  
  

นายพิโน๊ส   อมรวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  สสอ.หัวตะพาน 
โทรศัพท์ 090-1931314       E-mail : PINOSEAMORNWONG@GMAIL.COM 
นายธีระศักดิ์  รัตนเทวเนตร  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการรพ.หัวตะพาน 
โทรศัพท์ 086-6515424       E-mail : theerasak_ratana@yahoo.com 
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 นางประเสริฐ ฤาไชย  เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
โทรศัพท์ 084-4106123       E-mail : Prasert_2506@gmail.com 

 

5.  ร้อยละ 90 ต าบล มีความพร้อมทีมควบคุมโรคไข้เลือดออกตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
1.ชื่อตัวชี้วัด  ร้อยละ 100 ต าบล มีความพร้อมทีมควบคุมโรคไข้เลือดออก  
2. หน่วยวัด  ร้อยละ  
3. น้ าหนัก  1 

4. ค าอธิบายตัวชี้วัด  
 

1. ต าบล หมายถึง สถานบริการสาธารณสุข/เทศบาล/อบต.      ในแต่ละอ าเภอ  
2. ทีมควบคุมโรค หมายถึง ทีมที่มีหน้าที่ในการควบคุมโรคในพื้นที่รับผิดชอบ ซึ่งอาจ
ประกอบด้วย ผู้ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมโรคในส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ  โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล  โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป  เทศบาล  อบต. 
3. ความพร้อมทีมควบคุมโรค  ประกอบด้วย 
   3.1 บุคลากรในการพ่นเครื่องพ่น  อย่างน้อย    2  คน  
   3.2 บุคลากรในการซ่อมเครื่องพ่น อย่างน้อย    1  คน 
                   (ผ่านการอบรม จากจังหวัด เขต) 
   3.3 บุคลากรในการควบคุม/ติดตาม/ประเมินการการควบคุมโรค  อย่างน้อย  3 คน 
( ต าบลที่มีความพร้อมทีมควบคมุโรค ประกอบด้วยตั้งแต่ ข้อ3.1 - 3.3) 
การแต่งตั้งทีม 
   หัวหน้าทีม มาจาก ส่วนของเทศบาล  อบต. 
   เลขาทีม    มาจาก ส่วนของสาธารณสุข 
   ทีมปฏิบัติการ มาจาก ส่วนเทศบาล/อบต.+ สาธารณสุข+ อสม. 
       รวม  อย่างน้อย 6 คน 
และแต่ละคน มี เบอร์ โทรศัพท์ ติดต่อได้ 

5. สูตรการค านวณ 
        ผลงาน 

                    จ านวนต าบล ที่มีความพร้อมทีมควบคุมโรค × 100   
                                   จ านวนต าบล ทั้งหมด   

6. เป้าหมายความส าเร็จ  ร้อยละ 90 ของต าบล มีความพร้อมทีมควบคุมโรคไข้เลือดออก 
7. ระยะเวลาการประเมิน ปีละ 2 ครั้ง 
8. เกณฑ์การประเมิน :  
รายงาน ช่วงเดือน พฤษภาคม   มิถุนายน    ภายใน 31 พฤษภาคม 2562 ( สุ่มโทรศัพท์ถาม ตามค าสั่ง) 

รอบ  เดือน พฤษภาคม รอบ  เดือน มิถุนายน 
> 9 % > 90 % 

 
9.เกณฑ์การให้คะแนน  
 

อ าเภอมีความพร้อมทีมควบคุมโรคไข้เลือดออก 
1. จ านวนต าบลมีความพร้อม น้อยกว่า ร้อยละ 50 ของต าบลทั้งหมด ได ้1 คะแนน  
2. จ านวนต าบลมีความพร้อม ร้อยละ 50-59 ของต าบลทั้งหมด ได้ 2 คะแนน  
3. จ านวนต าบลมีความพร้อม ร้อยละ 60-69 ของต าบลทัง้หมด  ได้ 3 คะแนน  
4. จ านวนต าบลมีความพร้อม ร้อยละ 70-79 ของต าบลทั้งหมด ได้ 4 คะแนน  
5. จ านวนต าบลมีความพร้อม ร้อยละ 80-100 ของต าบล ทั้งหมด  ได ้5 คะแนน 

10. กลุ่มเป้าหมาย  ต าบล ทั้งหมด 
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11. แหล่งข้อมูล  มีค าสั่งแต่งตั้งทีม 
12. วิธีการจัดเก็บข้อมูล  
 

ส าเนาหนังสือแต่งตั้ง  เอกสารส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรม โครงการจัดอบรม  ใบประกาศ  
มีแผนงานโครงการงบประมาณ  ประกอบ /สุ่มประเมิน สอบถามพ้ืนที่เกิดโรค (ส่งส าเนา
ค าสั่งแต่งตั้งทีมพร้อมเบอร์โทรศัพท์ ทีม ตามแบบฟอร์ม ภายใน 5 มิถุนายน 2562) 

13.ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด/ 
ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประ
ประสานตัวช้ีวัด  
  
 

นายพิโน๊ส   อมรวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  สสอ.หัวตะพาน 
โทรศัพท์ 090-1931314       E-mail : PINOSEAMORNWONG@GMAIL.COM 
นายธีระศักดิ์  รัตนเทวเนตร  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการรพ.หัวตะพาน 
โทรศัพท์ 086-6515424       E-mail : theerasak_ratana@yahoo.com 
นางประเสริฐ ฤาไชย  เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
โทรศัพท์ 084-4106123       E-mail : Prasert_2506@gmail.com 

 
6. ร้อยละ 90 ของจ านวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก  ได้รับรายงานตามมาตรการ  3-3-1-5-14-21-28   
    ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

1.ชื่อตัวชี้วัด  ร้อยละ 90 ของจ านวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก  ได้รับรายงานตามมาตรการ   
3-3-1-5-14-21-28   

2. หน่วยวัด  ร้อยละ  
3. น้ าหนัก  0.25 
4. ค าอธิบาย
ตัวช้ีวัด  
 

โรคไข้เลือดออก หมายถึง โรคท่ีวินิจฉัยตามเกณฑ์ทางคลินิก และ/ หรือ มีผลตามเกณฑ์ทางห้องปฏิบัติการว่าด้วย
ไข้เลือดออกทุกกลุ่มอาการ (DF,DHF และ DSS) โดยใช้รหสัโรคตามรายงาน 506 รหัส 26,27 และ 66    
มาตรการการด าเนินการป้องกันควบคุมโรคในแต่ละระดับ 
1.มาตรการ  3-3-1-5-14-21-28 (7 ข้อ) 
        1. 3 แรก คือ 3 ชั่วโมง รพ.เมื่อพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกภายใน 3 ชั่วโมง ต้องแจ้งข่าวให้สถานบริการ
สาธารณสุขในพ้ืนที่ทราบ(บันทึกใน รง.โรคเร่งด่วน/R506dashboard) 

2. 3 ที่สอง คือ 3 ชั่วโมงภายใน 3 ชั่วโมงหลังได้รับการแจ้งข่าวทีมสอบสวนโรคมี 
การควบคุมโรคอย่างเร่งด่วนโดยใช้สเปรย์ก าจัดยุงป่วยในบ้านผู้ป่วย/ส ารวจและท าลายลูกน้ ารอบบ้านผู้ป่วย
(บันทึกใน รง.โรคเร่งด่วน/R506dashboard) 
3. 1 คือ ภายใน 1 วัน ต่อมา ต้องด าเนินการ 1.สอบสวนโรคเฉพาะรายและหาผู้ป่วยรายแรก(แบบ รง.

สอบสวน) 2.แจ้งชุมชนและนัดประชาคม 3.ควบคุมโรค 3.1พ่นหมอกควันก าจัดยุงลายตัวเต็มวัยครั้งที่ 1 ในรัศมี
อย่างน้อย 100 เมตรหรือตามระยะทางที่ต่อเนื่องจากการสอบสวนโรค อย่างน้อยร้อยละ80 ของหลังคาเรือน  วัด 
โรงเรียน ทุกแห่ง และพ่นหมอกควันก าจัดยุงลายตัวเต็มวัยครั้งที่ 2 (Knock down)ในวันต่อมา(บันทึกผล วดป./
จ านวนหลังคาเรือนทั้งหมดที่เสี่ยง/จ านวนหลังคาเรือนที่พ่น)  3.2ส ารวจและก าจัดลูกน้ าทุกหลังคาเรือน รร.,วัด,
ส่วนราชการ รวมทั้งท่อระบายน้ าในชุมชนนับเป็น CI(บันทึกผลส ารวจก่อนท าลายแหล่ง HI/CI)  3.3ให้สุขศึกษา
ประชาสัมพันธ์การป้องกันและอาการสงสัย3.4ประชาคม(หาข้อตกชุมชน หรือมีข้อตกลงแล้วให้ทบทวนเน้นย้ า) 

