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รายละเอียดประกอบตัวชี้วัดปีงบประมาณ 2566 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

ตัวช้ีวัด Key Results 

ลำดับ 
ตชว. 
MOU 

รายการตัวช้ีวัด 
กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

เกณฑ์/เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 

หน้า 
ระยะ 1 ปี 

(ปีงบฯ 2565) 
1 ร้อยละการก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายงบ

ค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบ
ลงทุน (ค่าเสื่อม) ของ คปสอ.ในสังกัด ปีงบ 2566 

พัฒนายุทธศาสตร์
สาธารณสุข 

ระดับ 5 
(ร้อยละ 100) 

นายชวกร  
อ่อนจันทร์ 

7 

2 ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีบริการการแพทย์
ทางไกลตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 

พัฒนายุทธศาสตร์
สาธารณสุข 

- รพ. มีการ
จัดบริการ
การแพทย์
ทางไกล  
ร้อยละ 100 
- ผู้รับบริการผ่าน
ระบบการแพทย์
ทางไกล  
≥ ร้อยละ 30 

นายธวัชชัย 
อรุณรัตน์  
นายบดินทร์ 
วงศ์สุวัฒน์ 

10 

3 ร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย มีดิจิทัลไอดี/เข้าถึง
ข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล และเข้าถึงระบบบริการ
สุขภาพแบบไร้รอยต่อ 

พัฒนายุทธศาสตร์
สาธารณสุข 

- บุคลากร
สาธารณสุข 
ร้อยละ 100 
- ประชาชน ≥
ร้อยละ 30 

นายธวัชชัย 
อรุณรัตน์  
นายบดินทร์ 
วงศ์สุวัฒน์ 

14 

4 คปสอ. มีการจัดทำงานวิจัยและพัฒนาให้
สอดคล้องกับปัญหาระดับอำเภอ 

พัฒนายุทธศาสตร์
สาธารณสุข 

ระดับ 5 
(อย่างน้อย  
1 เรื่อง) 

นายจิรพงษ์ 
แสงทอง 
นายวินิจ  
อินพรหม 

19 

5 ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัย
ป่วยโรคเบาหวาน และ/หรือ ความดันโลหิตสูง 

ควบคุมโรค 
ไม่ติดต่อ 
สุขภาพจิตและ 
ยาเสพติด 

 นางเอกอร 
สว่างนิพันธ์ 

 

 1) ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่ม
สงสัยป่วยโรคเบาหวาน 

≥ ร้อยละ 70  22 



2  

ลำดับ 
ตชว. 
MOU 

รายการตัวช้ีวัด 
กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

เกณฑ์/เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 

หน้า 
ระยะ 1 ปี 

(ปีงบฯ 2565) 

 2) ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่ม
สงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสงู 

 ≥ ร้อยละ 93  25 

6 อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ 
6.1 อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ 
 

ควบคุมโรค 
ไม่ติดต่อ 
สุขภาพจิตและ 
ยาเสพติด 

≥ ร้อยละ 80 นางอารี  
ชูสังข์ 

29 

 6.2 ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายเข้าถึงบริการ >= ร้อยละ 65   
 6.3 ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาทํา

ร้ายตัวเองซ้ำในระยะเวลา 1 ปี 
>= ร้อยละ 80   

7 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการ 
TO BE NUMBER ONE ระดับอำเภอ 

ควบคุมโรค 
ไม่ติดต่อ 
สุขภาพจิตและ 
ยาเสพติด 

≥ ร้อยละ 85 นางสาว 
จิราภรณ์ 
เทพหนู 

34 

8 รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป สูงดีสมสวนและ 
สวนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี 

ส่งเสริมสุขภาพ >= ร้อยละ 66 นางมานิตา 
เสรีย์
ประเสริฐ 

38 

9 ร้อยละของเด็กอายุ 6 – 14 ปี สูงดีสมส่วน ส่งเสริมสุขภาพ >= ร้อยละ 57 นาย 
ณรงค์ฤทธิ์ 
ชูเรือง 

44 

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

นายนพพร  
สมจิตต์ 

48 

11 ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป มีความรอบรู้ด้าน
สุขภาพ 

ส่งเสริมสุขภาพ >= ร้อยละ 70 นายวิชา 
สันติภาพ
ถาวร 

51 

12 ร้อยละของผู้สูงอายุมีแผนส่งเสริมสุขภาพดี 
(Wellness Plan) 

ส่งเสริมสุขภาพ >= ร้อยละ 50 นางสาว
ปวีณ์กร  
จินรัตน์ 

54 



3  

ลำดับ 
ตชว. 
MOU 

รายการตัวช้ีวัด 
กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

เกณฑ์/เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 

หน้า 
ระยะ 1 ปี 

(ปีงบฯ 2565) 

13 ระดับความสำเร็จในการจัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุ ใน
โรงพยาบาล 
  - ระดับ M2 ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์คุณภาพ 
  - ระดับต่ำกว่า M2 ผ่านระดับพื้นฐาน 

ส่งเสริมสุขภาพ >= ร้อยละ 
100 

นางสาว
ปวีณ์กร  
จินรัตน์ 

58 

14 ระดับความสำเร็จการพัฒนางานเภสัชกรรม
สนับสนุนระบบบริการสุขภาพ Service plan 
สนับสนุนระบบ Refer back 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข 

ระดับ 5 นางฐิติมา 
ทองสังข,์ 
นางสาว 
เอมจิตร   
สุขสกุล, 
นายธรรม
ฤทธิ์ ทัศศรี 

62 

15 ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนอำเภอ RPU 
(Rational health product district) จังหวัด
พัทลุง 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข 

ระดับ 5 นางสาว 
เอมจิตร   
สุขสกุล, 
นางฐิติมา 
ทองสังข์ 

65 

16 อัตรา (ร้อยละ) การใช้บริการสุขภาพช่องปาก
ของประชาชนในพื้นที่ 

กลุ่มงานทันต
สาธารณสุข 

> ร้อยละ 40 นฤพงศ์ 
ภักด/ี 
ชนิฏาภรณ์ 
สอนสังข์ 

69 

17 อัตรา (ร้อยละ)   การให้บริการตรวจสุขภาพช่อง
ปากและขัดทำความสะอาดฟันในหญิงตั้งครรภ์ 

กลุ่มงานทันต
สาธารณสุข 

> ร้อยละ 45 ชนิฎาภรณ์ 
สอนสังข/์ 
ลัดดาวัลย์ 
ช่วยสุด 

71 

18 ร้อยละของเด็กอายุ 0-2 ปี ได้รับการเคลือบ/ทา
ฟลูออไรด์เฉพาะที่ 

กลุ่มงานทันต
สาธารณสุข 

> ร้อยละ 65 ชนิฎาภรณ์ 
สอนสังข/์ 
ลัดดาวัลย์ 
ช่วยสุด 

73 

19 ร้อยละของผู้สูงอายุได้รับการตรวจ  ช่องปากโดย
ทันตบุคลากร 

กลุ่มงานทันต
สาธารณสุข 

> ร้อยละ 50 นฤพงศ์ 
ภักด/ี 
จิตรตรา  

77 



4  

ลำดับ 
ตชว. 
MOU 

รายการตัวช้ีวัด 
กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

เกณฑ์/เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 

หน้า 
ระยะ 1 ปี 

(ปีงบฯ 2565) 

คชเสน 

20 ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทาง
การเงิน 

   79 

 1) ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤต
ทางการเงิน (ระดับ 7) 

ประกันสุขภาพ ระดับ 7  
≤ ร้อยละ 2 

วัทธิกร 
วัจนขจรกุล 

 

 2) ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤต
ทางการเงิน (ระดับ 6) 

ประกันสุขภาพ ระดับ 6  
≤ ร้อยละ 4 

วัทธิกร 
วัจนขจรกุล 

 

21 ร้อยละของอำเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ 

กลุ่มงานพัฒนา
คุณภาพและ
รูปแบบบริการ 

≥ ร้อยละ 85 นางอรสา 
เหล่าเจริญ
สุข 

86 

22 ร้อยละความสำเร็จของส่วนราชการในสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนินการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(PMQA) ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 

กลุ่มงานพัฒนา
คุณภาพและ
รูปแบบบริการ 

≥ ร้อยละ 100 นายนิวัช 
เทพสง 

91 

23 ร้อยละของชุมชนมีการดำเนินการจัดการสุขภาพ
ที่เหมาะสมให้กับประชาชน 

กลุ่มงานพัฒนา
คุณภาพและ
รูปแบบบริการ 

≥ ร้อยละ 75 
 

นายนิวัช 
เทพสง 

99 

24 หน่วยงานที่เป็นองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ 
(ระดับ รพท./รพช./สสอ.(รวม รพ.สต.)) 

กลุ่มงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

คปสอ.ละ 
2 แห่ง 
(รพท./รพช. และ 
สสอ.(รวม  
รพ.สต.) 

นางสาว 
ลักษิกา  
ศรีมณีรักษ์ 

103 

25 หน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
พัทลุงผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA                
(ร้อยละ 92) 

กลุ่มกฎหมาย ≥ ร้อยละ 92 นายวรัญญู  
ชายเกลี้ยง/ 
นายเฉลิม   
ไตรสุวรรณ์ 

106 



5  

ลำดับ 
ตชว. 
MOU 

รายการตัวช้ีวัด 
กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

เกณฑ์/เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 

หน้า 
ระยะ 1 ปี 

(ปีงบฯ 2565) 

26 ร้อยละของตลาดประเภท 2 ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ตลาดนัดน่าซื้อ 

กลุ่มงานอนามัย
สิ่งแวดล้อมและ
อาชีวอนามัย 

≥ ร้อยละ 20 นายนิรัตน์  
อินสุวรรณ์ 

110 

27 ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัย
สิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN 
Hospital Challenge (ระดับมาตรฐานขึ้นไป) 

กลุ่มงานอนามัย
สิ่งแวดล้อมและ
อาชีวอนามัย 

≥ ร้อยละ 30 นายมานพ  
รามทอง 

113 

28 ร้อยละของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่
พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN 
& CLEAN Sub-district Health Promoting 
Hospital (GCSh) ระดับมาตรฐานขึ้นไป 

กลุ่มงานอนามัย
สิ่งแวดล้อมและ
อาชีวอนามัย 

≥ ร้อยละ 10 นายมานพ  
รามทอง 

118 

29 ร้อยละของจำนวนผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยโรคหลอด
เลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาตระยะกลาง 
(Intermediate Care) ที่ได้รับการดูแลด้วย
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
(Community base) 

กลุ่มงาน
การแพทย์แผน
ไทยและ
การแพทย์
ทางเลือก 

≥ ร้อยละ 3 นาง 
จินดาพร 
เพชรบูรณ์ 

123 

30 ร้อยละของผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยระยะ
ประคับประคอง (Palliative care) ที่ได้รับการ
รักษาด้วยยากัญชาทางการแพทย์ 

กลุ่มงาน
การแพทย์แผน
ไทยและ
การแพทย์
ทางเลือก 

≥ ร้อยละ 5 นางเกษร 
จันทร์สวี 

129 

31 ร้อยละของผู้ป่วยทั้งหมดที่ได้รับการรักษาด้วยยา
กัญชาทางการแพทย์ 

กลุ่มงาน
การแพทย์แผน
ไทยและ
การแพทย์
ทางเลือก 

≥ ร้อยละ 
50 

นางเกษร 
จันทร์สวี 

132 

32 ร้อยละของประชาชนที่มารับบริการในระดับปฐม
ภูมิได้รับการรักษาด้วยการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก 

กลุ่มงาน
การแพทย์แผน
ไทยและ
การแพทย์
ทางเลือก 

≥ ร้อยละ  
35 

นาง 
จินดาพร 
เพชรบูรณ์ 

135 



6  

ลำดับ 
ตชว. 
MOU 

รายการตัวช้ีวัด 
กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

เกณฑ์/เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 

หน้า 
ระยะ 1 ปี 

(ปีงบฯ 2565) 

33 ร้อยละของ รพ.สต. ได้รับการตรวจสอบภายใน ตรวจสอบและ
ควบคุมภายใน 

ร้อยละ 100 นายโชติ 
ช่วยเนียม 

140 

34 อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดราย
ใหม่   
 

งานเอดส์ วัณโรค 
และโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ 

 นางเกษณี    
ไชยเพชร 

 

 34.1 อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรค
ปอดรายใหม่ 

 ≥ ร้อยละ 88  142 

 34.2 อัตราความครอบคลุมการขึ้นทะเบียนของ
ผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ 

 ≥ ร้อยละ  
90 

 146 

  



7  
นิยามตัวช้ีวัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  

ปีงบประมาณ 2566 
รหัสตัวช้ีวัด 0201 
ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละการก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายใน

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

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

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

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

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

เกณฑ์เป้าหมาย 

 

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

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

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ คปสอ.มีการบริหารจัดการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะ
งบลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพในการก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายภายใน
ปีงบประมาณที่ได้รับ 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย คปสอ.ทุกแห่ง 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1. แผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน 

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

แหล่งข้อมูล 1. Web site สปสช. (www.NHSO.go.th) 
2. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 
3. กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาล 
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รายการข้อมูล 1 1. คปสอ. มีแผนบริหารงบกองทุนระยะยาว (แผนพัฒนาหน่วยบริการ ,แผนงบ

ค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ในระยะ 3 ปี)  
2. มีการบูรณาการแผนและช่วยเหลือเกื้อกูลกันใน คปสอ. วงเงินที่จัดสรรโดยกลไก
การบริหาร (เพ่ือการดำเนินการตามจำเป็นของจังหวัดและเพ่ือขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 12)ต้องผ่านมติความเห็นชอบของคณะกรรมการ คปสอ . 
มีรายงานการประชุม คปสอ.พร้อมหนังสือนำส่งแผน ฯ ไปยัง สสจ.พัทลุง 
3. กระบวนการจัดซื้อ/จัดหาตามรายการแผนการจัดหา และการจัดซื้อจัดจ้าง 
สามารถก่อหนี้ผูกพันแล้วเสร็จ และลงนามในสัญญาภายในปีงบประมาณ 2566 
4. รายงานผลการจัดซื้อจัดหาผ่านเว็ปไซด์ของ สปสช. www.nhso.go.th ครบถ้วน 
ครอบคลุม และทันเวลา โดยมีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 90 ของงบประมาณได้รับ 
5. รายงานผลการจัดซื้อจัดหาผ่านเว็ปไซด์ของ สปสช. www.nhso.go.th ครบถ้วน 
ครอบคลุม และทันเวลา โดยมีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 100 ของงบประมาณได้รับ 

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

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

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

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

1. รายการครุภัณฑ์
สิ่งก่อสร้าง มีการเบิกจ่าย 
100 % 
2. จัดทำหนังสือขยาย
ระยะเวลาดำเนินการใน
กรณีดำเนินการไม่แล้วเสร็จ 
ในปี 2566  
3. จัดทำหนังสือขอใช้เงิน
เหลือจ่ายเข้าเงินบำรุง 
 

วิธีการประเมินผล  1. ประมวลผลการดำเนินงานทุก เดือน จาก Web site สปสช. www.nhso.go.th 
2. ประมวลผลการดำเนินงานทุกเดือน จากการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการ สสจ.
พัทลุง  
3. การติดตามนิเทศงานผสมผสาน 2 รอบ 
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เอกสารสนับสนุน รายงาน Web site สปสช. 
รายละเอียด 
ข้อมูลพื้นฐาน 
 

 

Baseline 
data 

หน่วย
วัด 

ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 2564 2565 

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

ระดับ 5 5 5 5 5 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

นางจุรินทร์  เจริญผล 
นายชวกร  อ่อนจันทร์ 

หน่วยงานประมวลผล 
และจัดทำข้อมูล 

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สสจ.พัทลุง 

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

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

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

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(รอง นพ.สสจ.) 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:wakorn@hotmail.com


10  
ตัวช้ีวัด 0202 
ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีบริการการแพทย์ทางไกลตามเกณฑ์ที่กำหนด 
 กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
ความเชื่อมโยงตัวชี้วัด ( √ ) ยุทธศาสตร์ 20 ปี กสธ. (   ) ยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 12  

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

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

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

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

โดยมีเกณฑ์ที่กำหนดให้ดำเนินการดังนี้  
1. เขตสุขภาพ คัดเลือกจังหวัด และโรงพยาบาล เป็นกลุ่มเป้าหมายที่จะต้อง

ดำเนินการให้สำเร็จมีผลการให้บริการในปีงบประมาณ 2566 อย่างน้อยเขตสุขภาพ
ล ะ  
3 จังหวัด และอย่างน้อยจังหวัดละ 3 โรงพยาบาล 

2. โรงพยาบาล จะต้องมีบริการการแพทย์ทางไกล และการเตรียมการ ดังนี้ 
2.1 ให้บริการสำหรับผู้ป่วยกลุ่มเปราะบาง และผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  
2.2 มีการจัดสรรบุคลากรเป็นทีมงานให้บริการอย่างต่อเนื่อง  โดย

สามารถดำเนินการในรูปแบบกลุ่มงานภายใน งานภายใน หรือคณะกรรมการดิจิทัล
การแพทย์โรงพยาบาล ด้วยบุคลากรที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพ่ือปฏิบัติหน้าที่เร่งรัดการ
จัดบริการสุขภาพดิจิทัล การแพทย์ทางไกล และอ่ืน ๆ  (รายละเอียดตามร่าง
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คณะกรรมการดิจิทัลการแพทย์โรงพยาบาล แนบท้าย) 

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

ระบบบริการ 
3. โรงพยาบาล มีกระบวนการเรียกเก็บค่าบริการไปที่กองทุนต่างๆ 

 
เกณฑ์เป้าหมาย :  

• กลุ่มเป้าหมาย หมายถึง ผู้รับบริการที่เป็นผู้ป่วยกลุ่มเปราะบาง และผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 

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

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

> ร้อยละ 30 

o รพ. 11 แห่ง 
o ผู้รับบริการ  

> ร้อยละ 40 

o รพ. 11 แห่ง 
o ผู้รับบริการ  

> ร้อยละ 50 

o รพ. 11 แห่ง 
o ผู้รับบริการ  

> ร้อยละ 60 

o รพ. 11 แห่ง 
o ผู้รับบริการ  

> ร้อยละ 70  
วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือให้มีการพัฒนาการให้บริการการแพทย์ทางไกลทั่วประเทศ 

2. เพ่ือให้ผู้ป่วยกลุ่มเปราะบาง ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สามารถเข้าถึงบริการ
การแพทย์ 
ได้มากข้ึน 

กลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งสิ้น 11 โรงพยาบาล 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล เก็บข้อมูลและรายงานผล ระดับโรงพยาบาล จังหวัด และเขตสุขภาพ จากระบบ 

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

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

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

รายการข้อมูล 2 B = จำนวนครั้งของการมารับบริการทุกประเภท กลุ่มผู้ป่วยติดบ้าน รหัส 1B1281 
ผู้ป่วยติดเตียง รหัส 1B1282 ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ICD-10 E10-E14 โรคความดันโลหิต
สูง I10-I15 

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

ระยะเวลาประเมินผล 6 เดือน และ 12 เดือน 

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

- o รพ. มีการจัดบริการการแพทย์
ทางไกล ร้อยละ 50 

o ผู้รับบริการผา่นระบบการแพทย์
ทางไกล ร้อยละ 15 

- o รพ. มีการจัดบริการการแพทย์
ทางไกล ร้อยละ 100 

o ผู้รับบริการผา่นระบบการแพทย์
ทางไกล ร้อยละ 30 

 
 

วิธีการประเมินผล:  1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด กำกับติดตามโดยคณะทำงานธรรมาภิบาลด้าน
ข้อมูลและเทคโนโลยีสุขภาพระดับจังหวัด 

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

3. การติดตามผ่านกองตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เอกสารสนับสนุน:  คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดเก็บและจัดส่งข้อมูล ตามโครงสร้างมาตรฐานข้อมูลด้าน

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

รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน 

Baseline data หน่วยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 2564 2565 

จำนวนครั้งของ
การมารับบริการ

การแพทย์
ทางไกล  

จำนวน - - เฉลี่ยจังหวัด 
(นำร่อง) 

จังหวัดละ  
800 ครั้ง  

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

นายธวัชชัย อรุณรัตน์/นายบดินทร์ วงศ์สุวัฒน์ งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 

หน่วยงานประมวลผล 
และจัดทำข้อมูล 

นายธวัชชัย อรุณรัตน์/นายบดินทร์ วงศ์สุวัฒน์ งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 

คะแนนเต็ม คะแนนเต็ม 2.5 คะแนน (ร้อยละของการเตรียมการเพ่ือจัดบริการการแพทย์
ทางไกลตามเกณฑ์ท่ีกำหนด) 
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วิธีการให้คะแนน หลักเกณฑ์การให้คะแนน อัตราเพิ่มเป็นร้อยละของการจัดเตรียมเพื่อบริการฯ 

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

คะแนนเต็ม คะแนนเต็ม 2.5 คะแนน (สัดส่วนคิดเป็นร้อยละการให้บริการการแพทย์ทางไกลตาม
เกณฑ์ที่กำหนด) 

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

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ชื่อ – สกุล : นายธวชัชัย อรณุ
รัตน์   

โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 305  

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

สุวัฒน์  
โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 305  

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

ชื่อ – สกุล :   นางจุรินทร์ เจริญ
ผล   

โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 305  

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

ชื่อ – สกุล :   นายสุนทร  คงทอง
สังข ์

โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ203  

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

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

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

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

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

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

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

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

เกณฑ์เป้าหมาย :  
 ปีงบประมาณ 66 ปีงบประมาณ 67 ปีงบประมาณ 68 ปีงบประมาณ 69 

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

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือให้คนไทยมีดิจิทัลไอดี สำหรับการทำธุรกรรมในระบบสุขภาพดิจิทัล ที่ดูแลโดย
กระทรวงสาธารณสุข เพ่ือเอ้ือต่อการเข้าถึงระบบบริการแบบไร้รอยต่อ  

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

3. เพ่ือลดขั้นตอน และความซับซ้อนในการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล อำนวย
ความสะดวก และประหยัดเวลาในการยืนยันตัวตนก่อนเข้ารับบริการด้านสุขภาพ 
ผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ  

4. ป้องกันความเสี่ยงในการปลอมแปลงตัวตนเพ่ือเข้ารับบริการรักษาแทนบุคคลอื่น เพ่ิม 
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการสาธารณสุข 

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

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

หรือ Scan QR Code          
 

แหล่งข้อมูล 1. หน่วยบริการภาครัฐทั่วประเทศ ทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
2. ฐานข้อมูลบุคลากรสาธารณสุข อ้างอิงตามฐานข้อมูล HROPS กองบริหารทรัพยากร

บุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
3. ฐานข้อมูลประชากรในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
4. ระบบจัดเก็บข้อมูลการพิสูจน์และยืนยันตัวตนของบุคลากรและประชาชน (IdP 

Center) กระทรวงสาธารณสุข 
รายการข้อมูล 1 A1 = จำนวนบุคลากรสาธารณสุขที่มีดิจิทัลไอดี ในจังหวัด 

รายการข้อมูล 2 B1 = จำนวนบุคลากรสาธารณสุขทั้งหมดในจังหวัด 

รายการข้อมูล 3 A2 = ประชาชนในจงัหวัดที่มีดจิิทัลไอดี 

รายการข้อมูล 4 B2 = จำนวนประชาชนรวมทุกสิทธิการรักษาในจงัหวัด 

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

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

การประเมินตัวชี้วัด ต้องผ่านหลักเกณฑ์ทั้ง 2 ตัวชี้วัด  
 

รายจังหวัด สูตรคำนวณ รอบ 6 เดือน รอบ 12 เดือน      หลักเกณฑ์ 
บุคลากร

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

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

ระยะเวลาประเมินผล 6 เดือน และ 12 เดือน 

เกณฑ์การประเมิน :  
ปี 2566 : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย มีดิจิทัลไอดี/เข้าถึงข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล และเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ
แบบไร้รอยต่อ 
             1) ร้อยละ 100 ของบุคลากรสาธารณสุข มี ดิจิทัลไอดี  
             2) ร้อยละ 30 ของประชาชน มี ดิจิทัลไอดี เพื่อเข้าถึงข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล และ     
                เข้าถึงระบบบริการสุขภาพแบบไร้รอยต่อ 

https://mohpromt.moph.go.th/mpc/mp-pf/mohprompt-did/
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 รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12เดือน 
บุคลากรสาธารณสขุ - ≥ร้อยละ 50 - ≥ร้อยละ 100 

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

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

หรือ Scan QR Code          
รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน 

Baseline data หน่วยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 
พ.ศ. 

2563 2564 2565 

ดิจิทัลไอดี ร้อยละ - - -  
ผู้ให้ข้อมูลทาง
วิชาการ/ผู้
ประสานงานตัวช้ีวัด 

นายธวัชชัย อรุณรัตน์/นายบดินทร์ วงศ์สุวัฒน์ งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 

หน่วยงานประมวลผล 
และจัดทำข้อมูล 

นายธวัชชัย อรุณรัตน์/นายบดินทร์ วงศ์สุวัฒน์ งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 

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

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

คะแนนเต็ม คะแนนเต็ม 2.5 คะแนน (ร้อยละของประชาชน มี ดิจิทัลไอดี เพื่อเข้าถึงข้อมูลสุขภาพ
ส่วนบุคคลและเข้าถึงระบบบริการสุขภาพแบบไร้รอยต่อ) 

https://mohpromt.moph.go.th/mpc/mp-pf/mohprompt-did/
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วิธีการให้คะแนน หลักเกณฑ์การให้คะแนน อัตราเพิ่มเป็นร้อยละของข้อมูลที่ได้รับการปรับปรุง 

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

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

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

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

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(รอง นพ.สสจ.) 

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

 
 
  

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

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

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

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

ได้มาซึ่งข้อความรู้ ความจริง หรือคำตอบที่เชื่อถือได้ของข้อสงสัยหรือปัญหา และคำตอบที่
เชื่อถือได้นั้นจะต้องมีองค์ประกอบ คือ มีพยานหลักฐานหรือข้อมูลยืนยัน และต้องได้มาอย่างมี
ระบบระเบียบที่เชื่อถือได ้โดยเป็นการวิจัยที่ดำเนินการ 
ในปีงบประมาณที่ประเมิน 

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

การเผยแพร่ผลงานวิจัย หมายถึง การเผยแพร่ผลงานวิจัยในวิธีต่าง ๆ เช่น  
การนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับจังหวัดขึ้นไป การเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงานที่มี
คณะกรรมการพิจารณา หรือการตีพิมพ์ในวารสาร เป็นต้น 

เกณฑ์เป้าหมาย 

 

ปีงบประมาณ  
2566 

ปีงบประมาณ  
2567 

ปีงบประมาณ  
2568 

ปีงบประมาณ  
2569 

ปีงบประมาณ  
2570 

ระดับ 5 
(อย่างน้อย 1 

เรื่อง) 

ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือให้ คปสอ. มีการพัฒนางานวิจัยที่สอดคล้องกับปัญหาระดับอำเภอ 
2. เพ่ือพัฒนางานวิชาการของหน่วยงานในระดับอำเภอ 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย คปสอ. ทุกแห่ง 
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วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1. รวบรวมข้อมูลจากรายงาน/เอกสารผลงานวิจัย ของ คปสอ./การนำเสนอและเผยแพร่ 

2. ติดตามในการนิเทศงานผสมผสาน 
แหล่งข้อมูล รายงานการประเมิน เอกสารผลงานวิจัย การนำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัย 
รายการข้อมูล 1 A = ผลการประเมินระดับความสำเร็จของ คปสอ. ในการจัดทำงานวิจัยและพัฒนาให้สอดคล้อง

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

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

กำหนดหัวข้อ
วิจัยที่สอดคล้อง
กับปัญหาระดับ
อำเภอ และ 
จัดทำโครงร่าง
การวิจัย 

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

- มีเอกสาร
ผลงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ 

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

- เผยแพร่ผลงาน
การวิจัย  

วิธีการประเมินผล  ประเมินผลจากเอกสารการระบุปัญหาของ คปสอ. โครงร่างการวิจัย ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
การนำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัย 

เอกสารสนับสนุน - 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน Baseline data หน่วยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 
- คปสอ. มีการจัดทำ

งานวิจัยและพัฒนาให้
สอดคล้องกับปัญหาระดับ
อำเภอ (ผลงานระดับ 5) 

คปสอ. - - - - 0 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้
ประสานงานตัวช้ีวัด 

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

หน่วยงานประมวลผล 
และจัดทำข้อมูล 

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
 

คะแนนเต็ม คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
วิธีการให้คะแนน ประเมินให้คะแนนตามหลักเกณฑ์การให้คะแนน ข้อละ 1 คะแนน ดังนี้ 

เกณฑ์ 
1. มีการจัดทำโครงร่างการวิจัย ที่มีหัวข้อการวิจัยที่สอดคล้องกับปัญหาระดับอำเภอ 
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2. มีการนำเสนอโครงร่างการวิจัย (งานวิจัยตามหัวข้อในข้อ 1.) ในการนิเทศงานผสมผสาน  
3. มีผลงานวิจัย แล้วเสร็จสมบูรณ์ (งานวิจัยตามหัวข้อในข้อ 1.) 
4. มีการนำเสนอผลงานวิจัย (งานวิจัยตามหัวข้อในข้อ 1.) ในการนิเทศงานผสมผสาน  
5. มีการเผยแพร่ผลงานวิจัย (งานวิจัยตามหัวข้อในข้อ 1.) 

 
ผลการประเมิน 
ระดับความสำเร็จ คะแนนที่ได้จากการประเมิน หมายเหตุ 

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

 

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

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

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

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(รอง นพ.สสจ.) 

ชื่อ – สกุล : นายสนุทร คงทองสังข์ โทรศัพท์ที่ทำงาน: 074 613 127 ต่อ 201 
โทรศัพท์มือถือ : 081 963 7742 E-mail : sunthorn6@gmail.com 
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รหัสตัวช้ีวัด 0302.1 
ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน  
กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 

ความเชื่อมโยง
ตัวช้ีวัด 

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

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

แผนที่  3. การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
โครงการที่  2. โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
ระดับการ
แสดงผล 

( / ) ระดับจังหวัด   ( / ) ระดับอำเภอ 

คำนิยาม 
(ตัวช้ีวัดย่อยที่ 
1) 

1. ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน 
    1.1 กลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน หมายถึง ประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไปในเขตรับผิดชอบที่ได้รับ
การคัดกรองและยังไม่ได้รับการวินิจฉัยเป็นผู้ป่วยโรคเบาหวาน โดยใช้วิธีการตรวจ 2 วิธ ีดังนี้  

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

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

เกณฑ์เป้าหมาย 
 

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

วินิจฉัยโรคเบาหวาน 
ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

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

วิธีการจัดเก็บ
ข้อมูล 

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

แหล่งข้อมูล ระบบรายงาน HDC กระทรวงสาธารณสุข 
รายการข้อมูล 
1 

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

รายการข้อมูล 
2 

B = จำนวนประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบที่ได้รับการคัดกรองโรคเบาหวานและเป็น
กลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน 

สูตรคำนวณ
ตัวช้ีวัด  

(A/B) x 100 

ระยะเวลา
ประเมินผล 

12 เดือน 

เกณฑ์การ
ประเมิน :  
ปีงบประมาณ 
2566 
 

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

ร้อยละการตรวจ
ติดตามยืนยันวินิจฉัย
กลุ่มสงสัยป่วย
โรคเบาหวาน 

- ≥ร้อยละ 50 ≥ร้อยละ 60 ≥ร้อยละ 70 

 
 
  

A : จำนวนประชากรสงสัยป่วยโรคเบาหวานอายุ 35 ปี ขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบได้รับการตรวจ
ยืนยันวินิจฉัยโดยการตรวจระดับพลาสมากลูโคสหลังอดอาหารมากกว่า 8 ชั่วโมง (FPG)            
ทางห้องปฏิบัติการ ในสถานบริการสาธารณสุข โดยสามารถตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยได้ตั้งแต่      
1 วันถัดไป หลังจากวันที่คัดกรองและเป็นผู้สงสัยป่วยเบาหวาน(ภายใน 180 วัน) ตามแนวทาง    
เวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน ประมวลผลจาก แฟ้ม LABFU ที่รหัส LABTEST = 0531002     
(การตรวจหาน้ำตาลกลูโคสในซีรั่ม/พลาสม่า) 
B : จำนวนกลุ่มสงสัยป่วยเบาหวาน จากแฟ้ม NCDSCREEN ประมวลผลจาก  

- BSTEST เป็น 1 (ตรวจน้ำตาลในเลือด จากหลอดเลือดดำหลังอดอาหาร), 3 (ตรวจน้ำตาลใน
เลือด จากเส้นเลือดฝอยหลังอดอาหาร) โดยที่ BSLEVEL ≥ 126 mg/dl 
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- BSTEST เป็น 2 (ตรวจน้ำตาลในเลือด จากหลอดเลือดดำ โดยไม่อดอาหาร), 4 (ตรวจน้ำตาล

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

แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวานปี 2560 

ผู้ให้ข้อมูลทาง
วิชาการ / 
ผู้ประสานงาน
ตัวชี้วัด 

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

หน่วยงาน
ประมวลผลและ
จัดทำข้อมูล  

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

รายละเอียด
ข้อมูลพื้นฐาน 

Baseline data หน่วยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 
2563 2564 2565 

ร้อยละการตรวจติดตามยืนยัน
วินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน 

ร้อยละ 64.39 55.46 74.57 

 
คะแนนเต็ม 5 คะแนน  
วิธีการให้
คะแนน 

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

ผู้รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 

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

ผู้กำกับดูแล
ตัวช้ีวัด 
(หัวหน้ากลุ่ม
งาน) 

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

ผู้กำกับดูแล
ตัวช้ีวัด 
(รอง นพ.สสจ.) 

ชื่อ – สกุล :  นางสาวอภิญญา เพ็ชรศรี โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ..........  
โทรศัพท์มือถือ :   08 8790 6145 E-mail : ......................................................   
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รหัสตัวช้ีวัด 0302.2 
ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง 
กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 

ความเชื่อมโยง
ตัวช้ีวัด 

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

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

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

 ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง 
    1. กลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง หมายถึง ประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไป ที่ได้รับการคัด
กรองความดันโลหิตสูงและมีค่าระดับความดันโลหิตตัวบนเฉลี่ย (SBP) ระหว่าง 140-179 mmHg 
และ/หรือ ค่าความดันโลหิตตัวล่างเฉลี่ย (DBP) ระหว่าง 90-109 mmHg ในเขตรับผิดชอบและ
ยังไม่ได้รับการวินิจฉัยโรคความดันโลหิตสูงในปีงบประมาณ 
    2. การได้รับการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัย หมายถึง กลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง 
ได้รับการวัดความดันโลหิตด้วยตนเองที่บ้าน (ทำ Home Blood Pressure Monitoring 
(HBPM)) ติดต่อกันอย่างน้อย 7 วัน โดยจะต้องได้รับการติดตามวัดความดันโลหิตด้วยตนเองที่
บ้านภายใน 90 วัน หรือ การตรวจวัดความดันโลหิตซ้ำในสถานพยาบาลเดิม ภายใน 90 วัน ด้วย
วิธีการวัดที่ถูกต้องตามมาตรฐาน ตามแนวทางการรักษาโรคความดันโลหิตสูงในเวชปฏิบัติทั่วไป 
พ.ศ.2562 สมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย หลังจากได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูง
ที่สถานบริการสาธารณสุข หรือในชุมชนแล้ว เพ่ือรับการวินิจฉัยโรคความดันโลหิตสูง  

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

 

ปีงบประมาณ 
2566 

ปีงบประมาณ 
2567 

ปีงบประมาณ 
2568 

ปีงบประมาณ 
2569 

ปีงบประมาณ 
2570 

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

วัตถุประสงค์ เพ่ือยืนยันว่ากลุ่มสงสัยป่วยมีความดันโลหิตสูงจริงและส่งต่อพบแพทย์เพ่ือรับการวินิจฉัยโรค
ความดันโลหิตสูง 

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

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

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

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

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

รายการข้อมูล 4 B = จำนวนประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบที่ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูง
ในปีงบประมาณและเป็นกลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูง 

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

12 เดือน  (ต.ค. 65 – ก.ย. 66) 

เกณฑ์การประเมิน :  
ปีงบประมาณ 2566 
 

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

ร้อยละการตรวจติดตาม
ยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัย
ป่วยโรคความดันโลหิตสูง 

- ≥ร้อยละ 73 ≥ร้อยละ 83 ≥ร้อยละ 93 

 
วิธีการประเมินผล :  ติดตามจากระบบรายงาน HDC กระทรวงสาธารณสุข 

หมายเหตุ : วิธีการประมวลผล 
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* A : กลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูง จากแฟ้ม NCDSCREEN และได้รับการตรวจติดตาม
ยืนยันวินิจฉัยโดยการทำ Home Blood Pressure Monitoring (HBPM) หมายถึง การวัด
ความดันโลหิตด้วยตนเองท่ีบ้านติดต่อกัน อย่างน้อย 7 วัน โดยจะต้องได้รับการติดตามวัด
ความดันโลหิตด้วยตนเองท่ีบ้านภายใน 90 วัน ตามแนวทางการรักษาโรคความดันโลหิตสูงใน
เวชปฏิบัติทั่วไป พ.ศ.2562 สมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย   

* A : กลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูง จากแฟ้ม NCDSCREEN ได้รับการตรวจติดตาม
ยืนยันวินิจฉัยโดยการตรวจวัดความดันโลหิตซ้ำในสถานพยาบาลเดิม ภายใน 90 วัน ด้วย
วิธีการวัดความดันโลหิตที่ถูกต้องตามมาตรฐาน หลังจากได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูงที่
สถานบริการสาธารณสุข หรือ ในชุมชนแล้วเพ่ือรับการวินิจฉัยโรคความดันโลหิตสูง โดย
ประมวลผลจาก แฟ้ม SERVICE.SBP และ SERVICE.DBP   

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

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

ผู้ให้ข้อมูลทาง
วิชาการ / 
ผู้ประสานงาน
ตัวช้ีวัด 

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

หน่วยงาน
ประมวลผลและ
จัดทำข้อมูล 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
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รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน 
 
 
 

 

Baseline data หน่วย
วัด 

ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 

ร้อยละการตรวจติดตามยืนยัน
วินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคความ
ดันโลหิตสูง 

ร้อยละ - - 75.96 82.11 96.65 

คะแนนเต็ม 5 คะแนน   
วิธีการให้คะแนน 
 
 
 
 
 
  

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

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

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

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

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(รอง นพ.สสจ.) 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



29  
รหัสตัวช้ีวัด 0308 
ชื่อตัวชี้วัด ตัวช้ีวัดหลัก อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ. 

ตัวชี้วัดย่อย 1 ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายได้รับการช่วยเหลือป้องกันไม่กระทำซ้ำ 
ภายใน 1 ปี 
ตัวช้ีวัดย่อย 2 ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายเข้าถึงบริการ 

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

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

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

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

เจตนาที่จะตายจริง เพื่อให้หลุดพ้นจากการบีบคั้น หรือความคับข้องใจที่เกิดขึ้นในชีวิต ซึ่ง
อาจจะกระทำอย่างตรงไปตรงมาหรือกระทำโดยอ้อมด้วยวิธีการต่างๆ จนกระทั่งกระทำได้
สำเร็จ 

ผู้พยายามฆ่าตัวตาย (suicide Attempt) หมายถึง ผู้ที่มีพฤติกรรมที่มุ่งทำร้าย
ตนเองแต่ไม่ถึงกับเสียชีวิตโดยตั้งใจจะให้ตายจากพฤติกรรมนั้น และผลของการพยายามฆ่า
ตัวตายอาจบาดเจ็บหรือไม่บาดเจ็บ ซึ่งวิธ๊การที่ใช้มีลักษระสอดคล้องตามมาตรฐานการ
จำแนกโรค ระหว่างประเทศขององค์การอนามัยโลกฉบับที่  10 (ICD –10 : International 
Classification of Diseases and Health Related Problems - 10) หมวด Intentional self-
harm (X60-X84) หรือเทียบเคียงในกลุ่มโรคเดียวกันกับการวินิจฉัยตามเกณฑ์วินิจฉัยโรค
ของสมาคมจิตแพทย์อเมริกัน ฉบับที่ 5 (DSM-5: Diagnostic and Statistical Manual of 
Mental disorders 5)  
        เข้าถึงบริการ หมายถึง ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ที่มีอาศัยในจังหวัดพัทลุงไม่น้อยกว่า 3 
เดือน และได้รับการวินิจฉัยตามเกณฑ์วินิจฉัยโรคหมวด Intentional self-harm (X60-X84) ณ วัน
รับบริการ ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2566  เมื่อจำหน่ายกลับสู่ชุมชน จะได้รับการ
ติดตามเยี่ยมบ้าน โดยบุคลากรสาธารณสุข  และ หรือ นัดมาติดตามประเมินอาการที่สถานบริการ 
(Follow up) อย่างน้อยหนึ่งครั้ง ภายใน 15 - 30  วัน 
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ระยะเวลา 1 ปี หมายถึง นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – วันที่ 30 กันยายน 2566 
ได้รับการช่วยเหลือป้องกันไม่กระทำซ้ำ หมายถึง ผู้ที่พยายามฆ่าตัวตายได้รับบริการอย่า

ถูกต้องเหมาะสมใน 7 กิจกรรมเหล่านี้ 1) ได้รับการช่วยชีวิตและยับยั้งพฤติกรรมฆ่าตัวตายรวมทั้งส่ง
ต่อหน่วยบริการสาธารณสุขได้ทันท่วงที 2) ได้รับการวินิจฉัยตามเกณฑ์การวินิจฉัยโรคหมวด 
Intentional self-harm (X60-X84) 3) ได้รับการสอบสวนโรคกรณีฆ่าตัวตายและกระทำรุนแรงต่อ
ตนเองเพ่ือค้นหาและรวบรวมข้อมูลปัจจัยกระตุ้น ปัจจัยเสี่ยง ปัจจัยปกป้อง และด่านกั้น รวมทั้ง
ประเมินการเฝ้าระวังการฆ่าตัวตายในครอบครัวและชุมชน         4) ได้รับการสร้างเสริมปัจจัย
ปกป้องและด่านกั้นการเข้าถึงวัสดุอุปกรณ์หรือสารพิษที่ใช้ฆ่าตัวตาย 6) ญาตหิรือผู้ดูแลใกล้ชิด
ได้รับการพัฒนาทักษะ สังเกตสัญญานเตือนและ       มีช่องทางติดต่อที่สะดวกกับเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขที่รับผิดชอบเฝ้าระวังการฆ่าตัวตายในพ้ืนที่ 7) ได้รับการเฝ้าระวังติดตามประเมินความคิด
และการกระทำฆ่าตัวตายอย่างสม่ำเสมอ เพ่ือป้องกันการทำซ้ำใน 1 ปี  

เกณฑ์เป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ. 

2. ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายเข้าถึงบริการ  
ปีงบประมาณ  
2566 

ปีงบประมาณ  
2567 

ปีงบประมาณ  
2568 

ปีงบประมาณ  
2569 

ปีงบประมาณ  
2570 

ร้อยละ 65     
3.ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายได้รับการช่วยเหลือป้องกันไม่กระทำซ้ำ ภายใน 1ปี 
ปีงบประมาณ  
2566 

ปีงบประมาณ  
2567 

ปีงบประมาณ  
2568 

ปีงบประมาณ  
2569 

ปีงบประมาณ  
2570 

ร้อยละ 97      

ปีงบประมาณ  
2566 

ปีงบประมาณ  
2567 

ปีงบประมาณ  
2568 

ปีงบประมาณ  
2569 

ปีงบประมาณ  
2570 

ไม่เกิน 8 ต่อ
ประชากรแสนคน 

    

วัตถุประสงค์ 1. ทำให้ทราบถึงภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อการมีพฤติกรรมการฆ่าตัวตาย 
จำแนกตาม เพศ กลุ่มอายุ  อาชีพ สถานที่  ช่วงเวลา  วิธีการ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกัน 
2. เป็นเครื่องชี้วัดที่บ่งบอกถึง ขนาด ระดับความรุนแรงของปัญหาการฆ่าตัวตายของ
ประชาชนในแต่ละพ้ืนที่ และเป็นข้อมูลที่จะถูกนำมาใช้ในการกำหนดมาตรการและแนวทาง
เพ่ือแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องไปกับบริบทของแต่ละพ้ืนที่ ภูมิภาคและประเทศ 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย 1. ญาติผู้ฆ่าตัวตายสำเร็จ 
2.ผู้ที่พยายามฆ่าตัวตายตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2566 
3. กลุ่มเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย 
4. ผู้รอดชีวิตและผู้ได้รับผลกระทบจากการฆ่าตัวตาย 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล โรงพยาบาลพัทลุง /โรงพยาบาลชุมชน/สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ /เทศบาล/องค์การ
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บริหารส่วนตำบล/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 
จัดทำ รง 506S บันทึกข้อมูลในระบบเฝ้าระวังการฆ่าตัวตายระดับชาติ /รายงานการ
สอบสวนโรคกรณีฆ่าตัวตายหรือกระทำรุนแรงต่อตนเอง(Self-Directed Violence/รายงาน
กิจกรรม/โครงการส่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

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

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

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

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

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

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

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

ป้องกันแก้ไข
ปัญหาฆ่าตัวตาย 
5 มาตรการ  

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

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

รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน 
 
 
 
 
 

 
 Baseline 

data 
หน่วยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 
การฆ่าตัว
ตายสำเร็จ 

อัตราต่อ
ประชากร 
แสนคน 

 
11.05 

 
11.81 

 
6.67 

 
9.7 

 
13.9 

ผู้พยายามฆ่า
ตัวตายเข้าถึง
บริการ 

 
ร้อยละ 

 
NA 

 
24.94 

 
31 

 
32.87 

 
44.24 

ผู้พยายามฆ่า
ตัวตายได้รับ
การ
ช่วยเหลือ
ป้องกันไม่
กระทำซ้ำ 
ภายใน 1 ปี 

 
ร้อยละ 

 
NA 

 
NA 

 
98.72 

   
97.82 

 
93.4 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

นางอารี  ชูสังข์ 

หน่วยงานประมวลผล 
และจัดทำข้อมูล 

โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต/ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
พัทลุง /โรงพยาบาลพัทลุงและโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง 

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

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

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

 

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

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

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

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(รอง นพ.สสจ.) 

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

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

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

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

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

กระบวนการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของอำเภอนั้น ๆ 
 

เกณฑ์เป้าหมาย : 
 

 
ปีงบประมาณ 2566 2567 2568 

2564 
2569 

 
2570 

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

พัทลุง 
ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

 

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

ระยะการประเมิน ทุก 3 เดือน 
 

เกณฑ์การประเมินป ี
2566 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
70 75 80 80 



35  
วิธีการประเมินผล : จากหลักฐานข้อมูลการปฏิบัติงานจริงในพื้นที่ทุกอำเภอโดยเทียบเคียงกับเกณฑ์ที่กำหนด 
เกณฑ์ พิจารณาจากการดำเนินงานตามข้อกำหนด  ดังนี้ (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 

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

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

ประกอบการ 
1.2) สามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ เช่น เวปไซด์ ฯลฯ (0.5 คะแนน) 

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

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

- จัดทำแผนงาน/ โครงการและดำเนินงานตามแผนงานโครงการแต่ไม่ครบถ้วน ( 0.5 
คะแนน) 

- จัดทำแผนงาน/ โครงการและดำเนินงานตามแผนงานโครงการครบถ้วน ( 1 คะแนน) 
4.2) มีวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์การดำเนินงานโครงการ TO BE N UMBER ONE ที่ชัดเจน 

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

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

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

6) มีแผน/ กิจกรรมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์หลักโครงการTO BE NUMBER ONE ที่
ชัดเจนและต่อเนื่อง  (1 คะแนน) 

6.1) รณรงค์จัดกิจกรรมเพ่ือสร้างกระแส และรับสมัครสมาชิก ปีละ 2 ครั้ง (0.5 คะแนน) 
6.2) รณรงค์โดยใช้สื่อ  เช่น วิทยุ โทรทัศน์ นิตยสารหรือจัดพิมพ์คู่มือแจก อย่างน้อย 2 

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

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

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

10) การสนับสนุนการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ทุกประเภท (4.5 คะแนน) ดังนี้ 
10.1) ความครอบคลุมของการจัดตั้ง และดำเนินการชมรม TO BE NUMBER ONE ใน

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

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

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

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

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

11) การสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE  (4.5 คะแนน) 
11.1) ความครอบคลุมของการจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในชุมชน (1.5 

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

11.2) ความครอบคลุมของการจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในโรงเรียน 
(1.5 คะแนน) ดังนี้ 

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

11.3) ความครอบคลุมของการจัดตั้ง ศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถาน
ประกอบการ (1.5 คะแนน) ดังนี้ 

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

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

เอกสารสนับสนุน :  
รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน 

 

Baseline data หน่วย
วัด 

ผลการดำเนินงานในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 2564 2565 
 ร้อยละ    

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

ผู้รับผิดชอบงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับอำเภอ 

หน่วยงานประมวลผล 
และจัดทำข้อมูล 

คป.สอ.ทุกแห่ง 

คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
วิธีการให้คะแนน หลักเกณฑ์การให้คะแนน ..จากหลักฐานกระบวนการขับเคลื่อนงานโครงการ TO BE 

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

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

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

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

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

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(รอง นพ.สสจ.) 

ชื่อ – สกุล : นางสาวอภิญญา เพ็ชรศรี โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ......... 
โทรศัพท์มือถือ :   08 8790 6145 E-mail : ..................................................... 
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รหัสตัวช้ีวัด 0503 
ชื่อตัวชี้วัด รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป สูงดีสมสวนและสวนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ป 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงาน ส่งเสริมสุขภาพ 
ความเชื่อมโยงตัวชี้วัด ( /  ) ยุทธศาสตร์ 20 ปี กสธ.  

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

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

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

- สูงดี หมายถึง เด็กท่ีมีความยาวหรือสวนสูงอยูในระดับสูงตามเกณฑขึ้นไป (สูงตาม

เกณฑคอนขางสูง หรือสูง) เมื่อเทียบกับกราฟการเจริญเติบโตความยาว/สวนสูงตาม

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

มากกว่าหรือเทากับ  

-1.5 SD ของความยาว/สวนสูงตามเกณฑอายุ                                     

- สมสวน หมายถึง เด็กท่ีมีน้ำหนักอยูในระดับสมสวน เมื่อเทียบกับกราฟการ

เจริญเติบโตน้ำหนักตามเกณฑความยาว/สวนสูง กรมอนามัย ชุดใหม ป พ.ศ. 2558 

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

เกณฑความยาว 

/สวนสูง                                                                                                  

- สูงดีสมสวน หมายถึง เด็กท่ีมีความยาวหรือสวนสูงอยูในระดับสูงตามเกณฑขึ้นไป

และมีน้ำหนักอยูในระดับสมสวน (ในคนเดียวกัน)                                                                     

- สวนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปหมายถึง คาเฉลี่ยของสวนสูงในเด็กชาย และเด็กหญิงที่อายุ 

5 ปเต็ม ถึง 5 ป 11 เดือน 29 วัน                                                                                      

- 1,000 วันแรกของชีวิต หมายถึง ตั้งแตเริ่มปฏิสนธิในครรภมารดา จนถึงอายุ2 ป          

- มหัศจรรย 1,000 วันแรกของชีวิต หมายถึง การสงเสริมโภชนาการ (อาหารหญิงตั้ง
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ครรภ อาหารหญิงใหนมบุตร นมแม และอาหารเด็กอายุ 6 เดือน – 5 ป รวมทั้งการ

เสริมสารอาหารที่สําคัญในรูปของยา ไดแก ธาตุเหล็ก ไอโอดีน และกรดโฟลิก 

สําหรับหญิงตั้งครรภและหญิง หลังคลอดที่ให นมแม ๖ เดือน ยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก

สําหรับเด็กอายุ ๖ เดือน ถึง ๕ ป) รวมกับการบูรณาการงานสุขภาพอ่ืนๆ เชนสุขภาพ 

ชองปาก กิจกรรมทางกาย การนอน สุขาภิบาลอาหารและน้ำ                                  

- ตําบลมหัศจรรย 1,000 วันแรกของชีวิต หมายถึง ตําบลที่มีประเด็นการขับเคลื่อน      

การดําเนินงานมหัศจรรย 1,000 วันแรกของชีวิต 4 ประเด็น ดังนี้                            

1) ชุมชน ทองถิ่น ภาคีเครือขาย รวมลงทุนและเปนเจาของในการดูแลหญิงตั้งครรภ

หญิงใหนมบุตร และเด็กอายุ 0 - 2 ป โดยมีสวนรวมในการสงเสริมโภชนาการ

พัฒนาการ       

สุขภาพชองปาก กิจกรรมทางกาน และการนอน                                                

2) ดําเนินงานผานกลไกที่มีอยูในพ้ืนที่และครบถวนทุกกิจกรรมสําคัญ                        

3) ดูแลการใหบริการคุณภาพมาตรฐานในงาน ANC และ WCC                               

4) ครอบคลุมกลุมเปาหมายทุกคนในตําบล                                                             

- ตําบลมหัศจรรย 1,000 วันแรกของชีวิต หมายถึง ตําบลที่ผานเกณฑประเมินตําบล

มหัศจรรย 1,000 วันแรกของชีวิต ของกรมอนามัย 

เกณฑ์เป้าหมาย :รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป สูงดีสมสวนและสวนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี 

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

 

ปีงบประมาณ 
2566 

ปีงบประมาณ 
2567 

ปีงบประมาณ 
2568 

ปีงบประมาณ 
2569 

ปีงบประมาณ 
   2570 

62 64 66 66      66 
ปีงบประมาณ 
2566 

ปีงบประมาณ 
2567 

ปีงบประมาณ 
2568 

ปีงบประมาณ 
2569 

ปีงบประมาณ 
    2570 

  เด็กชาย113ซม. 
เด็กหญิง 112 
ซม. 

เด็กชาย113ซม. 
เด็กหญิง 112 
ซม. 

เด็กชาย113ซม. 
เด็กหญิง 112 ซม. 

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือสงเสริมโภชนาการสตรีและเด็กอายุ 0-5 ป 
2. เพ่ือสงเสริมและเฝาระวังภาวะการเจริญเติบโตของเด็กอายุ 0-5 ป 
3. เพ่ือพัฒนาคุณภาพการใหบริการและการเฝาระวังทางโภชนาการใน ANC, WCC, 
ศูนย 
พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนระดับอนุบาล 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย หญิงตั้งครรภ หญิงใหนมบุตร พอแม/ผูเลี้ยงดูเด็ก เด็กแรกเกิด จนถึงอายุ 5 ป 11 
เดือน 
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29 วัน 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล โรงพยาบาลสงเสริสุขภาพตําบล และ PCU ของโรงพยาบาล นําขอมูลนหนัก ความ

ยาว/ 

สวนสูง ของเด็กที่เปนปจจุบัน จากหมูบาน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนระดับอนุบาล 

และสถานบริการสาธารณสุข (คลินิกสุขภาพเด็กดี) ซึ่งไมรวมการมารับบริการในกรณี

เจ็บปวยบันทึกในโปรแกรมหลักของสถานบริการ เชน JHCIS, HOSxP PCU เปนตน 

และสงออกขอมูลตามโครงสรางระบบฐานขอมูล 43 แฟม โดยบันทึกขอมูลน้ำหนัก 

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

วนสูง 90.5 เซนติเมตร 

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

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

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

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

สูง 
ทั้งหมด 

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

สูตรคำนวณตัวชี้วัด  1) ความครอบคลุมเด็กที่ไดรับการชั่งน้ำหนักและวัดความยาว/สวนสูง= (B2/ B1) × 
100 
2) รอยละเด็กอายุ 0-5 ปสูงดีสมสวน = (A1 / B2) × 100 
3) สวนสูงเฉลี่ยชายที่อายุ 5 ป = (A2 / B3) 
4) สวนสูงเฉลี่ยหญิงที่อายุ 5 ป = (A3 / B4)  

ระยะเวลาประเมินผล  ปละ 4 ครั้ง คือ ไตรมาสที่ 1, 2, 3, 4 
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เกณฑ์การประเมิน : ปี 2566: 
 

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

เด็กอายุ  0 - 5 ปี         
สูงดีสมส่วน 

เด็กอายุ  0 - 5 ปี         
สูงดีสมส่วน 

เด็กอายุ  0 - 5 ปี       
สูงดีสมส่วน 

64 65 63.5 66 
เด็กอายุ 5 ปี 11 เดือน 29 
วัน ส่วนสูงเฉลี่ย 

เด็กอายุ 5 ปี 11 เดือน 29 
วัน ส่วนสูงเฉลี่ย 

เด็กอายุ 5 ปี 11 เดือน 29 
วัน ส่วนสูงเฉลี่ย 

เด็กอายุ 5 ปี 11 เดือน 
29 วัน ส่วนสูงเฉลี่ย 

เด็กชาย113 ซม. 
เด็กหญิง 112 ซม. 

เด็กชาย113 ซม. 
เด็กหญิง 112 ซม. 

เด็กชาย113 ซม. 
เด็กหญิง 112 ซม. 

เด็กชาย113 ซม.
เด็กหญิง 112 ซม. 

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

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

 

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

เด็กอายุ 0 - 5 ปี      
สูงดีสมส่วน    

ร้อยละ 49.00 55.57 63.69  63.52 66.58 

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

เด็กอายุ  5 ปี      
ส่วนสูงเฉลี่ย
เด็กชาย113ซม. 
เด็กหญิง 112 ซม.    

ร้อยละ ชายสูง 
110.33 
ซม.   
หญิงสูง 
109.41 
ซม. 

ชายสูง
110.52  
ซม. หญิง
สูง 
109.45 
ซม. 

ชายสูง 
108.87 
ซม. 
หญิงสูง 
108.35 
ซม. 

ชายสูง 
108.11 
ซม. 
หญิงสูง 
107.47 
ซม. 

ชายสูง 
109.22 
ซม.   
หญิงสูง 
109.15 
ซม.  

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

นางมานิตา    เสรีประเสริฐ       ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ                                             
 

หน่วยงานประมวลผล 
และจัดทำข้อมูล 

 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

คะแนนเต็ม คะแนนเต็ม 5 คะแนน  
วิธีการให้คะแนน หลักเกณฑ์การให้คะแนน 5 คะแนน ผ่านเกณฑ์อย่างน้อยร้อยละ  66 

ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน  5  หน่วยต่อ  1 คะแนน  เด็ก 0 – 5 ปี สูงดีสม
ส่วน 
ร้อยละ 64  
ร้อยละ 46 เท่ากับ 1.0 คะแนน 
ร้อยละ 51 เท่ากับ 2.0 คะแนน 
ร้อยละ 56 เท่ากับ 3.0 คะแนน 
ร้อยละ 61 เท่ากับ 4.0 คะแนน 
ร้อยละ 66 เท่ากับ 5.0 คะแนน 

 

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

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

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

ชื่อ – สกุล :   นายสมคิด    ฤทธิศักดิ์ โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 
311  

โทรศัพท์มือถือ : 081 - 897 0891    E-mail : 
somkid112510@hotmail.com 

mailto:manita18wan@gmail.com
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ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(รอง นพ.สสจ.) 

ชื่อ – สกุล นายสุนทร  คงทองสังข์ โทรศัพท์ที่ทำงาน :  074613127 
โทรศัพท์มือถือ : 0813689252 E-mail : 
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รหัสตัวช้ีวัด 0506 
ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของเด็กอายุ 6 – 14 ปี สูงดีสมส่วน 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
ความเชื่อมโยงตัวชี้วัด () ยุทธศาสตร์ 20 ปี กสธ.  

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

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

แผนที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
โครงการที่ 1. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย 
ระดับการประเมินผล (   ) ระดับจังหวัด  (   ) ระดับอำเภอ 
คำนิยามตัวช้ีวัด เด็ก หมายถึง  เด็กท่ีมีอายุตั้งแต่ 6 ปี จนถึง 14 ปี (โดยเริ่มนับตั้งแต่อายุ 6 ปีเต็ม – 14 

ปี 11 เดือน 29 วัน) 
สูงด ีหมายถึง เด็กท่ีมีส่วนสูงอยู่ในระดับสูงตามเกณฑ์ขึ้นไป เมื่อเทียบกับกราฟการ
เจริญเติบโตของกรมอนามัยชุดใหม่ ปี พ.ศ.2563   โดยมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ      -
1.5 S.D. ของส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ 
สมส่วน หมายถึง เด็กท่ีมีน้ำหนักอยู่ในระดับสมส่วน เมื่อเทียบกับกราฟการเจริญเติบโต
ของกรมอนามัย ชุดใหม่ ปี พ.ศ.2563 โดยมีค่าระหว่าง +1.5 S.D.       ถึง -1.5 S.D. 
ของน้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง 
สูงดีสมส่วน หมายถึง เด็กท่ีมีส่วนสูงอยู่ในระดับสูงตามเกณฑ์ขึ้นไป และมีน้ำหนักอยู่ใน
ระดับสมส่วน (ในคนเดียวกัน) 
ภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน หมายถึง น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง > + 2 S.D. ขึ้นไป 
ภาวะผอม หมายถึง น้ำหนักของเด็กเมื่อเทียบกับเกณฑ์ส่วนสูงเดียวกัน โดยมีค่า ต่ำกว่า 
- 2 S.D. แสดงว่าเด็กมีน้ำหนักน้อยกว่าเด็กท่ีมีส่วนสูงเดียวกัน 
ภาวะเตี้ย หมายถึง ส่วนสูงของเด็กเมื่อเทียบกับเกณฑ์อายุเดียวกัน โดยมีค่าต่ำกว่า - 2 
S.D. 

โรงเรียน หมายถึง โรงเรียนระดับประถมศึกษาหรือโรงเรียนระดับประถมศึกษาขยายโอกาส  
และโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา (มัธยมศึกษาตอนต้น ม.1 – ม.3 ) ทุกสังกัด 

เกณฑ์เป้าหมาย 
 

ปีงบประมาณ  
2566 

ปีงบประมาณ  
2567 

ปีงบประมาณ  
2568 

ปีงบประมาณ  
2569 

ปีงบประมาณ  
2570 
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เด็กสูงดีสมส่วน 
เด็กเริ่มอ้วนและอ้วน 
เด็กที่มีภาวะผอม 
เด็กที่มีภาวะเตี้ย 

 

ร้อยละ 57 ร้อยละ 60    
ไม่เกินร้อยละ 10 ไม่เกินร้อยละ 

10 
   

ไม่เกินร้อยละ 5 ไม่เกินร้อยละ 5    
ไม่เกินร้อยละ 5 ไม่เกินร้อยละ 5    

วัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมและเฝ้าระวังภาวะการเจริญเติบโตของเด็กอายุ 6 – 14 ปี 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย เด็กอายุ 6 – 14 ปี ในโรงเรียนระดับประถมศึกษาหรือโรงเรียนระดับประถมศึกษาขยาย

โอกาส  และโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา (มัธยมศึกษาตอนต้น ม.1 – ม.3 )      ทุกสังกัด 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล ระบบฐานข้อมูล 43 แฟ้ม  จากการที่สถานบริการสุขภาพทุกระดับ นำข้อมูลการ     ชั่ง

น้ำหนัก วัดส่วนสูงเด็กวัยเรียน บันทึกในโปรแกรมหลักของสถานบริการฯ เช่น JHCIS 
HosXP PCU เป็นต้น   

แหล่งข้อมูล ระบบรายงาน HDC กองยุทธศาสตร์และแผนงาน และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ข้อมูล
จากแฟ้ม Nutrition (ไมร่วมเด็กป่วยที่มารับบริการ) 

รายการข้อมูล 1 A1 = จำนวนเด็ก อายุ 6 – 14 ปี ที่สูงดีสมส่วน   
รายการข้อมูล 2 A2 = จำนวนเด็ก อายุ 6 – 14 ปี ที่มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน 
รายการข้อมูล 3 A3 = จำนวนเด็ก อายุ 6 – 14 ปี ที่มีภาวะผอม 
รายการข้อมูล 4 A4 = จำนวนเด็ก อายุ 6 – 14 ปี ที่มีภาวะเตี้ย 
รายการข้อมูล 5 B1 = จำนวนเด็ก อายุ 6 – 14 ปี ที่ได้รับการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง ทั้งหมด 
สูตรคำนวณตัวชี้วัด  1. ร้อยละเด็ก อายุ 6 – 14 ปี สูงดีสมส่วน                      =   (A1/B1) x 100 

2. รอ้ยละเด็ก อายุ 6 – 14 ปี มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน       =   (A2/B1) x 100 

3. ร้อยละเด็ก อายุ 6 – 14 ปี มีภาวะผอม                      =   (A3/B1) x 100 

4. ร้อยละเด็ก อายุ 6 – 14 ปี มีภาวะเตี้ย                       =   (A4/B1) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล วิเคราะห์และสรุปผล ปีละ 2 ครั้ง โดยจัดเก็บข้อมูล 2 ภาคเรียน คือ  

ภาคเรียนที่ 2 (ปีการศึกษา 2565) 

      พ้ืนที่ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง และลงข้อมูล เดือน ธ.ค. , ม.ค. , ก.พ.  

      สว่นกลางจะตัดข้อมูลรายงาน ณ วันที่ 15 มี.ค. 

ภาคเรียนที่ 1 (ปีการศึกษา 2566) 

      พ้ืนที่ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง และลงข้อมูล เดือน พ.ค. , มิ.ย. , ก.ค.  

      สว่นกลางจะตัดข้อมูลรายงาน ณ วันที่ 15 ส.ค. 
เกณฑ์การประเมิน 
ปีงบประมาณ 2566 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
ร้อยละ 57 ร้อยละ 57 ร้อยละ 57 ร้อยละ 57  

วิธีการประเมินผล  1. จังหวัดมีการดำเนินงาน ดังนี้ 
      1.1 จัดตั้งคณะทำงานระดับจังหวัด โดยมี PM ระดับจังหวัดและระดับอำเภอ 
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ขับเคลื่อนงานส่งเสริมและจัดการปัญหาสุขภาพเด็กวัยเรียนในพื้นที่ 
      1.2 จัดทำแผนปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรมเพ่ือขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมและ
จัดการปัญหาสุขภาพเด็กวัยเรียน เน้นการส่งเสริมให้เด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน การป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการ (อ้วน ผอม เตี้ย) โดยติดตาม ควบคุม กำกับและ
ประเมินผลเป็นรายเดือน รวมทั้งส่งเสริมให้มีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค์ในภาพรวม 
          - เน้นเด็กที่มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน ได้รับการคัดกรองความเสี่ยงและจัดการแก้ไข
ปัญหาทุกคน 
          - ผลักดันและพัฒนาให้มีโรงเรียนต้นแบบด้านโภชนาการ กิจกรรมทางกาย และ
ทันตสุขภาพ ฯลฯ ภายใต้ความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
          - พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายระดับพ้ืนที่เพ่ือส่งเสริมและจัดการปัญหาสุขภาพ
เด็กวัยเรียน เน้นการจัดการปัญหาภาวะทุพโภชนาการ (อ้วน ผอม เตี้ย)  
          - จัดกิจกรรมรณรงค์ ส่งเสริมความรอบรู้สุขภาพของเด็กวัยเรียน เพ่ือนำไปสู่
พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ด้านโภชนาการ กิจกรรมทางกาย ทันตสุขภาพ และ
สุขอนามัย เช่น ส่งเสริมการบริโภคไข่ ดื่มนมจืดในวันไข่โลก วันเด็กแห่งชาติ และวันดื่มนม
โลก กระโดดโลดเต้นเล่นสนุก สายตา สุขภาพช่องปาก ฯลฯ 
      1.3 ติดตาม ควบคุม กำกับให้หน่วยงานในพ้ืนที่รับผิดชอบรายงานข้อมูลสถานการณ์ 
ภาวะโภชนาการในระบบรายงาน HDC ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดใน Template ปี
ละ 2 ครั้ง พร้อมทั้งตรวจสอบคุณภาพของข้อมูลและให้มีความครอบคลุมเพ่ิมขึ้น ดังนี้  
ภาคเรียนที่ 2 (ปีการศึกษา 2565) 
      พ้ืนที่ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง และลงข้อมูล เดือน ธ.ค. , ม.ค. , ก.พ.  
      ส่วนกลางจะตัดข้อมูลรายงาน ณ วันที่ 15 มี.ค. 
ภาคเรียนที่ 1 (ปีการศึกษา 2566) 
      พ้ืนที่ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง และลงข้อมูล เดือน พ.ค. , มิ.ย. , ก.ค.  
      ส่วนกลางจะตัดข้อมูลรายงาน ณ วันที่ 15 ส.ค. 
      1.4 รวบรวม สรุปและรายงานผลการดำเนินงานของจังหวัดส่งศูนย์อนามัยเขต ตาม
ระยะเวลาที่กำหนด 

เอกสารสนับสนุน  
รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน 

Baseline 
data 

หน่วยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 
2561 2562 2563 2564 2565 

เด็กอายุ     
6 – 14 ปี       
สูงดีสมส่วน 

ร้อยละ  59.29 60.17 56.06 61.03 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

 

หน่วยงานประมวลผล  
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และจัดทำข้อมูล 
คะแนนเต็ม คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
วิธีการให้คะแนน หลักเกณฑ์การให้คะแนน 

คะแนนเต็ม 5 คะแนน  (เด็ก อายุ 6 – 14 ปี สูงดีสมส่วน)   
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน 1 หน่วย ต่อ  1  คะแนน 
ร้อยละ       53 เท่ากับ 1 คะแนน 
ร้อยละ 54 เท่ากับ 2 คะแนน 
ร้อยละ  55 เท่ากับ 3 คะแนน 
ร้อยละ      56 เท่ากับ 4 คะแนน 
ร้อยละ 57 เท่ากับ 5 คะแนน 

 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ชื่อ – สกุล : นายณรงค์ฤทธิ์  ชูเรือง   โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0 7461 3127 ต่อ 310  
โทรศัพท์มือถือ :  08 1569 4994   E-mail : narongrit.ch@hotmail.com  

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

ชื่อ – สกุล : นายสมคิด  ฤทธิศักดิ์ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0 7461 3127 ต่อ 310  
โทรศัพท์มือถือ :  08 1897 0891  E-mail : somkid112510@hotmail.com   

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(รอง นพ.สสจ.) 

ชื่อ – สกุล : นายสุนทร  คงทองสังข์  โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0 7461 3127   
โทรศัพท์มือถือ :    E-mail :  
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รหัสตัวช้ีวัด 0508 

ชื่อตัวชี้วัด  อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
ความเชื่อมโยงตัวชี้วัด (  / ) ยุทธศาสตร์ 20 ปี กสธ. (  / ) ยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 12  

( /  ) ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง (   ) ภารกิจกลุ่มงาน 

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

(   ) บริการเป็นเลิศ (Service  Excellence)  
(   ) บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) 
(   ) บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)  

แผนงานที ่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
โครงการที ่ 2. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น 
ระดับการประเมินผล ( / ) ระดับจังหวัด  ( / ) ระดับอำเภอ 

คำนิยามตัวช้ีวัด จำนวนการคลอดบุตรในหญิงอายุ 15-19 ปี หมายถึง จำนวนการคลอดบุตรมีชีวิตของ
ผู้หญิง  อายุ 15-19 ปี โดยคิดอัตราต่อจำนวนประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อ 1,000 
คน 

เกณฑ์เป้าหมาย ปีงบประมาณ 
2566 

ปีงบประมาณ 
2567 

ปีงบประมาณ 
2568 

ปีงบประมาณ 
2569 

ปีงบประมาณ 
2570 

ไม่เกิน 23 ไม่เกิน 21 ไม่เกิน 19 ไม่เกิน 17 ไม่เกิน 15 
 

วัตถุประสงค์ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นตาม 
ยุทธศาสตร์การปอ้งกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 

ประชากรกลุม่เปา้หมาย ผู้หญิงอายุ 15 – 19 ปี ที่มีการคลอดบุตรมีชีพในระหว่างปีที่ทำการเก็บข้อมูล 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูลจากระบบ Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข 
แหล่งข้อมูล 1 ฐานข้อมูลการเกิดมีชีพจากทะเบียนราษฎร์ กระทรวงมหาดไทย 
แหล่งข้อมูล 2 ฐานข้อมูล HDC ข้อมูลตัวชี้วัดการเฝ้าระวังอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี  

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
รายการข้อมูล 1 A = จำนวนการคลอดมีชีพโดยหญิงอายุ 15 – 19 ปี (จากแฟ้ม Labor)   

ดูข้อมูลจากจำนวนเด็กเกิดมีชีพ  (LBORN) 
รายการข้อมูล 2 B = จำนวนหญิงอายุ 15 – 19 ปี ทั้งหมด ในเขตรับผิดชอบ 

(ประชากรจากการสำรวจ Type Area=1,3)  
สูตรคำนวณตัวชี้วัด 1 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี จากระบบ HDC = (A/B)  X 1,000 
รายการข้อมูล 3 
(adjusted) 

A: ค่า adjusted = อัตราคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี จากฐานทะเบียนราษฎร ์                      
ปีที่ผ่านมา/อัตราคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี จากฐานข้อมูล HDC ปีที่ผ่านมา 

B: อัตราการคลอดในหญิงอายุ 15-19 ปีจากระบบ HDC (ทำเป็นอัตราคงที่ของทั้งปี) 
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ไตรมาสที่ 1 = อัตราคลอด HDC ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ 1 ปี 2566 X 4 

ไตรมาสที่ 2 = อัตราคลอด HDC ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ 2 ปี 2566 X 4/2 

ไตรมาสที่ 3 = อัตราคลอด HDC ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ 3 ปี 2566 X 4/3 

ไตรมาสที่ 4 = อัตราคลอด HDC ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ 4  
สูตรคำนวณตัวชี้วัด 2  AXB 
ระยะเวลาประเมินผล ทุก 3 เดือน 
เกณฑ์การประเมิน 

ปีงบประมาณ 2566 

 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
5.75 11.5 17.25 23 

วิธีการประเมินผล จากข้อมูลในระบบ Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข ประมวลผลทุก 
3 เดือน 

เอกสารสนับสนุน - 
รายละเอียด 

ข้อมูลพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

อัตราการคลอด    
มีชีพในหญิง  
15-19 ปี 
(ระดับประเทศ) 

อัตราต่อ
จำนวน
ประชากร
หญิงอายุ 
15-19 ปี 
1,000 คน 

23.42 19.68 18.85 15.89 13.28 

อัตราการคลอด
มีชีพในหญิง  
15-19 ปี  
(จังหวัดพัทลุง) 

อัตราต่อ
จำนวน
ประชากร
หญิงอายุ 
15-19 ปี 
1,000 คน 

20.40 17.58 10.19 8.62 8.57 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/
ผู้ประสาน งานตัวช้ีวัด 

นายนพพร  สมจิตต์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

หน่วยงานประมวลผล 
และจัดทำข้อมูล 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

คะแนนเต็ม คะแนนเต็ม 5 คะแนน 



50  
วิธีการให้คะแนน 
 
 
 
 
 

 

หลักเกณฑ์การให้คะแนน 

ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน   5   หน่วยต่อ 1 คะแนน 

ร้อยละ 23 เท่ากับ 1 คะแนน 

ร้อยละ 20 เท่ากับ 2 คะแนน  

ร้อยละ                   15 เท่ากับ 3 คะแนน 
ร้อยละ            10 เท่ากับ 4 คะแนน 

ร้อยละ    5 เท่ากับ 5 คะแนน 
 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ชื่อ – สกุล   นายนพพร  สมจิตต์ โทรศัพท์ที่ท่างาน :  074   613127  ต่อ 311 
โทรศัพท์มือถือ :  086 -6941325    E-mail :  npo360000@hotmail.com 

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 

(หัวหน้ากลุ่มงาน) 
ชื่อ – สกุล   นายสมคิด  ฤทธิศักดิ์ โทรศัพท์ที่ท่างาน :   074   613127  ต่อ 311 
โทรศัพท์มือถือ :  081 -897 0891    E-mail :  somkid112510@hotmail.com 

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 

(รอง นพ.สสจ.) 
ชื่อ – สกุล   นายสุนทร  คงทองสังข์ โทรศัพท์ที่ท่างาน :   074   613127   
โทรศัพท์มือถือ :  081 -963 7742   E-mail :  tongsang@health.moph.go.th  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:manita18wan@gmail.com
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รหัสตัวช้ีวัด 0511 
ชื่อตัวชี้วัด อัตราความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ งานกลุ่มวัยทำงาน กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
ความเชื่อมโยงตัวชี้วัด ( / ) ยุทธศาสตร์ 20 ปี กสธ. ( /  ) ยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 12  

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

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

แผนที่ 1.การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย(ด้านสุขภาพ) 
โครงการที่ 2.โครงการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชากร 
ระดับการประเมินผล ( / ) ระดับจังหวัด  (/ ) ระดับอำเภอ 
คำนิยามตัวช้ีวัด อัตราความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน หมายถึง ความชุกหรือร้อยละของประชาชน

ที่มีระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพเพียงพอขึ้นไป วัดจากแบบสำรวจความรอบรู้ด้าน
สุขภาพของประชาชนไทย อายุ 15 ปีขึ้นไป 
       ความรอบรู้ด้านสุขภาพ หมายถึง ทักษะหรือความสามารถของบุคคลในการเข้าถึง 
เข้าใจโต้ตอบ ซักถาม จนสามารถประเมิน และตัดสินใจใช้ข้อมูลด้านสุขภาพ พร้อมทั้ง
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพสู่การมีสุขภาวะที่ดี และสามารถสื่อสารข้อมูลด้านสุขภาพ
ต่อผู้อื่นได ้
      ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ หมายถึง ประชาชนมีทักษะ (1) การค้นหา
คำตอบที่ต้องการ (2) การเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่จำเป็น (3) การตรวจสอบและทำความ
เข้าใจข้อมูลที่ได้รับมา และ (4) การประพฤติปฏิบัติโดยใช้ประโยชน์จากข้อมูลด้าน
สุขภาพได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับสถานการณ์ความจำเป็นและสามารถสื่อสารข้อมูล
ด้านสุขภาพกับผู้อ่ืนได้ (เพ่ือให้มีความหมายตรงกับ Health Literacy) 

กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป  
เกณฑ์เป้าหมาย อัตราความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน  

 

ปีงบประมาณ 2566 ปีงบประมาณ 2567 ปีงบประมาณ 2568 
ร้อยละ 70 ร้อยละ 71 ร้อยละ 72 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1) Rapid Survey 1 ครั้งต่อปี โดยการสำรวจจากผู้รับบริการของสถานบริการสุขภาพ
และชุมชนนำร่อง (ชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ) ในระบบแพลตฟอร์ม “สาสุข อุ่นใจ”  
2) การสำรวจครัวเรือนระดับประเทศ (Household Survey) ทุก 5 ปี 

แหล่งข้อมูล การสำรวจในประชาชนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป ระดับชาติ (ฉบับย่อ 17 คำถาม ปรับปรุงปี 
2565) ซึ่งผู้ตอบแบบสำรวจจะประเมินทักษะที่เกี่ยวกับความรอบรู้ด้านสุขภาพเป็น 5 
ระดับ ได้แก่ ทำไม่ได้เลยหรือไม่เคยทำ (0 คะแนน) ทำได้ยากมาก (1 คะแนน) ทำได้ยาก 
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(2 คะแนน) ทำได้ง่าย (3 คะแนน) และทำได้ง่ายมาก (4 คะแนน) ทั้งนี้ เกณฑ์ของ
ประชาชนที่มีความรอบรู้ด้านสุขภาพเพียงพอขึ้นไป คือผู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 45 
คะแนนขึ้นไป (ประยุกต์จากเกณฑ์ของ The European Health Literacy Project 
2009-2012 ที่อิงเกณฑ์คะแนนมากกว่าร้อยละ 66 ของคะแนนเต็มของแบบสอบถาม) 

รายการข้อมูล 1 ตัวตั้ง  = จำนวนประชากรกลุ่มตัวอย่างที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ ( 45 คะแนน) 
รายการข้อมูล 2 ตัวหาร = จำนวนประชากรกลุ่มตัวอย่างที่สำรวจทั้งหมด  
สูตรคำนวณตัวชี้วัด  สูตรคำนวณตัวชี้วัด = (A/B) X 100 

ระยะเวลาประเมินผล 1) Rapid Survey 1 ครั้งต่อปี 
2) Household Survey ทุก 5 ปี  

เกณฑ์การประเมิน : ปี 2566: 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
ร้อยละ 61 ร้อยละ 64 ร้อยละ 67 ร้อยละ 70 

 

วิธีการประเมินผล เกณฑ์ของประชาชนที่มีความรอบรู้ด้านสุขภาพเพียงพอขึ้นไป คือผู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 
45 คะแนนขึ้นไป (ประยุกต์จากเกณฑ์ของ The European Health Literacy Project 
2009-2012 ที่อิงเกณฑ์คะแนนมากกว่าร้อยละ 66 ของคะแนนเต็มของแบบสอบถาม) 

เอกสารสนับสนุน 1. รายงานการสำรวจความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนไทย อายุ 15 ปีขึ้นไป พ.ศ. 
2562 
2. คู่มือแนวทางการสำรวจความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนไทย อายุ 15 ปีขึ้นไป 

รายละเอียด 
ข้อมูลพื้นฐาน 
 

 

Baseline 
data 

หน่วยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 - 2565 

65 ร้อยละ ใช้ผลสำรวจปี พ.ศ.2562 เท่ากับ ร้อยละ 65 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

  ชื่อ – สกุล นายวิชา  สันติภาพถาวร      
  ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
    

หน่วยงานประมวลผล 
และจัดทำข้อมูล 

 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
 

      คะแนนเต็ม คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
 

วิธีการให้คะแนน หลักเกณฑ์การให้คะแนน  ต้องผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70 
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน 5 หน่วยต่อ  1  คะแนน 
ร้อยละ       60 เท่ากับ 1 คะแนน 
ร้อยละ 62 เท่ากับ 2        คะแนน  
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ร้อยละ  64 เท่ากับ 3 คะแนน 
ร้อยละ      68 เท่ากับ 4 คะแนน 
ร้อยละ 70 เท่ากับ 5 คะแนน 

 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ชื่อ – สกุล : นายวิชา  สันติภาพ
ถาวร    

โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 311  

โทรศัพท์มือถือ : 06 - 2227- 
4255    

E-mail : wichar.sun@gmail.com  

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

ชื่อ – สกุล : นายสมคิด  ฤทธิศักดิ์   โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 311  
โทรศัพท์มือถือ :   081 -658 

8739 
E-mail :somkid112510@hotmail.com 

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(รอง นพ.สสจ.) 

