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รายละเอียดตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 

1. แผนงานตามยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ  
(PP&P Excellence) 
2. ตัวช้ีวัดที่ 1 : ความส าเร็จของการพัฒนากลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 
 ตัวช้ีวัดที่ 1.1 : ความส าเร็จของการป้องกันและลดการตายมารดา 
 ตัวช้ีวัดที่ 1.2 : ความส าเร็จของการพัฒนาระบบบริการดูแลก่อนคลอดคุณภาพ 
 ตัวช้ีวัดที่ 1.3 : ความส าเร็จของการป้องกันภาวะขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์และทารกแรกเกิด 
 ตัวช้ีวัดที่ 1.4 : ความส าเร็จของการพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ตัวช้ีวัดที่ 1.5 : ความส าเร็จของการด าเนินงานส่งเสริมทักษะการคิดเพ่ือชีวิตที่ส าเร็จ (EF) 
3. เป้าหมาย : 
 1. ความส าเร็จของการป้องกันและลดการตายมารดา  
  1.1 โรงพยาบาลมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก คะแนนผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
  1.2 ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการคัดกรองความเสี่ยงเชิงรุก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
 2. ความส าเร็จของการพัฒนาระบบบริการดูแลก่อนคลอดคุณภาพ 
  2.1 ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ครั้งแรกก่อนหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์ มากกว่าร้อยละ 80 
  2.2 ร้อยละหญิงตั้งครรภ์การฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ มากกว่าร้อยละ 80  
  2.3 ร้อยละทารกแรกเกิดมีน้ าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม ไม่เกินร้อยละ 7 
  2.4 อัตราทารกแรกเกิดมีภาวะขาดออกซิเจน ไม่เกิน 22 ต่อพันทารกเกิดมีชีพ 1,000 คน  
        3. ความส าเร็จของการป้องกันภาวะขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์และทารกแรกเกิด 
  3.1 ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับวิตามินเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และโฟลิก ร้อยละ 100 
   3.2 ร้อยละหญิงตั้งครรภ์รับประทานวิตามินเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และโฟลิกทุกวัน ร้อยละ 100 
    3.3 ร้อยละหญิงตั้งครรภ์มีปริมาณไอโอดีนในปัสสาวะน้อยกว่า 150 ไมโครกรัมต่อลิตร ไม่เกินร้อยละ 50 
  3.4 ร้อยละทารกแรกเกิดมีระดับฮอร์โมนกระตุ้นต่อมธัยรอยด์ (TSH) มากกว่า 11.2mU/L  
ไม่เกินร้อยละ 3 
 4. ความส าเร็จของพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามเกณฑ์มาตรฐาน 
  4.1 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 97  
  4.2 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 96 
  4.3 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการและพบสงสัยล่าช้า (ตรวจครั้งแรก) 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30  
  4.4 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า ได้รับการติดตาม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 97 
  4.5 ร้อยละของเด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I ร้อยละ 75 
  4.6 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 62 
  4.7 ร้อยละของลานเล่นในหมู่บ้าน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของหมู่บ้านที่รับผิดชอบ 
           4.8 ร้อยละของลานเล่นคุณภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของหมู่บ้านที่มีลานเล่น 
      4.9 ร้อยละเด็กอายุ 3-5 ปี มีความฉลาดทางอารมณ์อยู่ในเกณฑ์ปกติและสูงกว่าปกติ 
 5. ความส าเร็จของการประเมิน และส่งเสริมทักษะการคิดเพ่ือชีวิตที่ส าเร็จ (EF) 
4. น้ าหนัก : 7 
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5. ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นายฤทธิรงค์ เรืองฤทธิ์   โทร. ๐๘๕-๙๒๘-๘๖๐๕   
6. ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสราญจิต อินศร      โทร. 081-974-5300  
     น.ส.นวลปรางค์ ดวงสว่าง โทร. 083-675-7213 
                   น.ส.ยศสยา อ่อนค า    โทร. 085-042-5979 
        นางอัมพร นาคสมบูรณ์  โทร. 093-780-9389 
7. ค าอธิบาย :  
 1. ความส าเร็จของการป้องกันและลดการตายมารดา 
  ความส าเร็จของการป้องกันและลดการตายมารดา หมายถึง ความส าเร็จของการพัฒนาระบบ
บริการงานอนามัยแม่และเด็กผ่านเกณฑ์โรงพยาบาลมาตรฐานอนามัยแม่และเด็กและมีการขับเคลื่อนการใช้
โปรแกรมเฝ้าระวังหญิงตั้งครรภ์เสี่ยงเชิงรุก (SAVE MOM) เพ่ือการป้องกันและลดการตายมารดา 
  การตายมารดา หมายถึง การตายของมารดาตั้งแต่ขณะตั้งครรภ์ คลอดและหลังคลอด (ภายใน 
42 วัน) ไม่ว่าอายุครรภ์จะเป็นเท่าใดหรือการตั้งครรภ์ที่ต าแหน่งใด จากสาเหตุที่เกี่ยวข้องหรือก่อให้เกิด
ความรุนแรงขึ้น จากการตั้งครรภ์และหรือการดูแลรักษาขณะตั้งครรภ์ และคลอด แต่ไม่ใช่จากอุบัติเหตุหรือ
สาเหตุที่ไม่เกี่ยวข้อง 
   โปรแกรมเฝ้าระวังหญิงตั้งครรภ์เสี่ยงเชิงรุก (SAVE MOM) หมายถึง ระบบคัดกรอง ประเมิน
ความเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์ และจัดการความเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์ออนไลน์ เพ่ือให้สามารถเข้าถึงข้อมูลหญิง
ตั้งครรภ์ จัดการความเสี่ยงและให้การดูแลรักษาเชิงรุกได้ทันท่วงที ตลอดจนน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผล
การด าเนินงาน เป็นข้อมูลสนับสนุนในการวางนโยบายพัฒนาบริการสาธารณสุข อีกท้ังยังเป็นการกระตุ้น
ความตระหนักรู้ด้านสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์โดยการประเมินความเสี่ยงด้วยตนเอง เพื่อการตั้งครรภ์ที่
ปลอดภัยทั้งหญิงตั้งครรภ์และทารกในครรภ์ 
 2. ความส าเร็จของการพัฒนาระบบบริการดูแลก่อนคลอด 
  ความส าเร็จของการพัฒนาระบบบริการดูแลก่อนคลอด หมายถึง ความส าเร็จของการพัฒนา
ระบบบริการดูแลก่อนคลอดและการคลอดคุณภาพ ผ่านตามเกณฑ์ ประกอบด้วยหญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์
ครั้งแรกก่อนหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80, หญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตาม
เกณฑ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80, ทารกแรกเกิดมีน้ าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม ไม่เกินร้อยละ 7 และทารก
แรกเกิดมีภาวะขาดออกซิเจนไม่เกิน 22 ต่อพันการเกิดมีชีพ และทารกแรกเกิดมีภาวะคลอดก่อนก าหนด
ลดลง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของปีที่ผ่านมา  
  การฝากครรภ์ครั้งแรกก่อนหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์ หมายถึง หญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ครั้ง
แรกเม่ืออายุครรภ์ก่อนหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์ ณ สถานบริการนั้นๆในช่วงระยะเวลาที่ก าหนด  
  การฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ หมายถึง การบริการฝากครรภ์ในหญิงตั้งครรภ์รายปกติที่
ไม่มีความเสี่ยง โดยผ่านการคัดกรองและประเมินความเสี่ยง พร้อมได้รับความรู้ตามมาตรฐานโรงเรียนพ่อแม่ 
ซักประวัติ ตรวจร่างกาย ตรวจทางห้องปฏิบัติการ ได้รับวิตามินตามสิทธิประโยชน์ หญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการ
ประเมินไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงได้มาฝากครรภ์ตามนัดจ านวน 5 ครั้ง ดังนี้ 

การนัดครั้งที่ 1   เมื่ออายุครรภ์ ≤ 12 สัปดาห ์
การนัดครั้งที่ 2   เมื่ออายุครรภ์ 13 สัปดาห์ < 20 สัปดาห์ 
การนัดครั้งที่ 3   เมื่ออายุครรภ์ 20 สัปดาห์ < 26 สัปดาห์ 
การนัดครั้งที่ 4   เมื่ออายุครรภ์ 26 สัปดาห์ < 32 สัปดาห์ 
การนัดครั้งที่ 5   เมื่ออายุครรภ์ 32 สัปดาห์ – 40 สัปดาห์ขึ้นไป  
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  ทารกแรกเกิดมีน้ าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม หมายถึง ทารกแรกเกิดมีชีพที่มีน้ าหนักน้อยกว่า 
2,500 กรัม ที่ได้รับการชั่งน้ าหนักภายใน ๒๔ ชั่วโมงหลังคลอด 
  ทารกแรกเกิดมีภาวะขาดออกซิเจน  หมายถึง ทารกแรกเกิดมีชีพที่มีคะแนน APGAR ที่ 1 นาที 
น้อยกว่าหรือมากกว่า 7 
 3. ความส าเร็จของการป้องกันภาวะขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์และทารกแรกเกิด หมายถึง  
ความส าเร็จของการด าเนินงานป้องกันภาวะขาดสารไอโอดีนผ่านตามเกณฑ์ ประกอบด้วยหญิงตั้งครรภ์
ได้รับวิตามินเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และโฟลิกร้อยละ 100, หญิงตั้งครรภ์รับประทานวิตามินเสริมไอโอดีน 
ธาตุเหล็ก และโฟลิก ทุกวันๆละ 1 ครั้ง ร้อยละ 100, หญิงตั้งครรภ์มีปริมาณไอโอดีนในปัสสาวะน้อยกว่า 
150 ไมโครกรัมต่อลิตร ไม่เกินร้อยละ 50 และทารกแรกเกิดมีระดับฮอร์โมนกระตุ้นต่อมธัยรอยด์ (TSH) 
มากกว่า 11.2mU/L ไม่เกินร้อยละ 3 
  หญิงตั้งครรภไ์ด้รับวิตามินเสรมิไอโอดีน ธาตุเหล็ก และโฟลกิ หมายถึง หญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ 
ณ สถานบริการสาธารณสุขของรัฐและเอกชนได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และกรดโฟลิก ตลอดการ
ตั้งครรภ์จนคลอด 
  หญิงตั้งครรภ์รับประทานวิตามินเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และโฟลิกทุกวัน หมายถึง หญิง
ตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ ณ สถานบริการสาธารณสุขของรัฐและเอกชน ได้รับและกินยาเม็ดเสริมไอโอดีน 
ธาตุเหล็ก และกรดโฟลิก ทุกวัน ๆ 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  
ไม่เคยได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีนมาก่อน และผลการตรวจวิเคราะห์พบว่ามีปริมาณสารไอโอดีนน้อยกว่า 
150 ไมโครกรัมต่อลิตร 
  ระดับฮอร์โมนกระตุ้นต่อมธัยรอยด์ (TSH) ในทารกแรกเกิดมากกว่า 11.2mU/L หมายถึง 
ทารกแรกเกิด อายุ 2 วันขึ้นไปที่คลอดในโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน ได้รับการเจาะเลือดบริเวณส้นเท้า
เพ่ือตรวจหาปริมาณ TSH (Thyroid Stimulating Hormone) ผลการตรวจพบว่ามีค่า TSH มากกว่า 
11.2 มิลลิยูนิตต่อลิตร 
 4. ความส าเร็จของการพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามเกณฑ์มาตรฐาน 
  - ความส าเร็จของพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามเกณฑ์มาตรฐาน หมายถึง ความส าเร็จของการ
พัฒนางานพัฒนาการ โภชนาการเด็กแรกเกิด–5 ปี และสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยผ่านตามเกณฑ์ 
ประกอบด้วย เด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 96, เด็กอายุ 0-5 ปี ที่
ได้รับการคัดกรองและพบสงสัยล่าช้า (ตรวจครั้งแรก) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30, เด็กอายุ 0-5 ปี ทีมี่
พัฒนาการสงสัยล่าช้า ได้รับการติดตาม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 97, เด็ก 0-5 ปี ที่มีพัฒนาการล่าช้า ได้รับการ
ส่งต่อเพ่ือกระตุ้นด้วย TEDA4I ร้อยละ ๗๕ , เด็ก 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 9๗,  
เด็ก 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 6๒ มีลานเล่นในหมู่บ้าน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของหมู่บ้านที่
รับผิดชอบ และมีลานเล่นคุณภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของหมู่บ้านที่มีลานเล่น 
  เด็กอายุ 0 - 5 ปี หมายถึง เด็กแรกเกิด จนถึงอายุ 5 ปี 11 เดือน 29 วัน 
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  เด็กพัฒนาการสมวัย หมายถึง เด็กอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ที่ได้รับตรวจคัดกรอง
พัฒนาการ โดยใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) แล้วผลการตรวจคัดกรองผ่าน
ครบ 5 ด้าน ในการตรวจคัดกรองพัฒนาการครั้งแรก รวมกับเด็กท่ีพบพัฒนาการสงสัยล่าช้าและได้รับการ
ติดตามให้ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการ และประเมินซ้ าแล้วผลการประเมิน ผ่านครบ 5 ด้านภายใน 20 วัน 
(สมวัยครั้งที่ 2)                                                                                            
  การคัดกรองพัฒนาการ หมายถึง ความครอบคลุมของการคัดกรองพัฒนาการเด็กอายุ 9, 18, 
30, 42 และ 60 เดือน ด้วยใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) ณ ช่วงเวลาที่มี
การคัดกรองโดยเป็นเด็กในพ้ืนที่ (Type1 : มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ตัวอยู่จริงและ Type3 : ที่อาศัยอยู่ใน
เขตแต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขต)  
  เด็กพัฒนาการสงสัยล่าช้า หมายถึง เด็กอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ที่ได้รับการตรวจ             
คัดกรองพัฒนาการ โดยใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) และ ผลการตรวจคัด
กรองพัฒนาการตามอายุของเด็กในการประเมินพัฒนาการครั้งแรกผ่านไม่ครบ 5 ด้าน ทั้งเด็กท่ีต้องแนะน า
ให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ส่งเสริมพัฒนาการตามวัยภายใน 20 วัน (1B261) รวมกับเด็กท่ีสงสัยล่าช้า ส่งต่อ
ทันที (1B262 : เด็กท่ีพัฒนาการล่าช้า/ความผิดปกติอย่างชัดเจน)               
  เด็กพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตามกระตุ้นพัฒนาการ หมายถึง เด็กอายุ 9, 18, 30, 
42 และ 60 เดือน ที่ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการตามอายุของเด็กในการประเมินพัฒนาการครั้งแรก
ผ่านไม่ครบ 5 ด้าน เฉพาะกลุ่มที่แนะน าให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ส่งเสริมพัฒนาการตามวัยภายใน 20 วัน 
(1B261) แล้วติดตามกลับมาประเมินคัดกรองพัฒนาการครั้งที่ 2 
  เด็กพัฒนาการล่าช้า หมายถึง เด็กที่ได้รับตรวจคัดกรองพัฒนาการโดยใช้คู่มือเฝ้าระวังและ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) แล้วผลการตรวจคัดกรอง ไม่ผ่านครบ 5 ด้าน ในการตรวจคัดกรอง
พัฒนาการครั้งแรกและครั้งที่ 2 (1B202, 1B212, 1B222, 1B232, 1B242) 
  สูงดี หมายถึง เด็กท่ีมีความยาวหรือส่วนสูงอยู่ในระดับสูงตามเกณฑ์ข้ึนไป (สูงตามเกณฑ์
ค่อนข้างสูงหรือสูง) เมื่อเทียบกับกราฟการเจริญเติบโตความยาว/ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ กรมอนามัยชุดใหม่ 
ปี พ.ศ. 2558 (ขององค์การอนามัยโลก) โดยมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ -1.5 SD ของความยาว/ส่วนสูงตาม
เกณฑ์อายุ 
  สมส่วน หมายถึง เด็กท่ีมีน้ าหนักอยู่ในระดับสมส่วน เมื่อเทียบกับกราฟการเจริญเติบโตน้ าหนัก                
ตามเกณฑ์ความยาว/ส่วนสูง กรมอนามัย ชุดใหม่ ปี พ.ศ. 2558 (ขององค์การอนามัยโลก) โดยมีค่าอยู่
ในช่วง +1.5 SD ถึง -1.5 SD ของน้ าหนักตามเกณฑ์ความยาว/ส่วนสูง 
  สูงดีสมส่วน หมายถึง เด็กท่ีมีความยาวหรือส่วนสูงอยู่ในระดับสูงตามเกณฑ์ข้ึนไปและมีน้ าหนัก                
อยู่ในระดับสมส่วน (ในคนเดียวกัน) 
  ส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี หมายถึง ค่าเฉลี่ยของส่วนสูงในเด็กชาย และเด็กหญิงที่อายุ 5 ปีเต็ม            
ถึง 5 ปี 11 เดือน 29 วัน 
  ลานเล่นในหมู่บ้าน หมายถึง การด าเนินงานลานเล่นในหมู่บ้านตามค่ากลางลานเล่นที่ก าหนด 
ประกอบด้วย 5 กิจกรรมหลัก จ านวน 16 ข้อย่อย ได้แก่ 1) นโยบายสาธารณะและการบริหารจัดการ  
2) สร้างสภาพแวดล้อม จ านวน 3 ข้อย่อย 3) กิจกรรมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ในลานเล่น จ านวน 4 ข้อย่อย 
และ 4) การติดตามและประเมินผล จ านวน 3 ข้อย่อย 
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 ลานเล่นคุณภาพ หมายถึง การด าเนินงานลานเล่นในหมู่บ้านตามค่ากลางลานเล่นที่ก าหนด 
ประกอบด้วย 5 กิจกรรมหลัก จ านวน 16 ข้อย่อย และการด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพ 5 กิจกรรมหลัก 
จ านวน 10 ข้อย่อย  

กิจกรรมหลัก ค่ากลางลานเล่นในชุมชน เกณฑ์ลานเล่นคุณภาพ 
1. นโยบาย
สาธารณะและการ
บริหารจัดการ 

1. ก าหนดนโยบายให้มีลานเล่นในชุมชน 
ทุกหมู่บ้าน 
2. ก าหนดนโยบายให้พ่อแม่ผู้ปกครอง                    
มีและใช้คู่มือ DSPM ประเมินพัฒนาการ
และส่งเสริมพัฒนาการตามช่วงอายุทุกคน 
3. ก าหนดนโยบายให้เด็กอายุต่ ากว่า 2 ปี 
เล่นโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต และดูโทรทัศน์ 
ไมเ่กิน 2 ชั่วโมง/วัน 
4. ระดมทรัพยากรในชุมชน คน เงิน  
แรงงาน บูรณาการกับงานอื่นๆ ในชุมชน 
เช่น งานจิตอาสา และใช้งบประมาณจาก
โครงการพระราชด าริฯ 20,000 บาท            
ต่อหมู่บ้าน หรือกองทุนสุขภาพต าบล 

1. ประชาคมคืนข้อมูลแก่ประชาชน           
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้น าชุมชนและภาคี
เครือข่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และร่วม
จัดท าแผนงาน/โครงการฯ แบบมีส่วน
ร่วมระหว่างภาคีเครือข่ายในชุมชน            
โดยมีหน่วยงานสาธารณสุขเป็นที่ปรึกษา
ด้านวิชาการและ อปท. สนับสนุน
ทรัพยากร 
2. ชุมชนมีการประกาศเป็นบันทึก
ข้อตกลง/นโยบายร่วมกัน ที่ชัดเจน
เข้าใจง่าย และสามารถปฏิบัติได้จริง 
เพ่ือส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย ในชุมชน  
3. มีการจัดเวรดูแลเด็กในแต่ละวัน 

2. สร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ 

5. มีพ้ืนที่และขอบเขตชัดเจนที่เอ้ือต่อ           
การเรียนรู้และกิจกรรมของลานเล่นใน
ชุมชน, อยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัย  มีร่มไม้ 
หรือร่มเงา และพ้ืนของลานเล่นควรเป็น          
ดิน /ทราย/หญ้า  
6. มีป้ายให้ความรู้ ประโยชน์ของการเล่น         
ที่มีผลต่อสติปัญญาและการพัฒนาทักษะ
สมอง (EF) เพ่ือสื่อสารความรอบรู้ด้าน
สุขภาพแก่พ่อแม่ผู้ปกครอง  
7. สถานที่จัดท าลานเล่นเป็นสถานที่                 
ที่ชุมชนพิจารณาคัดเลือกร่วมกัน  
8. มีของเล่นตามภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4. มีป้ายไวนิลให้ความรู้ เช่น ผลเสีย 
ของการเล่นโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต 
และดูโทรทัศน์, ประโยชน์การกินไข่,         
ยาเสริมธาตุเหล็ก, การเล่านิทาน,            
การเล่น, การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ฯลฯ 
5. มีของเล่นตามภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
หลากหลาย  
 

3. กิจกรรมที่เอื้อต่อ
การเรียนรู ้ในลาน
เล่น 

9. ปราชญ์ชาวบ้านและ อสม. ร่วมกันจัดท า
ของเล่นภูมิปัญญาท้องถิ่น 
10. จัดหาหนังสือนิทานส าหรับเด็ก 0-5 ปี 
และมีกิจกรรมการเล่านิทานในลานเล่น โดย
ผู้สูงอายุ ปราชญ์ชาวบ้าน จิตอาสา นักเรียน 
ครูผู้ดูแลเด็ก 
11. มีการจัดกิจกรรมในลานเล่นเพ่ือ
ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาเด็กปฐมวัย ใน
ชุมชนด้วยกระบวนการ กิน กอด เล่น เล่า 

6. มีการจัดกิจกรรมในลานเล่นเพื่อ
ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาเด็กปฐมวัย           
ในชุมชนด้วยกระบวนการ กิน กอด เล่น 
เล่า นอน เฝ้าระวังความปลอดภัย-
โรคติดต่อ และสุขภาพช่องปากอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นระบบ อย่างน้อย
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดย อสม.นมแม่และ
อนามัยแม่และเด็ก เป็นผู้ประสานงาน
หลักในการจัดกิจกรรม ได้แก่ 
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กิจกรรมหลัก ค่ากลางลานเล่นในชุมชน เกณฑ์ลานเล่นคุณภาพ 
นอน เฝ้าระวังความปลอดภัย-โรคติดต่อ 
และสุขภาพช่องปากอย่างต่อเนื่องและเป็น
ระบบ โดย อสม.นมแม่และอนามัยแม่และ
เด็ก เป็นผู้ประสานงานหลักในการจัด
กิจกรรม                 
12. ผู้ปกครอง ครูผู้ดูแลเด็ก และอสม. ร่วม                 
- ส่งเสริมพัฒนาการ โดยใช้คู่มือ DSPM   
- ส่งเสริมโภชนาการ โดยชั่งน้ าหนัก                   
วัดส่วนสูง วัดเส้นรอบศรีษะ ทุก 3 เดือน 
ในเด็กภาวะโภชนาการปกติ และทุก                  
1 เดือนในเด็กภาวะโภชนาการผิดปกติ              
หากพบผิดปกติ ส่งต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
- มีการตรวจร่างกายทั่วไป ตรวจการได้ยิน 
ประเมินความเสี่ยงภาวะเสี่ยงด้านครอบครัว 
เด็กและสภาพแวดล้อม  
- จัดท าทะเบียนรายคน รายหมู่บ้านและ
ติดตามเยี่ยมบ้านเพื่อเฝ้าระวังความเสี่ยง 
และจ่ายวิตามินให้เด็ก 6 เดือน – 5 ปี ทุก
คนสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
13. จัดกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างพ่อ
แม่ผู้ปกครองในลานเล่นชุมชนสัปดาห์ละ               
1 ครั้ง 
 

6.1 กิน :  
1) มีการสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนม
แม่ การสาธิต การจัดอาหารตามวัยให้
พ่อแม่ ผู้เลี้ยงดูเด็ก เน้น กินไข่วันละฟอง 
และมีการส่งเสริมให้เด็กอายุ 6 เดือน – 
5 ปี ทุกคนกินยาน้ าเสริมธาตุเหล็ก 
อย่างต่อเนื่องสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
2) มีการชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง/               
ความยาวเด็กปฐมวัย และสอนพ่อแม่
ผู้ปกครองการแปรผลตามกราฟ                
การเจริญเติบโต 
6.2 เล่น : คนในชุมชนร่วมจัดท าของ
เล่นเพ่ือส่งเสริม กระตุ้นพัฒนาการเด็ก
ทั้ง 5 ด้าน ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น  
6.3 เล่า :  
1) มีมุมนิทาน มีระบบยืม/คืนของเล่น
และหนังสือนิทานไปใช้ที่บ้าน 
2) มีกิจกรรมเล่านิทาน ในลานเล่น โดย
พ่อแม่ ผู้เลี้ยงดูเด็ก จิตอาสา ปราชญ์
ชาวบ้าน เป็นต้น 
6.4 ฟัน :  
1) มีการสอนสาธิตการดูแลสุขภาพช่อง
ปากของเด็กให้ พ่อแม่ ผู้เลี้ยงดูเด็ก 
1 ครั้ง 

4. การติดตามและ
ประเมินผล 

14.ประเมินความรู้ความเข้าใจในการใช้
สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก คู่มือเฝ้าระวัง
และส่งเสริมพัฒนาการ DSPM/DAIM ของ
พ่อแม่ ผู้ปกครอง 
15. ประเมินภาวะเสี่ยง ประเมินความ
ฉลาดทางอารมณ์  
16.ประเมินผลการด าเนินงาน โดยการคืน
ข้อมูลสุขภาพเด็ก เช่น พัฒนาการและ
โภชนาการให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองและ
ผู้เกี่ยวข้อง (พชอ./พชต./คกก.สถานพัฒนา
เด็กปฐมวัย) 

7. มีการจัดเก็บข้อมูลจ านวนผู้ร่วม
กิจกรรม/ใช้ลานเล่น 
8. มีการประเมินผลความพึงพอใจของ
พ่อแม่ ผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
9. มีการประเมินสภาวะสุขภาพ            
เด็กปฐมวัยที่ใช้บริการในลานเล่น เรื่อง 
พัฒนาการ โภชนาการ สุขภาพช่องปาก 
และพฤติกรรมการใช้หน้าจอ (โทรศัพท์ 
แท๊บเล็ต และโทรทัศน์) 
10. มีการสรุปผลและข้อเสนอแนะจาก
การเข้าร่วมกิจกรรมของพ่อแม่ 
ผู้ปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการ
วางแผนพัฒนาต่อไป 
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 - ความฉลาดทางอารมณ์ หรือ Emotional Quotient หมายถึง ความพร้อมทางอารมณ์ท่ีจะอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างราบรื่น โดยรู้จักอารมณ์ตนเองและผู้อื่น แสดงความเห็นใจหรือปลอบใจผู้อ่ืน อดทนและ
รอคอยได้ มีน้ าใจ รู้จักให้ รู้จักแบ่งปัน รู้ว่าท าผิด หรือยอมรับผิด พร้อมที่จะพัฒนาตนไปสู่ความส าเร็จ โดย
มีความกระตือรือร้น สนใจใฝ่รู้ และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง พร้อมท าให้ตนเองเกิดความสุข โดยมีความ
พอใจ ความอบอุ่นใจ และความสนุกสนานร่าเริง 
 - ความฉลาดทางอารมณ์อยู่ในเกณฑ์ปกติหรือสูงกว่า หมายถึง ค่าคะแนนที่บ่งบอกว่าเด็กและ
วัยรุ่น มีความฉลาดทางอารมณ์อยู่ในเกณฑ์ปกติขึ้นไป จากการประเมินด้วยแบบประเมินความฉลาดทาง
อารมณ ์เด็กอายุ 3-5 ปี (ฉบับย่อ) 
     - การประเมิน และส่งเสริมความฉลาดทางจริยธรรม หรือ MQ 
 - ความส าเร็จของการประเมินและส่งเสริมทักษะการคิดเพื่อชีวิตที่ส าเร็จ (Executive 
Functions : EF) หมายถึง ความส าเร็จของการด าเนินงานการประเมินและส่งเสริมทักษะการคิดเพ่ือชีวิต
ที่ส าเร็จ (Executive Functions : EF) ประกอบด้วย การจัดท าแผนปฏิบัติ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
และภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้อง และการบูรณาการการด าเนินงาน การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  
 - ทักษะการคิดเพื่อชีวิตที่ส าเร็จ (Executive Functions) คือ กระบวนการทางความคิดในส่วน  
“สมองส่วนหน้า” ที่เก่ียวข้องกับความคิด ความรู้สึก การกระท า เป็นความสามารถของสมองที่ใช้บริหาร
จัดการชีวิตในเรื่องต่างๆ  
 

8. สูตรการค านวณ : 
 1. ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการคัดกรองความเสี่ยงเชิงรุก (Save mom) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
รายการข้อมูล : ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการคัดกรองความเสี่ยงเชิงรุก (save mom) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
90 
รายการข้อมูล 1  A = จ านวนหญิงไทยในเขตรับผิดชอบที่ฝากครรภ์ครั้งแรกทั้งในสถานบริการของ

รัฐและเอกชน ได้รับการคัดกรองความเสี่ยงเชิงรุก (save mom)    
รายการข้อมูล 2  B = จ านวนหญิงไทยในเขตรับผิดชอบที่ตั้งครรภ์ทั้งหมด   
สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 
 2. ร้อยละการฝากครรภ์ครั้งแรกก่อนหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์  
รายการข้อมูล : ร้อยละการฝากครรภ์ครั้งแรกก่อนหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์ 
รายการข้อมูล 1  A = จ านวนหญิงไทยในเขตรับผิดชอบ(ที่สิ้นสุดการตั้งครรภ์)ที่ฝากครรภ์ครั้งแรก           

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

ครบ 5 ครั้ง ตามเกณฑ ์
รายการข้อมูล 2  B = จ านวนหญิงไทยในเขตรับผิดชอบที่สิ้นสุดการตั้งครรภ์ทั้งหมด   
สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 



8 
 

คู่มือประเมินผลการปฏิบัตริาชการระดับอ าเภอ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 4. ร้อยละของทารกแรกเกิดมีน้ าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม  
รายการข้อมูล : ร้อยละของทารกแรกเกิดมีน้ าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม  
รายการข้อมูล 1  A = จ านวนทารกแรกเกิดมีชีพมีน้ าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม 
รายการข้อมูล 2  B = จ านวนทารกแรกเกิดมีชีพทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 
 5. อัตราทารกแรกเกิดมีภาวะขาดออกซิเจน 
รายการข้อมูล: อัตราทารกแรกเกิดมีภาวะขาดออกซิเจน 
รายการข้อมูล 1  A = จ านวนทารกแรกเกิดท่ีมีคะแนน Apgar score ที่ 1 นาที  7  
รายการข้อมูล 2  B = จ านวนทารกแรกเกิดทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) x 1,000 
 6. 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 
        7. ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับประทานวิตามินเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และโฟลิกทุกวัน  
รายการข้อมูล: ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับประทานวิตามินเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และโฟลิกทุกวัน 
รายการข้อมูล 1  A = จ านวนหญิงตั้งครรภ์ได้รับวิตามินเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และโฟลิกทุกวันใน

ช่วงเวลาที่ก าหนด 
รายการข้อมูล 2  B = จ านวนหญิงตั้งครรภ์ได้รับวิตามินเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และโฟลิก ทั้งหมด

ในช่วงเวลาเดียวกัน 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  A/B) x 100 
 8. 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 
 9. ระดับฮอร์โมนกระตุ้นต่อมธัยรอยด์ (TSH) ในทารกแรกเกิดมากกว่า 11.2mU/L   
รายการข้อมูล: ร้อยละหญิงตั้งครรภ์มีปริมาณไอโอดีนในปัสสาวะน้อยกว่า 150 ไมโครกรัมต่อลิตร   
รายการข้อมูล 1  A = จ านวนทารกแรกเกิดอายุ 2 วันขึ้นไปมีค่า TSH > 11.2 mU/L ในช่วงเวลา               

ที่ก าหนด 
รายการข้อมูล 2  B = จ านวนเด็กแรกเกิดอายุ 2 ขึ้นไปทั้งหมดในช่วงเวลาที่ก าหนด 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 
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     10. ร้อยละของเด็กอายุ 0 - 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย 
รายการข้อมูล : ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย 
รายการข้อมูล 1  A = จ านวนเด็กอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ที่ได้รับการตรวจคัดกรอง

พัฒนาการโดยใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM)               
แล้วผลการตรวจคัดกรอง ผ่านครบ 5 ด้าน ในการตรวจคัดกรองพัฒนาการครั้งแรก 
ในช่วงเวลาที่ก าหนด 

รายการข้อมูล 2  B = จ านวนเด็กอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ที่ได้รับการตรวจคัดกรอง
พัฒนาการพบพัฒนาการสงสัยล่าช้าและได้รับการติดตามกระตุ้นพัฒนาการ                
และประเมินซ้ าแล้วผลการประเมิน ผ่านครบ 5 ด้านภายใน 30 วัน (1B260)                 
ในช่วงเวลาที่ก าหนด 

รายการข้อมูล 3 C = จ านวนเด็กอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ทั้งหมดในช่วงเวลาที่ก าหนด 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  ((A+B)/C) x 100 
     11. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ 
รายการข้อมูล : ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ 
รายการข้อมูล 1  A = จ านวนเด็กอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ทั้งหมดในเขตรับผิดชอบ             

ที่ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการจริง ในช่วงเวลาที่ก าหนด 
รายการข้อมูล 2  B = จ านวนเด็กอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ทั้งหมดในเขตรับผิดชอบ 

ในช่วงเวลาที่ก าหนด 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 
 12. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการและพบสงสัยล่าช้า  
รายการข้อมูล : ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการและพบสงสัยล่าช้า  
รายการข้อมูล 1  A = จ านวนเด็กอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ที่ได้รับการตรวจ

พัฒนาการและพบสงสัยล่าช้าครั้งแรก (ต้องได้รับการติดตามกระตุ้น) และพบ
พัฒนาการสงสัยล่าช้าครั้งแรก (ส่งต่อทันที) ในช่วงเวลาที่ก าหนด 

รายการข้อมูล 2  B = จ านวนเด็กอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ทั้งหมดในเขตรับผิดชอบ             
ที่ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการจริง ในช่วงเวลาที่ก าหนด 

สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 
      13. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ท่ีมีพัฒนาการสงสัยล่าช้า ได้รับการติดตาม 
รายการข้อมลู : ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า ได้รับการติดตาม 
รายการข้อมูล 1  A = จ านวนเด็กอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ที่พัฒนาการสงสัยล่าช้า               

ครั้งแรก ได้รับการติดตามกระตุ้นพัฒนาการภายใน 30 วัน ในช่วงเวลาที่ก าหนด 
รายการข้อมูล 2  B = จ านวนเด็กอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ที่ได้รับการตรวจ

พัฒนาการและพบสงสัยล่าช้าครั้งแรก (ที่ต้องได้รับการติดตามกระตุ้น) ในช่วง
เวลาที่ก าหนด 

สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 
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     14. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ท่ีมีพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I 
รายการข้อมูล : ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่มีพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I 
รายการข้อมูล 1  A = เด็กปฐมวัยที่สงสัยล่าช้าได้รับกระตุ้น TEDA4I ครบเกณฑ์ (2.1+2.2) +               

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

รายการข้อมูล 2  B = เด็กปฐมวัยที่สงสัยล่าช้าส่งต่อทันที1B262 (1.1) + ไม่สมวัยหลังกระตุ้น
1B2x2 (1.2 ) - สมวัยก่อนเข้า Teda4i (1.3) จากรายงาน HDC กระทรวงสาธารณสุข 

สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 
       15. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน  
รายการข้อมูล : ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน  
รายการข้อมูล 1  A1 = จ านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน 
รายการข้อมูล 2  A2 = ผลรวมของส่วนสูงของประชากรชายอายุ 5 ปีเต็ม ถึง 5 ปี 11 เดือน 29 

วัน ที่ได้รับการวัดส่วนสูง 
รายการข้อมูล 3 A3 = ผลรวมของส่วนสูงของประชากรหญิงอายุ 5 ปีเต็ม ถึง 5 ปี 11 เดือน 29 

วัน ที่ได้รับการวัดส่วนสูง 
รายการข้อมูล 4  B1 = จ านวนเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมด 
รายการข้อมูล 5 B2 = จ านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้ าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด 
รายการข้อมูล 6 B3 = จ านวนประชากรชายอายุ 5 ปีเต็ม ถึง 5 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่ได้รับการ

วัดส่วนสูงทั้งหมด 
รายการข้อมูล 7 B4 = จ านวนประชากรหญิงอายุ 5 ปีเต็ม ถึง 5 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่ได้รับการ

วัดส่วนสูงทั้งหมด 
สูตรค านวณตัวชี้วัด 1) ความครอบคลุมเด็กท่ีได้รับการชั่งน้ าหนักและวัดความยาว/ส่วนสูง = 

(B2/B1) × 100 
2) ร้อยละเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน = (A1/B2) × 100 
3) ส่วนสูงเฉลี่ยชายที่อายุ 5 ปี  = (A2/B3) 
4) ส่วนสูงเฉลี่ยหญิงที่อายุ 5 ปี = (A3/B4) 

       16. ร้อยละของลานเล่นในหมู่บ้าน  
รายการข้อมูล : 16.1 ร้อยละของลานเล่นในหมู่บ้าน  
รายการข้อมูล 1  A = จ านวนหมู่บ้านที่มีลานเล่น ในช่วงเวลาที่ก าหนด 
รายการข้อมูล 2  B = จ านวนหมู่บ้านที่รับผิดชอบทั้งหมดในช่วงเวลาที่ก าหนด 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 
รายการข้อมูล: 16.2 ร้อยละของลานเล่นคุณภาพ 
รายการข้อมูล 1  A = จ านวนหมู่บ้านที่มลีานเล่นคุณภาพ ในช่วงเวลาที่ก าหนด 
รายการข้อมูล 2  A = จ านวนหมู่บ้านทั้งหมดที่มีลานเล่น ในช่วงเวลาที่ก าหนด 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 
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9. เกณฑ์การให้คะแนน 
1.1 ความส าเร็จของการป้องกันและลดการตายมารดา ประเมินผลตามเกณฑ์ 5 ข้อ                       
ข้อละ 1 คะแนน (น้ าหนัก 1) 

ข้อ เกณฑ์การให้คะแนน 
๑ 
 
 
 
 

ขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขมารดาตายผ่านกลไก MCH.B.อ าเภอ 
1. มีการประชุมคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็กระดับอ าเภอ 

1  2  3  4  5  
3 ครั้ง/ปี  5 ครั้ง/ปี 7 ครั้ง/ป ี 9 ครั้ง/ป ี 12 ครั้ง/ป ี

2. มีแผนปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหาส าคัญในพ้ืนที่ (มี = 0.5 คะแนน, ไม่มี = 0 คะแนน)   
๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. มีการด าเนินการตามมาตรการการป้องกันมารดาตายตามแนวทางเขต 7 (0.5 คะแนน) 
(มีครบทุกมาตรการ = 0.5 คะแนน, มีไม่ครบทุกมาตรการ = 0 คะแนน)   
2. มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในสถานบริการทุกระดับ (0.25 คะแนน) 
2.1 พยาบาลคลินิกฝากครรภ์ เรื่องโปรแกรมคัดกรองความเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์เชิงรุก (Save Mom) 

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

2.2 พยาบาลงานห้องคลอด หลังคลอด เรื่อง การจัดการภาวะวิกฤติทางด้านสูติศาสตร์ 
(0.25 คะแนน) 

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

๓ มีระบบเฝ้าระวังหญิงตั้งครรภ์เสี่ยงเชิงรุก ใช้โปรแกรมคัดกรองความเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์ 
เชิงรุก (Save Mom) 
3.1 หญิงตั้งครรภ์และ อสม. มีการคัดกรองความเสี่ยงและเฝ้าระวังความเสี่ยงร่วมกัน  
(0.25 คะแนน) 

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

 

3.2 มีระบบส่งคืนข้อมูลและติดตามเยี่ยมหญิงตั้งครรภ์เสี่ยงสูง 5 โรค ตามเกณฑ์ 
(0.25 คะแนน) (มี = 0.25 คะแนน, ไม่มี = 0 คะแนน) 
3.3.วิเคราะห์ความเสี่ยงของหญิงตั้งครรภ์ ความเสี่ยงที่พบบ่อย เพ่ือการวางแผนและการ
บริหารจัดการความเสี่ยงในพ้ืนที่ (0.25 คะแนน)  (มี = 0.25 คะแนน, ไม่มี = 0 คะแนน) 
3.4 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ (0.25 คะแนน) 
(มี = 0.25 คะแนน, ไม่มี = 0 คะแนน) 
3.5 มีการสื่อสาร Early Warning sing แก่ อสม./หญิงตั้งครรภ์  (0.25 คะแนน) 
(มี = 0.25 คะแนน, ไม่มี = 0 คะแนน) 

๔ 
 
 
 

4.1. เยี่ยมเสริมพลังและติดตามประเมินการจัดบริการอนามัยแม่และเด็ก ใน รพ.สต.เชื่อมโยง
กับมาตรฐานโรงพยาบาลมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก (0.50 คะแนน) 
 (ประเมินครบทุกแห่ง = 0.5 คะแนน, ประเมินแต่ไม่ครบ = 0.3 คะแนน, ไม่มีการประเมิน = 
0 คะแนน)   
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ข้อ เกณฑ์การให้คะแนน 
 
 

 

4.2 มีแผนงาน/กิจกรรม/แนวทางแก้ไขตามผลการประเมิน/การนิเทศ ระบบบริการงานอนามัย
แม่และเด็ก ใน รพ.สต.เชื่อมโยงกับมาตรฐานโรงพยาบาลมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก (0.50 
คะแนน) (มีครบทุกแห่ง = 0.5 คะแนน,มีแต่ไม่ครบ = 0.3 คะแนน, ไม่มีแผน = 0 คะแนน)   

๕ 
 

 

โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์โรงพยาบาลมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก (1 คะแนน) 
1  2  3  4  5  

ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 ร้อยละ 100  
 

 
1.2 ความส าเร็จของการพัฒนาระบบบริการดูแลก่อนคลอดคุณภาพ ประเมินผลตามเกณฑ์ 5 ข้อ  
ข้อๆ ละ 1 คะแนน (น้ าหนัก 1) 

ข้อ เกณฑ์การให้คะแนน 
๑ 
 

1.1 มีแผนการดูแลรักษาหญิงตั้งครรภ์เสี่ยงสูง 5 โรค (โรคหัวใจ, โรคเบาหวาน, โรคความดัน
โลหิตสูง, ครรภ์แฝด, ติดเชื้อเอชไอวี และปัญหาสุขภาพจิตหรือจิตเวช) และจัดการรายกรณี 
โดยทีมสหวิชาชีพ (0.50 คะแนน) (มี = 0.50 คะแนน, ไม่มี = 0 คะแนน) 
1.2 มีการเชื่อมโยงระบบการดูแลและส่งต่อข้อมูลหญิงวัยเจริญพันธุ์ที่เป็นโรคเบาหวาน ความ
ดันโลหิตสูง โรคจิตเวชหรือปญัหาสุขภาพจิต โรคเอดส์ โรคหัวใจ ทุกระดับ (0.50 คะแนน)   
(มี = 0.50 คะแนน, ไม่มี = 0 คะแนน)  

๒ 
 
 
 

 

2.1 มีกระบวนการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ ผ่าน 9 ย่างเพ่ือสร้างลูก โดยกระตุ้นให้ 
มีการลงทะเบียนสมัครใช้ 9 ย่างเพ่ือสร้างลูก (0.50 คะแนน)  

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

2.2 มีการติดตามและประเมินผลการใช้ 9 ย่างเพ่ือสร้างลูก (0.50 คะแนน)  
(มีผลการประเมิน = 0.5 คะแนน, ไม่มีผลประเมิน = 0 คะแนน)  

๓ 
 

3.1 ชี้แจงแนวปฏิบัติการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูง 5 โรค แก่บุคลากรในแผนกที่
เกี่ยวข้อง ทุกระดับ (0.50 คะแนน)  (มี = 0.50 คะแนน, ไม่มี = 0 คะแนน)  
3.2. ทบทวน/อภิปรายการดูแลหญิงตั้งครรภ์เสี่ยงสูง/มีปัญหาทุกราย (Near miss) 
(0.50 คะแนน)  (ทบทวนทุกราย = 0.50 คะแนน, ทบทวนไม่ครบทุกราย = 0.25 คะแนน, 
ไม่มี = 0 คะแนน)  

๔ 
 

1. ร้อยละการฝากครรภ์ครั้งแรกก่อนหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์ มากกว่าร้อยละ 80 
2. ร้อยละการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งคุณภาพ มากกว่าร้อยละ 80 

ตัวช้ีวัด หน่วย
วัด 

น้ าหนัก 
เกณฑ์การให้คะแนน 

 2 3 4 5 
1. ร้อยละการฝากครรภ์
ครั้งแรกก่อนหรือเท่ากับ 
12 สัปดาห์ 

ร้อยละ 0.5 60 70 80 90 100 

2. ร้อยละการฝากครรภ์
ครบ 5 ครั้งคุณภาพ 

ร้อยละ 0.5 60 70 80 90 100 
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ข้อ เกณฑ์การให้คะแนน 
๕ 
 

1. ร้อยละของทารกแรกเกิดมีน้ าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม ไมเ่กินร้อยละ 6 
2. อัตราทารกแรกเกิดมีภาวะขาดออกซิเจน ไม่เกิน 22 ต่อพันการเกิดมีชีพ   

ตัวช้ีวัด หน่วย
วัด 

น้ าหนัก 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 
1. ร้อยละของทารกแรก
เกิดมีน้ าหนักน้อยกว่า 
2,500 กรัม 

ร้อยละ 0.50 8 7 6 5 4 

3. อัตราทารกแรกเกิดมี
ภาวะขาดออกซิเจน 

อัตรา 0.50 24 23 22 21 20 

 
 
1.3 ความส าเร็จของการป้องกันภาวะขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์และทารกแรกเกิดประเมินผล
ตามเกณฑ์ 5 ข้อละ 1 คะแนน  (น้ าหนัก 1) 

ข้อ เกณฑ์การให้คะแนน 
๑ 
 

1.1. มีแผน/มาตรการและสนับสนุนการด าเนินงานหรือแก้ไขท่ีสอดคล้องกับปัญหา  
(0.50 คะแนน)  (มี = 0.5 คะแนน, ไม่มี = 0 คะแนน) 
1.2. มีการติดตามและควบคุมก ากับการด าเนินงานผ่านระบบ HDC และส่งคืนข้อมูลทุก  
1 เดือน (0.50 คะแนน)  (มี = 0.25 คะแนน, ไม่มี = 0 คะแนน) 

๒ 
 

2.1.มีระบบการติดตามการรับประทานวิตามินเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และโฟลิกทุกวัน (DOT)  
(0.50 คะแนน)  (มี = 0.50 คะแนน, ไม่มี = 0 คะแนน) 
2.2. มีการติดตามทารกแรกเกิดท่ี TSH มากกว่า 11.2mU/L รวมทั้งวิเคราะห์สาเหตุหรือ
ปัจจัยที่เก่ียวข้อง (0.25 คะแนน) 

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

2.3. มีการส่งคืนข้อมูลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะขาดสารไอโอดีนและทารกท่ีมีค่า TSH มากกว่า 
11.2 mU/L ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องในระดับต าบล/หมู่บ้าน (0.25 คะแนน)  
(มี = 0.25 คะแนน, ไม่มี = 0 คะแนน) 

๓ 
 

3.1 มีผลการประเมินตนเอง โดยใช้แบบประเมินผลการด าเนินงาน ชุมชน/หมู่บ้านไอโอดีนของ
กรมอนามยั 2 องค์ประกอบ 11 ตัวชี้วัด พร้อมการประเมินความรู้แกนน าและประชาชน 
(0.50 คะแนน)   

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

๔ 
 

 

3.2 ร้อยละชุมชน/หมู่บ้านไอโอดีน (0.50 คะแนน)   
1  2  3  4  5  

ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 ร้อยละ 100  
๔ 
 

1. ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับวิตามินเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และโฟลิก ร้อยละ 100 
2. ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์รับประทานวิตามินเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และโฟลิกทุกวันๆ ละ  
1 ครั้ง ร้อยละ 100 
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ข้อ เกณฑ์การให้คะแนน 
ตัวช้ีวัด หน่วย

วัด 
น้ าหนัก 

เกณฑ์การให้คะแนน 
1 2 3 4 5 

1. ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับ
วิตามินเสริมไอโอดีน ธาตุเหลก็ 
และโฟลิก  

ร้อยละ 0.25 60 70 80 90 100 

2. ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์
รับประทานวิตามินเสริมไอโอดีน ธาตุ
เหล็ก และโฟลิกทุกวันๆละ 1 ครั้ง  

ร้อยละ 0.75 60 70 80 90 100 

 
๕ 
 

1. ร้อยละหญิงตั้งครรภ์มีปริมาณไอโอดีนในปัสสาวะน้อยกว่า 150 ไมโครกรัมต่อลิตร   
ไม่เกินร้อยละ 50 
2. ระดับฮอร์โมนกระตุ้นต่อมธัยรอยด์ (TSH) ในทารกแรกเกิดมากกว่า 11.2mU/L ไม่เกิน 
ร้อยละ 3 

ตัวช้ีวัด 
หน่วยวัด น้ าหนัก 

เกณฑ์การให้คะแนน 
1 2 3 4 5 

1.ร้อยละหญิงตั้งครรภ์มีปริมาณ
ไอโอดีนในปัสสาวะน้อยกว่า 150 
ไมโครกรัมต่อลิตร   

ร้อยละ 0.50 60  55 50 45 40 

2. ระดับฮอร์โมนกระตุ้นต่อมธัย
รอยด์ (TSH) ในทารกแรกเกิด
มากกว่า 11.2mU/L  

ร้อยละ 0.50 10 9 8 7 6 

 
 
1.4 ความส าเร็จของการพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามเกณฑ์มาตรฐาน ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
(น้ าหนัก 3) 

ตัวช้ีวัด หน่วยวัด น้ าหนัก เกณฑ์การให้คะแนน 
   1 2 3 4 5 
1. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี                   
มีพัฒนาการสมวัย 

ร้อยละ 0.5 93 94 95 96 97 

2. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับ            
การคัดกรองพัฒนาการ 

ร้อยละ 0.2 94 95 96 97 98 

3. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับ           
การคัดกรองพัฒนาการ พบสงสัยล่าช้า  
(ตรวจครั้งแรก) 

ร้อยละ 0.2 20 25 30 35 40 

4. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ทีมี่
พัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม 

ร้อยละ 0.2 96 97 98 99 100 

5. ร้อยละของเด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับ
การกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I 

ร้อยละ 0.2 60  65 70 75 80 
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ตัวช้ีวัด หน่วยวัด น้ าหนัก เกณฑ์การให้คะแนน 
   1 2 3 4 5 
6. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี  
สูงดีสมส่วน   

ร้อยละ 0.5 60 62 64 66 68 

7. ร้อยละของลานเล่นในหมู่บ้าน        
- จากรายงานการส ารวจลานเล่น                  
ในหมู่บ้าน ภาพรวมอ าเภอ 

ร้อยละ 0.2 50 55 60 65 70 

8. ร้อยละของลานเล่นคุณภาพ        
- สุ่มส ารวจลานเล่นคุณภาพ ร้อยละ 0.8 20 40 60 80 100 
9. ร้อยละเด็กอายุ 3-5 ปี มีความฉลาด
ทางอารมณ์อยู่ในเกณฑ์ปกติและสูงกว่า
ปกติ 

ร้อยละ 0.2 60 70 80 90 100 

 

        1.5  ความส าเร็จของการด าเนินงานส่งเสริมทักษะการคิดเพื่อชีวิตที่ส าเร็จ (EF) ประเมินผลตาม
เกณฑ์ 5 ข้อ ข้อ ๆ ละ 1 คะแนน (น้ าหนัก 1) 
 

ข้อ เกณฑ์การให้คะแนน 
๑ 
 

1.1 มีผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ และผู้ก ากับดูแลระบบงานส่งเสริมทักษะการคิด 
เพ่ือชีวิตที่ส าเร็จ (EF) (0.50 คะแนน) (มี = 0.50 คะแนน, ไม่มี = 0 คะแนน) 
1.2 มีแผนงาน/กิจกรรมการขับเคลื่อนการด าเนินงานส่งเสริมทักษะการคิดเพ่ือชีวิตที่ 
ส าเร็จ (EF) (0.50 คะแนน) (มคีรบถ้วน = 0.50 คะแนน, มีแต่ไม่ครบถ้วน = 0.25 
คะแนน,ไม่มี = 0 คะแนน) 

๒ 
 
 

 

มีสื่อสารนโยบายและสร้างความตะหนักแก่ภาคีเครือข่าย ชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะการคิดเพ่ือชีวิตที่ส าเร็จ (EF) (1 คะแนน) ในต าบลทุกแห่ง 

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

๓ 
 
 

 

มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขทุกระดับ เรื่องการพัฒนาทักษะการคิด 
เพ่ือชีวิตที่ส าเร็จ (EF) (1 คะแนน)  

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

๔ 
 

มีการพัฒนาศักยภาพครู/ผู้ดูแลเด็กในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย เรื่องการประเมินและการ
พัฒนาทักษะการคิดเพ่ือชีวิตที่ส าเร็จ (EF) (1 คะแนน)  

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

5 มีการพัฒนาศักยภาพ play worker เพ่ือการส่งเสริมทักษะการคิดเพ่ือชีวิตที่ส าเร็จ (EF) 
ในต าบลทุกแห่ง (1 คะแนน)  

1  2  3  4  5  
ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 ร้อยละ 100  
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10. เหตุผล :  
 - ตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์จังหวัดมหาสารคาม ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และ
คุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) ในแผนงานหลักท่ี 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิต (ด้าน
สุขภาพ) 
 
11. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :   
 

ตัวช้ีวัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 

1. อัตราส่วนการตายมารดาไทย ไม่เกิน 17 
ต่อแสนประชากร 

อัตราต่อทารก
เกิดมีชีพแสน

คนเกิน 

0 44.73 17.65 

2. ร้อยละโรงพยาบาลผ่านมาตรฐาน
โรงพยาบาลด้านอนามัยแม่และเด็ก 

ร้อยละ - 83.3 100 

3. ร้อยละการฝากครรภ์ครั้งแรกก่อนหรือ
เท่ากับ 12 สัปดาห์ 

ร้อยละ 57.33 
 

82.16 100 

4. ร้อยละการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ ร้อยละ 38.41 72.18 88.86 
5. ร้อยละของทารกแรกเกิดมีน้ าหนักน้อยกว่า 
2,500 กรัม 

ร้อยละ 8.2* 
 

6.38** 
 

5.96 

6. อัตราทารกแรกเกิดมีภาวะขาดออกซิเจน อัตรา 19.03 24.19 21.00 
7. ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับวิตามินเสริม
ไอโอดีน ธาตุเหล็ก และโฟลิก 

ร้อยละ 68.25 79.66* 97.54* 

8. ร้อยละหญิงตั้งครรภ์มีปริมาณไอโอดีนใน
ปัสสาวะน้อยกว่า 150 ไมโครกรัมต่อลิตร 

ร้อยละ 44.76 36.78 32.6 

9. ระดับฮอร์โมนกระตุ้นต่อมธัยรอยด์ (TSH) 
ในทารกแรกเกิดมากกว่า 11.2mU/L   

ร้อยละ 7.79 7.94 8.81 

10. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการ
สมวัย 

ร้อยละ 97.54 98.94 95.00* 

11. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการ                 
คัดกรองพัฒนาการ 

ร้อยละ 90.70 95.92 96.42* 

12. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัด
กรองพัฒนาการ พบสงสัยล่าช้า  
(ตรวจครั้งแรก) 

ร้อยละ 36.44 39.36 42.14* 

13. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่มีพัฒนาการ
สงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม 

ร้อยละ 94.11 98.28 97.46* 

14. ร้อยละของเด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการ
กระตุ้นพัฒนาการด้วย  TEDA4I 
 

ร้อยละ 80.82  67.09 81.63 
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ตัวช้ีวัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 

15. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน   ร้อยละ 46.47 57.28 67.56* 
16. ร้อยละของลานเล่นในหมู่บ้าน ร้อยละ - 18.53 56.37* 
17.เด็กท่ีมีความฉลาดทางอารมณ์อยู่ในเกณฑ์
ปกติหรือสูงกว่า 

ร้อยละ 77.1 73.5  

หมายเหตุ : * คือข้อมูลปีงบประมาณ 2563 จาก HDC ประมวลผล ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 

12. แนวทางการประเมินผล :  
 

วิธีการประเมินผล หลักฐานประกอบการประเมิน ประเมินระดับ 
อ าเภอ ต าบล รพ.สต. 