  4. 5 คือ 1.รณรงค์ ก าจัดลูกน้ ายุงลาย Big cleaning Day บ้าน รร.,วัด,ส่วนราชการ ,ท่อระบายน้ า โดย
ประเมินจากค่าดัชนีลูกน้ ายุงลาย ภายใน 5 วันต้องเป็นศูนย์ คือ ไม่พบลูกน้ ายุงลายและ  ให้ ค่า HI,CI =0(บันทึก
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ผลค่า HI,CI หากเกิน>0 ต้องหาสาเหตุและแก้ไข) 2.พ่นหมอกควันก าจัดยุงลายตัวเต็มวัยครั้งที่ 3 ในรัศมีอย่าง
น้อย 100 เมตรหรือตามระยะทางท่ีต่อเนื่องจากการสอบสวนโรค อย่างน้อยร้อยละ80 ของหลังคาเรือน  วัด 
โรงเรียน ทุกแห่ง(บันทึกผล วดป./จ านวนหลังคาเรือนทั้งหมดที่เสี่ยง/จ านวนหลังคาเรือนที่พ่น) 

  5. 14 คือ ภายใน 14 วันควบคุมโรคสงบไม่มีผู้ป่วยรายใหม่  ให้ด าเนินการควบคุมแหล่งโรค1.รณรงค์ 
ก าจัดลูกน้ ายุงลาย Big cleaning Day บ้าน รร.,วัด,สว่นราชการ ,ท่อระบายน้ า โดยประเมินจากค่าดัชนีลูกน้ า
ยุงลาย ภายใน 5 วันต้องเป็นศูนย์ คือ ไม่พบลูกน้ ายุงลายและ  ให้ ค่า HI,CI =0(บันทึกผลค่า HI,CI หากเกิน>0 
ต้องหาสาเหตุและแก้ไข)  

แต่หากพบผู้ป่วยเพิ่มในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ให้ ท ากิจกรรม 2.พ่นหมอกควันก าจัดยุงลายตัวเต็มวัยครั้งที่ 4 
ในรัศมีอย่างน้อย 100 เมตรหรือตามระยะทางท่ีต่อเนื่องจากการสอบสวนโรค อย่างน้อยร้อยละ80 ของหลังคา
เรือน  วัด โรงเรียน ทุกแห่ง 

  6. 21 คือรณรงค์ ภายใน 21 วันควบคุมโรคสงบไม่มีผู้ป่วยรายใหม่  ให้ด าเนินการควบคุมแหล่งโรค1.
รณรงค์ ก าจัดลูกน้ ายุงลาย Big cleaning Day บ้าน รร.,วัด,ส่วนราชการ ,ท่อระบายน้ า โดยประเมินจากค่าดัชนี
ลูกน้ ายุงลาย ภายใน 5 วันต้องเป็นศูนย์ คือ ไม่พบลูกน้ ายุงลายและ  ให้ ค่า HI,CI =0(บันทึกผลค่า HI,CI หาก
เกิน>0 ต้องหาสาเหตุและแก้ไข)  

แต่หากพบผู้ป่วยเพิ่มในช่วง 7วันที่ผ่านมา ให้ ท ากิจกรรม 2.พ่นหมอกควันก าจัดยุงลายตัวเต็มวัยครั้งที่ 5 
ในรัศมีอย่างน้อย 100 เมตรหรือตามระยะทางท่ีต่อเนื่องจากการสอบสวนโรค อย่างน้อยร้อยละ80 ของหลังคา
เรือน  วัด โรงเรียน ทุกแห่ง 

  7. 28 คือ ไม่พบผู้ป่วยอีกหลังวันเริ่มป่วยของผู้ป่วยรายแรก 28 วัน ถือว่าควบคุมโรคได้ไม่เกิดผู้ป่วย
ระลอกสอง (Second generation)  แต่ถ้าพบผู้ป่วยรายใหม่ในวันที่ 29 นับว่ามีการระบาดระลอกท่ี2 ให้ด าเนิน
กิจกรรมแบบเข้มข้น ตามมาตรการ   3-3-1-5-14-21-28   

    แนวทางการรายงาน  

 - การรายงาน มาตรการ 3 แรก และ 3ที่ 2 ให้รายงาน ภายในวันที่ 2 หลังจากลงพ้ืนที่  

 - มาตรการ 1 ให้รายงาน ภายในวันที่ 3 หลังจากลงพ้ืนที่  

 - มาตรการ 5 ให้รายงาน ภายในวันที่ 6  หลังจากลงพ้ืนที่  

 - มาตรการ 14 ให้รายงาน ภายในวันที่ 15  หลังจากลงพ้ืนที่  

 - มาตรการ 21 ให้รายงาน ภายในวันที่ 22  หลังจากลงพ้ืนที่  

 - มาตรการ 28 ให้รายงาน ภายในวันที่ 29  หลังจากลงพ้ืนที่  
     พ้ืนที่ที่พบผู้ป่วยรายใหม่ ให้รายงาน ตามแบบรายงาน ตามมาตรการ 3-3-1-5-14-21-28  
   ( รายงานทาง Line กลุ่มทีมจัดการควบคุมโรคไข้เลือดออก จนกว่าไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ 28 วัน) 

2. การควบคุมก ากับติดตามการด าเนินงานในพื้นที่ (1 ข้อ) 
1. ทีม SRRT อ าเภอ ให้ลงพื้นที่ ที่เกิดโรคต่อเนื่อง 2 สัปดาห์ทุกแห่งและรายงานผลการควบคุมโรค
ตามแบบรายงาน ให้กับผู้บริหารระดับอ าเภอและจังหวัดทราบภายใน 48 ชั่วโมงหลังการติดตาม  

        (รายงานทาง Line ทีมจัดการโรคไข้เลือดออก) (หากไม่ผ่านเกณฑ์ ข้อใดข้อหนึ่งใน 8 ข้อ ถือว่า ตกเกณฑ์)  
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5. สูตรการ
ค านวณ 
   ผลงาน 

จ านวนผู้ป่วยไข้เลือดออกได้รับรายงานตามเกณฑ์ท่ีก าหนด × 100  
          จ านวนผู้ปว่ยไข้เลือดออกท้ังหมด  
           

6. เป้าหมาย
ความส าเร็จ  

ร้อยละ 90 ของผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกได้รับรายงานตามเกณฑ์ 

7. ระยะเวลา
การประเมิน 

1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 

8. เกณฑ์การประเมิน :  
     รายงานการสุ่มประเมิน 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
> 90 % > 90 % > 90 % > 90 % 

 
9.เกณฑ์การ
ให้คะแนน  
 

อ าเภอมีการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลายและการจัดการสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเกิดโรคไข้เลือดออก  
1. จ านวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกได้รับรายงานตามเกณฑ์ ร้อยละ 50 ของอ าเภอ 
 ได ้1 คะแนน  
2. จ านวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกได้รับรายงานตามเกณฑ์ ร้อยละ 50-59 ของอ าเภอ 
  ได ้2 คะแนน  
3. จ านวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกได้รับรายงานตามเกณฑ์ ร้อยละ 60-69 ของอ าเภอ 
 ได ้3 คะแนน  
4. จ านวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกได้รับรายงานตามเกณฑ์ ร้อยละ 70-79 ของอ าเภอ 
  ได ้4 คะแนน  
5. จ านวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกได้รับรายงานตามเกณฑ์ ร้อยละ 80-100 ของอ าเภอ  ได ้5 คะแนน 

10. 
กลุ่มเป้าหมาย 

ใช้ข้อมูลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 

11. 
แหล่งข้อมูล  

รายงาน 506 และรายงานทางLine ทีมจัดการโรคไข้เลือดออก 

12 วิธีการ
จัดเก็บขอ้มูล  

รวบรวมข้อมูลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจาก รง.506 และรวบรวมรายงานตามมาตรการ   3-3-1-5-14-21-28  ทาง
Line ทีมจัดการโรคไข้เลือดออก 

13.ผู้ก ากับ
ดูแลตัวช้ีวัด/ 
ผู้รับผิดชอบ/
ผู้ประ
ประสาน
ตัวช้ีวัด  

นายพิโน๊ส   อมรวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  สสอ.หัวตะพาน 
โทรศัพท์ 090-1931314       E-mail : PINOSEAMORNWONG@GMAIL.COM 
นายธีระศักดิ์  รัตนเทวเนตร  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการรพ.หัวตะพาน 
โทรศัพท์ 086-6515424       E-mail : theerasak_ratana@yahoo.com 
นางประเสริฐ ฤาไชย  เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
โทรศัพท์ 084-4106123       E-mail : Prasert_2506@gmail.com 

 
7. ร้อยละ 90 ของจ านวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก  มีความทันเวลาในการควบคุมแหล่งแพร่โรค   
    ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

1.ชื่อตัวชี้วัด  ร้อยละ 90 ของจ านวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก  มีความทันเวลาในการควบคุมแหล่งแพร่โรค      
2. หน่วยวัด  ร้อยละ  
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3. น้ าหนัก  0.25 
4. ค าอธิบาย
ตัวช้ีวัด  

    ความทันเวลาในการควบคุมแหล่งแพร่โรค  หมายถึง    พ้ืนทีท่ี่ได้รับการยืนยันจากการรายงาน/ สอบสวน
ผู้ป่วย โดย สสอ. รพท รพช รพ.สต ศูนย์บริการสาธารณสุข ว่าเป็นแหล่งแพร่โรค ได้รับการควบคุมโรค ภายใน 
24 ชั่วโมง นับจากวันเวลา ที่ได้รับแจ้ง จากรพท. รพช . สสจ. ว่ามีผู้ป่วย  ตามมาตรการ 3-3-1-5-14-21-28 
เน้น ตาม มาตรการ 3-3-1 
         1. 3 แรก คือ 3 ชั่วโมง รพ.เมื่อพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกภายใน 3 ชั่วโมง ต้องแจ้งข่าวให้สถานบริการ
สาธารณสุขในพ้ืนที่ทราบ(บันทึกใน รง.โรคเร่งด่วน/R506dashboard) 

2. 3 ที่สอง คือ 3 ชั่วโมงภายใน 3 ชั่วโมงหลังได้รับการแจ้งข่าวทีมสอบสวนโรคมี 
การควบคุมโรคอย่างเร่งด่วนโดยใช้สเปรย์ก าจัดยุงป่วยในบ้านผู้ป่วย/ส ารวจและท าลายลูกน้ ารอบบ้าน
ผู้ป่วย(บันทึกใน รง.โรคเร่งด่วน/R506dashboard) 
3. 1 คือ ภายใน 1 วัน ต่อมา ต้องด าเนินการ 1.สอบสวนโรคเฉพาะรายและหาผู้ป่วยรายแรก(แบบ รง.

