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รายละเอียดประกอบตัวชี้วัดปีงบประมาณ 2566 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
 

ลำดับ   ตัวช้ีวัด 
กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

เกณฑ์/
เป้าหมาย 

การประเมินผล  
ปีงบประมาณ 2566 

ผู้รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 

หน้า ระยะ 1 ปี 
(ปีงบฯ 
2566) 

ประเมิน
เฉพาะ
จังหวัด 

ประเมิน 
คปสอ. 

กำหนด
เป็น 

MOU 
คปสอ. 

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

ควบคุมโรค
ไม่ติดต่อ 
สุขภาพจิต
และ 
ยาเสพติด 

≥ ร้อยละ 
65 

/   นาง 
สุวรรณดี  
ชูรัตน์ 

7 

2 ร้อยละการตรวจติดตาม
ยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัย
ป่วยโรคเบาหวาน และ/
หรือ ความดันโลหิตสูง 

ควบคุมโรค
ไม่ติดต่อ 
สุขภาพจิต
และ 
ยาเสพติด 

≥ ร้อยละ 
70 

  / นางเอกอร 
สว่างนิพันธ์ 

 

 1) ร้อยละการตรวจ
ติดตามยืนยันวินิจฉัย
กลุ่มสงสัยป่วย
โรคเบาหวาน 

≥ ร้อยละ 
93 

    17 

 2) ร้อยละการตรวจ
ติดตามยืนยันวินิจฉัย
กลุ่มสงสัยป่วยโรคความ
ดันโลหิตสูง 
 
 
 
 
 

      20 
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ลำดับ   ตัวช้ีวัด 
กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

เกณฑ์/
เป้าหมาย 

การประเมินผล  
ปีงบประมาณ 2566 

ผู้รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 

หน้า ระยะ 1 ปี 
(ปีงบฯ 
2566) 

ประเมิน
เฉพาะ
จังหวัด 

ประเมิน 
คปสอ. 

กำหนด
เป็น 

MOU 
คปสอ. 

3 อัตราตายของผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมอง และ
ได้รับการรักษาใน 
Stroke Unit 
 

ควบคุมโรค
ไม่ติดต่อ 
สุขภาพจิต
และ 
ยาเสพติด 

  /  นาง 
วัชราภรณ์ 
จอมชิตกล่ำ 

 

 1) อัตราตายของผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดสมอง 
(Stroke: I60-I69) 

< ร้อยละ 7     24 

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

 ≥ ร้อยละ 
75 

     

4 ร้อยละของผู้ป่วยโรค
ซึมเศร้าเข้าถึงบริการ
สุขภาพจิต 

ควบคุมโรค
ไม่ติดต่อ 
สุขภาพจิต
และ 
ยาเสพติด 

≥ ร้อยละ 
80 

 /  นางอารี  
ชูสังข์ 

28 

5 ร้อยละของผู้ป่วย 
ออทิสติก (ASD) เข้าถึง
บริการสุขภาพจิตที่ได้
มาตรฐาน 

ควบคุมโรค
ไม่ติดต่อ 
สุขภาพจิต
และ 
ยาเสพติด 

≥ ร้อยละ 
52 

 /  นางอารี  
ชูสังข์ 

31 

6 ร้อยละของผู้ป่วยโรคจิต
เภทเข้าถึงบริการ 

ควบคุมโรค
ไม่ติดต่อ 
สุขภาพจิต
และ 
ยาเสพติด 
 

≥ ร้อยละ 
90 

 /  นางอารี  
ชูสังข์ 

33 
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ลำดับ   ตัวช้ีวัด 
กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

เกณฑ์/
เป้าหมาย 

การประเมินผล  
ปีงบประมาณ 2566 

ผู้รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 

หน้า ระยะ 1 ปี 
(ปีงบฯ 
2566) 

ประเมิน
เฉพาะ
จังหวัด 

ประเมิน 
คปสอ. 

กำหนด
เป็น 

MOU 
คปสอ. 

7 ร้อยละของผู้ป่วยสมาธิ
สั้น (ADHD) เข้าถึง
บริการสุขภาพจิตที่ได้
มาตรฐาน 

ควบคุมโรค
ไม่ติดต่อ 
สุขภาพจิต
และ 
ยาเสพติด 

≥ ร้อยละ 
35 

 /  นางอารี  
ชูสังข์ 

36 

8 อัตราการฆ่าตัวตาย
สำเร็จ 

ควบคุมโรค
ไม่ติดต่อ 
สุขภาพจิต
และ 
ยาเสพติด 

≤ 8.0 ต่อ
ประชากร
แสนคน 

 /  นางอารี  
ชูสังข์ 

38 

9 ร้อยละของผู้พยายามฆ่า
ตัวตายไม่กลับมาทําร้าย
ตัวเองซ้ำในระยะเวลา  
1 ปี 

ควบคุมโรค
ไม่ติดต่อ 
สุขภาพจิต
และ 
ยาเสพติด 

≥ ร้อยละ 
80 

  / นางอารี  
ชูสังข์ 

38 

10 อัตราตายของผู้ป่วยโรค
กล้ามเนื้อหัวใจตาย
เฉียบพลันชนิด STEMI 
และการให้การรักษา
ตามมาตรฐานเวลาที่
กำหนด 

   /  นาง 
วัชราภรณ์ 
จอมชิตกล่ำ 

43 

 1) อัตราตายของผู้ป่วย
โรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย
เฉียบพลันชนิด STEMI 

< ร้อยละ 
9 

      

 ร้อยละของการให้การ
รักษาผู้ป่วย STEMI ได้
ตามมาตรฐานเวลาที่
กำหนด 
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ลำดับ   ตัวช้ีวัด 
กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

เกณฑ์/
เป้าหมาย 

การประเมินผล  
ปีงบประมาณ 2566 

ผู้รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 

หน้า ระยะ 1 ปี 
(ปีงบฯ 
2566) 

ประเมิน
เฉพาะ
จังหวัด 

ประเมิน 
คปสอ. 

กำหนด
เป็น 

MOU 
คปสอ. 

 2) ร้อยละของผู้ป่วย 
STEMI ที่ได้รับยา
ละลายลิ่มเลือดได้ตาม
มาตรฐานเวลาที่กำหนด 

≥ ร้อยละ 
60 

      

 3) ร้อยละของผู้ป่วย 
STEMI ที่ได้รับการทำ 
Primary PCI ได้ตาม
มาตรฐานเวลาที่กำหนด 

≥ ร้อยละ 
60 

      

11 ร้อยละของผู้ที่ได้รับการ
คัดกรองมะเร็ง 

   /  นาง 
วัชราภรณ์ 
จอมชิตกล่ำ 

49 

 1) ร้อยละของผู้ป่วยที่
ได้รับการคัดกรองมะเร็ง
ปากมดลูก 

≥ ร้อยละ 
60 

      

 2) ร้อยละของผู้ที่มีผล
ผิดปกติ (มะเร็งปาก
มดลูก) ได้รับการส่อง
กล้อง  Colposcopy 

≥ ร้อยละ 
70 

      

 3) ร้อยละของผู้ป่วยที่
ได้รับการคัดกรองมะเร็ง
ลำไส้ใหญ่และไส้ตรง 

≥ ร้อยละ 
50 

      

 4) ร้อยละของผู้ที่มีผล
ผิดปกติ (มะเร็งลำไส้
ใหญ่และไส้ผิดปกติ) 
ได้รับการส่องกล้อง  
Colonoscopy 

≥ ร้อยละ 
50 

      

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

≥ ร้อยละ 
66 

  /  นางเอกอร 
สว่างนิพันธ์ 

56 
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ลำดับ   ตัวช้ีวัด 
กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

เกณฑ์/
เป้าหมาย 

การประเมินผล  
ปีงบประมาณ 2566 

ผู้รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 

หน้า ระยะ 1 ปี 
(ปีงบฯ 
2566) 

ประเมิน
เฉพาะ
จังหวัด 

ประเมิน 
คปสอ. 

