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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 ร้อยละของอำเภอ
ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่มี
คุณภาพ 

กลุ่มงาน
พัฒนา
คุณภาพ
และ
รูปแบบ
บริการ 

≥ ร้อยละ 
85 

  / นางอรสา 
เหล่าเจริญ
สุข 

 

2 ร้อยละความสำเร็จ
ของส่วนราชการใน
สังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุขที่
ดำเนินการพัฒนา
คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ 
(PMQA) ผ่านการ
ประเมินตามเกณฑ์ที่
กำหนด 

กลุ่มงาน
พัฒนา
คุณภาพ
และ
รูปแบบ
บริการ 

ร้อยละ 100   / นายนิวัช 
เทพสง 

 

3 จำนวนการจัดตั้ง
หน่วยบริการปฐมภูมิ
และเครือข่ายหน่วย
บริการปฐมภูมิ ตาม
พระราชบัญญัติ
ระบบสุขภาพปฐม
ภูมิ พ.ศ. 2562 

กลุ่มงาน
พัฒนา
คุณภาพ
และ
รูปแบบ
บริการ 

≥ ร้อยละ 
52 
 

 /  นางจรรยา  
คงสุด 
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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. 

4 จำนวนประชาชนคน
ไทย มีหมอประจำตัว 
3 คน 

กลุ่มงาน
พัฒนา
คุณภาพ
และ
รูปแบบ
บริการ 

≥ ร้อยละ 
35 
 

 /  นางจรรยา  
คงสุด 

 

5 ร้อยละของ
โรงพยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข
มีคุณภาพมาตรฐาน
ผ่านการรับรอง HA 
ขั้น 3 

กลุ่มงาน
พัฒนา
คุณภาพ
และ
รูปแบบ
บริการ 

ร้อยละ 100 
 

 /  นางวาสนา 
ขวัญสกุล 

 

6 สถานบริการสังกัด
สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุขที่ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
ตามนโยบาย EMS 
(Environment, 
Modernization 
and Smart 
Service) 

กลุ่มงาน
พัฒนา
คุณภาพ
และ
รูปแบบ
บริการ 

ขั้นพ้ืนฐาน 
(The must)  
รพท. ร้อย
ละ 100, 
รพช. ร้อย
ละ 60 
'- ขั้นสูง 
(The best) 
เขตสุขภาพ
ละ 2 แห่ง 

 /  นางวาสนา  
ขวัญสกุล 

 

7 ร้อยละของผู้ป่วยที่
เข้ารับการผ่าตัดแบบ 
One Day Surgery 

กลุ่มงาน
พัฒนา
คุณภาพ
และ

≥ ร้อยละ 
30 
 

/   นางนภาพร 
เนตรเกื้อกูล 
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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. 

รูปแบบ
บริการ 

8 ร้อยละของการ Re-
admit ภายใน 1 
เดือน จากการผ่าตัด
โรคต่างๆ ใน
โครงการ ODS/MIS 
ผ่านการผ่าตัดแผล
เล็ก (Minimally 
Invasive Surgery : 
MIS) 

กลุ่มงาน
พัฒนา
คุณภาพ
และ
รูปแบบ
บริการ 

< ร้อยละ 5 
 

/   นางนภาพร 
เนตรเกื้อกูล 

 

9 อัตราตายผู้ป่วยติด
เชื้อในกระแสเลือด
แบบรุนแรงชนิด 
community-
acquired 

กลุ่มงาน
พัฒนา
คุณภาพ
และ
รูปแบบ
บริการ 

< ร้อยละ 
26 
 

/   นางนภาพร 
เนตรเกื้อกูล 

 

10 Refracture Rate กลุ่มงาน
พัฒนา
คุณภาพ
และ
รูปแบบ
บริการ 

< ร้อยละ 
20 
 

/   นางนภาพร 
เนตรเกื้อกูล 

 

11 อัตราส่วนของ
จำนวนผู้ยินยอม
บริจาคอวัยวะจาก
ผู้ป่วยสมองตาย ต่อ

กลุ่มงาน
พัฒนา
คุณภาพ
และ

เพ่ิมข้ึน ≥ 
ร้อยละ 20 

/   นางนภาพร 
เนตรเกื้อกูล 
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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. 

จำนวนผู้ป่วย
เสียชีวิตใน
โรงพยาบาล 
(โรงพยาบาล A, S) 

รูปแบบ
บริการ 

12 ร้อยละของผู้ป่วย
กลุ่มเป้าหมายที่
ได้รับการดูแลจาก 
อสม. หมอประจำ
บ้านมีคุณภาพชีวิตที่
ดี 

กลุ่มงาน
พัฒนา
คุณภาพ
และ
รูปแบบ
บริการ 

≥ ร้อยละ 
75 
 

 /  นาง
กรรณิกา นา
คะวิโรจน์ 

 

13 ร้อยละของชุมชนมี
การดำเนินการ
จัดการสุขภาพที่
เหมาะสมให้กับ
ประชาชน 

กลุ่มงาน
พัฒนา
คุณภาพ
และ
รูปแบบ
บริการ 

≥ ร้อยละ 
75 
 

  / นายนิวัช 
เทพสง 

 

14 การส่งต่อผู้ป่วยออก
นอกเขตสุขภาพ     
4 สาขา (1. สาขา
โรคหัวใจ 2. สาขา
โรคมะเร็ง 3. สาขา
อุบติเหตุและฉุกเฉิน 
4. สาขาทารกแรก
เกิด) 
 
 

กลุ่มงาน
พัฒนา
คุณภาพ
และ
รูปแบบ
บริการ 

ลดลง ≥ 
ร้อยละ 10 
 

/   นางนภาพร 
เนตรเกื้อกูล 
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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 ร้อยละของสถาน
บริการมีการ
ดำเนินการสื่อสาร
เชิงรุก 

กลุ่มงาน
พัฒนา
คุณภาพ
และ
รูปแบบ
บริการ 

≥ ร้อยละ 
80 
 

 /  นางอรสา 
เหล่าเจริญ
สุข 
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นิยามตัวช้ีวัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ 2566 
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 

 

รหัสตัวช้ีวัด 0901 
ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของอำเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีมีคุณภาพ  
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
ความเชื่อมโยงตัวชี้วัด ( / ) ยุทธศาสตร์ 20 ปี กสธ. (   ) ยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 12  

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

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

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

อำเภอ ที่ดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพ้ืนที่ พ.ศ.2561 ตาม
องค์ประกอบ UCCARE ในประเด็นที่พ้ืนที่กำหนดในการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมีผลลัพธ์
การพัฒนาระบบสุขภาพระดับอำเภอที่สามารถยกระดับขึ้นหนึ่งระดับทุกข้อ หรือตั้งแต่
ระดับสามข้ึนไปทุกข้อ โดยการประเมินตนเองและประเมินระดับจังหวัด  
อำเภอ หมายถึง เป็นหน่วยราชการบริหารรองจากจังหวัด มีนายอำเภอเป็นหัวหน้า
ปกครองและเป็นผู้นำในการทำงานร่วมกับท้องถิ่นและภาคส่วนต่าง ๆ ในการดูแล
ประชาชนและส่งเสริมให้ประชาชนดูแลตนเอง ครอบครัวและชุมชนร่วมกัน โดยใช้ปัญหา
ความทุกข์ยากของประชาชนในพื้นที่ระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ เป็นเป้าหมายร่วมใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตภายใต้บริบทของแต่ละพ้ืนที่จำนวน 878 แห่ง 
กลุ่มเปราะบาง หมายถึง กลุ่มบุคคลที่ขาดความสามารถในการปกป้องสิทธิผลประโยชน์
ของตนเนื่องจากขาดอำนาจ การศึกษา ทรัพยากร ความเข้มแข็ง มีความเสี่ยงสูงที่จะถูก
คุกคามจากปัจจัยเสี่ยงด้านต่าง ๆ เช่น สุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติหรืออ่ืน ๆ เป็นผู้ที่มีข้อจำกัดในเรื่องในการจัดการความเสี่ยงและผลกระทบ
ที่ตามมา การช่วยเหลือตัวเอง การตัดสินใจ และอำนาจต่อรอง ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ 
ต้องการการสนับสนุน การปกป้อง การช่วยเหลือทางกาย จิต หรือทางสังคม จากผู้อ่ืน 
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ตัวอย่างกลุ่มเปราะบาง เช่น เด็ก ผู้สูงอายุที่ช่วยตัวเองไม่ได้ คนที่ถูกสังคมตีตรา ผู้ป่วยบาง
ประเภท แรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย ผู้ติดสารเสพติดที่ผิดกฎหมาย คนพิการ คนที่ทำ
ผิดกฎหมาย/อาชญากร และคนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019  
 
กลุ่มเปราะบางด้านสุขภาพ พิจารณาจากปัจจัยกำหนดสุขภาพด้านสังคม อย่างน้อย 2 
ใน 3 ปัจจัย ดังนี้ 
1) คนชายขอบที่ถูกเลือกปฏิบัติจากสังคม เช่น คนยากจน คนไร้รัฐ ชาติพันธุ์กลุ่มน้อย 
แรงงานข้ามชาติ เด็กกำพร้า ผู้เคยได้รับโทษ ฯลฯ 
2) คนที่มีข้อจำกัดในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ เช่น ผู้ที่ไม่มีหลักประกันสุขภาพ คนที่
มีถ่ินที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่ห่างไกล 
3) คนที่มีความเสี่ยงต่อการถูกถอดทิ้งหรือการถูกกระทำทารุณถ้าไม่ได้รับการตอบสนอง
ความต้องการด้านสุขภาพในระยะยาว เช่น ผู้สูงอายุ ผู้พิการทางกาย ผู้พิการทางจิตเวช 
ผู้ป่วยติดบ้าน ผู้ป่วยติดเตียง 
(อ้างอิง : บวรศม ลีระพันธ์ และคณะ แนวคิดและแนวทางปฏิบัติเพื่อตอบสนองความ
ต้องการด้านสุขภาพของประชาชนกลุ่มเปราะบางในประเทศไทย : สถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข,2559) 

เกณฑ์เป้าหมาย 

  

ปีงบประมาณ 
2566 

ปีงบประมาณ 
2567 

ปีงบประมาณ 
2568 

ปีงบประมาณ 
2569 

ปีงบประมาณ 
2570 

ร้อยละ 85 ร้อยละ 87 ร้อยละ 89 ร้อยละ 90 ร้อยละ 92 

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

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย อำเภอ จำนวน 11 อำเภอ 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1. คณะกรรมการ พชอ. การประเมินตนเองโดยใช้เครื่องมือ UCCARE และรายงาน 
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   คุณภาพการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผ่านโปรแกรม CL UCCARE 
2. การรายงานผลการดำเนินงานดูแลกลุ่มเปราะบาง 
3.  ประเมินโดยทีมเยี่ยมเสริมพลังระดับอำเภอและระดับจังหวัด 

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

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

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

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

1.มีการติดตามเสริมพลัง
และประเมินผลการ
ดำเนินงานพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชนและดูแล
กลุ่มเปราะบาง โดยการ
ติดตามเสริมพลังของทีม
เสริมพลังระดับอำเภอและ
ระดับจังหวัด 

1.อำเภอมีการ
ดำเนินงานและผ่าน
เกณฑ์การประเมินการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่มี
คุณภาพ ร้อยละ…… 
2.พชอ.ที่มีคุณภาพ
ดูแลคุณภาพชีวิตกลุ่ม
เปราะบาง  
3. มีรายงานผลลัพธ์
การดำเนินงาตาม
ประเด็น รอบที่ 2 
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วิธีการประเมินผล  1.มีการกำหนดประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน อย่างน้อย 2 ประเด็น 
2.มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มเปราะบางที่ชัดเจน 
3.มีคณะทำงานในการขับเคลื่อนประเด็นที่กำหนด และมีการบริหารจัดการบูรณาการ
ทรัพยากรของทุกภาคส่วนที ่เกี ่ยวข้องในการขับเคลื ่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนและการดูแลกลุ่มเปราะบาง 
4.มีรูปแบบการบูรณาการทรัพยากร (คน เงิน ของ ความรู้ ข้อมูล) ที่เป็นรูปธรรมชัดเจน 
5.มีการประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ตามองค์ประกอบ UCCARE และ
รายงานคุณภาพในโปรแกรม CL UCCARE โดยการประเมินตนเอง 
 

เอกสารสนับสนุน 1.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพ้ืนที่ พ.ศ.2561 
2.คู่มือประกอบการพิจารณาระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับพ้ืนที่ พ.ศ.2561 
3.คู่มือแนวทางการดำเนินงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับพ้ืนที่ พ.ศ.2561 
4.แนวทางการประเมินคุณภาพการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ 

รายละเอียด 
ข้อมูลพื้นฐาน 
 

 

Baseline 
data 

หน่วยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 2564 2565 

11 อำเภอ - - 100 100 100 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

นางอรสา  เหล่าเจริญสุข     
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

หน่วยงานประมวลผล 
และจัดทำข้อมูล 

สำนักงานสาสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

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

ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน 1 หน่วยต่อ………..คะแนน 
ระดับการประเมิน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ข้อ 1 มีการ
กำหนด
ประเด็นการ
พัฒนาคุณภาพ

มีข้อ 1 และ 
ข้อ 2 มีการ
กำหนด
เป้าหมาย

มีข้อ 1-2 และ
มีข้อ 3 มี
คณะทำงานใน
การขับเคลื่อน

มีข้อ 1-3 
และข้อ 4 มี
การเยี่ยม
เสริมพลัง

มีข้อม 1 -4 และ
มีข้อ 5 มีการ
ประเมินการ
พัฒนาคุณภาพ
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ชีวิตของ
ประชาชน 
อย่างน้อย 2 
ประเด็น 

การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ของกลุ่ม
เปราะบางที่
ชัดเจน 

ประเด็นที่
กำหนด และมี
การบริหารจัด
การบูรณาการ
ทรัพยากรของ
ทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องใน
การขับเคลื่อน
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ของประชาชน
และดูแลกลุ่ม
เปราะบาง 

ของ พชอ. 
ในระดับ
พ้ืนที่ และมี
การบูรณา
การ
ทรัพยากร 
(คน เงิน 
ของ ความรู้ 
ข้อมูล) ที่
เป็นรูปธรรม
ชัดเจน 

ชีวิตระดับอำเภอ 
ตามองค์ประกอบ 
UCCARE โดย
การประเมิน
ตนเองรายงาน 
โปรแกรม CL 
UCCARE 
มีการรายงานผล
การดูแลกลุ่ม
เปราะบาง  
มีการเยี่ยมเริม
พลังระดับอำเภอ
และจังหวัด 

 

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

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

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

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(รอง นพ.สสจ.) 

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

ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ที่กำหนด 
1. ร้อยละความสำเร็จของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงที่
ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนด (สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัด) 
2. ร้อยละความสำเร็จของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงที่
ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนด (สำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอ) 

กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 

ความเชื่อมโยง
ตัวช้ีวัด 

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

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

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

( / ) ระดับจังหวัด  ( / ) ระดับอำเภอ 

คำนิยามตัวช้ีวัด ส่วนราชการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง หมายถึง ส่วนราชการตาม
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 ในเขตพ้ืนที่
จังหวัดพัทลุง ดังนี้ 

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

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมายถึง การดำเนินการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการองค์กรตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ.2562 
(Public Sector Management Quality Award : PMQA) ประกอบด้วย 1) ลักษณะ
สำคัญขององค์กร 2) เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 7 หมวด คือ หมวด 1 การนำ
องค์การ หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ หมวด 5 
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บุคลากร หมวด 6 การปฏิบัติการ และหมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ โดยส่วนราชการ
ดำเนินการในปี 2566- 2570  ดังนี้ 
1. จัดทำลักษณะสำคัญขององค์กร จำนวน 13 ข้อคำถาม และทบทวนทุกปี 
2. ดำเนินการประเมินองค์การด้วยตนเอง(Self-Assessment) หมวด 1- 6 หาโอกาสใน

การปรับปรุง (Opportunity For Improvement: OFI) 
3. นำโอกาสในการปรับปรุง (OFI) มาจัดลำดับความสำคัญและจัดทำแผนพัฒนา

องค์การ หมวดละ 1 แผน  
4. กำหนดตัวชี้วัดหมวด 7 ผลลพัธ์การดำเนินการตามหัวข้อ 7.1-7.6 จำนวน 6 หัวข้อ 

ครบ 18 ข้อ 
5. ดำเนินการแผนพัฒนาองค์การ 
6. จัดส่งเอกสารรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของแผนพัฒนาองค์การและ

ตัวชี้วัด รอบ 3, 6, 9 และ 12 เดือน ให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ภายในระยะเวลาที่กำหนด 

จัดทำแนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) และผลงานที่โดดเด่นจากการนำ
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มาพัฒนาบริหารจัดการองค์กรอย่างน้อย 
1 เรื่อง 
ประเมินรายหมวด หมายถึง การประเมินคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในหมวดที่ 1-6 
โดยเลือกเอาหมวดใดหมวดหนึ่ง  
สมัครประเมินรางวัลเลิศรัฐ หมายถึง การสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐสาขาบริการภาครัฐ
และ/ สาขาบริหารแบบมีส่วนร่วม อย่างน้อย 1 ผลงาน ของหน่วยงานในสังกัด สสจ.พัทลุง 
(สสจ.พัทลุง, สสอ., รพท., รพช. และ รพ.สต.) 

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

1.ดำเนินการผ่าน
เกณฑ์คณุภาพการ
บริหารจดัการ
ภาครัฐ พ.ศ.2562 
ตามทีก่ระทรวงฯ
กำหนด ร้อยละ 
100 
2.ส่งประเมินราย
หมวด 1 หมวดและ 
3.สมัครประเมิน
รางวัลเลิศรัฐ สาขา

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

1.ดำเนินการ
ผ่านเกณฑ์
คุณภาพการ
บริหารจดัการ
ภาครัฐ ฯที่
กระทรวงฯ
กำหนด ร้อยละ 
100 
2.ประเมินผ่าน
รายหมวด 2 
หมวด (สะสม)  

1.ดำเนินการผ่าน
เกณฑ์คณุภาพ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ ฯ
ทีก่ระทรวงฯ
กำหนด ร้อยละ 
100 
2.ประเมินผ่าน
รางวัล PMQA 
ระดับดีเด่น  

1.ดำเนินการ
ผ่านเกณฑ์
คุณภาพการ
บริหารจดัการ
ภาครัฐ ฯที่
กระทรวงฯ
กำหนด ร้อยละ 
100 
2.รางวัลเลศิรัฐ
ยอดเยี่ยม 
(ดีเด่นครบ 3 
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บริการภาครัฐ หรือ 
สาขาบริหารแบบมี
ส่วนร่วม 1 ผลงาน 

2.ประเมินผ่าน
รายหมวดอย่าง
น้อย 1 หมวด  
3.สมัคร
ประเมินรางวัล
เลิศรัฐ สาขา
บริการภาครัฐ 
หรือ สาขา
บริหารแบบมี
ส่วนร่วม 1 
ผลงาน 

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

3.สมัครประเมิน
รางวัลเลิศรัฐ 
สาขาบริการ
ภาครัฐ หรือ 
สาขาบริหารแบบ
มีส่วนร่วม 1 
ผลงาน 

สาขา ในปี
เดียวกัน) 

2. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 
ปีงบฯ 2566 ปีงบฯ 2567 ปีงบฯ 2568 ปีงบฯ 2569 ปีงบฯ 2570 

1. ดำเนิน การผ่าน
เกณฑ์คณุภาพการ
บริหารจดัการ
ภาครัฐ พ.ศ.2562 
ตามทีก่ระทรวงฯ
กำหนด ร้อยละ 100 
2. ส่งประเมินราย
หมวด 1 หมวด ร้อย
ละ 60 ของ สนง.
สสอ.ท้ังหมด  
3.สมัครประเมิน
รางวัลเลิศรัฐ สาขา
บริการภาครัฐ หรือ 
สาขาบริหารแบบมี
ส่วนร่วม 1 ผลงาน 
ร้อยละ 40 

1.ดำเนินการ
ผ่านเกณฑ์
คุณภาพการ
บริหารจดัการ
ภาครัฐ พ.ศ.
2562 ตามที่
กระทรวงฯ
กำหนด ร้อยละ 
100 
2.ประเมินผ่าน
รายหมวด 1 
หมวด ร้อยละ 
30   
3.สมัครประเมิน
รางวัลเลิศรัฐ 
สาขาบริการ
ภาครัฐ หรือ 
สาขาบริหาร
แบบมีส่วนร่วม 
1 ผลงาน ร้อย
ละ 50 

1.ดำเนินการ
ผ่านเกณฑ์
คุณภาพการ
บริหารจดัการ
ภาครัฐ ฯที่
กระทรวงฯ
กำหนด ร้อยละ 
100 
2.ประเมินผ่าน
รายหมวด 1 
หมวด ร้อยละ 
60 (สะสม)  3.
สมัครประเมิน
รางวัลเลิศรัฐ 
สาขาบริการ
ภาครัฐ หรือ 
สาขาบริหาร
แบบมีส่วนร่วม 
1 ผลงาน ร้อย
ละ 60 (สะสม) 

1.ดำเนินการผ่าน
เกณฑ์คณุภาพ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ ฯ
ทีก่ระทรวงฯ
กำหนด ร้อยละ 
100 
2.ประเมินผ่าน
รายหมวด 1 
หมวด ร้อยละ 80 
(สะสม)   
3.สมัครประเมิน
รางวัลเลิศรัฐ 
สาขาบริการ
ภาครัฐ หรือ 
สาขาบริหารแบบ
มีส่วนร่วม 1 
ผลงาน ร้อยละ 
80 (สะสม) 

1.ดำเนินการผ่าน
เกณฑ์คณุภาพการ
บริหารจดัการ
ภาครัฐ ฯที่
กระทรวงฯกำหนด 
ร้อยละ 100 
2.ประเมินผ่านราย
หมวด 1 หมวด 
ร้อยละ 100 
(สะสม)   
3.สมัครประเมิน
รางวัลเลิศรัฐ 
สาขาบริการ
ภาครัฐ หรือ สาขา
บริหารแบบมีส่วน
ร่วม 1 ผลงาน 
ร้อยละ 100 
(สะสม) 

 
วัตถุประสงค์ 1. เพื ่อยกระดับคุณภาพการปฏิบ ัต ิงานของส ่วนราชการในสังก ัดสำนักงาน

สาธารณสุขจังหวัดพัทลุงให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
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2. เพ่ือนำเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2562 มาใช้เป็นแนวทางใน
การดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์การและเป็นบรรทัดฐานการ
ติดตามประเมินผลของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

2. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 

วิธีการจัดเก็บ
ข้อมูล 

1.จากรายงานผลการประเมินเป็นรายไตรมาส (รอบ 3 ,6, 9 และ 12 เดือน) รายงานผ่าน
ระบบ Online ระบบการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(PMQA) ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
2.จากรายงานผลตรวจของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(PMQA) ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
3.จากรายงานผลตรวจของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(PMQA) ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
4.จากรายงานผลรางวัล ของสำนักงาน ก.พ.ร.  

แหล่งข้อมูล 1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 
2. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 

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

รายการข้อมูล 1 A1 = จำนวนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐผ่านเกณฑ์ที่กำหนด 
A2 = จำนวนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอที่ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐผ่านเกณฑ์ที่กำหนด, ส่ง/ผ่านประเมินรายหมวด, สมัครรางวัลเลิศรัฐสาขา 

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

สูตรคำนวณ
ตัวชี้วัด 

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

ระยะเวลา
ประเมินผล 

รายไตรมาส, รอบ 12 เดือน 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

 
 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
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ปีงบประมาณ 
2566 

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

1. ส่วนราชการจัดทำ
ลักษณะสำคญัของ
องค์การครบ 13 คำถาม 
(แบบฟอร์ม 1) ส่งภายใน
วันท่ี 6  มกราคม 2566  
2. ส่วนราชการประเมิน
ตนเอง (Self-
Assessment) เทียบกับ
เกณฑ์คณุภาพการบรหิาร
จัดการภาครัฐ พ.ศ. 2562 
หมวด 1-6 (แบบฟอร์ม 2) 
จัดส่งภายในวันท่ี 6 
มกราคม 2566 
3. ส่วนราชการนำโอกาสใน
การปรับปรุง 
(Opportunity for 
Improvement: OFI) มา
จัดลำดับและจัดทำ
แผนพัฒนาองค์การ
(แบบฟอร์ม 3) หมวดละ 1 
แผนจัดส่งภายในวันท่ี 6 
มกราคม 2566 
4. ส่วนราชการกำหนด
ตัวช้ีวัดหมวด 7 ผลลัพธ์การ
ดำเนินการ หัวข้อ 7.1-7.6 
ครบ18 ข้อ(แบบฟอร์ม 4) 
และจัดส่งภายในวันท่ี 6 
มกราคม 2566 
5. กำหนดหมวดที่จะส่ง
ประเมิน 
 

1.รายงาน
ความก้าวหน้าผล
การดำเนินงาน
ของแผนพัฒนา
องค์การ รอบ 6 
เดือน ผ่านระบบ
ออนไลน์ ภายใน
วันท่ี 3 เมษายน 
2566 
2.รายงาน
ความก้าวหน้า
ผลลัพธ์ตัวช้ีวัด 
รอบ 6 เดือน ผ่าน
ระบบออนไลน์ 
ภายในวันท่ี 3 
เมษายน 2566 
 

1.รายงาน
ความก้าวหน้าผลการ
ดำเนินงานของ
แผนพัฒนาองค์การ 
รอบ 9 เดือน ผ่าน
ระบบออนไลน์ ภายใน
วันท่ี 3 กรกฎาคม 
2566 
2.รายงาน
ความก้าวหน้าผลลัพธ์
ตัวช้ีวัด รอบ 9 เดือน 
ผ่านระบบออนไลน์ 
ภายในวันท่ี 3 
กรกฎาคม 2566 
3.ส่งเอกสารประเมิน
รายหมวด 
4.ส่งเอกสารสมัคร
รางวัลเลิศรัฐสาขา 

1.รายงาน
ความก้าวหน้าผล
การดำเนินงานของ
แผนพัฒนา
องค์การ รอบ 12 
เดือน ผ่านระบบ
ออนไลน์ ภายใน
วันท่ี 22 กันยายน 
2566 
2.รายงาน
ความก้าวหน้า
ผลลัพธ์ตัวช้ีวัด 
รอบ 12 เดือน 
ผ่านระบบออนไลน์ 
ภายในวันท่ี 22 
กันยายน 2566 
3. ส่วนราชการ
จัดทำแนวทางการ
ปฏิบัตทิี่เป็นเลิศ 
(Best Practices) 
จำนวน 5 หน้า 
ดังนี ้
3.1 แนวทางปฏิบัติ
หรือวิธีการและ
ผลลัพธ์การ
ดำเนินการ 
3.2 ตัวอย่าง 
ผลงานท่ีโดดเด่น 
3.3 ปัจจัยแห่ง
ความสำเร็จ 
3.4 สิ่งที่ได้เรียนรู้
เพื่อพัฒนาต่อไป 
(แบบฟอร์ม 5) 
ผ่านระบบออนไลน์
ภายในวันท่ี 22 
กันยายน 2566 
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วิธีการ
ประเมินผล  
(รายหน่วยงาน 
รอบ 3 เดือน 
และเม่ือครบรอบ 
12 เดือน) 