สอบสวน) 2.แจ้งชุมชนและนัดประชาคม 3.ควบคุมโรค 3.1พ่นหมอกควันก าจัดยุงลายตัวเต็มวัยครั้งที่ 1 ในรัศมี
อย่างน้อย 100 เมตรหรือตามระยะทางที่ต่อเนื่องจากการสอบสวนโรค อย่างน้อยร้อยละ80 ของหลังคาเรือน  
วัด โรงเรียน ทุกแห่ง และพ่นหมอกควันก าจัดยุงลายตัวเต็มวัยครั้งที่ 2 (Knock down)ในวันต่อมา(บันทึกผล 
วดป./จ านวนหลังคาเรือนทั้งหมดที่เสี่ยง/จ านวนหลังคาเรือนที่พ่น)  3.2ส ารวจและก าจัดลูกน้ าทุกหลังคาเรือน 
รร.,วัด,ส่วนราชการ รวมทั้งท่อระบายน้ าในชุมชนนับเป็น CI(บันทึกผลส ารวจก่อนท าลายแหล่ง HI/CI)  3.3ให้
สุขศึกษาประชาสัมพันธ์การป้องกันและอาการสงสัย3.4ประชาคม(หาข้อตกชุมชน หรือมีข้อตกลงแล้วให้ทบทวน
เน้นย้ า) 

 
5. สูตรการ
ค านวณ 
   ผลงาน 

จ านวนผู้ป่วยไข้เลือดออกมีความทันเวลาในการควบคุมแหล่งแพร่โรค     × 100  
                           จ านวนผู้ป่วยไข้เลือดออกท้ังหมด  
           

6. เป้าหมาย
ความส าเร็จ  

ร้อยละ 90 ของผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกมีความทันเวลาในการควบคุมแหล่งแพร่โรค      

7. ระยะเวลา
การประเมิน 

1 พฤษภาคม 2562 – 30 กันยายน 2562 

8. เกณฑ์การประเมิน :  
     รายงานการสอบสวนเบื้องต้น (รง.48 ชั่วโมง) ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม – กันยายน 2562  > 90 % 
9. เกณฑ์การ
ให้คะแนน  
 

อ าเภอมีความทันเวลาในการควบคุมแหล่งแพร่โรค   
1. จ านวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกมีความทันเวลาในการควบคุมแหล่งแพร่โรค ตามเกณฑ์น้อยกว่า ร้อยละ 50 ของอ าเภอ 
ได ้1 คะแนน  
2. จ านวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกมีความทันเวลาในการควบคุมแหล่งแพร่โรค ตามเกณฑ์ ร้อยละ 50-59 ของอ าเภอ 
  ได ้2 คะแนน  
3. จ านวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกมีความทันเวลาในการควบคุมแหล่งแพร่โรค ตามเกณฑ์ ร้อยละ 60-69 ของอ าเภอ 
 ได ้3 คะแนน  
4. จ านวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกมีความทันเวลาในการควบคุมแหล่งแพร่โรค ตามเกณฑ์ ร้อยละ 70-79 ของอ าเภอ 
  ได ้4 คะแนน  
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5. จ านวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกมีความทันเวลาในการควบคุมแหล่งแพร่โรค ตามเกณฑ์ ร้อยละ 80-100 ของอ าเภอ  ได ้5 
คะแนน 

10. 
กลุ่มเป้าหมาย 

ใช้ข้อมูลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 

11. 
แหล่งข้อมูล  

แบบรายงานสอบสวนเบื้องต้น (รง.48 ชม.) 

12 วิธีการ
จัดเก็บข้อมูล 

Cup รายงาน ผล ตามแบบรายงานสอบสวนเบื้องต้น (รง.48 ชม.) ภายใน 3 วัน หลังจากรับแจ้งโรค 
ให้ สนง.สสจ.รับทราบ 

13.ผู้ก ากับ
ดูแลตัวช้ีวัด/ 
ผู้รับผิดชอบ/
ผู้ประ
ประสาน
ตัวช้ีวัด  

นายพิโน๊ส   อมรวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  สสอ.หัวตะพาน 
โทรศัพท์ 090-1931314       E-mail : PINOSEAMORNWONG@GMAIL.COM 
นายธีระศักดิ์  รัตนเทวเนตร  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการรพ.หัวตะพาน 
โทรศพัท์ 086-6515424       E-mail : theerasak_ratana@yahoo.com 
นางประเสริฐ ฤาไชย  เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
โทรศัพท์ 084-4106123       E-mail : Prasert_2506@gmail.com 

 
8.  ร้อยละ 100 ของหมู่บ้าน/ชุมชน  มีการจัดประชุมประชาคมในหมู่บ้านมีข้อตกลงมาตรการควบคุม
แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย  

1.ชื่อตัวชี้วัด  ร้อยละ 100 ของหมู่บ้าน/ชุมชน  มีการจัดประชุมประชาคมในหมู่บ้านมีข้อตกลง   
มาตรการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 

2. หน่วยวัด  ร้อยละ  
3. น้ าหนัก  0.5 

4. ค าอธิบายตัวชี้วัด  1. หมู่บ้าน/ชุมชน หมายถึง หมู่บ้าน/ชุมชน ในแต่ละอ าเภอ  
2. การจัดประชุมประชาคม หมายถึง กรณีหมู่บ้าน/ชุมชน ทั้งหมด ต้องมีการจัดประชุม 
จัดท าประชาคม หาข้อตกลงชุมชน หรือมีข้อตกลงแล้วให้ทบทวนเน้นย้ ามาตรการควบคุม
แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย  (ผลการประชาคม มีการประกาศ  ติดป้ายไว้ สามารถมอง เห็นได้
ชัดเจน เช่น ติดไว้ที่ศาลากลางบ้าน ฯลฯ) 
ข้อตกลงชุมชน ต้องประกอบไปด้วย อย่างน้อย มีข้อก าหนดช่วงจัดกิจกรรมรณรงค์ใน
บ้านและรอบบริเวณบ้าน พร้อมกัน ทั้งหมู่บ้าน และ กิจกรรม กรณีหลังพบผู้ป่วยในชุมชน 

5. สูตรการค านวณ 
        ผลงาน 

จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชน  มีการจัดประชุมประชาคมในหมู่บ้าน× 100 
            จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชน ทั้งหมด   

6. เป้าหมายความส าเร็จ  ร้อยละ 100 ของหมู่บ้าน/ชุมชน  มีการจัดประชุมประชาคมในหมู่บ้านมีข้อตกลง   
มาตรการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 

7. ระยะเวลาการประเมิน ปีละ 2 ครั้ง 
8. เกณฑ์การประเมิน :  
รายงานการจัดท าประชาคม  พฤษภาคม   มิถุนายน   / สุ่มประเมิน   

รอบ พฤษภาคม รอบ มิถุนายน 
> 100 % > 100 % 
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9.เกณฑ์การให้คะแนน  
 

อ าเภอมีการมีการจัดประชุมประชาคมในหมู่บ้านมีข้อตกลง   มาตรการควบคุมแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลาย 
1. จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชน  มีการจัดประชุมประชาคมในหมู่บ้านมีข้อตกลง   น้อยกว่า 
ร้อยละ 50 ของหมู่บ้าน/ชุมชน ทั้งหมด ได ้1 คะแนน 
2. จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชน มีการจัดประชุมประชาคมในหมู่บ้านมีข้อตกลง   ร้อยละ 50-59 
ของหมู่บ้าน/ชุมชน ทั้งหมด  ได้ 2 คะแนน 
3. จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชน มีการจัดประชุมประชาคมในหมู่บ้านมีข้อตกลง   ร้อยละ 60-69 
ของหมู่บ้าน/ชุมชน ทั้งหมด  ได้ 3 คะแนน  
4. จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชน มีการจัดประชุมประชาคมในหมู่บ้านมีข้อตกลง   ร้อยละ 70-79 
ของหมู่บ้าน/ชุมชน ทั้งหมด  ได้ 4 คะแนน  
5. จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชน มีการจัดประชุมประชาคมในหมู่บ้านมีข้อตกลง   ร้อยละ 80-
100 ของหมู่บ้าน/ชุมชน ทั้งหมด  ได้ 5 คะแนน 