กำหนด
เป็น 

MOU 
คปสอ. 

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

≥ ร้อยละ 
60 

  /  นางสาว 
จิราภรณ์ 
เทพหนู 

59 

14 ร้อยละความสำเร็จของ
การดำเนินงานโครงการ 
TO BE NUMBER ONE 
ระดับอำเภอ 

≥ ร้อยละ 
85 

   / นางสาว 
จิราภรณ์ 
เทพหนู 

62 

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

< ร้อยละ 
12 

  /  นาง 
สุวรรณดี  
ชูรัตน์ 

67 

16 ร้อยละของประชากร
เข้าถึงบริการการแพทย์
ฉุกเฉิน 

≥ ร้อยละ 
26.5 

  /  นาง 
สุวรรณดี  
ชูรัตน์ 

70 

17 อัตราการเสียชีวิตใน
ผู้ป่วยบาดเจ็บที่สมอง 
(traumatic brain 
injury mortality) 

< ร้อยละ 
25 

  /  นาง 
ปัญญนาถ 
สุทเธนท์ 

73 

18 ระดับความสำเร็จการ
ดำเนินงานป้องกันการ
บาดเจ็บและเสียชีวิต

≥ ร้อยละ 
80 

  /  นาง 
ปัญญนาถ 
สุทเธนท์ 

76 
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ลำดับ   ตัวช้ีวัด 
กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

เกณฑ์/
เป้าหมาย 

การประเมินผล  
ปีงบประมาณ 2566 

ผู้รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 

หน้า ระยะ 1 ปี 
(ปีงบฯ 
2566) 

ประเมิน
เฉพาะ
จังหวัด 

ประเมิน 
คปสอ. 

กำหนด
เป็น 

MOU 
คปสอ. 

จากอุบัติเหตุจราจรทาง
ถนนในระดับอำเภอ 
และตำบล 

19 ร้อยละผู้ป่วยในพระ
บรมราชานุเคราะห์ 
และพระราชานุเคราะห์ 
ได้รับการดูแลอย่างมี
คุณภาพ 

≥ ร้อยละ 
60 

  /  นางอรสา  
ยิ่วเหล็ก 

80 
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นิยามตัวช้ีวัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  

ปีงบประมาณ 2566 
รหัสตัวช้ีวัด 0301 
ชื่อตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินและการจัดการภาวะฉุกเฉินด้าน

การแพทย์และสาธารณสุข (Emergency Care System and Public Health 
Emergency Management) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

กระบวนการ และองค์ประกอบในการดำเนินงาน เพื่อจุดมุ่งหมายในประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพของปฏิบัติการด้านภัยพิบัติ  (การป้องกัน การลดผลกระทบการเตรียมพร้อม 
การเผชิญเหตุ)  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15. การฝึกซ้อมแผน หมายถึง ดำเนินการซ้อมแผนตามการวิเคราะห์ความเสี่ยงของ
โรคและภัยสุขภาพท่ีสำคัญของจังหวัด อย่างน้อย 1 ภัย 

 
เกณฑ์เป้าหมาย  

ปีงบประมาณ 66 ปีงบประมาณ 67 ปีงบประมาณ 68 ปีงบประมาณ 69 ปีงบประมาณ 70 

ระดับปานกลาง ระดับดี ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีมาก 
 

 
วัตถุประสงค์ 
 
 
 

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

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด / โรงพยาบาลพัทลุง 

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

ที ่ เป้าหมาย/ตัวชี้วัด คะแนน 
เป้าหมายดำเนินการ 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 

1 
มีคำสั่งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
ระดับจังหวัด 

1 /    

2 

จัดทำแผนงานตอบสนองหลังการเกิดอุบัติเหตุ
ระดับจังหวัด (ด้านการแพทย์และสาธารณสุข) 
ที่สอดคล้องกับแผนบูรณาการความปลอดภัย
ทางถนนระดับจังหวัด 

1  /   

3 
มีกระบวนการดำเนินงานขับเคลื่อนตามแผน
ตอบสนองหลังการเกิดอุบัติเหตุระดับจังหวัด 
(ด้านการแพทย์และสาธารณสุข) 

1   /  

4 
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนตอบสนองหลัง
การเกิดอุบัติเหตุระดับจังหวัด (ด้านการแพทย์
และสาธารณสุข) 

1    / 

5 

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

1 /    

6 

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

1   /  

7 
สรุปผลการดำเนินงานระบบเฝ้าระวังการ
บาดเจ็บ (IS : Injury Surveillance) 

1    / 

8 
ประเมินการดำเนินการตามคู่มือมาตรฐาน
รถพยาบาล กระบวนการปฏิบัติงานเพื่อส่งต่อ
ผู้ป่วยปลอดภัย 5 หมวด 

1  /   

9 

มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงของโรคและภัย
สุขภาพที่สำคัญของจังหวัด พร้อมทั้งจัดลำดับ
ความเสี่ยงของโรคท่ีสำคัญ 3  ลำดับแรก และ
สาธารณภัยที่สำคัญ 3  ลำดับแรกของจังหวัด 

1 /    
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เกณฑ์การประเมิน : เกณฑ์การประเมิน : ปี 2566 – 2570  

ที ่ เป้าหมาย/ตัวชี้วัด คะแนน 
เป้าหมายดำเนินการ 

3 
เดือน 

6 
เดือน 

9 
เดือน 

12 เดือน 

10 

มีโครงสร้าง ICS เพ่ือการตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉิน โดยระบบ PHEOC รองรับ 3 ภัยที่
สำคัญจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงของโรค
และภัยสุขภาพท่ีสำคัญของจังหวัด 

1  /   

11 

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

1   /  

12 
ดำเนินการซ้อมแผนตามการวิเคราะห์ความ
เสี่ยงของโรคและภัยสุขภาพที่สำคัญของ
จังหวัด อย่างน้อย 1 ภัยต่อปี 

1    / 

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

คะแนนเต็ม 
ความสำเร็จ (คะแนน) 

ปานกลาง ดี ดีมาก 

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

ระดับ รายละเอียดการดำเนินการ เอกสาร/หลักฐาน ประกอบการ
ประเมินผล 

1. การปฏิบัติการฉุกเฉินก่อนสถานพยาบาล (Pre- Hospital) การพัฒนา
ระบบความปลอดภัยทางถนนของกระทรวงสาธารณสุข 