๑. มีการประชุมคณะกรรมการ
อนามัยแม่และเด็กระดับอ าเภอ 
ทุกเดือน พร้อมสรุปรายงานการ
ประชุมฯเสนอผู้บริหารระดับจังหวัด 

- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
อนามัยแม่และเด็กระดับอ าเภอ 
- สรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการอนามัยแม่และเด็ก
ระดับจังหวัด 

 - - 

2. มีการติดตามและควบคุมก ากับ
การด าเนินงาน ทุก 3 เดือน  

- รายงานนิเทศติดตามของอ าเภอ 
- รายงานรายไตรมาส ผ่านระบบ
รายงานมารดาตายและรายงานการ
คลอด (ก1 ก2) กรมอนามัย 

  - 

3. เยี่ยมเสริมพลังและติดตาม
ประเมินการจัดบริการอนามัยแม่
และเด็กตามเกณฑ์มาตรฐาน
โรงพยาบาลมาตรฐานอนามัยแม่
และเด็กในรพ.ระดับ M2 ขึ้นไป 

- แนวทางการดูแล/แนวปฏิบัติ 
(เอกสารแนบท้ายภาคผนวก) 

  - 

4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับ
ให้ มีความรู ทักษะงานอนามัยแม่
และเด็ก หรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การด าเนินงานอนามัยแม่และเด็ก 

- ผลการประเมินตามแนวทาง/แนว
ปฏิบัต ิ
- สรุปรายงานการประชุม 
 

  - 

5. ระบบบริการแม่และเด็กผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน โรงพยาบาล
มาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก 

- ผลการประเมินโรงพยาบาล
มาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก 

  - 

6. มีระบบเฝ้าระวังความเสี่ยงเชิงรุก
โดยใช้โปรแกรมคัดกรองความเสี่ยง
หญิงตั้งครรภ์เชิงรุก( Save Mom)  

1. ข้อมูลบนเว็บไซด์ 
http://savemom.anamai. 
moph.go.th  
2. การสุ่มสัมภาษณ์หญิงตั้งครรภ์
ในคลินิกฝากครรภ์ 10 คน 

 - - 
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คู่มือประเมินผลการปฏิบัตริาชการระดับอ าเภอ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ประจ าปีงบประมาณ 2564 

วิธีการประเมินผล หลักฐานประกอบการประเมิน ประเมินระดับ 
อ าเภอ ต าบล รพ.สต. 

8. มีกระบวนการสร้างความรอบรู้
ด้านสุขภาพแก่แม่และเด็ก 

- โปรแกรมรายงาน 9 ย่างเพ่ือ
สร้างลูก 

 - - 

9. ผลลัพท์การด าเนินงาน 
    9.1 การตายมารดา 

- รายงานการตายมารดา (ก1) 
- สรุปผลการอภิปรายการตาย
มารดา 

  
- 

 
- 

    9.2 ร้อยละการฝากครรภ์ครั้ง
แรกก่อนหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์ 

รายงาน HDC จังหวัด                    
ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 
2564 

 - - 

    9.3 ร้อยละการฝากครรภ์ครบ  
5 ครั้งคุณภาพ 

รายงาน HDC จังหวัด                    
ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 
2564 

 - - 

    9.4 ร้อยละของทารกแรกเกิดมี
น้ าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม  

รายงาน HDC จังหวัด  
ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 
2564 

 - - 

    9.5 อัตราทารกแรกเกิดมีภาวะ
ขาดออกซิเจน 

- รายงานการคลอด (ก2) 
 

 - - 

10. หญิงตั้งครรภ์ได้รับวิตามินเสริม
ไอโอดีน ธาตุเหล็ก และโฟลิกทุกวัน 

1.รายงาน HDC จังหวัด                    
ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 
2.การส ารวจสัมภาษณ์หญิง
ตั้งครรภ์ในคลินิกฝากครรภ์จ านวน 
10 คน 

 - - 

11. หญิงตั้งครรภ์ได้รับวิตามินเสริม
ไอโอดีน ธาตุเหล็ก และ 
โฟลิกทุกวัน 

- การส ารวจสัมภาษณ์หญิง
ตั้งครรภ์ในคลินิกฝากครรภ์ 
จ านวน 10 คน 

 - - 

12. หญิงตั้งครรภ์มีปริมาณไอโอดีน
ในปัสสาวะน้อยกว่า 150 
ไมโครกรัมต่อลิตร   

- ผลการตรวจวิเคราะห์ไอโอดีนใน
ปัสสาวะ ส่งผลให้จังหวัดก่อนวันที่ 
31 กรกฎาคม 2564 
*กลุ่มเป้าหมายตามภาคผนวก 

 - - 

13. ระดับฮอร์โมนกระตุ้นต่อม 
ธัยรอยด์ (TSH) ในทารกแรกเกิด
มากกว่า 11.2mU/L   

- รายงานการคัดกรองสุขภาพ
ทารกแรกเกิด เดือน ต.ค.2563 – 
สิงหาคม 2564 ในโปรแกรมการ
คัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิด
แห่งชาติ 
 
 
 

 - - 
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อ าเภอ ต าบล รพ.สต. 

14. ร้อยละของชุมชน/หมู่บ้าน
ไอโอดีน   

- แบบประเมินตนเองชุมชน/
หมู่บ้านไอโอดีน  ดาวน์โหลดที่ 
htt://nutrition.anamai.moph. 
go.th (รายงานภายในวันที่ 31 
กรกฎาคม 2563 ) 
- การสุ่มชุมชน/หมู่บ้านไอโอดีน  
(ในต าบลที่จับสลากได้) ตามแบบ
ประเมินชุมชน/หมู่บ้านไอโอดีน 
กรมอนามัย จ านวน 1 แห่ง 

 -  

15. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี              
มีพัฒนาการสมวัย 

รายงาน HDC จังหวัด                    
ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 
2564 

 - - 

16. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี  
ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ 

รายงาน HDC จังหวัด                    
ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 
2564 

 - - 

17. รอ้ยละของเด็กอายุ 0-5 ปี   
ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ                
พบสงสัยล่าช้า (ตรวจครั้งแรก) 

รายงาน HDC จังหวัด                    
ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 
2564 

 - - 

18. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี                
ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการ
ติดตาม 

รายงาน HDC จังหวัด                    
ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 
2564 

 - - 

19. ร้อยละของเด็กพัฒนาการล่าช้า
ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย  
TEDA4I 

รายงาน HDC จังหวัด                    
ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 
2564 

 - - 

20. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี  
สูงดีสมส่วน 

รายงาน HDC จังหวัด                    
ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 
2564 

 - - 

21. ร้อยละของลานเล่นในหมู่บ้าน - รายงานการส ารวจลานเล่น                  
ในหมู่บ้านและลานเล่นคุณภาพ 
ภาพรวมอ าเภอ  
- การสุ่มประเมินลานเล่น                      
ในหมู่บ้าน (ในต าบลที่จับสลากได้) 
ตามแบบประเมินลานเล่นใน
หมู่บ้าน เพ่ือการพัฒนาเด็กปฐมวัย
สู่ Smart Kids Taksila 4.0 
 

  - 
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22. ร้อยละเด็ก 3-5 ปี มีความ
ฉลาดทางอารมณ์ปกติและสูงกว่า
ปกติ 

- รายงานผลการประเมินความ
ฉลาดทางอารมณ์ เด็กอายุ 3-5 ปี 
(ฉบับย่อ) ส าหรับครู, พ่อแม่/
ผู้ปกครอง” (ส่งรายงานเป็นไฟล์ 
ภายในวันที่วันที่ 31 กรกฎาคม 
2563) 

  - 

23. เด็ก 3-5  ปี ได้รับการประเมิน 
และส่งเสริมความฉลาดทาง
จริยธรรม หรือ MQ 

- รายงานผลการประเมินความ
ฉลาดทางจริยธรรม หรือ MQ 
(ส่งรายงานเป็นไฟล์ ภายในวันที่
วันที่ 31 กรกฎาคม 2563) 

  - 

24. ความส าเร็จของการด าเนินงาน
ส่งเสริมทักษะการคิดเพ่ือชีวิตที่
ส าเร็จ (EF) 

- แผนงาน/โครงการ  
- รายงานผลการจัดประชุม/อบรม 

  - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21 
 

คู่มือประเมินผลการปฏิบัตริาชการระดับอ าเภอ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ประจ าปีงบประมาณ 2564 

13. ภาคผนวกในตัวช้ีวัด 
 

ความส าเร็จของการป้องกันและลดการตายมารดา 
มาตรการการป้องกันมารดาตายตามแนวทางเขต 7 
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ภาคผนวก  
ความส าเร็จของการป้องกันภาวะขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์และทารกแรกเกิด 

 
จ านวนกลุ่มเป้าหมายเก็บตัวอย่างปัสสาวะเพื่อตรวจสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์ 

จังหวัดมหาสารคาม ปีงบประมาณ 2564 

    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   

    

หมายเหตุ 
*กลุ่มเป้าหมาย หมายถึง หญิงตั้งครรภ์ที่ฝากครรภ์ครั้งแรก อายุครรภ์ไม่เกิน 16 สัปดาห์ และไม่เคยได้รับ
ยาเม็ดเสริมไอโอดีนมาก่อน 
*จ านวนกลุ่มเป้าหมายเก็บตัวอย่างปัสสาวะเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ปริมาณไอโอดีนในปัสสาวะหญิงตั้งครรภ์
น้อยกว่า 150 ไมโครกรัมต่อลิตรไม่เกินร้อยละ 50  ตอ้งไม่น้อยกว่าเกณฑ์ที่จังหวัดก าหนด 
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ฉบับปรับปรุง 18 กุมภาพันธ์ 2563 
แบบรายงานข้อมูลทารกแรกเกิดที่มีผล TSH มากกว่า 11.2 มิลลิตรยูนิต  

จังหวัดมหาสารคาม ปี 2564 
ค าชี้แจง   แบบรายงานฉบับนี้ใช้เก็บข้อมูลในทารกแรกเกดิที่มผีล TSH มากกว่า 11.2 มิลลิตรยูนิต ทุกรายที่คลอดใน
โรงพยาบาลรัฐทุกแห่งในจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563 กรณีที่มารดาของทารกดังกล่าว ไม่ใช่ประชากรในเขตพื้นที่
รับผิดชอบของโรงพยาบาลที่ท าการตรวจคดักรองสุขภาพทารกแรกเกิด ให้โรงพยาบาลส่งคืนข้อมลูให้กับผู้รับผิดชอบงาน
คัดกรองสุขภาพทารกแรกเกดิในพ้ืนท่ีรับผิดชอบมารดาดังกล่าวเพื่อติดตามและรายงานข้อมลูต่อไป   
 

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

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

6.2 ผลการตรวจยืนยัน                1. ปกติ     2. ผิดปกติส่งต่อรักษา          
6.3 สถานทีร่ักษา (ระบุชื่อโรงพยาบาล) ......................................................................... 

8. วิธีการคลอด 
 1. NL          2. C/S       3. VE        4. Forcep    

9. Apgar scor ที่ 1 นาที………………………คะแนน Apgar scor ที่ 5 นาที………………………คะแนน 
 

10. วันที่เจาะเลือด……………………............................ เวลาเจาะเลือด……………...................................... 

ส่วนที่  ข้อมูลการฝากครรภ์ (มารดาของทารกแรกเกิดที่มีผล TSH มากกว่า 11.2 มิลลิตรยูนิต) 
8. อายุ....................................ปี  ครรภ์ที่.(GPAL)…………………………...................                 
9. ระดับการศึกษาของมารดา 

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

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

11. สถานที่ฝากครรภ์ (ระบุได้มากกว่า 1 แห่ง) 
 12.1 สถานบริการสาธารณสุขภายในจังหวัด 

 1. รพท.           จ านวน.....................ครั้ง       
 2. รพช.           จ านวน.....................ครั้ง       
 3. รพ.สต         จ านวน.....................ครั้ง          
 4. รพ.เอกชน     จ านวน.....................ครั้ง       

12.1 สถานบริการสาธารณสุขภายนอกจังหวัด 
 1. รพท.           จ านวน.....................ครั้ง       
 2. รพช.           จ านวน.....................ครั้ง       
 3. รพ.สต         จ านวน.....................ครั้ง          
 4. รพ.เอกชน     จ านวน.....................ครั้ง       
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 5. คลินิกเอกชน  จ านวน.....................ครั้ง       
ระบุชื่อคลินิก.....................................................  

 5. คลินิกเอกชน  จ านวน.....................ครั้ง       
ระบุชื่อคลินิก...................................................... 

12. 13.1 อายุครรภ์ที่ฝากครรภ์ครั้งแรก........................... .....สปัดาห์    
13.2 อายุครรภ์ที่มาคลอด................................................สปัดาห์ 

13. คุณภาพการฝากครรภ์ 
 1. ครบ 5 ครั้งคุณภาพ  2. ไม่ครบ 5 ครั้งคุณภาพ  3. ไม่ฝากครรภ์ระบุ..........................    

****ถ่ายส าเนาหน้าการฝากครรภ์ในสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กแนบท้ายเอกสาร***** 
14. ความเสี่ยงหรือภาวะแทรกซ้อนของแม่ขณะตั้งครรภ์หรือคลอด

..................................................................................................... ......................................................... 
15. การได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน  

 1. ได้รับระบุชื่อยา............................................................................................................. .............     
 2. ไม่ได้รับยา เนื่องจาก...............................................................         3. ไม่ทราบ             

16. การกินยาเม็ดเสริมไอโอดีนของหญิงตั้งครรภ์ (ถ้าได้รับมากกว่า 1 ยี่ห้อให้ตอบจ านวนรวมของทุก
ยี่ห้อเป็นกี่เม็ดต่อวัน) 
 1.กินทุกวัน      1.1 วันละ 1 เม็ด   1.2 .มากกว่า 1 เม็ดต่อวัน ระบุ.........เม็ดต่อวัน    
 2.กิน 4 – 6 วันต่อสัปดาห์   
 3.กินบางวัน (น้อยกว่า 4 วันต่อสัปดาห์)     4.ไม่กิน ระบุเหตุผล....................................... 

17. อายุครรภ์ที่เริ่มรับประทานยาเม็ดเสริมไอโอดีน 
 1. ก่อนอายุครรภ์ 12 สัปดาห์   2. อายุครรภ์ 12 – 28 สัปดาห์ 
 3. อายุครรภ์มากกว่า 28 สัปดาห์  

18. มีอาการข้างเคียงหลังการกินยาเม็ดเสริมไอโอดีน  
 1.ไม่มีอาการข้างเคียง       2. มีอาการข้างเคียง โปรดระบุ……………………………………..….…… 

19. ผู้ดูแลการกินยาเม็ดเสริมไอโอดีน  
 1. สามี       2. พ่อแม่       3. ญาติ          4. อ่ืนๆ.ระบุ...............................................          

20. มีการบันทึกการกินยาเม็ดเสริมไอโอดีนหรือไม่  
 1. มี          2. ไม่มี 
           ****ถ่ายส าเนาหนา้การบันทึกการกินยาเม็ดเสริมไอโอดีน*****    

ผู้รายงาน……………………………..…………………….…………โทรศัพท์........................................................... 
 
หมายเหตุ: ผู้รับผิดชอบงานระดับอ าเภอส่งเอกสารเป็นไฟล์ไปยัง E-mail: sarun2907@hotmail.comm 
ภายในวันที่ 30 ของทุกเดือน   

 
 
 
 
 

mailto:sarun2907@hotmail.comm
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โปรแกรมคัดกรองความเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์ (savemom)  
 

 
 
 
 

เว็บไซดโ์ปรแกรมคัดกรองความเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์ (savemom)  
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คู่มือประเมินผลการปฏิบัตริาชการระดับอ าเภอ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ภาคผนวก  
แบบรายงานการส ารวจลานเล่นในหมู่บ้านและลานเล่นคุณภาพ อ าเภอ........................ 

จังหวัดมหาสารคาม ปีงบประมาณ 256๔ 
ล าดับ ชื่อต าบล จ านวนหมู่บ้านทั้งหมด 

(แห่ง) 
ลานเล่นในหมู่บ้าน  ลานเล่นคุณภาพ 

แห่ง ร้อยละ แห่ง ร้อยละ 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

รวม       

 
ผู้รายงาน 

 
ชื่อ...................................................... 
ต าแหน่ง............................................. 
หน่วยงาน........................................... 
วันที่................................................... 
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คู่มือประเมินผลการปฏิบัตริาชการระดับอ าเภอ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ประจ าปีงบประมาณ 2564 

แบบรายงานการส ารวจลานเล่นในหมู่บ้านและลานเล่นคุณภาพ  
ต าบล.........................อ าเภอ........................จังหวัดมหาสารคาม  

ปีงบประมาณ 256๔ 
ล าดับ ชื่อหมู่บ้าน ต าแหน่งที่ตั้งของลานเล่น ระบแุหล่ง

งบประมาณ 
รูปภาพลานเล่น หมายเหตุ           

(โปรดระบุหากเป็น
ลานเล่นคุณภาพ) 

รพ.สตที่รับผิดชอบ............................ 

1  ลานเล่นที่ ๑.................    

  ลานเล่นที่ ๒.................    

๒  ลานเล่นที่ ๑.................    

  ลานเล่นที่ ๒.................    

รพ.สตที่รับผิดชอบ............................ 

1  ลานเล่นที่ ๑.................    

  ลานเล่นที่ ๒.................    

๒  ลานเล่นที่ ๑.................    

  ลานเล่นที่ ๒.................    

 
จ านวนหมู่บ้านทั้งหมดในต าบล 

(แห่ง) 
ลานเล่นในหมู่บ้าน  ลานเล่นคุณภาพ 

แห่ง ร้อยละ แห่ง ร้อยละ 

     

 
ผู้รายงาน 

ชื่อ...................................................... 
ต าแหน่ง............................................. 
หน่วยงาน........................................... 
วันที่................................................... 

 
 



28 
 

คู่มือประเมินผลการปฏิบัตริาชการระดับอ าเภอ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ประจ าปีงบประมาณ 2564 

แบบประเมินลานเล่นคุณภาพในหมู่บ้าน เพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยสู่ Smart Kids Taksila 4.0  
หมู่บ้าน.....................ต าบล....................อ าเภอ.........................จังหวัดมหาสารคาม 

ด้าน กิจกรรม แนวทางการประเมิน คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ประเมิน 

1. นโยบายสาธารณะและการบริหารจัดการ 
  
  

1.1 ชุมชนมีการประกาศเป็นบันทึกข้อตกลง/
นโยบายร่วมกัน เพ่ือส่งเสริมสุขภาพเด็ก
ปฐมวัย ในชุมชน  

มีหลักฐานเป็นลายลักษณ์
อักษร เช่น บันทึกข้อตกลง, 
นโยบาย,แผนการส่งเสริม
สุขภาพเด็กปฐมวัยของชุมชน 
(มีเป็นปัจจุบัน = 1 คะแนน,  
มีแต่ไม่เป็นปัจจุบัน 0.5 
คะแนน, ไม่มี = 0 คะแนน) 

1   

1.2 มีการจัดเวรดูแลเด็กในแต่ละวัน มีทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/
ผู้อยู่เวร (มีเป็นปัจจุบัน = 1 
คะแนน, มีแต่ไม่เป็นปัจจุบัน 
0.5 คะแนน, ไม่มี = 0 คะแนน) 

1   

2. สภาพแวดล้อม 
  2.1 มีพ้ืนที่และขอบเขตชัดเจนที่เอ้ือต่อการ

เรียนรู้และกิจกรรมของลานเล่นในชุมชน,  
อยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัย มีร่มไม้ หรือร่มเงา 
และพ้ืนของลานเล่นเป็นดิน ทราย 

สังเกตและประเมินด้วย
สายตา (มี = 1 คะแนน,  
ไม่มี = 0 คะแนน) 
 

1   

3. กิจกรรมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ในลานเล่น 
 3.1 มีการจัดกิจกรรมในลานเล่นเพ่ือส่งเสริมและแก้ไขปัญหาเด็กปฐมวัย                 

ในชุมชนด้วยกระบวนการ กิน กอด เล่น เล่า นอน เฝ้าระวังความปลอดภัย-
โรคติดต่อ และสุขภาพช่องปากอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ ได้แก่ 

   

3.1.1 กิน :  
มีการสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  
การสาธิต การจัดอาหารตามวัยให้พ่อแม่  
ผู้เลี้ยงดูเด็ก เน้น กินไข่วันละฟอง และมีการ
ส่งเสริมให้เด็กอายุ 6 เดือน – 5 ปี ทุกคนกิน
ยาน้ าเสริมธาตุเหล็ก อย่างต่อเนื่องสัปดาห์ละ             
1 ครั้ง 

การสัมภาษณ์ผู้ปกครอง/ 
อสม. (มี = 1 คะแนน,  
ไม่มี = 0 คะแนน) 

1  

3.1.2 เล่น : จัดท าของเล่นเพ่ือส่งเสริม 
กระตุ้นพัฒนาการเด็ก ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น 
1) มีของเล่นเพื่อส่งเสริมกระตุ้นพัฒนาการ
เด็ก ด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ (GM) 
ช่วงวัยเด็กเล็ก น้อยกว่า 3 ปี 
ช่วงวัยเด็กโต 3 ปีขึ้นไป 

สังเกตและประเมินด้วย
สายตา (มี 2 ช่วงวัย = 1 
คะแนน, มี ๑ ช่วงวัย=  0.5 
คะแนน และ ไม่มี = 0 
คะแนน)                          

 
 

1 
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คู่มือประเมินผลการปฏิบัตริาชการระดับอ าเภอ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ด้าน กิจกรรม แนวทางการประเมิน คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ประเมิน 

 2) มีของเล่นเพื่อส่งเสริมกระตุ้นพัฒนาการ
เด็ก ด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา (FM) 
ช่วงวัยเด็กเล็ก น้อยกว่า 3 ปี 
ช่วงวัยเด็กโต 3 ปีขึ้นไป 
 

สังเกตและประเมินด้วย
สายตา (มี 2 ช่วงวัย = 1 
คะแนน, มี ๑ ช่วงวัย= 0.5 
คะแนน และไม่มี = 0 
คะแนน) 

1  

 3.1.3 เล่า :  
1) มีหนังสือนิทานเหมาะสมตามวัยและมี
ระบบยืม/คืนของเล่นและหนังสือนิทานไปใช้ที่
บ้าน  

 
มีสมุดยืม/คืนหนังสือนิทาน  
(มี = 1 คะแนน, ไม่มี = 0 
คะแนน) 

 
1 

 

2) มีกิจกรรมเล่านิทาน ในลานเล่น โดยพ่อแม่                  
ผู้เลี้ยงดูเด็ก จิตอาสา ปราชญ์ชาวบ้าน เป็นต้น 

การสัมภาษณ์ผู้ปกครอง               
(มี = 2 คะแนน, ไม่มี = 0 
คะแนน) 

2  

3.1.4 ฟัน :  
1) มีการสอนสาธิตการดูแลสุขภาพช่องปาก
ของเด็กให้ พ่อแม่ ผู้เลี้ยงดูเด็ก 

 
การสัมภาษณ์ผู้ปกครอง              
(มี = 1 คะแนน,  ไม่มี = 0 
คะแนน) 

 
1 

 

3.2  มีป้ายไวนิลให้ความรู้ เช่น ผลเสียของ
การเล่นโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต และดู
โทรทัศน์, ประโยชน์การกินไข่,ยาเสริมธาตุ
เหล็ก,การเล่านิทาน,  การเล่น,การเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่ ฯลฯ 

 มีป้ายไวนิลให้ความรู้                          
(มี = 1 คะแนน, ไม่มี = 0 
คะแนน) 

1  

3.3 มีการจัดกิจกรรมในลานเล่น เพื่อส่งเสริม
และแก้ไขปัญหาเด็กปฐมวัยในชุมชนด้วย
กระบวนการ กิน กอด เล่น เล่า นอน เฝ้า
ระวังความปลอดภัย-โรคติดต่อ และสุขภาพ
ช่องปาก (อย่างน้อยครั้งละ 1 กิจกรรม) 

มีแผนการจัดกิจกรรมในลาน
เล่น (4 ครั้ง/เดือน = 1 
คะแนน, 3 ครั้ง/เดือน = 
0.75 คะแนน, 2 ครั้ง/เดือน 
= 0.5 คะแนน, 1 ครั้ง/
เดือน = 0.25 คะแนน, ไม่มี 
= 0 คะแนน) 

1  

4. การติดตามและประเมินผล 

 4.1 มีการจัดเก็บข้อมูลจ านวนผู้ร่วมกิจกรรม/                 
ใช้ลานเล่น 

มีบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม/
ภาพประกอบ (มี = 1 
คะแนน, ไม่มี = 0 คะแนน) 

1  

4.2 มีการประเมินผลความพึงพอใจของพ่อ
แม่ ผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

มีสรุปผลการประเมินความ
พึงพอใจ พ่อแม่ ผู้ปกครอง
และผู้ที่เก่ียวข้อง (มี = 1 
คะแนน, ไม่มี = 0 คะแนน) 

1  
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ด้าน กิจกรรม แนวทางการประเมิน คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ประเมิน 

4.3 มีการประเมินสภาวะสุขภาพเด็กปฐมวัย            
ที่ใช้บริการในลานเล่น เรื่อง พัฒนาการ 
โภชนาการ สุขภาพช่องปาก และพฤติกรรม 
การใช้หน้าจอ (โทรศัพท์ แท๊บเล็ต และ
โทรทัศน์) 

1. มีผลการประเมินและ
ภาพประกอบ ในเรื่อง  
1) การประเมินพัฒนาการ
เด็กปฐมวัยตามช่วงวัยที่ต้อง
เฝ้าระวังพัฒนาการ 
(มี = 1 คะแนน, ไม่มี = 0 
คะแนน) 

 
 

1 

 

  2) การเจริญเติบโตของเด็ก
ปฐมวัย  
(มี = 1 คะแนน, ไม่มี = 0 
คะแนน) 

1  

3) การตรวจสุขภาพช่องปาก
เด็กปฐมวัย (มี = 1 คะแนน, 
ไม่มี = 0 คะแนน) 

1  

4) มีสรุปพฤติกรรมการใช้
หน้าจอ (โทรศัพท์ แท๊บเล็ต 
และโทรทัศน์) 
(มี = 1 คะแนน, ไม่มี = 0 
คะแนน) 

1  

4.4 มีการสรุปผลและข้อเสนอแนะจากการ
เข้าร่วมกิจกรรมของพ่อแม่ ผู้ปกครอง และผู้ที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือการวางแผนพัฒนาต่อไป 

มีบันทึกสรุปผลและ
ข้อเสนอแนะ จากการเข้า
ร่วมกิจกรรมของพ่อแม่ 
ผู้ปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง                     
(มี = 1 คะแนน, ไม่มี = 0 
คะแนน) 

1  

 4.5 มี Best Practice /นวัตกรรมในลานเล่น (มี = 1 คะแนน, ไม่มี = 0 
คะแนน) 

1  

รวม 20  
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รายละเอียดตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 

1. แผนงานตามยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ  
(PP&P Excellence) 
2. ตัวชี้วัดที่ 2 : ความส าเร็จของการส่งเสริมและประเมินคุณภาพชีวิตเด็ก 
 ตัวชี้วัดที่ 2.1 : ความส าเร็จของการส่งเสริมและประเมินความฉลาดทางอารมณ์ หรือ EQ 
 ตัวช้ีวัดที่ 2.2 : ความส าเร็จของการส่งเสริมและประเมินความฉลาดทางจริยธรรม หรือ MQ 
3. เป้าหมาย : ระดับ 3 ขึ้นไป 
4. น้ าหนัก : 2 
5. ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นางเอมอร สุทธิสา          โทร. 094-6259451  
6. ผู้จัดเก็บข้อมูล : น.ส.นวลปรางค์ ดวงสว่าง       โทร. 083-6757213    
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รายละเอียดตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 

1. แผนงานตามยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ  
(PP&P Excellence) 
2. ตัวชี้วัดที่ 2.1 : ความส าเร็จของการส่งเสริมและประเมินความฉลาดทางอารมณ์ หรือ EQ 
3. เป้าหมาย : ระดับ 3 ขึ้นไป 
4. น้ าหนัก : 1 
5. ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นางเอมอร สุทธิสา          โทร. 094-6259451  
6. ผู้จัดเก็บข้อมูล : น.ส.นวลปรางค์ ดวงสว่าง       โทร. 083-6757213    
7. ค าอธิบาย :  
 ความฉลาดทางอารมณ์ หรือ Emotional Quotient หมายถึง ความพร้อมทางอารมณ์ที่จะอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างราบรื่น โดยรู้จักอารมณ์ตนเองและผู้อ่ืน แสดงความเห็นใจหรือปลอบใจผู้อ่ืน อดทนและรอคอยได้ 
มีน้ าใจ รู้จักให้ รู้จักแบ่งปัน รู้ว่าท าผิด หรือยอมรับผิด พร้อมที่จะพัฒนาตนไปสู่ความส าเร็จ โดยมีความ
กระตือรือร้น สนใจใฝ่รู้ และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง พร้อมท าให้ตนเองเกิดความสุข โดยมีความพอใจ ความ
อบอุ่นใจ และความสนุกสนานร่าเริง 
 ความฉลาดทางอารมณ์อยู่ในเกณฑ์ปกติหรือสูงกว่า หมายถึง ค่าคะแนนที่บ่งบอกว่าเด็กและวัยรุ่น มี
ความฉลาดทางอารมณ์อยู่ในเกณฑ์ปกติข้ึนไป จากการประเมินด้วยแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ เด็ก
อายุ 3-5 ปี (ฉบับย่อ), อายุ 6-11 ปี (ฉบับย่อ) และอายุ 12-17 ป ี
 
8. สูตรการค านวณ : ไม่มี 
    ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 4 
 
9. เกณฑ์การให้คะแนน : คิดคะแนนตามกิจกรรมที่ได้ด าเนินงานตามแนวทางการประเมินผลที่ก าหนดข้อละ 
1 คะแนน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) ซึ่งคะแนนแต่ละข้อเป็นอิสระต่อกัน 
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โดยท่ี : 
 
ขั้นตอน รายละเอียดการด าเนินงาน 

๑ - ครู/ผู้ดูแลเด็ก ได้ท าการประเมินความฉลาดทางอารมณ์(ฉบับย่อ) ในเด็กอายุ 3-5 ปี ทุกคน อย่าง
น้อย 1 ครั้งต่อปี ในภาคการศึกษาที่ 2 (ได้ท าไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือที่
เกี่ยวข้องทั้งหมด) 
คะแนน(ย่อย) 0.2 คะแนน 0.4 คะแนน 0.6  คะแนน 0.8 คะแนน 1 คะแนน 
ประเมินความ
ฉลาดทาง
อารมณ์ในเด็ก
อายุ 3-5 ปี 
(ส าหรับครู/
ผู้ดูแลเด็ก)  

ร้อยละ 50 
ของศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก
ทั้งหมด 

ร้อยละ 60 
ของศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก
ทั้งหมด 

ร้อยละ 70 
ของศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก
ทั้งหมด 

ร้อยละ 70 
ของศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก
ทั้งหมด 

ร้อยละ 70 
ของศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก
ทั้งหมด 

 
 

๒ - พ่อแม่/ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ได้ท าการประเมินความฉลาดทางอารมณ์(ฉบับย่อ) ในเด็กอายุ 3-5 ปี ทุก
คน อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี (ได้ท าไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือที่เกี่ยวข้องทั้งหมด) 
คะแนน(ย่อย) 0.2 คะแนน 0.4 คะแนน 0.6  คะแนน 0.8 คะแนน 1 คะแนน 
ประเมินความ
ฉลาดทาง
อารมณ์ใน
เด็กอายุ 3-5 
ปี (ส าหรับพ่อ
แม่/
ผู้ปกครอง)   

ร้อยละ 50 
ของศูนย์

พัฒนาเด็ก
เล็กทั้งหมด 

ร้อยละ 60 
ของศูนย์

พัฒนาเด็ก
เล็กทั้งหมด 

ร้อยละ 70 
ของศูนย์

พัฒนาเด็ก
เล็กทั้งหมด 

ร้อยละ 70 
ของศูนย์

พัฒนาเด็ก
เล็กทั้งหมด 

ร้อยละ 70 
ของศูนย์

พัฒนาเด็ก
เล็กทั้งหมด 

 
 

๓ - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือที่เก่ียวข้องทั้งหมด ได้ส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ให้แก่เด็กอายุ 3-5 ป ี
ทุกคน โดยผ่านกิจกรรมลานเล่น ตามแผนงาน/โครงการ Smart Kids Taksila 4.0 (ได้ท าไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือที่เก่ียวข้องทั้งหมด) 
คะแนน(ย่อย) 0.2 คะแนน 0.4 คะแนน 0.6  คะแนน 0.8 คะแนน 1 คะแนน 
ส่งเสริมความ
ฉลาดทาง
อารมณโ์ดย
ผ่านกิจกรรม
ลานเล่น   

ร้อยละ 30 
ของศูนย์

พัฒนาเด็ก
เล็กทั้งหมด 

ร้อยละ 40 
ของศูนย์

พัฒนาเด็ก
เล็กทั้งหมด 

ร้อยละ 50 
ของศูนย์

พัฒนาเด็ก
เล็กทั้งหมด 

ร้อยละ 60 
ของศูนย์

พัฒนาเด็ก
เล็กทั้งหมด 

ร้อยละ 70 
ของศูนย์

พัฒนาเด็ก
เล็กทั้งหมด 
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ขั้นตอน รายละเอียดการด าเนินงาน 
๔ - ครูประจ าชั้นเรียน ได้ท าการประเมินความฉลาดทางอารมณ์ให้เด็กนักเรียน อายุ 6-11 ปี ทุกคน

อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี ในภาคการศึกษาท่ี 2 (ได้ท าไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของโรงเรียน
ประถมศึกษาและขยายโอกาสทั้งหมด) 
คะแนน(ย่อย) 0.2 คะแนน 0.4 คะแนน 0.6  คะแนน 0.8 คะแนน 1 คะแนน 
ประเมินความ
ฉลาดทาง
อารมณ์ในเด็ก
อายุ 3-5 ปี 
(ส าหรับครู
ประจ าชั้น)  

ร้อยละ 50 
ของโรงเรียนฯ

ทั้งหมด 

ร้อยละ 60 
ของโรงเรียนฯ

ทั้งหมด 

ร้อยละ 70 
ของโรงเรียนฯ

ทั้งหมด 

ร้อยละ 70 
ของโรงเรียนฯ

ทั้งหมด 

ร้อยละ 70 
ของโรงเรียนฯ

ทั้งหมด 

 
- โรงเรียนประถมศึกษาและขยายโอกาส ได้ส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ให้แก่เด็กนักเรียน  
อายุ 6-11 ปี ทุกคน โดยผ่านกิจกรรม School Health HERO หรือที่เก่ียวข้องร่วมกับหน่วยงาน
สาธารณสุขในพ้ืนที่ (ได้ท าไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของโรงเรียนประถมศึกษาและขยายโอกาสทั้งหมด) 
คะแนน(ย่อย) 0.2 คะแนน 0.4 คะแนน 0.6  คะแนน 0.8 คะแนน 1 คะแนน 
ส่งเสริมความ
ฉลาดทาง
อารมณ์  โดย
ผ่านกิจกรรม 
School 
Health 
HERO   

ร้อยละ 30 
ของโรงเรียนฯ

ทั้งหมด 

ร้อยละ 40 
ของโรงเรียนฯ

ทั้งหมด 

ร้อยละ 50 
ของโรงเรียนฯ

ทั้งหมด 

ร้อยละ 60 
ของโรงเรียนฯ

ทั้งหมด 

ร้อยละ 70 
ของโรงเรียนฯ

ทั้งหมด 

 
 

๕ - เด็กนักเรียน/วัยรุ่น อายุ 12-17 ปี ได้ท าการประเมินความฉลาดทางอารมณ์ของตนเอง  
อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี (ได้ท าไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาและขยายโอกาสทั้งหมด) 
คะแนน(ย่อย) 0.2 คะแนน 0.4 คะแนน 0.6  คะแนน 0.8 คะแนน 1 คะแนน 
เด็กนักเรียน/
วัยรุ่นฯ ได้ท า
การประเมิน
ความฉลาด
ทางอารมณ ์ 
ด้วยตนเอง 

ร้อยละ 50 
ของโรงเรียนฯ

ทั้งหมด 

ร้อยละ 60 
ของโรงเรียนฯ

ทั้งหมด 

ร้อยละ 70 
ของโรงเรียนฯ

ทั้งหมด 

ร้อยละ 70 
ของโรงเรียนฯ

ทั้งหมด 

ร้อยละ 70 
ของโรงเรียนฯ

ทั้งหมด 
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10. เหตุผล : เป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงานตามโครงการ Smart Kids Taksila 4.0 และเป็นส่วนหนึ่งของ 
PP&P Excellence 
 
11. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 
 

Baseline data หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 2561 2562 

เด็กท่ีมีความฉลาดทางอารมณ์อยู่ในเกณฑ์ปกติ
หรือสูงกว่า 

ร้อยละ 79.9   
(13 จังหวัด) 

77.1 73.5 

 
12. แนวทางการประเมินผล : 
 

วิธีการประเมินผล 
 

หลักฐานประกอบการประเมิน ประเมินระดับ 
อ าเภอ ต าบล รพ.สต. 

สรุปผลการประเมินความ
ฉลาดทางอารมณส์ าหรับครู, 
พ่อแม่/ผู้ปกครอง ภาพรวม
อ าเภอ (นับจ านวนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก และ
สถานศึกษาท่ีได้ด าเนินการ
ตามข้ันตอนที่ 1-5 ต่อ
จ านวนศูนย์ฯ และ
สถานศึกษาทั้งหมด แล้วคิด
ร้อยละ) 

ข้อมูลจากผลการประเมินและสรุปรายงานฯ  
จากสถานศึกษา ตาม   
   1. แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์เด็กอายุ 
3-5 ปี (ฉบับย่อ) ส าหรับครู, พ่อแม่/ผู้ปกครอง” 
   2. แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์เด็ก 
อายุ 6-11 ปี (ฉบับย่อ) ส าหรับครู, พ่อแม่/
ผู้ปกครอง” 
   3. แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์อายุ 
12-17 ปี ด้วยตนเอง” 

/   
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รายละเอียดตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 

1. แผนงานตามยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ  
(PP&P Excellence) 
2. ตัวช้ีวัดที่ 2.2 : ความส าเร็จของการส่งเสริมและประเมินความฉลาดทางจริยธรรม หรือ MQ 
3. เป้าหมาย : ระดับ 3 ขึ้นไป 
4. น้ าหนัก : 1 
5. ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นางเอมอร สุทธิสา          โทร. 094-625-9451   
6. ผู้จัดเก็บข้อมูล : น.ส.นวลปรางค์ ดวงสว่าง       โทร. 083-675-7213    
7. ค าอธิบาย :  
 ความฉลาดทางศีลธรรม จริยธรรม หรือ MQ (Moral Quotient) หมายถึง มีความประพฤติดี รู้จัก
ผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีจริยธรรม เป็นแนวคิดที่มุ่งตอบค าถามว่าการที่เรามีคนที่ IQ ดี EQ สูง แต่
ถ้ามีระดับจริยธรรมต่ าก็อาจใช้ความฉลาดไปในทางท่ีไม่ถูกต้องก็เป็นได้ MQ จึงเน้นเรื่องการปลูกฝังความดีงาม 
ซึ่งตรงกับหลักศาสนาหลายศาสนาที่สอนให้คนเป็นคนดี 
 
8. สูตรการค านวณ :  ไม่มี 
    ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 4 
 
9. เกณฑ์การให้คะแนน : คิดคะแนนตามกิจกรรมที่ได้ด าเนินงานตามแนวทางการประเมินผลที่ก าหนดข้อละ 
1 คะแนน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) ซึ่งคะแนนแต่ละข้อเป็นอิสระต่อกัน 
 
โดยท่ี : 
 
ขั้นตอน รายละเอียดการด าเนินงาน 

๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- บุคลากรทางสาธารณสุข ได้รับการเพิ่มศักยภาพการส่งเสริมความฉลาดทางจริยธรรม หรือ MQ 
ผ่านการอบรมทักษะการส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวกโดยครอบครัวมีส่วนร่วม 
(Preschool Parenting Program : Triple-P)   
  
คะแนน(ย่อย) 0.2 คะแนน 0.4 คะแนน 0.6 คะแนน 0.8 คะแนน 1 คะแนน 
ผ่านการ
อบรม 
Triple-P  

ร้อยละ 10 
ของ รพ.สต. 
และ รพช./
รพท. ทั้งหมด 

ร้อยละ 20 
ของ รพ.สต. 
และ รพช./
รพท. ทั้งหมด 

ร้อยละ 30 
ของ รพ.สต. 
และ รพช./
รพท. ทั้งหมด 

ร้อยละ 40 
ของ รพ.สต. 
และ รพช./
รพท. ทั้งหมด 

ร้อยละ 50 
ของ รพ.สต. 
และ รพช./
รพท. ทั้งหมด  
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ขั้นตอน รายละเอียดการด าเนินงาน 
๒ - บุคลากรทางการพยาบาล ได้รับการเพ่ิมศักยภาพ การส่งเสริมความฉลาดทางจริยธรรม หรือ MQ 

ผ่านการอบรมพยาบาลสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น อย่างน้อย 1 คน ต่อ อ าเภอ และปฏิบัติงานตรงตาม
สาขาที่ได้เรียนมา/มีแผนงานและโครงการฯ ด าเนินงานเพ่ือส่งเสริมความฉลาดทางจริยธรรม หรือ MQ  
คะแนน(ย่อย) 0.2 คะแนน 0.4 คะแนน 0.6 คะแนน 0.8 คะแนน 1 คะแนน 
ผ่านการ
อบรม 
พยาบาล
สุขภาพจิต
เด็กและวัยรุ่น 

1 คน ต่อ 
อ าเภอ แต่
ปฏิบัติงานไม่
ตรงตามสาขา
ที่ได้เรียนมา   
 
 

1 คน ต่อ 
อ าเภอ และ
ปฏิบัติงาน
ตรงตามสาขา
ที่ได้เรียนมา   

1 คน ต่อ 
อ าเภอ และ
ปฏิบัติงาน
ตรงตามสาขา
ที่ได้เรียนมา 
และมี
แผนงานและ
โครงการฯ 
ด าเนินงาน
ส่งเสริม MQ 

1 คน ต่อ 
อ าเภอ และ
ปฏิบัติงาน
ตรงตามสาขา
ที่ได้เรียนมา 
และมีผลงาน
ส่งเสริม MQ 
สอดคล้องกับ
แผนงาน/
โครงการฯ 

1-2 คน ต่อ
อ าเภอ และ
แผนงาน/
โครงการฯ 
บูรณาการ
ร่วมกับงานเวช
ปฏิบัติชุมชน/
มีผลงาน
ส่งเสริม MQ 
สอดคล้องกับ
งานอนามัย
โรงเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง 

 

๓ - เด็ก 3-5 ปี ได้รับการส่งเสริม ความฉลาดทางจริยธรรม หรือ MQ โดยผ่านกิจกรรม Triple-P  
หรือกิจกรรมที่มีอยู่ในหน่วยงานรัฐ/เอกชน ในพ้ืนที่  
คะแนน(ย่อย) 0.2 คะแนน 0.4 คะแนน 0.6 คะแนน 0.8 คะแนน 1 คะแนน 
ได้รับการ
ส่งเสริม 
ความฉลาด
ทางจริยธรรม 
หรือ MQ  

มีกิจกรรมฯ 
อยู่ในพ้ืนที ่ ไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ 50 ของ
ต าบลทั้งหมด 

มีกิจกรรมฯ 
อยู่ในพ้ืนที ่ ไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ 70 ของ
ต าบลทั้งหมด 

มีกิจกรรมฯ 
อยู่ในพื้นที ่ 
ร้อยละ 100 
ของต าบล
ทั้งหมด 

มีกิจกรรม 
Triple-P  ไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ 10  ของ
ต าบลทั้งหมด  

มีกิจกรรม 
Triple-P  ไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ 30  ของ
ต าบลทั้งหมด 

 

๔ - เด็ก 3-5 ปี ได้รับการประเมินความฉลาดทางจริยธรรม หรือ MQ โดยแบบประเมิน Triple-P 
หรือที่เก่ียวข้อง   
คะแนน(ย่อย) 0.2 คะแนน 0.4 คะแนน 0.6 คะแนน 0.8 คะแนน 1 คะแนน 
ได้รับการ
ประเมินความ
ฉลาดทาง
จริยธรรม 
หรือ MQ  

ได้ประเมินฯ ไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ 50 ของ
ต าบลทั้งหมด 
จากแบบ
ประเมินอ่ืน 

ได้ประเมินฯ ไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ 70 ของ
ต าบลทั้งหมด 
จากแบบ
ประเมินอ่ืน 

ได้ประเมินฯ ไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ 100 ของ
ต าบลทั้งหมด 
จากแบบ
ประเมินอ่ืน 

ได้ประเมินฯ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
10 ของต าบล
ทั้งหมด จาก
แบบประเมิน 
Triple-P    

ได้ประเมินฯ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
30 ของต าบล
ทั้งหมด จาก
แบบประเมิน
Triple-P    
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ขั้นตอน รายละเอียดการด าเนินงาน 
๕ - เด็ก 3-5 ปี ได้รับการประเมิน ความฉลาดทางจริยธรรม หรือ MQ ผ่านการจัดกิจกรรม  

“คิดดี คิดให้ คิดเป็น เป็นสุข” : CPR (Creation, Positive, Response to Society) หรือกิจกรรม
ที่มีอยู่ในหน่วยงานรัฐ/เอกชนในพ้ืนที่  
คะแนน(ย่อย) 0.1 คะแนน 0.2 คะแนน 0.3 คะแนน 0.4 คะแนน 0.5 คะแนน 

ได้รับการ
ส่งเสริม ความ

ฉลาดทาง
จริยธรรม หรือ 

MQ 

มีกิจกรรมฯ  
อยู่ในพ้ืนที ่ 
ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 50 ของ
ต าบลทั้งหมด 

มีกิจกรรมฯ  
อยู่ในพ้ืนที ่  
ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 70 ของ
ต าบลทั้งหมด 

มีกิจกรรมฯ 
อยู่ในพ้ืนที ่ 

ร้อยละ 100 
ของต าบล
ทั้งหมด 

มีกิจกรรม 
CPR ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 
10  ของ

ต าบลทั้งหมด 

มีกิจกรรม 
CPR ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 
15  ของ

ต าบลทั้งหมด 
- เด็ก 3-5 ปี ได้รับการประเมินความฉลาดทางจริยธรรม หรือ MQ โดยใช้แบบประเมิน “Social 
Moral Intelligence Quotient (SMIQ)” กรมสุขภาพจิต ที่ประกอบด้วย 
        Social Activity - การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม  
        Social Commitment - การยอมรับและยึดถือตามกฎ ระเบียบของสังคม  
        Social Development – การพัฒนาสังคมให้ดีขึ้น 
    หรือแบบประเมินฯ ที่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามก าหนด  
คะแนน(ย่อย) 0.1 คะแนน 0.2 คะแนน 0.3 คะแนน 0.4 คะแนน 0.5 คะแนน 
ได้รับการ
ประเมินความ
ฉลาดทาง
จริยธรรม 
หรือ MQ  

ได้ประเมินฯ 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 
ของต าบล
ทั้งหมดจาก
แบบประเมิน

อ่ืน 

ได้ประเมินฯ 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 
ของต าบล
ทั้งหมดจาก
แบบประเมิน

อ่ืน 

ได้ประเมินฯ 
ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 100 
ของต าบล
ทั้งหมดจาก
แบบประเมิน

อ่ืน 

ได้ประเมินฯ 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10 
ของต าบล
ทั้งหมดจาก
แบบประเมิน 

SMIQ 

ได้ประเมินฯ 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 15 
ของต าบล
ทั้งหมดจาก
แบบประเมิน 

SMIQ 
 

10. เงื่อนไข  
11. เหตุผล : เป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงานตามโครงการ Smart Kids Taksila 4.0 และเป็นส่วนหนึ่งของ 
PP&P Excellence 
 
12. แนวทางการประเมินผล : 

วิธีการประเมินผล 
 

หลักฐานประกอบการประเมิน ประเมินระดับ 
อ าเภอ ต าบล รพ.สต. 