ระดับ
คะแนน 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 

1 ส่วนราชการจดัทำลักษณะสำคัญขององค์การ(แบบฟอร์ม 1)ได้ครบถ้วน          

ส่งภายในวันที่ 6 มกราคม 2566 
เกณฑ์การให้คะแนน 

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

เกณฑ์การให้คะแนน +/- 2 คำถาม ต่อ 0.20 คะแนน (interval) 
2 ส่วนราชการประเมินตนเอง (Self-Assessment) เทียบกับเกณฑ์คณุภาพการ

บริหารจดัการภาครัฐ พ.ศ. 2562 ในหมวดที่ดำเนินการได้ครบถ้วน  
(แบบฟอร์ม 2) จัดส่งภายในวันที่ 6 มกราคม 2566 

โอกาสในการปรับปรุง 
(OFI) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
0.80 คะแนน 1 คะแนน 

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

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

แผนพัฒนาองค์การ 
เกณฑ์การให้คะแนน 

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

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

หมวด 7ผลลัพธก์ารดำเนินการ 
เกณฑ์การให้คะแนน 

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

4 หน่วยงานรายงานผลการดำเนินการความก้าวหน้าของแผนพัฒนาองค์การ และ
รายงานผลลัพธ์ ตามหัวข้อ 7.1 – 7.6 ผ่านระบบออนไลน์ รอบ 6 , 9 และ 12 เดือน 
ภายในระยะเวลาที่กำหนด  

รอบ 6 เดือน ภายในวันท่ี 3 เมษายน 2566 
รอบ 9 เดือน ภายในวันท่ี 3 กรกฎาคม 2566 

        รอบ 12 เดือน ภายในวันท่ี 22 กันยายน 2566 
5 ส่วนราชการจดัทำแนวทางการปฏบิัตทิี่เป็นเลิศ (Best Practices) จำนวน 5 

หน้า (แบบฟอร์ม 5) ดังนี ้
1) แนวทางปฏิบัติหรือวิธีการและผลลัพธ์การดำเนินการ  
2) ตัวอย่าง ผลงานท่ีโดดเด่น  
3) ปัจจัยแห่งความสำเร็จ  
4) สิ่งที่ได้เรียนรู้เพื่อพัฒนาต่อไป  

Best Practices เกณฑ์การให้คะแนน 
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0.80 คะแนน 1 คะแนน 
1) แนวทางปฏิบัติหรือวิธกีารและ
ผลลัพธ์การดำเนินการ  
2) ตัวอยา่ง ผลงานที่โดดเด่น  
3) ปัจจัยแห่งความสำเร็จ  
4) สิ่งที่ได้เรียนรู้เพื่อพัฒนาต่อไป  

ไม่ครบ (4หัวข้อ) ครบ (4 หัวขอ้) 

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

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

หมายเหตุ  

Baseline data หน่วย
วัด 

ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 2564 2565 

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

ร้อยละ 94.74 
(72 แห่ง) 

97.36 
(74 แห่ง) 

100 
(76 แห่ง) 

100 
(76 แห่ง) 

100 
(76 แห่ง) 

จ.พัทลุง 
100 
(1 แห่ง) 

จ.พัทลุง 
100 
(1 แห่ง) 

จ.พัทลุง 
100 
(1 แห่ง) 

จ.พัทลุง 
100 
(1 แห่ง) 

จ.พัทลุง 
100 
(1 แห่ง) 

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

ร้อยละ 63.21 
(555 แห่ง) 

98.74 
(867 แห่ง) 

98.86 
(868 แห่ง) 

98.29 
(863 แห่ง 

98.63 
(866 แห่ง 

จ.พัทลุง 
100 
(11 แห่ง) 

จ.พัทลุง 
100 
(11 แห่ง) 

จ.พัทลุง 
100 
(11 แห่ง) 

จ.พัทลุง 
100 
(11 แห่ง) 

จ.พัทลุง 
81.82 
(9 แห่ง) 
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1.ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2565 เป็นข้อมูลรอบ 12 เดือน ณ วันท่ี 23 ก.ย.65, สนง.สสอ. 2 
แห่งที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ปี 2565 เพราะส่งรายงานรอบ 3 เดือน ไม่ทันตามกำหนด 
2.การดำเนินงานท่ีผา่นมา ยังไม่มหีน่วยงานท่ี ประเมิน PMQA รายหมวด และ ไมส่่งสมัครรางวลัเลศิรัฐ
สาขา 

ผู้ให้ข้อมูลทาง
วิชาการ/ผู้
ประสานงาน
ตัวชี้วัด 

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

หน่วยงาน
ประมวลผลและ
จัดทำข้อมูล 

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

คะแนนเต็ม คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
วิธีการให้คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักเกณฑ์การให้คะแนน.  +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน (interval) ตามเกณฑ์การให้คะแนนรอบ
12เดือน 
1.ร้อยละความสำเร็จของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงที่ดำเนินการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ที่กำหนด 
ช่วงการปรบัเกณฑ์การให้คะแนน 5 หน่วยต่อ 1 .คะแนน 
ร้อยละ       80 เท่ากับ 1 คะแนน 
ร้อยละ 85 เท่ากับ 2 คะแนน 
ร้อยละ  90 เท่ากับ 3 คะแนน 
ร้อยละ  95 เท่ากับ 4 คะแนน 
ร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน 

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

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

 

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

ผู้กำกับดูแล
ตัวช้ีวัด  
(หน.กลุ่มงาน) 

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

ผู้กำกับดูแล
ตัวช้ีวัด 
(รอง นพ.สสจ.) 

ชื่อ – สกุล : นางสาวอภิญญา เพ็ชรศรี โทรศัพท์ที่ท่างาน : 0 7461 3127  
โทรศัพท์มือถือ :  06 4731 6383 E-mail : khwun555@gmail.com 
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รหัสตัวช้ีวัด 0903 
ชื่อตัวชี้วัด จำนวนการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ตาม

พระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
ความเชื่อมโยงตัวชี้วัด ( / ) ยุทธศาสตร์ 20 ปี กสธ.  

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

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

แผนที่ แผนงานที่ 5 : การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ 
โครงการที่ 1. โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ 
ระดับการประเมินผล ( / ) ระดับจังหวัด   

(   ) ระดับอำเภอ 
คำนิยามตัวช้ีวัด หน่วยบริการปฐมภูมิ(PCU : Primary Care Unit) และ เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ  

(NPCU : Network Primary Care Unit) หมายถึง หน่วยบริการที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็น
หน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพ
ปฐมภูมิ พ.ศ.2562 
แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว หมายถึง  แพทย์ที่ได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตร เพื่อแสดง
ความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวหรือแพทย์
ที่ผ่านการอบรมด้านเวชศาสตร์ครอบครัวจากหลักสูตรที่ปลัดกระทรวงเห็นชอบหลักสูตร
พื้นฐานเวชศาสตร์ครอบคัวสำหรับแพทย์ปฐมภูมิ Basic Course of Family Medicine 
for Primary Care Doctor หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น “เวชศาสตร์ครอบครัวสำหรับ
แพทย์ปฏิบัติงานในคลินิกหมอครอบครัว” พ.ศ.2562  
คณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ  หมายความว่า ผู้ประกอบวิชาชีพทางด้านการแพทย์และ
สาธารณสุขซึ่งปฏิบัติงานร่วมกับแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวในการให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ
และให้หมายความถึงผู้ซึ่งผ่านการอบรมด้านสุขภาพปฐมภูมิเพื่อเป็นผู้สนับสนุนการปฏิบตัิ
หน้าที่ของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและผู้ประกอบวิชาชีพ ดังกล่าว 
บริการสุขภาพปฐมภูมิ คือ บริการทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่ดูแลสุขภาพของ
บุคคลในบัญชีรายชื่อ ซึ่งมีขอบเขต ดังต่อไปนี้ 
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(1) บริการสุขภาพอย่างองค์รวม แต่ไม่รวมถึงการดูแลโรคหรือปัญหาสุขภาพที่จำเป็นต้อง
ใช้เทคนิคหรือเครื่องมือทางการแพทย์ที่ซับซ้อน การปลูกถ่ายอวัยวะ และการผ่าตัด ยกเว้น 
การผ่าตัดขนาดเล็กซึ่งสามารถฉีดยาชาเฉพาะที่ 
(2) บริการสุขภาพตั้งแต่แรก ครอบคลุมทุกกระบวนการสาธารณสุข ทั้งการส่งเสริมสุขภาพ 
การควบคุมโรค การป้องกันโรค การตรวจวินิจฉัยโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟู
สุขภาพ แต่ไม่รวมถึงการบริการแบบผู้ป่วยนอกของหน่วยบริการระดับทุติยภูมิและตติยภูมิ 
การบริการผู้ป่วยใน การคลอด และการปฏิบัติการฉุกเฉิน ยกเว้น กรณีการปฐมพยาบาล
และการดูแลในภาวะฉุกเฉินเพ่ือให้รอดพ้นจากภาวะฉุกเฉิน 
(3) การบริการสุขภาพอย่างต่อเนื่อง ทุกช่วงวัยตั้งแต่ การตั้งครรภ์ ทารก วัยเด็ก วัยเรียน 
วัยรุ่น วัยทำงาน วัยสูงอายุ จนกระทั่งเสียชีวิต 
(4) การดูแลสุขภาพของบุคคลแบบผสมผสาน ประกอบด้วย การดูแลสุขภาพโดยการแพทย์
แผนปัจจุบัน การแพทย์แผนไทย หรือการแพทย์ทางเลือก 
(5) การบริการข้อมูลด้านสุขภาพและคำปรึกษาด้านสุขภาพแก่บุคคลในบัญชีรายชื่อ
ตลอดจน คำนำแนะนำที่จำเป็นเพื่อให้สามารถตัดสินใจในการเลือกรับบริการหรือเข้าสู่
ระบบการส่งต่อ 
(6) การส่งเสริมให้ประชาชนมีศักยภาพและมีความรู้ในการจัดการสุขภาพของตนเองและ
บุคคลในครอบครัว ตลอดจนอาจสามารถร่วมตัดสินใจในการวางแผนการดูแลสุขภาพ
ร่วมกับแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิได้ 
(7) การส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีเครือข่ายในการส่งเสริม
สุขภาพ รวมทั้งการป้องกันและควบคุมโรคในระดับชุมชน 

เกณฑ์เป้าหมาย จำนวนการตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ตาม  
พระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562  

ปีงบประมาณ 
2566 

ปีงบประมาณ 
2567 

ปีงบประมาณ 
2568 

ปีงบประมาณ 
2569 

ปีงบประมาณ 
2570 

ร้อยละ 52 ร้อยละ 59  ร้อยละ 66 ร้อยละ 74 ร้อยละ 81 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ประชาชนมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ 
เพ่ือให้มีสุขภาพแข็งแรง สามารถดูแลตนเองและครอบครัวเบื้องต้นเมื่อมีอาการเจ็บป่วยได้
อย่างเหมาะสม 
เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการปฐมภูมิ 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย หน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU) และ เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ (NPCU)  
วิธีการจัดเก็บข้อมูล การข้ึนทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU)/เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ (NPCU) 
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แหล่งข้อมูล https://sites.google.com/site/primarycarecluster2017 
รายการข้อมูล 1 A =  จำนวนทีม การขึ้นทะเบียน PCU/NPCU 
รายการข้อมูล 2 B =  จำนวน 57 หน่วย 
สูตรคำนวณตัวชี้วัด  (A/B)  x 100  
ระยะเวลาประเมินผล   
เกณฑ์การประเมิน 
งบประมาณปี 2566 

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

-มีคณะกรรมการ
พัฒนาระบบบริการ
สุขภาพปฐมภูมิ  
-มีแผนงาน/
โครงการเตรียม
ทีมสหวิชาชีพ 
-มีการขึ้นทะเบียน 
PCU/NPCU ครั้งที่ 
1 และทะเบียน
หมอประจำตัว 3 
คน 
-มีบริการตามหลัก
เวชศาสตร์
ครอบครัว 

-มีแผนการจัดตั้ง 
PCU/NPCU 
-มีแผนและการ
อบรมแพทย์เวช
ศาสตร์ครอบครัว
และทีมสหวิชาชีพ 
-มีกำหนดทีมสห
วิชาชีพตาม
แผนการจัดตั้ง 
-มีจัดบริการตาม
หลักเวชศาสตร์
ครอบครัว 

- มีการอบรม
แพทย์หลักสูตร
เวชศาสตร์
ครอบครัวและ
ทีมสหวิชาชีพ 
-มีการขึ้น
ทะเบียน 
PCU/NPCU ครั้ง
ที่ 2 และทะเบียน
หมอประจำตัว 3 
คน 
-มีจัดบริการตาม
หลักเวชศาสตร์
ครอบครัว 

-มีจัดบริการตาม
หลักเวชศาสตร์
ครอบครัว 
-มีการเยี่ยมเสริม
พลังการดำเนินงาน
และประเมินผลการ
ดำเนินงาน 
-มีการสรุปผลการ
ดำเนินงาน 

วิธีการประเมินผล  จัดเก็บข้อมูลประชาชากรจากระบบลงทะเบียน และแบบสำรวจ เยี่ยมเสริมพลัง 
เอกสารสนับสนุน ข้อมูลจากระบบการลงทะเบียน หน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ 

รายละเอียด 
ข้อมูลพื้นฐาน 
 

 

Baseline 
data 

หน่วยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 2561 2562 2563 2564 2565 

54 
 

หน่วย 4 
(8.33) 

9 
(16.66) 

13 
(24.07) 

21 
(38.88) 

26 
(48.14) 

39 
(72.22) 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

นางอรสา  เหล่าเจริญสุข  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
นางจรรยา  คงสุด   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 

หน่วยงานประมวลผล 
และจัดทำข้อมูล 

 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

คะแนนเต็ม คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
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วิธีการให้คะแนน หลักเกณฑ์การให้คะแนน 
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน 1 หน่วยต่อ 1 คะแนน 

ระดับการประเมิน 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

มีแผนงาน/
โครงการ
พัฒนา
ศักยภาพและ
เปิด 
PCU/NPCU 

มีข้อ 1 และ 
การจัดทีมสห
วิชาชีพการ
จัดบริการ
ประชาชนตาม
หลักเวช
ศาสตร์
ครอบครัว 
เดือนละ 1 
ครั้ง/หน่วย
บริการ 

มีข้อ 1 และมี
แผนการ
จัดบริการ
ประชาชนตาม
หลักเวช
ศาสตร์
ครอบครัว 
เดือนละ 2 
ครั้ง/หน่วย
บริการ 

มีข้อ 1  และมี
แผนการ
จัดบริการ
ประชาชนตาม
หลักเวชศาสตร์
ครอบครัว 
เดือนละ 3 
ครั้ง/หน่วย
บริการ 

มีข้อ 1 และมี
แผนการ
จัดบริการ
ประชาชนตาม
หลักเวชศาสตร์
ครอบครัว 
เดือนละ 4 
ครั้ง/หน่วย
บริการ 

 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ชื่อ – สกุล :  นางจรรยา  คงสุด โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 303  
โทรศัพท์มือถือ :  09 6847 9765 E-mail : Junyakong@gmail.com   

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

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

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(รอง นพ.สสจ.) 

ชื่อ – สกุล : นางสาวอภิญญา เพ็ชรศรี โทรศัพท์ที่ท่างาน : 0 7461 3127  
โทรศัพท์มือถือ :  06 4731 6383 E-mail : khwun555@gmail.com 
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รหัสตัวช้ีวัด 0904 
ชื่อตัวชี้วัด จำนวนประชาชนคนไทย มีหมอประจำตัว 3 คน 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
ความเชื่อมโยงตัวชี้วัด ( / ) ยุทธศาสตร์ 20 ปี กสธ. (   ) ยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 12  

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

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

แผนที่ แผนงานที่ 5 : การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ 
โครงการที่ 1. โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ 
ระดับการประเมินผล ( / ) ระดับจังหวัด  (   ) ระดับอำเภอ 
คำนิยามตัวช้ีวัด ประชาชน หมายถึง จำนวนประชาชนอยู่ในพ้ืนที่ที่เปิดดำเนินการของหน่วยบริการปฐมภูมิ 

หรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวหรือแพทย์ที่ผ่านการ
อบรม และคณะผู้ให้บริการดูแลประชาชนตามหลักเวชศาสตร์ครอบครัว หน่วยบริการปฐม
ภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิหมายถึง หน่วยบริการที่ได้ขึ้น ทะเบียนเป็นหน่วย
บริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ตามพระราชบัญญัติ  ระบบสุขภาพปฐม
ภูมิ พ.ศ.๒๕๖๒  
สามหมอ หมายถึง (หมอคนที่ 3) คือ แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว  ที่ได้รับหนังสืออนุมัติ
หรือวุฒิบัตร เพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวช
ศาสตร์ครอบครัว หรือแพทย์ที่ผ่านการอบรมด้านเวชศาสตร์ครอบครัวจากหลักสูตรที่
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ความเห็นชอบ 1. หลักสูตรพื้นฐานเวชศาสตร์ครอบครัว
สำหรับแพทย์ปฐมภูมิ Basic Course of Family Medicine for Primary Care Doctor 
2.หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น “เวชศาสตร์ครอบครัวสำหรับแพทย์ปฏิบัติงานในคลินิก  
หมอครอบครัว” พ.ศ. 2562 (หมอคนที่ 2) คือ คณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิหมายความ
ว่า ผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และ สาธารณสุขซึ่งปฏิบัติงานร่วมกันกับแพทย์เวช
ศาสตร์ครอบครัวในการให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ และให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งผ่านการ
ฝึกอบรมด้านสุขภาพปฐมภูมิเพื่อเป็นผู้สนับสนุน การปฏิบัติหน้าที่ของแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัวและผู ้ประกอบวิชาชีพดังกล่าว  (หมอคนที่ 1) คือ อสม. หมอประจำบ้าน 
หมายถึง ประธาน อสม. ระดับหมู ่บ้าน/ชุมชน หรือ อสม. ตาม  ระเบียบกระทรวง
สาธารณสุข ที่มีภาวะผู้นำ เป็นที่ยอมรับ และมีทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล  (Digital skill) 
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โดยได้รับการคัดเลือกและพัฒนาศักยภาพตามหลักสูตร อสม. หมอประจำบ้าน ที่กระทรวง
สาธารณสุขกำหนด  
บริการสุขภาพปฐมภูมิ หมายถึง การจัดบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ด ูแล
สุขภาพของบุคคลในบัญชีรายชื่อ จักประชาชนใน) ซึ่งมีขอบเขต ดังต่อไปนี้ (๑) บริการ
สุขภาพอย่างองค์รวม แต่ไม่รวมถึงการดูแลโรคหรือปัญหาสุขภาพที่ จำเป็นต้องใช้เทคนิค
หรือเครื่องมือทางการแพทย์ที่ซับซ้อน การปลูกถ่ายอวัยวะ และการ  ผ่าตัด ยกเว้น การ
ผ่าตัดขนาดเล็กซึ่งสามารถฉีดยาชาเฉพาะที่ (๒) บริการสุขภาพตั้งแต่แรก ครอบคลุมทุก
กระบวนการสาธารณสุข ทั้งการส่งเสริม สุขภาพ การควบคุมโรค การป้องกันโรค การ
ตรวจวินิจฉัยโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟู สุขภาพ แต่ไม่รวมถึงการบริการแบบ
ผู้ป่วยนอกของหน่วยบริการระดับทุติยภูมิและตติยภูมิ การ บริการแบบผู้ป่วยใน การคลอด 
และการปฏิบัติการฉุกเฉิน ยกเว้น กรณีการปฐมพยาบาลและ  การดูแลในภาวะฉุกเฉิน
เพื่อให้รอดพ้นภาวะฉุกเฉิน (๓) บริการสุขภาพอย่างต่อเนื ่อง ทุกช่วงวัยตั้งแต่ การ
ตั้งครรภ์ทารก วัยเด็ก วัยเรียน วัยรุ่น วัยทำงาน วัยสูงอายุ จนกระท่ังเสียชีวิต (๔) การดูแล
สุขภาพของบุคคลแบบผสมผสาน ประกอบด้วย การดูแลสุขภาพโดย การแพทย์แผน
ปัจจุบัน การแพทย์แผนไทย หรือการแพทย์ทางเลือก (๕) การบริการข้อมูลด้านสุขภาพ
และคำปรึกษาด้านสุขภาพแก่บุคคลในบัญชีรายชื่อ ตลอดจน คำแนะนำที่จำเป็นเพื่อให้
สามารถตัดสินใจในการเลือกรับบริการหรือเข้าสู่ระบบ  การส่งต่อ (๖) การส่งเสริมให้
ประชาชนมีศักยภาพและมีความรู ้ในการจัดการสุขภาพของตนเอง  และบุคคลใน
ครอบครัว ตลอดจนอาจสามารถร่วมตัดสินใจในการวางแผนการดูแลสุขภาพ ร่วมกับแพทย์
เวชศาสตร์ครอบครัวและคณะผู ้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิได้  (๗) การส่งเสริมและ
สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีเครือข่ายในการ ส่งเสริมสุขภาพ รวมทั้ง
การป้องกันและควบคุมโรคในระดับชุมชน 

เกณฑ์เป้าหมาย จำนวนประชาชนที่มีรายชื่ออยู่ในหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ 
ได้รับการดูแลสุขภาพโดยมี อสม.หมอประจำบ้าน คณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ และ
แพทย์   เวช ศาสตร์ครอบครัวหรือแพทย์ที่ผ่านการอบรม  

 

ปีงบประมาณ 
2566 

ปีงบประมาณ 
2567 

ปีงบประมาณ 
2568 

ปีงบประมาณ 
2569 

ปีงบประมาณ 
2570 

ร้อยละ 35 ร้อยละ 40  ร้อยละ 45 ร้อยละ 50 ร้อยละ 55 

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือให้ประชาชนมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว / คณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ และ 
อสม.หมอประจำบ้าน ดูแลสุขภาพ สามารถดูแลตนเองและครอบครัว เบื้องต้นเมื่อมีอาการ
เจ็บป่วยได้อย่างเหมาะสม  
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2. เพ่ือเพ่ิมความครอบคลุมการดูแลสุขภาพประชาชนสามารถเข้าถึงบริการปฐมภูมิที่บ้าน
และชุมชน 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ประชากรของหน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU) และ เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ (NPCU)  
ที่ข้ึนทะเบียน ตาม พรบ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.2562  

วิธีการจัดเก็บข้อมูล ข้อมูลการข้ึนทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU)/เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ (NPCU) 
การรายงาน และการติดตามประเมินผล 

แหล่งข้อมูล https://sites.google.com/site/primarycarecluster2017 
รายการข้อมูล 1 A =  จำนวนประชากรที่ขึ้นทะเบียน หน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU) และเครือข่ายหน่วย

บริการปฐมภูมิ (NPCU) ในอำเภอเดียวกัน และได้รับการดูแลโดย 3 หมอ 
รายการข้อมูล 2 B =  จำนวนประชากรทั้งหมดของอำเภอที่ประเมิน 
สูตรคำนวณตัวชี้วัด  (A/B)  x 100  
ระยะเวลาประเมินผล  ไตรมาส 2 และ 4 
เกณฑ์การประเมิน 
งบประมาณปี 2566 

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

-มีข้อมูลประชากร
ทีข่ึ้นทะเบียน 
PCU/ NPCU  ตาม 
พรบ.ระบบสุขภาพ
ปฐมภูมิ พ.ศ.2562 
-มีคณะทำงานการ
ดำเนินงานระบบ
การแพทย์ปฐมภูมิ 
-มีการจัดทำ
แผนการปฏิบัติงาน
ของทีม 3 หมอใน
หน่วยบริการปฐม
ภูม ิ
-มีการดำเนินงาน
ของทีม 3 หมอ 
 
 

-มีการขึ้นทะเบียน 
PCU/NPCU  ตาม 
พรบ.ระบบสุขภาพ
ปฐมภูมิ พ.ศ.2562 
-มีการจัดทำ
ฐานข้อมูลสุขภาพ
ประชาชนในพื้นท่ี
รับผิดชอบ 
-มีแนวทางการดูแล
สุขภาพประชาชน
โดยทีม 3 หมอ 
-มีระบบดิจิตัล การ
ประสานข้อมูล
ระหว่าง 3 หมอ 
-มีการดำเนินงาน
ของทีม 3 หมอ 
 

-มีการขึ้นทะเบียน 
PCU/NPCU  ตาม 
พรบ.ระบบสุขภาพ
ปฐมภูมิ พ.ศ.2562 
- มีคลิปวิดีโอ การ
ดำเนินงานของทีม 
3 หมอ  
-มีการดำเนินงาน
ของทีม 3 หมอ 
 

-มีการขึ้นทะเบียน 
PCU/NPCU  ตาม 
พรบ.ระบบสุขภาพ
ปฐมภูมิ พ.ศ.2562 
-มีการดำเนินงาน
ของทีม 3 หมอ 
-จำนวนประชาชน
ได้รับบริการดูแล
จาก 3 หมอ 
-มีผลลัพธ์การดูแล
สุขภาพตามปัญหา
ของพ้ืนที่ 
-มีนวัตกรรม หรือ 
ความภาคภูมิใจใน
การขับเคลื่อน
สุขภาพของทีม 3 
หมอ 

วิธีการประเมินผล  จัดเก็บข้อมูลประชาชากรจากระบบลงทะเบียน และแบบสำรวจ เยี่ยมเสริมพลัง 
การรายงานผลการดำเนินงานระบบการแพทย์ปฐมภูมิ 
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เอกสารสนับสนุน ข้อมูลจากระบบการข้ึนทะเบียน หน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ 

รายละเอียด 
ข้อมูลพื้นฐาน 
ปรับฐานประชากร  
พ.ศ.2564 523,077 คน  

หมายเหตุ ข้อมูลประชากร DBPOP ณ กลางปี พ.ศ. 2564 

Baseline 
data 

หน่วยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 2564 2565 

523,078 คน 
ร้อยละ 

118,268 
(22.61) 

228,846 
(43.75) 

299,095 
(57.18) 

254,948 
(48.74) 

382,526 
(73.13) 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

นางอรสา  เหล่าเจริญสุข  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
นางจรรยา  คงสุด   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 

หน่วยงานประมวลผล 
และจัดทำข้อมูล 

 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

คะแนนเต็ม คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
วิธีการให้คะแนน หลักเกณฑ์การให้คะแนน 

ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน 1 หน่วยต่อ 1 คะแนน 
ระดับการประเมิน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
-ประชาชนมี 
3 หมอ < 
ร้อยละ  65 
 
 

-ประชาชนมี 3 
หมอร้อยละ 
65-79 
-มีคณะทำงาน 
-มีแผน
ปฏิบัติงานของ 
3 หมอ 1 ครั้ง /
เดือน 

-ประชาชนมี 3 
หมอ ร้อยละ 
70-75 
-มีคณะทำงาน 
-มีแผน
ปฏิบัติงานของ 
3 หมอ 2 ครั้ง /
เดือน 

-ประชาชนมี 3 
หมอ ร้อยละ 
75-79 
-มีคณะทำงาน 
-มีแผน
ปฏิบัติงานของ 
3 หมอ 3 ครั้ง /
เดือน 

ประชาชนมี 3 
>ร้อยละ 70 
-มีคณะทำงาน 
-มีแผน
ปฏิบัติงานของ 
3 หมอ 4 ครั้ง /
เดือน 

 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ชื่อ – สกุล : นางจรรยา  คงสดุ โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 303  
โทรศัพท์มือถือ : 09 6847 9765 E-mail : Junyakong@gmail.com   

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

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

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(รอง นพ.สสจ.) 

