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ค ำน ำ 
 

ด้วยกระทรวงสาธารณสุขและนโยบายนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ได้จัด 
ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (KPIs) ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ของส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดมหาสารคาม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕62 จ านวน 1 ครั้ง/ปี เพื่อเป็นการการติดตามผลงาน การแปลง
แผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอและระดับกลุ่มงาน โดยมีเครื่องมือคือ คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ปีงบประมาณ ๒๕62 
ซึ่งได้จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางและรายละเอียดในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดมหาสารคาม  
   คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ของส านักงาน 
สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ประจ าปี 2562 จะช่วยให้อ าเภอได้เตรียมความพร้อมในการรับการประเมิน
ตามตัวชี้วัด และเป็นการเตรียมความพร้อมของผู้ประเมินระดับจังหวัด ให้การประเมินผลเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่งสอดคล้องกับการบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และคู่มือนี้ฉบับนี้ ส าเร็จได้ด้วยความร่วมมือของคณะผู้บริหารระดับสูง
และคณะผู้ประเมินผลการปฏิบัติราชการของจังหวัดมหาสารคาม ที่รับผิดชอบตัวชี้วัดทุกท่าน คณะ 
อนุกรรมการ ในระดับจังหวัดที่ได้ตรวจสอบและเสนอแนะในการท ารายละเอียดการวัด (Template) คณะ
ผู้จัดท าหวังว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานทุกระดับในการน าไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินงาน
ต่อไป 
 

  คณะท างาน 
                    1  พฤษภาคม ๒๕62 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานนิเทศงานและประเมินผล  
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม 

โทรศัพท์ ๐ ๔๓๗๗ ๗๙๗๒ ตอ่ ๓๑3 โทรสาร ๐ ๔๓๗๗ ๗๙๗๐ 
โทรศัพท์ ๐ ๔๓๗๗ ๗๘๑๑ โทรสาร ๐ ๔๓๗๗ ๗๘๑๑ 
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ที่ปรึกษำ 
 

คณะที่ปรึกษำ 
 

๑. นายภาคี ทรัพย์พิพัฒน์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม           
๒. นายหัสชา เนือยทอง  นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)    
3. นายพรสิทธิ์ ทวยนันท์  นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)  

 4. นางรุ่งทิพย์ มั่นคง  นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ) 
5. นายวัฒนะ ศรีวัฒนา  ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข) 
6. นางวัฒนา นันทะแสน  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ) 
7. นายบุญถม ปาปะแพ  เภสัชกรช านาญการพิเศษ (ด้านเภสัชสาธารณสุข) 

 8. นายวิทวัส ละอองทอง  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
9. นายสงัด เชื้อลิ้นฟ้า  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข    

 10. นายฤทธิรงค์ เรืองฤทธิ์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ    
11. นายกฤษฎ์ โพธิ์ศรี  หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
12. นางวันเพ็ญ ตันสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ  

 13. นางแฉล้ม รัตนพันธุ์  หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข  
14. นางโศภิตา จิตรวิกรานต์ หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 

 15. นางพชรวรรณ คูสกุลรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานพฒันาคุณภาพและรูปแบบบริการ   
 16. นางนวลนิตย์ บุตรดีสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข  
 17. นางสุธิดา คณะมะ  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 

18. นายประวัติ แปลงมาลย์ หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย  
19. นางเอมอร สุทธิสา  หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด

 20. นางสาวสุริยันต์ ช่อประพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
      
ผู้จัดท ำรูปเล่มเอกสำร 
  
    ๑. นายสงัด เชื้อลิ้นฟ้า  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
    ๒. นางสาวรัชนีวิภา จิตรากุล นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
    3. นางสาวศุภนาถ รัตนดาดาษ   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
 4. นางสาวสิริมาพร นาศพัฒน์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
    
ออกแบบปก 
 
    ๑. นางสาวรัชนีวิภา จิตรากุล นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
    ๒. นายสุเมธ ระโยธี  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
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สารบัญ 
 

ล าดับ เรื่อง หน้า 
   
ค าน า ก 
ที่ปรึกษา ข 
สารบัญ ค 
กรอบและหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับอ าเภอ (CUP) ปีงบประมาณ 
2562 ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม 

1 

รายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับอ าเภอ (CUP) ปีงบประมาณ  
2562 ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม 

24 

ตัวช้ีวัดที่ 1 อ ำเภอผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตที่มีคุณภำพ 25 
ตัวช้ีวัดที่ 2 ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนคลินิกหมอครอบครัวที่จัดบริกำรตำม

หลักเกณฑ์คุณภำพของคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster) 
34 

ตัวช้ีวัดที่ 3 ร้อยละคะแนนของ รพ.สต. ที่ผ่ำนเกณฑ์กำรพัฒนำคุณภำพ รพ.สต. ติดดำว 50 
ตัวช้ีวัดที่ 4 ระดับควำมส ำเร็จโรงพยำบำลที่ใช้ยำอย่ำงสมเหตุผลและมีกำรจัดกำรเชื้อดื้อยำ

ต้ำนจุลชีพ 
55 

ตัวช้ีวัดที่ 5 ควำมส ำเร็จของโครงกำรควบคุมวัณโรค ตำมโครงกำรเฉลิมพระเกียรติและพ้ืนที่
เฉพำะ 

64 

ตัวช้ีวัดที่ 6 ควำมส ำเร็จของเครือข่ำยบริกำร (CUP) ที่มีกำรบริหำรจัดกำรระบบกำรสรรหำ
และพัฒนำก ำลังคนได้ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 

78 

ตัวช้ีวัดที่ 7 ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำน Digital Transformation เพ่ือก้ำวสู่กำรเป็น 
Smart Hospital 

109 

ตัวช้ีวัดที่ 8 ควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 116 
ตัวช้ีวัดที่ 9 ร้อยละคะแนนผลกำรด ำเนินงำนพัฒนำอนำมัยสิ่งแวดล้อมได้ตำมเกณฑ์ GREEN 

& CLEAN hospital 
149 

ตัวช้ีวัดที่ 10 ควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำน Fast Track ใน 3 กลุ่มโรค (Stroke Sepsis 
Trauma) 

165 

ตัวช้ีวัดที่ 11 ร้อยละของผู้เสพ/ผู้ติดยำเสพติดที่บ ำบัดครบตำมเกณฑ์หยุดเสพต่อเนื่องและคงอยู่
ในระบบกำรบ ำบัดครบ ๑ ปี 

176 

ตัวช้ีวัดที่ 12 ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนกำรเงินกำรคลัง 183 
ตัวช้ีวัดที่ 13 ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ (PMQA) 193 
ตัวช้ีวัดที่ 14 ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนพัฒนำโรงพยำบำลมำตรฐำนผ่ำนกำร รับรอง 

HA ขั้น 3 
200 

ตัวช้ีวัดที่ 15 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCDs) 203 
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ล าดับ เรื่อง หน้า 
   

ตัวช้ีวัดที่ 16 ร้อยละของสตรีที่ได้รับกำรตรวจคัดกรองมะเร็งปำกมดลูกและมะเร็งเต้ำนม 221 
ตัวช้ีวัดที่ 17 ร้อยละคะแนนควำมส ำเร็จของอ ำเภอจัดกำรสุขภำพในกำรเฝ้ำระวังป้องกันแก้ไข

ปัญหำโรคพยำธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ ำดี 
223 

ตัวช้ีวัดที่ 18 ร้อยละของประชำกรอำยุ 15 ปีขึ้นไป บริโภคยำสูบ และได้รับกำรติดตำมบ ำบัด 231 
ตัวช้ีวัดที่ 19 ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก 238 
ภาคผนวก 246 
   แบบรายงานสรุปผลการตนเองตามตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ จังหวัดมหำสำรคำม 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕62 (SAR) 

247 

   ค ำสั่งคณะกรรมกำรกลั่นกรองตัวชี้วัดกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรอ ำเภอ (KPIs) ตำมค ำสั่ง
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดมหำสำรคำมที่ 179/2562 ลงวันที่ 3 ธันวำคม 2561 

255 

   ค ำสั่งส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดมหำสำรคำมที่ 65/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรระดับอ ำเภอของส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดมหำสำรคำม ประจ ำปี  
งบประมำณ 2562 ลงวันที่ 16 เดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2562 

258 
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กรอบและหลกัเกณฑ์ 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ (KPIs) 

ปีงบประมาณ 2562 
ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม 
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รายละเอียดตัวชี้วัด (Template)  
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ (KPIs) 

ปีงบประมาณ 2562 
ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม 
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ภาคผนวก 
 

 
 
 

 

 

 

 



๒ 

คู่มือการประเมินผลการปฏบิัติราชการระดับอ าเภอ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕62 
  

กรอบและหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับอ าเภอ (CUP)  
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕62 ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม 

งานนิเทศงานและประเมินผล 
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 

1 พฤษภาคม ๒๕62 
 

หลักการและท่ีมา 
 

ด้วยส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ได้ก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
หน่วยงานระดับอ าเภอ ในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕62 
จ านวน ๑ ครั้ง/ปี ครอบคลุมทั้ง 13 อ าเภอ ในเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม ๒๕62 เพ่ือติดตามการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานระดับอ าเภอ และน าผลจากการประเมินเป็นข้อมูลในการพัฒนางานสาธารณสุขในพ้ืนที่ ซึ่ง
ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการดังกล่าวจ าเป็นต้องมีการก าหนดตัวชี้วัดเพ่ือเป็นเครื่องมือวัดผลส าเร็จ
ในการปฏิบัติงาน โดยตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการนี้ สอดคล้องกับ 1) แผนยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) 2) ค ารับรองการปฏิบัติราชการ (PA) ปี 2562 กระทรวงสาธารณสุข       
3) ตัวชี้วัดท่ีเป็นปัญหาสาธารณสุขของจังหวัดและนโยบายของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม และ
สอดคล้องกับการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2562 และ 4) ปัญหาจากการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ ปี 2561 ท่ีมีคะแนน ไม่ผ่านเกณฑ์ รายละเอียด ดังนี้ 
 
1. แผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2562-2564 
 วิสัยทัศน์ 
  เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพที่รวมพลังสังคม เพ่ือประชาชนจังหวัดมหาสารคามสุขภาพดี 
 เป้าหมาย 
  1. ประชาชนสุขภาพดี 
  2. เจ้าหน้าที่มีความสุข 
  3. ระบบสุขภาพยั่งยืน 
 ตัวช้ีวัดหลักระดับองค์กร (Corporate KPIs) เป้าหมายในปี 2564  
  1. อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด (Life Expectancy: LE) ไม่น้อยกว่า 77 ปี 
  2. อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี (Health Adjusted Life Expectancy: HALE)                    
ไม่น้อยกว่า 67 ปี 
  3. ดัชนีความสุขของคนท างาน (Happinometer) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  
  4. ดัชนีสุขภาวะองค์กร (Happy Public Organization Index) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
  5. การเข้าถึง (Access) อัตราการเข้าถึงบริการแพทย์แผนไทย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
  6. ความครอบคลุม (Coverage) ของแพทย์และเตียง โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
สัดส่วนแพทย์ 1 คน ต่อ 3,000 ประชากร และ สัดส่วนเตียง 2.3 ต่อ 1,000 ประชากร  
  7. มีคุณภาพ (Quality) สถานบริการได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน HA ไม่น้อยกว่า            
ร้อยละ 85 
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  8. มีธรรมาภิบาล (Governance) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านการประเมิน 
ITA ไม่น้อยกว่าร้อยละ 93 
 ตัวช้ีวัดหลักระดับองค์กร (Corporate KPIs) เป้าหมายในปี 2579  
  1. อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด (Life Expectancy: LE) ไม่น้อยกว่า 85 ปี 
  2. อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี (Health Adjusted Life Expectancy: HALE)                    
ไม่น้อยกว่า 75 ปี 
  3. ดัชนีความสุขของคนท างาน (Happinometer) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70  
  4. ดัชนีสุขภาวะองค์กร (Happy Public Organization Index) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
  5. การเข้าถึง (Access) อัตราการเข้าถึงบริการแพทย์แผนไทย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 
  6. ความครอบคลุม (Coverage) ของแพทย์และเตียง โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
สัดส่วนแพทย์ 1 คน ต่อ 1,500 ประชากร และ สัดส่วนเตียง 2 ต่อ 1,000 ประชากร  
  7. มีคุณภาพ (Quality) สถานบริการได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน HA ไม่น้อยกว่า            
ร้อยละ 100 
  8. มีธรรมาภิบาล (Governance) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านการประเมิน 
ITA ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 
 จุดยืนองค์กร (ในฐานะหน่วยงานส่วนภูมิภาค) 
  บริหารจัดการหน่วยบริการและขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 
 พันธกิจ 
  1. ส่งเสริม สนับสนุนประชาชนและภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพให้มีส่วนร่วมในการจัดการ
สุขภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชน เพื่อสร้างสุขภาวะอย่างยั่งยืน  
  2. พัฒนาคุณภาพบริการและเครือข่ายบริการด้านสุขภาพ เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการที่มี
คุณภาพและได้มาตรฐาน  
  3. พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล เพ่ือให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานและมีสุขภาพดี 
  4. พัฒนาระบบบริหารจัดการสุขภาพ เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
 ยุทธศาสตร์ 4 Excellence 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Prevention 
Promotion & Protection Excellence) 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 
 เป้าหมายการพัฒนา : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภค       
เป็นเลิศ (Prevention Promotion & Protection Excellence) 
  1) ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพที่ดี 
  2) มีระบบป้องกัน ควบคุมโรค ระบบเฝ้าระวังโรคที่สามารถตอบสนองได้ทันที 
  3) มีระบบคุ้มครองผู้บริโภคท่ีมีประสิทธิภาพ 
  4) มีระบบการบริการจัดการสิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อสุขภาพของประชาชน 
  5) ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค 
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 เป้าหมายการพัฒนา : ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
  1) มีหมอครอบครัวดูแลประชาชนทุกครัวเรือน 
  2) มีระบบบริการสุขภาพที่ได้คุณภาพมาตรฐาน 
  3) มีระบบการส่งต่อที่มีประสิทธิภาพ 
  4) มีเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ทันสมัย 
  5) มีความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ในการป้องกันและรักษาโรคที่มีความส าคัญ 
 เป้าหมายการพัฒนา : ยุทธศาสตร์ที่ 3 บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) 
  1) มีแผนอัตราก าลังทีส่อดคล้องกับกรอบความต้องการอัตราก าลังคนของจังหวัด 
  2) มีการกระจายสัดส่วนบุคลากรสุขภาพให้มีความสมดุลกัน  
  3) มีการธ ารงรักษาก าลังคนด้านสุขภาพ 
 เป้าหมายการพัฒนา : ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance 
Excellence)  
  1) ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วนอย่างมีคุณภาพโดยไม่มีความ
เหลื่อมล้ าของคุณภาพบริการในแต่ละระบบ 
  2) มีการบูรณาการข้อมูลระหว่างทุกระบบหลักประกันสุขภาพ และระหว่างทุกหน่วยบริการ          
ทุกระดับเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
  3) มีการสร้างและพัฒนากลไกด้านการเงินการคลังสุขภาพ 
  4) มีระบบเทคโนโลยีดิจิตอลด้านสุขภาพ 
  5) มีการท าวิจัยและน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์และสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพ่ือน าไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาระบบสุขภาพจังหวัดอย่างเหมาะสม 
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แผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2562-2564 
 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/
โครงการ 

ตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม                 
ปี 2562-2564 

มอบหมายกลุ่มงาน        
ที่รับผิดชอบหลัก 

1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 
แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิต (ด้านสุขภาพ) ทุกกลุ่มวัย 
*1. โครงการพัฒนาและ
สร้างเสริมศักยภาพคน
ไทยกลุ่มสตรีและเด็ก
ปฐมวัย 

1) ร้อยละสถานบริการสุขภาพที่มีการคลอดมาตรฐาน 
(ร้อยละ 100) 

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 

2) อัตราการฝากครรภ์คร้ังแรกก่อน 12 สัปดาห์ ไมน่้อยกว่า 
ร้อยละ 90            

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 

3) อัตราการฝากครรภ์ครบ 5 คร้ังตามเกณฑ์ ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90            

 

4) ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับวิตามนิเสริมไอโอดีนธาตุเหล็ก
และโฟลิก (ร้อยละ 100) 

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 

5) ร้อยละของทารกแรกเกิดมีน้ าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม ไม่เกิน
ร้อยละ 5 

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 

6) อัตราทารกแรกเกิดมีภาวะขาดออกซิเจนไม่เกิน 21 ต่อพัน      
การเกิดมีชีพ 

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 

7) อัตราส่วนการตายมารดาไทย (ไม่เกิน 15 ต่อแสนประชากร) กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
8) ความส าเร็จของพัฒนาการเด็กตามเกณฑ์มาตรฐาน 
8.1) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย (ร้อยละ 95) 
8.2) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ 
(ร้อยละ 100) 
8.3) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ      
พบสงสัยลา่ชา้ (มากกว่าร้อยละ 30) 
8.4) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รบั
การติดตาม (ร้อยละ 100) 
8.5) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่มีพัฒนาการล่าช้าได้รับการ       
ส่งต่อ (ร้อยละ 100) 

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 

9) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมสว่น (ร้อยละ 63) และ
ส่วนสงูเฉลี่ย ที่อายุ 5 ป ี(ช.113/ญ.112 ซม.) 

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 

10) ระดับความส าเร็จในการปอ้งกันหญิงตั้งครรภ์และทารก        
แรกเกิดขาดสารไอโอดีน ระดับ 5  

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 

11) ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ ร้อยละ 70  กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
2. โครงการพัฒนาและ
สร้างเสริมศักยภาพคน
ไทยกลุ่มวัยเรียนและ
วัยรุ่น 
 

12) เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉลี่ยไม่ต่ ากวา่ 100 (กลุ่มเสี่ยง
ได้รับการกระตุ้นร้อยละ 60) 

กลุ่มงานควบคุมโรค     
ไม่ติดต่อสุขภาพจิตและ  
ยาเสพติด 

13) ร้อยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมส่วน (ร้อยละ 68) กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
 
 



๖ 

คู่มือการประเมินผลการปฏบิัติราชการระดับอ าเภอ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕62 
  

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/
โครงการ 

ตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม                 
ปี 2562-2564 

มอบหมายกลุ่มงาน        
ที่รับผิดชอบหลัก 

14) ร้อยละของเด็กไทยมีความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) อยู่ในเกณฑ์
ปกติขึ้นไป (ร้อยละ 80) 

กลุ่มงานควบคุมโรค      
ไม่ติดต่อสุขภาพจิตและ     
ยาเสพติด 

15) ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปีฟันดไีม่มีผ ุ(cavity free)               
(ร้อยละ 60) 

กลุ่มงานทันต
สาธารณสุข 

16) อัตราการคลอดมีชีพในหญงิอายุ 15-19 ปี (ไม่เกิน 34           
ต่อพัน) 

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 

17) ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
ระดับเพชร  

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 

18) ร้อยละของการตั้งครรภ์ซ้ าในวัยรุ่นอายุ 15-19 ป ี(ไม่เกิน           
ร้อยละ 9.0)  

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 

3. โครงการพัฒนาและ
สร้างเสริมศักยภาพคน
ไทยกลุ่มวัยท างาน 

19) ร้อยละของวัยท างานอายุ 30-44 ปี มีค่าดชันีมวลกายปกติ        
(ร้อยละ 56) 

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 

4. โครงการพัฒนาและ
สร้างเสริมศักยภาพคน
ไทยกลุ่มวัยผู้สูงอาย ุ
 

20) ร้อยละของต าบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ     
ระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผา่นเกณฑ ์(ร้อยละ 95) 

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 

21) อัตราของผู้สูงอายุทีช่่วยเหลือตนเองได้เพิ่มข้ึนหรือคงที่ 
(Healthy Ageing) 

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 

22) รพช.มีหน่วยบริการผู้สงูอายุอย่างน้อยร้อยละ 75 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
แผนงานที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ   
*5. โครงการการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดบั
อ าเภอ (พชอ.) 

23) ร้อยละของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดบัอ าเภอ 
(พชอ.) ที่มีคุณภาพ (ร้อยละ 80) 

กลุ่มงานพฒันา
ยุทธศาสตร์สาธารณสุข 

แผนงานที่ 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ   
6. โครงการพัฒนาระบบ
การตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
และภัยสุขภาพ 

24) ร้อยละของอ าเภอมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และ           
ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถปฏิบัตงิานได้จริง              
(ร้อยละ 100) 

กลุ่มงานพฒันา
ยุทธศาสตร์สาธารณสุข 

7. โครงการควบคุม
โรคติดต่อ 
 

25) ร้อยละของกลุ่มประชากรหลักที่เข้าถึงบริการป้องกันเอชไอวี
และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เชิงรุก (ร้อยละ 94) 

กลุ่มงานควบคุม
โรคติดต่อ 

26) ร้อยละของเด็กและเยาวชนอาย ุ15-24 ปี ที่มีการป้องกนั
ตนเองโดยใช้ถุงยางอนามยัเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด                
(ร้อยละ 67) 

กลุ่มงานควบคุม
โรคติดต่อ 

27) ร้อยละ ๑๐๐ ของอ าเภอที่ผ่านเกณฑโ์ครงการสัตวป์ลอดโรค
คนปลอดภัยฯ 

กลุ่มงานควบคุม
โรคติดต่อ 

28) ร้อยละของอ าเภอที่มีอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลง       
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๒ ของค่ามธัยฐานย้อนหลัง ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๕๖-
๒๕๖๐) และร้อยละ 70 ของต าบลที่สามารถควบคุมโรค
ไข้เลือดออกได้ภายใน ๒ เท่าของระยะฟักตัว (๒๘ วนั)  

กลุ่มงานควบคุม
โรคติดต่อ 
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน/
โครงการ 

ตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม                 
ปี 2562-2564 

มอบหมายกลุ่มงาน        
ที่รับผิดชอบหลัก 

8. โครงการควบคุมโรค     
ไม่ติดต่อและภัยสุขภาพ 

29) อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ าของเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี          
(ไม่เกิน 3 ต่อแสนประชากร) 

กลุ่มงานควบคุมโรค     
ไม่ติดต่อสุขภาพจิตและ  
ยาเสพติด 

30) อัตราการเสียชีวิตจากอุบัตเิหตุทางถนน (ไม่เกิน 18 ต่อแสน) กลุ่มงานควบคุมโรค     
ไม่ติดต่อสุขภาพจิตและ
ยาเสพติด 

31) อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน (ไม่เกิน           
ร้อยละ 2.16) และความดนัโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงและ
สงสัยป่วยให้วัดความดนัโลหิตสงูที่บ้าน ≥ ร้อยละ 40 

กลุ่มงานควบคุมโรค     
ไม่ติดต่อสุขภาพจิตและ
ยาเสพติด 

32) โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์การประเมินคลินิก NCD คุณภาพระดับ
ดีเด่น (ร้อยละ 100)  

กลุ่มงานควบคุมโรค        
ไม่ติดต่อสุขภาพจิตและ
ยาเสพติด 

33) ระดับความส าเร็จในการด าเนินงาน CKD clinic ใน
โรงพยาบาล  

กลุ่มงานควบคุมโรค      
ไม่ติดต่อสุขภาพจิตและ
ยาเสพติด 

**34) ร้อยละของสตรีอายุ 30-60 ปี ที่ได้รับการตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม (ไมน่้อยกว่าร้อยละ 80 ในปี 
2562) 

กลุ่มงานควบคุมโรค      
ไม่ติดต่อสุขภาพจิตและ
ยาเสพติด 

35) ปริมาณการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในประชากรอายุ 15 
ปี ขึ้นไป (ไม่เกิน 6.81 ลิตร/คน/ปี)  

กลุ่มงานควบคุมโรค     
ไม่ติดต่อสุขภาพจิตและ
ยาเสพติด 

36) ความชุกของผู้สบูบุหร่ีในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป (ไม่เกิน           
ร้อยละ 18)  

กลุ่มงานควบคุมโรค      
ไม่ติดต่อสุขภาพจิตและ
ยาเสพติด 

9. โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาความปลอดภัย
ด้านอาหาร 

37) ร้อยละของผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหารแปรรูปมีความ
ปลอดภัย (ร้อยละ 75) 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

10. โครงการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์
สุขภาพและบริการ
สุขภาพ 

38) ร้อยละของผลิตภัณฑ์และสถานประกอบการสุขภาพทีไ่ด้รบั
การตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนด (ร้อยละ 99) 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

39) ร้อยละ 100 ของสถานพยาบาล และสถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด (ร้อยละ 65) 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

40) ระดับความส าเร็จในการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมการใช้ยา
ปลอดภัยในชุมชน 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน/
โครงการ 

ตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม                 
ปี 2562-2564 

มอบหมายกลุ่มงาน        
ที่รับผิดชอบหลัก 

41) ระดับความส าเร็จของเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
ผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพระดับอ าเภอที่มีความเข้มแข็งและ
ปกป้องสิทธปิระชาชนได้ (ระดบั 5) 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

แผนงานที่ 4 : การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม   
*11. โครงการบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อม 

42) ร้อยละของโรงพยาบาลที่พฒันาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตาม
เกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital (ระดับดีมากข้ึนไปร้อยละ 40 
และระดับ ดีมาก Plus จังหวัดละ 1 แห่ง) 

กลุ่มงานอนามัย
สิ่งแวดล้อมและ         
อาชีวอนามัย 

43) โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีการควบคุมการ
จัดการมูลฝอยติดเชื้อด้วยระบบ Digital Infectious Control 

กลุ่มงานอนามัย
สิ่งแวดล้อมและ        
อาชีวอนามัย 

12. โครงการคุ้มครอง
สุขภาพประชาชนจาก
มลพิษสิ่งแวดล้อมใน
พื้นที่เสี่ยง (Hot Zone) 

44) จังหวัดที่มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงจากสิง่แวดล้อมและสุขภาพ 
(ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก) 

กลุ่มงานอนามัย
สิ่งแวดล้อมและ          
อาชีวอนามัย 

2. ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)  
แผนงานที่ 5 : การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (Primary Care Cluster)  
*13. โครงการพัฒนา
ระบบการแพทยป์ฐมภูม ิ

45) ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปิดด าเนนิการในพืน้ที่ 
(Primary Care Cluster) (ร้อยละ 36) 

กลุ่มงานพฒันาคุณภาพ
และรูปแบบบริการ 

46) ร้อยละ 85 ของอ าเภอที่มีระดับความส าเร็จในการจัดการ
แก้ไขปัญหาโรคและภัยสุขภาพส าคัญของจังหวัด ด้วยกลไก พชอ.
และหมอครอบครัว ที่เชื่อมโยงระบบบริการปฐมภูมิกับชุมชนและ
ท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ (โดยเนน้ ๔ เร่ือง ประกอบด้วย 1.MCH/
พัฒนาการและ IQ 2.OV/CCA 3.DM/HT/CKD ๔.CVD Risk)  

กลุ่มงานพฒันาคุณภาพ
และรูปแบบบริการ 

47) ร้อยละ 90 ของต าบลที่จดัการสุขภาพแบบบูรณาการ ผ่าน
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด (โดยเนน้ ๔ เร่ือง ประกอบด้วย 1.MCH/
พัฒนาการและ IQ 2.OV/CCA 3.DM/HT/CKD ๔.CVD Risk) 

กลุ่มงานพฒันาคุณภาพ
และรูปแบบบริการ 

48) ร้อยละ อปท.จัดบริการสุขภาพ และสนับสนนุการด าเนินงาน         
ปฐมภูมิและชุมชนตามเกณฑ ์

จัดบริการสุขภาพและสนับสนุนการด าเนินงานปฐมภูมิและชุมชน 
จ านวน 4 ด้าน คือ (1) ด้านการจดับริการสรา้งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค 
ฟื้นฟูสมรรถภาพและรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก ผ่านกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิน่หรือพ้ืนท่ี (ร้อยละ 100) (2) ดา้น
การคุ้มครองผู้บรโิภค(ร้อยละ 100) (3) ด้านบริการด้านแพทย์ฉุกเฉิน 
(ร้อยละ 80)  (4) ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (ร้อยละ 100) 

กลุ่มงานประกันสุขภาพ 

49) ร้อยละของ รพ.สต./ศสม. ที่ให้บริการสุขภาพช่องปากที่มี
คุณภาพ (≥ ร้อยละ 60 ) และอัตราการใช้บริการสุขภาพช่องปาก
ของประชาชนในพื้นที่รบัผิดชอบอ าเภอ (ร้อยละ 35) 
 
 

กลุ่มงานทันต
สาธารณสุข 
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน/
โครงการ 

ตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม                 
ปี 2562-2564 

มอบหมายกลุ่มงาน        
ที่รับผิดชอบหลัก 

แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)   
**14. โครงการพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ 
สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 

50) ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดนัโลหิตสูงที่
ควบคุมได้ (DM ≥ร้อยละ 40/HT ≥ ร้อยละ 50) 

กลุ่มงานควบคุมโรค        
ไม่ติดต่อสุขภาพจิตและ
ยาเสพติด 

51) ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานความดันโลหิตสูงที่ขึน้ทะเบยีน
ได้รับการประเมนิโอกาสเสี่ยงตอ่โรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD 
Risk)  (≥ร้อยละ 90) 

กลุ่มงานควบคุมโรค      
ไม่ติดต่อสุขภาพจิตและ
ยาเสพติด 

52)  อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (ไม่เกินร้อยละ 7) กลุ่มงานพฒันาคุณภาพ
และรูปแบบบริการ 

*15. โครงการป้องกัน
และควบคุมการดื้อยา
ต้านจลุชีพและการใช้ยา
อย่างสมเหตุสมผล 

53) ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) (RDU            
ขั้นที่ 1 มากกว่าร้อยละ ๙๕/ขัน้ที่ 2 มากกว่าร้อยละ 20) และ
ร้อยละของโรงพยาบาลมีระบบจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่าง
บูรณาการ (AMR) (ระดับ Intermediate มากกว่าร้อยละ 20) 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

16. โครงการพัฒนา
ศูนย์ความเปน็เลิศทาง
การแพทย์ 

54) ร้อยละการส่งต่อผู้ปว่ยนอกเขตสุขภาพลดลง (ลดลง               
ร้อยละ 10) 
 

กลุ่มงานพฒันาคุณภาพ
และรูปแบบบริการ 

17. โครงการพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ 
สาขาทารกแรกเกิด 

55) อัตราตายทารกแรกเกิด (<2.5 ต่อพัน) กลุ่มงานพฒันาคุณภาพ
และรูปแบบบริการ 

18. โครงการพัฒนา
ระบบการดูแลแบบ 
ประคับประคอง  
(Palliative Care) และ
การดูแลผู้ป่วยกึ่ง
เฉียบพลัน 

56) ร้อยละของโรงพยาบาลที่มกีารดูแลแบบประคับประคอง 
(Palliative Care) ตามเกณฑ์ 
 

กลุ่มงานพฒันาคุณภาพ
และรูปแบบบริการ 

19. โครงการพัฒนา
ระบบบริการการแพทย์
แผนไทย 

57) ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รบับริการการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก (ร้อยละ 30) 

กลุ่มงานแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก 

20. โครงการพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ 
สาขาสุขภาพจิตและ       
จิตเวช 

58) ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต             
(ร้อยละ 70) 

กลุ่มงานควบคุมโรค        
ไม่ติดต่อสุขภาพจิตและ
ยาเสพติด 

59) อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ (≤ 6.0 ต่อแสน ปชก.) กลุ่มงานควบคุมโรค       
ไม่ติดต่อสุขภาพจิตและ
ยาเสพติด 

21. โครงการพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ 5 
สาขาหลัก (สตูินารีเวช 
ศัลยกรรม อายุรกรรม  

60) อัตราการเสียชีวิตจากภาวะการติดเชื้อในกระแสเลือดแบบ
รุนแรงของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลชนดิ 
community acquired sepsis น้อยกว่าร้อยละ 24 ในกลุ่มผูป้่วย 
[รวมผู้ป่วยที่ขอไปเสียชีวิตทีบ่้าน และไม่นบัรวมผู้ป่วย palliative 

กลุ่มงานพฒันาคุณภาพ
และรูปแบบบริการ 



๑๐ 

คู่มือการประเมินผลการปฏบิัติราชการระดับอ าเภอ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕62 
  

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/
โครงการ 

ตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม                 
ปี 2562-2564 

มอบหมายกลุ่มงาน        
ที่รับผิดชอบหลัก 

กุมารเวชกรรม และ          
ออร์โธปิดิกส์) 

(รหัส Z 51.5)] และน้อยกว่ารอ้ยละ 48 ในกลุ่มผู้ปว่ย hospital-
acquired sepsis 
61) ร้อยละของโรงพยาบาลที่มทีีม Capture the fracture 
  (1) ร้อยละของผู้ป่วย Capture the fracture ที่มีภาวะ
กระดูกหักซ้ า (Refracture) (< ร้อยละ 20) 
  (2) ร้อยละของผู้ป่วย Capture the fracture ที่ได้รับการผ่าตัด
ภายใน 72 ชั่วโมง หลังจากได้รบัการรักษาในโรงพยาบาล (Early 
surgery) (>ร้อยละ 50) 

กลุ่มงานพฒันาคุณภาพ
และรูปแบบบริการ 

22. โครงการพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ 
สาขาโรคหัวใจ 

62) ร้อยละโรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ F2 ขึ้นไปสามารถให้ยาละลาย
ลิ่มเลือด (Fibrinolytic drug) ในผู้ป่วย STEMI ได ้(ร้อยละ 100) 

กลุ่มงานพฒันาคุณภาพ
และรูปแบบบริการ 

63) อัตราตายจากโรคหลอดเลอืดหัวใจ (24 ต่อแสน ปชก.) กลุ่มงานพฒันาคุณภาพ
และรูปแบบบริการ 

23. โครงการพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ 
สาขาโรคมะเร็ง 
 

64) ร้อยละผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรกได้รับการรักษาภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด (ร้อยละ 82) 

กลุ่มงานพฒันาคุณภาพ
และรูปแบบบริการ 

65) อัตราตายจากโรคมะเร็งตบั (23.7 ต่อแสน ปชก.) กลุ่มงานพฒันาคุณภาพ
และรูปแบบบริการ 

66) อัตราตายจากมะเร็งปอด (19 ต่อแสน ปชก.) กลุ่มงานพฒันาคุณภาพ
และรูปแบบบริการ 

**24. โครงการพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ 
สาขาโรคไต 

67) ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มอีัตราการลดลงของ eGFR<4 
ml/min/1.73m2/yr (ร้อยละ 69) 

กลุ่มงานควบคุมโรค      
ไม่ติดต่อสุขภาพจิตและ
ยาเสพติด 

25. โครงการพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ 
สาขาจักษุวทิยา 

68) ร้อยละผู้ป่วยตาบอดจากตอ้กระจก (Blinding Cataract) 
ได้รับการผา่ตัดภายใน 30 วัน (ร้อยละ 85) 

กลุ่มงานพฒันาคุณภาพ
และรูปแบบบริการ 

26. โครงการพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ 
สาขาปลูกถ่ายอวัยวะ 

69) อัตราส่วนของจ านวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมอง
ตาย ต่อจ านวนผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล (1.0 ต่อ 100) 

กลุ่มงานพฒันาคุณภาพ
และรูปแบบบริการ 

*27. โครงการพัฒนา
ระบบบริการบ าบัดรักษา
ผู้ป่วยยาเสพติด 

70) ร้อยละผู้ติดยาเสพติด ที่บ าบัดครบตามเกณฑ์ที่ก าหนดและ
ได้รับการติดตามดูแลต่อเนื่อง 1 ปี (Retention Rate 1 year) 

กลุ่มงานควบคุมโรค      
ไม่ติดต่อสุขภาพจิตและ
ยาเสพติด 

71) ร้อยละของผู้ใช้และผู้เสพทีบ่ าบดัครบตามเกณฑ์ที่ก าหนดของ         
แต่ละระบบหยุดเสพต่อเนื่องหลงัจ าหน่ายจากการบ าบดั 3 เดือน           
(3 month remission rate) 

กลุ่มงานควบคุมโรค       
ไม่ติดต่อสุขภาพจิตและ
ยาเสพติด 

28. โครงการพัฒนา
ระบบบริการดูแลระยะ
กลาง (Intermediate 
Care) 
 

72) ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ M และ F ในจังหวัดที่ให้การ
บริบาลฟื้นสภาพระยะกลาง แบบผู้ป่วยใน (intermediate 
bed/ward) (ร้อยละ 50) 

กลุ่มงานพฒันาคุณภาพ
และรูปแบบบริการ 



๑๑ 

คู่มือการประเมินผลการปฏบิัติราชการระดับอ าเภอ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕62 
  

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/
โครงการ 

ตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม                 
ปี 2562-2564 

มอบหมายกลุ่มงาน        
ที่รับผิดชอบหลัก 

29. โครงการพัฒนา
ระบบบริการ one day 
surgery 

73) ร้อยละ 15 ของผู้ป่วยที่เข้ารับการผา่ตัดแบบ One day 
Surgery : จ านวน 12 กลุ่มโรค (เฉพาะป ี2561) และเพิ่ม
หัตถการอย่างน้อย ร้อยละ 5 ต่อปี 

กลุ่มงานพฒันาคุณภาพ
และรูปแบบบริการ 

30. โครงการพัฒนา
ระบบบริการ  
Minimally Invasive 
Surgery 

74) ร้อยละ 25 ของจ านวนผู้ปว่ยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ 
Minimally Invasive Surgery : จ านวน 2 กลุ่มโรค (เฉพาะป ี
2561) และเพิ่มหัตถการอย่างน้อยร้อยละ 5 ต่อป ี

กลุ่มงานพฒันาคุณภาพ
และรูปแบบบริการ 

แผนงานที่ 7 : การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการสง่ต่อ   

*31. โครงการพัฒนา
ระบบบริการการแพทย์
ฉุกเฉินครบวงจรและ
ระบบการสง่ต่อ 

75) อัตราการเสียชีวิตของผู้เจบ็ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 
ชั่วโมงในโรงพยาบาลระดบั F2 ขึ้นไป (ทั้งที่ ER และ Admit)       
(ร้อยละ 12) 

กลุ่มงานพฒันาคุณภาพ
และรูปแบบบริการ 

76) ร้อยละของโรงพยาบาล F2 ข้ึนไป ที่มีระบบ ECS คุณภาพ          
(ร้อยละ 70)  

กลุ่มงานควบคุมโรค      
ไม่ติดต่อสุขภาพจิตและ
ยาเสพติด 

77) อัตราตายของผู้ป่วยฉุกเฉิน (triagel level 1) ภายใน 24 ชม.        
ใน โรงพยาบาล A, S, M1  

กลุ่มงานพฒันาคุณภาพ
และรูปแบบบริการ 

แผนงานที่ 8 : การพัฒนาตามโครงการเฉลิมพระเกียรติและพื้นที่เฉพาะ   
32. โครงการเฉลิม       
พระเกียรติ 

*78) อัตราความส าเร็จการรักษาผูป้่วยวัณโรคปอดรายใหม่           
(ร้อยละ 85) 

กลุ่มงานควบคุม
โรคติดต่อ 

*79) ร้อยละความครอบคลุมการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และ
กลับเป็นซ้ า (TB Treatment Coverage) ≥ ร้อยละ90 ของค่า
คาดประมาณจ านวนผู้ป่วยวัณโรค (172/แสนประชากร) 

กลุ่มงานควบคุม
โรคติดต่อ 

**80) ร้อยละของต าบลจัดการสุขภาพในการเฝ้าระวังป้องกันแก้ไข
ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตบัและมะเร็งท่อน้ าดี (ร้อยละ 80) 

กลุ่มงานควบคุม
โรคติดต่อ 

81) ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานโครงการ TO BE 
NUMBER ONE (ระดับ 5)  

กลุ่มงานควบคุมโรค      
ไม่ติดต่อสุขภาพจิตและ
ยาเสพติด 

แผนงานที่ 9 : อุตสาหกรรมทางการแพทย์    
33. โครงการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
และการแพทย ์

82) ระดับความส าเร็จของการพัฒนาเมืองสมุนไพร ระดับ 5 กลุ่มงานการแพทย์      
แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก 

3. ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลศิ (People Excellence)  
แผนงานที่ 10 : การพัฒนาระบบบริหารจดัการก าลังคนด้านสุขภาพ   
34. โครงการผลิตและ
พัฒนาก าลังคนด้าน
สุขภาพสู่ความเป็นมือ
อาชีพ 

83) ระดับความส าเร็จของจังหวัดที่มีการบริหารจัดการระบบการ
ผลิต และพัฒนาก าลังคนผ่านเกณฑ์ระดับ 4 ทั้ง 5 องค์ประกอบ 

กลุ่มงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

84) ร้อยละของบุคลากรที่ได้รบัการพัฒนาตามเกณฑ์ที่ก าหนด           
(ร้อยละ ๘๕) 

กลุ่มงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 



๑๒ 

คู่มือการประเมินผลการปฏบิัติราชการระดับอ าเภอ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕62 
  

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/
โครงการ 

ตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม                 
ปี 2562-2564 

มอบหมายกลุ่มงาน        
ที่รับผิดชอบหลัก 

*35. โครงการ Happy 
MOPH กระทรวง
สาธารณสุข กระทรวง
แห่งความสุข 

85) ร้อยละของหน่วยงานที่มีการน าดชันีความสุขของคนท างาน 
(Happinometer) ไปใช ้(ร้อยละ ๙0) 

กลุ่มงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

86) ร้อยละของหน่วยงานสาธารณสุขที่มีบุคลากรสาธารณสุข
เพียงพอ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗0) 

กลุ่มงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

87) จ านวนหน่วยงานที่เป็นองค์กรแห่งความสุขจังหวัดละ ๑ แห่ง กลุ่มงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

36. โครงการพัฒนา
เครือข่ายก าลังคนด้าน
สุขภาพ 

88) ร้อยละของครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองได้
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด (ร้อยละ 70) 

กลุ่มงานพฒันาคุณภาพ
และรูปแบบบริการ 
 

89) อาสาสมัครประจ าครอบครัว (อสค.) มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ
และเป็นแกนน าในการดูแลสุขภาพครอบครัว (ร้อยละ 70) 

กลุ่มงานพฒันาคุณภาพ
และรูปแบบบริการ 

4. ยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)  
แผนงานที่ 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ  
37. โครงการประเมิน
คุณธรรม ความโปร่งใส 
และบริหารความเสี่ยง 

90) ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์
การประเมิน ITA (ร้อยละ 90) 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

91) ร้อยละ 30 ของการจัดซื้อร่วมของยาเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา วสัดุ
วิทยาศาสตร์ และวสัดุ ทนัตกรรม 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

92) ร้อยละ 20 ของหน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุขผ่าน
เกณฑ์การประเมินระบบการควบคุมภายใน 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

93) ร้อยละของเร่ืองร้องเรียนร้องทุกข์ได้รับการด าเนนิการภายใน
เวลาที่ก าหนด (๔๕ วัน) (ร้อยละ ๙๐) 

กลุ่มงานนิติการ 

*38. โครงการพัฒนา
องค์กรคุณภาพ 

94) ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐของส่วนราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข (สสจ./สสอ.ร้อยละ 100) 

กลุ่มงานพฒันา
ยุทธศาสตร์สาธารณสุข 

95) ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพ
มาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 (รพท./รพช.ร้อยละ 100)  

กลุ่มงานพฒันาคุณภาพ
และรูปแบบบริการ 

96) ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.        
ติดดาว (ระดับ 5 ดาว ร้อยละ ๗๕) 

กลุ่มงานพฒันาคุณภาพ
และรูปแบบบริการ 

แผนงานที่ 12 : การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ   
39. โครงการพัฒนา
ระบบข้อมูลข่าวสาร
เทคโนโลยสีุขภาพ
แห่งชาติ (NHIS) 

97) ข้อมูลการตายที่ไม่ทราบสาเหตุของจังหวัด น้อยกว่า 
ร้อยละ 40 

กลุ่มงานพฒันา
ยุทธศาสตร์สาธารณสุข 

98) ข้อมูลบริการสุขภาพ : คุณภาพเวชระเบียนและการ
วินิจฉัยโรคผูป้่วยนอกมีความถูกต้องครบถ้วน มากกว่าร้อยละ 80 

กลุ่มงานพฒันา
ยุทธศาสตร์สาธารณสุข 

40. โครงการพัฒนา
สุขภาพด้วยเศรษฐกิจ
ดิจิทัล (Digital 
Economy) 

99) ร้อยละของหน่วยบริการระดับทุติยภูมิและตติยภูมสิามารถ
แลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพได ้(Health Information Exchange 
(HIE)) (ร้อยละ 60) 
 

กลุ่มงานพฒันา
ยุทธศาสตร์สาธารณสุข 



๑๓ 

คู่มือการประเมินผลการปฏบิัติราชการระดับอ าเภอ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕62 
  

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/
โครงการ 

ตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม                 
ปี 2562-2564 

มอบหมายกลุ่มงาน        
ที่รับผิดชอบหลัก 

100) ร้อยละของประชาชนเข้าถึงข้อมูลสุขภาพตนเองได้ 
(Personal Health Record) (ร้อยละ 5) 

กลุ่มงานพฒันา
ยุทธศาสตร์สาธารณสุข 

*41. โครงการ Smart 
Hospital 

101) จังหวัดมีการด าเนินการ Digital Transformation ตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 

กลุ่มงานพฒันา
ยุทธศาสตร์สาธารณสุข 

 102) มีการใช้ Application ส าหรับ PCC ใน PCC ทุกแห่ง 
 

กลุ่มงานพฒันา
ยุทธศาสตร์สาธารณสุข 

 103) รพท./รพช. มีระบบ electronic Queue ทุกแห่ง กลุ่มงานพฒันา
ยุทธศาสตร์สาธารณสุข 

แผนงานที่ 13 : การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ   
*42. โครงการบริหาร
จัด การด้านการเงิน        
การคลัง 

104) ไม่มีหน่วยบริการประสบภาวะวิกฤตทางการเงินระดบั 5    
ขึ้นไป 

กลุ่มงานประกันสุขภาพ 

105) คุณภาพระบบบัญชีของหน่วยบริการ (ร้อยละ 85) กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
แผนงานที่ 14 : การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ   
43. โครงการพัฒนา
งานวิจยั/นวตักรรม 
ผลิตภัณฑส์ุขภาพและ
เทคโนโลยทีางการแพทย ์

106) ร้อยละผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพที่ให้หน่วยงานตา่งๆ
น าไปใชป้ระโยชน ์(ร้อยละ 40) 

กลุ่มงานพฒันา
ยุทธศาสตร์สาธารณสุข 

107) ร้อยละของงบประมาณดา้นการวิจัยและพฒันา ไมน่้อยกว่า        
ร้อยละ 1.5 ของงบประมาณทั้งหมด 

กลุ่มงานพฒันา
ยุทธศาสตร์สาธารณสุข 

108) จ านวนนวัตกรรมที่คิดคน้ใหม่ เทคโนโลยสีุขภาพหรือพัฒนา    
ต่อยอดการให้บริการด้านสุขภาพ (CUP ละ 5 เร่ือง) 

กลุ่มงานพฒันา
ยุทธศาสตร์สาธารณสุข 

109) จ านวนงานวิจัยสมุนไพร/งานวิจัยการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือกที่น ามาใช้จริงทางการแพทย์หรือการตลาด          
(CUP ละ 5 เร่ือง) 

กลุ่มงานการแพทย์      
แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก 

แผนงานที่ 15 : การปรับโครงสร้างและการพัฒนากฎหมายด้านสุขภาพ   
44. โครงการปรับ
โครงสร้างและพัฒนา
กฎหมายด้านสุขภาพ 

110) ร้อยละ ๑๐๐ ของการบังคับใช้กฎหมายที่กระทรวง
สาธารณสุขให้ความส าคัญเปน็ไปตามกฎหมาย ((1) พรบ.ควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 (2) พรบ.ควบคุมผลติภัณฑ์
ยาสูบ พ.ศ.2560 (3) พรบ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.
2559 (4) พรบ.อาหาร พ.ศ.2522 (5) พรบ.ยา พ.ศ. 2510 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม) 

กลุ่มงานนิติการ 

 
หมายเหตุ    
 1. จังหวัดมหาสารคาม ไม่อยู่ในพืน้ท่ีพิเศษ แต่ไดด้ าเนินการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม      
ตามข้อสั่งการของ นพ.สสจ.มค. โดยรวมไว้ในโครงการคุ้มครองสุขภาพประชาชนจากมลพิษสิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ีเสี่ยง 
 2. ตัวช้ีวัด (ตัวอักษรเอน) เป็นตัวช้ีวัดที่ยกมาจากปี 2561 เพราะเป็นปญัหาจังหวัดที่ต้องด าเนินการต่อเรื่อง
ในปี 2562-2564   
 3. โครงการที่มี* คือ PA ของกระทรวงสาธารณสุข ปี 2562 และสว่น** คือ PA จังหวัดมหาสารคาม ปี 
2562 (นพ.สสจ.มค.สั่งการ) ประกอบด้วย 1) NCD/CKD และ 2) มะเร็งปากมดลูก 3) โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อ
น้ าด ี
 



๑๔ 

คู่มือการประเมินผลการปฏบิัติราชการระดับอ าเภอ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕62 
  

วัตถุประสงค์ 
 
 ๑. เพ่ือให้ผู้รับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (ระดับอ าเภอ) มีความรู้ ความเข้าใจแนวทาง 
และรายละเอียด การประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ตรงกัน และตรงกับกรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 
 ๒. เพ่ือให้ผู้รับการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับอ าเภอ มีความพร้อมในการรับการ
ประเมินผล และเตรียมเอกสารหลักฐานตัวชี้วัดตามแนวทางการประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   ดังนั้น ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จึงได้มอบหมายให้ทุกกลุ่มงานจัดท ารายละเอียด
ตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปี งบประมาณ ๒๕62 เพ่ือน าไปประกอบการบริหารจัดการ
งานสาธารณสุข/บริหารงานบุคคลของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามของปีงบประมาณ ๒๕62
และได้จัดท ากรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อจัดสรรสิ่งจูงใจและสร้างขวัญก าลังใจให้ระดับ
อ าเภอ โดยให้สอดคล้องกับค ารับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัดมหาสารคาม ปี ๒๕62 ดังนี้ 
 
กระบวนการจัดท าตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับอ าเภอ (CUP) ของส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ประจ าปีงบประมาณ ๒562 
    
    ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ได้มีการด าเนินการ ดังนี้  
  1) การคัดเลือกตัวชี้วัดจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสาธารณสุข (กบห.) ครั้งที่ 
1/2562 ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561  
        2) ประชุมคณะท างานการประเมินผลการปฏิบัติราชการอ าเภอ (KPIs) ของส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ประจ าปี 2561  ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561  
     3) ประชุมพิจารณาตัวชี้วัดของคณะกรรมการกลั่นกรองตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการอ าเภอ (KPIs) ตามค าสั่งส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามที่ 179/2562 ลงวันที่ 3 
ธันวาคม 2561 ในวันที่ 13, 19, 21 ธันวาคม 2561  
     4) การน าเสนอรายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปี งบประมาณ 
๒๕62 ในวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ของผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
    5) การพิจารณาค่าน้ าหนักตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 
2562  
    6) การน าเสนอตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปี งบประมาณ ๒๕62 เพ่ือขอ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม (กวป.) 
ประจ าเดือนมกราคม 2562 ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562  
  7) การประชุมชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (KPIs) ให้ระดับ
อ าเภอทราบ ผ่านระบบ VDO Conference ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ห้องประชุมทับทิม ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม   

      8) การประชุมรับรองตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับอ าเภอ (KPIs) ประจ าปี  
2562 ในการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม 
(กวป.) และการประชุมเดือนมกราคม 2562 ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 และท าการจับ



๑๕ 

คู่มือการประเมินผลการปฏบิัติราชการระดับอ าเภอ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕62 
  

สลากวันที่ออกประเมินโดยผู้บริหารระดับ CUP ในการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม (กวป.) และการประชุมเดือนมีนาคม 2562 ครั้งที่ 3/2562 
วันที่ 29 มีนาคม 2562 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
1. หลักการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับอ าเภอ ประจ าปีงบประมาณ ๒562 
 

  1.1 เกณฑ์การคัดเลือกตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (KPIs) ปี 2562 น้ าหนัก
ร้อยละ 96           

   โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาการคัดเลือกตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (KPIs) ดังนี้   
1) ค ารับรองการปฏิบัติราชการ (PA) ปี 2562 กระทรวงสาธารณสุข 2) ตัวชี้วัดที่เป็นปัญหาของจังหวัด
และท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามได้ก าหนดให้เป็น PA ของระดับจังหวัด และสอดคล้อง
กับการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2562 

 
ตารางที่ 1  ตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการย้อนหลัง 2556-2562 
 

ปีงบประมาณ 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 
จ านวนตัวช้ีวัด 33 48 40 44 37 20 19 
ตัวช้ีวัด (KPIs) (ร้อยละ) 95 95 95 96 96 96 96 
ผลงานเด่น (ร้อยละ) 5 5 5 4 4 4 4 
 
 1.2 การพิจารณาผลงานเด่น/รางวัล น้ าหนักร้อยละ 4 (พิจารณาเฉพาะผลงานเด่นที่ได้รับ
รางวัลจากการประกวดระดับประเทศ/ภาค/เขต/จังหวัดเท่านั้น) โดยก าหนดเกณฑ์การให้ค่าคะแนนใน แต่
ละรางวัล แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
   ส่วนที่ 1  
      1) รางวัลที่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ด าเนินการจัดประกวดเอง 
     2) รางวัลที่ไม่ได้ผ่านการประกวดของ สสจ.มค. ในทุกระดับ แต่ต้องมีหนังสือจาก
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ให้หน่วยงานในควบคุมก ากับทุกระดับส่งผลงาน/วิชาการ เพื่อ
ประกวดในระดับที่สูงขึ้นไปจากระดับจังหวัด โดยไม่ผ่านการประกวดในระดับจังหวัด ซึ่งผลการประกวดนั้น
ต้องแนบพร้อมกับหนังสือสั่งการของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ในเรื่องนั้นๆ จึงจะมีผลต่อ
การให้คะแนนได้ 
 

ประเภทรางวัล 
ค่าคะแนน / รางวัล 

รางวัลที่ ๑ รางวัลที่ ๒ รางวัลที่ ๓ รางวัลชมเชย 
ระดับประเทศ ๑๕ ๑๒ ๙ ๓ 
รางวัลระดับเขต/ภาค ๑๐ ๘ ๖ ๒ 
รางวัลระดับจังหวัด ๕ ๔ ๓ ๑ 

หมายเหตุ รางวัลดีเด่น/รางวัลยอดเยี่ยม/รางวัลดีเยี่ยมจากการประกวด ให้ค่าคะแนนเท่ากับ รางวัลที่ ๑ 
โดยคะแนนแต่ละระดับจะไม่ขึ้นตรงต่อกัน 
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   ส่วนที่ 2  
    รางวัลที่ สสจ.มค. ไม่ได้ด าเนินการจัดการประกวด และไม่มีหนังสือของ สสจ.มค. แต่
อ าเภอด าเนินการจัดส่งไปประกวดเอง คิดค่าคะแนนลดลง 50 เปอร์เซ็นต์ของส่วนที่ 1 ดังนี้ 
 

ประเภทรางวัล 
ค่าคะแนน / รางวัล 

รางวัลที่ ๑ รางวัลที่ ๒ รางวัลที่ ๓ รางวัลชมเชย 
ระดับประเทศ 7.5 6 4.5 1.5 
รางวัลระดับเขต/ภาค 5 4 3 1 
 
โดยผลงานเด่น/รางวัล ก าหนดเกณฑ์การให้ค่าคะแนนตามประเด็นและน้ าหนัก ดังนี้ 
  1) ผลงานวิชาการ (ระดับจังหวัด/เขต/ประเทศ)    น้ าหนัก 2.0  
 2) ผลงานเด่น Smart Kids Taksila 4.0   น้ าหนัก 1.0 
 3) ผลงานด้านสาธารณสุขอ่ืนๆ      น้ าหนัก 1.0 
หมายเหตุ รางวัลดีเด่น/รางวัลยอดเยี่ยม/รางวัลดีเยี่ยมจากการประกวด ให้ค่าคะแนนเท่ากับ รางวัลที่ ๑ 
โดยคะแนนแต่ละระดับจะไม่ขึ้นตรงต่อกัน 
  โดยผลงานรางวัลจะใช้ข้อมูลรางวัลระหว่างวันที่ ๑6 กันยายน ๒๕61–15 กันยายน 
2562 เกณฑ์การให้คะแนนรางวัล คือ ๑) ต้องได้รับรางวัลจากการประกวดระดับประเทศ/ภาค/เขต/
จังหวัดเท่านั้น ๒) เอกสารที่จะต้องแนบให้คณะกรรมการพิจารณา คือ หนังสือการประกวด/ใบประกาศ/
เกียรติบัตร/โล่รางวัล  
  ส่วนรางวัลที่คณะกรรมการระดับจังหวัดได้มีมติที่ประชุมจะไม่พิจารณาให้คะแนน คือ  
      ๑) รางวัลที่ไม่ได้ผ่านการประกวดทุกระดับ (ยกเว้นมีหนังสือจากส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดมหาสารคาม ให้หน่วยงานในควบคุมก ากับทุกระดับส่งผลงาน/วิชาการ เพื่อประกวดในระดับท่ีสูงขึ้น
ไปจากระดับจังหวัด โดยไม่ผ่านการประกวดในระดับจังหวัด ซึ่งผลการประกวดนั้นต้องแนบพร้อมกับ
หนังสือสั่งการของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ในเรื่องนั้นๆจึงจะมีผลต่อการให้คะแนนได้)  
      ๒) รางวัลที่เป็นตัวแทนของจังหวัด/เขต/ประเทศท่ีไม่ผ่านการประกวด  
      ๓) รางวัลการผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
 
      1.3 รูปแบบวิธีการประเมิน 
      ภาคเช้า  เวลา ๐๙.๐๐น.–12.0๐น.     - จับสลากลงพื้นที่ รพ.สต. จ านวน ๑ แห่ง 
เพ่ือเป็นตัวแทนในการประเมิน ผู้ประเมินท าการเก็บข้อมูล/ประเมินผลตามตัวชี้วัดและลงพ้ืนที่ตรวจ
ประเมิน รพ.สต. จ านวน ๑ แห่ง ที่เป็นตัวแทนรับการประเมิน (โดยวิธีการจับสลากโดยสุ่ม 1 แห่งจาก
ทั้งหมดท่ีไม่เคยรับ การประเมินช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา (2559-2561)) โดยกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมรับการ
ประเมิน คือ ผู้อ านวยการโรงพยาบาล, สาธารณสุขอ าเภอ, และผู้รับผิดชอบงานตามตัวชี้วัดระดับ CUP 
      ภาคบ่าย     เวลา ๑๓.๐๐น.–๑๖.๓๐น.     - CUP น าเสนอผลการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัด ที่ก าหนดข้อคิดเห็น ใช้เวลา ๑๐–๑๕ นาที และผู้ประเมินสรุปข้อมูลผลการประเมิน และน าเสนอ
ให้ CUP ได้รับทราบ ผู้บริหารระดับจังหวัดและอ าเภอให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข  
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ตารางที่ 1  รายละเอียด รพ.สต. ที่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับอ าเภอ (CUP) ของ 
    ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ย้อนหลัง 5 ปี (2557-2561)  
 

ล าดับ ชื่ออ าเภอ 2557 2558 2559 2560 2561 

1 เมืองมหาสารคาม ท่าตูม โคกบัวค้อ โคกก่อ ห้วยแอ่ง เขวา 
2 แกด า หนองแสน ตาหลุง เหล่าจั่น ป่าข่าง วังแสง 
3 โกสุมพิสัย หนองสระพัง เลิงใต้ แห่ใต้ ดอนกลาง วังยาว 
4 กันทรวิชัย หัวขัว หนองอุ่ม ยาง เปลือยน้ า มะกอก 
5 เชียงยืน โพนทอง หนองกุง ชื่นชม เสือเฒ่า หนองบุญชู 
6 บรบือ หนองแหน ดอนบม ดงมัน เหล่าตามา เหล่ายาว 
7 นาเชือก หนองกุง ปลาขาว ส าโรง หนองสระ หนองโพธิ ์
8 พยัคฆภูมิพิสัย หนองบะ ดงยางน้อย แก่นท้าว โนนม่วง หนองแก 
9 วาปีปทุม วังปทุม ประชาพัฒนา หนองไผ่ ดงใหญ่ บ้านโนน 

10 นาดูน หนองแต้น้อย หัวดง เหล่าจั่น ดอนดู่ ดงยาง 
11 ยางสีสุราช โนนรัง ดงจาน หนองบัวสันต ุ ดงแคน เหล่าหมากค า 

12 กุดรัง - - - ห้วยแคน หนองแสง 
13 ชื่นชม - - - โคกกลาง ดอนสวรรค์ 
12 มมส. - - - -  

       
       1.4 ก าหนดวันที่ออกประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับอ าเภอ (CUP) ประจ าปี ๒๕62 
ทั้งนี้จะได้ท าการจับสลากสถานที่ออกประเมินในวันประชุมประจ าเดือนผู้บริหารในเดือนมีนาคม (โดย
ผู้บริหารระดับ CUP)  
ตารางที่ 2   ก าหนดการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับอ าเภอ (CUP) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕62 

ล าดับ วันที่ อ าเภอ 
๑ 18 กรกฎาคม ๒๕62 บรบือ 
๒ 19 กรกฎาคม ๒๕62 พยัคฆภูมิพิสัย 
๓ 23 กรกฎาคม ๒๕62 นาเชือก 
๔ 24 กรกฎาคม ๒๕62 โกสุมพิสัย 
๕ 25 กรกฎาคม ๒๕62 แกด า 
๖ 26 กรกฎาคม ๒๕62 ชื่นชม 
๗ 30 กรกฎาคม ๒๕62 เชียงยืน 
๘ 5 สิงหาคม ๒๕62 กุดรัง 
๙ 6 สิงหาคม ๒๕62 เมืองมหาสารคาม 
๑๐ 13 สิงหาคม ๒๕62 วาปีปทุม 
๑๑ 14 สิงหาคม ๒๕62 นาดูน 
12 15 สิงหาคม ๒๕62 กันทรวิชัย 
13 16 สิงหาคม ๒๕62 ยางสีสุราช 
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1.5 การประเมินผลการปฏิบัติราชการด้วยตนเองของระดับอ าเภอ (Self Assessment 
Report : SAR) ขอให้ส่งแบบรายงาน SAR มายังงานนิเทศงานและประเมินผล กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
สาธารณสุข 
     - SAR ผลงานรอบ 9 เดอืน (๑ ตุลาคม ๒๕61–30 มิถุนายน ๒๕62) ภายในวันที่ 5 
กรกฎาคม ๒๕62 และขอความอนุเคราะห์และความร่วมมือที่อ าเภอจะต้องเตรียม คือ แฟ้มสรุปผลการ
ด าเนินงานตามตัวชี้วัดพร้อมเอกสารส าหรับการประเมินไว้ภายในห้องประชุม เพ่ือความสะดวกในการ
ประเมิน แยกเป็นรายตัวชี้วัดให้ชัดเจน   
 
    1.6 ข้อก าหนดส าหรับผู้ประเมินผลตัวชี้วัดของระดับจังหวัด  

    1) คณะกรรมการด าเนินการออกประเมินผลการปฏิบัติราชการ ครอบคลุมทุกอ าเภอ 
(จ านวน ๑ ทีม)      

2) คณะกรรมการแต่ละคนสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของแต่ละอ าเภอให้ 
เลขานุการ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ภายใน ๑ 
สัปดาห์ 
     3) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
(เลขานุการ) น าเสนอสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้ผู้บริหารในระดับจังหวัด–อ าเภอ และผู้ที่
เกี่ยวข้องทราบ เพื่อประกอบการบริหารจัดการ เพ่ือวางแผนในการปฏิบัติงานในปีต่อไป 
              4) รายชื่อผู้ประสานงาน งานนิเทศงานและประเมินผล กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
สาธารณสุข คือ 
        (๑) นางสาวรัชนีวิภา จิตรากุล  ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ช านาญการ 
โทรศัพท์ ๐๘๑-๖๗๐ ๗๔๖๐ , ๐๔๓-๗๗๗๘๑๑ , ๐๔๓-๗๗๗๙๗๒ ต่อ ๓๑3    
     (2) นางสาวศุภนาถ รัตนดาดาษ ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
โทรศัพท์ ๐๘5–4514343 , โทรศัพท์ ๐๔๓–๗๗๗๘๑๑ โทรสาร ๐๔๓-๗๗ ๗๙๗๐ , ๐๔๓-๗๗๗๘๑๑ 

  ( 2) นางสาวสิริมาพร นาศพัฒน์ ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
โทรศัพท์ ๐๘5–6091101 , โทรศัพท์ ๐๔๓–๗๗๗๘๑๑ โทรสาร ๐๔๓-๗๗ ๗๙๗๐ , ๐๔๓-๗๗๗๘๑๑ 
 
 1.7 การค านวณผลรวมคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก กรณีที่มีตัวช้ีวัดย่อยมากกว่า 1 ตัวขึ้นไป 

 ใช้สูตรการค านวณ ดังนี้ (ส านักงาน ก.พ.ร, 2559) 
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ตัวชี้วัด น้ าหนัก  
(W) 

เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับ
ระดับความส าเร็จตามเป้าหมาย

ของตัวชี้วัด 

คะแนนที่ได้ 
(SM) 

คะแนนถ่วงน้ าหนัก  
(W x SM) 

1 2 3 4 5 
ตัวชี้วัดที่ 

1.1 
W1.1 1 2 3 4 5 SM1.1 (W1.1 x SM1.1) 

ตัวชี้วัดที่ 
1.2 

W1.2 1 2 3 4 5 SM1.2 (W1.2 x SM1.2) 

... … 1 2 3 4 5 … ... 
ตัวชี้วัดที่ 1.i W1.i 1 2 3 4 5 SM1.i (W1.i x SM1.i) 

 ∑ (W1.1-1.i)  ∑ (W1.1-1.i x SM1.1-1.i) 
 
 
 ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก เท่ากับ           ∑ (W1.1-1.i x SM1.1-1.i) 
                                                                   ∑ W1.1-1.i 
 
 โดยที่ 
  W    หมายถึง น้ าหนักความส าคัญที่ให้กับตัวชี้วัดที่ก าหนดขึ้น 
  SM   หมายถึง คะแนนที่ได้จากการเทียบกับระดับความส าเร็จตามเป้าหมายของ
ตัวชี้วัด 
  1.1 - 1.i  หมายถึง ล าดับที่ของตัวชี้วัดที่ก าหนดขึ้น  
 
 1.8 เกณฑ์การประกวดการด าเนินงานของอ าเภอ เรื่อง Smart Kids Taksila 4.0  
(น้ าหนัก 1) 
 เป็นการประกาศเกียรติคุณเพ่ือเชิดชูเกียรติอ าเภอ ที่มีผลการด าเนินงานดีเลิศ ดีเยี่ยม และดี โดย
ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม โดยใช้เกณฑ์ดังนี้  
  เกณฑ์ที่ 1 ผลการด าเนินงานตามแผนและเทียบเป้าหมายที่ก าหนดตัดยอดผลงานเดือน
สิงหาคม 2562 โดยระดับอ าเภอใช้ผลการด าเนินงาน จ านวน 34 ตัวชี้วัด 
  เกณฑ์ที่ 2 ผลจากการเยี่ยมเสริมพลังจากหัวหน้าทีม 5 ทีม (ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามท้ัง 3 ท่าน และปลัดจังหวัดมหาสารคาม)  เป็นการประเมิน
กระบวนการด าเนินงานของระดับอ าเภอ รายละเอียดการให้คะแนน ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 

คู่มือการประเมินผลการปฏบิัติราชการระดับอ าเภอ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕62 
  

ข้อ เกณฑ์การประเมิน จ านวนคะแนน 
1 การประกาศนโยบายของระดับอ าเภอเพ่ือน าสู่การปฏิบัติในระดับอ าเภอ-

ต าบล-หมู่บ้าน   
20 

2 การก าหนดแผนการด าเนินงานในระดับอ าเภอ-ระดับต าบล  20 
3 การสร้างความร่วมมือเพ่ือการด าเนินงานในระดับอ าเภอ-ระดับต าบล-ระดับ

หมู่บ้าน  
20 

4 การติดตามผลการด าเนินงานของระดับอ าเภอ (พ.ค.-ส.ค.)  10 
5 การเยี่ยมเสริมพลังการด าเนินงานในระดับต าบล  20 
6 การสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2562 และก าหนดแนวทางพัฒนาในปีถัดไป  10 
 รวมคะแนนประเมิน 100 

 
โดยการประเมินอ าเภอมีการให้น้ าหนักคะแนนจาก (1) เกณฑ์ผลการด าเนินงานตามแผนและ

เทียบเป้าหมายที่ก าหนด และ (2) เกณฑ์ประเมินจากการเยี่ยมเสริมพลังในสัดส่วน 50 : 50 ซ่ึง
รายละเอียดของเกณฑ์และน้ าหนัก ได้มีมติเห็นชอบของการประชุมของคณะกรรมการด าเนินงาน การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตจังหวัดมหาสารคาม เพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงานจังหวัดไอโอดีนยั่งยืนมุ่งสู่เด็กตักสิลา 
4.0 (Smart Kids Taksila 4.0) เมื่อวันที่ 27 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖2 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด
มหาสารคามเป็นประธานการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 

คู่มือการประเมินผลการปฏบิัติราชการระดับอ าเภอ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕62 
  

2. น้ าหนักตัวช้ีวัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับอ าเภอ (KPIs) ปีงบประมาณ 2562 
 ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม 

ตารางที่ 3  ชื่อตัวชี้วัดและน้ าหนักการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับอ าเภอ (KPIs) ปี 2562 
 

ล าดับ ชื่อตัวชี้วัด น้ าหนัก  
1 อ าเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ 4 
2 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานคลินิกหมอครอบครัวที่จัดบริการตามหลักเกณฑ์

คุณภาพของคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster) 
5 

3 ร้อยละคะแนนของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว 5 
4 ระดับความส าเร็จโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผลและมีการจัดการเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ 5 
5 ความส าเร็จของโครงการควบคุมวัณโรค ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติและพ้ืนที่เฉพาะ 7 
 5.1 อัตราความส าเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ (Success rate)  1 
 5.2 อัตราความครอบคลุมการรักษา (Treatment coverage) 1 
 5.3 ผลการค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่มเสี่ยงเป้าหมาย ใน 7 กลุ่ม HHC, HCW, HIV, Elderly 

> 65 ปี with DM, Migrant, Prisoner, Patient with CKD stage 4, 5  
2 

 5.4 คะแนนของการด าเนินงานคลินิกวัณโรคทุกแห่ง ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  3 
6 ความส าเร็จของเครือข่ายบริการ (CUP) ที่มีการบริหารจัดการระบบการสรรหาและพัฒนา

ก าลังคนได้ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
4 

 6.1 ระดับความส าเร็จของเขตสุขภาพ (เครือข่ายบริการ CUP) ที่มีการบริหารจัดการระบบ
การผลิตและพัฒนาก าลังคนผ่านเกณฑ์ระดับ 4 ทั้ง 5 องค์ประกอบ 

0.5 

 6.2 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ที่ก าหนด 0.5 
 6.3 ร้อยละของหน่วยงานที่มีการน าดัชนีความสุขของคนท างาน (Happinometer) ไปใช้ 1 
 6.4 ร้อยละของหน่วยงานสาธารณสุขที่มีบุคลากรสาธารณสุขเพียงพอ (ไม่น้อยกว่า            

ร้อยละ 70) 
1 

 6.5 ระดับความส าเร็จการด าเนินงานองค์กรแห่งความสุข (Happy Organization) 1 
7 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน Digital Transformation เพ่ือก้าวสู่การเป็น Smart 

Hospital 
4 

 7.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน Smart Hospital 3 
 7.2 มีการใช้ Application ส าหรับ PCC ในหน่วยบริการปฐมภูมิทุกแห่ง 1 
8 ความส าเร็จของการพัฒนากลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 6 
 8.1 ความส าเร็จของการป้องกันและลดการตายมารดา 1 
 8.2 ความส าเร็จของการพัฒนาระบบบริการดูแลก่อนคลอดคุณภาพ 1.25 
 8.3 ความส าเร็จของการป้องกันภาวะขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์และทารกแรกเกิด 1.5 
 8.4 ความส าเร็จของพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามเกณฑ์มาตรฐาน 2.25 
9 ร้อยละคะแนนผลการด าเนินงานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN 

hospital 
 

5 



๒๒ 

คู่มือการประเมินผลการปฏบิัติราชการระดับอ าเภอ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕62 
  

ล าดับ ชื่อตัวชี้วัด น้ าหนัก  
10 ความส าเร็จของการด าเนินงาน Fast Track ใน 3 กลุ่มโรค (Stroke Sepsis Trauma) 6 

 10.1 ความส าเร็จของการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 3 
 10.2 ความส าเร็จของการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-

acquired  
2 

 10.3 อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ชั่วโมงในโรงพยาบาลระดับ 
F2 ขึ้นไป (ท้ังที่ ER และ Admit)  

1 

11 ร้อยละของผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดที่บ าบัดครบตามเกณฑ์หยุดเสพต่อเนื่องและคงอยู่ในระบบ
การบ าบัดครบ ๑ ปี 

5 

 ๑๑.๑ ร้อยละของผู้ติดยาเสพติดที่บ าบัดครบตามเกณฑ์ที่ก าหนดและได้รับการติดตามดูแล
ต่อเนื่อง ๑ ปี (Retention Rate ๑ Year)  

3 

 ๑๑.๒ ร้อยละของผู้ใช้และผู้เสพยาเสพติดที่บ าบัดครบตามเกณฑ์ก าหนดของแต่ละระบบ
หยุดเสพต่อเนื่อง ๓ เดือนหลังจ าหน่าย (๓ month remission rate) 

2 

12 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานการเงินการคลัง 4 
 12.1 ร้อยละคะแนนผลส าเร็จในการด าเนินงานการเงินการคลัง 1 
 12.2 ร้อยละของคุณภาพระบบบัญชีหน่วยบริการผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดตามแบบประเมิน

ระบบบัญชีทั้งหมด 
3 

13 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 4 
14 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานพัฒนาโรงพยาบาลมาตรฐานผ่านการ รับรอง HA ขั้น 3 4 
15 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCDs) 6 

 15.1 อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน และ อัตราประชากรกลุ่มสงสัย
ป่วยความดันโลหิตสูง ในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน 

1 

 15.2 ร้อยละคะแนนผ่านเกณฑ์การประเมิน NCD Clinic Plus ในโรงพยาบาลที่มีการ
ด าเนินงาน ในระดับดีมากข้ึนไป 

1 

 15.3 ร้อยละคะแนนความส าเร็จในการด าเนินงานคลินิกชะลอไตเสื่อมคุณภาพใน
โรงพยาบาล 

1 

 15.4 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดได้ดี และผู้ป่วยความดัน
โลหิตสูงที่ควบคุมระดับความดันได้ดี 

1 

 15.5 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนได้รับการประเมินโอกาส
เสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) 

1 

 15.6 ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr 1 
16 ร้อยละของสตรีที่ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม 6 
17 ร้อยละคะแนนความส าเร็จของอ าเภอจัดการสุขภาพในการเฝ้าระวังป้องกันแก้ไขปัญหาโรค

พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี 
5 

 17.1 ร้อยละของต าบลจัดการสุขภาพในการเฝ้าระวังป้องกันแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับ
และมะเร็งท่อน้ าดี  
 

3 



๒๓ 

คู่มือการประเมินผลการปฏบิัติราชการระดับอ าเภอ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕62 
  

ล าดับ ชื่อตัวชี้วัด น้ าหนัก  
 17.2 ร้อยละคะแนนความส าเร็จของอ าเภอจัดการสุขภาพในการด าเนินงานด้านการ

จัดระบบบริการสุขภาพเพ่ือค้นหาคัดกรองผู้ป่วยโดยวิธีการตรวจอัลตร้าซาวด์และดูแลรักษา
ผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ าดี 

2 

18 ร้อยละของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป บริโภคยาสูบ และได้รับการติดตามบ าบัด 6 
 18.1 ร้อยละการคัดกรองผู้สูบยาสูบของประชากร อายุ 15 ปีขึ้นไป (ไม่น้อยกว่า           

ร้อยละ 80) 
1 

 18.2 ร้อยละประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป สูบยาสูบไม่เกินร้อยละ 20.8 1 
 18.3 ร้อยละการติดตามและได้รับการบ าบัด ผู้สูบยาสูบของประชากร อายุ 15 ปีขึ้นไป  

(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90) 
1 

 18.4 ร้อยละของประชาชนผู้สูบบุหรี่เข้าร่วมโครงการ 3 ลา้น ๓ ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทยฯ 1 
 18.5 ร้อยละของประชาชนที่เลิกสูบบุหรี่ โดย อสม. ชักชวน 2 

19 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 5 
 19.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาเมืองสมุนไพร 2 
 19.2 ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  2 
 19.3 จ านวนผลงานวิจัยสมุนไพรไทยและผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย การแพทย์แผนไทย 

การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือก 
1 

 รวม 96 
 



25 
 

คู่มือประเมินผลการปฏิบัตริาชการระดับอ าเภอ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 

รายละเอียดตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 

แผนงานตามยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภค      
เป็นเลิศ  (PP&P Excellence) 
ตัวช้ีวัดที่ 1 : อ าเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีมีคุณภาพ 
เป้าหมาย  : ระดับ 5 
น้ าหนัก : 4 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นายสงัด เชื้อลิ้นฟ้า   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : 1. นางสาวระพีพร ค าเจริญ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
    2. นางสุภาพร กุณาศล    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
ค าอธิบาย : 
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีมีคุณภาพ หมายถึง การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ ที่
เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นท่ี พ.ศ.2561 
ตามองค์ประกอบ UCCARE ในประเด็นที่พ้ืนที่ก าหนดในการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมีผลลัพธ์การพัฒนาระบบ
สุขภาพระดับอ าเภอที่สามารถยกระดับขึ้นหนึ่งระดับทุกข้อ หรือตั้งแต่ระดับสามข้ึนไปทุกข้อ โดยการประเมิน
ตนเองและระดับจังหวัด  
 อ าเภอ หมายถึง เป็นหน่วยราชการบริหารรองจากจังหวัด มีนายอ าเภอเป็นหัวหน้าปกครองและเป็น
ผู้น าในการท างานร่วมกับท้องถิ่นและภาคส่วนต่างๆในการดูแลประชาชน และส่งเสริมให้ประชาชนดูแลตนเอง 
ครอบครัว และชุมชนร่วมกัน โดยใช้ปัญหาความทุกข์ยากของประชาชนในพ้ืนที่ระดับหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ 
เป็นเป้าหมายร่วมภายใต้บริบทของแต่ละพ้ืนที่จ านวน 13 อ าเภอ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
 คิดคะแนนตามกิจกรรมที่ได้ด าเนินงานตามแนวทางการประเมินผลที่ก าหนดข้อละ 1 คะแนน 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) ซึ่งคะแนนแต่ละข้อเป็นอิสระต่อกัน 
 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :   

 
 
 
 

 รายการ หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕60 ๒๕61 ๒๕62 

อ าเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่มีคุณภาพ 

ระดับ 5 - 5 - 
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แนวทางการประเมินผล : 
 

ข้อ
ที ่

รายละเอียดการด าเนินงาน คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบการ

ประเมินผล 

ประเมินระดับ 
อ าเภอ ต าบล รพ.