ชื่อ – สกุล :   นายสุนทร  คงทอง
สังข ์   

โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ. 203  

โทรศัพท์มือถือ :    081-368 
9252 

E-mail :   kansiriluk@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



54  
รหัสตัวช้ีวัด 0516 
ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของประชากรสูงอายุมีแผนส่งเสริมสุขภาพดี (Wellness Plan) 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
ความเชื่อมโยงตัวชี้วัด ( / ) ยุทธศาสตร์ 20 ปี กสธ.    ( / ) ยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 12  

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

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

แผนที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
โครงการที่ 1. โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย 
ระดับการประเมินผล (  / ) ระดับจังหวัด  ( / ) ระดับอำเภอ 
คำนิยามตัวช้ีวัด ผู้สูงอายุ หมายถึง ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ที่มี ADL ≥ 12 คะแนน ทั้งเพศ

ชายและเพศหญิง 
แผนส่งเสริมสุขภาพดี (Wellness  Plan) หมายถึง เครื่องมือในการสร้างความรอบรู้
ด้านสุขภาพ (Health Literacy) แก่ผู้สูงอายุ ซึ่งองค์การอนามัยโลกได้ให้ความหมาย
ของความรอบรู้ด้านสุขภาพ ว่าหมายถึง “ทักษะทางปัญญาและสังคม ซึ่งเป็นตัวกำหนด
แรงจูงใจ และความสามารถของปัจเจกในการแสวงหา ทำความเข้าใจ และการใช้ข้อมูล
เพ่ือส่งเสริมและธำรงไว้ซึ่งการมีสุขภาพดี” 

แผนส่งเสริมสุขภาพดี (Wellness Plan) มีองค์ประกอบการส่งเสริมสุขภาพและ
จัดการปัจจัยเสี่ยง 6 ประเด็น ได้แก่ 

1. ประเด็นโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ 
2. ประเด็นการเคลื่อนไหวของผู้สูงอายุ 
3. ประเด็นสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุ 
4. ประเด็นผู้สูงอายุสมองดี 
5. ประเด็นความสุขของผู้สูงอายุ 
6. ประเด็นสิ่งแวดล้อมท่ีปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุมีแผนส่งเสริมสุขภาพดี (Wellness Plan) หมายถึง ผู้สูงอายุที่มีค่าคะแนน
การประเมินความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวัน (Barthel Index for 
Activities of Daily Living: ADL) ตั้งแต่ 12 คะแนนขึ้นไป (กลุ่มติดสังคม) ได้รับการ
ประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพและจัดทำแผนเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ 
การจัดทำแผนส่งเสริมสุขภาพดี (Wellness  Plan) มีข้ันตอนดังนี้ 

1. ผู้สูงอายุเข้าสู่กระบวนการด้วยความสมัครใจ และได้รับการถ่ายทอดองค์
ความรู้ 

2. ผู้สูงอายุประเมินตนเองตามแนวทางการประเมิน เพ่ือรับรู้สถานการณ์
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สุขภาพ และความเสี่ยงด้านสุขภาพ 

3. จัดทำแผนส่งเสริมสุขภาพดี (Wellness  Plan) ผ่านโปรแกรมที่กรม
อนามัยพัฒนาขึ้น หรือผ่านรูปแบบอื่นๆ 

4. นำแผนส่งเสริมสุขภาพดี (Wellness  Plan) สู่การปฏิบัติจริง  
5. หลังจากปฏิบัติตามแผนฯ แล้ว ผู้สูงอายุดำเนินการประเมินภาวะสุขภาพ

ด้วยตนเอง หรือประเมินร่วมกับเจ้าหน้าที่ 
6. ปรับปรุง /พัฒนาแผนฯ และนำไปปฏิบัติเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย 
7. แลกเปลี่ยนเรียนรู้และบอกต่อแก่เพ่ือนสมาชิกชมรม /กลุ่มทางสังคมของ

ผู้สูงอายุในชุมชน หรือผู้ที่สนใจ 
เสร็จสิ้นกระบวนการ และปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ เพ่ือการมีสุขภาพดี 

เกณฑ์เป้าหมาย
ปีงบประมาณ 

 

2566 2567 2568 2569 2570 
ร้อยละ 50 ร้อยละ 55 ร้อยละ 60 ร้อยละ 65 ร้อยละ 70 

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) สามารถดูแลตนเอง  
และจัดการสุขภาพตนเองตามแนวทางการส่งเสริมสุขภาพและจัดการความเสี่ยงด้าน
สุขภาพ 
2. เพ่ือส่งเสริมให้สังคม ชุมชน ครอบครัว และผู้สูงอายุ มีความตระหนัก เห็นคุณค่า 
และมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพดูแลตนเอง จัดการสุขภาพตนเองและชุมชน มี
คุณภาพชีวิตที่ดี และมีชีวิตที่ยืนยาว 
3. เพ่ือขับเคลื่อนการดำเนินงานระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาวเชิง
ป้องกัน (Preventive Long Term Care) ด้วยแผนส่งเสริมสุขภาพดี (Wellness  
Plan) 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ที่มี ADL มากกว่าหรือเท่ากับ 12 คะแนน ร้อยละ 
2.5 ของประชากรสูงอายุทั้งหมดของพ้ืนที่ 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1. พื้นที่ดำเนินการคัดกรอง ADL และความเสี่ยงด้านสุขภาพ 9 ด้าน  
2. ร่วมกันจัดทำแผนส่งเสริมสุขภาพดี (Wellness Plan) กับผู้สูงอายุ ด้วยโปรแกรมท่ี
กรมอนามัยพัฒนาขึ้น  
3. กรมอนามัยดำเนินการตรวจสอบความถูกต้อง และรายงานตัวชี้วัดในระบบ Health 
KPI กระทรวงสาธารณสุข 
4. สำนักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย คืนข้อมูลให้กับศูนย์อนามัยเขต และสถาบัน
พัฒนาสุขภาวะเขตเมือง เพื่อส่งคืนข้อมูลให้กับหน่วยงานภาคีเครือข่ายระดับพื้นที่ใน
การนำไปวางแผนการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในระดับพ้ืนที่ต่อไป 

แหล่งข้อมูล - ระบบฐานข้อมูล Blue Book Application  
- ระบบฐานข้อมูลโปรแกรม HDC กระทรวงสาธารณสุข 
- โปรแกรมรายงาน Wellness plan สำนักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย 

รายการข้อมูล 1 A = จำนวนผู้สูงอายุที่มี ADL ตั้งแต่ 12 คะแนนขึ้นไป และมีปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ อย่าง
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น้อย     1 ประเด็น ได้ทำแผนส่งเสริมสุขภาพดี (Wellness Plan) 

รายการข้อมูล 2 B = จำนวนผู้สูงอายุที่มี ADL ตั้งแต่ 12 คะแนนขึ้นไป และมีปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ อย่าง
น้อย    1 ประเด็น       

สูตรคำนวณตัวชี้วัด  สูตรการคำนวณ  ร้อยละของผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค์ 
   =  A x 100 
                B 

ระยะเวลาประเมินผล  พฤศจิกายน 2565 – สิงหาคม 2566   
เกณฑ์การประเมิน : ปี 2566: 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- ชี้แจงแนวทางการ
ดำเนินงานการจัดทำ
แผนส่งเสริมสุขภาพดี 
แก่ผุ้เกี่ยวข้อง 
- พ้ืนที่ดำเนินการคัด
กรอง ADL และประเมิน
ภาวะผู้สูงอายุ และ
ให้บริการตามบริบทของ
ผู้สูงอายุ 
 

- คัดกรองและประเมินภาวะ
ผู้สูงอายุ มากกว่าร้อยละ 60 
- ผู้สูงอายุมีแผนส่งเสริม
สุขภาพดี (Wellness Plan)  
ร้อยละ 30 

- คัดกรองและประเมิน
ภาวะผู้สูงอายุ มากกว่า
ร้อยละ 75 
- ผู้สูงอายุมีแผนส่งเสริม
สุขภาพดี (Wellness 
Plan)  ร้อยละ 40 

- คัดกรองและประเมินภาวะ
ผู้สูงอายุ มากกว่าร้อยละ 90 
- ผู้สูงอายุมีแผนส่งเสริม
สุขภาพดี (Wellness Plan)  
ร้อยละ 50 
- อัตราส่วนของผู้ป่วยติด
สังคมเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 96.0  
- สรุปผลการดำเนินงานและ
วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน
ที่ผ่านจัดทำเป็นข้อเสนอเชิง
นโยบาย 
- วางแผนดำเนินงาน
ปีงบประมาณ 2567 

วิธีการประเมินผล  1. ผู้ปฏิบัติงานระดับพ้ืนที่ดำเนินการคัดกรองความเสี่ยงด้านสุขภาพ และร่วมกันจัดทำ
แผนส่งเสริมสุขภาพดี (Wellness Plan) กับผู้สูงอายุ ในโปรแกรม Wellness Plan ของ
กรมอนามัย 
2. รายงานโปรแกรมการรายงานที่กรมอนามัยพัฒนาขึ้น (ในภายหลัง) รายไตรมาส (3 , 
6, 9, 12 เดือน) 

เอกสารสนับสนุน 1. สมุดบันทึกสุขภาพผู้สูงอายุเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย 
2. คู่มือแนวทางการส่งเสริมสุขภาพดี ชะลอชรา ชีวายืนยาว (Health Promotion & 
Prevention Wellness Plan) สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และผู้สูงอายุ 
3. คู่มือขับเคลื่อนการดำเนินงานชมรมผู้สูงอายุด้านสุขภาพ 
4. คู่มือการใช้งาน Blue Book Application (สมุดบันทึกสุขภาพผู้สูงอายุ) 

รายละเอียด 
ข้อมูลพื้นฐาน 
 

Baseline data หน่วยวัด 
ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 2564 2565 
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หมายเหตุ: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 มีการกำหนดการดำเนินงานแผนส่งเสริม
สุขภาพดี (Wellness  Plan) เป็นรายบุคคล ยังไม่ได้คำนวณเป็นร้อยละ 

จำนวนของผู้สูงอายุ
ที่มีแผนส่งเสริม
สุขภาพดี (Wellness  
Plan) 

ร้อยละ NA NA NA 
82.85 
(ผล 145)  
(เป้า 175) 

59.07 
(ผล 192)  
(เป้า 325) 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

ชื่อ – สกุล นางสาวปวีณ์กร   จินรัตน์ โทรศัพท์ที่ทำงาน :  074613127 ต่อ 311 
โทรศัพท์มือถือ : 0954403988   E-mail : khwun555@gmail.com 

หน่วยงานประมวลผล 
และจัดทำข้อมูล 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

คะแนนเต็ม คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
วิธีการให้คะแนน หลักเกณฑ์การให้คะแนน 

ผ่านเกณฑ์ หมายถึง มีค่าคะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ 3 คะแนน 
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน 5 หน่วยต่อ…1……..คะแนน 
ร้อยละ 30 เท่ากับ 1 คะแนน 
ร้อยละ 35 เท่ากับ 2 คะแนน 
ร้อยละ 40 เท่ากับ 3 คะแนน 
ร้อยละ 45 เท่ากับ 4 คะแนน 
ร้อยละ 50 เท่ากับ 5 คะแนน 

 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ชื่อ – สกุล นางสาวปวีณ์กร   จินรัตน์ โทรศัพท์ที่ทำงาน :  074613127 ต่อ 311 
โทรศัพท์มือถือ : 0954403988             E-mail : somkid112510@hotmail.com 

ผู้กำกับตัวช้ีวัด ชื่อ – สกุล นายสมคิด  ฤทธิศักดิ์            โทรศัพท์ที่ทำงาน :  074613127 ต่อ 311 
โทรศัพท์มือถือ : 0818970891             E-mail : somkid112510@hotmail.com 

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด ชื่อ – สกุล นายสุนทร    คงทองสังข์   โทรศัพท์ที่ทำงาน :  074613127  
โทรศัพท์มือถือ :              E-mail :  
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รหัสตัวช้ีวัด 0517 
ชื่อตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จในการจัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุ ในโรงพยาบาล 

  - รพ.ระดับ M2 ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคลินิกผู้สูงอายุระดับคุณภาพ 
  - รพ.ระดับ F ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคลินิกผู้สูงอายุระดับพื้นฐาน 

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

( / ) ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  (   ) ตำบลสุขภาวะ  
( /  ) ภารกิจกลุ่มงาน      (  / ) อ่ืน ๆ ......MOU ระดับ
อำเภอ…… 

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

แผนที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
โครงการที่ 1. โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย 
ระดับการประเมินผล (   ) ระดับจังหวัด  (  / ) ระดับอำเภอ  (  ) ตำบล 
คำนิยามตัวช้ีวัด คลินิกผู้สูงอาย ุ หมายถึง การจัดระบบบริการสุขภาพแบบผู้ป่วยนอกในโรงพยาบาลทุกระดับ 

ตามรูปแบบที่กรมการแพทย์กำหนด (ท้ังระดับพื้นฐานและระดับคุณภาพ)   
คลินิกผู้สูงอายุระดับพื้นฐาน หมายถึง การจัดระบบบริการสุขภาพแบบผู้ป่วยนอก ที่
ครอบคลุมประเด็นดังต่อไปนี้ทุกหัวข้อ 
  - มีระบบการคัดกรอง หรือ รับส่งต่อจากระบบการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุระดับชุมชน 
(community screening) 
  - มีการประเมิน วินิจฉัย กลุ่มอาการหรือปัญหาสุขภาพสำคัญของสูงอายุอย่างน้อย 2 จาก 9 
เรื่อง 
  - มีระบบการดูแลรักษา กลุ่มอาการหรือปัญหาสุขภาพสำคัญของสูงอายุอย่างน้อย 2 จาก 9 
เรื่อง 
  - มีคู่มือการดูแลรักษากลุ่มอาการสูงอายุ และ ปัญหาสุขภาพสำคัญของสูงอายุ ไว้ให้
พร้อมใช้อ้างอิงในแผนกผู้ป่วยนอก 
  - มีผู้รับผิดชอบในการประสานงานส่งต่อผู้ป่วยและติดตามให้ผู้ป่วยสูงอายุ ได้รับการ
รักษากลุ่มอาการสูงอายุอย่างเหมาะสม 
คลินิกผู้สูงอายุระดับคุณภาพ หมายถึง มีการจัดบริการคลินิกผู้สูงอายุขึ้นเป็นการเฉพาะ 
โดยผ่านเกณฑ์การประเมินคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ ของกรมการแพทย์ในระดับ 20 คะแนน
ขึ้นไป 
กลุ่มอาการผู้สูงอายุ (Geriatric Syndromes)  หมายถึง อาการหรือปัญหาสุขภาพ
สำคัญของสูงอายุ ที่สำคัญ 9 เรื่อง มีดังนี้  (1) ด้านความคิดความจำ (2) ด้านการ
เคลื่อนไหวร่างกาย       (3) ด้านการขาดสารอาหาร (4) ด้านการมองเห็น (5) ด้านการได้
ยิน (6) ด้านภาวะซึมเศร้า      (7) ด้านการกลั้นปัสสาวะ (8) ด้านการปฏิบัติกิจวัตร
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ประจำวัน (ADL) (9) ช่องปาก 
การดูแลรักษา หมายถึง มีระบบการดูแลรักษา ตั้งแต่การตรวจยืนยัน วินิจฉัยสาเหตุ การ
ตรวจรักษาและการดูแลต่อเนื่องในผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อมหรือภาวะ
พลัดตกหกล้ม  

เกณฑ์เป้าหมาย   
รายการตัวชี้วัด ปีงบประมาณ  

2566 
ปีงบประมาณ  
2567 

ปีงบประมาณ  
2568 

ปีงบประมาณ  
2569 

ปีงบประมาณ  
2570 

1. ภาวะสมองเสื่อม > ร้อยละ 30 > ร้อยละ 40 > ร้อยละ 50 > ร้อยละ 50 > ร้อยละ 50 
2. ภาวะพลัดตกหกล้ม > ร้อยละ 30 > ร้อยละ 40 > ร้อยละ 50 > ร้อยละ 50 > ร้อยละ 50  

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลรักษากลุ่มอาการสูงอายุ (geriatric syndromes) และ
ปัญหาสุขภาพท่ีสำคัญอย่างเหมาะสม หลังจากที่ได้รับการคัดกรองสุขภาพ 
2. ส่งเสริม หรือ คงสมรรถภาพทางร่างกาย สมอง สุขภาพจิต และสังคมของผู้สูงอายุ 
ป้องกันหรือลดการเกิดภาวะพ่ึงพิงในผู้สูงอายุ 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1. รพช./รพท. เปิดให้บริการคลินิกผู้สูงอายุทุกแห่ง และประเมินตนเองตามเกณฑ์มาตรฐาน

คลินิกผู้สูงอายุ ของกรมการแพทย์ 
2. คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการผู้สูงอายุระดับจังหวัด ออกประเมินคลินิกผู้สูงอายุตาม
มาตรฐานของกรมการแพทย์ และรายงานผลการประเมินผ่าน website สถาบันเวชศาสตร์ฯ
ผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ 
2. สถาบันเวชศาสตร์ฯผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ รวบรวม ประเมินผล และออกเป็นรายงาน
ประจำปี และส่งคืนข้อมูลให้กับโรงพยาบาลเป้าหมาย จังหวัด และ เขตสุขภาพ 

แหล่งข้อมูล 1. จากการติดตามการดำเนินงานในโรงพยาบาล 
2. โปรแกรมให้บริการ HDC 
3. สถาบันเวชศาสตร์ฯผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ (website 
http://agingthai.dms.moph.go.th) 

รายการข้อมูล 1 เป็นตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ วัดด้วยระดับความสำเร็จ/การดำเนินการตามเกณฑ์ 
รายการข้อมูล 2 เป็นตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ วัดด้วยระดับความสำเร็จ/การดำเนินการตามเกณฑ์ 
สูตรคำนวณ 
ตัวช้ีวัดย่อย 1  

เป็นตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ วัดด้วยระดับความสำเร็จ/การดำเนินการตามเกณฑ์ 

ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 3 และ 4 ของปีงบประมาณ 2566 
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เกณฑ์การประเมิน ปี 2566            
    โรงพยาบาลทุกระดับมีการจัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุ และให้บริการตามมาตรฐานที่กำหนด         
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- การจัดทำคู่มือการลง
บันทึกข้อมูลคลินิกผู้สูงอายุ 
กรมการแพทย์ 
- ชี้แจงแนวทางการพัฒนา
ระบบบริการคลินิกผู้สูงอายุ 
จังหวัดพัทลุง  

- โรงพยาบาลทุกระดับ 
จัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุ และ
ประเมินระดับตามรูปแบบ
ที่กรมการแพทย์กำหนด 
(ระดับพ้ืนฐาน, ระดับ
คุณภาพ) ร้อยละ 50 

- โรงพยาบาลทุกระดับ 
จัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุ และ
ประเมินระดับตามรูปแบบ
ที่กรมการแพทย์กำหนด 
(ระดับพ้ืนฐาน, ระดับ
คุณภาพ) ร้อยละ 80 

- โรงพยาบาลทุกระดับ 
จัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุ และ
ประเมินระดับตามรูปแบบ
ที่กรมการแพทย์กำหนด 
(ระดับพ้ืนฐาน, ระดับ
คุณภาพ) ร้อยละ 100 

วิธีการประเมินผล :  1. ทำการประเมินตามคู่มือการลงบันทึกข้อมูลคลินิกผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ 
2. เป้าหมายของร้อยละของผู้สูงอายุที่ผ่านการคัดกรองและพบว่าเป็น Geriatric 
Syndromes ได้รับการดูแลรักษาในคลินิกผู้สูงอายุ  

เอกสารสนับสนุน :  1. แนวทางการดูแลรักษากลุ่มอาการสูงอายุ (Geriatric Syndromes) 
2. คู่มือการจัดบริการสุขภาพผู้สูงอายุในสถานบริการสุขภาพ 
3. คู่มือแนวทางการดำเนินงานคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพและประเด็นสำคัญ  
ด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุในแผนกผู้ป่วยนอก 
4. หนังสือ/คู่มือ/เอกสารบรรยายฯลฯ อื่น ๆ สามารถขอรับการสนับสนุนได้ท่ีสถาบัน 
เวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพ่ือผู้สูงอายุ หรือสามารถดาวน์โหลดจาก 
website : http://agingthai.dms.moph.go.th 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 
: 

 

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

ภาวะสมองเสื่อม ร้อยละ - - - 64.32 
ภาวะหกล้ม ร้อยละ - - - 66.07 
หมายเหตุ – เป็นตัวชี้วัดใหม่ ปี 2565 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

ชื่อ – สกุล นางสาวปวีณ์กร  จินรัตน์ โทรศัพท์ที่ท่างาน :  074613127 ต่อ 311 
โทรศัพท์มือถือ : 0954403988   E-mail : khwun555@gmail.com 

หน่วยงานประมวลผล 
และจัดทำข้อมูล 

1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
2. สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพ่ือผู้สูงอายุ  
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0 2590 6211 - 13 โทรสาร : 0 2591 8277 

คะแนนเต็ม คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
วิธีการให้คะแนน หลักเกณฑ์การให้คะแนน 

   มีการจัดตั้งคลินิกและผ่านเกณฑ์   = 5 คะแนน 
   ไม่มีการจัดตั้งคลิกผู้สูงอายุ           = 0 คะแนน 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ชื่อ – สกุล นางสาวปวีณ์กร   จินรัตน์ โทรศัพท์ที่ทำงาน :  074613127 ต่อ 311 
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โทรศัพท์มือถือ : 0954403988             E-mail : somkid112510@hotmail.com 

ผู้กำกับตัวช้ีวัด ชื่อ – สกุล นายสมคิด  ฤทธิศักดิ์            โทรศัพท์ที่ทำงาน :  074613127 ต่อ 311 
โทรศัพท์มือถือ : 0818970891             E-mail : somkid112510@hotmail.com 

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด ชื่อ – สกุล นายสุนทร    คงทองสังข์   โทรศัพท์ที่ทำงาน :  074613127  
โทรศัพท์มือถือ :              E-mail :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



62  
รหัสตัวช้ีวัด 0601                                                                                          MOU 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
ความเชื่อมโยง 
ตัวช้ีวัด 

(     ) ยุทธศาสตร์ 20 ปี กสธ. (   ) ยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 12  
(   ) ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง (   )ตำบลสุขภาวะ (   )ภารกิจกลุ่มงาน 
(    )อ่ืน ๆ .....ยุทธศาสตร์จังหวัด. เป้าประสงค์ที่ ๒ หน่วยงานด้านสุขภาพทุกระดับมี
คุณภาพมาตรฐานสู่องค์กรสมรรถะสูง อค์กรดิทัล และประชาชนเชื่อมั่นไว้วางใจ ตัวชี้วัด ข้อ 5 
ร้อยละของหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์ SMART HOSPITAL(ลดความแออัด) 

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

แผนงาน แผนงานที่ 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและคุณภาพการบริการจัดการภาครัฐ 
และแผนงานที่ 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)  

โครงการ โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(แผนงานที่ 11) และโครงการ NCD,ไต
,intermediate care,มะเร็ง,จิตเวช (แผนงานที่ 6) 

ชื่อตัวชี้วัด 1.ระดับความสำเร็จการพัฒนางานเภสัชกรรมสนับสนุนระบบบริการสุขภาพ Service plan 
สนับสนุนระบบ Refer back 

คำนิยามตัวช้ีวัด ระบบบริการสุขภาพ (Service plan) หมายถึง ระบบบริการต่าง ๆ ที่จัดขึ้นเพ่ือเป็นการดูแล
สุขภาพ ทั้งทางด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรค การรักษาพยาบาล และการ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ที่เป็นแบบผสมผสาน หรือเฉพาะด้าน เฉพาะเรื่อง ทั้งนี้หากเป็นส่วนที่รัฐจัด
ขึ้น สนับสนุนให้จัดขึ้น หรืออยู่ภายใต้การควบคุมกำกับของรัฐ เพ่ือประชาชนโดยทั่วไป (เป็น
สาธารณะ)  
Refer back คือการส่งตัวมารับการรักษาที่สถานพยาบาลปลายทาง สถานพยาบาลปลายทาง
นั้นสามารถดำเนินการตอบกลับ ผลการรักษาไปยังสถานพยาบาลต้นทาง หรือส่งตัวผู้ป่วย
กลับไปรักษา/ดูแลต่อ ยังสถานพยาบาลต้นทางที่ส่งรีเฟอร์มา หรือส่งไปยัง สถานพยาบาลอื่นๆ
เพ่ือดูแลรักษาต่อได้ ไม่จำเป็นว่าจะต้องส่งกลับเฉพาะสถานพยาบาลต้นทางที่ส่งรีเฟอร์ 

เกณฑ์เป้าหมาย ปีงบประมาณ 
2566 

ปีงบประมาณ 
2567 

ปีงบประมาณ 
2568 

ปีงบประมาณ 
2569 

ปีงบประมาณ 
2570 

มีการจัดการยา 
Refer back 
อย่างเป็น
ระบบ,จัดหายา
ได้เพียงพอ 
และเม่ือพบ
ปัญหาได้
ดำเนินการ
แก้ไขปัญหา
อย่างรวดเร็ว 

Visit ของรพท. 
ลดลง 5 % 
จากปี 2566 
 
Visit ส่งต่อของ
รพช.จากรพท. 
เพ่ิมข้ึน 5 % 
จากปี 2566 
 

Visit ของรพท. 
ลดลง 10 % 
จากปี 2566 
 
Visit ส่งต่อของ
รพช.จากรพท. 
เพ่ิมข้ึน 10 % 
จากปี 2566 
 

Visit ของรพท. 
ลดลง 15 % 
จากปี 2566 
 
Visit ส่งต่อของ
รพช.จากรพท. 
เพ่ิมข้ึน 15 % 
จากปี 2566 
 

Visit ของรพท. 
ลดลง 20 % 
จากปี 2566 
 
Visit ส่งต่อของ
รพช.จากรพท. 
เพ่ิมข้ึน 20 % 
จากปี 2566 
 

 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้โรงพยาบาลทุกระดับมียา refer back บริการผู้ป่วยในมาตรฐานเดียวกันและพัฒนา
สมรรถนะของเภสัชกรและเจ้าพนักงานเภสัชกรรมตอบสนองต่อการพัฒนา Service plan  

กลุ่มเป้าหมาย โรงพยาบาลพัทลุงและโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล รวบรวม/วิเคราะห์ข้อมูลจากรายงานรายไตรมาสตามแบบฟอร์ม /การนิเทศงาน 
แหล่งข้อมูล รายงานบริหารเวชภัณฑ์รายไตรมาส 
รายการข้อมูล 1 - 
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รายการข้อมูล 2 - 
สูตรคำนวณตัวชี้วัด - 
ระยะเวลาประเมินผล ทุก 3 เดือน 
เกณฑ์การประเมิน 
ปีงบประมาณ 2566 

รอบ 3 
เดือน 

รอบ 6 เดือน รอบ 9 
เดือน 

รอบ 12 เดือน 

ปรับปรุง
บัญชียาให้
รองรับยา 
refer back 
จากรพท. 
และได้รับ
อนุมัติบัญชี
ยาจาก นพ.
สสจ.  

1.เภสัชกร/เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ผ่านการ
อบรมพัฒนาศักยภาพเภสัชกรและเจ้า
พนักงานเภสัชกรรมด้านเภสัชกรรมและ
คุ้มครองผู้บริโภค รองรับ service plan จาก
เขตสุขภาพท่ี ๑๒ /หรือจังหวัด/หน่วยงาน
อื่นๆ อย่างน้อย ๑ คน 
2. เภสัชกร/เจ้าพนักงานเภสัชกรรมเข้าร่วม
ประชุมคณะทำงาน service plan อย่างน้อย 
2 สาขาใน 1 ปีงบประมาณ 

เภสัชกร/เจ้า
พนักงานเภสัช
กรรมเข้าร่วม
ประชุม
คณะทำงาน 
service plan 
ระดับจังหวัด
อย่างน้อย 2 
สาขาใน 1 
ปีงบประมาณ 

๑.เภสัชกร/เจ้าพนักงานเภสัช
กรรมเข้าร่วมประชุม
คณะทำงาน service plan 
ระดับจังหวัดอย่างน้อย 4 
สาขาใน 1 ปีงบประมาณ 
๒.มีการรายงานการจัดการยา 
Refer back อย่างเป็นระบบ,มี
ยาเพียงพอ และเมื่อพบปัญหา
ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่าง
รวดเร็ว 

ประเด็นที่ 1 รพ.ปรับปรุงบัญชียาให้รองรับยา refer back จากรพท. และได้รับอนุมัติบัญชียา
จาก นพ.สสจ. ทุกปีงบประมาณ กรณีปรับบัญชีระหว่างปีงบประมาณให้ผ่านการอนุมัติจาก
ผอ.รพ. 
ประเด็นที่ 2 เภสัชกรและเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ผ่านการอบรมพัฒนาศักยภาพเภสัชกรและ
เจ้าพนักงานเภสัชกรรมด้านเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค รองรับ service plan จากเขต
สุขภาพที่ ๑๒ /หรือจังหวัด/หน่วยงานอื่นๆ อย่างน้อย ๑ คน/ปีงบประมาณ 
ประเด็นที่ 3 เภสัชกร/เจ้าพนักงานเภสัชกรรมเข้าร่วมประชุมคณะทำงาน service plan ระดับ
จังหวัดอย่างน้อย 4 สาขาใน 1 ปีงบประมาณ 
ประเด็นที่ 4 มีการจัดการยา Refer back อย่างเป็นระบบ,จัดหายาได้เพียงพอ และเมื่อพบ
ปัญหาได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว 
ประเด็นที่ 5 มีการรายงานข้อมูลตามแบบฟอร์มบริหารเวชภัณฑ์ยารายไตรมาสให้ สสจ.
ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไปหลังสิ้นไตรมาส 

เอกสารสนับสนุน - 
รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน 

Baseline data 
หน่วย
วัด 

ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 
2562 2563 2564 2565 

Visit รพท.ลดลง % - 3.32 3.68 -11.11 
Visit รพช.เพ่ิมข้ึนรวมทั้ง 10 
แห่ง 

% - 4.02 -1.66 -18.86 

 

คะแนนเต็ม 5 คะแนน 

วิธีการให้คะแนน 

ช่วงการปรับเกณฑ์ + 1 หน่วยของทั้ง 3 ส่วนดังนี้ 
 ระดับท่ี 1  1 คะแนน  ผ่านเกณฑ์ข้อ 1 
 ระดับท่ี 2  2 คะแนน  ผ่านเกณฑ์ข้อ 1,2 
 ระดับท่ี 3  3 คะแนน  ผ่านเกณฑ์ข้อ 1,2,3 
 ระดับท่ี 4  4 คะแนน  ผ่านเกณฑ์ข้อ 1,2,3,4 
 ระดับท่ี 5  5 คะแนน  ผ่านเกณฑ์ข้อ 1,2,3,4,5  

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 

ชื่อ – สกุล : นางฐิติมา ทองสังข์ 
               นางสาวเอมจิตร  สุขสกุล 
               นายธรรมฤทธิ์ ทัศศรี 

โทรศัพท์ที่ท่างาน :  074-613127 ต่อ 104 

โทรศัพท์มือถือ :  087-4790455 E-mail : aimpz31@gmail.com 
ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด ชื่อ – สกุล : นายณัษฐ์พงษ์ พัฒนพงศ์ โทรศัพท์ที่ทำงาน :  074-613127 ต่อ 109 
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(หัวหน้ากลุ่มงาน) โทรศัพท์มือถือ :  093-7615927 E-mail : natpongkai07@hotmail.com 
ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(รอง นพ.สสจ.) 

ชื่อ – สกุล : นางสาวอภิญญา เพ็ชรศรี โทรศัพท์ที่ทำงาน :  074-613127 ต่อ 202 
โทรศัพท์มือถือ :  081-9904344    
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รหัสตัวชี้วัด 0602                                                                               MOU 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานคุม้ครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
ความเชื่อมโยงตัวชี้วัด (   ) ยุทธศาสตร์ 20 ปี กสธ. (   ) ยุทธศาสตร์เขตสุขภาพท่ี 12  

(   ) ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขจงัหวัดพัทลุง (    ) ตำบลสุขภาวะ (  ) ภารกิจกลุ่มงาน 
(   ) PA 
(    )อ่ืน ๆ .....ยุทธศาสตร์จังหวัด. เป้าประสงค์ที่ ๔ ชุมชนมีระบบจัดการสุขภาพ สามารถ
พึงพาตนเองด้านสุขภาพได้อย่างโดดเด่น ตัวชี้วัด ข้อ 14 ร้อยละของตำบลมีระบบจัดการ
สุขภาพที่เข็มแข็งตามเกณฑ์ 

หมวด (    ) PP&P Excellence ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ 
(   ) Service  Excellence บรกิารเป็นเลิศ 
(   ) People Excellence บุคลากรเป็นเลิศ 
(   ) Governance Excellence บริหารเป็นเลศิด้วยธรรมาภิบาล 

แผนงาน การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการ โครงการป้องกันและควบคุมการดือ้ยาต้านจุลชีพและการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล 
ชื่อตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนอำเภอ RPU (Rational health product district) จังหวัด

พัทลุง 
คำนิยามตัวชี้วัด อำเภอใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพสมเหตุผล (RPU district) จะประกอบไปด้วยการ

ดำเนินงานในส่วนต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
1.โรงพยาบาลรัฐ (RDU hospital) จะมีการดำเนินงานผ่านตัวชี้วัด RDU hospital จำนวน 
12 ตัวชี้วัด ด้วยกระบวนการทำงานโดยใช้กุญแจ PLEASE และสามารถติดตามข้อมูลการ
ดำเนินงานทั้ง 12 ตัวชี้วัดผ่านระบบ HDC ซึ่งตัวชี้วัดได้แก่ 
1. จำนวนรายการยาเฉลี่ยต่อครั้งที่มารับบริการที่แผนกผู้ป่วยนอกทั่วไป (ใช้ติดตาม เพ่ือให้
มีการทบทวนใน รพ. ไม ่รวม รพ.เฉพาะทาง)*  ≤ 4 รายการ/visit 
2. ร้อยละการสั่งใช้ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติในแผนกผู้ป่วยนอก* ระดับ A ≥ร้อยละ 75 
ระดับ S ≥ ร้อยละ 80 ระดับ M1- M2 ≥ ร้อย ละ 85 ระดับ F1-F3 ≥ ร้อยละ 85 
3. ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคติดเชื้อที่ระบบการหายใจช่วงบนและหลอดลมอักเสบ
เฉียบพลันในผู้ป่วยนอก (URI) รพท.หรือ รพศ.เทียบเท่า ร้อยละ ≤ 30 และ รพช. ≤ ร้อยละ 
20 
4. ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน (AD) ≤ ร้อยละ 20 
5. ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะจากบาดแผลสดจากอุบัติเหตุ (FTW) ≤ ร้อยละ 50 
6. ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะสตรีคลอด ปกติครบกำหนดคลอดทางช่องคลอด (APL) ไม่เกิน
ร้อยละ 15   
7. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่มีการใช้ยา Metformin เพ่ือรักษาผู้ป่วยเบาหวาน เป็นยา
ชนิดเดียวหรือร่วมกับยาอื่น เพ่ือควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดโดยไม่มีข้อห้ามใช้  ร้อยละ ๐ 
8. ร้อยละผู้ป่วยโรคหอบหืดเรื้อรังที่ได้รับ ยา Inhaled corticosteroid ≥ ร้อยละ 80 
9. ร้อยละผู้ป่วยนอกสูงอายุที่ใช้ยากลุ่ม long-acting benzodiazepine ไม่เกิน  ร้อยละ 5  
10. ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจและได้รับยา การใช้
ยาต้านฮีสเตมีนชนิด nonsedating* ≤ ร้อยละ 5  
11.  จำนวนสตรีตั้งครรภ์ที่ได้รับยาห้าม ใช้ ได้แก ่warfarin1, statins, ergots  
(1 ยกเว้นกรณีใส่ mechanical heart valve และให้เป็นไปตามการบริหารจัดการหน่วยดูแล
ผู้ป่วยที่ได้รับยาป้องกันการแข็งตัวของเลือด (warfarin management clinic)) ในคู่มือตาม
แผนพัฒนาระบบบริการสขุภาพสาขาโรคหัวใจ  ร้อยละ 0 
12. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานร่วมกับโรคไตเรื้อรังระยะ 3 ขึ้นไป ที ่เกิดภาวะ metformin 
associated lactic acidosis* ≤ ร้อยละ 5 
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2.โรงพยาบาลเอกชน (RDU hospital) จะมีการดำเนินงานด้วยการใช้กระบวนการกุญแจ 
PLEASE และติดตามผลการประเมินตนเอง RDU private hospital 16 ข้อ ผ่านทางหน้า 
website กรม สบส. โดยรพ.เอกชนจะต้องมีการประเมินตนเองร้อยละ 40 ของรพ.เอกชนใน
จังหวัด,รพ.เอกชนผ่านการประเมินตนเองระดับ 2 (คะแนน ≥ ร้อยละ 50) ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 30 ของรพ.เอกชนในจังหวัด 
3.หน่วยบริการปฐมภูมิรัฐ (RDU PCU) จะมีการดำเนินงานพัฒนาระบบป้องกัน 
Medication error โดยเฉพาะยาเสี่ยงสูงและผู้ป่วยกลุ่มเฉพาะ,การจัดทำฉลากยา/ยาเสริมที่
ครบถ้วน,การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลตามแนวทาง Service Plan RDU-AMR และจะ
มีการติดตามตัวชี้วัดจำนวน 2 ตัวชี้วัดในประเด็นการสั่งใช้ยาอย่างสมเหตุผลใน 2 กลุ่มโรค 
ได้แก่ โรคติดเชื้อทางเดินระบบหายใจส่วนบน , โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน ≤ ร้อยละ 20  
ผ่านทางระบบ HDC โดยจำนวนหน่วยบริการปฐมภูมิในอำเภอจะต้องผ่านตัวชี้วัดทั้ง 2 
ตัวชี้วัดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนหน่วยบริการปฐมภูมิทั้งหมดในอำเภอ 
4.คลินิกเอกชน (RDU clinic) จะมีการดำเนินงานด้วยการใช้กระบวนการกุญแจ PLEASE 
และติดตามผลการประเมินตนเองการดำเนินงาน RDU Clinic 13 ข้อผ่านทางหน้า website 
กรม สบส.โดยคลินิกเอกชนจะต้องมีการประเมินตนเองร้อยละ 20 ของคลินิกเอกชนใน
อำเภอ,คลินิกเอกชนผ่านการประเมินตนเองระดับ 2 (คะแนน ≥ รอ้ยละ 50) ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 20 ของคลินิกเอกชนในอำเภอ 
5.ร้านยา (GPP/RDU pharmacy) ใช้กระบวนการดำเนินงานตามเกณฑ์ GPP หมวดที่ 5 
และติดตามผลการประเมินในหมวดที่ 5 ด้วยการลงประเมินร้านขายยาของ สสจ. 
6.การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชน (RDU Community) 
การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตผุลในชุมชนดำเนินการ 5 กิจกรรมหลัก ดังนี้  
   1.การเฝ้าระวังความปลอดภัยดา้นยาเชิงรุกในโรงพยาบาล (Proactive Hospital based 
surveillance) 
   2.การเฝ้าระวังความปลอดภัยดา้นยาเชิงรุกในชุมชน  (Active Community based Surveillance)  
   3.การสร้างกระบวนการมสี่วนรว่มจากทุกภาคส่วน เพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Community 
Participation)  
   4.การส่งเสรมิการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในภาคเอกชน (Good Private Sector)  
   5.การสร้างความรอบรู้ด้านการใช้ยาอย่างสมเหตผุลของประชาชน (RDU Literacy) 
7. รพ.สต ต้นแบบ RPU (Rational health product use) มีการดำเนินงานดังนี้ 
   7.1 การเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาในชุมชน โดยแสดงให้เห็นกระบวนการดังนี้ 
การเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยา ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 วิธี (เลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง) 
        1.การตรวจเฝ้าระวังแหล่งกระจายผลิตภัณฑ์สุขภาพในพื้นที่ตามแบบฟอร์มที่ใช้ตรวจ
ในแต่ละประเภท เช่น ร้านขายยา คลินิกเอกชน ร้านชำ ตลาดนัดแผงลอย เป็นต้ 
        2.การเยี่ยมบ้านด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยสำรวจยาที่ใช้ในปัจจุบัน, อาหาร
เสริม/ยา ที่ซื้อกินเอง ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีวิธีการกินที่ถูกต้องหรือไม่ ส่งผลกระทบอย่างไรต่อ
ปัญหาสุขภาพหรือโรคประจำตัวเป็นต้น 
        3.การเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพในรูปแบบของการโฆษณา, เรื่องร้องเรียน,เครือข่าย 
อสม. เจ้าหน้าที ่ผู้นำชุมชนค้นเจอปัญหาที่ไม่ปลอดภัย, หรือข้อมูลที่ได้รับการส่งต่อมาจาก
การเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาของโรงพยาบาล 
   7.2 การรายงานความเสี่ยงเพื่อเข้าสู่กระบวนการแก้ปัญหา มีดังต่อไปนี้ 
        1.ด้านปัญหาสุขภาพผู้ป่วย รายงานส่งต่อโรงพยาบาลแม่ข่ายในพ้ืนที่เพ่ือทำการรักษา
ให้ถูกต้อง 
        2.ด้านความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์สุขภาพ รายงานผ่านโปรแกรม Tawai for health หรือ 
ส่งตัวอย่างในการตรวจวิเคราะห์ เป็นต้น 
        3.ด้านความเสี่ยงโฆษณาที่ผิดกฎหมาย รายงานผ่านโปรแกรม Tawai for health หรือ 
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แจ้งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดดำเนินการต่อไป 
        4.ด้านความเสี่ยงสถานประกอบการที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย รายงานเภสัชกร
ผู้รับผิดชอบงานคุ้มครองผู้บริโภคของโรงพยาบาลแม่ข่าย หรือแจ้งสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดดำเนินการต่อไป 
 