 1.1 มีคำสั่งศูนย์อำนวยการ
ความปลอดภัยทางถนน
ระดับจังหวัด  

1.2 จัดทำแผนงานตอบสนอง
หลังการเกิดอุบัติเหตุระดับ
จังหวัด (ด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข) ที่สอดคล้องกับ
แผนบูรณาการความปลอดภัย
ทางถนนระดับจังหวัด 

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

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

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

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

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

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

ร้อยละ 10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0   
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  2.2 โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาล

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

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

3. การปฏิบัติการฉุกเฉินระหว่างสถานพยาบาล (Inter-hospital 
Transportation) 

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

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

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

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

 

เอกสาร
สนับสนุน 

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

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

 
 Baseline data หน่วยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 2564 2565 
ระดับความสำเร็จของการ
พัฒนาระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน (Emergency 
Care System) 

ระดับ - - - 

ผู้ให้ข้อมูล
ทาง
วิชาการ/
ผู้
ประสานง
านตัวช้ีวัด 

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

หน่วยงาน
ประมวลผ
ลและ
ผู้จัดทำ
ข้อมูล 

โรงพยาบาลพัทลุง /สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

คะแนน
เต็ม 

คะแนนเต็ม ๓ คะแนน 

วิธีการให้
คะแนน 

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

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

ชื่อ
ผู้รับผิดชอ
บตัวชี้วัด 

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

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

ผู้กำกับ
ดูแล
ตัวช้ีวัด 

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

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

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

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

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 

ความเชื่อมโยง
ตัวช้ีวัด 

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

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

แผนที่  3. การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
โครงการที่  2. โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
ระดับการ
แสดงผล 

( / ) ระดับจังหวัด   ( / ) ระดับอำเภอ 

คำนิยาม 
(ตัวช้ีวัดย่อยที่ 
1) 

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

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

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

เกณฑ์เป้าหมาย 
 

2566 2567 2568 2569 2570 
≥ร้อยละ 70 ≥ร้อยละ 72 ≥ร้อยละ 74 ≥ร้อยละ 76 ≥ร้อยละ 78  
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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 ขึ ้นไป ในเขตรับผิดชอบได้รับการตรวจ
ยืนยันวิน ิจฉัยโดยการตรวจระดับพลาสมากลูโคสหลังอดอาหารมากกว่า 8 ช ั ่วโมง (FPG)            
ทางห้องปฏิบัติการ ในสถานบริการสาธารณสุข โดยสามารถตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยได้ตั ้งแต่      
1 วันถัดไป หลังจากวันที่คัดกรองและเป็นผู้สงสัยป่วยเบาหวาน (ภายใน 180 วัน) ตามแนวทาง    
เวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน ประมวลผลจาก แฟ้ม LABFU ที ่รหัส LABTEST = 0531002     
(การตรวจหาน้ำตาลกลูโคสในซีรั่ม/พลาสม่า) 
B : จำนวนกลุ่มสงสัยป่วยเบาหวาน จากแฟ้ม NCDSCREEN ประมวลผลจาก  
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- BSTEST เป็น 1 (ตรวจน้ำตาลในเลือด จากหลอดเลือดดำหลังอดอาหาร), 3 (ตรวจน้ำตาลใน

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

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

แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวานปี 2560 

ผู้ให้ข้อมูลทาง
วิชาการ / 
ผู้ประสานงาน
ตัวชี้วัด 

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

หน่วยงาน
ประมวลผลและ
จัดทำข้อมูล  

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

รายละเอียด
ข้อมูลพื้นฐาน 

Baseline data หน่วยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 
2563 2564 2565 

ร้อยละการตรวจติดตามยืนยัน
วินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน 

ร้อยละ 64.39 55.46 74.57 

 
คะแนนเต็ม 5 คะแนน  
วิธีการให้
คะแนน 

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

ผู้รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 

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

ผู้กำกับดูแล
ตัวช้ีวัด 
(หัวหน้ากลุ่ม
งาน) 

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

ผู้กำกับดูแล
ตัวช้ีวัด 
(รอง นพ.สสจ.) 

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

รหัสตัวช้ีวัด 0302.2 
ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง 
กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 

ความเชื่อมโยง
ตัวช้ีวัด 

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

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

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

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

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

เกณฑ์เป้าหมาย 
 
 

 

ปีงบประมาณ 
2566 

ปีงบประมาณ 
2567 

ปีงบประมาณ 
2568 

ปีงบประมาณ 
2569 

ปีงบประมาณ 
2570 

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

วัตถุประสงค์ เพ่ือยืนยันว่ากลุ่มสงสัยป่วยมีความดันโลหิตสูงจริงและส่งต่อพบแพทย์เพ่ือรับการวินิจฉัยโรค
ความดันโลหิตสูง 

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

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

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

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

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

รายการข้อมูล 4 B = จำนวนประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบที่ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูง
ในปีงบประมาณและเป็นกลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูง 

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

12 เดือน  (ต.ค. 65 – ก.ย. 66) 

เกณฑ์การประเมิน :  
ปีงบประมาณ 2566 
 

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

ร้อยละการตรวจติดตาม
ยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัย
ป่วยโรคความดันโลหิตสูง 

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

หมายเหตุ : วิธีการประมวลผล 
 

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

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

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

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

ผู้ให้ข้อมูลทาง
วิชาการ / 
ผู้ประสานงาน
ตัวช้ีวัด 

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

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน 
 
 
 

 

Baseline data หน่วย
วัด 

ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 

ร้อยละการตรวจติดตามยืนยัน
วินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคความ
ดันโลหิตสูง 

ร้อยละ - - 75.96 82.11 96.65 

คะแนนเต็ม 5 คะแนน   
วิธีการให้คะแนน 
 
 
 
 
 
  

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

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

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

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

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(รอง นพ.สสจ.) 

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

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
รหัสตัวช้ีวัด 0303 
ชื่อตัวชี้วัด 1. อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และได้รับการรักษาใน Stroke Unit 

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

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

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

( / ) Service  Excellence บริการเป็นเลิศ       
(   ) People Excellence บคุลากรเป็นเลิศ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ปี 2567: 

ปี 2568: 

ปี 2569: 

ปี 2570:  

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

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

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

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

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

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

สำนักนิเทศระบบการแพทย์ กรมการแพทย์  
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน Baseline data 

(3ปีย้อนหลัง) 
หน่วยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 2564 2565 
8.56 ร้อยละ 8.01 8.49 8.79 

      หมายเหตุ : ข้อมูลเขตสุขภาพที่ 1 - 13 
คะแนนเต็ม 5 คะแนน   
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วิธีการให้คะแนน 
 
 
 
 
 

 

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

 

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

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

ไว้แล้วโดยผ่านการประชุมของทีมสหวิชาชีพของสถานพยาบาลนั้น ๆ 
เกณฑ์เป้าหมาย :  

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

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

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

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

ปี 2567: 

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

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

ปี 2569: 

ปี 2570:  

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

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

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

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

สำนักนิเทศระบบการแพทย์ กรมการแพทย์  
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน Baseline data 

(3ปีย้อนหลัง) 
หน่วยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 2564 2565 
73.01 ร้อยละ 71.95 73.90 73.18 

      หมายเหตุ : ข้อมูลเขตสุขภาพที่ 1 - 13 
คะแนนเต็ม 5 คะแนน   
วิธีการให้คะแนน 
 
 
 
 
 

 

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

 

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

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

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

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(รอง นพ.สสจ.) 