ชื่อ – สกุล : นางสาวอภิญญา เพ็ชรศรี โทรศัพท์ที่ท่างาน : 0 7461 3127  
โทรศัพท์มือถือ : 06 4731 6383 E-mail : khwun555@gmail.com 
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รหัสตัวช้ีวัด 0905 
ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการ

รับรอง HA ขั้น 3 
1. รพท.มีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 ร้อยละ 100 (โรงพยาบาลพัทลุง) 
2. รพช.มีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 ร้อยละ 100 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
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 11. การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 
โครงการที่ 33. โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ (โครงการที่ 33 ของแผนงานที่ 11) 
ระดับการประเมินผล ( / ) ระดับจังหวัด  ( / ) ระดับอำเภอ 
คำนิยามตัวช้ีวัด โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข หมายถึง 

- โรงพยาบาลทั่วไปในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 1 แห่ง 
- โรงพยาบาลชุมชนในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 10 แห่ง  
 (ตามทำเนียบสถานบริการฐานข้อมูลกองบริหารการสาธารณสุข ณ 14 มิถุนายน 
2564) 
HA (Hospital Accreditation) หมายถึง กระบวนการรับรองระบบคุณภาพของ
สถานพยาบาล จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.)  
โดยมีกระบวนการรับรอง 3 ขั้น ดังนี้ 
- HA ขั้น 1 หมายถึง โรงพยาบาลมีคุณภาพการสำรวจและป้องกันความเสี่ยง นำ
ปัญหามาทบทวน เพ่ือแก้ไขป้องกัน ปฏิบัติตามแนวทางป้องกันปัญหาครอบคลุม
ปัญหาที่เคยเกิด/มีโอกาสเกิดสูง 
- HA ขั้น 2 หมายถึง โรงพยาบาลมีการประกันและพัฒนาคุณภาพ วิเคราะห์
เป้าหมาย/กระบวนการ/พัฒนาคุณภาพที่สอดคล้องกับเป้าหมาย/ครอบคลุม
กระบวนการสำคัญท้ังหมด ปฏิบัติตามมาตรฐาน HA ได้ตามเกณฑ์ข้ัน 2 

- HA ขั้น 3 หมายถึง โรงพยาบาลมีวัฒนธรรมคุณภาพ เริ่มด้วยการประเมินตนเองตาม
มาตรฐาน HA พัฒนาอย่างเชื่อมโยง เป็นองค์กรเรียนรู้/ ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น ปฏิบัติตาม
มาตรฐาน HA ได้ครบถ้วน 
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-Advanced HA (A-HA) หมายถึง โรงพยาบาลที่มีการพัฒนาต่อยอดจากขั้นที่ 3 (HA) 
โดยมีการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการใช้ประโยชน์จากผลลัพธ์ การพัฒนา
เพ่ือยกระดับคุณภาพสถานพยาบาลให้บรรลุวิสัยทัศน์ และมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

เกณฑ์เป้าหมาย  รายละเอียด ปีงบฯ 2566 ปีงบฯ 2567 ปีงบฯ 2568 ปีงบฯ 2569 ปีงบฯ 2570 

1.โรงพยาบาลพัทลงุ ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ผ่าน A-HA ผ่าน A-HA 

2.โรงพยาบาลชุมชน ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ผ่าน A-HA 

ร้อยละ 20 
ผ่าน A-HA 

ร้อยละ 50 
 

วัตถุประสงค์ เพื่อให้โรงพยาบาลทุกระดับมีคุณภาพมาตรฐานสู่องค์กรสมรรถนะสูง องค์กรดิจิทัล 
และประชาชนเชื่อมั่นไว้วางใจ 

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

  1.โรงพยาบาลทั่วไป ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 1 
โรงพยาบาล (โรงพยาบาลพัทลุง) 
   2.โรงพยาบาลชุมชน ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 10 

โรงพยาบาล 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล ข้อมูลจากเว็บไซต์สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 
www.ha.or.th / 
สำหรับประชาชน/โรงพยาบาลที่ได้รับการรับรอง 

แหล่งข้อมูล ข้อมูลจากเว็บไซต์สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 
www.ha.or.th / 
 สำหรับประชาชน/โรงพยาบาลที่ได้รับการรับรอง 

รายการข้อมูล 1 A1 = จำนวน โรงพยาบาลทั่วไป ที่มีผลการรับรองผ่าน Re-accreditation ,A-HA 
A2 = จำนวน โรงพยาบาลทั่วไป 1 โรงพยาบาล (รพ.พัทลุง) 

รายการข้อมูล 2 B1 = จำนวน โรงพยาบาลชุมชน ที่มีผลการรับรองผ่านขั้น3, Re-accreditation ,A-HA 
B2 = จำนวน โรงพยาบาลชุมชน 10 โรงพยาบาล 

สูตรคำนวณตัวชี้วัด โรงพยาบาลทั่วไป = (A1/A2) X 100 
โรงพยาบาลชุมชน = (B1/B2) X 100 

ระยะเวลาประเมินผล รายไตรมาส, รอบ 12 เดือน 
เกณฑ์การประเมิน 
ปีงบประมาณ 2566 

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

1. โรงพยาบาล
ทั่วไป 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

2. โรงพยาบาล ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
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ข้อมูลจากเว็บไซต์สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 
www.ha.or.th  
สำหรับประชาชน/โรงพยาบาลที่ได้รับการรับรอง 
เกณฑ์การให้คะแนน 1ถึง 5 
 

ชุมชน 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
-หมดอายุการรับรองคุณภาพมาตรฐาน HA เกิน 6 เดือน แต่อยู่ใน
กระบวนการพัฒนามีหลักฐานการส่งข้อมูลที่เชื่อมต่อกับ สรพ. 

1 

-หมดอายุการรับรอง ไม่เกิน 6 เดือน อยู่ในกระบวนการพัฒนาเพื่อ
ส่งแบบประเมินตนเองให้ สรพ. 

2 

-หมดอายุการรับรอง ไม่เกิน 6 เดือน ส่งแบบประเมินตนเองให้ 
สรพ.แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างรอ สรพ.ลงประเมิน  

3 

-หมดอายุการรับรอง ไม่เกิน 6 เดือน สรพ.ลงประเมินแล้วเสร็จ 
อยู่ระหว่างรอการประกาศผลการรับรอง 

4 

-รพ.มีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3,Re-acc,A-HA 5 

วิธีการประเมินผล  
 

-ข้อมูลจากเว็บไซต์สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 
www.ha.or.th / 
สำหรับประชาชน/โรงพยาบาลที่ได้รับการรับรอง 
-การติดตามผลการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน HA แต่ละโรงพยาบาล 

เอกสารสนับสนุน จากเว็บไซต์สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) www.ha.or.th  
 สำหรับประชาชน/โรงพยาบาลที่ได้รับการรับรอง 

รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน Baseline data 

หน่ว
ยวัด 

ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 
พ.ศ. 
2561 2562 2563 2564 2565 

ร้อยละของโรงพยาบาลทั่วไป 
มีคุณภาพมาตรฐานผ่านการ
รับรอง HA ขั้น 3  

ร้อย
ละ 

ร้อย
ละ 
0 

ร้อย
ละ 
100 

ร้อย
ละ 
100 

ร้อย
ละ 
100 

ร้อย
ละ 
100 
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ร้อยละของโรงพยาบาลชุมชนมี
คุณภาพมาตรฐานผ่านการ
รับรอง HA ขั้น 3  

ร้อย
ละ 

ร้อย
ละ 
20 

ร้อย
ละ 
90 

ร้อย
ละ 
90 

ร้อย
ละ 
100 

ร้อย
ละ 
90  

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้
ประสานงานตัวชี้วัด 

นางวาสนา  ขวัญสกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 303  โทรศัพท์มือถือ 08 5564 2564 
E-mail : khunsakul_na @hotmail .com   

หน่วยงานประมวลผล
และจัดทำข้อมูล 

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

คะแนนเต็ม คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
วิธีการให้คะแนน หลักเกณฑ์การให้คะแนน ตามวิธีการประเมินผล 

 ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน 1 หน่วย ต่อ 1 คะแนน 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ชื่อ- สกุล นางวาสนา  ขวัญสกุล   โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 303 
โทรศัพท์มือถือ : 08 5564 2564 E-mail : khunsakul_na @hotmail.com   

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(หน.กลุ่มงาน) 

ชื่อ- สกุล นางอรสา เหล่าเจริญสุข  โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ303  
โทรศัพท์มือถือ : 08 1095 7811 E-mail : sahealth@hotmail.com  

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(รอง นพ.สสจ.) 

ชื่อ – สกุล : นางสาวอภิญญา เพ็ชรศรี โทรศัพท์ที่ท่างาน : 0 7461 3127  
โทรศัพท์มือถือ :  06 4731 6383 E-mail : khwun555@gmail.com 
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รหัสตัวช้ีวัด   0906 
ชื่อตัวชี้วัด สถานบริการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตาม

นโยบาย EMS  
1. รพศ./รพท. ผ่านเกณฑ์การประเมินขั้นพ้ืนฐาน (The must) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  
    (76/126 แห่ง)  
2. รพช. ผ่านเกณฑ์การประเมินขั้นพ้ืนฐาน (The must) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
    (465/775 แห่ง)  
3. สถานบริการต้นแบบของเขตสุขภาพ ที่ผ่านเกณฑ์ การประเมินขั้นสูง (The best)   

 (อย่างน้อยเขตสุขภาพละ 2 แห่ง)  

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานพัฒนาคณุภาพและรูปแบบบรกิาร 

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

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

แผนที่  11. การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 

โครงการที ่  33. โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ (โครงการที่ 33 ของแผนงานที่ 11) 
ระดับการประเมินผล  ( / ) ระดับจังหวัด  ( / ) ระดับอำเภอ 

คำนิยามตัวช้ีวัด    การพัฒนาสถานบริการ สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามนโยบาย EMS 
(Environment, Modernization and Smart Service) ค ื อ  ก า ร พ ั ฒ น า ใ ห ้ มี
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการสร้างเสริมสุขภาพ สนับสนุนต่อการจัดบริการรูปแบบใหม่ให้
ครอบคลุมในทุกมิติสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการนําเทคโนโลยี นวัตกรรมที่มี
ความทันสมัยมาปรับปรุงโครงสร้าง  การจัดบริการรูปแบบใหม่ที่มีความปลอดภัยทั้งต่อผู้
ให้บริการ และผู้รับบริการ มีความสะดวกสบายในการเข้ารับบริการ ลดภาระงานของ
ผู้ปฏิบัติงาน และสร้างความเชื่อม่ันให้กับประชาชน ทั้ง 3 ด้าน 
   1. สิ่งแวดล้อมดี (Environment) : การคํานึงถึงผลกระทบของสถานบริการทั้งภายใน
และภายนอก ภายใต้การบริหารจัดการ ที่คํานึงถึงความปลอดภัย การเยียวยาและลด
ผลกระทบต่อชุมชน 
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   2. ความทันสมัย (Modernize) : การนําเทคโนโลยีมาสนับสนุนและประยุกต์ใช้ในการ
บริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพอย่างเหนือความคาดหมายของผู้รับบริการ และเพ่ิม
ความปลอดภัยให้แก่ผู้ให้บริการและผู้รับบริการ 
   3.บริการด้วยหัวใจ (Smart Service) : การให้บริการแก่ผู้รับบริการที่ไม่มีข้อจํากัด 
เรื่องขั้นตอน วิธีการดําเนินงาน และเพิ่มความปลอดภัยให้ผู้รับบริการจนเกิดผลตอบรับ
ด้วยความพึงพอใจ และความรู้สึกพิเศษ 

เกณฑ์เป้าหมาย : 1. รพศ./รพท. ผ่านเกณฑ์การประเมินขั้นพื้นฐาน (The must) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
60 (โรงพยาบาลพัทลุง  1 แห่ง )  

ปีงบประมาณ 
66 

ปีงบประมาณ 
67 

ปีงบประมาณ 
68 

ปีงบประมาณ 
69 

ปีงบประมาณ 
70 

100 100 100 100 100 

 
 
 
 

2. รพช. ผ่านเกณฑ์การประเมินขั้นพื้นฐาน (The must) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60        
(โรงพยาบาลชุมชน  10 แห่ง ) 

ปีงบประมาณ 
66 

ปีงบประมาณ  
67 

ปีงบประมาณ  
68 

ปีงบประมาณ 
69 

ปีงบประมาณ 
70 

≥เขตสุขภาพ
ละ     2แห่ง 

ระดับรพศ./รพท. 
≥ ร้อยละ 10 

ระดับรพศ./รพท. 
≥ ร้อยละ 15 

ระดับรพศ./
รพท. 

≥ ร้อยละ 20 

ระดับรพศ./
รพท. 

≥ ร้อยละ 30 

ปีงบประมาณ 
66 

ปีงบประมาณ 
67 

ปีงบประมาณ 
68 

ปีงบประมาณ 
69 

ปีงบประมาณ 
70 

60 70 80 90 100  

วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาสถานบริการ สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขให้มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
ให้บริการ มีความสะอาด ปลอดภัย ทันสมัยทั้งทางด้านโครงสร้าง และระบบการบริหารจัดการ    
เพ่ือสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

 

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

 1. โรงพยาบาลทั่วไป ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 1 โรงพยาบาล 

 2. โรงพยาบาลชุมชน ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 10 โรงพยาบาล 

วิธีการจดัเก็บข้อมูล 1.โรงพยาบาล สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่งประเมินตนเองและบันทึก
ข้อมูลในแบบรายงานผลและจัดส่งสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ทุกไตรมาส  
2.สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลการประเมิน และจัดส่ง 
สํานักงานเขตสุขภาพ ทุกไตรมาส  
3.สํานักงานเขตสุขภาพสุ่มประเมินในระดับพ้ืนที่และรวบรวมผลการประเมินจาก 
สํานักงานสาธารณสุข และจัดส่งกองบริหารการสาธารณสุข ทุกไตรมาส  
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4. กองบริหารการสาธารณสุข ตรวจสอบข้อมูล จากสํานักงานเขตสุขภาพ และวิเคราะห์
ผลการดําเนินงานในภาพรวม 

แหล่งข้อมูล  โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชน ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
จำนวน 11  โรงพยาบาล 

รายการข้อมูล 1    A1 = จำนวน โรงพยาบาลทั่วไป ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินฯขั้นพ้ืนฐาน (The must) 
   A2 = จำนวน โรงพยาบาลชุมชน ทีผ่่านเกณฑ์การประเมินฯขั้นพ้ืนฐาน (The must)  

รายการข้อมูล 2    B1 = จำนวน โรงพยาบาลทั่วไป 1 โรงพยาบาล (รพ.พัทลุง) 
   B1 = จำนวน โรงพยาบาลชุมชน 10 โรงพยาบาล 

สูตรคำนวณตัวชี้วัด    1. (A1/B1) x 100 
   2. (A2/B2) x 100 

ระยะเวลาประเมินผล ทุกไตรมาส ( 3,6,9,12) 
เกณฑ์การประเมนิ : ปี 2566 

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

1.มีแนวทางการ
ดําเนินงานให้แก่สถาน
บริการฯ 
2.มีเกณฑ์การประเมิน
การพัฒนาการ
ดําเนินงานตาม
นโยบาย EMS ใน
ระดับพ้ืนฐาน (The 
must) และระดับข้ัน
สูง (The best)  
 

1.สถานบริการ ฯ มี
แผนดําเนินงานการ
พัฒนาตาม นโยบาย 
EMS ที่มีความ
สอดคล้องกับ
นโยบายและบริบท
ของตนเอง 

1.สถานบริการพัฒนาตาม
นโยบาย EMSโดย
แบ่งกลุ่มการพัฒนาเป็น 
-กลุ่มระดับ รพท จำนวน 
1แห่ง 
-กลุ่มระดับ รพชจำนวน 
10แห่ง 
ในแต่ละกลุ่มผ่านเกณฑ์
การประเมินระดับพ้ืนฐาน 
(The must)ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 60 

1.สถานบริการมีการพัฒนา
ตามนโยบาย EMSในแต่ละ
กลุ่มผ่านเกณฑ์การประเมินฯ
ระดับพ้ืนฐาน (The must)
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
2.มีสถานบริการต้นแบบใน
การพัฒนาตามนโยบาย EMS
และผ่านเกณฑ์การประเมิน
ในระดับข้ันสูง (The best) 
อย่างน้อยจังหวัดละ1แห่ง 

 

วิธีการประเมินผล :    1.สถานบริการประเมินตนเองตามเกณฑ์การพัฒนาการดําเนินงานสถาน
บริการ สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามนโยบาย EMS 
2.ทีมประเมินระดับจังหวัดและเขตสุขภาพเพ่ือให้คําแนะนําและการรับรองตามเกณฑ์ 
การพัฒนาการดําเนินงานสถานบริการ สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตาม
นโยบาย EMS 
3.ผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส 

เอกสารสนับสนนุ : 1.แนวทางการดําเนินงานการพัฒนาสถานบริการ สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีปลอดภัย ทันสมัย และบริการที่ดี 
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ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ชื่อ- สกุล นางวาสนา  ขวัญสกุล   โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 303 
โทรศัพท์มือถือ : 08 5564 2564 E-mail : khunsakul_na @hotmail.com   

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(หน.กลุ่มงาน) 

ชื่อ- สกุล นางอรสา เหล่าเจริญสุข  โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
303  

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

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

  

2.เกณฑ์การพัฒนาการดําเนินงานสถานบริการ สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ด้านสิ่งแวดล้อมที่ดี ปลอดภัย มีความทันสมัย บริการที่ดี ในระดับพื้นฐาน 
(The must)และระดับขั้นสูง (The best) 

 

รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน 

Baseline data 
 

หน่วยวัด 
 

หน่วยวัดผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 2564 2565 

1.สถานบริการ
สังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุขผ่าน
เกณฑ์การ
ประเมิน
ระดับพ้ืนฐาน 
(The must) 
2.สถานบริการ
ต้นแบบของเขต
สุขภาพที่ผ่าน
เกณฑ์การ
ประเมินขั้นสูง 

ร้อยละ 
 

 

 

 

 

 
 
จำนวน/
เขต
สุขภาพ 

 

ตัวช้ีวัดใหม่ ยัง

ไม่มีข้อมลู 

  

 
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ  

ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 
นางวาสนา  ขวัญสกุล                            ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
โทรศัพท์ที่ทำงาน :  074-613127 ต่อ 303   โทรศัพท์มือถือ :  095 5642564 

หน่วยงานประมวลผล
และจัดทำข้อมูล 

 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 

คะแนนเต็ม  คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
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รหัสตัวช้ีวัด 0907 
ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
ความเชื่อมโยง
ตัวช้ีวัด 

ยุทธศาสตร์ 20 ปี กสธ. 

หมวด ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
แผนที่ แผนงานที่ 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการที่ 16. โครงการพัฒนาระบบบริการ One Day Surgery: ODS 
ระดับการประเมินผล ระดับจังหวัด 
คำนิยามตัวช้ีวัด การผ่าตัดวันเดียวกลับ (One Day Surgery : ODS) หมายถึง การรับผู้ป่วยเข้ามา

เพื่อรับการรักษาทำหัตถการ หรือผ่าตัดที่ได้มีการเตรียมการไว้ล่วงหน้าก่อนแล้ว และ

สามารถให้กลับบ้านในวันเดียวกันกับวันที่รับไว้ทำหัตถการ หรือผ่าตัดอยู่ในโรงพยาบาล 

ตั้งแต่ 2 ชั่วโมง ถึงเวลาจำหน่ายออกไม่เกิน 24 ชั่วโมง ตามรายการหัตถการแนบท้าย

การรักษา การผ่าตัดวันเดียวกลับ (One Day Surgery: ODS) (ICD-9-CM Procedures) 

ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ดังนี้ 
ลำดับ  กลุ่มโรค รหัสโรค (ICD-10 2010) / รหัสหัตถการ (ICD-9-CM 2010) 

1 โรคไส้เลื่อนขาหนีบ 
(Inguinal hernia) 

ICD -10 2010 : – 
ICD –9- CM 2010 :  
53.00 Unilateral repair of inguinal hernia, not otherwise  
specified 
53.01 Other and open repair of direct inguinal hernia 
53.02 Other and open repair of indirect inguinal hernia 
53.03 Other and open repair of direct inguinal hernia with graft 
or Prosthesis 
53.04 Other and open repair of indirect inguinal hernia with graft 
or prosthesis 
53.05 Repair of inguinal hernia with graft or prosthesis, not 
otherwise Specified 
53.10 Bilateral repair of inguinal hernia, not otherwise specified 
53.11 Other and open bilateral repair of direct inguinal hernia 
53.12 Other and open bilateral repair of indirect inguinal hernia 
53.13 Other and open bilateral repair of inguinal hernia, one 
direct and one indirect 
53.14 Other and open bilateral repair of direct inguinal hernia 
with graft or prosthesis 
53.15 Other and open bilateral repair of indirect inguinal hernia 
with graft or prosthesis 
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53.16 Other and open bilateral repair of inguinal hernia, one 
direct and one indirect, with graft or prosthesis 
53.17 Bilateral inguinal hernia repair with graft or prosthesis, not 
otherwise specified 
53.21 Unilateral repair of femoral hernia with graft or prosthesis 
53.29 Other unilateral femoral herniorrhaphy 
53.31 Bilateral repair of femoral hernia with graft or prosthesis 
53.39 Other bilateral femoral herniorrhaphy 

2 โรคถุงน้ำอัณฑะ 
(Hydrocele) 

ICD -10 2010 : – 
ICD –9- CM 2010 :  
61.2 Excision of hydrocele (of tunica vaginalis) 

3 โรคริดสีดวงทวาร 
(Hemorrhoid) 

ICD -10 2010 : – 
ICD –9- CM 2010 :  
49.44 Destruction of hemorrhoids by cryotherapy 
49.45 Ligation of hemorrhoids 
49.46 Excision of hemorrhoids 
49.49 Other procedures on hemorrhoids 

4 ภาวะเลือดออก
ผิดปกติจากมดลกู 
(abnormal uterine 
bleeding) 

ICD -10 2010 : – 
ICD –9- CM 2010 :  
68.16 Closed biopsy of uterus 
68.21 Division of endometrial synechiae 
68.22 Incision or excision of congenital septum of uterus 
68.23 Endometrial ablation 
68.29 Other excision or destruction of lesion of uterus 

5 หลอดเลือดดำใน
หลอดอาหาร และ
กระเพาะอาหารโป่ง
พอง (Esophageal 
varices, Gastric 
varices) 

ICD -10 2010 :  
I85.0 Oesophageal varices with bleeding 
I85.9 Oesophageal varices without bleeding 
I86.4 Gastric varices 
I98.2* Oesophageal varices without bleeding in diseases 
classified elsewhere 
I98.3* Oesophageal varices with bleeding in diseases classified 
elsewhere 
ICD –9- CM 2010 :  
42.33 Endoscopic excision or destruction of lesion or tissue of 
Esophagus 
43.41 Endoscopic excision or destruction of lesion or tissue of 
stomach 
44.43 Endoscopic control of gastric or duodenal bleeding 

6 ภาวะหลอดอาหาร
ตีบ (Esophageal 
stricture) 

ICD -10 2010 : – 
ICD –9- CM 2010 :  
42.92 Dilation of esophagus 
44.22 Endoscopic dilation of pylorus 

7 โรคมะเร็งหลอด
อาหารระยะลุกลามที่

ICD -10 2010 :  
C15   Malignant neoplasm of oesophagus 
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อุดตัน (Obstructive 
esophageal 
cancer/tumor) 

C16   Malignant neoplasm of stomach 
ICD –9- CM 2010 :  
42.33 Endoscopic excision or destruction of lesion or  
 tissue of Esophagus 
42.81 Insertion of permanent tube into esophagus 

8 ติ่งเนื้องอกลำไส้ใหญ่ 
(Colorectal polyp) 

ICD -10 2010 :  
D12.6 Colon, unspecified Polyposis (hereditary) of colon 
K62.0 Anal polyp 
K62.1 Rectal polyp 
K63.5 Polyp of colon 
ICD –9- CM 2010 :  
45.42 Endoscopic polypectomy of large intestine 
45.43 Endoscopic destruction of other lesion or tissue of large 
intestine 

9 นิ่วในท่อน้ำดี (Bile 
duct stone) 

ICD -10 2010 :  
K80.0 Calculus of gallbdr w ac cholecystitis 
K80.1 Calculus of gallbdr w oth cholecystitis 
K80.2 Calculus of gallbdr w/o cholecystitis 
K80.3 Calculus of bile duct w cholangitis 
K80.4 Calculus of bile duct w cholecystitis 
K80.5 Calculus of bile duct w/o cholangitis or cholecystitis 
ICD –9- CM 2010 :  
51.85 Endoscopic sphincterotomy and papillotomy 
51.86 Endoscopic insertion of nasobiliary drainage tube 
51.87 Endoscopic insertion of stent (tube) into bile duct 
51.88 Endoscopic removal of stone(s) from biliary tract 

10 นิ่วในท่อตับอ่อน 
(Pancreatic duct 
stone) 

ICD -10 2010 :  
K86.8 Other specified diseases of pancreas : Calculus 
ICD –9- CM 2010 :  
51.85 Endoscopic sphincterotomy and papillotomy 
52.93 Endoscopic insertion of stent (tube) into pancreatic duct 
52.94 Endoscopic removal of stone(s) from pancreatic duct 

11 ภาวะท่อน้ำดีตีบ 
(Bile duct 
stricture) 

ICD -10 2010 :  
C22.1 Intrahepatic bile duct carcinoma : Cholangiocarcinoma 
C23 Malignant neoplasm of gallbladder 
C24 Malignant neoplasm of other and unspecified parts of 
biliary tract 
C25 Malignant neoplasm of pancreas 
K82.0 Obstruction of gallbladder: Stricture of cystic duct or 
gallbladder without calculus 
K82.8 Other specified diseases of gallbladder: Adhesions of cystic 
duct or gallbladder without calculus 
K83.1 Obstruction of bile duct: Stricture of without bile duct 
calculus 
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K83.8 Other specified diseases of biliary tract: Adhesions of bile 
duct 
K91.8 Other postprocedural disorders of digestive system, not 
elsewhere classified: postoperative bile duct (common), 
(hepatic) stricture 
ICD –9- CM 2010 :  
51.85 Endoscopic sphincterotomy and papillotomy 
51.86 Endoscopic insertion of nasobiliary drainage tube 
51.87 Endoscopic insertion of stent (tube) into bile duct 

12 ภาวะท่อตับออ่นตีบ 
(Pancreatic duct 
stricture) 

ICD -10 2010 :  
C25 Malignant neoplasm of pancreas 
K86.0 Alcohol-induced chronic pancreatitis 
K86.1 Other chronic pancreatitis 
K91.8 Other postprocedural disorders of digestive system, not 
elsewhere classified: postoperative bile duct (common), 
(hepatic) stricture 
ICD –9- CM 2010 :  
52.93 Endoscopic insertion of stent (tube) into  pancreatic duct 
52.97 Endoscopic insertion of nasopancreatic drainage tube 
52.98 Endoscopic dilation of pancreatic duct 

13 สิ่งแปลกปลอมใน
ทางเดินอาหารส่วน
ต้น (Foreign body 
of upper 
Gastrointestinal 
Tract) 