สต. 
1 1.1 จัดประชุม แบบมีส่วนร่วม

เพ่ือวิเคราะห์ปัญหา/ประเด็น
เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
(0.5 คะแนน) 
 
 
1.2 คัดเลือกประเด็นที่ส าคัญ
ตามบริบทในพ้ืนที่มาด าเนินการ
พัฒนาหรือแก้ไขปัญหาอย่างน้อย 
อ าเภอละ 2 ประเด็น  
(0.5 คะแนน) 

1 1.1 รายงานการประชุม/
เอกสารการประชุมเพ่ือ
วิเคราะห์ปัญหา/ประเด็น
เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของคณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 
1.2 รายงานการประชุม/
เอกสารสรุปการคัดเลือก
ประเด็น (เอกสารประกอบ/รูป
ถ่าย) 

   

2 2.1 จัดท าแผนพัฒนาหรือแก้ไข
ปัญหา การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอ าเภอครบทุกประเด็น 
(0.5 คะแนน)  
2.2 ด าเนินการตามแผนพัฒนา/
แก้ไขปัญหาครบทุกประเด็น 
(0.5 คะแนน) 

1 2.1 แผนพัฒนา/แก้ไขปัญหา           
การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อ าเภอ  
2.2 ผลการด าเนินการตาม
แผนพัฒนา/แก้ไขปัญหา
(เอกสารประกอบ/รูปถ่าย)  

     

3 3.1 มีการประชุมติดตามการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการฯ 
ทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง        
(0.5 คะแนน) 
3.2 มีการสรุปผลการด าเนินงาน 
รายงานความก้าวหน้าเสนอต่อ
ผู้ว่าราชการจังหวัด ครบทุก
ประเด็น (ท่ีปรึกษา
คณะกรรมการฯ) (0.5 คะแนน) 

1 3.1 การประชุมติดตามการ
ด าเนินงานคณะกรรมการฯ 
ภาพประกอบ และ/หรือ
เอกสาร 
3.2 สรุปผลการด าเนินงานของ
คณะกรรมการฯ ภาพประกอบ  
และ/หรือเอกสาร 
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ข้อ
ที ่

รายละเอียดการด าเนินงาน คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบการ

ประเมินผล 

ประเมินระดับ 
อ าเภอ ต าบล รพ.

สต. 
4 4.1 มีการด าเนินการบริหาร

จัดการสร้างกลไก และพัฒนา
คุณภาพชีวิตโดยการบูรณาการ
อย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
ภายใต้กลไก UCCARE           
(0.5 คะแนน) 
4.2 มีการบริหารจัดการ
ทรัพยากรของทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อน
ประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ครบทุกประเด็น (0.5 คะแนน)      

1 4.1 มีผลลัพธ์คุณภาพชีวิตและ
ระบบสุขภาพระดับอ าเภอที่
สามารถยกระดับขึ้นหนึ่งระดับ
ทุกข้อหรือตั้งแต่ระดับสามข้ึน
ไปทุกข้อ 
 
4.2 ภาพประกอบ  และ/หรือ
เอกสาร การบริหารจัดการ
ทรัพยากรของทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อน
ประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ครบทุกประเด็น   

     

5 5.1 มีการเยี่ยมเสริมพลังของ 
พชอ. ต่อระดับต าบล ครบทุก
ต าบล (0.6 คะแนน) 
 
5.2 มีการสรุปผลการด าเนินงาน 
รวมทั้งกระบวนการและผลลัพธ์
ที่เกิดขึ้น (0.2 คะแนน) 
 
5.3 มีการก าหนดแนวทาง       
การด าเนินคณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ              
ในปีถัดไป (0.2 คะแนน) 

1 5.1 ภาพประกอบ และ/หรือ
เอกสาร ผลการเยี่ยมเสริมพลัง
ของ พชอ. ต่อระดับต าบล ครบ
ทุกต าบล 
5.2 รายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานภาพประกอบ และ/
หรือเอกสารการสรุปถอด
บทเรียน 
5.3 แผน/แนวทาง การ
ด าเนินงานคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ
ในปีถัดไป (เอกสาร)  
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การประเมินตามเกณฑ์ DHS-PCA โดยใช้ แนวทาง UC–CARE พิจารณาตามเกณฑ์ 6 ด้าน  
ตาม UC-CARE  แต่ละประเด็น   
 1. การท างานร่วมกันในระดับอ าเภอ  (Unity District Health Team)   
 2. การวิเคราะห์ความต้องการผู้รับบริการ (Customer Focus)  
 3. การมีส่วนร่วมของชุมชนและเครือข่าย (Community participation)  
 4. การท างานจนเกิดคุณค่าทั้งกับผู้รับบริการและผู้ให้บริการเอง (Appreciation)   
 5. การแบ่งปันทรัพยากรและพัฒนาบุคลากร (Resource sharing and human development) 
 6. การให้บริการสุขภาพตามบริบทที่จ าเป็น (Essential care)   
 
1. Unity Team 
 
UCCARE 1.เริ่มมี

แนวทาง 
และ/หรือ 

เริ่ม
ด าเนินการ 

2.ขยายการ 
ด าเนินการ 

3.ด าเนินการ
เป็นระบบ 
และ/หรือ
ครอบคลุม 

4.เรียนรู ้ 5.บูรณาการ ค าส าคัญ 
และนิยาม
ปฏิบัติการ 

Un
ity

 T
ea

m
 

มีแนวทางที่จะ
ท างานร่วมกัน
และด าเนินงาน 
ตามหน้าท่ีใน
ส่วนท่ี
รับผิดชอบ 
- มีแผน
ยุทธศาสตร์/ 
แผนปฏิบัติการ
ที่แสดงถึงการ
ด าเนินงาน 
DHS 
 

มีการท างาน 
ร่วมกันเป็นทีม 
ในบางประเด็น 
และ/หรือ 
มีภาคีภาคส่วน 
ร่วมด้วย 
- มีค าสั่ง
คณะกรรมการ 
DHS ระดับ
อ าเภอที่มีภาคี
ทุกภาคส่วน 
 

cross 
functional 
เป็น team 
ระหว่างฝ่ายคิด
วางแผนและ 
ด าเนินการ
ร่วมกันโดยมี
ภาคีภาคส่วน
ร่วมด้วย
บางส่วน 
- มีการก าหนด
บทบาทหน้าท่ีที่
รับผิดชอบในทุก 
ภาคส่วน 
- มีการประชุม
คณะกรรมการ 
อย่างน้อย 4 
ครั้ง/ป ี

fully 
integrate 
เป็นโครงข่าย 
ทีมเดียวกัน 
ทั้งแนวตั้งและ 
แนวราบ โดยม ี
ภาคีภาคส่วน 
ร่วมด้วย 
- มีการน า
ปัญหา 
อุปสรรคในการ 
ด าเนินงาน 
DHS 
มาวางแผน
แก้ไข 
ในที่ประชุม 
- มีการ
ประเมินผล
โครงการเพื่อ
วางแผนพัฒนา
ปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง 

ชุมชน ภาคีภาค
ส่วนต่างๆ ร่วม
เป็นทีมกับ
เครือข่ายสุขภาพ
ในทุกประเด็น
สุขภาพส าคัญ 
- สามารถบรูณา
การงาน DHS 
ร่วมกับงานอื่น 
หรือภาคี
เครือข่าย ใน
อ าเภอได้  
 

ทีมสุขภาพ 
(Health 
Team)
หมายถึง ทีม
ภายใน
หน่วยงาน
เดียวกัน (ทีม
รพ.กับรพ., ทีม
รพ.สต. กับทีม
รพ.สต., ทีม
ระหว่าง
หน่วยงาน (ทีม
รพ.กับทีม   
รพ.สต.), ทีม
แนวตั้งและทีม
แนวราบและ/
หรือ ทีมข้าม
สายงาน (ภาคี
ภาคส่วนต่างๆ) 



29 
 

คู่มือประเมินผลการปฏิบัตริาชการระดับอ าเภอ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 

2. Customer Focus 
 
UCCARE 1.เริ่มมี

แนวทาง 
และ/หรือ 

เริ่ม
ด าเนินการ 

2.ขยายการ 
ด าเนินการ 

3.ด าเนินการ
เป็นระบบ 
และ/หรือ
ครอบคลุม 

4.เรียนรู ้ 5.บูรณาการ ค าส าคัญ 
และนิยาม
ปฏิบัติการ 

Cu
sto

m
er

 F
oc

us
 

มีช่องทางใน
การ 
รับรู้และเข้าใจ 
ความต้องการ
ของ 
ประชาชน และ 
ผู้รับบริการเป็น 
แบบ reactive 
- มีการจ าแนก
กลุ่มเป้าหมาย
แต่ละกลุ่มวัย 
- มีแนวทางใน
การจัดการ
แก้ไข 
ปัญหาทุก
ช่องทาง 

มีช่องทางใน
การรับรู้และ
เข้าใจความ
ต้องการของ
ประชาชนและ
ผู้รับบริการที่
หลากหลาย 
อย่างน้อยใน
กลุ่มที่มีปญัหา
สูง 
- มีช่องทางการ
รับรู้/รับฟัง/
เข้าใจและ
เรียนรูค้วาม
ต้องการของ
ประชาชนและ
ผู้รับบริการที่
หลากหลายใน
แต่ละกลุ่ม 
 

มีช่องทางการ 
รับรู้และเข้าใจ 
ความต้องการ
ของประชาชน
และผูร้ับบริการ 
แต่ละกลุ่ม
ครอบคลมุ
ประชากรส่วน
ใหญ่ และน ามา 
แก้ไข ปรับปรุง 
ระบบงาน 
- มีการทบทวน 
เรียนรู้ หา
แนวทางแก้ไข 
ปัญหาทุก
ช่องทางการรับรู้
ให้มี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้นในแต่ละ
กลุ่ม 
- ขยายผลไปยัง
ประชากรกลุ่ม
อื่น 

มีการเรียนรู ้
และพัฒนา 
ช่องทางการ
รับรู้ความ
ต้องการของ
ประชาชนแต่
ละกลุม่ ให้
สอดคล้อง และ 
มีประสิทธิภาพ 
มากขึ้น 
- มีการประเมิน
ความพึงพอใจ
ตาม
กลุ่มเป้าหมาย 
- มีการน า
ปัญหาอุปสรรค
ในการ
ให้บริการตาม
กลุ่มมาวางแผน
หาแนว
ทางแก้ไข
ร่วมกัน 

ความต้องการ
ของประชาชน
และผูร้ับบริการ 
ถูกน ามาบูรณา
การกับระบบงาน
ต่างๆจนท าให้
ประชาชนเช่ือมั่น 
ศรัทธา ผูกพัน
และมสี่วน
ร่วมกับ 
เครือข่ายบริการ 
ปฐมภูม ิ
- มีแนวทางใน
การจัดการแก้ไข
พัฒนาปรับปรุง 
ปัญหาทุก
ช่องทาง 
- หน่วยงานอ่ืน
ร่วมช่วยเหลือ
ดูแลผูร้ับบริการ
ตามกลุม่ด้วย 

ความต้องการ
ของประชาชน
และ
ผู้รับบริการ 
(HealthNeed) 
หมายถึง 
ประเด็นปัญหา
หรือประเด็น
พัฒนาท่ี
ประชาชนและ
ผู้รับบริการ
จ าเป็นต้อง
ได้รับโดยหมาย
รวมทั้งในส่วน
ของ felt 
need (เช่น 
การรักษาฟื้นฟู) 
และ 
unfelt need 
(เช่น บริการ
ส่งเสริม
ป้องกัน) 
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3. Community Participation 
 
UCCARE 1.เริ่มมี

แนวทาง 
และ/หรือ 

เริ่ม
ด าเนินการ 

2.ขยายการ 
ด าเนินการ 

3.ด าเนินการ
เป็นระบบ 
และ/หรือ
ครอบคลุม 

4.เรียนรู ้ 5.บูรณาการ ค าส าคัญ 
และนิยาม
ปฏิบัติการ 

Co
m

m
un

ity
 P

ar
tic

ip
at

io
n 

มีแนวทาง หรือ 
เริ่มให้ชุมชน
และ 
ภาคีเครือข่าย 
มีส่วนร่วมใน
การ 
ด าเนินงาน 
ด้านสุขภาพ 
- ชุมชนและ
ภาคีเครือข่ายมี
ส่วนร่วมคดิ/ 
วางแผนงาน
หรือกิจกรรม
ด้านสุขภาพ 

ด าเนินการให ้
ชุมชน และภาคี
เครือข่ายร่วม
รับรู้ร่วม
ด าเนินการด้าน
สุขภาพในงานท่ี
หลากหลาย
และขยายวง
กว้าง 
เพิ่มขึ้น 
- ชุมชนและ
ภาคีเครือข่ายมี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรมด้าน
สุขภาพ  
- มีการ
จัดระบบ
สุขภาพร่วมกัน  
เช่น งาน NCD 
งานควบคุมโรค 
- มีผลลัพธ์เป็น
รูปธรรม 
 
 

ชุมชน และภาค ี
เครือข่ายมสี่วน 
ร่วมคิดร่วม
ด าเนินการด้าน
สุขภาพอย่าง
เป็นระบบกับ
เครือข่าบริการ
ปฐมภูมิ และมี
การขยายวงได้
ค่อนข้าง
ครอบคลมุ 
- มีการขยาย
ผลลัพธ์การ
ด าเนินงานไปยัง
ชุมชน/หมู่บ้าน
อื่น 
 
 

ชุมชน และ
ภาค ี
เครือข่ายร่วม
คิดร่วมวางแผน 
ร่วมด าเนินการ 
ด้านสุขภาพ 
และมีการ
ทบทวน 
เรียนรู้ 
ปรับปรุง 
กระบวนการ 
มีส่วนร่วม 
ให้เหมาะสม 
มากขึ้น 
- ชุมชนและ
ภาคีเครือข่ายมี
ส่วนร่วม
ทบทวน ร่วม
รับผิดชอบและ
ตรวจสอบ 
แลกเปลีย่น
เรียนรูผ้ลลัพธ์ที่
ได้และมีการ
ปรับปรุง 

ชุมชน และ 
ภาคีเครือข่าย 
ร่วมด าเนินการ 
อย่างครบวงจร 
รวมทั้งการ
ประเมินผล 
จนร่วมเป็น
เจ้าของการ
ด าเนินงาน 
เครือข่ายบริการ
ปฐมภูม ิ
- ชุมชนและภาคี
เครือข่ายมสี่วน
ร่วมเป็นเจ้าของ 
มีการจัดการ
ปัญหาสุขภาพ
แบบบูรณาการ
กับงานอ่ืน 
 

ระดับของการมี
ส่วนร่วม : ร่วม
รับรู้ ร่วมคิด
ร่วมด าเนินการ 
และร่วม
ประเมินผล 
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4. Appreciation 
 
UCCARE 1.เริ่มมี

แนวทาง 
และ/หรือ 

เริ่ม
ด าเนินการ 

2.ขยายการ 
ด าเนินการ 

3.ด าเนินการ
เป็นระบบ 
และ/หรือ
ครอบคลุม 

4.เรียนรู ้ 5.บูรณา
การ 

ค าส าคัญ 
และนิยาม
ปฏิบัติการ 

Ap
pr

ec
iat

io
n 

มีแนวทางหรือ 
วิธีการที่ชัดเจน 
หรือเริม่
ด าเนินการ 
ในการดูแล
พัฒนา และ
สร้างความพึง
พอใจของ
บุคลากร 
- มีเจ้าหน้าที่
หรือทีมงานท า
ตามหน้าท่ี 
ที่ได้รับ
มอบหมาย 
 
 

มีการขยาย 
การด าเนินการ 
ตามแนว ทาง
หรือวิธีการ 
ในการดูแล 
พัฒนา และ
สร้างความพึง
พอใจของ
บุคลากร
เพิ่มขึ้นในแต่
ละหน่วยงาน 
หรือในแต่ละ
ระดับ 
- มีการน า
ข้อมูลที่เป็น
ปัจจัยที่มีผลต่อ
ระบบการ
ท างานท่ีท าให้
ทีมงาน
เครือข่าย
สุขภาพมี
บรรยากาศการ
ท างานท่ีดีมา
วิเคราะห์แกไ้ข
ปัญหาในการ
ด าเนินงาน 

ด าเนินการตาม 
แนวทางหรือ
วิธีการดูแล
พัฒนาและ 
สร้างความพึง
พอใจและความ
ผูกพัน
(engagement) 
ของบุคลากร 
ให้สอดคล้องกับ 
ภารกิจท่ีจ าเป็น 
อย่างเป็นระบบ 
- เจ้าหน้าท่ีหรือ
ทีมงานพึงพอใจ
ในงานและ
ผลลัพธ์ของงาน
ที่เกิดขึ้น 
 

เครือข่าย
สุขภาพมีการ
เรียนรู้ทบทวน 
กระบวนการ 
ดูแล พัฒนา 
และสร้าง 
ความผูกพัน 
ของบุคลากร 
ให้สอดคล้อง 
กับบริบท 
- ผู้รับบริการ
เห็นคุณคา่และ
ช่ืนชม
เจ้าหน้าท่ีหรือ
ทีมงาน 
 

สร้าง
วัฒนธรรม 
เครือข่ายให้
บุคลากรมี
ความสุข 
ภูมิใจ 
รับรู้คณุค่า
และ 
เกิดความ
ผูกพัน 
ในงานของ
เครือข่าย
บริการปฐมภูม ิ
- เจ้าหน้าท่ี
หรือทีมงาน 
รู้สึกมีคณุค่า
ในตัวเองและ
งานท่ีท า 
 

ความผูกพัน 
(engagement) 
หมายถึง การที่
บุคลากรมีความ
กระตือรือร้น 
ในการปฏิบัติงาน 
ในหน้าท่ี และใน
งานท่ีได้รับ
มอบหมายด้วย
ความมุ่งมั่นเพื่อให ้
บรรลุพันธกิจของ
องค์กร 
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5. Resources Sharing and Human Development 
 

UCCARE 1.เริ่มมี
แนวทาง 
และ/หรือ 

เริ่ม
ด าเนินการ 

2.ขยายการ 
ด าเนินการ 

3.ด าเนินการ
เป็นระบบ 
และ/หรือ
ครอบคลุม 

4.เรียนรู ้ 5.บูรณาการ ค าส าคัญ 
และนิยาม
ปฏิบัติการ 

Re
so

ur
ce

s S
ha

rin
g 

an
d 

Hu
m

an
 D

ev
el

op
m

en
t 

มีแนวทาง หรือ 
เริ่มวางแผนการ
ใช้ทรัพยากร
ร่วมกัน และ
พัฒนาบุคลากร 
ร่วมกันเพื่อ
สนับสนุนการ
พัฒนาระบบ 
สุขภาพชุมชน 
- มีการสรุป
ข้อมูลทั่วไปของ
องค์กร ท้ัง คน 
เงิน สิ่งของ 
ข้อมูล ความรู้
ต่างๆ ในส่วนท่ี
มีและส่วนท่ี
ขาด 
- มีแผนพัฒนา
สมรรถนะ
บุคลากรและ
แผนความ
ต้องการของ
องค์กร 

มีการ
ด าเนินการ 
ร่วมกัน ในการ 
ใช้ทรัพยากร 
และพัฒนา 
บุคลากรในบาง
ประเด็นหรือ
บางระบบ 
- มีปการ
ประชุมเพื่อการ 
Share 
ทรัพยากร
ร่วมกัน 
- มีการแบ่งปัน
ทรัพยากร
ร่วมกัน อย่าง
น้อย 1 ระบบ 
 

มีการจัดการ 
ทรัพยากร และ 
พัฒนาบุคลากร 
ร่วมกันอย่าง
เป็นระบบและ
ครอบคลมุตาม
บริบท และ 
ความจ าเป็น
ของพื้นที่ เพื่อ
สนับสนุนให้
บรรลตุาม
เป้าหมายของ
เครือข่าสุขภาพ 
- องค์กรมีการ
ใช้และ Share 
ทรัพยากร
ร่วมกันอย่าง
เป็นระบบ และ
ครอบคลมุใน
การจัดบริการ 

มีการทบทวน 
และปรับปรุง 
การจัดการ 
ทรัพยากรและ 
พัฒนาบุคลากร 
ให้เหมาะสม 
และม ี
ประสิทธิภาพ 
เพิ่มขึ้น 
- มีการทบทวน 
วิเคราะหร์ะบบ
การจัดบริการ
สุขภาพ 
ผลลัพธ์ที่
เกิดขึ้นตรง
เป้าหมาย
หรือไม่ มี
แนวทาง
ปรับปรุง
อย่างไร 

มีการจัดการ 
ทรัพยากร
ร่วมกันโดยยึด
เป้าหมายของ
เครือข่ายสุขภาพ
(ไม่มีก าแพงกั้น)
และมีการใช้
ทรัพยากรจาก
ชุมชน ส่งผลให้
เกิดระบบ
สุขภาพชุมชนที่
ยั่งยืน 
- แต่ละองค์กร มี
การ Share 
ทรัพยากร
ร่วมกัน โดยไมม่ี
ก าแพงกั้น และ
ชุมชนร่วม
สนับสนุน
ทรัพยากร เช่น 
เงินบริจาค 

Resource 
หมายถึงคน 
เงิน ของ 
ความรู ้
รวมทั้งข้อมูล 
ซึ่งเป็นปัจจัย
น าเข้า 
(input)ของ
การท างาน 
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6. Essential Care 
 
UCCARE 1.เริ่มมี

แนวทาง 
และ/หรือ 

เริ่ม
ด าเนินการ 

2.ขยายการ 
ด าเนินการ 

3.ด าเนินการ
เป็นระบบ 
และ/หรือ
ครอบคลุม 

4.เรียนรู ้ 5.บูรณาการ ค าส าคัญ 
และนิยาม
ปฏิบัติการ 

Es
se

nt
ial

 C
ar

e 

มีแนวทาง หรือ 
เริ่มด าเนินการ
จัดระบบดูแล 
สุขภาพพ้ืนฐาน 
ที่จ าเป็นในแต่
ละ 
กลุ่ม ตามบริบท 
ของชุมชน 
- มีข้อมูลในแต่
ละกลุม่วัย ตาม
การจัดระบบ
การดูแลสุขภาพ
พื้นฐาน (กลุ่ม
ปกติ กลุ่มเสี่ยง 
และกลุม่ป่วย) 
- มีการ
วิเคราะหป์ัญหา
สุขภาพตาม
กลุ่มวัย 
 
 

มีการจัดระบบ 
ดูแลสุขภาพ
ตามบริบท และ
ตามความ
ต้องการของ
ผู้รับบริการ 
ประชาชน และ 
ชุมชนบางส่วน 
โดยเฉพาะกลุ่ม 
ที่มีปัญหาสูง 
- กลุ่มปกติ 
ได้รับการ
ส่งเสริมสุขภาพ 
กลุ่มเสี่ยง และ
กลุ่มป่วย ได้รับ
การจัดบริการ
ดูแลสุขภาพ
ตามมาตรฐาน
และความ
ต้องการของ
ผู้รับบริการ 
- ลงเยี่ยม 1 
case 

มีการจัดระบบ
ดูแลสุขภาพตาม
บริบทตามความ
ต้องการ 
ของผู้รับบริการ 
ประชาชนแต่ละ
กลุ่มและชุมชน
ทีค่รอบคลุม
ประชากร 
ส่วนใหญ ่
- มีการขยายผล
การแก้ปัญหา
สุขภาพตาม
กลุ่มวัย ของ
กลุ่มเสี่ยงและ
กลุ่มป่วยไปยัง
หมู่บ้าน/ชุมชน
อื่น 

มีการเรียนรู ้
ทบทวนการ
จัดระบบดูแล
สุขภาพและ
พัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อให้
เกิดการดูแล
สุขภาพท่ี
เหมาะสม
สอดคล้องมาก
ขึ้น 
- การน าปัญหา 
อุปสรรคในการ
จัดบริการ
สุขภาพตาม
กลุ่มวัย มา
ทบทวน หา
แนวทางแก้ไข
ร่วมกันเพื่อให้
เกิดการพัฒนา
และการ
จัดบริการ
สุขภาพท่ี
เหมาะสม 
สอดคล้องกับ
ความต้องการ
ข้องผู้รับบริการ 

มีการจัดระบบ 
ดูแลสุขภาพ 
อย่างบูรณาการ 
ร่วมกับ
ประชาชน 
ชุมชนภาคีภาค
ส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 
ส่งผลให้
ประชาชน 
มีสถานะสุขภาพ
ด ี
- หน่วยงานอ่ืน   
มีการ ร่วม
ช่วยเหลือ 
สนับสนุน เช่น 
วัสดุอุปกรณ์ 
และ/หรือ การ
ร่วมจัดบริการ
ร่วมกัน เช่น ทีม
เยี่ยมบ้าน มี 
จนท. อบต. 
พัฒนาชุมชน 
ฯลฯ ร่วมด้วย 

Essential 
Care 
หมายถึง 
บริการ 
ด้านสุขภาพท่ี
จ าเป็นส าหรับ
ประชาชนโดย
สอดคล้องกับ
บริบทของ
ชุมชน และ
เป็นไปตาม
ศักยภาพของ 
เครือข่าย
บริการปฐมภูม ิ
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แผนงานตามยุทธศาสตร์ที่ 2 : บริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
ตัวช้ีวัดที่ 2 : ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานคลินิกหมอครอบครัวที่จัดบริการตามหลักเกณฑ์คุณภาพ
ของคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster) 
เป้าหมาย : หน่วยบริการปฐมภูมิผ่านเกณฑ์การจัดบริการตามหลักเกณฑ์คุณภาพ PCC ร้อยละ 80 
น้ าหนัก : 5 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นางพชรวรรณ คูสกุลรัตน์     โทร. 089-944-2510 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :    นางสุภาพร กุณาศล            โทร. 088-568-1038 
ค าอธิบาย :   
 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานคลินิกหมอครอบครัวที่จัดบริการตามหลักเกณฑ์คุณภาพของ
คลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster) หมายถึง ผลการด าเนินงานด้านกระบวนการด าเนินงาน
คลินิกหมอครอบครัว และผลลัพธ์ของการด าเนินงานระบบบริการปฐมภูมิ (Primary Care) ตามหลักเวชศาสตร์
ครอบครัวของคลินิกหมอครอบครัว และหน่วยบริการปฐมภูมิทุกระดับ 
 หลักเกณฑ์คุณภาพของคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster) หมายถึง การรวมกลุ่มของ
หน่วยบริการปฐมภูมิให้เป็นเครือข่ายการดูประชาชนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบร่วมกันเป็นการประจ าต่อเนื่องด้วย
ทีมสหวิชาชีพ เพ่ือเพ่ิมคุณภาพการให้บริการให้มีมาตรฐานใกล้เคียงกันและให้มีการบริหารจัดการ การใช้
ทรัพยากรร่วมกัน โดยเป็นการพัฒนาต่อเนื่องจากนโยบายหมอประจ าครอบครัวซึ่งได้จัดทีมหมอครอบครัว  
1 ทีม ให้การดูแลประชาชนประมาณ 10,000 คน ± 20% ประกอบด้วย แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 1 คน, 
พยาบาลวิชาชีพ/พยาบาลเวชปฏิบัติ 4 คน, ทันตาภิบาล 1 คน, เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 1 คน, นักวิชาการ
สาธารณสุข/เจ้าพนักงานสาธารณสุข 4 คน, แพทย์แผนไทย 1 คน รวมทีมให้บริการ 3 ทีม (ตามบริบทของ
พ้ืนที่ของอ าเภอ) เป็นกลุ่มเครือข่ายบริการปฐมภูมิ (Primary Care Cluster) 1 Cluster เพ่ิมบุคลากรดูแล
ประชาชนในเครือข่าย ทันตแพทย์ 1 คน เภสัชกร 1 คน และนักกายภาพบ าบัด 1 คน โดยใช้หลักเวชศาสตร์
ครอบครัวในการด าเนินงาน 1) การสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างแพทย์ ผู้ป่วยและครอบครัว (Doctor-
patient-family relatinoship) 2) การให้บริการปฐมภูมิที่มีคุณภาพกับประชาชนทุกช่วงอายุ โดยมีรูปแบบ 
คือ การบริการด่านหน้า (First contact care), การดูแลต่อเนื่อง (Continuity care), การดูแลแบบครอบคลุม 
(Comprehensive care), การดูแลแบบเชื่อมประสาน (Coordination care) และ 3) การท าเวชปฏิบัติที่ใช้
ชุมชนและประชาชนเป็นฐาน (Community Base) 
 การจัดบริการปฐมภูมิ (Primary Service Package) หมายถึง การน าเอาบริการของปฐมภูมิไปเชื่อม
กับ service plan สาขาต่างๆ เป็นการเชื่อมนโยบายการจัดระบบบริการในทุกระดับและทุกกลุ่มวัย โดยมี
ลักษณะ 6 ประการ คือ 1) การดูแลแต่แรกทุกเรื่อง (Care on first contact basis) 2) การดูแลอย่างต่อเนื่อง
(Continuous care) 3) การดูแลแบบเบ็ดเสร็จ (Comprehensive care) 4) การดูแลแบบผสมผสาน          
(Integrated or total care) 5) บริการที่เข้าถึงสะดวก ( Accessible care) 6) ระบบปรึกษาและส่งต่อ 
(Consultation and referral system) โดยมีการดูแลแบบองค์รวม (Holistic care) ครอบคลุม 4 มิติ 
(ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาพยาบาล และฟ้ืนฟูสภาพ) และมีจุดเน้น ดังนี้ 
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ล าดับ กลุ่มวัย โดยมีจุดเน้น 
1. สตรีและเด็กปฐมวัย   - ฝากครรภ์คุณภาพ       - วัคซีนครอบคลุม 

- พัฒนาการสมวัย        - สุขภาพช่องปากดี 
2. เด็กวัยเรียน   - ลดอ้วน                    - สุขภาพช่องปากดี 

- เสริม IQ, EQ, MQ      - เพ่ิมความรอบรู้ทางด้านสุขภาพ      
                                 (Health literacy) 

3 วัยรุ่น/นักศึกษา   
 

- ท้องไม่พร้อม             - ลดนักดื่มหน้าใหม่ 
- ขับข่ีปลอดภัย            - เพศสัมพันธ์ปลอดภัย 

4  วัยท างาน   
 

- คัดกรองพฤติกรรมเสี่ยง - การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยง 
- ส่งต่อภาวะฉุกเฉิน 

5 ผู้สูงอายุ และผู้พิการ  - อยู่อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
- เข้าถึงบริการและได้รับสิทธิประโยชน์ 
- ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแล 

6 การดูแลต่อเนื่อง  
 

การเยี่ยมบ้านในกลุ่มเป้าหมายที่ส าคัญ 
- กลุ่มผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง    
- ผู้ป่วยโรคเบาหวาน          - ผู้ป่วยวัณโรค 
- ผู้ป่วยโรคจิต           - กลุ่มหญิงตั้งครรภ์          

 
เกณฑ์การให้คะแนน : ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานของคลินิกหมอครอบครัว (PCC)  
 1. ด้านกระบวนการ (น้ าหนัก ๒) : ประเมินผลตามเกณฑ์ 5 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน (ทุกข้อเป็นอิสระต่อกัน) 
 
ข้อ เกณฑ์การให้คะแนน 
๑ ค าสั่งคณะกรรมการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ และ PM ระดับอ าเภอ (1 คะแนน) 
๒ มีแผนการจัดตั้ง PCC 10 ปี ครอบคลุมประชากร 8,000 – 12,000 คนต่อทีม และ/หรือ 24,000 

- 36,000 คน ต่อ Cluster (1 คะแนน) 
๓ CUP มีระบบสนับสนุนที่ส าคัญ  

  1. ระบบข้อมูล (0.25 คะแนน) 
  2. ระบบสนับสนุน (IC, ขยะติดเชื้อ, LAB) (0.25 คะแนน) 
  3. มีระบบบริการ (NCD, กายภาพบ าบัด, COC งานเยี่ยมบ้าน, ระบบส่งต่อ, งานทันตกรรม,  
งานเภสัชกรรมปฐมภูมิ) (0.5 คะแนน) 

๔ 1. จัดโครงสร้าง ทีมหมอครอบครัว ระดับอ าเภอ ต าบล ชุมชน ตามเกณฑ์รพ.สต. (0.5 คะแนน) 
2. มีแพทย์ออกให้บริการตามหลักเวชศาสตร์ครอบครัว ร่วมกับทีมหมอครอบครัว อย่างน้อยเดือนละ 
ครั้งต่อ ศสม./รพ.สต. (0.5 คะแนน) 

๕ รพ.สต. ที่เป็นเป้าหมายการเปิดคลินิกหมอครอบครัว ปี 60-63 ผ่านเกณฑ์คุณภาพเป็น รพ.สต.ติดดาว 
ระดับ 5 ดาวขึ้นไป (1 คะแนน) 
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2. ด้านผลลัพธ์ของการด าเนินงานของ ตามหลักเวชศาสตร์ครอบครัว (น้ าหนัก ๓)    
 

กลุ่มวัย เป้าประสงค์ เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

คะแนน
เต็ม 

เกณฑ์การให้
คะแนน 

แหล่งข้อมูล 

1. สตรีและ
เด็กปฐมวัย 

1.1 ร้อยละหญิงตั้งครรภ์
ที่มีความเสี่ยงได้รับการ
ดูแลโดยแพทย์ตาม
แนวทางปฏิบัติ 
(Guidelines High risk  
pregnancy) 
(รายละเอียดตาม
ภาคผนวก) 

100 5 1 = ร้อยละ 60 
2 = ร้อยละ 65 
3 = ร้อยละ 70 
4 = ร้อยละ 75 
5 = ร้อยละ 80 

- สุ่มร้อยละ ๕๐ ของ
หญิงตั้งครรภ์ที่มีความ
เสี่ยงสูงทั้งอ าเภอ 
- Family folder       
- ทะเบียน ANC  
- ฐานข้อมูลผู้ป่วยใน
ของรพ.แม่ข่าย 
- น า Family folder     
ที่ได้รับการสุม่มา
ประเมินในวัน 
ประเมิน รพ.สต.  
ติดดาว 

1.2 ร้อยละการติดตาม
เยี่ยมบ้านครอบครัวเด็ก
อายุ 0-5 ปี ทีมี่
พัฒนาการล่าช้าที่ต้อง
ได้รับการกระตุ้นภายใน 
1 เดือน และจัดกิจกรรม
กระตุ้นพัฒนาการเด็ก
อย่างต่อเนื่องร่วมกับ
ผู้ดูแลเด็ก 

100 5 1 = ร้อยละ 60 
2 = ร้อยละ 65 
3 = ร้อยละ 70 
4 = ร้อยละ 75 
5 = ร้อยละ 80 

 
 

- สุ่มร้อยละ 2๐ ของ
เด็ก ๐-๕ ปี ที่
พัฒนาการที่สงสัย
ล่าช้าทั้งอ าเภอ 
- ดูการบันทึกใน
Family folder    
- น า Family folder     
ที่ได้รับการสุม่มา
ประเมินในวัน 
ประเมิน รพ.สต.  
ติดดาว 
 

1.3 ร้อยละของศาลา
สุขภาพ ที่มีเครื่องมือ
อุปกรณ์ที่จ าเป็นส าหรับ 
อสม. ในการส่งเสริม
พัฒนาเด็ก ๐-๕ ปี ได้แก่ 
๑. เครื่องชั่งน้ าหนักเด็ก
๐-๕ ป ี
๒. เครื่องวัดส่วนสูงเด็ก 
๓. อุปกรณ์ส าหรับ
ประเมินและกระตุ้น

80 5 1 = ร้อยละ 60 
2 = ร้อยละ 65 
3 = ร้อยละ 70 
4 = ร้อยละ 75 
5 = ร้อยละ 80 

- แบบรายงานข้อมูล 
ของศาลาสุขภาพ 
- สุ่มประเมินศาลา
สุขภาพ 1 แห่งใน
พื้นที่ รพ.สต. ที่ไดร้ับ
การประเมิน รพ.สต. 
ติดดาว 
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กลุ่มวัย เป้าประสงค์ เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

คะแนน
เต็ม 

เกณฑ์การให้
คะแนน 

แหล่งข้อมูล 

พัฒนาเด็ก (มีการใช้คู่มือ
เฝ้าระวังและส่งเสริม
พัฒนาการเด็กโดย อสม. 
(เล่มขาว)) 

2. เด็กวัยเรียน 2.1 ร้อยละความส าเร็จ
ของการจัดการความรอบ
รู้ด้านสุขภาพ (Health 
literacy) ที่น าไปสู่การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพของเด็กวัยเรียน
ตามบริบทของพ้ืนที่ 
(ODOP, OTOP)   
- รพ.สต. คัดเลือก
โรงเรียนในพ้ืนที่ 1 แห่ง 
เพ่ือจัดกิจกรรมเสริมสร้าง 
Health literacy 

80 5 1 = ร้อยละ 60 
2 = ร้อยละ 65 
3 = ร้อยละ 70 
4 = ร้อยละ 75 
5 = ร้อยละ 80 

- สรุปผลงานของ  
รพ.สต. ทุกแห่ง เป็น 
One Page โดยมี
เนื้อหาตาม 
template 4 ข้อ
(รายละเอียดตาม
ภาคผนวก) 
1. มีบทเรียนความ
รอบรู้ด้านสุขภาพ 
2. มีข้อมูลที่จ าเป็น
เพื่อใช้ในการบริหาร
จัดการและตดิตามผล 
3. มีผลลัพธ์การ
พัฒนาความรอบรูด้้าน
สุขภาพ (Output) 
4. มีผลกระทบของ
การพัฒนาท่ีท าให้
ปัญหาสุขภาพของเด็ก
วัยเรียนลดลง 
(Outcome) 

3. วัยรุ่น/
นักศึกษา 

3.1 ร้อยละของการ
ติดตามเยี่ยมบ้านหญิง
ตั้งครรภ์ที่อายุต่ ากว่า 20
ปี เพ่ือให้ค าปรึกษาแก่
ครอบครัว (Family 
meeting) หรือหญิง
ตั้งครรภ์ที่อายุต่ ากว่า 20
ปี ได้รับค าปรึกษา 
(Counseling) เพ่ือตัด 
สินใจ วางแผนครอบครัว 
(Family planning) ด้วย
วิธีกึ่งถาวร  

100 5 1 = ร้อยละ 80 
2 = ร้อยละ 85 
3 = ร้อยละ 90 
4 = ร้อยละ 95 

 5 = ร้อยละ 100 

- สุ่มร้อยละ ๕๐ ของ
หญิงตั้งครรภ์ที่อายุ
น้อยกว่า ๒๐ ปี  
- Family folder  
- ทะเบียน ANC  
- น า Family folder     
ที่ได้รับการสุม่มา
ประเมินในวัน 
ประเมิน รพ.สต.  
ติดดาว 
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กลุ่มวัย เป้าประสงค์ เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

คะแนน
เต็ม 

เกณฑ์การให้
คะแนน 

แหล่งข้อมูล 

4. วัยท างาน 4.1 ร้อยละผู้ป่วย 
- โรคเบาหวานที่ค่า
HbA1C ≥ ๗ และค่า 
CVD Risk ระดับ 3, 4 
และ 5  
- ความดันโลหิตสูง ≥ 
๑๔๐/๙๐ mmHg และ
ค่า CVD Risk ระดับ 3, 
4 และ 5 ได้รับการเยี่ยม
บ้าน จัดกิจกรรม Family 
meeting สร้าง
กระบวนการรับรู้วิธีการ
สังเกตอาการเจ็บป่วย
ฉุกเฉิน (Stroke/STEMI) 
และช่องทางการขอความ
ช่วยเหลือจากทีมหมอ
ครอบครัว  
 

80 5 1 = ร้อยละ 60 
2 = ร้อยละ 65 
3 = ร้อยละ 70 
4 = ร้อยละ 75 
5 = ร้อยละ 80 

- สุ่มร้อยละ ๓๐ ของ
ผู้ป่วย DM (HbA1C  
≥ 7)/HT (≥140/90 
mmHg) ที่มีความ
เสี่ยงสูง CVD Risk  
ระดับ 3 = 20-30
คะแนน 
ระดับ 4 = 31-40
คะแนน  
ระดับ 5 มากกว่า40
คะแนน 
- น า Family folder     
ทีไ่ด้รับการสุม่มา
ประเมินในวัน 
ประเมิน รพ.สต.  
ติดดาว 
 

4.2 ร้อยละของ อสค. ที่
ดูแลผู้ป่วย CVD Risk ที่มี
ความเสี่ยงต่อโรคหัวใจ
และหลอดเลือดได้รับการ
ฝึกทักษะการช่วยเหลือ
เบื้องต้นเมื่อมีอาการ
ฉุกเฉิน  

80 5 1 = ร้อยละ 60 
2 = ร้อยละ 65 
3 = ร้อยละ 70 
4 = ร้อยละ 75 
5 = ร้อยละ 80 

- สุ่มร้อยละ ๕๐ ของ
Family folder ผู้ป่วย 
CVD Risk ที่มีความ
เสี่ยง 
- รายงานการเยีย่ม
บ้าน 
-ใน Family folder มี
รายชื่อของ อสม., 
อสค. ผู้ดูแล และมี
บันทึกผลการเยี่ยม
บ้านของ อสม., อสค. 
- รายงาน อสม.1 
- น า Family folder, 
รายงาน อสม.1 ที่
ได้รับการสุม่มา
ประเมินในวัน 
ประเมินรพ.สต.      
ติดดาว 
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กลุ่มวัย เป้าประสงค์ เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

คะแนน
เต็ม 

เกณฑ์การให้
คะแนน 

แหล่งข้อมูล 

4.3 ร้อยละการคัดกรอง
มะเร็งล าไส้ใหญ่และล าไส้
ตรงด้วยวิธี FIT test 

100 5 1 = ร้อยละ 60 
2 = ร้อยละ 70 
3 = ร้อยละ 80 
4 = ร้อยละ 90 

 5 = ร้อยละ 100 

Service plan 
รายงาน CA colon 
 

4.4 ร้อยละของผู้ป่วยโรค 
Stroke และ STEMI ที่
ได้รับการส่งต่อเมื่อเกิด
ภาวะฉุกเฉินและได้รับการ
รักษาภายใน Golden 
period 

50 5 1 = ร้อยละ 10 
2 = ร้อยละ 20 
3 = ร้อยละ 30 
4 = ร้อยละ 40 
5 = ร้อยละ 50 

ระบบรายงาน 
Fast tack  
Service plan สาขา 
stroke, สาขาหัวใจ 
 

5. ผู้สูงอายุ 
ติดเตียง ผู้
พิการที่ติด
เตียง 

5.1 ร้อยละการเยี่ยมบ้าน
ผู้สูงอายุติดเตียง และผู้
พิการที่ติดเตียงโดย 
ทีมสหวิชาชีพ 
 

80 5 1 = ร้อยละ 60 
2 = ร้อยละ 65 
3 = ร้อยละ 70 
4 = ร้อยละ 75 
5 = ร้อยละ 80 

สุ่มร้อยละ ๕๐ ของ
Family folder 
ผู้สูงอายุตดิเตยีง        
ผู้พิการที่ตดิเตียง 

6.การดแูล
ต่อเนื่อง
(Continuous  
care : COC) 
 

6.1 การเยี่ยมบ้านใน
กลุ่มเป้าหมายที่ส าคัญ 
ตามเกณฑ์ QOF (5 กลุ่ม) 
- ผู้ป่วย HT 
- ผู้ป่วย DM 
- ผู้ป่วย TB 
- ผู้ป่วยโรคจิต 
- หญิงตั้งครรภ์ 

85 5 1 = ร้อยละ 75 
2 = ร้อยละ 80 
3 = ร้อยละ 85 
4 = ร้อยละ 90 
5 = ร้อยละ 95 

รายงานผลงาน QOF 
ไตรมาสที่ ๓-๔ ปี 
๒๕๖๑ และไตรมาสที่ 
๑-๒ ปี ๒๕๖๒ 

คะแนนเต็ม 55   

 
สูตรการค านวณ : คะแนนด้านผลลัพธ์ = คะแนนด้านผลลัพธ์ที่ได้ x 100 

                                  คะแนนเต็ม (55) 
 
 
 
 
 



๔๐ 
 

คู่มือประเมินผลการปฏิบัตริาชการระดับอ าเภอ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามประจ าปีงบประมาณ 2562 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : ด้านผลลัพธ์ของการด าเนินงานตามหลักเวชศาสตร์ครอบครัว 
 

ตัวช้ีวัด น้ าหนัก หน่วย
วัด 

เกณฑ์การให้คะแนน 
1 2 3 4 5 

ร้อยละคะแนนด้านผลลัพธ์ของการ
ด าเนินงานตามหลักเวชศาสตร์ครอบครัว 

3 คะแนน 70 75 80 85 90 

 
เกณฑ์การให้คะแนน : ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานของคลินิกหมอครอบครัว (PCC) ที่จัดบริการตาม
หลักเกณฑ์คุณภาพของคลินิกหมอครอบครัว 

 
สูตรการค านวณ :  
ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานของคลินิกหมอครอบครัว (PCC) = คะแนนที่ได้  x 100 
                                                                    คะแนนเต็ม (25) 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ตัวช้ีวัด น้ าหนัก หน่วย
วัด 

เกณฑ์การให้คะแนน 
1 2 3 4 5 

ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานของ
คลินิกหมอครอบครัว (PCC) 

5 ร้อยละ 75 80 85 90 95 

 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 
 

รายการ หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ 

2559 2560 2561 
ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานของคลินิก
หมอครอบครัว (PCC)   

ระดับ - - 3.69 

 
 
 
 

ประเด็นการประเมิน น้ าหนัก ค่าคะแนน น้ าหนักxคะแนน 
1. ด้านกระบวนการ ๒ 5 ๑๐ 
2. ด้านผลลัพธ ์ ๓ 5 ๑๕ 

รวมคะแนน 25 
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แนวทางการประเมิน : 
 
ระดับ 

วิธีการประเมิน 
หลักฐาน 

ประกอบการประเมิน 

ประเมินระดับ 

อ าเภอ 
รพ.
สต. 

ชุมชน 

ด้านกระบวนการ    
1. ค าสั่งคณะกรรมการพฒันาระบบการแพทย์ 

ปฐมภูมิ และ PM ระดับอ าเภอ 
มีค าสั่งทีมหมอครอบครัว 
ระดับอ าเภอ ต าบล และ
ชุมชน  

   

2. แผนการจัดต้ัง PCC ครอบคลุมประชากร 
8,000–12,000 คนต่อทีม และ/หรือ 
24,000-36,000 คน ต่อ Cluster 

มีแผนการจัดต้ัง PCC  
10 ปี 

   

3. CUP  มีระบบสนับสนุนท่ีส าคัญ  
 1. ระบบข้อมูล 
 2. ระบบสนับสนุน (IC, ขยะติดเชื้อ, LAB)  
 3. มีระบบบริการ (NCD, กายภาพบ าบัด, 
COC งานเย่ียมบ้าน, ระบบส่งต่อ,  
งานทันตกรรม, งานเภสัชกรรมปฐมภูมิ) 

1. CUP มีระบบสนับสนุนท่ี
ส าคัญ  
2. CPG ระบบงานส าคัญ 
 

   

4. 1. จัดโครงสร้าง ทีมหมอครอบครัวระดับ
อ าเภอ ต าบล ชุมชน ตามเกณฑ์รพ.สต.   
2. มีแพทย์ออกให้บริการตามหลักเวชศาสตร์
ครอบครัวร่วมกับหมอครอบครวัอย่างน้อย 
เดือนละ ๑ ครั้งต่อ ศสม./รพสต. 

1. ค าสั่งทีมหมอครอบครัว 
ระดับอ าเภอ ต าบล และ
ชุมชน  
2. ตารางปฏิบัติงานตามหลัก
เวชศาสตร์ครอบครัวของ
แพทย์และสหวิชาชีพ 

 
 
 

 
 
 

 

5. รพ.สต. ที่เป็นเป้าหมายการเปิดคลินิกหมอ
ครอบครัว ผ่านเกณฑ์คุณภาพเป็น รพ.สต. 
ติดดาว ระดับ 5 ดาว 

ผลการประเมิน รพ.สต.    
ติดดาว  

   

ด้านผลลัพธ์    
1. ผลลัพธ์การด าเนินงาน ปี 2562 - Family folder  

- สุ่มพื้นท่ีศาลาสุขภาพ 
- service plan Fast Track 
- ระบบรายงานส่งต่อผู้ป่วย
ฉุกเฉิน 
- รายงาน One page 
Health literacy 
- ข้อมูลจาก HDC, QOF 
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เอกสารแนบท้าย 1 
 

กลุ่มวัย เป้าประสงค์ ค าอธิบาย 
1. สตรีและเด็ก
ปฐมวัย 

1.1 ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ที่
มีความเสี่ยงได้รับการดูแล
โดยแพทย์ตามแนวทาง
ปฏิบัติ (Guidelines High 
risk pregnancy) 

 

กลุ่มเป้าหมายหญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยง (High risk  
pregnancy)  5 โรค ได้แก่  
1. ภาวะครรภ์เป็นพิษ Pre-eclampsia/Eclampsia 
รหัส O 13 - O 14 
2. Previous c/s รหัส  O 342 
3. Twin รหัส O 300 
4. DM C- Pregnancy (G-DM-A2 คือ หญิงตั้งครรภ์ที่เป็น 
DM ขณะตั้งครรภ์ ที่ต้องใช้ Insulin และได้รับการรักษา
โดยสูติแพทย์/อายุรแพทย์) 
5. HT C- Pregnancy รหัส O 10, O 16 
วิธีการประเมิน :  
- สุ่มร้อยละ ๕๐ ของหญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยง (High risk  
pregnancy) 5 โรค จากฐานข้อมูลผู้ป่วยในของ รพ.แม่ข่าย
ข้อมูลบริการสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เมษายน 2562  
- Family folder 
- ประเมินพร้อมการประเมินรพ.สต. ติดดาว 

 1.2 ร้อยละการติดตาม
เยี่ยมบ้านครอบครัวเด็กอายุ 
0-5 ปี ที่มีพัฒนาการสงสัย
ล่าช้า ที่ต้องได้รับการ
กระตุ้นภายใน 1 เดือนและ
จัดกิจกรรมกระตุ้น
พัฒนาการเด็กอย่างต่อเนื่อง
รว่มกับผู้ดูแลเด็ก 

วิธีการประเมิน :  
- สุ่มร้อยละ 2๐ ของเด็ก ๐-๕ ปี ที่พัฒนาการที่สงสัยล่าช้า
ทั้งอ าเภอจากฐานข้อมูลใน HDC ของ รพ.แม่ข่าย ข้อมูล
บริการสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เมษายน 2562 
- ให้น า Family folder หรือปริ้นออกจากคอมพิวเตอร์ใน
กรณีท่ีหน่วยบริการไม่มี Family folder ที่ได้รับการสุ่ม 
- ประเมินพร้อมการประเมิน รพ.สต.ติดดาว  

 1.3 ร้อยละของศาลา
สุขภาพที่มีเครื่องมืออุปกรณ์
ที่จ าเป็นส าหรับ อสม.ในการ
ส่งเสริมพัฒนาเด็ก ๐-๕ ปี 
ได้แก่ 
๑. เครื่องชั่งน้ าหนักเด็ก  
๐-๕ ป ี
๒. เครื่องวัดส่วนสูงเด็ก 

- แบบรายงานข้อมูลของศาลาสุขภาพ (สรุปผลงานภายใน
เดือนมิถุนายน) 
- สุ่มประเมินศาลาสุขภาพโดยให้พื้นที่คัดเลือก 1 แห่ง ใน
พ้ืนที่ รพ.สต. ที่ได้รับการประเมิน รพ.สต. ติดดาว 
- ประเมินพร้อมการประเมิน รพ.สต. ติดดาว  
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กลุ่มวัย เป้าประสงค์ ค าอธิบาย 
๓. อุปกรณ์ส าหรับประเมิน
และกระตุ้นพัฒนาเด็ก (มี
การใช้คู่มือเฝ้าระวังและ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กโดย 
อสม. (เล่มขาว) 

2. เด็กวัยเรียน 2.1 ระดับความส าเร็จของ
การจัดการความรอบรู้ด้าน
สุขภาพ (Health literacy) 
ที่น าไปสู่การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพของเด็ก
วัยเรียนตามบริบทของพ้ืนที่ 
(ODOP, OTOP)   

- สรุปผลงานการจัดการความรอบรู้ด้านสุขภาพของ รพ.สต. 
ทุกแห่ง อย่างน้อย 1 เรื่อง ในการแก้ไขปัญหากลุ่มเด็กวัย
เรียน เป็น One Page โดยมีเนื้อหาตาม template 4 ข้อ 
1. มีบทเรียนความรอบรู้ด้านสุขภาพ ได้แก่ ชื่อเรื่องที่
สอดคล้องกับปัญหา OTOP 
2. มีข้อมูลที่จ าเป็นเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการและติดตาม
ผล ได้แก่ การวิเคราะห์ปัญหา เหตุผลความจ าเป็น ข้อมูล
สนับสนุนในการแก้ไขปัญหานี้ สถิติหรืออุบัติการณ์ เป็นต้น 
3. มีผลลัพธ์การพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Output) 
ได้แก่ มีการจัดกิจกรรมอะไรบ้างในการแก้ไขปัญหา  
กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกี่คน เป็นต้น  
4. มีผลกระทบของการพัฒนาที่ท าให้ปัญหาสุขภาพของเด็ก
วัยเรียนลดลง (Outcome) ปัญหาที่ต้องการแก้ไขมีผลลัพธ์
อย่างไร เช่น เด็กวัยเรียนสูงดี สมส่วน/เด็กวัยเรียนฟันผุ
ลดลง/การจมน้ าลดลง เป็นต้น  
    โดยมีการสรุปเป็น One page ตามหัวข้อ ดังนี้ 
 1. ชื่อเรื่อง 
 2. หลักการและเหตุผล 
 3. กิจกรรม/ผลการด าเนินงานตามแผนงาน/ภาพ
กิจกรรม 
 4. สรุปผลการด าเนินงานต่อปัญหาสุขภาพ/
ผลกระทบ 
          - จัดส่งรายงาน One page ภายในเดือนสิงหาคม 

3. วัยรุ่น/
นักศึกษา 

3.1 ร้อยละของการติดตาม
เยี่ยมบ้านหญิงตั้งครรภ์ที่
อายุต่ ากว่า 20ปี เพ่ือให้
ค าปรึกษาแก่ครอบครัว 
(Family meeting) หรือ
หญิงตั้งครรภ์ที่อายุต่ ากว่า 

- สุ่มร้อยละ 5๐ ของหญิงตั้งครรภ์ที่อายุต่ ากว่า 20ปี ทั้ง
อ าเภอ จากฐานข้อมูลใน HDC ของรพ.แม่ข่าย ข้อมูล
บริการสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เมษายน 2562 
- ให้น า Family folder (หรือปริ้นออกจากคอมพิวเตอร์ใน
กรณีท่ีหน่วยบริการไม่มี Family folder) ที่ได้รับการสุ่ม 
- ประเมินพร้อมการประเมิน รพ.สต. ติดดาว  
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กลุ่มวัย เป้าประสงค์ ค าอธิบาย 
20 ปี วางแผนครอบครัว
(Family planing) ด้วยวิธี
กึ่งถาวร 

4. วัยท างาน 4.1 ร้อยละผู้ป่วย 
   - โรคเบาหวานที่ค่า
HbA1c ≥ ๗ และค่า CVD 
Risk ระดับ 3, 4 และ 5  
   - ความดันโลหิตสูง ≥
๑๔๐/๙๐ mmHg และค่า 
CVD Risk ระดบั 3, 4 และ 
5  
ได้รับการเยี่ยมบ้าน จัด
กิจกรรม Family meeting  
สร้างกระบวนการรับรู้
วิธีการสังเกตอาการเจ็บป่วย
ฉุกเฉิน (Stroke/STEMI) 
และช่องทางการขอความ
ช่วยเหลือจากทีมหมอ
ครอบครัว 

ข้อก าหนดของค่า  CVD Risk  
    ระดับ 3 = 20-30 คะแนน 
    ระดับ 4 = 31-40 คะแนน  
    ระดับ 5 มากกว่า 40 คะแนน 
วิธีการประเมิน :  
- สุ่มร้อยละ ๓๐ ของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ค่าHbA1c ≥๗ 
และค่า CVD Risk ระดับ 3,4 และ c]tผู้ป่วยโรคความดัน
โลหิตสูง ที่มีความดันโลหิต ≥ 140/90 mmHg และค่า 
CVD Risk ระดับ 3, 4 และ 5 
จากฐานข้อมูลใน HDC ของรพ.แม่ข่าย ข้อมูลบริการสิ้นสุด 
ณ วันที่ 30 เมษายน 2562 
- Family folder มีการบันทึกข้อมูลการเยี่ยมบ้าน, การจัด
กิจกรรม Family meeting สร้างกระบวนการรับรู้วิธีการ
สังเกตอาการเจ็บป่วยฉุกเฉิน (Stroke/STEMI) และช่องทาง
การขอความช่วยเหลือจากทีมหมอครอบครัว เช่น ชื่อและ 
เบอร์โทรของหมอครอบครัวและ อสม.  
- โดยให้น า Family folder (หรือปริ้นออกจากคอมพิวเตอร์
ในกรณีที่หน่วยบริการไม่มี Family folder) ที่ได้รับการสุ่ม 
- ประเมินพร้อมการประเมินรพ.สต. ติดดาว 

 4.2 ร้อยละของ อสค. ที่
ดูแลผู้ป่วย CVD Risk ที่มี
ความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและ
หลอดเลือดได้รับการฝึก
ทักษะการช่วยเหลือเบื้องต้น
เมื่อมีอาการฉุกเฉิน 

วิธีการประเมิน :  
- สุ่มร้อยละ ๕๐ ของ Family folder ผู้ป่วย CVD Risk ที่มี 
ความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดจากฐานข้อมูลใน HDC 
ของ รพ.แม่ข่าย ข้อมูลบริการสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เมษายน  
2562 
- รายงานการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรค Stroke และ STEMI 
- ใน Family folder มีรายชื่อของ อสม., อสค. ผู้ดูแล และ
มีบันทึกผลการเยี่ยมบ้านของ อสม., อสค. 
- ประเมินจากรายงาน อสม.1 (รายงานผลงานของ อสม.) 
- น า Family folder, รายงาน อสม.1 ที่ได้รับการสุ่มมา
ประเมิน 
- ประเมินพร้อมการประเมินรพ.สต. ติดดาว 
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กลุ่มวัย เป้าประสงค์ ค าอธิบาย 
 4.3 ร้อยละการคัดกรอง

มะเร็งล าไส้ใหญ่และล าไส้
ตรงด้วยวิธี FIT test 

ร้อยละการคัดกรองมะเร็งล าไส้ใหญ่และล าไส้ตรงด้วยวิธี 
FIT test จากรายงาน CA colon 
         ผลงานที่คัดกรอง X 100 
         เป้าหมายที่จังหวัดก าหนด  
วิธีการประเมิน :  
- ประเมินจากฐานข้อมูลใน HDC ของรพ.แม่ข่าย ข้อมูล 
บริการสิ้นสุด ณ 30 เมษายน 2562   
- ประเมินพร้อมก าหนดการประเมิน KPI ของจังหวัด 

 4.4 ร้อยละของผู้ป่วยโรค
Stroke และ STEMI ที่ได้รับ
การส่งต่อเมื่อเกิดภาวะ
ฉุกเฉินและได้รับการรักษา
ภายใน Golden period 

วิธีการวิเคราะห์ผลงานผู้ป่วยโรค Stroke และ STEMI ที่
ได้รับการส่งต่อเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินและได้รับการรักษา
ภายใน Golden period  
= ผู้ป่วยโรค Stroke และ STEM Iที่ได้รับการส่งต่อทันเวลา x 100 
   ผู้ป่วยโรค Stroke และ STEMI ที่ได้รับการวินิจฉัยทั้งหมด 
วิธีการประเมิน :  
- ประเมินจากฐานข้อมูลใน HDC ระบบรายงาน Fast track  
Service plan สาขา stroke, สาขาหัวใจ ของรพ.แม่ข่าย 
ข้อมูลบริการสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เมษายน 2562 
- ประเมินพร้อมก าหนดการประเมิน KPI ของจังหวัด 

5. ผู้สูงอายุที่ติด
เตียงและผู้พิการ
ที่ติดเตียง 

5.1 ร้อยละการเยี่ยมบ้าน
ผู้สูงอายุที่ติดเตียง และผู้
พิการที่ติดเตียง โดยทีม 
สหวิชาชีพ 
 

- สุ่มร้อยละ ๕๐ ของ Family folder ผู้สูงอายุติดเตียงและ  
ผู้พิการที่ติดเตียง จากฐานข้อมูลใน HDC ของรพ.แม่ข่าย  
ข้อมูลบริการสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เมษายน 2562 
- โดยให้น า Family folder (หรือปริ้นออกจากคอมพิวเตอร์
ในกรณีที่หน่วยบริการไม่มี Family folder) ที่ได้รับการสุ่ม 
- ประเมินพร้อมการประเมินรพ.สต. ติดดาว 

6. การดูแลต่อ 
เนื่อง
(Continuous  
care: COC ) 
 

6.1 การเยี่ยมบ้านใน
กลุ่มเป้าหมายที่ส าคัญ ตาม
เกณฑ์ QOF 

กลุ่มเป้าหมายที่ส าคัญตามเกณฑ์ QOF รหัสใน Filed Com 
Service 
- กลุ่มผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง รหัส 1A01101, 
1A000 
- ผู้ป่วยโรคเบาหวาน รหัส 1A1102, 1A001       
- ผู้ป่วยวัณโรค รหัส 1A01204, 1A014      
- ผู้ป่วยโรคจิต รหัส 1A01301, 1A01302, 
1A01303, 1A01306, 1A01308, 1A020, 
1A021, 1A022, 1A023, 1A024, 1A025, 1A028, 
1A029                                                                
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กลุ่มวัย เป้าประสงค์ ค าอธิบาย 
- กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ รหัส 1A03101, 1A03102, 
1A03103, 1A03104, 1A03108, 1A200, 
1A201, 1A202, 1A203, 1A208, 1A209 
- ตามผลงาน QOF ไตรมาสที่ ๓-๔ ปี ๒๕๖๑ และไตรมาส
ที่ ๑-๒ ปี ๒๕๖๒ 
- ประเมินพร้อมก าหนดการประเมิน KPI ของจังหวัด 
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เอกสารแนบท้าย 2 
 

แนวทางการประมวลผลข้อมูลตัวชี้วัดระบบบริการปฐมภูมิ ปี 2562 
 

1. การใส่ Code ICD 10 เยี่ยมบ้าน 
ประเมินการช่วยเหลือตนเอง ADL ว่าจัดในกลุ่มไหน 
1. ติดสังคม = ช่วยเหลือตนเองได้ 
2. ติดบ้าน = ช่วยเหลือตนเองได้บางเป็นบางอย่าง 
3. ติดเตียง = ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ 
กลุ่มผู้พิการ 
Z50.1 = มีการท ากายภาพบ าบัด 
Z50.8 = มีปัญหาหลายอย่าง 
หัตถการเยี่ยมบ้าน = 1A30 - 1A39 
กลุ่ม Palliative Care (ผู้ป่วยระยะสุดท้าย) 
Z51.5 + รหัสโรคที่เป็น = ผูป้่วยที่ป่วยด้วยโรคที่คุกคามต่อชีวิตซึ่งไม่สามารถรักษาให้ขายขาดได้ 
หัตถการเยี่ยมบ้าน = สถานการณ์ 
หัตถการเยี่ยมบ้าน = 1A020 - 1A439 (กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป) 
กลุ่มอ่ืนๆ 
Z73.8 = ผู้ป่วยหอบหืด 
หัตถการเยี่ยมบ้าน = 1J21 
Z08.9 = ผู้ป่วยมะเร็ง 
หัตถการเยี่ยมบ้าน = 1A002 
Z099 = ผู้ป่วยพักฟ้ืน 
หัตถการเยี่ยมบ้าน = สถานการณ์ 
Z093 = ผู้ป่วยจิตเวช 
หัตถการเยี่ยมบ้าน = 1A020 - 1A028 
Z09.8 = ผู้ป่วยอัมพาต 
หัตถการเยี่ยมบ้าน = สถานการณ์ 
Z09.7 = ผู้ป่วยวัณโรค - ผู้ป่วยไตวาย 
หัตถการเยี่ยมบ้าน = สถานการณ์ 
 
2. รหัสผู้ป่วยในที่มีภาวะติดเตียง (ICD 10 = R263) 
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3. CKD แบ่งตาม Stage 
 ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง หมายถึง ผู้ป่วยจากแฟ้ม DIAGNOSIS_OPD ที่มีรหัสโรคเป็น (N181-184, (N189 
ที่ไม่มี eGFRหรือมี eGFR ≥ 15) หรือ (E102, E112, E122, E132, E142 หรือ I12*, I13*, I151) ที่มี 
eGFR ≥ 15) 
เว็บไซต์ที่ใช้ในการดาวน์โหลดข้อมูล  
https://mkm.hdc.moph.go.th/hdc/reports/report.php?source=pformated/format1.php&cat_id
=e71a73a77b1474e63b71bccf727009ce&id=5d523ced4c9569123109fa6f4071d35f 
*ผู้ป่วย 1 คน จะมีเพียง 1 Record จากการตัดความซ้ าซ้อนด้วยเลขบัตรประชาชนและ Type area  
การแบ่ง Stage แบ่งจากค่า cretinine ครั้งสุดท้ายที่แปลงเป็น eGFR/eGFR ครั้งสุดท้ายที่ตรวจ ตามช่วงดังนี้ 
 - stage 1 ≥ 90 
 - stage 2 = 60-89.99 
 - stage 3 = 30-59.99 
 - stage 4 = 15-29.99 
 - stage 5 น้อยกว่า 15 
 
4. ผู้ป่วยโรคจิตเภทท่ีมีทะเบียนบ้านในจังหวัด 
เว็บไซต์ที่ใช้ในการดาวน์โหลดข้อมูล 
https://mkm.hdc.moph.go.th/hdc/reports/report.php?source=pformated/format1.php&cat_id=
22710ed5db1ed6b12aab540a7b0753b3&id=31ad3425df7840afe354735d7d2ba957 
 
5. หญิงอายุ 15 - 19 ปี ทั้งหมด(ที่ตั้งครรภ์/คลอด) ในเขตรับผิดชอบ 
เว็บไซต์ที่ใช้ในการดาวน์โหลดข้อมูล 
https://mkm.hdc.moph.go.th/hdc/reports/report.php?source=pformated/format1.php&cat_id
=1ed90bc32310b503b7ca9b32af425ae5&id=1336d766d29c4a739ed33ff9f4e79d83 
 B หมายถึง จ านวนหญิงอายุ 15 - 19 ปี ทั้งหมด ในเขตรับผิดชอบ (ประชากรจากการส ารวจ Type 
Area = 1, 3) 
 A หมายถึง จ านวนการคลอดมีชีพโดยหญิงอายุ 15 - 19 ปี (จากแฟ้ม Labor) ดูข้อมูลจากจ านวนเด็ก
เกิดมีชีพ (LABORN) 
 
6. เด็ก 0-5 ปี ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้ารอกระตุ้น 
เว็บไซต์ที่ใช้ในการดาวน์โหลดข้อมูล 
https://mkm.hdc.moph.go.th/hdc/reports/report.php?source=pformated/format1.php&cat_id=
1ed90bc32310b503b7ca9b32af425ae5&id=2238b7879f442749bd1804032119e824 
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7. ประเมินจากผู้สูงอายุไทย อายุตั้งแต่ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 
- เป็นทะเบียนแบบสะสม ไม่ว่าจะถูกประเมินปีใดสถานพยาบาลใดก็ตาม จะน าผลครั้งสุดท้ายที่ถูกประเมินมา
รายงาน (ทะเบียน Register) 
- ตัดความซ้ าซ้อนและเชื่อมโยงประวัติด้วยเลขบัตรประชาชน 1 คนจะมีเพียง 1 record ด้วยเลขบัตร
ประชาชน แฟ้มที่ใช้ในการประเมิน SPECIALPP รหัสที่ใช้ในการประเมิน คือ 
- รหัส 1B1280 ติดสังคม (ADL 12-20 คะแนน) 
- รหัส 1B1281 ติดบ้าน (ADL 5-11 คะแนน) 
- รหัส 1B1282 ภาวะติดเตียง (ADL 0-4 คะแนน) 
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รายละเอียดตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 

แผนงานตามยุทธศาสตร์ที่ 4 : บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 
ตัวช้ีวัดที่ 3 : ร้อยละคะแนนของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว 
เป้าหมาย : ผ่านเกณฑ์ ระดับ 5 ดาว มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 75 
น้ าหนัก : 5 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นางพชรวรรณ คูสกุลรัตน์    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ  
                           โทร. 089-9442510 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :     นางมาฆนุช ภูมิสายดร    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
                        โทร. 094-0630482 
ค าอธิบาย : 
 การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. หมายถึง การพัฒนาคุณภาพให้ได้ตามเกณฑ์คุณภาพโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลติดดาวที่ก าหนด คือ 5 ดาว 5 ดี ประกอบด้วย  
  1) บริหารดี  
  2) ประสานงานดี ภาคีมีส่วนร่วม  
  3) บุคลากรดี  
  4) บริการดี  

 5) ประชาชนมีสุขภาพดี มีเกณฑ์ประเมินดังนี้ 
   หมวด 1 การน าองค์กรและการจัดการดี 

  หมวด 2 การให้ความส าคัญกับประชากรเป้าหมาย ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  หมวด 3 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 
  หมวด 4 การจัดระบบบริการครอบคลุมทุกประเภทและประชากรทุกกลุ่มวัย 
  หมวด 5 ผลลัพธ ์

 ผ่านเกณฑ์ คือ 5 ดาว ต้องมีทุกข้อต่อไปนี้ 
  1) คะแนนรายหมวด มากกว่าร้อยละ 80      
  2) คะแนนรวม 5 หมวด มากกว่าร้อยละ 80 
(อ้างอิงจากคู่มือแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ปี 2562 
กระทรวงสาธารณสุข) 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยวัด น้ าหนัก 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 
3.1 ระดับความส าเร็จที่ด าเนินการตาม
เกณฑ์การพัฒนาระดับ 1-5 

ระดับ 2 1 2 3 4 5 

3.2 ผลการประเมินรายหมวด จาก
คะแนนประเมิน รพ.สต.ติดดาว 

คะแนน 3 65 70 75 80 85 
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ส่วนที่ 1 ให้คะแนนจากระดับความส าเร็จที่ด าเนินการตามเกณฑ์การพัฒนาระดับ 1-5 (น้ าหนัก 2) 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ระดับคะแนน 
ระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) 

ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนที่ ๓ ขั้นตอนที่ ๔ ขั้นตอนที่ ๕ 
๑      
๒      
๓      
๔      
๕      

 
โดยท่ี :  
 
ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 

๑    1. มีการก าหนดเป้าหมายให้ รพ.สต.ที่ยังไม่ผ่านการรับรองคุณภาพ รพ.สต.ติดดาวในปี 
2560-2561 พัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว ในปี 2562 
   2. มีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ระดับอ าเภอ ที่ประกอบด้วยทีมพ่ีเลี้ยงจาก 
รพ.แม่ข่าย ทีมสหวิชาชีพ หมอครอบครัว ภาคีเครือข่าย ชุมชน อสม. 
   3. มีคณะกรรมการประเมินคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ระดับอ าเภอ ที่ผ่านการพัฒนาศักยภาพ
ด้านการประเมินตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว 

๒    1. อ าเภอมีการก ากับดูแลให้ รพ.สต. เป้าหมายพฒันาคุณภาพตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว         
ในปี 2562 รพ.สต.ก าหนดประเด็นปัญหาสาธารณสุขของประชาชนในพื้นท่ี (OTOP) จัดท า  
และส่งแบบประเมินตนเองทุกแห่งให้ สสจ.มหาสารคาม ตามเวลาที่ก าหนด 
   2. อ าเภอมีการก ากับดูแลให้ รพ.สต.ทุกแห่ง บันทึกข้อมูลทั่วไปและการประเมินตนเอง ตาม
เกณฑ์ รพ.สต.ติดดาวถูกต้องครบถ้วน ตามระบบข้อมูลทรัพยากรสุขภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ 
โปรแกรม Gishealth.moph.go.th/pcu 
   3. อ าเภอมีข้อสรุปแผนพัฒนาส่วนขาด รพ.สต.ทุกแห่งในเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว ที่ไม่ผ่านตาม
เกณฑ์การประเมิน ปี 2562 

๓    1. อ าเภอมีการประเมินรับรองผลการประเมิน รพ.สต.ติดดาว ระดับอ าเภอ และส่งผลการ
รับรองพร้อมการสรุปผลการพัฒนาส่วนขาด ตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว ให้ สสจ.มค.ตามเวลา    
ที่ก าหนด 
   2. อ าเภอมีการบันทึกข้อมูลผลการประเมินรับรอง รพ.สต.ติดดาว ระดับอ าเภอ ตามระบบ
ข้อมูลทรัพยากรสุขภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ โปรแกรม Gishealth.moph.go.th/PCU ถูกต้อง
ครบถ้วน ทุกแห่งตามเวลาที่ก าหนด 
   3. อ าเภอมีการประสานให้ รพ.สต.เป้าหมาย ปี 2562 ได้รับการประเมินรับรองจาก
คณะกรรมการประเมิน รพ.สต.ติดดาวระดับจังหวัด ตามเวลาที่ก าหนด 
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ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
๔ อ าเภอมีผลงาน รพ.สต.ผ่านการรับรองระดับ 5 ดาว สะสม ปี 2560-2562 มากกว่าหรือ

เท่ากับ ร้อยละ 75 ตามระบบข้อมูลทรัพยากรสุขภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ โปรแกรม 
Gishealth.moph.go.th/PCU กระทรวงสาธารณสุข 

๕   1. อ าเภอมีการสรุปผลลัพธ์ ทีป่ระชาชนได้รับจากการพัฒนารพ.สต.ติดดาว ตามเกณฑ์ 5 
หมวด 
   2. อ าเภอมีการสรุปผลลัพธ์การพัฒนาที่ประชาชนได้รับตามประเด็น OTOP ในทุกรพ.สต.ที่
ผ่านการรับรองระดับ 5 ดาว ปี 2562 

 
ส่วนที่ 2 ผลการประเมินรายหมวด จากคะแนนประเมิน รพ.สต.ติดดาว (น้ าหนัก 3) 
สูตรค านวณ =  ค่าเฉลี่ยคะแนนรายหมวดจากผลการประเมินที่จังหวัดประเมิน จ านวน 2 แห่ง  × 100 
                                                   คะแนนเต็มรายหมวด 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ตัวช้ีวัด น้ าหนัก หน่วย
วัด 

เกณฑ์การให้คะแนน 
1 2 3 4 5 

ผลการประเมินรายหมวด จากคะแนน
ประเมิน รพ.สต.ติดดาว 

3 คะแนน 65 70 75 80 85 

เหตุผล : 1. เป็นตัวชี้วัด PA กระทรวงสาธารณสุข ปี 2562 
     2. เป็นตัวชี้วัดที่ใช้เป็นเครื่องมือพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลให้มีคุณภาพได้
มาตรฐาน  
            3. ผลลัพธ์สุดท้ายที่เกิดจากการพัฒนา รพ.สต.ติดดาว ต้องสามารถบอกได้ว่า ประชาชนได้รับ
ประโยชน์อะไรจากการพัฒนา เนื่องจากการพัฒนาเป็นไปตามประเด็น พชอ./ODOP/OTOP 
 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :   

 
 
 
 
 

รายการ หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 
๒๕59 ๒๕60 ๒๕61 

รพ.สต. ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ  
รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว  

ร้อยละ ยังไม่วัด 26.86 54.29 
(สะสม) 

รพ.สต.ทั้งหมด แห่ง 175 175 175 
รพ.สต. ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ  
รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว 

แห่ง ยังไม่
ด าเนินการ 

47 95  
(สะสม) 
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แนวทางการประเมินผล : 
 

วิธีการประเมินผล 
 

หลักฐานประกอบการประเมิน ประเมินระดับ 
อ าเภอ ต าบล รพ.สต. 

1. มีการก าหนดเป้าหมายให้ รพ.สต.ที่ยังไม่
ผ่านการรับรองคุณภาพ รพ.สต.ติดดาวในปี 
2560-2561 พัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์ 
รพ.สต.ติดดาว  

- หนังสือราชการรายงาน
เป้าหมายการพัฒนา รพ.สต.  
ติดดาว ปี 2562 

   

2. มีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ           
รพ.สต.ติดดาว ระดับอ าเภอ  

- ค าสั่งคกก.พัฒนาคุณภาพ  
รพ.สต.ติดดาว ระดับอ าเภอ 

   

3. มีคณะกรรมการประเมินคุณภาพ รพ.สต.
ติดดาว ระดับอ าเภอ  
 

- ค าสั่งคกก.ประเมินคุณภาพ 
รพ.สต.ติดดาว ระดับอ าเภอ 

   

4. อ าเภอมีการก ากับดูแลให้ รพ.สต.
เป้าหมายพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์ รพ.สต.
ติดดาว ในปี 2562 รพ.สต.ก าหนดประเด็น
ปัญหาสาธารณสุขของประชาชนในพื้นท่ี 
(OTOP) จัดท าและ ส่งแบบประเมินตนเอง
ทุกแห่งให้ สสจ.มหาสารคาม ตามเวลาที่
ก าหนด 

- แบบรายงานการประเมิน
ตนเองตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว 
ในปี 2562 รพ.เป้าหมาย 
- แบบรายงานประเด็นปัญหา
สาธารณสุขของประชาชนใน
พ้ืนที ่(OTOP) 

   

5. อ าเภอมีการก ากับดูแลให้ รพ.สต. ทุก
แห่ง บันทึกข้อมูลทั่วไปและการประเมิน
ตนเองตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว ถูกต้อง
ครบถ้วน ตามระบบข้อมูลทรัพยากรสุขภาพ
หน่วยบริการปฐมภูมิ โปรแกรม
Gishealth.moph.go.th/pcu 

ข้อมูลทรัพยากรสุขภาพหน่วย
บริการปฐมภูมิ โปรแกรม
Gishealth.moph.go.th/pcu 

   

6. อ าเภอมีข้อสรุปแผนพัฒนาส่วนขาด รพ.
สต.ทุกแห่งในเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว ที่ไม่ผ่าน
ตามเกณฑ์การประเมิน  
ปี 2562 

- แบบรายงานแผนพฒันาส่วน
ขาดรพ.สต.ทุกแห่งในเกณฑ์ รพ.
สต.ติดดาว ที่ไม่ผ่านตามเกณฑ์
การประเมินปี 2562 

   

7. อ าเภอมีการประสานให้ รพ.สต.เป้าหมาย
ปี 2562 ได้รับการประเมินรับรองจาก
คณะกรรมการประเมิน  
รพ.สต.ติดดาวระดับจังหวัดตามเวลาที่
ก าหนด 

- การประเมินระดับจังหวัด    

8. อ าเภอมีผลงาน รพ.สต.ผ่านการรับรอง
ระดับ 5 ดาว สะสม ปี 2560-2562 
มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 75 ตามระบบ

- รายงานการรับรองระดับ 5 
ดาว สะสม ปี 2560-2562 
ระดับจังหวัด 
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วิธีการประเมินผล 
 

หลักฐานประกอบการประเมิน ประเมินระดับ 
อ าเภอ ต าบล รพ.สต. 

ข้อมูลทรัพยากรสุขภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ 
โปรแกรม Gishealth.moph.go.th/PCU
กระทรวงสาธารณสุข 

- ข้อมูลทรัพยากรสุขภาพหน่วย
บริการปฐมภูมิ โปรแกรม 
Gishealth.moph.go.th/PCU 
กระทรวงสาธารณสุข 

9. อ าเภอมีการสรุปผลลัพธ์ ที่ประชาชน
ได้รับจากการพัฒนารพ.สต.ติดดาว ตาม
เกณฑ์ 5 หมวด 

- รายงานผลลัพธ์การพัฒนาตาม
เกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว 5 หมวด 
อ าเภอละ 1 เล่ม 

   

10. อ าเภอมีการสรุปผลลัพธ์การพัฒนาที่
ประชาชนได้รับตามประเด็น OTOP ในทุก 
รพ.สต.ที่ผ่านการรับรอง ระดับ 5 ดาว ปี 
2562 

- รายงานผลลัพธ์การพัฒนาตาม
ประเด็น OTOP แยกราย รพ.
สต.อ าเภอละ 1 เล่ม 
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รายละเอียดตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 

แผนงานตามยุทธศาสตร์ที่ 2 : บริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
ตัวช้ีวัดที่ 4 : ระดับความส าเร็จโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผลและมีการจัดการเชื้อดื้อยา           
ต้านจุลชีพ 
เป้าหมาย : โรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผลและมีการจัดการเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ มีความส าเร็จระดับ ๕  
น้ าหนัก : 5 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นางแฉล้ม รัตนพันธุ์             โทร. ๐๘๓-๔๕๕๕๒๒๗ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวกาญจนา ไชยประดิษฐ์   โทร. ๐๙๕-๔๑๗๑๕๖๕ 
ค าอธิบาย :   
 โรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Rational Drug Use Hospital : RDU) เป็นการประเมิน
โรงพยาบาล/เครือข่ายบริการสุขภาพระดับอ าเภอ ซึ่งประกอบด้วยการประเมิน RDU Hospital และ RDU 
PCU โดย 
 - RDU Hospital หมายถึง โรงพยาบาลแม่ข่าย (รพท./รพช.) 
 - RDU PCU หมายถึง หน่วยบริการปฐมภูมิลูกข่าย (รพ.สต.และหน่วยบริการปฐมภูมิที่เรียกชื่ออ่ืน) 
 การจัดการเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ (AMR) เป็นการประเมินระบบจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่าง
บูรณาการ (Integrated AMR Management System) ของโรงพยาบาล โดยการใช้แบบประเมินตนเอง 
(Self assessment) และรายงานผลการด าเนินงานของทั้ง 5 กิจกรรมส าคัญ ผ่านระบบรายงานกองบริหาร
การสาธารณสุข ปีละ 2 ครั้ง เพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (ตามกุญแจ PLEASE)  
เกณฑ์การให้คะแนน : ประเมินผลตามเกณฑ์ 5 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน โดยแต่ละข้อเป็นอิสระต่อกัน 
โดยท่ี : การประเมินโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Rational Drug Use Hospital) (น้ าหนัก 4) 
 

ข้อ เกณฑ์การให้คะแนน 
๑ - มีการขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผลและสนับสนุนการด าเนินงานทั้งในระดับ

โรงพยาบาลและหน่วยบริการปฐมภูมิ (0.5 คะแนน) 
- มีการขับเคลื่อนงานเพ่ือจัดการปัญหาการกระจายยาไม่เหมาะสมในชุมชน (0.5 คะแนน)  

๒ มีการประชุมติดตาม และ/หรือ รายงานผลการด าเนินงานระดับอ าเภอ ทุก ๓ เดือน ส าหรับ
โรงพยาบาลมีรายงานผลการด าเนินงาน ๒๐ (+๑) ตัวชี้วัด ทุกเดือน (1 คะแนน) 

๓ มีการน าเสนอผลงานวิชาการด้านส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผล (การให้คะแนน : ระดับอ าเภอ 0.2 
คะแนน, จังหวัด 0.4 คะแนน และระดับเขตข้ึนไป 1 คะแนน) 

๔ โรงพยาบาลและรพ.สต. ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับการพัฒนาสู่การเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้
ยาอย่างสมเหตุผล ขั้นที่ ๑ และ โรงพยาบาลจังหวัดผ่านตัวชี้วัด AMR (1 คะแนน) 

๕ 1. โรงพยาบาลและรพ.สต. ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับการพัฒนาสู่การเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมการ
ใช้ยาอย่างสมเหตุผล ขั้นที่ ๒ (0.4 คะแนน) 
2. ร้อยละของครัวเรือนประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่พบยากลุ่มเสี่ยงที่ปนเปื้อนสเตียรอยด์ ไม่เกินร้อยละ 
10 (0.2 คะแนน) 
3. ร้อยละครัวเรือนของประชากรกลุ่มเป้าหมายที่พบยาปฏิชีวนะเหลือใช้ ไม่เกินร้อยละ 10  
(0.2 คะแนน) 
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ข้อ เกณฑ์การให้คะแนน 
4. ร้อยละของร้านช าไม่พบการจ าหน่ายยาปฏิชีวนะและยากลุ่มเสี่ยงที่ปนเปื้อน สเตียรอยด์            
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 (0.2 คะแนน) 

 
โดยท่ี : การประเมินการจัดการเชื้อดื้อยา (AMR) (น้ าหนัก 1) 
 

ข้อ เกณฑ์การให้คะแนน เกณฑ์ 
การให้คะแนน 
รพท. รพช. 

๑ มีการก าหนดผู้รับผิดชอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบริการให้มีการ
จัดการเชื้อดื้อยาและส่งเสริมให้มีการใช้วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์อย่างสม
เหตุผล 

1 1 

๒ มีแผนปฏิบัติการการจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพในสถานบริการที่ครอบคลุม
ทั้งการเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการ การป้องกันและควบคุมการแพร่กระจาย
ของเชื้อดื้อยา 

1 1 

๓ มีการปฏิบัติตามแนวทางการจัดการเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพและมีส่งเสริมการใช้
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์อย่างสมเหตุผล และแก้ไขปัญหาจากผลการ
ด าเนินงาน 

1 1 

๔ มีการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานทุก ๓ เดือน 1 1 
๕ ผ่านการประเมินระบบจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ  

[รพท.ระดับปานกลาง (Intermediate) รพช.ระดับพ้ืนฐาน] 
1 1 

 
เหตุผล : เป็นตัวชี้วัดที่ก าหนดเป็นนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขโดยเป็นแผนพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ (Service Plan) สาขาที่ ๑๕ 
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รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 

 
แนวทางการประเมินผล : การประเมินโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Rational Drug Use 
Hospital) 
 

วิธีการประเมินผล 
 

หลักฐานประกอบการประเมิน ประเมินระดับ 
อ าเภอ ต าบล รพ.สต. 

๑.1 มีการขับเคลื่อนมาตรการ
ส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผลและ
สนับสนุนการด าเนินงานทั้งใน
ระดับโรงพยาบาลและหน่วย
บริการปฐมภูมิ  
1.2 มีการขับเคลื่อนงานเพ่ือ
จัดการปัญหาการกระจายยาไม่
เหมาะสมในชุมชน  

- แผนงานโครงการเพื่อขับเคลื่อน
มาตรการและสนับสนุนการ
ด าเนินงานทั้งในระดับโรงพยาบาล
และหน่วยบริการปฐมภูมิ 
- โครงการ, ภาพกิจกรรม, สรุปผล
การด าเนินงาน 
- แผนการจัดประชุม PTC ประเด็น 
RDU อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
- รายงานการประชุม PTC 
- ผลการส ารวจการกระจายยาใน
ชุมชน 

   

๒. มีการติดตาม และ/หรือ 
รายงานผลการด าเนินงาน ทุก ๓ 

- รายงานนิเทศติดตามของอ าเภอ 
- รายงานประจ าเดือนส่ง สสจ. 

   

ประเด็น รายการ ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕63 

RDU ร้อยละ รพ.RDU ขั้นที่ ๑  ๘๐ 95 100 
ร้อยละ รพ.RDU ขั้นที่ ๒ 20 20 80 
ร้อยละ รพ.RDU ขั้นที่ 3 0 0 20 

RUA ร้อยละรพ.สต./หน่วยบริการ 
ปฐมภูมิ ในเครือข่ายระดับอ าเภอ มี
อัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่ม
โรคติดต่อทางเดินหายใจส่วนบน 
และโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันไม่
เกินร้อยละ ๒๐ ทั้งสองโรค 

๔๐ ๖๐ 100 

AMR รพ. ระดับ A, S และ M๑ มีการ
จัดการการดื้อยาต้านจุลชีพใน
โรงพยาบาล 

- อัตราการติด
เชื้อดื้อยาใน
กระแสเลือด
ลดลงร้อยละ ๑๐ 
จาก Baseline 
Data 

- ร้อยละ 20 
ของ รพท.มี
ระบบการ
จัดการ AMR 
อย่างบูรณาการ
ระดับปานกลาง 

- อัตราการติด
เชื้อดื้อยาใน
กระแสเลือด
ลดลงร้อยละ 5๐ 
จาก Baseline ปี 
2560 
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วิธีการประเมินผล 
 

หลักฐานประกอบการประเมิน ประเมินระดับ 
อ าเภอ ต าบล รพ.สต. 

เดือน ส าหรับโรงพยาบาลมี
รายงานผลการด าเนินงาน  
๒๐(+๑) ตัวชี้วัด ทุกเดือน 

- รายงานรายไตรมาส ผ่านระบบ
รายงานเฉพาะกิจ กระทรวง
สาธารณสุข 

๓. มีการน าเสนอผลงานวิชาการ
ด้านส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผล
อย่างน้อยในระดับอ าเภอขึ้นไป 

- ใบประกาศการเข้าร่วมการ
น าเสนอ 
- ใบประกาศผลการน าเสนอ 
- เอกสารยืนยันการเข้าร่วมการ
น าเสนอ 
- เนื้อหาผลงานที่น าเสนอ 

 -  

๔. โรงพยาบาลและรพ.สต. ผ่าน
เกณฑ์ประเมินระดับการพัฒนาสู่
การเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมการ
ใช้ยาอย่างสมเหตุผล ขั้นที่ ๑ 
โรงพยาบาลจังหวัดผ่านตัวชี้วดั 
AMR 

- รายงานผลการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัดตามเกณฑ์ระดับการพัฒนา
สู่การเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมการ
ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU 
Hospital) ขั้นที่ ๑ (ภาคผนวก) 

   

5.1 โรงพยาบาลและรพ.สต. ผ่าน
เกณฑ์ประเมินระดับการพัฒนาสู่
การเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมการ
ใช้ยาอย่างสมเหตุผล ขั้นที่ ๒ 
 
5.2 ร้อยละของครัวเรือน
ประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่พบยากลุ่ม
เสี่ยงที่ปนเปื้อนสเตียรอยด์ ไม่เกิน
ร้อยละ 10  
5.3 ร้อยละครัวเรือนของ
ประชากรกลุ่มเป้าหมายที่พบยา
ปฏิชีวนะเหลือใช้ ไม่เกินร้อยละ 
10  
5.4 ร้อยละของร้านช าไม่พบการ
จ าหน่ายยาปฏิชีวนะและยากลุ่ม
เสี่ยงที่ปนเปื้อนสเตียรอยด์ ไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80  

- รายงานผลการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัดตามเกณฑ์ระดับการพัฒนา
สู่การเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมการ
ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU 
Hospital) ขั้นที่ ๒ (ภาคผนวก) 
- รายงานการด าเนินงานส่งเสริม
การใช้ยาปลอดภัยในชุมชน 
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แนวทางการประเมินผล : การประเมินการจัดการเชื้อดื้อยา (AMR) 
 

วิธีการประเมินผล 
 

หลักฐานประกอบการประเมิน ประเมินระดับ 
อ าเภอ ต าบล รพ.สต. 

มีการก าหนดผู้รับผิดชอบในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบ
บริการให้มีการจัดการเชื้อดื้อยา
และส่งเสริมให้มีการใช้วัสดุ
วิทยาศาสตร์การแพทย์อย่างสม
เหตุผล 

- ค าสั่งแต่งตั้งที่ระบุบทบาทในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบริการให้
มีการจัดการเชื้อดื้อยาและการ
ส่งเสริมให้มีการใช้วัสดุวิทยาศาสตร์
อย่างสมเหตุผล 

   

มีแผนปฏิบัติการการจัดการการ
ดื้อยาต้านจุลชีพในสถานบริการ
ที่ครอบคลุมทั้งการเฝ้าระวังทาง
ห้องปฏิบัติการ การป้องกันและ
ควบคุมการแพร่กระจายของ
เชื้อดื้อยา 

- แผนปฏิบัติการตามหลักยุทธศาสตร์
ของหน่วยงานที่ส่งเสริมการจัดการ
เชื้อดื้อยาต้านจุลชีพในสถานบริการที่
ครอบคลุมทั้งการเฝ้าระวังทาง
ห้องปฏิบัติการ การป้องกันและ
ควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อดื้อ
ยา ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว 

   

มีการปฏิบัติตามแนวทางการ
จัดการเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพและ
มีส่งเสริมการใช้วัสดุ
วิทยาศาสตร์การแพทย์อย่างสม
เหตุผล และแก้ไขปัญหาจากผล
การด าเนินงาน 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น เอกสารการ
เบิกจ่ายงบประมาณ โครงการที่ได้รับ
การอนุมัติ ภาพถ่ายการด าเนิน
กิจกรรม แบบบันทึกผลการ
ด าเนินงาน รายงานผลทาง
ห้องปฏิบัติการ 

   

มีการติดตามและรายงานผลการ
ด าเนินงาน ทุก ๓ เดือน 

- รายงานการประชุม 
- รายงานอัตราการติดเชื้อดื้อยา 

   

ผ่านการประเมินระบบจัดการ
การดื้อยาต้านจุลชีพอย่าง       
บูรณาการ รพท.ระดับปานกลาง 
(Intermediate) รพช. 
ระดับพ้ืนฐาน 

- ผลการประเมินระบบจัดการการดื้อ
ยาต้าน จุลชีพอย่างบูรณาการ 

   

 
หมายเหตุ : ดาวน์โหลดแบบประเมินการจัดการเชื้อดื้อยา (AMR) กระทรวงสาธารณสุข ได้ที่ 
http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/files/AMR_SelfAssessmentForm_241
261.pdf 
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เอกสารแนบท้าย 1 
ระดับการพัฒนาสู่การเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU Hospital) ดังนี้ 
 
ขั้นที่ ๑ หมายถึง การด าเนินการตามตัวชี้วัด RDU ดังนี้ 
 

ประเมินด้านกระบวนการ 
RDU ๑ (โรงพยาบาล) RDU ๒ : รพ.สต. 

๑. มีการก าหนดให้มีนโยบายเป็น RDU Hospital 
๒. มีมาตรการและกิจกรรมส่งเสริมการใช้ยาสม
เหตุผล 
๓. มีการพัฒนาระบบสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูล
ตัวชี้วัด RDU ๒๐ ตัวชี้วัด 
๔. มีการติดตามประเมินผล 
๕. การจัดการเชื้อดื้อยา (AMR) : กรณีเป็น รพ.
ระดับ A, S, M๑ ต้องมีแผนปฏิบัติการเฝ้าระวังทาง
ห้องปฏิบัติการ การป้องกันและควบคุมการ
แพร่กระจายของเชื้อและการดูแลก ากับการใช้ยา
ปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล 

 

ประเมินผลการด าเนินงาน 
RDU ๑ (โรงพยาบาล) RDU ๒ : รพ.สต. 

๑. อัตราการสั่งใช้ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติผ่าน
เกณฑ์ที่ก าหนด 
๒. การพัฒนาศักยภาพการด าเนินงานของ PTC 
ผ่านเกณฑ์ระดับ ๓ 
๓. รายการยาที่ควรพิจารณาจัดออก ๘ รายการ ซึ่ง
ยังคงมีอยู่ในบัญชีรายการยาของโรงพยาบาลไม่เกิน 
๑ รายการ 
๔. จัดท าฉลากยามาตรฐานและฉลากยาเสริม  
๑๓ กลุ่มยา 
๕. การส่งเสริมจริยธรรมในการจัดซื้อหายาและการ
ส่งเสริมการขายยา ผ่านระดับ ๓  

จ านวน รพ.สต./หน่วยบริการปฐมภูมิไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๔๐ ของ รพ.สต./หน่วยบริการปฐมภูมิ
ทั้งหมดในเครือข่ายระดับอ าเภอ ที่มีอัตราการใช้ยา
ปฏิชีวนะในกลุ่มโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน 
และโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันผ่านเกณฑ์เป้าหมาย
ทั้ง ๒ โรค 
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เอกสารแนบท้าย 2 
 
ขั้นที่ ๒ หมายถึง การด าเนินการตามตัวชี้วัด RDU ดังนี้ 
 

ประเมินผลการด าเนินงาน 
RDU ๑ (โรงพยาบาล) RDU ๒ : รพ.สต. 

โรงพยาบาลต้องผ่านเกณฑ์ต่อไปนี้ 
๑. ผลการด าเนินงานของตัวชี้วัด ๕ ตัว ตามตัวชี้วัด 
ขั้นที่ ๑ 
๒. อัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มโรคติดเชื้อ
ทางเดินหายใจส่วนบน, โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน, 
แผลสดอุบัติเหตุ และสตรีคลอดปกติครบก าหนด
คลอดทางช่องคลอด ผ่านเกณฑ์ท้ัง ๔ ตัวชี้วัด 
๓. การใช้ยา NSAIDs ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระดับ ๓ 
ขึ้นไป ไม่เกินร้อยละ ๑๐ 
๔. การใช้ยา Glibenclamide ในผู้ป่วยสูงอายุ หรือ
ไตท างานบกพร่อง ไม่เกินร้อยละ ๕ 
๕. การไม่ใช้ยาที่ห้ามใช้ในสตรีตั้งครรภ์ ได้แก่ 
warfarin (ยกเว้นกรณีใส่ mechanical heart 
valve), statins, ergots 
๖. อัตราการติดเชื้อดื้อยาในกระแสเลือดลดลง 
ร้อยละ ๑๐ จาก Baseline Data 

จ านวน รพ.สต./หน่วยบริการปฐมภูมิไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ ของรพ.สต./หน่วยบริการปฐมภูมิ
ทั้งหมดในเครือข่ายระดับอ าเภอ ที่มีอัตราการใช้ยา
ปฏิชีวนะในกลุ่มโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน 
และโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันผ่านเกณฑ์เป้าหมาย
ทั้ง ๒ โรค 
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เอกสารแนบท้าย 3 
รายละเอียดตัวชี้วัดด้านผลลัพธ์ RDU 20 รายการ และ AMR 1 รายการ 

 
ล าดับ ตัวช้ีวัด เกณฑ์ RDU ขั้นที่ 

1 
RDU ขั้นที่ 

2 

RDU ขั้น
ที่ 3 

1 ร้อยละการสั่งยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ  
(*รพ.ระดับ A > 75%, S > 80%,  
M1-M2 > 85%, F1-F3 > 90%) 

ตามระดับ √ √ √ 

2 ประสิทธิผลการด าเนินงานของ
คณะกรรมการ PTC ในการชี้น าสื่อสาร 
และส่งเสริมเพ่ือน าไปสู่การเป็น
โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสม
เหตุผล 

ระดับ 3 √ √ √ 

3 การด าเนินงานในการจัดท าฉลากยา
มาตรฐาน ฉลากยาเสริม และเอกสาร
ข้อมูลยาใน 13 กลุ่ม ที่มีรายละเอียด
ครบถ้วน 

รายการ
ยา 13 
กลุ่ม 

ระดับ 3 

√ √ √ 

4 จ านวนรายการยาที่ควรพิจารณาตัดออก 
8 รายการ ซึ่งยังคงมีอยู่ในบัญชีรายการ
ยาของโรงพยาบาล 

< 1 
รายการ 

√ √ √ 

5 การด าเนินงานเพ่ือส่งเสริมจริยธรรมใน
การจัดซื้อและส่งเสริมการขายยา  

ระดับ 3 √ √ √ 

6 อัตราการใช้ยาปฏิชวีนะในโรคตดิเชื้อที่
ระบบการหายใจช่วงบนและหลอดลมอักเสบ
เฉียบพลันในผู้ปว่ยนอก รพท. < 30%  
รพช. < 20% 

ตามระดับ - √ √ 

7 อัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคอุจจาระ
ร่วงเฉียบพลัน  

< 20% - √ √ 

8 อัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในบาดแผลสด
จากอุบัติเหตุ  

 < 50% < 50% < 40% 

9 อัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในหญิงคลอด
ปกติครบก าหนดทางช่องคลอด  

 < 15% < 15% < 10% 

10 ร้อยละของการใช้ RAS blockade 
(ACEI/ARB/Renin inhibitor) 2 ชนิด
ร่วมกัน ในการรักษาความดันเลือดสูง  

ร้อยละ 0 - - √ 

11 ร้อยละการใช้ glibenclamide ในผู้ป่วยที่
มีอายุมากกว่า 65 ปี หรือม ีeGFR น้อย
กว่า 60 มล./นาที/1.73 ตารางเมตร 

< 5% - √ √ 
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ล าดับ ตัวช้ีวัด เกณฑ์ RDU ขั้นที่ 
1 

RDU ขั้นที่ 
2 

RDU ขั้น
ที่ 3 

12 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ใช้ยา 
metformin เป็นยาชนิดเดียวหรือร่วมกับ
ยาอื่นเพ่ือควบคุมระดับน้ าตาล โดยไม่มี
ข้อห้ามใช้ (eGFR < 30 มล./นาที) 

> 80% - - √ 

13 ร้อยละของผู้ป่วยที่มีการใช้ยากลุ่ม 
NSAIDs ซ้ าซ้อน  

< 5% - - √ 

14 ร้อยละผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระดับ 3 ขึ้นไปที่
ได้รับ NSAIDs  

< 10% - √ √ 

15 ร้อยละผู้ป่วยโรคหืดเรื้อรังที่ได้รับยา 
inhaled corticosteroid  

> 80% - - √ 

16 ร้อยละผู้ป่วยนอกสูงอายุ (เกิน 65 ปี) ที่
ใช้ยากลุ่ม long-acting 
benzodiazepine ได้แก่ 
chlordiazepoxide, diazepam, 
dipotassium chlorazepate ในการ
รักษาภาวะนอนไม่หลับ  

< 5% - - √ 

17 จ านวนสตรีตั้งครรภ์ที่ได้รับยาที่ควร
หลีกเลี่ยงได้แก่ยา Warfarin/Statins/ 
Ergot เมื่อรู้ว่าตั้งครรภ์แล้ว  

0 คน - √ √ 

18 อัตราการได้รับยาต้านฮิสตามีนชนิด non-
sedating* ในเด็กท่ีได้รับการวินิจฉัยเป็น
โรคติดเชื้อของทางเดินหายใจ (ครอบคลุม
โรคตามรหัส ICD-10 ตาม RUA-URI)  

< 20% - - √ 

19 ร้อยละของ รพ.สต.และหน่วยบริการ 
ปฐมภูมิในเครือข่ายที่มีอัตราการใช้ยา
ปฏิชีวนะในโรคติดเชื้อที่ระบบการหายใจ
ช่วงบนและหลอดลมอักเสบเฉียบพลัน  
< ร้อยละ 20 

 > 40% > 60% 100% 

20 ร้อยละของ รพ.สต.และหน่วยบริการปฐม
ภูมิในเครือข่ายที่มีอัตราการใช้ยา
ปฏิชีวนะในโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน < 
ร้อยละ 20 

 > 40% > 60% 100% 

AMR อัตราการติดเชื้อดื้อยาในกระแสเลือดต่อ
ผู้ป่วยที่ส่งตรวจ (รพท.) 

ลดลง - มี 
baseline 

ลดลงจาก 
baseline 
50% 
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รายละเอียดตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 

แผนงานตามยุทธศาสตร์ที่ 2 : บริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
ตัวช้ีวัดที่ 5 : ความส าเร็จของโครงการควบคุมวัณโรค ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติและพื้นที่เฉพาะ 
 ตัวชี้วัดที่ 5.1 : อัตราความส าเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ (Success rate)  
 ตัวชี้วัดที่ 5.2 : อัตราความครอบคลุมการรักษา (Treatment coverage)   
 ตัวชี้วัดที่ 5.3 : ผลการค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่มเสี่ยงเป้าหมาย ใน 7 กลุ่ม HHC, HCW, HIV,            
Elderly > 65 ปี with DM, Migrant, Prisoner, Patient with CKD stage 4, 5  
 ตัวชี้วัดที่ 5.4 : คะแนนของการด าเนินงานคลินิกวัณโรคทุกแห่ง ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  
เป้าหมาย : 
 5.1 : อัตราความส าเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ (Success rate) ≥ ร้อยละ 85 
 5.2 : อัตราความครอบคลุมการรักษา (Treatment coverage) ≥ ร้อยละ 82.5 
 5.3 : ผลการค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่มเสี่ยงเป้าหมาย ใน 7 กลุ่ม HHC, HCW, HIV, Elderly > 65 ปี 
with DM, Migrant, Prisoner, Patient with CKD stage 4, 5 ร้อยละ 100 
 5.4 : คะแนนของการด าเนินงานคลินิกวัณโรคทุกแห่ง ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคะแนนไม่น้อยกว่า ๙๐ 
คะแนน 
น้ าหนัก : 7 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  : นายกฤษฏ์ โพธิ์ศรี           โทร. 086-234-6335 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวสายพิน ทองค า          โทร. 090-969-2014 
     นางสาวอรอุมา ค าคาวี      โทร. 094-939-4738 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ตัวช้ีวัด 
หน่วย
วัด 

น้ าหนัก 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 
5.1 อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรค
ปอดรายใหม่ 

ร้อยละ 1 77 79 81 83 85 

5.2 อัตราความครอบคลุมการรักษา 
(Treatment coverage) 

ร้อยละ 1 40 50 60 70 80 

5.3 ผลการค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่มเสี่ยง  
7 กลุ่มท่ีต้องเอ็กซ์เรย์ทรวงอก   

ร้อยละ 2 60 70 80 90 100 

5.4 คะแนนของการด าเนินงานคลินิกวัณโรค
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

ร้อยละ 3 90 91 92 93 94 
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ตัวช้ีวัดที ่5.1 : อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ 
น้ าหนัก : 1 
ค าอธิบาย : 
 ความส าเร็จการรักษา หมายถึง ผู้ป่วยวัณโรคท่ีมีผลการรักษาหายรวมกับรักษาครบ 
  รักษาหาย (Cured) หมายถึง ผู้ป่วยวัณโรคปอดที่มีผลตรวจพบเชื้อวัณโรคทางห้องปฏิบัติการยืนยัน
เมื่อเริ่มการรักษา และต่อมาตรวจไม่พบเชื้อวัณโรคทางห้องปฏิบัติการ อย่างน้อยหนึ่งครั้งก่อนสิ้นสุดการรักษา
และในเดือนสุดท้ายของการรักษา 
  รักษาครบ (Treatment Completed) หมายถึง ผู้ป่วยวัณโรคท่ีรักษาครบก าหนดโดยไม่มี
หลักฐานที่แสดงว่าการรักษาล้มเหลว ซึ่งผู้ป่วยดังกล่าวไม่มีเอกสารที่แสดงผลการตรวจเสมหะในเดือนสุดท้าย
ของการรักษา ทั้งนี้มีผลตรวจเสมหะอย่างน้อยหนึ่งครั้งก่อนสิ้นสุดการรักษาเป็นลบรวมทั้งผู้ป่วยที่ไม่ได้ตรวจ
หรือไม่มีผลตรวจ 
 ผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ หมายถึง ผู้ป่วยที่ไม่เคยรักษาวัณโรคมาก่อนและผู้ป่วยที่รักษาวัณโรคน้อย
กว่า 1 เดือน และไม่เคยขึ้นทะเบียนในแผนงานวัณโรคแห่งชาติแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 
  ผู้ป่วยที่มีผลตรวจยืนยันพบเชื้อ (Bacteriologically confirmed: B+) หมายถึง ผู้ป่วยที่มีผล
ตรวจเสมหะเป็นบวก อาจจะเป็นการตรวจด้วยวิธี Smear microscopy หรือ culture หรือวิธี Molecular 
หรือ วิธีการอ่ืนๆที่องค์การอนามัยโลกรับรอง 
  ผู้ป่วยที่วินิจฉัยด้วยลักษณะทางคลินิก (Clinically diagnosed: B-) หมายถึง ผู้ป่วยที่มีผลตรวจ
เสมหะเปน็ลบ แต่ท าการวินิจฉัยด้วยวิธีการตรวจเอ็กซเรย์รังสีทรวงอก หรือมีลักษณะทางคลินิกเข้าได้กับ 
วัณโรค 
 กลุ่มเป้าหมาย หมายถึง ผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ที่เป็นผู้ป่วยไทย ผู้ป่วยไม่ใช่ไทย และผู้ป่วยใน
เรือนจ า ที่รักษาในโรงพยาบาลรัฐทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
เกณฑ์เป้าหมาย : อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ร้อยละ 85 
 
วัตถุประสงค์ :  1. เพ่ือเร่งรัดการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อวัณโรคและผู้ป่วยตามมาตรฐานให้หายและกินยาครบ 
    2. เพ่ือลดการเสียชีวิต/ขาดยา เพิ่มอัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรค  
 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย : ผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ (ผู้ป่วยไทย ผู้ป่วยไม่ใช่ไทย และผู้ป่วยในเรือนจ าที่รักษา
ในโรงพยาบาลรัฐทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข) ที่ข้ึนทะเบียน ในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 
2562  (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2561) 
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คู่มือประเมินผลการปฏิบัตริาชการระดับอ าเภอ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามประจ าปีงบประมาณ 2562 

แหล่งข้อมูล : ระบบข้อมูลผู้ป่วยวัณโรครายบุคคล 
 A = จ านวนผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ที่ขึ้นทะเบียนในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2562 (เดือน
ตุลาคม – ธันวาคม 2561) โดยมีผลการรักษาหาย (Cured) รวมกับการรักษาครบ (Completed) โดย
ครบรอบรายงานผลการรักษาไม่เกินวันที่ 31 สิงหาคม 2562 เพื่อน าผลการรักษา (Outcome) ไปรายงาน
ผลลัพธ์ในสิ้นเดือนกันยายน 2562 
 B = จ านวนผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ที่ข้ึนทะเบียนในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2562 (เดือน
ตุลาคม – ธันวาคม 2561) 
 
สูตรค านวณตัวชี้วัด : (A/B) x 100  
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ตัวช้ีวัด น้ าหนัก หน่วย
วัด 

เกณฑ์การให้คะแนน 
1 2 3 4 5 

5.1 อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วย
วัณโรคปอดรายใหม่ 

1 ร้อยละ 77 79 81 83 85 

 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :   
 

baseline data หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ 
2559 2560 2561 

อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ร้อยละ 81.96 81.04 85.10 
 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
1. จัดตั้งกลไกการก ากับการ
กินยาและติดตามรักษาอย่าง
ต่อเนื่อง 
2. บริหารจัดการและตรวจ
ทดสอบความไวตอยา (DST) 
เพ่ือคนหา RR/MDR-TB 
3. ก ากับติดตามและประเมิน
ผลการรักษาดวยระบบขอมูล 
TBCM online 

1. ผลการข้ึนทะเบียน
ของกลุ่มเสี่ยงได้รับการ
ค้นหาวัณโรคโดยการ
เอกซเรย์ทรวงอก 
2. ประเมิน
ผลการรักษา          
จากโปรแกรม TBCM 
online 
 

1. ลดการขาดยา กลไก case 
management team                                   
2. ก ากับ ติดตามรักษา ดูแล
รักษาผู้ป่วยด้วย DOT ทุกราย                                        
3. ใช้โปรแกรม TBCM ใน
การก ากับติดตาม และส่งต่อ
ผู้ป่วย    
 
 

อัตราความส าเร็จ
ของการรักษาผู้ป่วย
วัณโรคปอดพบเชื้อ
รายใหม่ (≥ ร้อยละ 
85)   
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คู่มือประเมินผลการปฏิบัตริาชการระดับอ าเภอ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามประจ าปีงบประมาณ 2562 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
4. Dead case Conference 4. ลดการเสียชีวิต คัดกรอง

และตรวจวินิจฉัย ด้วยวิธีที่
รวดเร็ว Active case finding 
ในโรงพยาบาล เน้นกลุ่มทีมี่
โรคร่วม ภาวะภูมิต้านทานต่ า 
และติดเชื้อ HIV  
5. ตรวจทดสอบความไว ต่อ
ยาทุกรายเพ่ือค้นหา RR/MDR 

 
วิธีการประเมินผล :  
 ประเมินจากอัตราความส าเร็จในการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ที่ขึ้นทะเบียนในไตรมาสที่ 1 ของ
ปีงบประมาณ 2562 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2561) ในภาพของหน่วยงาน/หน่วยบริการภายในจังหวัด 
 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล : บันทึกข้อมูลผู้ป่วย ผ่านระบบข้อมูลผู้ป่วยวัณโรครายบุคคล และส่งให้ส านักงานป้องกัน
ควบคุมโรค เพ่ือส่งต่อให้กลุ่มเฝ้าระวังและพัฒนาข้อมูล ส านักวัณโรครวบรวมเพ่ือเป็นข้อมูลอ้างอิงที่ ใช้รายงาน
ให้กระทรวงสาธารณสุข 
 
หลักฐานประกอบการประเมิน   
 เครื่องมือที่ใช้ : โปรแกรม TBCM Online รายอ าเภอ 
 ระยะเวลาประเมินผล : ไตรมาส 1, 2, 3 และ 4  
หมายเหตุ :  
 - ครบรอบรายงานผลการรักษาไม่เกินวันที่ 31 สิงหาคม 2562 เพ่ือน าผลการรักษา (Outcome) ไป
รายงานผลลัพธ์ในสิ้นเดือนกันยายน 2562 
 - ติดตามตามผลการด าเนินงานตามมาตรการทุกไตรมาส 
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คู่มือประเมินผลการปฏิบัตริาชการระดับอ าเภอ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามประจ าปีงบประมาณ 2562 

ตัวช้ีวัดที่ 5.2 : อัตราความครอบคลุมการรักษา (Treatment coverage) ≥ 82.5% 
น้ าหนัก : 1 
ค าอธิบาย :  
 Treatment coverage หมายถึง อัตราความครอบคลุมการรักษา 
      Incident case หมายถึง อุบัติการณ์วัณโรคในแต่ละปี หาได้จากข้อมูลการขึ้นทะเบียนผู้ป่วยวัณโรคทุก
ประเภท (ข้อมูลจาก tbcmthailand.net) 
เกณฑ์เป้าหมาย : อัตราความครอบคลุมการรักษา (Treatment coverage) ≥ 82.5% 
วัตถุประสงค์ : 1. เพ่ิมความครอบคลุมการค้นพบและรักษา 

2. เร่งรัดการค้นหาและขึ้นทะเบียนในสถานพยาบาลในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย : ผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ (ผู้ป่วยไทย ผู้ป่วยไม่ใช่ไทย และผู้ป่วยในเรือนจ าที่รักษา
ในโรงพยาบาลรัฐทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข) ที่ข้ึนทะเบียน ในไตรมาสที่ 1-4 ของปีงบประมาณ 
2562 (เดือนตุลาคม  2561 – กันยายน 2562) 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ตัวช้ีวัด น้ าหนัก 
หน่วย
วัด 

เกณฑ์การให้คะแนน 
1 2 3 4 5 

5.2 อัตราความครอบคลุมการรักษา 
(Treatment coverage) 

1 ร้อยละ 40 50 60 70 80 

 
แหล่งข้อมูล : ระบบข้อมูลผู้ป่วยวัณโรครายบุคคล 
สูตรค านวณตัวชี้วัด :   
(Treatment Coverage)  =    incident case x 100                                              
             ค่าคาดประมาณจ านวนผู้ป่วยวัณโรค (156/แสนประชากร) 
 
การค านวณหาค่าคาดประมาณจ านวนผู้ป่วยวัณโรค (156/แสนประชากร) 
 - ค่าคาดประมาณจ านวนผู้ป่วยวัณโรค  =  จ านวนประชากรกลางปีจังหวัดมหาสารคาม x 156 
                                                100,000 
ตัวอย่างการค านวณ 
 1. ปี 2561 อ าเภอเมืองมหาสารคาม มีประชาการกลางปี 159,231 คน มีผู้ป่วยวัณโรคข้ึนทะเบียน 
(incident case) 485 คน ค านวณหา (Treatment Coverage) ดังนี้ 
  ค่าคาดประมาณจ านวนผู้ป่วยวัณโรค = 159,231 คน x 156 = 248 คน                     
            100,000 
     (Treatment Coverage) = incident case x 100 = 455 x 100 
                                               (156/แสนประชากร)         248 
  (Treatment Coverage) = 183.47% (เกินเป้าหมาย 82.5 %) 
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คู่มือประเมินผลการปฏิบัตริาชการระดับอ าเภอ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามประจ าปีงบประมาณ 2562 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :   
 

baseline data หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ 
2559 2560 2561 

อัตราความครอบคลุมการรักษา (Treatment 
coverage) 

ร้อยละ N/A N/A 89.39 

 
ร้อยละความครอบคลุมการรักษา ปีงบประมาณ 2561 จังหวัดมหาสารคาม รายอ าเภอ 
ล าดับ อ าเภอ ปชก. 156/แสน Incident case Treatment coverage 

1 เมืองมหาสารคาม 159,231 248 455 183.17 
2 บรบือ 109,017 170 135 79.38 
3 พยัคฆภูมิพิสัย 87,736 137 96 70.14 
4 วาปีปทุม 114,348 178 131 73.44 
5 โกสุมพิสัย 120,121 187 200 106.73 
6 เชียงยืน 61,369 96 118 123.26 
7 นาเชือก 61,171 95 72 75.45 
8 ยางสีสุราช 35,334 55 31 56.24 
9 กันทรวิชัย 85,184 133 59 44.40 

10 นาดูน 37,510 59 27 46.14 
11 แกด า 29,847 47 15 32.22 
12 ชื่นชม 24,945 39 1 2.57 
13 กุดรัง 37,259 58 0 0 

 
รวม 963,072 1,502 1,340 89.19 

แหล่งข้อมูล : tbcmthailand.net ข้อมูล ณ วันที่ 25 มกราคม 2562 
 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
1. น าเสนอ Treatment 
coverage ผลงานปี 
2561 และ 
Notification ปี 2562 
156 ต่อแสนประชากร
รายอ าเภอ 

1. สรุปผลการด าเนิน 
อัตราความครอบคลุมการ
รักษา (Treatment 
coverage) ตรวจราชการ 
รอบ 1 ก.พ. 62 
 

1. สรุปผลการด าเนิน
อัตราความครอบคลุมการ
รักษา (Treatment 
coverage) ตรวจราชการ 
รอบ 2 ก.ค. 62 
 

อัตราความครอบคลุม
การรักษา 
(Treatment 
coverage) ≥ 82.5% 
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คู่มือประเมินผลการปฏิบัตริาชการระดับอ าเภอ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามประจ าปีงบประมาณ 2562 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
2. ประเมินผลการขึ้น
ทะเบียนจากโปรแกรม 
TBCM online 
3. ก ากับ ติดตามและ
ประเมินผลการขึ้น
ทะเบียนของกลุ่มเสี่ยง
ได้รับการค้นหาวัณโรค
โดยการเอกซเรย์ทรวงอก 

2. วิเคราะห์สาเหตุการ
ค้นพบผู้ป่วยวัณโรคราย
ใหมท่ีต่่ าในอ าเภอที่น้อย
กว่าเป้าหมาย ≥ 82.5% 

2. วิเคราะห์สาเหตุการ
ค้นพบผู้ป่วยวัณโรคราย
ใหม่ ที่ต่ าในอ าเภอที่น้อย
กว่าเป้าหมาย ≥ 82.5% 
3. น าเสนอแนวทางการ
แก้ไขปัญหาในอัตราความ
ครอบคลุมการรักษาต่ า
กว่าเป้าหมาย 

 
วิธีการประเมินผล :  
 ประเมินจากการผู้ป่วยวัณโรคปอดท้ังหมด ที่ขึ้นทะเบียนในปีงบประมาณ 2562 (เดือนตุลาคม 2561 
– กันยายน 2562) ในภาพของหน่วยงาน/หน่วยบริการภายในจังหวัด 
 
หลักฐานประกอบการประเมิน   
 เครื่องมือที่ใช้ : โปรแกรม TBCM Online รายอ าเภอ 
 ระยะเวลาประเมินผล : ไตรมาส 1, 2, 3 และ 4 
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คู่มือประเมินผลการปฏิบัตริาชการระดับอ าเภอ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามประจ าปีงบประมาณ 2562 

ตัวช้ีวัดที่ 5.3 : ผลการค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่มเสี่ยง 7 กลุ่ม ที่ต้องเอ็กซ์เรย์ทรวงอก ร้อยละ 100 
 1. ผู้สัมผัสวัณโรคร่วมบ้าน (House Hold Contact)  
 2. ผู้ป่วยโรคเอดส์หรือ AIDS  
 3. บุคลากรสาธารณสุข (Heath Care Worker)  
 4. Elderly ≥ 65 ปี with DM uncontrolled (HbA1C ≥ 7, FBS ≥ 140)  
 5. Patient with CKD Stage 4, 5                                             
 6. ประชากรข้ามชาติ (Migrant)   
 7. ผู้ต้องขัง (Prisoner) 
น้ าหนัก : 2 
ค าอธิบาย : 
 ผู้สัมผัสวัณโรคร่วมบ้าน (House Hold Contact) หมายถึง บุคคลที่อาศัยอยู่ร่วมบ้านกับผู้ป่วย   ถ้า
นอนห้องเดียวกัน (household intimate) มีโอกาสรับ และติดเชื้อสูงมากกว่าผู้ที่อาศัยในบ้านเดียวกันแต่นอน
แยกห้อง (household regular) ไม่นับรวมญาติพ่ีน้องที่อาศัยอยู่คนละบ้านแต่ไปมาหาสู่เป็นครั้งคราว และนับ
ระยะเวลา ที่อยู่ร่วมกับผู้ป่วยกี่วันก็ได้ในช่วงระหว่าง 3 เดือนที่ผ่านมา 
 ผู้ป่วยโรคเอดส์หรือ AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) หมายถึง เป็นกลุ่ม
อาการของโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเอดส์หรือ Human Immunodeficiency Virus : HIV 
 บุคลากรสาธารณสุข (Heath Care Worker) หมายถึง กลุ่มบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาล ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
 Elderly ≥ 65 ปี with DM uncontrolled (HbA1C ≥ 7, FBS ≥ 140) หมายถึง ผู้สูงอายุที่มีอายุ
มากกว่า 65 ปี และมีโรคร่วมเบาหวาน และมีระดับน้ าตาลในกระแสเลือด ≥ 140 และหรือ HbA1C ≥ 7   
 Patient with CKD Stage 4, 5 หมายถึง ผู้ป่วยที่มีโรคร่วมไตวายและมีค่าการท างานของไต ระดับ 4 
หรือระดับ 5 
 ประชากรข้ามชาติ (Migrant) หมายถึง ประชากรข้ามชาติที่อาศัย ในราชอาณาจักรไทยในพื้นท่ีอ าเภอ
นั้น 
 ผู้ต้องขัง (Prisoner) หมายถึง ผู้ต้องกัก/ผู้ต้องขัง ในเรือนจ าจังหวัดมหาสารคาม เป็นกลุ่มเป้าหมาย
หลักของเขตรับผิดชอบอ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ตัวช้ีวัด น้ าหนัก 
หน่วย
วัด 

เกณฑ์การให้คะแนน 
1 2 3 4 5 

5.3 ผลการค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่ม
เสี่ยง 7 กลุ่มที่ต้องเอ็กซ์เรย์ทรวงอก   

2 ร้อยละ 60 70 80 90 100 

 
แหล่งข้อมูล : ผลการค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่มเสี่ยงในโปรแกรม TBCM Online 
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คู่มือประเมินผลการปฏิบัตริาชการระดับอ าเภอ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามประจ าปีงบประมาณ 2562 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :   
 

baseline data หน่วย
วัด 

ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ 
2559 2560 2561 

ผลการค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่มเสี่ยง 7 กลุ่มท่ีต้อง
เอ็กซ์เรย์ทรวงอก   

ร้อยละ N/A N/A ร้อยละ 96.37 

 
เป้าหมายประชากรกลุ่มเสี่ยงที่จะค้นหาวัณโรคโดยเอ็กซ์เรย์ทรวงอก ร้อยละ 100 ปีงบประมาณ 2562 

 
แหล่งท่ีมาของข้อมูล : มติที่ประชุม NOC-TB ในวันที่ 25 ต.ค. 61 สรุปกลุ่มเสี่ยงที่จะค้นหาผู้ป่วย New TB 
ใน 7 กลุ่มเสี่ยง น าเสนอข้อมูล ภายใน 31 ต.ค. 61 
 
 

ล าดับ อ าเภอ จ านวนเป้าหมายประชากรกลุ่มเสี่ยงที่จะป่วยเป็นวัณโรค (คน) 
บุคลากร
สาสุข 

ผู้สัมผัส เอชไอวี Elderly≥65 ปี   
with DM 

uncontrolled 
(HbA1C≥ 7 
FBS ≥ 140) 

Patient 
CKD   
Stage 
4,5 

ผู้ต้องขัง Migrant รวม 

1 เมือง 1,600 800 1,800 1,600 481 2,500 169 8,950 

2 บรบือ 501 222 372 1,010 308 0 90 2,503 

3 พยัคฯ 405 141 140 1,066 600 0 28 2,380 

4 โกสุม 454 354 323 1,562 230 0 52 2,975 
5 วาปีปทุม 475 435 210 1,578 84 0 35 2,469 
6 เชียงยืน 280 279 185 975 404 0 17 2,140 
7 กันทรวิชัย 250 120 190 812 187 0 25 1,684 
8 แกด า 198 66 39 421 138 0 0 862 

9 นาดูน 206 192 66 482 168 0 2 1,116 
10 นาเชือก 216 172 98 385 160 0 15 1,046 

11 ยางสีสรุาช 178 129 100 495 50 0 20 972 
12 กุดรัง 130 183 92 607 54 0 0 1,066 
13 ช่ืนชม 105 135 78 210 68 0 0 596 

14 
รพ. 

สุทธาเวช 
171 100 97 63 44 0 0 475 

รวม 5,166 3,328 3,790 11,266 2,976 2,500 453 29,482 
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คู่มือประเมินผลการปฏิบัตริาชการระดับอ าเภอ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามประจ าปีงบประมาณ 2562 

เกณฑ์การประเมิน : 
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 

1. ทุกอ าเภอก าหนด 
จ านวนเป้าหมายประชากร
กลุ่มเสี่ยงที่จะป่วยเป็นวัณ
โรค ในการเอ็กซ์เรย์ทรวง
อก ร้อยละ 100   
2. ส่ง Time Line การ
ด าเนินการเอ็กซ์เรย์ทรวงอก 
7 กลุ่ม 
3. มีผลการด าเนินการ
เอ็กซ์เรย์ทรวงอก อย่างน้อย 
3 กลุ่ม ได้แก่ HHC, HIV,
ผู้ต้องขัง (ด าเนินการ พ.ย.
21 CXR ผู้ต้องขังรายใหม่ 
งบกองทุนโลก)                 
4. ด าเนินการลงผลการ
เอ็กซ์เรย์ทรวงอกในระบบ 
TBCM Online 
5. เพ่ิมความครอบคลุมการ
ค้นพบและรักษาและพัฒนา
คุณภาพและความ
ครอบคลุมของการเอ็กซเรย
และตรวจทาง
หอ้งปฏิบัติการ (ปี 2562 
ความครอบคลุมของการ
ค้นพบและขึ้นทะเบียน
รักษา Treatment 
coverage > ร้อยละ 82.5 
6. เรงรัดการคนหาและขึ้น
ทะเบียนในสถานพยาบาล
ในและนอกสังกัด ก.สธ.  
กลไก พรบ.โรคติดตอ พ.ศ.
2558 ก ากับติดตามการ
ขึ้นทะเบียน   

1. สรุปผลการด าเนินการ
เอ็กซ์เรย์ทรวงอก 7 กลุ่ม    
รับการตรวจราชการ         
รอบ 1 กุมภาพันธ์ 2562   
2. ผลการด าเนินการ
เอ็กซ์เรย์ทรวงอก อย่าง
น้อย 4 กลุ่ม ได้แก่ HHC, 
HIV, Elderly ≥ 65 ปี  
with DM uncontrolled, 
Migrant               
3. ด าเนินการลงผลการ
เอ็กซ์เรย์ทรวงอกในระบบ 
TBCM Online 
 

1. สรุปผลการด าเนินการ
เอ็กซ์เรย์ทรวงอก 7 กลุ่ม
รับการตรวจราชการ         
รอบ 2 กรกฎาคม 2562 
2. ผลการด าเนินการ
เอ็กซ์เรย์ทรวงอก อย่าง
น้อย 6 กลุ่ม ได้แก่ HHC, 
HIV, Elderly ≥ 65 ปี 
with DM uncontrolled, 
Migrant, HCW, ผู้ต้องขัง 
(ด าเนินการ พ.ค. 62 
CXR ผู้ต้องขังรายใหม่และ
รายเก่า งบ สปสช.)                            
3. ด าเนินการลงผลการ
เอ็กซ์เรย์ทรวงอกในระบบ 
TBCM Online 

1. สรุปผลการ
ด าเนินการเอ็กซ์เรย์
ทรวงอก 7 กลุ่ม 
2. ผลการด าเนินการ
เอ็กซ์เรย์ทรวงอก 
อย่างน้อย 7 กลุ่ม  
3. ด าเนินการลงผล
การเอ็กซ์เรย์ทรวงอก
ในระบบ TBCM 
Online 
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คู่มือประเมินผลการปฏิบัตริาชการระดับอ าเภอ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามประจ าปีงบประมาณ 2562 

วิธีการประเมินผล :  
 ผลงานการค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่มเสี่ยง ผ่านระบบโปรแกรม TBCM Online รายอ าเภอ 
 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  
 บันทึกข้อมูลผลการค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่มเสี่ยง ผ่านระบบโปรแกรม TBCM Online รายอ าเภอ 
 
 หลักฐานประกอบการประเมิน   
 เครื่องมือที่ใช้ : โปรแกรม TBCM Online รายอ าเภอ 
 
ระยะเวลาประเมินผล : ไตรมาส 1, 2, 3 และ 4  
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คู่มือประเมินผลการปฏิบัตริาชการระดับอ าเภอ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามประจ าปีงบประมาณ 2562 

ตัวช้ีวัดที่ 5.4  : คะแนนของการด าเนินงานคลินิกวัณโรคผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
น้ าหนัก : 3 
ค าอธิบาย : 
 คลินิกวัณโรคที่มีคุณภาพ หมายถึง โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชนที่มีผลการประเมินมาตรฐาน
ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน (จากมาตรฐานการด าเนินงานควบคุมวัณโรค ๒๐ 
ตัวชี้วัด ซึ่งประกอบด้วย องค์ประกอบที่ส าคัญของยุทธศาสตร์หยุดยั้งวัณโรค (The Stop TB Strategy) และ
แผนงานวัณโรคแห่งชาติ (NTP) และเพ่ิมประเด็นหลักอ่ืนๆอีก เพ่ือให้มีความครอบคลุม กรมควบคุมโรคได้น า
ตัวชี้วัดดังกล่าวมาเป็นตัวชี้วัดเพ่ือการประเมินตามกรอบการปฏิบัติราชการ) 
เอกสารอ้างอิง : คู่มือประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลคุณภาพดูแลรักษาวัณโรค ปี 2560 
www.tbthailand.org/QTB 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

ตัวช้ีวัด น้ าหนัก 
หน่วย
วัด 

เกณฑ์การให้คะแนน 
1 2 3 4 5 

5.4 คะแนนของการด าเนินงานคลินิกวัณ
โรคผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

3 ร้อยละ 90 91 92 93 94 

 ก าหนดการให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ พิจารณาจากผลการประเมินมาตรฐานการด าเนินงาน “คลินิกวัณ
โรคที่มีคุณภาพ” ของโรงพยาบาล 
 
เกณฑ์เป้าหมาย :  
 คะแนนของการด าเนินงานคลินิกวัณโรคผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คะแนนไม่น้อยกว่า ๙๐ คะแนน 
 
วัตถุประสงค์ :  
 1. เพ่ือประเมินมาตรฐาน “โรงพยาบาลคุณภาพการดูแลรักษาวัณโรคผ่านเกณฑ์มาตรฐาน” 
 2. เพ่ือลดการเสียชีวิต/ขาดยา เพิ่มอัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรค  
 3. เพ่ือเร่งรัดค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่มเสี่ยงเป้าหมาย  
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย : โรงพยาบาล 13 แห่ง ในจังหวัดมหาสารคาม 
 
สูตรการค านวณ : เกณฑ์การผ่านมาตรฐาน โรงพยาบาลคุณภาพ 
 ผ่าน หมายถึง มีผลรวมของคะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ ๙๐ คะแนน 
   ไม่ผ่าน หมายถึง มีผลรวมของคะแนนต่ ากว่า ๙๐ คะแนน  
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คู่มือประเมินผลการปฏิบัตริาชการระดับอ าเภอ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามประจ าปีงบประมาณ 2562 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 
 

รายการ หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 
๒๕๕9 ๒๕60 ๒๕61 

เกณฑ์การประเมินมาตรฐาน “โรงพยาบาลคุณภาพ
การดูแลรักษาวัณโรคผ่านเกณฑ์มาตรฐาน” 

ร้อยละ 93 91 85.36 

 
แนวทางการประเมินผล  : 
 

วิธีการ
ประเมินผล 

หลักฐานประกอบการประเมิน 
ประเมินระดับ 

อ าเภอ ต าบล 
รพ.
สต. 

1. คลินิก 
วัณโรคท่ีมี
คุณภาพผ่าน
เกณฑ์
มาตรฐานตั้งแต่ 
๙๐ คะแนนขึ้น
ไป โดยคณะ
ประเมินระดับ
จังหวัด 
 

สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง ด าเนินงานและรวบรวมข้อมูล
ตามคู่มือประเมินมาตรฐาน “คลินิกวัณโรคท่ีมีคุณภาพ ปี ๖1” 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดด าเนินการออกประเมินทุกอ าเภอ 
แหล่งข้อมูล : 
   ๑. ฐานข้อมูล/รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ผ่านการอบรม 
   ๒. หนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการงานวัณโรคและรายงานการ
ประชุม 
   ๓. ข้อมูลในระบบโปรแกรม TBCM Online TB๐๗ TB๐๘  
PMDT๐๗ 
   ๔. เอกสารใบตอบผลการประเมินการตรวจสอบสไลด์ AFB 
   ๕. OPD Card สมุด DOT  
   ๖. สุ่มเยี่ยมบ้านผู้ป่วย สอบถาม และตรวจสอบยา อย่างน้อย  
๑ ราย (ในผู้ป่วยวัณโรคเสมหะพบเชื้อที่มี พ่ีเลี้ยงซึ่งไม่ใช่บุคลากร
สาธารณสุข) 
   ๗. ตรวจสอบเอกสารหรือการบันทึกของการบริบาลทางเภสัช
กรรม สุ่มตรวจยาวัณโรคท่ีเก็บในคลังยาและตรวจการจดบันทึก
ระดับอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ในสถานที่ ๆ มีการเก็บยาเกิน 
๑ เดือน 
   ๘. ตรวจสอบเอกสารแจ้งเวียน แบบฟอร์มการคัดกรองวัณโรค 
สัญลักษณ์ท่ีบัตรผู้ป่วย ป้ายประชาสัมพันธ์ แนะน าให้ผู้ที่มีอาการ
ไอสวมหน้ากากอนามัย และสอบถามบุคลากรของจุดต่างๆ เพ่ือ
แสดงให้เห็นถึงการบริการที่รวดเร็วส าหรับช่องทางด่วน/พิเศษ 

 
 

- - 
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คู่มือประเมินผลการปฏิบัตริาชการระดับอ าเภอ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามประจ าปีงบประมาณ 2562 

ทีมประเมิน : คณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานวัณโรคและเอดส์ของจังหวัด ลงประเมินอ าเภอให้คะแนน ตาม
แผนงานยุทธศาสตร์จังหวัด 
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คู่มือประเมินผลการปฏิบัตริาชการระดับอ าเภอ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามประจ าปีงบประมาณ 2562 

 
แบบฟอร์มการให้คะแนนผลการประเมินมาตรฐาน “คลินิกวัณโรคคุณภาพ” ปี 2562 
 

ชื่อ รพ…………………..  จังหวัด……………………... ว/ด/ป ที่ประเมิน…..................ชื่อผู้ประเมิน……………………… 

         
มาตรฐาน รายการ 

คะแนน หมาย
เหตุ 5 4 3 2 1 0 

มาตรฐานที่ 1. การตอบสนองเชิงนโยบาย                                                                                                                                                 

  

1.1 มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบและมีศักยภาพในการปฏิบัติงานคลินิกวัณโรค                
1.2 มีกิจกรรมรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานวัณโรคในภาพรวมของ
โรงพยาบาล                                

            
  

มาตรฐานที่ 2. การค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในระยะเริ่มแรก                                                                                                                                   

  

2.1 การจัดท าทะเบียนชันสูตรวัณโรคครบถ้วน                 
2.2 การวินิจฉัยวัณโรคปอดเสมหะลบในผู้ใหญ่ทุกราย ตรวจเสมหะ 3 
ตัวอย่าง โดย 1 ตัวอย่างเก็บหลังตื่นนอนตอนเช้า ยกเว้นห้องปฏิบัติการที่ผ่าน
การประเมินคุณภาพ (EQA) ให้ตรวจเสมหะ 2 ตัวอย่าง  
 

            

  
มาตรฐานที่ 3. การวินิจฉัยวัณโรค                                                                                                                       

  
3.1 การตรวจชันสูตรเสมหะด้วยกล้องจุลทรรศน์ผ่านการประเมินคุณภาพ
ตามวิธีการและเกณฑ์ของกรมควบคุมโรค (EQA/LQAS)                                                                                                   

  
            

  

3.2 ร้อยละของผู้ป่วยวัณโรคปอดเสมหะพบเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ใหญ่ต่อผู้ป่วย
วัณโรคปอดรายใหม่ทั้งหมด 
 

            
  

มาตรฐานที่ 4. การรักษาวัณโรค                                                                                                                       

  
4.1 ผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ทุกรายได้รับการรักษาด้วยระบบยา 2HRZE/4HR                
4.2 ผู้ป่วยวัณโรคเสมหะพบเชื้อมีพ่ีเลี้ยงดูแลการกินยา (DOT)                

มาตรฐานที่ 5. บริหารจัดการยาวัณโรค 

  

5.1 ยาวัณโรคแนวที่หนึ่ง (First Line Drugs) มีเพียงพอและมีการบริบาลทาง
เภสัชกรรม  

            
  

5.2 มียาวัณโรคแนวที่หนึ่ง (First Line Drugs) มีคุณภาพและมีการจัดเก็บ
ตามมาตรฐาน 

            
  

มาตรฐานที่ 6. ทะเบียนและรายงานวัณโรค 

  

6.1 การข้ึนทะเบียนผู้ป่วยวัณโรคเสมหะพบเชื้อรายใหม่ทุกรายและกรอก
ข้อมูลอย่างครบถ้วน  ใน โปรแกรม TBCM Online                                          

            
  

6.2 ดึงข้อมูลจาก โปรแกรม TBCM Online ไดอ้ย่างครบถ้วน จากข้อมูล
รายบุคคลที่ลงทะเบียนการรักษาวัณโรค 

            
  

QTBC3 
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มาตรฐานที่ 7. การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อวัณโรคในสถานพยาบาล 

  

7.1 บริการช่องทางด่วนพิเศษ ส าหรับตรวจผู้มีอาการสงสัยวัณโรคและผู้ป่วย
วัณโรคเม่ือมารับการรักษาแบบผู้ป่วยนอก (แผนกผู้ป่วยนอก แผนกเอกซเรย์ 
แผนกชันสูตร และแผนกเภสัชกรรม) 

            
  

7.2 การจัดสถานที่ของคลินิกวัณโรคแยกห่างจากคลินิกผู้ป่วยอื่นๆท่ีมีความ
เสี่ยงต่อการติดเชื้อวัณโรค               

            
  

มาตรฐานที่ 8. การด าเนินงานวัณโรคและโรคเอดส์ 

  
8.1 ผู้ป่วยวัณโรคทุกรายที่ข้ึนทะเบียนรักษามีผลตรวจ HIV                                                                              
8.2 ผู้ป่วยวัณโรคท่ีติดเชื้อ เอช ไอ วี ได้รับยาต้านไวรัสระหว่างรักษาวัณโรค                                                                            

มาตรฐานที่ 9. การบริหารจัดการวัณโรคดื้อยา                                                                                                                                         

  

9.1 ผู้ป่วยที่มีประวัติการรักษาวัณโรคมาก่อน (History of previous 
treatment) มีผลตรวจทดสอบความไวต่อยาวัณโรคแนวที่หนึ่ง (First-line 
drug susceptibility testing)                                          

            
  

9.2 ผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนาน (Confirmed MDR-TB) ได้รับการขึ้น
ทะเบียนครบถ้วนทุกรายและได้รับการรักษาถูกต้องทุกราย                                                           

            
  

มาตรฐานที่ 10. การประเมินผลการรักษาวัณโรค 

  

10.1 อัตราความส าเร็จของการรักษาในผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่และ    
กลับเป็นซ้ า 

            
  

10.2 อัตราการขาดยามากกว่า 2 เดือนติดต่อกัน ในผู้ป่วยวัณโรคปอดราย
ใหม่และกลับเป็นซ้ า  

            
  

รวม        
รวมทั้งหมด 

 
  

หมายเหตุ  เกณฑ์การผ่านมาตรฐานคลินิกวัณโรคคุณภาพ คือ 
ก. ผ่าน  หมายถึง   มีผลรวมของคะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ  90  คะแนน                       
ข. ไม่ผ่าน  หมายถึง   มีผลรวมของคะแนนต่ ากว่า  90  คะแนน 
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รายละเอียดตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 
แผนงานตามยุทธศาสตร์ที่ 3 : บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) 
ตัวช้ีวัดที่ 6 : ความส าเร็จของเครือข่ายบริการ (CUP) ที่มีการบริหารจัดการระบบการสรรหาและพัฒนา
ก าลังคนได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 ตัวชี้วัดที่ 6.1 : ระดับความส าเร็จของเขตสุขภาพ (เครือข่ายบริการ CUP) ที่มีการบริหารจัดการระบบ
การผลิตและพัฒนาก าลังคนผ่านเกณฑ์ระดับ 4 ทั้ง 5 องค์ประกอบ 
 ตัวชี้วัดที่ 6.2 : ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 ตัวชี้วัดที่ 6.3 : ร้อยละของหน่วยงานที่มีการน าดัชนีความสุขของคนท างาน (Happinometer) ไปใช้ 
 ตัวชี้วัดที่ 6.4 : ร้อยละของหน่วยงานสาธารณสุขที่มีบุคลากรสาธารณสุขเพียงพอ  
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70) 
 ตัวชี้วัดที่ 6.5 : ระดับความส าเร็จการด าเนินงานองค์กรแห่งความสุข (Happy Organization) 
น้ าหนัก : 4 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นางสุธิดา คณะมะ       โทร. ๐๘๑ ๙๕๔๕๐๘๙ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :    นายบวร จอมพรรษา        โทร. ๐๘๔ ๒๗๘๐๐๐๗ 
 
ตัวช้ีวัดที่ 6.1 : ระดับความส าเร็จของเขตสุขภาพ(เครือข่ายบริการ CUP) ที่มีการบริหารจัดการระบบการผลิต 
และพัฒนาก าลังคนผ่านเกณฑ์ระดับ 4 ทั้ง 5 องค์ประกอบ 
เป้าหมาย : ผ่านเกณฑ์ ระดับ 4 ทั้ง 5 องค์ประกอบ (เป้าหมาย ๕ ปี ๒๕๖๕ ที่ ระดับ ๕) 
น้ าหนัก : 0.5 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นางสุธิดา คณะมะ       โทร. ๐๘๑ ๙๕๔๕๐๘๙ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :    นายบวร จอมพรรษา        โทร. ๐๘๔ ๒๗๘๐๐๐๗ 
ค าอธิบาย :  
 การบริหารจัดการระบบการสรรหาและพัฒนาก าลังคน หมายถึง เครือข่ายบริการมีกระบวนการในการ
ด าเนินการเพ่ือให้ก าลังคนด้านสุขภาพของเครือข่ายมีปริมาณท่ีเพียงพอ มีขีดสมรรถนะอย่างมืออาชีพ และมี
ศักยภาพตามเกณฑ์มาตรฐานในทุกระดับการบริการสุขภาพ ประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่างครอบคลุมทุกสิทธิ 
รวมทั้งการพัฒนาสู่การบริการสุขภาพในระดับนานาชาติ และพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ โดยในกระบวนการต้องมี
องค์ประกอบ ดังนี้ 
 การบริหารจัดการระบบการผลิตและพัฒนาก าลังคน หมายถึง หน่วยงานมีกระบวนการในการ
ด าเนินการเพ่ือให้ได้บุคลากรด้านสุขภาพท้ังปริมาณและศักยภาพท่ีเพียงพอ มีขีดสมรรถนะอย่างมืออาชีพ และ
ศักยภาพตามเกณฑ์มาตรฐานในทุกระดับสถานบริการ ประชาชนเข้าถึงบริการด้านสุขภาพได้อย่างครอบคลุม
ทั่วถึงทุกสิทธิ โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้ 
 องค์ประกอบที่ 1 การวางแผนการผลิตและพัฒนาก าลังคน หมายถึง กระบวนการวางแผนพัฒนา
บุคลากรทั้งจ านวนและศักยภาพภายใต้แผนความต้องการอัตราก าลังคนด้านสุขภาพในระยะ 5 ปี ครอบคลุมทั้ง 
5 กลุ่มสาขา/วิชาชีพ 38 สายงาน ประกอบด้วย 
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  1. บุคลากรวิชาชีพ (Health professionals) มี 7 สายงาน ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร 
พยาบาลวิชาชีพ นกัเทคนิคการแพทย์ นักกายภาพบ าบัด และ นักวิชาการสาธารณสุข 
  2. บุคลากรสหวิชาชีพ (Allied Health professionals) ได้แก่ 
   2.1 บุคลากรซึ่งเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ 7 สายงาน ได้แก่ นักรังสีการแพทย์ นักกิจกรรมบ าบัด 
นักจิตวิทยาคลินิก/นักจิตวิทยา นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก นักฟิสิกส์รังสี 
และนักการแพทย์แผนไทย 
   2.2 บุคลากรอ่ืน มี 7 สายงาน ได้แก่ นักวิชาการทันตสาธารณสุข นักโภชนาการ นักวิทยาศาสตร์
การแพทย์ นักสังคมสงเคราะห์ นักวิชาการศึกษาพิเศษ นักกายอุปกรณ์ นักวิชาการอาหารและยา 
  3. บุคลากรสนับสนุนวิชาชีพ (Associates Health personal) มี 7 สายงาน ประกอบด้วย  
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข เจ้าพนักงานเภสัชกรรม เจ้าพนักงานสาธารณสุข เจ้าพนักงานเวชสถิติ  
เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ และเจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ 
  4. บุคลากรสายสนับสนุน (Back office) มี 10 สายงาน ประกอบด้วย นักวิชาการ/เจ้าพนักงาน
การเงินและบัญชี นักทรัพยากรบุคคล นักจัดการงานทั่วไป นักวิชาการ/เจ้าพนักงานพัสดุ นิติกร นักสถิติ 
นักวิชาการ/เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ นักวิชาการ/เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา เจ้าพนักงานเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการ 
  5. บุคลากรผู้ท าหน้าที่บริหารงาน ประกอบด้วย ระดับสูง ระดับกลาง ระดับต้น 
 องค์ประกอบที่ 2 การสร้างความร่วมมือด้านการผลิตและพัฒนาก าลังคน หมายถึง กระบวนการสร้าง
ความสัมพันธ์และการประสานงานระหว่างหน่วยที่เก่ียวข้อง (Stakeholder) เพ่ือพัฒนาความร่วมมือกับสถาบัน
การผลิตและพัฒนาก าลังคนในหน่วยงาน และใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพบุคลากรที่มีความเป็น
มืออาชีพให้บริการแก่ประชาชนในหน่วยงาน 
 องค์ประกอบที่ 3 การบริหารงบประมาณด้านการผลิตและพัฒนาก าลังคน หมายถึง กระบวนการ
วางแผนการจัดสรร/การใช้ติดตามการใช้งบประมาณ ที่สนับสนุนความต้องการก าลังคนทั้งด้านจ านวนและ
ศักยภาพภาพที่ตอบสนองยุทธศาสตร์จังหวัด/เขตสุขภาพ/กระทรวง/ประเทศโดยพิจารณาจากการก าหนดเป้า
หมายความต้องการก าลังคนและพัฒนาคน ผลการพัฒนาและร้อยละการใช้งบประมาณได้ตามแผนที่ก าหนด 
  องค์ประกอบที่ 4 การบริหารจัดการด้านการผลิตและพัฒนาก าลังคน หมายถึง กระบวนการในการ
สรรหา จัดสรร กระจายบุคลากร โดยก าหนดจากความต้องการน าไปสู่การวางแผนการผลิตและพัฒนาที่
สอดคล้องกัน รวมทั้งการก าหนดเนื้อหาหลักสูตรด้านการผลิตและพัฒนาที่ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศในระยะ 20 ปีข้างหน้า มุ่งเน้นให้ประชาชนไทยมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน ซึ่งตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ ได้ก าหนดให้ ส่วนราชการต้องด าเนินการตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
เพ่ือให้มีขีดสมรรถนะที่เหมาะสม สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมาย เชิงยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
  1. จัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ให้สอดคล้องกับเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของ
องค์กร โดยวางแผนบริหารอัตราก าลังให้ครอบคลุมกิจกรรมดังนี้ 
   1.1 การวางแผนอัตราก าลัง 
   1.2 พัฒนาและเพ่ิมขีดสมรรถนะบุคลากร 
   1.3 บริหารบุคลากรที่มีทักษะหรือสมรรถนะสูงในสายงานหลัก 
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   1.4 การสร้าง/พัฒนาข้าราชการเพ่ือสืบทอดต าแหน่งผู้บริหาร 
   1.5 การสร้างความก้าวหน้าในหน้าที่การงานให้แก่บุคลากร 

1.6 การจัดระบบฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  2. การพัฒนาบุคลากร ซึ่งเป็นกระบวนการบริหารงานบุคคลที่ต้องปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพให้กับบุคลากร ตลอดจนท าให้บุคลากรมีความเติบโตก้าวหน้าและทันต่อการเปลี่ยนแปลง ซึ่งการ
พัฒนาบุคลากรสามารถด าเนินการได้ 2 รูปแบบ คือ แบบที่เป็นทางการ เช่นการบรรยาย การฝึกอบรมเป็นต้น 
และแบบที่ไม่เป็นทางการ เช่น การสอนงาน การเป็นพี่เลี้ยง การสอนแนะ (Coaching) และการสอนงานอย่าง
ใกล้ชิด 
 องค์ประกอบที่ 5 การประเมินผลกระทบระบบการบริหารจัดการการผลิตและพัฒนาก าลังคนของ
หน่วยงาน หมายถึง กระบวนการติดตามและวิเคราะห์ผลที่เกิดข้ึนจากการด าเนินงานของเขตสุขภาพด้านการ
วางแผนความต้องการและพัฒนาบุคลากร/การสรรหา/การคัดสรร/การจัดบริการ เป็นต้น โดยต้องประเมิน
สถานการณ์ ความเสี่ยง ความคุ้มทุน และข้อขัดแย้ง/ความสมดุลทางวิชาชีพ จนเกิดผลเสียในภาพรวม 
 ผลการบริหารจัดการระบบการสรรหาและพัฒนาก าลังคน หมายถึง การ บริหารจัดการระบบการสรร
หาและพัฒนาก าลังคน ตามองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ ดังนี้ 
 

องค์ประกอบ ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การด าเนินงานในแต่ละระดับ รายละเอียดข้อมูล
ผลการด าเนินงาน 

คะแนน
ที่ได้ 

1. การวางแผนการ
สรรหาและพัฒนา
ก าลังคนของ
เครือข่ายบริการ 
(CUP) 

5 แผนความต้องการ/พัฒนาก าลังคน  
(ท้ังจ านวนและศักยภาพ) เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ 4 Excellence และครอบคลุม
ทั้ง 5 กลุ่มสาขา/วิชาชีพ (ทุกสายงาน)  
ทุกระดับบริการ 

  

 4 แผนความต้องการ/พัฒนาก าลังคน  
(ท้ังจ านวนและศักยภาพ) เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ 4 Excellence และครอบคลุม
ทั้ง 5 กลุ่มสาขา/วิชาชีพ (อาจไม่ครอบคลุม
ทุกสายงาน) ในทุกระดับบริการ 

  

 3 แผนความต้องการ/พัฒนาก าลังคน  
(ท้ังจ านวนและศักยภาพ) เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ 4 Excellence และครอบคลุม
ทั้ง 4 กลุ่มสาขา/วิชาชีพ (อาจไม่ครอบคลุม
ทุกสายงาน) ในทุกระดับบริการ 

  

 2 แผนความต้องการ/พัฒนาก าลังคน  
(ท้ังจ านวนและศักยภาพ) เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ 4 Excellence และครอบคลุม
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องค์ประกอบ ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การด าเนินงานในแต่ละระดับ รายละเอียดข้อมูล
ผลการด าเนินงาน 

คะแนน
ที่ได้ 

ทั้ง 3 กลุ่มสาขา/วิชาชีพ (อาจไม่ครอบคลุม
ทุกสายงาน) ในทุกระดับบริการ 

 1 แผนความต้องการ/พัฒนาก าลังคน  
(ท้ังจ านวนและศักยภาพ) เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ 4 Excellence และครอบคลุม
ทั้ง 2 กลุ่มสาขา/วิชาชีพ (อาจไม่ครอบคลุม
ทุกสายงาน) ในทุกระดับบริการ 

  

2. การสร้างความ
ร่วมมือด้านการสรร
หาและพัฒนา
ก าลังคน 

5 มีการสร้างความร่วมมือของสถาบัน
หน่วยงาน องค์กรในการสรรหาและพัฒนา
ก าลังคนที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ของอ าเภอ จังหวัด 
และเขตสุขภาพ ครอบคลุมร้อยละ 100 

  

 4 มีการสร้างความร่วมมือของสถาบัน
หน่วยงาน องค์กรในการสรรหาและพัฒนา
ก าลังคนที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ของอ าเภอ จังหวัด 
และเขตสุขภาพ ครอบคลุมร้อยละ 80 

  

 3 มีการสร้างความร่วมมือของสถาบัน
หน่วยงาน องค์กรในการสรรหาและพัฒนา
ก าลังคนที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ของอ าเภอ จังหวัด 
และเขตสุขภาพ ครอบคลุมร้อยละ 60 

  

 2 มีการสร้างความร่วมมือของสถาบัน
หน่วยงาน องค์กรในการสรรหาและพัฒนา
ก าลังคนที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ของอ าเภอ จังหวัด 
และเขตสุขภาพ ครอบคลุมร้อยละ 40 

  

 1 มีการสร้างความร่วมมือของสถาบัน
หน่วยงาน องค์กรในการสรรหาและพัฒนา
ก าลังคนที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ของอ าเภอ จังหวัด 
และเขตสุขภาพ ครอบคลุมร้อยละ 20 

  

3. การบริหาร
งบประมาณด้านการ
สรรหาและพัฒนา
ก าลังคน 
 

5 การเบิกจ่ายงบประมาณร้อยละ ๑๐0   
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องค์ประกอบ ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การด าเนินงานในแต่ละระดับ รายละเอียดข้อมูล
ผลการด าเนินงาน 

คะแนน
ที่ได้ 

 4 การเบิกจ่ายงบประมาณร้อยละ ๙0   
 3 การเบิกจ่ายงบประมาณร้อยละ ๘0   
 2 การเบิกจ่ายงบประมาณร้อยละ ๗0   
 1 การเบิกจ่ายงบประมาณต่ ากว่าร้อยละ ๖0   
4. การบริหาร
จัดการด้านการ สรร
หาและพัฒนา
ก าลังคน 
 

5 1. ด้านการสรรหา มีการบริหารจัดการ
ก าลังคนทดแทนอย่างเพียงพอตามเกณฑ์
ของ FTE2 เฉลี่ยร้อยละ 80 ของเป้าหมาย 
2. ด้านการพัฒนา บุคลกรได้รับการพัฒนา 
ร้อยละ 100 ของเป้าหมาย 

  

 4 1. ด้านการสรรหา มีการบริหารจัดการ
ก าลังคนทดแทนอย่างเพียงพอตามเกณฑ์
ของ FTE2 เฉลี่ยร้อยละ 80 ของเป้าหมาย 
2. ด้านการพัฒนา บุคลกรได้รับการพัฒนา 
ร้อยละ 80 ของเป้าหมาย 

  

 3 1. ด้านการสรรหา มีการบริหารจัดการ
ก าลังคนทดแทนอย่างเพียงพอตามเกณฑ์
ของ FTE2 เฉลี่ยร้อยละ 80ของเป้าหมาย 
2. ด้านการพัฒนา บุคลกรได้รับการพัฒนา 
ร้อยละ 60 ของเป้าหมาย 

  

 2 1. ด้านการสรรหา มีการบริหารจัดการ
ก าลังคนทดแทนอย่างเพียงพอตามเกณฑ์
ของ FTE2 เฉลี่ยร้อยละ 80 ของเป้าหมาย 
2. ด้านการพัฒนา บุคลกรได้รับการพัฒนา 
ร้อยละ 40 ของเป้าหมาย 

  

 1 1. ด้านการสรรหา มีการบริหารจัดการ
ก าลังคนทดแทนอย่างเพียงพอตามเกณฑ์
ของ FTE2 เฉลี่ยร้อยละ 80 ของเป้าหมาย 
2. ด้านการพัฒนา บุคลกรได้รับการพัฒนา 
ร้อยละ 20 ของเป้าหมาย 

  

5. การประเมินผล
กระทบระบบการ
บริหารจัดการ การ
สรรหาและพัฒนา

5 ไม่มีปัญหาเรื่องการจัดการพัฒนาก าลังคน
ของเครือข่ายบริการ หรือมีน้อยกว่าร้อยละ 
10 ของภาพรวมกระทรวง (จังหวัด) 
(จ านวนข้อร้องเรียน/อัตราการย้าย ลาออก/
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องค์ประกอบ ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การด าเนินงานในแต่ละระดับ รายละเอียดข้อมูล
ผลการด าเนินงาน 

คะแนน
ที่ได้ 

ก าลังคนของ
เครือข่ายบริการ 
(CUP) และการแก้ไข
ปัญหา 

จ านวนการขาดแคลนบุคลากร ในระดับ
เขต) (อ าเภอ) 

 4 ไม่มีปัญหาเรื่องการจัดการพัฒนาก าลังคน
ของเครือข่ายบริการ หรือมีน้อยกว่าร้อยละ 
15 ของภาพรวมกระทรวง (จังหวัด) 
(จ านวนข้อร้องเรียน/อัตราการย้าย ลาออก/
จ านวนการขาดแคลนบุคลากร ในระดับ
เขต) (อ าเภอ) 

  

 3 ไม่มีปัญหาเรื่องการจัดการพัฒนาก าลังคน
ของเครือข่ายบริการ หรือมีน้อยกว่าร้อยละ 
20 ของภาพรวมกระทรวง (จังหวัด) 
(จ านวนข้อร้องเรียน/อัตราการย้าย ลาออก/
จ านวนการขาดแคลนบุคลากร ในระดับ
เขต) (อ าเภอ) 

  

 2 ไม่มีปัญหาเรื่องการจัดการพัฒนาก าลังคน
ของเครือข่ายบริการ หรือมีน้อยกว่าร้อยละ 
25 ของภาพรวมกระทรวง (จังหวัด) 
(จ านวนข้อร้องเรียน/อัตราการย้าย ลาออก/
จ านวนการขาดแคลนบุคลากร ในระดับ
เขต) (อ าเภอ) 

  

 1 ไม่มีปัญหาเรื่องการจัดการพัฒนาก าลังคน
ของเครือข่ายบริการ หรือมีน้อยกว่าร้อยละ 
10 ของภาพรวมกระทรวง (จังหวัด) 
(จ านวนข้อร้องเรียน/อัตราการย้าย ลาออก/
จ านวนการขาดแคลนบุคลากร ในระดับ
เขต) (อ าเภอ) 
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เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

องค์ประกอบที่  
1-5 ผ่านที่ระดับ          

1 คะแนน 

องค์ประกอบที่  
1-5 ผ่านที่ระดับ 

2 คะแนน 

องค์ประกอบที่  
1-5 ผ่านที่ระดับ       

3 คะแนน 

องค์ประกอบที่  
1-5 ผ่านที่ระดับ        

4 คะแนน 

องค์ประกอบที่  
1-5 ผ่านที่ระดับ       

5 คะแนน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
เงื่อนไข 1. ในปีงบประมาณ 2562 จะต้องผ่านทุกองค์ประกอบที่ระดับ 4 คะแนน  
 ๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ก าหนดไว้ในหมวดที่ ๕ ส่วนที ่๓ แนวนโยบาย ด้าน
การบริหารราชการแผ่นดินมาตรา ๗๘ (๔) บัญญัติว่า พัฒนาระบบงานภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ 
คุณธรรมและจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ควบคู่ไปกับการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการท างาน เพ่ือให้การ
บริหาราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริม ให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ีเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ 
 ๒. มาตรา ๒๗๙ ก าหนดให้มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภทให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมที่ก าหนดขึ้น โดยจะต้องมีกลไกและระบบในการ
ด าเนินงาน เพ่ือให้การบังคับใช้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งก าหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรง
แห่งการกระท าการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย 
     ๓. ตามมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ ก าหนดให้ส่วน
ราชการมีหน้าที่เพ่ิมพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจ เพ่ือให้ข้าราชการพลเรือนมีคุณภาพ คุณธรรม 
จริยธรรม คุณภาพชีวิต มีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ ประกอบกับ
ส านักงาน ก.พ.ได้จัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๖ ก าหนดทิศทางการ
พัฒนาข้าราชการพลเรือน ในระยะเวลา ๕ ปี โดยมุ่งเน้นในเรื่องคุณภาพของการปฏิบัติงานบนพื้นฐานของ
สมรรถนะการน าการเปลี่ยนแปลง   
 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :   
 

รายการ หน่วยวัด ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕9 ๒๕60 ๒๕61 

ระดับความส าเร็จของเขตสุขภาพ (เครือข่ายบริการ CUP) 
ที่มีการบริหารจัดการระบบการผลิตและพัฒนาก าลังคน
ผ่านเกณฑ์ระดับ 4 ทั้ง 5 องค์ประกอบ 

ร้อยละ 72.73 72.73 84.61 

หมายเหตุ เป็นตัวชี้วัดที่กระทรวงและเขตสุขภาพปรับปรุงใหม่ 
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แนวทางการประเมินผล : 
 

วิธีการ
ประเมินผล 

หลักฐานประกอบการประเมิน ประเมินระดับ 
อ าเภอ ต าบล รพ.สต. 