สรุปผลการการประเมิน และ
ส่งเสริมความฉลาดทาง
จริยธรรม หรือ MQ 

ข้อมูลจากสรุปผลการการประเมิน และส่งเสริม
ความฉลาดทางจริยธรรม หรือ MQ 

/   
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รายละเอียดตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 

1. แผนงานตามยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ 
(PP&P Excellence) 
2. ตัวช้ีวัดที่ 3 : ความส าเร็จของการดูแลสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุคุณภาพ 
 ตัวช้ีวัดที ่3.1 ความส าเร็จของการจัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุในโรงพยาบาล  
 ตัวช้ีวัดที่ 3.2 ร้อยละของผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์  
  ตัวช้ีวัดที่ 3.3 ร้อยละของต าบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term 
Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์  
3. เป้าหมาย :  
 1. ระดับความส าเร็จของการจัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุ ผ่านเกณฑ์ระดับพ้ืนฐานขึ้นไป  
 2. ระดับความส าเร็จของการจัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุ ผ่านเกณฑ์ระดับคุณภาพ  
 3. ร้อยละของประชากรสูงอายุที่มีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 
 4. ร้อยละของต าบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชน
ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 100 
4. น้ าหนัก : 6 
5. ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นายฤทธิรงค์ เรืองฤทธิ์  โทร. ๐๘๕-๙๒๘๘๖๐๕ 
6. ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางพิสมัย ศรีท านา              โทร. 091-8674399   
7. ค าอธิบาย : 
 คลินิกผู้สูงอายุระดับพื้นฐาน หมายถึง มีการจัดระบบบริการสุขภาพแบบผู้ป่วยนอก ที่ครอบคลุม
ประเด็น ทั้ง 5 หัวข้อ(รวม 5 คะแนน) 
 คลินิกผู้สูงอายุระดับคุณภาพ หมายถึง มีการจัดบริการคลินิกผู้สูงอายุขึ้นเป็นการเฉพาะโดยผ่านเกณฑ์
การประเมินคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพของกรมการแพทย์ในระดับ 20 คะแนนขึ้นไป (คะแนนเต็ม 52 คะแนน)  
(ดาวโหลดคู่มือได้ที่ http://agingthai.dms.go.th/agingthai/manual-guideline/) 
 ผู้สูงอาย ุหมายถึง ประชากรกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 
 ชมรมผู้สูงอายุ/โรงเรียนผู้สูงอายุ หมายถึง ชมรม/โรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในการ
ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน ภายใต้การดูแลของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ/โรงพยาบาล  
 ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ หมายถึง พฤติกรรมสุขภาพในระหว่าง 6 เดือนที่ผ่านมา 
ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมหรือการปฏิบัติตัว ดังต่อไปนี้  
  1. มีกิจกรรมทางกายท่ีระดับปานกลาง (เดิน/ปั่นจักรยาน/ท างานบ้าน/ท าไร่/ท าสวน/ท านา/ 
ออกก าลังกาย) สะสม 150 นาที/สัปดาห์ 
  2. กินผักและผลไม้ได้วันละ 5 ก ามือ เป็นประจ า (6-7 วนัต่อสัปดาห์) 
  3. ดื่มน้ าเปล่าอย่างน้อยวันละ 8 แก้ว 
  4. ไม่สูบบุหรี่/ไม่สูบยาเส้น 
  5. ไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ (เช่น สุรา เบียร์ ยาดองเหล้า) 
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 6. มีการดูแลตนเองเมื่อเจ็บป่วย (เมื่อไม่เจ็บป่วยมีการดูแลตนเอง, เมื่อมีโรคประจ าตัว มีการรักษา
และรับประทานยาต่อเนื่อง) 
 7. มีการนอนหลับอย่างเพียงพอ อย่างน้อยวันละ 7 – 8 ชัว่โมง 
 8. ด้านทันตกรรม/การดูแลสุขภาพช่องปาก 
 หมายเหตุ : 
 1. ผ่านการประเมินทั้ง 8 ด้าน ถือว่าผ่านการประเมินพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
 2. กิจกรรมทางกาย คือ การเคลื่อนไหวของร่างกายเกิดจากการท างานของกล้ามเนื้อและท าให้
ร่างกายมีการใช้พลังงานเพ่ิมข้ึนจากขณะพัก ประกอบด้วย การท ากิจกรรมในชีวิตประจ าวัน เช่นการท างาน
บ้าน การท างานอาชีพที่ต้องใช้แรงกาย การเดินทางด้วยจักรยานหรือเดินทางเดินขึ้นบันไดและกิจกรรมยามว่าง 
เช่นออกก าลังกาย เล่นกีฬา วิ่ง ปั่นจักรยานและการท่องเที่ยว (ที่มา : แผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ.
2561-2573) 
 3. กินผักและผลไม้ได้วันละ 5 ก ามือ เป็นประจ า (6-7 วนัต่อสัปดาห์) 
 4. อ้างอิงดัชนีที่ 8 ตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545 - 2564) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 
1 พ.ศ.25528.  
 ระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ หมายถึง การด าเนินงานส่งเสริม พัฒนา สนับสนุนฟื้นฟูและ
สร้างความเข้มแข็งให้กับภาคีเครือข่ายและชุมชนให้มีส่วนร่วมในการดูแลและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ผู้สูงอายุให้มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี มีอายุยืนยาว 
 องค์ประกอบของต าบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ใน
ชุมชนผ่านเกณฑ์ หมายถึง การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย และชุมชน ในการด าเนินงานด้านการส่งเสริม 
พัฒนา สนับสนุนฟื้นฟู และสร้างความเข้มแข็งให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดี มีอายุยืนยาว ด้วยองค์ประกอบที่ส าคัญ 
ดังนี้  
 1. ผู้สูงอายุทุกคนในชุมชนได้รับการประเมินคัดกรองปัญหาสุขภาพขั้นพ้ืนฐานตามชุดสิทธิประโยชน์ 
- ประเมินผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพ่ึงพิงตามกลุ่มศักยภาพตามความสามารถในการประกอบ กิจวัตรประจ าวัน 
(Barthel Activities of Daily Living: ADL) ทุกราย รอบ 9 เดือน และ รอบ 12 เดือน 
- ประเมินสุขภาพและคัดครองกลุ่มอาการผู้สูงอายุ 9 ข้อ (โดยคณะกรรมการพัฒนาเครื่องมือคัดกรอง และ
ประเมินสุขภาพผู้สูงอายุ กระทรวงสาธารณสุข) สมุดบันทึกสุขภาพผู้สูงอายุ  
 2. ผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพ่ึงพิงที่ผ่านการประเมินคัดกรองและมีปัญหาด้านสุขภาพ ได้รับการดูแลและ
วางแผนการส่งเสริมดูแลสุขภาพรายบุคคล (Care Plan) 
 3. มีระบบเฝ้าระวังด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเพ่ือป้องกันการพลัดตกหกล้ม ในเชิง
ป้องกันการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพ่ึงพิงในระดับต าบล ได้แก่ 
       - การดูแลส่งเสริมด้านทันตสุขภาพในผู้สูงอายุ 
      - มีมาตรการส่งเสริมสุขภาพเชิงป้องกันตามสถานการณ์การระบาดและควบคุมโรค ในกลุ่ม
ผู้สูงอายุ และผู้มีภาวะพ่ึงพิงในระดับต าบล 
      - การประเมินด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ที่อยู่อาศัย ระบบสาธารณูปโภค การจัดการขยะติดเชื้อที่เอ้ือ
ต่อการด ารงชีวิตของกลุ่มผู้สูงอายุ และผู้มีภาวะพ่ึงพิงในระดับต าบล เป็นต้น 
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 4. มี Care Manager/ทีมสหวิชาชีพ/หมอครอบครัว/Caregiver อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน และแกนน าผู้สูงอายุในการดูแลเยี่ยมผู้สูงอายุ 
และผู้มีภาวะพ่ึงพิงในชุมชน 
 5. มีการประเมินผู้สูงอายุ และผู้มีภาวะพ่ึงพิงตามกลุ่มศักยภาพตามความสามารถในการประกอบ
กิจวัตรประจ าวัน (Barthel Activities of Daily Living : ADL) รอบ 9 เดือน และ รอบ 12 เดือน โดยมีผล
การประเมินการเปลี่ยนกลุ่มของผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพ่ึงพิงจาก 
             - กลุ่มติดเตียงมาติดบ้าน 
             - กลุ่มติดบ้านมาติดสังคม 
 6. มีระบบการบันทึกการรายงานข้อมูลผ่านระบบโปรแกรม Long Term Care (3C) 
  - รายงานการขึ้นทะเบียน CM/CG/CP รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปี
งบประมาณ 2564 หน้า : 39 
  - การรายงานผลการประเมินต าบลตามเกณฑ์ 6 องค์ประกอบ ทั้งพ้ืนที่ใหม่/พ้ืนที่ที่ผ่านการ
ประเมินมาแล้ว 3 ปีขึ้นไป เพื่อให้การประเมินและรับรองซ้ า (RE–Accreditation) 
 กองทุน LTC ที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ หมายถึง มีการโอนงบประมาณจากกองทุน LTC ไปยังหน่วย
จัดบริการ (ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตหรือศูนย์ชื่ออ่ืนหรือหน่วยบริการสาธารณสุข) ตามโครงการฯ ที่
คณะอนุกรรมการ LTC อนุมัติ 
 
8. สูตรการค านวณ : 
 
ตัวช้ีวัดที่ 3.2 : ร้อยละของผู้สูงอายุท่ีมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 
รายการข้อมูลที่ ก. 1 A=จ านวนผู้สูงอายุที่มีพฤติกรรมสุขภาพพึงประสงค์ ทุกข้อ     
รายการข้อมูลที่ ก. 2 B=จ านวนผู้สูงอายุที่ได้รับการประเมิน/คัดกรองทั้งหมดในอ าเภอ 
สูตรค านวณตัวชี้วัด ข้อ ก. A/B x 100 
รายการข้อมูลที่ ข. 1 A=จ านวนผู้สูงอายุที่มีพฤติกรรมสุขภาพพึงประสงค์ ทุกข้อ   
รายการข้อมูลที่ ข. 2 B= จ านวนผู้สูงอายุที่สุ่มประเมิน 
สูตรค านวณตัวชี้วัด ข้อ ข. A/B x 100 
ตัวช้ีวัดที่ 3.3 : ร้อยละของต าบลท่ีมีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) 
ในชุมชนผ่านเกณฑ์ 
รายการข้อมูลที่ ก. 1 A=จ านวนต าบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ ผ่านองค์ประกอบทุกข้อ   
รายการข้อมูลที่ ก. 2 B=จ านวนต าบลทั้งหมดในอ าเภอ 
สูตรค านวณตัวชี้วัด ข้อ ก. A/B x 100 
รายการข้อมูลที่ ข. 1 A=จ านวนกองทุน LTC ที่มีการ เบิกจ่ายงบประมาณ   
รายการข้อมูลที่ ข. 2 B=จ านวนกองทุนที่เข้าร่วม LTC ทั้งหมดในอ าเภอ 
สูตรค านวณตัวชี้วัด ข้อ ข. A/B x 100 
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9. เกณฑ์การให้คะแนน : 
 9.1 ประเมินผลตามเกณฑ์คลินิกผู้สูงอายุระดับพื้นฐาน 5 ข้อๆ ละ 1 คะแนน รวม 5 คะแนน       

ข้อ เกณฑ์การให้คะแนน 
๑ มีระบบการคัดกรอง หรือ รับส่งต่อจากระบบการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุระดับชุมชน 

(community screening) 
๒ มีการประเมิน วินิจฉัย กลุ่มอาการหรือปัญหาสุขภาพส าคัญของสูงอายุ อย่างน้อย 2 จาก 9 

เรื่อง (เน้นพลัดตกหกล้ม) 
๓ มีระบบการดูแลรักษา กลุ่มอาการหรือปัญหาสุขภาพส าคัญของสูงอายุ อย่างน้อย 2 จาก 9 

เรื่อง (เน้นพลัดตกหกล้ม) 
๔ มีคู่มือการดูแลรักษากลุ่มอาการสูงอายุ และ ปัญหาสุขภาพส าคัญของสูงอายุ ไว้ให้พร้อมใช้

อ้างอิงในแผนกผู้ป่วยนอก 
๕ มีผู้รับผิดชอบในการประสานงานส่งต่อผู้ป่วยและติดตามให้ผู้ป่วยสูงอายุ ได้รับการรักษากลุ่ม

อาการสูงอายุอย่างเหมาะสม 
 
 9.2 ประเมินผลตามเกณฑ์คลินิกผู้สูงอายุระดับคุณภาพ 16 ข้อ (คะแนนเต็ม 52 คะแนน)  

หัวข้อ 
คะแนน 

0 1 2 3 
อาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อม     
1. มีคลินิกผู้สูงอายุ ไม่มี มี   
2. มีสถานที่ชัดเจน เป็นสัดส่วน ให้บริการ
แบบผู้ป่วยนอก 

ไม่มี มี   

3. ความเหมาะสมของอาคาร สถานที่ 
สิ่งแวดล้อม 
   3.1 มีป้ายบ่งชี้คลินิกผู้สูงอายุ/หน่วย
บริการอย่างชัดเจน 

ไม่มี มี   

   3.2 มีประตูและพ้ืนที่ห้องตรวจกว้าง
เพียงพอที่จะให้ผู้ที่นั่งรถเข็นเข้ารับบริการได้ 

ไม่มี มี   

   3.3 มีราวจับทางเดินอ านวยความ
สะดวกแก่ผู้สูงอายุตั้งแต่ด้านหน้ารพ.จนถึง
คลินิกผู้สูงอายุ 

ไม่มี มี มีตามมาตรฐาน มีสูงกว่า
มาตรฐาน 

  3.4 มีทางลาดที่ได้มาตรฐานตั้งแต่
ด้านหน้ารพ.จนถึงคลินิกผู้สูงอายุ 

ไม่มี มี มีตามมาตรฐาน มีสูงกว่า
มาตรฐาน 

  3.5 มีห้องน้ าผู้สูงอายุ/คนพิการ บริเวณ
ใกล้ๆคลินิกผู้สูงอายุ 

ไม่มี มี มีตามมาตรฐาน มีมากกว่า
บริเวณใกล้ๆ

คลินิกผู้สูงอายุ 
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หัวข้อ 
คะแนน 

0 1 2 3 
บุคลากร     
4. มีพยาบาลปฏิบัติงานประจ าที่คลินิก
ผู้สูงอายุ 

ไม่มี มี มีและผ่านการ 
อบรมระยะสั้น 

มีและผ่านการ
อบรม 

เฉพาะทาง;ป.โท 
5. มีแพทย์ปฏิบัติงานที่คลินิกผู้สูงอายุ ไม่มี มี มีแพทย์ที่ผ่าน

การอบรมระยะ
สั้นปฏิบัติงาน

ประจ า 

มีอายุรแพทย์
ผู้สูงอายุ 

ปฏิบัติงาน
ประจ า 

6. มีบุคลากรสหสาขาวิชาชีพร่วมเป็นทีม
ปฏิบัติงานคลินิกผู้สูงอายุ (แพทย์ พยาบาล 
นักกายภาพบ าบัด เภสัชกรนกัสังคม
สงเคราะห์ นักจิตวิทยา นักโภชนาการ
นักวิชาการสาธารณสุข ฯลฯ) 

ไม่มี มี 2 สาขา มี >2 สาขา มีการประชุม
เพ่ือแก้ปัญหา

ผู้ป่วย 
อย่างน้อย 

เดือนละ 1 ครั้ง 
7. บุคลากรที่ปฏิบัติงานในคลินิกผู้สูงอายุ
ได้รับการอบรมด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
อย่างต่อเนื่อง (อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง) 

ไม่ ได้ รับ ได้รับปีละ 1 
ครั้ง 

ได้รับมากกว่า 
ปีละ 1 ครั้ง 

ได้รับอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง

ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป 
การจัดบริการสุขภาพผู้สูงอายุ     
8. ความถ่ีของการเปิดให้บริการคลินิก
ผู้สูงอายุ 

ไม่เปิด 
บริการ 

บริการ 
เดือนละ  
1 ครั้ง 

บริการ 
สัปดาห์ละ  

1 ครั้ง 

บริการ 
สัปดาห์ละ  
> 1 ครั้ง 

9. คลินิกผู้สูงอายุมีการประเมิน ADL, 
IADL 

ไม่มี ประเมิน 
ADL หรือ

IADL 

ประเมิน 
ADL และ IADL 

น าผลการ
ประเมินฯ 
เสนอต่อ

ผู้อ านวยการ 
รายไตรมาส 

10. คลินิกผู้สูงอายุมีการประเมิน GS ใน
ผู้สูงอายุที่อาจมีปัญหาจากประวัติ/ตรวจ
เบื้องต้น 

ไม่มี ประเมิน 1 
GS 

ประเมิน>1 GS 
และน าผลการ
ประเมินฯเสนอ
ต่อผู้อ านวยการ

รายไตรมาส 

ประเมินและ 
ร่วมแก้ไขปัญหา 

โดยสหสาขา
วิชาชีพ 

11. การรับส่งต่อภายในโรงพยาบาล ไม่มี มีการส่งต่อไป
ยังบริการ
เฉพาะทาง 

บุคลากรแผนก
อ่ืนขอรับ
ค าปรึกษา 

แพทย์แผนกอ่ืน 
ขอรับค าปรึกษา 
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หัวข้อ 
คะแนน 

0 1 2 3 
12. การดูแลต่อเนื่อง ไม่มี ติดตามผู้ที่

ต้องได้รับการ
ดูแลต่อเนื่อง

มา 
รับบริการ

และประสาน
ทีม HHC 

ดูแลต่อเนื่อง
ที่บ้าน 

ร่วมกับทีม 
HHC ดูแลผู้ป่วย
ต่อเนื่องที่บ้าน 

(บางราย) 

ดูแลผู้ป่วย
ต่อเนื่อง 

ที ่ward กรณี
admit 

13. มีการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

ไม่มี ประเมิน น าผลการ
ประเมินฯเสนอ 
ต่อผู้อ านวยการ 

น าผลการ
ประเมินฯ 

ปรับปรุง/พัฒนา
งาน 

14. มีนวัตกรรมในการจัดการปัญหา
สุขภาพผู้สูงอายุ 

ไม่มี มี มีสิ่งประดิษฐ์
ใหม่ๆทุกปี 

มีสิ่งประดิษฐ์
ใหม่ๆ 

ทุกปีและได้รับ
รางวัล 

15. มีการจัดการองค์ความรู้ (KM) ไม่มี มีภายใน
คลินิก

ผู้สูงอายุ 

มีภายใน
โรงพยาบาล 

มีและน าเสนอ 
ในการประชุม 
วิชาการหรือ

ตีพิมพ์ 
16. มีการวางแผนการดูแลกลุ่มอาการ
สูงอายุในอนาคต 

ไม่มี มี SWOT มีแผน
ยุทธศาสตร์ 
ตาม SWOT 

มีการด าเนินงาน 
ตามแผน

ยุทธศาสตร์ 
 
9. เกณฑ์การให้คะแนน : โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้  

รายละเอียด/ตัวชี้วัด 
หน่วย
วัด 

น้ าหนัก 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 
3.1 ความส าเร็จของการจัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุ ในโรงพยาบาล 
   (1) ความส าเร็จของการจัดตั้งคลินิก
ผู้สูงอายุผ่านเกณฑ์ระดับพ้ืนฐาน 

คะแนน 1 1 2 3 4 5 

   (2) ความส าเร็จของการจัดตั้งคลินิก
ผู้สูงอายุ ผ่านเกณฑ์ระดับคุณภาพ  

คะแนน 1 10 15 20 25 30 
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รายละเอียด/ตัวชี้วัด 
หน่วย
วัด 

น้ าหนัก 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 
3.2 ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 
 (1) ร้อยละของผู้สูงอายุ มีพฤติกรรม
ที่พึงประสงค์  

ร้อยละ 1 45 55 65 75 85 

 (2) ร้อยละของผู้สูงอายุมีพฤติกรรมที่
พึงประสงค์ จากการสุ่มประเมิน  

ร้อยละ 1 45 55 65 75 85 

3.3 ร้อยละของต าบลท่ีมีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชน
ผ่านเกณฑ์ 
 (1) ร้อยละต าบลที่มีระบบการ
ส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ ผ่าน
องค์ประกอบทุกข้อ   

ร้อยละ 1 96 97 98 99 100 

 (2) ร้อยละกองทุน LTC ที่มีการ 
เบิกจ่ายงบประมาณ  ณ วันที่ 31 
กรกฎาคม 2564 

ร้อยละ 1 60 70 80 90 100 

 
10. เงื่อนไข 1. ให้ประเมินพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค์เฉพาะประชากรสูงอายุ กลุ่มติดสังคมเท่านั้นอย่าง
น้อยร้อยละ 80 
   2. ผู้สูงอายุทุกคนในชุมชนได้รับการประเมินคัดกรองปัญหาสุขภาพขั้นพ้ืนฐานตามชุดสิทธิ
ประโยชน์ อย่างน้อยร้อยละ 80 
 
11. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 
 

รายการ หน่วย
วัด 

ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 2560 2561 2562 2563 

1. ระดับความส าเร็จของการจัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุ
ผ่านเกณฑ์ระดับพ้ืนฐานขึ้นไปในโรงพยาบาล 

คะแนน NA NA NA NA NA 

2.ระดับความส าเร็จของการจัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุ 
ผ่านเกณฑ์ระดับคุณภาพ  

คะแนน NA NA NA NA NA 

3. ร้อยละของผู้สูงอายุมีสุขภาพท่ีพึงประสงค์ ร้อยละ 71.36 66.12 69.21 NA 75.41 
4. ต าบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแล
ผู้สูงอายุ  ผ่านองค์ประกอบทุกข้อ   

ร้อยละ 18.80 45.86 83.46 98.50 99.25 

5. จ านวนกองทุน LTC ที่มีการ เบิกจ่าย
งบประมาณ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 

ร้อยละ 96.15 98.44 68.64 76.81 76.98 
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12. แนวทางการประเมินผล : 
 

วิธีการประเมินผล หลักฐานประกอบการประเมิน 
ประเมินระดับ 

อ าเภอ ต าบล รพ.สต. 
1. ประเมินผลตามเกณฑ์คลินิก
ผู้สูงอายุระดับพ้ืนฐาน 5 ข้อ 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

- ผลการด าเนินงาน คลินิกผู้สูงอายุ
ระดับพ้ืนฐานในโรงพยาบาล 
- ดูข้อมูลในระบบ
http://agingthai.dms.go.th/agingthai/ 

/   

2. ประเมินผลตามเกณฑ์คลินิก
ผู้สูงอายุระดับคุณภาพ 16 ข้อ 
(คะแนนเต็ม 52 คะแนน) 

- ผลการด าเนินงาน คลินิกผู้สูงอายุระดับ
คุณภาพในโรงพยาบาล 
- ดูข้อมูลในระบบ
http://agingthai.dms.go.th/agingthai/ 

/   

3. รายงานของผู้สูงอายุมีพฤติกรรม
ที่พึงประสงค์ 

- ข้อมูลพื้นฐานของผู้สูงอายุ 
- ผลการด าเนินงานประเมิน ปีละ ๒ ครั้ง 
  ครั้งที่ ๑ เดือนมีนาคม 2564 
  ครั้งที่ ๒ เดือนกรกฎาคม 2564 
จากรายงาน (H4U) 

/ / / 

4. การสุ่มประเมินผู้สูงอายุชาย : 
หญิง (50:50) จากต าบลที่จับ
ฉลากได้โดยสุ่ม จ านวน 10 - 12 
คน  

- สุ่มประเมินผู้สูงอายุชาย:หญิง (50:50)          
โดยใช้แบบประเมินพฤติกรรมสุขภาพที่พึง
ประสงค์ 8 ข้อ 

/ / / 

5. รายงานต าบลที่มีระบบส่งเสริม
สุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 
(Long Term Care) 

- โปรแกรม ltc.moph.go.th 
/  / 

6. รายงานข้อมูลผู้สูงอายุได้รับการ
คัดกรอง/ประเมินสุขภาพทั้งทาง
ร่างกายและจิตใจ 

- ข้อมูลพื้นฐานของผู้สูงอายุ 
(จากรายงาน 43 แฟ้มและ HDC ระดับ
จังหวัด) 

/ / / 

7. ประเมินการบันทึกข้อมูลใน
ระบบโปรแกรม 
ltc.nhso.go.th/ltc และโปรแกรม 
ltc.moph.go.th  

- โปรแกรม ltc.nhso.go.th/ltc  
- โปรแกรม ltc.moph.go.th 

/  / 

8. รายงานการโอนงบประมาณจาก
บัญชี ธกส.ของกองทุน LTC ไปยัง 
หน่วยจัดบริการ 

- โปรแกรม 
http://ltc.nhso.go.th/ltc/#/main/ 
report/budget-report/ 

/   
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13. ภาคผนวกในตัวช้ีวัด : 
 

แบบประเมินคลินิกผู้สูงอายุระดับคุณภาพ 16 ข้อ (เต็ม 52 คะแนน) 

หัวข้อ 
คะแนน 

0 1 2 3 
อาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อม     
1. มีคลินิกผู้สูงอายุ ไม่มี มี   
2. มีสถานที่ชัดเจน เป็นสัดส่วน 
ให้บริการแบบผู้ป่วยนอก 

ไม่มี มี   

3. ความเหมาะสมของอาคาร สถานที่ 
สิ่งแวดล้อม 
 3.1 มีป้ายบ่งชี้คลินิกผู้สูงอายุ/
หน่วยบริการอย่างชัดเจน 

ไม่มี มี    

    3.2 มีประตูและพ้ืนที่ห้องตรวจ
กว้างเพียงพอที่จะให้ผู้ที่นั่งรถเข็นเข้ารับ
บริการได้ 

ไม่มี มี   

    3.3 มีราวจับทางเดินอ านวยความ
สะดวกแก่ผู้สูงอายุตั้งแต่ด้านหน้า รพ.
จนถึงคลินิกผู้สูงอายุ 

ไม่มี มี มีตามมาตรฐาน มีสูงกว่ามาตรฐาน 

   3.4 มีทางลาดที่ได้มาตรฐานตั้งแต่
ด้านหน้า รพ. จนถึงคลินิกผู้สูงอายุ 

ไม่มี มี มีตามมาตรฐาน มีสูงกว่ามาตรฐาน 

   3.5 มีห้องน้ าผู้สูงอายุ/คนพิการ 
บริเวณใกล้ๆ คลินิกผู้สูงอายุ 

ไม่มี มี มีตามมาตรฐาน มีมากกว่าบริเวณ
ใกล้ๆคลินิกผู้สูงอายุ 

บุคลากร     
4. มีพยาบาลปฏิบัติงานประจ าที่คลินิก
ผู้สูงอายุ 

ไม่มี มี มีและผ่านการ
อบรมระยะสั้น 

มีและผ่านการอบรม 
เฉพาะทาง ; ป.โท 

5. มีแพทย์ปฏิบัติงานที่คลินิกผู้สูงอายุ ไม่มี มี มีแพทย์ที่ผ่าน 
การอบรมระยะสั้น
ปฏิบัติงานประจ า 

มีอายุรแพทย์
ผู้สูงอายุ 

ปฏิบัติงานประจ า 
6. มีบุคลากรสหสาขาวิชาชีพร่วมเป็น
ทีมปฏิบัติงานคลินิกผู้สูงอายุ (แพทย์ 
พยาบาล นักกายภาพบ าบัด เภสัชกร 
นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา  
นักโภชนาการ นักวิชาการสาธารณสุขฯลฯ) 

ไม่มี มี 2 สาขา มี > 2 สาขา มีการประชุมเพ่ือ 
แก้ปัญหาผู้ป่วย 

อย่างน้อย 
เดือนละ 1 ครั้ง 

7. บุคลากรที่ปฏิบัติงานในคลินิก
ผู้สูงอายุได้รับการอบรมด้านเวชศาสตร์
ผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง (อย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง) 

ไมไ่ด้ 
รับ 

ได้รับปีละ  
1 ครั้ง 

ได้รับมากกว่า 
ปีละ 1 ครั้ง 

ได้รับอย่างน้อย 
ปีละ 1 ครั้ง 

ตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป 
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หัวข้อ 
คะแนน 

0 1 2 3 
การจัดบริการสุขภาพผู้สูงอายุ     
8. ความถ่ีของการเปิดให้บริการคลินิก
ผู้สูงอายุ 

ไม่เปิด 
บริการ 

บริการเดือน
ละ 1 ครั้ง 

บริการสัปดาห์
ละ 1 ครั้ง 

บริการสัปดาห์ละ  
> 1 ครั้ง 

9. คลินิกผู้สูงอายุมีการประเมิน ADL, 
IADL 

ไม่มี ประเมิน 
ADL หรือ

IADL 

ประเมิน 
ADL และ 

IADL 

น าผลการประเมินฯ
เสนอต่อผู้อ านวยการ

รายไตรมาส 
10. คลินิกผู้สูงอายุมีการประเมิน GS 
ในผู้สูงอายุที่อาจมีปัญหาจากประวัติ/
ตรวจเบื้องต้น 

ไม่มี ประเมิน  
1 GS 

ประเมิน > 1 
GS และน าผล
การประเมินฯ

เสนอต่อ
ผู้อ านวยการ
รายไตรมาส 

ประเมินและร่วม
แก้ไขปัญหา 

โดยสหสาขาวิชาชีพ 

11. การรับส่งต่อภายในโรงพยาบาล ไม่มี มีการส่ง
ต่อไปยัง 
บริการ

เฉพาะทาง 

บุคลากรแผนก
อ่ืนขอรับ
ค าปรึกษา 

แพทย์แผนกอ่ืน
ขอรับค าปรึกษา 

12. การดูแลต่อเนื่อง ไม่มี ติดตามผู้ที่
ต้องได้รับการ
ดูแลต่อเนื่อง
มารับบริการ
และประสาน

ทีม HHC
ดูแลต่อเนื่อง

ที่บ้าน 

ร่วมกับทีม 
HHCดูแลผู้ป่วย
ต่อเนื่องที่บ้าน 

(บางราย) 

ดูแลผู้ป่วยต่อเนื่อง 
ที่ ward กรณีadmit 

13.มีการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

ไม่มี ประเมิน น าผลการ
ประเมินฯเสนอ 
ต่อผู้อ านวยการ 

น าผลการประเมินฯ 
ปรับปรุง/พัฒนางาน 

14. มีนวัตกรรมในการจัดการปัญหา
สุขภาพผู้สูงอายุ 

ไม่มี มี มีสิ่งประดิษฐ์
ใหม่ๆทุกปี 

มีสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ 
ทุกปีและได้รับรางวัล 

15. มีการจัดการองค์ความรู้ (KM) ไม่มี มีภายใน
คลินิก

ผู้สูงอายุ 

มีภายใน
โรงพยาบาล 

มีและน าเสนอในการ
ประชุมวิชาการหรือ

ตีพิมพ์ 
16. มีการวางแผนการดูแลกลุ่มอาการ
สูงอายุในอนาคต 

ไม่มี มี SWOT มีแผนยุทธศาสตร์ 
ตาม SWOT 

มีการด าเนินงาน 
ตามแผนยุทธศาสตร์ 

คะแนนรวม     
แปลผล ได้คะแนนรวม   20 คะแนนขึ้นไป ถือว่าผ่านเกณฑ์  
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แบบประเมิน คลินิกผู้สูงอายุระดับพื้นฐาน 

หัวข้อ 
คะแนน 

0 1 
1 มีระบบการคัดกรอง หรือ รับส่งต่อจากระบบ

การคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุระดับชุมชน 
(community screening) 

     ไม่มี      มี 

2 มีการประเมิน วินิจฉัย กลุ่มอาการหรือปัญหา
สุขภาพส าคัญของสูงอายุ อย่างน้อย 2 จาก 
9 เรื่อง (เน้นพลัดตกหกล้ม) 

     ไม่มี      มี ได้แก่ 
o ด้านความคิดความจ า  
o ด้านการเคลื่อนไหวร่างกาย  
o ด้านการขาดสารอาหาร  
o ด้านการมองเห็น  
o ด้านการได้ยิน  
o ด้านภาวะซึมเศร้า  
o ด้านการกลั้นปัสสาวะ  
o ด้านการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน (ADL)  
o ช่องปาก 

3 มีระบบการดูแลรักษา กลุ่มอาการหรือปัญหา
สุขภาพส าคัญของสูงอายุ อย่างน้อย 2 จาก 
9 เรื่อง (เน้นพลัดตกหกล้ม) 

      ไม่มี      มี ได้แก่ 
o ด้านความคิดความจ า  
o ด้านการเคลื่อนไหวร่างกาย  
o ด้านการขาดสารอาหาร  
o ด้านการมองเห็น  
o ด้านการได้ยิน  
o ด้านภาวะซึมเศร้า  
o ด้านการกลั้นปัสสาวะ  
o ด้านการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน (ADL)  
o ช่องปาก 

4 มีคู่มือการดูแลรักษากลุ่มอาการสูงอายุ และ 
ปัญหาสุขภาพส าคัญของสูงอายุ ไว้ให้พร้อมใช้
อ้างอิงในแผนกผู้ป่วยนอก 

     ไม่มี      มี 

5 มีผู้รับผิดชอบในการประสานงานส่งต่อผู้ป่วย
และติดตามให้ผู้ป่วยสูงอายุ ได้รับการรักษา
กลุ่มอาการสูงอายุอย่างเหมาะสม 

      ไม่มี      มี 

 รวมคะแนน   
 
แปลผล ต้องผ่านเกณฑ์ทุกข้อ ทั้ง 5 ข้อๆละ 1 คะแนน รวม 5 คะแนน จึงจะผ่านเกณฑ์ระดับพ้ืนฐาน 
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รายละเอียดตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 

1. แผนงานตามยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ  
(PP&P Excellence) 
2. ตัวช้ีวัดที่ 4 : ความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) ที่มีคุณภาพ 
3. เป้าหมาย  : ระดับ 5 
4. น้ าหนัก : 3 
5. ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  นายสงัด เชื้อลิ้นฟ้า    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
6. ผู้จัดเก็บข้อมูล :         นางสาวระพีพร ค าเจริญ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
7. ค าอธิบาย : 
 ความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) ที่มีคุณภาพ หมายถึง การด าเนินการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) ใน 5 กิจกรรมหลัก คือ 1) การวิเคราะห์ปัญหา ประเด็นเก่ียวกับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต และการจัดท าแผนพัฒนาหรือแก้ไขปัญหา 2) การประชุมของคณะกรรมการ พชอ. ติดตาม
การด าเนินงาน อย่างต่อเนื่อง 3)การบูรณาการการด าเนิน การบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
ที่เก่ียวข้อง และการดูแลกลุ่มเปราะบาง 4)การเยี่ยมเสริมพลังของ พชอ. ต่อระดับต าบล 5) การสรุปผลการ
ด าเนินงาน รวมทั้งกระบวนการและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น c]tมีการก าหนดแนวทางการด าเนินคณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอ าเภอในปีถัดไป 
 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 
 กลุ่มเปราะบาง หมายถึง กลุ่มบุคคลที่ขาดความสามารถในการปกป้องสิทธิผลประโยชน์ของตนเนื่องจาก
ขาดอ านาจ การศึกษา ทรัพยากร ความเข้มแข็ง มีความเสี่ยงสูงที่จะถูกคุกคามจากปัจจัยเสี่ยงด้านต่าง ๆ เช่น 
สุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติทางธรรมชาติหรืออ่ืน ๆ เป็นผู้ที่มีข้อจ ากัดในเรื่องในการ
จัดการความเสี่ยงและผลกระทบที่ตามมา การช่วยเหลือตัวเอง การตัดสินใจ และอ านาจต่อรอง ต้องการการ
ดูแลเป็นพิเศษ ต้องการการสนับสนุน การปกป้อง การช่วยเหลือทางกาย จิต หรือทางสังคม จากผู้อ่ืน ตัวอย่าง
กลุ่มเปราะบาง เช่น เด็ก ผู้สูงอายุที่ช่วยตัวเองไม่ได้ คนที่ถูกสังคมตีตรา ผู้ป่วยบางประเภท แรงงานต่างด้าวที่
ผิดกฎหมาย ผู้ติดสารเสพติดที่ผิดกฎหมาย คนพิการ คนที่ท าผิดกฎหมาย/อาชญากร และคนที่ได้รับผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
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8. เกณฑ์การให้คะแนน : คิดคะแนนตามกิจกรรมที่ได้ด าเนินงานตามแนวทางการประเมินผลที่ก าหนดข้อละ 
1 คะแนน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) ซึ่งคะแนนแต่ละข้อเป็นอิสระต่อกัน 
 
ข้อ เกณฑ์การให้คะแนน 
๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 จัดประชุมแบบมีส่วนร่วมเพ่ือวิเคราะห์ปัญหา/ประเด็นเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต   
พร้อมทั้งคัดเลือกประเด็นที่ส าคัญตามบริบทในพ้ืนที่มาด าเนินการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาอย่างน้อย 2 
ประเด็น (จ านวน 2 ประเด็น ขึ้นไป 0.2 คะแนน/ไม่ครบจ านวน 2 ประเด็น 0 คะแนน) 
1.2 จัดท าแผนพัฒนาหรือแก้ไขปัญหา ก าหนดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด (ครบทุกประเด็น 0.2 คะแนน/ไม่
ครบครบทุกประเด็น 0 คะแนน) 
1.3 ด าเนินการตามแผนพัฒนา/แก้ไขปัญหาครบทุกประเด็น โดยมีผลลัพธ์การด าเนินงาน 
ของตัวชี้วัด ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 90 ขึ้นไป ภาพรวมทุกประเด็น (0.6 คะแนน)  
โดยตัดข้อมูล ณ วันที่ 31 ก.ค. 64 

1 2 3 4 5 
ร้อยละ 50 ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 ร้อยละ 90  

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 มีการประชุมของคณะกรรมการ พชอ. ติดตามการด าเนินงาน เดือนละ 1 ครั้ง  
(ในระหว่าง ต.ค. 63 – ก.ค.64) (0.5 คะแนน) 

1  2  3  4  5  
5 ครั้ง 6 ครั้ง 7 ครั้ง 8  ครั้ง 9 ครั้ง 

2.2 มีการรายงานความก้าวหน้าเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัด รายประเด็น รายตัวชี้วัด ทันเวลาร้อยละ 
100 (ตัดข้อมูล วันที่ 20 และรายงานผล ภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน) รายงานผลการด าเนินงานใน
โปรแกรม ที่เว็บไซต์ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม (ในระหว่าง มี.ค. 63 – ก.ค.64 ) 
(0.5 คะแนน) 

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

3 3.1 มีการบูรณาการการด าเนิน การบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
การบูรณาการงบประมาณ (งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 
งบประมาณส าหรับการด าเนินงานตามโครงการพระราชด าริ หมู่บ้านละ 20,000 บาท หรือจากแหล่ง
อ่ืน) ในการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต (มีการบูรณาการ 0.2 คะแนน/ไม่มีการบูรณาการ 
0 คะแนน)   
3.2 มีการบูรณาการการด าเนิน การบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
การบูรณาการงบประมาณ (งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 
งบประมาณส าหรับการด าเนินงานตามโครงการพระราชด าริ หมู่บ้านละ 20,000 บาท หรือจากแหล่ง
อ่ืน) ในการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต อย่างน้อย 2 ประเด็น (จ านวน 2 ประเด็นขึ้นไป 
0.2 คะแนน/ไม่ครบจ านวน 2 ประเด็น 0 คะแนน) 
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ข้อ เกณฑ์การให้คะแนน 
3.3 กลุ่มเปราะบางได้รับการดูแลครอบคลุมทุกคน  (0.6 คะแนน)  

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

4 4.1  มีการเยี่ยมเสริมพลังของ พชอ. ต่อระดับต าบล ร้อยละ 100 ของต าบล  (0.5 คะแนน) 
1 2 3 4 5 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 
4.2  ด าเนินการตามแผนพัฒนา/แก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิต โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติที่ดี 
(Best Practice) อย่างน้อย 2 เรื่อง (แต่ละเรื่อง คนละประเด็น) (0.5 คะแนน) (จ านวน 2 เรื่องข้ึนไป 
= 0.5 คะแนน/จ านวน 1 เรือ่ง = 0.3 คะแนน/ไม่มี Best Practice = 0 คะแนน ) 

5 5.1  มีการด าเนินการบริหารจัดการสร้างกลไก และพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการบูรณาการอย่างมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน ภายใต้กลไก UCCARE โดยมีผลลัพธ์คุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพระดับอ าเภอที่
สามารถยกระดับขึ้นหนึ่งระดับทุกข้อหรือตั้งแต่ระดับสามขึ้นไปทุกข้อ (6 ข้อ) (0.3 คะแนน) 

1  2  3  4  5  
2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 

5.2  มีการสรุปผลการด าเนินงาน รวมทั้งกระบวนการและผลลัพธ์ที่เกิดข้ึน (มีการสรุปผลการ
ด าเนินงาน = 0.4 คะแนน, ไม่มีการสรุปผลการด าเนินงาน = 0 คะแนน) 
5.3 มีการก าหนดแนวทางการด าเนินคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอในปีถัดไป (มีการ
ก าหนดแนวทาง (เอกสาร) = 0.3 คะแนน, มีการก าหนดแนวทาง = 0 คะแนน) 

 
9. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :   

10. แนวทางการประเมินผล : 

ข้อ
ที ่

รายละเอียดการด าเนินงาน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบการ

ประเมินผล 

ประเมินระดับ 
อ าเภอ ต าบล รพ.

สต. 
1 1.1 จัดประชุมแบบมีส่วนร่วมเพ่ือวิเคราะห์

ปัญหา/ประเด็นเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต พร้อมทั้งคัดเลือกประเด็นที่ส าคัญตาม
บริบทในพื้นที่มาด าเนินการพัฒนาหรือแก้ไข
ปัญหาอย่างน้อย 2 ประเด็น 

รายงานการประชุม/เอกสารการ
ประชุมเพ่ือวิเคราะห์ปัญหา/
ประเด็นเก่ียวกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 

/   

 รายการ หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕61 ๒๕62 2563 

อ าเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่มีคุณภาพ 

ระดับ 5 5 4.98 4.26 
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ข้อ
ที ่

รายละเอียดการด าเนินงาน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบการ

ประเมินผล 

ประเมินระดับ 
อ าเภอ ต าบล รพ.

สต. 
1.2 จัดท าแผนพัฒนาหรือแก้ไขปัญหา การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอครบทุก
ประเด็น (ก าหนดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และ
ผู้รับผิดชอบครบทุกประเด็น)  
 
1.3 ด าเนินการตามแผนพัฒนา/แก้ไข
ปัญหาครบทุกประเด็น 
 

แผนพัฒนา/แก้ไขปัญหา การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 
(ก าหนดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
และผู้รับผิดชอบครบทุกประเด็น) 
 
ผลการด าเนินการรายงานใน
โปรแกรม Cockpit พชอ. และ 
Cockpit Smart Kids Taksila 
4.0 โดย ตัดข้อมูล ณ วันที่ 31 
ก.ค. 64 

2 2.1 มีการประชุมของ คณะกรรมการ พชอ. 
ติดตามการด าเนินงาน เดือนละ 1 ครั้ง 
 
 
 
2.2 มีการรายงานความก้าวหน้าเสนอต่อ
ผู้ว่าราชการจังหวัด รายประเด็น รายตัวชี้วัด 
ทันเวลา 
 
 
  

การประชุมติดตามการ
ด าเนินงานคณะกรรมการฯ 
ภาพประกอบ และ/หรือ
เอกสาร/รายงานการประชุม 
 
ผลการด าเนินการรายงานใน
โปรแกรม Cockpit พชอ. และ 
Cockpit Smart Kids Taksila 
4.0 ทันเวลาทุกตัวชี้วัด ในทุก
ประเด็น ตัดข้อมูล วันที่ 20 
และรายงานผล ภายในวันที่ 25 
ของทุกเดือน (ในระหว่าง มี.ค. 
63 – ก.ค.64 ) 

/   

3 3.1 มีการบูรณาการการด าเนิน การบริหาร
จัดการอย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง การบูรณาการงบประมาณ  ใน
การขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 
 
3.2 มีการบูรณาการการด าเนิน การบริหาร
จัดการอย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง การบูรณาการงบประมาณ  ใน

เอกสาร (แผนงาน /โครการ) 
แสดงการบริหารจัดการ
ทรัพยากรของทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อน
ประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 
เอกสาร (แผนงาน /โครการ) 
แสดงการบริหารจัดการ
ทรัพยากรของทุกภาคส่วนที่

/     
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ข้อ
ที ่

รายละเอียดการด าเนินงาน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบการ

ประเมินผล 

ประเมินระดับ 
อ าเภอ ต าบล รพ.

สต. 
การขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต อย่างน้อย 2 ประเด็น 
 
3.3 กลุ่มเปราะบางได้รับการดูแล
ครอบคลุมทุกคน   

เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อน
ประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 
ภาพประกอบ  และ/หรือ
เอกสาร 

4 4.1 มีการเยี่ยมเสริมพลังของ พชอ.          
ต่อระต าบล ครบทุกต าบล  
 
 
 
4.2 ด าเนินการตามแผนพัฒนา/แก้ไข
ปัญหาคุณภาพชีวิต โดยมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การปฏิบัติที่ดี (Best Practice)  
อย่างน้อย 2 เรื่อง (แต่ละเรื่อง คนละ
ประเด็น) 

ภาพประกอบ  และ/หรือ
เอกสาร ผลการเยี่ยมเสริมพลัง
ของ พชอ. ต่อระต าบล ครบทุก
ต าบล 
 
ภาพประกอบ วิดิทัศน์ และ/
หรือเอกสารการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การปฏิบัติที่ดี (Best 
Practice) 

   

5 5.1 การด าเนินการบริหารจัดการสร้าง
กลไก และพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการบูรณา
การอย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ภายใต้
กลไก UCCARE 
 
5.2 มีการสรุปผลการด าเนินงาน รวมทั้ง
กระบวนการและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 
 
 
5.3 มีการก าหนดแนวทางการด าเนิน
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อ าเภอในปีถัดไป (มีการก าหนดแนวทาง) 

มีผลลัพธ์คุณภาพชีวิตและระบบ
สุขภาพระดับอ าเภอที่สามารถ
ยกระดับขึ้นหนึ่งระดับทุกข้อ
หรือตั้งแต่ระดับสามขึ้นไปทุกข้อ 
 
รายงานสรุปผลการด าเนินงาน
ภาพประกอบ และ/หรือเอกสาร
การสรุปถอดบทเรียน 
 
เอกสาร แผน/แนวทาง  
การด าเนินงานคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ
ในปีถัดไป (เอกสาร) 

/   
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11. ภาคผนวกในตัวช้ีวัด : 
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 
อย่างนอ้ย 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.กับทมี
รพ.สต. ,ทีม
ระหว่าง
หน่วยงาน(ทีม
รพ.กับทีม   
รพ.สต.),ทีม
แนวตั้งและทีม
แนวราบและ/
หรือ ทีมข้าม
สายงาน(ภาคี
ภาคส่วนต่างๆ) 
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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 
-ชุมชนและภาคี
เครือข่ายมสี่วน
ร่วมคิด/ 
วางแผนงาน
หรือกิจกรรม
ด้านสุขภาพ 

ด าเนินการให ้
ชุมชน และภาคี
เครือข่ายร่วม
รับรู้ร่วม
ด าเนินการด้าน
สุขภาพในงานท่ี
หลากหลาย
และขยายวง
กว้าง 
เพิ่มขึ้น 
-ชุมชนและภาคี
เครือข่ายมสี่วน
ร่วมในกิจกรรม
ด้านสุขภาพ  
-มีการจัดระบบ
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 าข้อมูล
ที่เป็นปัจจัยที่มี
ผลต่อระบบ
การท างานท่ี
ท าให้ทีมงาน
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 
-มีปการประชุม
เพื่อการ 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 
-องค์กรมีการใช้
และ 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 
เงนิ 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) 
-มีการวิเคราะห์
ปัญหาสุขภาพ
ตามกลุม่วัย 
 
 

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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ตารางช่ือประเด็น พชอ. ที่คัดเลือกแล้ว 
 

อ าเภอ ประเด็นที่อ าเภอด าเนินการ 
จ านวน

เป้าประสงค์ 
จ านวน
ตัวชี้วัด 

เมือง 1. การขับเคลื่อนการด าเนินงาน จังหวัดไอโอดีนยั่งยืน มุ่งสู่เด็กตักสิลา 4.0 5 35 

2. การด าเนินงานการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด TO BE 
NUMBER ONE 

1 1 

3. คนอ าเภอเมืองอายุยืน 3 3 

4. คนอ าเภอเมืองวิถีใหม่ปลอดภยัโควิด 19 1 1 
5. ประเด็นอาสาเอื้ออาทรดูแลกลุม่เปราะบางทางสังคม 1 2 

แกด า 1. การขับเคลื่อนการด าเนินงาน จังหวัดไอโอดีนยั่งยืน มุ่งสู่เด็กตักสิลา 4.0 5 35 
2. การด าเนินงานการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด TO BE 
NUMBER ONE 

2 8 

3. วิถีใหม่ไทแกด า (new normal) 4 12 
4. เกษตรปลอดสารพิษ ชีวิตปลอดภัย ไทแกด าอายุยืน 2 8 

5. คนแกด าไม่ทอดทิ้งกัน 3 9 
โกสุมพสิัย  1. เด็กโกสุมพ ีดี เก่ง พัฒนาการสมวัย 5 35 

2. เยาวชนคนดี โกสัมพี TO BE NUMBER ONE 1 2 
3. เมืองโกสุมพิสยั ปลอดภัยด ี 2 3 
4. เมืองโกสัมพี สังคมดี เอื้ออาทร 1 2 

5. เมืองโกสัมพี สุขภาพดี อายุยืน 2 3 
กันทรวิชัย 1. การขับเคลื่อนการด าเนินงาน จังหวัดไอโอดีนยั่งยืน มุ่งสู่เด็กตักสิลา 4.0 5 36 

2. การด าเนินงานการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด TO BE 
NUMBER ONE 

3 4 

3. การป้องกันควบคุมโรคไม่ตดิตอ่เรื้อรังโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรค
ไตเรื้อรัง (DM HT CKD) 

3 7 

4. การด าเนินงานลดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้าดี 1 3 

5. ป้องกันโรค โควิด 19 2 5 
เชียงยืน 1. การขับเคลื่อนการด าเนินงาน จังหวัดไอโอดีนยั่งยืน มุ่งสู่เด็กตักสิลา 4.0 5 35 

2. การด าเนินงานการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด TO BE 
NUMBER ONE 

4 4 

3. คนเชียงยืน อายุมั่น ขวัญยืน     6 20 

บรบือ    1. การขับเคลื่อนการด าเนินงาน จังหวัดไอโอดีนยั่งยืน มุ่งสู่เด็กตักสิลา 4.0 5 36 
2. การด าเนินงานการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด TO BE 
NUMBER ONE 

3 15 

3. คนบรบืออายุยืนยาว 6 29 
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อ าเภอ ประเด็นที่อ าเภอด าเนินการ 
จ านวน

เป้าประสงค์ 
จ านวน
ตัวชี้วัด 

นาเชือก   1. การขับเคลื่อนการด าเนินงาน จังหวัดไอโอดีนยั่งยืน มุ่งสู่เด็กตักสิลา 4.0 5 36 
2. การด าเนินงานการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด TO BE 
NUMBER ONE 

อยู่ระหว่างด าเนินการ  
 
  3. คนนาเชือก คุณภาพชีวิตดี มีอายุยืนยาว 

นาดูน     1. นาดูนเมือง smart kids 4.0 5 35 
2. นาดูนเมือง To Be No.1 1 4 
3. นาดูนเมืองปลอดภยัจากอุบัตเิหตุจราจร 3 9 

4. นาดูนเมืองลด ละ เลิก สุรา 1 2 
วาปีปทุม 1. การขับเคลื่อนการด าเนินงาน จังหวัดไอโอดีนยั่งยืน มุ่งสู่เด็กตักสิลา 4.0 5 36 

2. การด าเนินงานการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด TO BE 
NUMBER ONE 

3 15 

3. คนวาปีทุมฮักแพงกัน    3 7 

4. อ าเภอคุณธรรม 1 9 
5. การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และอุบตัิเหต ุ 3 10 

6. การบริหารจดัการขยะและสิ่งแวดล้อม 6 14 
7. อาหารปลอดภยั และสมุนไพร  3 6 

พยัคฆภูมิ
พิสัย  

1. การขับเคลื่อนการด าเนินงาน จังหวัดไอโอดีนยั่งยืน มุ่งสู่เด็กตักสิลา 4.0 5 35 
2. การด าเนินงานการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด TO BE 
NUMBER ONE 

4 4 

2. เมืองวิถีชีวิตใหม่ (โควิด 19) 3 4 
3. เมืองปลอดภัย 3 5 

4. เมืองสะอาด 3 3 
ยางสีสรุาช 1.การขับเคลื่อนการด าเนินงาน จังหวัดไอโอดีนยั่งยืน มุ่งสู่เด็กตักสลิา 4.0 5 34 

2. การด าเนินงานการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด TO BE 
NUMBER ONE 

3 15 

3. คนยางสีสุราชอายยุืน 5 17 

กุดรัง    1. การขับเคลื่อนการด าเนินงาน จังหวัดไอโอดีนยั่งยืน มุ่งสู่เด็กตักสิลา 4.0 5 34 
2. เมือง TO BE NUMBER ONE 2 2 

3. เมืองวิถีชีวิตใหม่ 3 16 
ช่ืนชม 1. การขับเคลื่อนการด าเนินงาน จังหวัดไอโอดีนยั่งยืน มุ่งสู่เด็กตักสิลา 4.0 5 35 

2. การด าเนินงานการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด TO BE 
NUMBER ONE 

5 14 

3. ช่ืนชม อาหารดี  สิ่งแวดล้อมด ี รายได้ด ี 3 3 
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รายละเอียดตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติการาชการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 
1. แผนงานตามยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ  
(PP&P Excellence) 
2. ตัวช้ีวัดที ่5 : ร้อยละของสตรีที่ได้รับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม 
 ตัวช้ีวัดที่ 5.1 : สตรีอายุ 30-60 ปี ที่ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (≥ ร้อยละ 40) 
 ตัวช้ีวัดที่ 5.2 : สตรีอายุ 30-70 ปี ที่ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม (≥ ร้อยละ 80) 
3. เป้าหมาย : 
 1. สตรีอายุ 30-60 ปี ที่ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (≥ ร้อยละ 40) 
 2. สตรีอายุ 30-70 ปี ที่ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม (≥ ร้อยละ 80) 
4. น้ าหนัก : 2  
5. ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นางเอมอร  สุทธิสา   โทร. ๐๙๔-๖๒๕๘๔๕๑ 
6. ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวฉัตฑริกรณ์ หานะพันธ์   โทร. 088-3377348 
7. ค าอธิบาย : 
 การคัดกรองมะเร็งปากมดลูก หมายถึง สตรีสัญชาติไทยที่มีอายุ ๓๐-๖๐ ปี ในเขตรับผิดชอบของ
หน่วยบริการนั้นๆ (ขึ้นชื่อตามทะเบียนราษฎร์) ที่ไม่เคยได้รับการตรวจคัดกรอง ได้รับการคัดกรองมะเร็ง
ปากมดลูก โดยวิธี HPV DNA Test หรือ Pap-smear 
 การคัดกรองมะเร็งเต้านม หมายถึง สตรีสัญชาติไทยที่มีอายุ ๓๐-7๐ ปี ได้รับความรู้และได้รับการ
สอนตรวจเต้านมด้วยตนเอง (Breast Self-Examination : BSE) มีการตรวจเต้านมด้วยตนเองและตรวจคัด
กรองโดยบุคลากรสาธารณสุข (Clinical Breast Self-Examination : CBE) อย่างน้อยคนละ 1 ครั้ง/ปี และ
ผ่านการประเมินผลดังกล่าวจากอาสาสมัครประจ าหมู่บ้านหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี 
8. สูตรการค านวณ :  
 5.1 ร้อยละของสตรีอายุ 30 – 60 ปี ที่ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (ป ี2563 – 
2564 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40)  
 สูตรการค านวณ : จ านวนสตรีที่ได้รับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (ปี 2563 – 2564) x 100 
           จ านวนสตรีกลุ่มเป้าหมายที่ต้องได้รับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ปี 2564 
 5.2 ร้อยละของสตรีอายุ 30 – 70 ปี ที่ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม (ปี 2564 ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80) 
 สูตรการค านวณ : จ านวนสตรีที่ได้รับการคัดกรองมะเร็งเต้านม ปี 2564 x 100 
           จ านวนสตรีกลุ่มเป้าหมายที่ต้องได้รับการคัดกรองมะเร็งเต้านม ปี 2564 
9. เกณฑ์การให้คะแนน : 

ตัวช้ีวัด หน่วยวัด น้ าหนัก 
เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๑. ร้อยละของสตรีอายุ 30 – 60 ป ี 
ที่ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 

ร้อยละ 1 30 35 40 45 50 

๒. ร้อยละของสตรีอายุ 30 – 70 ปี  
ที่ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม 

ร้อยละ 1 70 75 80 85 90 
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10. เงื่อนไข (ไม่มี) 
11. เหตุผล :  
 มะเร็งปากมดลูก 
  วัดจากความครอบคลุม (Coverage) ของประชากรที่ได้รับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 (ในปี 2563 – 2567 ก าหนดการคัดกรองมะเร็งปาก
มดลูกสะสมเพ่ิมขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ต่อ/ปี) 
      มะเร็งเต้านม 
  วัดจากความครอบคลุม (Coverage) ของประชากรที่ได้รับการคัดกรองมะเร็งเต้านมครอบคุลม
กลุ่มเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80/ปี 
  
12. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :   

 
13. แนวทางการประเมินผล : 
 

วิธีการประเมินผล หลักฐานประกอบการประเมิน ประเมินระดับ 
อ าเภอ ต าบล รพ.สต. 

