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รายละเอียดประกอบตัวชี้วัดปีงบประมาณ 2566 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

 

ลำดับ   ตัวช้ีวัด 
กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

เกณฑ์/
เป้าหมาย 

การประเมินผล  
ปีงบประมาณ 2566 

ผู้รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 

หน้า ระยะ 1 ปี 
(ปีงบฯ 
2566) 

ประเมิน
เฉพาะ
จังหวัด 

ประเมิน 
คปสอ. 

กำหนด
เป็น 

MOU 
คปสอ. 

1 อัตราส่วนการ
ตายมารดาไทย
ไม่เกิน 17 ต่อ
การเกิดมีชีพ
แสนคน 

ส่งเสริม
สุขภาพ 

ไม่เกิน 17 ต่อ
การเกิดมีชีพ
แสนคน 

 /  นางนารถอนงค์ 
ประดับทรัพย์ 

10 

2 ร้อยละของหญิง
ตั้งครรภ์ไดร้ับการ
ฝากครรภ์ครบ 8 
ครั้งตามเกณฑ ์

ส่งเสริม
สุขภาพ 

>= ร้อยละ 50  /  นางนารถอนงค์ 
ประดับทรัพย์ 

12 

3 รอยละของเด็ก
อายุ 0-5 ป สูง
ดีสมสวนและ 

สวนสูงเฉลี่ยที่
อายุ 5 ปี 

ส่งเสริม
สุขภาพ 

>= ร้อยละ 66   / นางมานิตา 
เสรีย์ประเสริฐ 

15 

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

ส่งเสริม
สุขภาพ 

>= ร้อยละ 
86 

 /  นางมานิตา 
เสรีย์ประเสริฐ 

21 
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ลำดับ   ตัวช้ีวัด 
กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

เกณฑ์/
เป้าหมาย 

การประเมินผล  
ปีงบประมาณ 2566 

ผู้รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 

หน้า ระยะ 1 ปี 
(ปีงบฯ 
2566) 

ประเมิน
เฉพาะ
จังหวัด 

ประเมิน 
คปสอ. 

กำหนด
เป็น 

MOU 
คปสอ. 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ส่งเสริม
สุขภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
>= ร้อยละ 
90 
 
 
 
 
 
 
 
 
>= ร้อยละ 
20 
 
 
 
 
 

 /  นางมานิตา 
เสรีย์ประเสริฐ 

24 
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ลำดับ   ตัวช้ีวัด 
กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

เกณฑ์/
เป้าหมาย 

การประเมินผล  
ปีงบประมาณ 2566 

ผู้รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 

หน้า ระยะ 1 ปี 
(ปีงบฯ 
2566) 

ประเมิน
เฉพาะ
จังหวัด 

ประเมิน 
คปสอ. 

กำหนด
เป็น 

MOU 
คปสอ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

เกณฑ์/
เป้าหมาย 

การประเมินผล  
ปีงบประมาณ 2566 

ผู้รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 

หน้า ระยะ 1 ปี 
(ปีงบฯ 
2566) 

ประเมิน
เฉพาะ
จังหวัด 

ประเมิน 
คปสอ. 

กำหนด
เป็น 

MOU 
คปสอ. 

6 ร้อยละของเด็ก
อายุ 6 – 14 ปี 
สูงดีสมส่วน 

ส่งเสริม
สุขภาพ 

>= ร้อยละ 57   / นาย 

ณรงค์ฤทธิ์ 

ชูเรือง 

31 

7 ร้อยละของ
โรงเรียนที่เข้า
ร่วมโครงการ
โรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ
ระดับ
มาตรฐานสากล 
(GSHPS) 

ส่งเสริม
สุขภาพ 

>= ร้อยละ 50  /  นาย 

ณรงค์ฤทธิ์ 

ชูเรือง 

35 

8 อัตราการ
คลอดมีชีพใน
หญิงอายุ 15-
19 ปี 

ส่งเสริม
สุขภาพ 

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

  / นายนพพร  

สมจิตต์ 

37 

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

ส่งเสริม
สุขภาพ 

>= ร้อยละ 50  /  นายนพพร  

สมจิตต์ 

40 
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ลำดับ   ตัวช้ีวัด 
กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

เกณฑ์/
เป้าหมาย 

การประเมินผล  
ปีงบประมาณ 2566 

ผู้รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 

หน้า ระยะ 1 ปี 
(ปีงบฯ 
2566) 

ประเมิน
เฉพาะ
จังหวัด 

ประเมิน 
คปสอ. 

กำหนด
เป็น 

MOU 
คปสอ. 

10 ร้อยละของ
อำเภอ ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน
การดำเนินงาน
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่นระดับ
อำเภอ 

ส่งเสริม
สุขภาพ 

>= ร้อยละ 50  /  นายนพพร  

สมจิตต์ 

42 

11 ประชาชนอายุ 
15 ปีขึ้นไป มี
ความรอบรู้ด้าน
สุขภาพ 

ส่งเสริม
สุขภาพ 

>= ร้อยละ 70   / นายวิชา 
สันติภาพถาวร 

44 

12 จำนวนคน
ลงทะเบียน
กิจกรรมก้าวท้า
ใจ season 5 

ส่งเสริม
สุขภาพ 

>= ร้อยละ 60  /  นายวิชา 
สันติภาพถาวร 

47 

13 ประชาชนวัย
ทำงานอายุ    
25 - 59 ปี มี
พฤติกรรมที่พ่ึง
ประสงค์ 

ส่งเสริม
สุขภาพ 

>= ร้อยละ 46  /  นายวิชา 
สันติภาพถาวร 

50 

14 ประชาชนวัย
ทำงานอายุ 18 
- 59 ปี มีดัชนี
มวลกายปกติ 

ส่งเสริม
สุขภาพ 

>= ร้อยละ 52  /  นายวิชา 
สันติภาพถาวร 

54 
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ลำดับ   ตัวช้ีวัด 
กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

เกณฑ์/
เป้าหมาย 

การประเมินผล  
ปีงบประมาณ 2566 

ผู้รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 

หน้า ระยะ 1 ปี 
(ปีงบฯ 
2566) 

ประเมิน
เฉพาะ
จังหวัด 

ประเมิน 
คปสอ. 

กำหนด
เป็น 

MOU 
คปสอ. 

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

ส่งเสริม
สุขภาพ 

>= ร้อยละ 98  /  นางสาวปวีณ์กร 
จินรัตน์ 

57 

16 ร้อยละของ
ผู้สูงอายุมีแผน
ส่งเสริมสุขภาพ
ดี (Wellness 
Plan) 

ส่งเสริม
สุขภาพ 

>= ร้อยละ 50   / นางสาวปวีณ์กร 
จินรัตน์ 

61 

17 ระดับ
ความสำเร็จใน
การจัดตั้งคลินิก
ผู้สูงอายุ ใน
โรงพยาบาล 

  - ระดับ M2 
ขึ้นไป ผ่าน
เกณฑ์คุณภาพ 

  - ระดับต่ำกว่า 
M2 ผ่าน
ระดับพ้ืนฐาน 

 

 

ส่งเสริม
สุขภาพ 

>= ร้อยละ 
100 

  / นางสาวปวีณ์กร 
จินรัตน์ 

65 
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ลำดับ   ตัวช้ีวัด 
กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

เกณฑ์/
เป้าหมาย 

การประเมินผล  
ปีงบประมาณ 2566 

ผู้รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 

หน้า ระยะ 1 ปี 
(ปีงบฯ 
2566) 

ประเมิน
เฉพาะ
จังหวัด 

ประเมิน 
คปสอ. 

กำหนด
เป็น 

MOU 
คปสอ. 

18 ร้อยละของ
ผู้สูงอายุที่ผ่าน
การคัดกรอง 
พบว่าเสี่ยงต่อ
การเกิดภาวะ
สมองเสื่อมหรือ
ภาวะหกล้ม
และได้รับการ
ดูแลรักษาใน
คลินิกผู้สูงอายุ 

ส่งเสริม
สุขภาพ 

  /  นางสาวปวีณ์กร 
จินรัตน์ 

69 

 1) ร้อยละของ
ผู้สูงอายุที่ผ่าน
การคัดกรอง 
พบว่าเสี่ยงต่อ
การเกิดภาวะ
สมองเสื่อมและ
ได้รับการดูแล
รักษาในคลินิก
ผู้สูงอายุ 

 >= ร้อยละ 30      

 2) ร้อยละของ
ผู้สูงอายุที่ผ่าน
การคัดกรอง 
พบว่าเสี่ยงต่อ
การเกิดภาวะ
หกล้มและได้รับ
การดูแลรักษา
ในคลินิก

 >= ร้อยละ 30      
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ลำดับ   ตัวช้ีวัด 
กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

เกณฑ์/
เป้าหมาย 

การประเมินผล  
ปีงบประมาณ 2566 

ผู้รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 

หน้า ระยะ 1 ปี 
(ปีงบฯ 
2566) 

ประเมิน
เฉพาะ
จังหวัด 

ประเมิน 
คปสอ. 

กำหนด
เป็น 

MOU 
คปสอ. 

ผู้สูงอายุ 

19 อัตราตายทารก
แรกเกิดอายุ
น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 28 วัน 

ส่งเสริม
สุขภาพ 

< 3.6 : 1000 
ทารกเกิดมีชีพ 

 /  นางมานิตา 
เสรีย์ประเสริฐ 

73 

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

ประคองอย่างมี
คุณภาพ 

ส่งเสริม
สุขภาพ 

≥ ร้อยละ 55  /  นางอมรรัตน์ 
ฤทธิ์ทอง 

75 

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

ส่งเสริม
สุขภาพ 

≥ ร้อยละ 75  /  นางอมรรัตน์ 
ฤทธิ์ทอง 

81 
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ลำดับ   ตัวช้ีวัด 
กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

เกณฑ์/
เป้าหมาย 

การประเมินผล  
ปีงบประมาณ 2566 

ผู้รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 

หน้า ระยะ 1 ปี 
(ปีงบฯ 
2566) 

ประเมิน
เฉพาะ
จังหวัด 

ประเมิน 
คปสอ. 

กำหนด
เป็น 

MOU 
คปสอ. 

22 ร้อยละการคัด
กรองต้อกระจก
ในผู้สูงอายุ 
(โดย อสม.) 

ส่งเสริม
สุขภาพ 

≥ ร้อยละ 85  /  นางอมรรัตน์ 
ฤทธิ์ทอง 

86 

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

ส่งเสริม
สุขภาพ 

≥ ร้อยละ 85  /  นางอมรรัตน์ 
ฤทธิ์ทอง 

89 
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รายละเอียดประกอบตัวชี้วัดปีงบประมาณ 2566 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

รหัสตัวช้ีวัด 0501 
ชื่อตัวชี้วัด อัตราส่วนการตายมารดาไทยไม่เกิน 17 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน 
กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 

ความเชื่อมโยง
ตัวช้ีวัด 

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

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

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

(  / )  ระดับจังหวัด         (  / )ระดับอำเภอ 

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

เกณฑ์เป้าหมาย ปีงบประมาณ 
2566 

ปีงบประมา
ณ 2567 

ปีงบประมาณ
2568 

ปีงบประมาณ 
2569 

ปีงบประมาณ 
2570 

ไม่เกิน17ต่อ
การเกิดมีชีพ
แสนคน 

ไม่เกิน17ต่อ
การเกิดมีชีพ
แสนคน 

ไม่เกิน17ต่อ
การเกิดมีชีพ

แสนคน 

ไม่เกิน17ต่อ
การเกิดมีชีพ

แสนคน 

ไม่เกิน17ต่อ
การเกิดมีชีพ

แสนคน 
 

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

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

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

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

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

ไตรมาส 1, 2, 3 และ 4 

เกณฑ์การประเมิน:ปี 2566 
 

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

การเกิดมีชีพแสนคน 
ไม่เกิน 17 ต่อ 

การเกิดมีชีพแสนคน 
ไม่เกิน 17 ต่อ 

การเกิดมีชีพแสนคน 
ไม่เกิน 17 ต่อ 
การเกิดมีชีพแสนคน 

วิธีการประเมินผล เปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับค่าเป้าหมาย  
เอกสารสนับสนุน - แบบรายงานการตายมารดา CE62หรือแบบรายงาน ก1, หรือแบบสอบสวนการตาย

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

รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน 

Baseline หน่วยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปี งบประมาณ พ.ศ. 

2561 2562 2563 2564 2565    
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อัตราส่วน
การตาย
มารดา 

อัตราส่วนการ
ตายต่อการเกิด
มีชีพแสนราย 

0 25.17 0 0 31.20    225.17 

ผู้ให้ข้อมูลทาง
วิชาการ/ผู้ประสาน
ตัวช้ีวัด 

นางนารถอนงค์ ประดับทรัพย์ 
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 

หน่วยงาน
ประมวลผลและ
จัดทำข้อมูล  

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
วิธีการให้คะแนน อัตราส่วนการตายมารดาไทยไม่เกิน 17ต่อการเกิดมีชีพแสนคน  เท่ากับ  5  คะแนน 

อัตราส่วนการตายมารดาไทยมากกว่า 17ต่อการเกิดมีชีพแสนคน  เท่ากับ  0  คะแนน 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ชื่อ – สกุลนางนารถอนงค์ ประดับ

ทรัพย์ 
โทรศัพท์ที่ท่างาน :   074   613127  ต่อ 310 

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

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

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

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(รอง นพ.สสจ.) 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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

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

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

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

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

๒) หญิงไทยตั้งครรภ์ที่คลอดที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบที่มาใช้บริการคลอด 

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

 

วัตถุประสงค์ 1.เพ่ือค้นหาและให้การดูแลรักษาโรคหรือความผิดปกติที่มีมาก่อนการตั้งครรภ์ ซึ่ง
อาจจะมีผลกระทบต่อการตั้งครรภ์ 

2.เพ่ือค้นหาความพิการแต่กำเนิดของทารกในครรภ  
3.เพ่ือป้องกัน ค้นหา หรือให้การดูแลรักษาภาวะแทรกซ้อนในมารดาหรือ ทารกท่ี

เกิดข้ึนจากการตั้งครรภ์ 
4. เพื่อให้ความรู้และคำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตขณะตั้งครรภ์และการดูแลรักษา

ปัญหาต่างๆทางด้านร่างกายและจิตใจที่อาจเกิดขึ้นขณะตั้งครรภ์ 
5. เพื่อเตรียมความพร้อมด้านร่างกาย จิตใจและอารมณ์ในการเป็น บิดา-มารดาที่

สมบูรณ์ 
 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย หญิงไทยทุกรายที่คลอดในเขตรับผิดชอบ 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล บันทึกข้อมูลในโปรแกรมของสถานบริการสู่ ฐานข้อมูล 43 แฟ้มระบบรายงาน จาก 

HDC 
แหล่งข้อมูล คลินิกฝากครรภ์ และห้องคลอดโรงพยาบาลทุกแห่งและส่งออกข้อมูลตามโครงสร้าง

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

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

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

สูตรคำนวณตัวชี้วัด (A/B) x 100 
เกณฑ์การประเมิน 
ปี 2566 

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

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

Baseline 
data 

หน่วยวัด 
ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 2564 2565 

ร้อยละของ
หญิงตั้งครรภ์

ร้อยละ 66.65 76.25 79.28 84.77 86.32 
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ได้รับการฝาก
ครรภ์ครบ 5 
ครั้งตาม
เกณฑ์ 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

นางนารถอนงค์ ประดับทรัพย์ 
ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 

หน่วยงานประมวลผล
และจัดทำข้อมูล 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
วิธีการให้คะแนน ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน 5 หน่วยต่อ 1 คะแนน 

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

 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ชื่อ – สกุล :นางนารถอนงค์  ประดับ
ทรัพย์ 

โทรศัพท์ที่ท่างาน :  074 613 127 ต่อ 310 

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

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

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(รอง นพ.สสจ.) 

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

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

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

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

- สูงดี หมายถึง เด็กท่ีมีความยาวหรือสวนสูงอยูในระดับสูงตามเกณฑขึ้นไป (สูงตาม

เกณฑคอนขางสูง หรือสูง) เมื่อเทียบกับกราฟการเจริญเติบโตความยาว/สวนสูงตาม

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

มากกว่าหรือเทากับ  

-1.5 SD ของความยาว/สวนสูงตามเกณฑอายุ                                     

- สมสวน หมายถึง เด็กท่ีมีน้ำหนักอยูในระดับสมสวน เมื่อเทียบกับกราฟการ

เจริญเติบโตน้ำหนักตามเกณฑความยาว/สวนสูง กรมอนามัย ชุดใหม ป พ.ศ. 2558 

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

เกณฑความยาว 

/สวนสูง                                                                                                  

- สูงดีสมสวน หมายถึง เด็กท่ีมีความยาวหรือสวนสูงอยูในระดับสูงตามเกณฑขึ้นไป

และมีน้ำหนักอยูในระดับสมสวน (ในคนเดียวกัน)                                                                     

- สวนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปหมายถึง คาเฉลี่ยของสวนสูงในเด็กชาย และเด็กหญิงที่อายุ 

5 ปเต็ม ถึง 5 ป 11 เดือน 29 วัน                                                                                      

- 1,000 วันแรกของชีวิต หมายถึง ตั้งแตเริ่มปฏิสนธิในครรภมารดา จนถึงอายุ2 ป          



-17- 
 

- มหัศจรรย 1,000 วันแรกของชีวิต หมายถึง การสงเสริมโภชนาการ (อาหารหญิงตั้ง

ครรภ อาหารหญิงใหนมบุตร นมแม และอาหารเด็กอายุ 6 เดือน – 5 ป รวมทั้งการ

เสริมสารอาหารที่สําคัญในรูปของยา ไดแก ธาตุเหล็ก ไอโอดีน และกรดโฟลิก 

สําหรับหญิงตั้งครรภและหญิง หลังคลอดที่ให นมแม ๖ เดือน ยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก

สําหรับเด็กอายุ ๖ เดือน ถึง ๕ ป) รวมกับการบูรณาการงานสุขภาพอ่ืนๆ เชนสุขภาพ 

ชองปาก กิจกรรมทางกาย การนอน สุขาภิบาลอาหารและน้ำ                                  

- ตําบลมหัศจรรย 1,000 วันแรกของชีวิต หมายถึง ตําบลที่มีประเด็นการขับเคลื่อน      

การดําเนินงานมหัศจรรย 1,000 วันแรกของชีวิต 4 ประเด็น ดังนี้                            

1) ชุมชน ทองถิ่น ภาคีเครือขาย รวมลงทุนและเปนเจาของในการดูแลหญิงตั้งครรภ

หญิงใหนมบุตร และเด็กอายุ 0 - 2 ป โดยมีสวนรวมในการสงเสริมโภชนาการ

พัฒนาการ       

สุขภาพชองปาก กิจกรรมทางกาน และการนอน                                                

2) ดําเนินงานผานกลไกที่มีอยูในพ้ืนที่และครบถวนทุกกิจกรรมสําคัญ                        

3) ดูแลการใหบริการคุณภาพมาตรฐานในงาน ANC และ WCC                               

4) ครอบคลุมกลุมเปาหมายทุกคนในตําบล                                                             

- ตําบลมหัศจรรย 1,000 วันแรกของชีวิต หมายถึง ตําบลที่ผานเกณฑประเมินตําบล

มหัศจรรย 1,000 วันแรกของชีวิต ของกรมอนามัย 

เกณฑ์เป้าหมาย :รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป สูงดีสมสวนและสวนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี 

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

 

ปีงบประมาณ 
2566 

ปีงบประมาณ 
2567 

ปีงบประมาณ 
2568 

ปีงบประมาณ 
2569 

ปีงบประมาณ 
   2570 

62 64 66 66      66 
ปีงบประมาณ 

2566 
ปีงบประมาณ 

2567 
ปีงบประมาณ 

2568 
ปีงบประมาณ 

2569 
ปีงบประมาณ 
    2570 

  เด็กชาย113ซม. 
เด็กหญิง 112 

ซม. 