10. กลุ่มเป้าหมาย  หมู่บ้าน/ชุมชน  ทั้งหมด 

11. แหล่งข้อมูล  รายงานจัดประชุมประชาคมในหมู่บ้านมีข้อตกลง  / มีป้ายติดไว้มองเห็นชัดเจน 
12. วิธีการจัดเก็บข้อมูล  
 

Cup รายงาน ผลการจัดท าประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน  มีภาพถ่ายป้ายประชาคม 
แต่ละหมู่บ้าน/ชุมชน  และรง.ตามแบบรายงานประชาคม ให้ สนง.สสจ.รับทราบรวบรวม
ข้อมูล / การสุ่มประเมินของจังหวัด (ส่ง รายงานจังหวัดตามแบบฟอร์ม ภายใน 15 
มิถุนายน 2562 ) 

13.ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด/ 
ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประ
ประสานตัวช้ีวัด  
  
 

นายพิโน๊ส   อมรวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  สสอ.หัวตะพาน 
โทรศัพท์ 090-1931314       E-mail : PINOSEAMORNWONG@GMAIL.COM 
นายธีระศักดิ์  รัตนเทวเนตร  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการรพ.หัวตะพาน 
โทรศัพท์ 086-6515424       E-mail : theerasak_ratana@yahoo.com 
นางประเสริฐ ฤาไชย  เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
โทรศัพท์ 084-4106123       E-mail : Prasert_2506@gmail.com 

 
9. อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกระดับอ าเภอ ไม่เกิน 45 ต่อแสนประชากร 

1.ชื่อตัวชี้วัด  อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกระดับอ าเภอ ไม่เกิน 45 ต่อแสนประชากร 
2. หน่วยวัด  ต่อแสนประชากร 
3. น้ าหนัก  0.5 
4. ค าอธิบายตัวชี้วัด  
 

โรคไข้เลือดออก หมายถึง โรคท่ีวินิจฉัยตามเกณฑ์ทางคลินิก และ/ หรือ มีผลตามเกณฑ์
ทางห้องปฏิบัติการว่าด้วยไข้เลือดออกทุกกลุ่มอาการ (DF,DHF และ DSS) โดยใช้รหัสโรค
ตามรายงาน 506 รหัส 26,27 และ 66    

5. สูตรการค านวณ 
   ผลงาน 

          =         จ านวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก x 100,000 
                                  จ านวนประชาชนกลางปี                 

6. เป้าหมายความส าเร็จ  อัตราป่วยไม่เกิน 45 ต่อแสนประชากร 
7. ระยะเวลาการประเมิน 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 
8. เกณฑ์การประเมิน :  
     ติดตามข้อมูลใน รง.506 ทุกเดือน 
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รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
< 10% < 20% < 40% < 45% 

 
9.เกณฑ์การให้คะแนน  
 

เกณฑ์การให้คะแนน ตัวชี้วัด ดังนี้  
1. อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกต่อแสนประชากร < 45 ต่อแสนประชากร ได้ 5 คะแนน  
2. อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกต่อแสนประชากร ≥  50 – 55  ได้ 4 คะแนน  
3. อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกต่อแสนประชากร ≥  56 – 59  ได้ 3 คะแนน  
4. อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกต่อแสนประชากร ≥ 60 – 65  ได้ 2 คะแนน  
5. อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกต่อแสนประชากร ≥ 66   ได้ 1 คะแนน 

10. กลุ่มเป้าหมาย ใช้ข้อมูลอัตราป่วยต่อแสนประชากร ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 

11. แหล่งข้อมูล  รายงาน 506  
12 วิธีการจัดเก็บข้อมูล  
 

รวบรวมข้อมูลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจาก รง.506 แล้วน าไปหาอัตราป่วยโรคไข้เลือดออก 
ต่อแสนประชากร / 2 ครั้งต่อปี ทุก 6 เดือน 

13.ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด/ 
ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประ
ประสานตัวช้ีวัด  
  
 

นายพิโน๊ส   อมรวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  สสอ.หัวตะพาน 
โทรศัพท์ 090-1931314       E-mail : PINOSEAMORNWONG@GMAIL.COM 
นายธีระศักดิ์  รัตนเทวเนตร  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการรพ.หัวตะพาน 
โทรศัพท์ 086-6515424       E-mail : theerasak_ratana@yahoo.com 
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10.  ไม่พบหมู่บ้าน/ชุมชน ที่เกิด Generationที่ 2   
1.ชื่อตัวชี้วัด  ไม่พบหมู่บ้าน/ชุมชน ที่เกิด Generationท่ี 2   
2. หน่วยวัด  ร้อยละ  
3. น้ าหนัก  0.5 

4. ค าอธิบายตัวชี้วัด  
 

1. หมู่บ้าน/ชุมชน หมายถึง หมู่บ้าน/ชุมชน ในแต่ละอ าเภอ  
2. เกิด Generationท่ี 2  ของโรคไข้เลือดออก หมายถึง  ยังพบผู้ป่วยมีวันเริ่มป่วยหลัง 
28 วัน นับจากผู้ป่วยรายแรก 

5. สูตรการค านวณ 
        ผลงาน 

จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชน ที่พบผู้ป่วยโรคไข้เลือกออก เกิด Generationท่ี 2  × 100 
                                จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชน ทั้งหมด   

6. เป้าหมายความส าเร็จ  ไม่พบหมู่บ้าน/ชุมชน ที่เกิด Generationท่ี 2   
7. ระยะเวลาการประเมิน ปีละ 2 ครั้ง 
8. เกณฑ์การประเมิน :  
รายงานการสุ่มประเมิน ทุก 6 เดือน   

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
> 90 % > 90 % > 90 % > 90 % 
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9.เกณฑ์การให้คะแนน  
 

ต าบล/รพ.สต.PCU รัตนวารี ไม่พบหมู่บ้าน/ชุมชน ที่เกิด Generationท่ี 2   
1. จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชน ที่พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ที่เกิด Generationท่ี 2  เกินร้อย
ละ 1.5  ของหมู่บ้าน/ชุมชน ทั้งหมด ได ้1 คะแนน 
2. จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชน ที่พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ที่เกิด Generationท่ี 2 ไม่เกินร้อย
ละ 1.5 ของหมู่บ้าน/ชุมชน ทั้งหมด  ได้ 2 คะแนน 
3. จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชน ที่พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ที่เกิด Generationท่ี 2 ไม่เกินร้อย
ละ 1  ของหมู่บ้าน/ชุมชน ทั้งหมด  ได้ 3 คะแนน  
4. จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชน ที่พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ที่เกิด Generationท่ี 2 ไม่เกินร้อย
ละ 0.5 ของหมู่บ้าน/ชุมชน ทั้งหมด  ได้ 4 คะแนน  
5. จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชน ไมพ่บผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ที่เกิด Generationท่ี 2 ทั้งหมด  
ได้ 5 คะแนน 

10. กลุ่มเป้าหมาย  หมู่บ้าน/ชุมชน  ทั้งหมด 

11. แหล่งข้อมูล  ใช้ข้อมูลอัตราป่วยต่อแสนประชากร ตั้งแต ่1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 
12. วิธีการจัดเก็บข้อมูล   รวบรวมข้อมูลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจาก รง.506 
13.ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด/ 
ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประ
ประสานตัวช้ีวัด  
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ตัวช้ีวัดที่ 2 : ระดับความส าเร็จของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) 
หมวด Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) 
แผนที่ 6.การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการที่ 2.โครงการป้องกันและควบคุมการด้ือยาต้านจุลชีพและการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล 
ระดับการ
แสดงผล 

อ าเภอ 

ชื่อตัวชี้วัด ระดับความส าเร็จของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) 
ค านิยาม 1. การประเมินโรงพยาบาลใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) เป็นการประเมินโรงพยาบาล/เครือข่ายบริการสุขภาพระดับอ าเภอ ซึ่ง

ประกอบด้วยเกณฑ์การประเมิน RDU1 และRDU2 
- RDU 1 หมายถึง โรงพยาบาลแม่ข่าย (โรงพยาบาลหัวตะพาน) เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอยา่งสมเหตุผล ตามเกณฑเ์ป้าหมาย 
- RDU 2 หมายถึง  หน่วยบริการลูกข่าย (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล/หน่วยบริการปฐมภูมิ) มีการส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่าง
รับผิดชอบ ใน 2 โรค ตามเกณฑ์เป้าหมาย 
- หมู่บ้าน RDU ต้นแบบ หมายถึง หมู่บ้านที่มีกิจกรรมการด าเนินงานส่งเสริมการใช้ยาอย่าสมเหตุผล เช่น กิจกรรมรณรงค์เสียง
ตามสาย หรืออ่ืนๆ และร้านช าในหมู่บ้านเป็นร้านช าปลอดยาปฏิชีวนะ ร้อยละ 100 
ระดับการพัฒนาสู่การเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) มี 3 ระดับ ดังนี้ 
1.1 RDU ขั้นที่ 1 หมายถึง การด าเนินการผ่านเง่ือนไขต่อไปนี้ 
RDU 1 (โรงพยาบาล) RDU 2 (รพ.สต.และหน่วยบริการปฐมภูมิใน 