ICD -10 2010 :  
T18.1 Foreign body in oesophagus 
T18.2 Foreign body in stomach 
ICD –9- CM 2010 :  
98.02 Removal of intraluminal foreign body from esophagus 
without incision 
98.03 Removal of intraluminal foreign body from stomach and 
small intestine without incision 

14 การผ่าตัดต้อเนื้อ 
(Pterygium Excision 
with graft) 

ICD -10 2010 :  
H11.0 Pterygium 
ICD –9- CM 2010 :  
11.31 Transposition of pterygium 
11.32 Excision of pterygium with corneal graft 
11.39 Other excision of pterygium + 10.44 Other free graft to 
conjunctiva 

15 การทำหมันหญิง 
(Female 
sterilization) 

ICD -10 2010 :  
Z30.2 Sterilization 
ICD –9- CM 2010 :  
66.29 Other bilateral endoscopic destruction or occlusion of 
fallopian tubes 
66.31 Other bilateral ligation and crushing of fallopian tubes 
66.32 Other bilateral ligation and division of fallopian tubes 
Pomeroy operation 
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66.39 Other bilateral destruction or occlusion of fallopian tubes 
Female sterilization operation NOS 

16 การจัดกระดูกหักให้
เข้าที่โดยการผ่าตัด
ผ่านผิวหนังด้วยแผล
ขนาดเล็ก 
(Percutaneous 
fracture fixation) 

ICD -10 2010 :  
S42.1 Fracture of scapula 
S42.2 Fracture of upper end of humerus 
S42.3 Fracture of shaft of humerus 
S42.4 Fracture of lower end of humerus 
S42.7 Multiple fractures of clavicle, scapula and humerus 
S42.8 Fracture of other parts of shoulder and upper arm 
S42.9 Fracture of shoulder girdle, part unspecified 
S52.0 Fracture of upper end of ulna 
S52.1 Fracture of upper end of radius 
S52.2 Fracture of shaft of ulna 
S52.3 Fracture of shaft of radius 
S52.4 Fracture of shafts of both ulna and radius 
S52.5 Fracture of lower end of radius 
S52.6 Fracture of lower end of both ulna and radius 
S52.7 Multiple fractures of forearm 
S52.8 Fracture of other parts of forearm 
S52.9 Fracture of forearm, part unspecified 
S62.0 Fracture of navicular [scaphoid] bone of hand 
S62.1 Fracture of other carpal bone(s) 
S62.4 Multiple fractures of metacarpal bones 
S62.7 Multiple fractures of fingers 
S82.0 Fracture of patella 
S82.1 Fracture of upper end of tibia 
S82.2 Fracture of shaft of tibia 
S82.3 Fracture of lower end of tibia 
S82.4 Fracture of fibula alone 
S82.5 Fracture of medial malleolus 
S82.6 Fracture of lateral malleolus 
S82.7 Multiple fractures of lower leg 
S82.8 Fractures of other parts of lower leg 
S82.9 Fracture of lower leg, part unspecified 
S92.0 Fracture of calcaneus 
S92.1 Fracture of talus Astragalus 
S92.2 Fracture of other tarsal bone(s) 
S92.7 Multiple fractures of foot 
ICD –9- CM 2010 :  
78.1 Application of external fixator device 

17 ฝีคัณฑสูตร (Fistula 
in ano) 

ICD -10 2010 :  
K60.3 Anal fistula 
ICD –9- CM 2010 :  
49.11 Anal fistulotomy 
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49.12 Anal fistulectomy 
18 ฝีรอบไส้ตรง ทวาร

หนัก (Perirectal, 
Perianal abscess) 

ICD -10 2010 :  
K61.0 Anal abscess 
K61.1 Rectal abscess 
K61.2 Anorectal abscess 
K61.3 Ischiorectal abscess 
K61.4 Intrasphincteric abscess 
ICD –9- CM 2010 :  
49.01 Incision of perianal abscess 
49.02 Other incision of perianal tissue 

19 ฝีเต้านม (Breast 
abscess) 

ICD -10 2010 :  
N61 Inflammatory disorders of breast 
O91.1 Abscess of breast associated with childbirth 
ICD –9- CM 2010 :  
85.0 Mastotomy 

20 นิ่วในกระเพาะ
ปัสสาวะ (Vesicle 
stone) 

ICD -10 2010 :  
N21.0 Calculus in bladder 
ICD –9- CM 2010 :  
57.0 Transurethral clearance of bladder 

21 นิ่วในท่อไต 
(Ureteric stone) 

ICD -10 2010 :  
N20.1 Calculus of ureter 
ICD –9- CM 2010 :  
56.0 Transurethral removal of obstruction from ureter and renal 
pelvis 

22 นิ่วในท่อปัสสาวะ 
(Urethral stone) 

ICD -10 2010 :  
N21.1 Calculus in urethra 
ICD –9- CM 2010 :  
58.0 Urethrotomy 
58.1 Urethral meatotomy 

23 ท่อปัสสาวะตบี 
(Urethral stricture) 

ICD -10 2010 :  
N35.0 Post-traumatic urethral stricture 
N35.1 Postinfective urethral stricture, not elsewhere classified 
N35.8 Other urethral stricture 
N35.9 Urethral stricture, unspecified 
ICD –9- CM 2010 :  
58.5 Release of urethral stricture 

24 แผลฉีก หรอืแผลปริที่
ขอบทวาร (Anal 
fissure) 

ICD -10 2010 :  
K60.0 Acute anal fissure 
K60.1 Chronic anal fissure 
K60.2 Anal fissure, unspecified 
ICD –9- CM 2010 :  
49.51 Left lateral anal sphincterotomy 
49.52 Posterior anal sphincterotomy 
49.59 Other anal sphincterotomy 
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25 ความผิดปกติของ
อัณฑะที่ได้รับการตัด
ลูกอัณฑะ 
(Orchidectomy) 

ICD -10 2010 :  
C61 Malignant neoplasm of prostate 
D29.2 Benign neoplasm of Testis 
N40 Hyperplasia of prostate 
N44 Torsion of testis 
N45.0 Orchitis, epididymitis and epididymo-orchitis with abscess 
N45.9 Orchitis, epididymitis and epididymo-orchitis without 
abscess 
N50.0 Other disorders of Atrophy of testis 
N50.1 Other disorders of Vascular disorders of male genital 
organs 
N50.8 Other specified disorders of male genital organs 
N50.9 Disorder of male genital organs, unspecified 
Q53.1 Undescended testicle, unilateral 
Q53.2 Undescended testicle, bilateral 
Q55.2 Other congenital malformations of testis and scrotum 
ICD –9- CM 2010 :  
62.3   Unilateral orchiectomy 
62.41 Removal of both testes at same operative episode 
Bilateral orchidectomy NOS 
62.42 Removal of remaining testis Removal of solitary testis 

26 การส่องกล้องตรวจ
โพรงมดลูก และการ
ผ่าตัด 
(Hysteroscopy) 
เพื่อรักษาความ
ผิดปกติ ของอวัยวะ
ในอุ้งเชิงกราน 

ICD -10 2010 :  
D07.0 Carcinoma in situ of other and unspecified genital organs : 
Endometrium 
D25.0 Submucous leiomyoma of uterus 
D25.2 Subserosal leiomyoma of uterus 
D26    Other benign neoplasms of uterus 
D26.0 Cervix uteri 
D26.1 Corpus uteri 
D26.7 Other parts of uterus 
D26.9 Uterus, unspecified 
D39.0 Neoplasm of uncertain or unknown behaviour of female 
genital organs : Uterus 
N71.0 Acute inflammatory disease of uterus 
N80.0 Endometriosis of uterus 
N80.1 Endometriosis of ovary 
N80.9 Endometriosis, unspecified 
N84    Polyp of female genital tract 
N84.0 Polyp of corpus uteri 
N84.1 Polyp of cervix uteri 
N84.2 Polyp of vagina 
N84.3 Polyp of vulva 
N84.8 Polyp of other parts of female genital tract 
N84.9 Polyp of female genital tract, unspecified 
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N85    Other noninflammatory disorders of uterus, except cervix 
N85.0 Endometrial glandular hyperplasia 
N85.1 Endometrial adenomatous hyperplasia 
N85.2 Hypertrophy of uterus 
N85.3 Subinvolution of uterus 
N85.4 Malposition of uterus 
N85.5 Inversion of uterus 
N85.6 Intrauterine synechiae 
N85.7 Haematometra 
N85.8 Other specified noninflammatory disorders of uterus 
N85.9 Noninflammatory disorder of uterus, unspecified 
N91    Absent, scanty and rare menstruation 
N92    Excessive, frequent and irregular menstruation 
N93    Other abnormal uterine and vaginal bleeding 
N94    Pain and other conditions associated with female genital 
organs and menstrual cycle 
N95   Menopausal and other perimenopausal disorders 
N96   Habitual aborter 
N97   Female infertility 
N98   Noninflammatory disorders of female genital tract 
ICD –9- CM 2010 :  
68.12  Hysteroscopy 

27 การตัดนิ้วมือ 
(Amputation 
Finger) 

ICD -10 2010 :  
C43.6 Malignant melanoma of upper limb, including shoulder 
E10.5 Insulin-dependent diabetes mellitus With peripheral 
circulatory complications 
E10.7 Insulin-dependent diabetes mellitus with multiple 
complications 
E11.5 Non-insulin-dependent diabetes mellitus with peripheral 
circulatory complications 
E11.7 Non-insulin-dependent diabetes mellitus with multiple 
complications 
E13.5 Other specified diabetes mellitus with peripheral 
circulatory complications 
E13.7 Other specified diabetes mellitus with multiple 
complications 
E14.5    Unspecified diabetes mellitus with peripheral circulatory 
complications 
E14.7    Unspecified diabetes mellitus with multiple 
complications 
M86.44 Chronic osteomyelitis with draining sinus: Hand, carpus, 
fingers, metacarpus, joints between these bones 
M72.6  Necrotizing fasciitis 
R02     Gangrene, not elsewhere classified 
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S61.1   Open wound of finger(s) with damage to nail 
S62.61 Fracture of another finger: Open 
S62.71 Multiple fractures of fingers: Open 
S62.81 Fracture of other and unspecified parts of wrist and 
hand: Open 
S68.0 Traumatic amputation of thumb (complete) (partial) 
S68.1 Traumatic amputation of other single finger (complete) 
(partial) 
S68.2 Traumatic amputation of two or more fingers alone 
(complete) (partial) 
T23.3 Burn of third degree of wrist and hand 
T79.3 Post-traumatic wound infection, not elsewhere classified 
T84.6 Infection and inflammatory reaction due to internal 
fixation device [any site] 
ICD –9- CM 2010 :  
84.01 Amputation and disarticulation of finger 

28 การผ่าตัดก้อนโรคที่
เต้านม (Wide 
Excision Breast 
mass) 

ICD -10 2010 :  
C50    Malignant neoplasm of breast 
C50.0 Nipple and areola 
C50.1 Central portion of breast 
C50.2 Upper-inner quadrant of breast 
C50.3 Lower-inner quadrant of breast 
C50.4 Upper-outer quadrant of breast 
C50.5 Lower-outer quadrant of breast 
C50.6 Axillary tail of breast 
C50.8 Overlapping lesion of breast 
C50.9 Breast, unspecified 
D05    Carcinoma in situ of breast 
D05.0 Lobular carcinoma in situ 
D05.1 Intraductal carcinoma in situ 
D05.7 Other carcinoma in situ of breast 
D05.9 Carcinoma in situ of breast, unspecified 
D48.6 Neoplasm of uncertain or unknown behaviour of other 
and unspecified sites 
ICD –9- CM 2010 :  
85.21 Local excision of lesion of breast 

29 ความผิดปกติของเต้า
นมที่รักษาด้วยการ
ผ่าตัดเต้านมออก
ทั้งหมด (Simple 
Mastectomy) 

ICD -10 2010 :  
C50    Malignant neoplasm of breast 
C50.0 Nipple and areola 
C50.1 Central portion of breast 
C50.2 Upper-inner quadrant of breast 
C50.3 Lower-inner quadrant of breast 
C50.4 Upper-outer quadrant of breast 
C50.5 Lower-outer quadrant of breast 
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C50.6 Axillary tail of breast 
C50.8 Overlapping lesion of breast 
C50.9 Breast, unspecified 
D05   Carcinoma in situ of breast 
D05.0 Lobular carcinoma in situ 
D05.1 Intraductal carcinoma in situ 
D05.7 Other carcinoma in situ of breast 
D05.9 Carcinoma in situ of breast, unspecified 
D24    Benign neoplasm of breast 
N60.1 Diffuse cystic mastopathy 
N60.3 Fibrosclerosis of breast 
N62    Hypertrophy of breast 
Q83.1 Accessory breast 
ICD –9- CM 2010 :  
85.41 Unilateral simple mastectomy 

30 การรักษามะเร็งเต้า
นมโดยการผา่ตัดแบบ
สงวนเต้า (Breast 
Conservative 
Surgery) 

ICD -10 2010 :  
C50    Malignant neoplasm of breast 
C50.0 Nipple and areola 
C50.1 Central portion of breast 
C50.2 Upper-inner quadrant of breast 
C50.3 Lower-inner quadrant of breast 
C50.4 Upper-outer quadrant of breast 
C50.5 Lower-outer quadrant of breast 
C50.6 Axillary tail of breast 
C50.8 Overlapping lesion of breast 
C50.9 Breast, unspecified 
D05 Carcinoma in situ of breast 
D05.0 Lobular carcinoma in situ 
D05.1 Intraductal carcinoma in situ 
D05.7 Other carcinoma in situ of breast 
D05.9 Carcinoma in situ of breast, unspecified 
ICD –9- CM 2010 :  
85.22 Resection of quadrant of breast 
85.23 Subtotal mastectomy 

31 ภาวะลิ้นติด 
(Tongue tie 
Release) 

ICD -10 2010 :  
Q38.1   Ankyloglossia 
ICD –9- CM 2010 :  
25.91   Lingual frenotomy 
25.92   Lingual frenectomy 
27.91   Labial frenectomy 

32 การตัดนิ้วเท้าในแผล
เบาหวานและเนื้อ
ตายที่เท้า (Diabetic 

ICD -10 2010 :  
กลุ่มที่ 1 
Pdx : 
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foot With 
gangrene) 

E10.4 Insulin-dependent diabetes mellitus with neurological 
complications หรือ 
E11.4 Non-insulin-dependent diabetes mellitus with neurological 
complications หรือ 
E12.4 Malnutrition-related diabetes mellitus with neurological 
complications หรือ 
E13.4 Other specified diabetes mellitus with neurological 
complications หรือ 
E14.4 Unspecified diabetes mellitus with neurological 
complications 
และ Sdx : 
I79.2* Peripheral angiopathy in diseases classified elsewhere 
กลุ่มที่ 2 
Pdx :  
E10.5 Insulin-dependent diabetes mellitus with peripheral 
circulatory complications หรือ 
E11.5 Non-insulin-dependent diabetes mellitus with peripheral 
circulatory complications หรือ 
E12.5 Malnutrition-related diabetes mellitus with peripheral 
circulatory complications หรือ 
E13.5 Other specified diabetes mellitus with peripheral 
circulatory complications หรือ 
E14.5 Unspecified diabetes mellitus with peripheral circulatory 
complications หรือ 
I74.3 Embolism and thrombosis of arteries of lower extremities 
 
กลุ่มที่ 3 
Pdx : 
L02.4 Cutaneous abscess, furuncle and carbuncle of limb หรือ 
L03.0 Cellulitis of finger and toe หรือ 
L03.1 Cellulitis of other parts of limb 
และ Sdx : 
E10.9 Insulin-dependent diabetes mellitus Without 
complications หรือ 
E11.9 Non-insulin-dependent diabetes mellitus Without 
complications หรือ 
E12.9 Malnutrition-related diabetes mellitus Without 
complications หรือ 
E13.9 Other specified diabetes mellitus Without complications 
หรือ 
E14.9 Unspecified diabetes mellitus Without complications 
ICD –9- CM 2010 :  
84.11  Amputation of toe 
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33 การปลูกถา่ยผวิหนัง
ใน Granulation 
Wound 

ICD -10 2010 :  
M79.8   Other specified soft tissue disorders 
ICD –9- CM 2010 :  
86.60   Free skin graft, not otherwise specified 
86.66   Homograft to skin 
86.69   Other skin graft to other sites 

34 การทำผ่าตัดเส้น
เลือดขอด (Varicose 
vein) 

ICD -10 2010 :  
I83.0 Varicose veins of lower extremities with ulcer 
I83.1 Varicose veins of lower extremities with   
 inflammation 
I83.2 Varicose veins of lower extremities with both    
       ulcer and inflammation 
I83.9 Varicose veins of lower extremities without ulcer  
       or inflammation 
ICD –9- CM 2010 :  
38.59  Ligation and stripping of varicose veins LOWER LIMB 
38.89 Other surgical occlusion of vessels 

35 การขลิบผิวหนังหุ้ม
ปลายอวัยวะเพศชาย 
(Phimosis, 
Paraphimosis) 

ICD -10 2010 :  
N47   Redundant prepuce, phimosis and paraphimosis 
ICD –9- CM 2010 :  
64.0  Circumcision 

36 การผ่าตัดนิ่วและการ
อุดตันของทางเดิน
ปัสสาวะ 
(Obstructive 
uropathy) 

ICD -10 2010 :  
N13.0 Hydronephrosis with ureteropelvic junction obstruction 
N13.1 Hydronephrosis with ureteral stricture, not elsewhere 
classified 
N13.2 Hydronephrosis with renal and ureteral calculous 
obstruction 
N13.3 Other and unspecified hydronephrosis 
N13.4 Hydroureter 
N13.5 Kinking and stricture of ureter without hydronephrosis 
N13.6 Pyonephrosis 
N13.7 Vesicoureteral-reflux-associated uropathy 
N13.8 Other obstructive and reflux uropathy 
N13.9 Obstructive and reflux uropathy, unspecified 
ICD –9- CM 2010 :  
55.03 Percutaneous nephrostomy without fragmentation 
55.04 Percutaneous nephrostomy with fragmentation 

37 การผ่าตัดเส้นเลือด
ขอดบริเวณถุงอัณฑะ 
(Varicocele) 

ICD -10 2010 :  
I86.1 Scrotal varices 
ICD –9- CM 2010 :  
63.1 Excision of varicocele and hydrocele of spermatic cord 

38 การผ่าตัดปะแก้วหู 
เพื่อรักษาหูชั้นกลาง 
(Chronic otitis 

ICD -10 2010 :  
H65.2 Chronic serous otitis media 
H65.3 Chronic mucoid otitis media 
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media, Perforated 
tympanic 
membrane, 
atelectatic otitis 
media, adhesive 
otitis media) 

H65.4 Other chronic nonsuppurative otitis media 
H66.9 Otitis media, unspecified 
H72.0 Central perforation of tympanic membrane 
H72.1 Attic perforation of tympanic membrane 
H72.2 Other marginal perforations of tympanic membrane 
H72.8 Other perforations of tympanic membrane 
H72.9 Perforation of tympanic membrane, unspecified 
H73.8 Other specified disorders of tympanic membrane 
H73.9 Disorder of tympanic membrane, unspecified 
H74.1 Adhesive middle ear disease 
ICD –9- CM 2010 :  
19.4 Myringoplasty Tympanoplasty (type I) 
19.52 Type II tympanoplasty 
19.53 Type III tympanoplasty 
19.54 Type IV tympanoplasty 
19.55 Type V tympanoplasty 
19.6 Revision of tympanoplasty 

39 การผ่าตัดเพื่อรักษา
เนื้องอกที่กล่องเสียง
(Laryngotracheal 
stenosis, 
tumor/cyst at 
larynx 
hypopharynx base 
of tongue) 

ICD -10 2010 :  
D14   Benign neoplasm of middle ear and respiratory     
  system 
D14.1 Larynx 
D14.2 Trachea 
D37   Neoplasm of uncertain or unknown behavior of oral cavity 
and digestive organs 
D37.0 Lip, oral cavity, and pharynx 
D38    Neoplasm of uncertain or unknown behavior of   
     middle ear and respiratory and intrathoracic organs 
D38.0 Larynx 
D38.1 Trachea, bronchus, and lung 
J38.1  Polyp of vocal cord and larynx 
J38.6  Stenosis of larynx 
J38.7  Other diseases of larynx 
J39.2  Other diseases of pharynx 
Q31.8 Other congenital malformations of larynx 
Q31.9 Congenital malformation of larynx, unspecified 
Q34.8 Other specified congenital malformations of respiratory 
system 
ICD –9- CM 2010 :  
30.09 Other excision or destruction of lesion or tissue of larynx 
31.42 Laryngoscopy and other tracheoscopy 
31.92 Lysis of adhesions of trachea or larynx 

40 การผา่ตัดเพื่อการรกัษา
โรคจมูกอักเสบเรือ้รัง 

ICD -10 2010 :  
J34.3   Hypertrophy of nasal turbinates’ 
ICD –9- CM 2010 :  
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(Hypertrophy of 
turbinate) 

21.87  Other rhinoplasty 

41 การผ่าตัดรักษาโรค
เกี่ยวกบัต่อมบารโ์ธ
ลิน (Cyst/abscess 
of Bartholin’s 
gland) (ถุงน้ำบาร์โธ
ลิน หรือถุงหนองต่อม
บาร์โธลิน) 

ICD -10 2010 :  
N75.0 Cyst of Bartholin's gland 
N75.1 Abscess of Bartholin's gland 
ICD –9- CM 2010 :  
71.21 Percutaneous aspiration of Bartholin's gland (cyst) 
71.22 Incision of Bartholin's gland (cyst) 
71.23 Marsupialization of Bartholin's gland (cyst) 
71.24 Excision or other destruction of Bartholin's gland (cyst) 
71.29 Other operations on Bartholin's gland 

42 การตัดติ่งเนื้อหรือ
เนื้องอกในโพรง
มดลูก (Submucous 
myoma uteri, 
polyp of corpus 
uteri) (เนื้องอก
กล้ามเน้ือมดลูกใน
โพรงมดลูก และติ่ง
เนื้อเยื่อบุโพรงมดลูก) 

ICD -10 2010 :  
D25.0 Submucous leiomyoma of uterus 
D25.1 Intramural leiomyoma of uterus 
D25.2 Subserosa leiomyoma of uterus 
D25.9 Leiomyoma of uterus, unspecified 
N84.0 Polyp of corpus uteri 
ICD –9- CM 2010 :  
68.29 Other excision or destruction of lesion of uterus 

43 การส่องกล้องใส่สาย
ให้อาหารทางหน้า
ท้อง 
(Percutaneous 
Endoscopic 
Gastrostomy: PEG) 

ICD -10 2010 :  
R63.3 Feeding difficulties and mismanagement ,Feeding problem 
NOS (เป็นโรคร่วม) 
ICD –9- CM 2010 :  
43.11 Percutaneous endoscopic gastrostomy 

44 การส่องกล้องใช้เข็ม
เจาะดูดชิ้นเนื้อ
บริเวณตับอ่อนนำ
ทางด้วยกล้องคลื่น
เสียงความถี่สูง 
[EUS-FNB 
(endoscopic 
ultrasound-guided 
fine needle 
biopsy) pancreas] 

ICD -10 2010 :  
C25.9 Malignant neoplasm of pancreas 
K86.9 Disease of pancreas, unspecified (Mass of pancreas) 
ICD –9- CM 2010 :  
52.11 closed biopsy of pancreas 

45 การส่องกล้องใช้เข็ม
เจาะดูดชิ้นเนื้อ
บริเวณตับนำทางด้วย
กล้องคลื่นเสียง
ความถี่สูง 
[EUS-FNB 
(endoscopic 
ultrasound-guided 

ICD -10 2010 :  
C22.0 Liver cell carcinoma 
C22.1 Intrahepatic bile duct carcinoma 
C22.2 Hepatoblastoma 
C22.7 Other specified carcinomas of liver 
C22.9 Liver, unspecified 
C78.7 Secondary malignant neoplasm of liver and intrahepatic 
bile duct 
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fine needle 
biopsy) liver] 

D13.4 benign neoplasm of liver 
ICD –9- CM 2010 :  
50.11 closed biopsy of liver 

46 การฉีดสารฟิลเลอร์ที่
เส้นเสียง (Injection 
laryngoplasty) 

ICD -10 2010 :  
J38.0 Paralysis of vocal cords and larynx 
J38.3 Other diseases of vocal cords 
ICD –9- CM 2010 :  
31.0 Injection of larynx 

47 การผ่าตัดส่องกล้อง
เพื่อรักษาพยาธิสภาพ
ที่กล่องเสียง 
(Endoscopic 
laryngeal surgery)  
 

ICD -10 2010 :  
D14.1 Larynx 
D14.2 Trachea 
D14.3 Bronchus and lung 
J38.1 Polyp of vocal cord and larynx 
J38.2 Nodules of vocal cords 
J38.3 Other diseases of vocal cords 
J38.6 Stenosis of larynx 
J38.7 Other diseases of larynx 
J95.5 Postprocedural subglottic stenosis 
J95.8 Other postprocedural respiratory disorders 
J95.9 Postprocedural respiratory disorder, unspecified 
ICD –9- CM 2010 :  
30.09 Other excision or destruction of lesion or tissue of larynx 
31.92 Lysis of adhesions of trachea or larynx 
31.93 Replacement of laryngeal or tracheal stent 
31.98 Other operations on larynx 
31.43 Closed [endoscopic] biopsy of larynx 
31.44 Closed [endoscopic] biopsy of trachea 

48 การผ่าตัดปะเยื่อแก้วหู 
(Tympanoplasty) 

ICD -10 2010 :  
H65.4 Other chronic nonsuppurative otitis media 
H66.9 Otitis media, unspecified 
H72.0 Central perforation of tympanic membrane 
H72.2 Other marginal perforations of tympanic membrane 
H72.8 Other perforations of tympanic membrane 
H72.9 Perforation of tympanic membrane, unspecified 
H73.8 Other specified disorders of tympanic membrane 
H73.9 Disorder of tympanic membrane, unspecified 
ICD –9- CM 2010 :  
19.4 Myringoplasty Tympanoplasty (type I) 
19.52 Type II tympanoplasty 
19.6 Revision of tympanoplasty 

49 การวางสายเพื่อการ
ล้างไตในช่องท้อง 
(Tenckhoff 
catheter) 

ICD -10 2010 :  
N18.5   Chronic kidney disease, stage 5 
ICD –9- CM 2010 :  
54.93   Creation of cutaneoperitoneal fistula 
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50 การส่องกล้องตรวจ
ลำไส้ใหญ่ 
(Colonoscopy) ใน
กลุ่มความเส่ียงสูง 

ICD -10 2010 :  
R19.5   Other faecal abnormalities 
ICD –9- CM 2010 :  
45.23   Colonoscopy 

51 การตัดปากมดลกูด้วย
ห่วงไฟฟ้า (Loop 
Electrosurgical 
Excision 
procedure) 

ICD -10 2010 :  
N87.1 Moderate cervical dysplasia 
N87.2 Severe cervical dysplasia, notelsewhere classified 
N87.9 Dysplasia of cervix uteri,unspecified 
D06.1 Carcinoma in situ of Exocervix 
D06.7 Carcinoma in situ of Other parts of cervix 
D06.9 Carcinoma in situ of Cervix, unspecified 
ICD –9- CM 2010 :  
67.2   Conization of cervix 

52 การผ่าตัดโรคจอตา
และวุ้นตา 
(Vitreoretinal 
surgery) 