๑. ร้อยละของสตรีอายุ 30 – 60 ปี 
ที่ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปาก
มดลูก (ปี 2563 – 2564 ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 40) 

ใช้ฐานข้อมูล HDC กระทรวง
สาธารณสุข 

   

๒. ร้อยละของสตรีอายุ 30 – 70 ปี  
ที่ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม 
(ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80) 

ใช้ฐานข้อมูล HDC กระทรวง
สาธารณสุข 

   

 
 
 

 รายการ หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 

(สะสม  
ปี 2563 - 2567) 

๑. ร้อยละของสตรีอายุ 30 – 60 ปี  
ที่ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 
(สะสม ปี 2563 - 2567) 

ร้อยละ 50.43 75.06 25.01 

๒. ร้อยละของสตรีอายุ 30 – 70 ปี  
ที่ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม 
(ปี 2564 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80) 

ร้อยละ 87.50 95.59 95.06 



67 

คู่มือประเมินผลการปฏิบัตริาชการระดับอ าเภอ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ประจ าปีงบประมาณ 2564 

รายละเอียดตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 
1. แผนงานตามยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ  
(PP&P Excellence) 
2. ตัวช้ีวัดที ่6 : ความส าเร็จของการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
3. เป้าหมาย : อ าเภอมีการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยเพ่ือลดโรคและภัยสุขภาพ 
4. น้ าหนัก : 2 
5. ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นายประวัติ แปลงมาลย์    โทร. 085-002-7634 
6. ผู้จัดเก็บข้อมูล  : นางสุกัญญา สารฤทธิคาม      โทร. 081-544-6159     
                       : นายวุฒิพันธุ์ จันคามิ             โทร. ๐๘๓-๒๘๙-๔๒๔๙                                                 
7. ค าอธิบาย : 
 การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย หมายถึง กลไกการบริหารจัดการ ก ากับ ติดตาม 
และประเมินผลด้านสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย เพ่ือเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคอันจะเกิดจากการ
ประกอบอาชีพหรือโรคที่อาจเกิดจากสิ่งแวดล้อม 
 โรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม หมายถึง โรคจากการประกอบอาชีพและ
โรคจากสิ่งแวดล้อม ๗ โรค ตามท่ีก าหนดในพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจาก
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562  
 การขับเคลื่อนมาตรการลดโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม หมายถึง การ
ด าเนินงานขับเคลื่อนมาตรการลดโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องในระดับอ าเภอ ผ่านกลไกของคณะกรรมการระดับอ าเภอ 
  การจัดท าฐานข้อมูลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Occupational and Environmental Health 
Profile : OEHP) หมายถึง กระบวนการรวบรวมหรือส ารวจข้อมูลสถานการณ์ทางด้านอาชีวอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม และข้อมูลการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือน ามาวิเคราะห์ และจัดท า
เป็นข้อมูลพ้ืนฐานหรือข้อมูลสถานการณ์ ส าหรับใช้ในการวางแผนและเฝ้าระวังสุขภาพประชาชน   
 อ าเภอมีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ หมายถึง อ าเภอมีการ
ค้นหาและประเมินความเสี่ยง และมีกลไกการบริหารจัดการ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีส่งผลกระทบต่อสุขภาพตามเกณฑ์การประเมิน     
 โรงพยาบาลที่พัฒนาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน หมายถึง 
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (รพท.และ รพช.) ด าเนินงานตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital 
และ มาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมส าหรับโรงพยาบาลทั่วไป/ชุมชน 
  
8. สูตรการค านวณ :   -  
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9. เกณฑ์การให้คะแนน : ประเมินผลตามเกณฑ์ 5 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน 
 

ข้อ เกณฑ์การให้คะแนน 
1 การสนับสนุนการขับเคลื่อนมาตรการลดโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและ

สิ่งแวดล้อมตามกฎหมายและปัญหาส าคัญในพ้ืนที่ 
 ๑.1) มีการจัดตั้งและประชุมทีมสอบสวนโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม
ระดับอ าเภอหรือออกสอบสวนโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม อย่างน้อย    
๒ ครั้ง (0.25 คะแนน) 
    ๑.2) มีฐานข้อมูลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Occupational and Environmental 
Health Profile : OEHP) ที่ถูกตอ้ง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน (0.25 คะแนน)   
    ๑.๓) การวิเคราะห์/ สังเคราะห์ข้อมูลปัจจัยเสี่ยงด้านโรคจากการประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดล้อม ตามปัญหาของพ้ืนที่หรือประเด็นฝุ่น PM ๒.๕ (0.25 คะแนน) 
     ๑.๔) มีการรายงานสถานการณ์ปัญหาความเสี่ยงด้านโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจาก
สิ่งแวดล้อม (ตามปัญหาของพ้ืนที่หรือประเด็นฝุ่น PM ๒.๕) ให้ผู้บริหารทราบอย่างน้อย 
ไตรมาสละ ๑ ครั้ง (0.25 คะแนน) 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การบริหารจัดการระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ โดยมีการ
ค้นหา ประเมินความเสี่ยง และมีกลไกการบริหารจัดการ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่องเพ่ือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพตามเกณฑ์การ
ประเมิน  6 ประเด็น ดังนี้  
ระดับพื้นฐาน (0.2 คะแนน) 
1. มีสถานการณ์ ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในระดับพ้ืนที่ และสามารถบ่งชี้ปัญหา
สิ่งแวดล้อมท่ีส่งผลกระทบต่อสุขภาพ (0.10 คะแนน) 
2. มีแผนการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในระดับพื้นท่ี (0.10 คะแนน) 
ระดับดี (0.6 คะแนน) 
3. มีการขับเคลื่อนการด าเนินงานของคณะกรรมการ หรือคณะท างานระดับจังหวัดเพ่ือการจัดการ
ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพ้ืนที่ (0.20 คะแนน) 
4. มีการด าเนินงานของหน่วยปฏิบัติการหรือทีมสอบสวนโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจาก
สิ่งแวดล้อม อย่างน้อยอ าเภอละ 1 ทีม (0.20 คะแนน) 
5. มีการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม และ
ส่งเสริมให้เกิดปัจจัยเอ้ือด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือสุขภาพ  (0.20 คะแนน)  
ระดับดีมาก (0.2 คะแนน) 
6. ร้อยละ 50 ของประชาชนกลุ่มท่ีเป็นประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม (ตามข้อ 5) ได้รับการดูแล
จัดการปัจจัยเสี่ยง และคุ้มครองสุขภาพ (0.20 คะแนน) 
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ข้อ เกณฑ์การให้คะแนน 
3 การประเมินตนเองตามเกณฑ์มาตรฐาน 

๓.๑) มาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม (0.25 คะแนน) 
๓.๒) มาตรฐานโรงพยาบาลพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital 
(0.25 คะแนน) 
๓.๓) มีแนวการปฏิบัติที่ดีที่น าไปสู่การผ่านการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน (0.5 คะแนน) 

4 โรงพยาบาลพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital 
0 คะแนน 0.๒5 คะแนน ๐.๕ คะแนน ๐.๗๕ คะแนน ๑ คะแนน 

ไม่ผ่าน พ้ืนฐาน ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีมากPlus  
๕ โรงพยาบาลด าเนินงานผ่านมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม 

0 คะแนน 0.5 คะแนน ๐.7๕ คะแนน  ๑ คะแนน 
ไม่ผ่าน เริ่มต้น ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเด่น  

 
10. เงื่อนไข (ถ้ามี) 
11. เหตุผล : เป็นตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2564 
 
12. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕61 ๒๕62 ๒๕63 

โรงพยาบาลพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตาม
เกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital 
   - ระดับพ้ืนฐาน 
   - ระดับดี 
   - ระดับดีมาก 
   - ระดับดีมาก Plus 

แห่ง  
 

8 
8 
๕ 
- 

 
 

9 
4 
9 
9 

 
 

13 
13 
12 
9 
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13. แนวทางการประเมินผล : 
 

วิธีการประเมินผล 
 

หลักฐานประกอบการ
ประเมิน 

ประเมินระดับ 
จังหวัด อ าเภอ กลุ่มงาน 

การสนับสนุนการขับเคลื่อนมาตรการลดโรค
และภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดล้อมตามกฎหมายและปัญหาส าคัญ
ในพ้ืนที่ 
 ๑.1) มีการจัดตั้งและประชุมทีม
สอบสวนโรคจากการประกอบอาชีพและโรค
จากสิ่งแวดล้อมระดับอ าเภอหรือออก
สอบสวนโรคจากการประกอบอาชีพและโรค
จากสิ่งแวดล้อม อย่างน้อย ๒ ครั้ง      
   ๑.2) มีฐานข้อมูลอาชีวอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม (Occupational and 
Environmental Health Profile : OEHP) 
ที่ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน   
 ๑.๓) การวิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูล
ปัจจัยเสี่ยงด้านโรคจากการประกอบอาชีพ
และสิ่งแวดล้อม ตามปัญหาของพ้ืนที่หรือ
ประเด็นฝุ่น PM ๒.๕  
     ๑.๔) มีการรายงานสถานการณ์ปัญหา
ความเสี่ยงด้านโรคจากการประกอบอาชีพ
และโรคจากสิ่งแวดล้อม (ตามปัญหาของ
พ้ืนที่หรือประเด็นฝุ่น PM ๒.๕) ให้ผู้บริหาร
ทราบอย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง  

 
 
 
 
- ค าสั่งแต่งตั้งฯ 
- วาระประชุม/รายงานการ
ประชุม/รายงานการสอบสวน
โรค 
 
- Mapping สถานที่และความ
เสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม 
 
- เอกสาร/รายงาน 
- one page 
 
 
- เอกสาร/รายงาน 
- one page 
 
 

 / 
 
 
 
/ 
 
 
 
/ 
 
 
 
/ 
 
 
/ 

 

2. การบริหารจัดการระบบจัดการปัจจัย
เสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพ โดยมีการค้นหา ประเมินความเสี่ยง 
และมีกลไกการบริหารจัดการ ก ากับ ติดตาม 
และประเมินผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง
เพ่ือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบ
ต่อสุขภาพตามเกณฑ์การประเมิน  
 
 

- เอกสารแสดงผลการ
ประเมินตามเกณฑ์การ
ประเมินฯ 

 /  
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วิธีการประเมินผล 
 

หลักฐานประกอบการ
ประเมิน 

ประเมินระดับ 
จังหวัด อ าเภอ กลุ่มงาน 

3. การประเมินตนเองตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ๓.๑) มาตรฐานการจัดบริการอาชีว 
อนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมส าหรับ
โรงพยาบาลทั่วไป/ชุมชน  
 ๓.๒) มาตรฐานโรงพยาบาลพัฒนาอนามัย
สิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN 
Hospital  
   ๓.๓) มีแนวการปฏิบัติที่ดีที่น าไปสู่การ
ผ่านการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน 

- เอกสารผลการประเมิน
ตนเองตามเกณฑ์มาตรฐาน 
แต่ละประเด็น 
 
 
 
 
- one page 

 /  

4. โรงพยาบาลพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้
ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital  

- ผลการประเมินตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

 /  

5. โรงพยาบาลด าเนินงานผ่านมาตรฐานการ
จัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรม
สิ่งแวดล้อมส าหรับโรงพยาบาลทั่วไป/ชุมชน  

- ผลการประเมินตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

 /  
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รายละเอียดตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 

1. แผนงานตามยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ  
(PP&P Excellence) 
2. ตัวช้ีวัดที่ 7 : ความส าเร็จของการด าเนินงานสุขภาพดีวิถีใหม่ 
 ตัวช้ีวัดที่ 7.1 : ร้อยละของครอบครัวมีความรอบรู้สุขภาพ 
 ตัวช้ีวัดที่ 7.2 : ความส าเร็จของการด าเนินงานอาหารปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ (สถาน
ประกอบการปรับปรุงผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (ตลาดนัด น่าซื้อ (Healthy Market)/อาหารริมบาทวิถี (Street 
Food Good Health)) 
3. เป้าหมาย :  
 1. ร้อยละของครอบครัว มีความรอบรู้สุขภาพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 45 
 2. อ าเภอมีการขับเคลื่อนการด าเนินงานอาหารปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ (สถานประกอบการ
ปรับปรุงผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (ตลาดนัด น่าซื้อ (Healthy Market) หรือ อาหารริมบาทวิถี (Street Food 
Good Health)) 
4. น้ าหนัก : 4 
5. ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :   นายฤทธิรงค์ เรืองฤทธิ์         โทร. ๐๔๓-๗๗๗-๙๗๒ ต่อ ๓๔๐ 
       นายประวัติ แปลงมาลย์     โทร. 085-002-7634 
6. ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางนิชดา เทศาพรหม      โทร. ๐61-196-1317      
     นางสุกัญญา สารฤทธิคาม       โทร. 081-544-6159                                 
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รายละเอียดตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 

1. แผนงานตามยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ  
(PP&P Excellence) 
2. ตัวช้ีวัดที่ 7.1 : ร้อยละของครอบครัวมีความรอบรู้สุขภาพ 
3. เป้าหมาย : ร้อยละของครอบครัว มีความรอบรู้สุขภาพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 45 
4. น้ าหนัก : 3 
5. ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นายฤทธิรงค์ เรืองฤทธิ์           โทร. ๐๔๓-๗๗๗-๙๗๒ต่อ ๓๔๐ 
6. ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางนิชดา เทศาพรหม      โทร. ๐61-196-1317                                     
7. ค าอธิบาย : 
 1. การด าเนินการครอบครัวมีความรอบรู้สุขภาพ ส าหรับปี 2564 ท าในขอบเขตของนโยบาย 
กระทรวงสาธารณสุข “สุขภาพดีวิถีใหม่ 3 อ.” 
 2. ความรอบรู้สุขภาพ หมายถึง Digital Health literacy ซึ่งเป็นการบริหารจัดการความรอบรู้ด้าน
สุขภาพ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดยบุคคลรอบรู้หมายถึงบุคคลจะต้องมี 3 องค์ประกอบ ดังนี้ 
  2.1 เข้าถึง ด้วยการ register เข้าสู่ Health book online เพ่ือเข้าถึงองค์ความรู้ที่กระทรวง
สาธารณสุขได้จัดการความรู้ไว้เป็นอย่างดีแล้ว 
  2.2 เข้าใจ ด้วยการ screening & assessment จากเครื่องมือคัดกรองและแปลผลในระบบ
ออนไลน์ เช่น BMI, CVD risk score, BSE, H4U, แบบประเมินความเครียด ฯลฯ 
  2.3 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยใช้เครื่องมือ Adjust Behavior บนออนไลน์ เช่น การออกก าลัง
กายด้วยก้าวท้าใจ การควบคุมแคลลอรี่ด้วยโปรแกรมประเมินอาหาร การลดความเครียดโดยเครื่องมือของ
กรมสุขภาพจิต 
 3. 1 คนรอบรู้ = register + screening & assessment + Adjust Behavior ครอบครัว  
 4. ครอบครัว หมายถึง 1 คนรอบรู้ ที่เป็นตัวแทนครอบครัวโดยกรมอนามัยจะบริหารจัดการข้อมูล
บุคคลที่สมัครให้เป็นจ านวนครอบครัว โดยการค านวณค่า K ที่เกิดจากบุคคลนั้นอยู่ในครอบครัวเดียวกัน 
(ตัวอย่าง 1 คนที่สมัคร = 0.67 ครอบครัว) 
 5. ผู้ลงทะเบียน หมายถึง ตัวแทนของครอบครัวซึ่งท าหน้าที่เป็นผู้ดูแลและด าเนินการกรอกข้อมูล
เข้าสู่ระบบลงทะเบียนระบบ Application ก้าวท้าใจ โดยเชื่อม platform health book ไว้แล้ว ภายใน 
platform health book ยังประกอบด้วย Application 10 Packages (โปรแกรมการตรวจสุขภาพ), 
Application BSE, Application H4U สาวไทยแก้มแดง ไอโอดีน ฯลฯ 
 6. บัญชี หมายถึง ข้อมูลการลงทะเบียนผ่านระบบ Application ก้าวท้าใจ  
 การคัดกรองและปรับพฤติกรรมด้วยการออกก าลังกายและหลังจาก 15 กุมภาพันธ์ 2564 จะเป็น
ข้อมูลไปสู่ ก้าวท้าใจ season 3 ซึ่งจะมีครบทั้ง 3อ.) 
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8. สูตรการค านวณ : 
 
ร้อยละของครอบครัวมีความรอบรู้สุขภาพ 
รายการข้อมูล 1  A = ครอบครัวทีล่งทะเบียนระบบ Application ก้าวท้าใจ 
รายการข้อมูล 2 B = จ านวนครอบครัวตามฐานทะเบียนราษฎร์ในพ้ืนที่ ทั้งหมด 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 
 
9. เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

รายละเอียด 
หน่วย
วัด 

น้ าหนัก 
คะแนน 

1 2 3 4 5 
ร้อยละของครอบครัวมีความรอบรู้สุขภาพ ร้อยละ 3 25 35 45 55 65 
 
10. เงื่อนไข 1 คนที่สมัครลงทะเบียนและส่งผลงานในระบบ = 0.67 ครอบครัวมีความรอบรู้สุขภาพ 
11. เหตุผล : สอดคล้องกับ PA กระทรวงสาธารณสุข ปี 2564 
        
12. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :   

 
13. แนวทางการประเมินผล : 
 

วิธีการประเมินผล หลักฐานประกอบการประเมิน 
ประเมินระดับ 

อ าเภอ ต าบล รพ.สต. 
1. รายงานผลการลงทะเบียนผ่าน
ระบบ Application ก้าวท้าใจ   

1.ข้อมูลรายงานจาก 
https://activefam.anamai.moph. 
go.th/KTJSS3  
2.รายงาน one page กิจกรรมการ
ด าเนินงานสร้างความรอบรู้สุขภาพ 

   

 
 
 

รายการ หน่วยวัด ผลงานสะสม ปี 
๒๕62 ๒๕63 

จ านวนครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม 
มีความรอบรู้สุขภาพ 
(จ านวนครอบครัวทั้งหมด 262,768 ครัวเรือน) 

ครอบครัว/
ร้อยละ 

27,142 10.33 95,280 36.90 

จ านวนคนในจังหวัดมหาสารคาม 
(ปชก.อายุ1-90ปีทั้งหมด 953,660 คน )  

คน/ 
ร้อยละ 

28,473 2.99 33,739 3.54 
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รายละเอียดตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 
1. แผนงานตามยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ  
(PP&P Excellence) 
2. ตัวช้ีวัดที่ 7.2 : ความส าเร็จของการด าเนินงานอาหารปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ (สถานประกอบการ
ปรับปรุงผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (ตลาดนัด น่าซื้อ (Healthy Market)/อาหารริมบาทวิถี (Street Food 
Good Health)) 
3. เป้าหมาย : อ าเภอมีการขับเคลื่อนการด าเนินงานอาหารปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ (สถานประกอบการ
ปรับปรุงผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (ตลาดนัด น่าซื้อ (Healthy Market) หรือ อาหารริมบาทวิถี (Street Food 
Good Health)) 
4. น้ าหนัก : 1 
5. ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นายประวัติ แปลงมาลย์    โทร. 085-002-7634 
6. ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสุกัญญา สารฤทธิคาม      โทร. 081-544-6159                                     
7. ค าอธิบาย : 
 อาหารปลอดภัย หมายถึง อาหารที่ได้มีการจัดเตรียม ปรุงผสม และกินอย่างถูกต้องตามวิธีการและ
วัตถุประสงค์ของอาหารนั้น ๆ แล้วไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค ส่วนอาหารที่ไม่ปลอดภัย และก่อให้เกิด
อันตรายเมื่อบริโภคเข้าไปคืออาหารที่มีสารปนเปื้อน  
 อาหารริมบาทวิถี (Street Food Good Health) หมายถึง อาหารที่จ าหน่ายในแผงลอยจ าหน่าย
อาหารที่ตั้งริมฟุตบาทหรือริมบาทวิถี มีลักษณะเป็นแคร่ แท่น โต๊ะ แผง รถเข็น หรือพาหนะอ่ืนใดที่ขาย
อาหาร เครื่องดื่ม น้ าแข็ง โดยตั้งประจ าที่ในบริเวณท่ีทางราชการอนุญาต อันได้แก่ ที่ทางสาธารณะ ที่
เอกชน ที่ราชพัสดุ ที่สาธารณประโยชน์ บริเวณวัด หรือที่ริมน้ า ซึ่งอาจจะมีการจัดตั้งแบบถาวร หรือ
เคลื่อนย้ายได้ตามช่วงเวลาที่ก าหนดซึ่งประกอบด้วย 4 มิติ ได้แก่ 1) มิติสุขภาพ 2) มิติเศรษฐกิจ 3) มิติ
สังคม 4) มิติวัฒนธรรม ซึ่งการประเมินครั้งนี้จะประเมินเฉพาะด้านการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมหลัก
เพ่ือป้องกันโควิด-19 ของ ศบค. 
 ตลาดนัด หมายถึง ตลาดประเภทที่ 2 ตามกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ.2551 ซึ่ง
หมายถึง ตลาดที่ไม่มีโครงสร้างอาคาร 
 ตลาดนัด น่าซื้อ (Healthy Market) หมายถึง เกณฑ์มาตรฐานตลาดนัด น่าซื้อ ก าหนดไว้ 3 ด้าน 
ได้แก่ ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม (Environmental Health) ด้านความปลอดภัยของอาหาร (Food 
Safety) และด้านการคุ้มครองผู้บริโภค (Customer Protection) โดยแบ่งการรับรองเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 
ระดับพ้ืนฐาน ระดับดี ระดับดีมาก และเพ่ิมการประเมินการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมหลักเพ่ือป้องกัน 
โควิด-19 ของ ศบค.อีก 1 ด้าน 
 
8. สูตรการค านวณ : ประเมินตามเกณฑ์ 5 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน 
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9. เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ข้อ เกณฑ์การให้คะแนน 
๑ 1.1) มีการประสานการขับเคลื่อนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายที่

เกี่ยวข้อง ผ่านกลไกการประชุมคณะกรรมการระดับอ าเภอ หรือคณะท างานอ่ืนๆอย่างน้อย   
2 ครั้ง/ปี (ประชุม 2 ครั้งข้ึนไป 0.20 คะแนน/ประชุม 1 ครั้ง 0.10 คะแนน/ไม่มีการประชุม  
0 คะแนน) 
1.2) มีการคัดเลือกพ้ืนที่เป้าหมายโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงนามให้ความเห็นชอบ
(ตามแบบฟอร์มการคัดเลือกพ้ืนที่เป้าหมาย) (อปท.เห็นชอบ ๐.2 คะแนน/อปท.ไม่เห็นชอบ 
0.1 คะแนน/ไม่มี ๐ คะแนน) 
1.3) มีสถานการณ์ด้านอาหารปลอดภัยของอ าเภอโดย ส ารวจ รวบรวมข้อมูลพื้นฐาน      
ด้านอาหารปลอดภัย (ได้แก่ จ านวนตลาด/สถานประกอบการจ าหน่ายอาหาร/ผลการตรวจ 
เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหาร ฯลฯ) และวิเคราะห์สถานการณ์อาหารปลอดภัยในพ้ืนที่ 
ซึ่งต้องบ่งชี้ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ  
(มี One page สถานการณ์อาหารปลอดภัยของอ าเภอ ๐.6 คะแนน/ ไม่มี  0 คะแนน) 

2 ๒.๑) มีการประเมินตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานแต่ละ setting และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ
ตามล าดับ  
   ๒.๑.๑) ตลาดนัด น่าซื้อ (Healthy Market) (มีการประเมินตนเอง ๐.1 คะแนน/ไม่มี ๐ 
คะแนน) 
   ๒.๑.๒) อาหารริมบาทวิถี (Street Food Good Health) (มีการประเมินตนเอง ๐.1 
คะแนน/ไม่มี ๐ คะแนน) 
๒.๒) มีการจัดท าแผนพัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐานการด าเนินงานอาหารปลอดภัย 
   ๒.๒.๑) แผนพัฒนาและยกระดับคุณภาพให้ได้ตามมาตรฐานตลาดนัด น่าซื้อ (Healthy 
Market)/อาหารริมบาทวิถี(Street Food Good Health)  
(มีแผน ๐.๒ คะแนน/ไม่มี ๐ คะแนน) 
  ๒.๒.๒) แผนการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมหลักของ ศบค. (มีแผน ๐.1 คะแนน/ไม่มี ๐ 
คะแนน) 
๒.3) มีแนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการปัญหาอาหารปลอดภัยที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม หรือส่งเสริมให้เกิดปัจจัยเอ้ือด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือสุขภาพ อย่างน้อย 
1 ประเด็น (Best Practice)  (มี Best Practice 0.5 คะแนน/ไม่มี ๐ คะแนน)  

3 มีการเฝ้าระวังความปลอดภัยอาหาร (ด้านเคมีและด้านชีวภาพ) (๐.6 คะแนน)  
    3.1) ด้านเคมี (ฟอร์มาลีน/สารกันรา (กรดซาลิซิลิค)/สารฟอกขาว (โซเดียมไฮโดรซัลไฟด์/
บอแรกซ์ (ผงกรอบ)) (0.5 คะแนน) 
 

0 คะแนน ๐.2 คะแนน ๐.3 คะแนน ๐.4 คะแนน ๐.5 คะแนน 
ไม่ตรวจ 1 ชนิด 2 ชนิด 3 ชนิด 4 ชนิด 

   
  



77 
 

คู่มือประเมินผลการปฏิบัตริาชการระดับอ าเภอ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ข้อ เกณฑ์การให้คะแนน 
   3.2) ด้านชวีภาพ (ตรวจโคลิฟอร์มแบคทีเรียด้วย SI-2) (อาหาร/ภาชนะ/มือผู้สัมผัสอาหาร/
น้ าแข็งหรือน้ าบริโภค) (0.5 คะแนน) 

0 คะแนน ๐.2 คะแนน ๐.3 คะแนน ๐.4 คะแนน ๐.5 คะแนน 
ไม่ตรวจ 1 ประเภท 2 ประเภท 3 ประเภท 4 ประเภท 

 

4 ตลาดนัดผ่านเกณฑ์มาตรฐานตลาดนัด น่าซื้อ (Healthy Market) (๑ คะแนน)     
0 คะแนน 0.๒5 คะแนน ๐.๕ คะแนน ๐.๗๕ คะแนน ๑ คะแนน 

ไม่ผ่าน มาตรการศบค. พ้ืนฐาน ระดับดี ระดับดีมาก 
 

๕ อาหารริมบาทวิถี (Street Food) ผ่านเกณฑ์การปฏิบัติตามมาตรการควบคุมหลักของ ศบค. 
(๑ คะแนน) 

0 คะแนน 0.๒5 คะแนน ๐.๕ คะแนน ๐.๗๕ คะแนน ๑ คะแนน 
น้อยกว่า ๔ ข้อ ๔ ข้อ ๕ ข้อ ๖ ข้อ ๗ ข้อ  

 
10.เงื่อนไข (ถ้ามี) 
11.เหตุผล : PA กระทรวงสาธารณสุข ปี 256๔ 
12. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :   

 
13. แนวทางการประเมินผล : 

วิธีการประเมินผล 
 

หลักฐานประกอบการ
ประเมิน 

ประเมินระดับ 
จังหวัด อ าเภอ ต าบล 

1.1) มีการประสานการขับเคลื่อนร่วมกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคี
เครือข่ายที่เก่ียวข้อง ผ่านกลไกการประชุม
คณะกรรมการระดับอ าเภอ หรือคณะท างาน
อ่ืนๆอย่างน้อย  2 ครั้ง/ปี  
1.2) มีการคัดเลือกพ้ืนที่เป้าหมายโดย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงนามให้ความ
เห็นชอบ(ตามแบบฟอร์มการคัดเลือกพ้ืนที่
เป้าหมาย)  

- วาระประชุม/รายงาน
การประชุม 
 
 
 
- เอกสารตามแบฟอร์มที่
ก าหนด 
 
 

 √ 
 
 
 
 
√ 

 
 
 
 
 
√ 

รายการ หน่วย
วัด 

ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕60 ๒๕61 ๒๕62 

สุขภาพดีวิถีใหม่ : การขับเคลื่อนการด าเนินงาน
อาหารปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ (สถาน
ประกอบการปรับปรุงผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  
   - ตลาดนัด น่าซื้อ (Healthy Market)  
   - อาหารริมบาทวิถี (Street Food Good 
Health) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

NA 
NA 
 

 
 
 

NA 
NA 

 
 
 

NA 
NA 
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วิธีการประเมินผล 
 

หลักฐานประกอบการ
ประเมิน 

ประเมินระดับ 
จังหวัด อ าเภอ ต าบล 

1.3) มีสถานการณ์ด้านอาหารปลอดภัยของ
อ าเภอโดย ส ารวจ รวบรวมข้อมูลพื้นฐาน      
ด้านอาหารปลอดภัย (ได้แก่ จ านวนตลาด/
สถานประกอบการจ าหน่ายอาหาร/ผลการ
ตรวจ เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหาร 
ฯลฯ) และวิเคราะห์สถานการณ์อาหาร
ปลอดภัยในพื้นที ่ซึ่งต้องบ่งชี้ปัญหาที่ส่งผล
กระทบต่อสุขภาพ  

- one page 
 
 

๒.๑) มีการประเมินตนเองตามเกณฑ์มาตรฐาน
แต่ละ setting และรายงานผลให้ผู้บริหาร
ทราบตามล าดับ     
๒.๒) มีการจัดท าแผนพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพมาตรฐานการด าเนินงานอาหาร
ปลอดภัย 
2.3) มีแนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการปัญหา
อาหารปลอดภัยที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม หรือส่งเสริมให้
เกิดปัจจัยเอ้ือด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือสุขภาพ 
อย่างน้อย 1 ประเด็น (Best Practice)   

- ผลการประเมินตนเอง 
 
 
- แผนการด าเนินงาน 
 
 
- Best Practice 

√ √  

3) มีการเฝ้าระวังความปลอดภัยอาหาร (ด้าน
เคมีและด้านชีวภาพ) 

- ผลการตรวจคุณภาพ
มาตรฐาน 

√ √ 
 
 
√ 
 

 

4) ตลาดนัดผ่านเกณฑ์มาตรฐานตลาดนัด 
น่าซื้อ (Healthy Market)  

- การประเมิน √ √  

5) อาหารริมบาทวิถี(Street Food ) ผ่าน
เกณฑ์การปฏิบัติตามมาตรการควบคุมหลัก
เพ่ือป้องกันโควิด-19 ของ ศบค. 
 

- การประเมิน   √  
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รายละเอียดตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 

1. แผนงานตามยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
2. ตัวชี้วัดที่ 8 : ความส าเร็จของการเตรียมความพร้อมและตอบโต้การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ระลอกใหม่ 
3. เป้าหมาย : ระดับ 5 
4. น้ าหนัก : 3 
5. ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นายสงัด เชื้อลิ้นฟ้า    ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  
6. ผู้จัดเก็บข้อมูล : 1. นางวกิิตตา  อิ่มส าอางค์ ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
     2. นางสาวภัคนันท์ เรืองช่อ ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
7. ค าอธิบาย :  
 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หมายถึง การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งท่ีมีอาการ
และไม่มีอาการ โดยมีผลตรวจทางห้องปฏิบัติการยืนยันเป็นบวก  
 ระดับความส าเร็จในการเตรียมพร้อมและตอบโต้การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ระลอกใหม่ หมายถึง การด าเนินการตามกิจกรรมหลักภายใต้แผนงานรองรับนโยบายมุ่งเน้นของกระทรวง
สาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้แก่  
  1) Staff-Stuff-System & ICS พร้อม 
  2) ฝึกซ้อมแผนตามแผนปฏิบัติการเพ่ือรองรับสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019    
อย่างน้อย 1 ครั้ง  
  3) หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU) เพ่ิมเป็น 3 เท่า (surge capacity) 
  4) จัดท าแผนเตรียมความพร้อม หรือแผนประคองกิจการ (BCP) 
  5) ประชาชนกลุ่มเสี่ยงเข้าถึงบริการสุขภาพจิต 
  6) ระบบกักกันโรค (Quarantine) ที่ได้มาตรฐาน 
  7) ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการ DMH (สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย มากกว่าร้อยละ 85) 
 Staff-Stuff-System & ICS พร้อม หมายถึง ความพร้อมด้าน EOC ในการพัฒนาศูนย์ EOC เพ่ือให้
สามารถจัดการภาวะฉุกเฉินทุกโรคและภัยสุขภาพได้อย่างรวดเร็ว เป็นระบบ มีความเป็นเอกภาพ มี
ประสิทธิภาพ และปลอดภัย โดยมีการพัฒนา 3 ด้าน ดังนี้  
      1) ด้านก าลังคนที่มีสมรรถนะ (Staff) หมายถึง หน่วยงานจะต้องก าหนดและมีการวางแผน
บุคลากรส าหรับต าแหน่งในการตอบสนองต่อสถานการณ์ตามระบบ ICS ซึ่งต้องสอดคล้องกับแผนระดม
ทรัพยากรและแผนประคับประคองกิจการของหน่วยงานอย่างเหมาะสม รวมทั้งมีการฝึกอบรมความรู้และทักษะ
เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้จริงเมื่อมีภาวะฉุกเฉินเกิดขึ้น 
      2) ด้านวัสดุอุปกรณ์ (Stuff) หมายถึง วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ครุภัณฑ์ที่ใช้รวมถึงห้องส าหรับให้
ทีมปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินท างาน มีโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบข้อมูลที่มีความรวดเร็ว 
ถูกต้อง ทันสถานการณ์ สามารถเชื่อมโยงได้ ระบบแสดงผลการประมวลข้อมูลข่าวสาร และระบบสื่อสาร  
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     3) ด้านระบบงาน (System) หมายถึง ระบบบัญชาการเหตุการณ์และแผนการปฏิบัติตอบสนองต่อ
สถานการณ์รวมถึงระบบการปฏิบัติอื่นๆ 
 5. หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU) เพิ่มเป็น 3 เท่า (surge capacity) หมายถึง ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดจัดตั้งทีมปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อเพ่ิมจาก 1 ทีมต่ออ าเภอ เป็น 3 ทีมต่อ
อ าเภอ 
     6. แผนประคองกิจการ (Business Continuity Plan : BCP) หมายถึง แผนงานที่กาหนดขั้นตอน 
และวิธีการด าเนินการที่ชัดเจน เพ่ือรองรับหรือเรียกคืนการด าเนินงานของหน่วยงานให้กลับสู่ภาวะปกติ เพ่ือ
เป็นการสร้างความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานปกติสามารถด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง เมื่อมีเหตุการณ์ต่างๆ ที่ท าให้
การปฏิบัติงานปกติต้องหยุดชะงัก ซึ่งในกรณีนี้หมายถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 
 7. ประชาชนกลุ่มเสี่ยงเข้าถึงบริการสุขภาพจิต หมายถึง หมายถึง ผู้ที่เสี่ยงต่อการเกิดปัญหา
สุขภาพจิต ใน 4 ประเด็น (St B Su D : Stress, Burnout, Suicide, Depression) ได้แก่ ภาวะเครียด (Stress) 
ภาวะเหนื่อยล้าหมดไฟ (Burnout) ความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย (Suicide) และภาวะซึมเศร้า (Depress) จากการ
เฝ้าระวังและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตด้วยการค้นหาคัดกรองเชิงรุก (Active Screening) ภายใต้กรอบการ
ด าเนินงานระยะสั้นของแผนการฟ้ืนฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปี 
2563-2564 โดยวิเคราะห์ประชาชนกลุ่มเสี่ยงจากสถานการณ์การติดเชื้อและการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019ในประเทศไทย ประกอบด้วย กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโรโรนา 
2019 และสมาชิกในครอบครัว ผู้ถูกกักตัว (Quarantine) และกลุ่มเปราะบางทางสังคม ตามท่ีกรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุข ได้คาดการณ์ไว้ว่าจะด าเนินไปเป็น 3 ระยะ ในทุกระลอกของการระบาด ได้แก่  
      ระยะที่ 1 พบผู้ป่วยเดินทางมาจากประเทศที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
       ระยะที่ 2 พบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายในประเทศ และมีการระบาดในวงจ ากัด  
       ระยะที่ 3 พบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในวงกว้าง ในประเทศไทย 
   โดยประชาชนกลุ่มเสี่ยงจะได้รับการประเมินและคัดกรองด้านสุขภาพจิต ใน 4 ประเด็นปัญหา  
ผ่านระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิต ตลอดจนการคัดกรองปัญหาสุขภาพจิตทางออนไลน์ โทรศัพท์ หรือผ่าน 
Application ต่างๆ ที่สอดรับกับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) เพ่ือให้ได้รับการดูแลช่วยเหลือ และติดตามต่อเนื่อง 
อย่างน้อย 1 ครั้ง 
 8. ประชาชนสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย หมายถึง ประชาชนที่อยู่ในอ าเภอสวมหน้ากากผ้า
หรือหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในสถานที่ท่ีมีคนรวมตัวกัน/สถานที่แออัด เพ่ือป้องกัน 
โรคโควิด 19 มากกว่าร้อยละ 85 
 9. ความครอบคลุมของวัคซีนตามกลุ่มเป้าหมาย หมายถึง ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ลงทะเบียนรับ
สิทธิได้รับวัคซีนโควิด 19 ครบถ้วนตามแผนร้อยละ 100 
 
8. สูตรการค านวณ : - 
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9. เกณฑ์การให้คะแนน : 
 คิดคะแนนตามกิจกรรมที่ได้ด าเนินงานตามแนวทางการประเมินผลที่ก าหนดข้อละ 1 คะแนน 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) ซึ่งคะแนนแต่ละข้อเป็นอิสระต่อกัน 
 

ข้อ เกณฑ์การให้คะแนน 
1 Staff-Stuff-System & ICS พร้อม (1 คะแนน) 

   - Staff มีก าลังคนที่มีสมรรถนะ โดยมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ EOC ระดับอ าเภอ  
(มี = 0.25 คะแนน, ไม่มี = 0 คะแนน) 
   - Stuff มีการสนับสนุนทรัพยากร ยา เวชภัณฑ์ วัสด ุอุปกรณ์ ที่พร้อมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน 
(มี = 0.25 คะแนน, ไม่มี = 0 คะแนน) 
   - System มีแผนเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (มี = 0.25 คะแนน, ไม่มี = 0 คะแนน) 
   - ICS มีผังโครงสร้างระบบบัญชาการเหตุการณ์ระดับอ าเภอ กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (มี = 0.25 คะแนน, ไม่มี = 0 คะแนน) 

2 - มีการฝึกซ้อมแผนตามแผนปฏิบัติการเพ่ือรองรับสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 อย่างน้อย 1 ครั้ง (มี 0.5 คะแนน/ไม่มี 0 คะแนน) 
- จัดท าแผนเตรียมความพร้อม หรือแผนประคองกิจการ (BCP) (มี 0.5 คะแนน/ไม่มี 0 คะแนน) 

3 หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU) ของอ าเภอเพ่ิม 3 เท่า (มีครบ 1 คะแนน/ไม่ครบ 0 
คะแนน) 

4 ประชาชนกลุ่มเสี่ยงเข้าถึงบริการสุขภาพจิต ร้อยละ 100 (1 คะแนน) 
1  2  3  4  5  

ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 
 

5 5.1 ประชาชนสวมหน้ากากมากกว่าร้อยละ 85 (0.5 คะแนน) 
1  2  3  4  5  

ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 
5.2 ความครอบคลุมของวัคซีนโควิด - 19 (เข็มที่ 1) ในกลุ่มเป้าหมายตามแผนที่ก าหนด  
(0.5 คะแนน) 

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

 

 
10. เงื่อนไข – 
 
11. เหตุผล :  
   1) เพ่ือให้อ าเภอมีความพร้อมรับมือการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
 2) เพ่ือควบคุมอัตราป่วยตายของผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของทั้งประเทศต่ ากว่าร้อยละ 1.6 
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12. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :   

 
13. แนวทางการประเมินผล : 
 

วิธีการประเมินผล 
 

หลักฐานประกอบการประเมิน ประเมินระดับ 
อ าเภอ ต าบล รพ.สต. 

1. Staff-Stuff-System & ICS พร้อม - ผลการประเมินตาม EOC 
Assessment Tool 
- ค าสั่งคณะกรรมการ EOC 
ระดับอ าเภอ 
- ผังโครงสร้างบัญชาการ
เหตุการณ์ (ICS) 

/   

2. ฝึกซ้อมแผนตามแผนปฏิบัติการเพ่ือ
รองรับสถานการณ์การระบาดโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างน้อย  
1 ครั้ง  

- รายงานผลการฝึกซ้อมแผนฯ /   

3. จัดท าแผนเตรียมความพร้อม หรือ
แผนประคองกิจการ (BCP) 

- เอกสารแผนประคองกิจการ 
(BCP) 

/   

4. หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ 
(CDCU) ของอ าเภอเพ่ิม 3 เท่า 

- ค าสั่งแต่งตั้ง CDCU /   

5. ประชาชนกลุ่มเสี่ยงเข้าถึงบริการ
สุขภาพจิต ร้อยละ 100 

- รายงานผลการปฏิบัติงานตาม
แบบฟอร์มกรมสุขภาพจิต 
(Mental Health Check in) 

/   

6. ประชาชนสวมหน้ากากมากกว่า 
ร้อยละ 85 

- รายงานผลการส ารวจ  
(Anamai Poll) 

/   

7. ความครอบคลุมของวัคซีนตาม
กลุ่มเป้าหมาย 

- ระบบ HIS ของโรงพยาบาล 
(43 แฟ้ม)  

/   

 

 รายการ หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 

ความส าเร็จของการเตรียมความพร้อมและ
ตอบโต้การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ระลอกใหม่ 

ระดับ ตัวชี้วัดใหม่ 
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รายละเอียดตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 

1. แผนงานตามยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
2. ตัวช้ีวัดที่ 9 : ความส าเร็จของการด าเนินงานหน่วยบริการก้าวหน้า 
 ตัวช้ีวัดที่ 9.1 : โรงพยาบาลให้บริการตามแนวปฏิบัติการแพทย์วิถีใหม่ในสาขาที่เลือกครบถ้วนตาม 
Key Step Assessment 
 ตัวช้ีวัดที่ 9.2 : โรงพยาบาล มีการจัดท าแผน BCP for EID   
3. เป้าหมาย :   
 1. โรงพยาบาลมีแผนพัฒนาตามแนวทางปฏิบัติการแพทย์วิถีใหม่ ใน 4 หน่วยงาน 
 2. โรงพยาบาล มีการจัดท าแผน BCP for EID 
4. น้ าหนัก : 4 
5. ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นางพชรวรรณ คูสกุลรัตน์    โทร. 089-944-2510 
6. ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางศิริมา วิริยะ                    โทร. 083-456-3088 
         นางสาวเพราพนิต สอนสิทธิ์           โทร. 062-645-6541 
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รายละเอียดตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 

1. แผนงานตามยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
2. ตัวช้ีวัดที่ 9.1 : โรงพยาบาลให้บริการตามแนวปฏิบัติการแพทย์วิถีใหม่ในสาขาท่ีเลือกครบถ้วนตาม 
Key Step Assessment 
3. เป้าหมาย : โรงพยาบาลมีแผนพัฒนาตามแนวทางปฏิบัติการแพทย์วิถีใหม่ ใน 4 หน่วยงาน 
4. น้ าหนัก : 3 
5. ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นางพชรวรรณ คูสกุลรัตน์    โทร. 089-944-2510 
6. ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางศิริมา วิริยะ                    โทร. 083-456-3088 
         นางสาวเพราพนิต สอนสิทธิ์           โทร. 062-645-6541 
7. ค าอธิบาย :  
 แนวทางการแพทย์วิถีใหม่ (New Normal Medical care) หมายถึง แนวทางการให้บริการของ
สถานพยาบาลที่มีความปลอดภัยทั้งผู้ให้และผู้รับบริการ ไม่แออัด สามารถรองรับผู้ป่วยได้อย่างมีคุณภาพ
และเสมอภาค ทั้งในสภาวะปกติและเมื่อเกิดการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ประกอบด้วยการด าเนินงาน 
2 ด้าน คือ  
  1. การให้บริการตามแนวปฏิบัติการแพทย์วิถีใหม่ (New Normal Medical Services) ตาม Key 
Step Assessment (Staff, Structure, System) 
  2. การบริหารความต่อเนื่องของการด าเนินการสถานพยาบาล (Business continuity 
management : BCM) โดยน าแผนด าเนินกิจการอย่างต่อเนื่องส าหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะ
วิกฤติจากโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ (Business Continuity Plan for EIDs in Healthcare Facilities) มาใช้
เป็นกระบวนการขับเคลื่อนภายในส าหรับเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ที่อาจส่งผลโดยตรง ต่อการ
ให้บริการด้านการแพทย์ในสถานพยาบาล 
 Key Step Assessment หมายถึง การประเมินผลองค์ประกอบที่ส าคัญต่อการพัฒนาการ
ให้บริการตามแนวปฏิบัติการแพทย์วิถีใหม่โดยยึดหลัก 3S เพ่ือมุ่งหวังให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการที่มี
คุณภาพ ด้วยความเสมอภาค ไม่แออัด ปลอดภัย ทั้งผู้ให้และผู้รับบริการ ได้แก่ 
  1. ด้านระบบ (System) เช่น ระบบคัดกรอง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การจัดโซน (zoning) การใช้
ระบบ IT จัดระบบคิว และการสื่อสาร เป็นต้น 
  2. ด้านโครงสร้าง (Structure) เช่น โครงสร้าง อาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อม การระบายอากาศ เป็นต้น 
   3. ด้านบุคลากร (Staff) เช่น การจัดอัตราก าลัง การฝึกอบรมบุคลากร การใช้อุปกรณ์ป้องกัน 
และสร้างความปลอดภัย เป็นต้น 
 
8. สูตรการค านวณ : คะแนนส่วนที่ 1 + คะแนนส่วนที่ 2 
ร้อยละของแผนพัฒนาตามแนวปฏิบัติการแพทย์วิถีใหม่ที่ได้รับการแก้ไข/ปรับปรุง ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
  = จ านวนแผนพัฒนาตามแนวปฏิบัติการแพทย์วิถีใหม่ที่ได้รับการแก้ไข/ปรับปรุง x 100 
    จ านวนหน่วยงานทั้งหมดที่ได้รับการประเมินตามแนวปฏิบัติการแพทย์วิถีใหม่ 
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9. เกณฑ์การให้คะแนน 
 ส่วนที่ 1 มีแผนพัฒนาตามแนวปฏิบัติการแพทย์วิถีใหม่ (New Normal Medical Services) ตาม 
Key Step Assessment (น้ าหนัก 1) 
 
ระดับคะแนน ระดับขั้นของความส าเร็จ 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 
1 √     
2 √ √    
3 √ √ √   
4 √ √ √ √  
5 √ √ √ √ √ 

 
โดยท่ี : 
 
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1 โรงพยาบาลมีแผนพัฒนาตามแนวปฏิบัติการแพทย์วิถีใหม่ (New Normal Medical 
Services) ตาม Key Step Assessment (Staff, Structure, System) 1 หน่วยงาน 

2 โรงพยาบาลมีแผนพัฒนาตามแนวปฏิบัติการแพทย์วิถีใหม่ (New Normal Medical 
Services) ตาม Key Step Assessment (Staff, Structure, System) 2 หน่วยงาน 

3 โรงพยาบาลมีแผนพัฒนาตามแนวปฏิบัติการแพทย์วิถีใหม่ (New Normal Medical 
Services) ตาม Key Step Assessment (Staff, Structure, System) 3 หน่วยงาน 

4 โรงพยาบาลมีแผนพัฒนาตามแนวปฏิบัติการแพทย์วิถีใหม่ (New Normal Medical 
Services) ตาม Key Step Assessment (Staff, Structure, System) 4 หน่วยงาน 

5 โรงพยาบาลมีแผนพัฒนาตามแนวปฏิบัติการแพทย์วิถีใหม่ (New Normal Medical 
Services) ตาม Key Step Assessment (Staff, Structure, System) 4 หน่วยงาน 
ได้แก่ ARI Clinic, IPD, OPD, ER 

 
 ส่วนที่ 2 ด้านการแก้ไขปัญหาตามผลการประเมิน (น้ าหนัก 2) 
 

ตัวช้ีวัด น้ าหนัก 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 
ร้อยละของแผนพัฒนาตามแนวปฏิบัติการแพทย์วิถี
ใหมท่ี่ได้รับการแก้ไข/ปรับปรุง ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

2 60 70 80 90 100 

 
10. เหตุผล ระบุเหตุผลความจ าเป็นที่ต้องวัดตัวชี้วัดนี้ : เพ่ือให้ รพ.ทุกระดับมีศักยภาพในการให้บริการ
ทางการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพและมาตรฐานตามแนวทางการแพทย์วิถีใหม่ในสถานการณ์การระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่อาจเกิดการระบาดระลอกใหม่ โดยมุ่งหวังให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
บริการที่มีคุณภาพด้วยความเสมอภาค ไม่แออัด ปลอดภัย ทั้งผู้ให้และผู้รับบริการ 
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11. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 
 

Baseline data หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 

โรงพยาบาลให้บริการตามแนวปฏิบัติการแพทย์
วิถีใหม่ในสาขาที่เลือกครบถ้วนตาม Key Step 
Assessment 

ร้อยละ - - - 
หมายเหตุ – เป็นตัวชี้วัดใหม่ ปี 2564 

 
12. แนวทางการประเมินผล 
 

วิธีการประเมินผล หลักฐานประกอบการประเมิน ประเมินระดับ 
อ าเภอ ต าบล รพ.สต. 

จ านวนแนวปฏิบัติการแพทย์วิถีใหม่ 
และ Key Step Assessment อย่าง
น้อย 4 หน่วยงาน 

แนวปฏิบัติการแพทย์วิถีใหม่ และ 
Key Step Assessment  ตาม
แนวทางของกรมการแพทย์ 

√   

มีแผนพัฒนา New Normal Medical 
Service 4 เรื่อง  

ข้อมูลรายงานแผนพัฒนา 
 New Normal Medical Service  

√   

รพ. ทุกแห่งเริ่มมีการ implement 
New Normal Medical Service 
ตามสาขาท่ีเลือก 

รายงานการด าเนินงานตามแผน 
implement New Normal 
Medical Service 

√   

รพ.ให้บริการตามแนวปฏิบัติ
การแพทย์วิถีใหม่ 

รายงานผลการด าเนินงาน  
ตามแนวปฏิบัติการแพทย์วิถีใหม่  
ตาม Key Step Assessment 

√   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



87 
 

คู่มือประเมินผลการปฏิบัตริาชการระดับอ าเภอ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ประจ าปีงบประมาณ 2564 

รายละเอียดตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 

1. แผนงานตามยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
2. ตัวช้ีวัดที่ 9.2 : โรงพยาบาล มีการจัดท าแผนและซ้อมแผน BCP for EID 
3. เป้าหมาย : โรงพยาบาล มีการจัดท าแผนและซ้อมแผน BCP for EID 
4. น้ าหนัก : 1 
5. ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นางพชรวรรณ คูสกุลรัตน์    โทร. 089-944-2510 
6. ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางศิริมา วิริยะ                    โทร. 083-456-3088 
         นางสาวเพราพนิต สอนสิทธิ์           โทร. 062-645-6541 
7. ค าอธิบาย :  
 แนวทางการแพทย์วิถีใหม่ (New Normal Medical care) หมายถึง แนวทางการให้บริการของ
สถานพยาบาลที่มีความปลอดภัยทั้งผู้ให้และผู้รับบริการ ไม่แออัด สามารถรองรับผู้ป่วยได้อย่างมีคุณภาพ
และเสมอภาค ทั้งในสภาวะปกติและเมื่อเกิดการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ ประกอบด้วยการด าเนินงาน 
2 ด้าน คือ  
  1. การให้บริการตามแนวปฏิบัติการแพทย์วิถีใหม่ (New Normal Medical Services) ตาม Key 
Step Assessment (Staff, Structure, System) 
  2. การบริหารความต่อเนื่องของการด าเนินการสถานพยาบาล (Business continuity 
management: BCM) โดยน าแผนด าเนินกิจการอย่างต่อเนื่อง ส าหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะ
วิกฤติจากโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ (Business Continuity Plan for EIDs in Healthcare Facilities) มาใช้
เป็นกระบวนการขับเคลื่อนภายในส าหรับเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ที่อาจส่งผลโดยตรง ต่อการ
ให้บริการด้านการแพทย์ในสถานพยาบาล 
 การบริหารความต่อเนื่องของการด าเนินการสถานพยาบาล (Business continuity 
management: BCM) หมายถึง กระบวนการบริหารงานหรือภารกิจบริการของสถานพยาบาลแบบองค์
รวม ซึ่งระบุภัยคุกคามและผลกระทบจากสภาวะวิกฤติของโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ เพ่ือวางแนวทางในการสร้าง
ขีดความสามารถให้องค์กรมีความยืดหยุ่นปรับตัวต่อเหตุการณ์ได้ 
 แผนด าเนินกิจการอย่างต่อเนื่องส าหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติจากโรคติดเชื้อ
อุบัติใหม่ในสถานพยาบาล (Business  Continuity Plan (BCP) for EIDs in Healthcare 
Facilities) หมายถึง เอกสารขั้นตอนการด าเนินงานที่ให้แนวทางแก่สถานพยาบาลในการตอบสนอง การ
ฟ้ืนฟูและการกลับมาด าเนินการ เพ่ือให้สามารถคงภารกิจของสถานพยาบาลต่อประชาชนได้ในระดับที่
ก าหนดไว้หลังเกิดวิกฤติจากโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ และมีการซ้อมแผน 
8. เกณฑ์การให้คะแนน  
ระดับคะแนน ระดับขั้นของความส าเร็จ 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 
1 √     
2 √ √    
3 √ √ √   
4 √ √ √ √  
5 √ √ √ √ √ 
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โดยท่ี 
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1 การจัดตั้งคณะท างาน จัดท าแผนด าเนินภารกิจต่อเนื่องในสภาวะวิกฤตจากโรคติดต่อ
อุบัติใหม่ 

2 วางแนวทางการจัดท าแผนด าเนินภารกิจต่อเนื่อง (Business  Continuity Plan : BCP) 
จากการถอดบทเรียนการด าเนินงานของโรงพยาบาล ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อ 
COVID-19 และรูปแบบการท างานวิถีใหม่ภายหลังการระบาด (New normal 
activities) 

3 วิเคราะห์กระบวนการปฏิบัติงานที่ส าคัญ ประเมินความเสี่ยงและวิเคราะห์ผลกระทบต่อ
การให้บริการ/ทรัพยากรของสถานพยาบาล  

4 ก าหนดแนวทางการจัดการความเสี่ยง ได้แก่ การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง การขจัด
แหล่งก าเนิดความเสี่ยง การเปลี่ยนแปลงโอกาสจะเกิด การเปลี่ยนแปลงผลกระทบที่จะ
เกิดตามมา การแบ่งปันความเสี่ยงกับหน่วยงานอื่น หรือการยอมรับความเสี่ยงไว้ ซึ่ง
หน่วยงานอาจพิจารณาความสามารถในการจัดการความเสี่ยงขององค์กร ต้นทุนการ
จัดการความเสี่ยง ทรัพยากรที่ต้องใช้ และความสามารถของผู้ที่รับโอนการจัดการ 
ความเสี่ยง 

5 ก าหนดแนวทางในการด าเนินการเพ่ือตอบสนองต่อเหตุการณ์ 
 
9. เงื่อนไข (ถ้ามี) 
10. เหตุผล ระบุเหตุผลความจ าเป็นที่ต้องวัดตัวชี้วัดนี้ :  เพ่ือให้รพ.มีศักยภาพในการให้บริการทาง
การแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพและมาตรฐานตามแนวทางการแพทย์วิถีใหม่ ในสถานการณ์การระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่อาจเกิดการระบาดระลอกใหม่ โดยมุ่งหวังให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
บริการที่มีคุณภาพด้วยความเสมอภาค ไม่แออัด ปลอดภัยทั้งผู้ให้และผู้รับบริการ 
 
11. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 
 

Baseline data หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 

โรงพยาบาลมีแผน BCP for EIDs ร้อยละ - - - 
หมายเหตุ – เป็นตัวชี้วัดใหม่ ปี 2564 

 
12. แนวทางการประเมินผล 
 

วิธีการประเมินผล หลักฐานประกอบการประเมิน ประเมินระดับ 
อ าเภอ ต าบล รพ.สต. 