CUP) 
โรงพยาบาลผ่านเง่ือนไขต่อไปนี้ 
1.อัตราการสั่งใช้ยาในบัญชียาหลกัแห่งชาติผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 
2.การด าเนินงานของ PTC ผ่านเกณฑ์ระดับ 3 
3.รายการยาที่ควรพิจารณาตัดออก 8 รายการ ซึ่งยังคงมีอยู่ในบัญชรีายการยาของ
โรงพยาบาลไมเ่กิน 1 รายการ 
4.จัดท าฉลากยามาตรฐาน ผ่านเกณฑ์ระดับ 3 
5.การส่งเสริมจริยธรรมในการจัดซื้อจัดหายาและการส่งเสรมิการขายยา ผ่าน
ระดับ 3 

Output 
1.จ านวนรพ.สต.ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของ รพ.
สต.ทั้งหมดในเครือข่ายระดับอ าเภอท่ีมีอัตราการ
ใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มโรคตดิเช้ือทางเดินหายใจ
ส่วนบนและโรคอุจาระร่วงเฉียบพลันผ่านเกณฑ์
เป้าหมายทั้ง 2 โรค 
2.มีรายชื่อหมู่บ้าน RDU ต้นแบบ รพ.สต.ละ 1 
หมู่บ้าน 

และในการผ่านเกณฑ์ประเมิน RDU ขั้น 1 รพ.จะต้องมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน RDU และ AMR ทั้งในระดับโรงพยาบาลและ

ระดับ CUP + คณะท างาน/คณะกรรมการสารสนเทศด้าน RDU และ AMR  
1.2 RDU ขั้นที่ 2 หมายถึง การด าเนินการผ่านเง่ือนไขต่อไปนี้ 
RDU 1 RDU 2 
โรงพยาบาลผ่านเง่ือนไขต่อไปนี้ 
1.ผลการด าเนินงานของตัวช้ีวัด จ านวน 5 ตัวช้ีวัดตาม RDU ขั้นที่ 1 
2.อัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน โรคอุจาระร่วง
เฉียบพลัน แผลสด อุบัติเหตุ และสตรคีลอดปกติครบก าหนดคลอดทางช่องคลอด 
ผ่านเกณฑ์ทั้ง 4 ตัวช้ีวัด 
3.การใช้ยา NSAIDs ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระดับ 3 ข้ึนไป ไม่เกินร้อยละ 10 
4.การใช้ยา glibenclamide ในผูป้่วยสูงอายุ หรือไตท างานบกพร่อง ไม่เกินร้อย
ละ 5 
12.การไม่ใช้ยาที่ใช้ในสตรตีั้งครรภ์ ได้แก่ Wafarin*,statins,ergot (*ยกเว้นกรณี
ใส่ mechanical heart valve) 

Output 
1.จ านวน รพ.สต.ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของ 
รพ.สต.ทั้งหมดในเครือข่ายระดับอ าเภอท่ีมีอัตรา
การใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มโรคติดเช้ือทางเดิน
หายใจส่วนบนและโรคอุจาระร่วงเฉียบพลันผ่าน
เกณฑ์เป้าหมายทั้ง 2 โรค 
2.มีการด าเนินงานหมู่บ้าน RDU ต้นแบบ ร้อย
ละ 50 ของรพ.สต.ทั้งหมด 

และในการผ่านเกณฑ์ประเมิน RDU ขั้น 2 รพ.จะต้องมีการด าเนินการตามระบบจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการทั้ง 5 กิจกรรม 

โดยแบ่งการประเมิน AMR ออกเป็น 2 ระดับคือ  
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                               ระดับ รพช.ผ่านเกณฑ์ในระดับ 2 (basic) ถือว่าผ่าน  
                   ระดับ รพท.ผ่านเกณฑ์ระดับ 3 (Intermediate) ถือว่าผ่าน 

1.3 RDU ขั้นที่ 3 หมายถึง การด าเนินการผ่านเง่ือนไขต่อไปนี้ 
RDU 1 RDU 2 
โรงพยาบาลผ่านเง่ือนไขต่อไปนี้ 
1.ตัวช้ีวัด RDU ผ่านเกณฑ์ทั้ง 18 ตัวช้ีวัด 
2.มีการรายงานผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดอย่างครบถ้วนสม่ าเสมอทุกไตรมาส 
 

Output 
1.จ านวนรพ.สต./หน่วยบริการปฐมภูมิทุกแห่ง
ในเครือข่ายระดับอ าเภอที่มีอัตราการใช้ยา
ปฏิชีวนะในกลุ่มโรคตดิเช้ือทางเดนิหายใจ
ส่วนบนและโรคอุจาระร่วงเฉียบพลัน ผ่านเกณฑ์
เป้าหมายทั้ง 2 โรค ร้อยละ 100  
2.มีการด าเนินงานหมู่บ้าน RDU ต้นแบบ ร้อย
ละ 100 ของรพ.สต.ทั้งหมด 

 และ 
- มีกิจกรรมด าเนินการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล โดยมีหมู่บ้าน RDU ต้นแบบ รพ.สต.ละ 1 แห่ง โดยมีเป้าหมายครอบคลุม 
รพ.สต. ร้อยละ 100 
- ให้มีกิจกรรมการด าเนินการรณรงค์ RDU ในโรงเรียน รพ.สต.ละ 1 โรงเรียน ในรพ.สต.ทุกแห่ง 

เกณฑ์เป้าหมาย 
                  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตผุล ซึ่งเป็นแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาท่ี 15 ได้ก าหนดบริการทีส่ าคญั 
เพื่อส่งมอบให้กับประชาชน (Service Delivery) 2 มีเป้าหมายที่จะต้องพัฒนา ดังนี ้
เป้าหมายการด าเนินการ ภายในระยะเวลา ปี 2562 
1.โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล   RDU1 ขั้น 3   และ   RDU 2  ผ่านเกณฑ์เป้าหมายท้ัง 2 โรค ร้อยละ 100  
2.การด าเนินการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชน   มีกิจกรรมด าเนินการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล โดยมีหมู่บ้าน RDU         
ต้นแบบ รพ.สต.ละ 1 แห่ง โดยมีเป้าหมายครอบคลุม รพ.สต. ร้อยละ 100 
3.การด าเนินการระบบจัดการการด้ือยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ (Integrated AMR Management System) 
  รพ.มีการด าเนินการตามระบบจัดการการด้ือยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการทั้ง 5 กิจกรรม โดยผ่านเกณฑ์ในระดับ 2 (basic AMR) 
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้เกิดความคุ้มคา่และปลอดภัยในการใช้ยา (RDU) 

2. เพื่อลดการเกดิเช้ือดื้อยาและลดการป่วยจากเชื้อดื้อยา (AMR) 
3. เพื่อส่งเสรมิใช้ยาอย่างปลอดภยัในชุมชน (RDU in community) 

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

RDU : โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และหน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่ายระดับอ าเภอ  
1.โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งในจังหวัดอ านาจเจรญิ  (RDU1) 
2.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลและหน่วยบริการปฐมภูมิทุกแห่งในจังหวัดอ านาจเจรญิ (RDU 2)  
ยาปลอดภัยในชุมชน : โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบลทกุแห่ง 

วิธีการจัดเก็บข้อมลู รายงาน  
แหล่งข้อมลู ข้อมูลจากโรงพยาบาลชุมชน และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่งในอ าเภอหัวตะพาน 
รายการข้อมูล 1 A1 = จ านวนโรงพยาบาลโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบลที่ผ่าน RDU 2 ข้ัน 1 

A2 = จ านวนโรงพยาบาลโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบลที่ผ่าน RDU 2 ข้ัน 2 
A3 = จ านวนโรงพยาบาลโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบลที่ผ่าน RDU 2 ข้ัน 3  

รายการข้อมูล 2 B = จ านวนโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต าบลทั้งหมด 
สูตรค านวณตัวชี้วัด RDU 1 : โรงพยาบาลแม่ข่ายค านวณตามสูตรค านวณรายตัวช้ีวัด 

RDU 2 : (A/B) x 100 
AMR : โรงพยาบาลทุกแห่งมีการด าเนินการ  
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ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส1-ไตรมาส 4   
การก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินการ  : 
ปี 2562 :  

 รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
RDU 1  
(โรงพยาบาลแม่ข่าย) 

ผ่านเกณฑ์ RDU ขั้น 2 ผ่านเกณฑ์ RDU ขั้น 3 ผ่านเกณฑ์ RDU ขั้น 3 ผ่านเกณฑ์ RDU ขั้น 3 

RDU 2 (หน่วย
บริการลูกข่าย /   
รพ.สต.) 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