เด็กชาย113ซม. 
เด็กหญิง 112 

ซม. 

เด็กชาย113ซม. 
เด็กหญิง 112 ซม. 

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

วิธีการจัดเก็บข้อมูล โรงพยาบาลสงเสริสุขภาพตําบล และ PCU ของโรงพยาบาล นําขอมูลนหนัก ความ

ยาว/ 

สวนสูง ของเด็กที่เปนปจจุบัน จากหมูบาน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนระดับอนุบาล 

และสถานบริการสาธารณสุข (คลินิกสุขภาพเด็กดี) ซึ่งไมรวมการมารับบริการในกรณี

เจ็บปวยบันทึกในโปรแกรมหลักของสถานบริการ เชน JHCIS, HOSxP PCU เปนตน 

และสงออกขอมูลตามโครงสรางระบบฐานขอมูล 43 แฟม โดยบันทึกขอมูลน้ำหนัก 

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

วนสูง 90.5 เซนติเมตร 

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

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

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

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

สูง 
ทั้งหมด 

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

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

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

สูงดีสมส่วน 
เด็กอายุ  0 - 5 ปี         

สูงดีสมส่วน 
เด็กอายุ  0 - 5 ปี         

สูงดีสมส่วน 
เด็กอายุ  0 - 5 ปี       

สูงดีสมส่วน 
64 65 63.5 66 

เด็กอายุ 5 ปี 11 เดือน 29 
วัน ส่วนสูงเฉลี่ย 

เด็กอายุ 5 ปี 11 เดือน 29 
วัน ส่วนสูงเฉลี่ย 

เด็กอายุ 5 ปี 11 เดือน 29 
วัน ส่วนสูงเฉลี่ย 

เด็กอายุ 5 ปี 11 เดือน 
29 วัน ส่วนสูงเฉลี่ย 

เด็กชาย113 ซม. 
เด็กหญิง 112 ซม. 

เด็กชาย113 ซม. 
เด็กหญิง 112 ซม. 

เด็กชาย113 ซม. 
เด็กหญิง 112 ซม. 

เด็กชาย113 ซม.
เด็กหญิง 112 ซม. 

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

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

รายละเอียด 
ข้อมูลพื้นฐาน 
 

 

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

เด็กอายุ 0 - 5 ปี      
สูงดีสมส่วน    

ร้อยละ 49.00 55.57 63.69  63.52 66.58 

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

เด็กอายุ  5 ปี      
ส่วนสูงเฉลี่ย
เด็กชาย113ซม. 
เด็กหญิง 112 ซม.    

ร้อยละ ชายสูง 
110.33 
ซม.   
หญิงสูง 
109.41 
ซม. 

ชายสูง
110.52  
ซม. หญิง
สูง 
109.45 
ซม. 

ชายสูง 
108.87 
ซม. 
หญิงสูง 
108.35 
ซม. 

ชายสูง 
108.11 
ซม. 
หญิงสูง 
107.47 
ซม. 

ชายสูง 
109.22 
ซม.   
หญิงสูง 
109.15 
ซม.  

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

นางมานิตา    เสรีประเสริฐ       ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ                                             
 

หน่วยงานประมวลผล 
และจัดทำข้อมูล 

 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

คะแนนเต็ม คะแนนเต็ม 5 คะแนน  
วิธีการให้คะแนน หลักเกณฑ์การให้คะแนน 5 คะแนน ผ่านเกณฑ์อย่างน้อยร้อยละ  66 

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

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

 

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

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

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

mailto:manita18wan@gmail.com
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(หัวหน้ากลุ่มงาน) 311  
โทรศัพท์มือถือ : 081 - 897 0891    E-mail : 

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

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

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

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

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

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

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

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

เกณฑ์เป้าหมาย 

 

ปีงบประมาณ 
2566 

ปีงบประมาณ 
2567 

ปีงบประมาณ 
2568 

ปีงบประมาณ 
2569 

ปีงบประมาณ 
2570 

86 86 86 88 88 

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

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

โปรแกรมหลักของสถานบริการฯ เช่น JHCIS HosXP PCU เป็นต้น และส่งออกข้อมูล

ตามโครงสร้างมาตรฐาน 43 แฟ้ม 

2. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ในระบบ Health 

Data Center (HDC SERVICE) กระทรวงสาธารณสุข วิเคราะห์และจัดทำสรุปรายงาน

และประเมินผลตามเกณฑ์เป้าหมายในแต่ละรอบของพ้ืนที่  

3. ศูนย์อนามัยและสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ  วิเคราะห์ข้อมูลสรุปรายงานและ
ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

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

กรองพัฒนาการโดยใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) ครั้งแรก
มีพัฒนาการสมวัยรวมกับการติดตามเด็กสงสัยพัฒนาการล่าช้าภายใน 30 วัน มี
พัฒนาการสมวัย  

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

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

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

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

เอกสารสนับสนุน 1.สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก  
2.คู่มือนักส่งเสริมพัฒนาการเด็กหลักสูตรเร่งรัด ประจำโรงพยาบาล  
3.คู่มือ DSPM (ฉบับปรับปรุง เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์และ QR Code เชื่อมคลิปวีดีโอ) 
และ คู่มือ DSPM ฉบับพ่อแม่ (ครอบครัว) (เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์) 
4.คู่มือมิสนมแม่  
5.คู่มือเฝ้าระวังการควบคุมการส่งเสริมการตลาด อาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก 
คู่มือคลินิกเด็กดีคุณภาพ 
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รายละเอียด 
ข้อมูลพื้นฐาน 
 

 

Baseline data หน่วย
วัด 

ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 2564 2565 

เด็กอายุ 9 , 18  , 30  , 
42  และ60 เดือนทุก
คน ได้รับการตรวจคัด
กรองพัฒนาการโดยใช้
คู่มือเฝ้าระวังและ
ส่งเสรมิพัฒนาการเด็ก
ปฐมวยั ครั้งที่1 และ
ครั้งที2่ หลงัติดตาม
พัฒนาการสงสยัล่าช้า 
มีพัฒนาการสมวัย 

ร้อยละ 96.98 95.95 91.30 90.47 92.41 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

นางมานิตา    เสรีประเสริฐ       ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ                                             
 

หน่วยงานประมวลผล 
และจัดทำข้อมูล 

 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

คะแนนเต็ม คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
วิธีการให้คะแนน หลักเกณฑ์การให้คะแนน  ต้องผ่านเกณฑ์อย่างน้อยร้อยละ 86 

ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน 1 หน่วยต่อ 1 คะแนน 
ร้อยละ           71 เท่ากับ 1 คะแนน 
ร้อยละ     76 เท่ากับ 2 คะแนน  
ร้อยละ      81 เท่ากับ 3 คะแนน 
ร้อยละ        86 เท่ากับ 4 คะแนน 
ร้อยละ   91 เท่ากับ 5 คะแนน 

 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ชื่อ – สกุล :   นาง มานิตา   เสรีประเสริฐ โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 311  
โทรศัพท์มือถือ :   080 - 9191582 E-mail : manita18wan@gmail.com 

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

ชื่อ – สกุล :   นายสมคิด    ฤทธิศักดิ์ โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 311  
โทรศัพท์มือถือ : 081 - 897 0891    E-mail : somkid112510@hotmail.com 

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(รอง นพ.สสจ.) 

ชื่อ – สกุล : นายสุนทร  คงทองสังข์ โทรศัพท์ที่ทำงาน: 074613127 
โทรศัพท์มือถือ :  0813689252 E-mail :  

 
 

 

mailto:manita18wan@gmail.com
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รหัสตัวช้ีวัด 0505 
ชื่อตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของเด็กอายุ 0-5 ปี ตามช่วงอายุ 9 , 18  , 30  42  60  เดือนทุกคนมี

พัฒนาการสมวัย ร้อยละ 86 
2.1 รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป ไดรับการคัดกรองพัฒนาการ ร้อยละ  90 
2.2 เด็กอายุ 0-5 ป ที่ไดรับการคัดกรองพัฒนาการ พบสงสัยลาชา  ร้อยละ 20 
2.3 เด็กอายุ 0-5 ป ที่มีพัฒนาการสงสัยลาชาไดรับการติดตาม  ร้อยละ 90 
2.4 เด็กพัฒนาการลาชาไดรับการกระตนุพัฒนาการดวยTEDA4I  ร้อยละ 70 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงาน ส่งเสริมสุขภาพ 
ความเชื่อมโยงตัวชี้วัด ( /  ) ยุทธศาสตร์ 20 ปี กสธ.  

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

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

แผนที่ 1.การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย(ด้านสุขภาพ) 
โครงการที่ 2.โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 
ระดับการประเมินผล ( /  ) ระดับจังหวัด  ( /  ) ระดับอำเภอ 
คำนิยามตัวช้ีวัด เด็กปฐมวัย หมายถึง เด็กแรกเกิด จนถึงอายุ 5 ป 11 เดือน 29 วัน 

- พัฒนาการสมวัย หมายถึง เด็กทุกคนไดรับตรวจคัดกรองพัฒนาการโดยใชคูมือเฝาระวัง 
และสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) แลวผลการตรวจคัดกรอง ผานครบ 5 ดาน 
ในการตรวจคัดกรองพัฒนาการครั้งแรก รวมกับเด็กท่ีพบพัฒนาการสงสัยลาชาและไดรับ
การติดตามใหไดรับการกระตุนพัฒนาการ และประเมินซ้ำแลวผลการประเมิน ผานครบ 
5 ดาน ภายใน 30 วัน (1B260) 
คํานิยามเพ่ิมเติม 
• การคัดกรองพัฒนาการ หมายถึง ความครอบคลุมของการคัดกรองเด็กอายุ 9, 18, 30, 
42 และ 60 เดือน ณ ชวงเวลาที่มีการคัดกรองโดยเปนเด็กในพ้ืนที่ (Type1: มีชื่ออยูใน
ทะเบียนบาน ตัวอยูจริงและ Type3 : ที่อาศัยอยูในเขต แตทะเบียนบานอยนูอกเขต) 
• พัฒนาการสงสัยลาชา หมายถึง เด็กท่ีไดรับตรวจคัดกรองพัฒนาการโดยใชคูมือเฝาระวัง
และสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) และ ผลการตรวจคัดกรองพัฒนาการตาม
อายุของเด็กในการประเมินพัฒนาการครั้งแรกผานไมครบ 5 ดาน ทั้งเด็กที่ตองแนะนําให
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พอแม ผูปกครอง สงเสริมพัฒนาการตามวัยภายใน 30 วัน (1B261) รวมกับรายละเอียด
ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำ ปีงบประมาณ 2564 หน้า :: 12 
เด็กท่ีสงสัยลาชาสงตอทันที (1B262 : เด็กที่พัฒนาการลาชา/ความผิดปกติอยางชัดเจน) 
• พัฒนาการสงสัยลาชาไดรับการติดตาม หมายถึง เด็กท่ีไดรับการตรวจคัดกรอง 
พัฒนาการตามอายุของเด็กในการประเมินพัฒนาการครั้งแรกผานไมครบ 5 ดานเฉพาะ
กลมุที่แนะนําใหพอแม ผูปกครอง สงเสริมพัฒนาการตามวัยภายใน 30 วัน 
(1B261) แลวติดตามกลับมาประเมินคัดกรองพัฒนาการครั้งที่ 2 
• เด็กพัฒนาการลาชา หมายถึง เด็กท่ีไดรับตรวจคัดกรองพัฒนาการโดยใชคูมือเฝาระวัง 
และสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย(DSPM)แลวผลการตรวจคัดกรองไมผานครบ 5 ดาน       
ในการตรวจคัดกรองพัฒนาการครั้งแรกและครั้งที่ 2 (1B202, 1B212, 1B222, 
1B232, 1B242) 

เกณฑ์เป้าหมาย ตัวช้ีวัด  
1.1คัดกรองพัฒนาการ
เด็ก 
1.2 เด็กสงสัยล่าช้า 
1.3 ติดตามกระตุ้น
พัฒนาการเด็กภายใน 1 
เดือน 
1.4เด็กล่าช้ากระตุ้นด้วย
TEDA4I 

 

ปีงบประมาณ 
2566 

ปีงบประมาณ 
2567 

ปีงบประมาณ 
2568 

ปีงบประมาณ 
2569 

ปีงบประมาณ 
   2570 

2.1)    90 90 90 90 90 
2.2)    20 20 20 20 20 
2.3)    90 90 90 90 90 
2.4)    70 70 70 70 70 

วัตถุประสงค์ 1. สงเสริมใหเด็กเจริญเติบโต พัฒนาการสมวัย พรอมเรียนรู ตามชวงวัย 
2. พัฒนาระบบบริการตามมาตรฐานอนามัยแมและเด็กคุณภาพของหนวยบริการทุก
ระดับ 
3. สงเสริมใหประชาชนมีความตระหนักรู เรื่องการเลี้ยงดูเด็กอยางมีคุณภาพ 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ด็กไทยอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ทุกคนที่อยูอาศัยในพื้นท่ีรับผิดชอบ (Type1 ม ี
ชื่ออยูในทะเบียนบาน ตัวอยูจริงและType3 ที่อาศัยอยูในเขต แตทะเบียนบานอยูนอก
เขต) 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล  1. สถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ นําขอมูลการการประเมินพัฒนาการเด็ก บันทึกใน 

 โปรแกรมหลักของสถานบริการฯ เชน JHCIS HosXP PCU เปนตน และสงออกขอมู

ลตามโครงสรางมาตรฐาน 43 แฟม 

2. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล ในระบบ HealthData 

Center (HDC SERVICE) กระทรวงสาธารณสุข วิเคราะหและจัดทําสรุปรายงานและ

ประเมินผลตามเกณฑเปาหมายในแตละรอบของพ้ืนที่ 
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แหล่งข้อมูล สถานบริการสาธารณสุขทุกแหง /สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
รายการข้อมูล 1 
1.1คัดกรองพัฒนาการ 

A = จำนวนเด็กกลุ่มอายุ  9  ,  18  ,  30  , 42 และ 60 เดือนทุกคน ได้รับการตรวจคัด
กรองพัฒนาการโดยใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM)  

รายการข้อมูล 2         
คัดกรองพัฒนาการ 

B =  จำนวนเด็กอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ทั้งหมดในช่วงเวลาที่กำหนด  

รายการข้อมูล 1  
1.2 เด็กสงสัยพัฒนาการ
ล่าช้า 

A = จำนวนเด็กกลุ่มอายุ  9  ,  18  ,  30  , 42 และ 60 เดือนทุกคน ได้รับการตรวจคัด
กรองพัฒนาการโดยใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) และพบ
สงสัยพัฒนาการล่าช้า 

รายการข้อมูล 2 
 เด็กสงสัยพัฒนาการ
ล่าช้า 

B =  จำนวนเด็กอาย ุ9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ทั้งหมดในชว่งเวลาที่กำหนดที่ได้รับ
การคัดกรองพัฒนาการ 

รายการข้อมูล 1 
 1.3 ติดตามเด็กสงสัย
พัฒนาการล่าช้าภายใน 
30 วัน 

A = จำนวนเด็กกลุ่มอายุ 9 ,  18  ,  30  , 42 และ 60 เดือนทุกคน ได้รับการตรวจ  คัด
กรองพัฒนาการโดยใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) ครั้งแรก
มีพัฒนาการสมวัยรวมกับการติดตามเด็กสงสัยพัฒนาการล่าช้าภายใน 30 วัน มี
พัฒนาการสมวัย  

รายการข้อมูล 2 
ติดตามเด็กสงสัย
พัฒนาการล่าช้าภายใน 
30 วัน 

B = จำนวนเด็กอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ทั้งหมดในช่วงเวลาที่กำหนดได้รับการ
คัดกรองพัฒนาการเด็ก 

รายการข้อมูล 1       
1.4 เด็กล่าช้าส่งต่อ
กระตุ้นด้วยTEDA4I 

A = จำนวนเด็กกลุ่มอายุ   9 ,  18 ,  30  , 42  และ 60  เดือนทุกคน ได้รับการตรวจคัด
กรองพัฒนาการโดยใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM)  และพบ
สงสัยพัฒนาการล่าช้า ในครั้งแรกและได้รับการติดตามส่งเสริมพัฒนาการภายใน 30 วัน 
มีพัฒนาการไม่ดีขึ้น ไม่สมวัย ส่งต่อกระตุ้นด้วยTEDA4I 

รายการข้อมูล 2        
เด็กล่าช้าส่งต่อกระตุ้น
ด้วยTEDA4I 

B = จำนวนเด็กกลุ่มอายุ   9 , 18  , 30  , 42 และ 60  เดือนทุกคนได้รับการตรวจคัด
กรองพัฒนาการโดยใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) แล้วพบ
สงสัยล่าช้าครั้งท่ี 2 ทั้งหมด ที่ติดตามได้ 

สูตรคำนวณตัวชี้วัด  (A/B)  x 100  
ระยะเวลาประเมินผล  ทุก  1  เดือน 



-28- 
 

เกณฑ์การประเมิน : ปี 2566 : 
 

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

90 90 90 90 
เด็กสงสัยพัฒนาการล่าช้า เด็กสงสัยพัฒนาการล่าช้า เด็กสงสัยพัฒนาการล่าช้า เด็กสงสัยพัฒนาการ

ล่าช้า 
20 20 20 20 

ติดตามเด็กสงสัย
พัฒนาการล่าช้าภายใน 

30 วัน 

ติดตามเด็กสงสัย
พัฒนาการล่าช้าภายใน 30 

วัน 

ติดตามเด็กสงสัย
พัฒนาการล่าช้าภายใน 30 

วัน 

ติดตามเด็กสงสัย
พัฒนาการล่าช้าภายใน 

30 วัน 
90 90 90 90 

เด็กล่าช้าส่งต่อกระตุ้นด้วย
TEDA4I 

เด็กล่าช้าส่งต่อกระตุ้นด้วย
TEDA4I 

เด็กล่าช้าส่งต่อกระตุ้นด้วย
TEDA4I 

เด็กล่าช้าส่งต่อกระตุ้น
ด้วยTEDA4I 

55 60 65 70 

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

เอกสารสนับสนุน 1.สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก  
2.คู่มือนักส่งเสริมพัฒนาการเด็กหลักสูตรเร่งรัด ประจำโรงพยาบาล  
3.คู่มือ DSPM (ฉบับปรับปรุง เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์และ QR Code เชื่อมคลิปวีดีโอ) 
และ คู่มือ DSPM ฉบับพ่อแม่ (ครอบครัว) (เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์) 
4.คู่มือมิสนมแม่  
5.คู่มือเฝ้าระวังการควบคุมการส่งเสริมการตลาด อาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก 
คู่มือคลินิกเด็กดีคุณภาพ 

รายละเอียด 
ข้อมูลพื้นฐาน 
 

Baseline data หน่วย
วัด 

ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 2564 2565 

เด็กอายุ 9 , 18  , 30  
42  และ 60 เดือนทุก
คน ได้รับการตรวจคัด
กรองพัฒนาการโดยใช้
คู่มือเฝ้าระวังและ

ร้อยละ 96.10 
 
 

94.53 
 
 

94.27 
 
 

92.11 
 
 

94.33 
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ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย DSPM 
Baseline data หน่วย

วัด 
ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 2564 2565 

เด็กอายุ 9 , 18  , 30 
42 และ60 เดือนทุก
คนได้รับการตรวจคัด
กรองพัฒนาการโดยใช้
คู่มือเฝ้าระวังและ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย DSPMแล้วพบ
สงสัยพัฒนาการล่าช้า 

ร้อยละ 
 
 
 
 
 
 

29.54 28.37 27.64 23.67 24.03 

Baseline data หน่วย
วัด 

ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 2564 2565 

เด็กอายุ 9 , 18 , 30 , 
42  และ60 เดือนทุก
คน ได้รับการตรวจคัด
กรองพัฒนาการโดยใช้
คู่มือเฝ้าระวังและ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยแล้วพบสงสัย
พัฒนาการล่าช้า ใน
ครั้งแรกและได้รับการ
ติดตามส่งเสริม
พัฒนาการภายใน30
วัน 

