
แนวทางการประเมินผลต าบลสุขภาวะ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง



KPI : ร้อยละของต าบลที่ผ่านเกณฑ์
ต าบลสุขภาวะ

ผ่านต าบลสุขภาวะระดับพื้นฐานขึ้นไป ร้อยละ 90, ระดับดี/ดีมาก ร้อยละ 50

o ปี 2561 ด าเนินการใน 65 ต าบล ผ่านระดับพื้นฐานขึ้นไป 3 ต าบล (ร้อยละ 4.62) ผ่านระดับดี 1 ต าบล (ร้อยละ 1.54) ไม่มีต าบลผ่านระดับดีมาก
o ปี 2562 ด าเนินการใน 65 ต าบล ผ่านระดับพื้นฐานขึ้นไป 35 ต าบล (ร้อยละ 53.85) ผ่านระดับดี 1 ต าบล (ร้อยละ 1.54) ไม่มีต าบลผ่านระดับดีมาก
o ปี 2563 ด าเนินการใน 65 ต าบล ผ่านระดับพื้นฐานขึ้นไป 47 ต าบล (ร้อยละ 72.31) ผ่านระดับดีขึ้นไป 16 ต ำบล (รอ้ยละ 24.62) ผ่ำนเกณฑร์ะดบัดีมำก 1 ต ำบล (รอ้ยละ 1.54)

1. ต าบลผ่านเกณฑ์ต าบลส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย
2. ต าบลผ่านเกณฑ์ต าบลอนามัยเจริญพันธ์
3. ต าบลผ่านเกณฑ์ต าบลแพทย์แผนไทย
4. ต าบลผ่านเกณฑ์การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

เป้าหมาย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตัดยอด 31 ส.ค. 64) 

สถานการณ์ :

ยุทธศาสตร์ / มาตรการ / กิจกรรมหลัก : พัฒนาต าบลสุขภาวะ (ด้านสุขภาพ) จ านวน 10 ประเด็น

ระดับความส าเร็จ :

ไตรมาส 1

o จัดท าเกณฑ์การประเมิน 
o ชี้แจงเกณฑ์แก่หน่วยงานในสังกัด
o จัดท าระบบประเมินผล

ต าบลผ่านเกณฑ์ต าบลสุขภาวะ
o ระดับพื้นฐานขึ้นไป ร้อยละ 20
o ระดับดี/ดีมาก ร้อยละ 10

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต าบลผ่านเกณฑ์ต าบลสุขภาวะ
o ระดับพื้นฐานขึ้นไป ร้อยละ 50
o ระดับดี/ดีมาก ร้อยละ 30

ต าบลผ่านเกณฑ์ต าบลสุขภาวะ
o ระดับพื้นฐานขึ้นไป ร้อยละ 90
o ระดับดี/ดีมาก ร้อยละ 50

5. ต าบลผ่านเกณฑ์ต าบล GREEN and CLEAN 
6. ต าบลผ่านเกณฑ์ต าบลคุ้มครองผู้บริโภค
7. ต าบลผ่านเกณฑ์ต าบลควบคุมโรคเข้มแข็ง
8. ต าบลผ่านเกณฑ์ผู้ป่วย DM และ HT ท่ีควบคุมได้

9. ต าบลมีการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 
(Long Term Care) ผ่านเกณฑ์

10. ต าบลมี รพ.สต. ผ่านเกณฑ์คุณภาพ รพ.สต. ติดดาว 
ระดับ 5 ดาว



เกณฑ์การประเมินต าบลสุขภาวะ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตัดยอด 31 ส.ค. 2564)
ล า
ดับ

เกณฑ์การประเมิน ระดับการประเมิน กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ

แหล่ง
ข้อมูลพื้นฐาน ดี ดีมาก

1 ต าบลผ่านเกณฑ์ต าบลส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย ผ่าน 4 ข้อ
(ไม่เรียง 
ล าดับ)

ผ่าน 6 ข้อ
(ไมเ่รยีง 
ล  ำดบั)

ผ่าน 8 ข้อ
(ไมเ่รยีง 
ล  ำดบั)

1.1 ร้อยละของเด็กอายุ 0-2 ปี ได้รับฟลูออไรด์วานิช ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 65
(เง่ือนไขความครอบคลุมการตรวจโดยทันตบุคลากร ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50)

ทันตสาธารณสุข HDC

1.2 ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ไดร้ับการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 ส่งเสริมสุขภาพ HDC
1.3 ระดับความส าเร็จในการคัดกรองพัฒนาการเด็ก (ประเมิน 4 ข้อย่อย)