ICD -10 2010 :  
H31.3 Choroidal haemorrhage and rupture 
H31.4 Choroidal detachment 
H33.0 Retinal detachment with retinal break 
H33.2 Serous retinal detachment 
H33.3 Retinal breaks without detachment 
H33.4 Traction detachment of retina 
H35.1 Retinopathy of prematurity 
H35.2 Other proliferative retinopathy 
H35.3 Degeneration of macula and posterior pole 
H36.02 Proliferative diabetic retinopathy 
H43.0 Vitreous prolapse 
H43.1 Vitreous haemorrhage 
H43.2 Crystalline deposits in vitreous body 
H43.3 Other vitreous opacities 
H43.8 Other disorders of vitreous body 
H44.0 Purulent endophthalmitis 
H44.1 Other endophthalmitis 
H44.2 Degenerative myopia 
H44.4 Hypotony of eye 
H44.6 Retained (old) intraocular foreign body, magnetic 
H44.7 Retained (old) intraocular foreign body, nonmagnetic 
H45.0 Vitreous haemorrhage in diseases classified elsewhere 
H45.1 Endophthalmitis in diseases classified elsewhere 
H27.1 Dislocation of lens 
Y77.2 Ophthalmic prosthetic and implants associated with 
adverse incidents 
ICD –9- CM 2010 :  
13.42 Mechanical phacofragmentation and aspiration of cataract 
by posterior route 
13.64 Discission of secondary membrane [after cataract] 
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13.65 Excision of secondary membrane [after cataract] 
13.72 Secondary insertion of intraocular lens prosthesis 
13.8   Removal of implanted lens 
14.00 Removal of foreign body from posterior segment of eye, 
not otherwise specified 
14.01 Removal of foreign body from posterior segment of eye 
with use of magnet 
14.02 Removal of foreign body from posterior segment of eye 
without use of magnet 
14.11 Diagnostic aspiration of vitreous + 14.74 Other mechanical 
vitrectomy 
14.19 Other diagnostic procedures on retina, choroids, vitreous, 
and posterior chamber + 14.74 Other mechanical vitrectomy 
14.21 Destruction of chorioretinal lesion by diathermy 
14.22 Destruction of chorioretinal lesion by cryotherapy 
14.24 Destruction of chorioretinal lesion by laser 
photocoagulation (ต้องมี ICD10 เปน็ H35.1) 
14.24 Destruction of chorioretinal lesion by laser 
photocoagulation + 14.74 Other mechanical vitrectomy 
14.25 Destruction of chorioretinal lesion by photocoagulation of 
unspecified type + 14.74 Other mechanical vitrectomy 
14.26 Destruction of chorioretinal lesion by radiation therapy 
14.27 Destruction of chorioretinal lesion by implantation of 
radiation source 
14.29 Other destruction of chorioretinal lesion 
14.31 Repair of retina tear by diathermy 
14.32 Repair of retina tear by cryotherapy 
14.34 Repair of retina tear by laser photocoagulation + 14.74 
Other mechanical vitrectomy 
14.35 Repair of retina tear by photocoagulation of unspecified 
type + 14.74 Other mechanical vitrectomy 
14.39 Other repair of retinal tear + 14.74 Other mechanical 
vitrectomy 
14.41 Scleral buckling with implant 
14.49 Other scleral buckling 
14.51 Repair of retinal detachment with diathermy 
14.52 Repair of retinal detachment with cryotherapy 
14.54 Repair of retinal detachment with laser photocoagulation 
14.55 Repair of retinal detachment with photocoagulation of 
unspecified type 
14.6   Removal of surgically implanted material from posterior 
segment of eye 
14.72 Other removal of vitreous 
14.74 Other mechanical vitrectomy 
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14.75 Injection of vitreous substitute + 14.74 Other mechanical 
vitrectomy 
14.79 Other operations on vitreous (กรณีฉีดยา Anti AVGF เข้าวุ้นตา 
ต้องมี 99.25 หรือ 99.28 ร่วมกับ 14.74 Other mechanical 
vitrectomy) 
14.9   Other operations on retina, choroids, and posterior 
chamber 

53 การผ่าตัดเพื่อ
เปิดทางระบายน้ำ
จากช่องหนา้ลูกตาไป
ใต้เยื่อบุตา 
(Trabeculectomy) 

ICD -10 2010 :  
H40.1   Primary open-angle glaucoma 
H40.2   Primary angle-closure glaucoma 
H40.3   Glaucoma secondary to eye trauma 
H40.4   Glaucoma secondary to eye inflammation 
H40.5   Glaucoma secondary to other eye disorders 
H40.6   Glaucoma secondary to drugs 
H40.8   Other glaucoma 
H42.0* Glaucoma in endocrine, nutritional and metabolic 
diseases (E85.-†, E72.0†) 
H42.8*  Glaucoma in other diseases classified (B73†) 
ICD –9- CM 2010 :  
12.64  Trabeculectomy ab externo 

54 การผ่าตัดเพื่อใส่ท่อ
ระบายนำ้จากช่อง
หน้าม่านตาไปใต ้
เยื่อบุตา (Tube 
shunt surgery) 

ICD -10 2010 :  
H40.1  Primary open-angle glaucoma 
H40.2  Primary angle-closure glaucoma 
H40.3  Glaucoma secondary to eye trauma 
H40.4  Glaucoma secondary to eye inflammation 
H40.5  Glaucoma secondary to other eye disorders 
H40.6  Glaucoma secondary to drugs 
H40.8  Other glaucoma 
H42.0* Glaucoma in endocrine, nutritional and    
 metabolic diseases (E85.-†, E72.0†) 
H42.8* Glaucoma in other diseases classified (B73†) 
ICD –9- CM 2010 :  
12.69  Other fistulizing procedure 
(ถ้า ICD9CM 2015 ใช้ 12.67 Insertion of aqueous drainage device) 

55 การผ่าตัดเบ้าตา 
(Orbital surgery) 

ICD -10 2010 :  
H05.1 Chronic inflammatory disorders of orbit IOI (idiopathic 
orbital inflammation) 
H44.1 Other endophthalmitis Non-infectious 
H44.5 Degenerated conditions of globe 
C69.0 Malignant neoplasm of choroid 
C69.4 Malignant neoplasm of ciliary body 
C69.6 Malignant neoplasm of orbit 
C69.9 Malignant neoplasm of eye, unspecified 
D31.5 Benign neoplasm of orbit, unspecified 
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ICD –9- CM 2010 :  
16.22 Diagnostic aspiration of orbit 
16.23 Biopsy of eyeball and orbit 
16.31 Removal of ocular contents with synchronous implant 
into scleral shell 
16.39 Other evisceration of eyeball 
16.41 Enucleation of eyeball with synchronous implant into 
Tenon’s capsule with attachment of muscles 
16.42 Enucleation of eyeball with other synchronous implant 
16.49 Other enucleation of eyeball 
16.92 Excision of lesion of orbit 

56 การผ่าตัดเปลือกตา 
(Eyelid surgery) 
(เพื่อการรักษา
เท่านั้น) 

ICD -10 2010 :  
H02.0 Entropion and trichiasis of eyelid 
H02.1 Ectropion of eyelid 
H02.4 Ptosis of eyelid 
H02.5 Other disorders affecting eyelid function 
C43.1 Malignant melanoma of eyelid, including canthus 
C44.1 Other malignant neoplasms of skin of eyelid, including 
canthus 
C69.8 Malignant neoplasm of overlapping lesion of eye and 
adnexa 
D03.1 Melanoma in situ of eyelid, including canthus 
D04.1 Carcinoma in situ of skin of eyelid, including canthus 
D21.0 Benign neoplasm of connective and other soft tissue of 
head, face and neck 
ICD –9- CM 2010 :  
08.23 Excision of major lesion of eyelid, partial-thickness + 08.6 
Reconstruction of eyelid with flaps or grafts หรือ + 08.7 Other 
reconstruction of eyelid 
08.24 Excision of major lesion of eyelid, full-thickness + 08.6 
Reconstruction of eyelid with flaps or grafts หรือ + 08.7 Other 
reconstruction of eyelid 
08.3   Repair of blepharoptosis and lid retraction 
08.42 Repair of entropion or ectropion by suture technique 
epiblepharon correction 
08.43 Repair of entropion or ectropion with wedge resection 
08.44 Repair of entropion or ectropion with lid reconstruction 
Hughes procedure 
08.49 Other repair of entropion or ectropion 
08.61 Reconstruction of eyelid with skin flap or graft 
08.62 Reconstruction of eyelid with mucous membrane flap or 
graft 
08.63 Reconstruction of eyelid with hair follicle graft 
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08.64 Reconstruction of eyelid with tarsoconjunctival 
flapTransfer of tarsoconjunctival flap from opposing lid 
08.69 Other reconstruction of eyelid with flaps or grafts 
08.70 Reconstruction of eyelid, not otherwise specified 
08.71 Reconstruction of eyelid involving lid margin, partial-
thickness 
08.72 Other reconstruction of eyelid, partial-thickness 
08.73 Reconstruction of eyelid involving lid margin, full-thickness 
correction-lid-coloboma 
08.74 Other reconstruction of eyelid, full-thickness 
08.81 Linear repair of laceration of eyelid or eyebrow 
08.82 Repair of laceration involving lid margin, partial-thickness 
08.83 Other repair of laceration of eyelid, partial-thickness 
08.84 Repair of laceration involving lid margin, full-thickness 
08.85 Other repair of laceration of eyelid, full-thickness 

57 การผ่าตัดระบบนำ้ตา 
(Lacrimal surgery) 

ICD -10 2010 :  
H04.0 Dacryoadenitis 
H04.4 Chronic inflammation of lacrimal passages 
H04.5 Stenosis and insufficiency of lacrimal passages NLDO 
H04.6 Other changes in lacrimal passages Lacrimal fistula 
Q10.5 Congenital stenosis and stricture of lacrimal duct 
S01.1 Open wound of eyelid and periocular area with or without 
involvement of lacrimal passages 
C69.5 Malignant neoplasm of lacrimal gland and duct 
D31.5 Benign neoplasm of lacrimal gland and duct 
ICD –9- CM 2010 :  
09.11 Biopsy of lacrimal gland 
09.12 Biopsy of lacrimal sac 
09.43 Probing of nasolacrimal duct 
09.44 Intubation of nasolacrimal duct 
09.6  Excision of lacrimal sac and passage fistulectomy sac 
09.73 Repair of canaliculus 
09.81 Dacryocystorhinostomy [DCR] 
09.82 Conjunctivocystorhinostomy 
09.83 Conjunctivorhinostomy with insertion of tube or stent 

58 การผ่าตัดแก้ไขหนัง
ตาหย่อน 
(Rhytidectomy/ 
Blepharoplasty) 
(เฉพาะกรณีอายุ 60 
ปีขึ้นไปเพื่อการรักษา
เท่านั้น) 

ICD -10 2010 :  
H02.3   Blepharochalasis / Dermatochalasis 
ICD –9- CM 2010 :  
08.87   Upper eyelid rhytidectomy 
08.70   Reconstruction of eyelid, NOS Eyebrow lift 

59 การผ่าตัดโดยวิธกีาร
ฉายแสงเพื่อเสริม

ICD -10 2010 :  
H18.6  Keratoconus 
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ความแข็งแรงของ
กระจกตา (Corneal 
Collagen Cross 
Linking) 

H18.7  Other corneal deformities 
H19.8* Other disorders of sclera and cornea in diseases 
classified Elsewhere (Q90.-†) 
ICD –9- CM 2010 :  
11.99  Other 

60 การยิงเลเซอร์ทำลาย  
ซิลิอารีบอดี 
(Cyclophotocoagu
lation) 

ICD -10 2010 :  
H40.1 Primary open-angle glaucoma 
H40.2 Primary angle-closure glaucoma 
H40.3 Glaucoma secondary to eye trauma 
H40.4 Glaucoma secondary to eye inflammation 
H40.5 Glaucoma secondary to other eye disorders 
H40.6 Glaucoma secondary to drugs 
H40.8  Other glaucoma 
H42.0* Glaucoma in endocrine, nutritional and metabolic 
diseases (E85.-†, E72.0†) 
H42.8* Glaucoma in other diseases classified (B73†) 
ICD –9- CM 2010 :  
12.73  Cyclophotocoagulation 

61 ผ่าตัดทำลายเยือ่บุตา
และผ่าตัดตัดแต่งเยื่อ
บุตา (Excision or 
destruction of 
lesion or tissue of 
conjunctiva) 

ICD -10 2010 :  
H10.1   Acute atopic conjunctivitis 
H10.4   Chronic conjunctivitis 
H11.1   Conjunctival degenerations and deposits 
H11.2   Conjunctival scars 
H11.4   Other conjunctival vascular disorders and cysts 
H11.8   Other specified disorders of conjunctiva 
H11.9   Disorder of conjunctiva, unspecified 
H13.0* Filarial infection of conjunctiva (B74.-†) 
H13.1* Conjunctivitis in infectious and parasitic diseases 
classified Elsewhere 
H13.2* Conjunctivitis in other diseases classified elsewhere 
H13.3* Ocular pemphigoid (L12.-†) 
H13.8* Other disorders of conjunctiva in diseases classified 
Elsewhere 
H15.0   Scleritis 
H15.1   Episcleritis 
H15.8  Other disorders of sclera 
H15.9  Disorder of sclera, unspecified 
H16.0  Corneal ulcer 
H16.2  Keratoconjunctivitis 
H17.0  Adherent leukoma 
H17.1  Other central corneal opacity 
H17.8  Other corneal scars and opacities 
H17.9  Corneal scar and opacity, unspecified 
H18.1  Bullous keratopathy 
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H18.2  Other corneal oedema 
H18.4  Corneal degeneration 
H18.5  Hereditary corneal dystrophies 
H19.3* Keratitis and keratoconjunctivitis in other  
 diseases classified elsewhere (M35.0†) 
ICD –9- CM 2010 :  
10.31  Excision of lesion or tissue of conjunctiva 
10.32  Destruction of lesion of conjunctiva 
10.33  Other destructive procedures on conjunctiva 
10.41  Repair of symblepharon with free graft 
10.42  Reconstruction of conjunctival cul-de-sac with  
 free graft 
10.43  Other reconstruction of conjunctival cul-de-sac 
10.44  Other free graft to conjunctiva 
10.49  Other conjunctivoplasty 

62 โรคนิ่วในถุงน้ำดีและ
หรือถุงน้ำดีอักเสบ 
(Symptomatic 
gallstone/Cholecy
stitis) 

ICD -10 2010 :  
K80.0 Calculus of gallbladder with acute cholecystitis 
K80.1 Calculus of gallbladder with other cholecystitis 
K80.2 Calculus of gallbladder without cholecystitis 
K80.3 Calculus of bile duct with cholangitis 
K80.4 Calculus of bile duct with cholecystitis 
K80.5   Calculus of bile duct without cholangitis or  
  cholecystitis 
K80.8   Other cholelithiasis 
K81.0   Acute cholecystitis 
K81.1   Chronic cholecystitis 
K81.8   Other cholecystitis 
K81.9   Cholecystitis, unspecified 
ICD –9- CM 2010 :  
DRGs. 
07100  Laparoscopic cholecystectomy, no CC 

63 การผ่าตัดต่อม
น้ำเหลือง เซนติเนล 
(Sentinel lymph 
node biopsy : 
SLNB) 

ICD -10 2010 :  
C50   Malignant neoplasm of breast 
C50.0 Nipple and areola 
C50.1 Central portion of breast 
C50.2 Upper-inner quadrant of breast 
C50.3 Lower-inner quadrant of breast 
C50.4 Upper-outer quadrant of breast 
C50.5 Lower-outer quadrant of breast 
C50.6 Axillary tail of breast 
C50.8 Overlapping lesion of breast 
C50.9 Breast, unspecified 
D05   Carcinoma in situ of breast 
D05.0 Lobular carcinoma in situ 
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D05.1 Intraductal carcinoma in situ 
D05.7 Other carcinoma in situ of breast 
D05.9 Carcinoma in situ of breast, unspecified 
ICD –9- CM 2010 :  
40.23 Excission of axillary lymph node 
40.3  Regional lymph node excision Extended regional lymph 
node excision Regional lymph node excision with excision of 
lymphatic drainage area including skin, subcutaneous tissue, and 
fat 
40.51 Radical excision of axillary lymph nodes 

64 การผ่าตัดต่อม
น้ำเหลืองที่รักแร้ออก
ทั้งหมด (Axillary 
lymph node 
dissection: ALND2) 

ICD -10 2010 :  
C50 Malignant neoplasm of breast 
C50.0 Nipple and areola 
C50.1 Central portion of breast 
C50.2 Upper-inner quadrant of breast 
C50.3 Lower-inner quadrant of breast 
C50.4 Upper-outer quadrant of breast 
C50.5 Lower-outer quadrant of breast 
C50.6 Axillary tail of breast 
C50.8 Overlapping lesion of breast 
C50.9 Breast, unspecified 
D05 Carcinoma in situ of breast 
D05.0 Lobular carcinoma in situ 
D05.1 Intraductal carcinoma in situ 
D05.7 Other carcinoma in situ of breast 
D05.9 Carcinoma in situ of breast, unspecified 
ICD –9- CM 2010 :  
40.23  Excission of axillary lymph node 
40.3   Regional lymph node excision Extended regional lymph 
node excision Regional lymph node excision with excision of 
lymphatic drainage area including skin, subcutaneous tissue, and 
fat 
40.51  Radical excision of axillary lymph nodes 

65 การตรวจวินิจฉยัช่อง
ท้องโดยการส่อง
กล้อง ร่วมกับการตัด
ชิ้นเนื้อ และหรือการ
เก็นน้ำในช่องท้องส่ง
ตรวจ 
(Diagnostic 
laparoscopy with 
peritoneal lavage 
for cytology and 
/or with biopsy) 

ICD10 – 
ICD –9- CM 2010 :  
54.24 Closed [percutaneous] [needle] biopsy of intra-abdominal 
mass 
54.25 Peritoneal lavage Diagnostic peritoneal lavage 
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เกณฑ์เป้าหมาย :  
ปีงบประมาณ 66 ปีงบประมาณ 67 ปีงบประมาณ 68 ปีงบประมาณ 69 ปีงบประมาณ 70 
มากกว่าหรือเท่ากับ 

ร้อยละ 30 ของ
จำนวนผู้ป่วยทั้งหมด

ต่อปีในกลุ่มโรคท่ี
ให้บริการ ODS 

มากกว่าหรือเท่ากับ
ร้อยละ 40 ของ

จำนวนผู้ป่วยทั้งหมด
ต่อปีในกลุ่มโรคท่ี
ให้บริการ ODS 

มากกว่าหรือเท่ากับ 
ร้อยละ 50 ของ

จำนวนผู้ป่วยทั้งหมด
ต่อปีในกลุ่มโรคท่ี
ให้บริการ ODS 

มากกว่าหรือเท่ากับ
ร้อยละ 50 ของ

จำนวนผู้ป่วยทั้งหมด
ต่อปีในกลุ่มโรคท่ี
ให้บริการ ODS 

มากกว่าหรือเท่ากับ 
ร้อยละ 50 ของ

จำนวนผู้ป่วยทั้งหมด
ต่อปีในกลุ่มโรคท่ี
ให้บริการ ODS 

 

วัตถุประสงค์  1. ลดความแออัดของผู้ป่วยที่รับไว้ในโรงพยาบาลเพ่ือให้มีจำนวนเตียงที่สามารถรับ 
   ผู้ป่วยที่จำเป็นต้องรับไว้เป็นผู้ป่วยใน  
2. ลดระยะเวลารอคอยผ่าตัดสั้นลง  
3. ประชาชนเข้าถึงบริการที่มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย  
4. ลดค่าใช้จ่ายบริการการรักษา และการใช้จ่ายของผู้ป่วยในการมารับบริการ  

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้ป่วยที่เข้าหลักเกณฑ์รายโรค One Day Surgery 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล หน่วยบริการบันทึกข้อมูลผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัด One Day Surgery (ODS)  
ผ่านระบบ One Day Surgery Registry 

แหล่งข้อมูล ระบบ One Day Surgery Registry 
รายการข้อมูล 1 A = จำนวนผู้ป่วยในโรคที่ให้บริการและได้รับบริการผ่าตัด One Day Surgery สูงสุด 
รายการข้อมูล 2 B = จำนวนผู้ป่วยในโรคนั้นที่ได้รับบริการผ่าตัดทั้งหมด 
สูตรคำนวณตัวชี้วัด (A/B) x 100  

*หมายเหตุ การคำนวณต่างจากปีที ่ผ่านมา ยกตัวอย่างเช่น Hernia เป็นหัตถการ 
ที่ผ่าตัด One Day Surgery สูงสุด ดังนั้น สูตรการคำนวณคือ 
     A = ผู้ปว่ย Hernia ทีไ่ด้รับบริการผ่าตัด One Day Surgery 
            B = ผู้ป่วย Hernia ทีไ่ด้รับบริการผ่าตัดทั้งหมด 

ระยะเวลา
ประเมินผล 

รายงานเป็นรายไตรมาส 

X 100 
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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 20 
มากกว่าหรือเท่ากับ 

ร้อยละ 25 
มากกว่าหรือเท่ากับ 

ร้อยละ 30 

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

ร้อยละ 30 
มากกว่าหรือเท่ากับ 

ร้อยละ 35 
มากกว่าหรือเท่ากับ 

ร้อยละ 40 

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

ร้อยละ 40 
มากกว่าหรือเท่ากับ 

ร้อยละ 45 
มากกว่าหรือเท่ากับ 

ร้อยละ 50 

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

ร้อยละ 40 
มากกว่าหรือเท่ากับ 

ร้อยละ 45 
มากกว่าหรือเท่ากับ 

ร้อยละ 50 

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

ร้อยละ 40 
มากกว่าหรือเท่ากับ 

ร้อยละ 45 
มากกว่าหรือเท่ากับ 

ร้อยละ 50 

วิธีการประเมินผล :  วิเคราะห์ข้อมูลจากการรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบบริการ  
One Day Surgery (ODS) ผ่านระบบ One Day Surgery Registry 

เอกสารสนับสนุน :  1. คู่มือแนวทางการดำเนินงาน One Day Surgery (ODS) 
2. คู่มือมาตรฐานความปลอดภัยของผู้ป่วย (Patient Safety) 
3. คู่มือแนวทางการตรวจนิเทศงาน กรมการแพทย์ (Smart Inspection Guideline) 
สำนักนิเทศระบบการแพทย์ กรมการแพทย์  

รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน 

Baseline 
data 

หน่วยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 2564 2565 

- ร้อยละ 93.25 
(เดิม) 

22.49 
(ใหม่) 

71.86 

หมายเหตุ : เป็นผลการดำเนินงานภาพรวมระดับประเทศ 
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ผู้ให้ข้อมูลทาง
วิชาการ / 
ผู้ประสานงาน
ตัวช้ีวัด 

1. นพ.กิตติวัฒน์ มะโนจันทร์  ผู้อำนวยการกองวิชาการแพทย์ 
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0 2590 6283  โทรศัพท์มือถือ : 08 2649 4884 
โทรสาร : 0 2591 8264   E-mail: kityimpan@gmail.com 
กองวิชาการแพทย์ กรมการแพทย์ 
2. นพ.ทวีชัย วิษณุโยธิน   นายแพทย์เชี่ยวชาญ  
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0 4423 5000  โทรศัพท์มือถือ : 08 1967 4148 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
3. นพ.วิบูลย์ ภัณฑบดีกรณ์  นายแพทย์เชี่ยวชาญ 
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0 3458 7800  โทรศัพท์มือถือ : 08 1941 7746 
E-mail: wibunphantha@yahoo.co.th  
โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

หน่วยงาน
ประมวลผลและ
จัดทำข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 

1. นางสาวปรียานุช  เรืองงาม  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0 2590 6285  โทรศัพท์มือถือ : 08 6375 0869 
โทรสาร : 0 2591 8276   E-mail: mai_preeyanut@hotmail.com  
กองวิชาการแพทย์ กรมการแพทย์   

ผู้รับผิดชอบการ
รายงานผลการ
ดำเนินงาน (ระดับ
ส่วนกลาง) 

1. นางสาวปรียานุช  เรืองงาม  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0 2590 6285  โทรศัพท์มือถือ : 08 6375 0869 
โทรสาร : 0 2591 8276   E-mail: mai_preeyanut@hotmail.com  
กองวิชาการแพทย์ กรมการแพทย์  
2. นายปวิช อภิปาลกุลวณิช  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0 2590 6350  โทรศัพท์มือถือ : 09 8546 3564 
โทรสาร : 0 2591 8279   E-mail: Evaluation.dms@gmail.com 
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมการแพทย์ 

คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
วิธีการให้คะแนน หลักเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 2.50 ต่อ 1 คะแนน ตามเกณฑ์การให้คะแนน

รอบ 6, 9 และ 12 เดือน 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน 
- - 10.00 1 15.00 1 20.00 1 
- - 12.50 2 17.50 2 22.50 2 
- - 15.00 3 20.00 3 25.00 3 
- - 17.50 4 22.50 4 27.50 4 
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- - 20.00 5 25.00 5 30.00 5  
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ชื่อ – สกุล :   นางนภาพร เนตรเกื้อกูล โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 303 

โทรศัพท์มือถือ :  08 5588 9498 E-mail :  pompeyee@gmail.com 
ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

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

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(รอง นพ.สสจ.) 