ร้อยละ 96.10 94.28 94.17 95.36 94.27 

Baseline data หน่วย
วัด 

ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 2564 2565 

เด็กอายุ 9 , 18 , 30 , 42 และ
60 เดือนทุกคน ที่มีพัฒนาการ
ล่าช้าได้รับการกระตุ้น
พัฒนาการด้วยเครื่องมือ
มาตรฐาน TEDA4I         

ร้อย
ละ 

38.89 56.46 71.26 71.72 78.00 
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ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

นางมานิตา    เสรีประเสริฐ       ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ                                             
 

หน่วยงานประมวลผล 
และจัดทำข้อมูล 

 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

คะแนนเต็ม คะแนนเต็ม 20 คะแนน โดยแบ่งเป็นคะแนน 
2.1 คัดกรองพัฒนาการ 5 คะแนน     
2.2  เด็กสงสัยพัฒนาการล่าช้า 5 คะแนน             
2.3 ติดตามกระตุ้นพัฒนาการเด็กสงสัยล่าช้าภายใน 30 วัน  5  คะแนน                     
2.4 เด็กล่าช้าส่งต่อกระตุ้นTEDA4i  5 คะแนน 
หมายเหตุ*** มีการแปลงคะแนนจากตัวชี้วัดทั้งหมด20 คะแนนให้เหลือ 5 คะแนน  

วิธีการให้คะแนน 2.1 หลักเกณฑ์การให้คะแนนร้อยละเด็ก 0 -5 ปี คัดกรองพัฒนาการต้องผ่านเกณฑ์      
ร้อยละ 90 
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน  5  หน่วย 1 คะแนน 
ร้อยละ       75 เท่ากับ 1.0 คะแนน 
ร้อยละ 80 เท่ากับ 2.0 คะแนน 
ร้อยละ  85 เท่ากับ 3.0 คะแนน 
ร้อยละ      90 เท่ากับ 4.0 คะแนน 
ร้อยละ 95 เท่ากับ 5.0 คะแนน 

  
***2.2หลักเกณฑ์การให้คะแนนร้อยละเด็ก 0 -5 ปี พบเด็กพัฒนาการล่าช้า ต้องผ่าน
เกณฑ์ ร้อยละ 20 
***ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน  2  หน่วย 1 คะแนน 
ร้อยละ       16 เท่ากับ 1.0 คะแนน 
ร้อยละ 18 เท่ากับ 2.0 คะแนน 
ร้อยละ  20 เท่ากับ 3.0 คะแนน 
ร้อยละ      22 เท่ากับ 4.0 คะแนน 
ร้อยละ 24 เท่ากับ 5.0 คะแนน 

 
2.3หลักเกณฑ์การให้คะแนนร้อยละเด็ก 0 -5 ปี ติดตามกระตุ้นพัฒนาการเด็กท่ีสงสัย
ล่าช้า ภายใน 30 วัน ต้องผ่านเกณฑ์  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน  5  หน่วย 1 คะแนน 
ร้อยละ       75 เท่ากับ 1.0 คะแนน 
ร้อยละ 80 เท่ากับ 2.0 คะแนน 
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ร้อยละ  85 เท่ากับ 3.0 คะแนน 
ร้อยละ      90 เท่ากับ 4.0 คะแนน 
ร้อยละ 95 เท่ากับ 5.0 คะแนน 

2.4หลักเกณฑ์การให้คะแนนร้อยละเด็ก 0 -5 ปี กระตุ้นพัฒนาการเด็กที่ล่าช้าด้วย
TEDA4I ต้องผ่านเกณฑ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
ร้อยละ       50 เท่ากับ 1.0 คะแนน 
ร้อยละ 55 เท่ากับ 2.0 คะแนน 
ร้อยละ  60 เท่ากับ 3.0 คะแนน 
ร้อยละ      65 เท่ากับ 4.0 คะแนน 
ร้อยละ 70 เท่ากับ 5.0 คะแนน 

หมายเหตุ***เอาคะแนน 20 คะแนน มาหารด้วย 4 จะได้เป็น 5 คะแนน 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ชื่อ – สกุล :   นาง มานิตา   เสรีประเสริฐ โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 311  

โทรศัพท์มือถือ :   080 -9191582 E-mail : manita18wan@gmail.com 
ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

ชื่อ – สกุล :   นายสมคิด    ฤทธิศักดิ์ โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 311  
โทรศัพท์มือถือ : 081 - 897 0891    E-mail : somkid112510@hotmail.com 

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(รอง นพ.สสจ.) 

ชื่อ – สกุล นายสุนทร  คงทองสังข์ โทรศัพท์ที่ทำงาน :  074613127 
โทรศัพท์มือถือ : 0813689252 E-mail : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:manita18wan@gmail.com
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รหัสตัวช้ีวัด 0506 
ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของเด็กอายุ 6 – 14 ปี สูงดีสมส่วน 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
ความเชื่อมโยงตัวชี้วัด () ยุทธศาสตร์ 20 ปี กสธ.  

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

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

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

14 ปี 11 เดือน 29 วัน) 

สูงด ีหมายถึง เด็กท่ีมีส่วนสูงอยู่ในระดับสูงตามเกณฑ์ขึ้นไป เมื่อเทียบกับกราฟการ
เจริญเติบโตของกรมอนามัยชุดใหม่ ปี พ.ศ.2563   โดยมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ      
-1.5 S.D. ของส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ 

สมส่วน หมายถึง เด็กท่ีมีน้ำหนักอยู่ในระดับสมส่วน เมื่อเทียบกับกราฟการ
เจริญเติบโตของกรมอนามัย ชุดใหม่ ปี พ.ศ.2563 โดยมีค่าระหว่าง +1.5 S.D.       
ถึง -1.5 S.D. ของน้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง 

สูงดีสมส่วน หมายถึง เด็กท่ีมีส่วนสูงอยู่ในระดับสูงตามเกณฑ์ขึ้นไป และมีน้ำหนัก
อยู่ในระดับสมส่วน (ในคนเดียวกัน) 

ภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน หมายถึง น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง > + 2 S.D. ขึ้นไป 

ภาวะผอม หมายถึง น้ำหนักของเด็กเมื่อเทียบกับเกณฑ์ส่วนสูงเดียวกัน โดยมีค่า ต่ำ
กว่า - 2 S.D. แสดงว่าเด็กมีน้ำหนักน้อยกว่าเด็กท่ีมีส่วนสูงเดียวกัน 

ภาวะเตี้ย หมายถึง ส่วนสูงของเด็กเมื่อเทียบกับเกณฑ์อายุเดียวกัน โดยมีค่าต่ำกว่า - 
2 S.D. 

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

เกณฑ์เป้าหมาย ปีงบประมาณ  ปีงบประมาณ  ปีงบประมาณ  ปีงบประมาณ  ปีงบประมาณ  
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เด็กสูงดีสมส่วน 
เด็กเริ่มอ้วนและอ้วน 
เด็กที่มีภาวะผอม 
เด็กที่มีภาวะเตี้ย 

 

2566 2567 2568 2569 2570 
ร้อยละ 57 ร้อยละ 60    

ไม่เกินร้อยละ 10 ไม่เกินร้อยละ 10    
ไม่เกินร้อยละ 5 ไม่เกินร้อยละ 5    
ไม่เกินร้อยละ 5 ไม่เกินร้อยละ 5    

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

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

น้ำหนัก วัดส่วนสูงเด็กวัยเรียน บันทึกในโปรแกรมหลักของสถานบริการฯ เช่น JHCIS 
HosXP PCU เป็นต้น   

แหล่งข้อมูล ระบบรายงาน HDC กองยุทธศาสตร์และแผนงาน และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 
ข้อมูลจากแฟ้ม Nutrition (ไม่รวมเด็กป่วยที่มารับบริการ) 

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

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

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

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

ภาคเรียนที่ 2 (ปีการศึกษา 2565) 

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

      สว่นกลางจะตัดข้อมูลรายงาน ณ วันที่ 15 มี.ค. 

ภาคเรียนที่ 1 (ปีการศึกษา 2566) 

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

      สว่นกลางจะตัดข้อมูลรายงาน ณ วันที่ 15 ส.ค. 
เกณฑ์การประเมิน 
ปีงบประมาณ 2566 

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

วิธีการประเมินผล  1. จังหวัดมีการดำเนินงาน ดังนี้ 
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      1.1 จัดตั้งคณะทำงานระดับจังหวัด โดยมี PM ระดับจังหวัดและระดับอำเภอ 
ขับเคลื่อนงานส่งเสริมและจัดการปัญหาสุขภาพเด็กวัยเรียนในพื้นที่ 
      1.2 จัดทำแผนปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรมเพ่ือขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริม
และจัดการปัญหาสุขภาพเด็กวัยเรียน เน้นการส่งเสริมให้เด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการ (อ้วน ผอม เตี้ย) โดยติดตาม ควบคุม 
กำกับและประเมินผลเป็นรายเดือน รวมทั้งส่งเสริมให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์
ในภาพรวม 
          - เน้นเด็กที่มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน ได้รับการคัดกรองความเสี่ยงและจัดการ
แก้ไขปัญหาทุกคน 
          - ผลักดันและพัฒนาให้มีโรงเรียนต้นแบบด้านโภชนาการ กิจกรรมทางกาย และ
ทันตสุขภาพ ฯลฯ ภายใต้ความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
          - พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายระดับพื้นท่ีเพ่ือส่งเสริมและจัดการปัญหาสุขภาพ
เด็กวัยเรียน เน้นการจัดการปัญหาภาวะทุพโภชนาการ (อ้วน ผอม เตี้ย)  
          - จัดกิจกรรมรณรงค์ ส่งเสริมความรอบรู้สุขภาพของเด็กวัยเรียน เพ่ือนำไปสู่
พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ด้านโภชนาการ กิจกรรมทางกาย ทันตสุขภาพ และ
สุขอนามัย เช่น ส่งเสริมการบริโภคไข่ ดื่มนมจืดในวันไข่โลก วันเด็กแห่งชาติ และวันดื่ม
นมโลก กระโดดโลดเต้นเล่นสนุก สายตา สุขภาพช่องปาก ฯลฯ 
      1.3 ติดตาม ควบคุม กำกับให้หน่วยงานในพ้ืนที่ รับผิดชอบรายงานข้อมูล
สถานการณ์ ภาวะโภชนาการในระบบรายงาน HDC ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
ใน Template ปีละ 2 ครั้ง พร้อมทั้งตรวจสอบคุณภาพของข้อมูลและให้มีความ
ครอบคลุมเพ่ิมข้ึน ดังนี้  
ภาคเรียนที่ 2 (ปีการศึกษา 2565) 
      พ้ืนที่ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง และลงข้อมูล เดือน ธ.ค. , ม.ค. , ก.พ.  
      ส่วนกลางจะตัดข้อมูลรายงาน ณ วันที่ 15 มี.ค. 
ภาคเรียนที่ 1 (ปีการศึกษา 2566) 
      พ้ืนที่ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง และลงข้อมูล เดือน พ.ค. , มิ.ย. , ก.ค.  
      ส่วนกลางจะตัดข้อมูลรายงาน ณ วันที่ 15 ส.ค. 
      1.4 รวบรวม สรุปและรายงานผลการดำเนินงานของจังหวัดส่งศูนย์อนามัยเขต 
ตามระยะเวลาที่กำหนด 

เอกสารสนับสนุน  
รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน 

Baseline 
data 

หน่วยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 
2561 2562 2563 2564 2565 

เด็กอายุ     ร้อยละ  59.29 60.17 56.06 61.03 



-35- 
 

6 – 14 ปี       
สูงดีสมส่วน 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

 

หน่วยงานประมวลผล 
และจัดทำข้อมูล 

 

คะแนนเต็ม คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
วิธีการให้คะแนน หลักเกณฑ์การให้คะแนน 

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

 

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

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

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

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(รอง นพ.สสจ.) 

ชื่อ – สกุล : นายสุนทร  คงทองสังข์  โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0 7461 3127   
โทรศัพท์มือถือ :    E-mail :  
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รหัสตัวช้ีวัด 0507 
ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับมาตรฐานสากล 

(GSHPS)   
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
ความเชื่อมโยงตัวชี้วัด () ยุทธศาสตร์ 20 ปี กสธ.  

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

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

แผนที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
โครงการที่ 1. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย 
ระดับการประเมินผล (   ) ระดับจังหวัด  (   ) ระดับอำเภอ 
คำนิยามตัวช้ีวัด โรงเรียน หมายถึง โรงเรียนระดับประถมศึกษาหรือโรงเรียนระดับประถมศึกษาขยาย

โอกาส  และโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา (มัธยมศึกษาตอนต้น ม.1 – ม.3 ) ทุกสังกัด 
โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับมาตรฐานสากล(GSHPS)    
หมายถึง โรงเรียนระดับประถมศึกษาหรือโรงเรียนระดับประถมศึกษาขยายโอกาส  และ
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา (มัธยมศึกษาตอนต้น ม.1 – ม.3 ) ทุกสังกัด ที่เข้ารับการ
ประเมินรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับมาตรฐานสากล(GSHPS) ตาม
องค์ประกอบ/ตัวชี้วัดที่กรมอนามัยกำหนด 

เกณฑ์เป้าหมาย 

 

ปีงบประมาณ  
2566 

ปีงบประมาณ  
2567 

ปีงบประมาณ  
2568 

ปีงบประมาณ  
2569 

ปีงบประมาณ  
2570 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 90    

วัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมให้เด็กวัยเรียนแข็งแรงและฉลาด อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีและมีความพร้อมใน
การเรียนรู้ 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย โรงเรียนระดับประถมศึกษาหรือโรงเรียนระดับประถมศึกษาขยายโอกาส  และโรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษา (มัธยมศึกษาตอนต้น ม.1 – ม.3 ) ทุกสังกัด 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล โรงเรียน/หน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่ทำการประเมินตามแบบประเมินโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ ระดับมาตรฐานสากล(GSHPS) กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข   
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แหล่งข้อมูล ข้อมูลจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ที่รายงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
รายการข้อมูล 1 A = จำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับมาตรฐานสากล 

(GSHPS)    
รายการข้อมูล 2 B = จำนวนโรงเรียนทั้งหมด ทุกสังกัด 
สูตรคำนวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล วิเคราะห์และสรุปผล ปีละ 1 ครั้ง โดยจัดเก็บข้อมูลรวมสะสมในระยะเวลา 3 ปี 
เกณฑ์การประเมิน 
ปีงบประมาณ 2566 

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

วิธีการประเมินผล  ประเมินรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับมาตรฐานสากล (GSHPS)               
โดยคณะกรรมการประเมินฯระดับอำเภอร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่ 

เอกสารสนับสนุน คู่มือการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับมาตรฐานสากล (GSHPS)    
รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน 

Baseline 
data 

หน่วยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 
2561 2562 2563 2564 2565 

 ร้อยละ      
 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

 

หน่วยงานประมวลผล 
และจัดทำข้อมูล 

 

คะแนนเต็ม คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
วิธีการให้คะแนน หลักเกณฑ์การให้คะแนน 

ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน 5 หน่วยต่อ 1 คะแนน 
ร้อยละ       30 เท่ากับ 1 คะแนน 
ร้อยละ 35 เท่ากับ 2 คะแนน 
ร้อยละ  40 เท่ากับ 3 คะแนน 
ร้อยละ      45 เท่ากับ 4 คะแนน 
ร้อยละ 50 เท่ากับ 5 คะแนน 

 

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

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

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

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(รอง นพ.สสจ.) 

ชื่อ – สกุล : นายสุนทร  คงทองสังข์  โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0 7461 3127   
โทรศัพท์มือถือ :    E-mail :  
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รหัสตัวช้ีวัด 0508 
ชื่อตัวชี้วัด  อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
ความเชื่อมโยงตัวชี้วัด (  / ) ยุทธศาสตร์ 20 ปี กสธ. (  / ) ยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 12  

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

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

แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
โครงการที่ 2. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น 
ระดับการประเมินผล ( / ) ระดับจังหวัด  ( / ) ระดับอำเภอ 
คำนิยามตัวช้ีวัด จำนวนการคลอดบุตรในหญิงอายุ 15-19 ปี หมายถึง จำนวนการคลอดบุตรมีชีวิตของ

ผู้หญิง           อายุ 15-19 ปี โดยคิดอัตราต่อจำนวนประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 
ต่อ 1,000 คน 

เกณฑ์เป้าหมาย ปีงบประมาณ 
2566 

ปีงบประมาณ 
2567 

ปีงบประมาณ 
2568 

ปีงบประมาณ 
2569 

ปีงบประมาณ 
2570 

ไม่เกิน 23 ไม่เกิน 21 ไม่เกิน 19 ไม่เกิน 17 ไม่เกิน 15 
 

วัตถุประสงค์ เพ่ือติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นตาม 
ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 

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

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

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

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

A: ค่า adjusted = อัตราคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี จากฐานทะเบียนราษฎร์                       
ปีที่ผ่านมา/อัตราคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี จากฐานข้อมูล HDC ปีที่ผ่านมา 
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B: อัตราการคลอดในหญิงอายุ 15-19 ปีจากระบบ HDC (ทำเป็นอัตราคงท่ีของทั้งปี) 
ไตรมาสที่ 1 = อัตราคลอด HDC ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ 1 ปี 2566 X 4 
ไตรมาสที่ 2 = อัตราคลอด HDC ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ 2 ปี 2566 X 4/2 
ไตรมาสที่ 3 = อัตราคลอด HDC ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ 3 ปี 2566 X 4/3 
ไตรมาสที่ 4 = อัตราคลอด HDC ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ 4  

สูตรคำนวณตัวชี้วัด 2  AXB 
ระยะเวลาประเมินผล ทุก 3 เดือน 
เกณฑ์การประเมิน 

ปีงบประมาณ 2566 

 

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

วิธีการประเมินผล จากข้อมูลในระบบ Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข ประมวลผล
ทุก 3 เดือน 

เอกสารสนับสนุน - 
รายละเอียด 
ข้อมูลพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Baseline 
data 

หน่วยวัด 
ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 2562 2563 2564 2565 
อัตราการคลอด    
มีชีพในหญิง  
15-19 ปี 
(ระดับประเทศ) 

อัตราต่อ
จำนวน

ประชากร
หญิงอายุ 
15-19 ปี 
1,000 คน 

23.42 19.68 18.85 15.89 13.28 

อัตราการคลอด
มีชีพในหญิง  
15-19 ปี  
(จังหวัดพัทลุง) 

อัตราต่อ
จำนวน

ประชากร
หญิงอายุ 
15-19 ปี 
1,000 คน 

20.40 17.58 10.19 8.62 8.57 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/
ผู้ประสาน งานตัวชี้วัด 

นายนพพร  สมจิตต์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

หน่วยงานประมวลผล 

และจัดทำข้อมูล 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

คะแนนเต็ม คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
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วิธีการให้คะแนน 
 
 
 
 
 
 

หลักเกณฑ์การให้คะแนน 
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน   5   หน่วยต่อ 1 คะแนน 

ร้อยละ 23 เท่ากับ 1 คะแนน 

ร้อยละ 20 เท่ากับ 2 คะแนน  

ร้อยละ                   15 เท่ากับ 3 คะแนน 

ร้อยละ            10 เท่ากับ 4 คะแนน 

ร้อยละ    5 เท่ากับ 5 คะแนน 
 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ชื่อ – สกุล   นายนพพร  สมจิตต์ โทรศัพท์ที่ท่างาน :  074   613127  ต่อ 
311 

โทรศัพท์มือถือ :  086 -6941325    E-mail :  
npo360000@hotmail.com 

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

ชื่อ – สกุล   นายสมคิด  ฤทธิศักดิ์ โทรศัพท์ที่ท่างาน :   074   613127  
ต่อ 311 

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

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(รอง นพ.สสจ.) 