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

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

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

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

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

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

เกณฑ์เป้าหมาย 

 

ปีงบประมาณ  
2566 

ปีงบประมาณ  
2567 

ปีงบประมาณ  
2568 

ปีงบประมาณ  
2569 

ปีงบประมาณ  
2570 

78 - - - - 

วัตถุประสงค์ เพ่ือใหผูปวยโรคซึมเศราไดรับการดูแลรักษา มีมาตรฐานตอเนื่อง ลดความรุนแรง   
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ที่มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านในจังหวัดพัทลุง ณ 

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

วิธีการจัดเก็บข้อมูล รวบรวมข้อมูลจำนวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่เข้ารับบริการในทุกหน่วยบริการ โดยแยกตาม
รายอำเภอ จากระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ (HDC) กระทรวงสาธารณสุข 

แหล่งข้อมูล ระบบรายงาน HDC หน่วยบริการทุกอำเภอ 
รายการข้อมูล 1 A = จำนวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่เข้าถึงบริการสะสมตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552 จนถึงปี

ประมาณ 2566 ที่มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านของจังหวัดพัทลุง 
รายการข้อมูล 2 B = จำนวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าคาดประมาณของจังหวัดจากความชุกท่ีได้จากการสำรวจ

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

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

วิธีการประเมินผล  ประมวลผลข้อมูลจำนวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่เข้ารับบริการในหน่วยบริการสาธารณสุข  
โดยแยกตามรายอำเภอ จากระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ (HDC) 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

เอกสารสนับสนุน ข้อมูลตามระบบรายงาน 43 แฟ้ม 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน Baseline 

data 
หนว่ยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 
  42 85 100 112 120 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้
ประสานงานตัวช้ีวัด 

นางอารี  ชูสังข์ 

หน่วยงานประมวลผล 
และจัดทำข้อมูล 

ประมวลผลข้อมูลจำนวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่เข้ารับบริการในหน่วยบริการสาธารณสุข  
โดยแยกตามรายอำเภอ จากระบบ HDC เปรียบเทียบกับเป้าหมายตามความชุก 

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

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

 

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

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

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

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(รอง นพ.สสจ.) 

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

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

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

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

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

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

เกณฑ์เป้าหมาย 

 

ปีงบประมาณ  
2566 

ปีงบประมาณ  
2567 

ปีงบประมาณ  
2568 

ปีงบประมาณ  
2569 

ปีงบประมาณ  
2570 

ร้อยละ 52 - - - - 

วัตถุประสงค์ เพ่ือติดตามให้ผู้ป่วยออทิสติกได้รับบริการอย่างต่อเนื่อง 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ผู้ป่วยออทิสติก(ดูนิยาม) 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล ระบบรายงานHDC กระทรวงสาธารณสุข และวิเคราะห์ผลการดำเนินงานรายอำเภอสรุปผลใน

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

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

วิธีการประเมินผล   
เอกสารสนับสนุน  
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน Baseline 

data 
หน่วยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 
  45.10 67.33 74.67 22.54 32.31 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้
ประสานงานตัวช้ีวัด 

นางอารี  ชูสังข์ 

หน่วยงานประมวลผล 
และจัดทำข้อมูล 

โรงพยาบาลยุวประสารทไวทโยปถัมภ์  กรมสุขภาพจิต 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

คะแนนเต็ม คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
วิธีการให้คะแนน หลักเกณฑ์การให้คะแนน  

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

 

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

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

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

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(รอง นพ.สสจ.) 

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

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

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

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

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

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

เกณฑ์เป้าหมาย 

 

ปีงบประมาณ  
2566 

ปีงบประมาณ  
2567 

ปีงบประมาณ  
2568 

ปีงบประมาณ  
2569 

ปีงบประมาณ  
2570 

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

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

แหล่งข้อมูล ระบบรายงาน HDC 
รายการข้อมูล 1 A = จํานวนผู้ป่วยโรคจิตเภทที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ที่มีภูมิลําเนาในจังหวัดพัทลุง 

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

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

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

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

เอกสารสนับสนุน ระบบ HDC 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 
 
 

Baseline 
data 

หน่วยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 
2561 2562 2563 2564 2565 

  59.81 74.25 80.18 92.01 98.88 
 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้
ประสานงานตัวช้ีวัด 

นางอารี  ชูสังข์ 

หน่วยงานประมวลผล 
และจัดทำข้อมูล 

กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

คะแนนเต็ม คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
วิธีการให้คะแนน 
 
 
 

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

 

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

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

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

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(รอง นพ.สสจ.) 

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

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

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

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

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

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

เกณฑ์เป้าหมาย 

 

ปีงบประมาณ  
2566 

ปีงบประมาณ  
2567 

ปีงบประมาณ  
2568 

ปีงบประมาณ  
2569 

ปีงบประมาณ  
2570 

ร้อยละ 35 - - - - 

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

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

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

วิธีการประเมินผล   
เอกสารสนับสนุน  
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน Baseline 

data 
หน่วยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 
 ร้อยละ 7.50 14.33 20.39 26.14 31.03 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้
ประสานงานตัวช้ีวัด 

นางอารี  ชูสังข์ 

หน่วยงานประมวลผล 
และจัดทำข้อมูล 

โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์  กรมสุขภาพจิต 

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

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

 

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

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

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

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(รอง นพ.สสจ.) 

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

ปีงบประมาณ 2566 
รหัสตัวช้ีวัด 0308 
ชื่อตัวชี้วัด ตัวช้ีวัดหลัก อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ. 

ตัวช้ีวัดย่อย 1 ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายได้รับการช่วยเหลือป้องกันไม่กระทำซ้ำ ภายใน 
1 ปี 
ตัวช้ีวัดย่อย 2 ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายเข้าถึงบริการ 

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

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

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

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

เจตนาที่จะตายจริง เพ่ือให้หลุดพ้นจากการบีบคั้น หรือความคับข้องใจที่เกิดขึ้นในชีวิต ซึ่งอาจจะ
กระทำอย่างตรงไปตรงมาหรือกระทำโดยอ้อมด้วยวิธีการต่างๆ จนกระทั่งกระทำได้สำเร็จ 

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

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

เกณฑ์เป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ. 

2. ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายเข้าถึงบริการ  
ปีงบประมาณ  
2566 

ปีงบประมาณ  
2567 

ปีงบประมาณ  
2568 

ปีงบประมาณ  
2569 

ปีงบประมาณ  
2570 

ร้อยละ 65     
3.ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายได้รับการช่วยเหลือป้องกันไม่กระทำซ้ำ ภายใน 1ปี 
ปีงบประมาณ  
2566 

ปีงบประมาณ  
2567 

ปีงบประมาณ  
2568 

ปีงบประมาณ  
2569 

ปีงบประมาณ  
2570 

ร้อยละ 97      

ปีงบประมาณ  
2566 

ปีงบประมาณ  
2567 

ปีงบประมาณ  
2568 

ปีงบประมาณ  
2569 

ปีงบประมาณ  
2570 

ไม่เกิน 8 ต่อ
ประชากรแสนคน 

    

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

คป.สอ. และ
รายงานต่อ 
สสจ. 
 

กิจกรรมการ
ป้องกันแก้ไข
ปัญหาฆ่าตัวตาย 
5 มาตรการ  

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

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

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 
 
 
 
 
 

 
 Baseline 

data 
หน่วยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 
การฆ่าตัว
ตายสำเร็จ 

อัตราต่อ
ประชากร 
แสนคน 

 
11.05 

 
11.81 

 
6.67 

 
9.7 

 
13.9 

ผู้พยายามฆ่า
ตัวตายเข้าถึง
บริการ 

 
ร้อยละ 

 
NA 

 
24.94 

 
31 

 
32.87 

 
44.24 

ผู้พยายามฆ่า
ตัวตายได้รับ
การ
ช่วยเหลือ
ป้องกันไม่
กระทำซ้ำ 
ภายใน 1 ปี 

 
ร้อยละ 

 
NA 

 
NA 

 
98.72 

   
97.82 

 
93.4 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้
ประสานงานตัวช้ีวัด 

นางอารี  ชูสังข์ 

หน่วยงานประมวลผล 
และจัดทำข้อมูล 

โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต/ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
/โรงพยาบาลพัทลุงและโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง 

คะแนนเต็ม คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
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วิธีการให้คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

 

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

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

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

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(รอง นพ.สสจ.) 

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

ปีงบประมาณ 2566 
รหัสตัวช้ีวัด 0310 
ชื่อตัวชี้วัด 1. อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI และการให้การ

รักษาตามมาตรฐานตามเวลาที่กำหนด 
1.1 อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI 
1.2 ร้อยละของการให้การรักษาผู้ป่วย STEMI ได้ตามมาตรฐานเวลาที่กำหนด 

1.2.1 ร้อยละของผู้ป่วย STEMI ที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือดได้ตามมาตรฐานเวลาที่
กำหนด หรือ 

1.2.2 ร้อยละของผู้ป่วย STEMI ที่ได้รับการทำ Primary PCI ได้ตามมาตรฐานเวลา
ที่กำหนด 

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

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

( / ) Service  Excellence บริการเป็นเลิศ       
(   ) People Excellence บคุลากรเป็นเลิศ 

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

รักษาตามมาตรฐานตามเวลาที่กำหนด 
1.1 อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI 
1.2 ร้อยละของการให้การรักษาผู้ป่วย STEMI ได้ตามมาตรฐานเวลาที่กำหนด 

1.2.1 ร้อยละของผู้ป่วย STEMI ที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือดได้ตามมาตรฐานเวลาที่
กำหนด หรือ 

1.2.2 ร้อยละของผู้ป่วย STEMI ที่ได้รับการทำ Primary PCI ได้ตามมาตรฐานเวลาที่
กำหนด 

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

ฉุกเฉินและมีการส่งต่อไปยังโรงพยาบาลอ่ืนที่มีศักยภาพสูงกว่า (โดยนับการเจ็บป่วยในครั้ง
นั้น เป็น 1 visit)  

2. การตายของผู ้ป่วย STEMI หมายถึง การตายจากสาเหตุโรคกล้ามเนื ้อหัวใจตาย 
เฉียบพลันชนิด STEMI 

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

 

วัตถุประสงค์  เพ่ือลดอัตราตายจากโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI ได้แก่ 

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

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

ปี 2567: 

ปี 2568: 

ปี 2569: 

ปี 2570: 
 

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

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

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

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

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

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

2563 2564 2565 
13.39 ร้อยละ 6.52 6.67 6.61 

      หมายเหตุ : ข้อมูล Thai ACS Registry 
คะแนนเต็ม 5 คะแนน  

วิธีการให้คะแนน 
 
 
 
 

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

 

คำนิยาม 1.2 ร้อยละของการให้การรักษาผู้ป่วย STEMI ได้ตามมาตรฐานเวลาที่กำหนด 
โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI หมายถึง กล้ามเนื้อหัวใจที่ขาดเลือดมา

เลี้ยงจนเกิดการตายของกล้ามเนื้อ และมีคลื่นไฟฟ้าหัวใจผิดปกติชนิดเอสทียก  
(ST-Elevated Myocardial Infarction) 



-46- 
การรักษาผู้ป่วย STEMI ได้ตามมาตรฐานเวลาที่กำหนด หมายถึง  

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

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

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

 ร้อยละ 60 
มากกว่าหรือเท่ากับ 

 ร้อยละ 60 
มากกว่าหรือเท่ากับ 

 ร้อยละ 70 
มากกว่าหรือเท่ากับ 

 ร้อยละ 70 
มากกว่าหรือเท่ากับ 

 ร้อยละ 70 
 

วัตถุประสงค์  เพ่ือประเมินมาตรฐานการรักษาผู้ป่วย STEMI 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI  

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

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

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

ปี 2567: 

 
 

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

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

ปี 2569: 

ปี 2570:  

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

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

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

วิธีการประเมินผล :  รายงานจากการลงข้อมูล Thai ACS Registry หรือข้อมูลจาก HDC 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน Baseline data 

(3ปีย้อนหลัง) 
หน่วย
วัด 

ผลการดำเนินงานในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 2564 2565 
1) ยาละลายลิ่มเลือด : 49.10 

ร้อยละ 
49.02 47.76 50.34 

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

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

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

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

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

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

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

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(รอง นพ.สสจ.) 

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

ปีงบประมาณ 2566 
รหัสตัวช้ีวัด 0311 
ชื่อตัวชี้วัด 1. ร้อยละของผู้ที่ได้รับการคัดกรองมะเร็ง 

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

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

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

( / ) Service  Excellence บริการเป็นเลิศ       
(   ) People Excellence บคุลากรเป็นเลิศ 

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

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

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

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

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

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

3) การส่องกล้อง Colposcopy หมายถึง การวินิจฉัยความผิดปกติภายในปากมดลูก 
ช่องคลอดปากมดลูก ด้วยการส่องกล้องขยาย เพื่อการค้นหารอยโรคก่อนการเกิดมะเร็ง
และมะเร็งปากมดลูกในระยะต้น เพ่ือที่จะได้รับการรักษาอย่างรวดเร็วที่สุด 

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

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

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

รายการตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 
2566 

ปีงบประมาณ 
2567 

ปีงบประมาณ 
2568 

ปีงบประมาณ 
2569 

ปีงบประมาณ 
2570 

ร้อยละของผู้ที่ได้รับการคัด
กรองมะเร็งปากมดลูก 

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

ร้อยละของผู้ที่มีผลผิดปกติ 
(มะเร็งปากมดลูก) ได้รับการ
ส่องกล้อง colposcopy 

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

ร้อยละของผู้ที่ได้รับการคัด
กรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้
ตรง 