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

 

  



-63- 
 

รหัสตัวช้ีวัด 0908 
ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของการ Re-admit ภายใน 1 เดือน จากการผ่าตัดโรคต่างๆในโครงการ 

ODS/MIS ผ่านการผ่าตัดแผลเล็ก (Minimally Invasive Surgery : MIS) 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
ความเชื่อมโยงตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์ 20 ปี กสธ. 
หมวด ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
แผนที่ แผนงานที่ 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการที ่ 16. โครงการพัฒนาระบบบริการ One Day Surgery: ODS 
ระดับการประเมินผล ระดับจังหวัด 
คำนิยาม การผ่าตัดแผลเล็ก (Minimally Invasive Surgery : MIS) หมายถึง การผ่าตัดเพื่อทำ

การรักษาโรคและอาการเจ็บป่วยโดยบาดแผลที่เกิดจากการผ่าตัดนั้นมีขนาดเล็ก (อาจมี
มากกว่า 1 แผล) แพทย์ผู้ทำการผ่าตัดจะใช้อุปกรณ์ที่มีลักษณะเป็นท่อสอดเข้าไปใน
ร่างกายเพื่อทำการผ่าตัด โดยใช้ภาพมุมมองจากกล้องวีดีทัศน์ที่ติดไว้กับอุปกรณ์ผ่าน
จอภาพ เมื่อทำการผ่าตัดเสร็จแล้วจึงทำการเย็บปิดรอยแผลที่เกิดขึ้น ตามรายการ
หัตถการแนบท้ายการรักษาการผ่าตัดแผลเล็ก (Minimally Invasive Surgery : MIS) 
(ICD-9-CM Procedures) ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ดังนี้ 

ลำดับ บริการ 
รหัสโรค (ICD-10 2010) และหรือ
รหัสหัตถการ (ICD-9-CM 2010) 

กลุ่มDRGs version 5 

1 โรคนิ่วในถุงน้ำดี  
และหรือถุงน้ำดีอกัเสบ 
(Symptomatic 
gallstone/ 
Cholecystitis) 

ICD-10 
K80.0  Calculus of gallbladder 
with acute cholecystitis 
K80.1  Calculus of gallbladder 
with other cholecystitis 
K80.2  Calculus of gallbladder 
without cholecystitis 
K80.3  Calculus of bile duct 
with cholangitis 
K80.4  Calculus of bile duct 
with cholecystitis 
K80.5  Calculus of bile duct 
without cholangitis or 
cholecystitis 
K80.8  Other cholelithiasis 
K81.0  Acute cholecystitis 
K81.1  Chronic cholecystitis 
K81.8  Other cholecystitis 
K81.9  Cholecystitis, 
unspecified 

07090   Laparoscopic 
cholecystectomy  w closed 
CDE, no CC 
07092   Laparoscopic 
cholecystectomy w closed 
CDE, w mild to mod CC 
07094   Laparoscopic 
cholecystectomy w closed 
CDE, w sev to cat CC 
07100  Laparoscopic 
cholecystectomy, no CC 
07102  Laparoscopic 
cholecystectomy,  
w mild to mod CC 
07103  Laparoscopic 
cholecystectomy,  
w severe CC 
07104  Laparoscopic 
cholecystectomy,  w catas CC 
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ICD-9 
-  

2 โรคเนื้องอกกล้ามเน้ือ
มดลูกและรังไข่ 
(Myoma uteri and 
Ovarian tumor) 

ICD-10 
D25.0  Submucous leiomyoma 
of uterus 
D25.1  Intramural leiomyoma 
of uterus 
D25.2  Subserosal leiomyoma 
of uterus 
D25.9  Leiomyoma of uterus, 
unspecified 
D26.0  Cervix uteri 
D26.1  Corpus uteri 
D26.7  Other parts of uterus 
D26.9  Uterus, unspecified 
D27    Benign neoplasm of 
ovary 
N80.0  Endometriosis of 
uterus 
N80.1  Endometriosis of ovary 
N80.2  Endometriosis of 
fallopian tube 
N83.0  Follicular cyst of ovary 
N83.1  Corpus luteum cyst 
N83.2  Other and unspecified 
ovarian cysts 
N83.3  Acquired atrophy of 
ovary and fallopian tube 
N83.4  Prolapse and hernia of 
ovary and fallopian tube 
N83.5 Torsion of ovary, 
ovarian pedicle and fallopian 
tube 
N83.6  Haematosalpinx 
N83.7  Haematoma of broad 
ligament 
N83.8  Other noninflammatory 
disorders of ovary, fallopian 
tube and broad ligament 
N83.9  Noninflammatory 
disorder of ovary, fallopian 
tube and broad ligament, 
unspecified 
ICD-9 - 

13160  Lap uterine and 
adnexal procedures, no CC 
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3 โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และ
ทวารหนัก  
(Colorectal cancer) 

ICD-10 
C180 Malignant neoplasm of 
colon, caecum 
C181 Malignant neoplasm of 
colon, appendix 
C182 Malignant neoplasm of 
colon, ascending colon 
C183 Malignant neoplasm of 
colon, hepatic flexure 
C184 Malignant neoplasm of 
colon, transverse colon 
C185 Malignant neoplasm of 
colon, splenic flexure 
C186 Malignant neoplasm of 
colon, descending colon 
C187 Malignant neoplasm of 
colon, sigmoid colon 
C188 Malignant neoplasm of 
colon, overlapping lesion of 
colon 
C189 Malignant neoplasm of 
colon, unspecified 
C19   Malignant neoplasm of 
rectosigmoid junction 
C20   Malignant neoplasm of 
rectum 
ICD-9 
17.35  Laparoscopic left 
hemicolectomy 
17.36  Laparoscopic 
sigmoidectomy 
17.33  Laparoscopic right 
hemicolectomy  

06030  Major small & large 
bowel  procedure, no CC 

4 ภาวะเนื้องอก ภาวะ
เลือดออก และภาวะติด
เช้ือในช่องอก  
(Tumor, 
Hemothorax and 
Emphysema 
thoracis )   

ICD-10 
C34    Malignant neoplasm of 
bronchus and lung 
C34.0  Main bronchus 
C34.1  Upper lobe, bronchus 
or lung 
C34.2  Middle lobe, bronchus 
or lung 
C34.3  Lower lobe, bronchus 
or lung 

04010  Major chest 
procedures,  
          no CC 
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C34.8  Overlapping lesion of 
bronchus and lung 
C34.9  Bronchus or lung, 
unspecified 
D38    Neoplasm of uncertain 
or unknown behaviour of 
middle ear and respiratory 
and intrathoracic organs 
D38.1  Trachea, bronchus and 
lung 
D38.2  Pleura 
D38.3  Mediastinum 
J85.0   Gangrene and necrosis 
of lung 
J85.1   Abscess of lung with 
pneumonia 
J85.2   Abscess of lung 
without pneumonia 
J86.0   Pyothorax with fistula 
J86.9   Pyothorax without 
fistula 
J94.2   Haemothorax 
S27.1  Traumatic haemothorax 
S27.2  Traumatic 
haemopneumothorax 
S27.3  Other injuries of lung 
ICD-9 
32.30 Thoracoscopic 
segmental resection of lung 
32.41 Thoracoscopic 
lobectomy  
        of lung 
32.50 Thoracoscopic 
pneumonectomy of lung 
34.06 Thoracoscopic drainage 
of pleural cavity 
34.52 Thoracoscopic 
decortication of lung 

5 ภาวะเอ็นไขว้หนา้ขาด
และการบาดเจ็บของ
หมอนรองกระดูก  
(ACL & Meniscal 
injury) 

ICD-10 
M23.2 Derangement of 
meniscus due to old tear or 
injury 
M23.5 Chronic instability of 
knee 

08120  Knee procedures 
except    replacement, no CC  
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M23.9 Internal derangement 
of knee, unspecified  
S83.27 torn medial meniscus 
S83.28 torn lateral meniscus 
S83.51 Sprain of anterior 
cruciate ligament  of knee 
M23.3 Other meniscus 
derangements 
M24.4 Recurrent dislocation 
and subluxation of joint 
S83.1  Dislocation of knee  
S83.7  Injury to multiple 
structures of knee (Injury to 
(lateral) (medial) meniscus in 
combination with (collateral) 
(cruciate) ligaments) 
ICD-9 
80.26  Arthroscopy, knee 
ร่วมกับ รหัสต่อไปนี ้
80.6    Excision of semilunar 
cartilage of knee หรือ 
80.76  Synovectomy, knee 
หรือ 
81.45  Other repair of the 
cruciate ligaments หรือ 
81.47  Other repair of knee 
หรือ 
81.42  Five-in-one repair of 
knee หรือ  
81.43  Triad knee repair  

6 การบิดของรังไข่หรือ
เนื้องอกที่รังไข่ โรคเยื่อ
บุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
ที่รังไข่ (Benign 
neoplasm of ovary, 
torsion of ovary , 
endometriosis of 
ovary)  

ICD-10 
D27    Benign neoplasm of 
ovary 
N80.1 Endometriosis of ovary  
N83.5 Torsion of ovary, 
ovarian pedicle and fallopian 
tube 
ICD-9 
65.01 Laparoscopic 
oophorotomy 
65.24 Laparoscopic wedge 
resection of ovary 

13160  Lap uterine and 
adnexal  procedures,  no CC 
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65.25 other laparoscopiclocal 
excision or destruction of 
ovary 
65.31 Laparoscopic unilateral 
oophorectomy 
65.41 Laparoscopic unilateral 
salpingo-oophorectomy 
65.76 Laparoscopic salpingo-
oophoroplasty  

7 โรคไส้เลื่อนขาหนีบที่
เป็นสองข้าง และโรคไส้
เล่ือนขาหนีบที่กลับเป็น
ซ้ำ (Bilateral inguinal 
hernia, recurrence 
inguinal hernia) 

ICD-10 
K40.2 Bilateral inguinal hernia, 
without obstruction or 
gangrene Bilateral inguinal 
hernia NOS 
ICD-9 
17.11 Laparoscopic repair of 
direct inguinal hernia with 
graft or prosthesis  
17.12 Laparoscopic repair of 
indirect inguinal hernia with 
graft or prosthesis  
17.13 Laparoscopic repair of 
inguinal hernia with graft or 
prosthesis, not otherwise 
specified 
17.21 Laparoscopic bilateral 
repair of direct inguinal hernia 
with graft or prosthesis 
17.22 Laparoscopic bilateral 
repair of indirect inguinal 
hernia with graft or prosthesis 
17.23 Laparoscopic bilateral 
repair of inguinal hernia, one 
direct and one indirect, with 
graft or prosthesis 
17.24 Laparoscopic bilateral 
repair of inguinal hernia with 
graft or prosthesis, not 
otherwise specified 

06100 Inguinal & femoral 
hernia procedure age > 14, 
no CC  
 
 

8 ภาวะอ้วนที่เป็นโรคหรือ
โรคอ้วนทุพพลภาพ 
(Morbid obesity) 

ICD-10 
E66.8 Other obesity Morbid 
obesity 
ICD-9 

10059 OR procedures for 
obesity, w or wo CC 
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44.68 Laparoscopic 
gastroplasty 
44.95 Laparoscopic gastric 
restrictive procedure 
44.96 Laparoscopic revision of 
gastric restrictive procedure 
44.97 Laparoscopic removal 
of gastric restrictive device(s) 

9 การผ่าตัดไตผ่านกล้อง
ทางหน้าท้อง 
(Laparoscopic 
Nephrectomy) 

ICD-10 
C64   Malignant neoplasm of 
kidney, except renal pelvis 
C65  Malignant neoplasm of 
renal pelvis 
C66  Malignant neoplasm of 
ureter 
C79.0 Secondary malignant 
neoplasm of kidney and renal 
pelvis 
D30.0 Benign neoplasm of 
Kidney 
D30.1  Benign neoplasm of 
renal pelvis 
D41.0  Neoplasm of uncertain 
or unknown behavior of 
kidney 
D41.1  Neoplasm of uncertain 
or unknown behavior of renal 
pelvis 
ICD-9 
55.51 Nephroureterectomy 
55.52 Nephrectomy of 
remaining kidney 
55.53 Removal of 
transplanted or rejected 
kidney 
55.54 Bilateral nephrectomy  

11030 Kidney, ureter and maj 
bladder proc for neop, no CC 

10 การส่องกล้องระบาย
น้ำดีสู่ระบบทางเดิน
อาหารดว้ยกลอ้งส่อง
อัลตร้าซาวน์ 
(Endoscopic 
ultrasound guided 
biliary drainage) 
 

ICD-10 
C22.0 Malignant neoplasm of 
liver cell carcinoma 
C22.1 Malignant neoplasm of 
bile duct carcinoma 
C22.2 Malignant neoplasm of 
hepatoblastoma 

07030 Biliary tract procedures, 
no CC 
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C22.3 Malignant neoplasm of 
angiosarcoma of liver 
C22.4 Malignant neoplasm 
other sarcomas of liver 
C22.7 Malignant neoplasm 
Other specified carcinomas of 
liver 
C22.9 Malignant neoplasm of 
Liver, unspecified 
C23   Malignant neoplasm of 
gallbladder 
C24.0 Malignant neoplasm of 
Extrahepatic bile duct  
C24.1 Malignant neoplasm of 
Ampulla of Vater 
C24.8 Malignant neoplasm 
Overlapping lesion of biliary 
tract 
C24.9 Malignant neoplasm of 
Biliary tract, unspecified 
C25.0 Malignant neoplasm of 
Head of pancreas 
C25.3 Malignant neoplasm of 
Pancreatic duct 
C25.4 Malignant neoplasm of 
Endocrine pancreas 
C25.7 Malignant neoplasm of 
Other parts of pancreas 
C25.8 Malignant neoplasm, 
Overlapping lesion of 
pancreas 
C25.9 Malignant neoplasm of 
Pancreas, unspecified 
C78.7 Secondary malignant 
neoplasm of liver and 
intrahepatic bile duct 
D37.6 Neoplasm of uncertain 
or unknown behavior of Liver, 
gallbladder and bile ducts 
ICD-9 
51.34 Anastomosis of 
gallbladder to stomach 
51.36 
Choledochoenterostomy 
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51.37 Anastomosis of hepatic 
duct to gastrointestinal tract  
51.39 Other bile duct 
anastomosis 

11 การผ่าตัดผ่านกลอ้งการ
วินิจฉยัและตัดชิ้นเนื้อ
ในผู้ป่วยมะเร็งรังไข่หรือ
มะเร็งทาง 
นรีเวช (Laparoscopic 
diagnosis and 
biopsy in CA ovary, 
CA peritoneum) 

ICD-10 
C53.0 Malignant neoplasm of 
Endocervix 
C53.1 Malignant neoplasm of 
Exocervix 
C53.8 Malignant neoplasm, 
Overlapping lesion of cervix 
uteri  
C53.9 Malignant neoplasm of 
Cervix uteri, unspecified 
C54.0 Malignant neoplasm of 
Isthmus uteri 
C54.1 Malignant neoplasm of 
Endometrium 
C54.2 Malignant neoplasm of 
Myometrium 
C54.3 Malignant neoplasm of 
Fundus uteri 
C54.8 Malignant neoplasm, 
Overlapping lesion of corpus 
uteri 
C54.9 Malignant neoplasm of 
Corpus uteri, unspecified 
C55    Malignant neoplasm of 
uterus, part unspecified 
C57.7 Malignant neoplasm of 
Other specified female genital 
organs 
C57.8 Malignant neoplasm, 
Overlapping lesion of female 
genital organs 
C57.9 Malignant neoplasm of 
Female genital organ, 
unspecified 
C58   Malignant neoplasm of 
placenta 
C76.3 Malignant neoplasm of 
Pelvis 
ICD-9 

13020 Uterine & adnexal proc 
for other malignancy, no CC 
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65.11 Aspiration biopsy of 
ovary 
65.12 Other biopsy of ovary 
65.19 Other diagnostic 
procedures on ovaries 
65.21 Marsupialization of 
ovarian cyst 
65.22 Wedge resection of 
ovary 
65.29 Other local excision or 
destruction of ovary 
66.11 Biopsy of fallopian tube 
66.19 Other diagnostic 
procedures on fallopian tubes  

12 การผ่าตัดโพรงจมูกและ
ไซนัสด้วยกล้องเอ็นโดส
โคป(Endoscopic 
sinus surgery using 
microdebrider) 

ICD-10 
J01.0 Acute maxillary sinusitis 
J01.1 Acute frontal sinusitis 
J01.2 Acute ethmoidal 
sinusitis 
J01.3 Acute sphenoidal 
sinusitis 
J01.4 Acute pansinusitis 
J01.8 Other acute sinusitis  
J01.9 Acute sinusitis, 
unspecified  
J32.0 Chronic maxillary 
sinusitis 
J32.1 Chronic frontal sinusitis 
J32.2 Chronic ethmoidal 
sinusitis 
J32.3 Chronic sphenoidal 
sinusitis 
J32.4 Chronic pansinusitis 
J32.8 Other chronic sinusitis 
J32.9 Chronic sinusitis, 
unspecified  
J33.0 Polyp of nasal cavity 
J33.1 Polypoid sinus 
degeneration 
J33.8 Other polyp of sinus 
J33.9 Nasal polyp, unspecified  
J34.1 Cyst and mucocele of 
nose and nasal sinus 

03050 Minor nose & sinus 
procedures, no CC 
03160 sinus procedures, no 
CC 
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J34.3 Hypertrophy of nasal 
turbinates  
Q30.0 Congenital 
malformations of Choanal 
atresia 
ICD-9 
22.41 Frontal sinusotomy 
22.42 Frontal sinusectomy 
22.50 Sinusotomy, not 
otherwise specified 
22.51 Ethmoidotomy 
22.52 Sphenoidotomy 
22.53 Incision of multiple 
nasal sinuses 
22.60 Sinusectomy, not 
otherwise specified 
22.62 Excision of lesion of 
maxillary sinus with other 
approach 
22.63 Ethmoidectomy 
22.64 Sphenoidectomy 
21.30 Excision or destruction 
of lesion of nose, not 
otherwise specified 
21.31 Local excision or 
destruction of intranasal 
lesion 
21.32 Local excision or 
destruction of other lesion of 
nose 
21.5 Submucous resection of 
nasal septum 
21.69 Other turbinectomy 

13 การผ่าตัดต่อมหมวกไต
ผ่านกล้องทางหน้าท้อง 
(Laparoscopic 
Adrenalectomy) 

ICD-10 
E24.0 Pituitary-dependent 
Cushing's disease 
E24.1 Nelson's syndrome 
E24.2 Drug-induced Cushing's 
syndrome 
E24.3 Ectopic ACTH syndrome 
E24.4 Alcohol-induced 
pseudo-Cushing's syndrome 
E24.8 Other Cushing's 
syndrome 

10020 Adrenal procedures wo 
sig CCC 
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E24.9 Cushing's syndrome, 
unspecified 
E26.0 Primary 
hyperaldosteronism 
         Conn's syndrome 
C74.1 Malignant neoplasm of 
Medulla of adrenal gland 
ICD-9 
07.3 Bilateral adrenalectomy 
07.22 Unilateral 
adrenalectomy  

14 การผ่าตัดไส้ติ่งผ่าน
กล้องทางหน้าท้อง 
(Laparoscopic 
Appendectomy) 
(เฉพาะในผู้ป่วย BMI.> 
35 และ Uncertain 
Dx. In Female) 
 

ICD-10 
K35.2 Acute appendicitis with 
generalized peritonitis 
K35.3 Acute appendicitis with 
localized peritonitis 
K35.8 Acute appendicitis, 
other and unspecified 
ICD-9 
47.01 Laparoscopic 
appendectomy 

06290 Laparoscopic 
appendectomy wo sig CCC 

15 การผ่าตัดลำไส้ตรงผ่าน
กล้องทางหน้าท้อง 
(Laparoscopic low 
anterior resection) 
หรือ ผ่าตัดลำไส้ตรง
และทวารหนกัออกผ่าน
กล้องทางหน้าท้อง 
[Laparoscopic 
abdomino-perineal 
resection (APR)] 
สำหรับผู้ป่วยมะเร็ง
ลำไส้ (Colorectal CA) 

ICD-10 
C18.0 Malignant neoplasm of 
colon, caecum 
C18.1 Malignant neoplasm of 
colon, appendix 
C18.2 Malignant neoplasm of 
colon, ascending colon 
C18.3 Malignant neoplasm of 
colon, hepatic flexure 
C18.4 Malignant neoplasm of 
colon, transverse colon 
C18.5 Malignant neoplasm of 
colon, splenic flexure 
C18.6 Malignant neoplasm of 
colon, descending colon 
C18.7 Malignant neoplasm of 
colon, sigmoid colon 
C18.8 Malignant neoplasm of 
colon, overlapping lesion of 
colon 
C18.9 Malignant neoplasm of 
colon, unspecified 

06040 Rectal resection, no CC 
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C19   Malignant neoplasm of 
rectosigmoid junction 
C20   Malignant neoplasm of 
rectum 
ICD-9 
48.51 Laparoscopic 
abdominoperineal resection 
of the rectum 

โดยการ Re-admit ภายใน 1 เดือน มีสาเหตุที่เกี่ยวกับการผ่าตัด MIS เช่น delay 
detect hollow viscus organ injury หรือ surgical site infection: SSI 

เกณฑ์เป้าหมาย :  
ปีงบประมาณ 66 ปีงบประมาณ 67 ปีงบประมาณ 68 ปีงบประมาณ 69 ปีงบประมาณ 70 
น้อยกว่าร้อยละ 5 น้อยกว่าร้อยละ 5 น้อยกว่าร้อยละ 5 น้อยกว่าร้อยละ 5 น้อยกว่าร้อยละ 5 

 

วัตถุประสงค์  เพ่ิมการเข้าถึงบริการผ่าตัดแผลเล็กท่ีมาตรฐาน และปลอดภัย 
ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดโรคต่างๆในโครงการ MIS ผ่านการผ่าตัดแผลเล็ก (Minimally 
Invasive Surgery : MIS) ทั้งหมด หมายเหตุ:ข้อมูลจากโรงพยาบาลที่ได้ขึ้นทะเบียน
ผ่านการประเมิน MIS จากกรมการแพทย์ 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล หน่วยบริการบันทึกข้อมูลผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัด ผ่านระบบ Minimally Invasive 
Surgery Registry 

แหล่งข้อมูล ระบบ Minimally Invasive Surgery Registry 
รายการข้อมูล 1 A=จำนวนผู้ป่วยที่มกีาร Re-admit ภายใน 1 เดือน จากการผ่าตัดโรคนิ่วในถุงน้ำดีและ

หรือถุงน้ำดีอักเสบผ่านการผ่าตัดแผลเล็ก (Minimally Invasive Surgery : MIS) 
รายการข้อมูล 2 B=จำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดโรคนิ่วในถุงน้ำดีและหรือถุงน้ำดีอักเสบ ผ่านการ

ผ่าตัดแผลเล็ก (Minimally Invasive Surgery : MIS) ทั้งหมด 
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 
- น้อยกว่าร้อยละ 5 น้อยกว่าร้อยละ 5 น้อยกว่าร้อยละ 5 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- น้อยกว่าร้อยละ 5 น้อยกว่าร้อยละ 5 น้อยกว่าร้อยละ 5 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- น้อยกว่าร้อยละ 5 น้อยกว่าร้อยละ 5 น้อยกว่าร้อยละ 5 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- น้อยกว่าร้อยละ 5 น้อยกว่าร้อยละ 5 น้อยกว่าร้อยละ 5 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- น้อยกว่าร้อยละ 5 น้อยกว่าร้อยละ 5 น้อยกว่าร้อยละ 5 

วิธีการประเมินผล :  วิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัด ผ่านระบบ Minimally Invasive Surgery 
Registry 

เอกสารสนับสนุน :  1. คู่มือข้อเสนอแนะด้านการพัฒนาระบบบริการการผ่าตัดแผลเล็ก ปี 2563 
2. คู่มือมาตรฐานความปลอดภัยของผู้ป่วย (Patient Safety) 
3. คู่มือแนวทางการตรวจนิเทศงาน กรมการแพทย์ (Smart Inspection Guideline) 
สำนักนิเทศระบบการแพทย์ กรมการแพทย์  

รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน 

Baseline 
data 

หน่วยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 2564 2565 

- ร้อยละ - 0.04 0.18 
 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ 
/ 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

1. นพ.กิตติวัฒน์ มะโนจันทร์  ผู้อำนวยการกองวิชาการแพทย์ 
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0 2590 6283  โทรศัพท์มือถือ : 08 2649 4884 
โทรสาร : 0 2591 8264   E-mail: kityimpan@gmail.com 
กองวิชาการแพทย์ กรมการแพทย์ 
2. นพ.ทวีชัย วิษณุโยธิน   นายแพทย์เชี่ยวชาญ  
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0 4423 5000  โทรศัพท์มือถือ : 08 1967 4148 
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E-mail: eva634752@gmail.com 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
3. นพ.วิบูลย์ ภัณฑบดีกรณ์  นายแพทย์เชี่ยวชาญ 
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0 3458 7800  โทรศัพท์มือถือ : 08 1941 7746 
E-mail: wibunphantha@yahoo.co.th  
โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

หน่วยงานประมวลผล
และจัดทำข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 

1. นางสาวปรียานุช  เรืองงาม  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0 2590 6285  โทรศัพท์มือถือ : 08 6375 0869 
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รหัสตัวช้ีวัด 0909 
ชื่อตัวชี้วัด อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
ความเชื่อมโยงตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์ 20 ปี กสธ. 
หมวด ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
แผนที่ แผนงานที่ 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการที ่ 8. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก 
ระดับการประเมินผล ระดับจังหวัด 
คำนิยาม  1. ผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรง หมายถึง ผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์การวินิจฉัย

ภาวะsevere sepsis หรือ septic shock  
 1.1 ผู้ป่วย severe sepsis หมายถึง ผู้ป่วยที่สงสัยหรือยืนยันว่ามีการติดเชื้อ
ในร่างกาย ร่วมกับมี SIRS ตั้งแต่ 2 ข้อ ขึ้นไป (ตารางที่ 1) ที่เกิดภาวะ tissue 
hypoperfusion หรือ organ dysfunction (ตารางที่ 2) โดยที่อาจจะมีหรือไม่มีภาวะ 
hypotension ก็ได้ หรือมีอาการแสดงตามเกณฑ์ ข้อใดข้อหนึ่งใน 4.2 - 4.4  
 1.2 ผู้ป่วย septic shock หมายถึง ผู้ป่วยที่สงสัยหรือยืนยันว่ามีการติดเชื้อ
ในร่างกาย ร่วมกับมี SIRS ตั้งแต่ 2 ข้อ ขึ้นไป (ตารางที่ 1) ที่มี hypotension ต้องใช้ 
vasopressors ในการ maintain MAP ≥65 mm Hg และ มีค่า serum lactate 
level >2 mmol/L (18 mg/dL) แม้ว่าจะได้สารน้ำเพียงพอแล้วก็ตาม  
2. Community-acquired sepsis หมายถึง การติดเชื้อมาจากที่บ้านหรือที่ชุมชน 
โดยต้องไม่อยู่ในกลุ่ม hospital-acquired sepsis  
อัตราตายจากติดเชื้อในกระแสเลือด แบ่งเป็น 2 กลุ่ม  
1. อัตราตายจาก community-acquired sepsis  
2. อัตราตายจาก hospital-acquired sepsis  
 3. กลุ่มเป้าหมาย ในปีงบประมาณ 2566 จะมุ่งเน้นที่กลุ่ม community – 
acquired sepsis เพ่ือพัฒนาให้ มีระบบข้อมูลพ้ืนฐานให้เหมือนกัน ทั้งประเทศ แล้วจึง
ขยายไปยัง hospital-acquired sepsis ในปีถัดไป  
 4. การคัดกรองผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรง หมายถึง การคัด
กรองผู้ป่วยทั่วไปที่อาจจะเกิดภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงเพ่ีอน้าไปสู่การ
วินิจฉัยภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงต่อไปซึ่งเครื่องมือที่ใช้ (sepsis 
screening tools) ข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ 
 4.1 ผู้ป่วยที่สงสัยหรือยืนยันว่ามีการติดเชื้อในร่างกาย ร่วมกับมี SIRS ตั้งแต่ 2 
ข้อ ขึ้นไป (ตารางที่ 1) ที่เกิดภาวะ tissue hypoperfusionหรือ organ dysfunction 
(ตารางที่ 2) หรือ มี hypotension ต้องใช้ vasopressors ในการ maintain MAP 
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≥65 mm Hg และ มีค่า serum lactate level >2 mmol/L (18 mg/dL) แม้ว่าจะได้
สารน้ำเพียงพอแล้วก็ตาม 
 4.2 qSOFA ตั้งแต่ 2 ข้อ ขึ้นไป (ตารางที่ 3)  
 4.3 SOS score (search out severity) ตั้งแต่ 4 ข้อ ขึ้นไป (ตารางที่ 4)  
 4.4 Modified Early Warning Score (MEWS) (ตารางที่ 5) หรือ NEWS 2 
ตั้งแต่ 5 ข้อ ขึ้นไป 
 5. ฐานข้อมูลของโรงพยาบาล หมายถึง ข้อมูลจาก ICD 10 และ/หรือ
ฐานข้อมูลอ่ืน ๆ ของแต่ละโรงพยาบาล  
 ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงเป็นภาวะวิกฤตที่มีความสำคัญพบว่า
อัตราอุบัติการณ์มีแนวโน้มสูงขึ้นและอัตราเสียชีวิตสูงขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้
ที่รับยากดภูมิคุ้มกัน นอกจากนี้ยังพบว่าแนวโน้มของเชื้อดื้อยาเพิ่มขึ้น ส่งผลให้การ
รักษาผู้ป่วยไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร นอกจากนี้ยังพบว่าการติดเชื้อในกระแสเลือดส่งผลให้
อวัยวะต่าง ๆ ทำงานผิดปกติ ส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ตามมาได้แก่ ภาวะ
ช็อก,ไตวาย การทำงานอวัยวะต่าง ๆ ล้มเหลว และเสียชีวิตในที่สุด 