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

tongsang@health.moph.go.th  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:manita18wan@gmail.com
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รหัสตัวช้ีวัด 0509 
ชื่อตัวชี้วัด  ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

บริการสุขภาพ        ที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน ฉบับ พ.ศ. 2563 
กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 

ความเชื่อมโยง
ตัวช้ีวัด 

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

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

แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
โครงการที่ 2. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น 
ระดับการ
ประเมินผล 

( / ) ระดับจังหวัด  ( / ) ระดับอำเภอ 

คำนิยามตัวช้ีวัด ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ผ่านการประเมินตาม
มาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน ฉบับ พ.ศ.2563 
ระดับพ้ืนฐานขึ้นไป 

เกณฑ์เป้าหมาย ปีงบประมาณ 
2566 

ปีงบประมาณ 
2567 

ปีงบประมาณ 
2568 

ปีงบประมาณ 
2569 

ปีงบประมาณ 
2570 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 50 

ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 60 

ไม่น้อยกว่า     
ร้อยละ 70 

ไม่น้อยกว่า     
ร้อยละ 80 

ไม่น้อยกว่า           
ร้อยละ 90 

 

วัตถุประสงค์ เพ่ือติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของโรงพยาบาล  
เชิงคุณภาพการให้บริการสุขภาพในวัยรุ่นและเยาวชนภายใต้พระราชบัญญัติการป้องกัน

และแก้ไข 
ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 

กลุ่มเป้าหมาย โรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (รพศ. รพท. รพช.) 
วิธีการจัดเก็บ
ข้อมูล 

รวบรวมข้อมูลการประเมินโรงพยาบาลที่ผ่านการประเมินตามมาตรฐานการบริการสุขภาพที่เปน็
มิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน ฉบับ พ.ศ. 2563 ระดับพ้ืนฐานขึน้ไป 

แหล่งข้อมูล  ข้อมูลในระบบ YFHS Application 
รายการข้อมูล 1 A = จำนวนโรงพยาบาลที่ผ่านการประเมินโรงพยาบาลตามมาตรฐานการบริการสุขภาพที่เป็นมิตร
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สำหรับวัยรุ่นและเยาวชน ฉบับ พ.ศ.2563 ระดับพ้ืนฐานขึ้นไป 
รายการข้อมูล 2 B = จำนวนโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมดของจังหวัด

พัทลุง 
สูตรคำนวณ
ตัวช้ีวัด  

(A/B) X 100 

ระยะเวลา
ประเมินผล 

ทุก 3 เดือน 

เกณฑ์การประเมิน 
ปีงบประมาณ 

2566 

 

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

ร้อยละ 20 ของ      
รพ.ทั้งหมด 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 30 ของ      

รพ.ทั้งหมด (สะสม) 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 40 ของ        

รพ.ทั้งหมด(สะสม) 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 50 ของ

รพ.ทั้งหมด
(สะสม) 

วิธีการประเมินผล ผลการประเมิน โรงพยาบาลตามมาตรฐานฯ จากฐานข้อมูล YFHS Application และการ
ประเมินรับรองฯ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

เอกสารสนับสนุน มาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นและเยาวชน ฉบับ พ.ศ. 2563 
รายละเอียด 
ข้อมูลพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 

Baseline 
data 

หน่วยวัด 
ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 2562 2563 2564 2565 
ร้อยละของ
โรงพยาบาล
สังกัด
สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน
บริการ
สุขภาพ        
ที่เป็นมิตร
สำหรับวัยรุ่น
และเยาวชน 
(ฉบับบูรณา
การ) 

(ร้อยละ) 

สะสม 
ร้อยละ 
99.91 
(ฉบับ
บูรณา
การ) 

 

 

ร้อยละ 

100 
(ฉบับ
บูรณา
การ) 

ประเมิน
ซ้ำ 

ร้อยละ
18.18 

 

0 0 ร้อยละ  

18.18 
(ฉบับ 
พ.ศ 

2563) 

(ข้อมูล 
ณ 30 

ก.ย. 64) 

 

 

ผู้ให้ข้อมูลทาง นายนพพร  สมจิตต์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
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วิชาการ/ผู้ประสาน 
งานตัวช้ีวัด 

หน่วยงาน
ประมวลผล 

และจัดทำข้อมูล 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

คะแนนเต็ม คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
วิธีการให้คะแนน 
 

หลักเกณฑ์การให้คะแนน 
   ผ่านเกณฑ์การประเมินรับรองฯ             = 5 คะแนน 
   ไม่ผ่านการประเมินรับรองฯ                       = 0 คะแนน 

ผู้รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 

ชื่อ – สกุล   นายนพพร  สมจิตต์ โทรศัพท์ที่ท่างาน :  074   613127  ต่อ 
311 

โทรศัพท์มือถือ :  086 -6941325    E-mail :  
npo360000@hotmail.com 

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

ชื่อ – สกุล   นายสมคิด  ฤทธิศักดิ์ โทรศัพท์ที่ท่างาน :   074   613127  
ต่อ 311 

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

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(รอง นพ.สสจ.) 

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

tongsang@health.moph.go.th  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:manita18wan@gmail.com
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รหัสตัวช้ีวัด 0510 
ชื่อตัวชี้วัด  ร้อยละของอำเภอ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์

ในวัยรุ่นระดับอำเภอ  
กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 

ความเชื่อมโยง
ตัวช้ีวัด 

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

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

แผนงานที ่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
โครงการที ่ 2. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น 
ระดับการ
ประเมินผล 

( / ) ระดับจังหวัด  ( / ) ระดับอำเภอ 

คำนิยามตัวช้ีวัด ร้อยละของอำเภอผ่านการประเมินตามมาตรฐานการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับอำเภอ 

เกณฑ์เป้าหมาย ปีงบประมาณ 
2566 

ปีงบประมาณ 
2567 

ปีงบประมาณ 
2568 

ปีงบประมาณ 
2569 

ปีงบประมาณ 
2570 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 50 

ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 60 

ไม่น้อยกว่า     
ร้อยละ 70 

ไม่น้อยกว่า     
ร้อยละ 80 

ไม่น้อยกว่า           
ร้อยละ 90 

 

วัตถุประสงค์ เพ่ือติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของอำเภอ  
เชิงคุณภาพการส่งเสริมสุขภาพในวัยรุ่นและเยาวชนภายใต้พระราชบัญญัติการป้องกันและ

แก้ไข 
ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 

กลุ่มเป้าหมาย อำเภอ 
วิธีการจัดเก็บ
ข้อมูล 

รวบรวมข้อมูลการประเมินอำเภอที่ผ่านการประเมินมาตรฐานการดำเนินงานป้องกันและแก้ไข
ปัญหา       การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับอำเภอ ระดับพ้ืนฐานขึ้นไป 

แหล่งข้อมูล  ข้อมูลในระบบ Amphoe Online 
รายการข้อมูล 1 A = จำนวนอำเภอที่ผ่านการประเมินมาตรฐานการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการ

ตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับอำเภอ ระดับพ้ืนฐานขึ้นไป 
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รายการข้อมูล 2 B = จำนวนอำเภอทั้งหมดของจังหวัดพัทลุง 
สูตรคำนวณ
ตัวช้ีวัด  

(A/B) X 100 

ระยะเวลา
ประเมินผล 

ทุก 3 เดือน 
 
 

เกณฑ์การประเมิน 
ปีงบประมาณ 

2566 

 

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

ร้อยละ 20 ของ      
อำเภอทั้งหมด 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 30 ของ
อำเภอทั้งหมด

(สะสม) 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 40 ของอำเภอ

ทั้งหมด(สะสม) 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 50 ของ
อำเภอทั้งหมด

(สะสม) 

วิธีการประเมินผล ผลการประเมินอำเภอตามมาตรฐานฯ จากฐานข้อมูล Amphoe Online และการประเมิน
รับรองฯ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

เอกสารสนับสนุน มาตรฐานการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับอำเภอ 
รายละเอียด 
ข้อมูลพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 

Baseline 
data 

หน่วยวัด 
ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 2562 2563 2564 2565 
ร้อยละของ
อำเภอ             
ผ่านเกณฑ ์       
การ
ดำเนินงาน
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์
ในวัยรุ่น
ระดับอำเภอ 

(ร้อยละ) 

สะสม 
ร้อยละ 
99.91 

(เกณฑ์
อำเภอ
อนามัย

การเจริญ
พันธุ์)

ประเมิน
ซ้ำ 

ร้อยละ 
9.09 

 

 

ร้อยละ 

100 
(เกณฑ์
อำเภอ
อนามัย

การ
เจริญ
พันธุ์) 

ประเมิน
ซ้ำ 

ร้อยละ
18.18 

0 0 ร้อยละ  

9.09 
(เกณฑ์        
การ

ดำเนิน   
งานฯ 
ระดับ
อำเภอ) 

(ข้อมูล 
ณ 30 

ก.ย. 64) 

 

 

ผู้ให้ข้อมูลทาง
วิชาการ/ผู้ประสาน 
งานตัวช้ีวัด 

นายนพพร  สมจิตต์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 



-46- 
 

หน่วยงาน
ประมวลผล 

และจัดทำข้อมูล 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

คะแนนเต็ม คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
วิธีการให้คะแนน 
 

หลักเกณฑ์การให้คะแนน 
   ผ่านเกณฑ์การประเมินรับรองฯ             = 5 คะแนน 
   ไม่ผ่านการประเมินรับรองฯ                       = 0 คะแนน 

ผู้รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 

ชื่อ – สกุล   นายนพพร  สมจิตต์ โทรศัพท์ที่ท่างาน :  074   613127  ต่อ 
311 

โทรศัพท์มือถือ :  086 -6941325    E-mail :  
npo360000@hotmail.com 

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

ชื่อ – สกุล   นายสมคิด  ฤทธิศักดิ์ โทรศัพท์ที่ท่างาน :   074   613127  
ต่อ 311 

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

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(รอง นพ.สสจ.) 

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

tongsang@health.moph.go.th  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:manita18wan@gmail.com
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รหัสตัวช้ีวัด 0511 

ชื่อตัวชี้วัด อัตราความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ งานกลุ่มวัยทำงาน กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 

ความเชื่อมโยง
ตัวช้ีวัด 

( / ) ยุทธศาสตร์ 20 ปี กสธ. ( /  ) ยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 12  

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

หมวด (/  ) 1. (PP&P Excellence)     (   ) 2. (Service Excellence)  

(   ) 3. (People Excellence)  (   ) 4. (Governance Excellence) 
แผนที่ 1.การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย(ด้านสุขภาพ) 

โครงการที่ 2.โครงการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชากร 

ระดับการประเมินผล ( / ) ระดับจังหวัด  (/ ) ระดับอำเภอ 

คำนิยามตัวช้ีวัด อัตราความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน หมายถึง ความชุกหรือร้อยละของประชาชน
ที่มีระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพเพียงพอขึ้นไป วัดจากแบบสำรวจความรอบรู้ด้าน
สุขภาพของประชาชนไทย อายุ 15 ปีขึ้นไป 

       ความรอบรู้ด้านสุขภาพ หมายถึง ทักษะหรือความสามารถของบุคคลในการเข้าถึง 
เข้าใจโต้ตอบ ซักถาม จนสามารถประเมิน และตัดสินใจใช้ข้อมูลด้านสุขภาพ พร้อมทั้ง
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพสู่การมีสุขภาวะที่ดี และสามารถสื่อสารข้อมูลด้านสุขภาพ
ต่อผู้อื่นได ้

      ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ หมายถึง ประชาชนมีทักษะ (1) การค้นหา
คำตอบที่ต้องการ (2) การเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่จำเป็น (3) การตรวจสอบและทำความ
เข้าใจข้อมูลที่ได้รับมา และ (4) การประพฤติปฏิบัติโดยใช้ประโยชน์จากข้อมูลด้าน
สุขภาพได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับสถานการณ์ความจำเป็นและสามารถสื่อสารข้อมูล
ด้านสุขภาพกับผู้อ่ืนได้ (เพ่ือให้มีความหมายตรงกับ Health Literacy) 

กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป  

เกณฑ์เป้าหมาย อัตราความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน  

 

ปีงบประมาณ 2566 ปีงบประมาณ 2567 ปีงบประมาณ 2568 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 71 ร้อยละ 72 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1) Rapid Survey 1 ครั้งต่อปี โดยการสำรวจจากผู้รับบริการของสถานบริการสุขภาพ
และชุมชนนำร่อง (ชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ) ในระบบแพลตฟอร์ม “สาสุข อุ่นใจ”  

2) การสำรวจครัวเรือนระดับประเทศ (Household Survey) ทุก 5 ปี 

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

รายการข้อมูล 1 ตัวตั้ง  = จำนวนประชากรกลุ่มตัวอย่างที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ ( 45 คะแนน) 

รายการข้อมูล 2 ตัวหาร = จำนวนประชากรกลุ่มตัวอย่างที่สำรวจทั้งหมด  

สูตรคำนวณตัวชี้วัด  สูตรคำนวณตัวชี้วัด = (A/B) X 100 

ระยะเวลาประเมินผล 1) Rapid Survey 1 ครั้งต่อปี 

2) Household Survey ทุก 5 ปี  

เกณฑ์การประเมิน : ปี 2566: 
 

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

ร้อยละ 61 ร้อยละ 64 ร้อยละ 67 ร้อยละ 70 

 

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

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

2. คู่มือแนวทางการสำรวจความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนไทย อายุ 15 ปีขึ้นไป 

รายละเอียด 

ข้อมูลพื้นฐาน 

 

 

Baseline 
data 

หน่วยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 - 2565 

65 ร้อยละ ใช้ผลสำรวจปี พ.ศ.2562 เท่ากับ ร้อยละ 65 

ผู้ให้ข้อมูลทาง
วิชาการ/ผู้

ประสานงานตัวช้ีวัด 

  ชื่อ – สกุล นายวิชา  สันติภาพถาวร      

  ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

    

หน่วยงาน
ประมวลผล 

และจัดทำข้อมูล 

 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
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      คะแนนเต็ม คะแนนเต็ม 5 คะแนน 

 

วิธีการให้คะแนน หลักเกณฑ์การให้คะแนน  ต้องผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70 

ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน 5 หน่วยต่อ  1  คะแนน 

ร้อยละ       60 เท่ากับ 1 คะแนน 

ร้อยละ 62 เท่ากับ 2        คะแนน  

ร้อยละ  64 เท่ากับ 3 คะแนน 

ร้อยละ      68 เท่ากับ 4 คะแนน 

ร้อยละ 70 เท่ากับ 5 คะแนน 
 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ชื่อ – สกุล : นายวิชา  สันติภาพถาวร    โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 311  

โทรศัพท์มือถือ : 06 - 2227- 4255    E-mail : wichar.sun@gmail.com  

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 

(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

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

โทรศัพท์มือถือ :   081 -658 8739 E-mail :somkid112510@hotmail.com 

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 

(รอง นพ.สสจ.) 

ชื่อ – สกุล :   นายสุนทร  คงทองสังข์    โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ. 203  

โทรศัพท์มือถือ :    081-368 9252 E-mail :   kansiriluk@gmail.com 
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รหัสตัวช้ีวัด 0512 

ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละ 60 ประชากรในอำเภอมีการลงทะเบียนกิจกรรมก้าวท้าใจ  

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 

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

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

หมวด (/  ) 1. (PP&P Excellence)     (   ) 2. (Service Excellence)  

(   ) 3. (People Excellence)  (   ) 4. (Governance Excellence) 
แผนที่ 1.การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย(ด้านสุขภาพ) 

โครงการที่ 2.โครงการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชากร 

ระดับการประเมินผล ( / ) ระดับจังหวัด  (/ ) ระดับอำเภอ 

คำนิยามตัวช้ีวัด จำนวนคนลงทะเบียนกิจกรรมก้าวท้าใจ  

1.คน หมายถึง พลเมือง/ประชาชนจำนวนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยซึ่งลงทะเบียน
เข้าสู่ระบบลงทะเบียนใน Digital Health Platform แพลตฟอร์มก้าวท้าใจ 

2.ระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มวัยทำงาน หมายถึง ระบบลงทะเบียนก้าวท้าใจ 

3.บัญชี หมายถึง ข้อมูลการลงทะเบียนผ่านระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มก้าวท้าใจ 

 

เกณฑ์เป้าหมาย 

 

ปีงบประมาณ 
2566 

ปีงบประมาณ 
2567 

ปีงบประมาณ 
2569 

ปีงบประมาณ 
2570 

ร้อยละ 60 ของ
ประชากรในอำเภอ 

- - - 

วัตถุประสงค์ 1.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความตระหนัก มีความรอบรู้ และสามารถนำความรู้ด้าน
กิจกรรมทางกาย/ออกกำลังกายดูแลตนเองได้อย่างสม่ำเสมอ 

2.เพื่อพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย มีทักษะ และความเข้มแข็งในการขับเคลื่อนการ
ส่งเสริมกิจกรรมทางกาย/ออกกำลังกาย และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย 1.ประชาชนทุกกลุ่มวัย 
2.นักเรียน นักศึกษา โรงเรียน  มหาวิทยาลัย 
3.บุคลากรด้านสาธารณสุข ภาคีเครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   -ศูนย์อนามัย 
-สาธารณสุขจังหวัด 
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-องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

วิธีการจัดเก็บข้อมูล  จำนวนคนลงทะเบียนกิจกรรมก้าวท้าใจ 
 -เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ลงทะเบียนใน Digital Health Platform ก้าวท้าใจ  

  

รายการข้อมูล 1 A =  จำนวนประชาชนในอำเภอที่มีลงทะเบียนใน Digital Health Platform ก้าวท้าใจ 

รายการข้อมูล 2 B =  จำนวนประชาชนในอำเภอทั้งหมด 

สูตรคำนวณตัวชี้วัด  (A/B)  x 100  

ระยะเวลาประเมินผล  ทุก 3 เดือน 

เกณฑ์การประเมิน : ปี 2566: 
 

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

ร้อยละ 45 ร้อยละ 50 ร้อยละ 55 ร้อยละ 60 

 

วิธีการประเมินผล  จำนวนคนลงทะเบียนกิจกรรมก้าวท้าใจ  

 -เก็บรวมรวมข้อมูลจากผู้ลงทะเบียนใน Digital Health Platform ก้าวท้าใจ 

เอกสารสนับสนุน 1. คู่มือแนวทางการใช้ Digital Health Platform ก้าวท้าใจ  
2. แพลตฟอร์มก้าวท้าใจ https://www.kaotajai.com 

รายละเอียด 

ข้อมูลพื้นฐาน 

 

 

Baseline 
data 

หน่วยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 2562 2564 2564 2565 

- ร้อยละ - - 8.49 20.49 23.19 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

  ชื่อ – สกุล นายวิชา  สันติภาพถาวร      

  ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ    

หน่วยงานประมวลผล 

และจัดทำข้อมูล 

 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

 

คะแนนเต็ม คะแนนเต็ม 5 คะแนน 

วิธีการให้คะแนน หลักเกณฑ์การให้คะแนน  ต้องผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 60 

ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน 5 หน่วยต่อ  1  คะแนน 

ร้อยละ       40 เท่ากับ 1 คะแนน 

ร้อยละ 45 เท่ากับ 2        คะแนน  

ร้อยละ  50 เท่ากับ 3 คะแนน 
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ร้อยละ      55 เท่ากับ 4 คะแนน 

ร้อยละ 60 เท่ากับ 5 คะแนน 
 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ชื่อ – สกุล : นายวิชา  สันติภาพถาวร    โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 311  

โทรศัพท์มือถือ : 06 - 2227- 4255    E-mail : wichar.sun@gmail.com  

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 

(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

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

โทรศัพท์มือถือ :   081 -658 8739 E-mail :somkid112510@hotmail.com 

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 

(รอง นพ.สสจ.) 