1.3.1 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 ส่งเสริมสุขภาพ HDC
1.3.2 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ และพบสงสัย

พัฒนาการล่าช้า ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20
ส่งเสริมสุขภาพ HDC

1.3.3 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ และพบสงสัย
พัฒนาการล่าช้า ได้รับการติดตาม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90

ส่งเสริมสุขภาพ HDC

1.3.4 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ และพบสงสัย
พัฒนาการล่าช้าได้รับการติดตามกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I 
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70

ส่งเสริมสุขภาพ HDC

1.4 ร้อยละของสตรีอายุ 30 - 60 ปี ได้รับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 
(สะสมตั้งแต่ปีงบประมาณ 2563) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40

โรคไม่ติดต่อ HDC

1.5 ร้อยละของสตรีอายุ 30 - 70 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม โดย จนท. 
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

โรคไม่ติดต่อ HDC

เด็ก 0-5 ปี ประเมินตามช่วงอายุ
ที่ก าหนด 9, 18, 30, 42, 60 เดือน



เกณฑ์การประเมินต าบลสุขภาวะ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตัดยอด 31 ส.ค. 2564)
ล า
ดับ

เกณฑ์การประเมิน ระดับการประเมิน กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ

แหล่ง
ข้อมูลพื้นฐาน ดี ดีมาก

2 ต าบลผ่านเกณฑ์ต าบลอนามัยเจริญพันธ์ ได้คะแนน
ร้อยละ 60 - 69 

ได้คะแนน
ร้อยละ 70 - 79 

ได้คะแนน
ร้อยละ 80 ขึ้นไป

ส่งเสริม
สุขภาพ

แบบ
ประเมิน

3 ต าบลผ่านเกณฑ์ต าบลแพทย์แผนไทย
3.1 ผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและ

การแพทย์ทางเลือกตามเกณฑ์

ต าบลที่มี รพท./รพช. แพทย์แผน
ไทย

HDC
ร้อยละ 12 - <14 ร้อยละ 14 - <16 ร้อยละ 16 ขึ้นไป

ต าบลที่ไม่มี รพท./รพช.
ร้อยละ 30 - <40 ร้อยละ 40 - <50 ร้อยละ 50 ขึ้นไป

4 ต าบลผ่านเกณฑ์การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน มีแผนพัฒนา/รายงาน
การประชุมบูรณาการ

ร่วมระหว่าง
สาธารณสุขกับ

ท้องถิ่น

มี MOU กับต าบล
ที่มีหน่วย FR

มีหน่วย FR ควบคุมโรค
ไม่ติดต่อ

แบบ
ประเมิน

5 ต าบลผ่านเกณฑ์ต าบล GREEN and CLEAN 
5.1 ส้วมสาธารณผ่านเกณฑ์ HAS (5 คะแนน) 
5.2 แผงลอยจ าหน่ายอาหาร ได้มาตรฐาน CFGT (5 คะแนน)

6-7 คะแนน 8-9 คะแนน 10 คะแนน อนามัย
สิ่งแวดล้อม

รายงาน
กิจกรรม



เกณฑ์การประเมินต าบลสุขภาวะ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตัดยอด 31 ส.ค. 2564)
ล า
ดับ

เกณฑ์การประเมิน ระดับการประเมิน กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ

แหล่ง
ข้อมูลพื้นฐาน ดี ดีมาก

6 ต าบลผ่านเกณฑ์ต าบลคุ้มครองผู้บริโภค
6.1 ร้อยละของร้านช าคุณภาพ

ตรวจ ร้อยละ 80
และ ผ่านคุณภาพ 
ร้อยละ 80 - <90

ตรวจ ร้อยละ 90
และ ผ่านคุณภาพ 
ร้อยละ 90 - <95

ตรวจ ร้อยละ 95
และ ผ่านคุณภาพ 
ร้อยละ 95 ขึ้นไป

คุ้มครอง
ผู้บริโภค

รายงาน
กิจกรรม

7 ต าบลผ่านเกณฑ์ต าบลควบคุมโรคเข้มแข็ง ได้คะแนน
ร้อยละ 70 - <80

ได้คะแนน
ร้อยละ 80 - <90

ได้คะแนน
ร้อยละ 90 ขึ้นไป

ควบคุม
โรคติดต่อ

แบบ
ประเมิน

8 ต าบลผ่านเกณฑ์ผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความ
ดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้

ผ่านเกณฑ์ตามเงื่อนไข ทั้งข้อ 8.1 และ 8.2
ควบคุมโรคไม่

ติดต่อ
HDC

8.1 ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมได้ ร้อยละ 41 - <43 ร้อยละ 43 - <45 ร้อยละ 45 ขึ้นไป
8.2 ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่