เกณฑ์เป้าหมาย :  
ปีงบประมาณ 66 ปีงบประมาณ 67 ปีงบประมาณ 68 ปีงบประมาณ 69 ปีงบประมาณ 70 
น้อยกว่าร้อยละ 26 น้อยกว่าร้อยละ 26 น้อยกว่าร้อยละ 26 น้อยกว่าร้อยละ 26 น้อยกว่าร้อยละ 26 
 

วัตถุประสงค์  เพ่ือลดอัตราการเสียชีวิตจากภาวะการติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงของผู้ป่วยที่เข้า
รับการรักษาในโรงพยาบาล รวมถึงการพัฒนาเครือข่ายการดูแลรักษาผู้ป่วย  

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired ที่เข้ารับการ
รักษาในโรงพยาบาลทุกระดับ   

วิธีการจัดเก็บข้อมูล รายงานการเสียชีวิตจากการติดเชื้อในกระแสเลือด ตามแนวทางการเก็บข้อมูลจาก ICD-
10 โดยใช้การประเมินข้อมูลจาก Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข
โดยนำเสนอในภาพรวมของจังหวัด หรือ ภาพรวมของเขตสุขภาพ  

แหล่งข้อมูล ฐานข้อมูลของโรงพยาบาลหรือ ฐานข้อมูลจากการประเมินข้อมูลจาก Health Data 
Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข หรือเก็บผ่านโปรแกรมอ่ืน ๆ ที่มีประสิทธิภาพได้
ใกล้เคียงกัน  

รายการข้อมูล 1 A = จำนวนผู้ป่วยที่เสียชีวิต (dead) จากภาวะการติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรง
ชนิด community-acquiredที่ลง ICD 10 รหัส R 65.1 และ R57.2 ใน Principle 
Diagnosis และ Comorbidity ไม่นับรวมที่ลงใน Post Admission Comorbidity 
(complication) และไม่นับรวมผู้ป่วย palliative (รหัส Z 51.5)  
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รายการข้อมูล 2 B = จำนวนผู้ป่วยที่ปฏิเสธการรักษาเพ่ือกลับไปเสียชีวิตที่บ้าน (against advise) จาก
ภาวะการติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquiredที่ลง ICD 10 
รหัส R 65.1 และ R57.2 ใน Principle Diagnosis และ Comorbidity ไม่นับรวมที่ลง
ใน Post Admission Comorbidity (complication) และไม่นับรวมผู้ป่วย palliative 
(รหัส Z 51.5)โดยมีสถานภาพการจ้าหน่าย (Discharge status) = 2 ปฏิเสธการรักษา, 
และวิธีการจำหน่าย (Discharge type) = 2 ดีขึ้น   

รายการข้อมูล 3 C = จำนวนผู้ป่วยที่ปฏิเสธการรักษาเพ่ือกลับไปเสียชีวิตที่บ้าน (against advise) จาก
ภาวะการติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired ที่ลง ICD 10 
รหัส R 65.1 และ R57.2 ใน Principle Diagnosis และ Comorbidity ไม่นับรวมที่ลง
ใน Post Admission Comorbidity (complication) และไม่นับรวมผู้ป่วย palliative 
(รหัส Z 51.5)โดยมีสถานภาพการจ้าหน่าย (Discharge status) = 2 ปฏิเสธการรักษา, 
และวิธีการจำหน่าย (Discharge type) = 3 ไม่ดีข้ึน  

รายการข้อมูล 4 D = จำนวนผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired 
ทั้งหมด ที่ลง ICD 10 รหัส R 65.1 และ R57.2 ใน Principle Diagnosis และ 
Comorbidity ไม่นับรวมที่ลงใน Post Admission Comorbidity (complication) 
และไม่นับรวมผู้ป่วย palliative (รหัส Z 51.5)  

สูตรคำนวณตัวชี้วัด 
x.1 

(A+C) / D × 100  

ระยะเวลาประเมินผล รายงานเป็นรายไตรมาส 
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เกณฑ์การประเมิน : 
ปี 2566: 

ปี 2567: 

ปี 2568: 

 
 
ปี 2569: 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อใน

กระแสเลือดแบบรุนแรง
ชนิด community-
acquired sepsis  

น้อยกว่าร้อยละ 26 

อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อใน
กระแสเลือดแบบรุนแรง

ชนิด community-
acquired sepsis  

น้อยกว่าร้อยละ 26 

อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อใน
กระแสเลือดแบบรุนแรง

ชนิด community-
acquired sepsis  

น้อยกว่าร้อยละ 26 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อใน

กระแสเลือดแบบรุนแรง
ชนิด community-
acquired sepsis  

น้อยกว่าร้อยละ 26 
และ hospital-acquired 
sepsis น้อยกว่าร้อยละ 50 

อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อใน
กระแสเลือดแบบรุนแรง

ชนิด community-
acquired sepsis  

น้อยกว่าร้อยละ 26 
และ hospital-acquired 
sepsis น้อยกว่าร้อยละ 50 

อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อใน
กระแสเลือดแบบรุนแรง

ชนิด community-
acquired sepsis  

น้อยกว่าร้อยละ 26 
และ hospital-acquired 
sepsis น้อยกว่าร้อยละ 50 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อใน

กระแสเลือดแบบรุนแรง
ชนิด community-
acquired sepsis  

น้อยกว่าร้อยละ 26 
และ hospital-acquired 
sepsis น้อยกว่าร้อยละ 50 

อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อใน
กระแสเลือดแบบรุนแรง

ชนิด community-
acquired sepsis  

น้อยกว่าร้อยละ 26 
และ hospital-acquired 
sepsis น้อยกว่าร้อยละ 50 

อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อใน
กระแสเลือดแบบรุนแรง

ชนิด community-
acquired sepsis  

น้อยกว่าร้อยละ 26 
และ hospital-acquired 
sepsis น้อยกว่าร้อยละ 50 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อใน

กระแสเลือดแบบรุนแรง
อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อใน
กระแสเลือดแบบรุนแรง

อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อใน
กระแสเลือดแบบรุนแรง
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ปี 2570: 
 

ชนิด community-
acquired sepsis  

น้อยกว่าร้อยละ 26 
และ hospital-acquired 
sepsis น้อยกว่าร้อยละ 50 

ชนิด community-
acquired sepsis  

น้อยกว่าร้อยละ 26 
และ hospital-acquired 
sepsis น้อยกว่าร้อยละ 50 

ชนิด community-
acquired sepsis  

น้อยกว่าร้อยละ 26 
และ hospital-acquired 
sepsis น้อยกว่าร้อยละ 50 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อใน

กระแสเลือดแบบรุนแรง
ชนิด community-
acquired sepsis  

น้อยกว่าร้อยละ 26 
และ hospital-acquired 
sepsis น้อยกว่าร้อยละ 50 

อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อใน
กระแสเลือดแบบรุนแรง

ชนิด community-
acquired sepsis  

น้อยกว่าร้อยละ 26 
และ hospital-acquired 
sepsis น้อยกว่าร้อยละ 50 

อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อใน
กระแสเลือดแบบรุนแรง

ชนิด community-
acquired sepsis  

น้อยกว่าร้อยละ 26 
และ hospital-acquired 
sepsis น้อยกว่าร้อยละ 50 

วิธีการประเมินผล :  1. ฐานขอมูลจากการประเมินขอมูลจาก Health Data Center (HDC) กระทรวง
สาธารณสุข โดยนำเสนอในภาพรวมของจังหวัด และภาพรวมของเขตสุขภาพ 
2. การรวบรวมและวิเคราะหในระดับเขตสุขภาพท่ี 1 –13 (รายงาน ตก.2) 

เอกสารสนับสนุน :  1. แนวทางการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด โดยสมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศ
ไทย 
2. คู่มือแนวทางการตรวจนิเทศงาน กรมการแพทย์ (Smart Inspection Guideline) 
สำนักนิเทศระบบการแพทย์ กรมการแพทย์  

รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน 

    หมายเหตุ : เป็นข้อมูลภาพรวมระดับประเทศ 

Baseline 
data 

หน่วยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 2564 2565 

... ร้อยละ 31.92 34.09 35.73 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ 
/ 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

1. นพ.พจน์ อินทลาภาพร   นายแพทย์เชี่ยวชาญ  
โทรศัพท์มือถือ : 08 1612 5891   E–mail :drpojin@yahoo.com  
โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ 
2. นพ.รัฐภูมิ ชามพูนท อายุรแพทย์  รองนายแพทย์สาธารณสุข  
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โทรศัพท์มือถือ : 08 1596 8535   E–mail : mr.sepsis@yahoo.com  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
3. นพ.นิพนธ์ เฉลิมพันธ์ชัย   รองผู้อำนวยการ 
โทรศัพท์มือถือ : 08 8251 8036   E–mail : crisis27@gmail.com  
โรงพยาบาลลำปาง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

หน่วยงานประมวลผล
และจัดทำข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 

1. กองตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
2. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0 2590 1204   E-mail : ictmoph@moph.go.th  
3. สำนักงานบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
4. กลุ่มงานนิเทศระบบการแพทย์ สำนักนิเทศระบบการแพทย์ กรมการแพทย์ 
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0 2590 6358 - 59 โทรสาร : 02 965 9851 
E-mail : supervision.dms@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบการ
รายงานผลการ
ดำเนินงาน 
(ระดับส่วนกลาง) 

1. กลุ่มงานนิเทศระบบการแพทย์ สำนักนิเทศระบบการแพทย์ กรมการแพทย์ 
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0 2590 6358 - 59 โทรสาร : 02 965 9851 
E-mail : supervision.dms@gmail.com  
2. นายปวิช อภิปาลกุลวณิช  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0 2590 6350  โทรศัพท์มือถือ : 09 8546 3564 
โทรสาร : 0 2591 8279   E-mail: evaluation.dms@gmail.com 
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมการแพทย์ 

คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
วิธีการให้คะแนน หลักเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 1 ต่อ 1 คะแนน  

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน 
≥29.00 1 ≥29.00 1 ≥29.00 1 ≥29.00 1 
≥28.00 2 ≥28.00 2 ≥28.00 2 ≥28.00 2 
≥27.00 3 ≥27.00 3 ≥27.00 3 ≥27.00 3 
≥26.00 4 ≥26.00 4 ≥26.00 4 ≥26.00 4 
<26.00 5 <26.00 5 <26.00 5 <26.00 5  

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ชื่อ – สกุล :   นางนภาพร เนตรเกื้อกูล โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 303 
โทรศัพท์มือถือ :  08 5588 9498 E-mail :  pompeyee@gmail.com 

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

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



-84- 
 

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(รอง นพ.สสจ.) 

ชื่อ – สกุล : นางสาวอภิญญา เพ็ชรศรี โทรศัพท์ที่ท่างาน : 0 7461 3127  
โทรศัพท์มือถือ :  06 4731 6383 E-mail : ..khwun555@gmail.com 
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รหัสตัวช้ีวัด 0910 
ชื่อตัวชี้วัด Refracture Rate 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
ความเชื่อมโยงตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์ 20 ปี กสธ. 
หมวด ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
แผนที่ แผนงานที่ 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการที่ 8. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก 
ระดับการประเมินผล ระดับจังหวัด 
คำนิยาม  ผู้ป่วย Refracture Prevention คือ ผู้ป่วยทั้งเพศชายและหญิง อายุตั้งแต่ 50 ปี 

ขึ้นไป ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วยภาวะกระดูกสะโพกหักจากภยันตรายชนิดไม่
รุนแรง (Fragility fracture) ทุกราย 
ภยันตรายชนิดไม่รุนแรง (Fragility fracture) หมายถึง แรงกระทำจากการล้ม 
ในระดับท่ีน้อยกว่าหรือเทียบเท่าความสูงขณะยืนของผู้ป่วย (Equivalent to fall 
from height) 
ผู้ป่วยที่มีกระดูกหักซ้ำภายหลังกระดูกสะโพกหัก (Refracture) หมายถึง ผู้ป่วย 
ที่มีภาวะกระดูกหักในตำแหน่งต่อไปนี้ (กระดูกสันหลัง กระดูกสะโพก กระดูกข้อมือ 
กระดูกต้นแขน กระดูกปลายต้นขา กระดูกหน้าแข้งส่วนต้น กระดูกข้อเท้า) จาก
ภยันตรายชนิดไม่รุนแรงภายหลังการรักษาภาวะกระดูกสะโพกหักภายใต้โครงการ 
Refracture Prevention โดยนับตั้งแต่วันหลังจากกระดูกสะโพกหัก และเข้ารับ 
การรักษาเป็นผู้ป่วยในโครงการ Refracture Prevention เป็นต้น 
การผ่าตัดแบบ Early surgery หมายถึง ผู้ป่วย Refracture Prevention ที่ได้รับ 
การผ่าตัดภายใน 72 ชั่วโมง หลังเข้ารับการรักษาภายในโรงพยาบาลแบบผู้ป่วยใน 
กระดูกสะโพกหัก หมายถึง ผู้ป่วยที่ได้รับการให้รหัสการบาดเจ็บ ด้วยรหัส  

1. Femoral neck  S72.0 
2. Intertrochanter S72.1 
3. Subtrochchanter S72.2 

กระดูกสันหลัง กระดูกต้นแขน กระดูกข้อมือ กระดูกปลายต้นขา กระดูกหน้าแข้งส่วน
ต้น กระดูกหน้าแข้งส่วนปลาย กระดูกข้อเท้า หมายถึง ผู้ป่วยที่ได้รับการให้รหัสการ
บาดเจ็บ ด้วยรหัส  

1. Compression spine  S22.0 (T-spine) 
         S32.0 (LS-spine) 
                                   S32.7 (multiple LS with pelvis) 
2. Humerus                  S42.2 (proximal) 
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                                   S42.3 (shaft) 
                                   S42.4 (distal) 

3. Distal radius               S52.5 (without ulna) 
                                   S52.6 (with ulna) 

4. Distal femur               S72.4 
5. Proximal tibia             S82.1 
6. Distal tibia and ankle   S82.3 (Plafond) 
                                    S82.5 (Medial malledus) 

                                    S82.6 (lateral malledus) 
                                    S82.8 (lower leg, other) 

ผู้ป่วย Refracture Prevention ที่ได้รับการผ่าตัด หมายถึง ผู้ป่วยที่ได้รับการให้รหัส
หัตถการ  ด้วยรหัส  

1. open reduction with internal fixation femur 79.35 
2. Close reduction with internal fixation femur 79.15 
3. Total hip arthroplasty 81.51 
4. Partial hip arthroplasty 81.52 

Liaison หมายถึง บุคลากรผู้มีหน้าที่ประสานงาน (Coordinator) ในการดูแลผู้ป่วย 
แบบองค์รวมจากทีมสหสาขาวิชาชีพ 
เขตสุขภาพที่มีโรงพยาบาลที่มีทีม Refracture Prevention หมายถึง เขตสุขภาพ
ตามการแบ่งส่วนของกระทรวงสาธารณสุข 
หมายเหตุ : ตัวชี้วัดนี้ใช้ได้กรณีท่ีโรงพยาบาลนั้นทำโครงการมาแล้ว 1 ปี 

เกณฑ์เป้าหมาย :  
ปีงบประมาณ 66 ปีงบประมาณ 67 ปีงบประมาณ 68 ปีงบประมาณ 69 ปีงบประมาณ 70 
น้อยกว่าร้อยละ 20 น้อยกว่าร้อยละ 20 น้อยกว่าร้อยละ 20 น้อยกว่าร้อยละ 20 น้อยกว่าร้อยละ 20 

 

วัตถุประสงค์  เพื่อลดอัตรากระดูกหักซ้ำภายหลังกระดูกสะโพกหัก (Refracture) ให้ดำเนินการโดย

ตั้งทีม Refracture Prevention ประกอบด้วย สหสาขาวิชาชีพที่ร่วมกันดูแลรักษา

ผู้ป่วยสูงอายุที่มีกระดูกสะโพกหักจากโรคกระดูกพรุน โดยมุ่งเน้นการป้องกันการเกิด

กระดูกสะโพกหักซ้ำในผู้ป่วยกลุ่มนี้โดยมีบุคคลช่วยประสานและดำเนินการ (Liaison)  

องค์ประกอบของทีม Refracture Prevention 

หัวหน้าโครงการ ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ 

ผู้ประสานงาน Fracture liaison nurse (FLS nurse) คือ ตัวแทน หรือ ทีมพยาบาล 

หรอื ผู้ถูกจัดตั้งเพ่ือทำหน้าที่ประสานงาน  
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ทีมแพทย์สหสาขาวิชาชีพ   

จำเป็นต้องมี     ระดับ รพศ./รพท. - วิสัญญีแพทย์, อายุรแพทย์ต่อมไร้ท่อ  

หรืออายุรแพทย์ทั่วไป, แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู 

                   ระดับ รพช. - วิสัญญีแพทย์, อายุรแพทย์ 

แนะนำให้ม ี     ระดับ รพศ./รพท. - แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว,                                     

แพทย์เวชศาสตร์ ฉุกเฉิน, ทันตแพทย์, จักษุแพทย์ 

                   ระดับ รพช. - แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู, แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว,  

ทันตแพทย์, จักษุแพทย์ 

ทีมสหสาขาวิชาชีพอ่ืน ๆ 

จำเป็นต้องม ี   เภสัชกร, หน่วยบริการเยี่ยมบ้าน, หน่วยกายภาพบำบัด 

แนะนำให้ม ี    ตัวแทนแผนกโภชนาการ 

หมายเหตุ: แนะนำให้มี หมายความว่า อาจไม่มีก็ได้ ขึ้นกับบริบทของแต่ละโรงพยาบาล

ในขณะนั้น 

สหสาขาวิชาชีพ หมายถึง ทีมงานที่ประกอบไปด้วยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ อายุรกรรม เวช

ศาสตร์ฟื้นฟู วิสัญญีแพทย์ แผนกโภชนาการ แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว หรือแผนกอ่ืนที่

เกี่ยวข้องที่ร่วมกันดูแลผู้ป่วยแบบบูรณาการ 

Liaison หมายถึง บุคลากรผู้มีหน้าที่ประสานงาน (Coordinator) ในการดูแลผู้ป่วยแบบ

องค์รวมจากทีมสหสาขาวิชาชีพ 

เขตสุขภาพที่มีโรงพยาบาลที่มีทีม Refracture Prevention หมายถึง เขตสุขภาพ
ตามการแบ่งส่วนของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีอย่างน้อย 1 โรงพยาบาลในเขตสุขภาพ
นั้นจัดตั้งทีม Refracture Prevention 

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

1. ทีมแพทย์สหสาขาวิชาชีพ ในโรงพยาบาล ระดับ M1 ขึ้นไป ที่สามารถดูแลผู้ป่วยได้

ครบถ้วนตามมาตรฐานการจัดตั้งทีมแพทย์  

2. ผู้ป่วยสูงอายุที่มีกระดูกสะโพกหักจากโรคกระดูกพรุน 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1. โรงพยาบาลจัดเก็บข้อมูลตามระบบปกติของโรงพยาบาล และส่งข้อมูลเข้าระบบ  

   Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข 
2. จัดเก็บรวบรวมข้อมูลโดยทีมตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และกรมการแพทย์ 
3.ฐานข้อมูลในรูปแบบ Application และเก็บข้อมูลเป็น National Registry 

แหล่งข้อมูล โรงพยาบาล/เขตสุขภาพเขตสุขภาพท่ี 1 - 12 
รายการข้อมูล 1 A = จำนวนผู้ป่วยในโครงการ Refracture Prevention ที่มีกระดูกหักซ้ำ 
รายการข้อมูล 2 B = จำนวนผู้ป่วยในโครงการ Refracture Prevention ในระยะเวลา 1 ปี 
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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 
- น้อยกว่าร้อยละ 20 น้อยกว่าร้อยละ 20 น้อยกว่าร้อยละ 20 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- น้อยกว่าร้อยละ 20 น้อยกว่าร้อยละ 20 น้อยกว่าร้อยละ 20 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- น้อยกว่าร้อยละ 20 น้อยกว่าร้อยละ 20 น้อยกว่าร้อยละ 20 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- น้อยกว่าร้อยละ 20 น้อยกว่าร้อยละ 20 น้อยกว่าร้อยละ 20 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- น้อยกว่าร้อยละ 20 น้อยกว่าร้อยละ 20 น้อยกว่าร้อยละ 20 

วิธีการประเมินผล :  ติดตามและนิเทศผ่านการตรวจราชการ  
เอกสารสนับสนุน :  1. คู่มือการจัดตั้งทีมและการดำเนินโครงการ Refracture Prevention 

2. คู่มือแนวทางการตรวจนิเทศงาน กรมการแพทย์ (Smart Inspection Guideline) 
สำนักนิเทศระบบการแพทย์ กรมการแพทย์  

รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน 

Baseline 
data 

หน่วยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 2564 2565 

... ร้อยละ 1.29  0.48 0.86 
 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ 
/ 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

1. แพทย์หญิงซายน์ เมธาดิลกกุล    นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ 
โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 2353 9844           โทรศัพท์มือถือ: 08 1530 0570 
โทรสาร: 0 2353 9759                     E-mail: sciorthop@gmail.com 
2. นายแพทย์ทรงเกียรติ ธนะเจริญพาณิชย์ ตำแหน่ง : นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ 
โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 2353 9844           โทรศัพท์มือถือ: 08 5509 1567  
โทรสาร: 0 2353 9759                     E-mail: Songkiatthana@gmail.com 
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โรงพยาบาลเลิดสิน 
หน่วยงานประมวลผล
และจัดทำข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 

1. กองตรวจราชการ  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
2. กลุ่มงานนิเทศระบบการแพทย์ สำนักนิเทศระบบการแพทย์ กรมการแพทย์ 
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0 2590 6358 - 59 โทรสาร : 0 2965 9851 
E-mail : supervision.dms@gmail.com  

ผู้รับผิดชอบการ
รายงานผลการ
ดำเนินงาน 
(ระดับส่วนกลาง) 

1. แพทย์หญิงซายน์  เมธาดิลกกุล    นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ 
โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 2353 9844           โทรศัพท์มือถือ: 08 1530 0570 
โทรสาร: 0 2353 9759                     E-mail: sciorthop@gmail.com 
2. นายแพทย์ทรงเกียรติ ธนะเจริญพาณิชย์ ตำแหน่ง : นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ 
โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 2353 9844           โทรศัพท์มือถือ: 08 5509 1567  
โทรสาร: 0 2353 9759                     E-mail: Songkiatthana@gmail.com 
โรงพยาบาลเลิดสิน 

3. นายปวิช อภิปาลกุลวณิช  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0 2590 6350  โทรศัพท์มือถือ : 09 8546 3564 
โทรสาร : 0 2591 8279   E-mail: Evaluation.dms@gmail.com 
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมการแพทย์ 

คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
วิธีการให้คะแนน หลักเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 2.50 ต่อ 1 คะแนน ตามเกณฑ์การให้คะแนนรอบ 

6, 9 และ 12 เดือน 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน 
- - <10.00 1  1  1 
- - <12.50 2  2  2 
- - <15.00 3  3  3 
- - <17.50 4  4  4 
- - <20.00 5  5  5  

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ชื่อ – สกุล :   นางนภาพร เนตรเกื้อกูล โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 303  
โทรศัพท์มือถือ :  08 5588 9498 E-mail :  pompeyee@gmail.com 

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

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

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(รอง นพ.สสจ.) 