ชื่อ – สกุล :   นายสุนทร   คงทองสังข ์   โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ. 203  

โทรศัพท์มือถือ :    081 -368 9252 E-mail :   kansiriluk@gmail.com 
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รหัสตัวช้ีวัด 0513 

ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของประชาชนวัยทำงาน 15-59 ปี มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์  

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ งานกลุ่มวัยทำงาน กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 

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

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

หมวด (/  ) 1. (PP&P Excellence)     (   ) 2. (Service Excellence)  

(   ) 3. (People Excellence)  (   ) 4. (Governance Excellence) 
แผนที่ 1.การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย(ด้านสุขภาพ) 

โครงการที่ 2.โครงการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชากร 

ระดับการประเมินผล ( / ) ระดับจังหวัด  (/ ) ระดับอำเภอ 

คำนิยามตัวช้ีวัด 1.วัยทำงาน  หมายถึง ประชาชนอายุ 15 ปี 0 เดือน 1 วัน ถึง 59 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่
ได้รับการสุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในสถานบริการสาธารณสุข ได้แก่     
รพศ./รพช./รพท. และ รพ.สต. 

2.พฤติกรรมสุขภาพที่พึงปประสงค์ หมายถึง การกระทำ การปฏิบัติ และการแสดงออกที่
ก่อให้เกิดผลดีต่อสุขภาพของตนเอง ได้แก่ 

        - การกินผักวันละ 5 ทัพพี ตั้งแต่ 4 วันต่อสัปดาห์ขึ้นไป 

        - การมีกิจกรรมทางกายจนรู้สึกเหนื่อยกว่าปกติ มากกว่าหรือเท่ากับ 150 นาที ต่อ   

          สัปดาห์ขึ้นไป 

        -การนอนวันละ 7 – 9 ชั่วโมง ตั้งแต่ 3 วันต่อสัปดาห์ขึ้นไป 

        -การแปรงฟันก่อนนอนด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์นานอย่างน้อย 2 นาทีทุกวัน 

3.การเข้าถึงข้อมูลพฤติกรรมทางด้านสุขภาพ หมายถึง การเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล 
Digital Health Literacy ซึ่งเป็นการบริหารจัดการความรอบรู้ด้านสุขภาพผ่านการ 
screening & assessment จากเครื่องมือคัดกรองและรายงานผลในระบบออนไลน์ เช่น 
BMI, การคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง (BSE), แบบประเมินความเครียด ฯลฯ เพ่ือนำ
ความรอบรู้ที่ได้จากการเข้าถึง platform online ไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

กลุ่มเป้าหมาย วัยทำงานอายุ 15 – 59 ปี  

เกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละของประชาชนวัยทำงาน 15-59 ปี มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์  

 

ปีงบประมาณ 2566 ปีงบประมาณ 2567 ปีงบประมาณ 2568 

ร้อยละ 49 ร้อยละ 48 ร้อยละ 50 
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วิธีการจัดเก็บข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการบันทึกข้อมูลผ่าน Application H4U 

แหล่งข้อมูล Application H4U ของกรมอนามัย 

 

รายการข้อมูล 1 A = จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 15 – 59 ปี ที่ทำแบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพวัย    

      ทำงานผ่าน Application H4U และมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 

รายการข้อมูล 2 B = จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 15 – 59 ปี ที่ทำแบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพวัย   

      ทำงานผ่าน Application H4U ทั้งหมด 

สูตรคำนวณตัวชี้วัด  สูตรคำนวณตัวชี้วัด = (A/B) X 100 

ระยะเวลาประเมินผล  รอบท่ี 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2565 - กุมภาพันธ์ 2566) 

 รอบท่ี 2 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม 2566 - กรกฎาคม 2566) 

เกณฑ์การประเมิน : ปี 2566: 
 

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

ร้อยละ 20 ร้อยละ 30 ร้อยละ 40 ร้อยละ 46 

 

วิธีการประเมินผล เก็บข้อมูลและบันทึกข้อมูลผ่าน Application H4U ของกรมอนามัย 

เอกสารสนับสนุน 1.โปรแกรมสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ 

    - Application H4U Plus ของกรมอนามัย 

    - โปรแกรมโภชนาการอัจฉริยะ Food4Health 

    - โปรแกรมคำนวณปริมาณสารอาหาร 

    - โปรแกรมรับรองเมนูชูสุขภาพออนไลน์ 

    - แพลตฟอร์มก้าวท้าใจ https:www.kaotajai.com 

    - โปรแกรมการคัดกรองข้อมูลสุขภาพ (e-screening BSE) 

    - โปรแกรมการตรวจเต้านมด้วยตนเอง (Application BSE) 

    - โปรแกรมการดูแลจิตใจ Mental Health Check in 

    - Application Fun D 

    - โปรแกรม MOOC Anamai 

2.เอกสารสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ 

    - คู่มือโปรแกรมโภชนาการอัจฉริยะ Food4Health 

    - ขั้นตอนการสมัครแพลตฟอร์มก้าวท้าใจ 

    - คู่มือการตรวจมะเร็งด้วยตนเอง  
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    - คู่มือการใช้งาน Mental Health Check in 

    - คู่มือการใช้งาน Application Fun D 

   - ขั้นตอนการสมัคร MOOC Anamai 

   - คู่มือการดำเนินงานโรงอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ 

   - แนวทางการดำเนินงานเมนูชูสุขภาพ 

   - คู่มือแนวทางส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ 
10 Packages 

- แผ่นพับ 10 Packages  ปลอดภัย สุขภาพดี งานดี มีความสุขในสถาน

ประกอบการ 

รายละเอียด 

ข้อมูลพื้นฐาน 

 

 

Baseline 
data 

หน่วยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 2562 2563 2564 2565 

 ร้อยละของ วัย
ทำงานอายุ 15 -
59 ปี มีพฤติกรรม
ที่พึงประสงค์ 

- - 38.85 42.14 43.75 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

  ชื่อ – สกุล นายวิชา  สันติภาพถาวร      

  ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ   

หน่วยงานประมวลผล 

และจัดทำข้อมูล 

 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

      คะแนนเต็ม คะแนนเต็ม 5 คะแนน 

วิธีการให้คะแนน หลักเกณฑ์การให้คะแนน  ต้องผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 49 

ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน 5 หน่วยต่อ  1  คะแนน 

ร้อยละ       42 เท่ากับ 1 คะแนน 

ร้อยละ 43 เท่ากับ 2        คะแนน  

ร้อยละ  44 เท่ากับ 3 คะแนน 

ร้อยละ      45 เท่ากับ 4 คะแนน 

ร้อยละ 46 เท่ากับ 5 คะแนน 
 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ชื่อ – สกุล : นายวิชา  สันติภาพถาวร    โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 311  

โทรศัพท์มือถือ : 06 - 2227- 4255    E-mail : wichar.sun@gmail.com  
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ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 

(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

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

โทรศัพท์มือถือ :   081 -658 8739 E-mail :somkid112510@hotmail.com 

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 

(รอง นพ.สสจ.) 

ชื่อ – สกุล :   นายสุนทร  คงทองสังข์    โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ. 203  

โทรศัพท์มือถือ :    081-368 9252 E-mail :   kansiriluk@gmail.com 
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รหัสตัวช้ีวัด 0514 

ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละ 49  ของประชาชนวัยทำงาน 15-59 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ  

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ งานกลุ่มวัยทำงาน กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 

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

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

หมวด (/  ) 1. (PP&P Excellence)     (   ) 2. (Service Excellence)  

(   ) 3. (People Excellence)  (   ) 4. (Governance Excellence) 
แผนที่ 1.การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย(ด้านสุขภาพ) 

โครงการที่ 2.โครงการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชากร 

ระดับการประเมินผล ( / ) ระดับจังหวัด  (/ ) ระดับอำเภอ 

คำนิยามตัวช้ีวัด 1.วัยทำงานอายุ 15 -17 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ หมายถึง ประชาชนอายุ 15 ปีเต็ม ถึง 
17 ปี 11 เดือน 29 วัน มีรูปร่างสมส่วน จาการใช้กราฟอ้างอิงการเจริญเติบโต (น้ำหนัก
ตามเกณฑ์อายุ) 

2.วัยทำงานอายุ 18 – 59 ปี หมายถึง ประชาชนอายุ 18 ปีเต็ม ถึง 59 ปี 11 เดือน 29 
วัน ดัชนีมวลกายปกติ หมายถึง ค่าดัชนีมวลกาย(Body Mass Index:BMI) มีค่าเท่ากับ 
น้ำหนักเป็นกิโลกรัม หารด้วยส่วนสูงเป็นเมตรสองครั้ง  

           ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) เท่ากับ      น้ำหนัก(กิโลกรัม) 
                                                      ส่วนสูง(เมตร) × ส่วนสูง(เมตร) 
ซึ่งเกณฑ์การประเมินค่าดัชนีมวลกาย ดังนี้ 
 BMI <18.5 18.5-22.9 23.0 - 24.9 25.0 – 29.9     ≥30 

ผอม ปกติ น้ำหนักเกิน อ้วนระดับ 1 อ้วนระดับ 2  
 

กลุ่มเป้าหมาย 

 
วัยทำงานอายุ 15 – 59 ปี  

เกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละของประชาชนกลุ่มวัยทำงานอายุ 18 – 59 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ 

 

ปีงบประมาณ 2566 ปีงบประมาณ 2567 ปีงบประมาณ 2568 

ร้อยละ 49 ร้อยละ 50 ร้อยละ 51 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล เปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับค่าเป้าหมายโดยใช้ข้อมูลจาก HDC  กระทรวง
สาธารณสุข 

แหล่งข้อมูล โปรแกรม HDC  กระทรวงสาธารณสุข 
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รายการข้อมูล 1 ตัวตั้ง    A = จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 15 – 59 ปี มีดัชนีมวลกายท่ีปกติ  

รายการข้อมูล 2 ตัวหาร  B = จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 15 – 59 ปี ที่ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด 

สูตรคำนวณตัวชี้วัด  สูตรคำนวณตัวชี้วัด = (A/B) X 100 

ระยะเวลาประเมินผล  ตุลาคม 2565 -  

เกณฑ์การประเมิน : ปี 2566: 
 

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

ร้อยละ 40 ร้อยละ 43 ร้อยละ 46 ร้อยละ 49 

 

วิธีการประเมินผล เปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับค่าเป้าหมายโดยใช้ข้อมูลจาก HDC  

เอกสารสนับสนุน -คู่มือการสำรวจข้อมูลเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ ความรอบรู้ และปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผล
ต่อสุขภาพวัยทำงาน 2566 

-เอกสาร/เครื่องมือส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 

    1. Application H4U ของกรมอนามัย 

    2. โปรแกรมโภชนาการอัจฉริยะ Food4Health 

    3. คู่มือการดำเนินงานโรงอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ (Healthy Canteen) 

    4. แนวทางการดำเนินงานเมนูชูสุขภาพ 

    5. โปรแกรมรับรองเมนูชูสุขภาพออนไลน์ 

    6.แพลตฟอร์มก้าวท้าใจ https://www.kaotajai.com 

รายละเอียด 

ข้อมูลพื้นฐาน 

 

 

Baseline 
data 

หน่วยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 2562 2563 2564 2565 

 ร้อยละ วัยทำงาน
อายุ 15 -59 ปี มี
ดัชนีมวลกายปกติ 

- - 38.85 40.10 38.10 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

  ชื่อ – สกุล นายวิชา  สันติภาพถาวร      

  ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

    

 

หน่วยงานประมวลผล 

และจัดทำข้อมูล 

 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
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      คะแนนเต็ม คะแนนเต็ม 5 คะแนน 

 

วิธีการให้คะแนน หลักเกณฑ์การให้คะแนน  ต้องผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 49 

ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน 5 หน่วยต่อ  1  คะแนน 

ร้อยละ       41 เท่ากับ 1 คะแนน 

ร้อยละ 43 เท่ากับ 2        คะแนน  

ร้อยละ  45 เท่ากับ 3 คะแนน 

ร้อยละ      47 เท่ากับ 4 คะแนน 

ร้อยละ 49 เท่ากับ 5 คะแนน 
 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ชื่อ – สกุล : นายวิชา  สันติภาพถาวร    โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 311  

โทรศัพท์มือถือ : 06 - 2227- 4255    E-mail : wichar.sun@gmail.com  

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 

(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

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

โทรศัพท์มือถือ :   081 -658 8739 E-mail :somkid112510@hotmail.com 

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 

(รอง นพ.สสจ.) 

ชื่อ – สกุล :   นายสุนทร  คงทองสังข์    โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ. 203  

โทรศัพท์มือถือ :    081-368 9252 E-mail :   kansiriluk@gmail.com 
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รหัสตัวช้ีวัด 0515 
ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term 

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

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

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

แผนที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
โครงการที่ 1. โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย 
ระดับการประเมินผล (   ) ระดับจังหวัด  (   ) ระดับอำเภอ  ( / ) ตำบล 
คำนิยามตัวช้ีวัด นิยามตัวชี้วัด  

1. ระบบการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ หมายถึง การดำเนินงานส่งเสริม พัฒนา สนับสนุน
ฟ้ืนฟูและสร้างความเข็มแข็งให้กับภาคีเครือข่ายและชุมชนให้มีส่วนร่วมในการดูแล 
และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้สูงอายุให้มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี มีอายุยืนยาว  
2. องค์ประกอบของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long 
Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ หมายถึง การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย และชุมชน 
ในการดำเนินงานด้านการส่งเสริม พัฒนา สนับสนุนฟ้ืนฟู และสร้างความเข้มแข็งให้
ผู้สูงอายุมีสุขภาพดี มีอายุยืนยาว ด้วยองค์ประกอบที่สำคัญ ดังนี้ 
1. หน่วยบริการสาธารณสุขมีระบบการประเมินคัดกรองปัญหาสุขภาพ และมีข้อมูล

กลุ่มเป้าหมายที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือระยะยาวในชุมชน โดยมีการ
ประเมินคัดกรองครอบคลุม จำนวน 6 เรื่อง คือ 
(1) คัดกรอง ADL ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
(2) คัดกรองสุขภาพช่องปาก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
(3) คัดกรองสมองเสื่อม AMT ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
(4) คัดกรองซึมเศร้า 2Q ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
(5) คัดกรองข้อเข่า ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  
(6) คัดกรองภาวะหกล้ม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

2. มีแผนการดูแลผู้สูงอายุรายบุคคล (Care plan) กลุ่มติดบ้าน กลุ่มติดเตียงไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 95 ของกลุ่มเป้าหมาย 

3. มีการดูแลผู้สูงอายุ กลุ่มติดบ้าน  กลุ่มติดเตียง ตามแผนการดูแลผู้สูงอายุรายบุคคล 
(Care plan) โดยผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ (Care manager) ผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care giver) 
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หรืออาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ อย่างต่อเนื่อง  
4. ผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน ติดเตียง และผู้ที่มีภาวะพ่ึงพิง ที่ได้รับการดูแลตาม Care Plan มี

ผลการประเมิน ADL ดีขึ้น มากกว่า/เท่ากับ ร้อยละ 22 
ผ่านเกณฑ์ หมายถึง ต้องผ่านเกณฑ์ทั้ง 4 องค์ประกอบทุกข้อ 

เกณฑ์เป้าหมาย 
(ปีงบประมาณ) 

 

2566 2567 2568 2569 2570 
98 99 100 100 100 

วัตถุประสงค์ เพ่ือการดำเนินงานด้านการส่งเสริม พัฒนา สนับสนุนฟื้นฟูและสร้างความเข็มแข็งของ
ภาคีเครือข่ายในระดับตำบล /ชุมชนแบบมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการดูแลและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้สูงอายุให้มีสุขภาพดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีอายุยืนยาว   

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุระดับตำบลทุกคนในจังหวัดพัทลุง 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล ข้อมูลการคัดกรอง : หน่วยบริการมีการการประเมินคัดกรองปัญหาสุขภาพขั้นพ้ืนฐานตาม

ชุดสิทธิประโยชน์ บันทึกลงในโปรแกรม HDC และมีข้อมูลกลุ่มเป้าหมายที่จำเป็นต้อง
ได้รับการดูแลช่วยเหลือระยะยาวในชุมชน โดยมีการประเมินคัดกรอง ครอบคลุม 
จำนวน 6 เรื่อง คือ คัดกรอง ADL คัดกรองสุขภาพช่องปาก คัดกรองสมองเสื่อม Mini-
cog. คัดกรองซึมเศร้า 2Q คัดกรองข้อเข่า คัดกรองภาวะหกล้ม 

ข้อมูลการจัดทำ Care Plan ผู้สูงอายุรายบุคคล (ในปีงบประมาณ 2566 จัดทำใน
กลุ่มผู้สูงอายแุละผู้ท่ีมีภาวะพึ่งพิงที่มี ADL น้อยกว่าหรือเท่ากับ < 11)  

หน่วยบริการมีการจัดทำ Care Plan รายบุคคลผ่านระบบโปรแกรม Long Term Care 
(3C) และมีการบันทึกข้อมูลการคัดกรองดำเนินชีวิตประจำวัน (ADL) /การประเมิน
สภาวะของผู้สูงอายุ (TAI) ประกอบด้วย Functional Activity status และการ
ประเมินคัดกรองขั้นพ้ืนฐานตามชุดสิทธิประโยชน์ 

การดูแลผู้สูงอายุ กลุ่มติดบ้าน  กลุ่มติดเตียง ตามแผนการดูแลผู้สูงอายุรายบุคคล 
(Care plan) โดยผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ (Care manager) ผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care 
giver) หรืออาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ อย่างต่อเนื่อง 
 - มี Care manager , Caregiver, อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น อผส. หรือ อสม. ลงเยี่ยม

และให้การดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุตาม Care Plan ตามหลักเกณฑ์ประกาศของ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 

- หน่วยบริการมีการบันทึกข้อมูลรายงานผลการดูแลผู้สูงอายุลงใน Care Plan ผ่านระบบ
โปรแกรม Long Term Care (3C) และโปรแกรมของ สปสช. 