    7.3 กระบวนการและผลจากการแก้ไขปัญหา มีดังต่อไปนี้ 
         1.มีกระบวนการจัดการปัญหาโดยอาศัยความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย 
         2.มีผลลัพธ์จากกระบวนการจัดการปัญหา  

เกณฑ์        เป้าหมาย ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2566 ปีงบประมาณ 2567 ปีงบประมาณ 2568 
อำเภอ RPU 1 อำเภอ 
(รพ.สต.ผ่านเกณฑ ์
รพ.สต ต้นแบบ* 
RPU อย่างน้อย 1 
แห่ง/อำเภอ) 

อำเภอ RPU 3 อำเภอ 
(รพ.สต.ผ่านเกณฑ์ 
รพ.สต ต้นแบบ* 
RPU อย่างน้อย 1 
แห่ง/อำเภอ) 

อำเภอ RPU  5 อำเภอ 
(รพ.สต.ผ่านเกณฑ์ 
รพ.สต ต้นแบบ* 
RPU อย่างน้อย 1 
แห่ง/อำเภอ) 

อำเภอ RPU 7 อำเภอ 
(รพ.สต.ผ่านเกณฑ ์
รพ.สต ต้นแบบ* 
RPU อย่างน้อย 1 
แห่ง/อำเภอ) 

วัตถุประสงค ์ 1.เพื่อให้มีการเชื่อมโยงระบบบริการสุขภาพไปยังระดับชุมชน 
2.เพื่อให้ประชาชนปลอดภยัจากการใช้ยาและผลติภณัฑส์ุขภาพด้วยองค์ความรู้ที่ถูกต้องสามารถดูแลตวั
เองในเบื้องต้นได ้

กลุ่มเป้าหมาย โรงพยาบาลพัทลุง โรงพยาบาลชุมชน และหน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่ายระดับอำเภอ 
วิธีการจัดเก็บข้อมลู การรายงานการดำเนินงานอำเภอ RPU ในเว็ปไวต์กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 
แหล่งข้อมลู รายงานการดำเนินกิจกรรมของแต่ละอำเภอรายไตรมาส 
ระยะเวลา  ประเมินผล ไตรมาส 4 
เกณฑ์การประเมิน 
ปีงบประมาณ 2566 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
   อำเภอ RDU อย่างน้อย 3 อำเภอ 

วิธีการประเมินผล 
 

ข้อ 1 ผ่านเกณฑ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จในการขับเคลื่อนอำเภอ RDU (RDU district) สู่จังหวดัใช้
ยาอย่างสมเหตุผล (RDU province) ปี 2565 
ข้อ 2 ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด RDU hospital ปี 66 อย่างน้อย 10 ตัวชี้วัดจากตัวชี้วัดทั้งหมด 12 
ตัวชี้วัด (ติดตามจากระบบ HDC) 
ข้อ 3 มีจำนวนหน่วยบริการปฐมภูมิในอำเภอที่มีอัตราการใช้ยาปฏิชีวนะ 2 กลุ่มโรค AD,URI 
≤ ร้อยละ 20 มากกว่าร้อยละ 80 ของหน่วยบริการปฐมภูมิทั้งหมดในอำเภอ (ติดตามจาก
ระบบ HDC) 
ข้อ 4 มีการดำเนินงาน RPU community เฝ้าระวังเชิงรุกในรพ./ชุมชน 
ข้อ 5 มีการสร้างความรอบรู้ด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพผ่านการเรียนรู้จากโรงเรียน
ออนไลน์ ร้อยละ 10 ของกลุ่มเป้าหมาย  
ข้อ 6 มีการพัฒนาเครือข่าย RPU เชิงรุกในชุมชน (บวร./ อย.น้อย /ท้องถิ่น) 
ข้อ 7 ผ่านเกณฑ์การส่งเสริมการจำหน่ายและใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างถูกต้องเหมาะสมใน
รา้นชำ 
ข้อ 8 มีรพ.สต.ผ่านเกณฑ์ รพ.สต ต้นแบบ* RPU อย่างน้อย 1 แห่ง และนำเสนอในเวทีที่
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงจัดขึ้น  
*รายละเอียดตามนิยามตัวชี้วัด 

เอกสารสนับสนุน แนวทางการพัฒนาการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชนกระทรวงสาธารณสุข 
รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐา
น Baseline data หน่วยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 

2563 2564 2565 
- ร้อยละ - - 11 อำเภอผ่านเกณฑ์ 

RDU district ปี 2565 
คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
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วิธีการให้คะแนน    1 คะแนน ผ่านข้อที่ 1 และ ผ่านข้ออื่นๆจำนวน 1 ข้อ 

   2 คะแนน ผ่านข้อที่ 1 และ ผ่านข้ออื่นๆจำนวน 2 ข้อ 
   3 คะแนน ผ่านข้อที่ 1 และ ผ่านข้ออ่ืนๆจำนวน 4 ข้อ 
   4 คะแนน ผ่านข้อที่ 1 และ ผ่านข้ออ่ืนๆจำนวน 6 ข้อ 
   5 คะแนน ผ่านข้อที่ 1 และ ผ่านข้ออื่นๆจำนวน 7 ข้อ 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ช่ือ – สกุล : นางสาวเอมจิตร  
สุขสกลุ, นางฐิติมา ทองสังข ์

โทรศัพท์ท่ีทำงาน :  074-613127 ต่อ 104 

โทรศัพท์มือถือ :  087-4790455 E-mail : aimpz31@gmail.com 
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด 
(หัวหน้ากลุม่งาน) 

ช่ือ – สกุล : นายณัษฐ์พงษ์ พัฒนพงศ์ โทรศัพท์ท่ีทำงาน :  074-613127 ต่อ 109 
โทรศัพท์มือถือ :  093-7615927 E-mail : natpongkai07@hotmail.com 

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด 
(รอง นพ.สสจ.) 

ช่ือ – สกุล : นางสาวอภิญญา เพช็รศร ี โทรศัพท์ท่ีทำงาน :  074-613127 ต่อ 202 
โทรศัพท์มือถือ :  081-9904344    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



69  
รหัสตัวช้ีวัด 0701 
ชื่อตัวชี้วัด อัตรา (ร้อยละ) การใช้บริการสุขภาพช่องปากของประชาชนในพื้นท่ี 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
ความเชื่อมโยง
ตัวช้ีวัด 

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

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

แผนที่ แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) 
โครงการที่ แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพช่องปาก 
ระดับการประเมินผล ( / ) ระดับจังหวัด  ( / ) ระดับอำเภอ 
คำนิยามตัวช้ีวัด อัตรา(ร้อยละ)การใชบริการสุขภาพชองปาก หมายถึง อัตราการใชบริการสงเสริมสุขภาพ  

ชองปาก ทันตกรรมปองกัน บริการรักษาทันตกรรมพื้นฐาน บริการทันตกรรมเฉพาะทาง และ
บริการฟนฟูสภาพชองปาก ทั้งในหนวยบริการและบริการเชิงรุกในชุมชนของประชาชนใน
พ้ืนที ่

เกณฑ์เป้าหมาย 

 

ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2566 ปีงบประมาณ 2567 ปีงบประมาณ 
2568 

40 40 45 45 

วัตถุประสงค์ เพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพช่องปาก 

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

ประชากรทุกสิทธิ์ รพท/รพช/รพ.สต/ ศสม./ศสช. 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล  ฐานข้อมูลในระบบHIS 

แหล่งข้อมูล  รายงานระบบHDC(ผลงานความครอบคลุม) 

รายการข้อมูล 1 A= การเข้าถึงบริการทันตกรรมในพื้นที่รับผิดชอบ 

รายการข้อมูล 2 B= จำนวนประชากรทั้งหมดในพื้นที่เขตรบัผดิชอบทุกสทิธิ์ 

สูตรคำนวณตัวชี้วัด  (A/B)  x 100  

ระยะเวลา
ประเมินผล 

 3 เดือน 

เกณฑ์การประเมิน : ปี 2566 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
10 20 30 40 

วิธีการประเมินผล  วิเคราะห์ข้อมูลจากรายงานระบบ HDC (ใช้แบบความครอบคลุม) 
เอกสารสนับสนุน  
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รายละเอียด 
ข้อมูลพื้นฐาน 
 

 

Baseline 
data 

หน่วยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 2564 2565 

 ร้อยละ 34.62 39.95 42.93 38.86 38.94 

ผู้ให้ข้อมูลทาง
วิชาการ/ผู้ประสาน 
งานตัวช้ีวัด 

นายนฤพงศ์  ภักดี 
นางชนิฏาภรณ์   สอนสังข์ 

หน่วยงาน
ประมวลผลและ 
จัดทำข้อมูล 

กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 

คะแนนเต็ม คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
วิธีการให้คะแนน หลักเกณฑ์การให้คะแนน 

ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน 5 หน่วยต่อ 1 คะแนน (1 หน่วย=0.2 คะแนน) 
ร้อยละ       <25 เท่ากับ 1 คะแนน 
ร้อยละ 25-29 เท่ากับ 2 คะแนน  
ร้อยละ  30-34 เท่ากับ 3 คะแนน 
ร้อยละ      35-39 เท่ากับ 4 คะแนน 
ร้อยละ ≥40 เท่ากับ 5 คะแนน 

 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ชื่อ – สกุล :    นายนฤพงศ์  ภักด ี
                  นางชนิฏาภรณ์   สอนสังข์ 
โทรศัพท์มือถือ : 0636169499 

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

ชื่อ – สกุล : นายนฤพงศ์  ภักดี   
โทรศัพท์มือถือ : 0817380077   

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(รอง นพ.สสจ.) 

ชื่อ – สกุล : นางสาวอภิญญา  เพ็ชรศรี 
โทรศัพท์มือถือ : 0887906145 
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รหัสตัวช้ีวัด 0702 
ชื่อตัวชี้วัด อัตรา (ร้อยละ) การให้บริการตรวจสุขภาพช่องปากและขัดทำความสะอาดฟันในหญิง

ตั้งครรภ์ 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
ความเชื่อมโยงตัวชี้วัด (   ) ยุทธศาสตร์ 20 ปี กสธ. (  ) ยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 12  

(   ) ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง (   ) ตำบลสุขภาวะ  
( / ) ภารกิจกลุ่มงาน  (  / ) อ่ืน ๆ service plan 

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

แผนที่ แผนงานสร้างเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัยสตรีและเด็กปฐมวัย 
โครงการที่ การสร้างเสริมสุขภาพช่องปากหญิงตั้งครรภ์ในคลินิกฝากครรภ์ (ANC) 
ระดับการประเมินผล ( /) ระดับจังหวัด  ( / ) ระดับอำเภอ 
คำนิยามตัวช้ีวัด การใหบริการตรวจสุขภาพชองปากและขัดทำความสะอาดฟน หมายถึง การใหบริการ

ตรวจสุขภาพชองปาก(วางแผนการรักษา) และขัดทําความสะอาดฟน (ในกรณีเหงือกปกติ
มีคราบจุลินทรีย์) รวมถึงการขูดหินน้ำลาย(ในกรณีที่ตรวจแล้วมีหินน้ำลายร่วมกับภาวะ
เหงือกอักเสบ)  ซึ่งอาจจะเปนการใหบริการภายในครั้งเดียวกัน หรือ การนัดหมายมาขัด
ทำความสะอาดฟน และขูดหินน้ำลายภายหลัง และให้บริการในระยะปลอดภัยโดยอายุ
ครรภ์ควรมากกว่า 12 สัปดาห์ 
หญิงตั้งครรภ หมายถึง ผูที่มารับบริการในระหวางที่ตั้งครรภ์ 
ทันตบุคลากร หมายถึง ทันตแพทย และทันตาภิบาล/นักวิชาการสาธารณสุข(ทันต
สาธารณสุข) 

เกณฑ์เป้าหมาย 

 

ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2566 ปีงบประมาณ 2567 ปีงบประมาณ 
2568 

40 45 50 55 

วัตถุประสงค์ เพ่ือการเข้าถึงบริการสุขภาพช่องปากและสร้างเสริมทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพตนเอง 
และลูก 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย หญิงตั้งครรภที่มาฝากครรภในหนวยบริการสาธารณสุข ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดพัทลุง เปนภาพรวมอำเภอ 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล  ฐานข้อมูลในระบบ HIS  
แหล่งข้อมูล รายงานระบบHDC(ใช้แบบความครอบคลุม) 
รายการข้อมูล 1 A= หมายถึง จำนวนหญิงมีครรภ์ที่ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก และทำความสะอาด

ช่องปาก 
รายการข้อมูล 2 B=  หมายถึง หญิงที่ได้รับการฝากครรภ์ทุกสิทธิ์ สะสมในปีงบประมาณ ของเขตพ้ืนที่

รับผิดชอบ 
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สูตรคำนวณตัวชี้วัด  (A/B)  x 100  
ระยะเวลาประเมินผล  3 เดือน 
เกณฑ์การประเมิน : ปี 2566 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
10 
 

25 35 45 

วิธีการประเมินผล  วิเคราะห์ข้อมูลจากรายงานระบบHDC(ใช้แบบความครอบคลุม) 
เอกสารสนับสนุน รายงานสรุปผลการดำเนินงาน 

รายละเอียด 
ข้อมูลพื้นฐาน 
 

 

Baseline 
data 

หน่วยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 2564 2565 

 ร้อยละ n/a n/a 24.55 28.58 45.83 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

นางชนิฎาภรณ์  สอนสังข์  และ นางลัดดาวัลย์  ช่วยสุด 

หน่วยงานประมวลผล 
และจัดทำข้อมูล 

กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 

คะแนนเต็ม คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
วิธีการให้คะแนน หลักเกณฑ์การให้คะแนน 

ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน 10 หน่วยต่อ 1 คะแนน (1 หน่วย=0.1 คะแนน) 
ร้อยละ       <15 เท่ากับ 1 คะแนน 
ร้อยละ 15-24 เท่ากับ 2 คะแนน  
ร้อยละ  25-34 เท่ากับ 3 คะแนน (ผ่านเกณฑ์) 
ร้อยละ      35-44 เท่ากับ 4 คะแนน 
ร้อยละ ≥45 เท่ากับ 5 คะแนน 

 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ชื่อ – สกุล :  นางชนิฎาภรณ์  สอนสังข์  นางลัดดาวัลย์  ช่วยสุด 
โทรศัพท์มือถือ : 0636169499 

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

ชื่อ – สกุล : นายนฤพงศ์  ภักดี   
โทรศัพท์มือถือ : 0817380077   

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(รอง นพ.สสจ.) 

ชื่อ – สกุล : นางสาวอภิญญา  เพ็ชรศรี 
โทรศัพท์มือถือ : 0887906145 
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รหัสตัวชี้วัด 0703 
ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของเด็กอายุ 0-2 ปี ได้รับการเคลือบ/ทาฟลูออไรด์เฉพาะที่  
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
ความเชื่อมโยงตัวชี้วัด (   ) ยุทธศาสตร์ 20 ปี กสธ. (/ ) ยุทธศาสตร์เขตสุขภาพท่ี 12  

(   ) ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง (   ) ตำบลสุขภาวะ  
(   ) ภารกิจกลุ่มงาน  (   ) อื่น ๆ ............................................................. 

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

แผนที่ แผนงานสร้างเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัยสตรีและเด็ก 
โครงการที่ เด็ก 0-12 ปีฟันดีไม่มีผุ 
ระดับการประเมินผล (   ) ระดับจังหวัด  ( / ) ระดับอำเภอ 
คำนิยามตัวชี้วัด เด็กอายุ 0-2 ป ี หมายถึง เด็กที่มีอายุ 1 วัน -2 ปี 11 เดือน 29 วันในเขตความรับผิดชอบ 

เด็กที่ควรได้รับการทาฟลูออไรด์วาร์นิช หมายถึง  เด็กท่ีมีอายุ 1 วัน -2 ปี 11 เดือน 29 
วันท่ีได้รับการตรวจ พบว่า มีฟันขึ้นในช่องปาก มีการประเมินความเสี่ยงในการเกิดฟันผุ และ
ควรได้รับการทาฟลูออไรด์วาร์นิชป้องกันฟันผุ โดยทันตบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขท่ี
ได้รับการฝึกอบรม  
เด็กกลุ่มเส่ียงต่อการเกิดฟันผุ หมายถึง  เด็กท่ีฟันไม่สะอาดมีคราบขี้ฟันท่ีคอฟัน/ฟันมีรอย
ขาวขุ่น/เริ่มมีฟันผุในช่องปาก /ยังดูดนมขวด หลับคานมขวด หรืออมข้าว/กินแป้งและ
น้ำตาลระหว่างมื้อเกิน 3 ครั้งต่อวัน/ใช้ยาสีฟันไม่มีฟลูออไรด์ หรือ มีฟลูออไรด์ 500 ppm 
และบ้วนน้ำมากมาย ควรมีการทาฟลูออไรด์วาร์นิชอย่างน้อย 3-4 เดือน /ครั้ง  
ความถ่ีในการทาที่เหมาะสม หมายถึง เด็กอายุ 0-2 ปี ควรได้รับการทาฟลูออไรด์วาร์นิช
ป้องกันฟันผุอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี 
ฟลูออไรด์เฉพาะที่ หมายถึง ฟลูออไรด์ชนิดเคลือบหรือทา มีความเข้มข้นสูงต้องให้บริการ
โดยบุคลากรท่ีผ่านการอบรม ได้แก่ โซเดียมฟลูออไรด์(NaF) หรือ ซิลเวอร์ไดเอมีนฟลูออไรด์ 
(SDF2)  
เป้าหมายการจัดบริการ เพื่อป้องกันการเกิดฟันผุในฟันน้ำนม ผิวฟันแข็งแรงมีการคืนกลับแร่
ธาตุสู่ผิวฟัน ลดการผุลุกลาม 
เงื่อนไขเพิ่มเติม คือ เด็กอายุ 0-2 ปี ควรได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากครอบคลุมไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 50  

เกณฑ์เป้าหมาย 

 

ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2566 ปีงบประมาณ 
2567 

ปีงบประมาณ 
2568 

65 65 70 75 

วัตถุประสงค์  เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพช่องปากและลดอัตราการเกิดฟันผุในเด็กเล็ก 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย เด็กอายุ 0-2 ปี (คน) ประมวลผลจากแฟ้ม PERSON ท่ี Clean ความซ้ำซ้อนแล้ว Typearea 

เป็น 1,3 
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วิธีการจัดเก็บข้อมูล  ฐานข้อมูลในระบบ HIS 
แหล่งข้อมูล  รายงานระบบHDC(ใช้แบบความครอบคลุม) 

-ใช้แฟ้ม procedure_opd  ฟิลด์ procedcode+hospcode+pid และมีเงื่อนไขนับรหัส 
2377020,2377021  ไม่นับซ้ำ (distinet) hospcode+pid 
-ใช้แฟ้ม person ฟิลด์ birth และมีเงื่อนไขนับคนท่ีอายุ 0-2 ปี  11 เดือน 29 วัน ณ.วันท่ีรับ
บริการ 

รายการข้อมูล 1 A = จำนวนเด็กอาย ุ0-2 ปี (เด็กอายุ1วันถึง 2 ปี11เดือน29วัน)  ท่ีมีรหัสหัตถการ 
2377020,2377021 ไม่นับซ้ำ 

รายการข้อมูล 2 B= จำนวนของเด็กอายุ 0-2 ปีท้ังหมด (เด็กอาย1ุวันถึง2ปี11เดือน29วัน) 
สูตรคำนวณตัวชี้วัด  (A/B)  x 100  
ระยะเวลาประเมินผล  3 เดือน 
เกณฑ์การประเมิน : ปี 2566 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
มีแผนการดำเนินงาน/ 20  35 50 65 

วิธีการประเมินผล  วิเคราะห์ข้อมูลจากรายงานระบบHDC(ใช้แบบความครอบคลุม) 
เอกสารสนับสนุน รายงานสรุปผลการดำเนินงาน 

รายละเอียด 
ข้อมูลพื้นฐาน 
 

 

Baseline 
data 

หน่วยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 2564 2565 

 ร้อยละ 68.15 70.63 66.99 66.52 70.54 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้
ประสานงานตัวชี้วัด 

นางชนิฎาภรณ์  สอนสังข์ /นางลัดดาวัลย์  ช่วยสุด 

หน่วยงานประมวลผล 
และจัดทำข้อมูล 

 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 

คะแนนเต็ม คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
 หลักเกณฑ์การให้คะแนน 

ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน 5 หน่วยต่อ 1 คะแนน (1หน่วย เท่ากับ 0.2 คะแนน) 
ร้อยละ <56 เท่ากับ 1 คะแนน 
ร้อยละ 56-60 เท่ากับ 2 คะแนน  
ร้อยละ 61-65 เท่ากับ 3 คะแนน 
ร้อยละ 66-70 เท่ากับ 4 คะแนน 
ร้อยละ >70 เท่ากับ 5 คะแนน 

 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ชื่อ – สกุล :  นางชนิฎาภรณ์  สอนสังข์  นางลัดดาวัลย์  ช่วยสุด 
โทรศัพท์มือถือ : 0636169499 

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด ชื่อ – สกุล : นายนฤพงศ์  ภักดี   
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(หัวหน้ากลุ่มงาน) โทรศัพท์มือถือ : 0817380077   
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด 
(รอง นพ.สสจ.) 

ชื่อ – สกุล : นางสาวอภิญญา  เพ็ชรศร ี
โทรศัพท์มือถือ : 0887906145 

รหัสตัวช้ีวัด 0704 
ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของผู้สูงอายุได้รับการตรวจช่องปากโดยทันตบุคลากร 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
ความเชื่อมโยงตัวชี้วัด ( / ) ยุทธศาสตร์ 20 ปี กสธ. ( / ) ยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 12  

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

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

แผนที่ แผนงานทันตสุขภาพตามกลุ่มวัยผู้สูงอายุ 
โครงการที่ การสร้างเสริมสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุ 
ระดับการประเมินผล (/) ระดับจังหวัด  (/) ระดับอำเภอ 
คำนิยามตัวช้ีวัด 1.ผู้สูงอายุ หมายถึง ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ณ วันมารับบริการ (ใช้แฟ้ม Person ฟิลด์ 

Birth) 
2.ข้อมูลผู้ตรวจใช้แฟ้ม ฟิลด์ provider+ provider type และมีเงื่อนไข provider 
type=02,06 
3.ข้อมูลผลงานใช้แฟ้ม Dental ฟิลด์ provider+hospcode+pid+seq+date_serและมี
เงื่อนไข Provider ที่เป็นทันตแพทย์หรือเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข,ไม่นับซ้ำ
(distinct)hospcode+pid+seq+date_ser 

เกณฑ์เป้าหมาย 

 

ปีงบประมาณ 
2565 

ปีงบประมาณ 2566 ปีงบประมาณ 2567 ปีงบประมาณ 
2568 

45 50 55 55 

วัตถุประสงค์ เพ่ือควบคุมโรคในช่องปากผู้สูงอายุ 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุจากการสำรวจ 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล  ฐานข้อมูลในระบบHIS 
แหล่งข้อมูล  รายงานระบบHDC(ใช้แบบความครอบคลุม) 
รายการข้อมูล 1 A = จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการตรวจช่องปาก 
รายการข้อมูล 2 B = จำนวนผู้สูงอายุทั้งหมด (จากการสำรวจ) 
สูตรคำนวณตัวชี้วัด  (A/B)  x 100  
ระยะเวลาประเมินผล  3 เดือน 
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เกณฑ์การประเมิน : ปี 2566 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
20 30 40 50 

วิธีการประเมินผล  วิเคราะห์ข้อมูลจากรายงานระบบHDC(ใช้แบบความครอบคลุม) 
เอกสารสนับสนุน  

รายละเอียด 
ข้อมูลพื้นฐาน 
 

 

Baseline 
data 

หน่วยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 2564 2565 

 ร้อยละ 32.96 44.10 44.48 39.42 42.34 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

นายนฤพงศ์  ภักดี /นางจิตรตรา คชเสน 

หน่วยงานประมวลผล 
และจัดทำข้อมูล 

 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 

คะแนนเต็ม คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
วิธีการให้คะแนน หลักเกณฑ์การให้คะแนน 

ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน 5 หน่วยต่อ 1 คะแนน 
ร้อยละ       ≤ 34 เท่ากับ 1 คะแนน 
ร้อยละ 35-39 เท่ากับ 2 คะแนน 
ร้อยละ  40-44 เท่ากับ 3 คะแนน 
ร้อยละ      45-49 เท่ากับ 4 คะแนน 
ร้อยละ ≥50 เท่ากับ 5 คะแนน 

 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ชื่อ – สกุล :  นางจิตรตรา คชเสน 
โทรศัพท์มือถือ : 0887849083 

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

ชื่อ – สกุล : นายนฤพงศ์  ภักดี   
โทรศัพท์มือถือ : 0817380077   

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(รอง นพ.สสจ.) 

ชื่อ – สกุล : นางสาวอภิญญา  เพ็ชรศรี 
โทรศัพท์มือถือ : 0887906145 
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รหัสตัวช้ีวัด 0704 
ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของผู้สูงอายุได้รับการตรวจช่องปากโดยทันตบุคลากร 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
ความเชื่อมโยงตัวชี้วัด ( / ) ยุทธศาสตร์ 20 ปี กสธ. ( / ) ยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 12  

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

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

แผนที่ แผนงานทันตสุขภาพตามกลุ่มวัยผู้สูงอายุ 
โครงการที่ การสร้างเสริมสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุ 
ระดับการประเมินผล (/) ระดับจังหวัด  (/) ระดับอำเภอ 
คำนิยามตัวช้ีวัด 1.ผู้สูงอายุ หมายถึง ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ณ วันมารับบริการ (ใช้แฟ้ม Person ฟิลด์ 

Birth) 
2.ข้อมูลผู้ตรวจใช้แฟ้ม ฟิลด์ provider+ provider type และมีเงื่อนไข provider 
type=02,06 
3.ข้อมูลผลงานใช้แฟ้ม Dental ฟิลด์ provider+hospcode+pid+seq+date_serและมี
เงื่อนไข Provider ที่เป็นทันตแพทย์หรือเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข,ไม่นับซ้ำ
(distinct)hospcode+pid+seq+date_ser 

เกณฑ์เป้าหมาย 

 

ปีงบประมาณ 
2565 

ปีงบประมาณ 2566 ปีงบประมาณ 2567 ปีงบประมาณ 
2568 

45 50 55 55 

วัตถุประสงค์ เพ่ือควบคุมโรคในช่องปากผู้สูงอายุ 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุจากการสำรวจ 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล  ฐานข้อมูลในระบบHIS 
แหล่งข้อมูล  รายงานระบบHDC(ใช้แบบความครอบคลุม) 
รายการข้อมูล 1 A = จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการตรวจช่องปาก 
รายการข้อมูล 2 B = จำนวนผู้สูงอายุทั้งหมด (จากการสำรวจ) 
สูตรคำนวณตัวชี้วัด  (A/B)  x 100  
ระยะเวลาประเมินผล  3 เดือน 
เกณฑ์การประเมิน : ปี 2566 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
20 30 40 50 

วิธีการประเมินผล  วิเคราะห์ข้อมูลจากรายงานระบบHDC(ใช้แบบความครอบคลุม) 
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เอกสารสนับสนุน  

รายละเอียด 
ข้อมูลพื้นฐาน 
 

 

Baseline 
data 

หน่วยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 2564 2565 

 ร้อยละ 32.96 44.10 44.48 39.42 42.34 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

นายนฤพงศ์  ภักดี /นางจิตรตรา คชเสน 

หน่วยงานประมวลผล 
และจัดทำข้อมูล 

 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 

คะแนนเต็ม คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
วิธีการให้คะแนน หลักเกณฑ์การให้คะแนน 

ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน 5 หน่วยต่อ 1 คะแนน 
ร้อยละ       ≤ 34 เท่ากับ 1 คะแนน 
ร้อยละ 35-39 เท่ากับ 2 คะแนน 
ร้อยละ  40-44 เท่ากับ 3 คะแนน 
ร้อยละ      45-49 เท่ากับ 4 คะแนน 
ร้อยละ ≥50 เท่ากับ 5 คะแนน 

 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ชื่อ – สกุล :  นางจิตรตรา คชเสน 
โทรศัพท์มือถือ : 0887849083 

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

ชื่อ – สกุล : นายนฤพงศ์  ภักดี   
โทรศัพท์มือถือ : 0817380077   

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(รอง นพ.สสจ.) 

ชื่อ – สกุล : นางสาวอภิญญา  เพ็ชรศรี 
โทรศัพท์มือถือ : 0887906145 
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รหัสตัวช้ีวัด 0801 
ชื่อตัวชี้วัด 63. ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน 

    63.1 ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน ระดับ 7 
    63.2 ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน ระดับ 6 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานประกันสุขภาพ 
ความเชื่อมโยงตัวชี้วัด (   ) ยุทธศาสตร์ 20 ปี กสธ. (   ) ยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 12  

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

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

แผนที่ 13. การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ 
โครงการที่ 37. การบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง 
ระดับการประเมินผล (  √ ) ระดับจังหวัด  ( √  ) ระดับอำเภอ 

คำนิยามตัวช้ีวัด หน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน  หมายถึง หน่วยบริการสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่มีวิกฤติทางการเงิน ตามหลักเกณฑ์การคิดวิกฤติทางการเงิน ระดับ 
7 (Risk Scoring) โดยใช้อัตราส่วนทางการเงิน 5 รายการวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงิน 
อัตราส่วนทางการเงิน 5 รายการ ประกอบด้วย 

1. อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนหรืออัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio :CR) = 
สินทรัพย์หมุนเวียน หารด้วย หนี้สินหมุนเวียน 

2. อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว (Quick Ratio : QR) =(สินทรัพย์หมุนเวียน หักด้วย สินค้า
คงเหลือ หักด้วย สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น) หารด้วย หนี้สินหมุนเวียน 

3. อัตราส่วนเงินสด (Cash Ratio : Cash Ratio) (เงินสด บวกกับ รายการเทียบเท่าเงินสด 
บวกกับ เงินฝากประจำ) หารด้วย หนี้สินหมุนเวียน 

4. ทุนสำรองสุทธิ (Net Working Capital : NWC) = สินทรัพย์หมุนเวียน หักด้วย หนี้สิน
หมุนเวียน 

5.  (Net Income : NI) = รวมรายได้ หักด้วย รวมค่าใช้จ่าย 
อัตราส่วนทางการเงินทั้ง 5 รายการข้างต้นถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สถานการณ์
ทางการเงินของหน่วยบริการโยกำหนดเกณฑ์สำหรับการประเมินโดยมีค่ากลางของแต่ละหน่วย
บริการมาเปรียบเทียบกับค่ากลางของอุตสาหกรรม ดังนี้ 

1. กลุ่มแสดงความคล่องตามสภาพสินทรัพย์ 
1.1 CR < 1.5  
1.2 QR < 1.0 
1.3 Cash < 0.8 
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      2. กลุ่มแสดงความมั่นคงทางการเงิน 
         2.1 แสดงฐานะทางการเงิน ทุนหมุนเวียน (NWC) <0 
         2.2 แสดงฐานะจากผลประกอบการ (กำไรสุทธิ) (กำไรสุทธิรวมค่าเสื่อมราคาและ  ค่าตัด
จำหน่าย Net Income NI) NI < 0 
      3. กลุ่มแสดงระยะเวลาเข้าสู่ปัญหาการเงินรุนแรง 
         3.1 NWC/ANI ระยะเวลาทุนหมุนเวียนหมด < 3 เดือน* 
         3.1 NWC/ANI ระยะเวลาทุนหมุนเวียนหมด < 6 เดือน 
*โดยให้น้ำหนักของ NWC/ANI ระยะเวลาทุนหมุนเวียนหมด < 3 เดือน มากกว่าตัวแปรอื่น 2 
เท่า ทั้งนี้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้นำเงื่อนไขดังตาราง 4 มาใช้ในการจัดกลุ่ม
โรงพยาบาลที่ประสบวิกฤตทางการเงินเป็น 7 ระดับ ดังนี้ 
 ระดับ 0-1 ปกต ิ
 ระดับ 2  คาดว่าจะดีข้ึนภายใน 3 เดือน 
 ระดับ 3  คาดว่าจะดีข้ึนภายหลัง 3 เดือน 
 ระดับ 4  คาดว่าจะประสบปัญหาภายหลัง 6 เดือน 
 ระดับ 5  คาดว่าจะประสบปัญหาภายใน 6 เดือน 
 ระดับ 6  คาดว่าจะประสบปัญหาภายใน 3 เดือน 
 ระดับ 7  มีภาวะวิกฤตทางการเงินขั้นรุนแรง 
       การประเมินหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงินจะประเมินทุกสิ้นไตรมาส โดย
กำหนดให้หน่วยบริการที่ได้ระดับ 7 ซึ่งมีภาวะวิกฤตทางการเงินขั้นรุนแรง และระดับ 6 ที่คาด
ว่าจะประสบปัญหาภายใน 3 เดือน  
       ทั้งนี้ ระบบข้อมูลบัญชีของหน่วยบริการที่ดีมีคุณภาพมีส่วนสำคัญที่ทำให้ผลการประเมิน
สถานะทางการเงินที่มีความถูต้อง แม่นยำ และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพจะช่วยแก้ไข
ปัญหาภาวะวิกฤตทางการเงินที่เกิดข้ึนได้ 
มาตรการในการขับเคลื่อนด้านการเงินการคลัง 
     มาตรการที่ 1 : พัฒนาระบบบัญชีบริหาร (Accounting) 
     มาตรการที่ 2 : การจัดสรรเงินอย่างเพียงพอ (Budgeting) 

     มาตรการที่ 3 : พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเงินการคลัง ด้านเศรษฐกิจสุขภาพ และ
ด้านหลักประกันสุขภาพ (Competency) 

     มาตรการที่ 4 : เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารด้านการเงินการคลัง (Division of regional 
health) 
     มาตรการที่ 5 : ติดตาม กำกับ เครื่องมือประเมินประสิทธิภาพทางการเงิน วางระบบเฝ้า
ระวัง (Efficiency) 

 
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น (รอบท่ี 1 และรอบท่ี 2) 
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เป้าหมาย มาตรการที่ 
ดำเนินงานในพื้นที ่

แนวทางการ 
ตรวจ ติดตาม 

ผลลัพธ์ที่
ต้องการ 

1. หน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน 
- ระดับ 7 ไม่เกินร้อยละ 2 

-  - ระดับ 6 ไม่เกินร้อยละ 4 

เป้าหมายของมาตรการที่ 1 
1.1  หน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์การ
ตรวจสอบวิเคราะห์งบการเงิน (เพ่ือการ
บริหาร)* เกณฑ์การตรวจสอบกำหนดโดย
ส่วนกลาง 

ค่าเป้าหมาย : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 

ผลงานไตรมาส 4 ปี 2565 ร้อยละ 100 
ผลงานเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี ร้อยละ 99.41 

รอบ 1 ใช้ข้อมูลปี 2565 ไตรมาส 4  
รอบ 2 ใช้ข้อมูลปี 2566 ไตรมาส 2 

มาตรการที่ 1 :  
พัฒนาระบบบัญชี 
(Accounting) 

 

๑.1 เกณฑ์การประเมินความ
ถูกต้องของการบันทึกบัญชีตาม
นโยบายบัญชีของหน่วยบริการ
สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ร้อยละ 100 

ประกอบไปด้วย ความครบถ้วน
ทันเวลา (ภายในวันที่ 10 ของ
เดือนถัดไป) ถูกต้องตามหลัก
บัญชี และปรับปรุงตามนโยบาย
บัญชี 

หน่วยบริการ
บันทึกบัญชี
อย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน 

เป้าหมายของมาตรการที่ 2 
2.1 หน่วยบริการที่มีข้อมูลรายได้ทุก
ประเภทมากกว่าค่าใช้จ่าย(NI เป็นบวก) 
กลุ่มเป้าหมาย : หน่วยบริการสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
จำนวน 900 แห่ง 

ค่าเป้าหมาย : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 

ผลงานไตรมาส 4 ปี 2565 ร้อยละ 100 

รอบที่ 1 ใช้ข้อมูลแผน Planfin ปี 2566 

รอบที่ 2 ใช้ข้อมูลเปรียบเทียบแผน - ผล 
ของ ปี 2566 ไตรมาส 2 
* หน่วยบริการมีการจัดทำแผนเงินบำรุง 
ร้อยละ 100 
 
 
 

2.2 หน่วยบริการเมื่อวิเคราะห์ความเสี่ยง
ของแผนทางการเงิน เป็นแผนแบบที่ไม่มี

มาตรการที่ 2 :  
การจัดสรรเงินอย่าง
เพียงพอ (Budgeting) 

 

2.1 ประเมินจาก 

 - แผน Planfin มีรายได้
มากกว่าค่าใช้จ่าย  
 - การประเมินความพอเพียง
รายได้ของทุกกองทุน* (*ทุก
กองทุน หมายถึง 5 กองทุน
หลักประกอบด้วย  
(1) หลักประกันสุขภาพถ้วน
หน้า (UC) (2) กองทุน
ประกันสังคม (3) กองทุน
ข้าราชการ (4) กองทุนแรงงาน
ต่างด้าวและคนต่างด้าว (5) 
กองทุนบุคคลที่มีปัญหาสถานะ
และสิทธิ) 
 - การบริหารค่าใช้จ่ายของ
หน่วยบริการ 

2.2 ประเมินจาก EBITDA เป็น

การบริหาร
จัดการแผน
ทางการเงิน 

การคลังอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

 

 

 

 

 



82  

ความเสี่ยง แผนแบบที่ 1,  2,  3  และ 5 

ค่าเป้าหมาย : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 

ผลงานรอบท่ี 1 ปี 2565 ร้อยละ 100 

ผลงานรอบท่ี 2 ปี 2565 ร้อยละ 100 

 

บวก 

 -ลงทุนไม่เกิน 20% ของ(EBITDA) 

 -สัดส่วน NWC คงเหลือหลังหัก
การลงทุน/ต่อรายจ่ายต่อเดือน 

เป้าหมายของมาตรการที่ 3 

3.1  ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี/หัวหน้ากลุ่ม
งานประกัน/หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 ผู้บริหารการเงินการคลัง (CFO) รพศ/
รพท/รพช./รองผู้อำนวยการด้านบริหาร/

รองนายแพทย์ สสจ. ในระดับเขต 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนกลาง/เขต/จังหวัด จัดอบรม  
(ผู้นิเทศเขียนรายงานใน ตก. ทั้ง 2 ข้อ) 

มาตรการ 3: พัฒนา
ศักยภาพบริหารด้าน
การเงินการคลังแก่
เครือข่ายและบุคลากร 
(Competency) 
 

3.1 หลักสูตรสำหรับ
ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี/หัวหน้า
กลุ่มงานประกัน/หัวหน้างาน
บริหารงานทั่วไป เช่น หลักสูตร
ดังต่อไปนี้  
 - นักบัญชีมืออาชีพ /กลยุทธ์
การวิเคราะห์งบการเงินแบบมือ
อาชีพ /ข้อควรระวังในการ
จัดทำบัญชี 