ส ารวจข้อมูล
จากอ าเภอใน
การประเมินผล
การด าเนินงาน 
๑ ครั้ง/ป ี
 

๑. มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวางแผนก าลังคนระดับ CUP 
๒. มีการประชุมคณะกรรมการฯระดับ CUP และมีสรุปรายงาน
การประชุม 
๓. มีฐานข้อมูลอัตราก าลังด้านบริการ (รายสายวิชาชีพ) และ
ด้านบริหาร (ผบต,ผบก,นบส) 
๔. มีข้อมูลอัตราก าลังด้านบริการ (รายสายวิชาชีพ) และด้าน
บริหาร (ผบต.ผบก.นบส) ย้อนหลัง 3 ปี 
๕. มีแผนความต้องการก าลังคนเพ่ือรองรับการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพและแผนมีการพัฒนาก าลังคนที่สอดคล้องกับ
สมรรถนะ 
๖. มีผลการด าเนินกิจกรรมตามแผนฯ  
๗. มีการสรุปกิจกรรมการด าเนินงาน ตามเป้าหมายขององค์กร 
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ตัวช้ีวัดที่ 6.2 : ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
เป้าหมาย : บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา ร้อยละ 85 
น้ าหนัก : 0.5 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นางสุธิดา คณะมะ       โทร. ๐๘๑ ๙๕๔๕๐๘๙ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :    นายบวร จอมพรรษา         โทร. ๐๘๔ ๒๗๘๐๐๐๗ 
ค าอธิบาย :  
 สถานการณ์ปัญหาด้านก าลังคน ปัญหาการขาดแคลนก าลังคนด้านสุขภาพ ยังคงเป็นปัญหาส าคัญใน
ระดับภูมิภาคของประเทศ ส่งผลต่อการบริการประชาชนที่ไม่ครอบคลุม ในขณะที่ประเทศก าลังปฏิรูประบบ
บริการสุขภาพ มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะ 20 ปีข้างหน้า มุ่งเน้นให้ประชาชนไทยมี
สุขภาพดีอย่างยั่งยืน ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรจึงมีความส าคัญและจ าเป็น 
 ตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ได้ก าหนดให้ ส่วนราชการต้องด าเนินการตาม
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือให้มีขีดสมรรถนะท่ีเหมาะสมสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุตาม
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
  1. จัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ให้สอดคล้องกับเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของ
องค์กร โดยวางแผนบริหารอัตราก าลังให้ครอบคลุมกิจกรรมดังนี้ 
   1.1 การวางแผนอัตราก าลัง 
   1.2 พัฒนาและเพ่ิมขีดสมรรถนะบุคลากร 
   1.3 บริหารบุคลากรที่มีทักษะหรือสมรรถนะสูงในสายงานหลัก 
   1.4 การสร้าง/พัฒนาข้าราชการเพ่ือสืบทอดต าแหน่งผู้บริหาร 
   1.5 การสร้างความก้าวหน้าในหน้าที่การงานให้แก่บุคลากร 
   1.6 การจัดระบบฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  2. การพัฒนาบุคลากร ซึ่งเป็นกระบวนการบริหารงานบุคคลที่ต้องปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพให้กับบุคลากร ตลอดจนท าให้บุคลากรมีความเติบโตก้าวหน้าและทันต่อการเปลี่ยนแปลง ซึ่งการ
พัฒนาบุคลากรสามารถด าเนินการได้ 2 รูปแบบ คือ แบบที่เป็นทางการ เช่นการบรรยาย การฝึกอบรม เป็นต้น 
และแบบที่ไม่เป็นทางการ เช่น การสอนงาน การเป็นพ่ีเลี้ยง การสอนแนะ (Coaching) และการสอนงานอย่าง
ใกล้ชิด 
 บุคลากร หมายถึง บุคลากร 5 กลุ่ม ดังนี้  
  1. บุคลากรวิชาชีพ (Health professionals) มี 7 สายงาน ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์เภสัชกร 
พยาบาลวิชาชีพ นักเทคนิคการแพทย์ นักกายภาพบ าบัด และ นักวิชาการสาธารณสุข  
  2. บุคลากรสหวิชาชีพ (Allied Health professionals) ได้แก่  
   2.1 บุคลากรซึ่งเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ 7 สายงาน ได้แก่ นักรังสีการแพทย์ นักกิจกรรมบ าบัด 
นักจิตวิทยาคลินิก/นักจิตวิทยา นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก นักฟิสิกส์รังสี 
และแพทย์แผนไทย 
   2.2 บุคลากรอ่ืน มี 7 สายงาน ได้แก่ นักวิชาการทันตสาธารณสุข นักโภชนาการ นักวิทยาศาสตร์
การแพทย์ นักสังคมสงเคราะห์ นักวิชาการศึกษาพิเศษ นักกายอุปกรณ์ นักวิชาการอาหารและยา 
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  3. บุคลากรสนับสนุน (Associates Health personal) ประกอบด้วย เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม เจ้าพนักงานสาธารณสุข เจ้าพนักงานเวชสถิติ เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน เจ้าพนักงาน
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และเจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ 
  4. บุคลากรสายสนับสนุน (Back office) ประกอบด้วย นักวิชาการ/เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
นักทรัพยากรบุคคล นักจัดการงานทั่วไป นักวิชาการ/เจ้าพนักงานพัสดุ นิติกรนักสถิติ นักวิชาการ/เจ้าพนักงาน
คอมพิวเตอร์ นักวิชาการ/เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการ 
  5. บุคลากรผู้ท าหน้าที่บริหารงาน ประกอบด้วย ระดับสูง ระดับกลาง ระดับต้น  
 ร้อยละบุคลากรได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ที่ก าหนด หมายถึง จ านวนบุคลากรทั้ง 5 กลุ่มท่ีได้รับการ
พัฒนาตามเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ 2546 มาตรา 47 เทียบกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผน
บริหารอัตราก าลังของเขตสุขภาพ 
สูตรการค านวณ :              จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา                X 100 
                            จ านวนบุคลากรที่ต้องได้รับการพัฒนาตามเป้าหมาย 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ตัวช้ีวัด น้ าหนัก หน่วย
วัด 

เกณฑ์การให้คะแนน 
1 2 3 4 5 

ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 

0.5 ร้อยละ 75 80 85 90 95 

เงื่อนไข การพัฒนาบุคลากรจะต้องครอบคลุมบุคลากรทั้ง 5 กลุ่มวิชาชีพ ดังนี้ 
 1. กลุ่มวิชาชีพ (Health professionals) มี 7 สายงาน ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล
วิชาชีพ นักเทคนิคการแพทย์ นักกายภาพบ าบัด และ นักวิชาการสาธารณสุข 
 2. กลุ่มสหวิชาชีพ (Allied Health professionals) ได้แก่ 
  2.1 บุคลากรซึ่งเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ 7 สายงาน ได้แก่ นักรังสีการแพทย์ นักกิจกรรมบ าบัด 
นักจิตวิทยาคลินิก/นักจิตวิทยา นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก นักฟิสิกส์รังสี 
และนักการแพทย์แผนไทย 
  2.2 บุคลากรอ่ืน มี 7 สายงาน ได้แก่ นักวิชาการทันตสาธารณสุข นักโภชนาการ นักวิทยาศาสตร์
การแพทย์ นักสังคมสงเคราะห์ นักวิชาการศึกษาพิเศษ นักกายอุปกรณ์ นักวิชาการอาหารและยา 
 3. กลุ่มบุคลากรสนับสนุนวิชาชีพ (Associates Health personal) มี 7 สายงาน ประกอบด้วย เจ้า
พนักงานทันตสาธารณสุข เจ้าพนักงานเภสัชกรรม เจ้าพนักงานสาธารณสุข เจ้าพนักงานเวชสถิติ เจ้าพนักงาน
เวชกิจฉุกเฉิน เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ และเจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ 
 4. กลุ่มบุคลากรสายสนับสนุน (Back office) มี 10 สายงาน ประกอบด้วย นักวิชาการ/เจ้าพนักงาน
การเงินและบัญชี นักทรัพยากรบุคคล นักจัดการงานทั่วไป นักวิชาการ/เจ้าพนักงานพัสดุ นิติกร นักสถิติ 
นักวิชาการ/เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ นักวิชาการ/เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา เจ้าพนักงานเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการ 
 5. กลุ่มบุคลากรผู้บริหาร ประกอบด้วย ระดับสูง ระดับกลาง ระดับต้น 
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เหตุผล : ตามมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ก าหนดให้ส่วน
ราชการมีหน้าที่เพ่ิมพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจ เพ่ือให้ข้าราชการพลเรือนมีคุณภาพ คุณธรรม 
จริยธรรม คุณภาพชีวิต มีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ ประกอบกับ
ส านักงาน ก.พ.ได้จัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการพลเรือนพ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๖ ก าหนดทิศทางการพัฒนา
ข้าราชการพลเรือน ในระยะเวลา ๕ ปี โดยมุ่งเน้นในเรื่องคุณภาพของการปฏิบัติงานบนพ้ืนฐานของสมรรถนะ
การน าการเปลี่ยนแปลง    
 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :   

 
แนวทางการประเมินผล : 
 

วิธีการ
ประเมินผล 

หลักฐานประกอบการประเมิน ประเมินระดับ 
อ าเภอ ต าบล รพ.สต. 

1. จากการ
รายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัด กระทรวง
สาธารณสุข 
ตัวชี้วัดที่ 55 
2. ส ารวจข้อมูล
จากอ าเภอในการ
ประเมินผลการ
ด าเนินงาน ๑ 
ครั้ง/ปี 
 

๑. มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวางแผนก าลังคนระดับ CUP 
๒. มีการประชุมคณะกรรมการฯระดับ CUP และมีสรุป
รายงานการประชุม 
๓. มีฐานข้อมูลอัตราก าลังด้านบริการ (รายสายวิชาชีพ) และ
ด้านบริหาร (ผบต,ผบก,นบส) 
๔. มีข้อมูลอัตราก าลังด้านบริการ (รายสายวิชาชีพ) และด้าน
บริหาร (ผบต.ผบก.นบส) ย้อนหลัง 3 ปี 
๕. มีแผนการพัฒนาก าลังคนที่สอดคล้องกับสมรรถนะ 
๖. มีผลการด าเนินกิจกรรมตามแผนฯ  
๗. มีรายงานผลการพัฒนาบุคลากรตามแบบรายงานผลการ
ด าเนินงานตามตัวชี้วัด กระทรวงสาธารณสุข ตัวชี้วัดที่ 54 
และ 55 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 

รายการ หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ  พ.ศ. 
๒๕๕9 ๒๕60 ๒๕61 

ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนด 

ร้อยละ 60.28 77.63 88.92 
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ตัวช้ีวัดที่ 6.3 : ร้อยละของหน่วยงานที่มีการน าดัชนีความสุขของคนท างาน (Happinometer) คนท างานไปใช้ 
เป้าหมาย : ร้อยละ 70 ของหน่วยงานที่มีการน าดัชนีความสุขของคนท างาน (Happinometer) คนท างานไปใช้ 
น้ าหนัก : 1 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นางสุธิดา คณะมะ             โทร. ๐๘๑ ๙๕๔๕๐๘๙ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :    นางสาววิภาดา คงทรง         โทร. ๐๘5 1400119 
ค าอธิบาย :    
 หน่วยงานที่มีการน าดัชนีความสุขของคนท างานไปใช้ หมายถึง หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขทุกระดับที่มีการประเมินดัชนีความสุขของคนท างาน (Happinometer) รายบุคคลโดยผ่านระบบ 
Online-based หรือ Mobile App-based หน่วยงานนั้นมีการวิเคราะห์ผลการประเมิน และน าผลการ
วิเคราะห์นั้นมาใช้ โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ ได้แก่ 
  ระดับที่ 1 ชี้แจงแนวทางการวัดดัชนีความสุขของคนท างานและการน าดัชนีความสุขของคนท างานไปใช้ 
  ระดับท่ี 2 มีการส ารวจข้อมูล 
  ระดับท่ี 3 มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล และน าเสนอต่อผู้บริหาร 
  ระดับท่ี 4 มีการท าแผนพัฒนาความสุขของคนท างาน 
       ระดับที่ 5 มีการใช้แผนพัฒนาความสุขของคนท างาน 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ระดับคะแนน 
ระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) 

ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนที่ ๓ ขั้นตอนที่ ๔ ขั้นตอนที่ ๕ 
๑      
3      
5      
5      
5      

 
 หน่วยงานที่มีการน าดัชนีความสุขของคนท างาน (Happinometer) คนท างานไปใช้ หมายถงึ 
หน่วยงานมีการด าเนินงานตามกระบวนการวัดดัชนีความสุขของคนท างาน 5 ระดับ ดังนี้ 
 

ระดับ 
ระดับ

คะแนน 
เกณฑ์การด าเนินงานในแต่ละระดับ 

รายละเอียดข้อมูล
ผลการด าเนินงาน 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับท่ี 1 1 มีการชี้แจงท าความเข้าใจแนวทาง/สื่อสาร
ประชาสัมพันธ์การน าดัชนีวัดความสุขของ
คนท างาน (Happinometer) คนท างานไปใช้  
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ระดับ 
ระดับ

คะแนน 
เกณฑ์การด าเนินงานในแต่ละระดับ 

รายละเอียดข้อมูล
ผลการด าเนินงาน 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับท่ี ๒ 3 หน่วยงานมีการประเมินดัชนีความสุขของ
คนท างาน (Happy Work life index : HWI )          
ตามแบบประเมินที่ก าหนด (Happinometer) 
รายบุคคลมากกว่าร้อยละ 70 ของจ านวน
บุคลากรของหน่วยงาน  

  

ระดับท่ี ๓ 5 มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล  
จากการประเมินดัชนีความสุขของคนท างาน 
(Happinometer) และน าเสนอต่อผู้บริหาร 

  

ระดับท่ี 4 5 มีการท าแผนพัฒนาความสุขของคนท างานและ 
Core Value “MOPH” 

   

ระดับท่ี ๕  5 มีการใช้แผน/ด าเนินการตามแผนพัฒนา
ความสุขของคนท างานและ Core Value 
“MOPH” 

  

เงื่อนไข ในปีงบประมาณ 2562 ก าหนดที่ระดับ 5  
 
เหตุผล : ระบุเหตุผลความจ าเป็นที่ต้องวัดตัวชี้วัดนี้ 
             เพ่ือน าผลการประเมินดัชนีความสุขของคนท างาน (Happinometer) มาใช้ในการพัฒนาองค์กร              
การบริหารงาน การด าเนินการต่างๆ เพื่อส่งเสริมความสุขในการท างานอย่างตรงประเด็น ซึ่งจะส่งผลให้
บุคลากรเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างานให้บรรลุเป้าหมายร่วมขององค์กร “ประชาชนสุขภาพดี 
เจ้าหน้าที ่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” 
             ตามมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ก าหนดให้ส่วน
ราชการมีหน้าที่เพ่ิมพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจ เพ่ือให้ข้าราชการพลเรือนมีคุณภาพ คุณธรรม 
จริยธรรม คุณภาพชีวิต มีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ ประกอบกับ
ส านักงาน ก.พ.ได้จัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการพลเรือนพ.ศ.๒๕๕๒ - ๒๕๕๖ ก าหนดทิศทางการ
พัฒนาข้าราชการพลเรือน ในระยะเวลา ๕ ปี โดยมุ่งเน้นในเรื่องคุณภาพของการปฏิบัติงาน บนพื้นฐานของ
สมรรถนะการน าการเปลี่ยนแปลง    
 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :   

รายการ หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 ๒๕60 ๒๕61 

ร้อยละของหน่วยงานที่มีการน าดัชนีความสุขของ
คนท างาน (Happinometer) คนท างานไปใช้ 

ร้อยละ - 97.52 100 
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แนวทางการประเมินผล : 
 

วิธีการประเมินผล 
 

หลักฐานประกอบการประเมิน 
ประเมินระดับ 

อ าเภอ ต าบล รพ.สต. 
ส ารวจข้อมูลจากอ าเภอ          
ในการประเมินผล            
การด าเนินงาน ๑ ครั้ง/ปี 
 

๑. มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/
คณะท างาน/ผู้รับผิดชอบหลัก 
๒. มีการประชุมคณะกรรมการ/คณะท างาน 
และมีสรุปรายงานการประชุม 
๓. มีการประเมินดัชนีความสุขของ
คนท างานรายบุคคล (Happinometer) 
และประเมินสุขภาวะองค์กร (HPI)  
๔. มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากการ
ประเมินดัชนีความสุขของคนท างาน
(Happinometer) และน าเสนอต่อผู้บริหาร 
๕. มีการท าแผนพัฒนาความสุขของ
คนท างานและ Core Value “MOPH”  
ที่ได้จากการวิเคราะห์ส่วนขาดจากผลการ
ประเมินดัชนีความสุขของคนท างาน 
ในหน่วยงาน 
๖. มีการด าเนินการตามแผนพัฒนาความสุข
ของคนท างานและ Core Value “MOPH” 
7. มีการสรุปผลการด าเนินงาน/สรุปภาพ
กิจกรรมสร้างสุข 
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ตัวช้ีวัดที่ 6.4 : ร้อยละของหน่วยงานสาธารณสุขที่มีบุคลากรสาธารณสุขเพียงพอ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70)
เป้าหมาย : ร้อยละของหน่วยงานสาธารณสุขที่มีบุคลากรสาธารณสุขเพียงพอ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70) 
น้ าหนัก : 1 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นางสุธิดา คณะมะ        โทร.๐๘๑ ๙๕๔๕๐๘๙ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :    นางสาวธณัฐญา รุดโถ     โทร.๐๘8 5625216 
ค าอธิบาย :   
 หน่วยงาน หมายถึง หน่วยบรกิารสาธารณสุขสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทุกระดับ ที่ตั้งอยู่
ในอ าเภอนั้นๆ หน่วยงานในความรับผิดชอบของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม 
 บุคลากรสาธารณสุข หมายถึง บุคลากรสาธารณสุขท้ังหมด 5 ประเภทการจ้าง 
      2.1 ข้าราชการ  
      2.2 พนักงานราชการ  
       2.3 พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
       2.4 ลูกจ้างประจ า  
       2.5 ลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)  
    ในหน่วยงานสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทุกระดับ ทุกสายงาน 
 เครือข่ายบริการสุขภาพ (CUP) มีการบริหารจัดการก าลังคนที่มีประสิทธิภาพ หมายถึง  
เครือข่ายบริการสุขภาพ (CUP) ได้รับคะแนน ตามประเด็นการด าเนินการด้านบริหารจัดการก าลังคนที่
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าหนดครบ 2 ประเด็น โดยได้รับคะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 จากคะแนน
เต็ม 100 คะแนน (ประเด็นละ 50 คะแนนเต็ม) ทั้งนี้ ประเด็นการด าเนินการ 2 ประเด็นดังกล่าว 
ประกอบด้วย 
  3.1 มีข้อมูล คะแนนเต็ม 50 คะแนน 
           1) ข้อมูล หมายถึง รายละเอียดข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรสาธารณสุข เช่น ชื่อ – สกุล, 
เพศ, อายุ, เงินเดือน, ต าแหน่ง, ใบประกอบวิชาชีพ ฯลฯ 
           2) รายงานสถิติก าลังคนด้านสุขภาพ หมายถึง รายงานข้อมูลบุคลากรสาธารณสุข เช่น รายงาน
จ านวนข้อมูลบุคลากรตามประเภทการจ้าง รายงานจ านวนบุคลากรตามต าแหน่ง รายงานจ านวนสูญเสีย
บุคลากร ฯลฯ 
           3) ฐานข้อมูลก าลังคนด้านสุขภาพ หมายถึง มีข้อมูลบุคลากรสาธารณสุขของหน่วยบริการ 
           4) มีข้อมูล หมายถึง มีการเชื่อมโยงข้อมูลก าลังคนด้านสุขภาพในภาพรวมของเครือข่ายบริการ
สุขภาพ (CUP) 
      3.2 บุคลากรสาธารณสุขเพียงพอไม่น้อยกว่าร้อยละ 71 คะแนนเต็ม 50 คะแนน 
   1) กรอบอัตราก าลัง หมายถึง การก าหนดจ านวนก าลังคนที่ควรมีตามภารกิจและหน้าที่ของสถาน
บริการสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทุกระดับ โดยใช้กรอบอัตราก าลังที่ก าหนดป ี2560 – 2564 ตาม
มติ อ.ก.พ. ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 และจ านวนคนที่ควรมีรวมการจ้างทุกประเภท 
ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างชั่วคราว  
(รายเดือน) 
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   2) การให้บริการทางการแพทย์ หมายถึง การกระท าต่อร่างกายหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย 
จิตใจของมนุษย์ และการกระท าใดๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการรักษาความเจ็บป่วย ไม่ว่าจะเกิดจากโรคหรือเหตุใด ๆ 
การผดุงครรภ์ การคุมก าเนิด การฟื้นฟูสมรรถภาพของร่างกายและจิตใจ การแก้ไขความผิดปกติของร่างกาย 
จิตใจ รวมถึงกระบวนการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ไม่ว่าจะด้วยวิธีการทางการแพทย์แผนปัจจุบัน 
การแพทย์แผนไทยหรือการแพทย์ทางเลือก (มติ อ.ก.พ กระทรวง ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 25 กรกฎาคม 2561) 
ได้แก ่ 
    2.1) สายงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางการแพทย์ที่มีความขาดแคลนสูง หมายถึง 
สายงานที่สรรหาบุคคลมาด ารงต าแหน่งได้ยาก มีการผลิตน้อย หรือมีอัตราการแข่งขันทางการตลาดสูง ได้แก่  
                 1. นักกายภาพบ าบัด/จพ.เวชกรรมฟ้ืนฟู 
                2. นักกิจกรรมบ าบัด/จพ.อาชีวบ าบัด 
                 3. นักกายอุปกรณ์/ช่างกายอุปกรณ์ 
                 4. นักรังสีการแพทย์/จพ.รังสีการแพทย์ 
                 5. นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 
                 6. นักจิตวิทยา/นักจิตวิทยาคลินิก 
                 7. นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย/จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
    2.2) สายงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางการแพทย์ท่ียังมีความขาดแคลน ได้แก ่
                 1. นายแพทย์ 
                 2. ทันตแพทย์ 
                 3. เภสชักร 
                4. พยาบาลวิชาชีพ/ พยาบาลเทคนิค 
                 5. จพ.ทัตนสาธารณสุข 
                 6. เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 
                 7. ช่างทันตกรรม 
                 8. นวก.สาธารณสุข/จพ.สาธารณสุข 
                 9. แพทย์แผนไทย 
                 10. นักเทคนิคการแพทย์/นักวิทยาศาสตร์การแพทย์/จพ.วิทย์ 
     3) บุคลากรสาธารณสุขเพียงพอ หมายถึง จ านวนบุคลากรสายงานที่เก่ียวข้องกับการให้บริการ
ทางการแพทย์ (ยกเว้น 2.1 สายงานที่มีความขาดแคลนสูง) ที่มีอยู่จริงของหน่วยงาน เมื่อเทียบกับกรอบ
อัตราก าลังที่ก าหนดในระดับหน่วยงาน นับรวมทุกประเภทการจ้าง (ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า 
ลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข) มีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 71       
 
เกณฑ์เป้าหมาย : 
 
 
 

ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
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เกณฑ์การให้คะแนน : 
 เครือข่ายบริการสุขภาพ (CUP) มีการบริหารจัดการก าลังคนที่มีประสิทธิภาพ หมายถึง เครือข่าย
บริการสุขภาพ (CUP) ได้รับคะแนน ตามประเด็นการด าเนินการด้านบริหารจัดการก าลังคนที่ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดก าหนดครบ 2 ประเด็น โดยได้รับคะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 จากคะแนนเต็ม 100 
คะแนน (ประเด็นละ 50 คะแนนเต็ม) ทั้งนี้ ประเด็นการด าเนินการ 2 ประเด็นดังกล่าว ประกอบด้วย 
  1. มีข้อมูล              คะแนนเต็ม 50 คะแนน 
  2. บุคลากรสาธารณสุขเพียงพอไม่น้อยกว่าร้อยละ 71  คะแนนเต็ม 50 คะแนน 
                   รวม 100  คะแนน 
รายละเอียดการให้คะแนน 
 1. มีข้อมูล (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 

ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

1 ข้อมูลบุคลากรสาธารณสุขในหน่วยงานเป็นปัจจุบัน 15 คะแนน 
2 มีการรายงานสถิติก าลัง ทุก 2 เดือน 15 คะแนน 
3 มีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลบุคลากรสาธารณสุข(ใช้

วิธีการประเมินโดยใช้แบบทดสอบ) 
20 คะแนน 

รวม 50 คะแนน 
 
 2. บุคลากรสาธารณสุขเพียงพอไม่น้อยกว่าร้อยละ 71 (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
สูตรค านวณ :  
     จ านวนบุคลากรสาธารณสุขสายให้บริการทางการแพทย์ (ยกเว้นสายวิชาชีพขาดแคลนสูง) ที่มีอยู่จริง x 100 
              กรอบอัตราก าลังที่ก าหนดในระดับหน่วยงาน 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 35 คะแนน 40 คะแนน 45 คะแนน 50 คะแนน 
ไตรมาส 4 ร้อยละ 68 ร้อยละ 69 ร้อยละ 70 ร้อยละ 71 

 
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้มีก าลังคนด้านสุขภาพเพียงพอ มีคุณภาพ และมีความสุข 

2. หน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามทุกระดับ สามารถ
บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และขับเคลื่อน
กระทรวงสาธารณสุขไปสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย 1. บุคลากรสาธารณสุขทั้ง 5 ประเภทการจ้าง (ข้าราชการ พนักงานราชการ 
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) 
2. หน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุข (สสจ.รพท.รพช. สสอ.รพ.สต. และ
สอ.น) 
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วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1. วิเคราะห์จากระบบฐานข้อมูลระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการบุคลากร
สาธารณสุขส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข(HROPS) 
2.แบบรายงานอัตราก าลัง 

แหล่งข้อมูล 1. ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการบุคลากรสาธารณสุขส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข(HROPS) 
2. หน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุข(สสจ.รพท.รพช. สสอ.รพ.สต. และ
สอ.น) 

ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาสที่ 4 
วิธีการประเมินผล วิเคราะห์ข้อมูลจากฐานข้อมูล HROPS 
เอกสารสนับสนุน  
รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน 

 
Baseline data หน่วย

วัด 
ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ 

2559 2560 2561 
ร้อยละของจังหวัดที่
มีบุคลากร
สาธารณสุขเพียงพอ 

ร้อยละ - - 84.80 

   ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ร้อยละของจังหวัดที่มีบุคลากร
สาธารณสุขเพียงพอคิดเป็นร้อยละ 84.80 โดยค านวณจากบุคลากรในสังกัดมีอยู่
จริงของหน่วยงาน เมื่อเทียบกับกรอบอัตราก าลังที่ก าหนดในระดับหน่วยงาน นับ
รวมทุกประเภทการจ้าง (ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า ลูกจ้าง
ชั่วคราว (รายเดือน) และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข) 
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ตัวช้ีวัดที่ 6.5 : ระดับความส าเร็จการด าเนินงานองค์กรแห่งความสุข (Happy Organization) 
เป้าหมาย : มี Success Story หรือ Bright Spot จากการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขและองค์กรคุณธรรม  
อย่างน้อยหน่วยงานละ 1 เรื่อง  
น้ าหนัก : 1 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นางสุธิดา คณะมะ              โทร. ๐๘๑ ๙๕๔๕๐๘๙ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :    นางสาววิภาดา คงทรง             โทร. ๐๘5 1400119 
ค าอธิบาย :    
 องค์กรแห่งความสุข (Happy Organization) หมายถึง หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข            
ทุกระดับ สสจ. รพท. รพช. สสอ. (รพ.สต.นับรวมกับ สสอ.) การด าเนินการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข               
และคุณธรรมตามกระบวนการ 3 ระดับ ดังนี้ 
  ระดับ 1 : องค์กรส่งเสริมความสุขและคุณธรรม หมายถึง องค์กรที่แสดงเจตนารมณ์จะพัฒนาเป็น
องค์กรแห่งความสุข โดยมีการก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาสร้างสุขและคุณธรรม มีแผนการด าเนินการพัฒนา 
มีการจัดกลไกผู้รับผิดชอบ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความสุขและคุณธรรม ซึ่งผลการด าเนินงานอาจเกิดข้ึน
บางส่วน แต่ผลการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมของคนหรือปัญหาเชิงคุณธรรมที่ลดลงอาจยังไม่เห็นผลชัดเจน 
  ระดับ 2 : องค์กรสร้างสุขและคุณธรรม หมายถึง องค์กรส่งเสริมความสุขและคุณธรรมที่มี
กระบวนการพัฒนาองค์กรแห่งความสุขที่ได้มาตรฐาน และมีการจัดระบบภายในองค์กรที่เอ้ือต่อการพัฒนา
องค์กรแห่งความสุขและคุณธรรม และมีการบริหารจัดการให้สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ ท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมของคนในองค์กร และส่งผลกระทบให้การท าความดีเพ่ิมขึ้น ปัญหาเชิงคุณธรรมลดลง 
และมีแนวโน้มจะเกิดการพัฒนาที่ต่อเนื่อง เกิดความยั่งยืนได้ 
  ระดับ 3 : องค์กรสร้างสุขและคุณธรรมต้นแบบ หมายถึง องค์กรสร้างสุขและคุณธรรม ที่
ด าเนินการประสบความส าเร็จทั้งในกระบวนการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนที่สะท้อนการมี
คุณธรรม คนมีความสุข องค์กรมีคุณภาพและคุณธรรมเชิงประจักษ์ มีองค์ความรู้สามารถถ่ายทอดและเป็น
แหล่งเรียนรู้ให้กับองค์กรต่างๆได้ มีการด าเนินการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข จนเกิด Success Story หรือ                 
Bright Spot อย่างน้อย 1 เรื่อง 
 
สูตรการค านวณ :  A/B X 100 
                      A = คะแนนที่ได้ 
                       B = คะแนนเต็ม (18 คะแนน) 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ตัวช้ีวัด น้ าหนัก หน่วย
วัด 

เกณฑ์การให้คะแนน 
1 2 3 4 5 

ระดับความส าเร็จการด าเนินงานองค์กร
แห่งความสุข (Happy Organization) 

1 ร้อยละ 60 70 80 90 100 
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เงื่อนไข ในปีงบประมาณ 2562 ก าหนดที่ระดับ 3 
เหตุผล : เพ่ือพัฒนาองค์กร การบริหารงาน การด าเนินการต่างๆ ในการส่งเสริมความสุขในการท างาน ซึ่งจะ
ส่งผลให้บุคลากรเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างานให้บรรลุเป้าหมายร่วมขององค์กร “ประชาชน
สุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” 
 ตามมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ก าหนดให้ส่วนราชการ
มีหน้าที่เพ่ิมพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจ เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม 
คุณภาพชีวิต มีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ ประกอบกับส านักงาน ก.พ.ได้
จัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการพลเรือนพ.ศ.๒๕๕๒ - ๒๕๕๖ ก าหนดทิศทางการพัฒนาข้าราชการพล
เรือน ในระยะเวลา ๕ ปี โดยมุ่งเน้นในเรื่องคุณภาพของการปฏิบัติงาน บนพื้นฐานของสมรรถนะการน าการ
เปลี่ยนแปลง    
วิธีการประเมินผล :  
 ส ารวจข้อมูลจากอ าเภอในการประเมินผลการด าเนินงาน ๑ ครั้ง/ปี  
 รายงานผลการด าเนินงานรายไตรมาส 2 (เอกสารแนบ 1) 
 รายงานผลการด าเนินงานรายไตรมาส 3 (เอกสารแนบ 2) 
 รายงานผลการด าเนินงานรายไตรมาส 4 (เอกสารแนบ 3) 
 เกณฑ์การคัดเลือกตามแบบประเมินองค์กรแห่งความสุขที่เป็นเลิศ (เอกสารแนบ 4) 
 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :   
 

รายการ หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 ๒๕60 ๒๕61 

ระดับความส าเร็จการด าเนินงานองค์กรแห่ง
ความสุข (Happy Organization) 

ร้อยละ - - - 

 
เกณฑ์การประเมิน : 

การประเมินองค์กรแห่ง
ความสุข 

เกณฑ์การให้คะแนน 
2 1 0 

ระดับ 1 : องค์กรส่งเสริมความสุขและคุณธรรม 
๑) องค์กรมีการประกาศ
ข้อตกลง เจตนารมณ์/
ธรรมนูญ/ปฏิญญา ร่วมกัน
ของผู้บริหารและสมาชิกใน
องค์กรที่จะพัฒนาให้เป็น
องค์กรแห่งสร้างสุขและ
คุณธรรม  

จ านวนสมาชิกองค์กรทั้งฝ่าย
บริหารและสมาชิกในองค์กร
ทุกระดับ มีการประกาศ
ข้อตกลงร่วมกันเป็นทางการ 
หรือเป็นลายลักษณ์อักษร ไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของ
จ านวนสมาชิก ในองค์กร  

จ านวนสมาชิกองค์กร ทั้งฝ่าย
บริหาร และสมาชิกในองค์กร
ทุกระดับมีการประกาศ
ข้อตกลงร่วมกัน เป็นทางการ 
หรือเป็นลายลักษณ์อักษร 
ร้อยละ ๒๐-๕๐ ของจ านวน
สมาชิกในองค์กร  

น้อยกว่า 
ร้อยละ ๒๐ 
หรือไม่มีการ
ปฏิบัติ  
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การประเมินองค์กรแห่ง
ความสุข 

เกณฑ์การให้คะแนน 
2 1 0 

๒) องค์กรมีการก าหนด
คุณธรรม เป้าหมาย “ปัญหา
ที่อยากแก้” และ “ความดีที่
อยากท า” ที่สอดคล้องกับ
ปัญหาความสุขและคุณธรรม
ขององค์กร หรือคุณธรรม ๔ 
ประการ พอเพียง วินัย สุจริต  
จิตอาสา เช่น การใช้วัสดุ
ส านักงานอย่างประหยัด มา
ปฏิบัติงานตรงเวลา การ
บริการด้วยความโปร่งใส จัด
กิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือ
สังคม ฯลฯ  

จ านวนสมาชิกองค์กร ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๕๐ มีการก าหนด
คุณธรรมเป้าหมาย “ปัญหาที่
อยากแก้” และ “ความดีที่
อยากท า” เพ่ือแก้ไขปัญหา  
ขององค์กร ครอบคลุม ทั้ง ๔ 
คุณธรรม อย่างน้อย ๓-๕ 
เรื่อง  

จ านวนสมาชิกองค์กร ร้อยละ 
๒๐-๔๙ ร่วมก าหนดคุณธรรม
เป้าหมาย “ปัญหาที่อยาก
แก้” และ “ความดีที่อยาก
ท า” เพ่ือแก้ไขปัญหาของ
องค์กร ครอบคลุมทั้ง ๔ 
คุณธรรม อย่างน้อย ๑-๒ 
เรื่อง  

น้อยกว่า 
ร้อยละ ๒๐ 
หรือไม่มีการ
ปฏิบัติ  
 

๓) องค์กรมีการจัดท าแผน  
การด าเนินงานด้านส่งเสริม
ความสุขและคุณธรรม และ
จัดบุคลากร/ ทีมงาน/ 
ผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน 
ส่งเสริมความสุขและคุณธรรม
ในองค์กรตามประเด็น
คุณธรรมเป้าหมายองค์กร  

- มีการจัดท าแผนการ
ขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุขและ
คุณธรรมขององค์กรแบบมี
ส่วนร่วมจากทุกฝ่ายในองค์กร 
มีการมอบหมาย แต่งตั้งบุคคล
หรือหน่วยงานรับผิดชอบการ
ด าเนินงาน ที่ชัดเจนเป็นลาย
ลักษณ์อักษร  

มีการจัดท าแผน การ
ขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุขและ
คุณธรรมขององค์กรแบบมี
ส่วนร่วม จากทุกฝ่ายใน
องค์กร และมีการมอบหมาย
บุคคลหรือหน่วยงาน
รับผิดชอบการด าเนินงาน แต่
ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร  

ไม่มี  
การปฏิบัติ  

ระดับ 2 : องค์กรสร้างสุขและคุณธรรม 
๔) องค์กรมีผลส าเร็จ การ
ด าเนินงาน/กิจกรรมส่งเสริม
ความสุขและคุณธรรมใน
องค์กรตามคุณธรรม
เป้าหมาย และแผนงานที่
ก าหนดเป็นระบบและ
ต่อเนื่องมากข้ึน  

มีผลส าเร็จจากการ
ด าเนินงาน/กิจกรรมส่งเสริม
ความสุขและคุณธรรมใน
องค์กรตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้
ในแผนส่งเสริมความสุข
คุณธรรมขององค์กร ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๕๐  

มีผลส าเร็จจากการ
ด าเนินงาน/กิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมในองค์กร ตาม
ตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในแผน
ส่งเสริมความสุขคุณธรรม 
ขององค์กร ระหว่างร้อยละ 
๒๐-๔๙  

น้อยกว่า 
ร้อยละ ๒๐ 
หรือไม่มีการ
ปฏิบัติ  
 

๕) องค์กรมีการจัดระบบ
ติดตามรายงานประเมินผล
และจัดกิจกรรมรณรงค์
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือพัฒนา 

มีการจัดระบบติดตามประเมิน 
และรายงานผลกิจกรรม  
- จัดกิจกรรมรณรงค์  
ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

- มีการจัดระบบติดตาม
ประเมิน และรายงานผล
กิจกรรม  
- จัดกิจกรรมรณรงค์

ไม่มี  
การปฏิบัติ  
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การประเมินองค์กรแห่ง
ความสุข 

เกณฑ์การให้คะแนน 
2 1 0 

ปรับปรุง แก้ไขการด าเนินงาน
ส่งเสริมความสุขและคุณธรรม 
ในองค์กรอย่างต่อเนื่อง  

ร่วมกันของสมาชิกทุกระดับ  
ในองค์กรอย่างต่อเนื่อง  
- จัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะ
กับการส่งเสริมความสุข             

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสมาชิก
องค์กรในบางโอกาส  

๖) องค์กรมีกระบวนการยก
ย่องเชิดชู การท าความดีหรือ
บุคคลผู้มีคุณธรรมในรูปแบบ
ต่างๆ เช่น บุคคลคุณธรรม 
โครงการดีเด่นด้านส่งเสริม
ความสุขและคุณธรรม  
ส่วนงานดีเด่นด้านคุณธรรม 
ฯลฯ  

มีการจัดกิจกรรมประกาศยก
ย่องเชิดชูบุคคลคุณธรรม ตาม
คุณธรรมเป้าหมาย ทั้งภายใน
องค์กรและมีกระบวนการยก
ย่องเชิดชูภายนอกองค์กรด้วย  

มีการจัดกิจกรรมประกาศ ยก
ย่องเชิดชูบุคคลคุณธรรม
เฉพาะภายในองค์กร 
 

ไม่มี 
การปฏิบัติ 

ระดับ 3 : องค์กรสร้างสุขและคุณธรรมต้นแบบ 
๗) องค์กรมีผลส าเร็จการ
ด าเนินงานขององค์กรตาม  
“ปัญหาที่อยากแก้” และ 
“ความดีที่อยากท า” ตาม
คุณธรรม พอเพียง วินัย 
สุจริต จิตอาสา เพ่ิมมากขึ้น  

ผลส าเร็จจากการด าเนิน
กิจกรรมการส่งเสริมความสุข
และคุณธรรมแบบมีส่วนร่วม
จากทุกส่วนงานในองค์กร 
ตามตัวชี้วัดในแผนส่งเสริม
ความสุขและคุณธรรมที่
องค์กรก าหนด ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐ 

มีผลส าเร็จจากการด าเนิน
กิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรม
แบบมีส่วนร่วมจากทุกส่วน
งานในองค์กร ตามตัวชี้วัด  
ในแผนส่งเสริมความสุขและ
คุณธรรมที่องค์กรก าหนด            
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 

มีผลส าเร็จ
จากการ
ด าเนินงาน
ตามตัวชี้วัด 
น้อยกว่าร้อย
ละ ๖๐ 

๘) องค์กร มีการเพ่ิมประเด็น  
คุณธรรมเป้าหมาย ในมิติการ
น าหลักศาสนาและหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มา
ก าหนดเป็นปัญหาที่อยากแก้ 
ความดีที่อยากท า เพ่ิมเติม
จากคุณธรรมอ่ืนๆ อย่าง
ชัดเจน  

ในการด าเนินงานตามตัวชี้วัด
คุณธรรมเป้าหมายที่ก าหนด  
องค์กรได้มีการก าหนด 
ประเด็นคุณธรรมเพ่ือ
ด าเนินการเพ่ิมเติม ครบทั้ง ๒ 
มิต ิคือหลักศาสนาและหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

นอกเหนือจากผลส าเร็จในการ
ด าเนินงานตามตัวชี้วัด
คุณธรรมเป้าหมายที่ก าหนด 
องค์กรได้มีการก าหนด
ประเด็นคุณธรรมเพ่ิมเติม
เพียงมิติใด มิติหนึ่ง คือ หลัก
ศาสนา หรือหลักปรัชญา  
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

ไม่มี  
การปฏิบัติ 
 

๙) องค์กรมีองค์ความรู้ จาก
การด าเนินงานองค์กรแห่ง
ความสุขและคุณธรรม 
สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้  

- มีองค์ความรู้ จากการ
ด าเนินงานองค์กรแห่ง
ความสุขและคุณธรรม ทั้งใน
ภาพรวมและองค์ความรู้ครบ

มีองค์ความรู้ จากการ
ด าเนินงานองค์กรแห่ง
ความสุขและคุณธรรม เฉพาะ
บางกิจกรรม Success Story 

- มีการ
ด าเนินงาน
แต่ไม่มีการ
ถอดองค์
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การประเมินองค์กรแห่ง
ความสุข 

เกณฑ์การให้คะแนน 
2 1 0 

และถ่ายทอดขยายผล  
ไปสู่องค์กรอ่ืนได้  

ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ   
และมีSuccess Story หรือ 
Bright Spot อย่างน้อย 1 
เรื่อง 
- สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ 
และถ่ายทอดขยายผล  
ไปสู่องค์กรอ่ืนได้  

หรือ Bright Spot อย่างน้อย 
1 เรื่อง 
- สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ 
และถ่ายทอดขยายผลไปสู่
องค์กรอ่ืนได้ 

ความรู้เพื่อ
เผยแพร่  
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เอกสารแนบท้าย 1 
แบบประเมินผลการด าเนินงานไตรมาส 2 

ร้อยละ 70 ของหน่วยงานในจังหวัด/กรม มีการวิเคราะห์ผล Happinometer และ HPI  
จังหวัด.......................................................... 

หน่วยงาน 
 ผลการวิเคราะห์ Happinometer 

ผลการ
วิเคราะห์ HPI เพศ อายุ สายงาน 

ความสุขราย
มิติ 

อ่ืน ๆ 
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เอกสารแนบท้าย 2 
แบบประเมินผลการด าเนินงานไตรมาส 3 
ร้อยละ 70 ของหน่วยงานในจังหวัด/กรม  

มีการจัดท าแผนขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขและด าเนินงานตามแผนฯ 
จังหวัด.......................................................... 

หน่วยงาน 

องค์ประกอบของแผนขับเคลื่อนองค์กรแห่ง
ความสุข 

ผลการด าเนินงานตามแผน 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ผล
วิเ

คร
าะ

ห์ 
Hp

pi
no

m
et

er
 

ผล
วิเ

คร
าะ

ห์ 
HP

I 

ข้อ
มูล

สถ
าน

กา
รณ

์
ก า

ลัง
คน

 
(เช

่น 
อัต

รา
ก า

ลัง
  

กล
ุ่มอ

าย
ุ ส

าย
งา

น)
 

ด าเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ปรับแผน 
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เอกสารแนบท้าย 3 
 

แบบประเมินผลการด าเนินงานไตรมาส 4 
มี Success Story หรือ Bright Spot จากการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข จังหวัด/กรมละ 1 เรื่อง 

(เกณฑ์การคัดเลือกตามเอกสารแนบ 4) 
จังหวัด.......................................................... 
หน่วยงาน..................................................... 

ประเด็น Success story หรือ Bright spot 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
บทสรุปผู้บริหาร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ผู้ประสานงาน…………………………………………………………เบอร์ติดต่อ………………………………………………………… 
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เอกสารแนบท้าย 4 
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รายละเอียดตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 
แผนงานตามยุทธศาสตร์ที่ 4 : บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 
ตัวช้ีวัดที่ 7 : ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน Digital Transformation เพื่อก้าวสู่การเป็น Smart 
Hospital 
 ตัวชี้วัดที่ 7.1 : ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน Smart Hospital 
 ตัวชี้วัดที่ 7.2 : มีการใช้ Application ส าหรับ PCC ในหน่วยบริการปฐมภูมิทุกแห่ง 
เป้าหมาย : ระดับ 5 
น้ าหนัก : 4 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นายสงัด เชื้อลิ้นฟ้า   โทร. 083 4170860 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :    นายเดชาชิต แก้วม่วง โทร. 083 4145007 
 
ตัวช้ีวัดที่ 7.1 : ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน Smart Hospital 
เป้าหมาย : ระดับ 5 
น้ าหนัก : 3 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นายสงัด เชื้อลิ้นฟ้า   โทร. 083 4170860 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :    นายเดชาชิต แก้วม่วง โทร. 083 4145007 
ค าอธิบาย : 
 Digital Transformation หมายถึง การปรับเปลี่ยนกระบวนการปฏิบัติงาน โดยน าเทคโนโลยีด้าน
ดิจิทัล มาประยุกต์ใช้ร่วมกับระบบสารสนเทศเดิม แบบไร้รอยต่อ ลดเวลา ลดความซ้ าซ้อน สารสนเทศสุขภาพมี
คุณภาพ รวดเร็วและปลอดภัย ในปีงบประมาณ 2562 มุ่งเน้นให้มีการพัฒนาแนวทางการด าเนินงานทั้งใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยก าหนดเป็นระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน Digital Transformation เพ่ือ
ก้าวสู่การเป็น Smart Hospital 
 Smart Hospital หมายถึง โรงพยาบาลภาครัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่มีการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือสนับสนุนการจัดบริการภายในโรงพยาบาล ลดขั้นตอน และอ านวยความสะดวกทั้งต่อผู้ให้
และผู้รับบริการ ในปีงบประมาณ 2562 ก าหนดระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน Digital 
Transformation เพ่ือก้าวสู่การเป็น Smart Hospital ไว้ 3 ระดับ ดังนี้ 
  ระดับ 1 Smart Tools หมายถึง โรงพยาบาลมีการใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมาช่วยในการ
บริหารจัดการ และพัฒนาคุณภาพบริการในองค์กร ได้แก่  
   1. มีระบบให้บริการนัดหมาย หรือ จองคิวแบบออนไลน์ มีระบบแจ้งเตือน ผู้รับบริการแบบ 
“ออนไลน์” (Queue Online) เพ่ือลดระยะเวลาในการรอคอยของผู้รับบริการ และลดความแออัดของหน่วย
บริการ โดยจัดบริการ ณ จุดคัดกรอง หรือคลินิกอ่ืนๆ ตามที่โรงพยาบาลก าหนด แสดงผลบนอุปกรณ์ขนาดเล็ก
ของผู้รับบริการได้ และต้องใช้งานได้ในระบบ Android และ iOS  

2. มีระบบการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลตามมาตรฐาน เช่น HIS Gateway   
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  ระดับ 2 Smart Service หมายถึง โรงพยาบาลมีการน าแนวทางการท างานอ่ืนๆ มาใช้เพ่ิม
ประสิทธิภาพการท างานในองค์กร และมีการจัดท า Service Process Management (เช่น Lean Process, 
Paperless, Less Paper, Electronic Medical Record : EMR) โดยน ามาประยุกต์ใช้ในแผนกต่างๆ ภายใน
โรงพยาบาล เช่น   
     - การใช้ใบสั่งยาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
     - การจัดเก็บข้อมูลเวชระเบียนผู้ป่วยด้วยรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ แทนการใช้ OPD Card 
แบบกระดาษ 
    โรงพยาบาลต้องผ่านเกณฑ์ระดับ 1 และต้องมี Smart Service เรื่อง การใช้ใบสั่งยาใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ จึงจะผ่านเกณฑ์ระดับ 2  
  ระดับ 3 Smart Outcome หมายถึง โรงพยาบาลมีการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับปรุง Core 
Business Process ในองค์กร ให้มีความเชื่อมโยงกันทั้งระบบ Front Office และ Back Office จนเกิดเป็น
ระบบวางแผนการใช้ทรัพยากร ERP Model (Enterprise Resource Planning System ; ERP) ส่งผลให้การ
ด าเนินการขององค์กร มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยในการให้บริการ ทั้งนี้ เขตสุขภาพ/กรม
วิชาการสามารถเลือก Success Story จาก ERP Model ของโรงพยาบาลได้เอง 
   โรงพยาบาลต้องผ่านเกณฑ์ระดับ 1, 2 และแสดง Success Story จาก Smart Outcome ได้
อย่างน้อย 1 เรื่อง จึงจะผ่านเกณฑ์ระดับ 3 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ระดับคะแนน 
ระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) 

ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนที่ ๓ ขั้นตอนที่ ๔ ขั้นตอนที่ ๕ 
๑      
๒      
๓      
๔      
๕      
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โดยท่ี :  
 

ระดับ แนวทางการประเมินผล 
ระดับ 1 มีการให้บริการ Queue Online ที่สามารถแสดงบนอุปกรณ์ขนาดเล็กของผู้รับบริการได้ และ

ต้องใช้งานได้ในระบบ Android และ iOS 
ระดับ 2 มีการให้บริการ Queue Online ที่สามารถแสดงบนอุปกรณ์ขนาดเล็กของผู้รับบริการได้ และ

ต้องใช้งานได้ในระบบ Android และ iOS และมีระบบการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลตาม
มาตรฐาน HIS Gateway   

ระดับ 3 มีการให้บริการ Queue Online ที่สามารถแสดงบนอุปกรณ์ขนาดเล็กของผู้รับบริการได้ และ
ต้องใช้งานได้ในระบบ Android และ iOS และมีระบบการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลตาม
มาตรฐาน HIS Gateway และมีการด าเนินงาน Smart Service เช่น Lean Process, 
Paperless, Less Paper, Electronic Medical Record : EMR โดยน ามาประยุกต์ใช้ในแผนก
ต่างๆ เช่น การใช้ใบสั่งยาแบบอิเล็กทรอนิกส์ การจัดเก็บข้อมูลเวชระเบียนรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์  

ระดับ 4 มีการให้บริการ Queue Online ที่สามารถแสดงบนอุปกรณ์ขนาดเล็กของผู้รับบริการได้ และ
ต้องใช้งานได้ในระบบ Android และ iOS และมีระบบการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลตาม
มาตรฐาน HIS Gateway และมีการด าเนินงาน Smart Service เช่น Lean Process, 
Paperless, Less Paper, Electronic Medical Record : EMR โดยน ามาประยุกต์ใช้ในแผนก
ต่างๆ เช่น การใช้ใบสั่งยาแบบอิเล็กทรอนิกส์ การจัดเก็บข้อมูลเวชระเบียนรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และการใช้โปรแกรม Health for You (H4U) 

ระดับ 5 มีการให้บริการ Queue Online ที่สามารถแสดงบนอุปกรณ์ขนาดเล็กของผู้รับบริการได้ และ
ต้องใช้งานได้ในระบบ Android และ iOS และมีระบบการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลตาม
มาตรฐาน HIS Gateway และมีการด าเนินงาน Smart Service เช่น Lean Process, 
Paperless, Less Paper, Electronic Medical Record : EMR โดยน ามาประยุกต์ใช้ในแผนก
ต่างๆ เช่น การใช้ใบสั่งยาแบบอิเล็กทรอนิกส์ การจัดเก็บข้อมูลเวชระเบียนรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และการใช้โปรแกรม Health for You (H4U) และมี Success Story จาก 
Smart Outcome อย่างน้อย 1 เรื่อง 

 
เหตุผล :  1. เพ่ือให้ประชาชนได้ประโยชน์จากการรับบริการในโรงพยาบาลภาครัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
ผ่านช่องทาง online ที่สะดวก รวดเร็ว และลดระยะเวลาในการรอคอย 
  2. โรงพยาบาลภาครัฐสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ที่เหมาะสมในการพัฒนา
กระบวนการท างานและการบริหารจัดการ 
  3. บุคลากรในระบบสุขภาพ มีความเข้าใจ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในระบบบริการสุขภาพได้
อย่างเหมาะสม 



112 
 

คู่มือประเมินผลการปฏิบัตริาชการระดับอ าเภอ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม  ประจ าปงีบประมาณ 2562 
 

  4. เพ่ือเตรียมความพร้อมและสนับสนุนให้โรงพยาบาลมีระบบเทคโนโลยีด้านดิจิทัลที่รองรับการ
พัฒนาเป็น Smart Hospital  
 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :   

 
แนวทางการประเมินผล : 
 

วิธีการประเมินผล 
 

หลักฐานประกอบการประเมิน ประเมิน
ระดับ 

1. รพ. ท าแบบประเมินตนเองจัดส่งให้ ศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
2. การติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน
ผ่านระบบรายงาน Health KPI  
3. ติดตามประเมินผลโดยคณะกรรมการ 
CIO  

1. ประมวลผลจากแบบประเมินตนเองของ รพ.  
2. การตรวจเยี่ยม เพื่อประเมินผลการ
ด าเนินงานทั้ง 3 ระดับ ได้แก่ Smart Tools, 
Smart Service, Smart Outcome 

รพท./
รพช. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕9 ๒๕60 ๒๕61 

รพท./รพช. มีการด าเนินงาน Digital 
Transformation เพ่ือก้าวสู่การเป็น Smart 
Hospital ระดับ 2 ขึ้นไป 

ระดับ - - - 
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ตัวช้ีวัดที่ 7.2 : มีการใช้ Application ส าหรับ PCC ในหน่วยบริการปฐมภูมิทุกแห่ง 
เป้าหมาย : มีการใช้ Application ที่ระดับ 5 
น้ าหนัก : 1 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นายสงัด เชื้อลิ้นฟ้า   โทร. 083 4170860 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :    นายเดชาชิต แก้วม่วง โทร. 083 4145007 
ค าอธิบาย : 
 PCC : Primary Care Cluster คลินิกหมอครอบครัว หมายถึง ระบบบริการที่มีทีมหมอครอบครัว 
ดูแลประชาชนจ านวน 10,000 คนต่อทีม มีบทบาทในการให้ บริการทุกคน บริการทุกอย่าง บริการทุกท่ี 
บริการทุกเวลาด้วยเทคโนโลยี โดยขยายความได้ ดังนี้ 
  - บริการทุกคน คือ ดูแลตั้งแต่ ตั้งครรภ์ วัยทารก วัยเด็กนักเรียน วัยท างาน จนถึงวัยสูงอายุ 
  - บริการทุกอย่าง คือ งานส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกันโรค งานรักษาพยาบาล งานฟ้ืนฟูสภาพและ
งานคุ้มครองผู้บริโภค 
  - บริการทุกท่ี คือ ท างานในที่ตั้งคลินิกหมอครอบครัว ท างานเชิงรุกให้บริการ ที่บ้านและชุมชน 
  - บริการทุกเวลาด้วยเทคโนโลยี คือ ให้ค าปรึกษา ประชาชนสามารถสอบถามปัญหาเรื่องป้องกัน
รักษา และยามเจ็บไข้ได้ป่วย ด้วยการทิ้งค าถามไว้ในกลุ่ม LINE หรือ Facebook แล้วมีทีมหมอครอบครัวเข้ามา
ช่วยกันตอบ แต่ต้องระวังเรื่องความลับของผู้ป่วย สามารถถ่ายภาพเพ่ือให้หมอครอบครัว ช่วยแนะน าดูแลหรือ 
โทรศัพท์ในเวลาเจ็บป่วยฉุกเฉินจ าเป็นตามแต่จะตกลงกัน 
 ทีมหมอครอบครัว ประกอบด้วย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ทันตแพทย์ เภสัชกร 
พยาบาล นักวิชาการสาธารณสุข และสหสาขาวิชาชีพ ก าหนดให้เป็นการท างานร่วมกันของทีมจากโรงพยาบาล
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ต้องบูรณาการร่วมกัน ยกเว้น เขตเทศบาลที่ตั้งของโรงพยาบาลที่ไม่มี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ต้องจัดทีมทั้งหมดจากโรงพยาบาล (อ้างอิง แนวทางการด าเนินงานคลินิก
หมอครอบครัวส าหรับหน่วยบริการ, หน้า 2-3) 
 Application PCC หมายถึง ระบบหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้งานได้บนเครื่อง
คอมพิวเตอร์ Desktop หรือ Notebook และสามารถใช้งานผ่าน Mobile Device (Smart Phone/Tablet) 
ส าหรับทีมหมอครอบครัว (PCC) ในการติดตามดูแลผู้ป่วย/ประชาชน ในพ้ืนที่ดูแลรับผิดชอบ ซึ่งมีคุณสมบัติ
ใกล้เคียงกับระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (Hospital Information System : HIS) แต่มีขนาดเล็ก กระทัดรัด  
เหมาะสม มีความคล่องตัวและสะดวกในการใช้งาน ภายใต้ความร่วมมือของส านักสนับสนุนระบบปฐมภูมิ 
(สสป.) กับ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.) ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ระดับคะแนน 
ระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) 

ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนที่ ๓ ขั้นตอนที่ ๔ ขั้นตอนที่ ๕ 
๑      
๒      
๓      
๔      
๕      

 
โดยท่ี :  
 

ระดับ แนวทางการประเมินผล 
ระดับ 1 มีการติดตั้ง PCC Application พร้อมใช้งาน 
ระดับ 2 มีการติดตั้ง PCC Application พร้อมใช้งานและสามารถเชื่อมโยงกับ HIS ของหน่วยบริการได้ 
ระดับ 3 มีการติดตั้ง PCC Application พร้อมใช้งานและสามารถเชื่อมโยงกับ HIS ของหน่วยบริการได้

และติดตั้ง PCC Application ใน Smart Device ของเจ้าหน้าที่ผู้ให้ผู้บริการทุกคน 
ระดับ 4 มีการติดตั้ง PCC Application พร้อมใช้งานและสามารถเชื่อมโยงกับ HIS ของหน่วยบริการได้

และติดตั้ง PCC Application ใน Smart Device ของเจ้าหน้าที่ผู้ให้ผู้บริการทุกคน มีการใช้
งาน PCC Application ในการบันทึกข้อมูลให้เป็นเครื่องมือในการติดตามดูแลประชาชน ด้าน
การรักษาพยาบาลและส่งเสริมป้องกันได้อย่างต่อเนื่อง สะดวกรวดเร็วส าหรับเจ้าหน้าที่ทีม
หมอครอบครัว (PCC) มีข้อมูลผู้รับบริการอย่างน้อย 3 เดือน 

ระดับ 5 มีการติดตั้ง PCC Application พร้อมใช้งานและสามารถเชื่อมโยงกับ HIS ของหน่วยบริการได้
และติดตั้ง PCC Application ใน Smart Device ของเจ้าหน้าที่ผู้ให้ผู้บริการทุกคน มีการใช้
งาน PCC Application ในการบันทึกข้อมูลให้เป็นเครื่องมือในการติดตามดูแลประชาชน ด้าน
การรักษาพยาบาลและส่งเสริมป้องกันได้อย่างต่อเนื่อง สะดวกรวดเร็วส าหรับเจ้าหน้าที่ทีม
หมอครอบครัว (PCC) มีข้อมูลผู้รับบริการอย่างน้อย 3 เดือน และสามารถมาวิเคราะห์เพ่ือ 
วางแผนการออกเยี่ยมบ้าน หรือแผนงานการดูแลประชาชนในเขตรับผิดชอบ 

 
เหตุผล : 1. เพ่ือให้เป็นเครื่องมือในการติดตามดูแลประชาชน ด้านการรักษาพยาบาลและส่งเสริมป้องกันได้
อย่างต่อเนื่อง สะดวกรวดเร็วส าหรับเจ้าหน้าที่ทีมหมอครอบครัว (PCC) 
  2. เพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์จาก Big Data และ HIS Gateway ในการให้บริการข้อมูลสุขภาพส่วน
บุคคลอิเล็กทรอนิกส์ (PHR) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์แก่ผู้รับบริการซึ่งเป็นเจ้าข้อมูลเอง 
  3. เพ่ิมช่องทางการรับบริการจากทีมแพทย์ โดยไม่ต้องมาแออัดกันในโรงพยาบาล และลดระยะเวลา
ในการรอคอย 
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  4. เพ่ือยกระดับการแพทย์ปฐมภูมิให้มีความทันสมัยและให้บริการได้อย่างรวดเร็ว เพิ่มความพึงพอใจ
ให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ 
แนวทางการประเมินผล : 
 

วิธีการประเมินผล 
 

หลักฐานประกอบการประเมิน ประเมินระดับ 
PCC 

1. PCC ติดตั้งและใช้งาน 
PCC Application  
 

1. ติดตั้ง PCC Application  
2. ข้อมูลจ านวนการให้บริการโดย  PCC 
Application สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับ HIS ของ
หน่วยบริการได้  
3. สามารถน าข้อมูลจาก PCC Application มา
วิเคราะห์วางแผนการท างานของ PCC ได้ 
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รายละเอียดตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 

แผนงานตามยุทธศาสตร์ที่ 1 : ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ 
(Prevention Promotion & Protection Excellence) 
ตัวช้ีวัดที่ 8 : ความส าเร็จของการพัฒนากลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 
 ตัวชี้วัดที่ 8.1 : ความส าเร็จของการป้องกันและลดการตายมารดา 
 ตัวชี้วัดที่ 8.2 : ความส าเร็จของการพัฒนาระบบบริการดูแลก่อนคลอดคุณภาพ 
 ตัวชี้วัดที่ 8.3 : ความส าเร็จของการป้องกันภาวะขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์และทารกแรกเกิด 
 ตัวชี้วัดที่ 8.4 : ความส าเร็จของพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามเกณฑ์มาตรฐาน 
น้ าหนัก : 6 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นายฤทธิรงค์ เรืองฤทธิ์   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ  
              โทร. ๐๘5–9288605 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : 1. นางสราญจิต อินศร     นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ       
     โทร. 081-9745300 
        2. น.ส.นวลปราง ดวงสว่าง   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
     โทร.083-6757213 
    3. น.ส.ยศสยา อ่อนค า     นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ       
     โทร. 085-0425979 
    4. นางทิพย์ธิดา พันโยศรี    นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ    
     โทร. 093-7809389 
 
ตัวช้ีวัดที่ 8.1 : ความส าเร็จของการป้องกันและลดการตายมารดา 
เป้าหมาย :  1. อัตราส่วนการตายมารดาไทย ไม่เกิน 17 ต่อแสนประชากร 
   2. โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์โรงพยาบาลมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก 
น้ าหนัก : 1 
ค าอธิบาย :  
 ความส าเร็จของการป้องกันและลดการตายมารดา หมายถงึ ความส าเร็จของการพัฒนาระบบ
บริการอนามัยแม่และเด็ก ผ่านเกณฑ์โรงพยาบาลมาตรฐานอนามัยแม่และเด็กและมีผลลัพท์อัตราส่วนการ
ตายมารดาไทย ไม่เกิน 17 ต่อแสนประชากร 
 การตายมารดา หมายถึง การตายของมารดาตั้งแต่ขณะตั้งครรภ์ คลอดและหลังคลอด (ภายใน 42 
วัน) ไม่ว่าอายุครรภ์จะเป็นเท่าใดหรือการตั้งครรภ์ที่ต าแหน่งใด จากสาเหตุที่เกี่ยวข้องหรือก่อให้เกิดความ
รุนแรงขึ้น จากการตั้งครรภ์และหรือการดูแลรักษาขณะตั้งครรภ์ และคลอด แต่ไม่ใช่จากอุบัติเหตุหรือ
สาเหตุที่ไม่เกี่ยวข้อง 
 โรงพยาบาลมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก หมายถึง โรงพยาบาลที่มีการจัดระบบบริการที่ได้
มาตรฐานตามกระบวนการคุณภาพ ตั้งแต่ระยะตั้งครรภ์ คลอด หลังคลอด การเลี้ยงดูบุตรอายุ 0-5 ปี โดย
ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการบริการ ซึ่งมุ่งหวังให้แม่ ลูกปลอดภัยจากการตั้งครรภ์และการ
คลอด ลูกได้รับการเลี้ยงดูให้มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการสมวัย 
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เกณฑ์การให้คะแนน : การประเมินการป้องกันและลดการตายมารดา (แต่ละข้อเป็นอิสระต่อกัน) 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๑ 1. มีมาตรการ เพ่ือใช้ขับเคลื่อนการด าเนินงานเพ่ือลดการตายมารดาในพ้ืนที่  

2. ถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติและใช้มาตรการ/ข้อเสนอเชิงนโยบายในการขับเคลื่อน
การด าเนินงานเพ่ือป้องกันและลดการตายมารดา  
3. การบริหารจัดการเพื่อลดการตายมารดา 
 3.1 มีการประชุมคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็กระดับอ าเภอทุกเดือนๆละ 1 ครั้ง 
รวม 12 ครั้ง/ปี พร้อมสรุปรายงานการประชุมฯเสนอผู้บริหารระดับอ าเภอ และสรุปผล
การประชุม one page ส่งจังหวัดทุกเดือน 
 3.2 มีการก าหนดทีมผู้รับผิดชอบการพัฒนาระบบบริการงานอนามัยแม่และเด็กตาม
โรงพยาบาลมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก 

๒ 1. มีระบบบริหารจัดการข้อมูลและการวิเคราะห์ปัญหา 
 1.1 มีข้อมูลที่สมบูรณ์ในการวิเคราะห์ปัญหาเพ่ือน าไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ตรงจุด
อย่างแท้จริง 
 1.2 มีระบบการจัดเก็บและติดตามข้อมูลตาม KPI และข้อมูลปัจจัยที่ส่งผลกระทบ 
 1.3 วิเคราะห์สถานการณ์และปัญหาการด าเนินงานเพ่ือลดการตายมารดาไทย 
ก าหนดประเด็นการด าเนินงานหรือสิ่งที่ต้องปรับปรุงคุณภาพ ประสิทธิภาพ ที่สามารถ
ระบุถึงปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยเสริมที่ท าให้บรรลุเป้าหมาย พร้อมทั้งน าผลการวิเคราะห์มา
พิจารณาในการออกแบบกระบวนการท างาน  
 1.4 มีแผนปฏิบัติการ/แผนการด าเนินงาน/ขั้นตอนการด าเนินงาน (Action plan) ที่
สอดคล้องกับปัญหาที่วิเคราะห์ข้างต้นได้ 
2. มีการติดตามและควบคุมก ากับการด าเนินงาน ทุก 1 เดือน  

๓ ใช้มาตรการการป้องกันมารดาตาย เขตสุขภาพที่ 7 หรือ ประเทศ 
๔ 1. มีการน าเสนอผลงานวิชาการด้านแม่และเด็กเพ่ือป้องกันมารดาตาย 

2. ผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงพยาบาลมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก 
๕ 
 

- อัตราส่วนการตายมารดาไทย ไม่เกิน 17 ต่อแสนประชากร 
ตัวชี้วัด 

หน่วยวัด น้ าหนัก 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 
1. อัตราส่วนการตาย
มารดาไทย ไม่เกิน 17 ต่อ
แสนประชากร 

อัตราต่อ
ทารกเกิดมี
ชีพแสนคน 

0.5 ไม่เกิน
21 

ไม่เกิน
19 

ไม่
เกิน
17 

ไม่
เกิน
15 

ไม่
เกิน
13 

2. ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ที่มี
ความเสีย่งไดร้ับการจดัการ 
และส่งต่อเพื่อการดูแลและ
รักษาตามแนวทาง Health 
Area 7 Classifying 
Model  

ร้อยละ 0.5 80 85 90 95 100 

 
เงื่อนไข : การนับจ านวนการตายมารดา เฉพาะมารดาไทยอยู่ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามไม่น้อยกว่า  
6 เดือน สาเหตุการตายเป็นสาเหตุที่ป้องกันได้  
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เหตุผล :  
 - ข้อตกลงการปฏิบัติราชการของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข (Performance Agreement)   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 - ตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์จังหวัดมหาสารคาม ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาการส่งเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรคให้เป็นเลิศ (Prevention & Promotion Excellence) แผนงานหลักที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต (ด้านสุขภาพ) ในโครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย  
 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :   
 

 

แนวทางการประเมินผล :  
 

วิธีการประเมินผล หลักฐานประกอบการประเมิน ประเมินระดับ 
อ าเภอ ต าบล รพ.สต. 

๑. ถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ
และใช้มาตรการ/ข้อเสนอเชิง
นโยบายในการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานเพื่อป้องกันและลดการ
ตายมารดา  
2. มีการประชุมคณะกรรมการ
อนามัยแม่และเด็กระดับอ าเภอทุก
เดือนๆละ 1 ครั้ง รวม 12 ครั้ง/ปี 
พร้อมสรุปรายงานการประชุมฯ
เสนอผู้บริหารระดับอ าเภอ และ
สรุปผลการประชุม one page ส่ง
จังหวัดทุกเดือน 

- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอนามัย
แม่และเด็กระดับอ าเภอ 
- สรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการอนามัยแม่และเด็ก
ระดับอ าเภอ เสนอผู้บริหารอ าเภอ 
- แบบรายงานความก้าวหน้า ราย
เดือน (one page) เสนอผู้บริหาร
อ าเภอและจังหวัด  
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่าน Best 
Practice 
- รายงานการสืบสวนสาเหตุการตาย
มารดารายบุคคล และ Near miss  
ที่ก าหนดจากเขต 7 ทุกราย 
- แผนปฏิบัติการ/แผนการด าเนินงาน/
ขั้นตอนการด าเนินงาน (Action plan) 

   

2. มีการก าหนดทีมผู้รับผิดชอบ
การพัฒนาระบบบริการงาน
อนามัยแม่และเด็กตาม
โรงพยาบาลมาตรฐานอนามัยแม่
และเด็ก 

- ค าสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการพัฒนา
ระบบบริการงานอนามัยแม่และเด็ก
ตามโรงพยาบาลมาตรฐานอนามัยแม่
และเด็ก 
- เอกสารการประเมินตนเอง 

   

รายการ หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕9 ๒๕60 ๒๕61 

1. อัตราส่วนการตายมารดาไทย  อัตรา 15.02 0 54.06 
2. ร้อยละโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์โรงพยาบาล
มาตรฐานด้านอนามัยแม่และเด็ก  

ร้อยละ 100 100 100 
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วิธีการประเมินผล หลักฐานประกอบการประเมิน ประเมินระดับ 
อ าเภอ ต าบล รพ.สต. 

3. มีการติดตามและรายงานผล
การด าเนินงาน ทุก ๓ เดือน  

- แบบรายงานความเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์ 
- รายงานการประชุม MCH.B. 
- รายงานรายไตรมาส ผ่านระบบ
รายงานมารดาตายและรายงานการ
คลอด (ก1 ก2) กรมอนามัย 

   

4. ใช้มาตรการการป้องกันมารดา
ตาย เขตสุขภาพที่ 7 หรือประเทศ 

- แนวทางการดูแล/แนวปฏิบัติ 
(เอกสารแนบท้ายภาคผนวก) 

 -  

5. มีการน าเสนอผลงานวิชาการ
ด้านการป้องกันมารดาตายและลด
การตายมารดา 

- ใบประกาศการเข้าร่วมการน าเสนอ 
- ใบประกาศผลการน าเสนอ 
- เอกสารยืนยันการเข้าร่วมการ
น าเสนอ 

 - - 

6. การบริการอนามยัแม่และเด็ก
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน โรงพยาบาล
มาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก 

- ผลการประเมินโรงพยาบาล
มาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก 

 - - 

7. อัตราส่วนการตายมารดา - รายงานการตายมารดา (CE) 
- สรุปผลการอภิปรายการตายมารดา 
- แบบรายงานความเสี่ยง 
- แนวทาง Health Area 7 
Classifying Model 
(เอกสารแนบท้ายภาคผนวก) 

 - - 

 

สูตรค านวณ : อัตราส่วนการตายมารดาไทย  
 

รายการข้อมูล : อัตราส่วนมารดาตาย 
รายการข้อมูล 1  A = จ านวนมารดาตายระหว่างการตั้งครรภ์ การคลอด หลังคลอด 6 สัปดาห์              

(จากสาเหตุที่เกี่ยวข้องจากการตั้งครรภ์หรือการดูแลรักษาขณะตั้งครรภ์และคลอด)
ในช่วงเวลาที่ก าหนด 

รายการข้อมูล 2  B = จ านวนการเกิดมีชีพทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100,000 
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ตัวช้ีวัดที่ 8.2 : ความส าเร็จของการพัฒนาระบบบริการดูแลก่อนคลอดคุณภาพ 
เป้าหมาย : 1. ร้อยละการฝากครรภ์ครั้งแรกก่อนหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
   2. ร้อยละการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
   3. ร้อยละทารกแรกเกิดมีน้ าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม ไม่เกินร้อยละ 7 
   4. อัตราทารกแรกเกิดมีภาวะขาดออกซิเจนไม่เกิน 23 ต่อพันการเกิดมีชีพ 
น้ าหนัก : 1.25 
ค าอธิบาย :  
 ความส าเร็จของการพัฒนาระบบบริการดูแลก่อนคลอด หมายถึง ความส าเร็จของการพัฒนาระบบ
บริการดูแลก่อนคลอดและการคลอดคุณภาพผ่านตามเกณฑ์ ประกอบด้วยหญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ครั้งแรก
ก่อนหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80, หญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80, ทารกแรกเกิดมีน้ าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม ไม่เกินร้อยละ 7 และทารกแรกเกิดมี
ภาวะขาดออกซิเจนไม่เกิน 23 ต่อพันการเกิดมีชีพ 
  การฝากครรภ์ครั้งแรกก่อนหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์ หมายถึง หญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ครั้งแรก
เมื่ออายุครรภ์ก่อนหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์ ณ สถานบริการนั้นๆ ในช่วงระยะเวลาที่ก าหนด  
 การฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ หมายถึง การบริการฝากครรภ์ในหญิงตั้งครรภ์รายปกติที่ไม่มี
ความเสี่ยง โดยผ่านการคัดกรองและประเมินความเสี่ยง พร้อมได้รับความรู้ตามมาตรฐานโรงเรียนพ่อแม่ 
ซักประวัติ ตรวจร่างกาย ตรวจทางห้องปฏิบัติการ ได้รับวิตามินตามสิทธิประโยชน์ หญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการ
ประเมินไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงได้มาฝากครรภ์ตามนัดจ านวน 5 ครั้ง ดังนี้ 

การนัดครั้งที่ 1   เมื่ออายุครรภ์ ≤ 12 สัปดาห ์
การนัดครั้งที่ 2   เมื่ออายุครรภ์ 18 สัปดาห์ + 2 สัปดาห์ 
การนัดครั้งที่ 3   เมื่ออายุครรภ์ 26 สัปดาห์ + 2 สัปดาห์ 
การนัดครั้งที่ 4   เมื่ออายุครรภ์ 32 สัปดาห์ + 2 สัปดาห์ 
การนัดครั้งที่ 5   เมื่ออายุครรภ์ 38 สัปดาห์ + 2 สัปดาห์ 

 ทารกแรกเกิดมีน้ าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม หมายถึง ทารกแรกเกิดมีชีพที่มีน้ าหนักน้อยกว่า 
2,500 กรัม ที่ได้รับการชั่งน้ าหนักภายใน ๒๔ ชั่วโมงหลังคลอด 
 ทารกแรกเกิดมีภาวะขาดออกซิเจน หมายถึง ทารกแรกเกิดมีชีพที่มีคะแนน Apgar น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 7 ที่ 1 นาที  
สูตรค านวณ :  
 
1. ร้อยละการฝากครรภ์ครั้งแรกก่อนหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์  
 
รายการข้อมูล : ร้อยละการฝากครรภ์ครั้งแรกก่อนหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์ 
รายการข้อมูล 1  A = จ านวนหญิงไทยในเขตรับผิดชอบ (ท่ีสิ้นสุดการตั้งครรภ์) ที่ฝากครรภ์ครั้งแรก           

เมื่ออายุครรภ์ ≤ 12 สัปดาห์   
รายการข้อมูล 2  B = จ านวนหญิงไทยในเขตรับผิดชอบที่สิ้นสุดการตั้งครรภ์ทั้งหมด   
สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 
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2. ร้อยละการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์  
 
รายการข้อมูล : ร้อยละการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์  
รายการข้อมูล 1  A = จ านวนหญิงไทยในเขตรับผิดชอบ (ท่ีสิ้นสุดการตั้งครรภ์) ที่ฝากครรภ์คุณภาพ           

ครบ 5 ครั้ง ตามเกณฑ์ 
รายการข้อมูล 2  B = จ านวนหญิงไทยในเขตรับผิดชอบที่สิ้นสุดการตั้งครรภ์ทั้งหมด   
สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 
 
3. ร้อยละของทารกแรกเกิดมีน้ าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม  
 
รายการข้อมูล : ร้อยละของทารกแรกเกิดมีน้ าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม  
รายการข้อมูล 1  A = จ านวนทารกแรกเกิดมีน้ าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม 
รายการข้อมูล 2  B = จ านวนทารกแรกเกิดทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 
 
4. อัตราทารกแรกเกิดมีภาวะขาดออกซิเจน 
 
รายการข้อมูล : อัตราทารกแรกเกิดมีภาวะขาดออกซิเจน 
รายการข้อมูล 1  A = จ านวนทารกแรกเกิดท่ีมีคะแนน Apgar score ที่ 1 นาที  7  
รายการข้อมูล 2  B = จ านวนทารกแรกเกิดทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) x 1000 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยวัด 
น้ า 

หนัก 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 
1. ร้อยละการฝากครรภ์ครั้งแรก
ก่อนหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์ 

ร้อยละ 0.25 70 75 80 85 90 

2. ร้อยละการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้ง
ตามเกณฑ์  

ร้อยละ 0.25 70 75 80 85 90 

3. ร้อยละของทารกแรกเกิดมี
น้ าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม  

ร้อยละ 0.5 9 8 7 6 5 

4. อัตราทารกแรกเกิดมีภาวะขาด
ออกซิเจน 

อัตราต่อ
ทารกเกิด 
พันราย 

0.25 25 24 23 22 21 
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เหตุผล : ตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์จังหวัดมหาสารคาม ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาการส่งเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรคให้เป็นเลิศ (Prevention & Promotion Excellence) แผนงานหลักที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต (ด้านสุขภาพ) ในโครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย  
 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :   

หมายเหตุ * ข้อมูลจากรายงานก2 ** จากรายงาน HDC  
 
แนวทางการประเมินผล : 
 

ตัวช้ีวัด 
 

วิธีการ
ประเมินผล 

หลักฐานประกอบการ
ประเมิน 

ประเมินระดับ 
อ าเภอ ต าบล รพ.