ระดับโรงพยาบาล (ส าหรับการประเมิน Ranking) 
ระดับท่ี 1 ผ่านเกณฑ์ RDU 1 ขั้น 1 ( 8 กิจกรรม) ผ่าน RDU 2 ร้อยละ 60 
ระดับท่ี 2 ผ่านเกณฑ์ RDU 1 ขั้น 1 ( 8 กิจกรรม) ผ่าน RDU 2 ร้อยละ 100 
ระดับท่ี 3 ผ่านเกณฑ์ RDU 1 ขั้น 2 ( 12 กิจกรรม) ผ่าน RDU 2 รอ้ยละ 60 
ระดับท่ี 4 ผ่านเกณฑ์ RDU 1 ขั้น 2 ( 12 กิจกรรม) ผ่าน RDU 2 รอ้ยละ 100 
ระดับท่ี 5 ผ่านเกณฑ์ RDU 1 ขั้น 3 ( 12 กิจกรรม) ผ่าน RDU 2 รอ้ยละ 100 
ส าหรับตัวชีว้ัดสมัครใจ : ให้มีกิจกรรมการด าเนินการรณรงค์ RDU ในโรงเรียน รพ.สต.ละ 1 โรงเรียน ในรพ.สต.ทุกแห่ง  
วิธีการประเมินผล :  การรายงาน และการวเิคราะห์เปรยีบเทียบผล 
เอกสารสนับสนุน :  รายงานตัวช้ีวัดเพื่อประเมินระดับการพัฒนาสู่การเป็นหน่วยบริการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล  ไตรมาส 1-4 
รายละเอียดข้อมูล
พ้ืนฐาน Baseline 

data 
หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2559 2560 2561 
RDU 1  
ข้อมูลไตรมาส 
4 /2560 

ร้อยละ ขั้น 1  
 

ขั้น 1 
  

ขั้น 1  
 

RDU 2 ร้อยละ - - 54.54 

การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตสุมผล (RDU) 

ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 1. ภญ.จันทภรณ์  โสมอินทร์         เภสัชกรช านาญการ            086-584-5338 
2. ภญ.นิตยา      ปฏิกานัง           เภสัชกรช านาญการ            088-594-7879 

หน่วยงานประมวลผล
และจัดท าข้อมูล 

โรงพยาบาลหัวตะพาน/ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหัวตะพาน/รพ.สต.ทุกแห่งในอ าเภอหัวตะพาน 

ผู้รับผิดชอบการ
รายงานผลการ
ด าเนินการ 

1. ภญ.จันทภรณ์  โสมอินทร์         เภสัชกรช านาญการ            086-584-5338    Email : j_somin@hotmail.com 
2. ภญ.นิตยา      ปฏิกานัง           เภสัชกรช านาญการ            088-594-7879    Email : n_pansee@hotmail.com 
กลุ่มงานคุม้ครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข โรงพยาบาลหัวตะพาน    045-469-123 ต่อ114 

mailto:j_somin@hotmail.com
mailto:j_somin@hotmail.com
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ตัวช้ีวัดที่ 3 อัตราการเสียชีวิตในโรงพยาบาลของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด 
STEMI 

ค านิยาม ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ชนิด STEMI หมายถึง กล้ามเนื้อหัวใจที่ 
ขาดเลือดมาเลี้ยงจนเกิดการตายของกล้ามเนื้อ และมีคลื่นไฟฟ้าหัวใจผิดปกติชนิดเอสทียก 
 (ST Elevated Myocardial Infarction) ผู้ป่วยมีโอกาสเสียชีวิตสูง  

เกณฑ์เป้าหมาย ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 
ไม่เกินร้อยละ 20 ไม่เกินร้อยละ 20 ไม่เกินร้อยละ 20 

 
วัตถุประสงค์ 1.พัฒนาระบบบริการผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ชนิด STEMI  เข้าถึงบริการ

สาธารณสุขระดับF2 ให้ได้มาตรฐาน 
2.ป้องกัน ดูแลรักษา เพ่ือลดการตายของของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ชนิด 
STEMI อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.จัดระบบการส่งต่อผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ชนิด STEMI อย่างมีประสิทธิภาพ 

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ชนิด STEMI 
 ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน รหัส ICD10 (รหัส ICD-10 =I20-I29) 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล เมื่อมีผู้ป่วย STEMI และวิเคราะห์ข้อมูลโดยเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย
เฉียบพลันชนิด STEMI จังหวัดอ านาจเจริญ 

แหล่งข้อมูล 1.  แบบรายงานการดูแลผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI โรงพยาบาลหัว
ตะพาน 
2.จากข้อมูลเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI จังหวัด
อ านาจเจริญ ซึ่งรวบรวบโดยผู้รับผิดชอบเครือข่ายในโรงพยาบาลหัวตะพาน 

รายการข้อมูล 1 A =จ านวนผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน รหัส ICD10 (รหัส ICD-10 =I20-I29)ที่เสียชีวิตใน 
โรงพยาบาล 

รายการข้อมูล 2 B =จ านวนผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน (รหัส ICD-10 =I20-I29) ที่รับไว้หรือมา 
รักษาในโรงพยาบาล 

สูตรค านวณตัวชี้วัด   (A/B)  x 100 
ระยะเวลา
ประเมินผล 

ปีละ 1 ครั้ง และติดตามทุก 3 เดือน  

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

20 20 20 20 

 
 
 
ปี 
2562: 

Base 
line 
data 

หน่วยวัด 
ร้อยละ 

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

-  - -   



335 

 
 
 

ปี 2563: 
Base 
line 
data 

หน่วยวัด 
ร้อยละ 

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

-  - -   

ปี 2564: 
Base 
line 
data 

หน่วยวัด
ร้อยละ 

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

-  - -   

 

วิธีการประเมินผล  รายงานจากเวชระเบียนข้อมูล 
-จ านวนผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI ทั้งหมดท่ีรับไว้หรือมา 
รักษาในโรงพยาบาล 
-จ านวนผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI ที่รับไว้หรือมารักษาใน 
โรงพยาบาลและเสียชีวิตในโรงพยาบาล 

เอกสารสนับสนุน - แบบรายงานการตายแบบสอบสวนการตายผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด 
STEMI 
 - แบบรายงานเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI 
จังหวัดอ านาจเจริญ 

รายละเอียด 
ข้อมูลพื้นฐาน 
 

Baseline data หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ 
พ.ศ. 

2558 2559 2560 2561 
อัตราการเสียชีวิตใน
โรงพยาบาลของ
ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อ
หัวใจตาย 
เฉียบพลันชนิด 
STEMI 

ร้อยละ 28.57 18.75 20.0 25.0 

 
ผู้ให้ข้อมูลทาง
วิชาการ/ผู้
ประสานงานตัวช้ีวัด 

นางเพ็ญประภา ดวงจิตร์  โทรศัพท์ 045469169   โทรศัพท์มือถือ 0918323818                                               
โทรสาร -      E-mail: penprakator@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบการ
รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

นางเพ็ญประภา ดวงจิตร์  โทรศัพท์ 045469169   โทรศัพท์มือถือ 0918323818                                               
โทรสาร -      E-mail: penprakator@gmail.com 
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ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI ได้รับยาละลาย 
ลิ่มเลือด (Fibrinolytic drug) ภายใน 30 นาที 

ค านิยาม ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ชนิด STEMI หมายถึง กล้ามเนื้อหัวใจที่ 
ขาดเลือดมาเลี้ยงจนเกิดการตายของกล้ามเนื้อ และมีคลื่นไฟฟ้าหัวใจผิดปกติชนิดเอส 
ทียก (ST Elevated Myocardial Infarction) ผู้ป่วยมีโอกาสเสียชีวิตสูง  
Fibrinolytic drug หมายถึง ยาละลายหรือสลายลิ่มเลือด ชนิด Streptokinase ที่ให้ในผู้ป่วย
เป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด ST-segment elevation ภายใน 12 
ชั่วโมงหลังจากมีอาการเจ็บเค้นอกโดยไม่มีข้อห้าม หากสามารถให้ได้ภายในเวลา 30 นาที
หลังจากผู้ป่วยมาถึงโรงพยาบาล จะได้ผลดีต่อการที่หลอดเลือดหัวใจถูกเปิด (reperfusion) 

เกณฑ์เป้าหมาย 

 

ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 
มากกว่าร้อยละ 50 มากกว่าร้อยละ 50 มากกว่าร้อยละ 50 

วัตถุประสงค์ 1.ผู้ป่วย STEMI เข้าถึงบริการและมีการเพ่ิมศักยภาพของโรงพยาบาลระดับ F2  
2. ดูแลรักษาเพ่ือลดการตายของของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ชนิด STEMI อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ชนิด STEMI 
 ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน รหัส ICD10 (รหัส ICD-10 =I20-I29)  ที่ไม่มีข้อห้ามในการให้ 

Fibrinolytic drug  
วิธีการจัดเก็บข้อมูล เมื่อมีผู้ป่วย STEMI และวิเคราะห์ข้อมูลโดยเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย

เฉียบพลันชนิด STEMI จังหวัดอ านาจเจริญ 
แหล่งข้อมูล 1. แบบรายงานการดูแลผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI โรงพยาบาลหัว

ตะพาน 
2.จากข้อมูลเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI จังหวัด
อ านาจเจริญ ซึ่งรวบรวบโดยผู้รับผิดชอบเครือข่ายในโรงพยาบาลหัวตะพาน 

รายการข้อมูล 1 A =จ านวนผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน (รหัส ICD-10 =I20-I29) ที่รับไว้หรือมา 
รักษาในโรงพยาบาลที่ให้ Fibrinolytic drug ภายใน 30 นาที 