3.2 หลักสูตรสำหรับผู้บริหาร 
เช่น หลักสูตรดังต่อไปนี้ 
 - อบรมเชิงปฏิบัติการบัญชี
สำหรับผู้บริหาร / เจาะลึกบัญชี
บริหารเพื่อการวางแผนและ
ตัดสินใจ /การเสริมสร้าง
บทบาทและความเป็นมืออาชีพ
ด้านการบริหารการเงินการ
บัญชีสำหรับองค์กร / การ
บริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์
ทางการเงิน หน่วยงานที่จัด
อบรม เช่น สภาวิชาชีพบัญชีฯ / 
มหาวิทยาลัย 

บุคลากรมี
ศักยภาพการ
บริหารจัดการ
ด้านการเงิน
การคลัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป้าหมายของมาตรการที่ 4 

4.1 เขตสุขภาพบริหารจัดการด้าน 

การเงินการคลังและปรับเกลี่ยภายในเขต
สุขภาพ 

ค่าเป้าหมาย : เขตมีนวัตกรรมเก่ียวกับการ
บริหารจัดสรรเงิน ยกตัวอย่างเช่น 

มาตรการที่ 4: สร้าง
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการ (Division of 
regional health) 

 

 

4.1 สนับสนุนการกระจาย
อำนาจให้เขตสุขภาพบริหาร
จัดการด้านการเงินการคลัง 
 
 
 

เขตบริหาร
จัดการด้าน
การเงินการ
คลังอย่างมี
ประสิทธิ    
ภาพ 
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- จัดสรร UC stepladder- ปรับค่า K 

เงินปรับเกลี่ย CF- การยกหนี้ระหว่าง
โรงพยาบาล 

 
4.2 เขตมีระบบเกี่ยวกับสารสนเทศด้าน
การเงินการคลัง  
 
 

(ผู้นิเทศเขียนรายงานใน ตก. ทั้ง 2 ข้อ) 

 
 
 
 

4.2 พัฒนานวัตกรรม 

การเงินการคลังของหน่วย
บริการในจัดการด้าน
ประสิทธิภาพโดย นำระบบ
สารสนเทศมาใช้ 

 

 

 

 

 

 

เป้าหมายของมาตรการที่ 5 

5.1 หน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ประสิทธิภาพหน่วยบริการ (Total 

Performance Score : TPS) > 10.5 คะแนน  
( A = ดีมาก, B = ดี)  

ค่าเป้าหมาย : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 

ผลงานปี 2565 ไตรมาส 4 ร้อยละ 88 

(ระดับ A = 4 แห่ง / ระดับ B = 4  แห่ง) 
 
 
 
 
 

 

มาตรการ 5:  

ติดตาม กำกับ เครื่องมือ

ประสิทธิภาพทาง

การเงิน (Efficiency) 

 

5.1 การควบคุมกำกับ โดย
เกณฑ์ประเมินประสิทธิภาพ
หน่วยบริการ (Total 
Performance Score : TPS)  

(คะแนนเต็ม 15 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยบริการมี
ประสิทธิภาพ
ทางการเงิน
การคลัง 

 

           Small Success 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 

1. หน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน 
ร้อยละของหน่วย

บริการประสบภาวะ
วิกฤตทางการเงิน  

ระดับ 7  ร้อยละ 0 
ระดับ 6  ร้อยละ 0 

ร้อยละของหน่วย
บริการประสบภาวะ
วิกฤตทางการเงิน  

ระดับ 7  ร้อยละ 0 
ระดับ 6  ร้อยละ 0 

ร้อยละของหน่วย
บริการประสบภาวะ
วิกฤตทางการเงิน  

ระดับ 7  ร้อยละ 0 
ระดับ 6  ร้อยละ 2 

ร้อยละของหน่วย
บริการประสบภาวะ
วิกฤตทางการเงิน  

ระดับ 7  ร้อยละ 2 
ระดับ 6  ร้อยละ 4 

  
วัตถุประสงค์  1. เพ่ือเป็นเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการประเมินสภาพคล่องและเฝ้าระวังภาวะวิกฤติทางการเงิน 

2. เป็นข้อมูลสำหรับนำไปสู่การการจัดสรรทรัพยากรสุขภาพให้เกิดความเป็นธรรม 
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ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

หน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในจังหวัดพัทลุง จำนวน 11 แห่ง 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล การวิเคราะห์จากรายงานการเงินของหน่วยบริการที่ส่งส่วนกลาง (กองเศรษฐกิจสุขภาพและ
หลักประกันสุขภาพ) รายเดือน/ไตรมาส 

แหล่งข้อมูล กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ 
รายการข้อมูล 1 1.ตัวตั้ง A = จำนวนหน่วยบรกิารสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ประสบภาวะวิกฤติ

ทางการเงิน ระดับ 7  
2.ตัวตั้ง A = จำนวนหน่วยบรกิารสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ประสบภาวะวิกฤติ
ทางการเงิน ระดับ 6 

รายการข้อมูล 2 ตัวหาร B = จำนวนหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมด (หน่วย
บริการที่จัดส่งรายงานงบทดลอง)   

สูตรคำนวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล รายเดือนและไตรมาส 1, 2, 3 และ 4 
วิธีการประเมินผล :  การวัด/วิเคราะห์ 
เอกสารสนับสนุน :  รายงานหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน  

https://hfo64.cfo.in.th/ 
รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Baseline 
data 

หน่วย
วัด 

ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 2563 2564 2565 

หน่วยบริการ
สังกัด สำนักงาน
ปลัดกระทรวง 
สาธารณสุขที่
ประสบภาวะ
วิกฤติทาง
การเงิน 

ร้อยละ ไตรมาส 1/62  
ร้อยละ 0 
ไตรมาส 2/62  
ร้อยละ 0 
ไตรมาส 3/62 
ร้อยละ 0 
ไตรมาส 4/62 
ร้อยละ 0 

ไตรมาส 1/63  
ร้อยละ 0 
ไตรมาส 2/63  
ร้อยละ 0 
ไตรมาส 3/63 
ร้อยละ 0 
ไตรมาส 4/63 
ร้อยละ 0 

ไตรมาส 1/64  
ร้อยละ 0 
ไตรมาส 2/64  
ร้อยละ 0 
ไตรมาส 3/64 
ร้อยละ 0 
ไตรมาส 4/64 
ร้อยละ 0 

ไตรมาส 1/65  
ร้อยละ 0 
ไตรมาส 2/65  
ร้อยละ 0 
ไตรมาส 3/65 
ร้อยละ 0 
ไตรมาส 4/65 
ร้อยละ 0 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ 
/ 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

ชื่อ นายวัทธิกร   วัจนขจรกุล              ตำแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
  โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0 7461 3127     โทรศัพท์มือถือ : 083 935 9598 
  โทรสาร :  0 7461 2344            E-mail : jedsadakorn.m@gmail.com 

หน่วยงานประมวลผล
และจัดทำข้อมูล 

กลุ่มงานประกันสุขภาพ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
 

คะแนนเต็ม คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
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วิธีการให้คะแนน หลักเกณฑ์การให้คะแนน 

Risk Score ระดับ 0   5 คะแนน 
Risk Score ระดับ 1   4 คะแนน 
Risk Score ระดับ 2  3 คะแนน 
Risk Score ระดับ 3  2 คะแนน 
Risk Score ระดับ 4-5   1 คะแนน 
Risk Score ระดับ 6-7  0 คะแนน  

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ชื่อ – สกุล :   นายวัทธิกร  วจันขจรกุล               
โทรศัพท์มือถือ :   083 935 9598 

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

ชื่อ – สกุล :   นายกิติศักดิ์  เมืองหนู 
โทรศัพท์มือถือ :   0 8138 6822 

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(รอง นพ.สสจ.) 

ชื่อ – สกุล :   แพทย์หญิงอภิญญา เพ็ชรศรี 
โทรศัพท์มือถือ :  088 790 6145 
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รหัสตัวช้ีวัด 0901 
ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของอำเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีมีคุณภาพ  
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
ความเชื่อมโยงตัวชี้วัด ( / ) ยุทธศาสตร์ 20 ปี กสธ. (   ) ยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 12  

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

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

แผนที่ แผนงานที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ 
โครงการที่ โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) 
ระดับการประเมินผล ( / ) ระดับจังหวัด  ( / ) ระดับอำเภอ 
คำนิยามตัวช้ีวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีมีคุณภาพ หมายถึง การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ 

ที่ดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ พ.ศ.2561 ตามองค์ประกอบ UCCARE 
ในประเด็นที่พ้ืนที่กำหนดในการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมีผลลัพธ์การพัฒนาระบบสุขภาพระดับ
อำเภอที่สามารถยกระดับขึ้นหนึ่งระดับทุกข้อ หรือตั้งแต่ระดับสามข้ึนไปทุกข้อ โดยการประเมิน
ตนเองและประเมินระดับจังหวัด  
อำเภอ หมายถึง เป็นหน่วยราชการบริหารรองจากจังหวัด มีนายอำเภอเป็นหัวหน้าปกครองและ
เป็นผู้นำในการทำงานร่วมกับท้องถิ่นและภาคส่วนต่าง ๆ ในการดูแลประชาชนและส่งเสริมให้
ประชาชนดูแลตนเอง ครอบครัวและชุมชนร่วมกัน โดยใช้ปัญหาความทุกข์ยากของประชาชนใน
พ้ืนที่ระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ เป็นเป้าหมายร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตภายใต้บริบทของ
แต่ละพ้ืนที่จำนวน 878 แห่ง 
กลุ่มเปราะบาง หมายถึง กลุ่มบุคคลที่ขาดความสามารถในการปกป้องสิทธิผลประโยชน์ของตน
เนื่องจากขาดอำนาจ การศึกษา ทรัพยากร ความเข้มแข็ง มีความเสี่ยงสูงที่จะถูกคุกคามจาก
ปัจจัยเสี่ยงด้านต่าง ๆ เช่น สุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือ
อ่ืน ๆ เป็นผู้ที่มีข้อจำกัดในเรื่องในการจัดการความเสี่ยงและผลกระทบที่ตามมา การช่วยเหลือ
ตัวเอง การตัดสินใจ และอำนาจต่อรอง ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ ต้องการการสนับสนุน การ
ปกป้อง การช่วยเหลือทางกาย จิต หรือทางสังคม จากผู้อ่ืน ตัวอย่างกลุ่มเปราะบาง เช่น เด็ก 
ผู้สูงอายุที่ช่วยตัวเองไม่ได้ คนที่ถูกสังคมตีตรา ผู้ป่วยบางประเภท แรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย 
ผู้ติดสารเสพติดที่ผิดกฎหมาย คนพิการ คนที่ทำผิดกฎหมาย/อาชญากร และคนที่ได้รับผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
 
กลุ่มเปราะบางด้านสุขภาพ พิจารณาจากปัจจัยกำหนดสุขภาพด้านสังคม อย่างน้อย 2 ใน 3 
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ปัจจัย ดังนี้ 
1) คนชายขอบที่ถูกเลือกปฏิบัติจากสังคม เช่น คนยากจน คนไร้รัฐ ชาติพันธุ์กลุ่มน้อย แรงงาน
ข้ามชาติ เด็กกำพร้า ผู้เคยได้รับโทษ ฯลฯ 
2) คนที่มีข้อจำกัดในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ เช่น ผูท้ี่ไม่มีหลักประกันสุขภาพ คนที่มีถ่ินที่
อยู่อาศัยในพ้ืนที่ห่างไกล 
3) คนที่มีความเสี่ยงต่อการถูกถอดทิ้งหรือการถูกกระทำทารุณถ้าไม่ได้รับการตอบสนองความ
ต้องการด้านสุขภาพในระยะยาว เช่น ผู้สูงอายุ ผู้พิการทางกาย ผู้พิการทางจิตเวช ผู้ป่วยติดบ้าน 
ผู้ป่วยติดเตียง 
(อ้างอิง : บวรศม ลีระพันธ์ และคณะ แนวคิดและแนวทางปฏิบัติเพื่อตอบสนองความต้องการ
ด้านสุขภาพของประชาชนกลุ่มเปราะบางในประเทศไทย : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข,2559) 

เกณฑ์เป้าหมาย   ปีงบประมาณ 
2566 

ปีงบประมาณ 
2567 

ปีงบประมาณ 
2568 

ปีงบประมาณ 
2569 

ปีงบประมาณ 
2570 

ร้อยละ 85 ร้อยละ 87 ร้อยละ 89 ร้อยละ 90 ร้อยละ 92 

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นท่ีให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน โดยใช้หลักการ   
  “พ้ืนที่เป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง” เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบสำนัก 
   นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นท่ี พ.ศ.2561 
2. เพ่ือพัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานระหว่าง คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   ระดับจังหวัด (พชจ.) คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) สู่การ 
   ดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล (พชต.) 
3. เพ่ือคัดเลือกอำเภอต้นแบบการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาวะ 
   ประชาชน โดยกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) 
4. เพ่ือการประเมินขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ การขับเคลื่อนงานป้องกันควบคุมโรค 
   และภัยสุขภาพ โดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) 

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

อำเภอ จำนวน 11 อำเภอ 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1. คณะกรรมการ พชอ. การประเมินตนเองโดยใช้เครื่องมือ UCCARE และรายงาน 
   คุณภาพการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผ่านโปรแกรม CL UCCARE 
2. การรายงานผลการดำเนินงานดูแลกลุ่มเปราะบาง 
3.  ประเมินโดยทีมเยี่ยมเสริมพลังระดับอำเภอและระดับจังหวัด 

แหล่งข้อมูล 1. รายงานการประเมิน ตามโปรแกรม CL UCCARE  
2. รายงานผลการดูแลกลุ่มเปราะบาง 
3. รายงานผลลัพธ์การขับเคลื่อนตามประเด็นในรอบ ปีงบประมาณ ปีละ ๒ ครั้ง 
4. รายงานเยี่ยมเสริมพลังของอำเภอและจังหวัด 

รายการข้อมูล 1 A =  จำนวนอำเภอท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
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รายการข้อมูล 2 B =  จำนวนอำเภอ 11 แห่ง 
สูตรคำนวณตัวชี้วัด  (A/B)  x 100  
ระยะเวลาประเมินผล  ไตรมาส 1 และ 3 
เกณฑ์การประเมิน : ปี 2566 : 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
1. มีคำสั่งคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อำเภอที่เป็นปัจจุบัน 
2. มีการประชุมคัดเลือก
ประเด็นสำคัญตามบริบท
ของพ้ืนที่เกี่ยวกับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต อย่าง
น้อย 2 ประเด็น เพ่ือวาง
แผนการพัฒนาหรือแก้ไข
ปัญหา 
3 มีการกำหนดเป้าหมาย
การดูแลกลุ่มเปราะบาง
ตามบริบทของพ้ืนที่  
4.ทุกอำเภอมีการประเมิน 
ตนเองตามแบบการ
ประเมิน UCCARE และ
รายงานคุณภาพตาม
โปรแกรม CL UCCARE 

1. มกีารวางแผนและ
กิจกรรมการดำเนินงาน
พัฒนาคุณภาพชีวิตและสุข
ภาวะประชาชน โดยกลไก 
พชอ.ตามประเด็นการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตตามท่ี
พ้ืนที่กำหนด  
2. มีการบริหารจัดการ  
บูรณาการทรัพยากร(คน 
เงิน ของ ความรู้ ข้อมูล) 
ของทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อน
ประเด็นฯ การพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชน
และดูแลกลุ่มเปราะบาง 
3. มีรายงานผลการ
ดำเนินงานขับเคลื่อนคุ
รภาพชีวิตรอบท่ี 1 
 

1.มีการติดตามเสริมพลัง
และประเมินผลการ
ดำเนินงานพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชนและดูแล
กลุ่มเปราะบาง โดยการ
ติดตามเสริมพลังของทีม
เสริมพลังระดับอำเภอและ
ระดับจังหวัด 

1.อำเภอมีการ
ดำเนินงานและผ่าน
เกณฑ์การประเมินการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่มี
คุณภาพ ร้อยละ…… 
2.พชอ.ที่มีคุณภาพ
ดูแลคุณภาพชีวิตกลุ่ม
เปราะบาง  
3. มีรายงานผลลัพธ์
การดำเนินงาตาม
ประเด็น รอบที่ 2 
 

 

วิธีการประเมินผล  1.มีการกำหนดประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน อย่างน้อย 2 ประเด็น 
2.มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มเปราะบางที่ชัดเจน 
3.มีคณะทำงานในการขับเคลื่อนประเด็นที่กำหนด และมีการบริหารจัดการบูรณาการทรัพยากร
ของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการดูแล
กลุ่มเปราะบาง 
4.มีรูปแบบการบูรณาการทรัพยากร (คน เงิน ของ ความรู้ ข้อมูล) ที่เป็นรูปธรรมชัดเจน 
5.มีการประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ตามองค์ประกอบ UCCARE และรายงาน
คุณภาพในโปรแกรม CL UCCARE โดยการประเมินตนเอง 
 

เอกสารสนับสนุน 1.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพ้ืนที่ พ.ศ.2561 
2.คู่มือประกอบการพิจารณาระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
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พ้ืนที่ พ.ศ.2561 
3.คู่มือแนวทางการดำเนินงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับพ้ืนที่ พ.ศ.2561 
4.แนวทางการประเมินคุณภาพการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ 

รายละเอียด 
ข้อมูลพื้นฐาน 
 

 

Baseline 
data 

หน่วยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 2564 2565 

11 อำเภอ - - 100 100 100 

ผู้ให้ข้อมูลทาง
วิชาการ/ผู้
ประสานงานตัวช้ีวัด 

นางอรสา  เหล่าเจริญสุข     
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

หน่วยงานประมวลผล 
และจัดทำข้อมูล 

สำนักงานสาสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

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

ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน 1 หน่วยต่อ………..คะแนน 
ระดับการประเมิน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ข้อ 1 มีการ
กำหนด
ประเด็นการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 
อย่างน้อย 2 
ประเด็น 

มีข้อ 1 และ 
ข้อ 2 มีการ
กำหนด
เป้าหมาย
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ของกลุ่ม
เปราะบางที่
ชัดเจน 

มีข้อ 1-2 และ
มีข้อ 3 มี
คณะทำงานใน
การขับเคลื่อน
ประเด็นที่
กำหนด และมี
การบริหารจัด
การบูรณาการ
ทรัพยากรของ
ทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องใน
การขับเคลื่อน
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ของประชาชน
และดูแลกลุ่ม
เปราะบาง 

มีข้อ 1-3 
และข้อ 4 มี
การเยี่ยม
เสริมพลัง
ของ พชอ. 
ในระดับ
พ้ืนที่ และมี
การบูรณา
การ
ทรัพยากร 
(คน เงิน 
ของ ความรู้ 
ข้อมูล) ที่
เป็นรูปธรรม
ชัดเจน 

มีข้อม 1 -4 และ
มีข้อ 5 มีการ
ประเมินการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับอำเภอ 
ตามองค์ประกอบ 
UCCARE โดย
การประเมิน
ตนเองรายงาน 
โปรแกรม CL 
UCCARE 
มีการรายงานผล
การดูแลกลุ่ม
เปราะบาง  
มีการเยี่ยมเริม
พลังระดับอำเภอ
และจังหวัด 
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ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ชื่อ – สกุล :  นางอรสา  เหลา่เจริญสุข  โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 303  

โทรศัพท์มือถือ :  08 1095 7811  E-mail : ..sahealth@hotmail.com.......   
ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

ชื่อ – สกุล : นางอรสา  เหล่าเจริญสุข โทรศัพท์ที่ท่างาน :  0 7461 3127 ต่อ 303 
โทรศัพท์มือถือ :  08 1095 7811 E-mail : ..sahealth@hotmail.com...... 

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(รอง นพ.สสจ.) 

ชื่อ – สกุล : นางสาวอภิญญา เพ็ชรศรี โทรศัพท์ที่ท่างาน : 0 7461 3127  
โทรศัพท์มือถือ :  06 4731 6383 E-mail : ..khwun555@gmail.com 
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รหัสตัวช้ีวัด 0902 
ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงที่ดำเนินการ

พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ที่กำหนด 
1. ร้อยละความสำเร็จของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงที่ดำเนินการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนด (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด) 
2. ร้อยละความสำเร็จของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงที่ดำเนินการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนด (สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ) 

กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 

ความเชื่อมโยง
ตัวช้ีวัด 

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

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

แผนที่ 11. การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 
โครงการที่ 33. โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ (โครงการที่ 2 ของแผนที่ 11) 
ระดับการ
ประเมินผล 

( / ) ระดับจังหวัด  ( / ) ระดับอำเภอ 

คำนิยามตัวช้ีวัด ส่วนราชการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง หมายถึง ส่วนราชการตามกฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 ในเขตพ้ืนที่จังหวัดพัทลุง ดังนี้ 

1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จำนวน 1 แห่ง 
2. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ จำนวน 11 แห่ง 

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมายถึง การดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการองค์กรตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ.2562 (Public Sector 
Management Quality Award : PMQA) ประกอบด้วย 1) ลักษณะสำคัญขององค์กร 2) เกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 7 หมวด คือ หมวด 1 การนำองค์การ หมวด 2 การวางแผนเชิง
ยุทธศาสตร์ หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมวด 4 การวัด การ
วิเคราะห์และการจัดการความรู้ หมวด 5 บุคลากร หมวด 6 การปฏิบัติการ และหมวด 7 ผลลัพธ์
การดำเนินการ โดยส่วนราชการดำเนินการในปี 2566- 2570  ดังนี้ 
1. จัดทำลักษณะสำคัญขององค์กร จำนวน 13 ข้อคำถาม และทบทวนทุกปี 
2. ดำเนินการประเมินองค์การด้วยตนเอง(Self-Assessment) หมวด 1- 6 หาโอกาสในการ

ปรับปรุง (Opportunity For Improvement: OFI) 
3. นำโอกาสในการปรับปรุง (OFI) มาจัดลำดับความสำคัญและจัดทำแผนพัฒนาองค์การ หมวด
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ละ 1 แผน  

4. กำหนดตัวชี้วัดหมวด 7 ผลลพัธ์การดำเนินการตามหัวข้อ 7.1-7.6 จำนวน 6 หัวข้อ ครบ 18 
ข้อ 

5. ดำเนินการแผนพัฒนาองค์การ 
6. จัดส่งเอกสารรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของแผนพัฒนาองค์การและตัวชี้วัด รอบ 

3, 6, 9 และ 12 เดือน ให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ภายในระยะเวลาที่กำหนด 

จัดทำแนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) และผลงานที่โดดเด่นจากการนำเกณฑ์คุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มาพัฒนาบริหารจัดการองค์กรอย่างน้อย 1 เรื่อง 
ประเมินรายหมวด หมายถึง การประเมินคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในหมวดที่ 1-6 โดยเลือก
เอาหมวดใดหมวดหนึ่ง  
สมัครประเมินรางวัลเลิศรัฐ หมายถึง การสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐสาขาบริการภาครัฐและ/ สาขา
บริหารแบบมีส่วนร่วม อย่างน้อย 1 ผลงาน ของหน่วยงานในสังกัด สสจ.พัทลุง (สสจ.พัทลุง, สสอ., 
รพท., รพช. และ รพ.สต.) 

เกณฑ์เป้าหมาย 1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 
ปีงบฯ 2566 ปีงบฯ 2567 ปีงบฯ 2568 ปีงบฯ 2569 ปีงบฯ 2570 

1.ดำเนินการผ่าน
เกณฑ์คุณภาพการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐ พ.ศ.2562 
ตามทีก่ระทรวงฯ
กำหนด ร้อยละ 
100 

2.ส่งประเมินราย
หมวด 1 หมวดและ 

3.สมัครประเมิน
รางวัลเลิศรัฐ สาขา
บริการภาครัฐ หรือ 
สาขาบริหารแบบมี
ส่วนร่วม 1 ผลงาน 

1.ดำเนินการ
ผ่านเกณฑ์
คุณภาพการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐ พ.ศ.
2562 ตามที่
กระทรวงฯ
กำหนด ร้อยละ 
100 

2.ประเมินผ่าน
รายหมวดอย่าง
น้อย 1 หมวด  

3.สมัคร
ประเมินรางวัล
เลิศรัฐ สาขา
บริการภาครัฐ 
หรือ สาขา
บริหารแบบมี
ส่วนร่วม 1 

1.ดำเนินการ
ผ่านเกณฑ์
คุณภาพการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐ ฯที่
กระทรวงฯ
กำหนด ร้อยละ 
100 

2.ประเมินผ่าน
รายหมวด 2 
หมวด (สะสม)  
3.สมัคร
ประเมินรางวัล
เลิศรัฐ สาขา
บริการภาครัฐ 
หรือ สาขา
บริหารแบบมี
ส่วนร่วม 1 
ผลงาน 

1.ดำเนินการ
ผ่านเกณฑ์
คุณภาพการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐ ฯที่
กระทรวงฯ
กำหนด ร้อยละ 
100 

2.ประเมินผ่าน
รางวัล PMQA 

ระดับดีเด่น  

3.สมัครประเมิน
รางวัลเลิศรัฐ 
สาขาบริการ
ภาครัฐ หรือ 
สาขาบริหาร
แบบมีส่วนร่วม 1 
ผลงาน 

1.ดำเนินการ
ผ่านเกณฑ์
คุณภาพการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐ ฯที่
กระทรวงฯ
กำหนด ร้อยละ 
100 

2.รางวัลเลิศรัฐ
ยอดเยี่ยม 

(ดีเด่นครบ 3 
สาขา ในปี
เดียวกัน) 
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ผลงาน 
2. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 

ปีงบฯ 2566 ปีงบฯ 2567 ปีงบฯ 2568 ปีงบฯ 2569 ปีงบฯ 2570 

1. ดำเนิน การ
ผ่านเกณฑ์
คุณภาพการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐ พ.ศ.2562 
ตามทีก่ระทรวงฯ
กำหนด ร้อยละ 
100 

2. ส่งประเมินราย
หมวด 1 หมวด 
ร้อยละ 60 ของ 
สนง.สสอ.ทั้งหมด  

3.สมัครประเมิน
รางวัลเลิศรัฐ 
สาขาบริการ
ภาครัฐ หรือ 
สาขาบริหารแบบ
มีส่วนร่วม 1 
ผลงาน ร้อยละ 
40 

1.ดำเนินการ
ผ่านเกณฑ์
คุณภาพการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐ พ.ศ.
2562 ตามที่
กระทรวงฯ
กำหนด ร้อย
ละ 100 

2.ประเมิน
ผ่านรายหมวด 
1 หมวด ร้อย
ละ 30   

3.สมัคร
ประเมิน
รางวัลเลิศรัฐ 
สาขาบริการ
ภาครัฐ หรือ 
สาขาบริหาร
แบบมีส่วน
ร่วม 1 ผลงาน 
ร้อยละ 50 

1.ดำเนินการ
ผ่านเกณฑ์
คุณภาพการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐ ฯที่
กระทรวงฯ
กำหนด ร้อย
ละ 100 

2.ประเมิน
ผ่านรายหมวด 
1 หมวด ร้อย
ละ 60 
(สะสม)  3.
สมัครประเมิน
รางวัลเลิศรัฐ 
สาขาบริการ
ภาครัฐ หรือ 
สาขาบริหาร
แบบมีส่วน
ร่วม 1 ผลงาน 

ร้อยละ 60 
(สะสม) 

1.ดำเนินการ
ผ่านเกณฑ์
คุณภาพการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐ ฯที่
กระทรวงฯ
กำหนด ร้อยละ 
100 

2.ประเมินผ่าน
รายหมวด 1 
หมวด ร้อยละ 
80 (สะสม)   
3.สมัคร
ประเมินรางวัล
เลิศรัฐ สาขา
บริการภาครัฐ 
หรือ สาขา
บริหารแบบมี
ส่วนร่วม 1 
ผลงาน ร้อยละ 
80 (สะสม) 

1.ดำเนินการ
ผ่านเกณฑ์
คุณภาพการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐ ฯที่
กระทรวงฯ
กำหนด ร้อยละ 
100 

2.ประเมินผ่าน
รายหมวด 1 
หมวด ร้อยละ 
100 (สะสม)   
3.สมัครประเมิน
รางวัลเลิศรัฐ 
สาขาบริการ
ภาครัฐ หรือ 
สาขาบริหาร
แบบมีส่วนร่วม 
1 ผลงาน ร้อย
ละ 100 (สะสม) 

 
วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

พัทลุงให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

2. เพ่ือนำเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2562 มาใช้เป็นแนวทางในการ
ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์การและเป็นบรรทัดฐานการติดตาม
ประเมินผลของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

2. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1.จากรายงานผลการประเมินเป็นรายไตรมาส (รอบ 3 ,6, 9 และ 12 เดือน) รายงานผ่านระบบ 
Online ระบบการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของกลุ่ม
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พัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
2.จากรายงานผลตรวจของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
3.จากรายงานผลตรวจของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
4.จากรายงานผลรางวัล ของสำนักงาน ก.พ.ร.  

แหล่งข้อมูล 1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 
2. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 

โดยส่วนราชการที่เป็นกลุ่มเป้าหมายรายงานผ่านระบบ Online ที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขไดก้ำหนด 
3. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
4. สำนักงาน ก.พ.ร. 

รายการข้อมูล 1 A1 = จำนวนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผ่าน
เกณฑ์ที่กำหนด 
A2 = จำนวนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอที่ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผ่าน
เกณฑ์ที่กำหนด, ส่ง/ผ่านประเมินรายหมวด, สมัครรางวัลเลิศรัฐสาขา 

รายการข้อมูล 2 B1 = จำนวนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ในจังหวัดพัทลุง (1 แห่ง) 
B2 = จำนวนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ในจังหวัดพัทลุง (11 แห่ง) 

สูตรคำนวณตัวชี้วัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด = (A1/B1) X 100 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ = (A2/B2) X 100 

ระยะเวลา
ประเมินผล 

รายไตรมาส, รอบ 12 เดือน 

เกณฑ์การประเมิน 
ปีงบประมาณ 2566 

 
 
 

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

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

1. ส่วนราชการจัดทำ
ลักษณะสำคัญของ
องค์การครบ 13 คำถาม 
(แบบฟอร์ม 1) ส่งภายใน
วันที่ 6  มกราคม 2566  
2. ส่วนราชการประเมิน
ตนเอง (Self-Assessment) 

เทียบกับเกณฑ์คุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ 

1.รายงาน
ความก้าวหน้าผล
การดำเนินงาน
ของแผนพัฒนา
องค์การ รอบ 6 
เดือน ผ่านระบบ
ออนไลน์ ภายใน
วันที่ 3 เมษายน 
2566 

1.รายงาน
ความก้าวหน้าผลการ
ดำเนินงานของ
แผนพัฒนาองค์การ 
รอบ 9 เดือน ผ่าน
ระบบออนไลน์ 
ภายในวันที่ 3 
กรกฎาคม 2566 

2.รายงาน

1.รายงาน
ความก้าวหน้าผล
การดำเนินงาน
ของแผนพัฒนา
องค์การ รอบ 12 
เดือน ผ่านระบบ
ออนไลน์ ภายใน
วันที่ 22 กันยายน 
2566 
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พ.ศ. 2562 หมวด 1-6 
(แบบฟอร์ม 2) จัดส่ง
ภายในวันที่ 6 มกราคม 
2566 

3. ส่วนราชการนำโอกาส
ในการปรับปรุง 
(Opportunity for 

Improvement: OFI) มา
จัดลำดับและจัดทำ
แผนพัฒนาองค์การ
(แบบฟอร์ม 3) หมวดละ 1 
แผนจัดส่งภายในวันที่ 6 
มกราคม 2566 

4. ส่วนราชการกำหนด
ตัวชี้วัดหมวด 7 ผลลัพธ์
การดำเนินการ หัวข้อ 7.1-
7.6 ครบ18 ข้อ
(แบบฟอร์ม 4) และจัดส่ง
ภายในวันที่ 6 มกราคม 
2566 

5. กำหนดหมวดที่จะส่ง
ประเมิน 
 

2.รายงาน
ความก้าวหน้า
ผลลัพธ์ตัวชี้วัด 
รอบ 6 เดือน ผ่าน
ระบบออนไลน์ 
ภายในวันที่ 3 
เมษายน 2566 
 

ความก้าวหน้าผลลัพธ์
ตัวชี้วัด รอบ 9 เดือน 
ผ่านระบบออนไลน์ 
ภายในวันที่ 3 
กรกฎาคม 2566 

3.ส่งเอกสารประเมิน
รายหมวด 

4.ส่งเอกสารสมัคร
รางวัลเลิศรัฐสาขา 

2.รายงาน
ความก้าวหน้า
ผลลัพธ์ตัวชี้วัด 
รอบ 12 เดือน 
ผ่านระบบ
ออนไลน์ ภายใน
วันที่ 22 กันยายน 
2566 

3. ส่วนราชการ
จัดทำแนวทางการ
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
(Best Practices) 
จำนวน 5 หน้า 
ดังนี้ 
3.1 แนวทาง
ปฏิบัติหรือวิธีการ
และผลลัพธ์การ
ดำเนินการ 

3.2 ตัวอย่าง 
ผลงานที่โดดเด่น 

3.3 ปัจจัยแห่ง
ความสำเร็จ 

3.4 สิ่งที่ได้เรียนรู้
เพ่ือพัฒนาต่อไป 
(แบบฟอร์ม 5) 
ผ่านระบบ
ออนไลน์ภายใน
วันที่ 22 กันยายน 
2566 

วิธีการประเมินผล  
(รายหน่วยงาน รอบ 
3 เดือน และเมื่อ
ครบรอบ 12 เดือน) 

ระดับ
คะแนน 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 

1 ส่วนราชการจัดทำลักษณะสำคัญขององค์การ(แบบฟอร์ม 1)ได้
ครบถ้วน          ส่งภายในวันที่ 6 มกราคม 2566 

เกณฑ์การให้คะแนน 
0.20 คะแนน 0.40 คะแนน 0.60 คะแนน 0.80 คะแนน 1  คะแนน 
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5 คำถาม 7 คำถาม 9 คำถาม 11 คำถาม 13 คำถาม 

เกณฑ์การให้คะแนน +/- 2 คำถาม ต่อ 0.20 คะแนน (interval) 

2 ส่วนราชการประเมินตนเอง (Self-Assessment) เทียบกับเกณฑ์คุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2562 ในหมวดที่ดำเนินการได้ครบถ้วน  
(แบบฟอร์ม 2) จัดส่งภายในวันที่ 6 มกราคม 2566 

โอกาสในการปรับปรุง 
(OFI) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
0.80 คะแนน 1 คะแนน 

หมวด 1-6 ไม่ครบ 6 หมวด ครบ 6 หมวด  
3 ▪ ส่วนราชการนำโอกาสในการปรับปรุง (OFI) มาจัดลำดับและทำ

แผนพัฒนาองค์การ หมวดละ 1 แผน (แบบฟอร์ม3) จัดส่งภายใน 
วันที่ 6 มกราคม 2566 

แผนพัฒนาองค์การ 
เกณฑ์การให้คะแนน 

0.80 คะแนน 1 คะแนน 
หมวด 1-6 ไม่ครบ 6 หมวด ครบ 6 หมวด 

▪ ส่วนราชการกำหนดตัวชี้วัดหมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ 
(แบบฟอร์ม 4)จัดส่งภายใน 11 มกราคม 2565  

หมวด 7ผลลัพธก์ารดำเนินการ 
เกณฑ์การให้คะแนน 

0.80 คะแนน 1 คะแนน 
ตัวชี้วัด 7.1 – 7.6 (18 ขอ้) ไม่ครบ  (18 ข้อ) ครบ  (18 ข้อ)  

4 หน่วยงานรายงานผลการดำเนินการความก้าวหน้าของแผนพัฒนาองค์การ 
และรายงานผลลัพธ์ ตามหัวข้อ 7.1 – 7.6 ผ่านระบบออนไลน์ รอบ 6 , 9 

และ 12 เดือน ภายในระยะเวลาที่กำหนด  
รอบ 6 เดือน ภายในวันที่ 3 เมษายน 2566 

รอบ 9 เดือน ภายในวันที่ 3 กรกฎาคม 2566 

        รอบ 12 เดือน ภายในวันที่ 22 กันยายน 2566 
5 ส่วนราชการจัดทำแนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) 

จำนวน 5 หน้า (แบบฟอร์ม 5) ดังนี้ 
1) แนวทางปฏิบัติหรือวิธีการและผลลัพธ์การดำเนินการ  
2) ตัวอย่าง ผลงานที่โดดเด่น  
3) ปัจจัยแห่งความสำเร็จ  
4) สิ่งที่ได้เรียนรู้เพ่ือพัฒนาต่อไป  

Best Practices 
เกณฑ์การให้คะแนน 

0.80 คะแนน 1 คะแนน 
1) แนวทางปฏิบัติหรือวิธกีารและ
ผลลัพธ์การดำเนินการ  
2) ตัวอยา่ง ผลงานที่โดดเด่น  

ไม่ครบ (4หัวข้อ) ครบ (4 หัวขอ้) 
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3) ปัจจัยแห่งความสำเร็จ  
4) สิ่งที่ได้เรียนรู้เพื่อพัฒนาต่อไป  

ผ่านระบบออนไลน์ภายในวันที่ 22 กันยายน 2566  
เอกสารสนับสนุน เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2562 สามารถดาวน์โหลดได้

ทีh่ttp://www.opdc.go.th/ 
รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน 

หมาย
เหตุ  
1.ผล
การ
ดำเนิน
งาน
ปีงบปร
ะมาณ 
2565 
เป็น
ข้อมูล
รอบ 
12 
เดือน 
ณ วันที่ 
23 
ก.ย.65, 
สนง.
สสอ. 2 
แห่งที่
ไม่ผ่าน
เกณฑ์ 
ปี 
2565 

เพราะส่งรายงานรอบ 3 เดือน ไม่ทันตามกำหนด 
2.การดำเนินงานที่ผ่านมา ยังไม่มีหน่วยงานที่ ประเมิน PMQA รายหมวด และ ไม่ส่งสมัครรางวัลเลิศ
รัฐสาขา 

Baseline data หน่วย
วัด 

ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 2564 2565 

ร้อยละ
ความสำเร็จของ
สำนักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดที่
ดำเนินการ
พัฒนาคุณภาพ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ
ผ่านเกณฑ์ที่
กำหนด  (76) 

ร้อยละ 94.74 

(72 แห่ง) 
97.36 

(74 แห่ง) 
100 

(76 แห่ง) 
100 

(76 แห่ง) 
100 

(76 แห่ง) 
จ.พัทลุง 
100 

(1 แห่ง) 

จ.พัทลุง 

100 

(1 แห่ง) 

จ.พัทลุง 

100 

(1 แห่ง) 

จ.พัทลุง 

100 

(1 แห่ง) 

จ.พัทลุง 

100 

(1 แห่ง) 

ร้อยละ
ความสำเร็จของ
สำนักงาน
สาธารณสุข
อำเภอที่
ดำเนินการ
พัฒนาคุณภาพ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ
ผ่านเกณฑ์ที่
กำหนด (878) 

ร้อยละ 63.21 
(555 แห่ง) 

98.74 
(867 แห่ง) 

98.86 
(868 แห่ง) 

98.29 

(863 
แห่ง 

98.63 

(866 
แห่ง 

จ.พัทลุง 
100 

(11 แห่ง) 

จ.พัทลุง 
100 

(11 แห่ง) 

จ.พัทลุง 
100 

(11 แห่ง) 

จ.พัทลุง 
100 

(11 แห่ง) 

จ.พัทลุง 

81.82 

(9 แห่ง) 

ผู้ให้ข้อมูลทาง
วิชาการ/ผู้
ประสานงานตัวช้ีวัด 

นายนิวัช เทพสง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 303  โทรศัพท์มือถือ 0894643367 
E-mail : Thep01.n @hotmail .com   
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หน่วยงาน
ประมวลผลและ
จัดทำข้อมูล 

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

คะแนนเต็ม คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
วิธีการให้คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักเกณฑ์การให้คะแนน.  +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน (interval) ตามเกณฑ์การให้คะแนนรอบ12
เดือน 

1.ร้อยละความสำเร็จของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงที่ดำเนินการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ที่กำหนด 
ช่วงการปรบัเกณฑ์การให้คะแนน 5 หน่วยต่อ 1 .คะแนน 
ร้อยละ       80 เท่ากับ 1 คะแนน 
ร้อยละ 85 เท่ากับ 2 คะแนน 
ร้อยละ  90 เท่ากับ 3 คะแนน 
ร้อยละ  95 เท่ากับ 4 คะแนน 
ร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน 

2.ส่งประเมินรายหมวด 1 หมวด ร้อยละ 60 ของ สนง.สสอ.ทั้งหมด   
ร้อยละ       50 เท่ากับ 1 คะแนน 
ร้อยละ 55 เท่ากับ 2 คะแนน 
ร้อยละ  60 เท่ากับ 3 คะแนน 
ร้อยละ  65 เท่ากับ 4 คะแนน 
ร้อยละ 70 เท่ากับ 5 คะแนน 

3.สมัครประเมินรางวัลเลิศรัฐสาขา (บริการภาครัฐและ/บริหารแบบมีส่วนร่วม) 1 ผลงาน ร้อย
ละ 40 
ร้อยละ       30 เท่ากับ 1 คะแนน 
ร้อยละ 35 เท่ากับ 2 คะแนน 
ร้อยละ  40 เท่ากับ 3 คะแนน 
ร้อยละ  45 เท่ากับ 4 คะแนน 
ร้อยละ 50 เท่ากับ 5 คะแนน 

 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ชื่อ - สกุล นายนิวัช เทพสง  โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 303 
โทรศัพท์มือถือ : 08 9464 3367 E-mail : Thep01.n@hotmail.com 

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด  
(หน.กลุ่มงาน) 

ชื่อ-สกุล นางอรสา เหล่าเจริญสุข โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 303  
โทรศัพท์มือถือ : 08 1095 7811 E-mail : sahealth@hotmail.com   

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(รอง นพ.สสจ.) 