ควบคุมได้
ร้อยละ 51 - <53 ร้อยละ 53 - <55 ร้อยละ 55 ขึ้นไป



เกณฑ์การประเมินต าบลสุขภาวะ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตัดยอด 31 ส.ค. 2564)
ล า
ดับ

เกณฑ์การประเมิน ระดับการประเมิน กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ

แหล่ง
ข้อมูลพื้นฐาน ดี ดีมาก

9 ต าบลมีการส่งเสริมสุขภาพดูแล
ผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term 
Care) ผ่านเกณฑ์

ประเมินผ่าน/ไม่ผ่าน
ต้องผ่านเกณฑ์ ข้อ 1-4 ทุกข้อ
1. หน่วยบริการสาธารณสุขมีระบบการประเมินคัดกรองปัญหาสขุภาพ และมีข้อมูล

กลุ่มเป้าหมายที่จ าเป็นต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือระยะยาวในชุมชน โดยมีการประเมิน
คัดกรองครอบคลุม จ านวน 6 เรื่อง คือ
(1) คัดกรอง ADL ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
(2) คัดกรองสุขภาพช่องปาก ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60
(3) คัดกรองสมองเสื่อม AMT ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60
(4) คัดกรองซึมเศร้า 2Q ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60
(5) คัดกรองข้อเข่า ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60
(6) คัดกรองภาวะหกล้ม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60

2. มีแผนการดูแลผู้สูงอายุรายบุคคล (Care plan) กลุ่มติดบ้าน กลุ่มติดเตียง 
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย

3. มีการดูแลผู้สูงอายุ กลุ่มติดบ้าน กลุ่มติดเตียง ตามแผนการดูแลผู้สูงอายุรายบุคคล 
(Care plan) โดยผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ (Care manager) ผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care giver) 
หรืออาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ อย่างต่อเนื่อง

4. ชมรมผู้สูงอายุผ่านเกณฑ์ชมรมผู้สงูอายุคณุภาพ กรมอนามัยอย่างน้อยต าบลละ 1 ชมรม

ส่งเสริม
สุขภาพ

- HDC (ข้อ 1)
- แบบประเมิน 

(ข้อ 2,3,4)



เกณฑ์การประเมินต าบลสุขภาวะ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตัดยอด 31 ส.ค. 2564)
ล า
ดับ

เกณฑ์การประเมิน ระดับการประเมิน กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ

แหล่ง
ข้อมูลพื้นฐาน ดี ดีมาก

10 ต าบลมี รพ.สต. ผ่านเกณฑ์คุณภาพ 
รพ.สต. ติดดาว ระดับ 5 ดาว

ประเมินผ่าน/ไม่ผ่าน
ต้องผ่านเกณฑ์ทั้ง 3 ข้อ
1. รพ.สต. ทุกแห่งในต าบลผ่านเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว 

(คงสภาพ/รับรองใหม่)
2. ครู ค. สุ่มประเมินการคงสภาพ รพ.สต.ติดดาว อย่างน้อย

ต าบลละ 1 รพ.สต. และรายงานผลการประเมิน
3. รพ.สต. ทุกแห่ง ประเมินตนเองตามมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว และ

รายงานผลการประเมิน

พัฒนา
คุณภาพ

แบบประเมิน

***รายละเอียดเกณฑ์รายข้อตามนิยามตัวชี้วัดของกลุ่มงานที่รับผิดชอบ



การวัดผลต าบลสขุภาวะ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ล า
ดับ

เกณฑ์การประเมิน การวัดผลต าบลสุขภาวะ
ระดับพื้นฐาน ระดับดี ระดับดีมาก

1 ต าบลผ่านเกณฑ์ต าบลส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย ผ่านระดับพื้นฐานขึ้นไป ผ่านระดับดีขึ้นไป ผ่านระดับดีมาก
2 ต าบลผ่านเกณฑ์ต าบลอนามัยเจริญพันธ์ ผ่านระดับพื้นฐานขึ้นไป ผ่านระดับดีขึ้นไป ผ่านระดับดีมาก
3 ต าบลผ่านเกณฑ์ต าบลแพทย์แผนไทย ผ่านระดับพื้นฐานขึ้นไป ผ่านระดับดีขึ้นไป ผ่านระดับดีมาก
4 ต าบลผ่านเกณฑ์การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ผ่านระดับพื้นฐานขึ้นไป ผ่านระดับดีขึ้นไป ผ่านระดับดีมาก
5 ต าบลผ่านเกณฑ์ต าบล GREEN and CLEAN ผ่านระดับพื้นฐานขึ้นไป ผ่านระดับดีขึ้นไป ผ่านระดับดีมาก
6 ต าบลผ่านเกณฑ์ต าบลคุ้มครองผู้บริโภค ผ่านระดับพื้นฐานขึ้นไป ผ่านระดับดีขึ้นไป ผ่านระดับดีมาก
7 ต าบลผ่านเกณฑ์ต าบลควบคุมโรคเข้มแข็ง ผ่านระดับพื้นฐานขึ้นไป ผ่านระดับดีขึ้นไป ผ่านระดับดีมาก
8 ต าบลผ่านเกณฑ์ผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง

ที่ควบคุมได้
ผ่านระดับพื้นฐานขึ้นไป ผ่านระดับดีขึ้นไป ผ่านระดับดีมาก

9 ต าบลมีการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term 
Care) ผ่านเกณฑ์

ผ่านเกณฑ์

10 ต าบลมี รพ.สต. ผ่านเกณฑ์คุณภาพ รพ.สต. ติดดาว ระดับ 5 ดาว ผ่านเกณฑ์

ตัดยอดข้อมูล 31 สิงหาคม 2564



การวัดผลต าบลสขุภาวะ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เงื่อนไขการประเมิน
o เกณฑ์ข้อที่มีการประเมินเป็นรายสถานบริการ กรณีต าบลที่มีสถานบริการมากกว่า 1 แห่ง 

ต าบลจะผ่านเกณฑ์ ก็ต่อเมื่อสถานบริการในต าบลนั้นผ่านเกณฑ์ทุกสถานบริการ 
(ความครอบคลุมคิดตามพื้นที่เขตรับผิดชอบของสถานบริการ)

o การประเมินต าบลควบคุมโรคเข้มแข็ง กรณีต าบลที่มีสถานบริการมากกว่า 1 แห่ง 
ผลการประเมินใช้คะแนนของสถานบริการที่ได้คะแนนต่ าสุด

o การประเมินต าบลผ่านเกณฑ์ผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้ จะต้องผ่าน
เกณฑ์ตามระดับการประเมินทั้ง ในประเด็นย่อย ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมได้ และ
ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้ ทั้งสองประเด็น

o ประเมินโดยผู้รับผิดชอบงานระดับจังหวัด และส่งกลับข้อมูลให้ คปสอ. ตรวจสอบและรับรอง



เป้าหมายการพัฒนาต าบลสขุภาวะ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพทัลุง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565

- ผ่านระดับพื้นฐานขึ้นไป 
ร้อยละ 60
- ผ่านระดับดี 1 ต าบล/

อ าเภอ
- ผ่านระดับดีมาก 

1 ต าบล/อ าเภอ

- ผ่านระดับพื้นฐานขึ้นไป 
ร้อยละ 70
- ผ่านระดับดี/ดีมาก 

ร้อยละ 30

- ผ่านระดับพื้นฐานขึ้นไป 
ร้อยละ 80
- ผ่านระดับดี/ดีมาก 

ร้อยละ 40

- ผ่านระดับพื้นฐานขึ้นไป 
ร้อยละ 90
- ผ่านระดับดี/ดีมาก 

ร้อยละ 50

- ผ่านระดับพื้นฐาน
ขึ้นไป ร้อยละ 100

- ผ่านระดับดี/ดีมาก 
ร้อยละ 60



เกณฑ์การให้คะแนนต าบลสุขภาวะ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

o ประเมินการผ่านเกณฑ์ต าบลสุขภาวะ (30 คะแนน)
▪ ต าบลผ่านระดับพื้นฐานขึ้นไป = 20 คะแนน

สูตรค านวณคะแนน  ต าบลผ่านระดับพื้นฐานขึ้นไป x 20
ต าบลทั้งหมด

▪ ต าบลผ่านระดับดี/ดีมาก ร้อยละ 50 = 10 คะแนน
(ช่วงการปรับคะแนน +/- 10 % ต่อ 2 คะแนน)

o ประเมินตัวชี้วัดย่อยรายตัว (10 คะแนน)
▪ ประเมินระดับ คปสอ.
▪ ตัวชี้วัดละ 5 คะแนน ให้คะแนนตามนิยามตัวชี้วัด
▪ ปรับเป็นคะแนนเต็ม 10 คะแนน

ร้อยละ คะแนน
0 – < 10 2 คะแนน
10 – < 20 4 คะแนน
20 – < 30 6 คะแนน
30 – < 40 8 คะแนน
40 – > 50 10 คะแนน คะแนนรวม 40 คะแนน