ชื่อ – สกุล : นางสาวอภิญญา เพ็ชรศรี โทรศัพท์ที่ท่างาน : 0 7461 3127  
โทรศัพท์มือถือ :  06 4731 6383 E-mail : ..khwun555@gmail.com 
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รหัสตัวช้ีวัด 0911 
ชื่อตัวชี้วัด อัตราส่วนของจำนวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตาย ต่อจำนวนผู้ป่วย

เสียชีวิตในโรงพยาบาล (โรงพยาบาล A, S) 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
ความเชื่อมโยงตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์ 20 ปี กสธ. 
หมวด ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
แผนที่ แผนงานที่ 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการที่ 13. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาปลูกถ่ายอวัยวะ 
ระดับการประเมินผล ระดับจังหวัด 
คำนิยาม  บริจาคอวัยวะสมองตายที ่ได้ร ับการผ่าตัดนำอวัยวะออก (actual brain-dead 

organ donor) หมายถึง ผ ู ้ป ่วยที ่ได ้ร ับการวิน ิจฉัยภาวะสมองตายครบถ้วนตาม
กระบวนการที่แพทยสภากำหนดและญาติลงนามยินยอมบริจาคอวัยวะลงในแบบฟอร์ม
ของศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย และได้มีการลงมือผ่ าตัดนำอวัยวะใดอวัยวะ
หนึ่ง จากร่างผู้บริจาคอวัยวะ  
จำนวนผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล หมายถึง จำนวนผู้ป่วยที่เสียชีวิตในโรงพยาบาล
จากทุกสาเหตุ ใน 1 ปีงบประมาณก่อนการรายงานผลตัวชี้วัด (เช่นรายงานตัวชี้วัดปี 
2566 ให้ใช้จำนวนผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล ปี 2565 เป็นตัวหาร) 

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

อัตราส่วนเพิ่มขี้น 
ร้อยละ 20 จาก
อัตราส่วนของจำนวนผู้
บริจาคอวัยวะสมองตาย
ที่ได้รับการผ่าตัดนำ
อวัยวะออก ต่อจำนวน
ผู้ป่วยเสียชีวิตใน
โรงพยาบาล ปี 2565 
ของแต่ละเขตสุขภาพ 

อัตราส่วนเพิ่มขี้น 
ร้อยละ 20 จาก
อัตราส่วนของจำนวนผู้
บริจาคอวัยวะสมองตาย
ที่ได้รับการผ่าตัดนำ
อวัยวะออก ต่อจำนวน
ผู้ป่วยเสียชีวิตใน
โรงพยาบาล ปี 2566 
ของแต่ละเขตสุขภาพ 

อัตราส่วนเพิ่มขี้น 
ร้อยละ 20 จาก
อัตราส่วนของจำนวนผู้
บริจาคอวัยวะสมองตาย
ที่ได้รับการผ่าตัดนำ
อวัยวะออก ต่อจำนวน
ผู้ป่วยเสียชีวิตใน
โรงพยาบาล ปี 2567 
ของแต่ละเขตสุขภาพ 

อัตราส่วนเพิ่มขี้น 
ร้อยละ 20 จาก
อัตราส่วนของจำนวนผู้
บริจาคอวัยวะสมองตาย
ที่ได้รับการผ่าตัดนำ
อวัยวะออก ต่อจำนวน
ผู้ป่วยเสียชีวิตใน
โรงพยาบาล ปี 2568 
ของแต่ละเขตสุขภาพ 

อัตราส่วนเพิ่มขี้น 
ร้อยละ 20 จาก
อัตราส่วนของจำนวนผู้
บริจาคอวัยวะสมองตาย
ที่ได้รับการผ่าตัดนำ
อวัยวะออก ต่อจำนวน
ผู้ป่วยเสียชีวิตใน
โรงพยาบาล ปี 2569 
ของแต่ละเขตสุขภาพ 

 

วัตถุประสงค์  เพ่ิมจำนวนผู้บริจาคอวัยวะสมองตายที่ได้รับการผ่าตัดนำอวัยวะออก 
ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

โรงพยาบาล A, S 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล รวบรวมจากศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยและการตรวจราชการกระทรวง
สาธารณสุข 
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แหล่งข้อมูล ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยและการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  
รายการข้อมูล 1 A = จำนวนผู้บริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตายที่ได้รับการผ่าตัดนำอวัยวะออก (actual 

brain-dead organ donor) ปีงบประมาณ 2566 
รายการข้อมูล 2 B = จำนวนผู้ป่วยที่เสียชีวิตในโรงพยาบาลจากทุกสาเหตุ (hospital death) 

ปีงบประมาณ 2565 
สูตรคำนวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 

หมายหตุ * คำนวณแยกรายเขตสุขภาพ โดยใช้ปี 2565 ในการเทียบเพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 
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 
- เพ่ิมขี้นร้อยละ 20 จาก

อัตราส่วนในปี 2565 
เพ่ิมขี้นร้อยละ 20 จาก
อัตราส่วนในปี 2565 

เพ่ิมขี้นร้อยละ 20 จาก
อัตราส่วนในปี 2565 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- เพ่ิมขี้นร้อยละ 20 จาก

อัตราส่วนในปี 2566 
เพ่ิมขี้นร้อยละ 20 จาก
อัตราส่วนในปี 2566 

เพ่ิมขี้นร้อยละ 20 จาก
อัตราส่วนในปี 2566 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- เพ่ิมขี้นร้อยละ 20 จาก

อัตราส่วนในปี 2567 
เพ่ิมขี้นร้อยละ 20 จาก
อัตราส่วนในปี 2567 

เพ่ิมขี้นร้อยละ 20 จาก
อัตราส่วนในปี 2567 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- เพ่ิมขี้นร้อยละ 20 จาก

อัตราส่วนในปี 2568 
เพ่ิมขี้นร้อยละ 20 จาก
อัตราส่วนในปี 2568 

เพ่ิมขี้นร้อยละ 20 จาก
อัตราส่วนในปี 2568 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- เพ่ิมขี้นร้อยละ 20 จาก

อัตราส่วนในปี 2569 
เพ่ิมขี้นร้อยละ 20 จาก
อัตราส่วนในปี 2569 

เพ่ิมขี้นร้อยละ 20 จาก
อัตราส่วนในปี 2569 
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เกณฑ์การประเมิน : ปี 2566 เป้าหมายแยกรายเขตสุขภาพ 
เขตสุขภาพ เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 4 เขต 5 เขต 6 เขต 7 

ผล 65 0.07 0.28 0.46 0.37 0.30 0.07 0.25 

เกณฑ์ 65 > 0.08 > 0.34 > 0.55 > 0.08 > 0.44 > 0.08 > 0.30 

 
เขตสุขภาพ เขต 8 เขต 9 เขต 10 เขต 11 เขต 12 ประเทศ 

ผล 65 0.29 0.28 0.23 0.09 0.02 0.23 

เกณฑ์ 65 > 0.35 > 0.34 > 0.28 > 0.11 > 0.03 > 0.28 

ที่มา : ผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน รวบรวมโดยสำนักนิเทศระบบการแพทย์ กรมการแพทย์ (30 ก.ย. 2565) 
วิธีการประเมินผล :  ติดตามและนิเทศผ่านการตรวจราชการ 
เอกสารสนับสนุน :  1. ข้อมูลรายงานศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย 

2. คู่มือแนวทางการตรวจนิเทศงาน กรมการแพทย์ (Smart Inspection Guideline) 
สำนักนิเทศระบบการแพทย์ กรมการแพทย์  

รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน 

Baseline 
data 

หน่วยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 
พ.ศ. 

2563 2564 2565 
... อัตราส่วนของจำนวนผู้บริจาค

อวัยวะสมองตายที่ได้รับการ
ผ่าตัดนำอวัยวะออก ต่อจำนวน
ผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล 

0.01 : 100 0.02 : 100 0.02 : 100 

       
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ 
/ 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

1. พญ.กรทิพย์ ผลโภค     นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ 
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0 2206 2900 ต่อ 50139  โทรศัพท์มือถือ : 09 5409 1619  
โทรสาร : 0 2354 8188    E-mail : korntip_p@rajavithi.go.th 
โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ 

หน่วยงานประมวลผล
และจัดทำข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 

1. ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย 
2. กองตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
3. กลุ่มงานนิเทศระบบการแพทย์ สำนักนิเทศระบบการแพทย์ กรมการแพทย์ 
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0 2590 6358 - 59 โทรสาร : 02 965 9851 
E-mail : supervision.dms@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบการ
รายงานผลการ
ดำเนินงาน 

1. พญ.กรทิพย์ ผลโภค     นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ 
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0 2206 2900 ต่อ 50139  โทรศัพท์มือถือ : 09 5409 1619  
โทรสาร : 0 2354 8188    E-mail : korntip_p@rajavithi.go.th 



-93- 
 

(ระดับส่วนกลาง) โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ 
2. นายปวิช อภิปาลกุลวณิช  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0 2590 6350  โทรศัพท์มือถือ : 09 8546 3564 
โทรสาร : 0 2591 8279   E-mail: Evaluation.dms@gmail.com 
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมการแพทย์ 

คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
วิธีการให้คะแนน หลักเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5.00 ต่อ 1 คะแนน ตามเกณฑ์การให้คะแนนรอบ 

3, 6, 9 และ 12 เดือน 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน 
≥00.00 1 ≥00.00 1 ≥00.00 1 ≥00.00 1 
≥5.00 2 ≥5.00 2 ≥5.00 2 ≥5.00 2 
≥10.00 3 ≥10.00 3 ≥10.00 3 ≥10.00 3 
≥15.00 4 ≥15.00 4 ≥15.00 4 ≥15.00 4 
≥20.00 5 ≥20.00 5 ≥20.00 5 ≥20.00 5  

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ชื่อ – สกุล :   นางนภาพร เนตรเกื้อกูล โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 303 
โทรศัพท์มือถือ :  08 5588 9498 E-mail :  pompeyee@gmail.com 

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

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

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(รอง นพ.สสจ.) 

ชื่อ – สกุล : นางสาวอภิญญา เพ็ชรศรี โทรศัพท์ที่ท่างาน : 0 7461 3127  
โทรศัพท์มือถือ :  06 4731 6383 E-mail : khwun555@gmail.com 
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รหัสตัวช้ีวัด 0912 
ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายทีไ่ด้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจำบ้าน  

มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงาน พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
ความเชื่อมโยงตัวชี้วัด ( / ) ยุทธศาสตร์ 20 ปี กสธ. (   ) ยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 12  

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

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

แผนที่ 5. การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ 
โครงการที่ 9. โครงการพัฒนาเครือข่ายกำลังคนด้านสุขภาพ และ อสม. 
ระดับการประเมินผล (   ) ระดับจังหวัด  ( / ) ระดับอำเภอ 
คำนิยามตัวช้ีวัด ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมาย หมายถึง  ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาสที่มีภาวะ

พ่ึงพิง โรคไตเรื้อรัง (CKD)  โรคไม่ติดต่อ (NCD)  

       อสม. หมอประจำบ้าน หมายถึง ประธาน อสม. ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน หรือ  

อสม. ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้รับการคัดเลือกและพัฒนาศักยภาพ

ตามหลักสูตร อสม. หมอประจำบ้าน ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด 

      คุณภาพชีวิตที่ดี หมายถึง ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลด้านร่างกาย    
ด้านจิตใจ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม 

เกณฑ์เป้าหมาย 

 

ปีงบประมาณ 
2563 

ปีงบประมาณ 
2564 

ปีงบประมาณ 
2565 

ปีงบประมาณ 
2566 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 ร้อยละ 75 

วัตถุประสงค์ 1. พัฒนาศักยภาพและยกระดับ อสม. เป็น อสม. หมอประจำบ้าน ดูแลสุขภาพคน
ในชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
2. ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจำบ้าน มีคุณภาพชีวิตดี 

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

1. อสม. ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็น อสม. หมอประจำบ้าน 

2. ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาสที่มีภาวะพ่ึงพิง โรคไตเรื้อรัง (CKD)   
โรคไม่ติดต่อ (NCD) ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน/ชุมชน  
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วิธีการจัดเก็บข้อมูล จัดเก็บจากฐานข้อมูล อสม. โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้รับผิดชอบพื้นท่ี รพ.สต./

รพช./รพท./หน่วยบริการสาธารณสุขในพ้ืนที่นำข้อมูลผลการดำเนินงานมาบันทึกลง

ในเว็บไซต์ฐานข้อมูล www.thaiphc.net 

แหล่งข้อมูล 1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 
3.โรงพยาบาลชุมชน 
4.เทศบาลเมืองพัทลุง 
5.โรงพยาบาลพัทลุง 

รายการข้อมูล 1 A = จำนวนผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจำบ้าน มี
คุณภาพชีวิตที่ดี 

รายการข้อมูล 2 B = จำนวนผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมาย 
สูตรคำนวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล รายไตรมาส 
เกณฑ์การประเมิน 
ปีงบประมาณ 2565 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
1. มีหลักสูตร 
แนวทาง คู่มือ 
2. ชี้แจงแนวทาง
สู่ 
   การปฏิบัติ 

อบรม อสม.หมอ
ประจำบ้าน 670  
คน (สะสม) 

ผู้ป่วย
กลุ่มเป้าหมายที่
ได้รับการดูแลจาก 
อสม. หมอประจำ
บ้านมีคุณภาพชวีิต
ที่ดี อย่างน้อย 
ร้อยละ 35 

ผู้ป่วยกลุ่มเปา้หมาย  
ที่ได้รับการดูแลจาก 
อสม. หมอประจำ 
บ้านมีคุณภาพชวีิต   
ที่ดีอย่างน้อย       
ร้อยละ 75 

 
วิธีการประเมินผล   
เอกสารสนับสนุน  
รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน 

Baseline 
data 

หน่วยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 
2560 2561 2562 2563 2564 

     99.16 99.77 
 

ผู้ให้ข้อมูลทาง
วิชาการ/ผู้
ประสานงานตัวช้ีวัด 

นางอรสา  เหล่าเจริญสุข   
แทนหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 304       โทรศัพท์มือถือ : 081 095 7811 

หน่วยงานประมวลผล 
และจัดทำข้อมูล 

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

คะแนนเต็ม คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
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วิธีการให้คะแนน หลักเกณฑ์การให้คะแนน......................................................... 
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน 5 หน่วยต่อ……1…..คะแนน 
ร้อยละ       55 เท่ากับ 1 คะแนน 
ร้อยละ 60 เท่ากับ 2 คะแนน 
ร้อยละ  65 เท่ากับ 3 คะแนน 
ร้อยละ      70 เท่ากับ 4 คะแนน 
ร้อยละ 75 เท่ากับ 5 คะแนน 

 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ชื่อ – สกุล : นางกรรณิกา  นาคะวิโรจน์     โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 303  
โทรศัพท์มือถือ : 080 545 9348    E-mail :   

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

ชื่อ – สกุล : นางอรสา  เหล่าเจริญสุข   โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 304 
โทรศัพท์มือถือ : 081 095 7811   E-mail :   

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(รอง นพ.สสจ.) 

ชื่อ – สกุล : นางสาวอภิญญา เพ็ชรศรี โทรศัพท์ที่ท่างาน : 0 7461 3127  
โทรศัพท์มือถือ :  06 4731 6383 E-mail : ..khwun555@gmail.com 
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รหัสตัวช้ีวัด 0913 
ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของชุมชนมีการดำเนินการจัดการสุขภาพที่เหมาะสมกับประชาชน 
กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 

ความเชื่อมโยง
ตัวช้ีวัด 

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

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

แผนที่ 5. การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ 
โครงการที่ โครงการพัฒนาเครือข่ายกำลังคนด้านสุขภาพ และ อสม. 

ระดับการ
ประเมินผล 

(   ) ระดับจังหวัด  (  / ) ระดับอำเภอ 

คำนิยามตัวช้ีวัด     ขุมชน หมายถึง พ้ืนที่ระดับหมู่บ้าน ทั้งในเขตเมืองและชนบท 
การจัดการสุขภาพ  หมายถึง การดำเนินการกิจกรรมพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพและการจัด

สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดี โดยกระบวนการ สร้างทีมแกนนำสุขภาพ เครือข่าย
สุขภาพและประชาชน (Team) มีแผนการดำเนินการสร้างเสริมความรอบรู้และพฤติกรรม
สุขภาพ และการจัดสภาพแวดล้อมที ่เอ ื ้อต่อการมีส ุขภาพที ่ด ี (Plan) ดำเนินการโดย
กระบวนการมีส่วนร่วม (Action) และมีการประเมินผล (Result) 

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

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

เกณฑ์เป้าหมาย ปีงบประมาณ 
2566 

ปีงบประมาณ 
2567 

ปีงบประมาณ 
2568 

ปีงบประมาณ 
2569 

ปีงบประมาณ 
2570 

ร้อยละ 75 80 85 90 95 
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 (537 แห่ง) 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ชุมชนเป็นฐานในการขับเคลื่อนการจัดการสุขภาพของประชาชนในพ้ืนที่ 
ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

หมู่บ้านที่มีการดำเนินการจัดการสุขภาพให้กับประชาชน จำนวน  715  แห่ง 

วิธีการจัดเก็บ
ข้อมูล 

1. การรายงานผลการดำเนินงานของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
2. การประเมินหมู่บ้านจากระบบ Health Gate 

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

รายการข้อมูล 1 A = ชุมชนที่มีการดำเนินงานจัดการสุขภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด (ระดับพัฒนาขึ้นไป) 
รายการข้อมูล 2 B = ชุมชนเป้าหมายทั้งหมด (715 แห่ง) 
สูตรคำนวณ
ตัวช้ีวัด  

(A/B) x 100 

ระยะเวลา
ประเมินผล 

รายไตรมาส 

 เกณฑ์การประเมิน : 
เกณฑ์การประเมินการพัฒนาหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 

1. สร้างทีมงานและเครือข่ายความร่วมมือในชุมชน 

2. มีข้อมูลสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของชุมชน 

3. มีการวางแผนการพัฒนาหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 

4. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ฝึกทักษะสุขภาพที่จำเป็นและจัดปัจจัยแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 

5. การเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพในชุมชน 

6. มีการประเมินผล ความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ มีบุคคลต้นแบบ 

นวัตกรรมสุขภาพ 

7. ถอดบทเรียน ขยายผลต่อยอดสู่ความยั่งยืน เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชน ประชาชนใน

ชุมชนมีภาวะสุขภาพที่ดี 

ระดับการพัฒนา 
1. ระดับพัฒนา : มีทีม ข้อมูล การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 

2. ระดับดี       : มีทีม ข้อมูล การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย มีแผนงาน  มีการจัด 

                  กิจกรรมฯ  

3. ระดับดีมาก  : มีทีม ข้อมูล การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย มีแผนงาน  มีการจัด 
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                  กิจกรรมฯ  มีการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพในชุมชน มีผลการ    

                  ดำเนินงาน 

4. ระดับดีเยี่ยม:  มีทีม ข้อมูล การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย มีแผนงาน  มีการจัด 

                  กิจกรรมฯ  มีการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพในชุมชน มีผลการ 

                  ดำเนินงานแหล่งเรียนรู้ชุมชนประชาชนในชุมชนมีภาวะสุขภาพที่ดี 

เกณฑ์การประเมิน 
ปีงบประมาณ 
2566 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
1. มีเครื่องมือการ
ดำเนินงาน(คู่มือ 
แนวทาง ชุดการ
เรียนรู้ สื่อสุขศึกษา
ที่เก่ียวข้อง/
เครื่องมือประเมิน) 

2.เครือข่ายได้รับ
การถ่ายทอด แนว
ทางการดำเนินงาน
สุขศึกษาเพ่ือพัฒนา
ความรอบรู้ด้าน
สุขภาพและ
พฤติกรรมสุขภาพ 

3.มีแผนการ
ขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานการ
จัดการสุขภาพ
ของประชาชนใน
พ้ืนที่ 

1.แกนนำสุขภาพ
ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพในการ
จัดการสุขภาพ 
2.ชุมชนมีการ
ดำเนินการจัดการ
สุขภาพที่
เหมาะสมกับ
ประชาชน และมี
การประเมิน
ตนเองตามเกณฑ์
ที่กำหนด ร้อยละ 
45 

1.ชุมชนมีการ
ดำเนินการจัดการ
สุขภาพที่
เหมาะสมกับ
ประชาชน และมี
การประเมิน
ตนเองตามเกณฑ์
ที่กำหนดร้อยละ 
60 

1.ชุมชนมีการ
ดำเนินการจัดการ
สุขภาพที่
เหมาะสมกับ
ประชาชน และมี
การประเมิน
ตนเองตามตาม
เกณฑ์ที่กำหนด 
ร้อยละ 75 

 
วิธีการประเมินผล  เจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับพ้ืนที่มีการดำเนินการตามแนวทาง และบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูล 

 ระบบ Health Gate 
เอกสารสนับสนุน 1. แนวทางการพัฒนาหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 

2. แนวทางการประเมิน 
3. ฐานข้อมูลจากระบบ Health Gate 

รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน 

Baseline 
data 

หน่วย
วัด 

ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 2564 2565 
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715 หมู่บ้าน/
ชุมชน 

   

หมายเหตุ :  ตัวชี้วัดใหม ่
ผู้ให้ข้อมูลทาง
วิชาการ/ผู้
ประสานงาน
ตัวช้ีวัด 

นายนิวัช  เทพสง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ   

หน่วยงาน
ประมวลผล 
และจัดทำข้อมูล 

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

คะแนนเต็ม คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
วิธีการให้คะแนน หลักเกณฑ์การให้คะแนน 

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

 

ผู้รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 

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

ผู้กำกับดูแล
ตัวช้ีวัด 
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

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

ผู้กำกับดูแล
ตัวช้ีวัด 
(รอง นพ.สสจ.) 

ชื่อ – สกุล : นางสาวอภิญญา เพ็ชรศรี โทรศัพท์ที่ท่างาน : 0 7461 3127  
โทรศัพท์มือถือ :  06 4731 6383 E-mail : khwun555@gmail.com 
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นิยามตัวช้ีวัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  
ปีงบประมาณ 2566 

รหัสตัวช้ีวัด 0914 
ชื่อตัวชี้วัด  
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงาน...................................... 
ความเชื่อมโยงตัวชี้วัด (   ) ยุทธศาสตร์ 20 ปี กสธ.  

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

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

แผนที่  
โครงการที่  
ระดับการประเมินผล (   ) ระดับจังหวัด  (   ) ระดับอำเภอ 
คำนิยามตัวช้ีวัด  
เกณฑ์เป้าหมาย 

 

ปีงบประมาณ  
2566 

ปีงบประมาณ  
2567 

ปีงบประมาณ  
2568 

ปีงบประมาณ  
2569 

ปีงบประมาณ  
2570 

     

วัตถุประสงค์  
ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล  
แหล่งข้อมูล  
รายการข้อมูล 1 A =  
รายการข้อมูล 2 B =  
สูตรคำนวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล  
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เกณฑ์การประเมิน 
ปีงบประมาณ 2566 

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

วิธีการประเมินผล   
เอกสารสนับสนุน  
รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน 

Baseline 
data 

หน่วยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 
2561 2562 2563 2564 2565 

       
 

ผู้ให้ข้อมูลทาง
วิชาการ/ผู้
ประสานงานตัวช้ีวัด 

 

หน่วยงานประมวลผล 
และจัดทำข้อมูล 

 

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

ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน 1 หน่วยต่อ………..คะแนน 
ร้อยละ        เท่ากับ 1 คะแนน 
ร้อยละ  เท่ากับ 2 คะแนน 
ร้อยละ   เท่ากับ 3 คะแนน 
ร้อยละ       เท่ากับ 4 คะแนน 
ร้อยละ  เท่ากับ 5 คะแนน 

 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ชื่อ – สกุล :    โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ..........  
โทรศัพท์มือถือ :    E-mail : ......................................................   

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

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

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(รอง นพ.สสจ.) 

ชื่อ – สกุล :    โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ..........  
โทรศัพท์มือถือ :    E-mail : ......................................................   
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นิยามตัวช้ีวัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  
ปีงบประมาณ 2566 

รหัสตัวช้ีวัด 0915 
ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของสถานบริการมีการสื่อสารเชิงรุก 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
ความเชื่อมโยงตัวชี้วัด (   ) ยุทธศาสตร์ 20 ปี กสธ.  

(   ) ยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 12  
(   ) ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง (การพัฒนาหน่วยงานด้านสุขภาพ 
      ให้มีคุณภาพ และระบบบริการที่เป็นเลิศ) 
(   ) ภารกิจกลุ่มงาน (พัฒนาหน่วยงานด้านสุขภาพทุกระดับอย่างต่อเนื่องสู่องค์กร
ต้นแบบ)  
( /  ) อ่ืน ๆ PA ปลัดกระทวงสาธารณสุข............................................................. 

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

แผนที่ พัฒนาหน่วยบริการ 
โครงการที่  โครงการด้านองค์กร  บุคลากร และการสื่อสารองค์กร กระทรวงสาธารณสุข 
ระดับการประเมินผล ( / ) ระดับจังหวัด  ( /  ) ระดับอำเภอ 
คำนิยามตัวช้ีวัด     การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ อาจแบ่งตามลักษณะงานกว้าง ๆ ได้ 2 ประเภท 

คือ การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ภายใน (Internal Public Relations)  และการ
สื่อสารและประชาสัมพันธ์ภายนอก (External Public Relations) ซึ่งมีความแตกต่าง
กันไปตามวัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย และช่องทางสื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้ 
การประชาสัมพันธ์มีเป้าหมายเพ่ือสร้างความนิยมให้เกิดขึ้นกับสาธารณชน  เพ่ือ
ปกป้องและรักษาชื่อเสียงองค์กร รวมถึงเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ภายในหน่วยงาน
ด้วย  ทั้งนี ้การประชาสัมพันธ์ที่ดีควรดำเนินการทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร 
โดยภายในองค์กรเช่น กลุ่มพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ท่ีทำงานในองค์กร และภายนอก
องค์กร ได้แก่ กลุ่มผู้รับบริการของหน่วยงาน กลุ่มนักวิชาการ ประชาชนทั่วไป 
หมายเหตุ  คำนิยามตัวชี้วัดรอการจัดทำจาก สำนักสารนิเทศ กระทรวงสาธารณสุข 

เกณฑ์เป้าหมาย 

 

ปีงบประมา
ณ  2566 

ปีงบประมาณ  
2567 

ปีงบประมาณ  
2568 

ปีงบประมาณ  
2569 

ปีงบประมาณ  
2570 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 
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วัตถุประสงค์ เพ่ือมีระบบการสื่อสารเชิงรุกในทุกระดับ ใช้ข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นเอกภาพ 
รูปแบบการสื่อสารที่หลากหลาย เข้าใจง่าย และทันสมัย 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน  
วิธีการจัดเก็บข้อมูล การรายงานการประเมินตนเอง 

การเยี่ยมเสริมพลัง 
แหล่งข้อมูล โรงพยาบาลรายงานผลการดำเนินงาน 
รายการข้อมูล 1 A = จำนวนโรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์การประเมินการดำเนินงานสื่อสารเชิงรุก 
รายการข้อมูล 2 B = จำนวนโรงพยาบาล จำนวน 11 แห่ง 
สูตรคำนวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล การประเมินตนเอง ของ โรงพยาบาล 
เกณฑ์การประเมิน 
ปีงบประมาณ 2566 

รอบ  3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
1.มีการถ่ายทอด
นโยบาย 
โรงพยาบาลมีพ้ืนที่
และจุดเผยแพร่สื่อ
ประชาสัมพันธ์ 
2. สถานบริการมี
คำสั่งคณะทำงาน
สื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ 
3. สถานบริการมี
แผนงาน โครงการ 
และกิจกรรมเพ่ือ
การประชาสัมพันธ์
ภายในและ
ภายนอก 
4. มีการส่งข่าวสาร
เชิงบวกของสถาน
บริการ “1 สถาน
บริการ 1 ข่าวดี 1 
สัปดาห์” 

1. สถานบริการมี
ฐานข้อมูลเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์ที่
เป็นปัจจุบัน 
2. รพท. รพช. มี
พ้ืนที่หรือจุด
เผยแพร่สื่อ
ประชาสัมพันธ์เพ่ือ
สร้างความรอบรู้
ด้านสุขภาพแก่
ประชาชน (รพช.
ร้อยละ 40) 
3. มีการส่งข่าวสาร
เชิงบวกของสถาน
บริการ “1 สถาน
บริการ 1 ข่าวดี 1 
สัปดาห์” 
4.สถานบริการมี
การประเมินผลการ
รับรู้ข่าวสารสาร
ประชาสัมพันธ์ 

1. รพช. มีพ้ืนที่หรือ
จุดเผยแพร่สื่อ
ประชาสัมพันธ์เพ่ือ
สร้างความรอบรู้
ด้านสุขภาพแก่
ประชาชน (รพช.
ร้อยละ 60) 
2.มีการส่งข่าวสาร
เชิงบวกของสถาน
บริการ “1 สถาน
บริการ 1 ข่าวดี 1 
สัปดาห์” 
3.สถานบริการมี
การประเมินผลการ
รับรู้ข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์ 
 
 

1. รพช. มีพ้ืนที่หรือ
จุดเผยแพร่สื่อ
ประชาสัมพันธ์เพ่ือ
สร้างความรอบรู้
ด้านสุขภาพแก่
ประชาชน (รพช.
ร้อยละ 80) 
2.มีการส่งข่าวสาร
เชิงบวกของสถาน
บริการ “1 สถาน
บริการ 1 ข่าวดี 1 
สัปดาห์” 
3.สถานบริการมี
การประเมินการ
รับรู้ข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์ 
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5. สถานบริการมี
การประเมินผลการ
รับรู้ข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์ 
 

 
 
 

 
วิธีการประเมินผล   
เอกสารสนับสนุน  
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน Baseline 

data 
หน่วยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 
11 แห่ง      

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

นางอรสา   เหล่าเจริญสุข 
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 

หน่วยงานประมวลผล 
และจัดทำข้อมูล 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

คะแนนเต็ม คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
วิธีการให้คะแนน หลักเกณฑ์การให้คะแนน...ประเมิน ดังนี้.................. 

ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน 5 หน่วยต่อ……1…..คะแนน 
1 กิจกรรม เท่ากับ 1 คะแนน 
2 กิจกรรม เท่ากับ 2 คะแนน 
3 กิจกรรม เท่ากับ 3 คะแนน 
4 กิจกรรม เท่ากับ 4 คะแนน 
5 กิจกรม เท่ากับ 5 คะแนน 

 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ชื่อ – สกุล : นางอรสา เหล่าเจริญสุข โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ..........  
โทรศัพท์มือถือ :   08 1095 7811 E-mail : 

..sahealth@hotmail.com................   
ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

ชื่อ – สกุล : นางอรสา เหล่าเจริญสุข โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ..........  
โทรศัพท์มือถือ :   08 1095 7811 E-mail : 

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

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

 