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

ร้อยละของผู้ที่มีผลผิดปกติ 
(มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้
ผิดปกติ) ได้รับการส่องกล้อง 
colonoscopy 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

ระยะเวลาประเมินผล รายงานเป็นรายไตรมาส 
เกณฑ์การประเมิน : 
ปี 2566:  

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

- > ร้อยละ 60 > ร้อยละ 60 > ร้อยละ 60 

ร้อยละของผู้ที่มีผลผิดปกติ (มะเร็งปาก
มดลูก) ได้รับการส่องกล้อง colposcopy 

- > ร้อยละ 70 > ร้อยละ 70 > ร้อยละ 70 

ร้อยละของผู้ที่ได้รับการคัดกรองมะเร็งลำไส้
ใหญ่และไส้ตรง 

- > ร้อยละ 50 > ร้อยละ 50 > ร้อยละ 50 

ร้อยละของผู้ที่มีผลผิดปกติ (มะเร็งลำไส้
ใหญ่และไส้ผิดปกติ) ได้รับการส่องกล้อง 
colonoscopy 

- > ร้อยละ 50 > ร้อยละ 50 > ร้อยละ 50 



-53- 
 
ปี 2567: 

 
ปี 2568: 

 
ปี 2569: 

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

- > ร้อยละ 70 > ร้อยละ 70 > ร้อยละ 70 

ร้อยละของผู้ที่มีผลผิดปกติ (มะเร็งปาก
มดลูก) ได้รับการส่องกล้อง colposcopy 

- > ร้อยละ 70 > ร้อยละ 70 > ร้อยละ 70 

ร้อยละของผู้ที่ได้รับการคัดกรองมะเร็งลำไส้
ใหญ่และไส้ตรง 

- > ร้อยละ 55 > ร้อยละ 55 > ร้อยละ 55 

ร้อยละของผู้ที่มีผลผิดปกติ (มะเร็งลำไส้
ใหญ่และไส้ผิดปกติ) ได้รับการส่องกล้อง 
colonoscopy 

- > ร้อยละ 55 > ร้อยละ 55 > ร้อยละ 55 

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

- > ร้อยละ 80 > ร้อยละ 80 > ร้อยละ 80 

ร้อยละของผู้ที่มีผลผิดปกติ (มะเร็งปาก
มดลูก) ได้รับการส่องกล้อง colposcopy 

- > ร้อยละ 70 > ร้อยละ 70 > ร้อยละ 70 

ร้อยละของผู้ที่ได้รับการคัดกรองมะเร็งลำไส้
ใหญ่และไส้ตรง 

- > ร้อยละ 60 > ร้อยละ 60 > ร้อยละ 60 

ร้อยละของผู้ที่มีผลผิดปกติ (มะเร็งลำไส้
ใหญ่และไส้ผิดปกติ) ได้รับการส่องกล้อง 
colonoscopy 

- > ร้อยละ 60 > ร้อยละ 60 > ร้อยละ 60 

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

- > ร้อยละ 80 > ร้อยละ 80 > ร้อยละ 80 

ร้อยละของผู้ที่มีผลผิดปกติ (มะเร็งปาก
มดลูก) ได้รับการส่องกล้อง colposcopy 

- > ร้อยละ 70 > ร้อยละ 70 > ร้อยละ 70 

ร้อยละของผู้ที่ได้รับการคัดกรองมะเร็งลำไส้
ใหญ่และไส้ตรง 

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

ร้อยละของผู้ที่มีผลผิดปกติ (มะเร็งลำไส้
ใหญ่และไส้ผิดปกติ) ได้รับการส่องกล้อง 
colonoscopy 

- > ร้อยละ 65 > ร้อยละ 65 > ร้อยละ 65 

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

- > ร้อยละ 80 > ร้อยละ 80 > ร้อยละ 80 

ร้อยละของผู้ที่มีผลผิดปกติ (มะเร็งปาก
มดลูก) ได้รับการส่องกล้อง colposcopy 

- > ร้อยละ 70 > ร้อยละ 70 > ร้อยละ 70 

ร้อยละของผู้ที่ได้รับการคัดกรองมะเร็งลำไส้
ใหญ่และไส้ตรง 

- > ร้อยละ 70 > ร้อยละ 70 > ร้อยละ 70 

ร้อยละของผู้ที่มีผลผิดปกติ (มะเร็งลำไส้
ใหญ่และไส้ผิดปกติ) ได้รับการส่องกล้อง 
colonoscopy 

- > ร้อยละ 70 > ร้อยละ 70 > ร้อยละ 70 

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

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

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 
Baseline data หน่วยวัด 

ผลการดำเนินงานในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 2564 2565 
คัดกรอง
มะเร็งปาก
มดลูก 

- 

ร้อยละ 

69.99 53.95 50.31 

ได้รับการ
รักษา 

- 
73.01 - - 

คัดกรอง
มะเร็งลำไส้
ใหญ่และไส้
ตรง 

- 

54.60 43.32 39.39 
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ได้รับการ
รักษา 

- 
- 11.45 - 

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

ตัวชี้วัด เกณฑ์การให้คะแนน 
1 

คะแนน 
2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

คัดกรอง
มะเร็งปาก

มดลูก 

< ร้อย
ละ 

45.00 

ร้อยละ 
45.00-
49.99 

ร้อยละ 
50.00-
54.99 

ร้อยละ 
55.00-
59.99 

> ร้อยละ 
60.00 

ได้รับการ
รักษา 

< ร้อย
ละ 

55.00 

ร้อยละ 
55.00-
59.99 

ร้อยละ 
60.00-
64.99 

ร้อยละ 
65.00-
69.99 

> ร้อยละ 
70.00 

คัดกรอง
มะเร็งลำไส้
ใหญ่และไส้

ตรง 

< ร้อย
ละ 

35.00 

ร้อยละ 
35.00-
39.99 

ร้อยละ 
40.00-
44.99 

ร้อยละ 
45.00-
49.99 

> ร้อยละ 
50.00 

ได้รับการ
รักษา 

< ร้อย
ละ 

35.00 

ร้อยละ 
35.00-
39.99 

ร้อยละ 
40.00-
44.99 

ร้อยละ 
45.00-
49.99 

> ร้อยละ 
50.00 

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

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

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

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(รอง นพ.สสจ.) 