รายการข้อมูล 2 B =จ านวนผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน รหัส ICD10 (รหัส ICD-10 =I20-I29) ที่ได้รับ Fibrinolytic 
drug ในโรงพยาบาลทั้งหมด 

สูตรค านวณตัวชี้วัด   (A/B)  x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ปีละ 1 ครั้ง และติดตามทุก 3 เดือน  
เกณฑ์การประเมิน : 
 
 
 
 
 
 
 

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

≥50 ≥50 ≥50 ≥50 
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ปี 2562: 

ปี 2563: 

ปี 2564: 
 

Base 
line 
data 

หน่วยวัด 
ร้อยละ 

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

-  - -   

Base 
line 
data 

หน่วยวัด 
ร้อยละ 

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

-  - -   

Base 
line 
data 

หน่วยวัด
ร้อยละ 

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

-  - -   

วิธีการประเมินผล  รายงานจากเวชระเบียนข้อมูล 
-จ านวนผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI ทั้งหมดท่ีรับไว้หรือมา 
รักษาในโรงพยาบาลได้รับยาละลายลิ่มเลือด 
- จ านวนผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI ทั้งหมดท่ีรับไว้หรือมา 
รักษาในโรงพยาบาลและได้รับยาละลายลิ่มเลือดภายใน 30 นาที 

เอกสารสนับสนุน - แบบรายงานการดูแลผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI 
 - แบบรายงานเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI 
จังหวัดอ านาจเจริญ 

รายละเอียด 
ข้อมูลพื้นฐาน 
 

Baseline data หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 2559 2560 2561 

ร้อยละผู้ป่วยโรค
กล้ามเนื้อหัวใจตาย
เฉียบพลันชนิด STEMI 
ได้รับยาละลาย 
ลิ่มเลือด (Fibrinolytic 
drug) ภายใน 30 นาท ี

ร้อยละ 0 0 28.57 66.66 

 
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้
ประสานงานตัวช้ีวัด 

นางเพ็ญประภา ดวงจิตร์  โทรศัพท์ 045469169   โทรศัพท์มือถือ 0918323818                                               
โทรสาร -      E-mail: penprakator@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบการรายงาน
ผลการด าเนินงาน 

นางเพ็ญประภา ดวงจิตร์  โทรศัพท์ 045469169   โทรศัพท์มือถือ 0918323818                                               
โทรสาร -      E-mail: penprakator@gmail.com 
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ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI ได้รับการเยี่ยมบ้านภายใน 2 
สัปดาห์ 

ค านิยาม ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ชนิด STEMI หมายถึง กล้ามเนื้อหัวใจที่ 
ขาดเลือดมาเลี้ยงจนเกิดการตายของกล้ามเนื้อ และมีคลื่นไฟฟ้าหัวใจผิดปกติชนิดเอส 
ทียก (ST Elevated Myocardial Infarction) ผู้ป่วยมีโอกาสเสียชีวิตสูง  
การเยี่ยมบ้าน หมายถึง การจัดบริการเต็มรูปแบบที่เหมาะสมส าหรับผู้ป่วยผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อ
หัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI และครอบครัว รายหนึ่ง ๆ โดยเริ่มตั้งแต่การประเมินสภาพ
ผู้ป่วยที่บ้าน  การประสานงานกับทีมรักษา ใช้กระบวนการสงเสริมการดูแลผู้ป่วยภายหลังการ
จ าหน่าย เป็นความร่วมมือระหว่างทีมสุขภาพ ผู้ป่วยและครอบครัว ชุมชนเพ่ือฟ้ืนฟูสภาพและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดภาวะแทรกซ้อน ซึ่งเป็นกรณีเร่งด่วนส าหรับผู้ป่วยผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อ
หัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI ที่ตองไดรับการดูแลอย่างต่อเนื่องที่บ้าน เนื่องจากมีปญหา
สุขภาพที่ซบัซ้อน 

เกณฑ์เป้าหมาย 

 

ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 
มากกว่าร้อยละ 85 มากกว่าร้อยละ 85 มากกว่าร้อยละ 85 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้ป่วยและครอบครัวผู้ป่วยผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMIได้รับ
การดูแลต่อเนื่องที่สอดคล้องปัญหาสุขภาพ  

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ชนิด STEMI 
 ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน รหัส ICD10 (รหัส ICD-10 =I20-I29)  ที่ได้รับการจ าหน่ายออกจาก

โรงพยาบาลอ านาจเจริญและโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล เมื่อมีผู้ป่วย STEMI และวิเคราะห์ข้อมูลโดยเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย

เฉียบพลันชนิด STEMI จังหวัดอ านาจเจริญ 
แหล่งข้อมูล 1. แบบรายงานการดูแลผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI โรงพยาบาลหัว

ตะพาน 
2. รายงานการส่งกลับผู้ป่วยSTEMI  (refer back) ของเครือข่าย COC 
2.จากข้อมูลเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI จังหวัด
อ านาจเจริญ ซึ่งรวบรวบโดยผู้รับผิดชอบเครือข่ายในโรงพยาบาลหัวตะพาน 

รายการข้อมูล 1 A =จ านวนผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน (รหัส ICD-10 =I20-I29) ผู้ป่วยSTEMIที่ถูกส่งกลับ  (refer 
back) จากโรงพยาบาลแม่ข่าย 

รายการข้อมูล 2 B =จ านวนผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน รหัส ICD10 (รหัส ICD-10 =I20-I29) ผู้ป่วยSTEMIที่ถูก
ส่งกลับ  (refer back) จากโรงพยาบาลแม่ข่ายที่ได้รับการเยี่ยมบ้านภายใน 2 สัปดาห์ 

สูตรค านวณตัวชี้วัด   (A/B)  x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ปีละ 1 ครั้ง และติดตามทุก 3 เดือน  
เกณฑ์การประเมิน : 
 
 
 
 

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

≥85 ≥85 ≥85 ≥85 
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ปี 2562: 

ปี 2563: 

ปี 2564: 
 

Base 
line 
data 

หน่วยวัด 
ร้อยละ 

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

-  - -   

Base 
line 
data 

หน่วยวัด 
ร้อยละ 

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

-  - -   

Base 
line 
data 

หน่วยวัด
ร้อยละ 

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

-  - -   

วิธีการประเมินผล  รายงานจากเวชระเบียนข้อมูล THAI COC 
-จ านวนผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI ทั้งหมดที่ผู้ป่วยSTEMIที่ถูก
ส่งกลับ  (refer back) จากโรงพยาบาลแม่ข่าย 
- จ านวนผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI ทั้งหมดผู้ป่วยSTEMIที่ถูก
ส่งกลับ  (refer back) จากโรงพยาบาลแม่ข่ายที่ได้รับการเยี่ยมบ้านภายใน 2 สัปดาห์ 

เอกสารสนับสนุน - แบบรายงานการดูแลผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI 
 - แบบรายงานเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI 
จังหวัดอ านาจเจริญ 
-รายงานจากเวชระเบียนข้อมูล THAI COC 

รายละเอียด 
ข้อมูลพื้นฐาน 
 

Baseline data หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 2559 2560 2561 

ร้อยละผู้ป่วยโรค
กล้ามเนื้อหัวใจตาย
เฉียบพลันชนิด STEMI 
ได้รับการเยี่ยมบา้น
ภายใน 2 สัปดาห ์

ร้อยละ 0 23.0 72.2 80 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้
ประสานงานตัวช้ีวัด 

นางเพ็ญประภา ดวงจิตร์  โทรศัพท์ 045469169   โทรศัพท์มือถือ 0918323818                                               
โทรสาร -      E-mail: penprakator@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบการรายงาน
ผลการด าเนินงาน 

นางเพ็ญประภา ดวงจิตร์  โทรศัพท์ 045469169   โทรศัพท์มือถือ 0918323818                                               
โทรสาร -      E-mail: penprakator@gmail.com 
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ตัวช้ีวัดที่ 4 : ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยส่ิงแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN 
                 Hospital 

หมวด Promotion, Prevention & Protection Excellence  
(ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ) 

แผนที่ 4. การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
โครงการที่ 1. โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม  
ระดับการแสดงผล จังหวัด/เขต/ประเทศ 
ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN 

Hospital 
ค านิยาม โรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์  GREEN & CLEAN Hospital 

หมายถึง โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (รพศ. รพช. รพท. และรพ.สังกัดกรม
วิชาการ) ด าเนินงานตามเกณฑ์ ดังนี้ 
ระดับพ้ืนฐาน 

ขั้นตอนที่ 1 การสร้างกระบวนการพัฒนา 

1. มีการก าหนดนโยบาย  จัดท าแผนการขับเคลื่อน พัฒนาศักยภาพ และสร้างกระบวนการสื่อสาร
ให้เกิดการพัฒนาดา้นอนามัยสิ่งแวดล้อม GREEN & CLEAN hospital อย่างมีส่วนร่วมของคนในองค์กร 

ขั้นตอนที่ 2 จัดกจิกรรม GREEN 

G: GARBAGE 2. มีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อตามกฎหมาย กฎกระทรวงว่าด้วยการก าจัด
มูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 