สต. 
1. ร้อยละการฝากครรภ์ครั้ง
แรกก่อนหรือเท่ากับ 12 
สัปดาห์ 

รายงาน HDC  รายงาน HDC จังหวัด ข้อมูล 
ณ วันที่ 31 ก.ค. 62 

 - - 

2. ร้อยละการฝากครรภ์ครบ 
5 ครั้งตามเกณฑ์  

รายงาน HDC  รายงาน HDC จังหวัด ข้อมูล 
ณ วันที่ 31 ก.ค. 62 

 - - 

3. ร้อยละของทารกแรกเกิดมี
น้ าหนักน้อยกว่า 2,500 
กรัม  

รายงาน HDC 
 

รายงาน HDC จังหวัด ข้อมูล 
ณ วันที่ 31 ก.ค. 62 

 - - 

4. อัตราทารกแรกเกิดมีภาวะ
ขาดออกซิเจน 

รายงาน ก2 รายงาน ก2 จังหวัด ข้อมูล 
ณ วันที่ 31 ก.ค. 62 

 - - 

 
 
 
 
 
 

รายการ หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕9 ๒๕60 ๒๕61 

1. ร้อยละการฝากครรภ์ครั้งแรกก่อนหรือ
เท่ากับ 12 สัปดาห์ 

ร้อยละ 59.63 
 

57.33 
 

82.16 

2. ร้อยละการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตาม
เกณฑ์  

ร้อยละ 45.11 38.41 72.18 

3. ร้อยละของทารกแรกเกิดมีน้ าหนักน้อยกว่า 
2,500 กรัม  

ร้อยละ 8.78* 
 

8.2* 
 

6.38** 
 

6. อัตราทารกแรกเกิดมีภาวะขาดออกซิเจน อัตรา 21.01 19.03 24.19 
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ตัวช้ีวัดที่ 8.3 : ความส าเร็จของการป้องกันภาวะขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์และทารกแรกเกิด  
เป้าหมาย :  
 1. ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับวิตามินเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และโฟลิก ร้อยละ 100 
 2. ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์รับประทานวิตามินเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และโฟลิกทุกวันๆละ 1 ครั้ง  
ร้อยละ 100 
 3. ร้อยละหญิงตั้งครรภ์มีปริมาณไอโอดีนในปัสสาวะน้อยกว่า 150 ไมโครกรัมต่อลิตร ไมเ่กินร้อยละ 50 
  4. ระดับฮอร์โมนกระตุ้นต่อมธัยรอยด์ (TSH) ในทารกแรกเกิดมากกว่า 11.2 mU/L ไม่เกินร้อยละ 3 
น้ าหนัก : 1.5 
ค าอธิบาย :  
 ความส าเร็จของการป้องกันภาวะขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์และทารกแรกเกิด หมายถึง  
ความส าเร็จของการด าเนินงานป้องกันภาวะขาดสารไอโอดีนผ่านตามเกณฑ์ ประกอบด้วยหญิงตั้งครรภ์
ได้รับวิตามินเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และโฟลิกร้อยละ 100, หญิงต้ังครรภรั์บประทานวิตามินเสริม
ไอโอดีน ธาตุเหล็ก และโฟลิก ทุกวันๆละ 1 ครั้ง ร้อยละ 100, หญิงตั้งครรภ์มีปริมาณไอโอดีนในปัสสาวะ
น้อยกว่า 150 ไมโครกรัมต่อลิตร ไม่เกินร้อยละ 50 และทารกแรกเกิดมีระดับฮอร์โมนกระตุ้นต่อมธัย
รอยด์ (TSH) มากกว่า 11.2mU/L ไม่เกินร้อยละ 3 
 หญิงตั้งครรภ์ได้รับวิตามินเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และโฟลิก หมายถึง หญิงตั้งครรภ์ที่มาฝาก
ครรภ์ ณ สถานบริการสาธารณสุขของรัฐและเอกชนได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และกรดโฟลิก 
ตลอดการตั้งครรภ์จนคลอด 
 หญิงตั้งครรภ์รับประทานวิตามินเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และโฟลิกทุกวัน หมายถึง หญิงตั้งครรภ์
ที่มาฝากครรภ์ ณ สถานบริการสาธารณสุขของรัฐและเอกชน ได้รับและกินยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก 
และกรดโฟลิก ทุกวันๆ ละ 1 ครั้ง ตลอดการตั้งครรภ์จนคลอด 
 ยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และกรดโฟลิก หมายถึง ยาเม็ดท่ีมีไอโอดีนเป็นส่วนประกอบ
ปริมาณ 150 – 200 ไมโครกรัมต่อเม็ด ธาตุเหล็กเป็นส่วนประกอบ 60 มิลลิกรัมต่อเม็ด และกรดโฟลิก 
400 ไมโครกรัมต่อเม็ด 
 ปริมาณไอโอดีนในปัสสาวะหญิงตั้งครรภ์น้อยกว่า 150 ไมโครกรัมต่อลิตร หมายถึง หญิง
ตั้งครรภ์ที่ฝากครรภ์ในโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน ได้รับการตรวจปัสสาวะเมื่อมาฝากครรภ์ครั้งแรก ไม่
เคยได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีนมาก่อน และผลการตรวจวิเคราะห์พบว่ามีปริมาณสารไอโอดีนน้อยกว่า 150 
ไมโครกรัมต่อลิตร 
 ระดับฮอร์โมนกระตุ้นต่อมธัยรอยด์ (TSH) ในทารกแรกเกิดมากกว่า 11.2mU/L หมายถึง ทารก
แรกเกิด อายุ 2 วันขึ้นไป ที่คลอดในโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน ได้รับการเจาะเลือดบริเวณส้นเท้าเพ่ือ
ตรวจหาปริมาณ TSH (Thyroid Stimulating Hormone) ผลการตรวจพบว่ามีค่า TSH มากกว่า 11.2 
มิลลิยูนิตต่อลิตร 
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สูตรค านวณ :  
 
1. ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับวิตามินเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และโฟลิก  
 
รายการข้อมูล: ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับวิตามินเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และโฟลิก 
รายการข้อมูล 1  A = จ านวนหญิงตั้งครรภ์ได้รับวิตามินเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และโฟลิก ในช่วงเวลา

ที่ก าหนด 
รายการข้อมูล 2  B = จ านวนหญิงตั้งครรภ์ทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 
 
2. ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับประทานวิตามินเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และโฟลิกทุกวัน   
 
รายการข้อมูล: ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับประทานวิตามินเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และโฟลิกทุกวัน 
รายการข้อมูล 1  A = จ านวนหญิงตั้งครรภ์ได้รับประทานวิตามินเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และโฟลิก 

ทุกวันในช่วงเวลาที่ก าหนด 
รายการข้อมูล 2  B = จ านวนหญิงตั้งครรภ์ได้รับวิตามินเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และโฟลิก ทั้งหมด

ในช่วงเวลาเดียวกัน 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 
 
3. ร้อยละหญิงตั้งครรภ์มีปริมาณไอโอดีนในปัสสาวะน้อยกว่า 150 ไมโครกรัมต่อลิตร   
 
รายการข้อมูล: ร้อยละหญิงตั้งครรภ์มีปริมาณไอโอดีนในปัสสาวะน้อยกว่า 150 ไมโครกรัมต่อลิตร   
รายการข้อมูล 1  A = จ านวนหญิงตั้งครรภ์ที่มีปริมาณไอโอดีนในปัสสาวะน้อยกว่า 150 ไมโครกรัมต่อ

ลิตร ในช่วงเวลาที่ก าหนด 
รายการข้อมูล 2  B = จ านวนหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการตรวจหาปริมาณไอโอดีนในปัสสาวะทั้งหมดใน

ช่วงเวลาเดียวกัน 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 
 
4. ระดับฮอร์โมนกระตุ้นต่อมธัยรอยด์ (TSH) ในทารกแรกเกิดมากกว่า 11.2 mU/L   
 
รายการข้อมูล : ระดับฮอร์โมนกระตุ้นต่อมธัยรอยด์ (TSH) ในทารกแรกเกิดมากกว่า 11.2 mU/L   
รายการข้อมูล 1  A = จ านวนทารกแรกเกิดอายุ 2 วันขึ้นไปมีค่า TSH > 11.2 mU/L ในช่วงเวลา               

ที่ก าหนด 
รายการข้อมูล 2  B = จ านวนเด็กแรกเกิดอายุ 2 วันขึ้นไป ทั้งหมดในช่วงเวลาที่ก าหนด 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 
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เกณฑ์การให้คะแนน : โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยวัด น้ าหนัก 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 
1. ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับวิตามิน
เสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และโฟลิก  

ร้อยละ 0.25 80 85 90 95 100 

2. ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับวิตามิน
เสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และโฟลิก  

       

2.1 จากรายงานเฉพาะกิจ   ร้อยละ 0.125 80 85 90 95 100 
2.2 สุ่มสัมภาษณ์  ร้อยละ 0.125 80 85 90 95 100 
3. ร้อยละหญิงตั้งครรภ์มีปริมาณ
ไอโอดีนในปัสสาวะน้อยกว่า 150 
ไมโครกรัมต่อลิตร   

ร้อยละ 0.5 40  45 50 
 

55 60 

4. ระดับฮอร์โมนกระตุ้นต่อมธัยรอยด์ 
(TSH) ในทารกแรกเกิดมากกว่า 11.2 
mU/L   

ร้อยละ 0.5 11 9 7 5 3 

 
เงื่อนไข : ทารกแรกเกิดที่มีระดับฮอร์โมนกระตุ้นต่อมธัยรอยด์ (TSH) มากกว่า 11.2 mU/L เป็นทารกแรก
เกิดท่ีเกิดจากมารดาไทยและอยู่ในพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
เหตุผล : ตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์จังหวัดมหาสารคาม ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาการส่งเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรคให้เป็นเลิศ (Prevention & Promotion Excellence) แผนงานหลักที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต (ด้านสุขภาพ) ในโครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย  
 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :   

หมายเหตุ : * คือข้อมูลปีงบประมาณ 2561 จาก HDC ประมวลผล ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 61 
 
 
 
 

รายการ หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕9 ๒๕60 ๒๕61 

1. ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับวิตามินเสริม
ไอโอดีน ธาตุเหล็ก และโฟลิก  

ร้อยละ 52.41 68.25 79.66* 

2. ร้อยละหญิงตั้งครรภ์มีปริมาณไอโอดีนใน
ปัสสาวะน้อยกว่า 150 ไมโครกรัมต่อลิตร   

ร้อยละ 60.60 44.76 36.78 

3. ระดับฮอร์โมนกระตุ้นต่อมธัยรอยด์ (TSH) 
ในทารกแรกเกิดมากกว่า 11.2mU/L   

ร้อยละ 4.85 7.79 7.94 



126 
 

แนวทางการประเมินผล : 
 

ตัวช้ีวัด 
 

วิธีการประเมินผล 
 

หลักฐานประกอบการ
ประเมิน 

ประเมินระดับ 
อ าเภอ ต าบล รพ.

สต. 
1. ร้อยละหญิงตั้งครรภ์
ได้รับวิตามินเสริมไอโอดีน
ธาตุเหล็กและโฟลิก 

รายงาน HDC  รายงาน HDC จังหวัด 
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ก.ค. 
62 

 - - 

2. ร้อยละหญิงตั้งครรภ์
รับประทานวิตามินเสริม
ไอโอดีน ธาตุเหล็กและ 
โฟลิกทุกวัน 

- การสุ่มรายชื่อจาก
รายงาน HDC และ
สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์
จ านวน 20 ราย  

- แบบสัมภาษณ์การได้รับ
ยาวิตามินเสริมไอโอดีน 
(เอกสารแนบท้าย
ภาคผนวก) 

 - - 

3. ร้อยละหญิงตั้งครรภ์มี
ปริมาณไอโอดีนใน
ปัสสาวะน้อยกว่า 150 
ไมโครกรัมต่อลิตร   

- สุ่มตัวอย่างปัสสาวะ
ส่งตรวจวิเคราะห์
ไอโอดีนในปัสสาวะ
หญิงตั้งครรภ์ที่มาฝาก
ครรภ์ครั้งแรกอายุ
ครรภ์ไม่เกิน 16 
สัปดาห์ และไม่เคย
ได้รับวิตามินเสริม
ไอโอดีนมาก่อน 
(เป้าหมายการสุ่มตรวจ
ไอโอดีนในปัสสาวะฯ
ในภาคผนวก) 

- ผลการตรวจวิเคราะห์
ไอโอดีนในปัสสาวะ 
- แบบสัมภาษณ์หญิง
ตั้งครรภ์ที่ได้รับการตรวจ
วิเคราะห์ไอโอดีนใน
ปัสสาวะทุกราย 
(แบบฟอร์มแนบท้าย
ภาคผนวก) 
 

 - - 

4. ระดับฮอร์โมนกระตุ้น
ต่อมธัยรอยด์ (TSH) ใน
ทารกแรกเกิดมากกว่า 
11.2mU/L   

- รายงานการคัดกรอง
สุขภาพทารกแรกเกิด  

- แบบรายงานคัดกรอง
สุขภาพทารกแรกเกิด
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 
2561–กรกฎาคม 2562 
- แบบรายงานการเฝ้า
ระวังทารกแรกเกิดที่ม ี      
ค่า TSH > 11.2 mU/L 
ทุกรายที่คลอดใน
โรงพยาบาลรัฐทุกแห่งใน
จังหวัดมหาสารคามตั้งแต่
เดือนตุลาคม 2561–
กรกฎาคม 2562 
(แบบฟอร์มแนบท้าย
ภาคผนวก) 

 - - 
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ตัวช้ีวัดที่ 8.4 : ความส าเร็จของการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามเกณฑ์มาตรฐาน 
เป้าหมาย 
 1. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ 95 
 2. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ ร้อยละ 100 
 3. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการและพบสงสัยล่าช้า (ตรวจครั้งแรก)                   
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 
 4. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า ได้รับการติดตาม ร้อยละ 100 
        5. ร้อยละของเด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I ร้อยละ 100 
 6. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 57  
น้ าหนัก : 2.25 
ค านิยาม : 
 ความส าเร็จของพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามเกณฑ์มาตรฐาน หมายถึง ความส าเร็จของการพัฒนา
งานพัฒนาการและโภชนาการเด็กแรกเกิด – 5 ปี ผ่านตามเกณฑ ์ประกอบด้วย เด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการ
คัดกรองพัฒนาการ ร้อยละ 100, เด็กอายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการคัดกรองและพบสงสัยล่าช้า (ตรวจครั้งแรก) 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30, เด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการติดตาม ร้อยละ 100, เด็ก0-5 ปี ที่มีพัฒนาการล่าช้า 
ได้รับการส่งต่อเพ่ือกระตุ้นด้วย TEDA4I ร้อยละ 100 และเด็กมีพัฒนาการสมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 
สูงดีสมส่วนสูงดีสมส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 57 
 เด็กอายุ 0 - 5 ปี หมายถึง เด็กแรกเกิด จนถึงอายุ 5 ปี 11 เดือน 29 วัน 
 การคัดกรองพัฒนาการ หมายถึง ความครอบคลุมของการคัดกรองพัฒนาการเด็กอายุ 9, 18, 30 
และ 42 เดือน ณ ช่วงเวลาที่มีการคัดกรอง 
 เด็กพัฒนาการสงสัยล่าช้า หมายถึง เด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือนที่ได้รับการตรวจคัดกรอง
พัฒนาการ โดยใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) และผลการตรวจคัดกรอง
พัฒนาการตามอายุของเด็กในการประเมินครั้งแรกผ่านไม่ครบ 5 ด้าน ในการประเมินพัฒนาการครั้งแรก 
 เด็กพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตามกระตุ้นพัฒนาการ หมายถึง เด็กพัฒนาการสงสัยล่าช้า
ได้รับการติดตามให้ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการ และประเมินซ้ าภายใน 30 วัน 
 เด็กพัฒนาการสมวัย หมายถึง เด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ที่ได้รับตรวจคัดกรอง
พัฒนาการ โดยใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) แล้วผลการตรวจคัดกรอง ผ่าน
ครบ 5 ด้าน ในการตรวจคัดกรองพัฒนาการครั้งแรก รวมกับเด็กท่ีพบพัฒนาการสงสัยล่าช้าและได้รับการ
ติดตามให้ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการ และประเมินซ้ าแล้วผลการประเมิน ผ่านครบ 5 ด้าน ภายใน 30 วัน 
(สมวัยครั้งที่ 2) 
 เด็กพัฒนาการล่าช้า หมายถึง เด็กท่ีได้รับตรวจคัดกรองพัฒนาการโดยใช้คู่มือเฝ้าระวังและ ส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) แล้วผลการตรวจคัดกรอง ไม่ผ่านครบ 5 ด้าน ใน การตรวจคัดกรอง
พัฒนาการครั้งแรกและครั้งที่ 2 (1B202, 1B212, 1B222, 1B232, 1B242) 
 สูงดี หมายถึง เด็กท่ีมีความยาวหรือส่วนสูงอยู่ในระดับสูงตามเกณฑ์ข้ึนไป (สูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูง 
หรือสูง) เมื่อเทียบกับกราฟการเจริญเติบโตความยาว/ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ กรมอนามัย ชุดใหม่ ปี 
พ.ศ.2558  (ขององค์การอนามัยโลก) โดยมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ -1.5 SD ของความยาว/ส่วนสูงตาม
เกณฑ์อายุ 
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 สมส่วน หมายถึง เด็กท่ีมีน้ าหนักอยู่ในระดับสมส่วน เมื่อเทียบกับกราฟการเจริญเติบโตน้ าหนักตาม
เกณฑ์ความยาว/ส่วนสูง กรมอนามัย ชุดใหม่ ปี พ.ศ. 2558 (ขององค์การอนามัยโลก) โดยมีค่าอยู่ในช่วง 
+1.5 SD ถึง -1.5 SD ของน้ าหนักตามเกณฑ์ความยาว/ส่วนสูง 
 สูงดีสมส่วน หมายถึง เด็กท่ีมีความยาวหรือส่วนสูงอยู่ในระดับสูงตามเกณฑ์ข้ึนไปและมีน้ าหนักอยู่
ในระดบัสมส่วน (ในคนเดียวกัน) 
 ส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี หมายถึง ค่าเฉลี่ยของส่วนสูงในเด็กชาย และเด็กหญิงที่อายุ 5 ปี เต็ม ถึง 
5 ป ี11 เดือน 29 วัน 
สูตรการค านวณ : 
1. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย  
 
รายการข้อมูล : ร้อยละของเด็กอายุ 0 - 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย 
รายการข้อมูล 1  A = จ านวนเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ผลการตรวจคัดกรองพัฒนาการครั้ง

แรกผ่านครบ 5 ด้าน ในช่วงเวลาที่ก าหนด  
รายการข้อมูล 2  B = จ านวนเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ที่พัฒนาการสงสัยล่าช้าครั้งแรก 

ได้รับการติดตามกระตุ้นพัฒนาการภายใน 30 วัน และผลการตรวจคัดกรองซ้ าผ่าน
ครบ 5 ด้าน ในช่วงเวลาที่ก าหนด 

รายการข้อมูล 3 C = จ านวนเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ทั้งหมดในเขตรับผิดชอบที่ได้รับการ
ตรวจคัดกรองพัฒนาการจริงในเวลาที่ก าหนด 

สูตรค านวณตัวชี้วัด  ((A+B)/C) x 100 
 
2. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ  
 
รายการข้อมูล : ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ  
รายการข้อมูล 1  A = จ านวนเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ทั้งหมดในเขตรับผิดชอบที่ได้รับการ

ตรวจคัดกรองพัฒนาการจริงในเวลาที่ก าหนด 
รายการข้อมูล 2  B = จ านวนเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ทั้งหมดในเขตรับผิดชอบ ในเวลาที่

ก าหนด 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 
 
3. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการและพบสงสัยล่าช้า (ตรวจครั้งแรก)      
               
รายการข้อมูล : ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการและพบสงสัยล่าช้า  
(ตรวจครั้งแรก)                    
รายการข้อมูล 1  A = จ านวนเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ที่ได้รับการตรวจพัฒนาการและพบ

สงสัยล่าช้าครั้งแรกและพบพัฒนาการล่าช้าครั้งแรก ในช่วงเวลาที่ก าหนด 
รายการข้อมูล 2  B = จ านวนเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ทั้งหมดในเขตรับผิดชอบที่ได้รับการ

ตรวจคัดกรองพัฒนาการจริงในเวลาที่ก าหนด 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 
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4. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ท่ีมีพัฒนาการสงสัยล่าช้า ได้รับการติดตาม  
 
รายการข้อมูล : ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า ได้รับการติดตาม  
รายการข้อมูล 1  A = จ านวนเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ที่พัฒนาการสงสัยล่าช้าครั้งแรก 

ได้รับการติดตามกระตุ้นพัฒนาการภายใน 30 วัน และผลการตรวจคัดกรองซ้ าผ่าน
ครบ 5 ด้าน ในช่วงเวลาที่ก าหนด 

รายการข้อมูล 2  B = จ านวนเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ทีไ่ด้รับการตรวจพัฒนาการและพบ
สงสัยล่าช้าครั้งแรก ในช่วงเวลาที่ก าหนด 

สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 
 
5. ร้อยละของเด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I 
 
รายการข้อมูล: ร้อยละของเด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย  TEDA4I 
รายการข้อมูล 1  A = เด็กปฐมวัยที่สงสัยล่าช้าได้รับกระตุ้นTEDA4I ครบเกณฑ ์(2.1+2.2) +  

อยู่ระหว่างการกระตุ้น (2.3) + กระตุ้นไม่ครบเกณฑ์ (2.4) จากรายงาน HDC 
กระทรวงสาธารณสุข 

รายการข้อมูล 2  B = เด็กปฐมวัยที่สงสัยล่าช้าส่งต่อทันที 1B262 (1.1) + ไม่สมวัยหลังกระตุ้น
1B2x2 (1.2) - สมวัยก่อนเข้า Teda4i (1.3) จากรายงาน HDC กระทรวง
สาธารณสุข 

สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 
 
6. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน  
 
รายการข้อมูล : ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน 
A1 = จ านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน 
A2 = ผลรวมของส่วนสูงของประชากรชายอายุ 5 ปี ที่ได้รับการวัดส่วนสูง 
A3 = ผลรวมของส่วนสูงของประชากรหญิงอายุ 5 ปี ที่ได้รับการวัดส่วนสูง 
B1 = จ านวนเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมด 
B2 = จ านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้ าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด 
B3 = จ านวนประชากรชายอายุ 5 ปี ที่ได้รับการวัดส่วนสูงทั้งหมด 
B4 = จ านวนประชากรหญิงอายุ 5 ปี ที่ได้รับการวัดส่วนสูงทั้งหมด 
1) ความครอบคลุมเด็กท่ีได้รับการชั่งน้ าหนักและวัดความยาว/ส่วนสูง = (B2/B1) × 100 
2) ร้อยละเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน = (A1/B2) × 100 
3) ส่วนสูงเฉลี่ยชายที่อายุ 5 ปี = (A2/B3) 
4) ส่วนสูงเฉลี่ยหญิงที่อายุ 5 ปี = (A3/B4) 
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เกณฑ์การให้คะแนน : โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
 

ตัวช้ีวัด 
หน่วย
วัด 

น้ า 
หนัก 

เกณฑ์การให้คะแนน 
1 2 3 4 5 

1. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ 0.2 90 92.5 95 97.5 100 

2. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรอง
พัฒนาการ 

ร้อยละ 0.5 80 85 90 95 100 

3. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรอง
พัฒนาการ พบสงสัยล่าช้า (ตรวจครั้งแรก) 

ร้อยละ 0.25 20 25 30 35 40 

4. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่มีพัฒนาการสงสัย
ล่าช้าได้รับการติดตาม 

ร้อยละ 0.5 92 94 96 
 

98 100 

5. ร้อยละของเด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการ
กระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I 

ร้อยละ 0.3 80  85 90 
 

95 100 

6. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน          
   6.1 จากรายงาน 43 แฟ้ม (HDC) ร้อยละ 0.2 51 54 57 60 63 
   6.2 สุ่มชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูงเด็ก 3-5 ปี ใน
ศูนย์เด็กเล็ก 

ร้อยละ 0.3 51 54 57 60 63 

 

เหตุผล : - ข้อตกลงการปฏิบัติราชการของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข (Performance 
Agreement) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
  - ตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์จังหวัดมหาสารคาม ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาการส่งเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรคให้เป็นเลิศ (Prevention & Promotion Excellence) แผนงานหลักที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต (ด้านสุขภาพ) ในโครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย  
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :   

หมายเหตุ : * คือข้อมูลปีงบประมาณ 2561 จาก HDC ประมวลผล ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 61 

รายการ หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕9 ๒๕60 ๒๕61 

1. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ 95.44 95.49 97.54* 
2. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรอง
พัฒนาการ 

ร้อยละ 60.87 87.01 90.32* 

3. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรอง
พัฒนาการ พบสงสัยล่าช้า (ตรวจครั้งแรก) 

ร้อยละ 28.67 31.41 36.23* 

4. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่มีพัฒนาการสงสัย
ล่าช้าได้รับการติดตาม 

ร้อยละ 85.50 86.74 94.07* 

5. ร้อยละของเด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้น
พัฒนาการด้วย TEDA4I 

ร้อยละ   79.69  

6. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ร้อยละ 48.47 50.53 46.47* 



131 
 

แนวทางการประเมินผล : 
 

ตัวช้ีวัด 
 

วิธีการประเมินผล 
 

หลักฐาน
ประกอบการประเมิน 

ประเมินระดับ 
อ าเภอ ต าบล รพ.

สต. 
1. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี  
มีพัฒนาการสมวัย 

รายงาน HDC  
 

รายงาน HDC จังหวัด 
ข้อมูล ณ วันที่ 31 
กรกฎาคม 2562 

 - - 

2. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี 
ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ 

รายงาน HDC  
 

รายงาน HDC จังหวัด 
ข้อมูล ณ วันที่ 31 
กรกฎาคม 2562 

 - - 

3. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี 
ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ  
พบสงสัยล่าช้า (ตรวจครั้งแรก) 

รายงาน HDC  
 

รายงาน HDC จังหวัด 
ข้อมูล ณ วันที่ 31 
กรกฎาคม 2562 

 - - 

4. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี 
ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับ
การติดตาม 

รายงาน HDC  
 

รายงาน HDC จังหวัด 
ข้อมูล ณ วันที่ 31 
กรกฎาคม 2562 

 - - 

5. ร้อยละของเด็กพัฒนาการ
ล่าช้าได้รับการกระตุ้น
พัฒนาการด้วย TEDA4I 

รายงาน HDC  
 

รายงาน HDC จังหวัด 
ข้อมูล ณ วันที่ 31 
กรกฎาคม 2562 

 - - 

6. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี  
สูงดีสมส่วน 

- รายงาน HDC  
 
 
 
- สุ่มชั่งน้ าหนักวัด
ส่วนสูง เด็กอายุ 3-
5 ปีในศูนย์เด็กเล็ก
ทุกราย 

- รายงาน HDC 
จังหวัด ข้อมูล ณ 
วันที่ 31 กรกฎาคม 
2562 
- ผลสรุปการแปรผล
ภาวะโภชนาการ 

  - 

หมายเหตุ : *คือข้อมูลไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2561 จาก HDC ประมวลผล ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 
2561 
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เอกสารแนบท้าย 
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แบบรายงานการตายของมารดา Confidential Enquiries-CE 
 

ช่ือสถานบริการ.......................................................ต าบล..................................อ าเภอ................................ 

จงัหวดั............................... วนัที่.........................เดือน........................................ พ.ศ. ...................................... 

1. ข้อมูลทั่วไป  

ว.ด.ป. เขา้รับการรักษา วนัท่ี.......... เดือน....................... พ.ศ....... 

เวลา........................ อาย ุ.......... ปี อาชีพ.......................................  

 

     

EDC……....................................................................................... 

     เลขท่ีผูป่้วยนอก..........................เลขท่ีผูป่้วยใน............................ 

     เลขล าดบั....................................................................................... 

     วนัท่ีเสียชีวิต................................................................................. 

     อายคุรรภข์ณะมารดาเสียชีวิต....................................................... 

2. ข้อมูลการฝากครรภ์             ฝากครรภ ์                   ไม่ฝาก

ครรภ ์

     ตั้งครรภค์ร้ังท่ี................................................................................ 

     เคยคลอด........................คร้ัง       เคยแทง้............................คร้ัง 

     วนัท่ีมาฝากครรภค์ร้ังแรก..................................................สปัดาห์ 

     จ  านวนคร้ังของการฝากครรภต์ามเกณฑ.์.........................คร้ัง 

     น ้าหนกัของมารดาเม่ือฝากครรภค์ร้ังแรก..................................กิโลกรัม 

     ส่วนสูง ................................... เซนติเมตร 

     น ้าหนกัของมารดาเม่ือก่อนคลอด....................................กิโลกรัม 

     Hb/Hct ………..……. คร้ังท่ี 1   Hb/Hct 

………………. คร้ังท่ี 2 

     Anti HIV ……………………... 

       

3. ข้อมูลการคลอดหรือการแท้ง 

      วนัท่ีคลอดหรือแทง้ ............................................................ 

     กรณีแทง้            แทง้เอง                  ท  าแทง้ 

กรณคีลอด 

      วิธีคลอด   ปกติ        C/S         F/E          V/E 

                          คลอดท่ากน้ทางช่องคลอด 

                          BBA   อ่ืนๆ............................................... 

                          

 

      ผูท้  าคลอด   แพทย ์         พยาบาล          ผดุงครรภ ์

                            ผดบ.            อ่ืนๆ.............  นสพ. 

                            บุคลากรอ่ืนๆ ท่ีผา่นการอบรม 

      น ้าหนกัทารกแรกเกิด .................................................. กรัม 

      เม่ือตาย...........................วนั..........................ชัว่โมง 

         ตายใน 7 วนัแรก        มีชีวิตอยู ่

4. ประวัติรายละเอียดที่ส าคญั 

      ประวติัความผิดปกติของครรภน้ี์.......................................... 

         ............................................................................................. 

      ประวติัภาวะเส่ียงของการตั้งครรภค์ร้ังน้ี 

           มี                       ไม่มี 

       ความดนัโลหิตสูง           ไข่ขาวในปัสสาวะ 

       น ้าตาลในปัสสาวะ          ซีด 

       เดก็ท่าผิดปกติ                  Previous C/S 

        อ่ืน ๆ ระบุ....................................................................... 

      ประวติัการไดรั้บยาขณะตั้งครรภแ์ละขอ้สรุปส าคญัใน 

         ระยะตั้งครรภ…์…………………………………………... 

         

…………………………………………………………….      
  
5.  การรับเข้ารักษาในสถานบริการ 

 ว.ด.ป.  เข้ารับการรักษา  วันท่ี.......เดือน..........................พ.ศ...................เวลา................ 
 สถานภาพท่ีมาถึงสถานบริการ        แท้ง               ท้องนอกมดลูก    ฝากครรภ์              

           เจ็บครรภ/์น ้าเดิน   หลังคลอด        ตกเลือดก่อนคลอด  

 แบบCE 

ส านกัสง่เสริมสขุภาพ 

กรมอนามยั  2558 
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 สถานภาพผู้ป่วยเมื่อถึงสถานบริการ     ยังดูดี (stable)    อาการหนัก     
                  เสียชีวิตก่อนถึงสถานบริการ 
                  อื่นๆ   ระบุ................................................................................................................ 

                ................................................................................................................ 

 Case Refer                  มาเอง    
 เวลาคลอดของลูก................................................................................. 

 
6. สิ่งที่ตรวจพบเมื่อมาคลอด 

      6.1  ความก้าวหน้าของการคลอด 

  มีการใช้  Pathograph   หรือไม่   ใช้    ไม่ใช้ 
- ระยะที่ 1 ……………………… ชม. ......................... นาที    
- ระยะที่ 2 ……………………… ชม. ......................... นาที     
- ระยะที่ 3 ……………………… ชม. ......................... นาที     

   น ้าคร่้าแตกเวลา ................................................................ สีน ้าคร่า้ .................................................... 
       6.2  ลักษณะเด็กเมื่อแรกคลอด …………………………………………………………………………………………………………………….. 
................................................................................................................................................................................................. 
 Apgar score ที่  1  นาที  =  ..........................................  ที่  5  นาที = ........................................... 
       6.3  อาการเด็กหลังคลอด……………………………………………………………………………………………………………………............ 
................................................................................................................................................................................................. 
 การรักษา ................................................................................................................................................................. 
.    6.4 ลักษณะของรกและน ้าหนกั ...................................................................................................................................... 

6.4 อาการของมารดาเมื่อหลังคลอด ............................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................. 
7. ภาวะแทรกซ้อนของมารดา 

ระยะตั้งครรภ ์

 โรคเบาหวาน             พิษแห่งครรภ ์

 โรคหวัใจ                       รกลอกตวัก่อนก าหนด 

 โรคไต                             รกเกาะต ่า 

โรคตบั                         น ้ าเดินก่อนคลอด 24 ชม. 

 วณัโรค                        แทง้ติดเช้ือ 

 โลหิตจางจากขาดธาตุเหล็ก  ติดเช้ือ 

 โรคโลหิตจางธาลสัซีเมีย   ไสต่ิ้งอกัเสบ 

 การตกเลือดจากอุบติัเหตุ    มาลาเรีย 

 ตั้งครรภไ์ข่ปลาอุก          ไขสู้งไม่ทราบสาเหตุ 

 ตั้งครรภน์อกมดลูก         AIDS 

 อ่ืนๆ ระบุ....................   ปัญญาทางจิต 

ระยะคลอด 

 เลือดแขง็ตวัชา้   โรคเบาหวาน 

 พิษแห่งครรภ ์    โรคหวัใจ 

 ภาวะคลอดเร็ว   โรคไต 

 โลหิตจาง         มดลูกปล้ิน           

 ติดเช้ือ            มดลูกแตก          

 มาลาเรีย               น ้ าคร ่ าเป็นพิษ     

 ปัญหาทางจิต     อ่ืนๆระบุ.........        

 การคลอดติดขดั 

 

ระยะหลงัคลอด 

 พิษแห่งครรภ ์

 โรคเลือด 

 เศษรกคา้ง/รถติด 

 โลหิตจาง 

 มดลูกไม่แขง็ตวั 

 การฉีกขาดของปากมดลูก 

 การฉีกขาดของฝีเยบ็ 

 อ่ืน ๆ ระบุ.................... 

 ปัญหาทางจิต       

 ตกเลือด หลงัคลอด 
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สรุป สาเหตุส าคัญที่ท าให้มารดาเสียชีวิต 
 1.................................................................................................................  
 2.................................................................................................................  
 3.................................................................................................................  
 

8. ข้อมูล Intervention ที่ให้กับผู้ป่วยเร่ิมต้ังแต่ต้ังครรภ์ จนถงึหลังคลอดที่อาจจะมีผลต่อการท าให้เกดิการ

ตายของมารดา 

Antenatal Intrapartum Postpartum Other 

 Evacuation 

 Transfusion 

 Laparotomy 

 Hysterectomy 

 Version 

 Othrr 

 Instrumental del. 

 Symphysiotomy 

 Caesarean section 

 Hysterectomy 

 Transfusion 

 Evacuation 

 Laparotomy 

 Hysterectomy 

 Transfusion 

 Manual Removal 

 Anaesthesia-GA 

 Epidural 

anaesthesia 

 Spinal anaesthesia 

 Local anaesthesia 

 Invasive 

Monitoring 

 ICU ventilation 

 

 ข้อสรุปส าคญัเก่ียวกบั Intervention ที่ให้.............................................................................................. 

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................ 

 

9.  ในความเห็นของคณะกรรมการ MCH ของโรงพยาบาล  มีปัจจัยต่อไปน้ีเกิดขึ้นหรือไม่ 

ระบบ หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ เหตุผล....../โปรดระบุ 

บุคลากร/ครอบครัว ความชกัชา้ในการตดัสินใจเขา้สถานพยาบาล    

(การตดัสินใจ) การปฏิเสธการรักษาหรือเขา้รับการรักษา    

ระบบส่งตอ่และการส่ือสาร ขาดยานพาหนะจากบา้นไปสถานพยาบาล    

(การเขา้ถึง) ขาดยานพาหนะระหวา่งสถานพยาบาล    

 การส่ือสารระหวา่งสถานบริการลม้เหลว    

การอ านวยความสะดวก ขาดการอ านวยความสะดวก, อุปกรณ์และวสัดุ    

ปัญหาบุคลากร บุคลากรขาดความพร้อม    

 ขาดผูเ้ช่ียวชาญ    

 ขาดการฝึกอบรม    
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 ข้อสรุปส าคญัในความเห็นข้างต้น............................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 

10.  การผ่าชันสตูรศพ  ได้ท า    ไมไ่ด้ท า   

 

11.  สรุปโดยย่อเกี่ยวกับปัจจัยหรือเหตุการณ์ส าคัญที่เกี่ยวกับการตาย 

................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................ 

 

12.  การตายคร้ังน้ีสามารถป้องกันได้หรือไม่ 

 □ ได้   □ ไมไ่ด้ 

 

13. ข้อเสนอแนะเพื่อการพฒันา.............................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................ 

 

13.  คณะกรรมการ MCH    รพ............................................. จงัหวดั................................................ 

 

 (ช่ือ-สกลุ).........................................................................วนัท่ี............................................ 

 

14.  ผู้ตรวจสอบความสมบูรณ์ของรายงาน (ช่ือ-สกลุ)..............................................วนัท่ี...................................... 

 

15. ส่งรายงานเข้ากรมอนามัย (ช่ือ-สกลุ)............................................................วนัท่ี..................................... 
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          แบบรายงานความเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์ 
              แบบรายงานความเสี่ยงในหญิงตั้งครรภ์ ในโครงการป้องกันและแก้ไขมารดาตาย  
             จังหวัดมหาสารคาม ปี 2562 อ าเภอ...........................................จังหวัดมหาสารคาม 

ล าดับ 
 

รายการข้อมูล 
หน่วย
นับ 

ผลงาน 
เดือน........... 

1 จ านวนหญิงต้ังครรภ์ที่มาฝากครรภ์ทั้งหมด คน   

2 จ านวนหญิงต้ังครรภ์ที่มาฝากครรภ์ที่ได้รับการคัดกรองความเสี่ยง คน   

3 จ านวนหญิงต้ังครรภ์ที่มาฝากครรภ์ที่มีความเสี่ยง คน   

3.1 จ านวนหญิงต้ังครรภ์ที่มาฝากครรภ์ที่มีความเสี่ยงต่ า (LOW risk) คน   

  ข้อ 1 อายุ 16-35 ปี (นับถึง EDC) + ความเสีย่งในข้อ 2 - 8 (อย่างน้อย 1 ข้อ) คน   

  ข้อ 2 เคยคลอดบุตรน ้าหนัก < 4,000 กรัม คน   

  ข้อ 3 เคยผ่าตัดคลอดบตุรทางหน้าท้อง (Previous C/S) คน   

  ข้อ 4 เลือดออกในไตรมาสที่ 1  คน   

  ข้อ 5 Thalassemia ที่ Hct  33 vol% คน   

  ข้อ 6 Hct  25-33 vol% คน   

  ข้อ 7 HBs-Ag +Ve คน   

  ข้อ 8 HIV ที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน คน   

3.2 จ านวนหญิงต้ังครรภ์ที่มาฝากครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูง (High Risk) คน   

  ข้อ 9 อาย ุ 15 ปี (นับถึง EDC) คน   

  ข้อ 10 อาย ุ 35 ปี (นับถึง EDC) คน   

  ข้อ 11 ส่วนสูงน้อยกว่า 145 เซนติเมตร     

  ข้อ 12 ประวัติการคลอดติดไหล,่ตกเลือด,ทารกเสียชีวิตในครรภ,์ คน   

    เคยคลอดทารก < 2,500 กรัมหรอื ≥ 4,000 กรัม คน   

  ข้อ 13 เลือดออกในไตรมาสที่ 2,3 คน   

  ข้อ 14 Thalassemia ที่ Hct  25 vol% คน   

  ข้อ 15 Hct  25 vol% คน   

  ข้อ 16 GA มากกว่า 36 สัปดาห์ ท่าก้น,ท่าขวาง คน   

  ข้อ 17 GA มากกว่า 40 สัปดาห ์ คน   

  ข้อ 18 Twin Pregnancy คน   

  ข้อ 19 Controlled medical disease คน   

  ข้อ 20 Chronic HT, pre-ecalmpsia without severe feature คน   

  ข้อ 21 Prenancy with myoma, Ovarian tumor คน   
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ล าดับ 
 

รายการข้อมูล 
หน่วย
นับ 

ผลงาน 
เดือน........... 

  ข้อ 22 Heart dz.ที่ function class I,II คน   

  ข้อ 23 HIV ที่มีภาวะแทรกซ้อน คน   

  ข้อ 24 ติดสารเสพติด เหล้า บุหรี่ คน   

  ข้อ 25 ประเมินสุขภาพจิต 9Q ไดม้ากกวา่ 7 คะแนน คน   

  ข้อ 26 GDM คน   

  ข้อ 27 Hx.คลอดก่อนก้าหนด คน   

3.3 จ านวนหญิงต้ังครรภ์ที่มาฝากครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูงมาก (Vert High Risk) คน   

  ข้อ 29 Rh negative คน   

  ข้อ 30 Severe/Uncontrolled medical disease คน   

  ข้อ 31 Pre-ecalmpsia with severe feature คน   

  ข้อ 32 Heart dz.ที่ function class III,IV คน   

  ข้อ 33 Triplet pregnancy คน   

  ข้อ 34 IUGR คน   

  ข้อ 35 Fetal anomaly คน   

  ข้อ 36 โรคจิตเวช : Schizophrenia,mania,depression คน   
4 จ านวนหญิงต้ังครรภ์ที่มีความเสีย่งทุกรายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดต้องได้รับการจัดการ 

และส่งต่อเพ่ือการดูแลและรักษาตามแนวทาง Health Area 7 Classifying 
Model 

คน 

  
5 จ านวนหญิงต้ังครรภ์ที่มีความเสีย่งน้อย (Low Risk) ทุกราย ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด

ได้รับการเย่ียมบ้านโดยทีมหมอครอบครัวอย่างน้อยเดือนละ 1 คร้ัง 
คน/
ครั ง   

6 จ านวนหญิงต้ังครรภ์ที่มีความเสีย่งสูง (High Risk) ทุกราย ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดได้รับ
การเย่ียมบ้านโดยทีมหมอครอบครัวอย่างน้อยเดือนละ  2 คร้ัง 

คน/
ครั ง   

7 จ านวนหญิงต้ังครรภ์ที่มีความเสีย่งสูงมาก (Very High Risk) ทุกราย ไม่ว่าด้วย
สาเหตุใด ได้รับการเย่ียมบ้านโดยทีมหมอครอบครัว ตามเกณฑ์เย่ียมบ้านหญิง
ต้ังครรภ์เสี่ยงสงูเขต 7* 

คน/
ครั ง 

  

*ตามเกณฑ์เยี่ยมบ้านหญิงต้ังครรภ์เสี่ยงสูงเขต 7 

   - อายุครรภ์ เริ่มฝากครรภ์ - 12 สัปดาห ์เย่ียมบ้านทุก 2 สัปดาห ์
      - อายุครรภ์ 13 - 28 สัปดาห์ เย่ียมบ้านทุก 1 สัปดาห ์
      - อายุครรภ์ ต้ังแต่ 28 สัปดาห์ - คลอด เย่ียมบ้านทุก 3 วัน 
   

 

หมายเหตุ           

1 จัดเก็บข้อมลูหญิงต้ังครรภ์ทุกราย ที่ฝากครรภ์ในคลินิกฝากครรภ์ของสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐและเอกชน 

2 ส่งรายงานทุกวันที่ 25 ของทุกเดือนไปยัง งานอนามัยแม่และเด็ก ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม  
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แนวทาง Health Area 7 Classifying Model 
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จ านวนกลุ่มเป้าหมายเก็บตัวอย่างปัสสาวะเพื่อตรวจสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์ 
จังหวัดมหาสารคาม ปีงบประมาณ 2562 

    ล าดับ อ าเภอ จ านวน หมายเหตุ 
    กลุ่มตัวอย่าง   

1 เมืองมหาสารคาม 50   
2 แกด า 20   
3 บรบือ 62   
4 วาปีปทุม 60   
5 โกสุมพิสัย 58   
6 กันทรวิชัย 60   
7 เชียงยืน 27   
8 นาเชือก 43   
9 นาดูน 28   

10 พยัคฆภูมิพิสัย 52   
11 ยางสีสุราช 22   
12 กุดรัง 27   
13 ชื่นชม 17   
  รวม 526   

   กลุ่มเป้าหมาย หมายถึง หญิงตั้งครรภ์ที่ฝากครรภ์ครั้งแรก อายุครรภ์ไม่เกิน 16 สัปดาห์ และไม่เคยได้รับ
ยาเม็ดเสริมไอโอดีนมาก่อน 
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แบบรายงานข้อมูลทารกแรกเกิดที่มีผล TSH มากกว่า 11.2 มิลลิตรยูนิต  
จังหวัดมหาสารคาม ปี 2562 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทารกแรกเกิด 
1. ชื่อ..........................................................นามสกุล..................... ....................................................... 
2. วันเดือนปีเกิด………………………………………………… 
3. ที่อยู่ เลขท่ี...............หมู่ที่........................ต าบล......................................อ าเภอ.................. ............. 

จังหวัด..........................................................โทร.............................................................................. 
4. โรงพยาบาลที่คลอด  (ระบุชื่อโรงพยาบาล)………………………………………………………………  
5. น้ าหนักทารกแรกเกิด............................................กรัม 
6. ภาวะแทรกซ้อนหลังคลอด      1. ไม่มี        2. มี ระบุ.......................................................... 
7. 6.1 ผลการตรวจคัดกรองเบื้องต้น  ค่า TSH……………………………….m/L 

6.2 ผลการตรวจยืนยัน               ค่า TSH……………………………….m/L 
6.3 สถานทีร่ักษา (ระบุชื่อโรงพยาบาล) ......................................................................... 

8. ภาวะสุขภาพทารกแรกเกิดหลังคลอดอ่ืนๆ (ระบุปัญหา).................................................................. 
ส่วนที่  ข้อมูลการฝากครรภ์ (มารดาของทารกแรกเกิดที่มีผล TSH มากกว่า 11.2 มิลลิตรยูนิต) 

9. อายุ.....................ปี  ครรภ์ที่...........................                 
10. ระดับการศึกษาของมารดา 

 1. ประถมศึกษา                                2. มัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย 
 3. อนุปริญญาตอนต้น/ตอนปลาย           4. ปริญญาตรี            5. ปริญญาโท/เอก 

11. อาชีพ 
 1. เกษตรกรรม                    2. รับราชการ            3. รับจ้าง                
 4. ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว          5. แม่บ้าน                6. อ่ืนๆระบุ................................ 

12. สถานที่ฝากครรภ์ (ระบุได้มากกว่า 2 แห่ง) 
 12.1 สถานบริการสาธารณสุขภายในจังหวัด 

 1. รพท.           2. รพช.    
 3. รพ.สต         4. รพ.เอกชน    
 5. คลินิกเอกชน ระบุชื่อคลินิก
..........................................................................  

12.2 สถานบริการสาธารณสุขภายนอก
จังหวัด 
 1. รพท.      2. รพช.    
 3. รพ.สต     4. รพ.เอกชน    
 5. คลินิกเอกชน   

13. 13.1 อายุครรภ์ที่ฝากครรภ์ครั้งแรก..................สัปดาห์   13.2 อายุที่คลอด....................สัปดาห์ 
14. คุณภาพการฝากครรภ์ 

 1. ครบ 5 ครั้งคุณภาพ  2. ไม่ครบ 5 ครั้งคุณภาพ  3. ไม่ฝากครรภ์ระบุ..........................        
15. การได้รับยาเม็ดไอโอดีน  

 1. ได้รับระบุชื่อยา....................................................     2. ไม่ได้รับยา         3. ไม่ทราบ             
ผู้รายงาน……………………………..…………………….…………โทรศัพท์........................................................... 
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แบบสอบถามเลขที่............................. 
 

แบบสอบถามพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีน และตรวจคุณภาพเกลือบริโภคเสริมไอโอดีน  
โครงการเฝ้าระวังโรคขาดสารไอโอดีน จังหวัดมหาสารคาม ปี 2559 

ชือ่ผู้ให้สัมภาษณ์ นาง/นางสาว/นาย ...............................................นามสกุล........................................ 
บ้านเลขที่................หมู่ท่ี................บา้น...................................ต าบล..................................................... 
อ าเภอ....................................จังหวัด.......................................เบอร์โทรศัพท.์........................................ 
 
กรุณาใส่เครื่องหมาย  หน้าข้อความที่ตรงกับความเป็นจริงและหรือตรงกับคิดเห็นของท่านมากที่สุด 

ล าดับ รายการ ส าหรับผู้
บันทึก
ข้อมูล 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป CODE 
A1 ชุมชนที่ท่านอาศัยเป็นเขตรับผิดชอบของ 

 1) เขตเทศบาล                2) นอกเทศบาล 
A1  

A2 ท่านอาศัยอยู่ในพื้นท่ีที่เป็นสถานที่ตั้งของสถานบริการสาธารณสุข 
 1) ใช่                   2) ไม่ใช่ 

A2  

A3 ปัจจุบันท่านอายุ.................................ป ี(เต็ม) เกิด พ.ศ................................. A3  
A4 วุฒิการศึกษาสูงสุด 

 0) ไม่ได้เรียนหนังสือ                  1) ประถม (ตอนต้น+ตอนปลาย)    
 2) มัธยม(ตอนต้น+ตอนปลาย)/ปวช.    3) อนุปริญญา/ปวท/ปวส 
 4) ปริญญาตรี/โท/เอก 

A4  

A5 อาชีพหลัก 
 1) เกษตรกรรม                      2) ค้าขาย/ธุรกิจ 
 3) รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ อปท.  4) รับจ้าง/ลูกจางเอกชน 
 5) แม่บ้าน/พ่อบ้าน                 6)อ่ืนๆ ระบุ................................. 

A5  

A6 ล าดับที่การตั้งครรภ์……………….. A6  
ส่วนที่ 2 ข้อมูลการฝากครรภ์และการใช้ยาเม็ดเสริมไอโอดีน CODE 

A7 อายุครรภ์ที่ฝากครรภ์/สถานที่ฝากครรภ์ 
ข้อ เกณฑ์

คุณภาพ
ที ่

อายุครรภ์ 
(สัปดาห์) 

สถานที่ฝาก
ครรภ ์

ชนิดวิตามินเสริม
ไอโอดีนที่ได้รับ 

A7.1 1    
A7.2 2    
A7.3 3    
A7.4 4    
A7.5 5    
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ล าดับ รายการ ส าหรับผู้
บันทึก
ข้อมูล 

B ส่วนที่ 3 ข้อมูลพฤติกรรมการได้รับไอโอดีนในครัวเรือน   
 3.1 พฤติกรรมการใช้เครื่องปรุงรสเสริมไอโอดีนในการปรุงประกอบอาหาร 

3.1.1 ส่วนใหญ่ใช้เครื่องปรุงรสชนิดใดในการปรุงประกอบอาหาร 
ข้อ ชนิด

เครื่องปรุง
รส 

พฤติกรรมการใช้ ความถี่ในการใช้ 
 

B1 
 
 
 

B2 
 
 

B3 
 
 

B4 
 

เกลือ  1.)   ใช้ เกลือเสริม
ไอโอดีน (อ่านที่ฉลาก) ระบุ
ยี่ห้อ.................................... 

 1.)  4– 6 วัน/สัปดาห ์ 
 2.) 1– 3 วัน/สัปดาห์  
 3.)  2– 3 วัน/ เดือน 

 2.)  ใช้ เกลือไม่เสริม
ไอโอดีน ระบุยี่ห้อ
.............................................  

 1.)  4– 6 วัน/สัปดาห ์ 
 2.) 1– 3 วัน/สัปดาห์  
 3.)  2– 3 วัน/ เดือน 

 3.)  ไม่ทราบว่าเกลือที่ใช้
เสริมไอโอดีนหรือไม่   

 1.)  4– 6 วัน/สัปดาห ์ 
 2.) 1– 3 วัน/สัปดาห์  
 3.)  2– 3 วัน/ เดือน 

 4.)  ไม่ใช้เกลือ ปรุง
ประกอบอาหาร 

 

B5 
 
 
 
 

B6 
 
 

B7 
 
B8 
 

น้ าปลา  1.)   ใช้ น้ าปลาเสริม
ไอโอดีน (อ่านที่ฉลาก) ระบุ
ยี่ห้อ.................................... 

 1.)  4– 6 วัน/สัปดาห ์ 
 2.) 1– 3 วัน/สัปดาห์  
 3.)  2– 3 วัน/ เดือน 

 2.)  ใช้ น้ าปลาไม่เสริม
ไอโอดีน ระบุยี่ห้อ
............................................  

 1.)  4– 6 วัน/สัปดาห ์ 
 2.) 1– 3 วัน/สัปดาห์  
 3.)  2– 3 วัน/ เดือน 

 3.)  ไม่ทราบว่าน้ าปลาที่
ใช้เสริมไอโอดีนหรือไม่   
 

 1.)  4– 6 วัน/สัปดาห ์ 
 2.) 1– 3 วัน/สัปดาห์  
 3.)  2– 3 วัน/ เดือน 

 4.) ไม่ใช้น้ าปลาปรุง
ประกอบอาหาร 

 

B9 
 

ซีอ้ิว/ซอส
ปรุงรส 

 1.)   ใช้ ซีอ้ิวเสริม
ไอโอดีน (อ่านที่ฉลาก) ระบุ
ยี่ห้อ..................................... 

 1.)  4– 6 วัน/สัปดาห ์ 
 2.) 1– 3 วัน/สัปดาห์  
 3.)  2– 3 วัน/ เดือน 
 

 
 
 
 
 
 

B1  
 
 
 

B2  
 

B3  
 
 

B4  
 

B5  
 
 
 
 

B6  
 
 

B7  
 

B8  
 
 
 

B9 
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ล าดับ รายการ ส าหรับผู้
บันทึก
ข้อมูล 

B10 
 

 2.)  ใช้ ซีอ้ิวไม่เสริม
ไอโอดีน ระบุยี่ห้อ
............................................ 

 1.)  4– 6 วัน/สัปดาห ์ 
 2.) 1– 3 วัน/สัปดาห์  
 3.)  2– 3 วัน/ เดือน 
 

B11 
 

 3.)  ไม่ทราบว่าซีอ้ิวที่ใช้
เสริมไอโอดีนหรือไม่   
 

 1.)  4– 6 วัน/สัปดาห ์ 
 2.) 1– 3 วัน/สัปดาห์  
 3.)  2– 3 วัน/ เดือน 

B12  4.) ไม่ใช้ซีอิ้วปรุง
ประกอบอาหาร 

 

3.1 พฤติกรรมการใช้เครื่องปรุงรสเสริมไอโอดีนในการปรุงประกอบอาหาร(ต่อ) 
3.1.1 ส่วนใหญ่ใช้เครื่องปรุงรสชนิดใดในการปรุงประกอบอาหาร  

B13 
 

น้ าปลา
ร้า 

 1.)   ใช้ น้ าปลาร้าเสริม
ไอโอดีน  
(อ่านที่ฉลาก) ระบุยี่ห้อ
........................ 
 

 1.)  4– 6 วัน/สัปดาห ์ 
 2.) 1– 3 วัน/สัปดาห์  
 3.)  2– 3 วัน/ เดือน 

B14 
 

 2.)  ใช้ น้ าปลาร้าไม่เสริม
ไอโอดีน  
ระบุยี่ห้อ
..............................................  
 

 1.)  4– 6 วัน/สัปดาห ์ 
 2.) 1– 3 วัน/สัปดาห์  
 3.)  2– 3 วัน/ เดือน 

B15 
 

 3.)  ไม่ทราบว่าน้ าปลาร้าที่ใช้
เสริมไอโอดีนหรือไม่   
 

 1.)  4– 6 วัน/สัปดาห ์ 
 2.) 1– 3 วัน/สัปดาห์  
 3.)  2– 3 วัน/ เดือน 

B16 
 

 4.) ไม่ใช้น้ าปลาร้าปรุง
ประกอบอาหาร 

 

3.2 พฤติกรรมการกินอาหารที่มีไอโอดีน ในรอบ 7 วันที่ผ่านมา 
 ชนิดอาหารที่มี

ไอโอดีน  
พฤติกรรมการใช้ ความถี่ในการใช้ 

 
B17 

 
ไข่ไก่  1.) กิน         2.) 

ไม่กิน 
 1.)  4– 6 วัน/สัปดาห ์ 
 2.) 1– 3 วัน/สัปดาห์  
 3.)  2– 3 วัน/ เดือน 
 

 
B10 

 
 

B11 
 
 

B12 
 
 

B13 
 
 
 
 

B14 
 
 
 

B15 
 
 

B16 
 
 
 
 
 
 
 
 

B17 
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ล าดับ รายการ ส าหรับผู้
บันทึก
ข้อมูล 

B18 
 

อาหารทะเล 
เช่น กุ้ง ปู ปลา 

ปลาหมึก  

 1.) กิน        
 2.) ไม่กิน 

 1.)  4– 6 วัน/สัปดาห ์ 
 2.) 1– 3 วัน/สัปดาห์  
 3.)  2– 3 วัน/ เดือน 

3.3 แหล่งที่ซื้อและวิธีการเก็บเกลือเสริมไอโอดีน 
B19 

 
แหล่งที่ซื้อเกลือเสริมไอโอดีน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ ) 
  1. ร้านค้าในหมู่บ้าน           2.ร้านค้าในตลาด  
  3. รถเร่                          4. ห้างสรรพสินค้า  
  5. ตลาดนัด                     6. อื่นๆ ระบุ................................. 

B20 
 

ท่านทราบได้อย่างไรว่าเป็นเกลือเริมไอโอดีน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ ) 
  1. ร้านค้าในหมู่บ้าน           2.ร้านค้าในตลาด  
  3. รถเร่                          4. ห้างสรรพสินค้า  
  5. ตลาดนัด                     6. อื่นๆ ระบุ................................. 

B21 
 

วิธีการเก็บ เกลือเสริมไอโอดีน ที่ใช้ในการปรุงอาหารทุกวัน  
  1. เก็บในภาชนะท่ีปิดสนิท (ปิดสนิท หมายถึง ปิดฝา, ถ้าใส่ถุงมีการ
ผูก ปิดปากถุง) 
  2. เก็บในภาชนะท่ีเปิด  
  3. อื่นๆ ระบุ................................................................................. 

 
C : ส่วนที่ 4 ผลการตรวจเกลือที่ใช้ในครัวเรือน (ส าหรับเจ้าหน้าที่กรอก)  
ยี่ห้อ / ขนาดบรรจุ ตรวจคุณภาพเกลือเสริมไอโอดีน  
 

ข้อ ยี่ห้อ ขนาดบรรจุ 
(กรัม) 

ตรวจคุณภาพเกลือเสริมไอโอดีน 
 

C1     1. น้อยกว่า 10 ppm   
  2. 10 ppm         
  3. 20 ppm     4. 30 ppm         
  5. 40 ppm     6. 50 ppm 

C2     1. น้อยกว่า 10 ppm  
   2. 10 ppm         
  3. 20 ppm     4. 30 ppm         
  5. 40 ppm     6. 50 ppm 

 
 

B18 
 
 
 
 
 

B19 
 
 
 

B20 
 
 
 
 

B21 
 
 
 
 
 
 
 
 

C1 
 
 
 
 

C2 
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ล าดับ รายการ ส าหรับผู้
บันทึก
ข้อมูล 

D : ส่วนที่ 5 ข้อมูลพฤติกรรมการได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน   
D1 การกินยาเม็ดเสริมไอโอดีนของหญิงตั้งครรภ์ (ถ้าได้รับมากกว่า 1 ยี่ห้อให้

ตอบจ านวนรวมของทุกยี่ห้อเป็นกี่เม็ดต่อวัน) 
 1.กินทุกวัน                    2. วันละ 1เม็ด  
 3.มากกว่า 1 เม็ดต่อวัน ระบุ.........เม็ดต่อวัน    4.กิน 4 – 6 วันต่อ
สัปดาห์   
 5.กินบางวัน (น้อยกว่า 4 วันต่อสัปดาห์)     6.ไม่กิน ระบุเหตุผล
.................... 

D2 ช่วงระยะของการตั้งครรภ์ที่เริ่มรับประทานยาเม็ดเสริมไอโอดีน 
 1. ก่อนอายุครรภ์ 12 สัปดาห์  2. อายุครรภ์ 12 – 28 สัปดาห์ 
 3. อายุครรภ์มากกว่า 28 สัปดาห์  

D3 มีอาการข้างเคียงหลังการกินยาเม็ดเสริมไอโอดีน  
 1.ไม่มีอาการข้างเคียง       2. มีอาการข้างเคียง โปรด
ระบุ……….……….. 
 

D4 
 

มีความตั้งใจจะกินยาเม็ดเสริมไอโอดีนตลอดอายุครรภ์  
 1 จนถึงให้นมบุตร 6 เดือน   2. กินต่อจนครบก าหนดคลอด  
 3 .หยุดกิน ระบุเหตุผล.................................................. 

D5 ท่านได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับประโยชน์ของการรับประทานยาเม็ดเสริม
ไอโอดีนจากแหล่งใดมากท่ีสุด 
 1. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข      2. อสม.                3. สื่อสิ่งพิมพ์                  
 4.หอกระจายข่าว              5. เพ่ือนบ้าน          
 6. คลินิก/โรงพยาบาลเอกชน  7 .อ่ืนๆ ระบุแหล่งที่ได้รับ................. 

  
 

 
D1 

 
D2 

 
 

D3 
 
 

D4 
 
 

D5 
 
 

เก็บที่ห้องคลอด 
E : ส่วนที่ 6 ข้อมูลการคลอดและการคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิด  
E1 อายุครรภ์ที่มาคลอด........................................................สัปดาห์ E1 
E2 สถานที่คลอด................................................................... E2 
E3 น้ าหนักทารกแรกเกิด........................................................กรมั E3 
E4 1.ผลการคัดกรองทารกแรกเกิด..................................................2.ผลการตรวจยืนยัน

........................................................ 
E4 

E5 ผลการตรวจไอโอดีนในปัสสาวะหญิงตั้งครรภ์..................................................... E5 
 

****จบการสัมภาษณ์**** 
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แบบสัมภาษณ์หญิงตั้งครรภ์ที่รับประทานวิตามินเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และโฟลิก 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลส่วนบุคคล 
1 ชื่อ..................................................นามสกุล…………………………………………………….  
2 อายุ..............................ปี  วันเดือนปีเกิด…………………….…………………………………   A2 
3 ที่อยู่  บ้านเลขท่ี...............บ้าน...................ต าบล................................................... 

อ าเภอ.................................................จังหวัดมหาสารคาม 
 

4 เบอร์โทรศัพท์....................................................................  
5 อายุที่ฝากครรภ์ครั้งแรก.........................สัปดาห์  A5 
6 จ านวนการตั้งครรภ์....G......../P............/A............../P...............  A6 
7 การได้รับวิตามินเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และโฟลิก  
   1.ได้รับวิตามิน 

ชื่อวิตามินที่ได้รับ...................................... 
จ านวนที่ได้ต่อครั้ง …………...............เม็ด 

 2. ไม่ได้รับวิตามิน 
เหตุผลที่ไม่ได้รับ…………………………………….…… 
…………………………………………………………………. 

 A7 

8 8.1 ความถีข่องการกินวิตามินเสริมไอโอดีนของหญิงตั้งครรภ์ (ถ้าได้รับมากกว่า 1 ยี่ห้อให้
ตอบจ านวนรวมของทุกยี่ห้อเป็นกี่เม็ดต่อวัน) 
 1.กินทุกวัน     2. วันละ 1 เม็ด    3.มากกว่า 1 เม็ดต่อวัน ระบุ...........เม็ดต่อวัน    
 4.กิน 4 – 6 วันต่อสัปดาห์   5. กินบางวัน (น้อยกว่า 4 วันต่อสัปดาห์)   
 6.ไม่กิน ระบุเหตุผล.......................................................................................................... . 
8.2 ช่วงระยะของการตั้งครรภ์ที่เริ่มรับประทานวิตามินเสริมไอโอดีน 
 1. ก่อนอายุครรภ์ 12 สัปดาห์  2. อายุครรภ์ 12 – 28 สัปดาห์  3. อายุครรภ์
มากกว่า 28 สัปดาห์ 
8.3 ช่วงเวลาที่รับประทานวิตามิน   1) หลังอาหารเช้า    2.)  ก่อนนอน    3.) 
อ่ืนๆระบุ............. 

 A8 

9 ข้อปฏิบัติการรับประทานวิตามินเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็กและโฟลิก  A9 
  1.กรณียาหมดก่อนถึงวันนัดฝากครรภ์ครั้งต่อไป ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพ่ือ

ขอรับวิตามินได้ทุกเวลาที่ต้องการ 
 

  2.ท่านน าวิตามินมาทุกครั้งที่มาฝากครรภ์เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบจ านวนวิตามินที่
คงเหลือ 

 

  3.ท่านได้รับค าแนะน าเรื่องการรับประทานวิตามิน (ชื่อ/ช่วงเวลา/ประโยชน์/ความถี่/
ข้อห้าม) ทุกครั้งที่มารับบริการ 

 

  4.สามีหรือญาติที่ดูแลท่านได้รับค าแนะน าเรื่องการรับประทานวิตามิน (ชื่อ/ความถี่/
ประโยชน์)  

 

  5.ท่านได้รับค าแนะน าและการติดตามการรับประทานวิตามิน (ชื่อ/ความถี่/ช่วงเวลา/
ประโยชน์) จากอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 

 

  6.ท่านได้รับค าแนะน าและการติดตามการรับประทานวิตามิน (ชื่อ/ช่วงเวลา/
ประโยชน์/ความถ่ี/ข้อห้าม) จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
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แบบฟอร์มทะเบียนรายช่ือหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับวิตามินเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และโฟลิก 
ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ ID ปชช. เบอร์โทรศัพท์ 

หญิง
ตั้งครรภ์ 

สามี/ 
ญาติที่ดูแล 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
หมายเหตุ 
ขั้นตอนการสุ่มรายชื่อ 
1. จังหวัดดึงรายชื่อหญิงตั้งครรภ์ทั้งหมด จากระบบรายงาน HDC  
2. สุ่มอย่างง่าย อ าเภอละ 20 คน 
3. ส่งคืออ าเภอเพ่ือตรวจสอบรายชื่อ ที่อยู่ และกรอกรายละเอียดเพ่ิมเติม ได้แก่ เลขบัตรประชาชน และ
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ 
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คู่มือประเมินผลการปฏิบัตริาชการระดับอ าเภอ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามประจ าปีงบประมาณ 2562 
 

รายละเอียดตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 
แผนงานตามยุทธศาสตร์ที่ 1 : ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Prevention 
Promotion & Protection Excellence) 
ตัวช้ีวัดที่ 9 : ร้อยละคะแนนผลการด าเนินงานพัฒนาอนามัยส่ิงแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN 
hospital  
เป้าหมาย : ร้อยละ 90 
น้ าหนัก : 5 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นายประวัติ  แปลงมาลย์     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
                   โทรศัพท์ 043 777971-5 ต่อ 308  มือถือ 08 – 5002 – 7634  
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางอังคณา พรรณะ       นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ    
                    มือถือ 098-128-9066     e-mail : aungkana2000@hotmail.com 
  นายวุฒิพันธุ์  จันคามิ   ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารสุขช านาญงาน 
  มือถือ : ๐๘๓-๒๘๙๔๒๔๙         e-mail : wuttipun.moph@gmail.com 
ค าอธิบาย :  
 โรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital หมายถึง 
โรงพยาบาลมหาสารคาม และโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง ด าเนินงานตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital
ประกอบด้วยกิจกรรม 
  G : Garbage คือ การจัดการขยะทุกประเภท 
  R : Rest room คือ การพัฒนาส้วมมาตรฐานสะอาด เพียงพอ และปลอดภัย (HAS) 
  E : Energy คือ การจัดด้านพลังงาน           
  E : Environment คือ การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล   
  N : Nutrition คือ การจัดการสุขาภิบาลอาหารและน  า 
และในระดับ PLUS ต้องด าเนินงานเพิ่มอีก 2 ประเด็น คือ 

  F : Food safety คือ อาหารปลอดภัย 
  OHS : Occupational Health Services คือ การจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม 

 โรงพยาบาลสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (รพท./รพช./รพ.สต.) ด าเนินการจัดการ 
มูลฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาลให้ได้มาตรฐาน ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการมูลฝอยติดเชื อ พ.ศ. 2545  
และมีการบันทึกข้อมูลปริมาณมูลฝอยติดเชื อที่เกิดขึ นและปริมาณมูลฝอยติดเชื อที่ได้รับการจัดการของ
แหล่งก าเนิดต่างๆ โดยระบบ Digital Infectious Control ผ่านโปรแกรมก ากับการขนส่งมูลฝอยติดเชื อของเขต
สุขภาพที่ 5 ราชบุรี 
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คู่มือประเมินผลการปฏิบัตริาชการระดับอ าเภอ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามประจ าปีงบประมาณ 2562 
 

 อ าเภอมีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอย่างบูรณาการมีประสิทธิภาพ และ
ยั่งยืน หมายถึง อ าเภอมีระบบและกลไก เพ่ือจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ใน 6 ประเด็น 
ดังนี   

1. มีข้อมูลสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  
2. มีการเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

  3. มีกลไกขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  
  4. มีระบบการจัดการมูลฝอยติดเชื อของสถานบริการสาธารณสุข 

5. มีการคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  6. มีชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
สูตรการค านวณ : (A/B) X 100 
 A = ผลรวมของคะแนนโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN hospital 
 B = คะแนนเต็มของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม 
 
เกณฑ์การให้คะแนน: โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี  
 

ตัวช้ีวัด น้ าหนัก 1 2 3 4 5 
โรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตาม
เกณฑ์ GREEN&CLEAN hospital 

3 80 85 90 95 100 

โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีการ
ควบคุมการจัดการมูลฝอยติดเชื อด้วยระบบ 
Digital Infectious Control 

1 60 70 80 90 100 

อ าเภอมีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพ 

1 60 70 80 90 100 
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คู่มือประเมินผลการปฏิบัตริาชการระดับอ าเภอ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามประจ าปีงบประมาณ 2562 
 

ประเมินผลตามเกณฑ์ : กิจกรรม GREEN 
 
ล าดับ เกณฑ์การประเมิน ค าอธิบายเกณฑ์ คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
วิธีการ/หลักฐาน/
เอกสารประกอบ 

ด้านกระบวนการ 
1. มีการก าหนดนโยบาย 

จัดท าแผนการ
ขับเคลื่อนพัฒนา
ศักยภาพ และสร้าง
กระบวนการสื่อสาร
ให้เกิดกิจกรรม 
GREEN อย่างมีส่วน
ร่วมของคนในองค์กร  
 

1. มีการก าหนดนโยบาย 
จัดท าแผนการขับเคลื่อน
พัฒนาศักยภาพ และสร้าง
กระบวนการสื่อสารให้เกิด
กิจกรรม GREEN อย่างมีส่วน
ร่วมของคนในองค์กร  
(2 คะแนน)  
 
2. มีการก าหนดนโยบาย
เพ่ิมเติมดังนี   
   2.1 งดใช้กล่องโฟมในการ
บรรจุอาหาร (2 คะแนน)  
   2.2 ใช้ถุงผ้าแทน
ถุงพลาสติก ในโรงพยาบาล
และ รพ.สต. (2 คะแนน)  
3. มีแผนปฏิบัติงานประจ าปี  
(1 คะแนน) 
4. มีค าสั่งฯ (1 คะแนน) 

8  ดูเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
- นโยบาย 
- ค าสั่งฯ 
- แผนการขับเคลื่อน 
- ช่องทางการสื่อสาร 
- สุ่มสอบถาม
ผู้รับบริการ จ านวน 
10 คน 

G : Garbage 
2. การจัดการมูลฝอยติด

เชื อตามกฎกระทรวง
ว่าด้วย การจัดการมูล
ฝอยติดเชื อ  
พ.ศ. 2545  
 

1. มีการจัดมูลฝอยติดเชื อตาม
กฎกระทรวงว่าด้วย การ
จัดการมูลฝอยติดเชื อ พ.ศ. 
2545  
(14 คะแนน) 
 

14  - แบบประเมินคุณภาพ
การจัดการมูลฝอยติด
เชื อส าหรับโรงพยาบาล 
- หลักฐานการอบรม
หลักสูตรการป้องกัน 
และระงับการแพร่เชื อ
หรืออันตรายที่อาจเกิด
จากมูลฝอยติดเชื อตาม
ประกาศกระทรวง 
- Road Map การ
จัดการมูลฝอยติดเชื อ
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ล าดับ เกณฑ์การประเมิน ค าอธิบายเกณฑ์ คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

วิธีการ/หลักฐาน/
เอกสารประกอบ 

ของหน่วยงาน 
R : Restroom 

3. มีห้องส้วมผู้ป่วยนอก
และใน สะอาด 
เพียงพอ ปลอดภัย 
 

1. พัฒนาส้วมผู้ป่วยนอกผ่าน
มาตรฐาน HAS (3 คะแนน) 
2. พัฒนาส้วมผู้ป่วยในผ่าน
มาตรฐาน HAS (3 คะแนน) 
3. ลดใช้สารเคมีและน  ายาดับ
กลิ่นในห้องส้วม (2 คะแนน) 

8  - แบบประเมินตาม
เกณฑ์มาตรฐานส้วม 
(HAS) กรมอนามัย  
กระทรวงสาธารณสุข 

E : Energy 
4. มีมาตรการประหยัด

พลังงานที่เป็น
รูปธรรมเกิดการ
ปฏิบัติตามมาตรการ
ที่ก าหนดร่วมกันทั ง
องค์กร 
 

1. มีมาตรการประหยัด
พลังงานไฟ (3 คะแนน) 
2. มีมาตรการประหยัด
พลังงานเชื อเพลิง (3 คะแนน) 
3. มีข้อมูลเปรียบเทียบผลการ
ใช้พลังงาน (2 คะแนน) 

 

8  ดูเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
- มาตรการประหยัด
พลังงานไฟ 
- มาตรการประหยัด
พลังงานเชื อเพลิง 
- ข้อมูลเปรียบเทียบผล
การใช้พลังงาน 

E : Environment 
5. การจัดการ

สิ่งแวดล้อมเพ่ือช่วย
ลดโลกร้อน 
 

1. มีการจัดกิจกรรม Big 
Cleaning Day หรือ 5 ส.  
(3 คะแนน) 
2. มีการตรวจสอบและควบคุม 
ระบบบ าบัดน  าเสียตามมาตรา 
80 แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 
2535 (5 คะแนน) 
 
 
 

8  - แผนการจัดกิจกรรม 
 Big Cleaning Day
หรือ 5 ส. 
- ภาพการด าเนิน
กิจกรรม Cleaning 
Dayหรือ 5 ส. 
- การจัดสภาพ 
แวดล้อมที่ท างาน และ
การปรับปรุงภูมิทัศน์
เหมาะสมสวย 
งามเพ่ิมพื นที่สีเขียว 
- รายงานสรุปการ
ท างานของระบบบ าบัด
เสียตามมาตรา 80 
แห่งพระราช 
บัญญัติส่งเสริมและ
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ล าดับ เกณฑ์การประเมิน ค าอธิบายเกณฑ์ คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

วิธีการ/หลักฐาน/
เอกสารประกอบ 

รักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
พ.ศ. 2535 

N : Nutrition  
6. การด าเนินงานด้าน

สุขาภิบาลอาหารและ
น  า 

1. ปฏิบัติตามข้อก าหนดด้าน
สุขาภิบาลอาหาร ส าหรับ
สถานที่ประกอบอาหารผู้ป่วย
ในโรงพยาบาล (3 คะแนน) 
ดังนี  
   1.1 ประเภทโรงพยาบาล
ชุมชน 
    - รพช. ผ่านระดับด ี 
(2 คะแนน)  
    - รพช. ผ่านระดับดีมาก  
(3 คะแนน)   
   1.2 ประเภทโรงพยาบาล
ทั่วไป 
     - รพท. ผ่านระดับดี   
(2 คะแนน)  
     - รพท. ผ่านระดับดีมาก 
(3 คะแนน)   
**2. กรณีโรงพยาบาลที่มีร้าน
จ าหน่ายอาหารหรือแผง
จ าหน่ายอาหารได้คะแนนเพ่ิม 
(3 คะแนน) ดังนี    
   2.1 ร้านอาหารผ่านเกณฑ์ 
GFGT (3 คะแนน) 
  *2.1 ผ่าน (3 คะแนน) 
  *2.2 ไม่ผ่าน (2 คะแนน) 
3. เฝ้าระวังระบบน  าประปา
ของโรงพยาบาล ได้มาตรฐาน
ตามเกณฑ์คุณภาพน  าบริโภค
กรมอนามัย พ.ศ.2553  

15  - แบบประเมินตนเอง
ตามข้อก าหนดด้าน
สุขาภิบาลอาหาร 
ส าหรับสถานที่
ประกอบอาหารผู้ป่วย 
ในโรงพยาบาล  
ของกรมอนามัย 
- ผลการวิเคราะห์
น  าประปา จ านวน 20 
ข้อมูล ตามเกณฑ์
คุณภาพน  าบริโภคกรม
อนามัย พ.ศ. 2553 
- ผลการตรวจสอบ 
โคลิฟอร์มแบคทีเรียใน
น  าบริโภค (อ11) 
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ล าดับ เกณฑ์การประเมิน ค าอธิบายเกณฑ์ คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

วิธีการ/หลักฐาน/
เอกสารประกอบ 

(2 คะแนน) 
4. มีการจัดหาน  าดื่มเพียงพอ
ส าหรับผู้รับบริการ  
(2 คะแนน) 
5. มีการเฝ้าระวังน  าดื่มของ
ผู้รับบริการ ดังนี  (5 คะแนน) 
   5.1 มีการตรวจสอบ 
โคลิฟอร์มแบคทีเรียในน  า
บริโภคโดยใช้ อ11 
   * มีการตรวจ อ11 ครบทุก
จุด (3 คะแนน) 
   * มีการตรวจ อ11 ไม่ครบ
ทุกจุด (2 คะแนน) 
  5.2 มีผลการตรวจสอบ 
โคลิฟอร์มแบคทีเรียในน  า
บริโภคโดยใช้ อ11 
   * มีผลการตรวจ อ11 ครบ
ทุกเดือน (2 คะแนน) 
   * มีผลการตรวจ อ11 ไม่
ครบทุกเดือน (1 คะแนน) 

นวัตกรรม 
7. ส่งเสริมให้เกิด

นวัตกรรม GREEN 
โดยมีการน าไปใช้
ประโยชน์และเกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับเครือข่าย
โรงพยาบาลและ
ชุมชนเพ่ือมุ่ง
ตอบสนองต่อความ
พึงพอใจของผู้มารับ
บริการ 
 

โรงพยาบาลมีการสร้าง
นวัตกรรมหรือ R2R GREEN 
ได้แก่ 
 - Product Innovation 
 - Process Innovation 
 - Service Innovation 
 - Management 
Innovation 
โดยมีข้อใดข้อหนึ่ง  
(10 คะแนน) 

10  ดูเอกสารที่เกี่ยวข้อง
และนวัตกรรมที่เกิดขึ น 
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ล าดับ เกณฑ์การประเมิน ค าอธิบายเกณฑ์ คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

วิธีการ/หลักฐาน/
เอกสารประกอบ 

ด้านกิจกรรม 
8. สร้างเครือข่ายการ

พัฒนา GREEN ลงสู่
ชุมชนเพ่ือให้เกิด 
GREEN 
Community 

1. สร้างเครือข่าย 
(โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น วัด โรงเรียน ผู้น า
ชุมชน หรือหน่วยงานอื่นๆ)   
เกิดกิจกรรม GREEN ในชุมชน 
(10 คะแนน) ดังนี     
   1.1 มีเครือข่ายกิจกรรม 
GREEN ในชุมชน(5 คะแนน) 
      *จ านวน 3 เครือข่าย 
(5 คะแนน) 
      *จ านวน 2 เครือข่าย 
(4 คะแนน) 
      *จ านวน 1 เครือข่าย 
(3 คะแนน) 
   1.2 สร้างเครือข่าย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล ได้ตามเกณฑ์ 
GREEN&CLEAN ได้จ านวน 2 
แห่ง (5 คะแนน) 

10  ดูเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ด้านอาหารปลอดภัย 
9. โรงพยาบาลมีการ

ด าเนินงานนโยบาย
โรงพยาบาลอาหาร
ปลอดภัยร่วมกับภาคี
เครือข่ายในพื นที่ 
(ตามคู่มือมาตรฐาน
โรงพยาบาลอาหาร
ปลอดภัย Food 
Safety Hospital) 

โรงพยาบาลมีการด าเนินงาน
นโยบายโรงพยาบาลอาหาร
ปลอดภัยร่วมกับภาคีเครือข่าย
ในพื นที่ ดังนี  (12 คะแนน) 
1. มีการคัดเลือกวัตถุดิบที่
น ามาปรุงประกอบอาหารและ
อาหารแปรรูป โดยมีการ
ด าเนินการตามการตรวจสอบ
คุณภาพโดยโรงพยาบาลตาม
เกณฑ์มาตรฐานโรงพยาบาล
อาหารปลอดภัย เช่น ผักและ

12   
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ล าดับ เกณฑ์การประเมิน ค าอธิบายเกณฑ์ คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

วิธีการ/หลักฐาน/
เอกสารประกอบ 

ผลไม้ผ่านมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์มาตรฐาน PGS มกอช. 
หรือ GAP) (2 คะแนน) 
2. มีการตรวจสอบสาร
ปนเปื้อนและสารตกค้างใน
วัตถุดิบที่น ามาปรุงประกอบ
อาหารและอาหารแปรรูปอย่าง
น้อยเดือนละ 1 ครั ง โดยมีการ
ก าหนดนโยบาย ผู้รับผิดชอบ
และการตรวจสอบความ
ปลอดภัยอาหารหรือขอรับการ
สนับสนุนจากหน่วยเคลื่อนที่
เพ่ือความปลอดภัยด้านอาหาร 
(Mobile Unit) ในการตรวจ
วัตถุดิบเพ่ือคัดกรองก่อน
ประกอบอาหารเบื องต้น  
(2 คะแนน) 
3. โรงพยาบาลมีการ
ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบที่ใช้
ปรุงประกอบอาหารประจ าปี
และจัดท าแผนเฝ้าระวังร่วมกับ 
สสจ. และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง (2 คะแนน) 
4. โรงพยาบาลมีการจัดท า
เมนูอาหารล่วงหน้าอย่างน้อย 
2 เดือน (2 คะแนน) 
5. การจัดซื อจัดจ้างพัสดุโดย
วิธีคัดเลือกและวิธี
เฉพาะเจาะจง ตาม พ.ร.บ.
จัดซื อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 
และประสานกับร้านสหกรณ์ที่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รับรองหรือกลุ่มเกษตรที่ได้รับ
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ล าดับ เกณฑ์การประเมิน ค าอธิบายเกณฑ์ คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

วิธีการ/หลักฐาน/
เอกสารประกอบ 

การรับรอง เช่น วิสาหกิจ
ชุมชน กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มสตรี 
หรือเป็นผู้ผลิตที่ผ่านการ
รับรองเข้าเสนอราคา (2 
คะแนน) 
6. ด าเนินการจัดตลาด Green 
Market ของโรงพยาบาลอย่าง
น้อยสัปดาห์ละ 1 ครั ง  
(2 คะแนน) 

ด้านการจัดบริการอาชีวอนามัย 
10. โรงพยาบาลผ่าน

มาตรฐานการ
จัดบริการอาชีวอนา
มัยและเวชกรรม
สิ่งแวดล้อม ระดับ
เริ่มต้นพัฒนาขึ นไป  
 

1. โรงพยาบาลประเมินตนเอง
ตามมาตรฐานการจัดบริการ 
อาชีวอนามัยและเวชกรรม
สิ่งแวดล้อม ผ่านระดับเริ่มต้น
พัฒนาขึ นไป (3 คะแนน) 
2. โรงพยาบาลผ่านการ
ประเมินตามมาตรฐานการ
จัดบริการอาชีวอนามัยและ 
เวชกรรมสิ่งแวดล้อม จาก
จังหวัด/สคร.7 ขอนแก่น ใน
ระดับเริ่มต้นพัฒนาขึ นไป  
(4 คะแนน) 

7   
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ประเมินผลตามเกณฑ์ : การควบคุมการจัดการมูลฝอยติดเชื อด้วยระบบ Digital Infectious Control 

เกณฑ์การประเมิน ค าอธิบายเกณฑ์ คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

วิธีการ/หลักฐาน/
เอกสารประกอบ 

การควบคุมการจัดการมูลฝอยติดเชื อด้วยระบบ Digital Infectious Control 
การควบคุม 
การจัดการมูลฝอย
ติดเชื อด้วยระบบ 
Digital Infectious 
Control 

1. มีการจัดมูลฝอยติดเชื อตาม
กฎกระทรวงว่าด้วย การจัดการมูล
ฝอยติดเชื อ พ.ศ.2545 (20 คะแนน) 
2. มีข้อมูลจ านวนสถานบริการ
สาธารณสุขคลินิกเอกชน,โรงพยาบาล
สัตว์ เป็นปัจจุบัน (10 คะแนน) 
   - มีข้อมูลครบทุกแห่ง (10 คะแนน) 
   - มีข้อมูลไม่ครบทุกแห่ง  
(5 คะแนน) 
3. การบันทึกข้อมูลปริมาณมูลฝอย
ติดเชื อที่เกิดขึ นและปริมาณมูลฝอย
ติดเชื อที่ได้รับการจัดการของ
แหล่งก าเนิดโดยระบบ Digital 
Infectious Control (60 คะแนน) 
   3.1 รพท./รพช. มีข้อมูลปริมาณ
มูลฝอยติดเชื อของ (รพท./รพช./ 
รพ.สต.) และเป็นปัจจุบัน  
(30 คะแนน) 
 - มีข้อมูลครบทุกเดือนและครบ
ทุก รพ.สต. และเป็นปัจจุบัน  
(30 คะแนน) 
 - มีไม่ครบทุก รพ.สต. 
(25 คะแนน) 
   3.2 รพท./รพช. มีการบันทึกข้อมูล
ปริมาณมูลฝอยติดเชื อที่เกิดขึ นและ
ปริมาณมูลฝอยติดเชื อที่ได้รับการ
จัดการของแหล่งก าเนิดโดยระบบ 
Digital Infectious) Control (ต.ค.
61 - ปัจจุบัน) (30 คะแนน) 
     - บันทึกครบทุกเดือน 
(30 คะแนน) 

100  - แบบประเมินคุณภาพ
การจัดการมูลฝอยติด
เชื อส าหรับ
โรงพยาบาล 
- หลักฐานการอบรม
หลักสูตรการป้องกัน 
และระงับการแพร่เชื อ
หรืออันตรายที่อาจเกิด
จากมูลฝอยติดเชื อตาม
ประกาศกระทรวง 
- การบันทึกข้อมูล
ปริมาณมูลฝอยติดเชื อ
ที่เกิดขึ นและปริมาณ
มูลฝอยติดเชื อที่ได้รับ
การจัดการของ
แหล่งก าเนิดต่างๆโดย
ระบบ Digital 
Infectious Control  
- Road Map การ
จัดการมูลฝอยติดเชื อ
ของหน่วยงาน 
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เกณฑ์การประเมิน ค าอธิบายเกณฑ์ คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

วิธีการ/หลักฐาน/
เอกสารประกอบ 

     - บันทึกไม่ครบทุกเดือน 
(25 คะแนน) 
4. มีระบบการก าจัดมูลฝอยติดเชื อ
จากแหล่งก าเนิด ผู้ป่วยติดบ้าน  
ติดเตียง, รพ.สต., รพ.แม่ข่าย ที่ได้
มาตรฐาน (10 คะแนน)  

 
แนวทางการประเมินผล : 
 
วิธีการประเมินผล 

 
หลักฐานประกอบการประเมิน ประเมินระดับ 

อ าเภอ ต าบล รพ.สต. 
1. จากการ
รายงาน/ประเมิน
ตนเอง 

- เอกสารผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ GREEN& 
CLEAN Hospital ปี 2562 
- เอกสารผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ GREEN& 
CLEAN รพ.สต.ติดดาว  
- เอกสารผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการ
จัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม 

 - 
 
 

 

2. เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

- นโยบายมีการก าหนดนโยบายการขับเคลื่อนพัฒนา
อนามัยสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital  
- ค าสั่งคณะกรรมการฯ 
- แผนการขับเคลื่อนการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมตาม
เกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital ระดับดีมากหรือระดับ
ดีมาก Plus 
- หลักฐานการอบรมหลักสูตรการป้องกัน และระงับการ
แพร่เชื อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื อตาม
ประกาศกระทรวง 
- โปรแกรมการบันทึกข้อมูลปริมาณมูลฝอยติดเชื อที่
เกิดขึ นและปริมาณมูลฝอยติดเชื อที่ได้รับการจัดการของ
แหล่งก าเนิดต่างๆโดยระบบ Digital Infectious Control  
- Road Map การจัดการมูลฝอยติดเชื อของหน่วยงาน 
- มาตรการประหยัดพลังงานไฟ 
- มาตรการประหยัดพลังงานเชื อเพลิง 
- ข้อมูลเปรียบเทียบผลการใช้พลังงาน 

 -  
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วิธีการประเมินผล 
 

หลักฐานประกอบการประเมิน ประเมินระดับ 
อ าเภอ ต าบล รพ.สต. 

- แผนการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day หรือ 5 ส. 
- ภาพการด าเนินกิจกรรม Cleaning Day หรือ 5 ส. 
- รายงานสรุปการท างานของระบบบ าบัดเสีย ตามมาตรา 
80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 
- ผลการวิเคราะห์น  าประปา จ านวน 20 ข้อมูล ตาม
เกณฑ์คุณภาพน  าบริโภคกรมอนามัย พ.ศ.2553 
- ผลการตรวจสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน  าบริโภค(อ11) 
- นวัตกรรม 
- เครือข่าย GREEN Community 

 
ประเมินผลตามเกณฑ์ : อ าเภอที่มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอย่างบูรณาการมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน 
 

ข้อ เกณฑ์การประเมิน ค าอธิบายเกณฑ์ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
วิธีการ/หลักฐาน/
เอกสารประกอบ 

1. ข้อมูล สถานการณ์  
ด้านสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ 
 

อ าเภอมีฐานข้อมูลด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม ทั งประเด็นข้อมูล
พื นฐานและประเด็นข้อมูลพื นที่เสี่ยง
ต่อสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อม 
พื นทีเ่สี่ยงการจัดการสิ่งปฏิกูลและ
พยาธิใบไม้ตับหรือปัญหาตามบริบท
พื นที่ โดยบันทึกข้อมูลผ่านระบบ 
NEHIS มีการวิเคราะห์และน าข้อมูล
ไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหา 
รวมทั งมีการจัดการเรื่องความ
น่าเชื่อถือและทันสมัยของข้อมูล 
 1. จ านวน 1-2 ประเด็น  
(12 คะแนน) 
 2. จ านวน 2-3 ประเด็น  
(14 คะแนน) 
 3. จ านวน 4-5 ประเด็น  
(16 คะแนน) 

20  ดูเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
- รายงานข้อมูลด้าน
สิ่งแวดล้อมฯ 
- ตรวจสอบข้อมูลผ่าน
โปรแกรมบันทึกข้อมูล
ผ่านโปรแกรม NEHIS 
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ข้อ เกณฑ์การประเมิน ค าอธิบายเกณฑ์ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
วิธีการ/หลักฐาน/
เอกสารประกอบ 

 4. จ านวน 6-7 ประเด็น  
(18 คะแนน) 
 5. มากกว่า 7 ประเด็น  
(20 คะแนน) 

2. มีการเฝ้าระวังด้าน
สิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ 
 

อ าเภอมีการเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพ ทั งประเด็นด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมพื นฐาน และประเด็น
พื นที่เสี่ยงต่อสุขภาพจากมลพิษ
สิ่งแวดล้อม หรือปัญหาตามบริบท
พื นที่  
1. จ านวน 1 ประเด็น (12 คะแนน) 
2. จ านวน 2 ประเด็น (14 คะแนน) 
3. จ านวน 3 ประเด็น (16 คะแนน) 
4. จ านวน 4 ประเด็น (18 คะแนน) 
5. จ านวน 5 ประเด็น (20 คะแนน) 

20  ดูเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
- แผนการขับเคลื่อนฯ 
- แนวปฏิบัติในการเฝ้า
ระวังฯ 
- ช่องทางการสื่อสาร 
 

3. มีการเฝ้าระวังด้าน
สิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ 
 

กลไกการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา
ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
1. มีค าสั่งแต่งตั งคณะอนุกรรมการ
สาธารณสุขอ าเภอ (อสธอ.)          
(3 คะแนน) 
2. มีโครงการ/กิจกรรม/แผน การ
ด าเนินงานของคณะอนุกรรมการ
สาธารณสุขอ าเภอ/พชอ.(2 คะแนน) 
3. มีการจัดประชุมคณะอนุกรรมการ
สาธารณสุขอ าเภอ/พชอ.(2 คะแนน) 
4. มีการน าเสนอข้อมูลในประเด็น
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญหรือ
เป็นปัญหาของพื นที่หรือการส่งเสริม
และสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเข้าสู่
การประชุมคณะอนุกรรมการ
สาธารณสุขอ าเภอ/พชอ. (3คะแนน)     
 - 1-2 ประเด็น (1 คะแนน) 

20  ดูเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
- นโยบาย 
- ค าสั่งฯ 
- โครงการ/แผนงาน/
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 
- รายงานการประชุม 
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ข้อ เกณฑ์การประเมิน ค าอธิบายเกณฑ์ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
วิธีการ/หลักฐาน/
เอกสารประกอบ 

 - 3-4 ประเด็น (2 คะแนน) 
 -≥ 4 ประเด็น (3 คะแนน) 
5. มีมติจากการประชุมและ มีการ
ติดตามการด าเนินการตามมติ ของ
คณะอนุกรรมการสาธารณสุข
อ าเภอ/พชอ. (5 คะแนน) 
 - 1 มติ (1 คะแนน) 
 - 2 มติ (2 คะแนน) 
 - 3 มติ (3 คะแนน) 
 - 4 มติ (4 คะแนน) 
 - ≥๕ มต ิ(5 คะแนน) 
6. มีการจัดท ารายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการสาธารณสุข
อ าเภอ/พชอ. และส่งรายงานมายัง
คณะอนุกรรมการบริหารและ
ขับเคลื่อนการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการสาธารณสุข (3 คะแนน) 
7. มีการก าหนดรูปแบบในการ
ขับเคลื่อนงานคณะอนุกรรมการ
สาธารณสุขอ าเภอ/พชอ. เช่น การ
แต่งตั งคณะอนุกรรมการ, การแต่งตั ง
คณะท างานโดยมีประชาชนมีส่วน
ร่วม, การแต่งตั งคณะท างานระหว่าง
อ าเภอเพ่ือท างานร่วมกันแบบ 
บูรณาการ เป็นต้น (2 คะแนน) 

4. มีการส่งเสริมให้
ท้องถิ่นมีการจัดบริการ
อนามัยสิ่งแวดล้อมที่ได้
มาตรฐาน (EHA) 
 

1. มีแผนการด าเนินงาน ควบคุม 
ก ากับ และติดตามการพัฒนา
คุณภาพระบบบริการอนามัย
สิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และมีการส่งเสริม/สนับสนุน
ให้บุคลากรของหน่วยงานได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ และมีการถ่ายทอด
สื่อสารนโยบาย ให้หน่วยงานองค์กร

20  ดูเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
- นโยบาย 
- โครงการ/แผนงาน/
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 
- ใบสมัคร 
- ผลการประเมินรับรองฯ 
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ข้อ เกณฑ์การประเมิน ค าอธิบายเกณฑ์ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
วิธีการ/หลักฐาน/
เอกสารประกอบ 

ปกครองส่วนท้องถิ่น (5 คะแนน) 
2. มีฐานข้อมูลการพัฒนาคุณภาพ
ระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื นที่
รับผิดชอบ (3 คะแนน) 
3. มีเทศบาลในพื นที่สมัครและผ่าน
การประเมินรับรองคุณภาพระบบ
บริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) (ตามท่ี
กรมอนามัยก าหนด) ดังนี   
(10 คะแนน) 
   3.1 สมัครฯ แต่ไม่ผ่านการ 
รับรองฯ (6 คะแนน ) 
   3.2 สมัครฯ 1 เรื่องและผ่าน
ระดับการรับรองฯระดับพื นฐาน 1 
เรื่อง (7 คะแนน) 
   3.3 สมัครฯ ≥ 1 เรื่อง และผ่าน
ระดับรับรองฯระดับพื นฐาน ≥  
1 เรื่อง (8 คะแนน) 
   3.4 สมัครฯ 1 เรื่อง และผ่านการ
รับรองฯ ระดับเกียรติบัตร 1 เรื่อง 
(9 คะแนน)  
   3.5 สมัครฯ ≥ 1 เรื่อง และผ่าน
ระดับรับรองฯ ระดับเกียรติบัตร ≥ 1 
เรื่อง (10 คะแนน)  
4. มีการส่งเสริม/สนับสนุนให้
บุคลากรของหน่วยงานได้รับการ
พัฒนาศักยภาพด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมอย่างน้อย 1 คน       
(เพ่ือเป็นผู้ให้ค าปรึกษา:Instructor)      
(2 คะแนน) 

5. มีชุมชนที่มีศักยภาพใน
การจัดการอนามัย

1. อ าเภอมีต าบลที่มีศักยภาพ  
ในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม 

20  ดูเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
- แผนงาน/โครงการ/
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ข้อ เกณฑ์การประเมิน ค าอธิบายเกณฑ์ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
วิธีการ/หลักฐาน/
เอกสารประกอบ 

สิ่งแวดล้อมชุมชน 
 

ร้อยละ 80 ต าบลมีชุมชนที่มี
ศักยภาพในการจัดการอนามัย
สิ่งแวดล้อม ร้อยละ 50 ของต าบลมี
ชุมชนเข้มแข็งด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม (15 คะแนน)  
   1.1 ต าบล ≤ 50%/หมู่บ้าน  
≤ 50% (11 คะแนน) 
   1.2 ต าบล ≥ 55%/หมู่บ้าน  
≥ 55% (12 คะแนน) 
   1.3 ต าบล ≥ 60%/หมู่บ้าน 
≥ 60% (13 คะแนน) 
 1.4 ต าบล ≥ 65%/หมู่บ้าน 
≥ 65% (14 คะแนน) 
   1.5 ต าบล ≥ 70%/หมู่บ้าน 
≥ 70% (15 คะแนน) 
2. เกิดนวัตกรรมชุมชนด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม ตามบริบทของพื นที่ 
และมีแหล่งเรียนรู้นวัตกรรมชุมชน 
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (3 คะแนน) 
3. เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
ภาคีเครือข่ายทั งภายในและภายนอก
ชุมชน (2 คะแนน) 

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 
- แบบประเมินตนเองฯ 
- รายงานที่เก่ียวข้อง 
เช่น รายงานสรุปถอด
บทเรียนเวทีแลกเปลี่ยน 
เป็นต้น 
- นวัตกรรม อย่างน้อย       
1 เรื่อง 
- ภาพกิจกรรมฯ 
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รายละเอียดตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 
แผนงานตามยุทธศาสตร์ที่ 2 : บริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
ตัวช้ีวัดที่ 10 : ความส าเร็จของการด าเนินงาน Fast track  
ประกอบด้วยตัวชี้วัด 3 ตัว ได้แก่ 
 ตัวชี้วัดที ่10.1 ความส าเร็จของการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 
     10.1.1 Door to Refer 
     10.1.2 อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 
     10.1.3 อัตราผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองได้รับการฟ้ืนฟูสภาพ 
 ตัวชี้วัดที ่10.2 ความส าเร็จของการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community 
- acquired  
     10.2.1 อัตราการใช้เครื่องมือในการคัดกรองการติดเชื้อในกระแสเลือด (Sepsis 
screening tools) ได้แก่ qSOFA score, SOS score หรือ Early warning score 
     10.2.2 อัตราการได้รับ Antibiotic ภายใน 1 ชั่วโมง (นับจากเวลาได้รับการวินิจฉัย) 
     10.2.3 อัตราการเจาะ Hemoculture ก่อนให้ Antibiotic 
     10.2.4 อัตราการได้รับ IV 30 ml/kg (1.5 ลิตร ส าหรับผู้ใหญ่) ใน 1 ชั่วโมงแรก (ใน
กรณีไม่มีข้อห้าม) 
 ตัวชี้วัดที ่10.3 อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ชั่วโมงในโรงพยาบาล
ระดับ F2 ขึ้นไป (ทั้งท่ี ER และ Admit)  
 เป้าหมาย : 10.1 ความส าเร็จของการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 
    10.1.1 Door to Refer (30 นาที) 
    10.1.2 อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (น้อยกว่าร้อยละ 7) 
    10.1.3 อัตราผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองได้รับการฟ้ืนฟูสภาพ  (ร้อยละ 100 )  
   10.2 ความส าเร็จของการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community - 
acquired  (ร้อยละ 100) 
   10.3 อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาลระดับ 
F2 ขึ้นไป (ท้ังที่ ER และ Admit) น้อยกว่าร้อยละ 12 
น้ าหนัก :  6 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นางพชรวรรณ คูสกุลรัตน์     โทร. 089-944-2510 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :    นางศิริมา วิริยะ                   โทร. 083-456-3088 
      นางธนิยานัฐ แก้วม่วง      โทร. 081-546-9465 
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เกณฑ์การให้คะแนน :  โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
 

ตัวช้ีวัด น้ าหนัก เกณฑ์การให้คะแนน 
1 2 3 4 5 

10.1 ความส าเร็จของการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมอง 

      

 10.1.1 Door to Refer 1 70 60 50 40 30 
 10.1.2 อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 1 11 9 7 5 3 
 10.1.3 อัตราผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองได้รับ
การฟ้ืนฟูสภาพ 

1 80 85 90 95 100 

10.2 ความส าเร็จของการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแส
เลือดแบบรุนแรงชนิด community - acquired 

      

 10.2.1 อัตราการใช้เครื่องมือในการคัดกรองการ
ติดเชื้อในกระแสเลือด (Sepsis screening tools) 
ได้แก่ qSOFA score, SOS score หรือ Early 
warning score 

0.5 70 75 80 85 90 

 10.2.2 อัตราการได้รับ Antibiotic ภายใน 1 
ชั่วโมง (นับจากเวลาได้รับการวินิจฉัย) 

0.5 70 75 80 85 90 

 10.2.3 อัตราการเจาะ Hemoculture ก่อนให้ 
Antibiotic 

0.5 70 75 80 85 90 

 10.2.4 อัตราการได้รับ IV 30 ml/kg (1.5 ลิตร 
ส าหรับผู้ใหญ่) ใน 1 ชั่วโมงแรก (ในกรณีไม่มีข้อห้าม) 

0.5 70 75 80 85 90 

10.3 อัตราการเสียชีวิตผู้ป่วยเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต 
(Level 1 และ Level 2) ภายใน 24 ชั่วโมง 

1 32 27 22 17 12 
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ตัวช้ีวัดที่ 10.1 ความส าเร็จของการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 
เป้าหมาย : 10.1.1 Door to Refer (30 นาที) 
   10.1.2 อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (น้อยกว่าร้อยละ 7) 
   10.1.3 อัตราผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองได้รับการฟ้ืนฟูสภาพ (ร้อยละ 100) 
น้ าหนัก :  3  
ค าอธิบาย :  
 ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (stroke) หมายถึง ผู้ป่วยใน (ผู้ป่วยที่รับไว้นอนพักรักษาใน
โรงพยาบาล(admit) นานตั้งแต่ 4 ชั่วโมงข้ึนไป) ที่มี principle diagnosis (pdx) เป็นโรคหลอดเลือดสมอง 
(Stroke : I60-I69) 
 การตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง หมายถึง การตายจากสาเหตุโรคหลอดเลือดสมอง  
(Stroke ; I60-I69) 
 การจ าหน่ายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง หมายถึง การที่ผู้ป่วยในออกจากโรงพยาบาลด้วยโรค
หลอดเลือดสมอง (Stroke ; I60-I69) 
 Door to refer หมายถึง ระยะเวลาที่ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมาถึงโรงพยาบาล ได้รับการตรวจ
วินิจฉัยเบื้องต้น จนได้รับการส่งต่อ และออกเดินทางมาด้วยรถ refer ของโรงพยาบาลเพ่ือส่งต่อไปยัง
โรงพยาบาลมหาสารคาม 
 การฟื้นฟูสภาพ หมายถึง การที่ผู้ป่วย stroke ซ่ึงไม่มีภาวะที่คุกคามชีวิตแล้ว ได้รับการรักษาทาง
เวชศาสตร์ฟ้ืนฟูเพ่ือป้องกันภาวะแทรกซ้อน ลดความพิการ และให้กลับมาช่วยตัวเองได้มากท่ีสุด 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย : ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (stroke) ทีม่ารับการรักษาที่โรงพยาบาล 
 
สูตรการค านวณ :  
 1. Door to Refer 
 
ตัวช้ีวัด : Door to Refer (ค่าเฉลี่ยระยะเวลา) 
รายการข้อมูล 1 ระยะเวลารวม(นาที)ที่ผู้ป่วย Stroke มาถึงโรงพยาบาล จนถึงได้รับการส่งต่อ 
รายการข้อมูล 2 จ านวนผู้ป่วย Stroke ที่ได้รับการส่งต่อ 
สูตรค านวณ (A/B) x 100 
 
 2. อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 
 
ตัวช้ีวัด : อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 
รายการข้อมูล 1 A = จ านวนครั้งของการจ าหน่ายสถานะตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 

(Stroke ;I60-I69) จากทุกหอผู้ป่วย 
รายการข้อมูล 2 B = จ านวนครั้งของการจ าหน่ายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจากทุกหอผู้ป่วย 

ในช่วงเวลาเดียวกัน (Stroke ;I60-I69) 
สูตรค านวณ (A/B) x 100 
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 3. อัตราผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองได้รับการฟ้ืนฟูสภาพ  
 
ตัวช้ีวัด : อัตราผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองได้รับการฟื้นฟูสภาพ 
รายการข้อมูล 1 A = จ านวนผู้ป่วย stroke ที่ได้รับการฟ้ืนฟูสภาพ 

Pdx = I63, I64 ที่ได้ลงรหัสการฟื้นฟูสภาพ (930, 9389) 
รายการข้อมูล 2 B = จ านวนผู้ป่วย stroke ที่จ าหน่ายออกจากโรงพยาบาลในช่วงเวลาเดียวกัน 

Pdx = I63, I64 
สูตรค านวณ (A/B) x 100 
 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล    1. ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม 
          2. นับจ านวนผู้ป่วย Stroke ที่ได้รับการ refer 
          3. นับจ านวนผู้ป่วยที่ได้รับการประเมินและฟ้ืนฟูสภาพร่างกายทุกราย 
แหล่งข้อมูล  1. Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข 
   2. แฟ้มรายงานประวัติผู้ป่วย 
   3. รายงานการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วย stroke/ข้อมูล refer back ผู้ป่วย stroke จากหน่วยบริการ
ต่างๆ 
เกณฑ์การให้คะแนน :  โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
 

ตัวช้ีวัด หน่วย
วัด 

น้ าหนัก เกณฑ์การให้คะแนน 
1 2 3 4 5 

1. Door to Refer (ค่าเฉลี่ยระยะเวลา) นาท ี 1 70 60 50 40 30 
2. อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ร้อยละ 1 11 9 7 5 3 
3. อัตราผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองได้รับการ
ฟ้ืนฟูสภาพ 

ร้อยละ 1 80 85 90 95 100 

ระยะเวลาประเมินผล : ข้อมูล ณ 31 กรกฎาคม 2562 
 
แนวทางการประเมินผล : 

ตัวช้ีวัด วิธีประเมินผล หลักฐาน
ประกอบการ

ประเมิน 

ประเมินระดับ 
อ าเภอ ต าบล รพ.

สต. 
1. Door to Refer รายงานการ 

ส่งต่อผู้ป่วย 
แฟ้มประวัติผู้ป่วย    

2. อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดสมอง 

รายงาน HDC รายงาน HDC 
จังหวัด ข้อมูล ณ 
31 ก.ค. 2562 

   

3. อัตราผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมองได้รับการฟ้ืนฟูสภาพ 

รายงานการฟ้ืนฟู
ผู้ป่วย Stroke 
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ตัวช้ีวัดที่ 10.2 : คุณภาพของการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community - 
acquired  
เป้าหมาย : เพ่ือลดอัตราการเสียชีวิตจากภาวะการติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงของผู้ป่วยที่เข้ารับการ
รักษาในโรงพยาบาล < ร้อยละ 30 ในกลุ่มผู้ป่วย community-acquired sepsis  
 10.2.1 อัตราการใช้เครื่องมือในการคัดกรองการติดเชื้อในกระแสเลือด (Sepsis screening tools) 
ได้แก่ qSOFA score, SOS score หรือ Early warning score 
 10.2.2 อัตราการได้รับ Antibiotic ภายใน 1 ชั่วโมง (นับจากเวลาได้รับการวินิจฉัย) 
 10.2.3 อัตราการเจาะ Hemoculture ก่อนให้ Antibiotic 
 10.2.4 อัตราการได้รับ IV 30 ml/kg (1.5 ลิตร ส าหรับผู้ใหญ่) ใน 1 ชั่วโมงแรก (ในกรณีไม่มีข้อห้าม) 
น้ าหนัก :  2 
ค าอธิบาย :  
  ผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรง หมายถึง ผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์การวินิจฉัยภาวะ severe 
sepsis หรือ septic shock 
  ผู้ป่วย severe sepsis หมายถึง ผู้ป่วยที่สงสัยหรือยืนยันว่ามีการติดเชื้อในร่างกายร่วมกับมี 
SIRS ตั้งแต่ 2 ข้อ ขึ้นไป (ค านิยามที่ 1) ที่เกิดภาวะ tissue hypo perfusion หรือorgan dysfunction 
(ค านิยามที่ 2) โดยที่อาจจะมีหรือไม่มีภาวะ hypotension ก็ได้ 
  ผู้ป่วย septic shock หมายถึง ผู้ป่วยที่สงสัยหรือยืนยันว่ามีการติดเชื้อในร่างกายร่วมกับมี 
SIRS ตั้งแต่ 2 ข้อขึ้นไป (ค านิยามที่ 1) ที่ม ีhypotension ต้องใช้ vasopressors ในการ maintain MAP 
≥ 65 mmHg และ มีค่า serum lactate level > 2 mmol/L (18 mg/dL) แม้ว่าจะได้สารน้ าเพียงพอ
แล้วก็ตาม 
 Community-acquired sepsis หมายถึง การติดเชื้อมาจากที่บ้านหรือที่ชุมชน โดยต้องไม่อยู่ใน
กลุ่ม hospital-acquired sepsis 
 กลุ่มเป้าหมาย ในปีงบประมาณ 2561 และ 2562 จะมุ่งเน้นที่กลุ่ม community – acquired 
sepsis เพ่ือพัฒนาให้มีระบบข้อมูลพ้ืนฐานให้เหมือนกันทั้งประเทศ แล้วจึงขยายไปยัง hospital-acquired 
sepsis ในปีถัดไป 
 การคัดกรองผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรง หมายถึง การคัดกรองผู้ป่วยทั่วไปที่อาจจะ
เกิดภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงเพ่ือน าไปสู่การวินิจฉัยภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรง
ต่อไป ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ (sepsis screening tools) qSOFA ตั้งแต่ 2 ข้อขึ้นไป (ค านิยามที่ 3) modified 
early warning score SOS score (search out severity) ตั้งแต่ 4 ข้อขึ้นไป (ค านิยามที่ 4) ซึ่งเกณฑ์
การคัดกรองไม่สามารถใช้แทนเกณฑ์ในการวินิจฉัยได้ 
 ฐานข้อมูลของโรงพยาบาล หมายถึง ข้อมูลจาก ICD 10 และ/หรือฐานข้อมูลอ่ืนๆ ของแต่ละ
โรงพยาบาล ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงเป็นภาวะวิกฤตที่มีความส าคัญ พบว่า อัตราอุบัติการณ์
มีแนวโน้มสูงขึ้นและอัตราเสียชีวิตสูงขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้ที่รับยากดภูมิคุ้มกัน นอกจากนี้ยัง
พบว่า แนวโน้มของเชื้อดื้อยาเพ่ิมข้ึน ส่งผลให้การรักษาผู้ป่วยไม่ได้ผลดีเท่าท่ีควร นอกจากนี้ยังพบว่าการติด
เชื้อในกระแสเลือดส่งผลให้อวัยวะต่างๆ ท างานผิดปกติ ส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ตามมาได้แก่ 
ภาวะช็อก, ไตวาย การท างานอวัยวะต่างๆ ล้มเหลว และเสียชีวิตในที่สุด 
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เกณฑ์การให้คะแนน : 
 
ล าดับ เกณฑ์ น้ าหนัก หน่วย

วัด 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 
1 อัตราการใช้เครื่องมือในการคัดกรอง

การติดเชื้อในกระแสเลือด (Sepsis 
screening tools) ได้แก่ qSOFA 
score, SOS score หรือ Early 
warning score 

0.5 ร้อยละ 70 75 80 85 90 

2 อัตราการได้รับ Antibiotic ภายใน 1 
ชั่วโมง (นับจากเวลาได้รับการวินิจฉัย) 

0.5 ร้อยละ 70 75 80 85 90 

3 อัตราการเจาะ Hemoculture ก่อน
ให้ Antibiotic 

0.5 ร้อยละ 70 75 80 85 90 

4 อัตราการได้รับ IV 30 ml/kg (1.5 
ลิตร ส าหรับผู้ใหญ่) ใน 1 ชั่วโมงแรก 
(ในกรณีไม่มีข้อห้าม) 

0.5 ร้อยละ 70 75 80 85 90 

เหตุผล : เพ่ือลดอัตราการเสียชีวิตจากภาวะการติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงของผู้ป่วยที่เข้ารับการ
รักษาในโรงพยาบาล รวมถึงการพัฒนาเครือข่ายการดูแลรักษาผู้ป่วย 
 
แนวทางการประเมินผล :  
 
ข้อ
ที ่

วิธีการประเมินผล 
 

หลักฐานประกอบการ
ประเมิน 

ประเมินระดับ 
อ าเภอ ต าบล รพ.สต. 

1 อัตราการใช้เครื่องมือในการคัดกรองการ
ติดเชื้อในกระแสเลือด (Sepsis 
screening tools) ได้แก่ qSOFA score, 
SOS score หรือ Early warning score 

เอกสารแสดงผล  
checklist ในการคัด
กรอง 

   

2 อัตราการได้รับ Antibiotic ภายใน  
1 ชั่วโมง (นับจากเวลาได้รับการวินิจฉัย) 

เอกสารแสดงผลอัตราการ
ได้รับ Antibiotic ภายใน 
1 ชั่วโมง 

   

3 อัตราการเจาะ Hemoculture ก่อนให้ 
Antibiotic 
    

เอกสารแสดงผลอัตราการ
เจาะ Hemoculture 
ก่อนให้ Antibiotic 

   

4 อัตราการได้รับ IV 30 ml/kg (1.5 ลิตร 
ส าหรับผู้ใหญ่) ใน 1 ชั่วโมงแรก (ในกรณี
ไม่มีข้อห้าม) 
    
 

เอกสารแสดงผลอัตราการ
ได้รับ IV 30 ml/kg (1.5 
ลิตร ส าหรับผู้ใหญ่) ใน 1 
ชั่วโมงแรก (ในกรณีไม่มี
ข้อห้าม) 
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ค านิยามศัพท์ประกอบการประเมินผล 
 ค านิยามที่ 1 SIRS (systemic inflammatory response syndrome) หมายถึง  
  1. Temperature > 38   
  2.  Heart rate > 90 beats/min 
  3. Respiratory rate > 20/min หรือ PaCO2 32 mmHg 
  4. WBC > 12,000 mm3, < 4,000/mmmm3, หรือมี band form >10% 
 ค านิยามที่ 2 Tissue hypo perfusion หรือ organ dysfunction หมายถึง 
  1. มีภาวะ Hypotension 
  2. ค่า blood lactate level > 2 mmo;/L (18 mg/dL) 
  3. Urine output < 0.5 L/kg/hr เป็นระยะเวลามากกว่า 2 ชม. แม้ว่าจะได้รับสารน้ าเพียงพอ 
  4. Acute lung injury ที่มี Pao2/Fio2 < 250 โดยไม่มีภาวะ Pneumonia เป็นสาเหตุ 
  5. Acute lung injury ที่มี Pao2/Fio2 < 200 โดยไม่มีภาวะ Pneumonia เป็นสาเหตุ 
  6. Creatinine > 2.0 mg/dL (176.8 µmol/L) 
  7. Bilirubin > 2 mg/dL (34.2 µmol/L) 
  8. Platelet count < 100,000 µL 
  9. Coagulopathy (international normalized ratio 1.5 หรือ aPTT > 60 วินาที) 
 ค านิยามที่ 3 qSOFA (auick SOFA) score ในการประเมิน ได้แก่ 
  1. alteration in mental status (อาจใช้ Gasgow Coma Scale score น้อยกว่า 15 ก็ได้) 
  2. systolic blood pressure ≤ 100 mmHg 
  3. respiratory rate ≥ 22/min 
 ค านิยามที่ 4 SOS score (search out severity) 

Score 3 2 1 0 1 2 3 
อุณหภูมิ (ไข้)  ≤ 35 35.1-36 36.1-38 38.1-

38.4 
≥ 38.5  

ความดันโลหิต 
(ค่าบน) 

≤ 80 81-90 91-100 101-180 181-199 ≥ 200 ให้ยากระตุ้น
ความดัน
โลหิต 

ชีพจร ≤ 40  41-50 51-100 101-120 121-139 ≥ 140 
หายใจ ≤ 8 ใส่เครื่องช่วย

หายใจ 
 9-20 21-25 26-35 ≥35 

ความรูส้ึกตัว   สับสน 
กระสับกระส่าย 
ที่เพ่ิงเกิดขึ้น 

ตื่นด ี
พูดคุยรู้
เรื่อง 

ซึมแต่เรียก
แล้วลืม

ตาสลึมสลือ 

ซึมมาก 
ต้องกระตุ้น
จึงจะลืมตา 

ไม่รูส้ึกตัว     
แม้จะกระตุ้น
แล้วก็ตาม 

ปัสสาวะ/วัน 
ปัสสาวะ/ 

8 ชม. 
ปัสสาวะ/ 

4 ชม. 
ปัสสาวะ/ 

1 ชม. 

 ≤ 500 
≤ 160 
≤ 80 
≤ 20 

501-999 
161-319 
81-159 
21-39 

≥1,000 
≥320 
≥160 
≥40 
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นิยามการเก็บข้อมูล 
1. อัตราการเจาะ Hemoculture ก่อนให้ Antibiotic หมายถึง การเจาะ Hemoculture ก่อนให้ 
Antibiotic 
สูตรค านวณ = จ านวนผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงท่ีได้รับการเจาะH/Cก่อนให้Antibioticx100 
       จ านวนผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงทั้งหมด 
หมายเหตุ ในกรณีที่เดิมผู้ป่วยได้รับ Antibiotic อยู่โดยไม่ได้เจาะ H/C ต่อมาผู้ป่วยเกิดภาวะติดเชื้อใน
กระแสเลือดแบบรุนแรง แล้วมีการเจาะ H/C ร่วมกับปรับ Antibiotic ให้ถือว่า มีการเจาะ H/C ก่อนให้ 
Antibiotic 
 
2. อัตราการได้รับ Antibiotic ภายใน 1 ชั่วโมง หมายถึง การได้รับ Antibiotic ภายใน 1 ชั่วโมง หลัง
การวินิจฉัย โดยนับจากเวลาวินิจฉัยจนถึงเวลาที่บริหารยา (Diagnosis to needle time) 
สูตรค านวณ = จ านวนผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงที่ได้รับ Antibiotic ภายใน 1 ชั่วโมงx100 
       จ านวนผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงทั้งหมด 
 
3. อัตราการได้รับ IV 30 ml/kg ใน 1 ชั่วโมงแรก หมายถึง ผู้ป่วยที่ได้รับ IV fluid จ านวน 1.5 ลิตร 
(ส าหรับผู้ใหญ่) ภายใน 1 ชั่วโมงแรกหลังวินิจฉัย 
สูตรค านวณ = จ านวนผู้ป่วยตดิเช้ือในกระแสเลือดแบบรุนแรงท่ีได้รับIV fluidจ านวน 1.5 ลิตร ภายใน1ช่ัวโมงx100 
          จ านวนผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงทั้งหมด 
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ตัวช้ีวัดที่ 10.3 : อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน (Level 1 และ Level 2) ภายใน 24 
ชั่วโมง ในโรงพยาบาล (ทั้งที่ ER และ Admit) 
น้ าหนัก : 1 
ค านิยาม    
 ECS : Emergency Care System (ระบบการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบส่งต่อ) 
หมายถึง ระบบการบริหารจัดการเพ่ือให้ผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินได้รับการดูแลรักษาท่ีมีคุณภาพและป้องกันภาวะ
ทุพพลภาพ ที่อาจเกิดขึ้น ทั้งในภาวะปกติ และ ภาวะภัยสุขภาพประกอบด้วย การดูแลผู้ป่วยก่อนถึง
โรงพยาบาล (EMS) การดูแลในห้องฉุกเฉิน (ER) การส่งต่อระหว่างสถานพยาบาล (Referral System) การ
จัดการสาธารณภัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Disaster) 
 แนวคิดการจัดบริการ ECS คือ การพัฒนา “ห่วงโซ่คุณภาพ (Chain of Quality)” ได้แก่ EMS 
คุณภาพ, ER คุณภาพ, Refer คุณภาพ และ Disaster คุณภาพ เพื่อสร้าง “ห่วงโซ่แห่งการรอดชีวิต 
(Chain of Survival)” ของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน โดยมีเป้าประสงค์ 1) เพ่ิมการเข้าถึงบริการของผู้
เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน 2) ลดอัตราการเสียชีวิตและภาวะทุพพลภาพที่ป้องกันได้ (Preventable Death) 
จากการเจ็บป่วยฉุกเฉิน 3) ระบบ ECS ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 การพัฒนา ECS ในปี 2561-2565 จะมุ่งเน้นการพัฒนา ER คุณภาพ 
  “ผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน” หมายถึง ผู้มารับบริการ ณ ห้องฉุกเฉินและได้รับการคัดแยกเป็น 
Triage Level 1 และ 2 (ตามเกณฑ์การคัดแยก ESI (Emergency severity index)) 
  “การเสียชีวิตภายใน 24 ชั่วโมง” หมายถึง นับจากเวลาที่ผู้ป่วยมาห้องฉุกเฉินถึงเวลาที่เสียชีวิต 
(Door to Death) ภายใน 24 ชั่วโมง ซึ่งรวมถึงการเสียชีวิตในห้องฉุกเฉิน 
เกณฑ์เป้าหมาย : 

ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 
ร้อยละ 12 - - 

 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือพัฒนาระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉินอย่างครบวงจร เพ่ือให้ผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินได้รับการดูแล
รักษาที่มีคุณภาพและป้องกันภาวะทุพพลภาพที่อาจเกิดขึ้นทั้งในภาวะปกติและภาวะภัยพิบัติ 
 ในปี 2562-2565 จะมุ่งเน้นการพัฒนา ER คุณภาพ คือ การจัดบริการและพัฒนาคุณภาพการ
รักษาเพ่ือให้ผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉินได้รับบริการที่เท่าเทียม ทั่วถึง ทันเวลา ปลอดภัยและประทับใจ 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย : โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับ F2 ขึ้นไป 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล : HDC  
 1. ผู้เจ็บป่วยเสียชีวิตจากแฟ้ม DEATH, SERVICE, ADMISSION เชื่อมโยงด้วยรหัสบัตรประชาชน 
 2. ระยะเวลาจากแฟ้ม DEATH, SERVICE, ADMISSION 
 3. ผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉินจากแฟ้ม ACCIDENT 
แหล่งข้อมูล : มาตรฐาน 43 แฟ้มกระทรวงสาธารณสุข 
รายการข้อมูล : 
  รายการข้อมูล 1 A = จ านวนผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน (Level 1 และ Level 2) ที่เสียชีวิตภายใน 

24 ชั่วโมง 
  รายการข้อมูล 2 B = จ านวนผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน (Level 1 และ Level 2) ทั้งหมด 
  สูตรค านวณตัวชี้วัด (A/B) X 100 
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ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 4  
เกณฑ์การประเมิน : อัตราการเสียชีวิตภายใน 24 ชั่วโมงของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉินที่ Admit จากห้อง
ฉุกเฉินในโรงพยาบาลระดับ F2 น้อยกว่าร้อยละ 12 
 
ปี 2562 : 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
1. ระบบข้อมูล 
 - มี National Triage 
 - จัดท าคู่มือ ER 
คุณภาพ และความ
ปลอดภัย (ER Safety 
Goals) 
 - ปรับปรุงเกณฑ์
ประเมินคุณภาพระบบ
การรักษาพยาบาล
ฉุกเฉิน (ECS) 
 - จัดท ามาตรฐาน
ข้อมูลห้องฉุกเฉิน 
 - สื่อสารนโยบายและ
การด าเนินงานพัฒนา
ห้องฉุกเฉิน 

1. ระบบข้อมูล 
 - จ านวน รพ. F2    
ขึ้นไป ส่งข้อมูลแฟ้ม 
Accident ร้อยละ 40  
2. การจัดการสาธารณ
ภัยในสถานพยาบาล 
 - จ านวนโรงพยาบาล
ตั้งแต่ F2 ขึ้นไปที่
ประเมิน Hospital 
Safety Index ร้อยละ 
40 
3. ER คุณภาพ  
  - จ านวนโรงพยาบาล
ระดับ M1, S, A มี TEA 
unit ที่ได้มาตรฐาน  
ร้อยละ 40 

1. ระบบข้อมูล 
 - จ านวน รพ. F2 ขึ้น
ไป ส่งข้อมูลแฟ้ม 
Accident ร้อยละ 60 
2. การจัดการสาธารณ
ภัยในสถานพยาบาล 
 - จ านวนโรงพยาบาล
ตั้งแต่ F2 ขึ้นไปที่
ประเมิน Hospital 
Safety Index ร้อยละ 
60 
 - จ านวนของ
โรงพยาบาลตั้งแต่ F2 
ขึ้นไปผ่านเกณฑ์ ECS 
คุณภาพ ร้อยละ 70 
3. ER คุณภาพ  
 - จ านวนโรงพยาบาล
ระดับ M1, S, A มี TEA 
unit ที่ได้มาตรฐาน  
ร้อยละ 60 

1. ระบบข้อมูล 
 - จ านวน รพ. F2   
ขึ้นไป ส่งข้อมูลแฟ้ม 
Accident ร้อยละ 80  
2. การจัดการสาธารณ
ภัยในสถานพยาบาล 
 - จ านวนโรงพยาบาล
ตั้งแต่ F2 ขึ้นไปที่
ประเมิน Hospital 
Safety Index ร้อยละ 
80 
3. ER คุณภาพ  
 - จ านวนโรงพยาบาล
ระดับ M1, S, A มี TEA 
unit ที่ได้มาตรฐาน  
ร้อยละ 80 

 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ตัวช้ีวัด น้ าหนัก หน่วย
วัด 

เกณฑ์การให้คะแนน 
1 2 3 4 5 

อัตราการเสียชีวิตผู้ป่วยเจ็บป่วยฉุกเฉิน
วิกฤต (Level 1 และ Level 2) 
ภายใน 24 ชั่วโมง 

1 อัตรา 32 27 22 17 12 
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แนวทางการประเมินผล : 
 

วิธีการประเมินผล 
 

หลักฐานประกอบการ
ประเมิน 

ประเมินระดับ 
อ าเภอ ต าบล รพ.สต. 

อัตราการเสียชีวิตผู้ป่วยเจ็บป่วย
ฉุกเฉินวิกฤต ภายใน 24 ชั่วโมง  

เอกสารแสดงผลตัวชี้วัด 
- ข้อมูล Triage ผู้ป่วย 
- คู่มือ ER คุณภาพ 
- ผลการประเมิน ECS 
- รายงานการรักษาผู้ป่วย
วิกฤต Level 1, 2 
- ข้อมูลการเสียชีวิตของ
ผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน Level 
1, 2 

   

 
โรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไปมีคณะกรรมการพัฒนาระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉินของโรงพยาบาลและ TEA 
Unit ในโรงพยาบาลระดับ M1, S, A ขึ้นไป เพ่ือท าหน้าที่ 
 1.1 จัดท าสถิติบริการห้องฉุกเฉินแยกตามระดับการคัดแยก 
 1.2 รวบรวมข้อมูลการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉินที่ Admit จากห้องฉุกเฉินภายใน 24 ชั่วโมง 
 1.3 วิเคราะห์โรคและสาเหตุการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน 
 1.4 Audit เพ่ือค้นหาโอกาสการพัฒนา และจัดท าข้อเสนอแนะ 
 1.5 วางแผนการพัฒนาโดยจัดล าดับความส าคัญ 
 1.6 น าแผนไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  
 1.7 ติดตามและประเมินผลทุก 1-3 เดือน 
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รายละเอียดตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 256๒ 
 

แผนงานตามยุทธศาสตร์ที่ 2 : บริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
ตัวช้ีวัดที ่๑๑ : ร้อยละของผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดทีบ่ าบัดครบตามเกณฑ์หยุดเสพต่อเนื่องและคงอยู่ในระบบ
การบ าบัดครบ ๑ ปี        
 ตัวชี้วัดที่ ๑๑.๑ : ร้อยละของผู้ติดยาเสพติดที่บ าบัดครบตามเกณฑ์ท่ีก าหนดและได้รับการติดตามดูแล
ต่อเนื่อง ๑ ปี (Retention Rate ๑ Year)  
 ตัวชี้วัดที่ ๑๑.๒ : ร้อยละของผู้ใช้และผู้เสพยาเสพติดที่บ าบัดครบตามเกณฑ์ก าหนดของแต่ละระบบหยุด
เสพต่อเนื่อง ๓ เดือนหลังจ าหน่าย (๓ month remission rate) 
น้ าหนัก : 5 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นางเอมอร สุทธิสา   โทร. ๐๙๔ ๖๒๕ ๙๔๕๑ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :     นางอาภรณ์ ภูม ี            โทร. ๐๘๘ ๓๑๓ ๘๑๑๙ 
 

ตัวช้ีวัด 
หน่วย
วัด 

น้ าหนัก 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 
ร้อยละของผู้ติดยาเสพติดที่บ าบัดครบตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดและได้รับการติดตามดูแล
ต่อเนื่อง ๑ ปี (Retention Rate ๑ Year) 

ร้อยละ 3 ๑๖ ๑๘ ๒๐ ๒๒ ๒๔ 

ร้อยละของผู้ใช้และผู้เสพยาเสพติดที่บ าบัด
ครบตามเกณฑ์ก าหนดของแต่ละระบบหยุด
เสพต่อเนื่อง ๓ เดือนหลังจ าหน่าย  
(๓ month remission rate) 

ร้อยละ 2 ๓๒ ๓๔ ๓๖ ๓๘ ๔๐ 
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ตัวช้ีวัดที่ ๑๑.๑ : ร้อยละของผู้ติดยาเสพติดที่บ าบัดครบตามเกณฑ์ท่ีก าหนดและได้รับการติดตามดูแลต่อเนื่อง 
๑  ปี (Retention Rate ๑ Year)  
เป้าหมาย : ร้อยละ ๒๐ 
น้ าหนัก : 3 
ค าอธิบาย :  
 ผู้ติดยาเสพติด หมายถึง ผู้ป่วยยาเสพติดทุกระบบ ที่เข้ารับการบ าบัดรักษาและมีคะแนนประเมินตาม
แบบคัดกรอง บคก.กสธ.V๒ จ าแนกเป็นผู้ติด (Dependence) ยาเสพติด คะแนน ๒๗ ขึ้นไป (แบบประเมิน V๒ 
ตามท่ีแนบมาด้วย) 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย : ผูต้ิดยาเสพติดที่เข้ารับการบ าบัดรักษาในระบบสมัครใจบ าบัด บังคับบ าบัด และ
ต้องโทษบ าบัด  
สูตรการค านวณ : (A/B) x ๑๐๐ 
 A : จ านวนผู้ติดยาเสพติดที่ได้รับการบ าบัดรักษาและติดตามดูแลต่อเนื่องเป็นระยะเวลา ๑ ปี หลัง
จ าหน่ายจากหน่วยบริการ 
 B : จ านวนผู้ติดยาเสพติดที่รับการบ าบัดรักษาและได้รับการจ าหน่ายทั้งหมดในปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๑ จากหน่วยบริการ   
 
เกณฑ์การให้คะแนน : ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี ้
 

ตัวช้ีวัด 
หน่วย
วัด 

น้ าหนัก 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 
ร้อยละของผู้ติดยาเสพติดที่บ าบัดครบตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดและได้รับการติดตามดูแล
ต่อเนื่อง ๑ ปี (Retention Rate ๑ Year) 

ร้อยละ 3 ๑๖ ๑๘ ๒๐ ๒๒ ๒๔ 

เหตุผล : เพ่ือให้การด าเนินการบ าบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติดมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลตามเป้าหมายที่
ก าหนด 
 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :   
 

รายการ หน่วยวัด 
 

ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕6๑ 

ร้อยละของผู้ติดยาเสพติดที่บ าบัดครบตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนดและได้รับการติดตามดูแลต่อเนื่อง ๑ ปี  
(Retention Rate ๑ Year)  

ร้อยละ ๓๒ ๓๘ ๓๖ 

*******หมายเหต ุ: วิธีค านวณ น ามาประเมินเฉพาะผู้ติดยาเสพติดที่บ าบัดครบและติดตามได้ 
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แนวทางการประเมินผล : 
 

วิธีการประเมินผล 
 

หลักฐานประกอบการประเมิน ประเมินระดับ 
อ าเภอ 

มีการลงบันทึกข้อมูลระบบบ าบัดจ าหน่ายและติดตาม
ครบตามจ านวนผู้รับการบ าบัดและบ าบัดครบตาม
เกณฑ์ ตามรายงาน บสต. บันทึกการติดตามอย่างน้อย 
๑ ครั้งในรอบ ๓ เดือนแรก และบันทึกในรอบ ๖ เดือน 
๑๒ เดือน ครบ อย่างน้อย ๔ ครั้งใน ๑ ปี 

ดูการบันทึกข้อมูลผลการบ าบัด 
จ าหน่าย และติดตามในรายงาน 
บสต. 
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ตัวช้ีวัดที ่๑๑.๒ : ร้อยละของผู้ใช้และผู้เสพยาเสพติดที่บ าบัดครบตามเกณฑ์ก าหนดของแต่ละระบบหยุดเสพ
ต่อเนื่อง ๓ เดือนหลังจ าหน่าย (๓ month remission rate) 
เป้าหมาย : ร้อยละ ๔๐ 
น้ าหนัก : ๒ 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นางเอมอร  สุทธิสา  โทร. ๐๙๔ ๖๒๕ ๙๔๕๑ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :       นางอาภรณ์  ภูมี           โทร. ๐๘๘ ๓๑๓ ๘๑๑๙ 
ค าอธิบาย :  
 ผู้ใช้ ผู้เสพยาเสพติด หมายถึง ผู้ป่วยยาเสพติดทุกระบบที่เข้ารับการบ าบัดรักษา และมีคะแนนประเมิน
ตามแบบคัดกรอง บคก.กสธ. V๒ ที่ได้รับการวินิจฉัยเป็นผู้ใช้ (User) คะแนน ๒-๓ และผู้เสพ (Abuse)  
คะแนน ๔-๒๖    
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย : ผู้ใช้/ผู้เสพยาเสพติดที่เข้ารับการบ าบัดรักษาครบตามเกณฑ์ก าหนด ได้รับการ
ติดตาม (พบตัว) และหยุดเสพต่อเนื่อง ๓ เดือนแรกหลังบ าบัดครบเกณฑ์ ในระบบสมัครใจบ าบัด บังคับบ าบัด 
และต้องโทษบ าบัด 
  
สูตรการค านวณ : (A/B) x ๑๐๐ 
     A : จ านวนผู้ใช้/ผู้เสพยาเสพติดที่เข้ารับการบ าบัดครบตามเกณฑ์และหยุดเสพต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 
๓ เดือน หลังจากบ าบัดครบตามก าหนด และติดตามแล้วพบตัว 
    B : จ านวนผู้ใช้/ผู้เสพยาเสพติดที่เข้ารับการบ าบัดรักษาและได้รับการจ าหน่ายทั้งหมด ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จากหน่วยบริการ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 2 ต่อ 1 คะแนนโดยก าหนดเกณฑก์ารให้คะแนน ดังนี ้
 

ตัวช้ีวัด 
หน่วย
วัด 

น้ าหนัก 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 
ร้อยละของผู้ใช้และผู้เสพยาเสพติดที่บ าบัด
ครบตามเกณฑ์ก าหนดของแต่ละระบบหยุด
เสพต่อเนื่อง ๓ เดือนหลังจ าหน่าย  
(๓ month remission rate) 

ร้อยละ 2 ๓๒ ๓๔ ๓๖ ๓๘ ๔๐ 

 
เหตุผล : เพ่ือให้การด าเนินการบ าบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติดมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลตามเป้าหมายที่
ก าหนด 
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รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :   

***หมายเหต ุวิธีค านวณ น ามาประเมินเฉพาะผู้ติดยาเสพติดที่บ าบัดครบและติดตามได้ 

แนวทางการประเมินผล : 
 

วิธีการประเมินผล 
 

หลักฐานประกอบการประเมิน ประเมินระดับ 
อ าเภอ 

มีการลงบันทึกข้อมูลระบบบ าบัดและ
จ าหน่ายและติดตามครบตามจ านวนผู้รับ
การบ าบัดและบ าบัดครบตามเกณฑ์ ตาม
รายงาน บสต. บันทึกการติดตามอย่างน้อย 
๑ ครั้งในรอบ ๓ เดือนแรก  

ดูการบันทึกข้อมูลผลการบ าบัด จ าหน่าย 
และติดตาม ในรายงาน บสต. 

 

 

 

รายการ หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕6๑ 

ร้อยละของผู้ใช้และผู้เสพยาเสพติดที่บ าบัดครบ
ตามเกณฑ์ก าหนดของแต่ละระบบหยุดเสพ
ต่อเนื่อง ๓ เดือนหลังจ าหน่าย (๓ month 
remission rate) 

ร้อยละ ๔๑.๕๐ ๔๘.๖๑ ๔๒.๘๙ 



แบบคัดกรองและส่งต่อผู้ปว่ยที่ใช้ยาและสารเสพติดเพือ่รับการบาํบดัรักษา  กระทรวงสาธารณสุข (บคก.กสธ.) V.2   
ชื่อ-สกุล............................................................... อายุ            ปี       เลขประจําตัวประชาชน        
                           
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที.่............................ซอย/ถนน......................หมู่บ้าน/ชุมชน..................................ตําบล/แขวง........................................... 
อําเภอ/เขต...............................................................จังหวดั...................................................รหัสไปรษณยี.์..................................................... 
ภูมิลําเนาเดิม (จังหวดั) ...................................................................อาชีพ......................................................................................................... 
ยาและสารเสพติดหลักที่ใช้ใน 3 เดือนที่ผ่านมา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) วันที่คัดกรอง............................ สถานที่คัดกรอง........................... 
  ยาบ้า   ไอซ์   ยาอี   กัญชา   กระทอ่ม   สารระเหย   เฮโรอีน   ฝ่ิน    อื่นๆ (ระบ)ุ.............................................. 

 

 
ยาและสารเสพติดหลักท่ีใช้และคัดกรองครั้งนี้ คือ..................................... 
 
                                 ในช่วง 3 เดือนท่ีผ่านมา 

ไม่เคย เพียง 
1–2 ครั้ง 

เดือนละ 
1–3 ครั้ง 

สัปดาห์ละ 
1–4 ครั้ง 

เกือบทุกวัน 
(สัปดาห์ละ 5–7 วัน) 

1. คุณใช้.......................บ่อยเพียงใด 0 2 3 4 6
2. คุณมีความต้องการ หรือมีความรู้สึกอยากใช้.......................จนทน

ไม่ได้บ่อยเพียงใด 
0 3 4 5 6

3. การใช้........................ทําให้คณุเกิดปัญหาสขุภาพ ครอบครัว 
สังคมกฎหมาย หรือการเงินบ่อยเพียงใด 

0 4 5 6 7

4. การใช้....................... ทําให้คณุไม่สามารถรบัผิดชอบหรือ       
ทํากิจกรรมทีคุ่ณเคยทําตามปกติได้บ่อยเพียงใด 

0 5 6 7 8 

 

ในช่วงเวลาท่ีผ่านมา ไม่เคย เคยแต่ก่อน 3 เดือน 
ท่ีผ่านมา 

เคยในช่วง 3 เดือน
ท่ีผ่านมา

5. ญาติ เพ่ือน หรือคนที่รู้จักเคยว่ากล่าวตักเตือน วิพากษ์วิจารณ์ 
จับผิด หรือแสดงท่าทีสงสัยว่าคุณเก่ียวข้องกับ 

    การใช้..............................หรือไม่

0 3 6

6. คุณเคยลด หรือหยุดใช้.........................แต่ไม่ประสบผลสําเร็จ หรือไม่ 0 3 6
รวมคะแนน .......... 

 

ระดับคะแนน ระดับผลกระทบจากการใช ้ คัดกรองโรคร่วมหรือโรคอื่น ๆ ที่สําคัญ 

2-3 ต่ํา* 
 การคัดกรองโรคที่ต้องรับยาตอ่เนื่อง เช่น ลมชัก เบาหวาน หวัใจ 

ความดัน  
 การคัดกรองโรคติดต่อในระยะติดต่อ เช่น วัณโรค สุกใส งูสวดั   
 การคัดกรองการเจ็บป่วยทางจิตใจ 

   -โรคซึมเศร้า (2Q, 9Q)   -ความเส่ียงการฆ่าตัวตาย (8Q)   
   -โรคจิต (แบบคัดกรองโรคจติ) 

 การคัดกรองความเส่ียงการเกิดภาวะถอนพิษยารุนแรง  
          -ใช้ยาเสพติดประเภทเฮโรอีนในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา 
          -ดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจําในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา 
         -ใช้ยานอนหลับเป็นประจําในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา

4-26 ปานกลาง** 

27+ สูง*** 

คุณเคยใช้สารเสพติดชนิดฉีดหรือไม่
 ไม่เคย            เคย ข้อแนะนํา 

ถ้าเคย, ภายใน 3 เดือนที่ผ่านมา คุณใช้บ่อยเพยีงใด  ให้การบําบัดแบบส้ัน (Brief Intervention) 
 ให้บรกิารลดอันตรายจากการใช้ยา 10 ชุดบรกิาร 
 ประเมินเพิ่มเตมิ วางแผนและ ให้การบําบัดรักษาแบบเข้มข้น

รายบุคคล

 1 ครั้งต่อสัปดาห์ หรอืน้อยกว่า 3 วันติดต่อกัน  
 มากกว่า 1 ครั้งต่อสัปดาห์ หรือมากกว่า 3 วันติดต่อกัน 

 

หมายเหตุ    *อนุมานว่าเป็นผู้ใช้     **อนุมานว่าเป็นผู้เสพ     ***อนุมานวา่เป็นผู้ติด          
          ลงชื่อ...................................................................ผู้สัมภาษณ์ 
                                                                                                                        (.......................................................................................) 

             



แบบคัดกรองและส่งต่อผู้ปว่ยที่ใช้ยาและสารเสพติดเพือ่รับการบาํบดัรักษา  กระทรวงสาธารณสุข (บคก.กสธ.) V.2   
สิ่งทีค่วรคํานึงถึงกอ่นการทําการคัดกรอง  
เพื่อให้ผู้ใช้ยาและสารเสพติดเกิดความไว้วางใจและได้คําตอบที่เป็นจริง ผู้ทําการคัดกรองควรปฏิบัติดังนี ้

 สร้างสัมพันธภาพกับผู้ถกูสัมภาษณ์กอ่น โดยการชวนพูดคุยเรือ่งทัว่ ๆ ไป ส้ันๆ แสดงท่าทีที่จริงใจ เป็นมิตร 
 มีทัศนคติเชิงบวกกับผู้ใชย้าและสารเสพติด   ไม่ตัดสินถูกผิดในคําตอบที่ไม่เหน็ด้วย 
 แสดงท่าทใีห้เหน็ว่ากําลังตัง้ใจฟังในส่ิงที่เขาพดู 
 ไวต่ออารมณ์ ความรู้สึกของผู้ถกูสัมภาษณ์และแสดงความเห็นอก เห็นใจ 
 แจ้งให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ทราบว่าขอ้มูลที่ให้นี้ไม่มผีลกระทบใด ๆ ต่อผู้ถูกสัมภาษณ์ และจะเก็บรักษาเป็นความลับ 

 แนวทางการช่วยเหลือในกลุ่มตา่ง ๆ 

กลุ่มผู้ป่วย แนวทางการชว่ยเหลือ 
ผู้ใช ้

 
 การให้ความรู้และส่งเสริมสุขภาพ (Health Education & Promotion) 
 การให้คําแนะนําแบบส้ัน (Brief Advice : BA) และหรอื การบําบัดแบบส้ัน (Brief Intervention : BI) 

จํานวน 1 - 2 ครั้ง เป็นเวลา 2 สัปดาห์ 
 การช่วยเหลือของครอบครัว โรงเรยีน และชุมชน 
 การบําบัดโรครว่มทางจิตเวช (ถ้าม)ี 

              หมายเหตุ : กลุ่มผู้ใช้ไม่ต้องบันทกึข้อมูลในระบบข้อมูล บสต. 
ผู้เสพ  ค่ายปรับเปล่ียนพฤตกิรรม 9 วัน/วัดเป็นศูนย์สงเคราะห์/มัสยิดเป็นศูนย์สงเคราะห์ (1 เดือน) 

 การบําบัดแบบเสริมสร้างแรงจูงใจ (Motivational Interviewing :MI) (Motivational Enchantment 
Therapy :MET) 1 – 2 เดือน  

 การบําบัดความคิดและพฤติกรรม (Cognitive Behavioral Therapy : CBT)  1-2 เดือน 
 จิตสังคมบําบัด ได้แก่ Modified MATRIX, จิตสังคมบําบัดในโรงเรียน, จิตสังคมบาํบัดในรพ.สต., คลินิกใกล้ใจ

ในชุมชน (1-2 เดือน) 
 + การรักษาด้วยยา (Medication)  
 การรักษาโรครว่มทางจิตเวช (ถ้าม)ี

ผู้ติด  การบําบัดแบบผู้ป่วยนอก จติสังคมบําบัด เช่น Modified Matrix, MATRIX Program (4 เดือน),       
การบําบัดความคิดและพฤติกรรม (CBT) 2-4 เดือน, การบําบดัแบบเสริมสร้างแรงจูงใจ (MET) 2-4 เดือน, 
ครอบครัวบําบดั 2-4 เดือน, จติบําบัดแนวซาเทียร์ (Satir Model) 2-4 เดือน 

 การบําบดัแบบผู้ป่วยใน ได้แก่ การบําบัดฟื้นฟรููปแบบชุมชนบําบัด (Therapeutic Community : TC), 
การบําบัดฟื้นฟสูมรรถภาพแบบเข้มข้นทางสายใหม่ (FAST Model) 4 เดือน -1 ปี 

 + การรักษาด้วยยา (Medication)   
 การรักษาโรครว่มทางจิตเวช (ถ้าม)ี

 
แนวปฏิบัติการให้บริการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด (Harm Reduction) สําหรับผู้ใช้หรือเคยใช้ยาเสพติดชนิดฉีด  
(10 ชุดบริการ) 

-การให้ความรู้และการฝึกทกัษะการป้องกันการติดเชือ้เอชไอวแีละยาเสพติด  -การตรวจและรกัษาโรคตดิต่อทางเพศสัมพันธ ์
-การบําบัดรักษายาเสพติดโดยใช้สารทดแทนระยะยาว (MMT)                  -การป้องกัน วนิิจฉัยและรักษาวัณโรค 
-การให้บรกิารรกัษาด้านจิตเวชและการให้คําปรึกษาเกีย่วกับยาเสพติด         -การแจกถงุยางอนามัย            
-การให้คําปรกึษาและตรวจการติดเชือ้เอชไอวโีดยสมัครใจ                       -การสนับสนุนให้ใช้เข็มและอปุกรณ์ฉีดที่สะอาด 

     -การบําบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ และการป้องกันการเสพติดซ้ํา           -กิจกรรมกลุ่มเพื่อนช่วยเพือ่น                      
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รายละเอียดตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2561 
 

แผนงานตามยุทธศาสตร์ที่ 4 : บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 
ตัวช้ีวัดที่ 12 : ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานการเงินการคลัง 
 ตัวช้ีวัดที่ 12.1 : ร้อยละคะแนนผลส าเร็จในการด าเนินงานการเงินการคลัง 
 ตัวช้ีวัดที่ 12.2 : ร้อยละของคุณภาพระบบบัญชีหน่วยบริการผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดตามแบบประเมิน
ระบบบัญชีทั้งหมด 
น้ าหนัก : 4 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นางโศภิตา จิตรวิกรานต์   โทร.  084-5174358 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :    นางธัญณิชา โตหนองหว้า   โทร.  081-2614714 
       นางประคอง โสมาบุตร     โทร. ๐๔๓ - ๗๗๗๙๗๑ ต่อ ๒๐๔ 
 

ตัวช้ีวัด น้ าหนัก หน่วย
วัด 

เกณฑ์การให้คะแนน 
1 2 3 4 5 

12.1 ร้อยละคะแนนผลส าเร็จในการ
ด าเนินงานการเงินการคลัง 

3 ร้อยละ
คะแนน 

70 75 80 85 90 

12.2 ร้อยละของคุณภาพระบบบัญชี
หน่วยบริการผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดตามแบบ
ประเมินระบบบัญชีทั้งหมด 

1 ร้อยละ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ 
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ตัวช้ีวัดที่ 12.1 : ร้อยละคะแนนผลส าเร็จในการด าเนินงานการเงินการคลัง 
เป้าหมาย : ร้อยละ 80 
น้ าหนัก : 3 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นางโศภิตา จิตรวิกรานต์   โทร.  084-5174358 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :   นางธัญณิชา โตหนองหว้า   โทร.  081-2614714 
ค าอธิบาย : 
 หน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน หมายถึง หน่วยบริการ สังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ที่มีปัญหาทางด้านการเงินโดยมีรายได้น้อยกว่าค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ท าให้ขาดสภาพคล่อง
หรือมีสถานะการเงินอยู่ในระดับวิกฤติ ก าหนดเป็นเกณฑ์วัดเป็น 7 ระดับ ประกอบด้วยดัชนีทางการเงิน 3 
กลุ่ม ได้แก่ 
  1) กลุ่มแสดงความคล่องตามสภาพสินทรัพย์ ประกอบด้วย อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current 
Ratio), อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว (Quick Ratio) และ อัตราส่วนเงินสด (Cash ratio) 
  2) กลุ่มแสดงความม่ันคงทางการเงิน ประกอบด้วย ทุนหมุนเวียนสุทธิ (Net Working Capital : 
NWC) และ รายได้สูง(ต่ า)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ (Net Income or EBITDA) 
  3) กลุ่มแสดงระยะเวลาเข้าสู่ปัญหาทางการเงิน เป็นการคาดการณ์ระยะเวลาทุนหมุนเวียนสุทธิจะ
หมดภายในระยะเวลาน้อยกว่า 3 เดือน หรือ จะหมดภายในระยะเวลาน้อยกว่า 6 เดือน 
ระดับคะแนนที่แสดงถึงการขาดสภาพคล่องหรือวิกฤติสูงสุดคือระดับ 7 โดยเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 
ดังน้ี 
   1) Current Ratio < 1.5 = 1 คะแนน 
   2) Quick Ratio < 1.0 = 1 คะแนน 
   3) Cash Ratio < 0.8 = 1 คะแนน 
   4) ทุนหมุนเวียนสุทธิติดลบ = 1 คะแนน 
   5) ผลประกอบการขาดทุน = 1 คะแนน 
   6) ระยะเวลาทุนหมุนเวียนสุทธิเพียงพอใช้จ่าย < ๓ เดือน = ๒ คะแนน 
   7) ระยะเวลาทุนหมุนเวียนสุทธิเพียงพอใช้จ่าย < ๖ เดือน = ๑ คะแนน 
  หน่วยบริการที่มีค่าดัชนีน้อยกว่ามาตรฐาน แสดงถึงการเข้าสู่สถานะความเส่ียงทางการเงินและต้อง
เฝ้าระวัง ซึ่งจะมีการประเมินทุกไตรมาส 
  นอกจากน้ีในการพัฒนาประสิทธิภาพด้านการเงินการคลังหน่วยบริการยังต้องให้ความส าคัญในการ
วางแผนการใช้เงิน (Planfin) การควบคุมก ากับการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผน การควบคุมค่าใช้จ่าย/ต้นทุน
ให้เป็นไปตามค่ากลางของกลุ่มโรงพยาบาลในระดับเดียวกัน การบริหารจัดการภายใน ค้นหามาตรการเพิ่ม
รายได้ และเรียกเก็บชดเชยให้ครบถ้วน ทันเวลา ตลอดจนจัดระบบบริการผู้ป่วยในให้มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลมากที่สุด อันจะน าไปสู่สถานะด้านการเงินการคลังที่ดี  ซึ่งการประเมินผลในตัวช้ีวัดน้ีปรับมาจาก
การประเมินของเขตสุขภาพที ่7 เพื่อให้มีความสอดคล้องกับนโยบาย รวมทั้งได้น าประเด็นที่เป็นโอกาสพัฒนา
ของหน่วยบริการในจังหวัดมหาสารคามมาเป็นเกณฑ์ในการก ากับการท างานด้วย 
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หลักเกณฑ์การประเมิน : กรอบในการประเมินมี 4 ด้าน ได้แก่ 
 1. นโยบายของผู้บริหาร/แผนพัฒนา/นวัตกรรม (20 คะแนน) 
 2. การจัดเก็บรายได้ (20 คะแนน) 
 3. ผลการด าเนินงาน (40 คะแนน) 
 4. ผลลัพธ์จากการด าเนินงาน (20 คะแนน)  
 การประเมินจะใช้ข้อมูลไตรมาส 4/61 - ไตรมาส 3/62 ที่เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์จากพื้นที่ และ
จากเว็ปไซด์ของกองเศรษฐกิจและประกันสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 
คะแนนที่ได้ : คะแนนเต็ม 100 คะแนน  
  
เกณฑ์การให้คะแนน : 
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 5 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังน้ี 

ตัวช้ีวัด น้ าหนัก หน่วย
วัด 

เกณฑ์การให้คะแนน 
1 2 3 4 5 

ร้อยละคะแนนผลส าเร็จในการด าเนินงาน
การเงินการคลัง 

3 ร้อยละ
คะแนน 

70 75 80 85 90 

 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :   

หมายเหตุ : ตัวช้ีวัดการด าเนินงานด้านการบริหารการเงินการคลังของหน่วยบริการในแต่ละปีมีความแตกต่าง
กัน ความหมายของผลการประเมินในแต่ละปีจึงมีความแตกต่างกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ  พ.ศ. 
๒๕๕9 ๒๕60 ๒๕61 

ประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังของ
หน่วยบริการ 

ระดับ 4.36 4.80 4.32 
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แนวทางการประเมินผล : 
ส่วนที่ 1 นโยบายของผู้บริหาร/แผนพัฒนา/นวัตกรรม (20 คะแนน) 
 
กรอบการ
ประเมิน 

รายละเอียดการประเมิน แหล่งข้อมูล คะแนน 

1. นโยบาย
ของ
ผู้บริหาร/
แผนพัฒนา/
นวัตกรรม 

หน่วยบริการมีนโยบาย/แผนพัฒนา/
นวัตกรรมที่ชัดเจน เช่น แผนพัฒนา
เพื่อเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย สร้าง
นวัตกรรมใหม่ มีการก ากับ ติดตามและ
รายงานต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 
(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
พ.ศ.2542 นวัตกรรม, นวัตกรรม 
หรือนวตกรรม หมายถึง วิธีการปฏิบัติ
ใหม่ๆ ที่แปลกไปจากเดิม โดยอาจจะ
ได้มาจากการคิดค้นพบวิธีการใหม่ๆ 
ขึ้นมา หรือการปรุงแต่งของเก่าให้
ใหม ่และเหมาะสม และส่ิงทั้งหลาย
เหล่าน้ีได้รับการทดลองพัฒนาจนเป็น
ที่เช่ือถือได้แล้วว่าได้ผลดีในทาง
ปฏิบัติ ท าให้ระบบก้าวไปสู่จุดหมาย
ปลายทางได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้น 
เช่น เป็นนวัตกรรมทางการศึกษาหรือ
ให้ยึดหลัก 3 ประการ คือ 
     - ส่ิงน้ันควรเป็นส่ิงที่ค้นพบ หรือ
ประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่ หรือการปรับปรุง
แต่งของเก่าให้ใหม่เหมาะสมกับกาลสมัย
มาใช้ในวงการศึกษา เพื่อให้ระบบ
การศึกษาก้าวหน้าไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
     - ได้ผ่านการทดลอง การปรับปรุง
พัฒนา จนเป็นที่ยอมรับกับอย่าง
แพร่หลาย 
     - ได้มีการน ามาปฏิบัติจริงใน
วงการน้ัน) 

1. แผนการด าเนินงานที่
ระบุกิจกรรม เป้าหมายที่
ชัดเจนทั้งด้านเพิ่มรายได้/
ลดรายจ่าย เป็นราย
กิจกรรม (6 คะแนน) 
2. รายงานการประชุม
คณะกรรมการ CFO  
อย่างน้อยไตรมาสละ 1 
ครั้ง (ไตรมาสละ 8 
คะแนน) (เน้ือหาต้อง
ประกอบด้วยสถานการณ์
การเงิน/ประเด็นที่เป็น
ปัญหา/แนวทางการ
แก้ไข/รายงานผลการ
แก้ปัญหาที่มีการติดตาม
ในไตรมาสถัดๆไป เป็น
ระยะ 
3. มีการใช้นวัตกรรมใน
การด าเนินงาน (มีการ
ระบุกิจกรรม/เป้าหมาย/
รายงานผลงานที่ชัดเจน) 
(6 คะแนน) เช่น 
โปรแกรม RCM เป็นต้น 
 
ข้อมูลตั้งแต่ไตรมาส 
4/61 - ไตรมาส 3/62)  

คะแนนเต็ม 20 คะแนน 
ข้อ 1 ให้คะแนนตาม
ประเด็นย่อยที่ระบุไว้ด้าน
ละ (รายได้/จ่าย) 3 
คะแนน รวม 6 คะแนน 
(ไตรมาส 4 /61, 2-3/62 
ให้คะแนนเต็มทุกรพ./ 
ไตรมาส 1/62 คะแนน
ตามผลงานจริง)  
ข้อ 2 ให้คะแนนตาม
เน้ือหา 4 ประเด็นๆละ 2 
คะแนน (รวม 8 คะแนน/
ถ้าไม่มีรายงานการประชุม 
= 0 คะแนน 
(ไตรมาส 4/61-3/62) 
ข้อ 3 ให้คะแนนตามที่ระบุ
ประเด็นๆละ 2 คะแนน/มี
ประเด็นแต่ไม่สมบูรณ์
ครบถ้วน 1 คะแนน/ไม่มี
กิจกรรม 0 คะแนน 
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ส่วนที่ 2  การจัดเก็บรายได้ 20 คะแนน 
วิธีการประเมินผล 

 
หลักฐานประกอบการประเมิน ประเมินระดับ 

อ าเภอ ต าบล รพ.สต. 
1. หน่วยงานมีศูนย์จัดเก็บรายได้/
ค าส่ัง/มีผัง (Flow chat)/แนวทางใน
การบริหารจัดการลูกหน้ี (ค่ารักษา) 
ที่ชัดเจน (20 คะแนน) 
     - มีทั้งศูนย์จัดเก็บรายได้และ
แนวทางการจัดเก็บรายได้ชัดเจน 
- ตรวจสอบผังหรือแผนภูมทิี่ชัดเจน
เป็นลายลักษณ์อักษรครบทุกสิทธิ 
(ขรก.กรมบัญชีกลาง, บัตรทอง, 
ประกันสังคม, พรบ., ต่างด้าว, 
อปท.)  
 