- มีการรายงานผลการประเมินตามกลุ่มศักยภาพ ตามความสามารถในการประกอบ
กิจวัตรประจำวัน (Barthel Activities of Daily Living: ADL) ของผู้สูงอายุและผู้ที่มี
ภาวะพ่ึงพิงรอบ 12 เดือน ดีขึ้นในลักษณะของการเปลี่ยนกลุ่มจากกลุ่มติดเตียงมาเป็น
กลุ่มติดบ้านหรือกลุ่มติดบ้านมาเป็นกลุ่มสังคม 
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แหล่งข้อมูล1   ฐานข้อมูลโปรแกรม Long Term Care รายงานประจำเดือน กรมอนามัย / สปสช. 
แหล่งข้อมูล2   ระบบฐานข้อมูลโปรแกรม HDC กระทรวงสาธารณสุข 
รายการข้อมูล 1   A = จำนวนตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term 

Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ตามองค์ประกอบ ปี 2566 
รายการข้อมูล 2   B = จำนวนตำบลทั้งหมด 
สูตรคำนวณตัวชี้วัด    สูตรการคำนวณ :   A x 100 

                          B         
ระยะเวลาประเมินผล  ไตรมาส 1, 2, 3 และ 4 
เกณฑ์การประเมิน : ปี 2566: 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
1. ชี้แจงแนวทางการ
ดำเนินงาน LTC 
2. พ้ืนทีมีการดำเนินงาน
พัฒนาระบบการดูแลระยะ
ยาวในชุมชนและพัฒนา
ชมรมผู้สูงอายุ   
3. ผู้สูงอายุ ได้รับการคัด
กรองสุขภาพ ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 30  

1. ผู้สูงอายุได้รับการคัด
กรองสุขภาพ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 
2. LTC ผ่านเกณฑ์ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 60 
 

1. ผู้สูงอายุได้รับการคัด
กรอง ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 
75 
2. LTC ผ่านเกณฑ์ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90  

1. ผู้สูงอายุได้รับการคัด
กรอง ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 
85 
2. LTC ผ่านเกณฑ์ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 98    

วิธีการประเมินผล  1. พ้ืนที่ประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 
2. จังหวัดรับรองผลการประเมิน 

เอกสารสนับสนุน - คู่มือแนวทางการใช้ Blue Book Application กรมอนามัย   
- คู่มือแนวทางการจัดทำ Care Plan Online กรมอนามัย 
- โปรแกรมการบันทึกข้อมูล Long Term Care (3C) กรมอนามัย /สำนักงานหลักประกัน 
   สุขภาพแห่งชาติ 
- คู่มือการใช้โปรแกรม Long Term Care (3C) 
- แนวทางการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยาว 
- คู่มือสนับสนุนการบริหารจัดการระบบบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับ
ผู้สูงอายุ 
  ที่มีภาวะพ่ึงพิงในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
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รายละเอียด 
ข้อมูลพื้นฐาน 
 

 

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

ตำบลที่มีระบบการ
ส่งเสริมสุขภาพดูแล
ผู้สูงอายุระยะยาว 
(Long Term Care : 
LTC) ในชุมชนผ่าน
เกณฑ์ 

ร้อยละ 89.00 92.31 98.46 96.92 100 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

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

หน่วยงานประมวลผล 
และจัดทำข้อมูล 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

คะแนนเต็ม 5 คะแนน 

วิธีการให้คะแนน 
 
 
 
 
 
 

หลักเกณฑ์การให้คะแนนช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน   2   หน่วยต่อ 1 คะแนน 

ร้อยละ 90 เท่ากับ 1 คะแนน 
ร้อยละ 92 เท่ากับ 2 คะแนน 
ร้อยละ 94 เท่ากับ 3 คะแนน 
ร้อยละ 96 เท่ากับ 4 คะแนน 
ร้อยละ 98 เท่ากับ 5 คะแนน 

 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ชื่อ – สกุลนางสาวปวีณ์กร   จินรัตน์ โทรศัพท์ที่ทำงาน :  074613127 ต่อ 311 

โทรศัพท์มือถือ : 0954403988   E-mail : khwun555@gmail.com 

ผู้กำกับตัวชี้วัด ชื่อ – สกุล นายสมคิด  ฤทธิศักดิ์  โทรศัพท์ที่ทำงาน :  074613127 ต่อ 311 

โทรศัพท์มือถือ : 0818970891   E-mail : somkid112510@hotmail.com 

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด ชื่อ – สกุล นายสุนทร  คงทองสังข์  โทรศัพท์ที่ทำงาน :  074613127  

โทรศัพท์มือถือ : 0813689252   E-mail :  
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รหัสตัวช้ีวัด 0516 
ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของประชากรสูงอายุมีแผนส่งเสริมสุขภาพดี (Wellness Plan) 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
ความเชื่อมโยงตัวชี้วัด ( / ) ยุทธศาสตร์ 20 ปี กสธ.    ( / ) ยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 12  

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

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

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

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

แผนส่งเสริมสุขภาพดี (Wellness Plan) มีองค์ประกอบการส่งเสริมสุขภาพและ
จัดการปัจจัยเสี่ยง 6 ประเด็น ได้แก่ 

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

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

1. ผู้สูงอายุเข้าสู่กระบวนการด้วยความสมัครใจ และได้รับการถ่ายทอดองค์
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ความรู้ 
2. ผู้สูงอายุประเมินตนเองตามแนวทางการประเมิน เพ่ือรับรู้สถานการณ์

สุขภาพ และความเสี่ยงด้านสุขภาพ 
3. จัดทำแผนส่งเสริมสุขภาพดี (Wellness  Plan) ผ่านโปรแกรมที่กรม

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

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

ผู้สูงอายุในชุมชน หรือผู้ที่สนใจ 
เสร็จสิ้นกระบวนการ และปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ เพ่ือการมีสุขภาพดี 

เกณฑ์เป้าหมาย
ปีงบประมาณ  

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

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

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

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



-66- 
 

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

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

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

สูตรคำนวณตัวชี้วัด  สูตรการคำนวณ  ร้อยละของผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค์ 
   =  A x 100 
                B 

ระยะเวลาประเมินผล  พฤศจิกายน 2565 – สิงหาคม 2566   
เกณฑ์การประเมิน : ปี 2566: 
 

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

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

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

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

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

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

รายละเอียด 
ข้อมูลพื้นฐาน 
 

หมายเหตุ: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 มีการกำหนดการดำเนินงานแผนส่งเสริม
สุขภาพดี (Wellness  Plan) เป็นรายบุคคล ยังไม่ได้คำนวณเป็นร้อยละ 

Baseline data หน่วยวัด 
ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 2562 2563 2564 2565 
จำนวนของผู้สูงอายุ
ที่มีแผนส่งเสริม
สุขภาพดี (Wellness  
Plan) 

ร้อยละ NA NA NA 
82.85 

(ผล 145)  
(เป้า 175) 

59.07 
(ผล 192)  
(เป้า 325) 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

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

หน่วยงานประมวลผล 
และจัดทำข้อมูล 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

คะแนนเต็ม คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
วิธีการให้คะแนน หลักเกณฑ์การให้คะแนน 

ผ่านเกณฑ์ หมายถึง มีค่าคะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ 3 คะแนน 
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน 5 หน่วยต่อ…1……..คะแนน 

ร้อยละ 30 เท่ากับ 1 คะแนน 
ร้อยละ 35 เท่ากับ 2 คะแนน 
ร้อยละ 40 เท่ากับ 3 คะแนน 
ร้อยละ 45 เท่ากับ 4 คะแนน 
ร้อยละ 50 เท่ากับ 5 คะแนน 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

เกณฑ์เป้าหมาย   
รายการตัวชี้วัด ปีงบประมาณ  

2566 
ปีงบประมาณ  

2567 
ปีงบประมาณ  

2568 
ปีงบประมาณ  

2569 
ปีงบประมาณ  

2570 
1. ภาวะสมองเสื่อม > ร้อยละ 30 > ร้อยละ 40 > ร้อยละ 50 > ร้อยละ 50 > ร้อยละ 50 
2. ภาวะพลัดตกหกล้ม > ร้อยละ 30 > ร้อยละ 40 > ร้อยละ 50 > ร้อยละ 50 > ร้อยละ 50  

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

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

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

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

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

เป็นตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ วัดด้วยระดับความสำเร็จ/การดำเนินการตามเกณฑ์ 

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

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

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

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

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

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

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

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 
: 

 

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

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

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

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

หน่วยงานประมวลผล 
และจัดทำข้อมูล 

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

คะแนนเต็ม คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
วิธีการให้คะแนน หลักเกณฑ์การให้คะแนน 

   มีการจัดตั้งคลินิกและผ่านเกณฑ์   = 5 คะแนน 
   ไม่มีการจัดตั้งคลิกผู้สูงอายุ           = 0 คะแนน 
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ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ชื่อ – สกุล นางสาวปวีณ์กร   จินรัตน์ โทรศัพท์ที่ทำงาน :  074613127 ต่อ 311 
โทรศัพท์มือถือ : 0954403988             E-mail : somkid112510@hotmail.com 

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

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด ชื่อ – สกุล นายสุนทร    คงทองสังข์   โทรศัพท์ที่ทำงาน :  074613127  
โทรศัพท์มือถือ :              E-mail :  
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รหัสตัวช้ีวัด 0518 
ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของผู้สูงอายุที่ผ่านการคัดกรอง พบว่าเสี่ยงต่อการเกิดภาวะสมองเสื่อมหรือ

ภาวะหกล้มและได้รับการดูแลรักษาในคลินิกผู้สูงอายุ  
1. ร้อยละของผู้สูงอายุที่ผ่านการคัดกรอง พบว่าเสี่ยงต่อการเกิดภาวะสมองเสื่อม

และ 
ได้รับการดูแลรักษาในคลินิกผู้สูงอายุ 
     2. ร้อยละของผู้สูงอายุที่ผ่านการคัดกรอง พบว่าเสี่ยงต่อการเกิดภาวะหกล้มและ 
ได้รับการดูแลรักษาในคลินิกผู้สูงอายุ 

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

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

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

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

ตามรูปแบบที่กรมการแพทย์กำหนด (ท้ังระดับพื้นฐานและระดับคุณภาพ ตามที่กรมการ
แพทย์กำหนด)  
กลุ่มอาการผู้สูงอายุ (Geriatric Syndromes)  หมายถึง  ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง
กลุ่มอาการและปัญหาสุขภาพสำคัญผู้สูงอายุในคลินิกผู้สูงอายุ และมีความเสี่ยงต่อการ
เกิดภาวะสมองเสื่อม (1) หรือภาวะพลัดตกหกล้ม (2)  
การดูแลรักษา หมายถึง มีระบบการดูแลรักษา ตั้งแต่การตรวจยืนยัน วินิจฉัยสาเหตุ การ
ตรวจรักษาและการดูแลต่อเนื่องในผู้สูงอายุที่มีเสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อมหรือภาวะพลัดตก
หกล้ม  

เกณฑ์เป้าหมาย   
รายการตัวชี้วัด ปีงบประมาณ  

2566 
ปีงบประมาณ  

2567 
ปีงบประมาณ  

2568 
ปีงบประมาณ  

2569 
ปีงบประมาณ  

2570 
1. ภาวะสมองเสื่อม > ร้อยละ 30 > ร้อยละ 40 > ร้อยละ 50 > ร้อยละ 50 > ร้อยละ 50 
2. ภาวะพลัดตกหกล้ม > ร้อยละ 30 > ร้อยละ 40 > ร้อยละ 50 > ร้อยละ 50 > ร้อยละ 50  

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

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1. คณะประเมินคลินิกผู้สูงอายุ รายงานผลการประเมินผ่าน website สถาบันเวชศาสตร์ฯ

ผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ 
2. สถาบันเวชศาสตร์ฯผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ รวบรวม ประเมินผล และออกเป็นรายงาน
ประจำปี และส่งคืนข้อมูลให้กับโรงพยาบาลเป้าหมาย จังหวัด และ เขตสุขภาพ 

แหล่งข้อมูล Website สถาบันเวชศาสตร์ฯผู้สูงอายุ กรมการแพทย์  
(website http://agingthai.dms.moph.go.th) 

รายการข้อมูล 1 A = จำนวนผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะสมองเสื่อมและได้รับการดูแลรักษาใน
คลินิกผู้สูงอายุ 

รายการข้อมูล 2 B = จำนวนผู้สูงอายุทั้งหมดที่ได้รับการคัดกรองและมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะสมอง
เสื่อม 

รายการข้อมูล 3 C = จำนวนผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะพลัดตกหกล้มและได้รับการดูแลรักษา
ในคลินิกผู้สูงอายุ 

รายการข้อมูล 4 D = จำนวนผู้สูงอายุทั้งหมดที่ได้รับการคัดกรองและมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะพลัดตก
หกล้ม 

สูตรคำนวณ 
ตัวช้ีวัดย่อย 1  

ร้อยละของจำนวนผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะสมองเสื่อมและได้รับการดูแล
รักษาในคลินิกผู้สูงอายุ = (A/B) x 100  

สูตรคำนวณ 
ตัวช้ีวัดย่อย 2 

ร้อยละของจำนวนผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะพลัดตกหกล้มและได้รับการดูแล
รักษาในคลินิกผู้สูงอายุ = (C/D) x 100 

ระยะเวลาประเมินผล รายงานเป็นรายไตรมาส 
เกณฑ์การประเมิน ปี 2566            
    ผู้สูงอายุที่ผ่านการคัดกรอง พบว่าเสี่ยงต่อการเกิดภาวะสมองเสื่อมและภาวะหกล้ม ได้รับการดูแลรักษาในคลินิก
ผู้สูงอายุ         

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
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- การจัดทำคู่มือการลง
บันทึกข้อมูลคลินิกผู้สูงอายุ 
กรมการแพทย์ 
- ชี้แจงแนวทางการพัฒนา
ระบบบริการคลินิกผู้สูงอายุ 
จังหวัดพัทลุง  
- พ้ืนที่จัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุ 
และประเมินระดับตาม
รูปแบบที่กรมการแพทย์
กำหนด (ระดับพ้ืนฐาน, 
ระดับคุณภาพ) 

- ดำเนินการคัดกรองตาม 
Community Screening  
อย่างน้อย ร้อยละ 60 
- ผู้สูงอายุที่ผ่านการคัด
กรอง พบว่าเสี่ยงต่อการ
เกิดภาวะสมองเสื่อม ได้รับ
การดูแลรักษาในคลินิก
ผู้สูงอายุ > ร้อยละ 25 
- ผู้สูงอายุที่ผ่านการคัด
กรอง พบว่าเสี่ยงต่อการ
เกิดภาวะหกล้ม ได้รับการ
ดูแลรักษาในคลินิก
ผู้สูงอายุ > ร้อยละ 25 

- ดำเนินการคัดกรองตาม 
Community Screening  
อย่างน้อย ร้อยละ 75 
- ผู้สูงอายุที่ผ่านการคัด
กรอง พบว่าเสี่ยงต่อการ
เกิดภาวะสมองเสื่อม ได้รับ
การดูแลรักษาในคลินิก
ผู้สูงอายุ > ร้อยละ 27.5 
- ผู้สูงอายุที่ผ่านการคัด
กรอง พบว่าเสี่ยงต่อการ
เกิดภาวะหกล้ม ได้รับการ
ดูแลรักษาในคลินิก
ผู้สูงอายุ > ร้อยละ 27.5 

- ดำเนินการคัดกรองตาม 
Community Screening  
อย่างน้อย ร้อยละ 90 
- ผู้สูงอายุที่ผ่านการคัด
กรอง พบว่าเสี่ยงต่อการ
เกิดภาวะสมองเสื่อม ได้รับ
การดูแลรักษาในคลินิก
ผู้สูงอายุ > ร้อยละ 30 
- ผู้สูงอายุที่ผ่านการคัด
กรอง พบว่าเสี่ยงต่อการ
เกิดภาวะหกล้ม ได้รับการ
ดูแลรักษาในคลินิก
ผู้สูงอายุ > ร้อยละ 30 

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

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

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 
: 

 

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

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

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

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

หน่วยงานประมวลผล 
และจัดทำข้อมูล 

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



-75- 
 

คะแนนเต็ม คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
วิธีการให้คะแนน หลักเกณฑ์การให้คะแนน 

ผ่านเกณฑ์ หมายถึง มีค่าคะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ 3 คะแนน 
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน 5 หน่วยต่อ…1……..คะแนน 

ร้อยละ 20 เท่ากับ 1 คะแนน 
ร้อยละ 22.5 เท่ากับ 2 คะแนน 
ร้อยละ 25 เท่ากับ 3 คะแนน 
ร้อยละ 27.5 เท่ากับ 4 คะแนน 
ร้อยละ 30 เท่ากับ 5 คะแนน 

 

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

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

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด ชื่อ – สกุล นายสุนทร    คงทองสังข์   โทรศัพท์ที่ทำงาน :  074613127  
โทรศัพท์มือถือ :              E-mail :  
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รหัสตัวช้ีวัด 0519 
ชื่อตัวชี้วัด อัตราตายทารกแรกเกิดอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ28วัน 
ระดับการประเมินผล รพท. , รพช. 
คำนิยามตัวช้ีวัด ทารกแรกเกิด หมายถึง ทารกน้ำหนักมากกว่าหรือเทากับ500กรัม ที่เกิดมามีชีวิตใน 

โรงพยาบาล สป.สธ. (รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.) 

เกณฑ์เป้าหมาย 

 

ปีงบประมาณ 
2566 

ปีงบประมาณ 
2567 

ปีงบประมาณ 
2568 

ปีงบประมาณ 
2569 

ปีงบประมาณ 
2570 

< 3.6 ต่อ 
1,000ทารกมี
แรกเกิดมีชีพ 

< 3.6 ต่อ 1,000
ทารกแรกเกิดมี
ชีพ 

< 3.6 ต่อ 
1,000ทารกแรก
เกิดมีชีพ 

< 3.6 ต่อ 
1,000ทารกแรก
เกิดมีชีพ 

< 3.6 ต่อ 
1,000ทารกแรก
เกิดมีชีพ 

วัตถุประสงค์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดูแลรักษาทารกแรกเกิดใหทั่วถึงครอบคลุมทุกเขตบริการ 
สุขภาพ 

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

ทารกท่ีคลอดและมีชีวิตจนถึง 28 วัน สป.สธ. (รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.) 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล  1. จัดเก็บรวบรวมขอมล โดยทมนเทศและตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และ 
กรมการแพทย์ 
2. โรงพยาบาลจดเก็บขอมลตามระบบปกติของโรงพยาบาล และส่งข้อมล 43 แฟ้มเขา ระบบ 

Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุขและ กบรส. 

แหล่งข้อมูล รพท. , รพช  ระบบรายงานHDC 
รายการข้อมูล 1 A = จํานวนทารกท่ีเสียชีวิต < 28 วัน 
รายการข้อมูล 2 B =  จํานวนทารกแรกเกิดมีชพี 
สูตรคำนวณตัวชี้วัด  (A/B)  x 1000  
ระยะเวลาประเมินผล  ไตรมาส 1 2  3 และ 4 

เกณฑ์การประเมิน : ปี 2566 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
< 3.6 ต่อ 1,000 ทารก

แรกเกิดมีชีพ 
< 3.6 ต่อ 1,000ทารก

แรกเกิดมีชีพ 
< 3.6 ต่อ 1,000ทารก

แรกเกิดมีชีพ 
< 3.6ต่อ 1,000ทารกแรก

เกิดมีชีพ 

วิธีการประเมินผล  1. ประชุมทําเขาใจตัวช้ีวัด 
2. ส่งขอมูลครบทุกรพ. 

3. มีการตรวจสอบความถูกตองของขอมูล 
 4. มีการสรุปขอมูล 

เอกสารสนับสนุน 1. แนวทางพัฒนาระบบบูรการสุขภาพทารกแรกเกด 
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2. ยุทธศาสตรตัวชี้วัด และแนวทางการจัดเก็บขอมูล กระทรวงสาธารณสุข 

รายละเอียด 
ข้อมูลพื้นฐาน 
 

 

Baseline data หน่วย
วัด 

ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 2564 2565 

ทารกตายต่ำกว่าหรือเท่ากับ 
28 วัน < 3.6 ต่อ 1,000 

ร้อยละ 3.47 5.64 5.72 6.54 2.23 

ผู้ให้ข้อมูลทาง
วิชาการ/ผู้
ประสานงานตัวช้ีวัด 

นางมานิตา    เสรีประเสริฐ       ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญ                                             
 

หน่วยงานประมวลผล 
และจัดทำข้อมูล 

สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดพัทลุง 

คะแนนเต็ม คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
วิธีการให้คะแนน หลักเกณฑ์การให้คะแนน ผ่านเกณฑ์อย่างน้อยร้อยละ< 3.6 ต่อ1,000ทารกแรกเกิดมีชีพ 

ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน  0. 5   หน่วยต่อ 1 คะแนน 
ร้อยละ < 5.6 เท่ากับ 1 คะแนน 
ร้อยละ < 5.1 เท่ากับ 2 คะแนน 
ร้อยละ < 4.6 เท่ากับ 3 คะแนน 
ร้อยละ < 4.1 เท่ากับ 4 คะแนน 
ร้อยละ < 3.6 เท่ากับ 5 คะแนน 

 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ชื่อ – สกุล :   นาง มานิตา   เสรีประเสริฐ โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 311  
โทรศัพท์มือถือ :   080 -9191582 E-mail : manita18wan@gmail.com 

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

ชื่อ – สกุล :   นายสมคิด    ฤทธิศักดิ์ โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 311  
โทรศัพท์มือถือ : 081 - 897 0891    E-mail : somkid112510@hotmail.com 

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(รอง นพ.สสจ.) 