ชื่อ – สกุล : นางสาวอภิญญา เพ็ชรศรี โทรศัพท์ที่ท่างาน : 0 7461 3127  
โทรศัพท์มือถือ :  06 4731 6383 E-mail : khwun555@gmail.com 
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รหัสตัวช้ีวัด 0913 
ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของชุมชนมีการดำเนินการจัดการสุขภาพที่เหมาะสมกับประชาชน 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
ความเชื่อมโยงตัวชี้วัด ( / ) ยุทธศาสตร์ 20 ปี กสธ.  

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

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

แผนที่ 5. การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ 
โครงการที่ โครงการพัฒนาเครือข่ายกำลังคนด้านสุขภาพ และ อสม. 

ระดับการประเมินผล (   ) ระดับจังหวัด  (  / ) ระดับอำเภอ 
คำนิยามตัวช้ีวัด     ขุมชน หมายถึง พ้ืนที่ระดับหมู่บ้าน ทั้งในเขตเมืองและชนบท 

การจัดการสุขภาพ  หมายถึง การดำเนินการกิจกรรมพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพและการจัด
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาพที่ดี โดยกระบวนการ สร้างทีมแกนนำสุขภาพ เครือข่ายสุขภาพ
และประชาชน (Team) มีแผนการดำเนินการสร้างเสริมความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพ และ
การจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาพที่ดี (Plan) ดำเนินการโดยกระบวนการมีส่วนร่วม 
(Action) และมีการประเมินผล (Result) 

แกนนำสุขภาพ หมายถึง ผู้นำทางด้านสุขภาพในชุมชน เช่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจำ
หมู่บ้าน (อสม.)   ยุวอาสาสมัครสาธารณสุข (ยุว อสม.) เป็นต้น 

เครือข่ายสุขภาพ หมายถึง ภาคีที่ร่วมสนับสนุนและดำเนินการจัดการสุขภาพในชุมชน เช่น 
พชอ. อปท. โรงเรียน ชมรม หรือ เครือข่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้องในชุมชนทั้งภาครัฐและเอกชน 
    พื้นที่เป้าหมายในการดำเนินงาน หมายถึง หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ จำนวน 715 
แห่ง 

เกณฑ์เป้าหมาย 

 

ปีงบประมาณ 
2566 

ปีงบประมาณ 
2567 

ปีงบประมาณ 
2568 

ปีงบประมาณ 
2569 

ปีงบประมาณ 
2570 

ร้อยละ 75 
(537 แห่ง) 

80 85 90 95 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ชุมชนเป็นฐานในการขับเคลื่อนการจัดการสุขภาพของประชาชนในพ้ืนที่ 
ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

หมู่บ้านที่มีการดำเนินการจัดการสุขภาพให้กับประชาชน จำนวน  715  แห่ง 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1. การรายงานผลการดำเนินงานของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
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2. การประเมินหมู่บ้านจากระบบ Health Gate 

แหล่งข้อมูล 1.การประเมินชุมชนจัดการสุขภาพได้จากระบบการประเมินการพัฒนาหมู่บ้านปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ Health Gate (https://healthgate.gen-hed.com/report/village) 

รายการข้อมูล 1 A = ชุมชนที่มีการดำเนินงานจัดการสุขภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด (ระดับพัฒนาขึ้นไป) 
รายการข้อมูล 2 B = ชุมชนเป้าหมายทั้งหมด (715 แห่ง) 
สูตรคำนวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล รายไตรมาส 
 เกณฑ์การประเมิน : 

เกณฑ์การประเมินการพัฒนาหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
1. สร้างทีมงานและเครือข่ายความร่วมมือในชุมชน 

2. มีข้อมูลสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของชุมชน 

3. มีการวางแผนการพัฒนาหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 

4. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ฝึกทักษะสุขภาพที่จำเป็นและจัดปัจจัยแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 

5. การเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพในชุมชน 

6. มีการประเมินผล ความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ มีบุคคลต้นแบบ 

นวัตกรรมสุขภาพ 

7. ถอดบทเรียน ขยายผลต่อยอดสู่ความยั่งยืน เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชน ประชาชนในชุมชนมี

ภาวะสุขภาพที่ดี 

ระดับการพัฒนา 
1. ระดับพัฒนา : มีทีม ข้อมูล การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 

2. ระดับดี       : มีทีม ข้อมูล การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย มีแผนงาน  มีการจัด 

                  กิจกรรมฯ  

3. ระดับดีมาก  : มีทีม ข้อมูล การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย มีแผนงาน  มีการจัด 

                  กิจกรรมฯ  มีการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพในชุมชน มีผลการ    

                  ดำเนินงาน 

4. ระดับดีเยี่ยม:  มีทีม ข้อมูล การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย มีแผนงาน  มีการจัด 

                  กิจกรรมฯ  มีการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพในชุมชน มีผลการ 

                  ดำเนินงานแหล่งเรียนรู้ชุมชนประชาชนในชุมชนมีภาวะสุขภาพที่ดี 

เกณฑ์การประเมิน 
ปีงบประมาณ 2566 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
1. มีเครื่องมือการ
ดำเนินงาน(คู่มือ 
แนวทาง ชุดการ

1.แกนนำสุขภาพ
ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพในการ

1.ชุมชนมีการ
ดำเนินการจัดการ
สุขภาพที่

1.ชุมชนมีการ
ดำเนินการจัดการ
สุขภาพที่
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เรียนรู้ สื่อสุขศึกษา
ที่เก่ียวข้อง/
เครื่องมือประเมิน) 

2.เครือข่ายได้รับ
การถ่ายทอด แนว
ทางการดำเนินงาน
สุขศึกษาเพ่ือพัฒนา
ความรอบรู้ด้าน
สุขภาพและ
พฤติกรรมสุขภาพ 

3.มีแผนการ
ขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานการ
จัดการสุขภาพ
ของประชาชนใน
พ้ืนที่ 

จัดการสุขภาพ 
2.ชุมชนมีการ
ดำเนินการจัดการ
สุขภาพที่
เหมาะสมกับ
ประชาชน และมี
การประเมิน
ตนเองตามเกณฑ์
ที่กำหนด ร้อยละ 
45 

เหมาะสมกับ
ประชาชน และมี
การประเมิน
ตนเองตามเกณฑ์
ที่กำหนดร้อยละ 
60 

เหมาะสมกบั
ประชาชน และมี
การประเมิน
ตนเองตามตาม
เกณฑ์ที่กำหนด 
ร้อยละ 75 

 
วิธีการประเมินผล  เจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับพ้ืนที่มีการดำเนินการตามแนวทาง และบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูล 

 ระบบ Health Gate 
เอกสารสนับสนุน 1. แนวทางการพัฒนาหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 

2. แนวทางการประเมิน 
3. ฐานข้อมูลจากระบบ Health Gate 

รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน 

Baseline 
data 

หน่วย
วัด 

ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 2564 2565 

715 หมู่บ้าน/
ชุมชน 

   

หมายเหตุ :  ตัวชี้วัดใหม ่
ผู้ให้ข้อมูลทาง
วิชาการ/ผู้
ประสานงานตัวช้ีวัด 

นายนิวัช  เทพสง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ   

หน่วยงานประมวลผล 
และจัดทำข้อมูล 

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

คะแนนเต็ม คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
วิธีการให้คะแนน หลักเกณฑ์การให้คะแนน 

ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 10 หน่วยต่อ 1 คะแนน 
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ร้อยละ       ≤40 เท่ากับ 1 คะแนน 
ร้อยละ 41 - 50 เท่ากับ 2 คะแนน 
ร้อยละ  51 - 60 เท่ากับ 3 คะแนน 
ร้อยละ      61 - 70 เท่ากับ 4 คะแนน 
ร้อยละ ≥71 เท่ากับ 5 คะแนน 

 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ชื่อ – สกุล : นายนิวัช เทพสง   โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0 7461 3127 ต่อ303 
โทรศัพท์มือถือ : 08 9464 3367 E-mail : Thep01.n@hotmail.com 

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

ชื่อ – สกุล : นางอรสา เหล่าเจริญสุข  โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 303  
โทรศัพท์มือถือ : 08 1095 7811 E-mail : ..sahealth@hotmail.com 

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(รอง นพ.สสจ.) 

ชื่อ – สกุล : นางสาวอภิญญา เพ็ชรศรี โทรศัพท์ที่ท่างาน : 0 7461 3127  
โทรศัพท์มือถือ :  06 4731 6383 E-mail : khwun555@gmail.com 
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รหัสตัวช้ีวัด 1002 
ชื่อตัวชี้วัด หน่วยงานที่เป็นองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ (ระดับ รพท./รพช./สสอ.(รวม รพ.สต.)) 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
ความเชื่อมโยงตัวชี้วัด ( / ) ยุทธศาสตร์ 20 ปี กสธ.  

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

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

แผนที่ 10. การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ 
โครงการที่ 2. โครงการ Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแห่งความสุข 
ระดับการประเมินผล (   ) ระดับจังหวัด  ( / ) ระดับอำเภอ 
คำนิยามตัวช้ีวัด องค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ หมายถึง หน่วยงานมีการพัฒนาคนให้สอดคล้อง

กับวิสัยทัศน์และเป้าหมายของหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือให้หน่วยงานมีความพร้อมต่อ
การเปลี่ยนแปลง นำพาไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมีองค์ประกอบ ได้แก่ คนทำงานมี
ความสุข ที่ทำงานน่าอยู่ และมีการทำงานเป็นทีม 
ความสุขในการทำงาน ประกอบด้วย 9 มิติ ได้แก่ มิติสุขภาพกายดี (Happy Body)  
มิติผ่อนคลายดี (Happy Relax) มิติน้ำใจดี (Happy Heart) มิติจิตวิญญาณดี (Happy Soul) 
มิติครอบครัวดี (Happy Family) มิติสังคมดี (Happy Society) มิติใฝ่รู้ดี (Happy Brain) มิติ
สุขภาพเงินดี (Happy Money) และมิติการงานดี (Happy Work-Life) รวมทั้งมิติความ
ผูกพัน (Happy Engagement) และมิติสมดุลชีวิตกับการทำงาน (Happy Work Life 
Balance) โดยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการทำงาน 

เกณฑ์เป้าหมาย 

 

ปีงบประมาณ  2566 ปีงบประมาณ  
2567 

ปีงบประมาณ  
2568 

ปีงบประมาณ  
2569 

ปีงบประมาณ  
2570 

องค์กรแห่งความสุข 
ที่มีคุณภาพ  

- คปสอ. ละ 2 แห่ง 

    

วัตถุประสงค์ 1) เพ่ือขับเคลื่อนการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข ให้บรรลุเป้าหมาย 
“เจ้าหน้าที่มีความสุข” 
2) เพ่ือขับเคลื่อนการดำเนินงานองค์กรแห่งความสุขที่เป็นรูปธรรม 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
 สสจ. รพท. รพช. สสอ. (รวม รพ.สต.) 
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วิธีการจัดเก็บข้อมูล หน่วยงานจัดส่งผลการประเมินหน่วยงานที่มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานองค์กรแห่งความสุข

ที่เป็นรูปธรรม พร้อมเอกสารหลักฐาน มายังกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง   

แหล่งข้อมูล กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
รายการข้อมูล 1 A = จำนวนหน่วยงาน รพท./รพช./สสอ.(รวม รพ.สต.)ท่ีผ่านเกณฑ์ประเมินองค์กรแห่ง

ความสุขที่มีคุณภาพ 
รายการข้อมูล 2 B = จำนวนหน่วยงาน รพท./รพช./สสอ.(รวม รพ.สต.) ทั้งหมด 
สูตรคำนวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 4 
เกณฑ์การประเมิน 
ปีงบประมาณ 2566 

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

ที่มีคุณภาพ  
- คปสอ. ละ 2 แห่ง  

วิธีการประเมินผล  หน่วยงานที่มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพและเป็นรูปธรรม  
ดำเนินการประเมินตามแบบประเมินและส่งรายงานผลการประเมิน 

เอกสารสนับสนุน เกณฑ์องค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ กระทรวงสาธารณสุข  
 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน Baseline data หน่วยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 
2561 2562 2563 2564 2565 

หน่วยงานที่เป็น
องค์กรแห่งความสุข
ที่มีคุณภาพ 

หน่วยงาน - - - 1 1 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้
ประสานงานตัวช้ีวัด 

1. นายสานิตย์  เพชรสุวรรณ  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 074-613127  โทรศัพท์มือถือ : - 
    โทรสาร : -  E-mail : - 
2. นางสาวลักษิกา  ศรีมณีรักษ์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 074-613127  โทรศัพท์มือถือ : -       
สถานที่ทำงาน: กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

หน่วยงานประมวลผล 
และจัดทำข้อมูล 

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

คะแนนเต็ม คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
วิธีการให้คะแนน ร้อยละ       0 เท่ากับ 0 คะแนน 

ร้อยละ  50 เท่ากับ 2.5 คะแนน 
ร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน 

 

mailto:inspect.n@gmail.com
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ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ชื่อ – สกุล : นางสาวลักษิกา  ศรีมณีรักษ์ โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 411 

โทรศัพท์มือถือ :    E-mail : 
......................................................   

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

ชื่อ – สกุล : นายสานิตย์  เพชรสุวรรณ   โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 411  
โทรศัพท์มือถือ :    E-mail : 

......................................................   
ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(รอง นพ.สสจ.) 

ชื่อ – สกุล : นายบุญชู  คงเรอืง   โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ
..........  

โทรศัพท์มือถือ :    E-mail : 
......................................................   
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รหัสตัวช้ีวัด 1101 
ชื่อตัวชี้วัด หน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA                

(ร้อยละ 92) 
  กลุ่มกฎหมาย 
ความเชื่อมโยงตัวชี้วัด ( √ ) ยุทธศาสตร์ 20 ปี กสธ. (   ) ยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 12  

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

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

แผนที่  
โครงการที่  
ระดับการประเมินผล (   ) ระดับจังหวัด  (√ ) ระดับอำเภอ 
คำนิยามตัวช้ีวัด  
เกณฑ์เป้าหมาย ปีงบประมาณ 

2566 
ปีงบประมาณ 

2567 
ปีงบประมาณ 

2568 
ปีงบประมาณ 

2569 
ปีงบประมาณ  
     2570 

ร้อยละ 92 ร้อยละ 94 ร้อยละ 94 ร้อยละ 94 ร้อยละ 95 

 
วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือให้การดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  

ได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มารับบริการ ประชาชน และสังคม 
2. เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ
ปฏิบัติงานและให้การบริหารราชการมีประสิทธิภาพประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล 
3. เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เห็นการพัฒนาในด้านคุณธรรม 
และความโปร่งใสอย่างเป็นรูปธรรม ส่งเสริมให้มารับบริการ ประชาชน และสังคม  
มีส่วนร่วมในการประเมินมากขึ้น 

กลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งสิ้น  22 หน่วยงาน( 11 คปสอ.) ได้แก่ โรงพยาบาลพัทลุง 1 หน่วยงาน 
โรงพยาบาลชุมชน 10 หน่วยงาน และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 11 หน่วยงาน    

วิธีการจัดเก็บข้อมูล โรงพยาบาลพัทลุง  โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ 
ประเมินตนเอง (Self-Assessment) ตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (MOPH 
Open Data integrity and Transparency Assessment : MOIT)  จํานวน 22 ขอ                  
(MOIT1–MOIT22) และใหคะแนนการประเมินตามรอบการประเมิน 4 ไตรมาส  
1.ไตรมาสที่ 1 รอบ 3 เดือน (เดือนธันวาคมของทุกป) 
 ประเมินตนเองตามแบบหลักฐานเชิงประจักษ ขอ MOIT1 – MOIT 5 
2.ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน (เดือน มีนาคมของทุกป)  
ประเมินตนเองตามแบบหลักฐานเชิงประจักษ ขอ MOIT 1 – MOIT 22 
3.ไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายนของทุกป)  
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ประเมินตนเองตามแบบหลักฐานเชิงประจักษ ขอ MOIT 1– MOIT 22 
4. ไตรมาสที่ 4 (เดือนกันยายนของทุกปี) 
ประเมินตนเองตามแบบหลักฐานเชิงประจักษ ขอ MOIT 1– MOIT 22 
กําหนดระดับคะแนนในแตละไตรมาส ดังนี้ 
1. ไตรมาสที่ 1   ผ่านเกณฑ์ ระดับ 5  (ระดับขั้นของความสําเร็จ 5 ระดับ)  
2. ไตรมาสที่ 2  ผ่านเกณฑ์  ≥ 60 (14 ข้อ)   
3. ไตรมาสที่ 3  ผ่านเกณฑ์  ≥ 75 (17 ข้อ)   
4. ไตรมาสที่ 4  ผ่านเกณฑ์  ≥ 90 (20 ข้อ)   

แหล่งข้อมูล  แ บ บ วั ด ก า ร เปิ ด เผ ย ข้ อ มู ล ส า ธ า ร ณ ะ  (MOPH Open Data Integrity and 
Transparency Assessment : MOIT) 

รายการข้อมูล 1 A = คะแนนการประเมินตนเองตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (MOPH Open 
Data Integrity) ของโรงพยาบาลใน คปสอ.นั้นๆ 

รายการข้อมูล 2 B = คะแนนการประเมินตนเองตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (MOPH Open 
Data Integrity) ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอใน คปสอ.นั้น 

สูตรคำนวณตัวชี้วัด  (A + B )/2=คะแนนเฉลี่ยของ คปสอ.(อำเภอ)แต่ละไตรมาส  
คะแนนรวม =ผลรวมคะแนนเฉลี่ย 4 ไตรมาส /4 

ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาสที่ 1 รอบ 3 เดือน (เดือนธันวาคมของทุกป)  
ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน (เดือนมีนาคมของทุกป)  
ไตรมาสที่ 3 รอบ 9 เดือน (เดือนมิถุนายนของทุกป)  
ไตรมาสที่ 4 รอบ 12 เดือน (เดือนกันยายนของทุกปี) 

เกณฑ์การประเมิน : ปี 2566: 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
ระดับขั้นของความสำเร็จ
(Milestone) (ระดับ 5) 

82 87 92 

 

วิธีการประเมินผล  
 
 

โรงพยาบาลพัทลุง  โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ                
ประเมินตนเอง (Self-Assessment) ตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (MOPH 
Open Data Integrity and Transparency Assessment : MOIT) ประเมินตนเองใน
รอบ   ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 และไตรมาส 4 (ส่งให้ สสจ.พัทลุง ตาม
ระยะเวลาที่กำหนดตามปฏิทิน ของ  ศปท.กระทรวงสาธารณสุข ) 

  แ บ บ วั ด ก า ร เปิ ด เผ ย ข้ อ มู ล ส า ธ า ร ณ ะ  (MOPH  Open Data Integrity and 
Transparency Assessment : MOIT) 
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รายละเอียด 
ข้อมูลพื้นฐาน 
 

Baseline 
data 

หน่วยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 2564 2565 

หน่วยงานใน
สังกัด สสจ.
พัทลุง ผ่าน
เกณฑ์การ
ประเมิน ITA 
(ร้อยละ 92) 

ร้อยละ 72.73 100 100 78.26 91.30 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

น.ส.อรกวี  ข้องรัก/นายเฉลิม  ไตรสุวรรณ์ /นายวรัญญู  ชายเกลี้ยง 

หน่วยงานประมวลผล 
และจัดทำข้อมูล 

 กลุ่มกฎหมาย 

คะแนนเต็ม คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
วิธีการให้คะแนน หลักเกณฑ์การให้คะแนน 

การประเมินรอบไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม ของทุกป) Small Success : ประเมิน
ตนเองตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ขอ MOIT1 – MOIT5 คาเปาหมายคือ 
ระดับ 5 วัดระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) เกณฑการใหคะแนน : ปรับเกณฑการ
ใหคะแนน 5 ระดับ โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนดังนี้   
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
1 ข้อ(MOIT) 2ข้อ(MOIT ) 3ข้อ(MOIT) 4ข้อ(MOIT) 5ข้อ(MOIT) 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
1 หลักฐานเชิงประจักษ์ประเด็นการเปิดเผยข้อมูล 

จำนวน 1 ข้อ (ของ MOIT1-MOIT5) 
2 หลักฐานเชิงประจักษ์ประเด็นการเปิดเผยข้อมูล 

จำนวน 2 ข้อ (ของ MOIT 1- MOIT 5) 
3 หลักฐานเชิงประจักษ์ประเด็นการจัดซื้อจัดจ้าง 

จำนวน 3 ข้อ (ของ MOIT1- MOIT 5) 
4 หลักฐานเชิงประจักษ์ประเด็นการจัดซื้อจัดจ้าง 

จำนวน 4 ข้อ (ของ MOIT 1- MOIT 5) 
5 หลักฐานเชิงประจักษ์ประเด็นการจัดซื้อจัดจ้าง 

จำนวน 5 ข้อ (ของ MOIT1 - MOIT 5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประเมินรอบไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม ของทุกป) ประเมินตนเองตามแบบ
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หลักฐานเชิงประจักษทุกขอ (MOIT 1- MOIT 22) คาเปาหมาย คือระดับ 3  ผ่านเกณฑ์ 
≥ 60 (14 ข้อ)  รอยละ 82   เกณฑ์การให้คะแนน ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อย
ละ 5 ต่อ 1 คะแนน  โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

- - 82 87 92 

 
 
 
 
การประเมินรอบไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน ของทุกป) ประเมินตนเองตามแบบ
หลักฐานเชิงประจักษทุกขอ (MOIT 1- MOIT 22) คาเปาหมาย ระดับ 4 คือ ผ่านเกณฑ์  
≥ 75 (17 ข้อ)  รอยละ 87  โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนดังนี้   
  

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

- - 82 87 92 

 
การประเมินรอบไตรมาสที่ 4 (มิถุนายน-กันยายน ของทุกป) ประเมินตนเองตามแบบ
หลักฐานเชิงประจักษทุกขอ (MOIT 1- MOIT22) คาเปาหมาย ระดับ 5 คือ ผ่านเกณฑ์ 
≥ 90 (20 ข้อ)  รอยละ 92  โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนดังนี้   
  

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

- - 82 87 92 

 
 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ชื่อ – สกุล :  1.นายวรัญญู  ชายเกลี้ยง  
                2.นายเฉลิม  ไตรสุวรรณ์ 

โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 211  

โทรศัพท์มือถือ : 06 1198 9619   E-mail : ......................................................   
ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

ชื่อ – สกุล :   น.ส.อรกวี  ข้องรัก โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 211  
โทรศัพท์มือถือ :  0 8176 76280  E-mail : yubolk2409@gmail.com   

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(รอง นพ.สสจ.) 

ชื่อ – สกุล :   นายสุนทร  คงทองสังข์ โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ..........  
โทรศัพท์มือถือ : 0 81963 7742   E-mail : ......................................................   
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รหัสตัวช้ีวัด 1202 
ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของตลาดประเภท 2 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตลาดนัดน่าซื้อ 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
ความเชื่อมโยงตัวชี้วัด (   ) ยุทธศาสตร์ 20 ปี กสธ.  

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

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

แผนที่ 3.การป้องกันควบคุมโรคและลกปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
โครงการที่ โครงการพัฒนาและยกระดับระบบการจัดการสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม  

เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว 
ระดับการประเมินผล ( / ) ระดับจังหวัด  ( / ) ระดับอำเภอ 
คำนิยามตัวช้ีวัด ตลาด หมายถึง สถานที่ซึ่งปกติจัดไว้ให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพ่ือจำหน่ายสินค้าประเภทสัตว์  

เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ หรืออาหารอันมีสภาพเป็นของสด ประกอบหรือปรุงแล้วหรือของเสีย
ง่าย ทั้งนี้ไม่ว่าจะมีการจำหน่ายสินค้าประเภทอ่ืนด้วยหรือไม่ก็ตาม และหมายความรวมถึง
บริเวณ ซึ่งจัดไว้สำหรับให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพ่ือจำหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าวเป็นประจำ 
หรือเป็น ครั้งคราว หรือตามวันที่กำหนด ตลาดประเภทที่ 2 หมายถึง ตลาดที่ต้องจัดให้มี
ส่วนประกอบของสถานที่และสิ่งปลูกสร้าง ได้แก่ สถานที่สำหรับผู้ขายของ ห้องส้วม ที่
ปัสสาวะ อ่างล้างมือ และที่เก็บรวบรวมหรือรองรับ มูลฝอย เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
สุขลักษณะ เกณฑ์มาตรฐานตลาดนัด น่าซื้อ (Temporary Market) หมายถึง เกณฑ์
มาตรฐาน ตลาดนัดน่าซื้อ ประกอบด้วยเกณฑ์ 20 ข้อ ซึ่งครอบคลุม 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้าน
สุขาภิบาล สิ่งแวดล้อม 2) ด้านความปลอดภัยของอาหาร และ 3) ด้านคุ้มครองผู้บริโภค 
โดยแบ่งการ รับรองเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับพ้ืนฐาน ระดับดี ระดับดีมาก ซึ่งต้องผ่าน
ระดับพ้ืนฐานขึ้นไป ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตลาดนัด น่าซื้อ หมายถึง ตลาดนัดที่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานตลาดนัดซื้อ  ตั้งแต่ระดับพ้ืนฐานขึ้นไป 

เกณฑ์เป้าหมาย 

 

ปีงบประมาณ  
2566 

ปีงบประมาณ  
2567 

ปีงบประมาณ  
2568 

ปีงบประมาณ  
2569 

ปีงบประมาณ  
2570 

20 30 40 50 60 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้จังหวัดมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสุขาภิบาลอาหารอย่างต่อเนื่องและมี 
ประสิทธิภาพ รวมถึงมีการจัดการตลาดประเภทที่ 2 ให้ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นไป
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ตาม มาตรฐานตลาดนัด น่าซื้อ กรมอนามัย 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย คป.สอ. ทุกแห่ง 
 
 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1. คป.สอ.ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเกณฑ์ตัวชี้วัด และรายงานผลการดำเนินงาน 
   ตามตัวชี้วัดเป็นรายเดือน 
2. สสจ.ตรวจสอบและวิเคราะห์เชิงคุณภาพ  พร้อมจัดส่งให้ศูนย์อนามัย   
   และกรมอนามัย 

แหล่งข้อมูล รพท/รพช/สสอ/รพ.สต. ทุกแห่ง 
รายการข้อมูล 1 A = จำนวนตลาดประเภทที่ 2 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตลาดนัด น่าซื้อ 
รายการข้อมูล 2 B = จำนวนตลาดประเภทที่ 2 ที่เข้าร่วมพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานตลาดนัดน่าซื้อ  
สูตรคำนวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล รายไตรมาส รอบ 3,6,9 และ 12 เดือน (ธันวาคม 2565, มีนาคม 2566, มิถุนายน 2566 

และ กันยายน 2566) 
เกณฑ์การประเมิน 
ปีงบประมาณ 2566 
 
 
 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
มีทะเบียนรายชื่อ
ตลาดที่เข้าร่วม
พัฒนาตลาดนัด 
น่าซื้อ 

ตลาดประเภทที่ 2 
ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานฯ  
ร้อยละ 10 

ตลาดประเภทที่ 2 
ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานฯ  
ร้อยละ 15 

ตลาดประเภทที่ 2 
ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานฯ  
ร้อยละ 20  

วิธีการประเมินผล  1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ประสานและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเกณฑ์ 
   ตัวชี้วัดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นท่ี  
2. สนับสนุน ติดตาม กำกับการดำเนินงานสุขาภิบาลอาหารของ  คป.สอ.   
   และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
3.ประเมินผลการดำเนินงานของ  คป.สอ.ทุกอำเภอ 
4 จัดทำสรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดภาพรวมของจังหวัด 

เอกสารสนับสนุน 1. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
2. กฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ.2551  
3. คู่มือวิชาการสุขาภิบาลอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่  
4. คู่มือตลาดนัดน่าซื้อ กรมอนามัย (Temporary Market) 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน Baseline 
data 

หน่วยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 
2561 2562 2563 2564 2565 

คป.สอ.มีการ
ขับเคลื่อน
งานอาหาร

แห่ง - - - - 75 
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ปลอดภัยที่มี
ประสิทธิภาพ 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้
ประสานงานตัวช้ีวัด 

นายนิรัตน์  อินสุวรรณ์  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
โทร  081-9577549 
 

หน่วยงานประมวลผล 
และจัดทำข้อมูล 

สสจ.พัทลุง 

คะแนนเต็ม คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
วิธีการให้คะแนน หลักเกณฑ์การให้คะแนน 

ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน 5 หน่วยต่อ 1 คะแนน 
ร้อยละ น้อยกว่า  15 เท่ากับ 1 คะแนน 
ร้อยละ 15-19 เท่ากับ 2 คะแนน 
ร้อยละ 20-24 เท่ากับ 3 คะแนน 
ร้อยละ 25-29 เท่ากับ 4 คะแนน 
ร้อยละ 30 ขึ้นไป เท่ากับ 5 คะแนน 

 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ชื่อ – สกุล : นายนิรัตน์ อินสุวรรณ์  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ  105  

โทรศัพท์มือถือ :   081-9577549 E-mail : Niratinsuwan@gmail.com 
ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

ชื่อ – สกุล :  นายมานพ  รามทอง โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 105  
โทรศัพท์มือถือ :   083-6545969 E-mail : Manop7657@gmail.com 

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(รอง นพ.สสจ.) 

ชื่อ – สกุล :   นายบุญชู  คงเรือง โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ  105  
โทรศัพท์มือถือ :   081-0954573 E-mail : ......................................................   
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รหัสตัวช้ีวัด 1204 
ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital 

Challenge (ระดับมาตรฐานขึ้นไป) 
กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 

ความเชื่อมโยง
ตัวช้ีวัด 

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

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

แผนที่ 4.การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
โครงการที่ โค รงการ พั ฒ น าและ เพ่ิ มป ระสิ ท ธิ ภ าพ ระบ บ การบ ริห ารจั ด ก ารมู ล ฝอยตาม กฎ ห มาย                       

ว่าด้วยการสาธารณสุข 
ระดับการ
ประเมินผล 

( / ) ระดับจังหวัด  ( / ) ระดับอำเภอ 

คำนิยามตัวช้ีวัด โรงพยาบาลที่ พัฒนาอนามัยสิ่ งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์  GREEN & CLEAN Hospital Challenge 
หมายถึง โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (รพศ. รพท. รพช. และ รพ.  สังกัดกรมวิชาการ) 
ดำเนินงานตามเกณฑ์ ดังนี้ ระดับมาตรฐาน (Standard) หมายถึง โรงพยาบาลสามารถดำเนินการตาม
เกณฑ์ข้อที่ 1-13 ได้ตามเงื่อนไข (คะแนน 80% ขึ้นไป) หมวด CLEAN สร้างกระบวนการพัฒนา 1. มี
การกำหนดนโยบาย จัดทำแผนการขับเคลื่อน พัฒนา ศักยภาพ และสร้างกระบวนการสื่อสารให้เกิดการ
พัฒนาด้าน อนามัยสิ่งแวดล้อม GREEN & CLEAN hospital อย่างมีส่วน ร่วมของคนในองค์กร หมวด 
G: Garbage การจัดการมูลฝอย ทุกประเภท 2. มีการบริหารจัดการมูลฝอยทั่วไปอย่างถูกสุขลักษณะ
และ เป็นไปตามกฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมุลฝอยทั่วไป  2560 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 3. มี
การจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายอย่างถูก สุขลักษณะเป็นไปตามกฎกระทรวงมูลฝอยที่เป็นพิษ
หรือ อันตรายจากชุมชน พ.ศ. 2563 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 4. มีการจัดการมูลฝอยติดเชื้ออย่างถูก
สุขลักษณะ ตาม กฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 หมวด R: Restroom การ
พัฒนาส้วมตาม มาตรฐานส้วมสาธารณะ ไทย (HAS) และ การจัดการสิ่งฏิกูล 5. มีการพัฒนาส้วมตาม
มาตรฐานส้วมสาธารณะไทย (HAS) ที่ อาคารผู้ป่วยนอก (OPD) และอาคารผู้ป่วยใน (IPD) 6. มีการ
จัดการสิ่งปฏิกูลอย่างถูกสุขลักษณะตาม กฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2561 และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง หมวด E: Energy การจัดการด้านพลังงาน 7. มีการกำหนดนโยบายและมาตรการ
ประหยัดพลังงานที่เป็น ปัจจุบันและเป็นรูปธรรมเกิดประสิทธิภาพในการลดใช้พลังงาน และมีการปฏิบัติ
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ตามมาตรการที่ กำหนดร่วมกันทั้ งองค์กร  หมวด E: Environment การจัดการสิ่ งแวดล้อมใน 
โรงพยาบาล 8. มีการจัดสิ่งแวดล้อมทั่วไปทั้งภายในและภายนอกอาคาร โดย เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและพ้ืนที่
พักผ่อนที่สร้างคาวมรู้สึกผ่อนคลาย สอดคล้องกับชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่นสำหรับผู้ป่วย รวมทั้งผู้ มา
รับบริการ 9. มีกิจกรรมส่งเสริม GREEN และกิจกรรมที่เอ้ือต่อการมี สุขภาพที่ดีแบบองค์รวม ได้แก่ 
กิจกรรมส่งเสริมสุขอนามัย กิจกรรมการแพร่ระบาดของโรค กิจกรรมทางกาย (Physical activity) 
กิจกรรมให้คำปรึกษาด้านสุขภาพขณะรอรับบริการ ของผู้ป่วยและญาติ หมวด N: Nutrition การจัดการ
สุขาภิบาล อาหารการจัดการน้ำ อุปโภคบริโภค และการ ดำเนินงานอาหารปลอดภัย ในโรงพยาบาล 10. 
สถานที่ประกอบอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาลได้มาตรฐาน สุขาภิบาลอาหารตามกฎกระทรวงสุลักษณะ
ของสถานที่ จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 (4 หมวด) และมีการเฝ้าระวังทาง สุขาภิบาลอาหาร 11.
ร้านอาหารในโรงพยาบาลได้มาตรฐานสุขาภิบาลอาหารตาม  กฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่
จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 (4 หมวด) และมีการเฝ้าระวังทางสุขาภิบาล 12. จัดให้มีบริการน้ำอุปโภค/
บริโภคสะอาดที่อาคารผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน 13. โรงพยาบาลมีการดำเนินงานนโยบายโรงอาหาร
ปลอดภัย ร่วมกับภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่ (ตามคู่มือมาตรฐานโรงพยาบาล อาหารปลอดภัย Food Safety 
Hospital) ระดับดีเยี่ยม (Excellent) หมายถึง โรงพยาบาลสามารถดำเนินการ ตามเกณฑ์ข้อที่ 1-15 ได้
ตามเงื่อนไขที่กำหนด (คะแนน 90% ขึ้นไป) หมวด Innovation: การ พัฒนานวัตกรรมและ งานวิจัย
ด้าน GREEN 14. มีการส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม GREEN โดยการนำประ โยชนืและเกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับเครือข่ายโรงพยาบาล และชุมชน หมวด Network: การสร้างเครือข่ายการ พัฒนาด้าน GREEN 
15. สร้างเครือข่ายการพัฒนา GREEN ลงสู่ชุมชนเพ่ือให้เกิด  GREEN Community ระดับท้าทาย 
(Challenge) หมายถึง โรงพยาบาลสามารถดำเนินการ ตามเกณฑ์ข้อที่ 1-15 ได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด 
และพัฒนาได้ตามประเด็นท้าทาย เลือกจำนวน 1 ด้าน 1. การจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรม
สิ่งแวดล้อมสำหรับโรงพยาบาล (ระดับดีขึ้นไป) 2. การพัฒนาโรงพยาบาลคาร์บอนต่ำและเท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Low Carbon and Climate Resilient Health Care) 3. การจัด
การพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 4. การจัดการของเสียทางการแพทย์ 

เกณฑ์เป้าหมาย ปีงบประมาณ  
2566 

ปีงบประมาณ  
2567 

ปีงบประมาณ  
2568 

ปีงบประมาณ  
2569 

ปีงบประมาณ  
2570 

รพ.ผ่านเกณฑ์ 
GREEN &  
CLEAN 
Hospital 
Challenge 
ระดับมาตรฐาน
ขึ้น ไป ร้อยละ 
30 

รพ.ผ่านเกณฑ์ 
GREEN &  CLEAN 
Hospital 
Challenge ระดับ
มาตรฐานขึ้น ไป 
ร้อยละ 40 

รพ.ผ่านเกณฑ์ 
GREEN &  
CLEAN Hospital 
Challenge 
ระดับมาตรฐาน
ขึ้น ไป ร้อยละ 50 
-ระดับดีเยี่ยมข้ึน
ไป ร้อยละ 30 

รพ.ผ่านเกณฑ์ 
GREEN &  
CLEAN 
Hospital 
Challenge 
ระดับมาตรฐาน
ขึ้น ไป ร้อยละ 
60 
-ระดับดีเยี่ยมข้ึน
ไป ร้อยละ 40 

รพ.ผ่านเกณฑ์ 
GREEN &  
CLEAN 
Hospital 
Challenge 
ระดับมาตรฐาน
ขึ้น ไป ร้อยละ 
70 
-ระดับดีเยี่ยมข้ึน
ไป ร้อยละ 50 
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- ระดับท้าทาย 
ร้อยละ 20 

- ระดับท้าทาย 
ร้อยละ 30 

วัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมให้โรงพยาบาลมีการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital 
Challenge 

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (รพศ. รพท. รพช. และ รพ.สังกัดกรมวิชาการ) 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1. โรงพยาบาลประเมินตนเอง  บันทึกข้อมูลในโปรแกรมการประเมิน GREEN & CLEAN Hospital 
ยืนยันข้อมูลไปยังสำนักงานสาธารณสุขอำเภอและสำนักงาน สาธารณสุขจังหวัด  
2. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ประเมินโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ
ตำบล และบันทึกข้อมูลผลการประเมินในพ้ืนที่และยืนยันข้อมูลส่งไปยัง             ศูนย์อนามัย  
3. ศูนย์อนามัย สุ่มประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รวบรวมข้อมูลจากจังหวัดใน พ้ืนที่ 
วิเคราะห์ภาพรวมของเขตและรายงานผลผ่านระบบ DOH Dashboard กรมอนามัย 
(http://dashboard.anamai.moph.go.th) และ Cluster อนามัยสิ่งแวดล้อม 
(http://envhealthcluster.anamai.moph.go.th/main.php?filename=reportform64) เดือนละ 
1 ครั้ง ทุกวันที่ 25 ของเดือน **สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สามารถจัดเก็บข้อมูลผลการประเมิน
ของโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลผ่านโปรแกรมประเมิน GREEN & CLEAN Hospital รายละเอียด
ตามลิ้งค ์(https://gch.anamai.moph.go.th/backend/backend/auth/signin) หมายเหตุ : ใน
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

แหล่งข้อมูล โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (รพศ./รพท./รพช. และ รพ.สังกัดกรมวิชาการ) 
รายการข้อมูล 1 A = จำนวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนินกิจกรรม GREEN & CLEAN Hospital 

Challenge ผ่านเกณฑ์ระดับมาตรฐานขึ้นไป 
รายการข้อมูล 2 B = จำนวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมด 
สูตรคำนวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 
ระยะเวลา
ประเมินผล 

- รายงานผลการดำเนินงาน เดือนละ 1 ครั้ง (ทุกวันที่ 25 ของเดือน) - รายงานผลรายไตรมาส รอบ 3, 
6, 9 และ 12 เดือน (ธันวาคม 2565, มีนาคม 2566, มิถุนายน 2566 และ กันยายน 2566 

เกณฑ์การประเมิน 
ปีงบประมาณ 2566 
 
 
 
 
 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
รพ.มีแผนในการ
ขับเคลื่อน และ
ประเมิน 
โรงพยาบาล 
GREEN & CLEAN 
Hospital 
Challenge 
 
 

รพ.มีการ ประเมิน
ตนเองตามเกณฑ์ 
GREEN & CLEAN 
Hospital 
Challenge 

รพ.ผ่านเกณฑ ์
GREEN & CLEAN 
Hospital 
Challenge ระดับ
มาตรฐานขึ้นไป 
ร้อยละ 10 และ 

รพ.ผ่านเกณฑ ์
GREEN & CLEAN 
Hospital 
Challenge ระดับ
มาตรฐานขึ้นไป 
ร้อยละ 30 
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วิธีการประเมินผล  1. โรงพยาบาลประเมินตนเองเพ่ือวางแผนพัฒนาโรงพยาบาลตามแนวทางที่กำหนด  ทีมประเมินระดับ

จังหวัดอำเภอ/จังหวัดทำการประเมินเพ่ือให้คำแนะนำและรับรอง  โรงพยาบาลที่ พัฒนาอนามัย
สิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital Challenge ผลงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายราย
ไตรมาส 

เอกสารสนับสนุน 1.คู่มือแนวทางการดำเนินงาน GREEN & CLEAN Hospital Challenge  
2.คู่มือแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลคาร์บอนต่ำและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ (Low 
Carbon and Climate Resilient Health Care)  
3.คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานการจัดการของเสียทางการแพทย์สำหรับโรงพยาบาลสังกัด กระทรวง
สาธารณสุข (Standard Operating Procedure: SOP MEDICAL WASTE MANAGEMENT for 
Hospital Under Ministry of Public Health)  
4.คู่มือการดำเนินตามมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม สำหรับโรงพยาบาล  
5.คู่มือแนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับ โรงพยาบาล  
6.คู่มือแนวทางการจัดการมูลฝอย ส้วมและสิ่งปฏิกูลในโรงพยาบาล  
7.คู่มือสถานบริการสาธารณสุขต้นแบบลดโลกร้อน  
8.คู่มือมาตรฐานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย (Food Safety Hospital)  

รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน 

Baseline 
data 

หน่วยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 
2561 2562 2563 2564 2565 

โรงพยาบาล
ที่พัฒนา 
อนามัย
สิ่งแวดล้อม
ได ้ตาม
เกณฑG์REEN 
& CLEAN 
Hospital 
Plus 

แห่ง - - - - 11 

 

ผู้ให้ข้อมูลทาง
วิชาการ/ผู้
ประสานงานตัวช้ีวัด 

นายมานพ  รามทอง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
โทร  083-6545969 
 

หน่วยงาน
ประมวลผล 
และจัดทำข้อมูล 

สสจ.พัทลุง 

คะแนนเต็ม คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
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วิธีการให้คะแนน หลักเกณฑ์การให้คะแนน 
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน 10 หน่วยต่อ 1 คะแนน 

ร้อยละ น้อยกว่า  20 เท่ากับ 1 คะแนน 
ร้อยละ 20 - 29 เท่ากับ 2 คะแนน 
ร้อยละ 30 - 39 เท่ากับ 3 คะแนน 
ร้อยละ 40 - 49 เท่ากับ 4 คะแนน 
ร้อยละ   50  ขึ้นไป เท่ากับ 5 คะแนน 

 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ชื่อ – สกุล : นายมานพ  รามทอง  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ  105  

โทรศัพท์มือถือ :   083-6545969 E-mail : Manop7657@gmail.com 
ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

ชื่อ – สกุล :  นายมานพ  รามทอง โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 105  
โทรศัพท์มือถือ :   083-6545969 E-mail : Manop7657@gmail.com 

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(รอง นพ.สสจ.) 