1. หน่วยงานมีศูนย์จัดเก็บรายได้  
(2 คะแนน)/ค าส่ัง (2 คะแนน)/แนว
ทางการจัดเก็บรายได้ชัดเจน (2 คะแนน) 
รวม 6 คะแนน 
     - มีครบถ้วน ข้อละ 2 คะแนน  
     - มีไม่ครบถ้วน 1 คะแนน 
     - ไม่มี 0 คะแนน   
2. ผัง/แผนแผนภูมิที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์
อักษรครบทุกสิทธิ (ขรก.กรมบัญชีกลาง, 
บัตรทอง, ประกันสังคม, พรบ., ต่างด้าว, 
อปท.) 7 สิทธิละ 2 คะแนน/ไม่มีแต่ละ 
สิทธิ = 0 คะแนน รวม 14 คะแนน 
ตั้งแต่ไตรมาส 4/61-3/62 

   

ส่วนที่ 3  ผลผลิตจากการด าเนินงาน 40 คะแนน 
กรอบการ
ประเมิน 

รายละเอียดการประเมิน แหล่งข้อมูล คะแนน 

3. ผลผลิต
จากการ
ด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 การบริหารและควบคุม
แผนการเงิน (Planfin)  
     3.1.1 ผลต่างหมวดรายได้
รวม ± ไม่เกิน ร้อยละ 5  
     3.1.2 ผลต่างค่าใช้จ่ายรวม 
± ไม่เกิน ร้อยละ 5 

https://dhes.moph.go.
th/pcs/ ณ ไตรมาส 4/61 
- 3/62 

คะแนนเต็ม 2 คะแนน 
ผ่านเกณฑ์ 2 ข้อ = 2 คะแนน 
ผ่านเกณฑ์ 1 ข้อ = 1 คะแนน 
ผ่านเกณฑ์ 0 ข้อ = 0 คะแนน 

3.2 ผลต่างรายได้และค่าใช้จ่าย 
(EBIDA) เป็นบวก 

https://hfo62.cfo.in.th 
ณ ไตรมาส 4/61-3/62 

คะแนนเต็ม 1 คะแนน 
ผ่านเกณฑ์ = 1 คะแนน 

  ไม่ผ่านเกณฑ์ = 0 คะแนน 
3.3 ก าไรสุทธิ (มีค่าเส่ือมฯ) 
(NI+Depreciation) เพิ่มข้ึน  
เมื่อเปรียบเทียบข้อมูล 
 

https://hfo62.cfo.in.th 
ไตรมาส 4/61 กับ  
ไตรมาส 4/60 
ไตรมาส 1/62 กับ  
ไตรมาส 1/61 
ไตรมาส 2/62 กับ  
ไตรมาส 2/61 

คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
- เพิ่มข้ึนร้อยละ 10 ขึ้นไป  
= 5 คะแนน 
- เพิ่มข้ึนน้อยกว่า ร้อยละ 10  
ให้คะแนนตามสัดส่วนการเพิ่ม
จริง 
- ไม่เพิ่มเลย = 0 คะแนน 
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กรอบการ
ประเมิน 

รายละเอียดการประเมิน แหล่งข้อมูล คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4 ทุนส ารองสุทธิ (NWC) 
เพิ่มข้ึน  
 

https://hfo62.cfo.in.th 
เมื่อเปรียบเทียบข้อมูล 
ไตรมาส 4/61 กับ  
ไตรมาส 4/60 
ไตรมาส 1/62 กับ  
ไตรมาส 1/61 
ไตรมาส 2/62 กับ  
ไตรมาส 2/61 

คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
- เพิ่มข้ึนร้อยละ 10 ขึ้นไป  
= 5 คะแนน 
- เพิ่มข้ึนน้อยกว่า ร้อยละ 10  
ให้คะแนนตามสัดส่วนการเพิ่ม
จริง 
- ไม่เพิ่มเลย = 0 คะแนน 

3.5 เปรียบเทียบข้อมูลต้นทุน  
กับกลุ่มโรงพยาบาลขนาด
เดียวกัน (ไม่เกินค่ากลางกลุ่ม
โรงพยาบาล) 
     3.5.1 P14 ต้นทุนยา 
     3.5.2 P15 ต้นทุน
เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุ
การแพทย์ 
      3.5.3 P151 ต้นทุนวัสดุ
ทันตกรรม 
      3.5.4 P16 ต้นทุนวัสดุ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
      3.5.5 P23 วัสดุใช้ไป 
 

https://dhes.moph.go.
th/hgr/ เปรียบเทียบ
ข้อมูล 
ไตรมาส 4/61 กับ  
ไตรมาส 4/60 
ไตรมาส 1/62 กับ  
ไตรมาส 1/61 
ไตรมาส 2/62 กับ  
ไตรมาส 2/61 
 

คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
ผ่านเกณฑ์ 5 ข้อ = 5 คะแนน 
ผ่านเกณฑ์ 4 ข้อ = 4 คะแนน 
ผ่านเกณฑ์ 3 ข้อ = 3 คะแนน 
ผ่านเกณฑ์ 2 ข้อ = 2 คะแนน 
ผ่านเกณฑ์ 1 ข้อ = 1 คะแนน 
ผ่านเกณฑ์ 0 ข้อ = 0 คะแนน 

3.6 การบริหารต้นทุนบริการ  
แบบ Quick Method OP และ 
IP (ไม่เกินค่ากลางกลุ่ม
โรงพยาบาล) 
 

https://hfo62.cfo.in.th 
ณ ไตรมาส 4/61-3/62 

คะแนนเต็ม 2 คะแนน 
ผ่านเกณฑ์ 2 ข้อ = 2 คะแนน 
ผ่านเกณฑ์ 1 ข้อ = 1 คะแนน 
ผ่านเกณฑ์ 0 ข้อ = 0 คะแนน 

3.7 สัดส่วนของต้นทุนบริการ
ต่อรายได้ค่ารักษาพยาบาล  
(ไม่เกินค่ากลางกลุ่ม
โรงพยาบาล) 
 
 

https://hfo62.cfo.in.th 
ณ ไตรมาส 4/61-3/62 

คะแนนเต็ม 1 คะแนน 
ผ่านเกณฑ์ = 1 คะแนน 

  ไม่ผ่านเกณฑ์ = 0 คะแนน 
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กรอบการ
ประเมิน 

รายละเอียดการประเมิน แหล่งข้อมูล คะแนน 

3.8 รายได้เพิ่มข้ึน ดังน้ี 
     3.8.1 P05 รายได้จาก  
EMS 
     3.8.2 P06 รายได้ค่ารักษา
เบิกต้นสังกัด (ผ่านเกณฑ์ทุก รพ.) 
     3.8.3 P07 รายได้ค่ารักษา
เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง 
     3.8.4 P08 รายได้
ประกันสังคม 
     3.8.5 รายได้รวม 

https://dhes.moph.go.
th/hgr/เมื่อเปรียบเทียบ
ข้อมูล 
ไตรมาส 4/61 กับ  
ไตรมาส 4/60 
ไตรมาส 1/62 กับ  
ไตรมาส 1/61 
ไตรมาส 2/62 กับ  
ไตรมาส 2/61 
 

คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
ผ่านเกณฑ์ 5 ข้อ = 5 คะแนน 
ผ่านเกณฑ์ 4 ข้อ = 4 คะแนน 
ผ่านเกณฑ์ 3 ข้อ = 3 คะแนน 
ผ่านเกณฑ์ 2 ข้อ = 2 คะแนน 
ผ่านเกณฑ์ 1 ข้อ = 1 คะแนน 
ผ่านเกณฑ์ 0 ข้อ = 0 คะแนน 

3.9 สถานะการเงิน ประเมิน
สถานะการเงินของหน่วยบริการ
ตามเกณฑ์กลางของกระทรวง 

https://hfo62.cfo.in.th 
ณ ไตรมาส 4/61-3/62 

คะแนนเต็ม 2 คะแนน 
ระดับ 0 = 2 คะแนน 

ระดับ 1 - 3 = 1 คะแนน 
ระดับ 4 - 7 = 0 คะแนน 

3.10 Productivity ที่ยอมรับ
ได้ 
     3.10.1 อัตราครองเตียง  
(อัตราตามเตียงจริง ≥ 80%)  
     3.10.2 CMI (ไม่น้อยกว่า
ค่ากลางกลุ่มโรงพยาบาล)  
     รพศ. A = 1.6 
     รพท. S = 1.2 
     รพท. M1 = 1.0 
     รพช. M2 = 0.8 
     รพช. F1-F3 = 0.6 

https://hdcservice.moph.g
o.th/hdc 
ณ ไตรมาส 4/61-3/62 
รพ.กุดรังและรพ.ช่ืนชม 
ไม่ประเมิน 

คะแนนเต็ม 2 คะแนน 
ผ่านเกณฑ์ 2 ข้อ = 2 คะแนน 
ผ่านเกณฑ์ 1 ข้อ = 1 คะแนน 
ผ่านเกณฑ์ 0 ข้อ = 0 คะแนน 

3.11 ความเหมาะสมของอัตรา
การ Admit น้อยกว่า 1 วัน 
(ยกเว้น Refer และ Dead)  

สปสช. 
รพ.กุดรังและรพ.ช่ืนชม 
ไม่ประเมิน 
ณ ไตรมาส 4/61-3/62 

คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
- ไม่เกินร้อยละ 5 = 5 คะแนน 
- มากกว่า ร้อยละ 5 ให้คะแนน
ตามสัดส่วนจริง 

3.12 การบริหารจัดการภายใน 
     3.12.1 ประสิทธิภาพการ
ท าก าไรจากการด าเนินงาน 
(Operating Margin)  

https://hfo62.cfo.in.th 
ณ ไตรมาส 4/61-3/62 

คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
ผ่านเกณฑ์ 7 ข้อ = 5 คะแนน 
ผ่านเกณฑ์ 6 ข้อ = 4 คะแนน 
ผ่านเกณฑ์ 5 ข้อ = 3 คะแนน 
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กรอบการ
ประเมิน 

รายละเอียดการประเมิน แหล่งข้อมูล คะแนน 

(≥ ค่ากลาง) 
     3.12.2 อัตราผลตอบแทน
จากสินทรัพย์ (Return on 
Asset) (≥ ค่ากลาง) 
     3.12.3 ประสิทธิภาพการ
ช าระหน้ี (ระยะเวลาถัวเฉล่ียใน
การช าระหน้ี) Average 
Payment Period  
ถ้า Cash Ratio น้อยกว่า 0.8  
และ Average payment Period 
< 180 วัน หรือ ถ้า Cash Ratio 
มากกว่าหรือเท่ากับ 0.8 และ 
Average payment Period < 
90 
     3.12.4 ระยะเวลาถัวเฉล่ียใน
การเรียกเก็บหน้ี UC (Average 
Collection Period) ≤ 60 วัน 
     3.12.5 ระยะเวลาถัวเฉล่ีย
ในการเรียกเก็บหน้ี CSMBS 
(Average Collection Period) 
≤ 60 วัน 
     3.12.6 ระยะเวลาถัวเฉล่ีย
ในการเรียกเก็บหน้ี SSS 
(Average Collection Period) 
≤ 60 วัน 
     3.12.7 การบริหารสินค้า
คงคลัง (Inventory 
Management) ≤ 60 วัน 

ผ่านเกณฑ์ 4 ข้อ = 2 คะแนน 
ผ่านเกณฑ์ 3 ข้อ = 1 คะแนน 
ผ่านเกณฑ์0-2ข้อ = 0 คะแนน 
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ส่วนที่ 4  ผลลัพธ์จากการด าเนินงาน 20 คะแนน  
 

กรอบการ
ประเมิน 

รายละเอียดการประเมิน แหล่งข้อมูล คะแนน 

4. ผลลัพธ์จาก
การด าเนินงาน 

4.1 ผลคะแนนรวมในส่วนที่ 
3 มีการพัฒนาดีขึ้นอย่าง
ต่อเน่ือง  

 

สรุปผลข้อมูลด้านที่ 2 
โดยเปรียบเทียบระหว่าง 
ไตรมาส 4/61 กับ ไตรมาส 4/60 
ไตรมาส 1/62 กับ ไตรมาส 1/61 
ไตรมาส 2/62 กับ ไตรมาส 2/61 
ไตรมาส 1/62 กับ ไตรมาส 4/61 
ไตรมาส 2/62 กับ ไตรมาส 1/61 

คะแนนเต็ม 15 คะแนน 
- เพิ่มข้ึนร้อยละ 10 ขึ้น
ไป = 15 คะแนน 
- เพิ่มข้ึนน้อยกว่า ร้อยละ 
10 ให้คะแนนตามสัดส่วน
การเพิ่มจริง 
- ไม่เพิ่มเลย = 0 คะแนน 

 4.2 อัตราความครอบคลุม
การมีหลักประกันสุขภาพ
ของพื้นที่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
99.92 
  

ตรวจสอบจากโปรแกรมข้อมูล
การบริการ hosxp หรือ
โปรแกรมอ่ืน  
ณ ไตรมาส 4/61-3/62 

   คะแนนเต็ม 5 คะแนน  
- ความครอบคลุม ร้อยละ 
99.92 ขึ้นไป 5 คะแนน 
หากต่ ากว่าร้อยละ 
99.92 จัดคะแนนตาม
สัดส่วนผลงานจริง 
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ตัวช้ีวัดที่ 12.2 : ร้อยละของคุณภาพระบบบัญชีหน่วยบริการผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดตามแบบประเมินระบบบัญชี
ทั้งหมด 
เป้าหมาย  : ร้อยละ ๘๕ 
น้ าหนัก : 1 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นายวิทวัส ละอองทอง  
      นางวนิดา จันทเดช      โทร. ๐๔๓ - ๗๗๗๙๗๑ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :   นางประคอง โสมาบุตร     โทร. ๐๔๓ - ๗๗๗๙๗๑ ต่อ ๒๐๔ 
ค าอธิบาย : 
 คุณภาพระบบบัญชีตามเกณฑ์ที่ก าหนด หมายถึง การบันทึกบัญชีถูกต้อง ครบถ้วน ตามเอกสาร
หลักฐานประกอบการบันทึกบัญชี และสามารถตรวจสอบได้ตรงตามแบบประเมินระบบบัญชีทั้งหมด 
 หน่วยบริการ หมายถึง หน่วยรับตรวจประเมินตัวช้ีวัดระดับอ าเภอ ได้แก่ โรงพยาบาลจังหวัด
มหาสารคาม และโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง ในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม               
สูตรค านวณตัวชี้วัด :   จ านวนคะแนนรวมที่ตรวจได้ x ๑๐๐    
        จ านวนคะแนนรวมตามแบบประเมินทั้งหมด 
เกณฑ์การให้คะแนน : ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังน้ี 
 

ตัวช้ีวัด น้ าหนัก หน่วย
วัด 

เกณฑ์การให้คะแนน 
1 2 3 4 5 

ร้อยละของคุณภาพระบบบัญชีหน่วย
บริการผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดตามแบบ
ประเมินระบบบัญชีทั้งหมด 

1 ร้อยละ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ 

เหตุผล : เพื่อให้หน่วยบริการในสังกัดจัดท าระบบบัญชีได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 
 

รายการ หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 

รายการบันทึกบัญชีของหน่วยบริการ
ครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์ 

คะแนนแบบ
ตรวจทาน 

๗๕ ๘๐ ๘๕ 

 
แนวทางการประเมินผล : 

วิธีการประเมินผล หลักฐานประกอบการประเมิน 
ประเมินระดับ 

จังหวัด อ าเภอ กลุ่มงาน 
ตรวจสอบจากงบทดลอง งบทดลองและทะเบียนคุมหลักฐาน

ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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รายละเอียดตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 

แผนงานตามยุทธศาสตร์ที่ 4 : บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 
ตัวช้ีวัดที่ 13 : ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
เป้าหมาย : ระดับ ๕ 
น้ าหนัก : 4 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  นายสงัด เชื้อลิ้นฟ้า    ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
                            โทร. ๐๘ ๓๔๑๗ ๐๘๖๐                            
ผู้จัดเก็บข้อมูล :   นางสาวรัชนีวิภา  จิตรากุล   ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ   
      โทร. ๐๘ ๑๖๗๐ ๗๔๖๒ 
                       นางสาวสิริมาพร นาศพัฒน์   ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ    
      โทร. ๐๘ ๕๖๐๙ ๑๑๐๑                           
ค าอธิบาย :  
 ส่วนราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หมายถึง ส่วนราชการตามกฎกระทรวง   
แบ่งส่วนราชการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 ดังนี้ (1) ส านัก/กองในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส่วนกลาง จ านวน  13 ส านัก/กอง (2) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด จ านวน 76 
แห่ง (3) ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ จ านวน 878 แห่ง 
 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครฐั หมายถึง การด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
องค์กรตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ.2558 (Public Sector Management 
Quality Award : PMQA) ประกอบด้วย 1) ลักษณะส าคัญขององค์กร 2) เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 7 หมวด คือ หมวด 1 การน าองค์การ หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ หมวด 3 การให้
ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ หมวด 
5 การมุ่งเน้นบุคลากร หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ และหมวด 7 ผลลัพธ์การด าเนินการ โดย
ด าเนินการในปี 2561- 2565 ดังนี้ 
  1. จัดท าลักษณะส าคัญขององค์กร จ านวน 13 ข้อค าถาม และทบทวนทุกปี 
  2. ด าเนินการภาคบังคับในปี 2561- 2563 ปีละ 2 หมวด และปี 2564 -2565  ปีละ 6 หมวด 
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด าเนนิการหมวด 2 และหมวด 4 และคงรักษาสภาพ (Maintain) หมวด 1 และ
หมวด 5 

พ.ศ. ภาคบังคับ 
2561 หมวด 1, หมวด 5  (Maintain) 
2562 หมวด 2, หมวด 4 
2563 หมวด 3, หมวด 6 
2564 หมวด 1- 6   
2565 หมวด 1- 6   
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  3. น าโอกาสในการปรับปรุง (Opportunity For Improvement : OFI) 3 ล าดับแรก ที่ได้จากการ
ประเมินองค์การด้วยตนเอง (Self-Assessment) เทียบกับเกณฑ์ในหมวดที่ด าเนินการมาจัดท าแผนพัฒนา
องค์กร หมวดละ 1 แผน  
  4. จัดท าตัวชี้วัดที่สะท้อนผลลัพธ์ในหมวดที่ด าเนินการตามเกณฑ์หมวด 7 โดยก าหนดตัวชี้วัดบังคับ
หมวดละ 2 ตัวชี้วัด ใช้วัดผลการด าเนินงาน และให้ก าหนดตัวชี้วัดขึ้นมาเอง หมวดละ 3 ตัวชี้วัด ให้สอดคล้อง
กับ OFI พร้อมจัดท ารายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) 
  5. ด าเนินการตามแผนพัฒนาองค์กร 
  6. รายงานผลการด าเนินงาน รอบ 3, 6, 9 และ 12 เดือน มายังกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
สาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ภายในระยะเวลาที่ก าหนด เพ่ือรายงานไปยังกลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขต่อไป 
  7. ติดตาม ตรวจประเมินผลการด าเนินงาน โดยทีมตรวจประเมิน (Auditor) ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด/ เขตสุขภาพท่ี 7/ ผู้ตรวจประเมินภายนอก 
 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award 
: PMQA) เป็นกรอบการบริหารจัดการองค์การ ที่ส านักงาน ก.พ.ร. ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ส่วนราชการ
น าไปใช้ในการประเมินองค์การด้วยตนเองท่ีครอบคลุมภาพรวมในทุกมิติ เพ่ือยกระดับคุณภาพการบริหาร
จัดการ ให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล โดยมุ่งเน้นให้หน่วยงานราชการปรับปรุงองค์การอย่างรอบด้านและอย่าง
ต่อเนื่องครอบคลุม ทั้ง 7 ด้าน/หมวด คือ 
  1. การน าองค์การ เป็นการประเมินการด าเนินการของผู้บริหารในเรื่องวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ ค่านิยม 
ความคาดหวังในผลการด าเนินการ การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การกระจายอ านาจ
การตัดสินใจ การสร้างนวัตกรรมและการเรียนรู้ในส่วนราชการ การก ากับดูแลตนเองที่ดี และด าเนินการ
เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน 
  2. การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ เป็นการประเมินวิธีการก าหนดและถ่ายทอดประเด็นยุทธศาสตร์  
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หลัก และแผนปฏิบัติราชการ เพื่อน าไปปฏิบัติและวัดผลความก้าวหน้าของ
การด าเนินการ 
  3. การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นการประเมินการก าหนดความ
ต้องการ ความคาดหวัง และความนิยมชมชอบ การสร้างความสัมพันธ์ และการก าหนดปัจจัยส าคัญที่ท าให้
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจ      
  4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ เป็นการประเมินการเลือก รวบรวม วิเคราะห์ จัดการ 
และปรับปรุงข้อมูลและสารสนเทศ และการจัดการความรู้ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ในการปรับปรุงผลการ
ด าเนินการขององค์การ 
  5. การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล เป็นการประเมินระบบงาน ระบบการเรียนรู้ การสร้างความผาสุกและ
แรงจูงใจของบุคลากร เพ่ือให้บุคลากรพัฒนาตนเองและใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ตามทิศทางองค์การ 
  6. การจัดการกระบวนการ เป็นการประเมินการจัดการกระบวนการการให้บริการ และกระบวนการอ่ืน
ที่ช่วยสร้างคุณค่าแก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และกระบวนการสนบัสนุน เพ่ือให้บรรลุพันธกิจขององค์การ 



๑๙๕ 
 

คู่มือประเมินผลการปฏิบัตริาชการระดับอ าเภอ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม  ประจ าปงีบประมาณ 2562 
 
 

  7. ผลลัพธ์การด าเนินการ เป็นการประเมินผลการด าเนินการและแนวโน้มของส่วนราชการในมิติด้าน
ประสิทธิผล มิติด้านคุณภาพการให้บริการ มิติด้านประสิทธิภาพ และมิติด้านการพัฒนาองค์การ 
 
เกณฑ์เป้าหมาย : 
 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
 

ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565 
ระดับ 5 

(ร้อยละ 100) 
ระดับ 5 

(ร้อยละ 100) 
ระดับ 5 

(ร้อยละ 100) 
ระดับ 5 

(ร้อยละ 100) 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ระดับคะแนน 
ระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) 

ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนที่ ๓ ขั้นตอนที่ ๔ ขั้นตอนที่ ๕ 
๑      
๒      
๓      
๔      
๕      

 
โดยท่ี :  
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๑ จัดท ารายงานลักษณะส าคัญขององค์การ ครบ 13 ค าถาม 
๒ มีผลประเมินองค์การด้วยตนเอง (Self-Assessment) เทียบกับเกณฑ์คุณภาพ  การ

บริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2558 หมวด 2 และหมวด 4 และคงรักษาสภาพ (Maintain) 
หมวด 1 และหมวด 5 

๓ จัดท าแผนพัฒนาองค์การหมวด 2 และหมวด 4 ได้ครบถ้วน (หมวดละ 1 แผน) 
๔ จัดท าตัวชี้วัดหมวด 2 และหมวด 4 ได้ครบถ้วน (บังคับหมวดละ 2 ตัวชี้วัด และก าหนด

เองหมวดละ 3 ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับ OFI) พร้อมจัดท ารายละเอียดตัวชี้วัด (KPI 
Template) 

๕ มีรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การ หมวด 2 และหมวด 4 และรายงาน
ผลการด าเนินงานตัวชี้วัดหมวด 2 และหมวด 4 (จ านวน 10 ตัวชี้วัด) 

 
 



๑๙๖ 
 

คู่มือประเมินผลการปฏิบัตริาชการระดับอ าเภอ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม  ประจ าปงีบประมาณ 2562 
 
 

เหตุผล :  
1. เพื่อยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของส่วนราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขให้
สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
2. เพื่อน าเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2558 มาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการองค์กรและเป็นบรรทัดฐานการติดตามและประเมินผลของ ส่วนราชการในสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :   

 
แนวทางการประเมินผล :  
 

วิธีการประเมินผล หลักฐานประกอบการประเมิน 
ประเมินระดับ 

อ าเภอ ต าบล รพ.สต. 
มีเอกสารแสดง
การด าเนิน การ
พัฒนาองค์กรตาม
เกณฑ์คุณภาพการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA) 
 

การด าเนินการพัฒนาองค์กรตามตัวชี้วัด ดังนี้ 
   - แบบฟอร์ม 1 สรุปการส่งรายงาน 
 - แบบฟอร์ม 2ก. ลักษณะส าคัญองค์การแบบย่อ 
1 หน้า (one page)     
 - แบบฟอร์ม 2ข. ลักษณะส าคัญองค์การแบบเต็ม 
(ไม่เกิน 10 หน้า)  
 - แบบฟอร์ม 3ก. การประเมินองค์กรตามแนว
ทางการตอบ ADLI และจุดแข็ง/จุดอ่อน    
 - แบบฟอร์ม 3ข. ประเมินจุดแข็งและจุดอ่อน 
โอกาสในการปรับปรุง พร้อมคะแนน  
 - แบบฟอร์ม 3ค. การจัดล าดับโอกาส ในการ
ปรับปรุง  
 - แบบฟอร์ม 4 การประเมินคะแนนคุณภาพ การ
บริหารจัดการภาครัฐตามแบบประเมินตนเอง  
(Self-Assessment) หมวด 2 และ หมวด 4 
และการแสดงผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย    
 - แบบฟอร์ม 5 การจัดท าแผนพัฒนาองค์การ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หมวด 2 และ 

 - - 

รายการ หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕60 ๒๕61 ๒๕62 

ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพ 
การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

ระดับ - ระดับ 5  



๑๙๗ 
 

คู่มือประเมินผลการปฏิบัตริาชการระดับอ าเภอ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม  ประจ าปงีบประมาณ 2562 
 
 

วิธีการประเมินผล หลักฐานประกอบการประเมิน 
ประเมินระดับ 

อ าเภอ ต าบล รพ.สต. 
หมวด 4 (อย่างน้อยหมวดละ 1 แผน)  
 - การด าเนินการและผลการพัฒนาองค์กร และ
การประเมินผลตัวชี้วัดในหมวด 2 และหมวด 4  

 
โดยเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
 

วิธีการ
ประเมินผล 

ระดับ
คะแนน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 ๑ จดัท ารายงานลักษณะส าคัญขององค์การ ครบ 13 ค าถาม 
เกณฑ์การให้คะแนน 

0.2 คะแนน 0.4 คะแนน 0.6 คะแนน 0.8 คะแนน 1 คะแนน 
5 ค าถาม 7 ค าถาม 9 ค าถาม 11 ค าถาม 13 ค าถาม 

เกณฑ์การให้คะแนน +/- 2 ค าถาม ต่อ 0.2 คะแนน (Interval) 
๒ มีผลประเมินองค์การด้วยตนเอง (Self-Assessment) เทียบกับเกณฑ์คุณภาพ  การ

บริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2558 หมวด 2 และหมวด 4 และคงรักษาสภาพ 
(Maintain) หมวด 1 และหมวด 5 

หมวด 
เกณฑ์การให้คะแนน 

0.1 
คะแนน 

0.2 
คะแนน 

0.3 
คะแนน 

0.4 
คะแนน 

0.5 
คะแนน 

หมวด 2  5  
ค าถาม 

7  
ค าถาม 

9  
ค าถาม 

11 
ค าถาม 

13  
ค าถาม 

หมวด 4 6  
ค าถาม 

8  
ค าถาม 

10  
ค าถาม 

12 
ค าถาม 

14  
ค าถาม 

เกณฑ์การให้คะแนน +/- 2 ค าถาม ต่อ 0.1 คะแนน (Interval) 
๓ จัดท าแผนพัฒนาองค์การหมวด 2 และหมวด 4 ได้ครบถ้วน (หมวดละ 1 แผน) 

พ.ศ. เกณฑ์การให้คะแนน 
0.5 คะแนน 1 คะแนน 

2562 มีแผน 1 หมวด มีแผน 2 หมวด 
 

๔ จัดท าตัวชี้วัดหมวด 2 และหมวด 4 ได้ครบถ้วน (บังคับหมวดละ 2 ตัวชี้วัด และ
ก าหนดเองหมวดละ 3 ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับ OFI) พร้อมจัดท ารายละเอียดตัวชี้วัด 
(KPI Template) 
 
 



๑๙๘ 
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วิธีการ
ประเมินผล 

ระดับ
คะแนน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 
หมวด เกณฑ์การให้คะแนน 

0.1 
คะแนน 

0.2 
คะแนน 

0.3 
คะแนน 

0.4 
คะแนน 

0.5 
คะแนน 

หมวด 2  1 ตัวชี้วัด 2 ตัวชี้วัด 3 ตัวชี้วัด 4 ตัวชี้วัด 5 ตัวชี้วัด 
หมวด 4 1 ตัวชี้วัด 2 ตัวชี้วัด 3 ตัวชี้วัด 4 ตัวชี้วัด 5 ตัวชี้วัด 

เกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 ตวัชี้วัด ต่อ 0.1 คะแนน (Interval) 
๕ มีรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การ หมวด 2 และหมวด 4 และรายงาน

ผลการด าเนินงานตัวชี้วัดหมวด 2 และหมวด 4 (จ านวน 10 ตัวชี้วัด) 

ระยะเวลา 
เกณฑ์การให้คะแนน 

0.5 คะแนน 1 คะแนน 
รอบ 3 เดือน ส่งหลังวันที่ 21 ธ.ค. 61 ส่งภายในวันที่ 21 ธ.ค. 61 
รอบ 6 เดือน ส่งหลังวันที่ 22 มี.ค. 62 ส่งภายในวันที่ 22 มี.ค. 62 
รอบ 9 เดือน ส่งหลังวันที่ 21 มิ.ย. 62 ส่งภายในวันที่ 21 มิ.ย. 62 

รอบ 12 เดือน ส่งหลังวันที่ 20 ก.ย. 62 ส่งภายในวันที่ 20 ก.ย. 62 
 เกณฑ์การให้คะแนน 

ผลคะแนนรอบ 3 เดือน + รอบ 6 เดือน + รอบ 9 เดือน + รอบ 12 เดือน 
4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙๙ 
 

คู่มือประเมินผลการปฏิบัตริาชการระดับอ าเภอ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม  ประจ าปงีบประมาณ 2562 
 
 

ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครฐั (PMQA) ของส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอ 
 
ล าดับ ชื่อตัวชี้วัด 
           หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 

1 ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการ (PA)  ของผู้บริหาร 

2 ระดับความส าเร็จของการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับ ส่วนราชการลงสู่ระดับบุคคล 
3 ตัวชี้วัดเลือก (ท่ีสอดคล้องกับ OFI) 
4 ตัวชี้วัดเลือก (ท่ีสอดคล้องกับ OFI) 
5 ตัวชี้วัดเลือก (ท่ีสอดคล้องกับ OFI) 

           หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 
6 จ านวนผลงานที่ได้รับรางวัลระดับจังหวัด/เขต/กระทรวง/ประเทศ 
7 จ านวนองค์ความรู้ ที่ได้จากการจัดการความรู้ที่ถูกน ามาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานจริง 
8 ตัวชี้วัดเลือก (ท่ีสอดคล้องกับ OFI) 
9 ตัวชี้วัดเลือก (ท่ีสอดคล้องกับ OFI) 

10 ตัวชี้วัดเลือก (ท่ีสอดคล้องกับ OFI) 
 
 

 



200 
 

คู่มือประเมินผลการปฏิบัตริาชการระดับอ าเภอ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามประจ าปีงบประมาณ 2562 
 

รายละเอียดตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 256๒ 
 
แผนงานตามยุทธศาสตร์ที่ 4 : บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 
ตัวช้ีวัดที่ 14 : ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานพัฒนาโรงพยาบาลมาตรฐานผ่านการ รับรอง HA      
ขั้น 3 
เป้าหมาย : ระดับ 5 
น้ าหนัก : 4 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นางพชรวรรณ คูสกุลรัตน์   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ  
           โทร. 089-9442510 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :      นางสุมาลี   ใหม่คามิ    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ                          
        โทร. 0๘๖-๘๖๔๔๑๖๔  
ค าอธิบาย :  
 HA (Hospital Accreditation) หมายถึง กระบวนการรับรองระบบคุณภาพของสถานพยาบาล จาก
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.) โดยมีกระบวนการรับรอง 3 ขั้น ดังนี้ 
  - HA ขั้น 1 หมายถึง โรงพยาบาลมีคุณภาพการส ารวจและป้องกันความเสี่ยง น าปัญหามาทบทวน 
เพ่ือแก้ไขป้องกัน ปฏิบัติตามแนวทางป้องกันปัญหาครอบคลุมปัญหาที่เคยเกิด/มีโอกาสเกิดสูง  
  - HA ขั้น 2 หมายถึง โรงพยาบาลมีการประกันและพัฒนาคุณภาพ วิเคราะห์เป้าหมาย/
กระบวนการ/พัฒนาคุณภาพที่สอดคล้องกับเป้าหมาย/ครอบคลุมกระบวนการส าคัญทั้งหมด ปฏิบัติตาม
มาตรฐาน HA ในส่วนที่ไม่ยากเกินไป  
  - HA ขั้น 3 หมายถึง โรงพยาบาลมีวัฒนธรรมคุณภาพ เริ่มด้วยการประเมินตนเองตามมาตรฐาน 
HA พัฒนาอยา่งเชื่อมโยงเป็นองค์กรเรียนรู้/ผลลัพธ์ที่ดีข้ึน ปฏิบัติตามมาตรฐาน HA ได้ครบถ้วน 
 ส าหรับรพ. F3 ใช้เกณฑ์ประเมินการขึ้นทะเบียนของส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
 
สูตรการค านวณ : ให้คะแนนจากระดับความส าเร็จที่ด าเนินการตามเกณฑ์การพัฒนาระดับ 1-5 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ระดับคะแนน 
ระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) 

ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนที่ ๓ ขั้นตอนที่ ๔ ขั้นตอนที่ ๕ 
๑      
๒      
๓      
๔      
๕      
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โดยท่ี : ส าหรับโรงพยาบาลระดับ S  M2  F1  F2 
 
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ โรงพยาบาลมีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐาน HA 
๒ โรงพยาบาลมีกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ การส ารวจและป้องกันความเสี่ยง น าปัญหามา

ทบทวน เพ่ือแก้ไขป้องกัน ปฏิบัติตามแนวทางป้องกันปัญหาครอบคลุมปัญหาที่เคยเกิด/มี
โอกาสเกิดสูง  

๓ โรงพยาบาลมีการประกันและพัฒนาคุณภาพ วิเคราะห์เป้าหมาย/กระบวนการ/พัฒนา
คุณภาพที่สอดคล้องกับเป้าหมาย/ครอบคลุมกระบวนการส าคัญท้ังหมด ปฏิบัติตาม
มาตรฐาน HA   

๔ โรงพยาบาลมีวัฒนธรรมคุณภาพ มีการประเมินตนเองตามมาตรฐาน HA พัฒนาอย่าง
เชื่อมโยงเป็นองค์กรเรียนรู้ ปฏิบัติตามมาตรฐาน HA ได้ครบถ้วน  

๕ โรงพยาบาลผ่านการ รับรอง HA ขั้น 3 และไม่หมดอายุการรับรอง 
เงื่อนไข ระดับ 5 ผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 และรวมอยู่ระหว่างการต่ออายุ ข้อมูลการรับรองจากเว็บไซต์
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 
 
โดยท่ี : ส าหรับโรงพยาบาลระดับ F3 
 
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ โรงพยาบาลมีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐานเกณฑ์การข้ึน
ทะเบียนหน่วยบริการของ สปสช. 

๒ โรงพยาบาลมีกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ การส ารวจและป้องกันความเสี่ยง น าปัญหามา
ทบทวน เพ่ือแก้ไขป้องกัน ปฏิบัติตามแนวทางป้องกันปัญหาครอบคลุมปัญหาที่เคยเกิด/มี
โอกาสเกิดสูง  

๓ โรงพยาบาลมีการประกันและพัฒนาคุณภาพ วิเคราะห์เป้าหมาย/กระบวนการ/พัฒนา
คุณภาพที่สอดคล้องกับเป้าหมาย/ครอบคลุมกระบวนการส าคัญทั้งหมด ปฏิบัติตาม
มาตรฐานเกณฑ์การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการของ สปสช. 

๔ โรงพยาบาลมีวัฒนธรรมคุณภาพ มีการประเมินตนเองตามมาตรฐานเกณฑ์การขึ้นทะเบียน
หน่วยบริการของ สปสช. พัฒนาอย่างเชื่อมโยง เป็นองค์กรเรียนรู้ ปฏิบัติตามมาตรฐานได้
ครบถ้วน  

๕ โรงพยาบาลผ่านการประเมินเกณฑ์การข้ึนทะเบียนหน่วยบริการของ สปสช.โดยไม่มีเงื่อนไข 
เหตุผล :  1. ตอบสนองตัวชี้วัด PA กระทรวงสาธารณสุข ปี 256๒ รอ้ยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 
     2. เป็นตัวชี้วัดที่ใช้เป็นเครื่องมือพัฒนาโรงพยาบาลให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน  
     3. ประชาชนได้เข้าถึงหน่วยบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน 
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รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :   

 
แนวทางการประเมินผล : 
 

วิธีการประเมินผล 
 

หลักฐานประกอบการประเมิน ประเมินระดับ 
อ าเภอ ต าบล รพ.สต. 

ระดับ 5 ข้อมูลการรับรองจากเว็บไซต์สถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 

   

ระดับ 1-4 หลักฐานการ ค าสั่ง แผนงาน โครงการ รายงานการ
ประชุม รายงานสรุปกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพ
บริการของโรงพยาบาล 

   

 

รายการ หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 
๒๕๕9 ๒๕60 ๒๕61 

โรงพยาบาลมาตรฐานผ่านการ รับรอง HA ขั้น 3 แห่ง 11 11 11 
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รายละเอียดตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 256๒ 
 
แผนงานตามยุทธศาสตร์ที่ 1 : ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Prevention 
Promotion & Protection Excellence) 
ตัวช้ีวัดที่ 15 : ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCDs) 
น้ าหนัก : 6 
ค าอธิบาย :  
 ความส าเร็จของการด าเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCDs) ประกอบด้วย ตัวชี้วัดย่อย 
จ ำนวน ๖ ตัวชีว้ัด ได้แก่  
  15.1 อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน และ อัตราประชากรกลุ่มสงสัยป่วยความ
ดันโลหิตสูง ในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน 
  15.2 ร้อยละคะแนนผ่านเกณฑ์การประเมิน NCD Clinic Plus ในโรงพยาบาลที่มีการด าเนินงาน ใน
ระดับดีมากข้ึนไป 
  15.3 ร้อยละคะแนนความส าเร็จในการด าเนินงานคลินิกชะลอไตเสื่อมคุณภาพในโรงพยาบาล 
  15.4 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดได้ดี และผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่
ควบคุมระดับความดันได้ดี 
  15.5 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ข้ึนทะเบียนได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อ
โรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) 
  15.6 ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นางเอมอร  สุทธิสา           โทร. 094-625-9451 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :     นางสาวศิริพร สุจจะชารี    โทร. 0๙๓-๕๔๓-๓๒๗๔                                      
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ตัวช้ีวัด 
หน่วย
วัด 

น้ า 
หนัก 

เกณฑ์การให้คะแนน 
1 2 3 4 5 

15.1 อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่ม
เสี่ยงเบาหวาน และ อัตราประชากรกลุ่มสงสัย
ป่วยความดันโลหิตสูง ในเขตรับผิดชอบได้รับการ
วัดความดันโลหิตที่บ้าน 

       

   15.1.1 อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จาก
กลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ไม่เกินร้อยละ ๒.๐๕ 

ร้อยละ 0.6 ๓.๐๕ ๒.๘ ๒.๕๕ ๒.๓ ๒.๐๕ 

   15.1.2 อัตรากลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูง
ในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่
บ้าน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓0 
 

ร้อยละ 0.4 ๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๕ ๓๐ 
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ตัวช้ีวัด 
หน่วย
วัด 

น้ า 
หนัก 

เกณฑ์การให้คะแนน 
1 2 3 4 5 

15.2 ร้อยละคะแนนผ่านเกณฑ์การประเมิน 
NCD Clinic Plus ในโรงพยาบาลที่มีการ
ด าเนินงาน ในระดับดีมากข้ึนไป 

ร้อยละ
คะแนน 

1 <60 60 70 80 85 

15.3 ร้อยละคะแนนความส าเร็จในการ
ด าเนินงานคลินิกชะลอไตเสื่อมคุณภาพใน
โรงพยาบาล 

ร้อยละ 1 50 55 60 65 70 

15.4 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับ
น้ าตาลในเลือดได้ดี และผู้ป่วยความดันโลหิตสูง
ที่ควบคุมระดับความดันได้ดี 

       

   15.4.1 ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวาน
ควบคุมได้ 

ร้อยละ 0.5 ๑๐ ๑5 ๒0 ๒5 ๓๐ 

   15.4.2 ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิต
สูงควบคุมได้ 

ร้อยละ 0.5 ๓๐ ๓๕ ๔๐ ๔๕ ๕๐ 

15.5 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิต
สูงที่ขึ้นทะเบียนได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อ
โรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) 

ร้อยละ 1 80 82.5 85 87.5 90 

15.6 ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลง
ของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr 

ร้อยละ 1 46 51 56 61 66 
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ตัวช้ีวัดที่ 15.1 : อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน และ อัตราประชากรกลุ่มสงสัยป่วย
ความดันโลหิตสูง ในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน  
เป้าหมาย :  ๑. อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ไม่เกินร้อยละ ๒.๐๕  
       ๒. อัตรากลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน ไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๓0 
น้ าหนัก : 1 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นางเอมอร  สุทธิสา           โทร. 094-625-9451 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :     นางสาวศิริพร สุจจะชารี    โทร. 0๙๓-๕๔๓-๓๒๗๔                                      
ค าอธิบาย :  
 อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ไม่เกินร้อยละ ๒.๐๕  
  กลุ่มเสี่ยงเบาหวาน (Pre-DM) หมายถึง ประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไป ที่มีค่าระดับ FBS 100–125 
mg/dl ในปีที่ผ่านมา ในเขตรับผิดชอบ 
  ผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ หมายถึง ผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวานรายใหม่ในปีงบประมาณ 
โดยการวินิจฉัยของแพทย์ และได้รับการข้ึนทะเบียนในคลินิกโรคเรื้อรัง 
 อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงและสงสัยป่วยความดันโลหิตสูง (อัตราประชากร
กลุ่มเสี่ยงและสงสัยป่วยความดันโลหิตสูง ในพื้นที่รับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน) ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๓๐ 
  กลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูง (Pre-HT) หมายถึง ประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไป ที่มีค่าระดับความดัน
โลหิต 120-139/80-89 mmHg ในปีที่ผ่านมา ในเขตรับผิดชอบ 
  ผู้สงสัยป่วยความดันโลหิตสูง หมายถึง ผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงรายใหม่ใน
ปีงบประมาณ โดยการวินิจฉัยของแพทย์* และได้รับการขึ้นทะเบียนในคลินิกโรคเรื้อรัง 
  การวัดความดันโลหิตท่ีบ้าน หมายถึง กลุ่มเสี่ยงและสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงได้รับการตรวจความ
ดันโลหิตซ้ าอีกครั้งที่บ้าน โดย อสม. หรือด้วยตนเอง (กรณีที่วัดความดันโลหิตเป็น) ตามแนวทางการวัดความดัน
โลหิตที่บ้าน **หลังจากมารับบริการการคัดกรองที่โรงพยาบาลแล้วภายใน 6 เดือน 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย : 
 1. ประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไปในเขตรับผิดชอบ ที่ได้รับการคัดกรองว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน 
 2. ประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไปในเขตรับผิดชอบ ที่ได้รับการคัดกรองว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงและสงสัยป่วยความ
ดันโลหิตสูง ในปีงบประมาณที่ผ่านมา 
สูตรการค านวณ :  
 1. (A/B) x 100 
  สูตรค านวณตัวชี้วัด อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ไม่เกินร้อยละ ๒.๐๕  
   A = จ านวนประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบ ที่ถูกวินิจฉัยว่าเป็นผู้ป่วยเบาหวานราย
ใหม่ และข้ึนทะเบียนในปีงบประมาณ 2562 
   B = จ านวนประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบทั้งหมด ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเบาหวานใน
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
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  2. (C/D) x 100 
  สูตรค านวณตัวชี้วัด อัตรากลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดัน
โลหิตที่บ้าน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ 
   C = จ านวนประชากรสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงอายุ ๓๕ ปีขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความ
ดันโลหิตที่บ้าน 
   D = จ านวนประชากรอายุ ๓๕ ปีขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบที่ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูง
และสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงในปีงบประมาณ 2562 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : ประกอบด้วย ๒ ส่วน ได้แก่  
 

 ตัวช้ีวัด 
หน่วย
วัด 

น้ า 
หนัก 

เกณฑ์การให้คะแนน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑. อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยง
เบาหวาน ไม่เกินร้อยละ ๒.๐๕ 

ร้อยละ 0.6 ๓.๐๕ ๒.๘ ๒.๕๕ ๒.๓ ๒.๐๕ 

๒. อัตรากลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงในเขต
รับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓0 

ร้อยละ 0.4 ๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๕ ๓๐ 

ที่มา : ข้อมูล HDC จังหวัดมหาสารคาม ปี ๒๕๖๑  
เหตุผล : 1. เพ่ือลดผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน 
   2. เพ่ือลดผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่ จากกลุ่มเสี่ยงและสงสัยป่วยความดันโลหิตสูง 
 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :   

 
แนวทางการประเมินผล : 
 

วิธีการประเมินผล 
 

หลักฐานประกอบการประเมิน ประเมินระดับ 
อ าเภอ ต าบล รพ.สต. 

ติดตามจากระบบรายงานใน HDC ใช้ฐานข้อมูล HDC กระทรวงสาธารณสุข    
 

รายการ หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕9 ๒๕60 ๒๕61 

๑. อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยง
เบาหวาน ไม่เกินร้อยละ ๒.๐๕ 

ร้อยละ ๒.๘๑ ๒.๘๘ ๓.๐๖ 

๒. ความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงและสงสัย
ป่วยความดันโลหิตสูง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 

ร้อยละ - - ๕๐.๖๗ 
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ตัวช้ีวัดที่ 15.2 : ร้อยละคะแนนผ่านเกณฑ์การประเมิน NCD Clinic Plus ในโรงพยาบาลที่มีการด าเนินงาน 
ในระดับดีมากข้ึนไป 
เป้าหมาย : สถานบริการสาธารณสุขได้คะแนนรวมมากกว่าหรือเท่ากับ 70 คะแนน (เกณฑ์การให้คะแนนรวม 
คะแนนเต็ม 100 คะแนน มาจากการประเมินกระบวนการพัฒนาคุณภาพ 50 คะแนน และการประเมินผลลัพธ์
ตัวชี้วัดบริการ 50 คะแนน) 
น้ าหนัก : 1 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นางเอมอร สุทธิสา          โทร. 094-625-9451 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :     นางสาวศิริพร สุจจะชารี  โทร. 0๙๓-๕๔๓-๓๒๗๔                                      
ค าอธิบาย :  
 การด าเนินงาน NCD Clinic Plus เป็นแนวทางการประเมินตนเองของสถานบริการสาธารณสุข เพื่อ
พัฒนาโดยใช้หลักการ Chronic Care Model ร่วมกับ PMQA โดยในปี 2562 ได้มีบูรณาการร่วมกับงาน
คลินิกชะลอไตเสื่อม เนื่องจากมีกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน และลดความซ้ าซ้อนของการประเมินคุณภาพการ
ด าเนินงาน ซึ่งประกอบด้วยการประเมิน 2 ส่วน ได้แก่ 
  1. การประเมินกระบวนการพัฒนาคุณภาพใน 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 

 องค์ประกอบที่ 1 ทิศทาง และนโยบาย 
 องค์ประกอบที่ 2 ระบบสารสนเทศ 
 องค์ประกอบที่ 3 การปรับระบบ และกระบวนการบริการ 
 องค์ประกอบที่ 4 ระบบสนับสนุน การจัดการตนเอง 
 องค์ประกอบที่ 5 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
 องค์ประกอบที่ 6 การจัดบริการเชื่อมโยงชุมชน 

  2. การประเมินผลลัพธ์ตัวชี้วัดบริการ ; ผลลัพธ์การให้บริการและผลลัพธ์การดูแลรักษา จ านวน 11 
ตัวชี้วัด ได้แก่  
   ๒.๑ ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจไขมัน LDL และมีค่า LDL < 100 mg/dl 
(มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๖๐) 
   ๒.๒ ร้อยละ ๔๐ ของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดได้ดี (มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๔๐) 
   ๒.๓ ร้อยละ ๖๐ ของผู้ป่วยเบาหวานที่มีความดันโลหิตน้อยกว่า 140 90/  mmHg (มากกว่าหรือ
เท่ากับ ร้อยละ ๖๐) 
   ๒.๔ ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะอ้วนลงพุง [รอบเอวมากกว่า (ส่วนสูง (ซม.)/2)] ลดลงจาก
งบประมาณที่ผ่านมา (มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๑๐) 
   ๒.๕ ร้อยละของการเกิดภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลัน ในผู้ป่วยเบาหวาน (น้อยกว่าร้อยละ ๒) 
   ๒.๖ ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ลดลง (มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๕) 
   ๒.๗ ร้อยละของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดี (มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ ๕๐) 
   ๒.๘ ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน และ/หรือ ความดันโลหิตสูงที่ได้รับการค้นหาและคัดกรองโรคไต
เรื้อรัง (มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๘๐) 
   ๒.๙ ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานและ/หรือความดันโลหติสูงทีม่ี CVD Risk ≥ 20% ในชว่งไตรมาส 1, 2 
และมีผล CVD Riskลดลงเป็น < 20% ในไตรมาส 3, 4 (มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๗๐) 
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   ๒.๑๐ ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน และ/หรือ ความดันโลหิตสูง ที่เป็น CKD 3-4 ชะลอการลดลง
ของ eGFR ได้ตามเป้าหมาย (มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๕๐) 
   ๒.๑๑ ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน และ/หรือ ความดันโลหิตสูงที่เป็น CKD 1-4 และได้รับยา 
ACEi/ARB (มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๖๐) 
 หมายเหตุ เกณฑ์การประเมินตามคู่มือการด าเนินงานประเมินคุณภาพ NCD Clinic Plus ปี๒๕๖๒ 

กลุ่มเป้าหมาย 
 1. โรงพยาบาลขนาดใหญ่ ได้แก่ โรงพยาบาลระดับ A, S, M1 รวมทั้งศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง 
 2. โรงพยาบาลขนาดกลาง ได้แก่ โรงพยาบาลระดับ M2, F1 
 3. โรงพยาบาลขนาดเล็ก ได้แก่ โรงพยาบาลระดับ F2, F3 
สูตรค านวณ การคิดคะแนนประเมินคุณภาพ NCD Clinic Plus ปี 2562 
คะแนนประเมินกระบวนการพัฒนาคุณภาพ (50 คะแนน) และผลลัพธ์ตวัชี้วัดบริการ NCD Clinic Plus (50 คะแนน) 
สรุปผลการประเมินคุณภาพ NCD Clinic Plus = ข้อ ๑ (๕๐) + ข้อ ๒ (๕๐) = ๑๐๐ คะแนน 
 

ผลการประเมิน คะแนนที่ได้ ระดับ 
ส่วนที่ 1 การประเมิน
กระบวนการพัฒนาคุณภาพ NCD 
Clinic Plus (50 คะแนน) 

 
 

   ดีเด่น (85 – 100 คะแนน) 

   ดีมาก (80 – 84 คะแนน) 

   ดี (70 – 79 คะแนน) 

   พ้ืนฐาน (60 – 69 คะแนน) 

   ต่ ากว่าพ้ืนฐาน (< 60 คะแนน) 
ส่วนที่ 2 ผลลัพธ์ตัวชี้วัดบริการ NCD 
Clinic Plus (50 คะแนน) 

 

 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยวัด น้ าหนัก 
เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ร้อยละคะแนนผ่านเกณฑ์การประเมิน 
NCD Clinic Plus ในโรงพยาบาลที่มีการ
ด าเนินงาน ในระดับดีมากข้ึนไป 
(คู่มือการด าเนินงานประเมินคุณภาพ 
NCD Clinic Plus ปี ๒๕๖๒) 

คะแนน 1 <60 60 70 80 85 

 
หมายเหตุ : ใช้เกณฑ์การให้คะแนนตามเกณฑ์การด าเนินงาน NCD Clinic Plus 
เหตุผล : โรคไม่ติดต่อเป็นสาเหตุส าคัญของการเสียชีวิต และเป็นภาระโรคอันดับหนึ่งของประเทศไทย จาก
รายงานภาระโรค และการบาดเจ็บของประชากรไทย พ.ศ.๒๕๕๖ พบว่ามีคนไทยเสียชีวิตจากกลุ่มโรคไม่ติดต่อ
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มากกว่า ๓ แสนคนต่อปี ส่วนใหญ่เป็นการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร โดยเสียชีวิตจากกลุ่มโรคไม่ติดต่อถึงร้อยละ 
๗๕ ของการเสียชีวิตทั้งหมด (๓๔๙,๐๙๐ คน) ซึ่งพบว่าคนไทยเป็นโรคไม่ติดต่อ โดยเฉพาะโรคเบาหวาน และ
ความดันโลหิตสูงมากถึงประมาณ ๑๔ ล้านคน และมีแนวโน้มที่จะเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง สาเหตุส่วนใหญ่มาจาก
พฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม ได้แก่ การกินหวาน มัน เค็ม กินผักผลไม้น้อย การมีกิจกรรมทางกายน้อย 
ภาวะเครียด การสูบบุหรี่ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ มีภาวะอ้วน ระดับ
น้ าตาล และไขมันในเลือดเพ่ิมขึ้น ระดับความดันโลหิตสูงกว่าปกติ หากอาการของโรครุนแรงมากขึ้นอาจ
ก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงตามมา 
 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :   

 
แนวทางการประเมินผล : 
 

วิธีการประเมินผล 
 

หลักฐาน 
ประกอบการประเมิน 

ประเมินระดับ 
อ าเภอ ต าบล รพ.สต. 

คะแนนการประเมินตามเกณฑ์การประเมินการ
ด าเนินงาน NCD Clinic Plus  
    - ส่วนที่ 1 การประเมินกระบวนการพัฒนาคุณภาพ
NCD Clinic Plus 6 องค์ประกอบ 
    - ส่วนที่ 2 ผลลัพธ์ตัวชี้วัดบริการ NCD Clinic Plus 

ฐานข้อมูล HDC    

 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ  พ.ศ. 
๒๕๕9 ๒๕60 ๒๕61 

โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์การประเมินการด าเนินงาน NCD 
Clinic Plus 
     - ระดับพ้ืนฐาน 
     - ระดับด ี
     - ระดับดีมาก 
     - ระดับดีเด่น 

คะแนน 
 

- 
 
- 
 

๕๓.๘๕ 
 
 

 
 
- 

๗.๗๐ 
๖๑.๕๔ 
๓๐.๗๖ 
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ตัวช้ีวัดที่ 15.3 : ร้อยละคะแนนความส าเร็จในการด าเนินงานคลินิกชะลอไตเสื่อมคุณภาพในโรงพยาบาล 
เป้าหมาย : ร้อยละ 60 
น้ าหนัก : 1 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นางเอมอร สุทธิสา            โทร. 094-6259451 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :    นางสาวนิตยา โพกลาง      โทร. 087-2254584 
ค าอธิบาย :  
 คลินิกชะลอไตเสื่อมคุณภาพในโรงพยาบาล หมายถึง หน่วยบริการในสถานบริการสุขภาพ สังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่มีการจัดระบบบริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ได้ครบทุกระยะและเป็นการ
ส่งเสริมป้องกันการชะลอความเสื่อมของไตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งต้องมีองค์ประกอบ 2 ข้อ ดังต่อไปนี้  
  ส่วนที่ 1 การประเมินกระบวนการจัดบริการ   
   องค์ประกอบที่ 1 ทิศทางและนโยบาย 
    องค์ประกอบที่ 2 ระบบสารสนเทศ 
    องค์ประกอบที่ 3 การปรับระบบและกระบวนการบริการ  
   องค์ประกอบที่ 4 ระบบสนับสนุนการจัดการตนเอง 
    องค์ประกอบที่ 5 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (ในการดูแลป้องกันและจัดการโรค)  
    องค์ประกอบที่ 6 การจัดการความเสี่ยงและสภาพแวดล้อมในชุมชน 
    ส่วนที่ 2 การประเมินคุณภาพวัดจากผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด จ านวน 5 ตัวชี้วัด 
    1. ร้อยละ 80 ของผู้ป่วย DM, HT ที่ได้รับการคัดกรอง CKD 
   2. ร้อยละ 40 ของผู้ป่วย CKD 1-4 และเป็น DM ที ่ควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดได้ดี 
   3. ร้อยละ 80 ของผู้ป่วย CKD 1-4 ที่ควบคุมระดับ BP ได้ 
   4. ร้อยละ 60 ของผู้ป่วย CKD 1-4 ที่การได้รับยา ACE-I/ARB 
   5. ร้อยละ 60 ของผู้ป่วย CKD 3-4 ที่ชะลอการลดลงของ eGFR ได้ตามเป้าหมาย 
 ร้อยละความส าเร็จ หมายถึง ความส าเร็จในการด าเนินงาน CKD Clinic ในทุกโรงพยาบาล โดยมีการ
ด าเนินงานทั้ง 2 ส่วนประกอบรวมกัน ต้องมีคะแนนไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 60  
เกณฑ์เป้าหมาย : 
 

ตัวช้ีวัด 2562 2563 2564 
ร้อยละคะแนนความส าเร็จในการด าเนินงานคลินิกชะลอไต
เสื่อมคุณภาพในโรงพยาบาล 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 65 ร้อยละ 70 

 
วัตถุประสงค์ : 
 เพ่ือการด าเนินงานคลินิกชะลอไตเสื่อมคุณภาพในโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน ถือเป็นการพัฒนางานเพ่ือ
ชะลอและลดจ านวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังได้ 
แหล่งข้อมูล : 
 ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม, HDC และเอกสารประกอบที่เก่ียวข้อง 
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เกณฑ์การให้คะแนน : การประเมินเชิงคุณภาพของการด าเนินงานคลินิกชะลอไตเสื่อมคุณภาพ (อ้างอิงจาก
เกณฑ์ คลินิกชะลอไตเสื่อมคุณภาพ ส านักงานโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข) 
 

ตัวช้ีวัด น้ าหนัก 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 
ร้อยละคะแนนความส าเร็จในการด าเนินงาน
คลินิกชะลอไตเสื่อมคุณภาพในโรงพยาบาล 

1 50 55 60 65  70  

 
ส่วนที่ 1 การประเมินกระบวนการจัดบริการ (50 คะแนน) 
 

องค์ 
ประกอบ 

กิจกรรม 
คะแนน
(ร้อยละ) 

1 ทิศทางและนโยบาย 
1.1 ทิศทาง/นโยบาย/เป้าประสงค์รวมถึงการสื่อสารทิศทางนโยบาย เป้าประสงค์ในการ
ด าเนินงานคลินิกชะลอไตเสื่อม ไปยังผู้มีส่วนร่วม/หน่วยงานทุกระดับ 
1.2 องค์กรมีการสนับสนุนทรัพยากร เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งคลินิกชะลอไตเสื่อม
คุณภาพ 
1.3 องค์กรสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรของคลินิกชะลอไตเสื่อมในการด าเนินงาน 
1.4 การติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานคลินิกชะลอไตเสื่อม 
 

6 
(1.5) 

 
(1.5) 

 
(1.5) 
(1.5) 

2 ระบบสารสนเทศ 
2.1 ระบบข้อมูลการให้บริการที่สมบูรณ์ ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และสามารถน ามาใช้ได้
อย่างทันถ่วงที 
2.2 ระบบข้อมูลที่เชื่อมโยงเพ่ือการให้บริการต่อเนื่องในเครือข่าย และสามารถเชื่อมโยง
กับ Data center ของจังหวัด/อ าเภอ 
2.3 การใช้ประโยชน์ข้อมูล เพ่ือการพัฒนาคุณภาพคลินิกชะลอไตเสื่อม 
2.4 ระบบการสอบทวนความถูกต้องของข้อมูล 
 

8 
(2.0) 

 
(2.0) 

 
(2.0) 
(2.0) 

3 การปรับระบบและกระบวนการบริการ 
3.1 การบริการคัดกรองและวินิจฉัยโรคไตเรื้อรัง และการประเมินระยะของโรค 
3.2 การปรับรูปแบบบริการในคลินิกชะลอไตเสื่อม 
3.3 การให้ความรู้ที่จ าเป็นต่อผู้ป่วย เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
3.4 ผู้ประสานงาน System Manager ร่วมกับทีมสหสาขา 
3.5 ทีมสหสาขาในการดูแลรักษาผู้ป่วยไตเรื้อรังของคลินิกชะลอไตเสื่อม 
3.6 เครือข่ายร่วมดูแล ร่วมในการดูแลรักษาผู้ป่วยไตเรื้อรัง 
3.7 ระบบการส่งต่อเพ่ือการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน Home health care 

16 
(2.0) 
(2.0) 
(2.0) 
(2.0) 
(2.0) 
(2.0) 
(2.0) 
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องค์ 
ประกอบ 

กิจกรรม 
คะแนน
(ร้อยละ) 

3.8 การประเมินติดตามความพึงพอใจของผู้รับบริการคลินิกชะลอไตเสื่อม และ
วิเคราะห์เพื่อปรับปรุงพัฒนา 
 

(2.0) 
(2.0) 

4 ระบบการสนับสนุนการจัดการตนเอง 
4.1 การจัดบริการเพื่อส่งเสริมทักษะในการจัดการตนเองที่เหมาะสมร่วมกับทีมสหสาขา 
4.2 กระบวนการสื่อสารเพื่อคืนและแลกเปลี่ยนข้อมูลการดูแลรักษาและการจัดการ
ตนเองของผู้ป่วยร่วมกับทีมสหวิชาชีพทั้งท่ีบ้านและโรงพยาบาล 
4.3 การสนับสนุนการจัดการตนเองร่วมกันกับภาคีสังคม 
4.4 สื่อและ/หรือเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนการจัดการตนเองของผู้รับบริการ 
 

8 
(2.0) 
(2.0) 

 
(2.0) 
(2.0) 

5 ระบบการสนับสนุนการตัดสินใจของผู้ให้บริการ 
5.1 แนวทางปฏิบัติในการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อที่จัดท าขึ้นตามแนวทางปฏิบัติ
ระดับประเทศ 
5.2 ระบบการประสานงานให้ค าปรึกษาระหว่างผู้จัดการระบบ ทีมผู้จัดการระบบกับผู้
ให้บริการในคลินิกรวมทั้งเครือข่ายของสถานบริการสาธารณสุข 
 

8 
(4.0) 

 
(4.0) 

6 การจัดการความเสี่ยงและสภาพแวดล้อมในชุมชน 
6.1 การจัดบริการในการเสริมทักษะในการลดเสี่ยงลดโรคให้แก่ชุมชน (เช่น การลดเค็ม
การใช้ยา NSAIDs และการใช้ยาแผนโบราณที่เหมาะสม) 
6.2 สนับสนุนนโยบายแผนการด าเนินงานที่เอ้ือต่อการปรับสภาพแวดล้อมของชุมชน 
 

4 
(2.0) 

 
(2.0) 
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ส่วนที่ 2 การประเมินคุณภาพ วัดจากผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด จ านวน 5 ตัว โดยใช้แหล่งข้อมูล HDC (50 คะแนน) 
 

ตัวช้ีวัด ระดับผลงาน ระดับคะแนนตามผลงาน 
ร้อยละ 80 ของผู้ป่วย DM, HT ที่ได้รับ 
การคัดกรอง CKD  
 
 
 
 
 
 
 

45 1 
50 2 
55 3 
60 4 
65 5 
70 6 
75 7 
80 8 
85 9 
90 10 

ร้อยละ 40 ของผู้ป่วย CKD 1-4 และเป็น DM 
ที่ ควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดได้ดี 
 
 
 
 
ร้อยละ 40 ของผู้ป่วย CKD 1-4 และเป็น DM 
ที่ ควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดได้ดี (ต่อ) 
 

5 1 
10 2 
15 3 
20 4 
25 5 
30 6 
35 7 
40 8 
45 9 
50 10 

ร้อยละ 80 ของผู้ป่วย CKD Stage 1-4 ที่
ควบคุมความดันโลหิตได้ดี 
 
 

35 1 
40 2 
45 3 
50 4 
55 5 
60 6 
65 7 
70 8 
75 9 
80 10 

ร้อยละ 60 ของผู้ป่วย CKD Stage 1-4 ที่การ
ได้รับยา ACE-I/ARV 

15 1 
20 2 
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ตัวช้ีวัด ระดับผลงาน ระดับคะแนนตามผลงาน 
 25 3 

30 4 
35 5 
40 6 
45 7 
50 8 
55 9 
60 10 

ร้อยละ 66 ของผู้ป่วย CKD 3-4 ที่ชะลอการ
ลดลงของ eGFR ได้ตามเป้า 
 
 
 
 

47.5 1 
50 2 

52.5 3 
55 4 

57.5 5 
60 6 

62.5 7 
65 8 

67.5 9 
70 10 
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ตัวช้ีวัดที่ 15.4 : ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดได้ดี และผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่
ควบคุมระดับความดันได้ดี 
เป้าหมาย : โรคเบาหวานควบคุมได้ มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๓0 
    : โรคความดันโลหิตสูงควบคุมได้ มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50 
น้ าหนัก : 1 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นางเอมอร  สุทธิสา           โทร. 09-4625-9451 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :     นางสาวศิริพร สุจจะชารี    โทร. 0๙-๓๕๔๓-๓๒๗๔                                      
ค าอธิบาย :  
 ระดับค่าน้ าตาลอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้ หมายถึง ค่าระดับ HbA1c ครั้งสุดท้าย น้อยกว่า 7 mg%  
ในปีงบประมาณที่วิเคราะห์  
 ผู้ป่วยเบาหวานที่ลงทะเบียนและอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ หมายถึง ผู้ป่วยที่ถูกวินิจฉัยด้วยรหัสโรค  
ICD10 = E10 - E14 และ Type area = 1 และ 3 
 หมายเหตุ : ค่าเป้าหมายการควบคุมน้ าตาลในผู้ป่วยเบาหวาน ให้ใช้ตามแนวทางเวชปฏิบัติส าหรับ
โรคเบาหวาน 2557 ซึ่งแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มควบคุมเข้มงวดมาก ควบคุมเข้มงวด และควบคุมไม่
เข้มงวด แตใ่นการวัดค่าเป้าหมายปี 2559 ให้ใช้แบบเดิม เพ่ือเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ส าหรับในปี 2560 
อาจมีการปรับเปลี่ยนตามมาตรฐานแนวปฏิบัติ 
 ระดับความดันโลหิตที่ควบคุมได้ตามเป้าหมาย หมายถึง ค่าระดับความดันโลหิต 2 ครั้งสุดท้าย 
(SBP/DBP) น้อยกว่า 140/90 มม.ปรอท. (ให้ใช้ข้อมูลจากแฟ้ม CHRONICFU) ในปีงบประมาณที่วิเคราะห์ 
ทั้งนี้ ไม่ว่าผู้ป่วยความดันโลหิตสูงจะมีโรคเบาหวานร่วมด้วยหรือไม่  
 ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงท่ีลงทะเบียนและอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ หมายถึง ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่
ได้รับการวินิจฉัยโรคด้วยรหัส = I10 - I15 และ Type area = 1 และ 3 
 ประชากรกลุ่มเป้าหมาย 
 1. ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ลงทะเบียนและอยู่ในพ้ืนที่รับผิดชอบ (Type area 1 และ 3)  
 2. ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ลงทะเบียนและอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ (Type area 1 และ 3) 
สูตรการค านวณ :  
 1. สูตรค านวณตัวชี้วัด (เบาหวาน)     (A/B) x 100 
  A = จ านวนผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ลงทะเบียนและอยู่ในพ้ืนที่รับผิดชอบ ที่ระดับค่าน้ าตาลอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้ 
  B = จ านวนผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ลงทะเบียนและอยู่ในพ้ืนที่รับผิดชอบ  
  2. สูตรค านวณตัวชี้วัด (ความดันโลหิตสูง)  (C/D) x 100 
  C = จ านวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ลงทะเบียนและอยู่ในพ้ืนที่รับผิดชอบที่ควบคุมระดับความดัน
โลหิตได้ดีตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
  D = จ านวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ลงทะเบียนและอยู่ในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
เกณฑ์การให้คะแนน : ประกอบด้วย ๒ ส่วน ได้แก่  
   ๑. ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่สามารถควบคุมได้ 
   ๒. ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่สามารถควบคุมได้ 
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ตัวช้ีวัด หน่วยวัด น้ าหนัก 
เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๑. ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่
สามารถควบคุมได้ 

ร้อยละ 0.5 ๑๐ ๑5 ๒0 ๒5 ๓๐ 

๒. ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิต
สูงที่สามารถควบคุมได้ 

ร้อยละ 0.5 ๓๐ ๓๕ ๔๐ ๔๕ ๕๐ 

เหตุผล :  1. เพื่อให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานสามารถควบคุมระดับน้ าตาลได้ดี 
   2. เพื่อให้ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงสามารถควบคุมความดันโลหิตได้ดี 
 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :   

 
แนวทางการประเมินผล : 
 

วิธีการประเมินผล 
 

หลักฐาน
ประกอบการ

ประเมิน 

ประเมินระดับ 
อ าเภอ ต าบล รพ.สต. 

๑. การประเมินตามเกณฑ์คลินิก NCD คุณภาพ (PLUS)  
    - ส่วนที่ 1 การประเมินกระบวนการพัฒนาคุณภาพ
NCD Clinic Plus 6 องค์ประกอบ 
    - ส่วนที่ 2 ผลลัพธ์ตัวชี้วัดบริการ NCD Clinic Plus 
๒. วัดผลลัพธ์จากรายงานตัวชี้วัดร้อยละของผู้ป่วย
โรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ าตาลได้ดี 
๓. วัดผลลัพธ์จากรายงานตัวชี้วัดร้อยละของผู้ป่วยโรค
ความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตได้ดี 

ใช้ฐานข้อมูล 
HDC กระทรวง

สาธารณสุข 

   

 
 
 
 
 

รายการ หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ  พ.ศ. 
๒๕๕9 ๒๕60 ๒๕61 

ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่
สามารถควบคุมได้ 

ร้อยละ 13.21 14.17 ๑๕.๙๑ 
(ข้อมูล ณ ๑ ต.ค.๖๑) 

ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดัน
โลหิตสูงที่สามารถควบคุมได้ 

ร้อยละ 37.63 44.75 ๕๔.๒๙ 
(ข้อมูล ณ ๑ ต.ค.๖๑) 
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ตัวช้ีวัดที่ 15.5 : ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ที่ข้ึนทะเบียนได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อ
โรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) 
เป้าหมาย : ร้อยละ ๘๕ 
น้ าหนัก : 1 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นางเอมอร สุทธิสา           โทร. 094-625-9451 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :     นางสาวศิริพร สุจจะชารี   โทร. 0๙๓-๕๔๓-๓๒๗๔                                      
ค าอธิบาย :  
 ผู้ที่ได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) หมายถึง ผู้ป่วย
โรคเบาหวาน (E10 - E14) ความดันโลหิตสูง (I10 - I15) อายุ 35-60 ปี ที่ข้ึนทะเบียนได้รับการประเมิน
โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) ใน 10 ปีข้างหน้า 
  หมายเหตุ : รหัส ICD 10 ที่จะน ามาประเมิน CVD Risk ได้แก่ 
   1. รหัสโรคเบาหวาน E10. - E14. (นับทุกจุดที่ตามหลังรหัส) ยกเว้น รหัส E10.-E14. ร่วมกับ 
I60 – I69 ในทุกประเภทการวินิจฉัย (Dx type) 
   2. รหัสโรคความดันโลหิตสูง I10 – I15 ยกเว้นรหัส I11.0, I11.9, I13.0, I13.1, I13.2, 
I13.9 และ รหัส I10 – I15 ร่วมกับ I60 – I69 ในทุกประเภทการวินิจฉัย (Dx type) 
 กลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ ได้แก่ จ านวนผู้ป่วยโรคเบาหวาน (E10 - E14) ความดันโลหิตสูง (I10-I15)     
อายุ 35-60 ปี ที่ขึ้นทะเบียนและอยู่ในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
  หมายเหตุ : 
   1. ผู้ป่วยโรคเบาหวาน (E10 - E14) ความดันโลหิตสูง (I10-I15) อายุ 35-60 ปี ที่ข้ึนทะเบียน 
Type area 1 และ 3 หมายถึง 
    1.1 ผู้ป่วยโรคเบาหวาน (E10 - E14) ความดันโลหิตสูง (I10-I15) อายุ 35-60 ปี Type 
area 1 หมายถึง ผู้ป่วยที่มีท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ และอาศัยอยู่จริง 
    1.2 ผู้ป่วยโรคเบาหวาน (E10 - E14) ความดันโลหิตสูง (I10-I15) อายุ 35-60 ปี Type 
area 3 หมายถึง ผู้ป่วยที่อาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบแต่ไม่มีทะเบียนบ้านอยู่เขตรับผิดชอบ 
สูตรการค านวณ : (A/B) x 100 
 A = จ านวนผู้ป่วยโรคเบาหวาน (E10 - E14) ความดันโลหิตสูง (I10-I15) อายุ 35-60 ปี ที่ขึ้น
ทะเบียนและอยู่ในพ้ืนที่รับผิดชอบ ได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD 
Risk) ใน 10 ปีข้างหน้า 
  หมายเหตุ : รหัส ICD10 ที่จะน ามาประเมิน CVD Risk ได้แก่ 
   1. รหัสโรคเบาหวาน E10. - E14. (นับทุกจุดที่ตามหลังรหัส) ยกเว้น รหัส E10. - E14. ร่วมกับ 
I60 – I69 ในทุกประเภทการวินิจฉัย (Dx type) 
   2. รหัสโรคความดันโลหิตสูง I10 – I15 ยกเว้นรหัส I11.0, I11.9, I13.0, I13.1, I13.2, 
I13.9 และ รหัส I10 – I15 ร่วมกับ I60 – I69 ในทุกประเภทการวินิจฉัย (Dx type) 
 B = จ านวนผู้ป่วยโรคเบาหวาน (E10 - E14) ความดันโลหิตสูง (I10-I15) อายุ 35-60 ปี ที่ขึ้น
ทะเบียนและอยู่ในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
  หมายเหตุ : รหัส ICD10 ที่จะน ามาประเมิน CVD Risk ได้แก่ 
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   1. รหัสโรคเบาหวาน E10. - E14. (นับทุกจุดที่ตามหลังรหัส) ยกเว้น รหัส E10. - E14. ร่วมกับ 
I60 – I69 ในทุกประเภทการวินิจฉัย (Dx type) 
   2. รหัสโรคความดันโลหิตสูง I10 – I15 ยกเว้นรหัส I11.0, I11.9, I13.0, I13.1, I13.2, 
I13.9 และ รหัส I10 – I15 ร่วมกับ I60 – I69 ในทุกประเภทการวินิจฉัย (Dx type) 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ตัวช้ีวัด 
หน่วย
วัด 

น้ าหนัก 
เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
ที่ข้ึนทะเบียนได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยง
ต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) 

ร้อยละ 1 80 82.5 85 87.5 90 

เหตุผล : เพ่ือประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง 
 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :   

 
แนวทางการประเมินผล : 

วิธีการประเมินผล 
 

หลักฐานประกอบ 
การประเมิน 

ประเมินระดับ 
อ าเภอ ต าบล รพ.สต. 

ฐานข้อมูล HDC กระทรวงสาธารณสุข/โปรแกรมของ
สถานบริการสาธารณสุข 
1. รายงานผลการคัดกรองการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อ
การเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) ในผู้ป่วย
โรคเบาหวาน ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงจากฐานข้อมูล 
HDC กระทรวงสาธารณสุข 
2. รายงานผลการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการเกิด
โรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) ในผู้ป่วย
โรคเบาหวาน ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ในกลุ่มเสี่ยงสูง
มาก (≥30%) หลังเข้ารับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่าง
เข้มข้นและรีบด่วน ภายใน 1 เดือน รายงานผลโดย
ส านักงานป้องกันควบคุมโรค 

ฐานข้อมูล HDC 
กระทรวงสาธารณสุข
เทียบกับค่าเป้าหมาย 

   

รายการ หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕9 ๒๕60 ๒๕61 

ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ขึ้น
ทะเบียนได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจ
และหลอดเลือด (CVD Risk) 

ร้อยละ ๓๔.๒๕ ๘๗.๒๐ ๙๐.๒๗ 
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ตัวช้ีวัดที่ 15.6 : ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR < 4 ml/min/1.73m2/yr  
เป้าหมาย : ผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR < 4 ml/min/1.73m2/yr ร้อยละ 66 
น้ าหนัก : 1 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นางเอมอร สุทธิสา            โทร. 094-6259451 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :    นางสาวนิตยา โพกลาง      โทร. 087-2254584 
ค าอธิบาย :  
 ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR < 4 ml/min/1.73 m2/yr หมายถึง ผล
ค่าประมาณอัตราการกรองของไตที่ค านวณจาก serumcreatinine ที่ตรวจโดยวิธี enzymatic method และ
ค านวณโดยใช้สมการ CKD-EPI ตามมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนดของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง 
 อัตราการลดลงของ eGFR < 4 ml/min/1.73 m2/yr หมายถึง ค่า eGFR ของผู้ป่วยที่มีการตรวจ 
creatinine ≥ 2 ค่า ใน 1 ปี และมีค่าเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลง < 4 หากมีค่า eGFR ๑ ค่า ใน ๑ ปี จะไม่น ามาประเมิน  
  หมายเหตุ : เก็บข้อมูลเฉพาะผู้ป่วย CKD ระยะที่ 3-4 เท่านั้น หมายถึง ผู้ป่วยที่มีรหัสโรคเป็น 
N183-N184, (N189 ที่มี ๖๐ > eGFR ≥ ๑๕) หรือ (E102, E112, E122, E132, E142 หรือ I12, 
*I13, * I15) ที่มี ๖๐> eGFR ≥ ๑๕) และมีการค านวณ eGFR (LABTEST 15) และสัญชาติไทย (File 
PERSON : สัญชาติไทย รหัส ๐๙๙) เท่านั้น 
สูตรการค านวณ :  
 ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR < 4 ml/min/1.73 m2/yr = (A/B) x 100  
  A = จ านวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง Stage 3-4 ตอนเริ่มประเมิน สัญชาติไทยที่มารับบริการที่ 
โรงพยาบาลได้รับการตรวจ creatinine และ มีผล eGFR ≥ 2 ค่า และมีค่าเฉลี่ยการ เปลี่ยนแปลง < 4 
  B = จ านวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง Stage 3-4 ตอนเริ่มประเมิน สัญชาติไทยที่มารับบริการที่ 
โรงพยาบาลได้รับการตรวจ creatinine และ มีผล eGFR ≥ 2 ค่า  
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 5 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
 

ตัวช้ีวัด น้ าหนัก หน่วย
วัด 

เกณฑ์การให้คะแนน 
1 2 3 4 5 

ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลง
ของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr 

1 ร้อยละ 46 51 56 61 66 

เหตุผล : เพ่ือใช้ประเมินผลส าเร็จที่เป็นภาพรวมของการชะลอความเสื่อมของไตในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง (CKD) ที่
เกิดจากผลการด าเนินการของหลายๆ มาตรการรวมกัน 
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รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :   

 
แนวทางการประเมินผล : 
 

วิธีการประเมินผล 
 

หลักฐาน
ประกอบการ

ประเมิน 

ประเมินระดับ 
อ าเภอ ต าบล รพ.สต. 

อัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73 m2/yr ฐานข้อมูล HDC    
 
 

 

 รายการ หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕9 ๒๕60 ๒๕61 

ผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 
ml/min/1.73 m2/yr  

ร้อยละ 65.62 58.99 64.20 
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รายละเอียดตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 

แผนงานตามยุทธศาสตร์ที่ 1 : ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ 
(Prevention Promotion & Protection Excellence) 
ตัวช้ีวัดที ่16 : ร้อยละของสตรีที่ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม 
เป้าหมาย :  1. ร้อยละของสตรีอายุ ๓๐-๖๐ ปี ที่ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (สะสม ปี 
2558-2562 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) 
   2. ร้อยละของสตรีอายุ 30-70 ปี ที่ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม (ปี 2562           
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) 
น้ าหนัก : 6  
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นางเอมอร สุทธิสา             โทร. 094-625-9451 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :      นางสาวศิริลักษณ์ ณ กาฬสินธุ์       โทร. 095-663-0041 
ค าอธิบาย : 
 การคัดกรองมะเร็งปากมดลูก หมายถึง สตรีสัญชาติไทยที่มีอายุ ๓๐-๖๐ ปี ในเขตรับผิดชอบ 
ของหน่วยบริการนั้นๆ (ขึ้นชื่อตามทะเบียนราษฎร์) ที่ไม่เคยได้รับการตรวจคัดกรอง ได้รับการคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูก โดยวิธี Pap-smear หรือ VIA  
 การคัดกรองมะเร็งเต้านม หมายถึง สตรีสัญชาติไทยที่มีอายุ ๓๐-7๐ ปี ในปี พ.ศ.2562 สามารถ
ตรวจเต้านมด้วยตนเองได้อย่างถูกต้องอย่างน้อย 1 ครั้งต่อเดือน และผ่านการประเมินผลดังกล่าว  จาก
อาสาสมัครประจ าหมู่บ้านหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่างน้อย 1 ครั้งต่อไป   
สูตรการค านวณ :  
ร้อยละของสตรีอายุ ๓๐-๖๐ ปี ที่ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (สะสม ปี 2558-2562 ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80) 
  = ผลการด าเนินงานตามเป้าหมายปีงบประมาณ 2558 สะสมถึงปีงบประมาณ 2562 × 100 
              จ านวนกลุ่มเป้าหมาย ณ ปีงบประมาณ 2558 
 
ร้อยละของสตรีอายุ 30-70 ปี ที่ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม (ปี 2562 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) 
 = ผลการด าเนินงานตามเป้าหมายปีงบประมาณ 2562 × 100 
   จ านวนกลุ่มเป้าหมาย ณ ปีงบประมาณ 2562 
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เกณฑ์การให้คะแนน :  
 

ตัวช้ีวัด น้ าหนัก หน่วย
วัด 

เกณฑ์การให้คะแนน 
1 2 3 4 5 

1. ร้อยละของสตรีอายุ ๓๐-๖๐ ปี ที่
ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 
(สะสม ปี 2558-2562 ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80) 

4 ร้อยละ 40 50 60 70 80 

2. ร้อยละของสตรีอายุ 30-70 ปี ที่
ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม (ปี 
2562 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) 

2 ร้อยละ 50 60 70 80 90 

เหตุผล : เนื่องจากตัวชี้วัดนี้ เป็น PA (Performance Agreement) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการของผู้บริหารระดับจังหวัด 
 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :   

 
แนวทางการประเมินผล : 
 

วิธีการประเมินผล 
 

หลักฐาน
ประกอบการประเมิน 

ประเมินระดับ 
อ าเภอ ต าบล รพ.สต. 