ชื่อ – สกุล นายสุนทร  คงทองสังข์ โทรศัพท์ที่ทำงาน :  074613127 
โทรศัพท์มือถือ : 0813689252 E-mail : 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:manita18wan@gmail.com
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รหัสตัวช้ีวัด 0520 
ชื่อตัวชี้วัด  ร้อยละการให้การดูแลตามแผนการดูแลล่วงหน้า (Advance Care Planning)  

ในผู้ป่วยประคับประคองอย่างมีคุณภาพ 
คำนิยาม  การดูแลตามแผนการดูแลล่วงหน้า (Advance Care Planning) ในผู้ป่วย

ประคับประคองอย่างมีคุณภาพ คือ ทีมผู้ให้การดูแลทำ Advance Care Planning 

(ACP) ด้วยกระบวนการ Family Meeting ให้แก่ผู้ป่วยระยะประคับประคอง/ระยะ

ท้าย (ICD-10 Z51.5) ตามมาตรฐานการวางแผนการดูแลล่วงหน้าสำหรับประเทศไทย 

และบันทึกรหัส ICD-10 Z71.8 ในเวชระเบียน ส่งเข้า HDC และดำเนินการตามความ

ประสงค์ของผู้ป่วยตามบริบทที่สามารถจัดการบริการได้  

โรงพยาบาลตองดำเนินการทีแ่สดงถึงคุณภาพการบริการ ดังนี้ 

  1. มีการทำ Advance Care Planning (ACP) เป็นลายลักษณอักษรด้วยกระบวนการ 

Family Meeting ตามมาตรฐานการวางแผนการดูแลล่วงหน้าสำหรับประเทศไทย  

รวมทั้งบันทึกไว้ในเวชระเบียน และ/หรือ มีการใช้แนวทางการปฏิบัติงานของผู้

ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ของสถานบริการสาธารณสุข เรื่อง 

หนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพ่ือยืดการตายในวาระ

สุดท้ายของชีวิต (มาตรา 12  แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550) และ

บันทึกในระบบ E-claim บันทึกรหัส ICD-10 Z71.8 และส่งข้อมูลเข้า HDC รวมทั้งส่ง

ต่อข้อมูลแผนการดูแลไปยังจุดบริการต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้ป่วยประคับประคองระยะท้ายทุก

กลุ่มวัย ทั้งกรณีผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยที่รับการดูแลที่บ้าน ได้รับการดูแลตาม

ความประสงค์ของผู้ป่วยตามบริบทที่สามารถจัดการบริการได้ จนถึงวาระสุดท้ายตาม

แผนการดูแลล่วงหน้า 

  2. มีบุคลากรในทีมการดูแลประคับประคองที่สามารถจัดทำกระบวนการประชุม

ครอบครัว (Family Meeting) เพ่ือการวางแผนการดูแลล่วงหน้า (Advance Care 

Planning) และให้การดูแลอย่างมีคุณภาพ ดังนี้ 

2.1. โรงพยาบาลระดับ A/S มีแพทย์ที่มีความรู้ด้าน PC ปฏิบัติงาน full time  

อย่างน้อย 3-4 คน โรงพยาบาลระดับ M/F มีแพทย์ที่มีความรู้ด้าน PC ปฏิบัติงาน full-

time(M1)/part time(M2,F) อย่างน้อย 1 คน 

2.2. โรงพยาบาลระดับ A, S มีพยาบาล PC ปฏิบัติงาน full time อย่างน้อย 3-4 

คน โรงพยาบาลระดับ M,F มีพยาบาล PC ปฏิบัติงาน fulltime/part time อย่างน้อย 

1 คน 

2.3. โรงพยาบาลทุกระดับ มีเภสัชกรร่วมทีมดูแลผู้ป่วย PC อย่างน้อย 1 คน และ
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มีทีมสหวิชาชีพร่วมดูแลตามบริบท 

2.4. โรงพยาบาลทุกระดับ มีการกำหนดโครงสร้างการบริหารบุคลากรงาน PC ใน

รูปแบบคณะกรรมการ ศูนย์ งาน หรือกลุ่มงาน ที่สามารถดำเนินการได้คลองตัว 

  3. มีการวินิจฉัยเมื่อผู้ป่วยเข้าสู่ระยะประคับประคอง (ICD-10 Z51.5) ตามกลุ่มโรค ที่

องค์การอนามัยโลกให้ความสำคัญ โดยใช้แนวทางการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง

ระยะท้าย กรมการแพทย์ ดังนี้  

 

  3.1 กลุ่มโรคมะเร็งระยะแพร่กระจาย ICD-10 รหัส C00-C96 หรือ D37-

D48 

         3.2 กลุมโรคระบบประสาท (Neurological Disease) หลอดเลือดสมอง

แตก/ ตีบ (Stroke) ICD-10 รหัส I60-I69 และ (Dementia) ICD-10 รหัส F03 

3.3 โรคไตในกลุมที่มีภาวะไตวายเรื้อรัง ICD 10 รหัส N18.5 

3.4 โรคถุงลมโป่งพอง (COPD) ICD-10 รหัส J44 

3.5 ภาวะหัวใจลมเหลว (Congestive Heart Failure) ICD-10 รหัส I50 

3.6 ภาวะตับล้มเหลว Hepatic failure รหัส K72 หรือ alcoholic hepatic 

failure (K70.4) หรือ hepatic failure with toxic liver disease (K71.7) 

3.7 ภาวะเอดส์เต็มขั้น (Full-Blown AIDS/ Progression of AIDS) รหัส B20-

B24 ยกเว้น B23.0, B23.1 

3.8 ผู้สูงอายุ (อายุ > 60 ปี) ที่เจ็บป่วยใน 7 กลุ่มโรคตามข้อ 3.1-3.7 หรือภาวะ

พ่ึงพิง ICD-10 รหัส R54 เข้าสู่ระยะประคับประคอง 

3.9 ผู้ป่วยเด็ก (อายุ 0-14 ป) ประคับประคองระยะท้าย 

  4. มีรายการยา Opioid ตลอดจนยาจำเป็นอ่ืนๆ ตามที่กำหนดในคำแนะนำของ

องค์การอนามัยโลก/กระทรวงสาธารณสุข ในบัญชียาของโรงพยาบาล และพร้อม

ดำเนินการสั่งซื้อยาจาก อย. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และมีการจัดการอาการปวด 

และ/หรือ อาการรบกวน โดยใช้ opioid ในผู้ป่วยระยะท้าย (ติดตามผลการดำเนินการ

จาก HDC เกณฑ์ร้อยละ 40) พัฒนาศักยภาพหน่วยบริการประจำให้สามารถรับ

ค่าชดเชยยามอร์ฟีนสำหรับผู้ป่วยมะเร็งระยะประคับประคองตามแนวทางที่ สปสช 

กำหนด เพ่ือเพ่ิมการเข้าถึงยาที่ใช้ในการจัดการอาการปวด/อาการไม่สุขสบายของ

ผู้ป่วย 

  5. มีการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองระยะท้ายต่อเนื่องที่บ้านหรือชุมชน และ

บันทึกรหัส การเยี่ยมบ้าน (1AXXX) ในเวชระเบียน (HIS) ส่งเข้า HDC ในแฟ้ม 



-80- 
 

community service และบันทึกในระบบ E-claim (ติดตามผลการดำเนินการจาก 

HDC เกณฑ์ร้อยละ 35) 

* เมื่อดำเนินการตามข้อ 4-5 หน่วยบริการประจำมีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยการบริการแบบ

ประคับประคองตามระยะเวลาก่อนเสียชีวิตตามแนวทางที่ สปสช กำหนด   

  6. มีเครือข่ายบูรณาการการดูแลประคับประคองเพ่ือการบริหารคลังยามอร์ฟีน  และ

ร่วมกับหน่วยงานราชการ หรือภาคประชาสังคม หรืออาสาสมัครดูแลผู้ป่วย   เพ่ือการ

จัดการอุปกรณ์ และการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน 

  7. มีการจัดบริการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกในการดูแลประคับประคอง โดย
มีการบันทึกหัตถการการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคด้วยแพทย์แผนไทย ICD-10TM 
รหัส U778-779, แพทย์แผนจีน รหัส U78-79 (ติดตามผลการดำเนินการ  จาก HDC 
โดยกรมการแพทย์แผนไทย) 
 
 
 

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

ร้อยละ 55 
มากกว่าหรือเท่ากับ 

ร้อยละ 60 
มากกว่าหรือเท่ากับ 

ร้อยละ 70 
มากกว่าหรือเท่ากับ 

ร้อยละ 75 
มากกว่าหรือเท่ากับ 

ร้อยละ 80 
 

วัตถุประสงค์  เพ่ือให้ผู้ป่วยระยะท้ายได้รับการดูแลรักษาแบบประคับประคองที่มีคุณภาพ โดย
ผู้ป่วยและครอบครัวมีส่วนร่วมในการวางแผนการรักษาตนเองล่วงหน้า (Advance 
Care Planning) ผ่านกระบวนการประชุมครอบครัว และได้รับการดูแลแบบองค์
รวมตามแผน มีโอกาสได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน เพ่ือการมีคุณภาพชีวิตที่ดีตาม
ความประสงค์จนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกระดับ ร่วมพัฒนาการดูแลในรูปแบบ
เครือข่ายระดับ อำเภอ จังหวัด และเขตสุขภาพ 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล เก็บข้อมูลและรายงานผล ระดับอำเภอ จังหวัด และเขตสุขภาพ จากระบบ Health 
data center โดยสานักงานสาธารณสุขจังหวัด ปัจจัยที่ส่งผลต่อตัวชี้วัด คือ กำกับ   
ดูแลการกรอกข้อมูลในเวชระเบียนของโรงพยาบาลให้ถูกต้องตามรหัสมาตรฐาน และ
นำส่งข้อมูลแฟ้มการวินิจฉัยโรค แฟ้มยา และแฟ้มการติดตามเยี่ยมบ้าน ใน 43 แฟ้ม   
ให้ครบถ้วน 

แหล่งข้อมูล Health data center https://hdcservice.moph.go.th รายงานมาตรฐาน 
ข้อมูลตอบสนอง service plan สาขา Intermediate และ palliative care ร้อย
ละการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคอง มีกิจกรรม Family Meeting และ
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มีการทำ Advance Care Planning (ACP) ร่วมกับผู้ป่วยและครอบครัว 
(workload) 

รายการข้อมูล 1 A = จำนวนผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกในกลุ่มโรคท่ีกำหนด ที่ได้รับการวินิจฉัยระยะ

ประคับประคอง (Z51.5) และ ได้รับการจัดทำ Advance Care Planning 

ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลการวินิจฉัยโรคของโรงพยาบาล ตาม ICD 10 รหัส Z71.8 
เฉพาะรายใหม่ของปีงบประมาณ ไม่นับรายครั้ง/ซ้ำ 

รายการข้อมูล 2 B = จำนวนผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกในกลุ่มโรคท่ีกำหนด ที่ได้รับการวินิจฉัยระยะ
ประคับประคอง (Z51.5) ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลการวินิจฉัยโรคของโรงพยาบาล  
ตาม ICD 10 ที่กำหนดตาม service plan ที่เก่ียวข้อง คือ ICD-10 C00-C96, D37-
D48, I60-I69, F03, N18.5, J44, I50, K72, K70.4, K71.7, B20-B24(ยกเว้น 
B23.0, B23.1), R54 และผู้ป่วยอายุ 0-14 ปี (ที่วินจิฉัย Z515 ร่วมดว้ย) เฉพาะราย
ใหม่ของปีงบประมาณ      ไม่นับรายครั้ง/ซ้ำ 

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

ปี 2567: 

ปี 2568: 

ปี 2569: 

ปี 2570: 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- มากกว่าหรือเท่ากับ 

ร้อยละ 55 
มากกว่าหรือเท่ากับ 

ร้อยละ 55 
มากกว่าหรือเท่ากับ 

ร้อยละ 55 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- มากกว่าหรือเท่ากับ 

ร้อยละ 60 
มากกว่าหรือเท่ากับ 

ร้อยละ 60 
มากกว่าหรือเท่ากับ 

ร้อยละ 60 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- มากกว่าหรือเท่ากับ 

ร้อยละ 70 
มากกว่าหรือเท่ากับ 

ร้อยละ 70 
มากกว่าหรือเท่ากับ 

ร้อยละ 70 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- มากกว่าหรือเท่ากับ 

ร้อยละ 75 
มากกว่าหรือเท่ากับ 

ร้อยละ 75 
มากกว่าหรือเท่ากับ 

ร้อยละ 75 

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

มากกว่าหรือเท่ากับ 
ร้อยละ 80 

มากกว่าหรือเท่ากับ 
ร้อยละ 80 

วิธีการประเมินผล :  1. การตรวจราชการ โดยทีมนิเทศและตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุข และ
กรมการแพทย์ 
2. การติดตามผ่านอนุกรรมการระบบบริการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบ
ประคับประคอง กระทรวงสาธารณสุข 
3. การติดตามโดยคณะกรรมการ service plan การดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประ
คับ ประคองเขตสุขภาพ และจังหวัด 
4. การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล สรพ disease specific certification / 
provincial network certification 

เอกสารสนับสนุน :  1. มาตรฐานการวางแผนการดูแลล่วงหน้าสำหรับประเทศไทย พศ.2565. 
https://www.nationalhealth.or.th/sites/default/files/upload_files/ACP_Pag
es.pdf  
2. คู่มือการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองและระยะท้าย (สำหรับบุคลากรทาง
การแพทย์) กรมการแพทย์  

 
3.  คำแนะนำแนวทางการบริหารจัดการระบบยาในการดูแลผู้ป่วยประคับประคอง
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
(http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/files/palliativecar
edrugsystem2561_edited030562.pdf ) 
4. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines) : 
Palliative Care Version 1.2016 
ที่ https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/palliative.pdf  
5. แนวทางการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองสำหรับพยาบาลทั่วไป: Clinical 
nursing practice guidelines for stroke. สถาบันประสาทวิทยา.พ.ศ.2558 ที่  
https://rbpho.moph.go.th/upload-file/doc/files/011518-1453-9113.pdf 
6.  A Guide to Children’s Palliative Care (Fourth Edition). International 
Children’s Palliative Care Network and the Royal College of Paediatrics 
and Child Health (RPCH), 2018.ที่  
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https://www.togetherforshortlives.org.uk /wp-
content/uploads/2018/03/TfSL-A-Guide-to-Children’s-Palliative-Care-
Fourth-Edition-5.pdf 
7.  Palliative care guideline, self-assessment workbook ศูนย์การุณรักษ์ 
และกรมการแพทย์ 
8.  World Health Organization. (1986). Cancer pain relief. Geneva: 
World Health Organization. 
Http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43944/9241561009_e
ng.pdf  
9.  World Health Organization Essential Medicines in Palliative Care 
http://www.who.int/selection_medicines/committees/expert/19/applic
ations/PalliativeCare_8_A_R.pdf   
10. คู่มือแนวทางการตรวจนิเทศงาน กรมการแพทย์ (Smart Inspection 
Guideline) 
สำนักนิเทศระบบการแพทย์ กรมการแพทย์  
 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน baseline 
data 

หน่วยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 2564 2565 

- ร้อยละ 100 50.53 66.41 
 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ช่ือ – สกุล :  นางอมรรัตน์  ฤทธิ์ทอง โทรศัพท์ท่ีท่างาน : 074613127ต่อ310 

โทรศัพท์มือถือ : 0918493098  E-mail : Muk850@gmail.com 

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด 

(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

ช่ือ – สกุล : นายสมคดิ     ฤทธิศักดิ์ โทรศัพท์ท่ีท่างาน :074613127 ต่อ 311   

โทรศัพท์มือถือ : 0818970891    E-mail : somkid112510@hotmail.com  

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด 

(รอง นพ.สสจ.) 

ช่ือ – สกุล : นายสุนทร  คงทองสังข ์ โทรศัพท์ท่ีท่างาน : 074613127 ต่อ 203 

โทรศัพท์มือถือ :  0819637742 E-mail : tongsang@health.moph.go.th 

 
 
 
 
 
 
 



-84- 
 

รหัสตัวช้ีวัด 0521 
ชื่อตัวชี้วัด  ร้อยละของ ผู้ป่วย Intermediate care * ได้รับการบริบาลฟื้นสภาพและติดตาม 

จนครบ 6 เดือน หรือจน Barthel index = 20 ก่อนครบ 6 เดือน 
คำนิยาม การบริบาลฟื้นสภาพระยะกลาง (Intermediate care; IMC) หมายถึง การบริบาลฟื้น

สภาพผู้ป่วยระยะกลางที่มีอาการทางคลินิกผ่านพ้นภาวะวิกฤติและมีอาการคงท่ี  

แต่ยังคงมีความผิดปกติของร่างกายบางส่วนอยู่และมีข้อจำกัดในการปฏิบัติกิจกรรมใน

ชีวิตประจำวัน จำเป็นต้องได้รับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์โดยทีมสหวิชาชีพ 

(multidisciplinary approach) อย่างต่อเนื่องจนครบ 6 เดือน ตั้งแต่ในโรงพยาบาลจนถึง

ชุมชน เพื่อเพ่ิมสมรรถนะร่างกาย จิตใจ ในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน และลดความพิการ

หรือภาวะทุพพลภาพ รวมทั้งกลับสู่สังคมได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยมีการให้บริการผู้ป่วย 

ระยะกลางใน รพ.ทุกระดับ (A, S: เป็นโรงพยาบาลแม่ข่าย M, F: โรงพยาบาลลูกข่ายและ

ให้บริการ intermediate bed/ward) 

*ผู้ป่วย Intermediate care หมายถึง ผู้ป่วย Stroke, Traumatic Brain Injury, 

Spinal Cord Injury รายใหม่ หรือกลับเป็นซ้ำภายในระยะเวลา 6 เดือน และ Fragility 

hip fracture รายใหม่หรือกลับเป็นซ้ำทั้งหมดทุกรายที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

ภายในจังหวัดทีร่อดชีวิตและมีคะแนน Barthel index <15 รวมทั้งคะแนน Barthel 

index ≥15 with multiple impairments 

Intermediate ward คือ การให้บริการ Intensive inpatient rehabilitation program 

หมายถึง ผู้ป่วยได้รับการฟ้ืนฟูแบบผู้ป่วยใน อย่างน้อยวันละ 3 ชั่วโมง และอย่างน้อย 5 วัน 

ต่อสัปดาห์ หรือ อย่างน้อย 15 ชั่วโมง/สัปดาห์ (ไม่รวมชั่วโมง nursing care) โดยมี

รายละเอียดการให้บริการ Intermediate ward ตามภาคผนวก 1 

Intermediate bed คือ การให้บริการ Inpatient rehab program หมายถึง ผู้ป่วยได้รับ          

การฟ้ืนฟูโดยเฉลี่ยอย่างน้อย วันละ 1 ชั่วโมงอย่างน้อย 3 ครั้งต่อสัปดาห์ (ไม่รวมชั่วโมง 

nursing care)  

การพยาบาลฟื้นฟูสภาพ หมายถึง กิจกรรมการพยาบาลที่ใช้กระบวนการหรือกิจกรรมที่

มุ่งหวังให้ผู้ป่วย คนพิการ สามารถฟ้ืนคืนสภาพให้เร็วที่สุด ยอมรับและปรับตัวกับความ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและเศรษฐกิจ โดยกระบวนการหรือ

กิจกรรมต่าง ๆ นั้น ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของผู้ป่วย คนพิการ ญาติ ผู้ดูแล และทีม 

สหวิชาชีพเพ่ือส่งเสริมให้ผู้ป่วย คนพิการ สามารถดำรงชีวิตอิสระในสังคมได้ตามศักยภาพ 

รวมถึงการพิทักษ์สิทธิอันพึงได้ให้กับผู้ป่วย คนพิการ 

หมายเหตุ 
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1. โรงพยาบาลระดับ A และ S ควรมีบทบาทเป็นผู้คัดกรอง ส่งต่อ และติดตามข้อมูลผู้ป่วย 