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

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

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

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

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

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

เกณฑ์เป้าหมาย 
 

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

 

วัตถุประสงค์ เพ่ือใช้ประเมินผลสำเร็จที่เป็นภาพรวมของการชะลอความเสื่อมของไตในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง 
(CKD) ที่เกิดจากผลการดาเนินการของหลายๆมาตรการรวมกัน 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง Stage 3-4 หมายถึง ผู้ป่วยจากแฟ้ม DIAGNOSIS_OPD ที่มีรหัสโรคเป็น  
'N181', 'N182', 'N183', 'N184', 'N189', 'E102', 'E112', 'E122', 'E132',  
'E142', 'N083', 'I120', 'I129', 'I130', 'I131', 'I132', 'I139','I151', 'N021',  
'N022', 'N023', 'N024', 'N025', 'N026', 'N027', 'N028', 'N029', 'N031', 'N032', 'N033', 
'N034', 'N035', 'N036', 'N037', 'N038', 'N039’, 'N041', 'N042', 'N043', 'N044', 'N045', 
'N046', 'N047', 'N048', 'N049’, 'N051', 'N052', 'N053', 'N054', 'N055', 'N056', 'N057', 
'N058', 'N059’, 'N061', 'N062', 'N063', 'N064', 'N065', 'N066', 'N067', 'N068', 'N069’, 
'N071', 'N072', 'N073', 'N074', 'N075', 'N076', 'N077', 'N078', 'N079’, 'N081', 'N082', 
'N083', 'N084', 'N085', 'N086', 'N087', 'N088', 'N089’, 'N110','N111', 'N118', 'N119', 
'N12’, 'N130', 'N131', 'N132', 'N133', 'N134', 'N135', 'N136', 'N137', 'N138', 'N139', 
'N140', 'N141', 'N142', 'N143', 'N144', 'N200', 'N201', 'N202', 'N2019', 'N210', 
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'N211', 'N218', 'N219', 'N251', 'N258', 'N259', 'N26', 'N270', 'N271', 'N279', 'N280', 
'N281', 'N288', 'N289', 'N144’, 'Q610', 'Q611', 'Q612', 'Q613', 'Q614', 'Q615', 'Q618'  
ที่มี 60 > eGFR>= 15 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

โรคไตแห่งประเทศไทย  
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

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

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดทำข้อมูล  

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน 
 
 
 

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

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

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

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

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

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด 
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

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

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด 
(รอง นพ.สสจ.) 

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

ปีงบประมาณ 2566   
รหัสตัวช้ีวัด 0313 
ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา ได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพ

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

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

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

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

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

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

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

60 
(Retention Rate  

ระบบสมัครใจ, ม.113,  
ม.114) 

62 
(Retention Rate  

ระบบสมัครใจ, ม.113  
ม.114) 

64 
(Retention Rate  
ระบบสมัครใจ, ม.

113,  
ม.114) 

66 
(Retention Rate  

ระบบสมัครใจ, ม.113,  
ม.114) 

68 
(Retention Rate  
ระบบสมัครใจ, ม.

113,  
ม.114)  

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

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

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

แหล่งข้อมูล ฐานข้อมูลการบำบัดรักษายาเสพติดของประเทศ (บสต.) ซึ ่งรายงานข้อมูลการ
บำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด จากสถานพยาบาลยาเสพติด สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

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

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

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

เกณฑ์การประเมิน : 
ปี 2566: 

ปี 2567: 

ปี 2568: 

ปี 2569: 

ปี 2570: 
 

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

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

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

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

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

บันทึกรายงานในฐานข้อมูลบำบัดรักษายาเสพติดของประเทศ (บสต.) ประเมินผล          
โดย สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด กระทรวง
สาธารณสุข 

 

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

เอกสารสนับสนุน :   
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน Baseline data หน่วยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

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

ร้อยละ 
(เฉลี่ย3ปี 
44.36) 

43.53 57.56 
 

53.21 
 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ ผู้
ประสานงานตัวช้ีวัด 

ผู้รับผิดชอบงานยาเสพติดระดับอำเภอ/ โรงพยาบาลทุกแห่ง 

หน่วยงานประมวลผล และ
จัดทำข้อมูล 

โรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดพัทลุง 

คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
วิธีการให้คะแนน ระดับ 1 ≥ 40 เท่ากับ 1 คะแนน 

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

 

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

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

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

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(รอง นพ.สสจ.) 

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

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

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

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

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

กระบวนการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของอำเภอนั้น ๆ 
 

เกณฑ์เป้าหมาย : 
 

 
ปีงบประมาณ 2566 2567 2568 

2564 
2569 

 
2570 

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

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

ระยะการประเมิน ทุก 3 เดือน 
 

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

กำหนด 
เกณฑ์ พิจารณาจากการดำเนินงานตามข้อกำหนด  ดังนี้ (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 

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

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

ประกอบการ 
1.2) สามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ เช่น เวปไซด์ ฯลฯ (0.5 คะแนน) 

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

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

- จัดทำแผนงาน/ โครงการและดำเนินงานตามแผนงานโครงการแต่ไม่ครบถ้วน ( 
0.5 คะแนน) 

- จัดทำแผนงาน/ โครงการและดำเนินงานตามแผนงานโครงการครบถ้วน ( 1 
คะแนน) 

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

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

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

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

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

คะแนน) 
6.2) รณรงค์โดยใช้สื่อ  เช่น วิทยุ โทรทัศน์ นิตยสารหรือจัดพิมพ์คู่มือแจก อย่างน้อย 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

เอกสารสนับสนุน :  
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 

 

Baseline data หน่วย
วัด 

ผลการดำเนินงานในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 2564 2565 
 ร้อยละ    

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ ผู้
ประสานงานตัวช้ีวัด 

ผู้รับผิดชอบงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับอำเภอ 

หน่วยงานประมวลผล และ
จัดทำข้อมูล 

คป.สอ.ทุกแห่ง 

คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
วิธีการให้คะแนน หลักเกณฑ์การให้คะแนน ..จากหลักฐานกระบวนการขับเคลื่อนงานโครงการ TO BE 

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

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

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

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

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(รอง นพ.สสจ.) 

ชื่อ – สกุล : นางสาวอภิญญา เพ็ชรศรี โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ......... 
โทรศัพท์มือถือ :   08 8790 6145 E-mail : ..................................................... 
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รหัสตัวช้ีวัด 0315 
ชื่อตัวชี้วัด อัตราการเสียชีวิตของผู ้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน (triage level 1) ภายใน 24ชั่วโมง ใน

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

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

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

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

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

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

68 
ปีงบประมาณ 69 ปีงบประมาณ 

70 
Triage 
level 

<น้อยกว่าร้อยละ 
12 

<น้อยกว่าร้อยละ 
12 

<น้อยกว่าร้อย
ละ 12 

<น้อยกว่าร้อยละ 
12 

<น้อยกว่าร้อย
ละ 12  
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วัตถุประสงค์ 

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

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

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

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

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

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

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

 

วิธีการประเมินผล  การเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับค่าเป้าหมายที่กำหนดทุกไตรมาส 
เอกสารสนับสนุน 1. รายงานการคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินจากโรงพยาบาลระดับ A , S และ M1  

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

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 
 

Baseline 
data 

หน่วยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 
2562 2563 2564 2565 

 ร้อยละ 20 8.73 4.51 8.31 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้
ประสานงานตัวช้ีวัด 

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

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

คะแนนเต็ม คะแนนเต็ม 5คะแนน 
วิธีการให้คะแนน หลักเกณฑ์การให้คะแนนอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน (triage level 1) 

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

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

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

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

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

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

โทรศัพท์มือถือ :                       E-mail :  

ผู้กำกับดุแลตัวช้ีวัด 
(รองนพ.สสจ.) 
 