รพ.มีแผน BCP for EIDs แผน BCP for EIDs √   
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รายละเอียดตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 

1. แผนงานตามยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
2. ตัวช้ีวัดที่ 10 : ความส าเร็จของการลดแออัด ลดรอคอย ลดป่วย ลดตาย 
 ตัวช้ีวัดที ่10.1 : ความส าเร็จของการดูแลผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI และ
ให้การรักษาตามมาตรฐานเวลาที่ก าหนด 
 ตัวช้ีวัดที ่10.2 : ความส าเร็จของการดูแลทารกแรกเกิด 
 ตัวช้ีวัดที ่10.3 : ความส าเร็จของการด าเนินงานมะเร็งล าไส้ 
 ตัวช้ีวัดที ่10.4 : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย ได้รับการบริบาลฟื้นสภาพระยะกลาง และติดตามครบ
ตามเกณฑ์ 
 ตัวช้ีวัดที ่10.5 : ความส าเร็จของการด าเนินงาน Smart Hospital 
3. เป้าหมาย :  
 1. อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI และให้การรักษาตาม
มาตรฐานเวลาที่ก าหนด 
  1.1 Diagnosis to needle < 30 นาที (> 60 %) 
  1.2 Onset to Needle < 6 ชั่วโมง (> 80%) 
 2. ความส าเร็จในการดูแลทารกแรกเกิด 
  2.1 ร้อยละการเกิด Hypothermia/Hyperthermia ขณะส่งต่อ  
     2.2 ร้อยละของทารกแรกเกิดที่ได้รับการตรวจคัดกรองการได้ยิน 100 %  
 3. ความส าเร็จในการด าเนินงานมะเร็งล าไส้ 
  3.1 ประชาชนอายุ 50-70 ปีได้รับการคัดกรองมะเร็งล าไส้ใหญ่และไส้ตรงด้วยวิธี FIT test 
100% 
             3.2 กรณีคัดกรอง Fit test ผล positive ได้รับการตรวจ Colonoscopy 100 % 
 4. ร้อยละของผู้ป่วย Stroke, Traumatic Brain Injury และ Spinal Cord Injury ที่รอดชีวิตและมี
คะแนน Barthel Index <15 หรือคะแนน Barthel Index > 15 with multiple impairments ได้รับ
การบริบาลฟ้ืนสภาพระยะกลาง และติดตามจนครบ 6 เดือน หรือจน Barthel Index = 20 ≥ ร้อยละ 65 
 
4. น้ าหนัก : 5 
5. ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นางพชรวรรณ คูสกุลรัตน์    โทร. 089-944-2510 
6. ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางศิริมา วิริยะ                    โทร. 083-456-3088 
         นางสาวเพราพนิต สอนสิทธิ์            โทร. 062-645-6541 
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รายละเอียดตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 

1. แผนงานตามยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
2. ตัวช้ีวัดที่ 10.1 : ความส าเร็จของการดูแลผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI และให้
การรักษาตามมาตรฐานเวลาที่ก าหนด 
  (1) Diagnosis to needle   
  (2) Onset to Needle 
3. เป้าหมาย : อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI และให้การรักษาตาม
มาตรฐานเวลาที่ก าหนด 
  (1) Diagnosis to needle < 30 นาที (> 60 %) 
  (2) Onset to Needle < 6 ชั่วโมง (> 80%) 
4. น้ าหนัก : 1 
5. ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นางพชรวรรณ คูสกุลรัตน์    โทร. 089-944-2510 
6. ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางศิริมา วิริยะ                    โทร. 083-456-3088 
         นางสาวเพราพนิต สอนสิทธิ์            โทร. 062-645-6541 
7. ค าอธิบาย :  
 ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI หมายถึง กล้ามเนื้อหัวใจที่ขาดเลือดมาเลี้ยง
จนเกิดการตายของกล้ามเนื้อ และมีคลื่นไฟฟ้าหัวใจผิดปกติชนิดเอสทียก (ST Elevated Myocardial 
Infarction) 
 Onset to Needle หมายถึง ระยะเวลาที่ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจเริ่มต้นมีอาการ จนถึงเริ่มให้
ยาละลายลิ่มเลือด (Fibrinolytic agent) 
 Diagnosis to Needle หมายถึง ระยะเวลาที่ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ ได้รับการวินิจฉัย STEMI 
(EKG diagnosis) จนได้รับยาละลายลิ่มเลือด (Fibrinolytic agent) 
 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ชนิด STEMI 

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

8. สูตรการค านวณ :  
 (1) Diagnosis to Needle 
ตัวช้ีวัด : Diagnosis to Needle (ค่าเฉลี่ยระยะเวลาที่ได้รับยา) 
รายการข้อมูล 1 ระยะเวลารวม (นาที) ที่ผู้ป่วย STEMI ได้รับการวินิจฉัย จนถึงได้รับยา SK 
รายการข้อมูล 2 จ านวนผู้ป่วย STEMI  ที่ได้รับยา SK 
สูตรค านวณ (A/B) x 100 
       (2) Onset  to Needle 
ตัวช้ีวัด : Onset  to Needle (ค่าเฉลี่ยระยะเวลาตั้งแต่เริ่มมีอาการจนได้รับยา) 
รายการข้อมูล 1 ระยะเวลารวม (นาที) ที่ผู้ป่วย STEMI เริ่มมีอาการ จนถึงได้รับยา SK 
รายการข้อมูล 2 จ านวนผู้ป่วย STEMI  ที่ได้รับยา SK 
สูตรค านวณ (A/B) x 100 
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วิธีการจัดเก็บข้อมูล เมื่อมีผู้ป่วย STEMI และวิเคราะห์ข้อมูล โดย ส านักนโยบายและแผน โดยใช้ข้อมูล 43 
แฟ้ม และข้อมูลจาก Thai ACS Registry,รายงาน Service Plan 

แหล่งข้อมูล ข้อมูลจาก Thai ACS Registry,รายงาน Service Plan 
 
9. เกณฑ์การให้คะแนน :  โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
 

ตัวช้ีวัด หน่วย
วัด 

น้ าหนัก เกณฑ์การให้คะแนน 
1 2 3 4 5 

(1) Diagnosis to Needle (ค่าเฉลี่ย
ระยะเวลาที่ได้รับยา) < 30 นาที (> 60 %) 

ร้อยละ 0.5 40 50 60 70 80 

(2) Onset to Needle (ค่าเฉลี่ยระยะเวลา
ตั้งแต่เริ่มมีอาการจนได้รับยา) 
 < 6 ชั่วโมง (> 80%) 

ร้อยละ 0.5 60 70 80 90 100 

ระยะเวลาประเมินผล : ข้อมูล ณ 31 กรกฎาคม 2564 
 
10. เงื่อนไข (ถ้ามี) 
11. เหตุผล : ระบุเหตุผลความจ าเป็นที่ต้องวัดตัวชี้วัดนี้ 
 
12. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :   

 
13. แนวทางการประเมินผล : 
 

ตัวช้ีวัด วิธีประเมินผล หลักฐาน
ประกอบการ

ประเมิน 

ประเมินระดับ 
อ าเภอ ต าบล รพ.

สต. 
1. Diagnosis to Needle 
(ค่าเฉลี่ยระยะเวลาที่ได้รับยา) 

รายงาน  
Service Plan 

แฟ้มประวัติผู้ป่วย    

2. Onset to Needle (ค่าเฉลี่ย
ระยะเวลาตั้งแต่เริ่มมีอาการจน
ได้รับยา) 

รายงาน  
Service Plan 

 

แฟ้มประวัติผู้ป่วย    

 

รายการ หน่วย
วัด 

ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 

Door to Needle (ค่าเฉลี่ยระยะเวลาตั้งแต่
วินิจฉัยจนได้รับยา) < 30 นาที (> 60 %) 

ร้อยละ 16.21 
(เกณฑ์เดิม) 

25.51 
(เกณฑ์เดิม) 

20.18 
(เกณฑ์เดิม) 

Onset  to Needle (ค่าเฉลี่ยระยะเวลาตั้งแต่
เริ่มมีอาการจนได้รับยา) < 6 ชั่วโมง (> 80%) 

ร้อยละ 85.58 88.77 82.79% 
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รายละเอียดตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 

1. แผนงานตามยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
2. ตัวช้ีวัดที่ 10.2 : ความส าเร็จของการดูแลทารกแรกเกิด 
  (1) ร้อยละการเกิด Hypothermia/Hyperthermia ขณะส่งต่อ 
  (2) ร้อยละของทารกแรกเกิดที่ได้รับการตรวจคัดกรองการได้ยิน 
3. เป้าหมาย : ความส าเร็จของการดูแลทารกแรกเกิด 
  (1) ร้อยละการเกิด Hypothermia/Hyperthermia ขณะส่งต่อ 
  (2) ร้อยละของทารกแรกเกิดที่ได้รับการตรวจคัดกรองการได้ยิน 100 % 
4. น้ าหนัก : 1 
5. ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นางพชรวรรณ คูสกุลรัตน์    โทร. 089-944-2510 
6. ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางศิริมา วิริยะ                    โทร. 083-456-3088 
         นางสาวเพราพนิต สอนสิทธิ์            โทร. 062-645-6541 
7. ค าอธิบาย :  
 ทารกแรกเกิด หมายถึง ทารกท่ีคลอดออกมา น้ าหนัก ≥ 500 กรัม มีชีวิตจนถึง 28 วัน ใน
โรงพยาบาลสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.) 
 ภาวะตัวเย็นในทารกแรกเกิด หรือ ภาวะอุณหภูมิกายต่ า (Hypothermia) หมายถึง อุณหภูมิทาง
ทวารหนัก หรือ ทางรักแร้ ต่ ากว่า 36.5 โดยวัดอย่างถูกวิธี ภาวะอุณหภูมิร่างกายต่ าในทารกแรกเกิด เป็น
ภาวะแทรกซ้อน ที่พบได้บ่อยในทารกแรกเกิด ถือเป็นภาวะวิกฤติอย่างหนึ่งที่จะต้องตระหนักและเฝ้าระวัง
อย่างใกล้ชิด และไม่ได้รับการดูแลรักษาจะท าให้ทารกมีโอกาสเสี่ยงทีจ่ะเกิดภาวะแทรกซ้อนหรือปัญหาต่าง ๆ 
ตามมาได้ 
 ภาวะอุณหภูมิกายสูงในทารกแรกเกิด (Hyperthermia) หมายถึง อุณหภูมิทวารหนักเกิน 37.5 
องศาเซลเซียส 
 การตรวจคัดกรองการได้ยินในทารกแรกเกิด หมายถึง การตรวจคัดกรองทารกแรกเกิดทุกราย โดย
ใช้แบบคัดกรองกลุ่มเสี่ยงภาวะสูญเสียการได้ยินในทารกแรกเกิด (Check list high risk group)  ด้วยวิธี
Verbal screening เมื่อพบว่าทารกแรกเกิดมีปัจจัยเสี่ยง มีการส่งต่อเพ่ือคัดกรองการได้ยินโดยใช้เครื่องมือ
ที่เรียกว่า Otoacoustic emissions(OAE) เพ่ือรับการวินิจฉัย และฟ้ืนฟูการได้ยินต่อไป 
  ปัจจัยเสี่ยงของการสูญเสียการได้ยินในทารกแรกเกิด (อ้างอิงจาก JCIH 2019) 
  1. มีประวัติครอบครัวที่มีความบกพร่องทางการได้ยินตั้งแต่ก าเนิดหรือเป็นตอนเด็ก 
  2. ทารกป่วยเข้าหอผู้ป่วยวิกฤต มากกว่า 5 วัน 
  3. มีภาวะตัวเหลืองที่ต้องได้รับการถ่ายเลือด 
  4. ได้รับยาฆ่าเชื้อกลุ่ม Aminoglycosides เช่น gentamycin,tobramycin, amikacin มากกว่า 5 วัน 
  5. มีภาวะขาดออกซิเจน หรือสมองขาดเลือดจากภาวะขาดออกซิเจน 
  6. ได้รับการใช้เครื่องหัวใจ – ปอดเทียม 
  7. มารดามีการติดเชื้อในขณะตั้งครรภ์ เช่น เริม, หัดเยอรมัน, ซิฟิลิส, toxoplasmosis, 
cytomegalovirus หรือมารดาติดเชื้อ Zika 
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  8. ลักษณะความผิดปกติตั้งแต่ก าเนิด ดังนี้ 
       8.1 ความผิดปกติของกะโหลกและใบหน้า เช่น ใบหูเล็ก ใบหูผิดรูป ไม่มีใบหูหรือรูหู  
ปากแหว่ง เพดานโหว่ เป็นต้น 
       8.2 ศีรษะเล็กผิดปกติหรือใหญ่จากมีภาวะน้ าคั่งในโพรงสมอง 
       8.3 มีความผิดปกติของกะโหลกส่วนหู 
  9. กลุ่มอาการทางพันธุกรรมที่มีปัญหาการได้ยิน เช่น CHARGE syndrome, Pendred 
syndrome, Alposr syndrome เป็นต้น 
  10. เยื่อหุ้มสมองหรือสมองอักเสบ ที่มีผลเพาะเชื้อขึ้น 
  11. เหตุการณ์ที่อาจเกี่ยวข้องกับการสูญเสียการได้ยิน เช่น บาดเจ็บที่ศีรษะจากการคลอด หรือ
การได้ยาเคมีบ าบัด  
  12. ผู้ปกครองสงสัยว่าเด็กมีปัญหาการได้ยิน 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ทารกแรกเกิดท่ีคลอดและมีชีวิตจนถึง 28 วัน 
 
8. สูตรการค านวณ :  
 1. ร้อยละการเกิด Hypothermia/Hyperthermia ขณะส่งต่อ 
ตัวช้ีวัด : ร้อยละการเกิด Hypothermia/Hyperthermia ขณะส่งต่อ 
รายการข้อมูล 1 จ านวนทารกแรกเกิดมีชีพที่มีภาวะ Hypothermia /Hyperthermia ขณะส่งต่อ 
รายการข้อมูล 2 จ านวนทารกแรกเกิดมีชีพที่ได้รับการส่งต่อ 
สูตรค านวณ (A/B) x 100 
 
 2. ร้อยละของทารกแรกเกิดที่ได้รับการตรวจคัดกรองการได้ยิน 
ตัวช้ีวัด : ร้อยละของทารกแรกเกิดที่ได้รับการตรวจคัดกรองการได้ยิน 
รายการข้อมูล 1 จ านวนทารกแรกเกิดมีชีพที่ได้รับการตรวจคัดกรองการได้ยิน 
รายการข้อมูล 2 จ านวนทารกแรกเกิดมีชีพ 
สูตรค านวณ (A/B) x 100 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล  1. โรงพยาบาลจัดเก็บข้อมูลตามระบบปกติของโรงพยาบาล 
      2. จัดเก็บรวบรวมข้อมูลโดยทีม Service plan สาขาทารกแรกเกิด 
 
9. เกณฑ์การให้คะแนน :  โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ตัวช้ีวัด หน่วยวัด น้ าหนัก เกณฑ์การให้คะแนน 
1 2 3 4 5 

(1) ร้อยละการเกิด 
Hypothermia/Hyperthermia ขณะส่ง
ต่อ (น้อยกว่า 15 %) 

ร้อยละ 0.5 25 20 15 10 5 

(2) ร้อยละของทารกแรกเกิดที่ได้รับการ
ตรวจคัดกรองการได้ยิน (100 %) 

ร้อยละ 0.5 60 70 80 90 100 

 
ระยะเวลาประเมินผล : ข้อมูล ณ 31 กรกฎาคม 2564 
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10. เงื่อนไข (ถ้ามี) 
11. เหตุผล : ระบุเหตุผลความจ าเป็นที่ต้องวัดตัวชี้วัดนี้ 
12. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :   

 
13. แนวทางการประเมินผล : 
 

ตัวช้ีวัด วิธีประเมินผล หลักฐาน
ประกอบการ

ประเมิน 

ประเมินระดับ 
อ าเภอ ต าบล รพ.

สต. 
ร้อยละการเกิด 
Hypothermia/Hyperthermia 
ขณะส่งต่อ 

รายงาน Service 
Plan 

แบบประเมินการส่ง
ต่อผู้ป่วยทารกแรก

เกิด 

   

ร้อยละของทารกแรกเกิดที่ได้รับ
การตรวจคัดกรองการได้ยิน 

รายงาน Service 
Plan 

 

แบบคัดกรองกลุ่ม
เสี่ยงภาวะสูญเสีย
การได้ยินในทารก

แรกเกิด 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 

ร้อยละการเกิด Hypothermia/Hyperthermia  
ขณะส่งต่อ 

ร้อยละ ตัวชี้วัดใหม่ 

ร้อยละของทารกแรกเกิดที่ได้รับการตรวจคัดกรอง
การได้ยิน 

ร้อยละ ตัวชี้วัดใหม่ 
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รายละเอียดตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 

1. แผนงานตามยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
2. ตัวช้ีวัดที่ 10.3 : ความส าเร็จของการด าเนินงานมะเร็งล าไส้ 
 (1) ประชาชนอายุ 50-70 ปไีด้รับการคัดกรองมะเร็งล าไส้ใหญ่และไส้ตรงด้วยวิธี FIT test 
 (2) กรณีคัดกรอง Fit test ผล positive ได้รับการตรวจ Colonoscopy 
3. เป้าหมาย :  
  10.3.1 ประชาชนอายุ 50-70 ปีได้รับการคัดกรองมะเร็งล าไส้ใหญ่และไส้ตรงด้วยวิธี FIT test 
ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมาย 
  10.3.2 กรณีคัดกรอง Fit test ผล positive ได้รับการตรวจ Colonoscopy 100 % 
4. น้ าหนัก : 1 
5. ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นางพชรวรรณ คูสกุลรัตน์    โทร. 089-944-2510 
6. ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางศิริมา วิริยะ                    โทร. 083-456-3088 
         นางสาวเพราพนิต สอนสิทธิ์            โทร. 062-645-6541 
7. ค าอธิบาย :  
 ประชาชนอายุ 50-70 ปี หมายถึง ประชากรเพศชายและหญิง ที่มีอายุ 50-70ปี ณ วันรับบริการ 
(นับพ.ศ.เกิด) 
 วิธี FIT test (Fecal Immunochemical Test) เป็นการตรวจหาเลือดแฝงในอุจจาระโดยอาศัย
ปฏิกิริยาทางอิมมูโนที่จ าเพาะต่อฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงที่มีความจ าเพาะของคนเท่านั้น ผู้รับการตรวจ
ไม่จ าเป็นต้องควบคุมอาหารก่อนการตรวจ 
 การปฏิบัติหลังทราบผลการคัดกรอง 
  ผลลบ (Negative) ให้ค าแนะน าการดูแลตนเองและแนะน าให้ได้รับการตรวจคัดกรองทุก 2 ปี 
  ผลบวก(Positive) ส่งต่อไปโรงพยาบาลตามที่ก าหนดในจังหวัด เพื่อท าการส่องกล้องดูล าไส้ 
(Colonoscopy) และให้การวินิจฉัยโรค 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ประชากรเพศชายและหญิง ที่มีอายุ 50-70ปี 
 

ตารางกลุ่มเป้าหมายคัดกรองมะเร็งล าไส้ใหญ่และไส้ตรงด้วยวิธี FIT test 
 

ล าดับ อ าเภอ จ านวนเป้าหมายการตรวจคัดกรอง(คน) 
1 เมืองมหาสารคาม 2,900 
2 แกด า 628 
3 โกสุมพิสัย 2,691 
4 กันทรวิชัย 1,535 
5 เชียงยืน 1,411 
6 บรบือ 2,570 
7 นาเชือก 1,319 
8 พยัคฆภูมิพิสัย 1,997 
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ล าดับ อ าเภอ จ านวนเป้าหมายการตรวจคัดกรอง(คน) 
9 วาปีปทุม 2,697 

10 นาดูน 763 
11 ยางสีสุราช 717 
12 กุดรัง 773 
13 ชื่นชม 524 
14 รพ.สุทธาเวช 260 

รวม 20,785 
 
8. สูตรการค านวณ :  
 (1) ประชาชนอายุ 50-70 ปีได้รับการคัดกรองมะเร็งล าไส้ใหญ่และไส้ตรง ด้วยวิธี FIT test  
ตัวชี้วัด : ประชาชนอายุ 50-70 ปีได้รับการคัดกรองมะเร็งล าไส้ใหญ่และไส้ตรง ด้วยวิธี FIT test 100% 
รายการข้อมูล 1 จ านวนประชากร อายุ 50-70 ปีที่ได้รับการคัดกรองด้วยวิธี FIT test 
รายการข้อมูล 2 จ านวนประชากร อายุ 50-70 ปีที่ก าหนดเป็นเป้าหมาย 
สูตรค านวณ (A/B) x 100 
  
 (2) กรณีคัดกรอง Fit test ผล positive ได้รับการตรวจ Colonoscopy  
ตัวช้ีวัด : กรณีคัดกรอง Fit test ผล positive ได้รับการตรวจ Colonoscopy 100 % 
รายการข้อมูล 1 จ านวนประชากร อายุ 50-70 ปีที่ได้รับการตรวจ Colonoscopy 
รายการข้อมูล 2 จ านวนประชากร อายุ 50-70 ปีที่ผลตรวจ Fit test positive 
สูตรค านวณ (A/B) x 100 
 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล จัดเก็บข้อมูลในรูปแบบที่สามารถส่งรายงาน 43 แฟ้ม มาที่ HDC ได้ และรายงานผล
การด าเนินงานตามแนวทางของจังหวัด 
แหล่งข้อมูล สถานพยาบาลทุกระดับ (รพ.สต./รพช./รพท.)ในจังหวัด 
 
9. เกณฑ์การให้คะแนน : โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยวัด น้ าหนัก เกณฑ์การให้คะแนน 
1 2 3 4 5 

(1) จ านวนประชากร อายุ 50-70 ปี ที่
ได้รับการคัดกรองด้วยวิธี FIT test  
100 % 

ร้อยละ 0.5 60 70 80 90 100 

(2) กรณีคัดกรอง Fit test ผล positive 
ได้รับการตรวจ Colonoscopy 100 % 

ร้อยละ 0.5 60 70 80 90 100 

ระยะเวลาประเมินผล : ข้อมูล ณ 31 กรกฎาคม 2564 
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10. เงื่อนไข (ถ้ามี) 
11. เหตุผล : ระบุเหตุผลความจ าเป็นที่ต้องวัดตัวชี้วัดนี้ 
 
12. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :   

 
13. แนวทางการประเมินผล : 
 

ตัวช้ีวัด วิธีประเมินผล หลักฐานประกอบการ
ประเมิน 

ประเมินระดับ 
อ าเภอ ต าบล รพ.สต. 

จ านวนประชากร อายุ 50-70ปี 
ที่ได้รับการคัดกรองด้วยวิธี FIT 
test 

รายงาน HDC รายงานผลการ
ด าเนินงานคัดกรอง 

   

กรณีคัดกรอง Fit test ผล 
positive ได้รับการตรวจ 
Colonoscopy 

รายงาน HDC รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 

จ านวนประชากร อายุ 50-70 ปี ที่ได้รับการคัด
กรองด้วยวิธี FIT test 

ร้อยละ ตัวชี้วัด
ใหม่ 

  

กรณีคัดกรอง Fit test ผล positive ได้รับการ
ตรวจ Colonoscopy 

ร้อยละ ตัวชี้วัด
ใหม่ 
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รายละเอียดตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 

1. แผนงานตามยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
2. ตัวช้ีวัดที่ 10.4 : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย ได้รับการบริบาลฟ้ืนสภาพระยะกลาง และติดตามครบตาม
เกณฑ์ 
3. เป้าหมาย : ≥ ร้อยละ 65 
4. น้ าหนัก : 1  
5. ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นางพชรวรรณ คูสกุลรัตน์    โทร. 089-944-2510 
6. ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางศิริมา วิริยะ                    โทร. 083-456-3088 
         นางสาวเพราพนิต สอนสิทธิ์            โทร. 062-645-6541 
7. ค าอธิบาย :  
 การบริบาลฟื้นสภาพระยะกลาง (Intermediate care; IMC) หมายถึง การบริบาลฟื้นสภาพ
ผู้ป่วยระยะกลางที่มีอาการทางคลินิกผ่านพ้นภาวะวิกฤติและมีอาการคงท่ี แต่ยังคงมีความผิดปกติของ
ร่างกายบางส่วนอยู่และมีข้อจ ากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน จ าเป็นต้องได้รับบริการฟื้นฟู
สมรรถภาพทางการแพทย์โดยทีมสหวิชาชีพ (multidisciplinary approach) อย่างต่อเนื่องจนครบ 6 
เดือนตั้งแต่ในโรงพยาบาลจนถึงชุมชน เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะร่างกาย จิตใจ ในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน และ
ลดความพิการหรือภาวะทุพพลภาพ รวมทั้งกลับสู่สังคมได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยมีการให้บริการผู้ป่วย
ระยะกลางใน รพ.ทุกระดับ (A, S: เป็นโรงพยาบาลแม่ข่าย M, F: โรงพยาบาลลูกข่ายและให้บริการ 
intermediate bed/ward) 
 Intermediate ward คือ การให้บริการ Intensive IPD rehabilitation program หมายถึง ผู้ป่วย
ได้รับการฟ้ืนฟูอย่างน้อยวันละ 3 ชั่วโมง และอย่างน้อย 5 วันต่อสัปดาห์ หรือ อย่างน้อย 15 ชั่วโมง/
สัปดาห์ (ไม่รวมชั่วโมง nursing care) โดยมีรายละเอียดการให้บริการ Intermediate ward ตาม
ภาคผนวก 1  
 Intermediate bed คือ การให้บริการ Less Intensive IPD rehab program หมายถึง ผู้ป่วย
ได้รับการฟ้ืนฟูโดยเฉลี่ยอย่างน้อย วันละ 1 ชั่วโมงอย่างน้อย 3 ครั้งต่อสัปดาห์ (ไม่รวมชั่วโมง nursing 
care)  
 * หมายเหตุ ใน รพ.ที่ยังไม่มีความพร้อมในการท า Intermediate Ward พิจารณาเริ่มด าเนินการ 
Intermediate bed เป็นเบื้องต้น เพื่อให้มีระบบบริการฟ้ืนฟูต่อเนื่อง 
 ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ผู้ป่วย Stroke, Traumatic Brain Injury และ Spinal Cord Injury ที่
รอดชีวิตและมีคะแนน Barthel Index <15 หรือคะแนน Barthel Index > 15 with multiple 
impairments ทั้งรายใหม่หรือกลับเป็นซ้ าทั้งหมดที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลภายในจังหวัด 
 การติดตามได้ครบตามเกณฑ์ หมายถึง การติดตามผู้ป่วย Stroke, Traumatic Brain Injury และ 
Spinal Cord Injury ที่รอดชีวิตและมีคะแนน Barthel Index <15 หรือคะแนน Barthel Index > 15 
with multiple impairments ให้ได้รับการบริบาลฟื้นสภาพระยะกลางจนครบ 6 เดือน หรือจน Barthel 
Index = 20 
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8. สูตรการค านวณ :  
 
ตัวช้ีวัด : ร้อยละของผู้ป่วย Stroke, Traumatic Brain Injury และ Spinal Cord Injury ที่รอดชีวิตและมี
คะแนน Barthel Index <15 หรือคะแนน Barthel Index > 15 with multiple impairments ได้รับ
การบริบาลฟ้ืนสภาพระยะกลาง และติดตามจนครบ 6 เดือน หรือจน Barthel Index = 20 
รายการข้อมูล 1 A = ผู้ป่วย Stroke, Traumatic Brain Injury และ Spinal Cord Injury ภายใน

จังหวัดที่รอดชีวิตและมีคะแนน Barthel index <15 ได้รับการบริบาลฟ้ืนสภาพ
ระยะกลางและติดตามจนครบ 6 เดือน หรือจน Barthel index = 20 

รายการข้อมูล 2 B = ผู้ป่วย Stroke, Traumatic Brain Injury และ Spinal Cord Injury รายใหม่
หรือกลับเป็นซ้ าทั้งหมดที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลภายในจังหวัดรอดชีวิต 

สูตรค านวณ (A/B) x 100 
 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล จัดเก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบฟอร์ม Service Plan 
แหล่งข้อมูล  โรงพยาบาลระดับ S, M2, F1, F2 และ F3 ภายในจังหวัดที่เริ่มให้การรักษาและรับส่งต่อ
ผู้ป่วย 
 
9. เกณฑ์การให้คะแนน : โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
 

ตัวช้ีวัด หน่วย
วัด 

น้ าหนัก เกณฑ์การให้คะแนน 
1 2 3 4 5 

ร้อยละของผู้ป่วย Stroke, Traumatic Brain 
Injury และ Spinal Cord Injury ที่รอดชีวิต
และมีคะแนน Barthel Index < 15 หรือ
คะแนน Barthel Index > 15 with 
multiple impairments ได้รับการบริบาล
ฟ้ืนสภาพระยะกลาง และติดตามจนครบ 6 
เดือน หรือจน Barthel Index = 20 

ร้อยละ 1 45 55 65 75 85 

ระยะเวลาประเมินผล : ข้อมูล ณ 31 กรกฎาคม 2564 
 
10. เงื่อนไข (ถ้ามี) 
11. เหตุผล : ระบุเหตุผลความจ าเป็นที่ต้องวัดตัวชี้วัดนี้ 
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12. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :   

 
13. แนวทางการประเมินผล : 
 

ตัวช้ีวัด วิธีประเมินผล หลักฐาน
ประกอบการ

ประเมิน 

ประเมินระดับ 
อ าเภอ ต าบล รพ.

สต. 
ร้อยละของผู้ป่วย Stroke, Traumatic 
Brain Injury และ Spinal Cord Injury 
ที่รอดชีวิตและมีคะแนน Barthel 
Index <15 หรือคะแนน Barthel 
Index > 15 with multiple 
impairments ได้รับการบริบาลฟื้น
สภาพระยะกลาง และติดตามจนครบ 6 
เดือน หรือจน Barthel Index = 20 

รายงาน 
Service Plan 

รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 

ร้อยละของผู้ป่วย Stroke, Traumatic Brain 
Injury และ Spinal Cord Injury ที่รอดชีวิตและ
มีคะแนน Barthel Index <15 หรือคะแนน 
Barthel Index > 15 with multiple 
impairments ได้รับการบริบาลฟื้นสภาพระยะ
กลาง และติดตามจนครบ 6 เดือน หรือจน 
Barthel Index = 20 

ร้อยละ ตัวชี้วัดใหม่ 
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รายละเอียดตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 
1. แผนงานตามยุทธศาสตร์ที่ 4 : ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 
2. ตัวช้ีวัดที ่10.5 : ความส าเร็จของการด าเนินงาน Smart Hospital 
3. เป้าหมาย : โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง จังหวัดมหาสารคาม 
4. น้ าหนัก : 1 
5. ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นายสงัด เชื้อลิ้นฟ้า   โทร. 083-417-0860 
6. ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายเดชาชิต แก้วม่วง    โทร. 064-828-2939 
7. ค าอธิบาย :  
 1. Smart Hospital หมายถึง โรงพยาบาลภาครัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่มีการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือสนับสนุนการจัดบริการภายในโรงพยาบาล ลดขั้นตอนการปฏิบัติ และเพ่ือความ
สะดวกรวดเร็วในการรับบริการที่มีคุณภาพดี มีความปลอดภัย และทันสมัยอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 
  1) Smart Place/Infrastructure 
   โรงพยาบาลมีการด าเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ผ่านเกณฑ์การด าเนินงาน 
GREEN&CLEAN Hospital ของกรมอนามัย และจัดตกแต่งสถานที่ให้สวยงาม ดูมีความทันสมัย (Digital 
Look) ช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการ  
  2) Smart Tools  
   โรงพยาบาลมีการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ และการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ ให้มีความถูกต้องแม่นย า สะดวกรวดเร็ว ลดความเสี่ยงความผิดพลาดต่างๆ ลดระยะเวลา 
เพ่ิมความปลอดภัย และเพ่ิมความพึงพอใจของผู้รับบริการ อาทิ เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์
อัตโนมัติ ระบบบริหารจัดการคิว รูปแบบดิจิทัล รูปแบบออนไลน์ 
  3) Smart Services  
   โรงพยาบาลมีการบริหารจัดการกระบวนงานที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการพัฒนาองค์กร
ตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย และ พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐ
ผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 เช่น การยกเลิกการเรียกรับส าเนาบัตรประชาชนและเอกสารอื่นที่ออกโดย
ราชการจากผู้รับบริการ การจัดเก็บข้อมูลเวชระเบียนผู้ป่วยด้วยรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (EMR : Electronic 
Medical Records) การใช้ใบสั่งยาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ การลดระยะเวลารอคอยรับบริการ การมี
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บริการนัดหมายแบบเหลื่อมเวลา หรือมีการจัดกลุ่มผู้รับบริการ ได้รับบริการตรงเวลาหรือแตกต่างเล็กน้อย
อย่างเหมาะสม เป็นต้น 
  4) Smart Outcome 
   โรงพยาบาลมีการบริหารจัดระบบงานให้มีความเชื่อมโยงกันได้อย่างอัตโนมัติ โดยน าระบบ 
ERP (Enterprise Resource Planning) มาใช้ โดยเฉพาะระบบหลักของโรงพยาบาล (Core Business 
Process) เพ่ือให้มีระบบสารสนเทศที่ตอบสนองต่อการบริหารจัดการได้อย่างรวดเร็ว ป้องกันความเสี่ยง
ด้านการเงินการบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง ป้องกันปัญหาการขาดแคลนและความไม่สมดุลด้านทรัพยากร
บุคคล ทรัพยากรในระบบบริการ มีการบริหารจัดการ Unit Cost ให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม และเพ่ือเพ่ิม
คุณภาพระบบบริการ จัดการระยะเวลารอคอยได้อย่างเหมาะสม  
  5) Smart Hospital 
   โรงพยาบาลมีประสิทธิภาพในการจัดการ มี Unit Cost ในเกณฑ์ที่เหมาะสมสามารถ
เปรียบเทียบ (Benchmarking) กับหน่วยงานอื่นได้  มีการจัดการและป้องกันความเสี่ยง (Proactive Risk 
Management) ที่ดีในทุกมิติ เพ่ือให้การบริการมีคุณภาพดีในทุกมิติ และมีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และ
อนุรักษ์พลังงาน อย่างยั่งยืน 
 เกณฑ์การประเมินหน่วยบริการที่เป็น Smart Hospital มีการด าเนินงาน ดังนี้  
  1) Smart Place 
   1.1 ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน โรงพยาบาล Green and Clean & Digital Look 
  2) Smart Tools (อย่างน้อย 2 ข้อ ไม่เรียงล าดับ) 
   2.1 Queue: มีหน้าจอแสดงล าดับคิว ในจุดที่เหมาะสม เพ่ือลดความแออัดบริเวณจุดบริการ 
และหน้าห้องตรวจ  
   2.2 Queue: มีช่องทางออนไลน์ หรือ ช่องทางแจ้งเตือนคิวรับบริการ อย่างน้อย 1 จุด เช่น 
คิวพบแพทย์ 
   2.3 Devices: มีการเชื่อมข้อมูลของเครื่องมือแพทย์ (Vital Sign) อย่างน้อย 1 อุปกรณ์ เข้าสู่ 
HIS อัตโนมัติ 
  3) Smart Services (อย่างน้อย 4 ข้อ ไม่เรียงล าดับ) 
   3.1 BPM : ยกเลิกการเรียกรับส าเนาบัตรประชาชนและเอกสารอื่นที่ออกโดยราชการ จาก
ผู้รับบริการ 
   3.2 BPM : มีการจัดเก็บข้อมูลเวชระเบียนผู้ป่วยด้วยรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (EMR : 
Electronic Medical Records)  
 
   3.3 BPM : มีการใช้ใบสั่งยาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (OPD ทุกห้องตรวจ)  
   3.4 BPM : มีข้อมลูระยะเวลารอคอยรับบริการ อย่างน้อย 1 จุด บริการ OPD  
    3.5 BPM : มีบริการนัดหมายแบบเหลื่อมเวลา หรือมีการจัดกลุ่มผู้รับบริการ ได้รับบริการ
ตรงเวลาหรือแตกต่างเล็กน้อยอย่างเหมาะสม 
 
 
 
 



103 
 

คู่มือประเมินผลการปฏิบัตริาชการระดับอ าเภอ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 
 
 

 
 

เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 

2563 2564 2565 2566 
1) หน่วยบริการมีผลการด าเนินงานSmart 
Place Smart Tools และ Smart Services 

ร้อยละ 
100 

- - - 

2) หน่วยบริการมีผลการด าเนินงานในระดับ 
Smart Outcome 

- ร้อยละ 20 ร้อยละ 40 ร้อยละ 60 

 
8. สูตรการค านวณ : - 
9. เกณฑ์การให้คะแนน : 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๑ ผ่านเกณฑ์ Smart Hospital 9 รายการจาก 12 รายการ 
๒ ผ่านเกณฑ์ Smart Hospital 10 รายการจาก 12 รายการ 
๓ ผ่านเกณฑ์ Smart Hospital 11 รายการจาก 12 รายการ 
๔ ผ่านเกณฑ์ Smart Hospital 12 รายการจาก 12 รายการ 
๕ ระยะเวลารอคอยผู้ป่วยนอก ลดลงร้อยละ 10 ของปีงบประมาณ 2563 (การให้

คะแนน ลดลง >= ร้อยละ 10 ได้ 1 คะแนน < ร้อยละ 10 ลดลงตามสัดส่วน) 
 
โดยท่ี : โรงพยาบาลที่เป็น Smart Hospital ต้องผ่านเกณฑ์ 9 ข้อ  12 คะแนน ดังนี้  

เกณฑ์ Smart Hospital คะแนน 
1 ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน โรงพยาบาล Green and Clean & Digital Look 2 
  a.โรงพยาบาลผ่าน Green and Clean ระดับมาตรฐานกรมอนามัย  
  b.โรงพยาบาล Digital Look  ต้องผ่านเกณฑ์ Smart Hospital ข้อ 2 , ข้อ 3 , ข้อ 

4 ,  ข้อ 6 , ข้อ 7  
 

2 Queue : มีหน้าจอแสดงล าดับคิว ในจุดที่เหมาะสม เพ่ือลดความแออัดบริเวณจุดบริการ
และหน้าห้องตรวจ 

2 

 
 

a.มีจอแสดงล าดับคิวรับบริการ เพ่ือลดแออัดบริเวณจุดบริการ เช่น หน้าห้องจ่ายยา       
หน้าห้องเวชระเบียน  

 

  b.มีจอแสดงล าดับคิวรับบริการในหน้าห้องตรวจอย่างน้อย 1 จุดบริการ  

Smart Place  
ผ่าน 1 ข้อ 

Smart Tools 
ผ่าน 2 ข้อ ใน 
3 ข้อ 

Smart 
Service  
ผ่าน 4 ข้อ ใน 
5 ข้อ 

• รพ. ระดับ S  80% 
• รพ. ระดับ F1, F2, F3  50% 
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เกณฑ์ Smart Hospital คะแนน 
3 Queue: มีช่องทางออนไลน์ หรือ ช่องทางแจ้งเตือนคิวรับบริการ อย่างน้อย 1 จุด เช่น คิว

พบแพทย์ 
2 

 
 

a.มีระบบคิวรับบริการแบบดิจิตอล อย่างน้อย 1 จุดบริการ เช่นคิวจุดรอตรวจ/พบ
แพทย์ 

 

 
 

b.มีระบบแจ้งเตือนคิวรับบริการผ่านช่องทางออนไลน์ หรือช่องทางอ่ืน เช่น Line App 
, Mobile App ,SMS และสามารถใช้งานได้จริงโดยมีการให้บริการประชาชนอย่าง
น้อย 3 เดือน 

 

4 Devices: มีการเชื่อมข้อมูลของเครื่องมือแพทย์ (Vital Sign) อย่างน้อย 1 อุปกรณ์เข้า สู่  
HIS อัตโนมัติ 

1 

 
 

a.มีการเชื่อมข้อมูลของเครื่องมือแพทย์อย่างน้อย 1 อุปกรณ์ เช่น เครื่อง Vital Sign , 
เครื่องชั่งน้ าหนักส่วนสูง  

 

5 BPM : ยกเลิกการเรียกรับส าเนาบัตรประชาชนและเอกสารอ่ืนที่ออกโดยราชการจาก
ผู้รับบริการ อย่างน้อย 1 จุดบริการ 

1 

 
 

a.มีการใช้ระบบ Smart Health ID ในการให้บริการผู้ป่วยนอก สามารถใช้บัตร
ประชาชนเพื่อยืนยันตัวตนในการเข้ารับบริการ 

 

6 BPM : มีการจัดเก็บข้อมูลเวชระเบียนผู้ป่วยด้วยรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (EMR : Electronic 
Medical Records)และการใช้งาน เวชระเบียนผู้ป่วยด้วยรปูแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน HIS 
Gateway 

1 

 
 

a.มีการบันทึกข้อมูลเวชระเบียนผู้ป่วยนอกในการตรวจรักษาท่ีครบถ้วน และมีใช้งาน 
ข้อมูลเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน HIS Gateway  เขตสุขภาพที่ 7 เพ่ือรองรับ
นโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ 

 

7 HIS Gateway:  1 
  a.มีการติดตั้งและใช้งาน HIS Gateway ทุกหน่วยบริการ  
8 BPM : มีข้อมูลระยะเวลารอคอยรับบริการ 1 
  a. มีข้อมูลระยะเวลารับบริการแต่ละคลินิกผู้ป่วยนอกทุกคลินิก   
9 BPM : มีและใช้ระบบการนัดหมายแบบออนไลน์ 1 
  a.มีระบบนัดคิวออนไลน์ ที่สามารถนัดผู้ป่วยแบบเหลื่อมเวลาในการเข้ารับบริการ  
                                       คะแนนที่ได้ 12 
 
10. เงื่อนไข (ถ้ามี) 
11. เหตุผล : กระทรวงสาธารณสุขได้เริ่มด าเนินนโยบาย Digital Transformation ภายใต้ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence ) ในแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) เพ่ือปรับเปลี่ยนกระบวนการปฏิบัติงาน โดยน าเทคโนโลยีด้านดิจิทัล มา
ประยุกต์ใช้ร่วมกับระบบสารสนเทศเดิม แบบไร้รอยต่อ ลดเวลารอคอย  ลดความซ้ าซ้อน สารสนเทศ
สุขภาพมีคุณภาพ รวดเร็วและปลอดภัย ในปี 2563 มุ่งเน้นให้มีการพัฒนาแนวทางการด าเนินงานทั้งใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยก าหนดเป็นระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน Digital Transformation 
เพ่ือก้าวสู่การเป็น Smart Hospital 
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 ในปีงบประมาณ 2564 กระทรวงสาธารณสุขได้ด าเนินนโยบาย Smart Hospital ต่อเนื่องโดย
ก าหนด นโยบายเร่งรัดของผู้บริหาร กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2564 ในเรื่อง ลดแออัด ลดรอ
คอยในโรงพยาบาล แผนงานที่ 12 การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ โครงการ Smart 
Hospital 
 
12. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :   

 
ระยะเวลารอคอยผู้ป่วยนอก ปีงบประมาณ 2563  
 
ล าดับ โรงพยาบาล ระยะเวลารอคอย(นาท)ี 

1/10/62 – 31/5/63 
1 โรงพยาบาลมหาสารคาม (S) 185 
2 โรงพยาบาลแกด า (F2) 90 
3 โรงพยาบาลโกสุมพิสัย (F1) 141 
4 โรงพยาบาลกันทรวิชัย (F2) 115 
5 โรงพยาบาลเชียงยืน (F2) 117 
6 โรงพยาบาลบรบือ (M2) 136 
7 โรงพยาบาลนาเชือก (F2) 134 
8 โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย (M2) 124 
9 โรงพยาบาลวาปีปทุม (M2) 115 

10 โรงพยาบาลนาดูน (F2) 81 
11 โรงพยาบาลยางสีสุราช (F2) 140 
12 โรงพยาบาลกุดรัง (F3) 124 
13 โรงพยาบาลชื่นชม (F3) 95 

 
หมายเหตุ ข้อมูลระยะเวลารอคอย ปีงบประมาณ 2563 สามารถเปลี่ยนแปลงได้หากเกณฑ์การคิด
ระยะเวลารอคอยปรับเปลี่ยนไปตามความเหมาะสม โดยทุก รพ. ใช้เกณฑ์เดียวกัน   
 

 รายการ หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2562 

การด าเนินการ Digital Transformation 
- มีระบบ Queue Service 
- ใช้ใบสั่งยา อิเล็กทรอนิกส์ 
- มีการจัดเก็บข้อมูลเวชระเบียนผู้ป่วยด้วย
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (EMR : Electronic 
Medical Records) 
- มีการเชื่อมต่อ HIS Gateway 

 
แห่ง 

 
N/A 
N/A 
N/A 

 
 

N/A 

 
N/A 
N/A 
N/A 

 
 

N/A 

 
13 
13 
13 

 
 

13 
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13. แนวทางการประเมินผล 
 

วิธีการประเมินผล หลักฐานประกอบการประเมิน ประเมินระดับ 
อ าเภอ ต าบล รพ.สต. 

ความส าเร็จการด าเนินงาน  
Smart Hospital 

- รายงานผลการประเมินตัวเอง  
ไตรมาสละ 1 ครั้งผ่าน Google From 
- ประเมิลผลที่หน่วยบริการ ตามผลการ
ด าเนินงานตามเกณฑ์ Smart Hospital 
12 คะแนน 
- รายงานการส่งข้อมูลผ่าน HIS 
Gateway 
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รายละเอียดตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 

1. แผนงานตามยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
2. ตัวช้ีวัดที ่11 : ความส าเร็จของการด าเนินงานระบบสุขภาพปฐมภูมิ 
 ตัวช้ีวัดที ่11.1 : ความส าเร็จของการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ
ตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 
 ตัวช้ีวัดที ่11.2 : ความส าเร็จของการด าเนินงานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วย
บริการปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวหรือแพทย์ที่ผ่านการอบรมและคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐม
ภูมิตามนโยบาย ประชาชนคนไทย มีหมอประจ าตัว 3 คน 
3. เป้าหมาย : ระดับ 5 
4. น้ าหนัก : 4 
5. ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นางสุมาลี  ใหม่คามิ             โทร. 086-864-4164  
6. ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวอรกัญญา  สิงห์ค า    โทร. 0๘8-568-1038 
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รายละเอียดตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 

1. แผนงานตามยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
2. ตัวช้ีวัดที ่11.1 : ความส าเร็จของการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ
ตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562  
3. เป้าหมาย : ระดับ 5 
4. น้ าหนัก : 2 
5. ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นางสุมาลี ใหม่คามิ โทร. 086-864-4164  
6. ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวอรกัญญา สิงห์ค า โทร. 0๘8-568-1038 
 
7. ค าอธิบาย :   
 หน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU) หมายถึง หน่วยบริการที่ได้ขึ้นทะเบียนเพ่ือให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ
พระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 
 เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ (NPCU) หมายถึง หน่วยบริการที่รวมตัวกันและขึ้นทะเบียนเป็น
เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ เพ่ือให้บริการสุขภาพปฐมภูมิพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 
เพ่ือให้การดูประชาชนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบร่วมกันตามหลักเวชศาสตร์ครอบครัว โดยมีแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัว และคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ รวมทั้งสร้างเสริมให้ประชาชนมีศักยภาพและมีความรู้ใน
การจัดการสุขภาพของตนเอง 
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) หมายถึง หน่วยบริการระดับปฐมภูมิให้บริการด่านหน้า
และมีมาตรฐาน รพ.สต. ติดดาวเป็นเครื่องมือควบคุมคุณภาพ รพ.สต. ที่จะข้ึนทะเบียนเป็นหน่วยบริการ
ปฐมภูมิ (PCU) จะต้องมีประชากร 8,000-12,000 คน ถ้าประชาชนไม่ถึงเกณฑ์ อาจรวมกันหลาย รพ.สต. 
เพ่ือขึ้นทะเบียนเป็นเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ (NPCU) ทั้งนี้ รพ.สต. ทุกแห่งจะขึ้นทะเบียนได้จะต้อง
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน รพ.สต. ติดดาว  
 ขอบเขตบริการสุขภาพปฐมภูมิ 
  (1) การดูแลสุขภาพในลักษณะองค์รวม ตั้งแต่แรก ต่อเนื่อง และผสมผสาน 
  (2) การบริการด้านข้อมูลสุขภาพและการให้ค าปรึกษาแก่ประชาชน 
  (3) การบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขในระดับบุคคลและครอบครัว โดยการให้บริการการ
ส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมโรค การป้องกันโรค การตรวจวินิจฉัยโรค การรักษาพยาบาลและการฟ้ืนฟูสุขภาพ 
เชิงรับและเชิงรุกในพ้ืนที่ 
  (4) การส่งเสริมให้ประชาชนมีศักยภาพและมีความรู้ในการจัดการสุขภาพของตนเองและ
ครอบครัว 
  (5) การส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีเครือข่ายในการส่งเสริม
สุขภาพ รวมทั้งการป้องกันและควบคุมโรคในระดับชุมชน 
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 หน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ต้องผ่านเกณฑ์ 3S ประกอบด้วย 
  Staff  - แพทยเ์วชศาสตร์ครอบครัว 1 คน รับผิดชอบประชากรเต็มเวลา โดยควรมีเวลา
ปฏิบัติงานในพ้ืนที่เพ่ือให้บริการสุขภาพปฐมภูมิไม่น้อยกว่า 1 วัน/เดือน 
              - พยาบาลวิชาชีพ 2 คนเป็นอย่างน้อย 
              - นักวิชาการ/เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 2 คน เป็นอย่างน้อย  
  System  - มีพ้ืนที่รับผิดชอบดูแลประชาชน ประมาณ 8,000 คน - 12,000 คน ขึ้นกบับริบทของพ้ืนที่   
        - มีรูปแบบการจัดบริการด้วยหลักเวชศาสตร์ครอบครัว 
       - มีระบบให้ค าปรึกษาเพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงได้สะดวกโดยใช้เทคโนโลยี 
        - ระบบดูแลส่งต่อเชื่อมโยงกับโรงพยาบาลแม่ข่าย หรือหน่วยบริการที่มีศักยภาพสูงกว่า 
        - การจัดบริการส่งเสริมป้องกันควบคุมโรคในชุมชน 
        - ได้รับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลแม่ข่ายในการจัดบริการใช้ข้อมูลสถานะสุขภาพ 
กลุ่มวัย/รายครอบครัว/รายบุคคล 
  Structure   
   - มีอาคาร สถานที่ และสิ่งแวดล้อม ที่เอ้ืออ านวยต่อการให้บริการสุขภาพปฐมภูมิตามความ
เหมาะสมกับจ านวนผู้รับบริการ 
   - สถานที่ตั้งหน่วยบริการอยู่ในพื้นที่ท่ีสะดวกต่อการเข้ารับบริการสุขภาพปฐมภูมิของ
ผู้รับบริการในเขตพ้ืนที่ของหน่วยบริการนั้น  
 ความส าเร็จของการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิตาม
พระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 หมายถึง อ าเภอสามารถพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิ
ตามเกณฑ์ 3S เพ่ือขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิตาม
พระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 ได้ตามเกณฑ์ 
 ความส าเร็จด้านกระบวน หมายถึง ความส าเร็จของกระบวนการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิที่
ส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ ในการดูแลกลุ่มเป้าหมายที่ส าคัญ ผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 ความส าเร็จด้านผลลัพธ์การด าเนินงานตามหลักเวชศาสตร์ครอบครัว หมายถึง การเพ่ิมอัตราการ
เข้าถึงบริการในหน่วยบริการปฐมภูมิทุกแห่งเพ่ือลดความแออัดในโรงพยาบาลแม่ข่าย และลดป่วย ลด
ภาวะแทรกซ้อน ผลลัพธ์ในการดูแลกลุ่มเป้าหมายที่ส าคัญ ผ่านตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  
 
8. สูตรการค านวณ : คะแนนด้านกระบวนการ + คะแนนด้านผลลัพธ์ 
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9. เกณฑ์การให้คะแนน :  
 1. ด้านกระบวนการ : ความส าเร็จของการด าเนินงานตามหลักเวชศาสตร์ครอบครัว (น้ าหนัก 1) 
คิดคะแนนตามกิจกรรมที่ได้ด าเนินงานตามแนวทางการประเมินผลที่ก าหนดข้อละ 1 คะแนน 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) ซึ่งคะแนนแต่ละข้อเป็นอิสระต่อกัน 
 
หลักเกณฑ์การประเมินด้านกระบวนการ : 
 

ข้อ รายละเอียด/เกณฑ์การให้คะแนน 
1 

 
ด้าน Staff การจัดทีม 3 หมอ (1 คะแนน) 
 1.1 มีการจัดทีม 3 หมอ และมีค าสั่งมอบหมายหน้าที่ให้แก่ทีม 3 หมอ ครอบคลุมประชากร
ทุกคน (0.5 คะแนน) 
 1.2 มีค าสั่งมอบหมายแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวหรือแพทย์อื่น ๆ รับผิดชอบพื้นที่ในหน่วย
บริการปฐมภูมิ (0.5 คะแนน) 

2 
 
 

 
 
 
 
 
 

ด้าน Structure การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว (1 คะแนน) 
  2.1 มีค าสั่งทีมพ่ีเลี้ยง รพ.สต. ติดดาว ระดับอ าเภอ (0.2 คะแนน) 
  2.2 รพ.สต. การประเมินตนเองในโปรแกรม Gis health pcu ร้อยละ 100 (0.2 คะแนน) 
  2.3.อ าเภอรับรองผลในโปรแกรม Gis health pcu และส่งเอกสารรับรองโดยสาธารณสุข
อ าเภอ (0.2 คะแนน) 
 2.4 ร้อยละ รพ.สต. ผ่านเกณฑ์ 5 ดาว (0.4 คะแนน) 

คะแนน 1 2 3 4 5 
ร้อยละ 65 70 75 80 85  

3 
 
 

 

ด้าน System มีการจัดบริการตามหลักเวชศาสตร์ครอบครัว (1 คะแนน) 
 3.1 แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวหรือแพทย์อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ตามเกณฑ์ 1 : 8,000 - 
12,000 คน (0.5 คะแนน) 
 3.2 แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวหรือแพทย์อ่ืน ๆ ออกให้บริการตามหลักเวชศาสตร์ครอบครัว 
อย่างน้อย 1 ครั้ง/เดือน (0.5 คะแนน) 

4 
 
 

 
 

ร้อยละการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิตามพระราชบัญญัติ
ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 (1 คะแนน) 

คะแนน 1 2 3 4 5 
ร้อยละ 27 30 33 36 39 

 

5 อ าเภอมี Best practice เกี่ยวกับระบบบริการที่ดีที่เกิดจากการท างานของทีม 3 หมอ รูปแบบ
คลิปวีดีโอ อย่างน้อย 1 ผลงาน (1 คะแนน) 
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 2. ด้านผลลัพธ์ : ความส าเร็จด้านผลลัพธ์การด าเนินงานตามหลักเวชศาสตร์ครอบครัว (น้ าหนัก 1) 
 
 

ตัวช้ีวัด น้ าหนัก 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 
1. ร้อยละประชาชนมีชื่อหน่วยบริการปฐมภูมิและ
เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัวหรือแพทย์ที่ผ่านการอบรมและคณะผู้
ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ ที่ขึ้นทะเบียนตาม
พระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562   

 

     

 1.1 อ าเภอเมือง (รพท.) 
0.5 

30 40 50 60 70 
 1.2 อ าเภออ่ืน ๆ (รพช.) 20 30 40 50 60 
2. สัดส่วนการเข้าถึงบริการในหน่วยบริการปฐมภูมิ 
(OP VISIT) 

0.5 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 

 
10. เหตุผล :  
           10.1 เป็นตัวชี้วัด PA กระทรวงสาธารณสุข ปี 2564 
           ๑0.2 เพ่ือลดแออัดในโรงพยาบาล โดยมุ่งเน้นกระบวนการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให้มี
คุณภาพสอดคล้องกับปัญหาสุขภาพ ทุกกลุ่มวัย และปัญหาสาธารณสุขในระดับพ้ืนที่ 
            ๑0.3 เพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยการจัดระบบการเชื่อมโยงระบบบริการปฐมภูมจิาก
ครัวเรือนจนถึงระดับศูนย์เชี่ยวชาญ การดูแลต่อเนื่องที่บ้าน หรอืสถานพยาบาลใกล้บ้าน เมื่อพ้นภาวะวิกฤต 
ตลอดจนการจัดระบบดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข ส าหรับผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ผู้พิการที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิง โดย
การท างานเป็นทีมของ ทีม 3 หมอ   
 
11. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :   

 
 
 
 
 
 
 
 

 รายการ หน่วย
วัด 

ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 

ความส าเร็จของการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิ
และเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิตาม
พระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 

 3.69 4 4.2 
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12. แนวทางการประเมินผล  
      1. ด้านกระบวนการ 

ข้อ วิธีการประเมิน หลักฐานประกอบการประเมิน 
ประเมินระดับ 

อ าเภอ ต าบล รพ.
สต. 