ชื่อ – สกุล :   นายบุญชู  คงเรือง โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ  105  
โทรศัพท์มือถือ :   081-0954573 E-mail : ......................................................   
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รหัสตัวช้ีวัด 1205   
ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  ที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ 

GREEN & CLEAN Sub-district Health Promoting Hospital (GCSh)                
ระดับมาตรฐานขึ้นไป 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
ความเชื่อมโยง
ตัวช้ีวัด 

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

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

แผนที่ 4.การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
โครงการที่ โครงการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการมูลฝอยตามกฎหมาย                       

ว่าด้วยการสาธารณสุข 
ระดับการประเมินผล ( / ) ระดับจังหวัด  ( / ) ระดับอำเภอ 
คำนิยามตัวช้ีวัด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN 

Sub-district Health Promoting Hospital (GCSh) หมายถึง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ดำเนินงานตามเกณฑ์ ดังนี้  
ส่วนที่ 1 การพัฒนา GREEN & CLEAN รพ.สต. หมวด 1 CLEAN สร้างกระบวนการพัฒนา 1. มี
การกำหนดนโยบาย จัดทำแผนการขับเคลื่อน พัฒนาศักยภาพ และสร้างกระบวนการสื่อสารให้
เกิดการพัฒนาด้านอนามัย สิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมของทุกคนใน รพ.สต. หมวด 2 G: 
Garbage การจัดการมูลฝอย ทุกประเภท 2. มีการบริหารจัดการมูลฝอยทั่วไปอย่างถูกสุขลักษณะ 
และเป็นไป ตามกฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2560 และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 3. มีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูล  ฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 
2545 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 4. มีการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายอย่างถูกสุขลักษณะ 
และเป็นไปตามกฎกระทรวงมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจาก ชุมชน พ.ศ. 2563 และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง หมวด 3 R: Restroom การพัฒนาส้วมตามมาตรฐาน ส้วมสาธารณะไทย (HAS) และ
การจัดการสิ่งปฏิกูล 5. มีการพัฒนาส้วมให้ได้มาตรฐน และมีการจัดการสิ่งปฏิกูลอย่าง ถูก
สุขลักษณะ 6. เป็นแหล่งเรียนรู้ในการส่งเสริมการพัฒนาส้วมสาธารณะให้ได้ มาตรฐาน 
หมวด 4 E: Energy การจัดการด้านพลังงานและ ทรัพยากร 7. มีมาตรการประหยัดพลังงานและ
การจัดการทรัพยากรที่เป็นรูปธรรมเกิดการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดร่วมกัน ทั้งองค์กร 
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หมวด 5 E: Environment การจัดการสิ่งแวดล้อมใน รพ. สต. 8. มีการจัดสภาพแวดล้อม
ภายนอกอาคาร สะอาด เป็นระเบียบ มี พ้ืนที่สีเขียวหรือพ้ืนที่พักผ่อนที่สร้างความรู้สึกผ่อนคลาย
สอดคล้อง กับชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น มีความสะดวกและปลอดภัยสำหรับผู้ มารับบริการ 9. 
มีการจัดสภาพแวดล้อมภายในอาคารสะอาด สะดวก ปลอดภัย สำหรับผู้ป่วย ผู้มาใช้บริการ 10. 
มีการส่งเสริมกิจกรรมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาพที่ดีแบบองค์รวม ได้แก่ กิจกรรมทางกาย (Physical 
activity) การส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมให้คำปรึกษาด้านสุขภาพขณะรอรับบริการของผู้ป่วยและ 
ญาติ รวมถึงการส่งเสริมสุขภาพของบุคลากร หมวด 6 N: Nutrition การส่งเสริมด้านอาหารและ
น้ำ ปลอดโรคปลอดภัยและเป็น แหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชน 11. ส่งเสริมโภชนาการและสร้างความ
รอบรู้ในการบริโภคอาหาร เพ่ือสุขภาพ ที่เหมาะสมกับท้องถิ่นและชุมชน 12. จัดให้มีบริการน้ำ
ดื่ม น้ำใช้ที่สะอาด เพียงพอ 13. การสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านอาหารปลอดภัยในชุมชน ส่วนที่ 2 การ
พัฒนา GREEN Community หมวด 7 การพัฒนา GREEN ลงสู่ชุมชนเพ่ือให้ เกิด GREEN 
Community 14. การส่งเสริมการพัฒนา GREEN ลงสู่ชุมชนเพ่ือให้เกิด GREEN Community 
การสรุปผลการประเมิน* 1. ระดับมาตรฐาน หมายถึง มีผลการประเมินหมวด 1-6 หมวดละไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 80 และมีคะแนนรวม 80 คะแนนขึ้นไป 2. ระดับดี หมายถึง มีผลการประเมิน
หมวด 1-6 หมวดละไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 และมีคะแนนรวม 90 คะแนนขึ้นไป 3. ระดับดีเยี่ยม 
หมายถึง มีผลการประเมินหมวด 1-6 หมวดละไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 มีคะแนนรวม 95 คะแนน
ขึ้นไป และดำเนินการตามหมวด 7 * กรณีที่ ผลการประเมินแต่ละหมวดไม่ถึงร้อยละ 80 และ
คะแนนไม่ถึง 80 คะแนน หมายถึง ไม่ผ่าน 

เกณฑ์เป้าหมาย 

 

ปีงบประมาณ  
2566 

ปีงบประมาณ  
2567 

ปีงบประมาณ  
2568 

ปีงบประมาณ  
2569 

ปีงบประมาณ  
2570 

ระดับมาตรฐาน
ขึ้นไป ร้อยละ 
10 

ระดับมาตรฐาน
ขึ้นไป  ร้อยละ 20 

-ระดับมาตรฐาน             
ขึ้นไป ร้อยละ 
30 
-ระดับดีข้ึนไป 
ร้อยละ 10 

ระดับมาตรฐาน
ขึ้นไป ร้อยละ 
40 
-ระดับดีข้ึนไป 
ร้อยละ 20 
-ระดับดีเยี่ยม 
ร้อยละ 10 

-ระดับ
มาตรฐานขึ้นไป 
ร้อยละ 50 
-ระดับดีข้ึนไป
ร้อยละ 30 
-ระดับดีเยี่ยม 
ร้อยละ 20 

วัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมีการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตาม  เกณฑ์ 
GREEN & CLEAN Sub-district Health Promoting Hospital (GCSh) 

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

คป.สอ./รพ.สต. (สังกัดกระทรวงสาธารณสุข)  ทุกแห่ง 
 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลประเมินตนเอง  บันทึกข้อมูลในโปรแกรมการประเมิน 
GREEN & CLEAN Hospital ยืนยันข้อมูลไปยังสำนักงานสาธารณสุขอำเภอและสำนักงาน 
สาธารณสุขจังหวัด  
2. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ประเมินโรงพยาบาล ส่งเสริม
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สุขภาพตำบล และบันทึกข้อมูลผลการประเมินในพ้ืนที่และยืนยันข้อมูลส่งไปยัง             ศูนย์
อนามัย  
 
 
3. ศูนย์อนามัย สุ่มประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รวบรวมข้อมูลจากจังหวัดใน พ้ืนที่ 
วิเคราะห์ภาพรวมของเขตและรายงานผลผ่านระบบ DOH Dashboard กรมอนามัย 
(http://dashboard.anamai.moph.go.th) และ Cluster อนามัยสิ่งแวดล้อม 
(http://envhealthcluster.anamai.moph.go.th/main.php?filename=reportform64) 
เดือนละ 1 ครั้ง ทุกวันที่ 25 ของเดือน **สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สามารถจัดเก็บข้อมูล
ผลการประเมินของโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลผ่านโปรแกรมประเมิน GREEN & CLEAN 
Hospital รายละเอียดตามลิ้งค์ 
(https://gch.anamai.moph.go.th/backend/backend/auth/signin) หมายเหตุ : ใน
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

แหล่งข้อมูล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
รายการข้อมูล 1 A = จำนวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนินกิจกรรม GREEN & CLEAN Sub - 

district Health Promoting Hospital (GCSh) ผ่านเกณฑ์ระดับมาตรฐานขึ้นไป 
รายการข้อมูล 2 B = จำนวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมด 
สูตรคำนวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล - รายงานผลการดำเนินงาน เดือนละ 1 ครั้ง (ทุกวันที่ 25 ของเดือน) - รายงานผลรายไตรมาส 

รอบ 3, 6, 9 และ 12 เดือน (ธันวาคม 2565, มีนาคม 2566, มิถุนายน 2566 และ กันยายน 
2566) 

เกณฑ์การประเมิน 
ปีงบประมาณ 2566 
 
 
 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
ทุกอำเภอมีแผนใน
การ ขับเคลื่อน 
และประเมิน 
โรงพยาบาล 
GREEN & CLEAN 
Sub-district 
Health 
Promoting 
Hospital (GCSh) 
 

โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลมีการ 
ประเมินตนเอง
ตามเกณฑ์ 
GREEN & CLEAN 
Subdistrict 
Health 
Promoting 
Hospital (GCSh) 

รพ.สต. ผ่านเกณฑ์ 
GREEN & CLEAN 
Subdistrict 
Health 
Promoting 
Hospital (GCSh) 
ระดับมาตรฐาน
ขึ้นไป ร้อยละ 5 

รพ.สต. ผ่านเกณฑ ์
GREEN & CLEAN 
Subdistrict 
Health 
Promoting 
Hospital (GCSh) 
ระดับมาตรฐาน
ขึ้นไป ร้อยละ 10 

 
วิธีการประเมินผล  1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลประเมินตนเองเพ่ือวางแผนพัฒนาโรงพยาบาลตาม แนวทาง

ที่กำหนด  
2. ทีมประเมินระดับจังหวัดอำเภอ/จังหวัดทำการประเมิน   เพ่ือให้คำแนะนำและรับรอง 
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โรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Sub-district Health 
Promoting Hospital (GCSh) ผลงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส 

เอกสารสนับสนุน 1. คู่มือแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลคาร์บอนต่ำและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ 
(Low Carbon and Climate Resilient Health Care)  
2. คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานการจัดการของเสียทางการแพทย์สำหรับโรงพยาบาล สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข (Standard Operating Procedure: SOP MEDICAL WASTE 
MANAGEMENT for Hospital Under Ministry of Public Health)  
3. คู่มือการดำเนินตามมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม สำหรับ
โรงพยาบาล  
4. คู่มือแนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับ โรงพยาบาล  
5. คู่มือแนวทางการจัดการมูลฝอย ส้วมและสิ่งปฏิกูลในโรงพยาบาล  
6. คู่มือสถานบริการสาธารณสุขต้นแบบลดโลกร้อน  
7. คู่มือมาตรฐานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย (Food Safety Hospital)  
8. คู่มือแนวทางการดำเนินงาน GREEN & CLEAN Sub-district Health Promoting Hospital 
(GCSh) สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  

รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน 

Baseline 
data 

หน่วยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 
2561 2562 2563 2564 2565 

คป.สอ./รพ.
สต.มีการ
ขับเคลื่อน
งาน (GCSh) 
ที่มี
ประสิทธิภาพ 

แห่ง - - - - 91 

 

ผู้ให้ข้อมูลทาง
วิชาการ/ผู้
ประสานงานตัวช้ีวัด 

นายมานพ  รามทอง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
โทร  083-6545969 
 

หน่วยงานประมวลผล 
และจัดทำข้อมูล 

สสจ.พัทลุง 

คะแนนเต็ม คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
วิธีการให้คะแนน หลักเกณฑ์การให้คะแนน 

ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน 5 หน่วยต่อ 1 คะแนน 
ร้อยละ น้อยกว่า  5 เท่ากับ 1 คะแนน 
ร้อยละ 5 - 9 เท่ากับ 2 คะแนน 
ร้อยละ 10 - 14 เท่ากับ 3 คะแนน 
ร้อยละ 15 - 19 เท่ากับ 4 คะแนน 
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ร้อยละ 20  ขึ้นไป เท่ากับ 5 คะแนน 
 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ชื่อ – สกุล : นายมานพ  รามทอง  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ  105  

โทรศัพท์มือถือ :   083-6545969 E-mail : Manop7657@gmail.com 
ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

ชื่อ – สกุล :  นายมานพ  รามทอง โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 105  
โทรศัพท์มือถือ :   083-6545969 E-mail : Manop7657@gmail.com 

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(รอง นพ.สสจ.) 

ชื่อ – สกุล :   นายบุญชู  คงเรือง โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ  105  
โทรศัพท์มือถือ :   081-0954573 E-mail : ......................................................   
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รหัสตัวช้ีวัด 1301 

ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของจำนวนผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาต        
ระยะกลาง (Intermediate Care) ที่ได้รับการดูแลด้วยการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก (Community base) 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สสจ.พัทลุง 

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

หมวด 2.ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
แผนที่ 6.การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการที่ 6.โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
ระดับการประเมินผล (   ) ระดับจังหวัด  ( /  ) ระดับอำเภอ 
คำนิยามตัวช้ีวัด การบริบาลฟื้นสภาพระยะกลาง (Intermediate care; IMC) หมายถึง การบริบาลฟ้ืน

สภาพผู้ป่วยระยะกลางที่มีอาการทางคลินิกผ่านพ้นภาวะวิกฤติและมีอาการคงที่ แต่
ยังคงมีความผิดปกติของร่างกายบางส่วนอยู่และมีข้อจำกัดในการปฏิบัติกิจกรรมใน
ชีวิตประจำวัน จำเป็นต้องได้รับบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์โดยทีมสห
วิชาชีพ (multidisciplinary approach) อย่างต่อเนื่องจนครบ 6 เดือนตั้งแต่ใน
โรงพยาบาลจนถึง ชุมชน เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะร่างกาย จิตใจ ในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจำวัน และลดความพิการ หรือภาวะทุพพลภาพ รวมทั้งกลับสู่สังคมได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ โดยมีการให้บริการผู้ป่วย  ระยะกลางใน รพ.ทุกระดับ (A, S: เป็น
โรงพยาบาลแม่ข่าย M, F: โรงพยาบาลลูกข่ายและ ให้บริการ intermediate 
bed/ward) เ ป็ น ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ ก า ร วิ นิ จ ฉั ย โ ร ค ห ล อ ด เ ลื อ ด ส ม อ ง  
ที่มีรหัส 3 ตัวหลักข้ึนต้นด้วย I60 ถึง I69 
คำนิยามด้านการแพทย์แผนไทย 
อัมพฤกษ์ (Paresis) อัมพาต  (paralysis) เป็นกลุ่มอาการที่ เกี่ยวข้อง กับความ
ผิดปกติในการควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกาย ซึ่งเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ เช่น 
เกิดจากหลอดเลือดในสมองตีบ อุดตัน หรือแตกหรือเกิดจาก สมองไขสันหลัง หรือ
เส้นประสาทได้รับบาดเจ็บ หรือมีอาการอักเสบ เป็นต้น ในทางการแพทย์แผนไทยได้
มีการระบุสมุฏฐานไว้ว่า เกิดจากลมอโธคมาวาตา และลมอุทธังคมาวาตา พัดระคน
กัน (แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์, 2542: 2546) เป็นผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยรหัสโรคด้าน
การแพทย์แผนไทย U61.0 ถึง U61.19 
การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาต ด้วยการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก หมายถึง บริการการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟ้ืนฟู
สภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาตระยะกลาง ( Intermediate 
Care) ได้แก่ 
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1. การตรวจประเมินทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
2. การรักษาและฟ้ืนฟูสภาพด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
- การนวดเพื่อการรักษา-ฟ้ืนฟูสภาพ 
- การประคบสมุนไพรเพื่อการรักษา-ฟ้ืนฟูสภาพ 
- การอบไอน้ำสมุนไพรเพื่อการรักษา-ฟ้ืนฟูสภาพ 
- การฝังเข็ม 
3. การรักษาด้วยยาสมุนไพร ตามข้อบ่งใช้บัญชียาหลักชาติ อาจพิจารณานำยาใน
กลุ่มรายการยารักษากลุ่มอาการกล้ามเนื้อและกระดูก ได้แก่ ยาแก้ลมอัมพฤกษ์, ยา
ผสมโคคลาน, ยาผสมเถาวัลย์เปรียง, และยาสหัสธารา มาใช้เพ่ือร่วมรักษาอาการของ
โรคอัมพฤกษ์อัมพาต (บัญชียาหลักแห่งชาติ, 2558) 
เงื่อนไขการให้รหัสผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาตระยะกลาง 
(Intermediate Care) ที่ได้รับการดูแลด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก 
1. แพทย์แผนปัจจุบัน ให้รหัสกลุ่มโรคและอาการด้านการแพทย์แผนปัจจุบันที่
เกี่ยวข้องกับโรคหลอดเลือดสมอง ดังนี้ 
- เลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นกลาง: I60 
- เลือดออกในสมองใหญ่: I61 
- เลือดออกในกะโหลกศีรษะแบบอื่นที่ไม่เกิดจากการบาดเจ็บ: I62 
- เนื้อสมองตายเพราะขาดเลือด: I63 
- โรคอัมพาตเฉียบพลัน ไม่ระบุว่าเกิดจากเลือดออกหรือเนื้อสมองตายเพราะขาด
เลือด: I64 
- การอุดตันและตีบของหลอดเลือดแดงก่อนถึงสมอง ไม่ทำให้เนื้อสมองตายเพราะขาด

เลือด: I65 
-  การอุดตันและตีบของหลอดเลือดแดงของสมอง แต่ไม่ทำให้เนื้อสมองตายเพราะขาด

เลือด: I66 
- โรคหลอดเลือดสมองอ่ืน: I67 
- โรคหลอดเลือดสมองในโรคที่จำแนกไว้ที่อ่ืน: I68 
- ผลที่ตามมาของโรคหลอดเลือดสมอง: I69 
2. แพทย์แผนไทย ให้การวินิจฉัยภายหลังแพทย์แผนปัจจุบันซึ่งมีการวินิจฉัยรหัส 3 
ตัวหลักข้ึนต้นด้วย I60 ถึง I69 อย่างใดอย่างหนึ่งมาก่อน ตามด้วยรหัสกลุ่มโรคและ
อาการด้านการแพทย์แผนไทยที่เก่ียวข้องกับอัมพฤกษ์ อัมพาต ดังนี้ 
- อัมพฤกษ์หรือ ลมอัมพฤกษ์: U61.0 
- อัมพาตครึ่งซีก: U61.10 
- อัมพาตครึ่งท่อนล่าง: U61.11 
- อัมพาตทั้งตัว: U61.12 
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- อัมพาตเฉพาะแขน: U61.13 
- อัมพาตเฉพาะขา: U61.14 
- อัมพาตหน้า: U61.15 
- อัมพาตชนิดอ่ืน ที่ระบุรายละเอียด: U61.18 
- อัมพาต ไม่ระบุรายละเอียด: U61.19 
ควบคู่กับการให้หัตถการแผนไทย (900-77-00) ถึง (900-78-88) หรือการสั่งจ่ายยา
สมุนไพรเดี่ยวหรือยาสมุนไพรตำรับที่มี รหัสขึ้นต้นด้วย 41 หรือ 42 ในพ้ืนที่
รับผิดชอบในสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ 
3. แพทย์แผนจีน ให้การวินิจฉัยภายหลังแพทย์แผนปัจจุบันซึ่งมีการวินิจฉัยรหัส 3 
ตัวหลักข้ึนต้นด้วย I60 ถึง I69 อย่างใดอย่างหนึ่งมาก่อน ตามด้วยรหัสกลุ่มโรคและ
อาการด้านการแพทย์แผนจีนที่เกี่ยวข้องกับโรคหลอดเลือดสมอง และโรคตามมาจาก
โรคหลอดเลือดสมอง ดังนี้ 
- โรคหลอดเลือดสมองที่เกิดจากลมภายใน (Apoplectic wind stroke): U78.110 
- อาการเตือนโรคหลอดเลือดสมอง (Prodrome of wind stroke): U78.111 
- โรคตามมาจากโรคหลอดเลือดสมอง (Sequelae of wind stroke): U78.112 
- โรคหลอดเลือดสมองในระดับเสนลมปราณแขนง (Collateral stroke): U78.113 
- โรคหลอดเลือดสมองในระดับเสนลมปราณหลัก (เสนจิง) โรคหลอดเลือดสมองที่มี

อาการ 
หนักขึ้น (Meridian stroke): U78.114 

- โรคหลอดเลือดสมองในระดับอวัยวะกลวง โรคหลอดเลือดสมองที่มีอาการเบากว่า 
โรคหลอดสมองที่อวัยวะตัน (Bowel stroke): U78.115 

- โรคหลอดเลือดสมองในระดับอวัยวะตัน (Visceral stroke): U78.116 
- อัมพาตครึ่งซีก (Hemiplegia): U78.117 
ควบคู่กับการให้หัตถการการแพทย์แผนจีนที่เกี่ยวข้องกับโรคหลอดเลือดสมองระยะ
ฟ้ืนฟู อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 
9991801 Electo-acupuncture therapy 
9991810 Single-handed needle insertion 
9021801 Subcutaneous electro-needling 
9991811 Double-handed needle insertion 
9031801 Muscle electro-needling 

เกณฑ์เป้าหมาย :  ปีงบประมาณ 
2566 

ปีงบประมาณ 
2567 

ปีงบประมาณ 
2568 

ปีงบประมาณ 
2569 

ปีงบประมาณ 
2570 

ร้อยละ 3 ร้อยละ 4 ร้อยละ 5 ร้อยละ 6 ร้อยละ 7  
วัตถุประสงค์  เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนที่มีการวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาตระยะ

กลาง(Intermediate Care) เข้าถึงบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
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ทางเลือกที่มีคุณภาพ ครอบคลุมสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สังกัดกระทรวง
สาธารณสุขทุกระดับ 
(Community base) 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ผู้ป่วยที่เข้ารับบริการในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุก
ระดับ (Community base) ที่มีการวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาต
ระยะกลาง (Intermediate Care) ทั้งผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล รวบรวมข้อมูลจากระบบรายงานมาตรฐาน 43 แฟ้ม กระทรวงสาธารณสุข 
แหล่งข้อมูล 43 แฟ้ม (PERSON/ SERVICE/ DIAGNOSIS_OPD/ DRUG_OPD/ 

PROCEDURE_OPD/ ADMISSION/ DIAGNOSIS_IPD/ DRUG_IPD/ 
PROCEDURE_IPD/) 

รายการข้อมูล 1 (A) 
 

A = จำนวนผู้ป่วย IMC ที่ได้รับบริการแพทย์แผนไทยฯ (คน) ซึ่งได้รับการวินิจฉัยโรค
หลอดเลือดสมอง ที่มีรหัส 3 ตัวหลักขึ้นต้นด้วย I60 ถึง I69 ควบคู่กับ U61.0 ถึง 
U61.19 และให้หัตถการ (900-77-00) ถึง (900-78-88) หรือสั่งจ่ายยาสมุนไพรเดี่ยว 
หรือยาสมุนไพรตำรับ ที่มีรหัส ขึ้นต้นด้วย 41 หรือ 42 หรือได้รับการวินิจฉัยโรคหลอด
เลือดสมอง ที่มีรหัส 3 ตัว มีรหัส 3 ตัวหลักขึ้นต้นด้วย I60 ถึง I69 ควบคู่กับ U78.110 
ถึง U78.117 และให้หัตถการแพทย์แผนจีน 9991801 หรือ 9991810 หรือ 9021801 
หรือ 9991811 หรือ 9031801 อย่างใดอย่างหนึ่ง ในเขตที่รับผิดชอบ ในสถานบริการ
สาธารณสุขของรัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกระดับ (Community base) ทั้งผู้ป่วย
ใน ผู้ป่วยนอก 

รายการข้อมูล 2 (B) 
 

B = จำนวนผู้ป่วย IMC ทั้งหมด (คน) ซึ่งได้รับการวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมอง ที่มี
รหัส 3 ตัวหลักข้ึนต้นด้วย I60 ถึง I69 ในเขตท่ีรับผิดชอบ ในสถานบริการ
สาธารณสุขของรัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกระดับ (Community base) ทั้ง
ผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก 

สูตรคำนวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 4 
เกณฑ์การประเมิน  
ปีงบประมาณ 2566 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- ร้อยละ 2.5 - ร้อยละ 3  

วิธีการประเมินผล :  1. ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข 
2. ข้อมูลจากการตรวจราชการและนิเทศงานของกรมการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก 

เอกสารสนับสนุน :  1. คู่มือการพัฒนาระบบบริการสาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน 
2. คู่มือการตรวจราชการและนิเทศงาน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก 
3. คู่มือแนวทางเวชปฏิบัติ (clinical Practice Guideline) การดูแลผู้ป่วยระยะ
กลาง(Intermediate Care) ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก      
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4. แนวทางการจัดบริการฝังเข็มโรคหลอดเลือดสมองระยะฟ้ืนฟู 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน Baseline data หน่วย
วัด 

ผลการดำเนินงานในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 2564 2565 
จำนวนผู้ปว่ยที่มีการวินิจฉัยโรคหลอด
เลือดสมองฯ (Intermediate Care) ใน
สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สังกัด
กระทรวงสาธารณสุขทุกระดับ 

คน 292,561 312,858 330,888 

จำนวนผู้ปว่ยที่ได้รับบริการ และมีการ
วินิจฉัยโรคและอาการ ที่มีรหัส 3 หลัก
ขึ้นต้นด้วย I60 - I69 ตามด้วยรหัสโรค 
U78110 – U78117 

คน 
 

6,643 9,072 8,143 
 

คิดเป็นร้อยละ 2.2 2.8 2.4 
ที่มา HDC ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2565 
(ประมวลผลจากการตั้งเบิกสปสช.ของแพทย์แผนจีน+แพทย์แผนไทยรวมกันคิดเป็น
ค่าเฉลี่ย) 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้
ประสานงานตัวช้ีวัด  

นางจินดาพร เพชรบูรณ์                              แพทย์แผนไทยชำนาญการ 
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0-7461-3127ต่อ111           โทรศัพท์มือถือ : 09-3576- 
1782 
โทรสาร : 0-7461-2344                               E-mail : 
Jinda_92@hotmail.com 
กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
พัทลุง 

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดทำข้อมูล 

กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
พัทลุง 

คะแนนเต็ม คะแนนเต็ม 5 คะแนน 

วิธีการให้คะแนน หลักเกณฑ์การให้คะแนน; คปสอ. 
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน 1 หน่วยต่อ  1  คะแนน  

ร้อยละ 2.0 เท่ากับ 1 คะแนน 
ร้อยละ 2.5 เท่ากับ 2 คะแนน 
ร้อยละ 3.0 เท่ากับ 3 คะแนน 
ร้อยละ 3.5 เท่ากับ 4 คะแนน 
ร้อยละ 4.0 เท่ากับ 5 คะแนน  

ชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด นางจินดาพร เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0-7461-3127ต่อ
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111 

โทรศัพท์มือถือ : 09-3576- 1782 E-mail : Jinda_92@hotmail.com 
ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด   
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

 นายพินิจสินธุ์   เพชรมณี   โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 
111 

โทรศัพท์มือถือ : 097-3453999 E-mail : pinitsin@hotmail.com 

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(รอง นพ.สสจ.) 

นายบุญชู บุญเรือง     โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 

โทรศัพท์มือถือ   E-mail : 
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รหัสตัวช้ีวัด 1302 
ชื่อตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ 

      1 ร้อยละของผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยระยะประคับประคอง (Palliative care) ที่ได้รับ
การรักษาด้วยยากัญชาทางการแพทย์ 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
ความเชื่อมโยงตัวชี้วัด ( √ ) ยุทธศาสตร์ / 20  ปี                          (    ) ยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 12 

( √ ) ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  (    ) ตำบลสุขภาวะ 
( √ ) ภารกิจกลุ่มงาน                                (    ) อ่ืนๆ 

หมวด (    ) ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P  Excellence)                            
( √ ) บริการเป็นเลิศ (Service Excellence)  
(    ) บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence 
(    ) บริการเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Govermance Excellence 

 2.ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
แผนที่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขากัญชาทางการแพทย์ 
โครงการที่   1.โครงการกัญชาทางการแพทย์ 
ระดับการแสดงผล  (√ ) ระดับจังหวัด   (√ ) ระดับอำเภอ   
คำนิยามตัวช้ีวัด 1. การจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ หมายถึง การจัดบริการ คัดกรอง ตรวจ 

วินิจฉัย รักษาโรค จ่ายยา และให้คำปรึกษาผู้ป่วยที่ต้องใช้ยากัญชาด้วยแพทย์แผนปัจจุบัน 
และ/หรือ แพทย์แผนไทย โดยมีการจัดการบริการให้ผู้ป่วยเข้าถึงโดยง่าย เช่น มีระบบการ
คัดกรองหรือนัดหมายล่วงหน้า ระบบ Care manager ประสานงานให้ผู้ป่วยได้รับบริการ 
2. หน่วยบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ หมายถึง โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป 
โรงพยาบาลชุมชน และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
3. ยากัญชา หมายถึง ยาสารสกัดกัญชา ตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสม หรือน้ำมัน
กัญชา 
4. Palliative care หมายถึง ผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยระยะประคับประคอง  รหัส ICD10 
      4.1 กรณีแพทย์แผนปัจจุบัน Z51.5  
      4.2 กรณีแพทย์แผนไทย U50-U77 โดยแพทย์แผนปัจจุบันเคยมีการวินิจฉัย Z51.5  
 

 
 
 
 
เกณฑ์เป้าหมาย :  

รายการ ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 
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ผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยระยะประคับประคอง 
(Palliative care) ที่ได้รับการรักษาด้วยยากัญชา
ทางการแพทย์ 

ร้อยละ 5 ร้อยละ7 ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
12 

ร้อยละ 
 15 

 
วัตถุประสงค์ เพ่ือเพ่ิมการเขา้ถึงบริการกัญชาทางการแพทย์อย่างปลอดภัย มีประสิทธิภาพ  
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยระยะประคับประคอง (Palliative care) ในพ้ืนที่รับผิดชอบของ

สถานบริการสาธารณสุข 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1.รวบรวมจากระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์ Health Data Center (HDC) กระทรวง

สาธารณสุข / 43 แฟ้ม 
2.รวบรวมจากรายงานกิจกรรมสาธารณสุข 

แหล่งข้อมูล 1. ระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์ Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข 
2.รายงานกิจกรรมสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

รายการข้อมูล  A = จำนวนผู้ป่วย(คน) ที่มีการวินิจฉัยระยะประคับประคอง (Palliative care) Z51.5 
ควบคู่กับการจ่ายยากัญชาทางการแพทย์แผนปัจจุบันหรือแผนไทย  
B = จำนวนผู้ป่วย(คน)ที่มีการวินิจฉัยระยะประคับประคอง (Palliative care) 

สูตรคำนวณตัวชี้วัด  ร้อยละของผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยระยะประคับประคอง (Palliative care) ที่ได้รับการ
รักษาด้วยยากัญชาทางการแพทย์ 
1= (A/B) x 100  (คน) 

ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 4 
เกณฑ์การประเมิน :ปี 2566 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
มีแผนการค้นหา
ผู้ป่วยในกลุ่ม  
palliative care 
เพ่ือให้ได้รับการรักษา
ด้วยยากัญชาทาง
การแพทย์  
 

ผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยระยะ
ประคับประคอง (Palliative 
care) ที่ได้รับการรักษาด้วย
ยากัญชาทางการแพทย์   
ร้อยละ 3 

ผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยระยะ
ประคับประคอง (Palliative 
care) ที่ได้รับการรักษาด้วย
ยากัญชาทางการแพทย์   
ร้อยละ 4 

 ผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยระยะ
ประคับประคอง (Palliative 
care) ที่ได้รับการรักษาด้วย
ยากัญชาทางการแพทย์  
ร้อยละ 5 

วิธีการประเมินผล 
:  

1. ข้อมูลจากระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์ Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข 
2. ข้อมูลจากการตรวจราชการและนิเทศงานของกระทรวงสาธารณสุข 

เอกสารสนับสนุน 
:  

1. คำแนะนำการใช้กัญชาทางการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข  
2. แนวทางการดูแลผู้ป่วยระยะประคับประคองด้วยกัญชาทางการแพทย์แผนไทย          
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  กันยายน 2563 
 

รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน 

อำเภอ หน่วยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
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2563 2564 2565 
เมืองพัทลุง ร้อยละ NA 0.38 0.81 
กงหรา ร้อยละ NA 2.74 2.13 
เขาชัยสน ร้อยละ NA 0.00 17.46 
ตะโหมด ร้อยละ NA 0.00 2.08 
ควนขนุน ร้อยละ NA 1.44 2.68 
ปากพะยูน ร้อยละ NA 0.00 4.29 
ศรีบรรพต ร้อยละ NA 0.00 20.00 
ป่าบอน ร้อยละ NA 2.82 4.05 
บางแก้ว ร้อยละ NA 0.00 6.00 
ป่าพะยอม ร้อยละ NA 1.59 1.67 
ศรีนครินทร์ ร้อยละ NA 0.00 9.52 

รวม ร้อยละ NA 0.86 4.25 
 

ผู้ให้ข้อมูลทาง
วิชาการ/ผู้
ประสานงาน
ตัวช้ีวัด 

นางเกษร จันทร์สวี  ตำแหน่ง แพทย์แผนไทยชำนาญการ 

หน่วยงาน
ประมวลผล 
และจัดทำข้อมูล 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

คะแนนเต็ม คะแนนเต็ม 5 คะแนน 

วิธีการให้คะแนน 
 
 
 
 
 
 

หลักเกณฑ์การให้คะแนน  
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน  1  หน่วยต่อ  1  .คะแนน 
ร้อยละ       3 เท่ากับ 1 คะแนน 
ร้อยละ 4 เท่ากับ 2 คะแนน 
ร้อยละ  5 เท่ากับ 3 คะแนน 
ร้อยละ      6 เท่ากับ 4 คะแนน 
ร้อยละ 7 เท่ากับ 5 คะแนน  

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ชื่อ – สกุล :   นางเกษร จันทร์สว ี โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 111  
โทรศัพท์มือถือ :  0 80521 2373  E-mail : kasorn07@hotmail.com 

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

ชื่อ – สกุล :   นายพินิจสินธุ์ เพชรมณี โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 111  
โทรศัพท์มือถือ :   0 97345 3999 E-mail :pinitsin@hotmail.com 

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(รอง นพ.สสจ.) 