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

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

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

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

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

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

เกณฑ์เป้าหมาย 

 

ปีงบประมา
ณ 2566 

ปีงบประมา
ณ 2567 

ปีงบประมา
ณ 2568 

ปีงบประมา
ณ 2569 

ปีงบประมาณ 
2570 

 

ไม่ต่ำกว่า 
ร้อยละ 26.5 

ไม่ต่ำกว่า 
ร้อยละ 28 

ไม่ต่ำกว่า 
ร้อยละ 30 

ไม่ต่ำกว่า 
ร้อยละ 32 

ไม่ต่ำกว่า 
ร้อยละ 34 

 

วัตถุประสงค์ 1.เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำด้านคุณภาพบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินแก่ประชาชน 
2.เพ่ือให้ประชาชนเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตสามารถเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉินให้    
  ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

ประชาชนทุกคนในประเทศไทย 
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วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1. จำนวนครั้งของผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตที่มาโดยระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) - จากการ

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

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

 ไตรมาส 1, 2, 3 และ 4 

เกณฑ์การประเมิน :  
ปี 2566: 

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

ร้อยละ 26.5 
ไม่ต่ำกว่า 
ร้อยละ 27 

ไม่ต่ำกว่า 
ร้อยละ 27.5 

ไม่ต่ำกว่า 
ร้อยละ 28 

 

วิธีการประเมินผล  การเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับค่าเป้าหมายที่กำหนด ทุกไตรมาส 
เอกสารสนับสนุน 1. รายงานข้อมูลการให้บริการในระบบ ITEMS  

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

รายละเอียด 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 

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

ร้อยละ  ร้อยละ 12.45 5.82 9.89 8.41 

วิธีการให้คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(รอง นพ.สสจ.) 

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

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

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

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

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

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

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

ปีงบประมาณ 
66 

ปีงบประมาณ 
67 

ปีงบประมาณ 
68 

ปีงบประมาณ 69 ปีงบประมาณ 
70 

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

 
วัตถุประสงค์ 
 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

วิธีการประเมินผล  การเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับค่าเป้าหมายที่กำหนดทุกไตรมาส 
เอกสารสนับสนุน แนวทางการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บต่อสมอง 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 

 

หน่วยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 
2563 2564 2565 

ร้อยละ - - - 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้
ประสานงานตัวช้ีวัด 

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

หน่วยงานประมวลผลและ
ผู้จัดทำข้อมูล 

โรงพยาบาลพัทลุง /สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

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

ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน ๒ หน่วยต่อ…1....คะแนน 
 

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

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

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

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

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

โทรศัพท์มือถือ :                         E-mail :  

ผู้กำกับดุแลตัวช้ีวัด 
(รองนพ.สสจ.) 
 

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

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

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
รหัสตัวช้ีวัด 0318 
ชื่อตัวช้ีวัด ระดับความสำเร็จการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางถนนใน

ระดับอำเภอ และตำบล   
กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 

ความเชื่อมโยง
ตัวช้ีวัด 

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

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

แผนที่ ลดปัญหาสุขภาพ  และโรคสำคัญของจังหวัดแบบมีส่วนร่วมจากภาคีทุกภาคส่วน 

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

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

เกณฑ์เป้าหมาย : 
 

ปีงบประมาณ 
2566 

ปีงบประมาณ 
2567 

ปีงบประมาณ 
2568 

ปีงบประมาณ 
2569 

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

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

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

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

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

การเก็บข้อมูลในการ 
ประเมินผล 

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

คะแนน) 
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1.2 รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ (ศปถ.อำเภอ) ปีละ 2 

ครั้งๆ ละ 10 คะแนน (20 คะแนน)                                                                                                              
2. การดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางถนนในระดับตำบล 

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

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

จำนวน คะแนน 
≤ร้อยละ50 15 คะแนน 

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

 
           
            

   
 

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

ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส  4 
เกณฑ์การประเมิน 
ปี 2566 : 

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

1. การดำเนินงาน
ป้องกันการบาดเจ็บ
และเสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุจราจรทาง
ถนนในระดับอำเภอ 

1.1 มีคำสั่งคณะ 
ทำงานศูนย์
ปฏิบัติการความ
ปลอดภัยทางถนน
อำเภอ ( ศปถ.อำเภอ) 

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

ประชุมศูนย์ปฏิบัติการ

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

1. การดำเนินงาน
ป้องกันการบาดเจ็บและ
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
จราจรทางถนนในระดับ
อำเภอ 

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

 1.2 รายงานการ
ประชุมศูนย์ปฏิบัติ การ
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1.2 รายงานการ

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

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

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

ประชุมศูนย์ปฏิบัติการ
ความปลอดภัยทางถนน
ระดับตำบล  
 

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

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

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

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

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

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

จังหวัดพัทลุง                    
ที่ 1906/2563 ลงวันที่ 
24 กันยายน 2563   
 

วิธีการประเมินผล :    การจัดเก็บรายงานตามการประเมินข้อ 1-4 

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

รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน 
 

ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
Baseline หน่วยวัด ปีงบประมาณ 

2563 2564 2565 
  - - - 

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

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

ผู้รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 
 

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

ผูก้ำกับดูแล
ตัวชี้วัด 
(หัวหน้ากลุ่ม
งาน) 

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

รอง นพ.สสจ.ที่
กำกับดูแล
ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 

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

ปีงบประมาณ 2566 
รหัสตัวช้ีวัด 0319 
ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ และพระราชานุเคราะห์ ได้รับการดูแลอย่างมี

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

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

( / ) Service  Excellence บริการเป็นเลิศ       
(   ) People Excellence บคุลากรเป็นเลิศ 

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

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

เกณฑ์เป้าหมาย :  
ตัวช้ีวัด ปีงบประมาณ 

66 
ปีงบประมาณ 

67 
ปีงบประมาณ 

68 
ปีงบประมาณ 

69 
ปีงบประมาณ 

70 
ร้อยละผู้ป่วยในพระบรมราชา 
นุเคราะห์ และพระราชานุเคราะห์ 
ได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพ 

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

 

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

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย 1) ผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ และพระราชานุเคราะห์ 
2) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  

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

ผู้ด้อยโอกาสในสังคม 
2) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

รายการข้อมูล 1 A = จำนวนผู้ป่วยฯ ที่ได้รับการรักษา และมีการรายงานผ่านโปรแกรมระบบติดตามผู้ป่วยใน
พระบรมราชานุเคราะห์ พระราชานุเคราะห์ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม 

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

ปี 2567: 

ปี 2568: 

ปี 2569: 

ปี 2570: 
 

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

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

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

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

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

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

เอกสารสนับสนุน :  คู่มือแนวทางการดำเนินงานผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ สำนักพระราชวัง 
รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน 

Baseline data หน่วย
วัด 

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

ร้อยละ - - - 

 

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

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

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

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(รอง นพ.สสจ.) 

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

 
 