1 ด้าน Staff  
การจัดทีม 3 หมอ      
 

1. มีการจัดทีม 3 หมอ ระดับอ าเภอ ต าบล 
และชุมชน และ มีค าสั่งมอบหมายหน้าที่
ให้แก่ทีม 3 หมอ ครอบคลุมประชากรทุกคน 
2 มีค าสั่งมอบหมายแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัวหรือแพทย์อ่ืน ๆ รับผิดชอบพื้นท่ี
ในหน่วยบริการปฐมภูมิ  

√ 
 
√ 

  

2 ด้าน Structure  
การพัฒนาคุณภาพ 
รพ.สต. ติดดาว 
 

1. มีค าสั่งทีมพ่ีเลี้ยง รพ.สต. ติดดาว ระดับ
อ าเภอ  
2. รพ.สต.ประเมินตนเองใน โปรแกรม Gis 
health pcu ข้อมูลวันที่ 31 ก.ค. 2564 
3. หนังสือเอกสารรับรองโดยสาธารณสุข
อ าเภอ 
4. ผลการประเมินคณะกรรมการระดับจังหวัด 

√ 
 

 
 
√ 
√ 

 
 
 

 
 
√ 

3 ด้าน System 
มีการจัดบริการตามหลัก
เวชศาสตร์ครอบครัว  
 
 

1. มีสัดส่วนแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวหรือ
แพทย์อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย ตามเกณฑ์
ตามเกณฑ์ 1 : 8,000-12,000 คน   
2. แผนการออกปฏิบัติงานตามหลักเวช
ศาสตร์ครอบครัว ของแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัวหรือแพทย์อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย  

√ 
 
 
√ 
 

 
 
 
√ 
 

 
 
 
√ 

4 การจัดตั้งหน่วยบริการ
ปฐมภูมิและเครือข่าย
หน่วยบริการปฐมภูมิตาม
พระราชบัญญัติระบบ
สุขภาพปฐมภูมิ  
พ.ศ. 2562 

ประกาศการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและ
เครือข่ายบริการปฐมภูมิตามพระราชบัญญัติ
ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562  
จาก ส านักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ 

√   

5 อ าเภอมี Best practice 
เกี่ยวกับระบบบริการที่ดีที่
เกิดจากการท างานของทีม 
3 หมอ  

สรุปผลการด าเนินงาน Best practice 
เกี่ยวกับระบบบริการที่ดีที่เกิดจากการ
ท างานของทีม 3 หมอ เป็นคลิปวีดีโอ ความ
ยาวไม่เกิน 5 นาที อย่างน้อย 1 ผลงาน 

√   
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 2. ด้านผลลัพธ์ 
 

ข้อ วิธีการประเมิน หลักฐานประกอบการประเมิน 
ประเมินระดับ 

อ าเภอ ต าบล รพ.
สต. 

1 ประชาชนมีชื่อหน่วย
บริการปฐมภูมิและ
เครือข่ายหน่วยบริการปฐม
ภูมิที่มีแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัวหรือแพทย์ที่ผ่าน
การอบรมและคณะผู้
ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ ที่
ขึ้นทะเบียนตาม
พระราชบัญญัติระบบ
สุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 
2562   

ข้อมูลการข้ึนทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิ
และเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิตาม
ประกาศของ ส านักสนับสนุนระบบบริการ
ปฐมภูมิปี งบประมาณ ๒๕๖๔ 

√ 
 

  

2 สัดส่วนการเข้าถึงบริการใน
หน่วยบริการปฐมภูมิ 
 (OP VISIT) 

ฐานข้อมูลการเข้าถึงบริการในหน่วยบริการ
ปฐมภูมิ ปี 2564 จาก HDC 
(31 กรกฎาคม 2564) 

√  √ 
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รายละเอียดตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 
1. แผนงานตามยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
2. ตัวชี้วัดที่ 11.2 : ความส าเร็จของการด าเนินงานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการ
ปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวหรือแพทย์ที่ผ่านการอบรมและคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิตาม
นโยบาย ประชาชนคนไทย มีหมอประจ าตัว 3 คน 
3. เป้าหมาย : ระดับ 5 
4. น้ าหนัก : 2 
5. ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นางสุมาลี ใหม่คามิ  โทร. 086-864-4164 
         นางพชรวรรณ คูสกุลรัตน์   โทร 089 - 9442510  
6. ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวอรกัญญา สิงห์ค า  โทร. 0๘8-568-1038 
7. ค าอธิบาย :  
 ความส าเร็จของการด าเนินงานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิที่มี
แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวหรือแพทย์ที่ผ่านการอบรมและคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ ตามนโยบาย 
ประชาชนคนไทย มีหมอประจ าตัว 3 คน 
 หมอประจ าตัว 3 คน หมายถึง ระบบบริการที่ให้คนไทยทุกคน ทุกครอบครัวมีหมอประจ าตัว 3 คน 
ในการดูแล และบริการทุกระดับของการเจ็บป่วย โดยใช้หลักการท างานของทีมหมอครอบครัวประจ าตัว 3 คน 
คือ ให้ประชากรแต่ละครอบครัวรู้จักหมอประจ าตัว 3 คน และเม่ือมีการเจ็บป่วยหรือจ าเป็นต้องได้รับ
บริการสุขภาพ จะได้รับบริการจากหมอทั้ง 3 คน ตามล าดับความต้องการ โดยหมอท้ัง 3 คนจะมีการติดต่อ
ประสานงานกัน ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการรักษาและข้อมูลของผู้ป่วย เพ่ือให้การรักษามีความต่อเนื่อง 
และการส่งต่อผู้ป่วยเป็นไปอย่างราบรื่น เมื่อมีความจ าเป็นต้องเข้ารับการรักษาภายในสถานบริการ ไปกี่ครั้ง
ก็จะมีโอกาสพบหมอประจ าตัวคนที่ 3 ของตัวเอง โดยหลักการแล้วผู้ป่วยจะเข้าถึงหมอคนที่ 3 ได้โดยการ
ส่งต่อของหมอคนที่ 2 เมื่อออกจากรพ. หมอคนที่ 3 ต้องประสานไปยังหมอคนที่ 2 และคนที่ 1 ให้รู้ เพ่ือ
การติดตามในระดับต าบลและชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง โดยก าหนดหมอทั้ง 3 คน 3 ระดับไว้ดังนี้  
  หมอคนที ่1 คือ อสม. ท าหน้าที่เป็นหมอประจ าบ้าน โดยวางแผนการท างานของ อสม. แบง่
เขตการรับผิดชอบ อสม. 1 คน รับผิดชอบประชาชน 8 - 15 หลังคาเรือน ให้การดูแลเบื้องต้น และ 
ท าหน้าทีใ่นการเชื่อมประสานกับหมอคนที่ 2  
         หมอคนที ่2 คือ หมอสาธารณสุข หมายถึง เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่ใน 
สถานบริการปฐมภูมิ ทั้ง รพ.สต., PCU/NPCU ครอบคลุมบุคลากรทุกสาชาวิชาชีพทั้งพยาบาล เภสัชกร       
นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน และวิชาชีพอ่ืน ๆ ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ 1 คน ไม่ว่า
จะวิชาชีพใดก็ตามรับผิดชอบประชากร 1,250 คน หรือ 1-3 หมู่บ้าน นอกจากมีหน้าที่ให้บริการด้าน
สาธารณสุขแล้ว ยังมีหน้าที่เชื่อมประสานงานกับ อสม. และหมอคนที่ 3  
  หมอคนที ่3 คือ แพทยเ์วชศาสตร์ครอบครัว หรือแพทย์ทั่วไปได้รับมอบหมาย หมายถึง 
แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวหรือแพทย์ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรด้านเวชศาสตร์ครอบครัว หรือแพทย์ทั่วไปที่
ได้รับมอบหมายให้ดูแลหน่วยบริการปฐมภูมิ โดยก าหนดให้หมอ 1 คน รับผิดชอบประชากร 8,000 - 
12,000 คน หรือ 1-3 รพ.สต. ต้องประสานเชื่อมต่อกับหมอคนที่ 1 และ 2 อย่างใกล้ชิด นอกจากดูแล
ผู้ป่วยแล้วต้องดูแลให้ค าปรึกษาและแนะน า แก่หมอคนที่ 1 และ 2 ให้มีความรู้และทักษะในการท างานให้
มีประสิทธิภาพ  
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 ขอบเขต ประชาชนที่มีรายชื่ออยู่ในหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิที่มี
แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวหรือแพทย์ที่ผ่านการอบรมและคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ 
  1) ประชาชนที่มีรายชื่ออยู่ในหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิที่มีแพทย์
เวชศาสตร์ครอบครัวหรือแพทย์ที่ผ่านการอบรมและคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ ที่ขึ้นทะเบียนตาม
พระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562  ร้อยละ 50 ของประชากร ในเขตรับผิดชอบของ
โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป และร้อยละ 40 ของประชากรเขตโรงพยาบาลชุมชน  
  2) ประชาชนที่มีรายชื่ออยู่ในหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิทุกแห่ง มี
แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวหรือแพทย์ที่ผ่านการอบรบด้านเวชศาสตร์ครอบครัว หรือแพทย์ทั่วไป และคณะ
ผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ ร้อยละ 100 ของประชากร ในเขตรับผิดชอบ  
  3) มีการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขในระดับบุคคลและครอบครัว โดยการให้บริการ
ส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมโรค การป้องกันโรค การตรวจวินิจฉัยโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟู
สุขภาพ เชิงรับและเชิงรุกในพ้ืนที่ ร่วมกันเป็นทีมระหว่างทีม 3 หมอ  
8. สูตรการค านวณ : คะแนนด้านกระบวนการ + คะแนนด้านผลลัพธ์ 
9. เกณฑ์การให้คะแนน :  
 1. ด้านกระบวนการ : ความส าเร็จด้านกระบวนการ (น้ าหนัก 1) 
หลักเกณฑ์การประเมินด้านกระบวนการ : 

ข้อ รายละเอียด/เกณฑ์ 
1 
 
 

 

มีบัญชีประชาชนคู่ทีม 3 หมอจากโปรแกรม thaiphc.net การลงทะเบียนประชาชน คู่ทีม 3 
หมอ ร้อยละ 100 (1 คะแนน) 

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

2 
 

 

ประชาชนรู้จักทีม 3 หมอ จากการมอบการ์ดแนะน า 3 หมอ จากโปรแกรม thaiphc.net  
(1 คะแนน) 

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

 

3 
 

มีการวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพในพื้นที่  สรุปข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย ตาม WECAN-DO ของ แต่ละ 
FCT (1 คะแนน) 

4 
 
 
 
 

 

มีแนวทางปฏิบัติ (CPG) การให้บริการสาธารณสุขในกลุ่มเป้าหมายส าคัญ ให้แก่ทีม 3 หมอ  
ส าหรับกลุ่มเสี่ยงสูงมากต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง หลอดเลือดหัวใจ เพื่อป้องกันโรคหลอด
เลือดสมองและหลอดเลือดหัวใจ (Stroke Awareness (B-E-F-A-S-T), ภาวะฉุกเฉินโรคหลอด
เลือดหัวใจ (STEMI) และปัญหาสุขภาพในพ้ืนที่ (1 คะแนน) 

คะแนน 1 2 3 4 5 
จ านวนเรื่อง 1 2 3 4 5  

5 
 
 

 

ร้อยละ รพ.สต. และหน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ มีผลการด าเนินงาน
แก้ปัญหาในพ้ืนที่โดยทีม 3 หมอ ตามประเด็นปัญหาสุขภาพ OTOP ในพ้ืนที ่(1 คะแนน) 

คะแนน 1 2 3 4 5 
ร้อยละ 60 70 80 90 100  
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2. ด้านผลลัพธ์ : ความส าเร็จด้านผลลัพธ์ (น้ าหนัก 1) 
 

ตัวช้ีวัด น้ า 
หนัก 

เกณฑ์การให้คะแนน 
1 2 3 4 5 

1. ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ก่อน ๑๒ สัปดาห์ 0.05 60 70 80 90 100 
๒. ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์คุณภาพ 0.05 60 70 80 90 100 
๓. ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนหัด คางทูม หัดเยอรมัน 
(MMR1) ในเด็กอายุครบ 1 ปี 

0.05 75 80 85 90 95 

4. ร้อยละเด็กอายุ 0-5 ป ี ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับ
การกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I 

0.05 60 65 70 75 80 

5. ร้อยละของหมูบ้านที่มีลานเล่นคุณภาพ 0.05 20 25 30 35 40 
6. ร้อยละของโรงเรียน ที่ด าเนินกิจกรรมเมนูไข่วันละฟอง 
ต่อคนต่อวัน 

0.05 60 70 80 90 100 

7. ร้อยละผู้ป่วยโรคเบาหวานมีค่า HbA1C ครั้งสุดท้ายน้อย
กว่า 7 mg% 

0.1 10 15 20 25 30 

8. ร้อยละกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง   
ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

0.1 60 70 80 90 100 

9. ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงสูงมากต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง 
หลอดเลือดหัวใจ (CVD Risk มากกว่าร้อยละ 30) รับรู้และ
จัดการตนเองตามแนวทาง Stroke Awareness และ ภาวะ
ฉุกเฉิน STEMI 

0.1 60 70 80 90 100 

10. ร้อยละการติดตามวัคซีนโควิดในชุมชนโดย อสม. 0.1 60 70 80 90 100 
11. ร้อยละการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุติดเตียงโดยทีม ๓หมอ 0.1 80 85 90 95 100 
12. ร้อยละผู้ป่วย Palliative ได้รับการเยี่ยมบ้าน 0.1 80 85 90 95 100 
13. การติดตามเยี่ยมบ้านและดูแลต่อเนื่อง (COC) การเยี่ยม
บ้านในกลุ่มเปา้หมายที่ส าคัญตามเกณฑ์ QOF  

0.1 75 80 85 90 95 

 
๑๐. เงื่อนไข (ถ้ามี) 
๑๑. เหตุผล :  เป็นตัวชี้วัด PA กระทรวงสาธารณสุข ปี 2564 
 
12. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :   

 

 รายการ หน่วย 
วัด 

ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 

ความส าเร็จด้านจ านวนประชาชนที่มีรายชื่ออยู่ใน
หน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการ
ปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวหรือแพทย์ที่
ผ่านการอบรมและคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ 

ระดับ - - - 
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13. แนวทางการประเมินผล  
      1. ด้านกระบวนการ 
ระดับ 

วิธีการประเมิน หลักฐานประกอบการประเมิน 
ประเมินระดับ 

อ าเภอ ต าบล รพ.สต. 

1 บัญชีประชาชนคู่ทีม 3 หมอ ข้อมูลจากโปรแกรม thaiphc.netและ
รายงานมายังจังหวัด การลงทะเบียน
ประชาชนคู่ทีม 3 หมอ  
(ข้อมูล ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔) 

√ √ 
 

√ 
 

2 ประชาชนรู้จักทีม 3 หมอ 
 

 

ข้อมูลจากโปรแกรม thaiphc.netและ
รายงานมายังจังหวัด สรุปผล และภาพถ่าย
กิจกรรม มีการมอบการ์ดแนะน า 3 หมอ 
(ข้อมูล ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔) 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

3 การวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพ
ในพ้ืนที่  

1. สรุปข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย ตาม 
WECAN-DO ของ แต่ละ FCT  

√ 
 

 √ 
 

4 ก าหนดแนวทางการจัดการ
สุขภาพ, แนวทางปฏิบัติ 
(CPG) แก่ทีม 3 หมอ 
 

1. มีคู่มือในการปฏิบัติ (CPG) แก่ ทีม 3 
หมอ ในกลุ่มที่เป็นปัญหาอย่างน้อย 3 เรื่อง 
ได้แก่ Stroke, STEMI, ปัญหาสุขภาพในพ้ืนที่ 
2. แนวทางการจัดการสุขภาพตนเองและ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมส าหรับกลุ่มเสี่ยง
สูงมากต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง 
หลอดเลือดหัวใจ เพื่อป้องกันโรคหลอด
เลือดสมองและหลอดเลือดหัวใจ (Stroke 
Awareness (B-E-F-A-S-T), ภาวะฉุกเฉิน
โรคหลอดเลือดหัวใจ (STEMI) 
3. แผนการพัฒนาศักยภาพทีม 3 หมอ 
ตามประเด็น ปัญหาสุขภาพในพื้นที่  
    1. Stroke 
    2. STEMI 
    3. ปัญหาสุขภาพในพื้นที่ 

√ √ √ 

5 รพ.สต. และ ศสม. มีผลการ
ด าเนินงานแกป้ัญหาในพ้ืนที่
โดยทีม 3 หมอ ตาม
ประเด็นปัญหาสุขภาพ 
OTOP ในพ้ืนที่ 

เอกสารสรุปผลงานเดนในแก้ปัญหาในพื้นที่
โดยทีม 3 หมอ ตามประเด็นปัญหาสุขภาพ 
OTOP ในพ้ืนที่ 
 

√  √ 
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 2. ด้านผลลัพธ์ 
 
ระดับ 

วิธีการประเมิน หลักฐานประกอบการประเมิน 
ประเมินระดับ 

อ าเภอ ศสม. รพ.
สต. 

1 ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝาก
ครรภ์ก่อน ๑๒ สัปดาห์ 

ฐานข้อมูล จาก HDC 
(31 กรกฎาคม 2564) 

√ √ √ 

2 ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการ 
ฝากครรภ์คุณภาพ 

ฐานข้อมูล จาก HDC 
(31 กรกฎาคม 2564) 

√ √ √ 

3 ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนหัด 
คางทูม หัดเยอรมัน (MMR1) ในเด็ก
อายุครบ 1 ปี 

ฐานข้อมูลความครอบคลุมการ
ได้รับวัคซีนหัด คางทูม หัด

เยอรมัน (MMR1) ในเด็กอายุ
ครบ 1 ปี จาก HDC 

(31 กรกฎาคม 2564) 

   

4 ร้อยละเด็กอายุ 0-5 ป ี ที่มีพัฒนาการ
สงสัยล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการ
ด้วย TEDA4I 

ฐานข้อมูล จาก HDC 
(31 กรกฎาคม 2564) 

√ √ √ 

5 รอ้ยละของหมู่บ้านมีลานเล่นคุณภาพ รายงานจากลุ่มงานส่งเสริม
สุขภาพ สสจ. มหาสารคาม 

√ √ √ 

6 ร้อยละของโรงเรียน ที่ด าเนินกิจกรรม
เมนูไข่วันละฟอง 

รายงานจากลุ่มงานส่งเสริม
สุขภาพ สสจ. มหาสารคาม 

√ √ √ 

7 ร้อยละผู้ป่วยโรคเบาหวานมีค่า 
HbA1C ครั้งสุดท้ายน้อยกว่า 7 mg% 

ฐานข้อมูลผู้ป่วยโรคเบาหวานมีค่า 
HbA1C ครั้งสุดท้ายน้อยกว่า  

7 mg% จาก HDC  
(31 กรกฎาคม 2564) 

   

8 ร้อยละกลุ่มเสียงโรคเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูงได้รับการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 

ฐานข้อมูล จาก HDC 
(31 กรกฎาคม 2564) 

√ √ √ 

9 ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงสูงมากต่อการเกิดโรค
หลอดเลือดสมอง หลอดเลือดหัวใจ 
(CVD Risk มากกว่า 30) ได้รับการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามแนวทาง 
Stroke Awareness, ภาวะฉุกเฉิน 
STEMI 

- Family Folder ครอบครัว
ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงสูงมาก (CVD Risk 
มากกว่า 30) 
- แบบบันทึกกิจกรรม Stroke 
Awareness,การรับรู้ภาวะฉุกเฉิน 
- รายงานการประเมิน CVD risk 
Color Chart 
- แบบประเมินการรับรู้ (BEFAST) 

√ √ √ 

10 ร้อยละการติดตามวัคซีนโควิดในชุมชน
โดย อสม. 

ฐานข้อมูล จาก thaiphc.net 
(31 กรกฎาคม 2564) 

√ √ √ 
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ระดับ 
วิธีการประเมิน หลักฐานประกอบการประเมิน 

ประเมินระดับ 
อ าเภอ ศสม. รพ.

สต. 

11 ร้อยละการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุติดเตียง
โดยทีม ๓ หมอ 

ฐานข้อมูล จาก HDC 
(31 กรกฎาคม 2564) 

√ √ √ 

12 ร้อยละผู้ป่วย Palliative Care ได้รับ
การเยี่ยมบ้าน 

ฐานข้อมูล จาก HDC 
(31 กรกฎาคม 2564) 

√ √ √ 

13 การติดตามเยี่ยมบ้านและดูแลต่อเนื่อง 
(COC) การเยี่ยมบ้านในกลุ่มเป้าหมาย
ที่ส าคัญ การเยี่ยมบ้านใน
กลุ่มเป้าหมายที่ส าคัญ ได้แก่ 
   - กลุ่มผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง    
   - ผู้ป่วยโรคเบาหวาน   
   - ผู้ป่วยวัณโรค   
   - ผู้ป่วยโรคจิต  
   - กลุ่มหญิงตั้งครรภ์   

รายงานผลงาน QOF ปี 2564
ไตรมาสที่ ๓-๔ ปี ๒๕๖3 และ

ไตรมาสที่ ๑-๒ ปี ๒๕๖4 

√ √ √ 
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รายละเอียดตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 256๔ 
 
1. แผนงานตามยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
๒. ตัวช้ีวัดที่ 12 : ความส าเร็จของการด าเนินงาน อสม.หมอประจ าบ้าน และต าบลจัดการคุณภาพชีวิต 
 ตัวชี้วัดที่ 12.1 : ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม.หมอประจ าบ้าน มคีุณภาพชีวิตที่ดี 
และร้อยละประชาชนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์  
  12.1.1 ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม.หมอประจ าบ้าน มีคุณภาพชีวิตที่ดี    
  12.1.๒ ร้อยละประชาชนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์      
 ตัวช้ีวัดที่ 12.2 : ร้อยละของต าบลเป้าหมายผ่านเกณฑ์ต าบลจัดการคุณภาพชีวิต 
๓. เป้าหมาย :  
 1. ประชาชนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ ร้อยละ 70 
 2. ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม.หมอประจ าบ้าน มีคุณภาพชีวิตที่ดี ร้อยละ 70 
 3. ต าบลเป้าหมายผ่านเกณฑ์ต าบลจัดการคุณภาพชีวิต ร้อยละ ๗๐ 
๔. น้ าหนัก : 5 
         ตัวชี้วัดที่ 12.1 : ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม.หมอประจ าบ้าน มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
และร้อยละประชาชนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ (น  าหนัก ๓) 
  12.1.1 ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม.หมอประจ าบ้าน มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
(น  าหนัก ๒)    
  12.1.๒ ร้อยละประชาชนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์  (น  าหนัก ๑)    
 ตัวช้ีวัดที่ 12.2 : ร้อยละของต าบลเป้าหมายผ่านเกณฑ์ต าบลจัดการคุณภาพชีวิต  (น  าหนัก ๒) 
 
๕. ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นางสุมาลี ใหม่คามิ  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ        
๖. ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสุมาลี ใหม่คามิ  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ        
     โทร. 0๘๖-๘๖๔๔๑๖๔  
                นางมาฆนุช ภูมิสายดร  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
     โทร. ๐๙๖-๙๔๗๙๙๔๒  
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รายละเอียดตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 256๔ 
 
1. แผนงานตามยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
๒. ตัวชี้วัดที่ 12.1 : ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม.หมอประจ าบ้าน มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
และร้อยละประชาชนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์  
                        12.1.1 ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม.หมอประจ าบ้าน         
มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
                        12.1.๒ ร้อยละประชาชนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์      
๓. เป้าหมาย : ร้อยละ ๗๐     
๔. น้ าหนัก : ๓ 
๕. ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นางสุมาลี ใหม่คามิ  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ        
๖. ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสุมาลี ใหม่คามิ  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ        
     โทร. 0๘๖-๘๖๔๔๑๖๔  
                นางมาฆนุช ภูมิสายดร  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
     โทร. ๐๙๖-๙๔๗๙๙๔๒  
๗. ค าอธิบาย :  
        ตัวชี้วัดที่ 12.1.1 ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม.หมอประจ าบ้าน มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี (น  าหนัก ๒) 
 ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมาย หมายถึง ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาสที่มีภาวะพ่ึงพิง โรคไตวาย
เรื อรัง (CKD)  โรคไม่ติดต่อ (NCD ) เป้าหมายปี ๒๕๖๔ หมู่บ้านละ ๗ คน  
 อสม. หมอประจ าบ้าน หมายถึง ประธาน อสม. ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน หรือ อสม.ตามระเบียบกระทรวง
สาธารณสุข ที่มีภาวะผู้น า เป็นที่ยอมรับ และมีทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital skill) โดยได้รับการคัดเลือก
และพัฒนาศักยภาพตามหลักสูตร อสม. หมอประจ าบ้าน ที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด            
 คุณภาพชีวิตท่ีดี หมายถึง ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านความสัมพันธ์
ทางสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม  
 
๘. สูตรการค านวณ :   
 1. ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม.หมอประจ าบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดี                  
 สูตร = จ านวนผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม.หมอประจ าบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดี x 100 
                                                จ านวนผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายทั งหมด (หมู่บ้านละ ๗ คน) 
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 เกณฑ์การให้คะแนน : แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนประเมินเป็น ๒ ส่วน 
         ๑. ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม.หมอประจ าบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดี จาก
การบันทึกข้อมูลในเว็ปไซต์ www.thaiphc.net (น  าหนัก ๑) 
              

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
           ๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ 
 
          ๒. จากการสุ่มจ านวน ๑ รพ.สต. ดูหลักฐานประกอบการด าเนินงาน อสม.หมอประจ าบ้าน  
(น  าหนัก ๑) แบ่งดหูลักฐานการด าเนินงานจ านวน ๕ ข้อ 
 

ระดับความส าเร็จ น้ าหนัก 1 2 3 4 5 
๑. ร้อยละของ อสม.หมอประจ าบ้าน ที่มีการจัดท า
ทะเบียน ระดับ รพ.สต. 

0.2 ๖0 ๗0 ๘0 ๙0 ๑๐0 

๒. ร้อยละของ อสม.หมอประจ าบ้าน ที่ได้รับมอบหมาย
ให้ดูแลผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมาย หมู่บ้านละ ๗ คน แยก
ทะเบียนผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมาย  

0.2 ๖0 ๗0 ๘0 ๙0 ๑๐0 

๓. ร้อยละของ อสม.หมอประจ าบ้าน ได้รับการประเมิน
ศักยภาพ อสม.หมอประจ าบ้าน 

0.2 ๖0 ๗0 ๘0 ๙0 ๑๐0 

๔. ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมาย ได้รับการประเมิน
คุณภาพชีวิต และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ น 

0.2 ๖0 ๗0 ๘0 ๙0 ๑๐0 

๕. ร้อยละของ อสม.หมอประจ าบ้าน ที่มีสรุปผลการ
ด าเนินงานและข้อเสนอแนะการพัฒนา โดย รพ.สต. 

0.2 ๖0 ๗0 ๘0 ๙0 ๑๐0 

 
 ตัวช้ีวัดที ่๑๒.๑.2 ร้อยละประชาชนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ประชาชน  
          ประชาชน หมายถึง ประชาชนกลุ่มวัยเด็กและวัยท างาน ที่อยู่ในพื นที่เป้าหมายการด าเนินงาน
ส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ ฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
  (1) วัยเด็ก หมายถึง นักเรียนในสถานศึกษา วัยเรียน หมายถึง นักเรียนอายุ ๖ – ๑๔ ปี ในโรงเรียน
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐานและขยายโอกาส  
  (2) วัยท างาน หมายถึง ประชาชนกลุ่มวัยท างาน อายุ ๑๕ – ๕๙ ป ี
  พื้นที่เป้าหมายในการด าเนินงาน ชุมชนที่มีการด าเนินงานหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
และโรงเรียนที่มีการด าเนินงานตามแนวทางสุขบัญญัติแห่งชาติ      
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  ศักยภาพในการจัดการสุขภาพตนเอง หมายถึง ประชาชนที่มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ คือ มี
ความสามารถหรือทักษะในการเข้าถึงข้อมูล ความรู้ ความเข้าใจ เพ่ือวิเคราะห์ แปลความหมาย ประเมินข้อมูล
ข่าวสารและบริการทางสุขภาพที่ได้รับการถ่ายทอดและเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อม ซึ่งท าให้เกิดแรงจูงใจ ให้ตัดสินใจ
เลือกวิถีทางในการดูแลสุขภาพตนเอง มีการจัดการสุขภาพตนเองและคงรักษาสุขภาพที่ดีของตนเองไว้เสมอและ
พฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง เหมาะสม คือพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ของคนไทย  
        ๑) กลุ่มวัยเรียน มุ่งเน้นปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามเกณฑ์โรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ ปี 
2564 
         ๒) กลุ่มวัยท างาน มุ่งเน้นปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามเกณฑ์หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
ปี 2564 
          พื นที่ด าเนินงาน ทุกต าบล ในปี 2564 ก าหนด 1 รพ.สต. ด าเนินการพัฒนาพื นที่เป้าหมาย 1 
หมู่บ้านและ 1 โรงเรียน เพ่ือลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื อรัง เช่น ความดันโลหิตสูง เป็นการลด
อัตราการป่วยและความรุนแรงของการเกิดโรคและอันตรายต่อสุขภาพ เพ่ือให้การเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน
ของโรงพยาบาลลดลง วัดจากแบบประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ หมู่บ้านละ  
40 คน โรงเรียนละ 40 คน  
 
 ตัวช้ีวัดที่ 12.1.2 ร้อยละประชาชนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ (น  าหนัก ๑) 
แบ่งการให้คะแนนการประเมินจ านวน ๔ ข้อ น  าหนักข้อละ ๐.๒๕ โดยดูจากการบันทึกข้อมูล ในโปรแกรม 
Health Gate ของกองสุขศึกษา กระทรวงสาธารณสุข 
 
                 ระดับความส าเร็จ น้ าหนัก 1 2 3 4 5 
๑. ร้อยละของ รพ.สต. ทีม่ีการบันทึกผลการพัฒนา
หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ  

๐.๒๕ 60 70 80 90 100 

๒. ร้อยละของ รพ.สต. ที่มีผลการบันทึกผลการพัฒนา
โรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ  

๐.๒๕ 60 70 80 90 100 

๓. ร้อยละของ รพ.สต. ที่มีผลการประเมินประชาชน
กลุ่มเป้าหมายในหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
มีความรอบรู้ด้านสุขภาพและมีพฤติกรรมสุขภาพที่
ถูกต้อง ตั งแต่ระดับดีขึ นไป ผ่านเกณฑ์ 

๐.๒๕ 50 60 70 80 90 

๔. ร้อยละของ รพ.สต. ที่มีผลการประเมินประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย ในโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ 
มีความรอบรู้ด้านสุขภาพและมีพฤติกรรมสุขภาพที่
ถูกต้อง ตั งแต่ระดับดีขึ นไป ผ่านเกณฑ์ 

๐.๒๕ 50 60 70 80 90 

 
๑๐.เงื่อนไข (ถ้ามี) 
๑๑.เหตุผล : ระบุเหตุผลความจ าเป็นที่ต้องวัดตัวชี วัดนี  
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๑๒. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕6๓ 

12.1.๑ ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการ
ดูแลจาก อสม.หมอประจ าบ้าน มีคุณภาพชีวิตที่ดี                  

ร้อยละ 
๗๐ 

- - ๑๐๐ 

12.1.๒ ร้อยละประชาชนมีศักยภาพในการจัดการ
สุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์      

ร้อยละ 
๗๐ 

- - - 

 ตัวชี วัดที่ 12.1.๑ ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม.หมอประจ าบ้าน มีคุณภาพชีวิต
ที่ดี เริ่มด าเนินการและประเมินผล ปี ๒๕๖๓     
         ตัวชี วัดที่ 12.1.๒ ร้อยละประชาชนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ เนื่องจากเปน็ตัวชี วัด
ใหม ่ปี ๒๕๖๔ จึงไม่มีข้อมูลพื นฐาน (Baseline)            
 
๑๓. แนวทางการประเมินผล 
 1. ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม.หมอประจ าบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดี              

วิธีการประเมินผล หลักฐานประกอบการประเมิน ประเมินระดับ 
จังหวัด อ าเภอ ต าบล 

๑. เปรียบเทียบกับค่า
เป้าหมายที่ก าหนด  
 

การบันทึกข้อมูล อสม. หมอประจ าบ้านและ ผลการ
ประเมินคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ อสม. 
หมอประจ าบ้าน ดูแล ในเว็ปไซต์ www.thaiphc.net 

/ / / 

๒. สุ่มประเมิน
หลักฐานการ
ด าเนินงาน อสม.หมอ
ประจ าบ้านและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผู้ป่วย
กลุ่มเป้าหมาย  
 

- ทะเบียน อสม.หมอประจ าบ้าน 
- ทะเบียนมอบหมายงาน 
- ทะเบียนผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมาย 
- แบบประเมินศักยภาพ อสม.หมอประจ าบ้าน 
- แบบการประเมินคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย
กลุ่มเป้าหมาย 
- สรุปผลการด าเนินงาน อสม.หมอประจ าบ้าน  

  / 

 
 2. ร้อยละประชาชนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์   
            วิธีการประเมินผล หลักฐานประกอบการประเมิน ประเมินระดับ 

จังหวัด อ าเภอ ต าบล 
๑. เปรียบเทียบกับค่า
เป้าหมายที่ก าหนด  

โปรแกรม Health Gate ของกองสุขศึกษา / / / 

๒. ประเมินความความรอบรู้
ด้านสุขภาพและพฤติกรรม  

แบบประเมินความความรอบรู้ด้านสุขภาพและ
พฤติกรรม ของกองสุขศึกษา 

 / / 

http://www.thaiphc.net/
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รายละเอียดตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 256๔ 
 
1. แผนงานตามยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
๒. ตัวช้ีวัดที่ 12.2 : ร้อยละของต าบลเป้าหมายผ่านเกณฑ์ต าบลจัดการคุณภาพชีวิต                        
๓. เป้าหมาย : ร้อยละ ๗๐     
๔. น้ าหนัก : ๒ 
๕. ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นางสุมาลี ใหม่คามิ   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ          
๖. ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสุมาลี ใหม่คามิ     นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ        
     โทร. 0๘๖-๘๖๔๔๑๖๔  
               นางมาฆนุช ภูมิสายดร  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
     โทร. ๐๙๖-๙๔๗๙๙๔๒  
๗. ค าอธิบาย :  
        ต าบลจัดการคุณภาพชีวิต หมายถึง ต าบลที่มีการด าเนินงานของ อสม. ภาคประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น
และภาครัฐ ในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด ๑๙ ที่ครอบคลุมถึงมิติเยียวยา สุขภาพใจ เศรษฐกิจ สังคมและ
คุณภาพชีวิต ด้วยความปกติวิถีชีวิตใหม่ (New normal) เช่น อสม. ส ารวจสุขภาพใจ ให้ค าแนะน าเพ่ือสร้าง
บทบาทของประชาชน ท าตนเป็นตัวอย่าง และชุมชนมีบทบาทร่วมสร้างต าบลวิถีชีวิตใหม่ เป็นต้น น าไปสู่
เป้าหมายต าบลวิถีชีวิตใหม่ ปลอดภัยโควิด ๑๙ ชุมชนสุขกาย สุขใจ สุขเงิน สุขสามัคคี.ในประเด็น ๓ ประเด็น  
       ผ่านเกณฑ์ต าบลจัดการคุณภาพชีวิต หมายถึง ต าบลที่บันทึกผลงานการด าเนินงานต าบลจัดการ
คุณภาพชีวิต ในระบบ เว็ปไซต์ thaiphc.net อย่างน้อยต าบลละ ๒ ประเด็น ได้แก่ 
           ๑. ประเด็นการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคโควิด 19  
           ๒. ประเด็นตามบริบทของชุมชน 
          ๓. ประเด็นโรคพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน  าดี 
 เกณฑ์การบันทึกข้อมูลต าบลจัดการคุณภาพชีวิต หมายถึง ต้องบันทึกข้อมูลครบ ๕ ข้อดังนี  
           ๑. ประเด็นการพัฒนาของต าบลจัดการคุณภาพชีวิต  
           ๒. แกนน า/ทีมและกลไก 
           ๓. แผนการด าเนินงานของต าบล 
           ๔. กิจกรรม 
           ๕. ผลลัพท ์
 
๘. สูตรการค านวณ :   
             สูตร = จ านวนต าบลเป้าหมายผ่านเกณฑ์ต าบลจัดการคุณภาพชีวิต x 100 
                                    จ านวนต าบลทั งหมด 
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๙. เกณฑ์การให้คะแนน : 
      แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๒ ส่วน 
       1. จากการบันทึกข้อมูลข้อมูลใน เว็ปไซต์ www.thaiphc.net (น  าหนัก ๑) 
   - ร้อยละของต าบลที่ผ่านเกณฑ์ต าบลจัดการคุณภาพชีวิต   
 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
           4๐ ๕๕ ๗๐ ๘๕ ๑๐๐ 
 
       2. จากการสรุปผลการด าเนินงานการปฏิบัติที่ดีของต าบลจัดการคุณภาพชีวิตตามประเด็นหลักส าคัญ 
๕ ประเด็น (น  าหนัก ๑) โดยสรุปเป็นเอกสารและไฟล์เอกสาร พื นที่ต าบลที่มีผลงานดีเด่น สามารถเป็น
แบบอย่างตามประเด็นส าคัญ ประเด็นละอย่างน้อย ๒ ต าบล อ าเภอต้องน าส่งจังหวัดก่อนวันประเมินระดับ
อ าเภอ แบ่งการให้คะแนนเป็น ๕ ประเด็น  
           เกณฑ์การสรุปผลการด าเนินงานต าบลจัดการคุณภาพชีวิต พื นที่ดีเด่น ๕ ข้อดังนี  
           ๑. ประเด็นการพัฒนาของต าบลจัดการคุณภาพชีวิต  
            ๒. แกนน า/ทีมและกลไก 
            ๓. แผนการด าเนินงานของต าบล 
            ๔. กิจกรรม 
            ๕. ผลลัพธ ์
โดยที่ : ประเมินผลตามเกณฑ์ 5 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน  

ข้อ เกณฑ์การให้คะแนน 
๑ มีการสรุปผลการด าเนินงานการปฏิบัติที่ดีของต าบลจัดการคุณภาพชีวิต ในประเด็นการเฝ้าระวัง 

ป้องกันโรคโควิด 19  
(ไม่มีการสรุป = 0 คะแนน, มีการสรุป 1 ต าบล = 0.5 คะแนน, 2 ต าบล = 1 คะแนน) 

2 มีการสรุปผลการด าเนินงานการปฏิบัติที่ดีของต าบลจัดการคุณภาพชีวิต ในประเด็นโรคพยาธิ 
ใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน  าดี  
(ไม่มีการสรุป = 0 คะแนน, มีการสรุป 1 ต าบล = 0.5 คะแนน, 2 ต าบล = 1 คะแนน) 

3 มีการสรุปผลการด าเนินงานการปฏิบัติที่ดีของต าบลจัดการคุณภาพชีวิต ในประเด็น Smart Kids  
ตักสิลา ๔.๐ 
(ไม่มีการสรุป = 0 คะแนน, มีการสรุป 1 ต าบล = 0.5 คะแนน, 2 ต าบล = 1 คะแนน) 

4 มีการสรุปผลการด าเนินงานการปฏิบัติที่ดีของต าบลจัดการคุณภาพชีวิต ในประเด็น ลดเสี่ยง  
ลดโรคไม่ติดต่อเรื อรัง  
(ไม่มีการสรุป = 0 คะแนน, มีการสรุป 1 ต าบล = 0.5 คะแนน, 2 ต าบล = 1 คะแนน) 

5 มีการสรุปผลการด าเนินงานการปฏิบัติที่ดีของต าบลจัดการคุณภาพชีวิต ในประเด็นตามบริบท 
ของชุมชน ประเด็นอื่น ๆ นอกเหนือจากประเด็น ๑ – ๔  
(ไม่มีการสรุป = 0 คะแนน, มีการสรุป 1 ต าบล = 0.5 คะแนน, 2 ต าบล = 1 คะแนน) 
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๑๐. เงื่อนไข (ถ้ามี) 
๑๑. เหตุผล : ระบุเหตุผลความจ าเป็นที่ต้องวัดตัวชี วัดนี  
 
๑๒. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕6๓ 
 ร้อยละของต าบลเป้าหมายผ่านเกณฑ์ต าบล
จัดการคุณภาพชีวิต       

ร้อยละ 
๗๐ 

- - - 

เนื่องจากเป็นตัวชี วัดใหม่ ปี ๒๕๖๔ จึงไม่มีข้อมูลพื นฐาน (Baseline)  
 

๑๓. แนวทางการประเมินผล 
 
         วิธีการประเมินผล  หลักฐานประกอบการประเมิน ประเมินระดับ 

จังหวัด อ าเภอ ต าบล 
๑. เปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายที่
ก าหนด  
 

การบันทึกข้อมูล ต าบลจัดการ
คุณภาพชีวิต  
ในเว็ปไซต์ www.thaiphc.net 

/ / / 

๒. สรุปผลการด าเนินงานต าบล
จัดการคุณภาพชีวิต ดีเด่น      
ตามประเด็นหลัก ๕ ประเด็น 
  

- เอกสารและไฟล์เอกสาร พื นที่
ต าบลที่มีผลงานดีเด่นสามารถ
เป็นแบบอย่างตามประเด็น
ส าคัญ ๕ ประเด็น อ าเภอละ
อย่างน้อยประเด็นละ ๒ ต าบล  

 / / 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.thaiphc.net/
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14. ภาคผนวกในตัวช้ีวัด : 
 การประเมินการพัฒนาหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ปี 2564 
  เป็นการวัดเพ่ือจัดระดับการพัฒนาของหมู่บ้านในการจัดการด้านสุขภาพเพ่ือการมีความรอบรู้ด้าน
สุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนในชุมชนมีสุขภาพที่แข็งแรง  ไม่เจ็บป่วยด้วย
โรคที่ป้องกันได้ โดยการปฏิบัติตนให้ถูกต้องด้วย 7 ประเด็นคือ พฤติกรรม 3อ.2ส. “การออกก าลังกาย 
สม่ าเสมอสัปดาห์ละอย่างน้อย 3-5 วันๆ ละอย่างน้อย 30 นาที ร่วมกับการกินอาหาร การกินผัก ผลไม้สดวัน
ละอย่างน้อยครึ่งกิโลกรัมขึ นไป หรือกินผักครึ่งหนึ่ง อย่างอ่ืนครึ่งหนึ่ง ลดอาหารหวานมันเค็ม และการจัดการ
อารมณ์ความเครียด การไม่สูบบุหรี่และไม่ดื่มสุรา” ซึ่งจะลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไร้เชื อเรื อรัง เช่น 
โรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือดได้  รวมทั งพฤติกรรมการป้องกันโรคโควิด-19 และ
การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล  
 
  เกณฑ์การพัฒนาหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  
  หลักเกณฑ์การประเมิน : 
 

ระดับ รายละเอียด/เกณฑ์ 
1 
 
 
 

1. มีทีมพัฒนาหมู่บ้านปรับเปลี่ยนฯ ซึ่งอาจเป็นกรรมการที่มีอยู่แล้วหรือจัดตั งใหม่ (จ านวนมาก
หรือน้อย ขึ นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละหมู่บ้าน) โดยมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบอย่าง
ชัดเจน  
2. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างทีมพัฒนาฯ ในรูปแบบที่หลากหลาย ขึ นอยู่กับ
ความเหมาะสมของแต่ละพื นที่ เช่น การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การศึกษาดูงาน ฯลฯ 
3. มีข้อมูลความรอบรู้ด้านสุขภาพและ/หรือพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพของประชาชนเป้าหมายใน
ชุมชน/หมู่บ้าน เช่น พฤติกรรมกินผัก ผลไม้น้อยกว่าเกณฑ์ กินหวาน มัน เค็ม ไม่ออกก าลังกาย 
ฯลฯ 
4. มีภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชนและภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้านปรับเปลี่ยนฯ 

2 
 
 

 

(ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับ 1 ครบทุกข้อ) 
5. มีแผนงาน/โครงการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและ/หรือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพตามปัญหาสุขภาพที่ส าคัญของชุมชน/หมู่บ้าน โดยใช้ข้อมูลความรอบรู้ด้านสุขภาพและ/
หรือพฤติกรรมเสี่ยง และการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและประชาชน  
6. มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และสื่อสารสุขภาพในชุมชน/หมู่บ้าน เพ่ือเสริมสร้างความรอบรู้
ด้านสุขภาพและ/หรือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามแผนงาน/โครงการ  
7. มีการจัดสภาพแวดล้อมในชุมชน/หมู่บ้าน เพ่ือเอื อต่อเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและ/
หรือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน  
8. มีมาตรการหรือข้อตกลงร่วมของชุมชน/หมู่บ้าน เพ่ือเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและ/
หรือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
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ระดับ รายละเอียด/เกณฑ์ 
3 
 
 

 

(ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับ 2 ครบทุกข้อ) 
9. มีการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพตามปัญหาสุขภาพที่ส าคัญของชุมชน/หมู่บ้าน  
10. มีและใช้นวัตกรรมที่ส่งผลต่อการเสริมสร้างความรอบรู้ ด้านสุขภาพและ/หรือการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 

4 
 
 
 

 

(ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับ 3 ครบทุกข้อ) 
12. ร้อยละ 60 ของประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรอบรู้ด้านสุขภาพตั งแต่ระดับดีขึ นไป หรือมี
การเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ นจากเดิม  
13. ร้อยละ 60 ของประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรม-สุขภาพที่ถูกต้องตั งแต่ระดับดีขึ นไป 
หรือมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ นจากเดิม  

5 (ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับ 4 ครบทุกข้อ) 
14. เป็นแหล่งศึกษาดูงานและขยายผลสู่พื นที่หมู่บ้าน/ชุมชนอื่นให้มีการพัฒนาหมู่บ้าน
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
15. ประชาชนมีสภาวะสุขภาพดีขึ น หรือ จ านวนประชาชนกลุ่มเสี่ยง/กลุ่มป่วย ของหมู่บ้าน
ลดลง 
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 การประเมินการพัฒนาโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ ปี 2564 
  เป็นการวัดเพ่ือจัดระดับการพัฒนาโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ ในการด าเนินงานจัดการด้านสุขภาพ 
เพ่ือจะส่งผลให้เด็กนักเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง มีสุขภาพที่แข็งแรง ไม่เจ็บป่วยด้วยโรคที่ป้องกันได้ 
โดยการปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามแนวทางสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ เป็นเกณฑ์สุขภาพพื นฐานในการดูแล
ตนเอง ซึ่งจะลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรค ประเมินจากร้อยละของ รพ.สต.ที่มีการบันทึกผลการพัฒนาหมู่บ้าน
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ในโปรแกรม Health Gate  ได้  
 
         เกณฑ์การพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ  
   หลักเกณฑ์การประเมิน : 
 
ระดับ รายละเอียด/เกณฑ์ 

1 1. มีทีมพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติระดับอ าเภอ  
2. โรงเรียนมีนโยบายเรื่องสุขบัญญัติแห่งชาติ  
3. โรงเรียนมีคณะกรรมการ/คณะท างาน  
4. มีข้อมูลสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียน  

2 (ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับ 1 ครบทุกข้อ) 
5. มีแผนงาน/โครงการ การสร้างเสริมและปลูกฝังพฤติกรรมตามสุขบัญญัติแห่งชาติ  
6. มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนงาน/โครงการ  
7. มีการจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนที่เอื อต่อการสร้างเสริมและปลูกฝังพฤติกรรมตาม 
สุขบัญญัติแห่งชาติ  
8. มีกลุ่มชมรมหรือแกนน านักเรียนด้านสุขภาพ  

3 (ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับ 2 ครบทุกข้อ) 
9. นักเรียนต้นแบบด้านพฤติกรรมสุขภาพ  
10. มีและใช้นวัตกรรมที่ส่งผลต่อการสร้างเสริมและปลูกฝังพฤติกรรมตามสุขบัญญัติแห่งชาติ 

4 (ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับ 3 ครบทุกข้อ) 
9. ร้อยละ 60 ของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีความรอบรู้ด้านสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติ 
ตั งแต่ระดับดีขึ นไป หรือมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ นจากเดิม  
10. ร้อยละ 60 ของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรมสุขภาพตาม สุขบัญญัติแห่งชาติ 
ตั งแต่ระดับดีขึ นไป หรือมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ นจากเดิม  

5 (ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับ 4 ครบทุกข้อ) 
10. มีการสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนในการดูแลสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติ  
11. นักเรียนมีสภาวะสุขภาพดีขึ น เช่น น  าหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์และอนามัยส่วนบุคคล 
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รายละเอียดตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 

1. แผนงานตามยุทธศาสตร์ : 
 แผนงานตามยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ 
(PP&P Excellence) 
 แผนงานตามยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
2. ตัวช้ีวัดที ่13 : ความส าเร็จของการด าเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCDs) 
 ตัวช้ีวัดที่ 13.1 : ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน และ/ หรือความดันโลหิตสูง
 ตัวชี้วัดที่ 13.2 : อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน และอัตราประชากรกลุ่มสงสัยป่วย
ความดันโลหิตสูง ในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน 
 ตัวช้ีวัดที่ 13.3 : ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน  าตาลในเลือดได้ดี และผู้ป่วยความดัน
โลหิตสูงที่ควบคุมระดับความดันได้ดี 
 ตัวช้ีวัดที่ 13.4 : ร้อยละกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูงได้รับการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ 
 ตัวช้ีวัดที่ 13.5 : ร้อยละคะแนนผ่านเกณฑ์การประเมิน NCD Clinic Plus  
        ตัวช้ีวัดที่ 13.6 : ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<5 ml/min/1.73m2/yr
 ตัวช้ีวัดที่ 13.7 : คะแนนความส าเร็จในการด าเนินงานคลินิกชะลอไตเสื่อมคุณภาพในโรงพยาบาล 
3. เป้าหมาย : ความส าเร็จของการด าเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCDs) ประกอบด้วย ตัวชี วัดย่อย 
จ านวน 7 ตัวชี วัด ได้แก่  
  13.1 ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน และ/หรือความดันโลหิตสูง 
  13.2 อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน และ อัตราประชากรกลุ่มสงสัยป่วยความ
ดันโลหิตสูง ในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน 
  13.3 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน  าตาลในเลือดได้ดี และผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่
ควบคุมระดับความดันได้ดี 
  13.4 ร้อยละกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
  13.5 ร้อยละคะแนนผ่านเกณฑ์การประเมิน NCD Clinic Plus 
  13.6 ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR < 5 ml/min/1.73m2/yr 
  13.7 คะแนนความส าเร็จในการด าเนินงานคลินิกชะลอไตเสื่อมคุณภาพในโรงพยาบาล 
4. น้ าหนัก : 7 
5. ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นางเอมอร  สุทธิสา   โทร. ๐๙๔-๖๒๕๘๔๕๑ 
6. ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวศิริพร สุจจะชารี   โทร. ๐๙๓-๕๔๓๓๒๗๔ 
        นางสาวอังคณา เหล่าสะพาน  โทร. 087-4210103 
 
 
 



132 
 

คู่มือประเมินผลการปฏิบัตริาชการระดับอ าเภอ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ประจ าปีงบประมาณ 2564 

รายละเอียดตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 256๔ 
 

1. แผนงานตามยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
2. ตัวช้ีวัดที่ 13.1 : ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน และ/หรือความดันโลหิตสูง 
3. เป้าหมาย : ๑. การตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ ๖๐ 
    ๒. การตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 7๐ 
4. น้ าหนัก : 1 
5. ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นางเอมอร  สุทธิสา   โทร. ๐๙๔-๖๒๕๘๔๕๑ 
6. ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวศิริพร สุจจะชารี   โทร. ๐๙๓-๕๔๓๓๒๗๔ 
7. ค าอธิบาย : 
 1. ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน 
  กลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน หมายถึง ประชากรสงสัยป่วยโรคเบาหวานอายุ 35 ปีขึ นไป ในเขต
รับผิดชอบ ได้รับการตรวจระดับน  าตาลโดยวิธีเจาะจากปลายนิ ว (Capillary Blood Glucose) หรือการตรวจ
ระดับพลาสมากลูโคส (FPG) หลังอดอาหารมากกว่า 8 ชั่วโมง มีค่า ≥ 126 mg/dl หรือโดยการตรวจระดับ
น  าตาลโดยวิธีเจาะจากปลายนิ ว (Capillary Blood Glucose) หรือการตรวจระดับพลาสมากลูโคส (RPG) จาก
การที่ไม่อดอาหารเวลาใดก็ได้ มีค่า ≥ 200 mg/dl และยังไม่ได้รับการวินิจฉัยเป็นผู้ป่วยโรคเบาหวาน 
  การได้รับการตรวจติดตาม หมายถึง ผู้ที่ได้รับการคัดกรองเบาหวาน โดยการตรวจระดับน  าตาลโดย
วิธีเจาะจากปลายนิ ว (Capillary Blood Glucose) หรือการตรวจระดับพลาสมากลูโคส (FPG) หลังอดอาหาร
มากกว่า 8 ชั่วโมง มีค่า ≥ 126 mg/dl หรือโดยการตรวจระดับน  าตาลโดยวิธีเจาะจากปลายนิ ว (Capillary 
Blood Glucose) หรือการตรวจระดับพลาสมากลูโคส (RPG) จากการที่ไม่อดอาหารเวลาใดก็ได้ มีค่า ≥ 200 
mg/dl แล้วได้รับการตรวจยืนยันว่าเป็นเบาหวานหรือไม่ โดยการตรวจระดับพลาสมากลูโคสหลังอดอาหาร
มากกว่า 8 ชั่วโมง (FPG) ทางห้องปฏิบัติการ ในสถานบริการสาธารณสุข ภายใน ๖ เดือน 
 2. ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง 
  กลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง หมายถึง ประชากรอายุ 35 ปีขึ นไป ที่ได้รับการคัดกรองความ
ดันโลหิตสูงและมีค่าระดับความดันโลหิตตัวบน (SBP) ในช่วง 140-179 mmHg และ/หรือ ค่าระดับความดัน
โลหิตตัวล่าง (DBP) ในช่วง 90-109 mmHg ในเขตรับผิดชอบและยังไม่ได้รับการวินิจฉัยโรคความดันโลหิตสูง
ในปีงบประมาณ 
  การได้รับการตรวจติดตาม หมายถึง การตรวจวัดความดันโลหิตซ  าที่บ้าน ตามแนวทางการวัดความ
ดันโลหิตที่บ้าน หลังจากได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูงที่สถานบริการสาธารณสุข หรือในชุมชนแล้ว 
8. สูตรการค านวณ :  
 1. ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน : (A/B) x 100 
  A = จ านวนประชากรสงสัยป่วยโรคเบาหวานอายุ 35 ปีขึ นไป ในเขตรับผิดชอบได้รับการตรวจ
ยืนยันโดยการตรวจระดับพลาสมากลูโคสหลังอดอาหารมากกว่า ๘ ชั่วโมง (FPG) ทางห้องปฏิบัติการในสถาน
บริการสาธารณสุข ภายในปีงบประมาณ (ทั งนี ควรตรวจติดตามภายใน ๓ – ๖ เดือน) 
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  B = จ านวนประชากรอายุ ๓๕ ปีขึ นไป ในเขตรับผิดชอบที่ได้รับการคัดกรองโรคเบาหวานและเป็น
กลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน 
 ๒. ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง : (C/D) x 100 
  C = จ านวนประชากรสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูงอายุ ๓๕ ปีขึ นไป ในเขตรับผิดชอบได้รับการวัด
ความดันโลหิตที่บ้าน* 
  D = จ านวนประชากรอายุ ๓๕ ปีขึ นไป ในเขตรับผิดชอบที่ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูงและ
เป็นกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูงในปีงบประมาณ 
9. เกณฑ์การให้คะแนน : 

ตัวช้ีวัด หน่วยวัด น้ าหนัก 
เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๑. ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัย
ป่วยโรคเบาหวาน 

ร้อยละ 0.5 40 45 50 55 60 

๒. ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัย
ป่วยโรคความดันโลหิตสูง 

ร้อยละ 0.5 40 50 60 70 80 

10. เงื่อนไข 1. กลุ่มสงสัยป่วยเบาหวาน ตรวจติดตาม ๓ – ๖ เดือน 
     2. กลุ่มสงสัยปว่ยความดันโลหติสูงท า Home BP ถัดจากวันสงสัยป่วยอย่างน้อย ๘ วัน และไม่เกิน  
๑๒๐ วนั  
11. เหตุผล : เพ่ือยืนยันว่ากลุ่มสงสัยป่วยเบาหวานมีค่าระดับน  าตาลในเลือดสูงจริง และส่งต่อพบแพทย์เพ่ือรับ
การวินิจฉัยโรคเบาหวาน และเพ่ือยืนยันว่ากลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงมีความดันโลหิตสูงจริง 
 หมายเหตุ เนื่องจากเป็นตัวชี วัดใหม่ในปี ๒๕๖๓ จึงไม่มีข้อมูลพื นฐานในปีที่ผ่านมา 
12. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :   

 
13. แนวทางการประเมินผล : 

วิธีการประเมินผล หลักฐานประกอบการประเมิน ประเมินระดับ 
อ าเภอ ต าบล รพ.สต. 