ชื่อ – สกุล :   นายบุญชู คงเรอืง โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ..........  
โทรศัพท์มือถือ :   06 1176 9559 E-mail : ......................................................   
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รหัสตัวช้ีวัด 1303 
ชื่อตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ 

    2 ร้อยละของผู้ป่วยท้ังหมดที่ได้รับการรักษาด้วยยากัญชาทางการแพทย์ 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
ความเชื่อมโยงตัวชี้วัด ( √ ) ยุทธศาสตร์ / 20  ปี                          (    ) ยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 12 

( √ ) ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  (    ) ตำบลสุขภาวะ 
( √ ) ภารกิจกลุ่มงาน                                (    ) อ่ืนๆ 

หมวด (   ) ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P  Excellence)                            
(√ ) บริการเป็นเลิศ (Service Excellence)  
(   ) บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence 
(   ) บริการเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Govermance Excellence 

 2.ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
แผนที่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขากัญชาทางการแพทย์ 
โครงการที่   1.โครงการกัญชาทางการแพทย์ 
ระดับการแสดงผล  (√ ) ระดับจังหวัด   (√ ) ระดับอำเภอ   
คำนิยามตัวช้ีวัด 1. การจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ หมายถึง การจัดบริการ คัดกรอง ตรวจ 

วินิจฉัย รักษาโรค จ่ายยา และให้คำปรึกษาผู้ป่วยที่ต้องใช้ยากัญชาด้วยแพทย์แผนปัจจุบัน 
และ/หรือ แพทย์แผนไทย โดยมีการจัดการบริการให้ผู้ป่วยเข้าถึงโดยง่าย เช่น มีระบบการ
คัดกรองหรือ   นัดหมายล่วงหน้า ระบบ Care manager ประสานงานให้ผู้ป่วยได้รับบริการ 
2. หน่วยบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ หมายถึง โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป 
โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
3. ผู้ให้บริการ หมายถึง บุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในคลินิกกัญชาทางการแพทย์ 
4. ยากัญชา หมายถึง ยาสารสกัดกัญชา ตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสม หรือน้ำมัน
กัญชา 

เกณฑ์เป้าหมาย :ผู้ป่วยทั้งหมดที่ได้รับการรักษาด้วยยากัญชาทางการแพทย์ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 50(เทียบกับปีที่ผ่านมา) 

รายการ ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 
ผู้ป่วยทั้งหมดที่ได้รับการ
รักษาด้วยยากัญชาทาง
การแพทย์  

เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 50   

(จากปี 2565) 

เพ่ิมข้ึนร้อย
ละ 60 

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
70 

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
80 

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
90 

 
วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือเพ่ิมการเขา้ถึงบริการกัญชาทางการแพทย์อย่างปลอดภัย มีประสิทธิภาพ 

2.เพ่ือเพ่ิมศักยภาพหน่วยบริการกัญชาทางการแพทย์ 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย  ประชาชนที่เข้ารับบริการในคลินิกกัญชาทางการแพทย ์
วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1.รวบรวมจากระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์ Health Data Center (HDC) กระทรวง

สาธารณสุข / 43 แฟ้ม 
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2.รวบรวมจากรายงานกิจกรรมสาธารณสุข 

แหล่งข้อมูล 1. ระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์ Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข 
2.รายงานกิจกรรมสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

รายการข้อมูล  A = จำนวนผู้ป่วยทั้งหมดที่ได้รับการรักษาด้วยยากัญชาทางการแพทย์ ปี  2566 
B = จำนวนผู้ป่วยทั้งหมดที่ได้รับการรักษาด้วยยากัญชาทางการแพทย์ ปี  2565 

สูตรคำนวณตัวชี้วัด  ร้อยละของผู้ป่วยทั้งหมดที่ได้รับการรักษาด้วยยากัญชาทางการแพทย์ 
= (A-B) /B x 100 
 

ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 4 
 

 
เกณฑ์การประเมิน :ปี 2566 
 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
. 1.จัดบริการกัญชาทาง
การแพทย์ในหน่วยบริการ
สาธารณสุขทุกระดับที่มี
แพทย์แผนไทย 

1.พัฒนาศักยภาพบุคลากร ในการใช้ ยา
กัญชาทางการแพทย์  
2.ผู้ป่วยทั้งหมดที่ได้รับการรักษาด้วยยา
กัญชาทางการแพทย์ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 30 
 

ผู้ป่วยทั้งหมดที่ได้รับการ
รักษาด้วยยากัญชาทาง
การแพทย์ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 40 

 ผู้ป่วยทั้งหมดที่ได้รับ
การรักษาด้วยยา
กัญชาทางการแพทย์ 
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 50 

วิธีการประเมินผล :  1. ข้อมูลจากระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์ Health Data Center (HDC) กระทรวง
สาธารณสุข 
2. ข้อมูลจากการตรวจราชการและนิเทศงานของกระทรวงสาธารณสุข 
 

เอกสารสนับสนุน :  1. คำแนะนำการใช้กัญชาทางการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข  
2. แนวทางการดูแลผู้ป่วยระยะประคับประคองด้วยกัญชาทางการแพทย์แผนไทย          
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 

Baseline data หน่วย
วัด 

ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 2564 2565 

เมืองพัทลุง คน 0 9 54 
กงหรา คน 0 0 17 

เขาชัยสน คน 0 0 120 
ตะโหมด คน 0 0 2 
ควนขนุน คน 0 17 37 
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ปากพะยูน คน 0 41 40 
ศรีบรรพต คน 0 0 6 
ป่าบอน คน 0 153 146 
บางแก้ว คน 0 0 23 

ป่าพะยอม คน 0 0 13 
ศรีนครินทร์ คน 0 0 8 

รวม คน 0 220 466 
 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้
ประสานงานตัวช้ีวัด 

นางเกษร จันทร์สวี  ตำแหน่ง แพทย์แผนไทยชำนาญการ 

หน่วยงานประมวลผล 
และจัดทำข้อมูล 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

คะแนนเต็ม คะแนนเต็ม 5 คะแนน 

วิธีการให้คะแนน 
 
 
 
 
 
 

หลักเกณฑ์การให้คะแนน  
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน 10 หน่วยต่อ  1  .คะแนน 
ร้อยละ       30 เท่ากับ 1 คะแนน 
ร้อยละ 40 เท่ากับ 2 คะแนน 
ร้อยละ  50 เท่ากับ 3 คะแนน 
ร้อยละ      60 เท่ากับ 4 คะแนน 
ร้อยละ 70 เท่ากับ 5 คะแนน  

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ชื่อ – สกุล :   นางเกษร จันทร์สว ี โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 111  
โทรศัพท์มือถือ :  0 80521 

2373  
E-mail : kasorn07@hotmail.com 

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

ชื่อ – สกุล :   นายพินิจสินธุ์ 
เพชรมณี 

โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 111  

โทรศัพท์มือถือ :   0 97345 
3999 

E-mail :pinitsin@hotmail.com 

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(รอง นพ.สสจ.) 

ชื่อ – สกุล :   นายบุญชู คงเรอืง โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ..........  
โทรศัพท์มือถือ :   06 1176 

9559 
E-mail : ......................................................   
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รหัสตัวช้ีวัด 1304 

ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของประชาชนที่มารับบริการในระดับปฐมภูมิได้รับการรักษาด้วยการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ทางเลือก 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สสจ.พัทลุง 

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

หมวด 2.ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
แผนที่ 6.การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการที่ 6.โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
ระดับการการประเมินผล (   ) ระดับจังหวัด  ( /  ) ระดับอำเภอ 
คำนิยามตัวช้ีวัด 1. บริการระดับปฐมภูมิ หมายถึง การให้บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  

ทั้งทางด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้น โดยให้บริการสิ้นสุดที่บริการผู้ป่วยนอก (OPD) 
รวมทั้งการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟ้ืนฟูสภาพ และงานเชิงรุกในชุมชน  
ซึ่งไม่รวมการให้บริการในโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลศูนย์ 
รหัสประเภทสถานบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ 
03 สถานีอนามัย สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี (สอน.) 

สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ สถานีอนามัยพระราชทานนาม 
04 สถานบริการสาธารณสุขชุมชน  
08 ศูนย์สุขภาพชุมชนของโรงพยาบาล 
13 ศูนย์บริการสาธารณสุข 
18 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 
2. การบริการด้านการแพทย์แผนไทย หมายถึง บริการการตรวจ วินิจฉัย ส่งเสริมสุขภาพ
การป้องกันโรค รักษาโรค และฟ้ืนฟูสภาพ เช่น 
- การรักษาด้วยยาสมุนไพร 
        - การปรุงยาแผนไทยสำหรับผู้ป่วยเฉพาะรายของตน หมายถึง การปรุงยาตามองค์
ความรู้ สำหรับผู้ป่วยเฉพาะรายของตน โดยผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย 
(ประเภทเวชกรรมไทย) หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 
        - ยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสม กัญชาทางการแพทย์ หมายถึง สิ่งที่ได้จากการสกัด
พืชกญัชา เพื่อนำสารสกัดที่ได้ มาใช้ทางการแพทย์และการวิจัยไม่ได้หมายรวมถึงกัญชาที่
ยังคงมีสภาพเป็นพืช หรือส่วนประกอบใดๆ ของพืชกัญชา อาทิ ยอด ดอก ใบ ลำต้น ราก 
เป็นต้น 
- การนวดเพื่อการรักษา-ฟ้ืนฟูสภาพ 
- การประคบสมุนไพรเพื่อการรักษา-ฟ้ืนฟูสภาพ 
- การอบไอน้ำสมุนไพรเพือ่การรักษา-ฟ้ืนฟูสภาพ 



136  
- การทับหม้อเกลือ 
- การพอกยาสมุนไพร 
- กานวดเพื่อส่งเสริมสุขภาพ 
- การประคบสมุนไพรเพื่อส่งเสริมสุขภาพ 
- การอบไอน้ำสมุนไพรเพื่อส่งเสริมสุขภาพ 
- การให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพด้วยการสอนสาธิตด้านการแพทย์แผนไทย 
- การให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพด้วยการสอนสาธิตด้านการแพทย์ทางเลือก 
- การทำหัตถการอ่ืนๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพแพทย์แผนไทย หรือการบริการอื่น ๆ ที่มีการ
เพ่ิมเติมรหัสภายหลัง 
- การบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่บ้าน 
รหัสกลุ่มโรคและอาการด้านการแพทย์แผนไทย 
1. โรคสตรี: U50 ถึง U52 
2. โรคเด็ก: U54 ถึง U55 
3. โรคที่เกิดอาการหลายระบบ: U56 ถึง U60 
4. โรคที่เกิดเฉพาะตำแหน่ง: U61 ถึง U72 
5. โรคและอาการอ่ืน: U74 ถึง U75 
6. การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค: U77 
รหัสบริการการแพทย์แผนไทยที่บ้าน (1I00 ถึง 1I081) 
1I00 ผู้ป่วยได้รับการนวดเพ่ือการรักษาที่บ้าน 
1I01 การบริการนวดเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพที่บ้าน 
1I02 ผู้ป่วยได้รับการประคบสมุนไพรเพื่อการรักษาท่ีบ้าน 
1I020 การบริการประคบสมุนไพรเพื่อการส่งเสริมสุขภาพที่บ้าน 
1I03 ผู้ป่วยได้รับการอบสมุนไพรเพื่อการรักษาที่บ้าน 
1I04 การบริการอบสมุนไพรเพื่อการส่งเสริมสุขภาพที่บ้าน 
1I05 การบริการหญิงหลังคลอดด้วยการอบสมุนไพรที่บ้าน 
1I050 การบริการหญิงหลังคลอดด้วยการอาบสมุนไพรที่บ้าน 
1I051 การบริการหญิงหลังคลอดด้วยการประคบสมุนไพรที่บ้าน 
1I052 การบริการหญิงหลังคลอดด้วยการนวด ที่บ้าน 
1I053 การบริการหญิงหลังคลอดด้วยการนวดเต้านม ที่บ้าน 
1I058 การบริการหญิงหลังคลอดด้วยวิธีอ่ืน ที่บ้าน 
1I06 การบริการหญิงหลังคลอดด้วยการทับหม้อเกลือที่บ้าน 
1I060 การบริการหญิงหลังคลอดด้วยการนั่งถ่านที่บ้าน 
1I07 การให้คำแนะนำ การสอน สาธิตด้านการแพทย์แผนไทยท่ีบ้าน 
1I070 การให้คำแนะนำ การสอน สาธิตการบริหารร่างกายด้วยมณีเวชที่บ้าน 
1I071 การให้คำแนะนำ หญิงหลังคลอด และการบริบาลทารกด้านการแพทย์แผนไทยที่บ้าน 
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1I08 การใหบ้ริการการแพทย์แผนไทยอ่ืน ๆ ที่บ้าน 
1I080 การให้บริการพอกยาสมุนไพรที่บ้าน 
1I081 การให้บริการแช่ยาสมุนไพรที่บ้าน 
รหัสบริการการแพทย์ทางเลือกท่ีบ้าน (1I100 ถึง 1I183) 
1I100 การให้บริการกดจุดบำบัด (Acupressure) 
1I101 การให้บริการนวดปรับสมดุลร่างกาย เช่น นวดปรับสมดุลโครงสร้างร่างกาย นวด
กษัยปัจเวช เป็นต้น 
1I102 การให้บริการสมาธิบำบัด 
1I103 การให้บริการนวดสวีดิช (Swedish Massage) 
1I104 การให้บริการนวดเพ่ือสุขภาพแบบเนิฟแอสซิสต์ (Nerve Assist) 
1I105 การให้บริการกดจุดสะท้อนเท้า (Foot Reflexology) 
1I110 การให้บริการเกอร์สันบำบัด (Gerson Therapy) 
1I111 การให้บริการคีโตเจนิคไดเอต (Ketogenic Diet)/อาหารพร่อง แป้ง (Low-Caeb Diet) 
1I112 การให้บริการแมคโครไบโอติกส์ (Macrobiotics) 
1I113 การให้บริการอาหารปรับสมดุลฤทธิ์ร้อน – เย็น 
1I180 การให้บริการจินตภาพบำบัด (Visualisation Therapy) 
1I181 การให้บริการพลังบำบัด เช่น พลังกายทิพย์ พลังจักรวาล โยเร เรกิ เป็นต้น 
1I182 การให้บริการกัวซา (Guasa) 
1I183 การให้บริการการแพทย์ทางเลือกวิถีธรรม (กายบริหาร การปรับ สมดุลร่างกาย
ด้วยอาหาร และสมุนไพร การขับพิษออกจากร่างกาย การพัฒนาจิตเพ่ือสุขภาวะที่ดี) 
3. การบริการด้านแพทย์ทางเลือก หมายถึง การบริการรักษาพยาบาลนอกเหนือจาก
การแพทย์ปัจจุบัน และการแพทย์แผนไทย เช่น ฝังเข็ม การแพทย์ทางเลือกอ่ืน ๆ หรือการ
บริการอ่ืน ๆ ที่มีการเพิ่มเติมรหัสภายหลัง 
รหัสกลุ่มโรคและอาการด้านการแพทย์แผนจีน 
1. โรคทางการแพทย์แผนจีน (Diseases in Chinese Medicine): U78 
2. รหัสวินิจฉัยรูปแบบ/กลุ่มอาการด้านการแพทย์แผนจีน (Pattern identification / 
Syndrome differentiation in Chinese Medicine): U79 

เกณฑ์เป้าหมาย :  ปีงบประมาณ 
2566 

ปีงบประมาณ 
2567 

ปีงบประมาณ 
2568 

ปีงบประมาณ 
2569 

ปีงบประมาณ 
2570 

ร้อยละ 35 ร้อยละ 37 ร้อยละ 39 ร้อยละ 41 ร้อยละ 43 
 

วัตถุประสงค์  เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาโรค และ
การฟ้ืนฟูสุขภาพในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุขระดับปฐม
ภูมิ ได้แก่ สถานีอนามัย สอน. สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ สถานีอนามัยพระราชทาน
นาม สถานบริการสาธารณสุขชุมชน ศูนย์สุขภาพชุมชนของโรงพยาบาล ศูนย์บริการ
สาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และผู้ที่ได้รับบริการปฐมภูมิในชุมชน 
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(กิจกรรมบริการบุคคล/เยี่ยมบ้าน) 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ประชาชนที่เข้ารับบริการในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ระดับปฐมภูม ิ

วิธีการจัดเก็บข้อมูล รวบรวมข้อมูลจากระบบรายงานมาตรฐาน 43 แฟ้ม กระทรวงสาธารณสุข 
แหล่งข้อมูล 43 แฟ้ม (PERSON/ PROVIDER/ SERVICE/ DIAGNOSIS_OPD/ DRUG_OPD/ 

PROCEDURE_OPD/ COMMUNITY_SERVICE) 
รายการข้อมูล 1 (A) 
 

A = จำนวน (ครั ้ง) ของการบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
ทั้งหมดในสถานบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ ที่มีรหัสประเภทหน่วยบริการ 03, 04, 
08, 13, 18 
โดยมีการวินิจฉัยรหัสกลุ่มโรคและอาการ ที่มีรหัส 3 หลักขึ้นต้นด้วย U50 ถึง U76 หรือ 
U78 ถึง U79 หรือการสั่งจ่ายยา ที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย 41 หรือ 42 หรือการให้หัตถการ 
(900-77-00 ถึง 900-78-88) หรือหัตถการส่งเสริมสุขภาพ (900-79-00 ถึง 900-79-99) หรือ
กิจกรรมบริการการแพทย์แผนไทยที่บ้าน (1I00 ถึง 1I081) หรือบริการการแพทย์ทางเลือก
ที่บ้าน (1I100 ถึง 1I183) อย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งนี้ไม่นับรวมรหัส Z 

รายการข้อมูล 2 (B) B = จำนวน (ครั้ง) ของการบริการทั้งหมดในสถานบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ ที่มี
รหัสประเภทหน่วยบริการ 03, 04, 08, 13, 18 
โดยมีการวินิจฉัยรหัสกลุ่มโรคและอาการของแพทย์แผนปัจจุบัน (ข้ึนต้นด้วย A ถึง Y) หรือ
แพทย์แผนไทย ที่มีรหัส 3 หลักขึ้นต้นด้วย U50 ถึง U76 หรือแพทย์แผนจีน ที่มีรหัส 3 
หลักข้ึนต้นด้วย U78 ถึง U79 
ทั้งนี้ หากมีหัตถการหรือจ่ายยาสมุนไพร มากกว่า 1 รายการ ก็จะนับเป็นการบริการ 1 ครั้ง 
(visit) 

สูตรคำนวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 4 
เกณฑ์การประเมิน  
ปีงบประมาณ 2566 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- ร้อยละ 34 - ร้อยละ 35  

วิธีการประเมินผล :  1. ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข 
2. ข้อมูลจากการตรวจราชการและนิเทศงานของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

เอกสารสนับสนุน :  1. คู่มือการพัฒนาระบบบริการสาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน 
2. คู่มือการตรวจราชการและนิเทศงาน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
3. แนวทางการให้บริการการแพทย์แผนไทยแบบบูรณาการในหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ 
4. หลักสูตรเวชปฏิบัติของแพทย์แผนไทยเพ่ือปฏิบัติงานในทีมผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ 

รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน 
 
 

Baseline 
data 

หน่วยวัด       ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 2563 2564 2565 

รพ.สต. ร้อยละ 59.97 54.00 56.74 52.60 
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 ที่มา : HDC ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด  

นางจินดาพร เพชรบูรณ์                              แพทย์แผนไทยชำนาญการ 
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0-7461-3127ต่อ111           โทรศัพท์มือถือ : 09-3576- 1782 
โทรสาร : 0-7461-2344                               E-mail : Jinda_92@hotmail.com 
กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

หน่วยงานประมวลผล
และจัดทำข้อมูล 

กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

คะแนนเต็ม คะแนนเต็ม 5 คะแนน 

วิธีการให้คะแนน หลักเกณฑ์การให้คะแนน; คปสอ. 
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน 1 หน่วยต่อ  1  คะแนน 
ร้อยละ 25 เท่ากับ 1 คะแนน 
ร้อยละ 30 เท่ากับ 2 คะแนน 

ร้อยละ 35 เท่ากับ 3 คะแนน 

ร้อยละ 40 เท่ากับ 4 คะแนน 

ร้อยละ        45  เท่ากับ 5 คะแนน  
ชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด นางจินดาพร เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0-7461-3127ต่อ111 

โทรศัพท์มือถือ : 09-3576- 1782 E-mail : Jinda_92@hotmail.com 

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

นายพินิจสินธุ์   เพชรมณี   โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 111 

โทรศัพท์มือถือ : 097-3453999 E-mail : pinitsin@hotmail.com 

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(รอง นพ.สสจ.) 

 นายบุญชู บุญเรือง     โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 

 โทรศัพทม์ือถือ   E-mail : 
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รหัสตัวชี้วัด 1401 กลุ่มงาน : ตรวจสอบและควบคุมภายใน 

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

หมวด (   ) PP&P Excellence ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ 

(   ) Service  Excellence บริการเป็นเลิศ 

(   ) People Excellence บุคลากรเป็นเลิศ 

( / ) Governance Excellence บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล 
แผนงาน (11) การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 
โครงการ โครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส 

ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของ รพ.สต. ได้รับการตรวจสอบภายใน 

คำนิยาม รพ.สต. ได้รับการตรวจสอบภายใน หมายถึง  รพ.สต. ได้รับการตรวจสอบภายใน ตามแผนการ
ตรวจสอบภายในที่อำเภอแต่ละแห่งดำเนินการเอง โดยคณะกรรมการตรวจสอบภายในของ
อำเภอ   ตามรูปแบบและวิธีการที่กำหนด   และได้มีการรายงานผลให้หน่วยรับตรวจและ
จังหวัดเป็นลายลักษณ์อักษร 

เกณฑ์เป้าหมาย : 
 

ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2566 ปีงบประมาณ 2567 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100  
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้หน่วยงานสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ได้รับการตรวจสอบภายในที่เพียงพอ

เหมาะสมเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และแนวทาง ที่กระทรวงสาธารณสุข
กำหนด 

กลุ่มเป้าหมาย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)   91  แห่ง 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล จัดเก็บจากรายงานการตรวจสอบภายในที่ส่งให้จังหวัดทราบเป็นรายไตรมาส 

แหล่งข้อมูล  

รายการข้อมูล 1 A = จำนวน รพ.สต. ที่เจ้าหนา้ที่ตรวจสอบภายในระดับอำเภอได้ดำเนินการตรวจสอบภายใน 

รายการข้อมูล 2 B = จำนวน รพ.สต. ทั้งหมด 

สูตรคำนวณตัวชี้วัด (A/B) x 100 

ระยะเวลาประเมินผล 12 เดือน 
เกณฑ์การประเมิน 
ปี 2566 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
 - ร้อยละ 50 ร้อยละ 75 ร้อยละ 100 

วิธีการประเมินผล  

เอกสารสนับสนุน  

รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน 

ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณพ.ศ. 
Baseline หน่วยวัด ปีงบประมาณ 

2563 2564 2565  
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 รพ.สต. ได้รับการตรวจสอบ
ภายใน 

ร้อยละ 100 100 100 

คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
วิธีการให้คะแนน ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน  10  หน่วยต่อ  1  คะแนน 

ร้อยละ 60 หรือน้อยกว่า  เท่ากับ 1 คะแนน 

ร้อยละ 61 - 70  เท่ากับ 2 คะแนน  
ร้อยละ 71 - 80  เท่ากับ 3 คะแนน 

ร้อยละ 81 - 90  เท่ากับ 4 คะแนน 

ร้อยละ 91- 100  เท่ากับ 5 คะแนน 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
 

ชื่อ – สกุล : นายโชติ  ชว่ยเนยีม โทรศัพท์ที่ท่างาน : 074 613127 ต่อ 407 

โทรศัพท์มือถือ : 089 296 9931 E-mail :    chot2513@gmail.com 

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 

(หัวหน้ากลุ่มงาน) 
ชื่อ – สกุล : นายโชติ  ชว่ยเนยีม โทรศัพท์ที่ท่างาน : 074 613127 ต่อ 407 
โทรศัพท์มือถือ : 089 296 9931 E-mail :  chot2513@gmail.com 

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 

(รอง นพ.สสจ.) 
ชื่อ – สกุล : นายสุนทร คงทองสังข์ โทรศัพท์ที่ท่างาน : 074 613 127 ต่อ 204 

โทรศัพท์มือถือ : 081 963 7742 E-mail : sunthorn6@gmail.com 
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รหัสตัวช้ีวัด 1501.1 
ชื่อตัวชี้วัด อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ 

1. อัตราสําเร็จของการรักษาวัณโรคปอดรายใหม 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ งานเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
ความเชื่อมโยงตัวชี้วัด ( √ ) ยุทธศาสตร์ 20 ปี กสธ.  

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

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

แผนที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการที่ 2.โครงการพัฒนาระบบบริการโรคติดต่อ  โรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ำ 
ระดับการประเมินผล (   ) ระดับจังหวัด  ( √ ) ระดับอำเภอ 
คำนิยามตัวช้ีวัด 1 ความสําเร็จการรักษา หมายถึง ผูปวยวัณโรคท่ีมีผลการรักษาหายรวมกับรักษาครบ      

      1.1 รักษาหาย (Cured) หมายถึง ผูปวยวัณโรคปอดที่มีผลตรวจพบเชื้อวัณโรค ทางหอง
ปฏิบัติการยืนยันเมื่อเริ่มการรักษา และตอมาตรวจไมพบเชื้อวัณโรคทาง หองปฏิบัติการอย
างนอยหนึ่งครั้ง กอนสิ้นสุดการรักษาและในเดือนสุดทายของการรักษา  
      1.2 รักษาครบ (Treatment Completed) หมายถึง ผูปวยวัณโรคที่รักษาครบ กําหนด
โดยไมมีหลักฐานที่แสดงวาการรักษาลมเหลว ซึ่งผู้ปวยดังกลาวไมมีเอกสารที่ แสดงผลการ
ตรวจเสมหะในเดือนสุดทายของการรักษา ทั้งนี้มีผลตรวจเสมหะอยางนอยหนึ่งครั้งกอนสิ้นสุด
การรักษาเปนลบ รวมทั้งผูปวยที่ไมไดตรวจหรือไมมีผลตรวจ  
2 ผูปวยวัณโรคปอดรายใหม หมายถึง ผูปวยที่ไมเคยรักษาวัณโรคมากอนและผูปวยที่รักษาวัณ
โรคนอยกวา 1 เดือน โดยไมเคยข้ึนทะเบียนในแผนงานวัณโรคแหงชาติ        แบงเปน 2 กลุม 
คือ  
       2.1ผูป่วยที่มีผลตรวจยืนยันพบเชื้อ (Bacteriologically confirmed: B+) หมายถึง  
ผู้ป่วยที่มีผลตรวจเสมหะเปนบวก อาจจะเปนการตรวจดวยวิธี Smear microscopy หรือ 
culture หรือวิธี Molecular หรือ วิธีการอ่ืนๆที่องคการอนามัยโลกรับรอง   
       2.2 ผูปวยที่วินิจฉัยดวยลักษณะทางคลินิก (Clinically diagnosed: B - ) หมายถึง       
ผูปวยที่มีผลตรวจเสมหะเปนลบหรือไม่มีผลตรวจ  แตทําการวินิจฉัยดวยวิธีการตรวจเอ็กซเรย
รังสีทรวงอก หรือผลการตรวขชิ้นเนื้อผิดปกติเข้ากับวัณโรค ร่วมกับมีลักษณะทางคลินิกเขาได้
กับวัณโรค และแพทย์ตัดสินใจรักษาด้วยสูตรยาวัณโรค 
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3 กลมุเปาหมาย  
      3.1.การประเมินอัตราความสําเร็จการรักษาผูปวยวัณโรคปอดรายใหม  คือ          ผูปวย
วัณโรคปอดรายใหมที่ขึ้นทะเบียน ในไตรมาสที่ 1 ของปงบประมาณ 2566 (เดือน ตุลาคม – 
ธันวาคม 2565) ที่เปนผูปวยไทย ไม่ใช่คนไทยและผู้ปวยในเรือนจํา ที่รักษาในโรงพยาบาลรัฐ
ทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ไมรวมโรงพยาบาลเอกชน 

เกณฑ์เป้าหมาย 

 

ปีงบประมาณ  
2566 

ปีงบประมาณ 
2567 

ปีงบประมาณ  
2568 

ปีงบประมาณ 
2569 

ปีงบประมาณ 
2570 

88 88 88 88 88 

วัตถุประสงค์ 1.เพ่ือให้ผูมีอาการสงสัย ผู้ที่น่าจะเป็นวัณโรคและผู้ป่วยวัณโรค เขาถึงระบบบริการ
สุขภาพ การตรวจวินิจฉัยวัณโรคอย่างรวดเร็ว ลดการแพร่กระจายเชื้อวัณโรค ไดรับการดูแล
รักษาที่ได้มาตรฐานและรักษาหายรักษาครบ  

2..เพ่ือผู้ป่วยวัณโรค เข้าถึงระบบการรักษาตามแนวทางการควบคุมวัณโรค 
ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

ผูปวยวัณโรคปอดรายใหมที่ขึ้นทะเบียน ในไตรมาสที่ 1 ของปงบประมาณ 2566         (1 
ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2565)  ที่เปนผูปวยไทย ไม่ใช่คนไทยและผูปวยในเรือนจํา ที่รักษาใน 
โรงพยาบาลรัฐทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ไมรวมโรงพยาบาลเอกชน 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล  บันทึกขอมูลผูปวยวัณโรค ผานโปรแกรมบริหารจัดการขอมูลวัณโรคแห่งชาติ ( NTIP : 
National Tuberculosis information Program)  

แหล่งข้อมูล โป รแกรมบ ริ ห ารจั ดก ารขอมู ล วัณ โรคแห่ งช าติ  ( NTIP : National Tuberculosis 
information Program) 

1 สูตรคำนวณตัวชี้วัด อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ที่ขึ้นทะเบียน ในไตรมาสที่ 1  
ของปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2565) คำนวณจาก 

สูตรคำนวณ   =   (A/B) x 100 
รายการข้อมูล 1 A =  จํานวนผปูวยวัณโรคปอดรายใหม ที่ข้ึนทะเบียน ในไตรมาสที่ 1 ของ ปงบประมาณ 

2566 (1 ตุลาคม –31 ธันวาคม 2565) โดยมีผลการรักษาหาย (Cured) รวมกับรักษาครบ 
(Completed) โดยครบรอบรายงานผลการรักษาวันที่ 30 กันยายน 2566 

รายการข้อมูล 2 B =  จำนวนผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ที่ขึ้นทะเบียน ในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2566 
(1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2565)  

ระยะเวลาประเมินผล ▪  ระยะเวลาประเมินผลในไตรมาสที่ 4  
▪ ครบรอบรายงานและประเมินผล วันที่ 30 กันยายน 2566  

▪ ติดตามความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานตามมาตรการสำคัญ ทุกไตรมาส 

เงื่อนไขการคำนวณ 1. การประเมินผลสำเร็จของการรักษาวัณโรค ไม่นับรวม  
  1.1 ผู้ ป่ วยวัณ โรคกลับ เป็ นซ้ ำ (Relapse) ที่ เป็ น ผู้ ป่ วยที่ มี ผลตรวจยืนยันพบ เชื้ อ 

(Bacteriologically confirmed: B+) ผู้ป่วยที่วินิจฉัยด้วยลักษณะทางคลินิก (Clinically 
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diagnosed: B -) และผู้ป่วยวัณโรคนอกปอดทั้งรายใหม่และกลับเป็นซ้ำ ที่ขึ้นทะเบียนรักษา

ในไตรมาส ที่ 1 ของปีงบประมาณ 2566 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม- 31ธันวาคม 2565)  

      1.2 กรณีท่ีแพทย์มีการเปลี่ยนแปลงการวินิจฉัย หรือ พบว่าเป็น Rifampicin resistant 
Tuberculosis(RR-TB),Multidrug resistant tuberculosis (MDR-TB) หรือ Extensively 
drug resistant tuberculosis (XDR-TB) ก่อนสิ้นเดือนที่ 5 จะไม่ถูกนำมานับรวมอยู่ใน
ตัวหาร “B” เพ่ือคิดคำนวณอัตราความสำเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ 

เกณฑ์การประเมิน : ปี 2566: 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
1.วิเคราะห์สถานการณ์ ขนาดและ
ปัญหา ความรุนแรงของปัญหาและ
ปัญหาอุปสรรค 
2.จัดทำแผนงานเพ่ือลดการ
เสียชีวิต การขาดยาและติดตาม
ผลการรักษา 

-ติดตามการดำเนินงานตามมาตรการสำคัญ   
-อัตราการเสียชีวิต และอัตราการขาดยา 
รวมกัน  
≤ ร้อยละ 10 

 

-อัตราความสำเร็จการ
รักษาผู้ป่วยวัณโรคปอด
รายใหม่ ≥ ร้อยละ  88 
 

วิธีการประเมินผล  ใช้อัตราความสำเร็จในการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ที่ขึ้นทะเบียน ในไตรมาสที่ 1 ของ
ปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2565) แยกเป็นระดับอำเภอ 

เอกสารสนับสนุน 1.แนวทางการดำเนินงานวัณโรคประเทศไทย พ.ศ.2564      
2.โปรแกรมบริหารจัดการขอมูลวัณโรคแห่งชาติ (NTIP : National Tuberculosis 
information Program)  

รายละเอียด 
ข้อมูลพื้นฐาน 
 

 

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

อัตราความสำเร็จใน
การรักษาผู้ป่วยวัณ
โรคปอดรายใหม่ 
(Success rate) 

ร้อยละ 94.19 90.67 90.53 80.00 88.24 

หมายเหตุ อัตราความสำเร็จในการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ที่ข้ึนทะเบียนในไตรมาส
ที่ 1 ของแต่ละปีงบประมาณ 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

ชื่อ – สกุล  นางเกษณี    ไชยเพชร    โทรศัพทท์ี่ทำงาน :   074-613127 ต่อ 309
โทรศัพท์มือถือ :   089-9755512   E-mail : K.chaipet@gmail.com 

หน่วยงานประมวลผล 
และจัดทำข้อมูล 

งานเอดส์  วัณโรค  และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

คะแนนเต็ม คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
วิธีการให้คะแนน 1.อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ 

ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน 1 ช่วงเปอร์เซ็นต์ = 0.2 คะแนน 



145  

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

 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ชื่อ – สกุล : นางเกษณี    ไชยเพชร   โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 309 
โทรศัพท์มือถือ :   089-9755512 E-mail :  K.chaipet@gmail.com  

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(หัวหน้างาน) 

ชื่อ – สกุล :  นางณัฐชญา   ราม
จันทร ์

โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 309 

โทรศัพท์มือถือ :  081-9597912 E-mail : natchaya.ak@gmail.com 
ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(รอง นพ.สสจ.) 

ชื่อ – สกุล :  นางอภิญญา   เพ็ชรศรี โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 202 
โทรศัพท์มือถือ :    E-mail : ......................................................   
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รหัสตัวช้ีวัด 1501.2 
ชื่อตัวชี้วัด อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ 

2. อัตราความครอบคลุมการขึ้นทะเบียนของผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ งานเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
ความเชื่อมโยงตัวชี้วัด ( √  ) ยุทธศาสตร์ 20 ปี กสธ.  

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

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

แผนที่ แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการที่ 2.โครงการพัฒนาระบบบริการโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ำ 
ระดับการประเมินผล (   ) ระดับจังหวัด  ( √ ) ระดับอำเภอ 
คำนิยามตัวช้ีวัด 1.ความครอบคลุมการขึ้นทะเบียนของผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ  หมายถึง อัตรา

การตรวจพบและขึ้นทะเบียนผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ ในปีงบประมาณ 2566 (1 
ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566) เทียบกับ ค่าคาดประมาณอุบัติการณ์ผู้ป่วยวัณโรค (143 
ต่อประชากรแสนคน) 
1.1 ผูปวยวัณโรครายใหม (New) หมายถึง ผูปวยที่ไมเคยรักษาวัณโรคมากอนและผูปวยที่
รักษาวัณโรคนอยกวา 1 เดือน ไม่ว่าจะเป็น วัณโรคปอด วัณโรคนอกปอด (B+ หรือ B-) 
       1.1.1 ผปูวยที่มีผลตรวจยืนยันพบเชื้อ (Bacteriologically confirmed: B+) หมายถึง 
ผู้ปวยที่มีผลตรวจเสมหะเปนบวก อาจจะเปนการตรวจดวยวิธี Smear microscopy หรือ 
culture หรือวิธี Molecular หรือ วิธีการอ่ืนๆที่องคการอนามัยโลกรับรอง   
       1.1.2 ผปูวยที่วินิจฉัยดวยลักษณะทางคลินิก (Clinically diagnosed: B - ) หมายถึง ผู
ปวยที่มีผลตรวจเสมหะเปนลบหรือไม่มีผลตรวจ  แตทําการวินิจฉัยดวยวิธีการตรวจเอ็กซเรย
รังสีทรวงอก หรือผลการตรวขชิ้นเนื้อผิดปกติเข้ากับวัณโรค ร่วมกับมลีักษณะทางคลินิกเขาได้
กับวัณโรค และแพทย์ตัดสินใจรักษาด้วยสูตรยาวัณโรค1.2 ผู้ป่วยกลับเป็นซ้ำ (Relapse) 
หมายถึง ผู้ป่วยที่เคยรักษาและได้รับการประเมินผลว่ารักษาหายหรือรักษาครบ  แต่กลับมา
ป่วยเป็นวัณโรคซ้ำ ไม่ว่าจะเป็น วัณโรคปอด วัณโรคนอกปอด ( B+ หรือ B- )  
2.ค่าคาดประมาณอุบัติการณ์ผู้ป่วยวัณโรค (รายใหม่และกลับเป็นซ้ำ) หมายถึง อุบัติการณ์วัณ
โรค (143 ต่อประชากรแสนคน) หรือจำนวนคาดประมาณผู้ป่วยวัณโรค(103,000 ราย)ใน
ประเทศไทยจากข้อมูลรายงานขององค์การอนามัยโลก(WHO,Global Tuberculosis Report 
2021) 
3 กลมุเปาหมาย  
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      3.1.การประเมินอัตราความครอบคลุมการขึ้นทะเบียนผูปวยวัณโรครายใหมและกลับเป
นซ้ำ (TB Treatment Coverage) คือ ผูปวยวัณโรครายใหมและกลับเปนซ้ำที่ขึ้นทะเบียนในป
งบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565–30 กันยายน 2566) ที่เปนผูปวยไทย ไม่ใช่คนไทยและผู
ปวยในเรือนจํา ที่รักษาในโรงพยาบาลรัฐทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และ
โรงพยาบาลเอกชน 

เกณฑ์เป้าหมาย 

 

ปีงบประมาณ 
2566 

ปีงบประมาณ 
2567 

ปีงบประมาณ 
2568 

ปีงบประมาณ 
2569 

ปีงบประมาณ 
2570 

90 90 90 90 90 

วัตถุประสงค์ 1.เพ่ือให้ผูมีอาการสงสัย ผู้ที่น่าจะเป็นวัณโรคและผู้ป่วยวัณโรค เขาถึงระบบบริการ
สุขภาพ การตรวจวินิจฉัยวัณโรคอย่างรวดเร็ว ลดการแพร่กระจายเชื้อวัณโรค ไดรับการดูแล
รักษาที่ได้มาตรฐานและรักษาหายรักษาครบ  

2..เพ่ือผู้ป่วยวัณโรค เข้าถึงระบบการรักษาตามแนวทางการควบคุมวัณโรค 
ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

ผูปวยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำที่ขึ้นทะเบียน ในปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565 
– 30 กันยายน 2566) ที่เปนผูปวยไทย ไม่ใช่คนไทยและผูปวยในเรือนจํา ที่รักษาใน
โรงพยาบาลรัฐทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาลเอกชน 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล บันทึกขอมลูผูปวยวัณโรค ผานโปรแกรมบริหารจัดการขอมูลวัณโรคแห่งชาติ ( NTIP : 
National Tuberculosis information Program) 

แหล่งข้อมูล โป รแกรมบ ริ ห ารจั ดก ารขอมู ล วัณ โรคแห่ งช าติ  ( NTIP : National Tuberculosis 
information Program) 

สูตรคำนวณตัวชี้วัด อัตราความครอบคลุมการขึ้นทะเบี ยนของผู้ ป่ วยวัณ โรครายใหม่และกลับ เป็ นซ้ ำ                   
(TB Treatment Coverage)  ที่ขึ้นทะเบียนในปีงบประมาณ 2566 ( 1 ตุลาคม 2565 –30 
กันยายน 2566) คำนวณจาก 
      สูตรคำนวณ   =   (A/B)  x 100  

รายการข้อมูล 1 A = จำนวนผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ (TB Treatment Coverage) ที่ค้นพบและ
ขึ้นทะเบียนในปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565–30 กันยายน 2566) 

รายการข้อมูล 2 B = จำนวนคาดประมาณผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ ทีข่ึ้นทะเบียนใน 
ปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)  
คิดจากอัตรา 143 ต่อประชากรแสนคน 
หมายเหตุ  ข้อมูลประชากรอ้างอิงจากฐานข้อมูล HDC 

ระยะเวลาประเมินผล ▪ ระยะเวลาประเมินผลในไตรมาสที่ 4  
▪ ครบรอบรายงานและประเมินผล วันที่ 30 กันยายน 2566  

▪ ติดตามความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานตามมาตรการสำคัญ ทุกไตรมาส 

เงื่อนไขการคำนวณ - 
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เกณฑ์การประเมิน : ปี 2566: 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
ร้อยละ 22 ร้อยละ 44  ร้อยละ 66 ร้อยละ 90 

วิธีการประเมินผล  ใช้อัตราความครอบคลุมการขึ้นทะเบียนของผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ  ใน
ปีงบประมาณ 2566 ( 1 ตุลาคม 65 – 30 กันยายน 2566) แยกเป็นระดับอำเภอ 

เอกสารสนับสนุน 1.แนวทางการดำเนินงานวัณโรคประเทศไทย พ.ศ.2564    
2.โปรแกรมบริหารจัดการขอมูลวัณโรคแห่งชาติ (NTIP : National Tuberculosis 
information Program) 

รายละเอียด 
ข้อมูลพื้นฐาน 
 

 

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

อัตราความครอบคลุม
การขึ้นทะเบียนของ
ผู้ป่วยวัณโรครายใหม่
และกลับเป็นซ้ำ (TB 
Treatment  
Coverage) 

ร้อยละ 58.57 51.9
6 

64.03 53.73 56.08 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

ชื่อ – สกุล  นางเกษณี    ไชยเพชร    โทรศัพทท์ี่ทำงาน :   074-613127 ต่อ 309 
โทรศัพท์มือถือ :  089-9755512   E-mail : K.chaipet@gmail.com 

หน่วยงานประมวลผล 
และจัดทำข้อมูล 

งานเอดส์   วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์   

คะแนนเต็ม คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
วิธีการให้คะแนน อัตราความครอบคลุมการขึ้นทะเบียนของผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ 

 (TB Treatment  Coverage) 
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน 1 ช่วงเปอร์เซ็นต์ = 0.1 คะแนน 

ร้อยละ ≤50 เท่ากับ 1 คะแนน 
ร้อยละ 60 เท่ากับ 2 คะแนน 
ร้อยละ 70 เท่ากับ 3 คะแนน 
ร้อยละ 80 เท่ากับ 4 คะแนน 
ร้อยละ ≥90 เท่ากับ 5 คะแนน 

 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ชื่อ – สกุล : นางเกษณี    ไชยเพชร   โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 309  
โทรศัพท์มือถือ :   089-9755512 E-mail :  K.chaipet@gmail.com  

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(หัวหน้างาน) 

ชื่อ – สกุล :  นางณัฐชญา   ราม
จันทร์ 

โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 309 

โทรศัพท์มือถือ :  081-9597912 E-mail : natchaya.ak@gmail.com 

mailto:K.chaipet@gmail.com
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ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(รอง นพ.สสจ.) 

ชื่อ – สกุล :  นางอภิญญา   เพ็ชรศรี โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 202 
โทรศัพท์มือถือ :    E-mail : ...................................................   

 