3. มีการคัดแยกมูลฝอยท่ัวไป คือ มูลฝอยรีไซเคลิ มูลฝอยอินทรีย์             
มูลฝอยอื่นๆ ไปยังท่ีพักรวมมูลฝอยอย่างถูกสุขลักษณะ 

R: RESTROOM 4 มีการพัฒนาส้วมมาตรฐานสะอาด เพียงพอ และปลอดภัยที่อาคาร    
ผู้ป่วยนอก 

E: ENERGY 5. มีมาตรการประหยัดพลังงานท่ีเป็นรูปธรรมเกิดการปฏิบตัิตามมาตรการที่
ก าหนดร่วมกันท้ังองค์กร 

E: ENVIRONMENT 6. มีการจัดสิ่งแวดล้อมท่ัวไปท้ังภายในและภายนอกอาคาร  โดยเพิ่มพื้นที่สี
เขียวและพื้นที่พักผ่อนท่ีสร้างความรู้สึกผ่อนคลายสอดคล้องกับชีวิตและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นส าหรับผู้ป่วยรวมทั้งผู้มารับริการ 

7. มีการส่งเสริมกจิกรรมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดีแบบองค์รวม ไดแ้ก่ 
กิจกรรมทางกาย (Physical activity)   กิจกรรมให้ค าปรึกษา       ด้านสุขภาพ
ขณะรอรับบริการของผู้ป่วยและญาต ิ

N: NUTRITION 8. สถานท่ีประกอบอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาลไดม้าตรฐานสุขาภิบาล
อาหารของกรมอนามัยในระดับดมีาก 
9. ร้อยละ 100 ของร้านอาหารในโรงพยาบาลไดม้าตรฐานสุขาภิบาลอาหาร
ของกรมอนามัย 

10. จัดให้มีบริการน้ าดื่มสะอาดที่อาคารผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน 

ระดับดี 
 11. มีการจัดการมูลฝอยครบทุกประเภทถูกสุขลักษณะ 

12. มีการพัฒนาส้วมมาตรฐานสะอาด เพียงพอ และปลอดภัย (HAS)          
ที่อาคารผู้ป่วยใน (IPD) 
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ระดับดีมาก 
 13. มีการส่งเสริมให้เกดินวัตกรรม GREEN โดยการน าไปใช้ประโยชน์และเกดิ

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายโรงพยาบาลและชุมชน 

14. สร้างเครือข่ายการพัฒนา GREEN ลงสู่ชุมชนเพื่อให้เกิด GREEN Community 

ระดับดีมาก Plus 

 
15. โรงพยาบาลมีการด าเนินงานนโยบายโรงพยาบาลอาหารปลอดภยั
ร่วมกับภาคเีครือข่ายในพ้ืนท่ี 

 
16. โรงพยาบาลผ่านมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรม
สิ่งแวดล้อม ระดับเริ่มต้นพัฒนาขึน้ไป 

 

เกณฑ์เป้าหมาย :  รพช. และ รพ.สต. 
 

ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ  64 
1. รพ.สต.ผ่านเกณฑ์ฯ     
ระดับดี ร้อยละ 60 
2. โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ 
ระดับดีมาก Plus  1 แห่ง 

1. รพ.สต.ผ่านเกณฑ์ระดับดี
มากขึ้นไป ร้อยละ 40 
2.โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ
ระดับดีมาก Plus 1 แห่ง 

1. รพ.สต.ผ่านเกณฑ์ฯระดับดี
มากขึ้นไป ร้อยละ 60 
2. โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ
ระดับดีมาก Plus 1 แห่ง 

วัตถุประสงค์  เพ่ือส่งเสริมให้โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม 
ได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital   

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (รพศ. รพท. รพช. และรพ.สังกัดกรมวิชาการ) 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1. รพ.สต.ทุกแห่งประเมินตนเองและบันทึกข้อมูลในแบบรายงานผลการด าเนินงาน       

ส่งให้โรงพยาบาล 
2. โรงพยาบาลประเมินตนเองและบันทึกข้อมูลในแบบรายงานผลการด าเนินงาน      ส่งให้
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

แหล่งข้อมูล รพ.สต. ทุกแห่งในอ าเภอหัวตะพาน และ โรงพยาบาลหัวตะพาน 
รายการข้อมูล 1 A1  =  จ านวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ด าเนินกิจกรรม GREEN & CLEAN 

ผ่านเกณฑ์ระดับพ้ืนฐาน 
A2  =  จ านวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ด าเนินกิจกรรม GREEN & CLEAN 
ผ่านเกณฑ์ระดับดี 
A3  =  จ านวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ด าเนินกิจกรรม GREEN & CLEAN 
ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก 
A4 =  จ านวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ด าเนินกิจกรรม GREEN & CLEAN 
ผ่านเกณฑ์ระดับดีมากPlus 

รายการข้อมูล 2 B  =  จ านวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมด 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  ((A1+A2+A3+A4)/B) X 100  =  ร้อยละโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ด าเนิน 

     กิจกรรม GREEN & CLEAN ผ่านเกณฑ์ระดับพ้ืนฐาน 
    ขึ้นไป 
((A2+A3+A4)/B) X 100       =  ร้อยละโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ด าเนิน 
    กิจกรรม GREEN & CLEAN ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป 
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((A3+A4)/B) X 100            =  ร้อยละโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ด าเนิน 
    กิจกรรม GREEN & CLEAN ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก 
    ขึ้นไป 
(A4/B) X 100                   =  ร้อยละโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ด าเนิน 
    กิจกรรม GREEN & CLEAN ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก 
    Plus 

ระยะเวลารายงาน ไตรมาส 1 2 3 และ 4 
เกณฑ์การประเมิน :  
ปี 2562: 

ปี 2563: 

ปี 2564: 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
โรงพยาบาลมีแผนในการ
ขับเคลื่อน และประเมิน   
(Re-accreditation) 
โรงพยาบาล GREEN & 
CLEAN Hospital 

1. โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ 
ระดับพ้ืนฐานขึ้นไป 
ร้อยละ 100 
2. โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ 
ระดับดีข้ึนไป ร้อยละ 80 

โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ 
ระดับดีข้ึนไป ร้อยละ 85 

1. โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์
ฯ ระดับดีมากข้ึนไป 
ร้อยละ 40 

2. โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์
ฯ ระดับดีมาก Plus 1 
แห่ง 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
โรงพยาบาลมีแผนในการ
ขับเคลื่อน และประเมิน 
(Re-accreditation) 
โรงพยาบาล GREEN & 
CLEAN Hospital 

โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ 
ระดับดีข้ึนไป ร้อยละ 90 

โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ 
ระดับดีข้ึนไป ร้อยละ 100 

1. โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์
ระดับดีมากข้ึนไป ร้อย
ละ 60 

2.โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ
ระดับดีมาก Plus 1 แห่ง 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
โรงพยาบาลมีแผนในการ
ขับเคลื่อน และประเมิน 
(Re-accreditation) 
โรงพยาบาล GREEN & 
CLEAN Hospital 

โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ 
ระดับดีข้ึนไป ร้อยละ 100 

โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ 
ระดับดีมากข้ึนไปร้อยละ 
70 

1. โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์
ฯระดับดีมากข้ึนไป 
ร้อยละ 80 

2. โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์
ฯระดับดีมาก Plus 1 
แห่ง 

วิธีการประเมินผล :  1.โรงพยาบาลประเมินตนเองเพ่ือวางแผนพัฒนาโรงพยาบาล 
2.ทีมประเมินระดับจังหวัดท าการประเมินเพ่ือให้ค าแนะน าและรับรองโรงพยาบาลที่พัฒนา
อนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital  
3.ผลงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส  

เอกสารสนับสนุน :  1. คู่มือแนวทางการด าเนินงาน GREEN&CLEAN Hospital 
2. คู่มือแนวทางการจัดการมูลฝอย ส้วมและสิ่งปฏิกูลในโรงพยาบาล 
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3. คู่มือสถานบริการสาธารณสุขต้นแบบลดโลกร้อน 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน Baseline data หน่วย

วัด 
ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2559 2560 2561 
ไม่ได้รับการ

ประเมิน 
ร้อยละ - 0.63 0.00 

ไม่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ - 7.30 0.00 
ระดับพ้ืนฐาน ร้อยละ - 51.62 20.25 
ระดับดี ร้อยละ - 29.93 40.50 
ระดับดีมาก ร้อยละ - 10.53 39.25 
ระดับพ้ืนฐานขึ้นไป ร้อยละ - 92.08 100.00 

ข้อมูล ณ วันที่ 21 กันยายน 2561 
หมายเหตุ : เกณฑ์การประเมิน GREEN&CLEAN Hospital เริ่มใช้ในปี 2560 เป็นปีแรก 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ:  
1. นายธีรศักดิ์  รัตนเทวะเนตร             นักวิชาการสาธารณสขุช านาญการ  
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 045-469003 โทรศัพท์มือถือ : 0817256607 
    โทรสาร : 045-469075  E-mail :theerasak_ratana@yahoo.com 
2. นายพิโน๊ส   อมรวงศ์               นักวิชาการสาธารณสขุช านาญการ  
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 045-469019        โทรศัพท์มือถือ : 090-1931314 
    โทรสาร : 045-469019  E-mail : - 
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