๑. ร้อยละผลตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก  
(สะสม ปี ๕๘-๖๒ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐) 
  

จากฐานข้อมูล HDC 
กระทรวงสาธารณสุข 

   

๒. ร้อยละผลตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม  
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐)  

จากฐานข้อมูล HDC 
กระทรวงสาธารณสุข   

   

 

 รายการ หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕9 ๒๕60 ๒๕61 

1. ร้อยละของสตรีอายุ ๓๐-๖๐ ปี ที่ได้รับการ
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (สะสม ปี 
2558-2562 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) 

ร้อยละ 31.58 40.93 50.84 

2. ร้อยละของสตรีอายุ 30-70 ปี ที่ได้รับการ
ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม (ปี 2562 ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80) 

ร้อยละ 73.56 71.95 87.50 
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คู่มือประเมินผลการปฏิบัตริาชการระดับอ าเภอ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามประจ าปีงบประมาณ 2562 

รายละเอียดตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 

แผนงานตามยุทธศาสตร์ที่ 1 : ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ 
(Prevention Promotion & Protection Excellence) 
ตัวช้ีวัดที ่17 : ร้อยละคะแนนความส าเร็จของอ าเภอจัดการสุขภาพในการเฝ้าระวังป้องกันแก้ไขปัญหา 
โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี 
 ตัวชี้วัดที่ 17.1 : ร้อยละของต าบลจัดการสุขภาพในการเฝ้าระวังป้องกันแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้
ตับและมะเร็งท่อน้ าดี  
 ตัวชี้วัดที่ 17.2 : ร้อยละคะแนนความส าเร็จของอ าเภอจัดการสุขภาพในการด าเนินงานด้านการ
จัดระบบบริการสุขภาพเพ่ือค้นหาคัดกรองผู้ป่วยโดยวิธีการตรวจอัลตร้าซาวด์และดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็ง 
ท่อน้ าดี 
น้ าหนัก : 5 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นายกฤษฏ์ โพธิ์ศรี          โทร. 086 234 6335 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : 1. นางเกษศิรินทร์ ไชยลาภ    โทร. 081 964 7879 
    2. นางศิริมา วิริยะ   ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
       3. นางสาวนิศาชล เสนาค า ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
                   4. นางธนิยาณัฐ แก้วม่วง    ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ตัวช้ีวัด หน่วย
วัด 

น้ าหนัก เกณฑ์การให้คะแนน 
1 2 3 4 5 

ร้อยละคะแนนความส าเร็จของ
อ าเภอจัดการสุขภาพในการเฝ้า
ระวังป้องกันแก้ไขปัญหาโรคพยาธิ
ใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี 

ร้อยละ
คะแนน 

3 60 70 80 90 100 

ร้อยละคะแนนความส าเร็จของ
อ าเภอจัดการสุขภาพในการ
ด าเนินงานด้านการจัดระบบ
บริการสุขภาพเพ่ือค้นหาคัดกรอง
ผู้ป่วยโดยวิธีการตรวจอัลตร้าซาวด์
และดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ าดี 

ร้อยละ 2 50 60 70 80 90 
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คู่มือประเมินผลการปฏิบัตริาชการระดับอ าเภอ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามประจ าปีงบประมาณ 2562 

ตัวช้ีวัดที่ 17.1 : ร้อยละของต าบลจัดการสุขภาพในการเฝ้าระวังป้องกันแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับ
และมะเร็งท่อน้ าดี  
เป้าหมาย : ร้อยละ 80 
น้ าหนัก : 3 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นายกฤษฏ์ โพธิ์ศรี           โทร. 086 234 6335 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :       นางเกษศิรินทร์ ไชยลาภ    โทร. 081 964 7879 
ค าอธิบาย :  
 ต าบลจัดการสุขภาพในการเฝ้าระวังป้องกันแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี 
หมายถึง ต าบลที่มีการด าเนินงานเฝ้าระวัง คัดกรอง ป้องกันเพ่ือแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็ง
ท่อน้ าดี ใน 5 มาตรการ ได้แก่ 
  มาตรการที่ 1 การสร้างเสริมสุขภาพ หมายถึง ต าบลมีการด าเนินการออกและบังคับใช้
ข้อบังคับ เทศบัญญัติ/หรือมาตรการทางสังคม ในการจัดการสิ่งแวดล้อม สิ่งปฏิกูล เพื่อลดการแพร่กระจาย
เชื้อในสิ่งแวดล้อม คน ปลา ต าบลมีการสนับสนุนให้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรพยาธิใบไม้ตับและ
มะเร็งท่อน้ าดีในโรงเรียนโดยบูรณาการกับหลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศกกษาธิการ 

 มาตรการที่ 2 การควบคุมป้องกัน หมายถึง มีกิจกรรมการคัดกรองพยาธิใบไม้ตับ ในประชาชน
อายุ 15 ปีขก้นไป โดยการตรวจอุจจาระ รักษา และด าเนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพทุกรายที่ตรวจ
พบพยาธิ 

 มาตรการที่ 3 การรักษาพยาบาล หมายถึง มีการคัดกรองมะเร็งท่อน้ าดีในประชาชนอายุ 40 ปี
ขก้นไป ด้วยวิธีอัลตร้าซาวด์ หากสงสัยมะเร็งท่อน้ าดี ด าเนินการส่งต่อเพ่ือรักษา ตรวจ CT หรือ MRI ต่อไป 

 มาตรการที่ 4 การดูแลรักษา หมายถึง การผ่าตัดหรือรักษาแบบประคับประคองผู้ป่วยที่ได้รับ
การวินิจฉัยเป็นมะเร็งท่อน้ าดี และให้การดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care) ในผู้ป่วยระยะ
สุดท้าย 

 มาตรการที่ 5 การสื่อสารสาธารณะ หมายถึง ต าบลมีการด าเนินงานจัดกิจกรรมรณรงค์สร้าง
กระแสสังคมในการลด เลิก การบริโภคอาหารเมนูปลาปรุงดิบ และการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
(Health Literacy) ในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดีแก่ประชาชน  
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ตัวช้ีวัด หน่วย
วัด 

น้ าหนัก เกณฑ์การให้คะแนน 
1 2 3 4 5 

ร้อยละคะแนนความส าเร็จของ
อ าเภอจัดการสุขภาพในการเฝ้า
ระวังป้องกันแก้ไขปัญหาโรคพยาธิ
ใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี 

ร้อยละ
คะแนน 

3 60 70 80 
 
 

90 100 

 
เกณฑ์การให้คะแนน : ประเมินผลตามเกณฑ์ 5 ข้อๆ ละ 20 คะแนน การให้คะแนนโดยก าหนดพื้นที่การ
ประเมิน ดังนี้ 
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คู่มือประเมินผลการปฏิบัตริาชการระดับอ าเภอ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามประจ าปีงบประมาณ 2562 

 เกณฑ์การประเมินส าหรับพ้ืนทีด่ าเนินงาน ปี 2562 จ านวน 1 ต าบล โดยอ าเภอที่มีพ้ืนที่ด าเนินการ
มากกว่า 1 ต าบล จะท าการสุ่มประเมิน ก าหนดเป็นคะแนนความส าเร็จ 5 เกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
 
ล าดับ เกณฑ์การให้คะแนน 

1 การจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างานที่เกี่ยวข้อง มีการจัดท าแผนงาน/โครงการ
เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานป้องกันควบคุมโรคและแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็ง        
ท่อน้ าดี และมีการวิเคราะห์สถานการณ์โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี ดังนี้ 
 1.1 มีค าสั่งฯ ระดับอ าเภอ                             ได้ 5 คะแนน 
   1.2 มีค าสั่งฯ ระดับต าบล                              ได้ 5 คะแนน 
   1.3 มีแผนงาน/โครงการสนับสนุนการด าเนินงาน  ได้ 5 คะแนน 
   1.4 มีการวิเคราะห์สถานการณ์โรคฯ                  ได้ 5 คะแนน 

2 มีการคัดกรองพยาธิใบไม้ตับในประชาชนอายุ 15 ปีขก้น ในพ้ืนที่ต าบลเป้าหมาย โดยใช้แบบ      
คัดกรองความเสี่ยงและมีการตรวจอุจจาระโดยวิธี Modified Kato-katz และมีการบันทกกข้อมูล
ในโปรแกรม Isan cohort ครบถ้วนและสมบูรณ์ เป้าหมายต าบลละ 905 ราย (ใช้ข้อมูล ณ วันที่ 
31 สิงหาคม 2562) 
   2.1 ท าได้ร้อยละ 100  ได้ 20 คะแนน 
   2.2 ท าได้ร้อยละ 95  ได้ 15 คะแนน       
   2.3 ท าได้ร้อยละ 90  ได้ 10 คะแนน                        
   2.4 ท าได้น้อยกว่าร้อยละ 90  ได้ 5 คะแนน 

3 โรงเรียนในพ้ืนที่เป้าหมายมีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรพยาธิใบไม้ตับและมะเร็ง       
ท่อน้ าดีในโดยบูรณาการกับหลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศกกษาธิการ ได้แก่ คู่มือ/หลักสูตร     
การเรียนการสอนเรื่องพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี มีแผนการเรียนการสอน และมีโครงงาน 
ที่เก่ียวข้อง 
   3.1 มีการจัดการเรียนการสอนฯ ในโรงเรียนทุกแห่ง                        ได้ 20 คะแนน 
   3.2 มีการจัดการเรียนการสอนฯ ในโรงเรียนมากกว่าร้อยละ 50 ขก้นไป  ได้ 10 คะแนน 
   3.3 มีการจัดการเรียนการสอนฯ ในโรงเรียนน้อยกว่าร้อยละ 50 ขก้นไป  ได้ 5 คะแนน 

4 อปท.ในพื้นที่เป้าหมายมีการด าเนินงานในการก าจัดสิ่งปฏิกูล ดังนี้ 
 4.1 มีบ่อบ าบัดสิ่งปฏิกูลที่ถูกสุขลักษณะ ได ้10 คะแนน 
  4.2 มีการออกและใช้ข้อบังคับจัดการสิ่งปฏิกูล ได้ 5 คะแนน 
  4.3 ส่งเสริมการใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องและมีการติดตามควบคุมก ากับผู้ประกอบการฯ ในการ
ก าจดัสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะ ได้ 5 คะแนน    

5 มีการสื่อสารสาธารณะโดยการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) ในการป้องกัน
โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดีแก่ประชาชน และการรณรงค์ สร้างกระแสปรุงเมนูปลาสุก 
และสนับสนุนผู้ประกอบการปรุงเมนูปลาปลอดพยาธิ  
   5.1 มีการสื่อสารสาธารณะ เช่น ออกเสียงตามสาย/หอกระจายข่าว/การจัดนิทรรศการ/ป้าย
ประชาสัมพันธ์ ได้ 5 คะแนน 
   5.2 มีกิจกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยเฉพาะผู้ตรวจพบพยาธิใบไม้ตับครอบคลุมร้อยละ 
100 ได้ 5 คะแนน 
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ล าดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
  5.3 ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) ในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ
และมะเร็งท่อน้ าดี มากกว่าร้อยละ 80 ได้ 5 คะแนน 
  5.4 ประชาชนมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ได้ 5 คะแนน 

 รวม 100 คะแนน 
เหตุผล : ก าหนดตัวชี้วัดแบบผสมผสานโดยวัดทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 
 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 
 

รายการ 
หน่วย
วัด 

ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 2560 2561 

ร้อยละคะแนนความส าเร็จของอ าเภอจัดการสุขภาพ
ในการเฝ้าระวังป้องกันแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับ
และมะเร็งท่อน้ าดี (ร้อยละ 80) 

ร้อยละ NA NA 80 

 

แนวทางการประเมินผล : 

วิธีการประเมินผล หลกัฐานประกอบการประเมินผล 
ประเมินระดบั 

อ าเภอ ต าบล 
รพ
สต. 

- ดูเอกสารค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการฯ/ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล, สถานการณ์/
การจัดท าแผนงาน/โครงการ   

- ค าสั่งคณะกรรมการฯ ระดับอ าเภอ/ต าบล 
- แผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้อง 
- วิเคราะห์สถานการณ ์สรุปผลงาน 

   

- ดูรายงานผลการคัดกรอง 
OV เปรียบเทียบเป้าหมาย 

- ทะเบียนผู้รับบริการ สรุปผลการตรวจคัด
กรองฯ, ภาพถ่ายกิจกรรม 
- โปรแกรม Isan cohort 

   

- ประเมินโรงเรียนในพ้ืนที่
เป้าหมาย 1 โรงเรียน 

- คู่มือ/หลักสูตรการเรียนการสอน, แผนการเรียน
การสอน, โครงงานที่เกี่ยวข้อง 
-  ภาพถ่ายกิจกรรม 

   

- ติดตามประเมิน อปท.พ้ืนที่
เป้าหมาย 

- บ่อบ าบัดท่ีถูกสุขลักษณะ 
- ข้อบังคับจัดการสิ่งปฏิกูลของอปท., แผนงาน/
โครงการ 
- กฎหมาย/พรบ. ที่เกี่ยวข้อง 

   

- ประเมินชุมชน  - สอบถามความรู้ประชาชนเกี่ยวกับการป้องกัน
โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี 
- ทะเบียนผู้ร่วมกิจกรรมการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมฯ 
- สื่อตา่งๆ นิทรรศการ ป้ายประชาสัมพันธ์
ภาพถ่ายกิจกรรม 
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ตัวช้ีวัดที่ 17.2 : ร้อยละคะแนนความส าเร็จของอ าเภอจัดการสุขภาพในการด าเนินงานด้านการจัดระบบ
บริการสุขภาพเพ่ือค้นหาคัดกรองผู้ป่วยโดยวิธีการตรวจอัลตร้าซาวด์และดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ าดี 
เป้าหมาย : รายละเอียดการจัดสรรเป้าหมายการ อัลตราซาวด์ ปีงบประมาณ 2562 รวม 7,000 ราย 
   1. อ าเภอเมืองมหาสารคาม 1,000 ราย  8. อ าเภอนาเชือก 100 ราย 
   2. อ าเภอโกสุมพิสัย 1,000 ราย   9. อ าเภอนาดูน 100 ราย 
   3. อ าเภอเชียงยืน 1,000 ราย   10. อ าเภอวาปีปทุม  100 ราย 
   4. อ าเภอกันทรวิชัย 500 ราย   11. อ าเภอแกด า 100 ราย 
   5. อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย 1,200 ราย   12. อ าเภอยางสีสุราช 100 ราย 
   6. อ าเภอกุดรัง 500 ราย    13. อ าเภอชื่นชม 100 ราย 
   7. อ าเภอบรบือ 1,200 ราย    
น้ าหนัก :  2 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  ดร. พชรวรรณ คูสกุลรัตน์    โทร. 089-944-2510 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :   1. นางศิริมา วิริยะ   ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
      2. นางสาวนิศาชล เสนาค า  ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
                             3. นางธนิยาณัฐ แก้วม่วง    ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
  
เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ตัวช้ีวัด หน่วย
วัด 

น้ าหนัก เกณฑ์การให้คะแนน 
1 2 3 4 5 

ร้อยละคะแนนความส าเร็จของอ าเภอ
จัดการสุขภาพในการด าเนินงานด้านการ
จัดระบบบริการสุขภาพเพ่ือค้นหาคัด
กรองผู้ป่วยโดยวิธีการตรวจอัลตร้าซาวด์
และดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ าดี 

ร้อยละ 2 50 60 70 80 90 

 
สูตรการค านวณ : 
ร้อยละคะแนนความส าเร็จของอ าเภอจัดการสุขภาพในการด าเนินงานด้านการจัดระบบบริการสุขภาพเพ่ือ
ค้นหาคัดกรองผู้ป่วยโดยวิธีการตรวจอัลตร้าซาวด์และดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ าดี  
                              =  คะแนนที่ได้ x 100 
                                  คะแนนเต็ม 
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เกณฑ์การประเมิน : ด้านการจัดระบบบริการสุขภาพเพ่ือค้นหาผู้ป่วยและคัดกรองโดยใช้วิธีการตรวจ   
อัลตร้าซาวด์และการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องส าหรับผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ าดี 
 
ล าดับ เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

1 1.1 วิเคราะห์สถานการณ์การเข้าถกงบริการตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ าดีโดยวิธีอัลตร้า
ซาวด์ และผลการด าเนินงานจัดระบบการดูแลผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ าดีที่ผ่านมาพร้อม
ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา (10 คะแนน) 
   - มีเอกสารรายงานผลการตรวจ u/s และสรุปผลการด าเนินงานครบถ้วน  
10 คะแนน 
   - ไม่มีรายงาน 0 คะแนน 
1.2 จัดท าแผนงานโครงการเพ่ือสนับสนุนการจัดระบบบริการผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ าดี 
(10 คะแนน) 
   - ไม่มีการวิเคราะห์และจัดท าแผนงาน/โครงการสนับสนุนฯ ได้ 0 คะแนน 
1.3 กลุ่มเสี่ยงที่มีผลตรวจอัลตร้าซาวน์พบภาวะผิดปกติได้รับการส่งต่อเพ่ือตรวจ
วินิจฉัยและได้รับการรักษา (30 คะแนน) 

กิจกรรม คะแนน 
มีการส่งต่อเพ่ือตรวจวินิจฉัยและรักษา 90% 30 
การส่งต่อเพ่ือตรวจวินิจฉัยและรักษา 80% 25 
การส่งต่อเพ่ือตรวจวินิจฉัยและรักษา 70% 20 
การส่งต่อเพ่ือตรวจวินิจฉัยและรักษา < 70% 15 
ไม่มีการส่งต่อ 10  

50 

2 2.1 มีกิจกรรมการคัดกรองค้นหาด้วยวิธีการตรวจอัลตร้าซาวน์ในประชาชนกลุ่มเสี่ยง 
โดยใช้ใบยินยอมสมัครเข้าร่วมโครงการที่ก าหนด 50 คะแนน 

กิจกรรม คะแนน 
ผลงานการตรวจคัดกรองอัลตร้าซาวด์/เป้าหมาย 80% 50 
ผลงานการตรวจคัดกรองอัลตร้าซาวด์/เป้าหมาย 70% 40 
ผลงานการตรวจคัดกรองอัลตร้าซาวด์/เป้าหมาย 60% 30 
ผลงานการตรวจคัดกรองอัลตร้าซาวด์/เป้าหมาย < 
60% 

20 

2.2 - มีการบันทกกข้อมูลในโปรแกรม Isan cohort ครอบคลุม ครบถ้วนถูกต้อง  
10 คะแนน 
   - บันทกกข้อมูลในโปรแกรม Isan cohort ครอบคลุม ไมค่รบถ้วนถูกต้องได้  
0 คะแนน 
 
 
 
 

60 
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ล าดับ เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
3 3.1 มีการด าเนินงานส่งต่อเพ่ือตรวจยืนยันและรับการรักษา จัดระบบการติดตาม

เยี่ยมบ้านโดยทีมหมอครอบครัวและการดูแลต่อเนื่องในกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ าดี ได้ 
20 คะแนน 

กิจกรรม คะแนน 
ผลงานการส่งต่อตรวจ CTและรับการรักษา เป้าหมาย = 80% 20 
ผลงานการส่งต่อตรวจ CTและรับการรักษา เป้าหมาย = 70% 15 
ผลงานการส่งต่อตรวจ CTและรับการรักษา เป้าหมาย = 60% 10 
ผลงานการส่งต่อตรวจ CTและรับการรักษา เป้าหมาย = 50% 5 

3.2 มีทีม “หมอครอบครัว (Family care team)” จัดกิจกรรมการดูแลติดตามเยี่ยม
บ้านให้ค าแนะน าแก่กลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ าดีระยะท้ายในชุมชนได้  
20 คะแนน 

กิจกรรม คะแนน 
ผลงานการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ าดี/เป้าหมาย 90% 20 
ผลงานการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ าดี/เป้าหมาย 80% 15 
ผลงานการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ าดี/เป้าหมาย 70% 10 
ผลงานการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ าดี/เป้าหมาย < 70% 5  

40 

 รวมคะแนน 150 
 
รายละเอียดการด าเนินงาน : ด้านการจัดระบบบริการสุขภาพเพ่ือค้นหาคัดกรองผู้ป่วยโดยใช้วิธีการตรวจ
อัลตร้าซาวด์และดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องส าหรับผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ าดี 
 
ขั้นตอนที่ รายละเอียดการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานการประเมินผล 

1 1.1 วิเคราะห์สถานการณ์การเข้าถกงบริการ
ตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ าดีโดยวิธีอัลตร้าซาวด์ 
และผลการด าเนินงานจัดระบบการดูแลผู้ป่วย
มะเร็งท่อน้ าดีที่ผ่านมาพร้อมปัญหา อุปสรรค 
และแนวทางแก้ไขปัญหา  
1.2 จัดท าแผนงาน/โครงการเพ่ือสนับสนุนการ
จัดระบบบริการผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ าดี  
1.3 ส่งเสริมให้มีการจัดระบบการส่งต่อและ
การดูแลต่อเนื่อง การเยี่ยมบ้าน โดยทีมหมอ
ครอบครัวเป็นแกนน าในการสนับสนุน 

- สรุปรายงานผลการด าเนินงาน วิเคราะห์
สถานการณ์การเข้าถกงบริการและการดูแล
ผู้ป่วยมะเร็ง   ท่อน้ าดี พร้อมข้อเสนอแนะ 
- แผนงาน / โครงการที่เกี่ยวข้อง 
สรุปรายงานการประชุม  ภาพถ่ายกิจกรรม 
คู่มือ/แนวทางการดูแลผู้ป่วย  
- สรุปรายงานการเยี่ยมบ้านผู้ป่วย/การส่งต่อ
ผู้ป่วยไปรับการรักษา  
- รายงานผลการตรวจ CT 
- ภาพถ่ายกิจกรรม 

2 2.1 มีกิจกรรมการคัดกรองค้นหาด้วยวิธีการ
ตรวจอัลตร้าซาวน์ในประชาชนกลุ่มเสี่ยง โดย
ใช้ใบยินยอมสมัครเข้าร่วมโครงการที่ก าหนด 
ครบตามจ านวนเป้าหมาย  
 

- ทะเบียนประชาชนอายุ 15 ปีขก้นไป 
- รายงานการคัดกรองอัลตร้าซาวด์ 
- ภาพถ่ายกิจกรรมการด าเนินงาน 
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ขั้นตอนที่ รายละเอียดการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานการประเมินผล 
2.2 การลงทะเบียนคัดกรองกลุ่มเสี่ยง
โรคมะเร็งท่อน้ าดีเพ่ือเข้าสู่การคัดกรองมะเร็ง
ท่อน้ าดีด้วยอัลตร้าซาวด์ครอบคลุมทุกรายและ 
มีการบันทกกข้อมูลในโปรแกรม Isan cohort 
ครอบคลุม ครบถ้วนสมบูรณ์  

3 สนับสนุนการจัดระบบการดูแลผู้ปวยมะเร็ง 
ท่อน้ าดีในระยะท้ายในชุมชน มีการด าเนินงาน
ส่งต่อเพ่ือตรวจยืนยันและรับการรักษา 
จัดระบบการติดตามเยี่ยมบ้านและการดูแล
ต่อเนื่องในกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ าดี 
3.1 มีการด าเนินงานติดตามเยี่ยมบ้านโดยทีม
หมอครอบครัวและการดูแลต่อเนื่องในกลุ่ม
ผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ าดี  
3.2 ทีม “หมอครอบครัว (Family care 
team)” จัดกิจกรรมการดูแลติดตามเยี่ยมบ้าน
ให้ค าแนะน าแก่กลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยมะเร็ง 
ท่อน้ าดีในชุมชน 

-  มีแผนงาน / โครงการดูแลต่อเนื่อง/การ
ติดตามเยี่ยมบ้าน/การดูแลตามแนวทาง
ปฏิบัติของ Palliative Care 
- ทะเบียนผลงานเยี่ยมบ้านของทีมหมอ
ครอบครัว 
- ทะเบียนการส่งต่อผู้ป่วยไปรับการตรวจ 
CT และส่งต่อเพ่ือรับการรักษา 
- สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ 
- ภาพถ่ายกิจกรรมการด าเนินงาน 
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รายละเอียดตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 
แผนงานตามยุทธศาสตร์ที่ 1 : ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Prevention 
Promotion & Protection Excellence) 
ตัวช้ีวัดที่ 18 : ร้อยละของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป บริโภคยาสูบ และได้รับการติดตามบ าบัด  
 ตัวชี้วัดที่ 18.1 ร้อยละการคัดกรองผู้สูบยาสูบของประชากร อายุ 15 ปีขึ้นไป (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) 
 ตัวชี้วัดที่ 18.2 ร้อยละประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป สูบยาสูบไม่เกินร้อยละ 20.8 
 ตัวชี้วัดที่ 18.3 ร้อยละการติดตามและได้รับการบ าบัด ผู้สูบยาสูบของประชากร อายุ 15 ปีขึ้นไป  
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90) 
 ตัวชี้วัดที่ 18.4 ร้อยละของประชาชนผู้สูบบุหรี่เข้าร่วมโครงการ 3 ล้าน ๓ ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทยฯ 
 ตัวชี้วัดที่ 18.5 ร้อยละของประชาชนที่เลิกสูบบุหรี่ โดย อสม. ชักชวน 
เป้าหมาย :  - คัดกรองได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80  
   - ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป สูบยาสูบไม่เกินร้อยละ 20.8 
   - การติดตามและได้รับการบ าบัด ผู้สูบยาสูบของประชากร อายุ 15 ปีขึ้นไป  
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90) 
   - ร้อยละ 100 ของประชาชนผู้สูบบุหรี่เข้าร่วมโครงการ 3 ล้าน ๓ ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทยฯ 
   - ร้อยละ 100 ของประชาชนที่เลิกสูบบุหรี่ 
น้ าหนัก : 6 

 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นางเอมอร สุทธิสา    โทร. ๐๘๕-๗๕๘๗๘๗๘ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :       นายปริชาติ บุตะกะ   โทร. 094-5301036 
 
 
 

ตัวช้ีวัด หน่วย
นับ 

นน. 
(wi) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

18.1 ร้อยละการคัดกรองผู้สูบยาสูบของ
ประชากร อายุ 15 ปีขึ้นไป (ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80) 

ร้อยละ 1 70 75 80 85 90 

18.2 ร้อยละความชุกประชากรอายุ 15 ปีขึ้น
ไป สูบยาสูบไม่เกินร้อยละ 20.8 

ร้อยละ 1 21.8 21.3 20.8 20.3 19.8 

18.3 รอ้ยละการติดตามและได้รับการบ าบัดผู้
สูบยาสูบของประชากร อายุ 15 ปีขึ้นไป (ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90) 

ร้อยละ 1 80 85 90 95 100 

18.4 ร้อยละของประชาชนผู้สูบบุหรี่เข้าร่วม
โครงการ 3 ล้าน ๓ ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทยฯ 

ร้อยละ 1 ๘๐ ๘๕ ๙0 ๙๕ ๑๐๐ 

18.5 ร้อยละของประชาชนที่เลิกสูบบุหรี่ โดย 
อสม. ชักชวน 

ร้อยละ 2 30 35 40 45 50 



232 
 

คู่มือประเมินผลการปฏิบัตริาชการระดับอ าเภอ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ประจ าปีงบประมาณ 2562 

ตัวช้ีวัดที่  18.1 : ร้อยละการคัดกรองผู้สูบยาสูบของประชากร อายุ 15 ปีขึ้นไป (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) 
ตัวช้ีวัดที่ 18.2 : ร้อยละประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป สูบยาสูบไม่เกินร้อยละ 20.8 
ตัวช้ีวัดที่ 18.3 : ร้อยละการติดตามและได้รับการบ าบัด ผู้สูบยาสูบของประชากร อายุ 15 ปีขึ้นไป  
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90) 
เป้าหมาย : - คัดกรองได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80  
   - ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป สูบยาสูบไม่เกินร้อยละ 20.8 
   - การติดตามและได้รับการบ าบัด สูบยาสูบของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90) 
น้ าหนัก : 3 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นางเอมอร สุทธิสา    โทร. ๐๘๕-๗๕๘๗๘๗๘ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :       นายปริชาติ บุตะกะ   โทร. 094-5301036 
       นางสุมาลี ใหม่คามิ    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ        
ค าอธิบาย :  
 ผู้สูบบุหรี ่หมายถึง ผู้ที่สูบยาสูบภายในรอบ 12 เดือน ในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป 
 ยาสูบ หมายถึง บุหรี่ซิกาแรต บุหรี่ซิการ์ บุหรี่อ่ืนๆ ยาเส้นหรือยาเส้นปรุงตามกฎหมายว่าด้วยยาสูบ 
 การบริโภคยาสูบ หมายถึง การเสพยาสูบโดยวิธีสูบ/ดูด ดม อม เคี้ยว กิน เป่าหรือพ่นในปากหรือจมูก
หรือโดยวิธีอ่ืนใดเพ่ือให้ได้ผลเป็นเช่นเดียวกัน 
 การติดตามบ าบัด หมายถึง ผู้เสพติดยาสูบได้รับค าแนะน า ค าปรึกษา เพ่ือการเลิกบุหรี่ และมีการติดตาม
ผล 1 เดือน, 3 เดือน และ 6 เดือน และกรณีตอบว่าเลิกสูบแล้ว ก็ควรติดตามต่อให้ครบ 12 เดือน เพ่ือป้องกัน
การกลับไปสูบซ้ า 
สูตรการค านวณ : 
 1. ร้อยละการคัดกรองผู้สูบยาสูบของประชากร อายุ 15 ปีขึ้นไป (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) 
          = จ านวนประชากร อายุ 15 ปีขึ้นไป ปี 2562 ที่ได้รับการคัดกรอง x 100 
    จ านวนประชากร อายุ 15 ปีขึ้นไป ในปี 2562 ในหน่วยบริการนั้นๆ 
 
     2. ร้อยละประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป สูบยาสูบไม่เกินร้อยละ 20.8 
  =    จ านวนประชากรอายุ 15 ปี ขึ้นไป สูบยาสูบ x 100 
         จ านวนประชากร อายุ 15 ปีขึ้นไป ปี 2562 ที่ได้รับการคัดกรอง ในหน่วยบริการนั้นๆ 
 
 3. ร้อยละการติดตามและได้รับการบ าบัด ผู้สูบยาสูบของประชากร อายุ 15 ปีขึ้นไป  
  (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90) 
  =    จ านวนประชากรอายุ 15 ปี ขึ้นไป ที่ได้รับการติดตาม บ าบัด x 100 
               จ านวนประชากร อายุ 15 ปีขึ้นไปที่สูบยาสูบ ในปี 2562 ในหน่วยบริการนั้นๆ 
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เกณฑ์การให้คะแนน : 

 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานจังหวัด 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
1. ร้อยละการคัดกรองผู้สูบยาสูบของประชากร 
อายุ 15 ปีขึ้นไป  

ร้อยละ - 16.50 22.27 

2. ร้อยละความชุกประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป  
สูบยาสูบ 

ร้อยละ - 14.93 34.05 

3. ร้อยละการติดตามและได้รับการบ าบัด ผู้สูบ
ยาสูบของประชากร อายุ 15 ปีขึ้นไป (ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90) 

ร้อยละ - 69.71 95.27 

หมายเหตุ : ข้อมูลจากรายงาน HDC จังหวัดมหาสารคาม การคัดกรองและการบ าบัดผู้ติดบุหรี่  
(แฟ้ม special pp) 
 
แนวทางการประเมินผล :  
 

การประเมินผล หลักฐานประกอบการประเมิน 
 ร้อยละการคัดกรองผู้สูบยาสูบของ
ประชากร อายุ 15 ปีขึ้นไป 

ฐานข้อมูล HDC กระทรวงสาธารณสุข ออกรหัส  
1B50 (1B501, 1B502, 1B503, 1b504, 1B505, 1B506), 
1B51, 1B52 

ร้อยละความชุกประชากรอายุ 15 ปี
ขึ้นไป สูบยาสูบ 

ฐานข้อมูล HDC กระทรวงสาธารณสุข ออกรหัส  
1B50, 1B501,1B502, 1B503, 1b504, 1B505, 1B506 

ร้อยละการติดตามและได้รับการ
บ าบัด ผู้สูบยาสูบของประชากร  
อายุ 15 ปีขึ้นไป 

ฐานข้อมูล HDC กระทรวงสาธารณสุข ออกรหัส 
1B530, 1B531, 1B532, 1B540, 1B541, 1B542, 1B550, 
1B551, 1B552, 1B560, 1B561, 1B562, 

 

ตัวช้ีวัด หน่วย
นับ 

นน. 
(wi) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

1. ร้อยละการคัดกรองผู้สูบยาสูบของประชากร 
อายุ 15 ปีขึ้นไป (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) 

ร้อยละ 1 70 75 80 85 90 

2. ร้อยละความชุกประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป 
สูบยาสูบไม่เกินร้อยละ 20.8 

ร้อยละ 1 21.8 21.3 20.8 20.3 19.8 

3. รอ้ยละการติดตามและได้รับการบ าบัดผู้สูบ
ยาสูบของประชากร อายุ 15 ปีขึ้นไป (ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90) 

ร้อยละ 1 80 85 90 95 100 
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ตัวช้ีวัดที่ ๑๘.๔ : ร้อยละของประชาชนผู้สูบบุหรี่เข้าร่วมโครงการ 3 ล้าน ๓ ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทยฯ  
เป้าหมาย : ร้อยละ  ๑๐๐ 
น้ าหนัก : 1 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  ดร.พชรวรรณ คูสกุลรัตน์     นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ  
         โทร. 089-9442510 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :    นางสุมาลี   ใหม่คามิ     นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ        
                         โทร. 0๘๖-๘๖๔๔๑๖๔  
ค าอธิบาย :  
 ประชาชนผู้สูบบุหรี่ หมายถึง ประชากรอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป ที่บริโภคยาสูบภายในรอบ 30 วันที่ผ่านมา ทั้ง
ชายและหญิง  
  เข้าร่วมโครงการ 3 ล้าน ๓ ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย หมายถึง อสม.ทุกคน ร่วมกัน ค้นหา ชักชวน ผู้ที่สูบ
บุหรี่ สมัครใจเลิกสูบบุหรี่ ตามโครงการ “3 ล้าน 3 ปีเลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน” เป้าหมาย อสม. ๑ คน 
ชวนประชาชนที่สูบบุหรี่ ให้เลกิบุหรี่อย่างน้อย ๓ คน โดย อสม.รายงานรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในแบบ
รายงาน อสม.๑ (โปรแกรมการบันทึกข้อมูลของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เว็ปไซต์ www.thaiphc.net 
โครงการ ๓ ล้าน ๓ ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทยฯ)  
         เลิกสูบบุหรี่ หมายถึง ผู้สูบบุหรี่เลิกสูบบุหรี่เป็นระยะเวลาต่อเนื่องอย่างน้อย 6 เดือน  
 
สูตรการค านวณ :          
  จ านวนประชาชนผู้สูบบุหรี่ที่เข้าร่วมโครงการ 3 ล้าน ๓ ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย x ๑๐๐ 
                               จ านวน ๓ เท่า ของ อสม.ทั้งหมดในพ้ืนที่  
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ตัวช้ีวัด น้ าหนัก หน่วย
วัด 

เกณฑ์การให้คะแนน 
1 2 3 4 5 

ร้อยละของประชาชนผู้สูบบุหรี่เข้าร่วม
โครงการ 3 ล้าน ๓ ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทยฯ 

1 ร้อยละ ๘๐ ๘๕ ๙0 ๙๕ ๑๐๐ 

 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕6๑ 
ร้อยละของประชาชนผู้สูบบุหรี่เข้าร่วมโครงการ 
3 ล้าน ๓ ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทยฯ 

ร้อยละ - - - 
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แนวทางการประเมินผล : 
 

วิธีการประเมินผล หลักฐานประกอบการประเมิน ประเมินระดับ 
จังหวัด อ าเภอ ต าบล 

๑. ประเมินจากการบันทึกข้อมูล 
โครงการ ๓ ล้าน ๓ ปี เลิกบุหรี่ 
ทั่วไทยฯ   

๑. เว็ปไซต์ www.thaiphc.net 
โครงการ ๓ ล้าน ๓ ปี เลิกบุหรี่
ทั่วไทยฯ   

   

๒. สรุปจากรายงาน อสม.๑  
 

๑. รายงาน อสม.๑ จัดเก็บที่ 
ระดับ รพ.สต. 

- -  

๓. เจ้าหน้าที่รายงานผ่านระบบ 
HDC ประชากรที่สูบบุหรี่และเลิก
สูบบุหรี่ 

๑. ระบบรายงานHDC    
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ตัวช้ีวัดที่ ๑๘.๕ : ร้อยละของประชาชนที่เลิกสูบบุหรี่ โดย อสม. ชักชวน 
เป้าหมาย : ร้อยละ  ๑๐๐ 
น้ าหนัก : 2 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  ดร.พชรวรรณ คูสกุลรัตน์    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ  
         โทร. 089-9442510 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :    นางสุมาลี   ใหม่คามิ    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ        
                         โทร. 0๘๖-๘๖๔๔๑๖๔  
ค าอธิบาย :  
    ประชาชนที่เลิกผู้สูบบุหรี่ หมายถึง ประชากรอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป ที่บริโภคยาสูบภายในรอบ 30 วันที่ผ่าน
มา ทั้งชายและหญิง สมัครใจเข้าร่วมโครงการ “3 ล้าน 3 ปีเลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน” และสามารถเลิก
ผู้สูบบุหรี่เป็นระยะเวลาต่อเนื่องอย่างน้อย 6 เดือน (ประมวลผลงานจากโปรแกรมการบันทึกข้อมูลของกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ เว็ปไซต์ www.thaiphc.net โครงการ ๓ ล้าน ๓ ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทยฯ) และรายงาน  
อสม.๑ ที่จัดเก็บข้อมูลไว้ที่ระดับ รพ.สต.    
       
สูตรการค านวณ :    จ านวนผู้สูบบุหรี่โดย อสม. ชักชวน เลิกสูบบุหรี่เป็นระยะเวลา อย่างน้อย 6 เดือน x ๑๐๐ 
                                      จ านวน ๓ เท่า ของ อสม.ทั้งหมดในพ้ืนที่  
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ตัวช้ีวัด น้ าหนัก หน่วย
วัด 

เกณฑ์การให้คะแนน 
1 2 3 4 5 

ร้อยละของประชาชนที่เลิกสูบบุหรี่ โดย 
อสม. ชักชวน 

2 ร้อยละ 30 35 40 45 50 

 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕6๑ 
ร้อยละของประชาชนที่เลิกสูบบุหรี่ โดย อสม. 
ชักชวน 

ร้อยละ - - - 
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แนวทางการประเมินผล : 
 

วิธีการประเมินผล หลักฐานประกอบการประเมิน ประเมินระดับ 
จังหวัด อ าเภอ ต าบล 

๑. ประเมินจากการบันทึกข้อมูล 
โครงการ ๓ ล้าน ๓ ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทยฯ   

๑. เว็ปไซต์ www.thaiphc.net 
โครงการ ๓ ล้าน ๓ ปี เลิกบุหรี่
ทั่วไทยฯ   

   

๒. สรุปจากรายงาน อสม.๑  ๑. รายงาน อสม.๑ จัดเก็บที่ 
ระดับ รพ.สต. 

   

๓. เจ้าหน้าที่รายงานผ่านระบบ HDC 
ประชากรที่สูบบุหรี่และเลิกสูบบุหรี่ 

๑. ระบบรายงานHDC    

4. รายงานผลงานโครงการ 3 ล้าน 3 ปี 
เลิกบุหรี่ทั่วไทย ในระบบรายงาน 
www.thaiphc.net (กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ) 

1. ระบบรายงาน 
www.thaiphc.net 
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รายละเอียดตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 
แผนงานตามยุทธศาสตร์ที่ 2 : บริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
ตัวช้ีวัดที่ 19 : ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
เป้าหมาย : ระดับความส าเร็จ 
น้ าหนัก :  5 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวรัตนพร  เสนาลาด   โทร. 092-4423654 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :       นายสุริยา  ขันทชาติ     โทร. 098-1965791 
ค าอธิบาย :  
 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก หมายถึง 
ความส าเร็จของการด าเนินกิจกรรมการพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประกอบด้วย   
การพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทย (Service Plan) การพัฒนาเมืองสมุนไพร การพัฒนางานวิจัย
ทางการแพทย์แผนไทย การคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัด หน่วย
นับ 

นน. 
(wi) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

19.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาเมือง
สมุนไพร 

ระดับ 2 1 2 3 4 5 

19.2 ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการ
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  

รพท. 
(ร้อยละ 
40) 

2 

6 8 10 12 14 

รพช. 
(ร้อยละ 
40) 

16 18 20 22 24 

รพ.สต. 
(ร้อยละ 
60) 

26 28 30 32 34 

19.3 จ านวนผลงานวิจัยสมุนไพรไทยและ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย การแพทย์แผนไทย 
การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือก 

เรื่อง 1 1 2 3 4 5 
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ตัวช้ีวัดที่ 19.1 : ระดับความส าเร็จของการพัฒนาเมืองสมุนไพร 
เป้าหมาย : ผ่านเกณฑ์ระดับ 5 
น้ าหนัก :  2 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวรัตนพร  เสนาลาด   โทร. 092-4423654 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :       นายสุริยา  ขันทชาติ     โทร. 098-1965791 
ค าอธิบาย :  
 เมืองสมุนไพร หมายถึง ภาพจ าลองของโครงการที่เป็นรูปธรรมภายใต้แผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วย
การพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ โดยมุ่งเน้นให้พ้ืนที่ด าเนินการส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนาสมุนไพร ให้เข้าสู่ระบบสุขภาพและระบบเศรษฐกิจแบบครบวงจร ตั้งแต่ต้นทาง กลาง
ทาง และปลายทาง โดยอาศัยกลไกการมีส่วนร่วมตามแนวทางประชารัฐและมีผลการด าเนินงานภายใต้ ๔
มาตรการ ดังนี้ มาตรการที่ ๑ สร้างความเข้มแข็งของการบริหารและนโยบายของรัฐเพ่ือการขับเคลื่อน 
พ้ืนที่ฐานรากอย่างยั่งยืน มาตรการที่ ๒ พัฒนาวัตถุดิบสมุนไพรยกระดับมูลค่าผลผลิตให้กับเกษตรกร 
มาตรการที่ ๓ ขยายช่องทางการใช้ประโยชน์ เพ่ิมมูลค่าและการตลาด มาตรการที่ 4 ส่งเสริมการใช้
สมุนไพรในระบบบริการ  
 ฐานข้อมูลสมุนไพร หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมการปลูก การผลิต การแปรรูป และการขาย
สมุนไพร  
 Shop หมายถึง ร้านค้าที่มีการซื้อ-ขาย ที่เก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์ทางด้านสมุนไพรและภูมิปัญญา 
 Outlet หมายถึง จุดบริการที่มีการซื้อ-ขาย ที่เก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์ทางด้านสมุนไพรและภูมิ
ปัญญา 
 
เกณฑ์เป้าหมาย : 
 

 ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 
ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานโครงการ

มหาสารคามเมืองสมุนไพร ระดับ 5 
ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานโครงการ

มหาสารคามเมืองสมุนไพร ระดับ 5 
 
วัตถุประสงค ์: 
 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสมุนไพรให้เข้าสู่ระบบสุขภาพและระบบเศรษฐกิจ แบบครบ
วงจรในระดับจังหวัด ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง โดยอาศัยกลไกการมีส่วนร่วมตามแนวทาง
ประชารัฐ 
แหล่งข้อมูล : 
 1. ข้อมูลจากแบบประเมินความส าเร็จในการขับเคลื่อนเมืองสมุนไพรโดยการรายงาน (รายงานทุก
ไตรมาส)  
 2. ข้อมูลจากการตรวจราชการและนิเทศงาน 
 3. ข้อมูลการประเมินการก ากับติดตามโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร 
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เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ระดับคะแนน 
ระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) 

ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนที่ ๓ ขั้นตอนที่ ๔ ขั้นตอนที่ ๕ 
๑      
๒      
๓      
๔      
๕      

 
โดยท่ี :  
 
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ จ านวนพื้นที่ปลูกสมุนไพรที่ได้รับการรับรอง GAP เพ่ิมขึ้นอย่างน้อย 1 ไร่/อ าเภอ  
๒ มีแผนความต้องการใช้ยาสมุนไพร และมีปริมาณการใช้จริงไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
๓ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรในอ าเภอ อย่างน้อย 1 ผลิตภัณฑ์ 
๔ ร้อยละของผู้ป่วยนอกท้ังหมดที่ได้รับบริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟ้ืนฟูสภาพ 

ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร้อยละ 18.5 
๕ ร้อยละมูลค่าการใช้ยาสมุนไพรต่อยาแผนปัจจุบัน อย่างน้อยร้อยละ 3 

 
วิธีการประเมิน : 
 1. ข้อมูลจากแบบรายงานในการขับเคลื่อนเมืองสมุนไพร  
 2. ข้อมูลจากการนิเทศงาน, บันทึกการประชุม, ค าสั่ง ฯลฯ 
 3. ข้อมูลการประเมินการด าเนินงานและติดตามโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร 
สูตรค านวณ : 
 1. ร้อยละของผู้ป่วยนอกท้ังหมดที่ได้รับบริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟ้ืนฟูสภาพ ด้วยศาสตร์ 
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก : (A/B) x 100 
  รายการข้อมูล  
   A = จ านวนครั้งที่มารับบริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟ้ืนฟูสภาพ ด้วยศาสตร์ 
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ 
   B = จ านวนครั้งที่มารับบริการทั้งหมดของสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ 
 2. ร้อยละมูลค่าการใช้ยาสมุนไพรต่อยาแผนปัจจุบัน อย่างน้อยร้อยละ 3 : (A/B) x 100 
  รายการข้อมูล  
   A = มูลค่าการใช้ยาสมุนไพร (บาท) 
   B = มูลค่าการใช้ยาแผนปัจจุบัน (บาท) 
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ตัวช้ีวัดที่ 19.2 : ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
เป้าหมาย : ร้อยละ 30 
น้ าหนัก : 2  
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวรัตนพร  เสนาลาด   โทร. 092-4423654 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :       นายสุริยา  ขันทชาติ     โทร. 098-1965791 
ค าอธิบาย :  
 ผู้ป่วยนอก หมายถึง ประชาชนที่มารับบริการตรวจรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และ
ฟ้ืนฟูสภาพที่โรงพยาบาลแต่ไม่นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล 
 การบริการด้านการแพทย์แผนไทย หมายถึง บริการการรักษาพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน
โรคและฟ้ืนฟูสภาพ ดังนี้ 
  - การรักษาด้วยยาสมุนไพร 
  - การนวดเพื่อการรักษา - ฟ้ืนฟูสภาพ  
  - การประคบสมุนไพรเพื่อการรักษา - ฟ้ืนฟูสภาพ 
  - การอบไอน้ าสมุนไพรเพ่ือการรักษา - ฟ้ืนฟูสภาพ 
  - การทับหม้อเกลือ 
  - การนวดเพื่อส่งเสริมสุขภาพ 
  - การอบไอน้ าสมุนไพรเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพ 
  - การประคบสมุนไพรเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ 
  - การให้ค าแนะน าการดูแลสุขภาพด้วยการสอนสาธิตด้านการแพทย์แผนไทย 
  - การฝึกกายบริหารด้วยท่าฤๅษีดัดตน 
 การบริการด้านแพทย์ทางเลือก หมายถึง การบริการรักษาพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ และฟ้ืนฟูสภาพ 
ประกอบด้วย 
  - การฝึกสมาธิบ าบัด 
  - ฝังเข็ม 
  - การกดจุดบ าบัด 
  - การแพทย์ทางเลือกอ่ืนๆ ได้แก่ การนวดปรับสมดุลโครงสร้างร่างกาย 
 บริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก หมายถึง บริการด้านการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือกในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
 สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ หมายถึง โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน 
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
เกณฑ์การให้คะแนน : ประเมินผลตามเกณฑ์  
 

ตัวช้ีวัด น้ าหนัก หน่วย
วัด 

เกณฑ์การให้คะแนน 
1 2 3 4 5 

ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการ
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก 

รพท. (0.8) ร้อยละ 6 8 10 12 14 
รพช. (0.8) ร้อยละ 16 18 20 22 24 

รพ.สต. (1.2) ร้อยละ 26 28 30 32 34 
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หมายเหตุ  
 1. อ าเภอเมืองมหาสารคาม ใช้ผลคะแนนระดับ รพท. รวมกับ คะแนนระดับ รพ.สต.  
 2. อ าเภออ่ืนๆ ใช้ผลคะแนนระดับ รพช. รวมกับ คะแนนระดับ รพ.สต. 
เหตุผล : เป็นตัวชี้วัดของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
 
รายละเอยีดข้อมูลพื้นฐาน :   
 

อ าเภอ ระดับ 
ปีงบประมาณ 

2559 2560 2561 
เมือง รพท. 

รพ.สต. 
ภาพรวม 

7.92 
35.89 
16.06 

13.45 
32.63 
19.68 

16.87 
31.85 
21.24 

แกด า รพช. 
รพ.สต. 
ภาพรวม 

18.33 
28.77 
23.76 

21.20 
36.07 
28.13 

24.07 
48.42 
31.48 

โกสุมพิสัย รพช. 
รพ.สต. 
ภาพรวม 

8.20 
33.32 
20.81 

10.67 
34.28 
22.03 

11.43 
38.98 
24.60 

กันทรวิชัย รพช. 
รพ.สต. 
ภาพรวม 

22.53 
23.11 
22.80 

25.69 
32.53 
28.86 

22.90 
36.13 
28.96 

เชียงยืน รพช. 
รพ.สต. 
ภาพรวม 

18.56 
62.67 
35.73 

26.12 
55.01 
37.04 

28.77 
58.09 
39.95 

บรบือ รพช. 
รพ.สต. 
ภาพรวม 

16.53 
36.77 
24.73 

14.59 
34.61 
22.87 

15.48 
36.64 
24.13 

นาเชือก รพช. 
รพ.สต. 
ภาพรวม 

14.39 
47.33 
30.37 

24.41 
47.15 
35.24 

18.40 
48.67 
31.83 

พยัคฆภูมิพิสัย รพช. 
รพ.สต. 
ภาพรวม 

21.45 
47.73 
32.54 

18.03 
41.96 
28.95 

17.71 
43.73 
29.67 

วาปีปทุม รพช. 
รพ.สต. 
ภาพรวม 

13.08 
36.11 
27.18 

15.60 
42.54 
30.39 

16.31 
42.47 
32.22 

นาดูน รพช. 
รพ.สต. 

16.39 
45.80 

17.65 
46.88 

20.51 
46.09 
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อ าเภอ ระดับ 
ปีงบประมาณ 

2559 2560 2561 
ภาพรวม 33.21 33.59 33.90 

ยางสีสุราช รพช. 
รพ.สต. 
ภาพรวม 

20.43 
33.10 
27.63 

22.10 
39.88 
31.67 

28.24 
46.23 
37.32 

กุดรัง รพช. 
รพ.สต. 
ภาพรวม 

12.56 
35.96 
27.72 

14.08 
35.43 
25.75 

21.93 
48.72 
36.50 

ชื่นชม รพช. 
รพ.สต. 
ภาพรวม 

13.99 
41.06 
35.72 

16.35 
36.81 
27.92 

20.36 
43.51 
31.29 

รวม รพช 15.72 18.45 18.94 
รพ.สต. 36.04 39.67 41.56 

ที่มา : ฐานข้อมูล HDC จังหวัดมหาสารคาม 
 
แนวทางการประเมินผล : 
 

วิธีการประเมินผล 
 

หลักฐานประกอบการประเมิน ประเมินระดับ 
อ าเภอ ต าบล รพ.สต. 

ร้อยละผู้ป่วยนอกได้รับบริการ
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือกท่ีได้มาตรฐาน 

อ้างอิงข้อมูลรายงานจากส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด (HDC) 
ปีงบประมาณ 2561 

 
 

 
- 

 
 

 
สูตรค านวณ : (A/B) x 100 
รายการข้อมูล  
A = จ านวนครั้งทีม่ารับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ 
B = จ านวนครั้งที่มารับบริการทั้งหมดของสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ 
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ตัวช้ีวัดที่ 19.3 : จ านวนผลงานวิจัยสมุนไพรไทยและผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย การแพทย์แผนไทย 
การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือก 
เป้าหมาย :  
น้ าหนัก :  1 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวรัตนพร  เสนาลาด   โทร. 092-4423654 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :       นายสุริยา  ขันทชาติ     โทร. 098-1965791 
ค าอธิบาย :  
 งานวิจัยและองค์ความรู้ด้านสุขภาพ หมายถึง งานวิชาการและองค์ความรู้ทางสุขภาพที่ด าเนินการ
และเขียนผลงานตามเกณฑ์ทางวิชาการ ในจ านวน 4 ประเภท คือ  
  1. งานวิจัย (Research) หมายถึง การศึกษาค้นคว้าใหม่อีกครั้ง เพื่อตอบค าถามหรือปัญหา
สงสัยที่ผู้วิจัย ต้องการค าตอบหรืออยากรู้ด้วยระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology) เป็นที่ยอมรับ 
เป็นสากล เชื่อถือได้ อ้างอิงได้ และอธิบายขั้นตอนการท าได้ตั้งแต่ข้ันตอนเริ่มต้นจนถึงข้ันตอนสุดท้าย ทั้งนี้
ให้รวมถึงงานวิจัยประเภทที่พัฒนามาจากงานประจ า (Routine to research –R2R) โดยR2R ให้ยึดกรอบ
และเกณฑ์ของงานวิจัย R2R ที่ส านักวิชาการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุขก าหนด 
  2. นวัตกรรม (Innovation) หมายถึง ความคิดการปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยมี
ใช้มาก่อนหรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมที่มีอยู่แล้ว ให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น เมื่อน า
นวัตกรรมมาใช้จะช่วยให้การท างานนั้นได้ผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิม 
  3. การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (Continuous Quality Improvement Process : 
CQI) หมายถึง การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความคิดสร้างสรรค์ในการปรับปรุงระบบงานเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของผู้รับผลงานอย่างไม่หยุดยั้งโดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
  4. การปฏิบัติที่ดี (Best Practice) หมายถึง วิธีการท างานที่ดีที่สุดในเรื่องนั้นๆซึ่งอาจจะเป็น
ระบบบริหารเทคนิควิธีการต่างๆที่ท าให้ผลงานบรรลุเป้าหมายระดับสูงสุดดังนั้น Best Practice จึงไม่ใช่
เป็นแค่เพียงวิธีการท างานที่ดีแต่เป็นการท างานที่ดีกว่าหรือดีที่สุดซึ่งมีท้ังการท างานในเชิงระบบบริหารและ
เทคนิควิธีการต่างๆท าให้ผลงานนั้นบรรลุเป้าหมายสูงสุด 
 งานวิจัยสมุนไพร งานวิจัยการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก 
หมายถึง การศึกษาค้นคว้าหาความรู้ เทคโนโลยีใหม่ ทฤษฎีใหม่ โดยแบ่งเป็นประเภทงานวิจัย เช่น 
งานวิจัยแบ่งตามผลประโยชน์ แบ่งตามจุดมุ่งหมาย แบ่งตามกระบวนการเก็บข้อมูล แบ่งตามคุณลักษณะ
ข้อมูล จ านวนงานวิจัย/องค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาและพัฒนาด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน 
และ การแพทย์ทางเลือก รวมทั้งสมุนไพรเดี่ยวและต ารับ  
 การน าไปใช้ทางการแพทย์ หมายถึง มีการน างานวิจัย/องค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาและ พัฒนา
ด้านการแพทย์แผนไทยการแพทย์พ้ืนบ้าน และการแพทย์ทางเลือก  
 การน าไปใช้ทางการตลาด หมายถึง มีการน างานวิจัย องค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาและ พัฒนา
ด้านการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก ไปพัฒนาต่อเป็นผลิตภัณฑ์ที่ข้ึน ทะเบียนได้ และ/หรือ
อ่ืนๆ เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและก่อให้เกิดรายได้ 
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เกณฑ์เป้าหมาย :  
 

ระดับ 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 
จ านวนงานวิจัยและองค์ความรู้ด้านสุขภาพ (เรื่อง) 1  2 3 4 5 

 
วัตถุประสงค ์:  
 1. เพื่อให้เกิดกระบวนการวิจัยแบบครบวงจรห่วงโซ่ถึงขั้นตอนการน าไปใช้ประโยชน์  
 2. เพื่อต่อยอดและส่งต่องานวิจัยที่มีศักยภาพไปสู่การใช้ประโยชน์ 
แหล่งข้อมูล : 
 การส ารวจและด าเนินงานร่วมกับเครือข่ายการวิจัย ในระดับอ าเภอ 
รายการข้อมูล : 
 A = จ านวนงานวิจัยสมุนไพร/องค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาและพัฒนาด้านการแพทย์แผนไทย
การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก  
 
 
 
 
 
 
 



1 2 3 4 5

1. อ ำเภอผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินกำร
พฒันำคุณภำพชีวติที่มีคุณภำพ

4 ระดับ 1 2 3 4 5 0

2. ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำน
คลินิกหมอครอบครัวที่จัดบริกำรตำม
หลักเกณฑ์คุณภำพของคลินิกหมอ
ครอบครัว (Primary Care Cluster)

5 ระดับ 75 80 85 90 95 0

   2.1 ด้ำนกระบวนกำร 2 คะแนน 1 2 3 4 5 0
   2.2 ด้ำนผลลัพธข์องกำรด ำเนินงำนของ 
ตำมหลักเวชศำสตร์ครอบครัว

3 คะแนน 70 75 80 85 90 0

3. ร้อยละคะแนนของ รพ.สต. ที่ผ่ำนเกณฑ์
กำรพฒันำคุณภำพ รพ.สต. ติดดำว

5

   3.1 ระดับควำมส ำเร็จที่ด ำเนินกำรตำม
เกณฑ์กำรพฒันำระดับ 1-5

2 ระดับ 1 2 3 4 5 0

   3.2 ผลกำรประเมินรำยหมวด จำก
คะแนนประเมิน รพ.สต.ติดดำว

3 คะแนน 65 70 75 80 85 0

4. ระดับควำมส ำเร็จโรงพยำบำลที่ใช้ยำ
อย่ำงสมเหตุผลและมีกำรจัดกำรเชื้อด้ือยำ
ต้ำนจุลชีพ

5

   4.1 กำรประเมินโรงพยำบำลที่ใช้ยำ
อย่ำงสมเหตุผล (Rational Drug Use 
Hospital)

4 ระดับ 1 2 3 4 5 0

   4.2 กำรประเมินกำรจัดกำรเชื้อด้ือยำ 
(AMR)

1 ระดับ 1 2 3 4 5 0

5. ควำมส ำเร็จของโครงกำรควบคุมวณัโรค
 ตำมโครงกำรเฉลิมพระเกียรติและพื้นที่
เฉพำะ

7

   5.1 อัตรำควำมส ำเร็จกำรรักษำผู้ปว่ยวณั
โรคปอดรำยใหม่

1 ร้อยละ 77 79 81 83 85 0

   5.2 อัตรำควำมครอบคลุมกำรรักษำ 
(Treatment coverage)

1 ร้อยละ 40 50 60 70 80 0

   5.3 ผลกำรค้นหำผู้ปว่ยวณัโรคในกลุ่ม
เส่ียง 7 กลุ่มที่ต้องเอ็กซ์เรย์ทรวงอก

2 ร้อยละ 60 70 80 90 100 0

สรปุผลการตนเองตามตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏบิตัิราชการ
อ าเภอ ........................................ จังหวัดมหาสารคาม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕62
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   5.4 คะแนนของกำรด ำเนินงำนคลินิกวณั
โรคผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน

3 ร้อยละ 90 91 92 93 94 0

6. ควำมส ำเร็จของเครือข่ำยบริกำร (CUP)
 ที่มีกำรบริหำรจัดกำรระบบกำรสรรหำ
และพฒันำก ำลังคนได้ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด

4

   6.1 ระดับควำมส ำเร็จของเขตสุขภำพ
(เครือข่ำยบริกำร CUP) ที่มีกำรบริหำร
จัดกำรระบบกำรผลิตและพฒันำก ำลังคน
ผ่ำนเกณฑ์ระดับ 4 ทั้ง 5 องค์ประกอบ

0.5 ระดับ องค์ประ
กอบที่ 
1-5 
ผ่ำนที่

ระดับ 1
 คะแนน

องค์ประ
กอบที่ 
1-5 
ผ่ำนที่

ระดับ 2
 คะแนน

องค์ประ
กอบที่ 
1-5 
ผ่ำนที่

ระดับ 3
 คะแนน

องค์ประ
กอบที่ 
1-5 
ผ่ำนที่

ระดับ 4
 คะแนน

องค์ประ
กอบที่ 
1-5 
ผ่ำนที่

ระดับ 5
 คะแนน

0

   6.2 ร้อยละของบคุลำกรที่ได้รับกำร
พฒันำตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด

0.5 ร้อยละ 75 80 85 90 95 0

   6.3 ร้อยละของหน่วยงำนที่มีกำรน ำ
ดัชนีควำมสุขของคนท ำงำน 
(Happinometer) คนท ำงำนไปใช้

1 ร้อยละ 1 2 3 4 5 0

   6.4 ร้อยละของหน่วยงำนสำธำรณสุขที่
มีบคุลำกรสำธำรณสุขเพยีงพอ (ไม่น้อยกวำ่
ร้อยละ 70)

1 ร้อยละ 67 68 69 70 71 0

   6.5 ระดับควำมส ำเร็จกำรด ำเนินงำน
องค์กรแหง่ควำมสุข (Happy 
Organization)

1 ระดับ 60 70 80 90 100 0

7. ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำน 
Digital Transformation เพื่อก้ำวสู่กำร
เปน็ Smart Hospital

4

   7.1 ระดับควำมส ำเร็จของกำร
ด ำเนินงำน Smart Hospital

3 ระดับ 1 2 3 4 5 0

   7.2 มีกำรใช้ Application ส ำหรับ PCC
 ในหน่วยบริกำรปฐมภมูิทกุแหง่

1 ระดับ 1 2 3 4 5 0

8. ควำมส ำเร็จของกำรพฒันำกลุ่มสตรีและ
เด็กปฐมวยั

6

   8.1 ควำมส ำเร็จของกำรปอ้งกันและลด
กำรตำยมำรดำ

1 ระดับ 1 2 3 4 5 0

   8.2 ควำมส ำเร็จของกำรพฒันำระบบ
บริกำรดูแลก่อนคลอดคุณภำพ

1.25



1 2 3 4 5
ชื่อตัวชี้วัด น้้ำหนัก หน่วยวัด

เกณฑ์

ผลงำน
คะแนน
เทยีบ
เกณฑ์

คะแนน
ถ่วง

น้้ำหนัก

     8.2.1 ร้อยละกำรฝำกครรภค์ร้ังแรก
ก่อนหรือเทำ่กับ 12 สัปดำห์

0.25 ร้อยละ 70 75 80 85 90 0

     8.2.2 ร้อยละกำรฝำกครรภค์รบ 5 
คร้ังตำมเกณฑ์

0.25 ร้อยละ 70 75 80 85 90 0

     8.2.3 ร้อยละของทำรกแรกเกิดมี
น้ ำหนักน้อยกวำ่ 2,500 กรัม

0.5 ร้อยละ 9 8 7 6 5 0

     8.2.4 อัตรำทำรกแรกเกิดมีภำวะขำด
ออกซิเจน

0.25 อัตรำต่อ
ทำรก
เกิดพนั
รำย

25 24 23 22 21 0

   8.3 ควำมส ำเร็จของกำรปอ้งกันภำวะ
ขำดสำรไอโอดีนในหญิงต้ังครรภแ์ละทำรก
แรกเกิด

1.5

     8.3.1 ร้อยละหญิงต้ังครรภไ์ด้รับ
วติำมินเสริมไอโอดีน ธำตุเหล็ก และโฟลิก

0.25 ร้อยละ 80 85 90 95 100 0

     8.3.2 ร้อยละหญิงต้ังครรภไ์ด้รับ
วติำมินเสริมไอโอดีน ธำตุเหล็ก และโฟลิก

0.25

       - จำกรำยงำนเฉพำะกิจ 0.125  ร้อยละ 80 85 90 95 100 0
       - สุ่มสัมภำษณ์ 0.125  ร้อยละ 80 85 90 95 100 0
     8.3.3 ร้อยละหญิงต้ังครรภม์ีปริมำณ
ไอโอดีนในปสัสำวะน้อยกวำ่ 150 
ไมโครกรัมต่อลิตร

0.5 ร้อยละ 40 45 50 55 60 0

     8.3.4 ระดับฮอร์โมนกระตุ้นต่อม
ธยัรอยด์ (TSH) ในทำรกแรกเกิดมำกกวำ่ 
11.2 mU/L

0.5 ร้อยละ 11 9 7 5 3 0

   8.4 ควำมส ำเร็จของกำรพฒันำเด็ก
ปฐมวยัตำมเกณฑ์มำตรฐำน

2.25

     8.4.1 ร้อยละของเด็กอำยุ 0-5 ป ีมี
พฒันำกำรสมวยั

0.2 ร้อยละ 90 92.5 95 97.5 100 0

     8.4.2 ร้อยละของเด็กอำยุ 0-5 ป ี
ได้รับกำรคัดกรองพฒันำกำร

0.5 ร้อยละ 80 85 90 95 100 0

     8.4.3 ร้อยละของเด็กอำยุ 0-5 ป ี
ได้รับกำรคัดกรองพฒันำกำร พบสงสัยล่ำช้ำ
 (ตรวจคร้ังแรก)

0.25 ร้อยละ 20 25 30 35 40 0
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     8.4.4 ร้อยละของเด็กอำยุ 0-5 ป ีที่มี
พฒันำกำรสงสัยล่ำช้ำได้รับกำรติดตำม

0.5 ร้อยละ 92 94 96 98 100 0

     8.4.5 ร้อยละของเด็กพฒันำกำรล่ำช้ำ
ได้รับกำรกระตุ้นพฒันำกำรด้วย TEDA4I

0.3 ร้อยละ 80 85 90 95 100 0

     8.4.6 ร้อยละของเด็กอำยุ 0-5 ป ีสูง
ดีสมส่วน

0.5

       - จำกรำยงำน 43 แฟม้ (HDC) 0.2 ร้อยละ 51 54 57 60 63 0
       - สุ่มชั่งน้ ำหนัก วดัส่วนสูงเด็ก 3-5 ป ี
ในศูนย์เด็กเล็ก

0.3 ร้อยละ 51 54 57 60 63 0

9. ร้อยละคะแนนผลกำรด ำเนินงำนพฒันำ
อนำมัยส่ิงแวดล้อมได้ตำมเกณฑ์ GREEN &
 CLEAN hospital

5

   9.1 โรงพยำบำลที่พฒันำอนำมัย
ส่ิงแวดล้อมได้ตำมเกณฑ์ GREEN&CLEAN 
hospital

3 ร้อยละ
คะแนน

80 85 90 95 100 0

   9.2 โรงพยำบำลในสังกัดกระทรวง
สำธำรณสุขมีกำรควบคุมกำรจัดกำรมูลฝอย
ติดเชื้อด้วยระบบ Digital Infectious 
Control

1 ร้อยละ
คะแนน

60 70 80 90 100 0

   9.3 อ ำเภอมีระบบจัดกำรปจัจัยเส่ียง
จำกส่ิงแวดล้อมและสุขภำพ

1 ร้อยละ
คะแนน

60 70 80 90 100 0

10. ควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำน Fast 
track

6

   10.1 ควำมส ำเร็จของกำรดูแลผู้ปว่ย
โรคหลอดเลือดสมอง

3

     10.1.1 Door to Refer 1 นำที 70 60 50 40 30 0
     10.1.2 อัตรำตำยของผู้ปว่ยโรคหลอด
เลือดสมอง

1 ร้อยละ 11 9 7 5 3 0

     10.1.3 อัตรำผู้ปว่ยโรคหลอดเลือด
สมองได้รับกำรฟื้นฟสูภำพ

1 ร้อยละ 80 85 90 95 100 0

   10.2 ควำมส ำเร็จของกำรดูแลผู้ปว่ยติด
เชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด 
community - acquired

2
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     10.2.1 อัตรำกำรใช้เคร่ืองมือในกำร
คัดกรองกำรติดเชื้อในกระแสเลือด (Sepsis
 screening tools) ได้แก่ qSOFA score, 
SOS score หรือ Early warning score

0.5 ร้อยละ 70 75 80 85 90 0

     10.2.2 อัตรำกำรได้รับ Antibiotic 
ภำยใน 1 ชั่วโมง (นับจำกเวลำได้รับกำร
วนิิจฉัย)

0.5 ร้อยละ 70 75 80 85 90 0

     10.2.3 อัตรำกำรเจำะ Hemoculture
 ก่อนให ้Antibiotic

0.5 ร้อยละ 70 75 80 85 90 0

     10.2.4 อัตรำกำรได้รับ IV 30 ml/kg 
(1.5 ลิตร ส ำหรับผู้ใหญ่) ใน 1 ชั่วโมงแรก 
(ในกรณีไม่มีข้อหำ้ม)

0.5 ร้อยละ 70 75 80 85 90 0

   10.3 อัตรำกำรเสียชีวติผู้ปว่ยเจ็บปว่ย
ฉุกเฉินวกิฤต (Level 1 และ Level 2) 
ภำยใน 24 ชั่วโมง

1 อัตรำ 32 27 22 17 12 0

11. ร้อยละของผู้เสพ/ผู้ติดยำเสพติดที่
บ ำบดัครบตำมเกณฑ์หยุดเสพต่อเนื่องและ
คงอยู่ในระบบกำรบ ำบดัครบ ๑ ปี

5

   11.1 ร้อยละของผู้ติดยำเสพติดที่บ ำบดั
ครบตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดและได้รับกำร
ติดตำมดูแลต่อเนื่อง ๑ ป ี(Retention 
Rate ๑ Year)

3 ร้อยละ ๑๖ ๑๘ ๒๐ ๒๒ ๒๔ 0

   11.2 ร้อยละของผู้ใช้และผู้เสพยำเสพ
ติดที่บ ำบดัครบตำมเกณฑ์ก ำหนดของแต่ละ
ระบบหยุดเสพต่อเนื่อง ๓ เดือนหลัง
จ ำหน่ำย (๓ month remission rate)

2 ร้อยละ ๓๒ ๓๔ ๓๖ ๓๘ ๔๐ 0

12. ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำน
กำรเงินกำรคลัง

4

   12.1 ร้อยละคะแนนผลส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำนกำรเงินกำรคลัง

3 ร้อยละ
คะแนน

70 75 80 85 90 0

   12.2 ร้อยละของคุณภำพระบบบญัชี
หน่วยบริกำรผ่ำนเกณฑ์ที่ก ำหนดตำมแบบ
ประเมินระบบบญัชีทั้งหมด

1 ร้อยละ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ 0

13. ระดับควำมส ำเร็จของกำรพฒันำ
คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ (PMQA)

4 ระดับ 1 2 3 4 5 0
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14. ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำน
พฒันำโรงพยำบำลมำตรฐำนผ่ำนกำร 
รับรอง HA ขั้น 3

4 ระดับ 1 2 3 4 5 0

15. ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำน
ปอ้งกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCDs)

6

   15.1 อัตรำผู้ปว่ยเบำหวำนรำยใหม่จำก
กลุ่มเส่ียงเบำหวำน และ อัตรำประชำกร
กลุ่มสงสัยปว่ยควำมดันโลหติสูง ในเขต
รับผิดชอบได้รับกำรวดัควำมดันโลหติที่บำ้น

1

     15.1.1 อัตรำผู้ปว่ยเบำหวำนรำยใหม่
จำกกลุ่มเส่ียงเบำหวำน ไม่เกินร้อยละ ๒.๐๕

0.6 ร้อยละ ๓.๐๕ ๒.๘๐ ๒.๕๕ ๒.๓๐ ๒.๐๕ 0

     15.1.2 อัตรำกลุ่มสงสัยปว่ยควำมดัน
โลหติสูงในเขตรับผิดชอบได้รับกำรวดัควำม
ดันโลหติที่บำ้น ไม่น้อยกวำ่ร้อยละ ๓0

0.4 ร้อยละ ๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๕ ๓๐ 0

   15.2 ร้อยละคะแนนผ่ำนเกณฑ์กำร
ประเมิน NCD Clinic Plus ในโรงพยำบำล
ที่มีกำรด ำเนินงำน ในระดับดีมำกขึ้นไป

1 ร้อยละ
คะแนน

<60 60 70 80 85 0

   15.3 ร้อยละคะแนนควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำนคลินิกชะลอไตเส่ือมคุณภำพใน
โรงพยำบำล

1 ร้อยละ 50 55 60 65 70 0

   15.4 ร้อยละของผู้ปว่ยเบำหวำนที่
ควบคุมระดับน้ ำตำลในเลือดได้ดี และ
ผู้ปว่ยควำมดันโลหติสูงที่ควบคุมระดับ
ควำมดันได้ดี

1

     15.4.1 ร้อยละของผู้ปว่ย
โรคเบำหวำนควบคุมได้

0.5 ร้อยละ ๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๕ ๓๐ 0

     15.4.2 ร้อยละของผู้ปว่ยโรคควำมดัน
โลหติสูงควบคุมได้

0.5 ร้อยละ ๓๐ ๓๕ ๔๐ ๔๕ ๕๐ 0

   15.5 ร้อยละของผู้ปว่ยเบำหวำน ควำม
ดันโลหติสูงที่ขึ้นทะเบยีนได้รับกำรประเมิน
โอกำสเส่ียงต่อโรคหวัใจและหลอดเลือด 
(CVD Risk)

1 ร้อยละ 80 82.5 85 87.5 90 0
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   15.6 ร้อยละของผู้ปว่ย CKD ที่มีอัตรำ
กำรลดลงของ eGFR
<4ml/min/1.73m2/yr

1 ร้อยละ 46 51 56 61 66 0

16. ร้อยละของสตรีที่ได้รับกำรตรวจคัด
กรองมะเร็งปำกมดลูกและมะเร็งเต้ำนม

6

   16.1 ร้อยละของสตรีอำยุ ๓๐-๖๐ ป ีที่
ได้รับกำรตรวจคัดกรองมะเร็งปำกมดลูก 
(สะสม ป ี2558-2562 ไม่น้อยกวำ่ร้อย
ละ 80)

4 ร้อยละ 40 50 60 70 80 0

   16.2 ร้อยละของสตรีอำยุ 30-70 ป ีที่
ได้รับกำรตรวจคัดกรองมะเร็งเต้ำนม (ป ี
2562 ไม่น้อยกวำ่ร้อยละ 80)

2 ร้อยละ 50 60 70 80 90 0

17. ร้อยละคะแนนควำมส ำเร็จของอ ำเภอ
จัดกำรสุขภำพในกำรเฝ้ำระวงัปอ้งกันแก้ไข
ปญัหำโรคพยำธใิบไม้ตับและมะเร็งทอ่น้ ำดี

5

   17.1 ร้อยละคะแนนควำมส ำเร็จของ
อ ำเภอจัดกำรสุขภำพในกำรเฝ้ำระวงั
ปอ้งกันแก้ไขปญัหำโรคพยำธใิบไม้ตับและ
มะเร็งทอ่น้ ำดี

3 ร้อยละ
คะแนน

60 70 80 90 100 0

   17.2 ร้อยละคะแนนควำมส ำเร็จของ
อ ำเภอจัดกำรสุขภำพในกำรด ำเนินงำนด้ำน
กำรจัดระบบบริกำรสุขภำพเพื่อค้นหำคัด
กรองผู้ปว่ยโดยวธิกีำรตรวจอัลตร้ำซำวด์
และดูแลรักษำผู้ปว่ยมะเร็งทอ่น้ ำดี

2 ร้อยละ 50 60 70 80 90 0

18. ร้อยละของประชำกรอำยุ 15 ปขีึ้นไป
 บริโภคยำสูบ และได้รับกำรติดตำมบ ำบดั

6

   18.1 ร้อยละกำรคัดกรองผู้สูบยำสูบ
ของประชำกร อำยุ 15 ปขีึ้นไป (ไม่น้อย
กวำ่ ร้อยละ 80)

1 ร้อยละ 70 75 80 85 90 0

   18.2 ร้อยละควำมชุกประชำกรอำยุ 15
 ปขีึ้นไป สูบยำสูบไม่เกินร้อยละ 20.8

1 ร้อยละ 21.8 21.3 20.8 20.3 19.8 0
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   18.3 ร้อยละกำรติดตำมและได้รับกำร
บ ำบดัผู้สูบยำสูบของประชำกร อำยุ 15 ปี
ขึ้นไป (ไม่น้อยกวำ่ร้อยละ 90)

1 ร้อยละ 80 85 90 95 100 0

   18.4 ร้อยละของประชำชนผู้สูบบหุร่ีเข้ำ
ร่วมโครงกำร 3 ล้ำน ๓ ป ีเลิกบหุร่ีทั่วไทยฯ

1 ร้อยละ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ 0

   18.5 ร้อยละของประชำชนที่เลิกสูบบหุร่ี
 โดย อสม. ชักชวน

2 ร้อยละ ๓๐ ๓๕ ๔๐ ๔๕ ๕๐ 0

19. ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำน
กำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก

5

   19.1 ระดับควำมส ำเร็จของกำรพฒันำ
เมืองสมุนไพร

2 ระดับ 1 2 3 4 5 0

รพท. 
(ร้อยละ 

40)

6 8 10 12 14 0

รพช. 
(ร้อยละ 

40)

16 18 20 22 24 0

รพ.สต. 
(ร้อยละ 

60)

26 28 30 32 34 0

   19.3 จ ำนวนผลงำนวจิัยสมุนไพรไทย
และผลิตภณัฑ์สมุนไพรไทย กำรแพทย์แผน
ไทย กำรแพทย์พื้นบำ้น กำรแพทย์ทำงเลือก

1 เร่ือง 1 2 3 4 5 0

รวม 96 0

 

หมำยเหตุ : ขอใหส้่งแบบประเมินตนเองภำยในวันที่  5  กรกฏำคม  2562              และ หำกตัวชี้วัดใดไม่สำมำรถรำยงำนผลได้ เน่ืองจำก  
๑) เปน็ตัวชี้วัดที่ใช้ข้อมูลจำกจังหวัด ๒) จัดเก็บข้อมูลไม่ทนั หรือ ๓) ตัวชี้วัดที่ต้องมีกำรประเมินเชิงคุณภำพ ฯลฯ ใหร้ะดับอ้ำเภอใส่ค่ำคะแนนที่ได้
เทำ่กับ ๑ มำก่อน

ผู้รำยงำน   ............................................................................................   หน่วยงำน   ..............................................................................
ต ำแหน่ง  ...........................................................................    เบอร์ติดต่อ  ................................................................................

รำยงำน ณ วนัที่   .............   เดือน    ................................................    พ.ศ. ๒๕62

2   19.2 ร้อยละของผู้ปว่ยนอกได้รับ
บริกำรกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์
ทำงเลือก


