ติดตามจากระบบรายงานใน HDC ใช้ฐานข้อมูล HDC กระทรวง
สาธารณสุข 

   

 

 รายการ หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 

ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วย
โรคเบาหวาน 

ร้อยละ - - 74.49 

ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคความ
ดันโลหิตสูง 

ร้อยละ - - 89.48 
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รายละเอียดตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 

1. แผนงานตามยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
2. ตัวช้ีวัดที่ 13.2 : อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน และอัตราประชากรกลุ่มสงสัยป่วย
ความดันโลหิตสูง ในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน 
3. เป้าหมาย : ๑. อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ไม่เกินร้อยละ ๑.8๕ 
          ๒. อัตรากลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
4. น้ าหนัก : 1 
5. ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นางเอมอร  สุทธิสา   โทร. ๐๙๔-๖๒๕๘๔๕๑ 
6. ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวศิริพร สุจจะชารี   โทร. ๐๙๓-๕๔๓๓๒๗๔ 
7. ค าอธิบาย :  
 1. อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ไม่เกินร้อยละ ๑.8๕ 
  1.1 กลุ่มเสี่ยงเบาหวาน (Pre-DM) หมายถึง ประชากรอายุ 35 ปีขึ นไป ที่มีค่าระดับ FBS 100 – 
125 mg/dl หรือค่าระดับ RPG 140-199 mg/dl ในปีที่ผ่านมาในเขตรับผิดชอบ 
  1.2 ผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ หมายถึง ผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวานรายใหม่ ใน
ปีงบประมาณ โดยการวินิจฉัยของแพทย์ และได้รับการขึ นทะเบียนในคลินิกโรคเรื อรัง 
 2. อัตรากลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน มากกว่าหรือ
เท่ากับร้อยละ 5๐ 
  2.1 กลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูง หมายถึง ประชากรอายุ 35 ปีขึ นไป ที่มีค่าระดับความดัน
โลหิต ≥ 140/90 mmHg ในเขตรับผิดชอบและรอการวินิจฉัยของแพทย์ ในปีงบประมาณ 
  2.2 การวัดความดันโลหิตท่ีบ้าน หมายถึง กลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูง ได้รับการตรวจความดัน
โลหิตซ  าอีกครั งที่บ้าน โดย อสม. หรือด้วยตนเอง (กรณีท่ีวัดความดันโลหิตเป็น) ตามแนวทางการวัดความดัน
โลหิตที่บ้าน* หลังจากมารับบริการการคัดกรองที่โรงพยาบาลแล้ว 
 ประชากรกลุ่มเป้าหมาย 
  1. ประชากรอายุ 35 ปี ขึ นไปในเขตรับผิดชอบ ที่ได้รับการคัดกรองว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน  
  2. ประชากรอายุ 35 ปี ขึ นไปในเขตรับผิดชอบ ที่ได้รับการคัดกรองว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงและสงสัยป่วย
ความดันโลหิตสูง ในปีงบประมาณที่ผ่านมา 
8. สูตรการค านวณ : 
 ๑. อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ไม่เกินร้อยละ ๑.8๕ : (A/B) x 100 
  A = จ านวนประชากรอายุ 35 ป ีขึ นไป ในเขตรับผิดชอบ ที่ถูกวินิจฉัยว่าเป็นผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ 
และขึ นทะเบียนในปีงบประมาณ 2564 
  B = จ านวนประชากรอายุ 35 ป ีขึ นไป ในเขตรับผิดชอบทั งหมด ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน 
ในปีงบประมาณที่ผ่านมา 
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 2. อัตรากลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5๐ : (C/D) x 100 
  C = จ านวนประชากรสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงอายุ ๓๕ ปีขึ นไป ในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดัน
โลหิตที่บ้าน 
  D = จ านวนประชากรอายุ ๓๕ ปีขึ นไป ในเขตรับผิดชอบที่ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูงและ
สงสัยป่วยความดันโลหิตสูงในปีงบประมาณ 2564 
 
9. เกณฑ์การให้คะแนน : ประกอบด้วย ๒ ส่วน ได้แก่  

 ตัวช้ีวัด 
หน่วย
วัด 

น้ า 
หนัก 

เกณฑ์การให้คะแนน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑. อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยง
เบาหวาน ไม่เกินร้อยละ ๑.8๕ 

ร้อยละ 0.5 3.05 2.45 1.85 1.25 0.65 

๒. อัตรากลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงในเขต
รับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

ร้อยละ 0.5 30 40 50 60 70 

 
10. เงื่อนไข 
11. เหตุผล : 1. เพ่ือลดผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน 
     2. เพ่ือลดผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่ จากกลุ่มเสี่ยงและสงสัยป่วยความดันโลหิตสูง 
 
12. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :   

 
13. แนวทางการประเมินผล : 

วิธีการประเมินผล 
 

หลักฐานประกอบการประเมิน ประเมินระดับ 
อ าเภอ ต าบล รพ.สต. 

ติดตามจากระบบรายงานใน HDC ใช้ฐานข้อมูล HDC กระทรวง
สาธารณสุข 

   

 

 รายการ หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 

๑. อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยง
เบาหวาน ไม่เกินร้อยละ ๒.๐๕ 

ร้อยละ ๓.๐๕ ๓.๐๖ 3.20 

๒. ความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงและสงสัย
ป่วยความดันโลหิตสูง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 

ร้อยละ ๕๐.๖๗ ๗๙.๘๖ 92.42 
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รายละเอียดตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 

1. แผนงานตามยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
2. ตัวช้ีวัดที ่13.3 : ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน  าตาลในเลือดได้ดี และผู้ป่วยความดันโลหิตสูง
ที่ควบคุมระดับความดันได้ด ี
3. เป้าหมาย : ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน  าตาลในเลือดได้ดี มากกว่าหรือเท่ากับ ๓0% 
      : ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดี มากกว่าหรือเท่ากับ 60% 
4. น้ าหนัก : 2 
5. ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นางเอมอร  สุทธิสา   โทร. ๐๙๔-๖๒๕๘๔๕๑ 
6. ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวศิริพร สุจจะชารี   โทร. ๐๙๓-๕๔๓๓๒๗๔ 
7. ค าอธิบาย : 
 ๑. ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดได้ดี 
  ผู้ป่วยเบาหวาน หมายถึง ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวาน และได้รับการขึ นทะเบียน/ 
ผู้ป่วยโรคเบาหวานอาศัยอยู่ในพื นที่รับผิดชอบทั งหมด 
  ผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดได้ดี หมายถึง ผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่มีโรคร่วม ที่มีค่า
ระดับน  าตาลในเลือด HbA1c ครั งสุดท้ายน้อยกว่าร้อยละ 7 หรือ ผู้ป่วยเบาหวานที่มีโรคร่วม* ที่มีค่าระดับน  าตาล
ในเลือด HbA1c ครั งสุดท้ายน้อยกว่าร้อยละ 8 
 *หมายเหตุ : รหัส ICD10 ที่เป็นโรคร่วม ได้แก่ 
  1. รหัสโรคเบาหวาน E10-E14 (นับทุกจุดที่ตามหลังรหัส) ร่วมกับ รหัสโรคหัวใจขาดเลือด I20-I25 
  2. รหัสโรคเบาหวาน E10-E14 (นับทุกจุดที่ตามหลังรหัส) ร่วมกับ รหัสโรคหัวใจล้มเหลว I50 
  3. รหัสโรคเบาหวาน E10-E14 (นับทุกจุดที่ตามหลังรหัส) ร่วมกับ รหัสโรคหลอดเลือดสมอง I60-I69 
  4. รหัสโรคเบาหวาน E10-E14 (นับทุกจุดที่ตามหลังรหัส) ร่วมกับ รหัสโรคไตเรื อรังระยะท่ี 4-5 
N18.4-N18.5 
  5. รหัสโรคเบาหวาน E10-E14 (นับทุกจุดที่ตามหลังรหัส) ร่วมกับ รหัสโรคลมชักและโรคลมชักชนิด
ต่อเนื่อง G40-G41 
  ประชากรกลุ่มเป้าหมาย 
   ผู้ป่วยที่ได้รับการขึ นทะเบียนโรคเบาหวาน และผู้ป่วยโรคเบาหวานอาศัยอยู่ในพื นที่รับผิดชอบ 
(Type area 1 และ 3) 
 ๒. ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงท่ีควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดี 
  ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง หมายถึง ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยโรคความดันโลหิตสูงด้วยรหัส = I10 -  
I15 
  ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดี หมายถึง ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง
ที่มีระดับความดันโลหิต 2 ครั งสุดท้ายติดต่อกัน < 140/90 mmHg ในช่วงปีงบประมาณ ทั งนี  ไม่ว่าผู้ป่วย
ความดันโลหิตสูงจะมีโรคเบาหวานร่วมด้วยหรือไม่ 
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  ประชากรกลุ่มเป้าหมาย  
   ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ได้รับการขึ นทะเบียนและอาศัยอยู่ในพื นที่รับผิดชอบ (Type area 1 
และ 3) 
8. สูตรการค านวณ : 
 1. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน  าตาลในเลือดได้ดี : (A/B) x 100 
  A : จ านวนผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการวินิจฉัยจากแฟ้ม DIAGNOSIS_OPD, DIAGNOSIS_IPD, 
CHRONIC รหัส ICD-10 3 หลักขึ นต้นด้วย E10 – E14 ที่อยู่อาศัยในเขตพื นที่รับผิดชอบ PERSON.TYPE AREA 
IN (“1”, “3”)   
   - 1 (มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตพื นที่รับผิดชอบและอยู่จริง), 3 (มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ 
แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ) และ PERSON.DISCHARGE=“9” (ไม่จ าหน่าย) PERSON.NATION = 
“099” (สัญชาติไทย) และได้รับการตรวจ HbA1C (LABFU.LABTEST = “0531601”) ระดับ HbA1C ครั ง
สุดท้าย ใช้ข้อมูลจาก LABFU.LABRESULT 
    - HbA1c ครั งสุดท้ายน้อยกว่าร้อยละ 7 ในผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่มีโรคร่วม 
    - HbA1c ครั งสุดท้ายน้อยกว่าร้อยละ 8 ในผู้ป่วยเบาหวานที่มีโรคร่วม 
  B : จ านวนผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการวินิจฉัยจากแฟ้ม DIAGNOSIS_OPD, DIAGNOSIS_IPD, 
CHRONIC รหัส ICD-10 3 หลักขึ นต้นด้วย E10 – E14 ที่อยู่อาศัยในเขตพื นที่รับผิดชอบ PERSON.TYPE AREA 
IN (“1”, “3”)     
   - 1 (มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตพื นที่รับผิดชอบและอยู่จริง), 3 (มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ 
แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขต) และ PERSON.DISCHARGE = “9” (ไม่จ าหน่าย) PERSON.NATION = “099” 
(สัญชาติไทย) 
  2. ร้อยละของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมระดับความดันได้ดี : (C/D) x 100 
  A : จ านวนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ได้รับการวินิจฉัยจากแฟ้ม DIAGNOSIS_OPD, 
DIAGNOSIS_IPD, CHRONIC รหัส ICD-10 3 หลักขึ นต้นด้วย I10 – I15 ในเขตรับผิดชอบ PERSON.TYPE 
AREA IN (“1”, “3”) 
   - 1 (มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตพื นที่รับผิดชอบและอยู่จริง), 3 (มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่
ทะเบียนอยู่นอกเขตรับผิดชอบ) และ PERSON.DISCHAGE = “9” (ไม่จ าหน่าย) PERSON.NATION = 
“099” (สัญชาติไทย) และมีค่าระดับความดันโลหิต 2 ครั งสดุท้ายติดต่อกัน ใช้ข้อมูลจาก CHRONICFU 
(CHRONICFU.SBP BETWEEN 50 and 139 mmHg), (CHRONICFU.DBP BETWEEN 50 and 89 
mmHg) 
  B : จ านวนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ได้รับการวินิจฉัยจากแฟ้ม DIAGNOSIS_OPD, 
DIAGNOSIS_IPD, CHRONIC รหัส ICD-10 3 หลักขึ นต้นด้วย I10 – I15 ในเขตรับผิดชอบ PERSON.TYPE 
AREA IN (“1”, “3”) 
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9. เกณฑ์การให้คะแนน : ประกอบด้วย ๒ ส่วน ได้แก่     
 

ตัวช้ีวัด หน่วยวัด น้ าหนัก 
เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๑. ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่
ควบคุมระดับน  าตาลในเลือดได้ดี 

ร้อยละ ๑ ๑๐ ๑5 ๒0 ๒5 ๓๐ 

๒. ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิต
สูงควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดี 

ร้อยละ 1 50 5๕ 6๐ 6๕ 7๐ 

 
10. เงื่อนไข (ถ้ามี) 
11. เหตุผล :  
  1. เพื่อให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานสามารถควบคุมระดับน  าตาลได้ดี 
  2. เพื่อให้ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงสามารถควบคุมความดันโลหิตได้ดี 
 
12. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :   
 

 
13. แนวทางการประเมินผล : 
 

วิธีการประเมินผล 
 

หลักฐาน
ประกอบการ

ประเมิน 

ประเมินระดับ 
อ าเภอ ต าบล รพ.สต. 

วัดผลลัพธ์จากรายงานตัวชี วัดร้อยละของผู้ป่วยโรคความ
ดันโลหิตสูงควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดี 

ใช้ฐานข้อมูล 
HDC กระทรวง

สาธารณสุข 

/   

 
 
 
 

รายการ หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 

ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับ
น  าตาลในเลือดได้ดี  

ร้อยละ 16.07 18.50 22.46 

ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงควบคุม
ระดับความดันโลหิตได้ดี 

ร้อยละ 53.86 54.88 72.19 



139 
 

คู่มือประเมินผลการปฏิบัตริาชการระดับอ าเภอ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ประจ าปีงบประมาณ 2564 

รายละเอียดตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 256๔ 
 

1. แผนงานตามยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
2. ตัวชี้วัดที่ 13.4 : ร้อยละกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูงได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
3. เป้าหมาย : ร้อยละ 100 
4. น้ าหนัก : 0.5 
5. ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นางเอมอร  สุทธิสา   โทร. ๐๙๔-๖๒๕๘๔๕๑ 
6. ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวศิริพร สุจจะชารี   โทร. ๐๙๓-๕๔๓๓๒๗๔ 
7. ค าอธิบาย : 
  กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน หมายถึง ประชากรอายุ 35 ปีขึ นไป ในเขตรับผิดชอบ ได้รับการตรวจระดับ
น  าตาลโดยวิธีเจาะจากปลายนิ ว (Capillary Blood Glucose) หรือการตรวจระดับพลาสมากลูโคส (FPG) หลัง
อดอาหารมากกว่า 8 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 100-125 mg/dl หรือโดยการตรวจระดับน  าตาลโดยวิธีเจาะจาก
ปลายนิ ว (Capillary Blood Glucose) หรือการตรวจระดับพลาสมากลูโคส (RPG) จากการที่ไม่อดอาหารเวลา
ใดก็ได้ มีค่า >140 - ≤ 200 mg/dl และยังไม่ได้รับการวินิจฉัยเป็นผู้ป่วยโรคเบาหวาน 
  กลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง หมายถึง ประชากรอายุ 35 ปีขึ นไป ที่ได้รับการคัดกรองความดัน
โลหิตสูงและมีค่าระดับความดันโลหิตตัวบน (SBP) ในช่วง 120-139 mmHg และ/หรือ ค่าระดับความดัน
โลหิตตัวล่าง (DBP) ในช่วง 80-89 mmHg ในเขตรับผิดชอบและยังไม่ได้รับการวินิจฉัยโรคความดันโลหิตสูงใน
ปีงบประมาณ 
  การได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ หมายถึง กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน และโรคความดัน
โลหิตสูงได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ   
 
8. สูตรการค านวณ :  
 ร้อยละกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูงได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ : 
(A/B) x 100 
  A = จ านวนประชากรกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูงได้รับการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ  
  B = จ านวนประชากรกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง ในเขตรับผิดชอบจากการคัด
กรองโรคเบาหวานและเป็นกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวานในประชากรอายุ 35 ปีขึ นไป 
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9. เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยวัด น้ าหนัก 
เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ร้อยละกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน และโรค
ความดันโลหิตสูงได้รับการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ 

ร้อยละ 0.5 60 70 80 90 100 

 
10. เงื่อนไข 1. กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน จากการคัดกรองโรคเบาหวานในปีงบประมาณ 
     2. กลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง จากการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงในปีงบประมาณ  
11. เหตุผล : เพ่ือลดผู้ป่วยรายใหม่ โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน และโรค
ความดันโลหิตสูง  
 หมายเหตุ เนื่องจากเป็นตัวชี วัดใหม่ในปี ๒๕๖4 จึงไม่มีข้อมูลพื นฐานในปีที่ผ่านมา 
 
12. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :   
 

 
13. แนวทางการประเมินผล : 
 

วิธีการประเมินผล หลักฐานประกอบการประเมิน ประเมินระดับ 
อ าเภอ ต าบล รพ.สต. 

ติดตามจากบันทึกรายงาน และ
เอกสารการด าเนินงานของพื นที่ 

หลักฐานเชิงประจักษ์ 
-บันทึกการประชุม/อบรม 
-บันทึกรายงานการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ 

   

 
 
 
 
 

 รายการ หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 

ร้อยละกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน และโรคความดัน
โลหิตสูงได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 

ร้อยละ - - - 
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รายละเอียดตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 256๔ 
 

1. แผนงานตามยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
2. ตัวช้ีวัดที่ 13.5 : ร้อยละคะแนนผ่านเกณฑ์การประเมิน NCD Clinic Plus 
3. เป้าหมาย : ร้อยละ ๗๐ 
4. น้ าหนัก : 1 
5. ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นางเอมอร  สุทธิสา   โทร. ๐๙๔-๖๒๕๘๔๕๑ 
6. ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวศิริพร สุจจะชารี   โทร. ๐๙๓-๕๔๓๓๒๗๔ 
7. ค าอธิบาย :  
 โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์การประเมิน NCD Clinic Plus หมายถึง คลินิก/ศูนย์/เครือข่ายของคลินิกใน
สถานบริการ (โรงพยาบาล) ที่เชื่อมโยงในการบริหารจัดการและด าเนินการทางคลินิกให้เกิดกระบวนการ 
ป้องกัน ควบคุมและดูแลรักษาจัดการโรคเรื อรังแก่บุคคลที่เข้ามารับการวินิจฉัยโรคกลุ่มที่เป็นโรค/ป่วยรวมทั ง
กลุ่มเสี่ยงสูงต่อ การด าเนินโรคสี่เป้าหมายหลัก ข้างต้น ลงทะเบียนดูแลใกล้ชิดรายบุคคล เพ่ือการดูแลลดปัจจัย
เสี่ยง (Risk Factors) โอกาสเสี่ยง (Attributed Risk) รักษา ควบคุมความรุนแรงของโรค เพิ่มความสามารถการ
จัดการตนเองและส่งต่อการรักษาดูแล ที่จ าเป็นระหว่างทีมใน/ระหว่างทีมและเครือข่ายการบริการประกอบด้วย 
2 ส่วนการพัฒนา ดังนี  
  ส่วนที่ 1 การประเมินกระบวนการพัฒนาคุณภาพ NCD Clinic Plus 6 องค์ประกอบ 
   องค์ประกอบที่ 1 ทิศทาง และนโยบาย 
   องค์ประกอบที่ 2 ระบบสารสนเทศ 
   องค์ประกอบที่ 3 การปรับระบบ และกระบวนการบริการ 
   องค์ประกอบที่ 4 ระบบสนับสนุน การจัดการตนเอง 
   องค์ประกอบที่ 5 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
   องค์ประกอบที่ 6 การจัดบริการเชื่อมโยงชุมชน 
  ส่วนที่ 2 ผลลัพธ์ตัวชี วัดบริการ NCD Clinic Plus   
   ๒.๑ ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยปว่ยโรคเบาหวาน มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๖๐ 
   ๒.๒ ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจไขมัน LDL และมีค่า LDL < 100 mg/dl 
มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๖๐ 
   ๒.๓ ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน  าตาลในเลือดได้ดี มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๔๐ 
   ๒.๔ ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่มีความดันโลหิตน้อยกว่า 140/90 mmHg มากกว่าหรือ
เท่ากับร้อยละ ๖๐ 
   ๒.๕ ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะอ้วน [BMI > 25 กก./ตร.ม.] ลดลงจากงบประมาณที่
ผ่านมา มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 5 
   ๒.๖ ร้อยละของการเกิดภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลัน ในผู้ป่วยเบาหวาน น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๒ 
   ๒.๗ ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ลดลง มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๕ 
   ๒.๘ ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 7๐ 



142 
 

คู่มือประเมินผลการปฏิบัตริาชการระดับอ าเภอ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ประจ าปีงบประมาณ 2564 

   ๒.๙ ร้อยละของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดี มากกว่าหรือเท่ากับ
ร้อยละ 6๐ 
   ๒.๑๐ ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน และ/หรือ ความดันโลหิตสูงที่ได้รับการ หรือ ค้นหาและคัด
กรองโรคไตเรื อรัง มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๘๐  
   ๒.๑๑ ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน และ/หรือ ความดันโลหิตสูงที่มี CVD Risk ≥ 20% ในช่วงไตร
มาส 1, 2 และมีผล CVD Risk ลดลงเป็น < 20% ในไตรมาส 3, 4 มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๔๐ 
   ๒.๑๒ ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน และ/หรือ ความดันโลหิตสูง ที่เป็น CKD 3-4 ชะลอการลดลง
ของ eGFR ได้ตามเป้าหมาย มากกว่าร้อยละ ๕๐ 
 สถานบริการสาธารณสุข หมายถึง คลินิกโรคไม่ติดต่อของโรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.) โรงพยาบาลทั่วไป 
(รพท.) โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) โดยมุ่งเน้น ๔ โรคเป้าหมายหลัก ได้แก่ เบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง 
โรคหัวใจขาดเลือด และโรคหลอดเลือดสมอง (อัมพฤกษ์ อัมพาต) 
 กลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ ได้แก่ กลุ่มเสี่ยงสูง ในที่นี้ หมายถึง pre-DM pre-HT กลุ่มป่วยที่เป็น
เบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และกลุ่มป่วยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูงที่มีภาวะแทรกซ้อน 
 หมายเหตุ เกณฑ์การประเมินตามคู่มือการด าเนินงานประเมินคุณภาพ NCD Clinic Plus ปี ๒๕๖๒ 
 กลุ่มเป้าหมาย 
  1. โรงพยาบาลขนาดใหญ่ ได้แก่ โรงพยาบาลระดับ A, S, M1 รวมทั งศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง 
  2. โรงพยาบาลขนาดกลาง ได้แก่ โรงพยาบาลระดับ M2, F1 
  3. โรงพยาบาลขนาดเล็ก ได้แก่ โรงพยาบาลระดับ F2, F3 
8. สูตรการค านวณ : การคิดคะแนนประเมินคุณภาพ NCD Clinic Plus ปี 256๓ ประกอบด้วย ๒ ส่วน 
ได้แก่ 
 ๑. คะแนนประเมินกระบวนการพัฒนาคุณภาพ (50 คะแนน)  
  องค์ประกอบที่ ๑ ทิศทาง และนโยบาย      ๓๐ คะแนน 
  องค์ประกอบที่ ๒ ระบบสารสนเทศ       ๔๕ คะแนน 
  องค์ประกอบที่ ๓ การปรับระบบ และกระบวนการบริการ ๖๐ คะแนน 
  องค์ประกอบที่ ๔ ระบบสนับสนุนการจัดการตนเอง  ๔๐ คะแนน 
  องค์ประกอบที่ ๕ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ    ๒๕ คะแนน 
  องค์ประกอบที่ ๖ การจดับริการเชื่อมโยงชุมชน    ๕๐ คะแนน 
  

คะแนนประเมินกระบวนการพัฒนาคุณภาพรวม =  
 
                 = ๕๐ คะแนน 
 
 
 
 

ผลรวมคะแนนที่ได้ x ๕๐ 
๒๕๐ 
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 ๒. ผลลัพธ์ตัวชี วัดบริการ NCD Clinic Plus (50 คะแนน) 
 
ล า 
ดับ 

รายการ หน่วย เกณฑ์ น้ า 
หนัก 

คะแนน คะแนน
เต็ม 1 2 3 4 5 

1 ร้อยละการตรวจติดตาม
กลุ่มสงสัยป่วย
โรคเบาหวาน 

ร้อยละ ≥๖๐ ๕ <๔๕ ๔๕ ๕๐ ๕๕ ≥๖๐ ๒๕ 

2 ร้อยละของผู้ป่วย
เบาหวานที่ได้รับการ
ตรวจไขมัน LDL และมี
ค่า LDL < 100 mg/dl 

ร้อยละ ≥๖๐ ๔ <๔๕ ๔๕ ๕๐ ๕๕ ≥๖๐ 20 

3 ร้อยละของผู้ป่วย
เบาหวานที่ควบคุมระดับ
น  าตาลในเลือดได้ดี 

ร้อยละ ≥๔๐ ๔ <๒๕ ๒๕ ๓๐ ๓๕ ≥๔๐ 20 

4 ร้อยละของผู้ป่วย
เบาหวานที่มีความดัน
โลหิตน้อยกว่า ๑๔๐/
๙๐ mmHg 

ร้อยละ ≥๖๐ ๔ <๔๕ ๔๕ ๕๐ ๕๕ ≥๖๐ 20 

5 ร้อยละของผู้ป่วย
เบาหวานที่มีภาวะอ้วน 
[BMI≥25 กก./ตร.ม.] 
ลดลงจากปีงบประมาณ
ที่ผ่านมา 

ร้อยละ ≥5 ๔ <1 2 3 4 ≥5 20 

6 ร้อยละของการเกิด
ภาวะแทรกซ้อน
เฉียบพลัน ในผู้ป่วย
เบาหวาน 

ร้อยละ ≤๒ ๔ >๘ ๘ ๖ ๔ ≤๒ 20 

7 ร้อยละของผู้ป่วย
เบาหวานรายใหม่ลดลง 

ร้อยละ ≥๕ ๔ <๒ ๒ ๓ ๔ ≥๕ 20 

๘ ร้อยละการตรวจติดตาม
กลุ่มสงสัยป่วยโรคความ
ดันโลหิตสูง 

ร้อยละ ≥7๐ ๕ <๕0 5๕ 6๐ 6๕ ≥7๐ ๒๕ 

๙ ร้อยละของผู้ป่วยความ
ดันโลหิตสูงที่ควบคุม
ระดับความดันโลหิตได้ดี 

ร้อยละ ≥6๐ ๔ <40 4๕ 50 5๕ ≥6๐ ๒๐ 
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ล า 
ดับ 

รายการ หน่วย เกณฑ์ น้ า 
หนัก 

คะแนน คะแนน
เต็ม 1 2 3 4 5 

๑๐ ร้อยละของผู้ป่วย
เบาหวาน และ/หรือ 
ความดันโลหิตสูงที่ได้รับ
การค้นหาและคัดกรอง
โรคไตเรื อรัง 

ร้อยละ ≥๘๐ ๔ <๖๕ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ≥๘๐ 20 

๑๑ ร้อยละของผู้ป่วย
เบาหวาน และ/หรือ 
ความดันโลหิตสูงที่มี 
CVD Risk ≥ ๒๐% 
ในช่วงไตรมาส ๑, ๒ 
และมีผล CVD Risk 
ลดลงเป็น < ๒๐% ใน
ไตรมาส ๓, ๔ 

ร้อยละ ≥๔๐ ๔ <25 25 30 35 ≥40 20 

๑๒ ร้อยละของผู้ป่วย
เบาหวาน และ/หรือ 
ความดันโลหิตสูง ที่เป็น 
CKD 3-4 ชะลอการ
ลดลงของ eGFR ได้ตาม
เป้าหมาย 

ร้อยละ ≥๕๐ ๔ <35 35 40 45 ≥50 20 

คะแนนรวม   ๕๐      ๒๕๐ 
 
  คะแนนผลลัพธ์ตัวชี วัดบริการ NCD Clinic Plus = 
 
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) 
   พื นฐาน (60 – 69 คะแนน) 
   ต่ ากว่าพื นฐาน (< 60 คะแนน) ส่วนที่ 2 ผลลัพธ์ตัวชี วัดบริการ NCD 

Clinic Plus (50 คะแนน) 
 

 

ผลรวมคะแนนที่ได้ x ๕๐ 
๒๕๐ 
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9. เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยวัด น้ าหนัก 
เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ร้อยละคะแนนผ่านเกณฑ์การประเมิน 
NCD Clinic Plus ในโรงพยาบาลที่มีการ
ด าเนินงาน ในระดับดีมากขึ นไป 
(คู่มือการด าเนินงานประเมินคุณภาพ 
NCD Clinic Plus ปี ๒๕๖4 

ร้อยละ
คะแนน 

1 ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๘๕ >85 

หมายเหตุ : ใช้เกณฑ์การให้คะแนนตามเกณฑ์การด าเนินงาน NCD Clinic Plus 
 
10. เงื่อนไข 
11. เหตุผล : โรคไม่ติดต่อเป็นสาเหตุส าคัญของการเสียชีวิต และเป็นภาระโรคอันดับหนึ่งของประเทศไทย จาก
รายงานภาระโรค และการบาดเจ็บของประชากรไทย พ.ศ.๒๕๕๖ พบว่า มีคนไทยเสียชีวิตจากกลุ่มโรคไม่ติดต่อ
มากกว่า ๓ แสนคนต่อปี ส่วนใหญ่เป็นการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร โดยเสียชีวิตจากกลุ่มโรคไม่ติดต่อถึงร้อยละ 
๗๕ ของการเสียชีวิตทั งหมด (๓๔๙,๐๙๐ คน) ซึ่งพบว่าคนไทยเป็นโรคไม่ติดต่อ โดยเฉพาะโรคเบาหวาน และ
ความดันโลหิตสูงมากถึงประมาณ ๑๔ ล้านคน และมีแนวโน้มที่จะเพ่ิมขึ นอย่างต่อเนื่อง สาเหตุส่วนใหญ่มาจาก
พฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม ได้แก่ การกินหวาน มัน เค็ม กินผักผลไม้น้อย การมีกิจกรรมทางกายน้อย 
ภาวะเครียด การสูบบุหรี่ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ มีภาวะอ้วน ระดับ
น  าตาล และไขมันในเลือดเพ่ิมขึ น ระดับความดันโลหิตสูงกว่าปกติ หากอาการของโรครุนแรงมากขึ นอาจ
ก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงตามมา 
 
12. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :   
 

 
 

รายการ หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖1 ๒๕6๒ 2563 

โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์การประเมินการด าเนินงาน NCD 
Clinic Plus 
     - ระดับพื นฐาน 
     - ระดับด ี
     - ระดับดีมาก 
     - ระดับดีเด่น 

คะแนน 
 

 
 

37.52 
33.51 
8.55 
3.31 

 
 

34.07 
49.72 
8.27 
1.81 

 
 
- 
- 

38.46 
61.54 
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13. แนวทางการประเมินผล : 
 

วิธีการประเมินผล 
 

หลักฐาน 
ประกอบการประเมิน 

ประเมินระดับ 
อ าเภอ ต าบล รพ.สต. 

คะแนนการประเมินตามเกณฑ์การประเมินการ
ด าเนินงาน NCD Clinic Plus  
    - ส่วนที่ 1 การประเมินกระบวนการพัฒนา
คุณภาพNCD Clinic Plus 6 องค์ประกอบ 
    - ส่วนที่ 2 ผลลัพธ์ตัวชี วัดบริการ NCD Clinic 
Plus 
คู่มือการประเมิน NCD Clinic Plus สามารถดาวน์
โหลดได้จากเว็บไซต์ 
http://www.thaincd.com/2016/news/hot-
news-detail.php?id=13735&gid=18 

ฐานข้อมูล HDC    
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รายละเอียดตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 256๔ 
 

1. แผนงานตามยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
2. ตัวช้ีวัดที่ 13.6 : ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<5 ml/min/1.73m2/yr 
3. เป้าหมาย : ร้อยละ 66 
4. น้ าหนัก : 0.5 
5. ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นางเอมอร  สุทธิสา   โทร. ๐๙๔-๖๒๕๘๔๕๑ 
6. ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวอังคณา เหล่าสะพาน  โทร. 087-4210103 
7. ค าอธิบาย :  
 ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<5ml/min/1.72 m2/yr หมายถึง ร้อยละ
ผู้ป่วยที่มีผลค่าประมาณอัตราการกรองของไตที่ค านวณจาก serum creatinine ที่ตรวจโดยวิธี enzymatic 
method และค านวณโดยใช้สมการ CKD-EPI ตามมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด และมีค่า eGFR 
ของผู้ป่วยที่มีการตรวจ creatinine/ มีผล eGFR ≥ 2 ค่า และค่าทั งสองห่างกันไม่น้อยกว่า 3 เดือน โดย
พิจารณาค่าของ eGFR ตั งแต่ย้อนหลัง 1 ปีงบประมาณ และมีค่าเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลง < 5 
  หมายเหตุ : ผู้ป่วยโรคไตเรื อรัง Stage 3-4 หมายถึง ผู้ป่วยจากแฟ้ม DIAGNOSIS_OPD ที่มีรหัสโรค
เป็น N181, N182, N183, N184, N189, E102, E112, E122, E132, E142, N083, I120, I129, 
I130, I131, I132, I139, I151, N021, N022, N023, N024, N025, N026, N027, N028, 
N029, N031, N032, N033, N034, N035, N036, N037, N038, N039, N041, N042, N043, 
N044, N045, N046, N047, N048, N049, N051, N052, N053, N054, N055, N056, N057, 
N058, N059, N061, N062, N063, N064, N065, N066, N067, N068, N069, N071, N072, 
N073, N074, N075, N076, N077, N078, N079, N081, N082, N083, N084, N085, N086, 
N087, N088, N089, N110, N111, N118, N119, N12, N130, N131, N132, N133, N134, 
N135, N136, N137, N138, N139, N140, N141, N142, N143, N144, N200, N201, N202, 
N2019, N210, N211, N218, N219, N251, N258, N259, N26, N270, N271, N279, N280, 
N281, N288, N289, N144, Q610, Q611, Q612, Q613, Q614, Q615, Q618  
ที่มีค่า 60 < eGFR ≥ 15 
 
8. สูตรการค านวณ : (A/B) x 100  
 A = จ านวนผู้ป่วยโรคไตเรื อรัง Stage 3-4 สัญชาติไทยที่มารับบริการที่โรงพยาบาลได้รับการตรวจ 
creatinine/ มีผล eGFR ≥ 2 ค่า และค่าทั งสองห่างกันไม่น้อยกว่า 3 เดือน โดยพิจารณาค่าของ eGFR ตั งแต่
ย้อนหลัง 1 ปีงบประมาณและมีค่าเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลง < 5 
 B = จ านวนผู้ป่วยโรคไตเรื อรัง Stage 3-4 สัญชาติไทยที่มารับบริการที่โรงพยาบาลได้รับการตรวจ 
creatinine/ มีผล eGFR ≥ 2 ค่า และค่าทั งสองห่างกันไม่น้อยกว่า 3 เดือน โดยพิจารณาค่าของ eGFR ตั งแต่
ย้อนหลัง 1 ปีงบประมาณ 
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9. เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 10 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้
คะแนน ดังนี  
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
46 56 66 76 86 

 
10. เงื่อนไข : การตรวจแต่ละครั งต้องห่างกันไม่น้อยกว่า 3 เดือน 
11. เหตุผล : เพ่ือใช้ประเมินผลส าเร็จที่เป็นภาพรวมของการชะลอความเสื่อมของไตในผู้ป่วยโรคไตเรื อรัง 
(CKD) ที่เกิดจากผลการด าเนินการของหลายๆ มาตรการรวมกัน 
 
12. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :   
 

 
13. แนวทางการประเมินผล : 
 

วิธีการประเมินผล 
 

หลักฐานประกอบการ
ประเมิน 

ประเมินระดับ 
อ าเภอ ต าบล รพ.สต. 

อัตราการลดลงของ eGFR<5ml/min/1.72m2/yr ฐานข้อมูล HDC /   
 หมายเหตุ : ตัวชี วัดมีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขและวิธีการประเมินแบบใหม่  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รายการ หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 

ผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR < 4 
ml/min/1.73m2/yr   

ร้อยละ 64.20 60.12 73.67 
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รายละเอียดตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 

1. แผนงานตามยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
2. ตัวช้ีวัดที่ 13.7 : คะแนนความส าเร็จในการด าเนินงานคลินิกชะลอไตเสื่อมคุณภาพในโรงพยาบาล 
3. เป้าหมาย : ร้อยละ 70 
4. น้ าหนัก : 1 
5. ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นางเอมอร  สุทธิสา   โทร. ๐๙๔-๖๒๕๘๔๕๑ 
6. ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวอังคณา เหล่าสะพาน  โทร. 087-4210103 
7. ค าอธิบาย : 
  คลินิกชะลอไตเสื่อมคุณภาพในโรงพยาบาล หมายถึง หน่วยบริการในสถานบริการสุขภาพ สังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่มีการจัดระบบบริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคไตเรื อรัง ได้ครบทุกระยะ
และเป็นการส่งเสริมป้องกันการชะลอความเสื่อมของไตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งต้องมีองค์ประกอบ 2 ข้อ 
ดังต่อไปนี   
   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 าเนินงานตามตัวชี วัด จ านวน 5 ตัวชี วัด 
     1. ร้อยละ 80 ของผู้ป่วย DM, HT ที่ได้รับการคัดกรอง CKD 
    2. ร้อยละ 40 ของผู้ป่วย CKD 1-4 และเป็น DM ที่ ควบคุมระดับน  าตาลในเลือดได้ดี 
    3. ร้อยละ 80 ของผู้ป่วย CKD 1-4 ที่ควบคุมระดับ BP ได้ 
    4. ร้อยละ 60 ของผู้ป่วย CKD 1-4 ที่การได้รับยา ACE-I/ ARB 
    5. ร้อยละ 66 ของผู้ป่วย CKD 3-4 ที่ชะลอการลดลงของ eGFR ได้ตามเป้าหมาย 
 ร้อยละความส าเร็จ หมายถึง ความส าเร็จในการด าเนินงาน CKD Clinic ในทุกโรงพยาบาล โดยมีการ
ด าเนินงานทั ง 2 ส่วนประกอบรวมกัน ต้องมีคะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 
8. สูตรการค านวณ : การประเมินเชิงคุณภาพของการด าเนินงานคลินิกชะลอไตเสื่อมคุณภาพ (อ้างอิงจาก
เกณฑ์ คลินิกชะลอไตเสื่อมคุณภาพ ส านักงานโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข) 
 
 
 
 
 



150 
 

คู่มือประเมินผลการปฏิบัตริาชการระดับอ าเภอ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ประจ าปีงบประมาณ 2564 

9. เกณฑ์การให้คะแนน :  
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 5 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี  

รายละเอียด หน่วยวัด น้ าหนัก 
คะแนน 

1 2 3 4 5 
คะแนนความส าเร็จในการด าเนินงานคลินิก
ชะลอไตเสื่อมคุณภาพในโรงพยาบาล 

ร้อยละ
คะแนน 

1 55 60 65 70 75 

 
 ส่วนที่ 1 การประเมินกระบวนการจัดบริการ (50 คะแนน) 
 

องค์ 
ประกอบ 

กิจกรรม 
คะแนน
(ร้อยละ) 

1 ทิศทางและนโยบาย 
 1.1 ทิศทาง/นโยบาย/เป้าประสงค์รวมถึงการสื่อสารทิศทางนโยบาย เป้าประสงค์
ในการด าเนินงาน คลินิกชะลอไตเสื่อม ไปยังผู้มีส่วนร่วม/หน่วยงาน ทุกระดับ 
 1.2 องค์กรมีการสนับสนุนทรัพยากร เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งคลินิกชะลอไต
เสื่อมคุณภาพ 
 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 และสามารถนา
มาใช้ได้อย่างทันถ่วงที 
 2.2 ระบบข้อมูลที่เชื่อมโยงเพ่ือการให้บริการต่อเนื่องในเครือข่าย และสามารถ
เชื่อมโยงกับ 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 การบริการคัดกรองและวินิจฉัยโรคไตเรื อรัง และการประเมินระยะของโรค 
 3.2 การปรับรูปบริการในคลินิกชะลอไตเสื่อม 
 3.3 การให้ความรู้ที่จาเป็นต่อผู้ป่วย เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
 3.4 ผู้ประสานงาน System Manager ร่วมกับทีมสหสาขา 
 3.5 ทีมสหสาขาในการดูแลรักษาผู้ป่วยไตเรื อรังของคลินิกชะลอไตเสื่อม 
 3.6 เครือข่ายร่วมดูแล ร่วมในการดูแลรักษาผู้ป่วยไตเรื อรัง 
 3.7 ระบบการส่งต่อเพ่ือการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน Home health care 
 3.8 การประเมินติดตาม ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ คลินิกชะลอไตเสื่อม 
และวิเคราะห์เพ่ือปรับปรุงพัฒนา 

16 
(2.0) 
(2.0) 
(2.0) 
(2.0) 
(2.0) 
(2.0) 
(2.0) 
(2.0) 
(2.0) 
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องค์ 
ประกอบ 

กิจกรรม 
คะแนน
(ร้อยละ) 

4 ระบบการสนับสนุนการจัดการตนเอง 
 4.1 การจัดบริการเพื่อส่งเสริมทักษะในการจัดการตนเองที่เหมาะสมร่วมกับ
ทีมสหสาขา 
 4.2 กระบวนการสื่อสารเพื่อคืนและแลกเปลี่ยนข้อมูลการดูรักษาและการจัดการ
ตนเองของผู้ป่วยร่วมกับทีมสหวิชาชีพทั งท่ีบ้านและโรงพยาบาล 
 4.3 การสนับสนุนการจัดการตนเองร่วมกันกับภาคีสังคม 
 4.4 สื่อและ/หรือเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนการจัดการตนเองของผู้รับบริการ 

8 
(2.0) 

 
(2.0) 

 
(2.0) 
(2.0) 

5 ระบบการสนับสนุนการตัดสินใจของผู้ให้บริการ 
 5.1 แนวทางปฏิบัติในการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อที่จัดทาขึ นตามแนวทาง
ปฏิบัติระดับประเทศ 
 5.2 ระบบการประสานงานให้คาปรึกษาระหว่างผู้จัดการระบบ ทีมผู้จัดการระบบ
กับผู้ให้บริการในคลินิกรวมทั งเครือข่ายของสถานบริการสาธารณสุข 

8 
(4.0) 

 
(4.0) 

6 การจัดการความเสี่ยงและสภาพแวดล้อมในชุมชน 
 6.1 การจัดบริการในการเสริมทักษะในการลดเสี่ยงลดโรคให้แก่ชุมชน (เช่นการ
ลดเค็มการใช้ยา NSAIDs และการใช้ยาแผนโบราณที่เหมาะสม) 
 6.2 สนับสนุนนโยบายแผนการดาเนินงานที่เอื อต่อการปรับสภาพแวดล้อมของ
ชุมชน 

4 
(2.0) 

 
(2.0) 

 ส่วนที่ 2 การประเมินคุณภาพ วัดจากผลการด าเนินงานตามตัวชี วัด จ านวน 5 ตัวชี วัดโดยใช้
แหล่งข้อมูล HDC (50 คะแนน) 

ตัวช้ีวัด ระดับผลงาน ระดับคะแนนตามผลงาน 
ร้อยละ 80 ของผู้ป่วย DM, HT ที่ได้รับการคัด
กรอง 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 ควบคุมระดับน  าตาลในเลือดได้ดี 
 

5 1 
10 2 
15 3 
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ตัวช้ีวัด ระดับผลงาน ระดับคะแนนตามผลงาน 
ร้อยละ 40 ของผู้ป่วย CKD 1-4 และเป็น DM 
ที่ ควบคุมระดับน  าตาลในเลือดได้ดี 
 
 

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 
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 < 5 ml/min/1.73 m2/yr 
 
 
 
 

47.5 1 
50 2 

52.5 3 
55 4 

57.5 5 
60 6 
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ตัวช้ีวัด ระดับผลงาน ระดับคะแนนตามผลงาน 
ร้อยละ 66 ของผู้ป่วย CKD 3-4 ที่ชะลอการ
ลดลงของ eGFR < 5 ml/min/1.73 m2/yr 
 

62.5 7 
65 8 

67.5 9 
70 10 

 
10. เงื่อนไข (ถ้ามี) 
11. เหตุผล : เพ่ือการด าเนินงานคลินิกชะลอไตเสื่อมคุณภาพในโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน ถือเป็นการพัฒนา
งานเพ่ือชะลอและลดจ านวนผู้ป่วยโรคไตเรื อรังได้ 
 
12. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :   
 

 
13. แนวทางการประเมินผล : 
 

วิธีการประเมินผล 
 

หลักฐานประกอบการประเมิน ประเมินระดับ 
อ าเภอ ต าบล รพ.สต. 