รวมทั้งการสนับสนุนทางด้านวิชาการและการรับปรึกษา 

2. การให้บริการ intermediate ward ได้ในโรงพยาบาลทุกระดับที่สังกัดกระทรวง

สาธารณสุขขึ้นกับความพร้อมและบริบทของพ้ืนที่ในแต่ละจังหวัดและเขตสุขภาพ 

3. ควรใช้ Barthel ADL index รายงานผลเพิ่มเติม เพื่อวัดผลลัพธ์การดำเนินการ 
คำย่อ คำเต็ม คำอธิบาย 

BI Barthel ADL index แบบประเมินสมรรถนะความสามารถทำกิจวัตร

ประจำวันบาร์เทล ที่มีคะแนนเต็มเท่ากบั 20 

IMC Intermediate care การบริบาลฟื้นสภาพระยะกลาง 

IPD In-patient department หอผู้ป่วยในที่รับผู้ป่วยเข้านอนในโรงพยาบาลเพื่อการ

บำบัดรักษา 

Stroke  Cerebrovascular accident การวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมอง ได้แก่ ICD10 

ต่อไปนี้ I60 - I64 

TBI Traumatic brain injury การวินิจฉัยบาดเจ็บสมองที่เกิดจากภยันตราย ได้แก ่ 

ICD10 ต่อไปนี้ S061 – S069 

SCI Spinal cord injury การวินิจฉัยบาดเจ็บไขสันหลังจากภยันตราย 

(traumatic) ได้แก่ ICD10 ต่อไปนี้  S14.0 – S14.1, 

S24.0 – S24.1, S34.0 – S34.1, S34.3 

- Fragility hip fracture การวินิจฉัยภาวะกระดกูสะโพกหกัจากภยันตรายชนิด

ไม่รุนแรง (Fragility hip fracture) ได้แก่ ICD10 

ต่อไปนี้ S72.0 - S72.2 

- Multiple Impairments ผู้ป่วยที่มีความบกพร่องตั้งแต่ 2 ระบบขึน้ไป ได้แก่ 

swallowing problem, communication 

problem, mobility problem, cognitive and 

perception problem, bowel and bladder 

problem 

A โรงพยาบาลศูนย ์ ตามคำนิยามของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กำหนดไว ้

S โรงพยาบาลทัว่ไปขนาดใหญ ่ ตามคำนิยามของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กำหนดไว ้

M1 โรงพยาบาลทัว่ไปขนาดเล็ก ตามคำนิยามของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กำหนดไว ้

M2 โรงพยาบาลชุมชน 

เพื่อรับส่งต่อผู้ป่วย 

รพช. ขนาด 120 เตียงขึ้นไป 

F1 โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ ่ รพช. ขนาด 60-120 เตียง 

F2 โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง รพช. ขนาด 30-90 เตียง 

F3 โรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็ก รพช. ขนาด 10 เตียง 
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เกณฑ์เป้าหมาย :  
ปีงบประมาณ 66 ปีงบประมาณ 67 ปีงบประมาณ 68 ปีงบประมาณ 69 ปีงบประมาณ 70 
มากกว่าหรือเท่ากับ 

ร้อยละ 75 
มากกว่าหรือเท่ากับ 

ร้อยละ 80 
มากกว่าหรือเท่ากับ 

ร้อยละ 80 
มากกว่าหรือเท่ากับ 

ร้อยละ 80 
มากกว่าหรือเท่ากับ 

ร้อยละ 80 
 

วัตถุประสงค์  1. พัฒนาระบบบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพและการดูแลต่อเนื่องในผู้ป่วย Stroke, Traumatic 
brain injury, Spinal cord injury และ Fragility hip fracture ไปจนครบระยะเวลา 6 เดือน  
2. สร้างเครือข่ายบริการโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ 
3. เพ่ิมคุณภาพชีวิต ป้องกันและลดความพิการของผู้ป่วย 
4. เพ่ิมทักษะในการดูแลตนเองของผู้ป่วยและญาติ พร้อมเชื่อมโยงแผนการดูแลต่อเนื่องสู่ที่
บ้านและชุมชน 
5. ลดความแออัด รพศ. รพท. / เพ่ิมอัตราครองเตียง รพช. 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย 1. ผู้ป่วย Stroke, Traumatic Brain Injury และ Spinal Cord Injury รายใหม่หรือกลับเป็น
ซ้ำทั้งหมดที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลภายในจังหวัด 
2. ผู้ป่วยที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ทุกรายที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลภายในจังหวัดด้วย
ภาวะกระดูกสะโพกหักจากภยันตรายชนิดไม่รุนแรง (Fragility hip fracture) 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล จัดเก็บรวบรวมข้อมูลโดยทีมนิเทศและตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และกรมการแพทย์ 
รายการข้อมูล 1 A = จำนวนผู้ป่วย IMC ที่ได้รับการบริบาลฟ้ืนสภาพระยะกลาง* และติดตามจนครบ 6 เดือน 

หรือจนกว่า Barthel index = 20  
รายการข้อมูล 2 B = จำนวนผู้ป่วย IMC ที่เข้าสู่ระบบบริบาลฟ้ืนสภาพระยะกลาง  
หมายเหตุ คำชี้แจงการลงข้อมูลตัวชี้วัด  

1. การเข้ารับบริการการบริบาลฟ้ืนสภาพระยะกลางทั้งในรูปแบบผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก และ
เยี่ยมบ้าน หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง 
2. ผู้ป่วยได้รับการฟ้ืนฟูฯ นับรวมผู้ป่วยที่เข้าระบบทั้งหมดในช่วงเวลานับย้อนหลัง ตามไตร
มาส ตั้งแต่ กันยายน 2565 - ตุลาคม 2566 
3. ผู้ป่วยที่เสียชีวิตระหว่างการดูแลและติดตามนับรวมในการเก็บข้อมูล 
4. ควรใช้ Barthel ADL index  เพ่ือวัดผลลัพธ์การดำเนินการ 

สูตรคำนวณตัวชี้วัด (A/B) × 100 
ระยะเวลาประเมินผล รายงานเป็นรายไตรมาส 
เกณฑ์การประเมิน : 
ปี 2566: 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- มากกว่าหรือเท่ากับ 

ร้อยละ 75 
มากกว่าหรือเท่ากับ 

ร้อยละ 75 
มากกว่าหรือเท่ากับ 

ร้อยละ 75 
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ปี 2567:  

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- มากกว่าหรือเท่ากับ 

ร้อยละ 80 
มากกว่าหรือเท่ากับ 

ร้อยละ 80 
มากกว่าหรือเท่ากับ 

ร้อยละ 80 

ปี 2568: 

ปี 2569: 

 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- มากกว่าหรือเท่ากับ 

ร้อยละ 80 
มากกว่าหรือเท่ากับ 

ร้อยละ 80 
มากกว่าหรือเท่ากับ 

ร้อยละ 80 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- มากกว่าหรือเท่ากับ 

ร้อยละ 80 
มากกว่าหรือเท่ากับ 

ร้อยละ 80 
มากกว่าหรือเท่ากับ 

ร้อยละ 80 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- มากกว่าหรือเท่ากับ 

ร้อยละ 80 
มากกว่าหรือเท่ากับ 

ร้อยละ 80 
มากกว่าหรือเท่ากับ 

ร้อยละ 80 

วิธีการประเมินผล :  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประสานการจัดเก็บข้อมูลการดำเนินงานจากคณะกรรมการ 
Service Plan จังหวัด หรือผู้รับผิดชอบงานของโรงพยาบาล 

เอกสารสนับสนุน :  1. งานวิจัยการศึกษาการจัดบริการและต้นทุนบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ผู้ป่วย
ระยะกลาง (Intermediate Care) ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพ พ.ศ.2552 
2. แนวทางการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Clinical Practice 
Guidelines for Stroke Rehabilitation) พ.ศ.2559 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3) สถาบัน
ประสาทวิทยา 
3. งานวิจัยการประเมินผลระบบการให้บริการการดูแลระยะกลาง (Intermediate Care) 
พ.ศ.2562 
4. งานวิจัยต้นทุน-ประสิทธิผลของการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองหลังระยะเฉียบพลัน 
ด้วยรูปแบบการดูแลระยะกลางแบบผู้ป่วยใน (intermediate care) เปรียบเทียบกับการ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพแบบผู้ป่วยนอก พ.ศ.2562 
5. คู่มือการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลางสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ตาม
แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Guideline for Intermediate care service plan) 
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พ.ศ. 2562 
6. คู่มือแนวทางการตรวจนิเทศงาน กรมการแพทย์ (Smart Inspection Guideline) 
สำนักนิเทศระบบการแพทย์ กรมการแพทย์  

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน Baseline data 
(3ปีย้อนหลัง) 

หน่วยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 2564 2565 

 ร้อยละ 97.07 95.82 94.03 
 

  
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ช่ือ – สกุล : นางอมรรัตน์  ฤทธิ์ทอง โทรศัพท์ท่ีท่างาน : 074613127ต่อ310 

โทรศัพท์มือถือ : 0918493098  E-mail : Muk850@gmail.com 

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด 

(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

ช่ือ – สกุล : นายสมคดิ     ฤทธิศักดิ์ โทรศัพท์ท่ีท่างาน :074613127 ต่อ 311   

โทรศัพท์มือถือ : 0818970891    E-mail : somkid112510@hotmail.com  

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด 

(รอง นพ.สสจ.) 

ช่ือ – สกุล : นายสุนทร  คงทองสังข์ โทรศัพท์ท่ีท่างาน : 074613127 ต่อ 203 

โทรศัพท์มือถือ :  0819637742 E-mail : tongsang@health.moph.go.th 
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รหัสตัวช้ีวัด 0522 

ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละการคัดกรองต้อกระจกในผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป(โดยอสม.) 

กลุ่มงานที่

รับผิดชอบ 

ส่งเสริมสุขภาพ 

แผนที่ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ Service Plan 

โครงการที ่ โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  สาขาจักษุวิทยา 

ระดับการ

ประเมินผล 

( /  ) ระดับจังหวัด  (  / ) ระดับอำเภอ 

คำนิยามตัวช้ีวัด ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคัดกรองและผ่าตัดต้อกระจกในผู้สูงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป 

ผู้รับบริการได้รับการผ่าตัดต้อกระจก ด้วยความสะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัย และทันเวลา 

ภายใน ๓๐ วัน ลดปัญหาตาบอดจากต้อกระจกซึ่งสามารถรักษาได้จากการผ่าตัด ตั้งแต่การ

สำรวจข้อมูล/จัดทำคำสั่ง/แผนงาน/โครงการ ไปจนถึงการประเมินผล/ติดตามการดำเนินงาน 

เกณฑ์เป้าหมาย : 

 

 

 

ปีงบประมาณ 
2567 

ปีงบประมาณ 2568  ปีงบประมาณ 2569  ปีงบประมาณ 2570 

ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 

วัตถุประสงค์    เพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยการลดอัตราความชุกของภาวะตาบอดจากต้อกระจก 
โดย 

ใช้แนวทางเชิงรุกทั้งการคัดกรองและการผ่าตัด และสร้างความเข้มแข็งให้ ระบบสุขภาพตา
อย่าง 

ยั่งยืน ด้วยการเพ่ิมคุณภาพและการเข้าถึงบริการ ลดระยะเวลารอคอย และลดการส่งออกนอก
เขต 

ประชากร

กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรองต้อกระจก  

วิธีการจัดเก็บ

ข้อมูล 

จัดเก็บข้อมูลการคัดกรองต้อกระจกจากโปรแกรม Vision2020 thailand.org.th โดยบันทกึข้อมูล

หลังการคัดกรอง 

แหล่งข้อมูล โปรแกรม Vision 2020 thailand.org.th 

รายการข้อมูล 1 A = จำนวนผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปในเขตรับผิดชอบของจังหวัดพัทลุงที่ได้รับการคัดกรองตาต้อ

กระจก 

รายการข้อมูล 2 B = จำนวนผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปในเขตรับผิดชอบของจังหวัดพัทลุงทั้งหมด 

สูตรคำนวณ (A/B) X 100 
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ตัวช้ีวัด 

ระยะเวลา

ประเมินผล 

ไตรมาส 2 และ 4 

เกณฑ์การประเมิน : ปี2566:  

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

ร้อยละ 85 
 

ร้อยละ 85 

 

ร้อยละ 85 
 

ร้อยละ 85 
 

วิธีการ

ประเมินผล 

ตามตารางท้าย KPI Template 

เอกสาร

สนับสนุน 

 โปรแกรม Vision 2020 thailand.org.th 

 

รายละเอียด

ข้อมูลพื้นฐาน 

 

Baseline data หน่วย

วัด 

ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 2562 2563 2564 2565 

ร้อยละการคัดกรองต้อ

กระจกในผู้สูงอายุ 60 ปี

ขึ้นไป (โดยอสม.)  

ร้อยละ 95.96 96.23 95.69 81.26 92.79 

หน่วยงาน

ประมวลและ

จัดทำข้อมูล(ระดับ

ส่วนกลาง) 

ระบบโปรแกรม Vision 2020 thailand.org.th 

http://vision2020thailand.org/home.php 

คะแนนเต็ม 5 คะแนน 

วิธีการให้คะแนน หลักเกณฑ์การให้คะแนน ผ่านเกณฑ์อย่างน้อยร้อยละ 85 

ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน   5   หน่วยต่อ 1 คะแนน 

ร้อยละ     75 เท่ากับ 1 คะแนน 

ร้อยละ     80 เท่ากับ 2 คะแนน 

ร้อยละ                       85 เท่ากับ 3 คะแนน 

ร้อยละ              90 เท่ากับ 4 คะแนน 

ร้อยละ      95 เท่ากับ 5 คะแนน 
 

 

ผู้รับผิดชอบ

ตัวช้ีวัด 

ชื่อ – สกุล :  นางอมรรัตน์  ฤทธิ์ทอง โทรศัพท์ที่ท่างาน : 074613127ต่อ310 

โทรศัพท์มือถือ : 0918493098  E-mail : Muk850@gmail.com 

ผู้กำกับดูแล ชื่อ – สกุล : นายสมคิด     ฤทธิศักดิ์ โทรศัพท์ที่ท่างาน :074613127 ต่อ 311   

http://vision2020thailand.org/home.php
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ตัวช้ีวัด 

(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

โทรศัพท์มือถือ : 0818970891    E-mail : somkid112510@hotmail.com  

ผู้กำกับดูแล

ตัวช้ีวัด 

(รอง นพ.สสจ.) 

ชื่อ – สกุล : นายสุนทร  คงทองสังข์ โทรศัพท์ที่ท่างาน : 074613127 ต่อ 203 

โทรศัพท์มือถือ :  0819637742 E-mail : tongsang@health.moph.go.th 
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รหัสตัวช้ีวัด 0523 
ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 

30 วัน 
คำนิยาม  ต้อกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) หมายถึง โรคต้อกระจกที่ทำให้

ผู้ป่วย มีระดับสายตา (VA) แย่กว่า 20/400  
เกณฑ์เป้าหมาย :  
ปีงบประมาณ 66 ปีงบประมาณ 67 ปีงบประมาณ 68 ปีงบประมาณ 69 ปีงบประมาณ 70 
มากกว่าหรือเท่ากับ 

ร้อยละ 85 
มากกว่าหรือเท่ากับ

ร้อยละ 85 
มากกว่าหรือเท่ากับ 

ร้อยละ 85 
มากกว่าหรือเท่ากับ

ร้อยละ 85 
มากกว่าหรือเท่ากับ 

ร้อยละ 85 
 

วัตถุประสงค์  เพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยการลดอัตราความชุกของภาวะตาบอด
จากต้อกระจก โดยใช้แนวทางเชิงรุกทั้งการคัดกรองและการผ่าตัด และการสร้าง
ความเข้มแข็งให้ระบบสุขภาพอย่างยั่งยืน ด้วยการเพ่ิมคุณภาพและการเข้าถึง
บริการ ลดระยะเวลารอคอย และลดการส่งต่อออกนอกเขต 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ได้รับการตรวจวินิจฉัย โดยทีม

จักษุ  

(จักษุแพทย์/ พยาบาลเวชปฏิบัติทางตา) 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1. จัดเก็บข้อมูลการผ่าตัดต้อกระจกจากโปรแกรม Vision2020 Thailand โดย

บันทึกข้อมูลก่อนและหลังผ่าตัด  

2. การนับระยะเวลาการผ่าตัด นับตั้งแต่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นต้อกระจกชนิด

บอด  

จากทีมจักษุ (จักษุแพทย์/พยาบาลเวชปฏิบัติทางตา) 
แหล่งข้อมูล โปรแกรม Vision2020 Thailand 
รายการข้อมูล 1 A = จำนวนผู้ปว่ยต้อกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ที่ได้รับการผ่าตัด ภายใน 30 

วัน  
รายการข้อมูล 2 B = จำนวนผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ที่ได้รับการวินิจฉัย 
สูตรคำนวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล รายงานเป็นรายไตรมาส 
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เกณฑ์การประเมิน : 
ปี 2566: 

 
 
 
ปี 2567: 

ปี 2568: 

ปี 2569: 

ปี 2570: 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- มากกว่าหรือเท่ากับ 

ร้อยละ 85 
มากกว่าหรือเท่ากับ 

ร้อยละ 85 
มากกว่าหรือเท่ากับ 

ร้อยละ 85 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- มากกว่าหรือเท่ากับ 

ร้อยละ 85 
มากกว่าหรือเท่ากับ 

ร้อยละ 85 
มากกว่าหรือเท่ากับ 

ร้อยละ 85 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- มากกว่าหรือเท่ากับ 

ร้อยละ 85 
มากกว่าหรือเท่ากับ 

ร้อยละ 85 
มากกว่าหรือเท่ากับ 

ร้อยละ 85 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- มากกว่าหรือเท่ากับ 

ร้อยละ 85 
มากกว่าหรือเท่ากับ 

ร้อยละ 85 
มากกว่าหรือเท่ากับ 

ร้อยละ 85 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- มากกว่าหรือเท่ากับ 

ร้อยละ 85 
มากกว่าหรือเท่ากับ 

ร้อยละ 85 
มากกว่าหรือเท่ากับ 

ร้อยละ 85 

วิธีการประเมินผล :  ประเมินผ่านระบบ Vision 2020 Thailand 
เอกสารสนับสนุน :  1. คู่มือการใช้งาน Vision 2020 Thailand 

2. คู่มือแนวทางการตรวจนิเทศงาน กรมการแพทย์ (Smart Inspection 
Guideline) 
สำนักนิเทศระบบการแพทย์ กรมการแพทย์  

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน Baseline data 
(3ปีย้อนหลัง) 

หน่วย
วัด 

ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 2564 2565 

 ร้อยละ 95.69 81.26 92.79 

      หมายเหตุ : Vision 2020 Thailand ณ 30กันยายน 2565 
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ผู้รับผิดชอบ

ตัวช้ีวัด 

ชื่อ – สกุล :  นางอมรรัตน์  ฤทธิ์ทอง โทรศัพท์ที่ท่างาน : 074613127ต่อ310 

โทรศัพท์มือถือ : 0918493098  E-mail : Muk850@gmail.com 

ผู้กำกับดูแล

ตัวช้ีวัด 
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

ชื่อ – สกุล : นายสมคิด     ฤทธิศักดิ์ โทรศัพท์ที่ท่างาน :074613127 ต่อ 311   

โทรศัพท์มือถือ : 0818970891    E-mail : somkid112510@hotmail.com  

ผู้กำกับดูแล

ตัวช้ีวัด 

(รอง นพ.สสจ.) 

ชื่อ – สกุล : นายสุนทร  คงทองสังข์ โทรศัพท์ที่ท่างาน : 074613127 ต่อ 203 

โทรศัพท์มือถือ :  0819637742 E-mail : tongsang@health.moph.go.th 

 
 