1. การประเมินกระบวนการ
จัดบริการ   

หลักฐานเชิงประจักษ์ตามองค์ประกอบของ
คู่มือการประเมินเชิงคุณภาพของการ
ด าเนินงานคลินิกชะลอไตเสื่อมคุณภาพ 

/   

2. วัดจากผลการด าเนินงาน
ตามตัวชี วัด 

ฐานข้อมูล HDC / / / 

 
 
 
 

 
 
 

 รายการ หน่วย
วัด 

ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 

ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินงานคลินิก
ชะลอไตเสื่อมคุณภาพในโรงพยาบาล 

ร้อยละ 100.00 
(เป้าหมาย 

ร้อยละ 55) 

100.00 
(เป้าหมาย  

ร้อยละ 60) 

100.00 
(เป้าหมาย  

ร้อยละ 65) 
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รายละเอียดตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 

1. แผนงานตามยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
2. ตัวช้ีวัดที่ 14 : ความส าเร็จของการควบคุมวัณโรค 
        ตัวชี้วัดที ่14.1 : อัตราความส าเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ 
 ตัวช้ีวัดที่ 14.2 : อัตราการเสียชีวิต (Dead rate) < ร้อยละ 8 
 ตัวช้ีวัดที่ 14.3 : ร้อยละความครอบคลุมการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ  า   
(TB Treatment  Coverage)  
 ตัวช้ีวัดที ่14.4 : ร้อยละการค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่มเสี่ยงเป้าหมาย 7 กลุ่ม ได้รับการคัดกรองด้วย
การถ่ายภาพรังสีทรวงอก 
 ตัวช้ีวัดที ่14.5 : ร้อยละของการด าเนินงานคุณภาพโรงพยาบาลด้านการดูแลรักษาวัณโรค ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน   
3. เป้าหมาย :  
 1. อัตราความส าเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ (Success rate) ≥ 88% 
        2. อัตราการเสียชีวิต (Dead rate) < ร้อยละ 8 
        3. ร้อยละความครอบคลุมการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ  า (TB Treatment Coverage)  
≥ 87.5% 
        4. ร้อยละการค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่มเสี่ยงเป้าหมาย 7 กลุ่ม ได้รับการคัดกรองด้วยการถ่ายภาพรังสี
ทรวงอก   
        5. ร้อยละของการด าเนินงานคุณภาพโรงพยาบาลด้านการดูแลรักษาวัณโรค ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 90   
4. น้ าหนัก : 5 
5. ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นายกฤษฏ์ โพธิ์ศรี           โทร. 086-234-6335 
6. ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวสายพิน ทองค า          โทร. 090-969-2014 
               นางสาวอรอุมา ค าคาวี       โทร. 094-939-4738 
 
7. เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ตัวช้ีวัด 
หน่วย
วัด 

น้ า 
หนัก 

เกณฑ์การให้คะแนน 
1 2 3 4 5 

14.1 อัตราความส าเร็จการรักษา
ผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ 

ร้อยละ 1 48 58 68 78 88 

14.2 อัตราการเสียชีวิต  
(Dead rate)  
 

ร้อยละ 0.5 12 10 8 6 4 
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คู่มือประเมินผลการปฏิบัตริาชการระดับอ าเภอ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ตัวช้ีวัด 
หน่วย
วัด 

น้ า 
หนัก 

เกณฑ์การให้คะแนน 
1 2 3 4 5 

14.3 ร้อยละความครอบคลุมการ
รักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับ
เป็นซ  า (TB Treatment Coverage)  

ร้อยละ 0.5 45 55 65 75 85 

14.4 ร้อยละการค้นหาผู้ป่วยวัณโรค
ในกลุ่มเสี่ยงเป้าหมาย 7 กลุ่ม ได้รับ
การคัดกรองด้วยการถ่ายภาพรังสี
ทรวงอก 

ร้อยละ 1.5 80 85 90 95 100 

14.5 ร้อยละของการด าเนินงาน
คุณภาพโรงพยาบาลด้านการดูแล
รักษาวัณโรค ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

ร้อยละ 1.5 80 85 90 95 100 
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คู่มือประเมินผลการปฏิบัตริาชการระดับอ าเภอ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ประจ าปีงบประมาณ 2564 

รายละเอียดตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 

1. แผนงานตามยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
2. ตัวช้ีวัดที ่14.1 : อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ 
3. เป้าหมาย : มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 88 
4. น้ าหนัก : 1 
5. ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นายกฤษฏ์ โพธิ์ศรี           โทร. 086-234-6335 
6. ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวสายพิน ทองค า          โทร. 090-969-2014 
               นางสาวอรอุมา ค าคาวี       โทร. 094-939-4738 
7. ค าอธิบาย : 
 1. ความส าเร็จการรักษา หมายถึง ผู้ป่วยวัณโรคท่ีมีผลการรักษาหายรวมกับรักษาครบ 
  1.1 รักษาหาย (Cured) หมายถึง ผู้ป่วยวัณโรคปอดที่มีผลตรวจพบเชื อวัณโรคทางห้องปฏิบัติการ
ยืนยันเมื่อเริ่มการรักษา และต่อมาตรวจไม่พบเชื อวัณโรคทางห้องปฏิบัติการ อย่างน้อยหนึ่งครั งก่อนสิ นสุดการ
รักษาและในเดือนสุดท้ายของการรักษา 
  1.2 รักษาครบ (Treatment Completed) หมายถึง ผู้ป่วยวัณโรคท่ีรักษาครบ ก าหนดโดยไม่มี
หลักฐานที่แสดงว่าการรักษาล้มเหลว ซึ่งผู้ป่วยดังกล่าวไม่มีเอกสารที่แสดงผล การตรวจเสมหะในเดือนสุดท้าย
ของการรักษา ทั งนี มีผลตรวจเสมหะอย่างน้อยหนึ่งครั งก่อน สิ นสุดการรักษา เป็นลบรวมทั งผู้ป่วยที่ไม่ได้ตรวจ
หรือไม่มีผลตรวจ 
 2. ผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ หมายถึง ผู้ป่วยที่ไม่เคยรักษาวัณโรคมาก่อนและผู้ป่วยที่รักษาวัณโรค
น้อยกว่า 1 เดือน และไม่เคยขึ นทะเบียนในแผนงานวัณโรคแห่งชาติแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 
  2.1 ผู้ป่วยที่มีผลตรวจยืนยันพบเชื้อ (Bacteriologically confirmed: B+) หมายถึง ผู้ป่วยที่มี
ผลตรวจเสมหะเป็นบวก อาจจะเป็นการตรวจด้วยวิธี Smear microscopy หรือ culture หรือวิธี Molecular 
หรือ วิธีการอ่ืนๆที่องค์การอนามัยโลกรับรอง 
  2.2 ผู้ป่วยที่วินิจฉัยด้วยลักษณะทางคลินิก (Clinically diagnosed: B-) หมายถึง ผู้ป่วยที่มีผล
ตรวจเสมหะเป็นลบ แต่ท าการวินิจฉัยด้วยวิธีการตรวจเอ็กซเรย์รังสีทรวงอก หรือมี ลักษณะทางคลินิกเข้าได้กับ
วัณโรค 
 3. กลุ่มเป้าหมาย หมายถึง ผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ที่เป็นผู้ป่วยไทย ผู้ป่วยไม่ใช่ไทย และผู้ป่วยใน
เรือนจ า ที่รักษาในโรงพยาบาลรัฐทั งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
8. สูตรการค านวณ : (A/B) x 100 
 A = จ านวนผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ที่ขึ นทะเบียนในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2563       
(เดอืนตุลาคม – ธันวาคม 2562) โดยมีผลการรักษาหาย (Cured) รวมกับการรักษาครบ (Completed) โดย
ครบรอบรายงานผลการรักษาไม่เกินวันที่ 31 สิงหาคม 2563 เพ่ือน า ผลการรักษา (Outcome) ไปรายงาน
ผลลัพธ์ในสิ นเดือนกันยายน 2563 
 B = จ านวนผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ที่ขึ นทะเบียน ในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2563          
(เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2562) 
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คู่มือประเมินผลการปฏิบัตริาชการระดับอ าเภอ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ประจ าปีงบประมาณ 2564 

9. เกณฑ์การให้คะแนน : 
ตัวช้ีวัด น้ าหนัก หน่วย

วัด 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 
14.1 อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วย 
วัณโรคปอดรายใหม่ 

1 ร้อยละ 48 58 68 78 88 

10. เงื่อนไข (ถ้ามี) 
11. เหตุผล : ระบุเหตุผลความจ าเป็นที่ต้องวัดตัวชี วัดนี  
12. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :   

 

รายการ หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 

อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่
(PA Cohort ที ่1 ตั งแต่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม) 

ร้อยละ 87.61 87.83 85.15 
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คู่มือประเมินผลการปฏิบัตริาชการระดับอ าเภอ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ข้อมูลสถานการณ์แยกรายอ าเภอ ปีงบประมาณ ๒๕60 - ๒๕62 
ตารางท่ี 1 อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ แยกเป็นรายอ าเภอของจังหวัดมหาสารคาม ปี 2561-2563  

 
แหล่งท่ีมาของข้อมูล : tbcmthailand.net ข้อมูล ณ วันที่ 16 มกราคม 2564 
หมายเหตุ : 1. PA Cohortที่ 1/2561 ตั งแต่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 ธันวาคม 2560 ยังไม่น าเข้าข้อมูล NTIP 
               2. PA Cohortที่ 1/2562 ตั งแต่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561 
               3. PA Cohortที่ 1/2563 ตั งแต่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562 

อ าเภอ ปี 2561 PA Cohort 1/61 ปี 2562 PA Cohort 1/62 ปี 2563 Cohort 1/63 
ขึ้น

ทะเบียน 
รักษา
ส าเร็จ 

ร้อยละ เสีย 
ชีวิต 

ร้อยละ ขึ้น
ทะเบียน 

รักษา
ส าเร็จ 

ร้อยละ เสีย 
ชีวิต 

ร้อยละ ขึ้น
ทะเบียน 

รักษา
ส าเร็จ 

ร้อยละ เสีย 
ชีวิต 

ร้อยละ 

เมือง 65 55 84.62 5 7.69 44 42 95.45 2 4.55 36 33 91.67 2 5.56 
บรบือ 19 17 89.47 1 5.26 37 33 89.19 4 10.81 34 31 91.18 3 8.82 
พยัคฯ 13 12 92.31 0 0 20 19 95.00 1 5 17 16 94.12 1 5.88 
โกสุมฯ 40 35 87.5 5 12.5 37 34 91.89 3 8.11 29 21 72.41 8 27.59 

วาปีปทุม 17 17 100 0 0 20 17 85 3 15 20 26 86.67 4 13.33 
เชียงยืน 15 11 73.33 1 6.67 17 16 94.12 1 5.88 24 21 87.50 2 8.33 
นาเชือก 16 12 75 2 12.5 15 10 66.67 5 33.33 12 12 100 0 0.00 
แกด า 6 6 100 0 0 7 7 100 0 0 6 4 66.67 1 16.67 

กันทรวิชัย 19 16 84.21 3 15.8 13 10 76.92 3 23.08 10 9 90 1 10 
นาดูน 2 2 100 0 0 6 6 100 0 0 12 8 66.67 4 33.33 
ยางฯ 6 6 100 0 0 5 3 60 1 20 8 7 87.50 1 12.50 
กุดรัง 0 0 0 0 0 2 1 50 1 50 3 1 33.33 2 66.67 
ช่ืนชม 0 0 0 0 0 3 2 66.67 1 33.33 4 4 100 0 0.00 

รพ.สุทธาเวช 16 16 100 0 0 4 2 50 1 25 4 2 50 2 50 
ภาพจังหวัด 234 205 87.61 17 7.26 230 202 87.83 26 11.30 219 195 85.15 31 13.54 
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คู่มือประเมินผลการปฏิบัตริาชการระดับอ าเภอ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ประจ าปีงบประมาณ 2564 

13. แนวทางการประเมินผล : 
 

วิธีการประเมินผล หลักฐานประกอบการประเมิน ประเมินระดับ 
อ าเภอ ต าบล รพ.สต 

ประเมินจากอัตราความส าเร็จในการรักษา
ผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ที่ขึ นทะเบียนใน 
ไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2564 
(1 ต.ค. 2563 – 31 ธ.ค. 2563)  

โปรแกรม NTIP: 
tbcmthailand.ddc.moph.go.th 
รายอ าเภอ 

/   
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คู่มือประเมินผลการปฏิบัตริาชการระดับอ าเภอ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ประจ าปีงบประมาณ 2564 

รายละเอียดตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 

1. แผนงานตามยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
2. ตัวช้ีวัดที่ 14.2 : อัตราการเสียชีวิต (Dead rate)   
3. เป้าหมาย : น้อยกว่า ร้อยละ 8 
4. น้ าหนัก : 0.5 
5. ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นายกฤษฏ์ โพธิ์ศรี           โทร. 086-234-6335 
6. ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวสายพิน ทองค า          โทร. 090-969-2014 
               นางสาวอรอุมา ค าคาวี       โทร. 094-939-4738 
7. ค าอธิบาย : 
 อัตราการเสียชีวิต (Dead rate) หมายถึง อัตราการเสียชีวิตผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ  า 
8. สูตรค านวณ : (A/B) x 100  
 A = จ านวนผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ  า ที่เสียชีวิตระหว่างการรักษา ที่ขึ นทะเบียนใน  
Cohort 1-4/2564 ของปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 31 สิงหาคม 2564) 
 B = จ านวนผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ  า ที่ขึ นทะเบียน ใน Cohort 1-4/2564 ของ
ปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 31 สิงหาคม 2564) 
9. เกณฑ์การให้คะแนน : 

ตัวช้ีวัด น้ าหนัก หน่วย
วัด 

เกณฑ์การให้คะแนน 
1 2 3 4 5 

14.2 อัตราการเสียชีวิต (Dead rate) 0.5 ร้อยละ 12 10 8 6 4 
10. เงื่อนไข (ถ้ามี) 
11. เหตุผล : ระบุเหตุผลความจ าเป็นที่ต้องวัดตัวชี วัดนี  
12. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :   

 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 

อัตราการเสียชีวิต (Dead rate) ปีงบประมาณ ร้อยละ 11.35 11.14 11.36 
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คู่มือประเมินผลการปฏิบัตริาชการระดับอ าเภอ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ตารางท่ี 2 ข้อมูลการเสียชีวิตผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ  า  (Dead rate) ปีงบประมาณ 2561- 2563 จงัหวัดมหาสารคาม รายอ าเภอ 
 

ล า 
ดับ 

รพ. ขึ้นทะเบียน 
2561 

ขึ้นทะเบียน 
2562 

ขึ้นทะเบียน  
2563 

เสียชีวิต % เสียชีวิต % เสียชีวิต % 
1 มหาสารคาม 427 71 16.63 343 32 9.33 282 26 9.22 
2 บรบือ 129 11 8.53 137 17 12.41 147 18 12.24 
3 พยัคฆภูมิพิสัย 89 6 6.74 117 10 8.55 104 8 7.69 
4 วาปีปทุม 120 5 4.17 115 12 10.43 141 18 12.77 
5 โกสุมพิสัย 198 21 10.61 190 24 12.63 211 31 14.69 
6 เชียงยืน 113 15 13.27 76 6 7.89 96 5 5.21 
7 นาเชือก 70 9 12.86 65 12 18.46 71 6 8.45 
8 ยางสีสุราช 31 2 6.45 31 3 9.68 45 5 11.11 
9 กันทรวิชัย 57 4 7.02 67 8 11.94 75 11 14.67 

10 นาดูน 26 1 3.85 40 3 7.50 48 9 18.75 
11 แกด า 14 2 14.29 22 1 4.55 28 2 7.14 
12 ชื่นชม 0 0 0.00 25 6 24.00 44 7 15.91 
13 กุดรัง 0 0 0.00 37 5 13.51 34 6 17.65 
14 สุทธาเวช 29 1 3.45 19 4 21.05 30 2 6.67 
15 มค.อินเตอร์ 1 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 

ภาพรวมจังหวัด 1,304 148 11.35 1,284 143 11.14 1,356 154 11.36  

แหล่งข้อมูล : tbcmthailand.net ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
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คู่มือประเมินผลการปฏิบัตริาชการระดับอ าเภอ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ประจ าปีงบประมาณ 2564 

13. แนวทางการประเมินผล : 
 

วิธีการประเมินผล หลักฐานประกอบการประเมิน ประเมินระดับ 
อ าเภอ ต าบล รพ.สต 

ประเมินจากอัตราการเสียชีวิตผู้ป่วยวัณโรค
รายใหม่และกลับเป็นซ  า ที่เสียชีวิตระหว่าง
การรักษา ที่ขึ นทะเบียนใน Cohort 1-4 
/2564 ของปีงบประมาณ 2564  
(1 ตุลาคม 2563 – 31 สิงหาคม 2564)  

โปรแกรม NTIP : 
tbcmthailand.ddc.moph.go.th 
รายอ าเภอ 

/   
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คู่มือประเมินผลการปฏิบัตริาชการระดับอ าเภอ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ประจ าปีงบประมาณ 2564 

รายละเอียดตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 

1. แผนงานตามยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
2. ตัวช้ีวัดที่ 14.3 : ร้อยละความครอบคลุมการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ  า (TB Treatment  
Coverage) 
3. เป้าหมาย : มากกว่าเท่ากับร้อยละ 85 
4. น้ าหนัก : 0.5 
5. ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นายกฤษฏ์ โพธิ์ศรี           โทร. 086-234-6335 
6. ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวสายพิน ทองค า          โทร. 090-969-2014 
               นางสาวอรอุมา ค าคาวี       โทร. 094-939-4738 
7. ค าอธิบาย : 
 TB Treatment coverage หมายถึง ร้อยละความครอบคลุมการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับ
เป็นซ  า   
 Incident case หมายถึง อุบัติการณ์วัณโรคในแต่ละปี หาได้จากข้อมูลการขึ นทะเบียนผู้ป่วยวัณโรคทุก
ประเภท (ข้อมูลจาก tbcmthailand.net) 
8. สูตรค านวณ :   
(TB Treatment Coverage)  =    incident case x 100                                              
             ค่าคาดประมาณจ านวนผู้ป่วยวัณโรค (153/แสนประชากร) 
การค านวณหาค่าคาดประมาณจ านวนผู้ป่วยวัณโรค (153/แสนประชากร) 
 - ค่าคาดประมาณจ านวนผู้ป่วยวัณโรค  =  จ านวนประชากรกลางปีจังหวัดมหาสารคาม x 153 
                                                100,000 
ตัวอย่างการค านวณ 
 1. ปี 2563 อ าเภอเมืองมหาสารคาม มีประชาการกลางปี 159,231 มีผู้ป่วยวัณโรคขึ นทะเบียน 
(incident case) 349 คน ค านวณหา (Treatment Coverage) ดังนี  
  ค่าคาดประมาณจ านวนผู้ป่วยวัณโรค = 159,231 คน x 153 = 213 คน                     
                100,000 
     (TB Treatment Coverage) = incident case x 100 = 96 x 100 
                                                  (153/แสนประชากร)        213 
  (TB Treatment Coverage) = 45.07 % (เป้าหมาย 87.5 %) 
9. เกณฑ์การให้คะแนน : 

ตัวช้ีวัด 
น้ า 

หนัก 
หน่วย
วัด 

เกณฑ์การให้คะแนน 
1 2 3 4 5 

14.3 ร้อยละความครอบคลุมการ
รักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับ
เป็นซ  า (TB Treatment Coverage)  

0.5 ร้อยละ 45 55 65 75 85 
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คู่มือประเมินผลการปฏิบัตริาชการระดับอ าเภอ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ประจ าปีงบประมาณ 2564 

10. เงื่อนไข (ถ้ามี) 
11. เหตุผล : ระบุเหตุผลความจ าเป็นที่ต้องวัดตัวชี วัดนี  
12. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :   

ตารางท่ี 3 ร้อยละความครอบคลุมการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ  า (TB Treatment  
Coverage) ปีงบประมาณ 2563 จังหวัดมหาสารคาม รายอ าเภอ 

ล าดับ อ าเภอ ปชก. 
153/แสน 
(100%) 

Incident case  
ปี2563 

ผลงานปี 2563 
( 82.5 %) 

Treatment coverage 
ปี 2564 

(เป้าหมาย 85 %) 

1 
เมือง

มหาสารคาม 
158,821 243 219 121.50 203 

2 บรบือ 108,777 166 150 86.93 139 
3 พยัคฆภูมิพิสัย 87,675 134 121 77.48 112 
4 วาปีปทุม 114,209 175 157 80.59 146 
5 โกสุมพิสัย 119,841 183 165 114.81 153 
6 เชียงยืน 61,063 93 84 97.98 78 
7 นาเชือก 61,073 93 84 75.86 78 
8 ยางสีสุราช 35,191 54 49 83.24 45 
9 กันทรวิชัย 86,654 133 119 57.55 111 

10 นาดูน 37,488 57 52 83.64 48 
11 แกด า 29,822 46 42 61.31 38 
12 ชื่นชม 24,895 38 35 115.29 32 
13 กุดรัง 37,156 57 52 59.64 48 

รวม 962,665 1,473 1,329 90.53 1,231 

แหล่งข้อมูล : tbcmthailand.net ข้อมูล ณ วันที่ 15 มกราคม 2564 
13. แนวทางการประเมินผล : 

วิธีการประเมินผล หลักฐานประกอบการประเมิน ประเมินระดับ 
อ าเภอ ต าบล รพ.สต 

ประเมินจากการผู้ป่วยผู้ป่วยวัณโรครายใหม่
และกลับเป็นซ  า ที่ขึ นทะเบียนใน
ปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 
30 กันยายน 2564)  

โปรแกรม NTIP : 
tbcmthailand.ddc.moph.go.th 
รายอ าเภอ 

/   

 
 

รายการ หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2561 2563 

ร้อยละความครอบคลุมการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่
และกลับเป็นซ  า  (TB Treatment  Coverage)  

ร้อยละ 89.39 88.22 93.70 
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คู่มือประเมินผลการปฏิบัตริาชการระดับอ าเภอ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ประจ าปีงบประมาณ 2564 

รายละเอียดตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 

1. แผนงานตามยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
2. ตัวช้ีวัดที่ 14.4 : ร้อยละการค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่มเสี่ยงเป้าหมาย 7 กลุ่ม ได้รับการคัดกรองด้วยการ
ถ่ายภาพรังสีทรวงอก 
 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. ประชากรข้ามชาติ (Migrant)   
 6. ผู้ต้องขัง (Prisoner) 
        7. พื นที่ก าหนดตามปัญหาบริบทแต่ละอ าเภอ 
3. เป้าหมาย : ร้อยละ 100 
4. น้ าหนัก : 1.5 
5. ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นายกฤษฏ์ โพธิ์ศรี           โทร. 086-234-6335 
6. ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวสายพิน ทองค า          โทร. 090-969-2014 
               นางสาวอรอุมา ค าคาวี       โทร. 094-939-4738 
7. ค าอธิบาย : 
 1. ผู้สัมผัสวัณโรคร่วมบ้าน (House Hold Contact) หมายถึง บุคคลที่อาศัยอยู่ร่วมบ้านกับผู้ป่วย   
ถ้านอนห้องเดียวกัน (household intimate) มีโอกาสรับ และติดเชื อสูงมากกว่าผู้ที่อาศัยในบ้านเดียวกันแต่
นอนแยกห้อง (household regular) ไม่นับรวมญาติพ่ีน้องที่อาศัยอยู่คนละบ้านแต่ไปมาหาสู่เป็นครั งคราว 
และนับระยะเวลา ที่อยู่ร่วมกับผู้ป่วยกี่วันก็ได้ในช่วงระหว่าง 3 เดือนที่ผ่านมา 
 2. ผู้ป่วยโรคเอดส์หรือ AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) หมายถึง เป็นกลุ่ม
อาการของโรคที่เกิดจากการติดเชื อไวรัสเอดส์หรือ Human Immunodeficiency Virus : HIV 
 3. บุคลากรสาธารณสุข (Heath Care Worker) หมายถึง กลุ่มบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาล ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
 4. Elderly ≥ 65 ปี with DM uncontrolled (HbA1C ≥ 7 FBS ≥ 140) หมายถึง ผู้สูงอายุที่มี
อายุมากกว่า 65 ปี มีโรคร่วมเบาหวาน และมีระดับน  าตาลในกระแสเลือด ≥ 140 mg/dL ติดต่อกันเกิน 3 
ครั งขึ นไป และหรือ HbA1C ≥ 7   
 5. ประชากรข้ามชาติ (Migrant) หมายถึง ประชากรข้ามชาติที่อาศัย ในราชอาณาจักรไทยในพื นที่
อ าเภอนั น 
    6. ผู้ต้องขัง (Prisoner) หมายถึง ผู้ต้องกัก/ผู้ต้องขัง ในเรือนจ าจังหวัดมหาสารคาม เป็นกลุ่มเป้าหมาย
หลักของเขตรับผิดชอบอ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 
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คู่มือประเมินผลการปฏิบัตริาชการระดับอ าเภอ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ประจ าปีงบประมาณ 2564 

    7.พื้นที่ก าหนดตามปัญหาบริบทแต่ละอ าเภอ หมายถึง กลุ่มผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ  า ที่มี
โรคร่วม ที่พบการเสียชีวิตอันดับหนึ่งในแต่ละอ าเภอ หรือ กลุ่มประชากรกลุ่มเสี่ยงที่พบการติดเชื อวัณโรค          
รายใหม่มากเป็นอันดับหนึ่งในแต่ละอ าเภอใน ปี 2562 ที่ผ่านมาจากการทบทวน Dead case Conference 
หรือจากการคัดกรองโดยการเอกซเรย์ทรวงอก 
 
8. สูตรการค านวณ : (A/B) x 100  
 A = ผลการค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่มเสี่ยง 7 กลุ่มได้รับการคัดกรองด้วยการถ่ายภาพรังสีทรวงอก  
  B = เป้าหมายการค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่มเสี่ยง 7 กลุ่มได้รับการคัดกรองด้วยการถ่ายภาพรังสีทรวงอก  
 
9. เกณฑ์การให้คะแนน : 

ตัวช้ีวัด 
น้ า 

หนัก 
หน่วย
วัด 

เกณฑ์การให้คะแนน 
1 2 3 4 5 

14.4 ร้อยละการค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่ม
เสี่ยง7 กลุ่มได้รับการคัดกรองด้วยการถ่ายภาพ
รังสีทรวงอก   

ร้อยละ 1.5 80 85 90 95 100 

10. เงื่อนไข (ถ้ามี) 
11. เหตุผล : ระบุเหตุผลความจ าเป็นที่ต้องวัดตัวชี วัดนี  
 
12. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :   

 
ตารางท่ี 4 ผลงานร้อยละประชากรกลุ่มเสี่ยงที่จะค้นหาผู้ป่วยวัณโรคได้รับการคัดกรองด้วยการถ่ายภาพรังสี
ทรวงอก แยกเป็นรายอ าเภอ ปีงบประมาณ 2561-2562 

ล าดับ อ าเภอ 2561 2562 2563 
1 เมืองมหาสารคาม 100 79.01 110.56 
2 บรบือ 100 97.92 100 
3 พยัคฆภูมิพิสัย 100 100 106.21 
4 วาปีปทุม 100 100 93.13 
5 โกสุมพิสัย 100 100 87.56 
6 เชียงยืน 100 100 101.43 
7 นาเชือก 98.35 100 95.97 

รายการ หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 

ร้อยละการค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่มเสี่ยง 7 กลุ่ม
ได้รับการคัดกรองด้วยการถ่ายภาพรังสีทรวงอก   

ร้อยละ 96.37 90.20 101.59 
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คู่มือประเมินผลการปฏิบัตริาชการระดับอ าเภอ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ล าดับ อ าเภอ 2561 2562 2563 
8 ยางสีสุราช 100 100 126.80 
9 กันทรวิชัย 100 100 113.66 

10 นาดูน 100 89.52 92.30 
11 แกด า 100 100 111.31 
12 ชื่นชม 100 85.40 113.32 
13 กุดรัง 100 86.96 98.33 

ภาพรวมจังหวัด 99.87 95.29 101.59 
 

แหล่งท่ีมาของข้อมูล : tbcmthailand.net ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
 
13. แนวทางการประเมิน : 
 

วิธีการประเมินผล หลักฐานประกอบการประเมิน ประเมินระดับ 
อ าเภอ ต าบล รพ.สต 

ผลงานการค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่มเสี่ยง 7 
กลุ่มได้รับการคัดกรองด้วยการถ่ายภาพรังสี
ทรวงอก (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 
2563) 

โปรแกรม NTIP : 
tbcmthailand.ddc.moph.go.th 
รายอ าเภอ 

/   
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คู่มือประเมินผลการปฏิบัตริาชการระดับอ าเภอ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ประจ าปีงบประมาณ 2564 

รายละเอียดตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 

1. แผนงานตามยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
2. ตัวช้ีวัดที่ 14.5 : ร้อยละของการด าเนินงานคุณภาพโรงพยาบาลด้านการดูแลรักษาวัณโรคผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน 
3. เป้าหมาย : มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 90 
4. น้ าหนัก : 1.5 
5. ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นายกฤษฏ์ โพธิ์ศรี           โทร. 086-234-6335 
6. ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวสายพิน ทองค า          โทร. 090-969-2014 
               นางสาวอรอุมา ค าคาวี       โทร. 094-939-4738 
7. ค าอธิบาย : 
 คลินิกวัณโรคที่มีคุณภาพ หมายถึง โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชน ที่มีผลการประเมินมาตรฐาน
ตั งแต่ ๙๐ คะแนนขึ นไป จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน (จากมาตรฐานการด าเนินงานควบคุมวัณโรค ๒๐ 
ตัวชี วัด) 
8. สูตรการค านวณ : ประเมินตามคู่มือการประเมินคุณภาพโรงพยาบาลด้านการดูแลรักษาวัณโรค ปี 2563 
www.tbthailand.org/QTB 
 เกณฑ์การผ่านมาตรฐาน โรงพยาบาลคุณภาพ 
  ผ่าน    หมายถึง โรงพยาบาลที่มีผลการประเมิน มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 90 
    ไม่ผ่าน หมายถึง โรงพยาบาลที่มีผลการประเมิน น้อยกว่าร้อยละ 90  
 
9. เกณฑ์การให้คะแนน : 

ตัวช้ีวัด น้ าหนัก หน่วยวัด 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 
14.5 ร้อยละของการด าเนินงานคุณภาพ
โรงพยาบาลด้านการดูแลรักษาวัณโรค 
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

1.5 ร้อยละ 80 85 90 95 100 

10. เงื่อนไข (ถ้ามี) 
11. เหตุผล : ระบุเหตุผลความจ าเป็นที่ต้องวัดตัวชี วัดนี  
 
12. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 

รายการ หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕61 ๒๕62 ๒๕63 

เกณฑ์การประเมินมาตรฐาน “คุณภาพโรงพยาบาล
การดูแลรักษาวัณโรค ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน” 

ร้อยละ 85.36 96.24 95.30 
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ตารางท่ี 5  ผลการประเมินร้อยละของการด าเนินงานคุณภาพโรงพยาบาลด้านการดูแลรักษาวัณโรค 
ปีงบประมาณ 2560 - 2562  จังหวัดมหาสารคาม รายอ าเภอ 

ล าดับ อ าเภอ 2560 2561 2562 2563 
1 เมืองมหาสารคาม 86 87 95 90 
2 บรบือ 90 93.68 97 97.5 
3 พยัคฆภูมิพิสัย 94 97 99 97.5 
4 วาปีปทุม 99 98 99 97 
5 โกสุมพิสัย 94 86 100 100 
6 เชียงยืน 88 90 97 100 
7 นาเชือก 99 95 94.5 93 
8 ยางสีสุราช 94 91 98 98 
9 กันทรวิชัย 96 94 97 96 

10 นาดูน 97 93 97 91.5 
11 แกด า 95 97 90 94.5 
12 กุดรัง 90 93.68 97 94.5 
12 ชื่นชม 88 90 97 92.5 

ภาพคะแนนรวมจังหวัด 93.07 92.72 96.80 95.30 
 
13. แนวทางการประเมินผล  : 

วิธีการประเมินผล หลักฐานประกอบการประเมิน 
ประเมินระดับ 

อ าเภอ ต าบล รพ.สต. 
1. โรงพยาบาลที่มี
ผลการประเมิน 
มากกว่าหรือ
เท่ากับร้อยละ 90 
 

สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง ด าเนินงานและรวบรวม
ข้อมูลตามคู่มือประเมินมาตรฐาน “คู่มือการประเมิน
คุณภาพโรงพยาบาลด้านการดูแลรักษาวัณโรคปี 25๖3” 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดร่วมกับ สคร.7 ในพื นที่
ก าหนด ด าเนินการออกประเมินทุกอ าเภอ 
มาตรการ ที่ 1 การป้องกันควบคุมวัณโรค 
( ข้อก าหนดที่ 1-5) 
ข้อก าหนด 1 การคัดกรองเพ่ือค้นหาวัณโรคในกลุ่ม        
ผู้สัมผัสผู้ป่วยวัณโรคปอด 
ข้อก าหนด 2 การรักษาการติดเชื อวัณโรคระยะแฝงในเด็ก
สัมผัสวัณโรค 
ข้อก าหนด 3 การบริหารจัดการป้องกันการแพร่กระจาย
เชื อในโรงพยาบาล 
  

/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
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วิธีการประเมินผล หลักฐานประกอบการประเมิน 
ประเมินระดับ 

อ าเภอ ต าบล รพ.สต. 
มาตรการ ที่ 1 การป้องกันควบคุมวัณโรค (ต่อ) 
( ข้อก าหนดที่ 1-5) 
ข้อก าหนด 4 การควบคุมสิ่งแวดล้อมของคลินิกวัณโรค 
ข้อก าหนด 5 การเฝ้าระวังการป่วยในบุคลากร
สาธารณสุข 
มาตรการที่ 2 การค้นหาและคัดกรอง 
( ข้อก าหนดที่ 6 -10) 
ข้อก าหนด 6 ผู้ติดเชื อเอชไอวีรายใหม่ได้รับการคัดกรอง
วัณโรคด้วยการถ่ายภาพรังสีทรวงอก 
ข้อก าหนด 7 การพัฒนาคุณภาพการตรวจวินิจฉัยวัณโรค
ทางห้องปฏิบัติการ 
ข้อก าหนด 8 การวินิจฉัยวัณโรคปอดเสมหะลบในผู้ใหญ่ 
ข้อก าหนด 9 ผู้ป่วยวัณโรคท่ีขึ นทะเบียนรักษามีผลการ
ทดสอบความไวต่อยา 
ข้อก าหนด 10 ผู้ป่วยวัณโรคท่ีขึ นทะเบียนรักษามีผล
ตรวจ เอชไอวี 
มาตรการที่ 3 การรักษา  
( ข้อก าหนดที่ 11 -15) 
ข้อก าหนด 11 ผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ได้รับการรักษาด้วย
สูตรยาแนวที่ 1 
ข้อก าหนด 12 ผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ที่ได้รับการ
รักษาด้วยสูตรยาแนวที่ 1 มีการตรวจติดตาม 
ระหว่างรักษาวัณโรค 
ข้อก าหนด 13 ผู้ป่วยวัณโรคท่ีติดเชื อเอชไอวี ได้รับยา
ต้านไวรัสขณะรักษาวัณโรค 
ข้อก าหนด 14 การบริหารจัดการยาวัณโรค 
ข้อก าหนด 15 ผลความส าเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรค
รายใหม่และกลับเป็นซ  า 
 
มาตรการที่ 4 การบริหารจัดการ 
(ข้อก าหนดที่ 16 -20) 
ข้อก าหนด 16 มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบและมีศักยภาพใน
การปฏิบัติงานคลินิกวัณโรค 
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วิธีการประเมินผล หลักฐานประกอบการประเมิน 
ประเมินระดับ 

อ าเภอ ต าบล รพ.สต. 
มาตรการที่ 4 การบริหารจัดการ (ต่อ) 
( ข้อก าหนดที่ 16 -20) 
ข้อก าหนด 17 ระบบการส่งต่อผู้ป่วยวัณโรค การโอน
ผู้ป่วยวัณโรค และบริหารจัดการสิทธิของผู้ป่วย 
ข้อก าหนด 18 การบริหารจัดการโดยทีมสหวิชาชีพ 
ข้อก าหนด 19 การดูแลผู้ป่วยวัณโรคโดยให้ผู้ป่วยเป็น
ศูนย์กลาง 
ข้อก าหนด 20 การขึ นทะเบียนผู้ป่วยวัณโรคครบถ้วน ใน
ระบบข้อมูลวัณโรคระดับชาติ 
 
มาตรการที่ 5 การดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา 
( ข้อก าหนดที่ 21 - 25) ส าหรับโรงพยาบาลทั่วไป 
ข้อก าหนด 21 ผู้ป่วยวัณโรคดื อยา ชนิด MDR/RR-TB มี
ผลทดสอบความไวต่อยาแนวที่ 2 ด้วยวิธี Line probe 
assay (Line probe assay for Second line drugs: 
SL-LPA) 
ข้อก าหนด 22 ผู้ป่วยวัณโรคดื อยาชนิด MDR/RR-TB 
ได้รับการรักษาด้วยสูตรยาแนวที่ 2 
ข้อก าหนด 23 ผู้ป่วยวัณโรคดื อยาชนิด MDR/RR -TB ที่
ได้รับการรักษาด้วยสูตรยาแนวที่ 2 
มีการตรวจติดตามระหว่างรักษาวัณโรค 
ข้อก าหนด 24 การบริหารจัดการและติดตามเชิงรุกด้าน
ความปลอดภัยในการใช้ยา 
ข้อก าหนด 25 ผลความส าเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรค
ดื อยา ชนิด MDR/RR-TB 
  
 

หมายเหตุ : 
 1. ทีมประเมิน : คณะกรรมการประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลคุณภาพการดูแลรักษาวัณโรค ปี 2563 
(Quality Tuberculosis Care: QTB)   
 2. แบบฟอร์มการให้คะแนนผลการประเมินคุณภาพโรงพยาบาลด้านการดูแลรักษาวัณโรค ปี 2563  
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รายละเอียดตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
  

1. แผนงานตามยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
2. ตัวช้ีวัดที ่15 : ความส าเร็จของการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU)  
3. เป้าหมาย : 1. ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล เป้าหมาย RDU ขั้นที ่3 ร้อยละ 80 
         2. ระดับความส าเร็จของการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชน เป้าหมาย ระดับ 5 
4. น้ าหนัก : 4 
5. ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นางแฉล้ม รัตนพันธุ์             โทร. ๐๘๓-๔๕๕๕๒๒๗ 
6. ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวกาญจนา ไชยประดิษฐ์   โทร. ๐๙๕-๔๑๗๑๕๖๕ 
7. ค าอธิบาย :  
 RDU เป็นการประเมินการด าเนินงานระดับอ าเภอ โดยมีโรงพยาบาล เป็นหน่วยงานหลักในการประสาน
เชื่อมโยงกับหน่วยงานระดับที่สูงกว่า ระดับเดียวกันหรือระดับรองลงมา ประกอบไปการด าเนินงานให้ผ่าน
เกณฑ์ตัวชี้วัดตามคู่มี service plan RDU กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งประกอบด้วย 
  - RDU hospital หมายถึง การประเมินระดับโรงพยาบาลแม่ข่าย (รพท./รพช.) มีตัวชีว้ัดที่ต้องผ่าน
เกณฑ ์18 ตัวชี้วัด 
  - RDU PCU หมายถึง การประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล/หน่วยบริการปฐมภูมิที่เรียกใน
ชื่ออ่ืน มีตัวชี้วัดที่ต้องผ่านเกณฑ์คือ ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน และ โรค
อุจจาระร่วงเฉียบพลัน ไม่เกินร้อยละ 20 ทั้งสองโรค 
 การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชน (RDU community) หมายถึง การออกแบบบริการ
จัดการระบบสุขภาพ เพ่ือการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ซึ่งเชื่อมโยงทั้งหน่วยบริการสุขภาพทุกระดับสู่ชุมชน 
ครอบครัวและบุคคล ตลอดจนมีการจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ทั้งในระบบบริการสุขภาพและชุมชน โดย                   
มีเป้าหมายให้ประชาชนปลอดภัยจากการใช้ยา มีความรอบรู้ในการใช้ยา และการดูแลสุขภาพตนเองเบื้องต้น               
เมื่อเจ็บป่วย ทั้งนี้การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชน มีการด าเนินการ 5 กิจกรรมหลัก ดังนี้ 
  - การเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาในหน่วยบริการสุขภาพ (Proactive Hospital based 
surveillance) 
  - การเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาเชิงรุกในชุมชน (Active community based surveillance) 
  - การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพ่ือการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Community 
participation) 
  - การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในภาคเอกชน (Good private sector) เช่น ร้านช า ร้านยา 
คลินิก 
  - การสร้างความรอบรู้ด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลของประชาชน (RDU literacy) 
โดยปีงบประมาณ 2564 ก าหนดพ้ืนที่เป้าหมายด าเนินกิจกรรม 
  - ชุมชนต้นแบบก าหนด 1 อ าเภอ 1 ต าบล RDU ในร้านยา  
  - ก าหนดเป้าหมายจ านวนร้านยาที่ต้องด าเนินการ ร้อยละ 80 ของร้านยาทั้งหมดในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
  - ก าหนดการเฝ้าระวังเชิงรุกในชุมชน ภาพรวมทั้งอ าเภอ 
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8. สูตรการค านวณ : รายละเอียดในเกณฑ์การให้คะแนนแต่ละตัวชี้วัดย่อยและภาคผนวก 
9. เกณฑ์การให้คะแนน :   
 
 1) การประเมินโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล 
  โดยท่ี : ประเมินผลตามเกณฑ์ 4 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน (น้ าหนัก 1) 

ข้อ เกณฑ์การให้คะแนน 
1 มีระบบก ากับติดตาม วิเคราะห์ข้อมูล และการรายงานผล อย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง 1 คะแนน 
2 มีการแก้ปัญหาจากข้อมูลวิเคราะห์และรายงาน 1 คะแนน 
3 มีการน าเสนอผลงานวิชาการด้านส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผล/การจัดการเชื้อดื้อยา  

ไม่น้อยกว่าอ าเภอละ 1 เรื่อง (1 คะแนน) 
4 ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับการพัฒนาสู่การเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล  

ขั้นที ่2 (1 คะแนน) 
5 ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับการพัฒนาสู่การเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล  

ขั้นที ่3 (1 คะแนน) 
 
 2) การประเมินการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชน 
  โดยท่ี : ประเมินผลตามเกณฑ์ 5 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน (น้ าหนัก 3) มีเงื่อนไขดังต่อไปนี้  
 

ข้อ เกณฑ์การให้คะแนน 
1 มีการด าเนินการ Proactive hospital based surveillance  

   - รพ.และ รพ.สต./หน่วยบริการปฐมภูมิ มีการก าหนดประเด็นในการติดตาม การประเมิน
ผู้ป่วย การสรุปและจัดท ารายงานการเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านยา ที่เกิดจากปัญหาการใช้  
*สเตียรอยด์ไม่สมเหตุผล, *ยาลดน้ าหนัก, NSAIDs, drug allergy จาก Antibiotic อย่างน้อย  
2 ประเด็น (*ต้องท า) 1 คะแนน 

2 มีการด าเนินการ Active community based surveillance 
   - มีกิจกรรมเยี่ยมบ้านและส ารวจครัวเรือน ในประเด็นปัญหาเกี่ยวกับยา ไม่น้อยกว่า 20 
ครัวเรือน  
(เป้าหมาย : ประชาชนกลุ่มเสี่ยง คือประชาชนที่มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป และป่วยด้วยโรค
เรื้อรังอย่างใดอย่างหนึ่งใน 7 โรค ดังนี้ โรคเก๊าท ์ไขมันในเลือดสูง เบาหวานความดันโลหิตสูง 
หอบหืดข้อเสื่อม และไตเรื้อรัง) (0.25 คะแนน) 
   - มีการรายงานผลการตรวจสเตียรอยด์ปลอมปนในยาชุด ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผลิตภัณฑ์
สมุนไพร เก็บตัวอย่างไม่ต่ ากว่า 35 ตัวอย่าง (ภาพรวมอ าเภอ) (0.25 คะแนน) 
   - พบยาปฏิชีวนะเหลือใช้ในครัวเรือน < 10% หลังด าเนินกิจกรรม RDU community สุ่ม
ส ารวจ/เยี่ยมบ้าน ไม่ต่ ากว่า 20 ครัวเรือน (ชุมชนต้นแบบ 1 อ าเภอ 1 ต าบล) (0.25 คะแนน) 
   - มีการรายงานการเฝ้าระวังโฆษณาท่ีผิดกฎหมาย อย่างน้อย 2 เรื่อง/ปี (0.25 คะแนน) 
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ข้อ เกณฑ์การให้คะแนน 
3 มีการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน (Community participation) 

   - มีโครงการ/กิจกรรม พ้ืนที่จัดการปัญหาด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชนโดยภาคีมี 
ส่วนร่วม 1 อ าเภอ 1 ต าบล (0.5 คะแนน) 
   - มี best practice การจัดการปัญหาด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชนโดยภาคีมีส่วน
ร่วม อย่างน้อย 1 ประเด็นปัญหา (0.5 คะแนน) 

4 การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในภาคเอกชน (Good private sector) 
   - ร้านช าไม่พบการขายยาผิดกฎหมาย > 95% ของร้านช าทั้งหมดในต าบลเป้าหมาย หลัง
ด าเนินกิจกรรม RDU community (0.5 คะแนน) 
   - ร้านยามีกิจกรรมส่งเสริม RDU ไม่น้อยกว่า 80 % ของร้านยาทั้งหมดในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
(0.5 คะแนน) 

5 การสร้างความรอบรู้ด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลของประชาชน (RDU literacy) 
   - มีกิจกรรมสร้างความรอบรู้และรายงานผลการประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน 
(ชุมชนต้นแบบ 1 อ าเภอ 1 ต าบล หรือภาพรวมอ าเภอ) 1 คะแนน 

 
10. เงื่อนไข ( อยู่ในภาคผนวก) 
11. เหตุผลที่ต้องประเมินตัวชี้วัดนี้ : เป็น PA กระทรวง 
 
12. ข้อมูลพื้นฐาน  

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

 RDU  ร้อยละ รพ.RDU ขัน้ที ่0  ร้อยละ  0  0 0 
 ร้อยละ รพ.RDU ขั้นที ่๑  ร้อยละ  100  100 100 

 ร้อยละ รพ.RDU ขั้นท่ี ๒  ร้อยละ  0  53.84 84.62 
 ร้อยละ รพ.RDU ขั้นที ่3  ร้อยละ  0  23.08 53.84 

 RUA ร้อยละ รพ.สต./หน่วยบริการปฐมภูมิใน
เครือข่ายระดับอ าเภอ มีอัตราการใช้ยา
ปฏิชีวนะในกลุ่มโรคติดต่อทางเดินหายใจ
ส่วนบน และโรคอุจจาระร่างเฉียบพลันไม่

 เกินร้อยละ ๒๐ ทั้งสองโรค

 ร้อยละ  82.78  99.44 98.31 

 
 RUA ย่อมาจาก Responsible Use 0f Antibiotics การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบ เป้าหมายคือ
หน่วยบริการมีการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล ป้องกันการเกิดเชื้อดื้อยา และลดความสิ้นเปลืองจาการใช้ยา
เกินความจ าเป็น 
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13. แนวทางการประเมินผล : 
 
การประเมินโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Rational Drug Use Hospital) 
 

วิธีการประเมินผล หลักฐานประกอบการประเมิน ประเมินระดับ 
อ าเภอ ต าบล รพ.สต. 

1. มีระบบก ากับติดตาม วิเคราะห์
ข้อมูล และการรายงานผล อย่าง
น้อย เดือนละ 1 ครั้ง  

- รายงานนิเทศติดตามของอ าเภอ 
- รายงานประจ าเดือน  
- สรุปการประชุมประจ าเดือน 

√ 
 

- √ 

2. มีการแก้ปัญหาจากข้อมูล
วิเคราะห์และรายงาน 

- ข้อสั่งการ 
- รายงานการประชุม 
- ประกาศนโยบาย 

√ 
 

  

3. มีการน าเสนอผลงานวิชาการ
ด้านส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผล
อย่างน้อยในระดับอ าเภอขึ้นไป 

- ใบประกาศการเข้าร่วมการน าเสนอ 
- ใบประกาศผลการน าเสนอ 
- เอกสารยืนยันการเข้าร่วมการน าเสนอ 
- เนื้อหาผลงานที่น าเสนอ 

√ - √ 

4. โรงพยาบาลและรพ.สต. ผ่าน
เกณฑ์ประเมินระดับการพัฒนาสู่
การเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้
ยาอย่างสมเหตุผล ขั้นที ่2  

- รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด
ตามเกณฑ์ระดับการพัฒนาสู่การเป็น
โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสม
เหตุผล (RDU Hospital) ขั้นที ่2 
(ภาคผนวก) 

√ - √ 

5. โรงพยาบาลและรพ.สต. ผ่าน
เกณฑ์ประเมินระดับการพัฒนาสู่
การเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้
ยาอย่างสมเหตุผล ขั้นที ่3 

- รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด
ตามเกณฑ์ระดับการพัฒนาสู่การเป็น
โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสม
เหตุผล (RDU Hospital) ขั้นที ่3 
(ภาคผนวก) 

√ - √ 
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การประเมินระดับความส าเร็จการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชน 
 

วิธีการประเมินผล หลักฐานประกอบการประเมิน ประเมินระดับ 
อ าเภอ ต าบล รพ.สต. 

1. มีการด าเนินการ Proactive 
hospital based surveillance  
   - รพ.และ รพ.สต./หน่วยบริการ
ปฐมภูมิ มีการก าหนดประเด็นในการ
ติดตาม การประเมินผู้ป่วย การสรุป
และจัดท ารายงานการเฝ้าระวังความ
เสี่ยงด้านยา ที่เกิดจากปัญหาการใช้  
*สเตียรอยด์ไม่สมเหตุผล, *ยาลด
น้ าหนัก, NSAIDs, drug allergy จาก 
Antibiotic อย่างน้อย 2 ประเด็น 
(*ต้องท า) 
 

- ก าหนดประเด็นติดตาม (Trigger) 
- แนวทางการประเมินผู้ป่วย 
- รายงานการบันทึกข้อมูล ICD10  
- สรุปและรายงานการส่งต่อการเฝ้า
ระวังความเสี่ยงด้านยา ที่เกิดจาก
ปัญหาการใช้ *สเตียรอยด์ไม่สมเหตุผล
, *ยาลดน้ าหนัก, NSAIDs, 
drugallergy จาก Antibiotic อย่าง
น้อย 2 ประเด็น (*ต้องท า) 

√  √ 

2. มีการด าเนินการ Active  
Community based surveillance 
   - มีกิจกรรมเยี่ยมบ้านและส ารวจ
ครัวเรือน ในประเด็นปัญหาเกี่ยวกับ
ยา ไม่น้อยกว่า 20 ครัวเรือน  
   - มีการรายงานผลการตรวจ 
สเตียรอยด์ปลอมปนในยาชุด 
ผลิตภัณฑ์เสริมอาการ ผลิตภัณฑ์
สมุนไพร (เก็บตัวอย่างไม่น้อยกว่า 35 
ตัวอย่าง) 
   - พบยาปฏิชีวนะเหลือใช้ในครัวเรือน 
< 10% หลังด าเนินกิจกรรม RDU 
community 
   - มีการรายงานการเฝ้าระวังโฆษณา
ที่ผิดกฎหมายอย่างน้อย 2 เรื่อง/ปี 
 
 
 
 

- แผนการเยี่ยมบ้านในประเด็นปัญหา
เกี่ยวกับยา 
- บันทึกการเยี่ยมบ้าน 
- ผลส ารวจยาเหลือใช้ในครัวเรือนตาม
ตัวชี้วัด 
- รายงานผลการตรวจสเตียรอยด์ใน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
- รายงานการเฝ้าระวังโฆษณาที่ผิด
กฎหมาย 

√  √ 
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วิธีการประเมินผล หลักฐานประกอบการประเมิน ประเมินระดับ 
อ าเภอ ต าบล รพ.สต. 

3. มีการสร้างกระบวนการมีส่วน 
ร่วมจากทุกภาคส่วน (Community 
participation) 
   - มีโครงการ/กิจกรรมพ้ืนที่จัดการ 
ปัญหาด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพใน
ชุมชนโดยภาคีมีส่วนร่วม 1 อ าเภอ 1 
ต าบลมีมาตรการ 
 - มี best practice การจัดการ
ปัญหาด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพใน
ชุมชนโดยภาคีมีส่วนร่วม อย่างน้อย 1 
ประเด็นปัญหา 

- สรุปผลการด าเนินกิจกรรมจัดการ
ปัญหาด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพใน
ชุมชน  
- มีข้อสรุปมาตรการชุมชน/ระเบียบ 
ข้อบังคับ แนวทางการแก้ปัญหาชุมชน 
 
 
- รายงานน าเสนอ best practice 

√ √ √ 

4. การส่งเสริมการใช้ยาอย่าง 
สมเหตุผลในภาคเอกชน (Good 
private sector) 
   - ร้านช าไม่พบการขายยาผิด
กฎหมาย > 95% 
   - ร้านยามีการด าเนินกิจกรรม RDU 
ไม่น้อยกว่า 80 % ของร้านยาทั้งหมด
ในพ้ืนที่รับผิดชอบ  

- รายงานผลการตรวจร้านช า 
- หลักฐานการตรวจเยี่ยมร้านยา 
- สรุปผลการด าเนินกิจกรรม RDU ใน
ร้านยา  
 
 

√  √ 

5.การสร้างความรอบรู้ด้านการใช้ยา
อย่างสมเหตุผลของประชาชน (RDU 
literacy) 
   - มีกิจกรรมสร้างความรอบรู้และ
รายงานผลการประเมินความรอบรู้
ด้านสุขภาพของประชาชน 

- โครงการ/กิจกรรม การด าเนิน
กิจกรรมการสร้างความรอบรู้แก่
ประชาชน 
- รายงานผลการประเมินความรอบรู้
ด้านสุขภาพของประชาชน 

√ √ √ 

 
 
 
 
 
 
 
 



178 

คู่มือประเมินผลการปฏิบัตริาชการระดับอ าเภอ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ประจ าปีงบประมาณ 2564 

14. ภาคผนวกในตัวช้ีวัด : 
ระดับการพัฒนาสู่การเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU Hospital) ดังนี้ 

 
RDU ขั้นที ่1 

RDU ๑ (โรงพยาบาล) RDU ๒ : รพ.สต. 
๑. อัตราการสั่งใช้ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 
๒. การพัฒนาศักยภาพการด าเนินงานของ PTC ผ่านเกณฑ์ระดับ ๓ 
๓. รายการยาที่ควรพิจารณาจัดออก ๘ รายการ ซึ่งยังคงมีอยู่ใน
บัญชีรายการยาของโรงพยาบาลไม่เกิน ๑ รายการ 
๔. จัดท าฉลากยามาตรฐาน ผ่านเกณฑ์ระดับ 3 
๕. การส่งเสริมจริยธรรมในการจัดซื้อหายาและการส่งเสริมการ
ขายยา ผ่านระดับ ๓  

จ านวน รพ.สต./หน่วยบริการปฐมภูมิไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ ของ รพ.สต./หน่วย
บริการปฐมภูมิทั้งหมดในเครือข่ายระดับ
อ าเภอ ที่มีอัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่ม
โรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน และโรค
อุจจาระร่วงเฉียบพลันผ่านเกณฑ์เป้าหมาย
ทั้ง ๒ โรค 

RDU ขั้นที ่2 
RDU ๑ (โรงพยาบาล) RDU ๒ : รพ.สต. 

๑. ผลการด าเนินงานของตัวชี้วัด ๕ ตัวตามตัวชี้วัด ขั้นที ่๑ 
๒. อัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ
ส่วนบน โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน แผลสดอุบัติเหตุ และสตรี
คลอดปกติครบก าหนดคลอดทางช่องคลอด ไม่เกินค่าเฉลี่ยของ
ประเทศทั้ง 4 ตัวชี้วัด (RI รพศ/รพท.<30% รพช.<20%, 
AD<20%, FTW <50%,APL <15%) 
๓. การใช้ยา NSAIDs ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระดับ ๓ ขึ้นไป ไม่เกิน
ร้อยละ ๑๐ 
๔. การใช้ยา Glibenclamide ในผู้ป่วยสูงอายุ หรือไตท างาน
บกพร่องไม่เกินร้อยละ ๕ 
๕. การไม่ใช้ยาที่ห้ามใช้ในสตรีตั้งครรภ์ ได้แก่ warfarin (ยกเว้น
กรณีใส่ mechanical heart valve) , statins, ergots 

จ านวน รพ.สต./หน่วยบริการปฐมภูมิไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของ รพ.สต./หน่วย
บริการปฐมภูมิทั้งหมดในเครือข่ายระดับ
อ าเภอ ที่มีอัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่ม
โรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน และโรค
อุจจาระร่วงเฉียบพลันผ่านเกณฑ์เป้าหมาย
ทั้ง ๒ โรค 

RDU ขั้นที ่3 
RDU ๑ (โรงพยาบาล) RDU ๒ : รพ.สต. 

1. ผลการด าเนินงานผ่านตามเกณฑ์ในคู่มือ RDU service 
plan ครบทั้ง 18 ตัวชี้วัด 

(หมายเหตุ: (RI <20%, AD<20%, FTW <40%,APL <10%) 

จ านวน รพ.สต./หน่วยบริการปฐมภูมิไม่
น้อยกว่าร้อยละ 8๐ ของ รพ.สต./หน่วย
บริการปฐมภูมิทั้งหมดในเครือข่ายระดับ
อ าเภอ ที่มีอัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่ม
โรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน และโรค
อุจจาระร่วงเฉียบพลันผ่านเกณฑ์เป้าหมาย
ทั้ง ๒ โรค 
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RDU ขั้นที ่3 plus 
RDU ๑ (โรงพยาบาล) RDU ๒ : รพ.สต. 

1. ผลการด าเนินงานผ่านตามเกณฑ์ในคู่มือ RDU service plan 
ครบทั้ง 18 ตัวชี้วัด 
2. ตัวชี้วัดเฉพาะตามสภาพปัญหา (problem based 
indicators) โดยอาจเป็นตัวชี้วัดร่วมระดับเขต ระดับเครือข่าย 
รพ. หรือเฉพาะระดับ รพ. หรอืตัวชี้วัดตามกลุ่มโรค/กลุ่มยาที่
เป็นปัญหาใน service plan อ่ืน 

จ านวน รพ.สต./หน่วยบริการปฐมภูมิไม่
น้อยกว่าร้อยละ 8๐ ของ รพ.สต./หน่วย
บริการปฐมภูมิทั้งหมดในเครือข่ายระดับ
อ าเภอ ที่มีอัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่ม
โรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน และโรค
อุจจาระร่วงเฉียบพลันผ่านเกณฑ์เป้าหมาย
ทั้ง ๒ โรค 

 
คู่มือการด าเนินงานพัฒนาระบบการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชน 

 
 

แบบรายงานการส ารวจสเตียรอยด์ในผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
https://forms.gle/jDk81ScZWqNMz9Wu5 

 

https://forms.gle/jDk81ScZWqNMz9Wu5
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รายละเอียดตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
  

1. แผนงานตามยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
2. ตัวช้ีวัดที่ 16 : ความส าเร็จของการด าเนินงานสุขภาพจิต 
 ตัวช้ีวัดที่ 16.1 : ระดับความส าเร็จของการคัดกรองและติดตาม ดูแลสภาวะสุขภาพจิตเชิงรุก 
(Active Screening)  ด้วยเครื่องมือ Mental Health Check in & E-mail Alert 
 ตัวช้ีวัดที่ 16.2 : อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ 
3. เป้าหมาย : 1. ความส าเร็จของการคัดกรองและติดตาม ดูแลสภาวะสุขภาพจิตเชิงรุก (Active 
Screening)  ด้วยเครื่องมือ Mental Health Check in & E-mail Alert ระดับ 3 ขึ้นไป 
    2. ไม่เกิน 8.00 ต่อประชากรแสนคน 
4. น้ าหนัก : 2 
5. ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นางเอมอร สุทธิสา          โทร. 094-625-9451   
6. ผู้จัดเก็บข้อมูล : น.ส.นวลปรางค์ ดวงสว่าง       โทร. 083-675-7213    
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รายละเอียดตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 

1. แผนงานตามยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
2. ตัวช้ีวัดที่ 16.1 : ระดับความส าเร็จของการคัดกรองและติดตาม ดูแลสภาวะสุขภาพจิตเชิงรุก (Active 
Screening)  ด้วยเครื่องมือ Mental Health Check in & E-mail Alert 
3. เป้าหมาย : ระดับ 3 ขึ้นไป 
4. น้ าหนัก : 1 
5. ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นางเอมอร สุทธิสา          โทร. 094-6259451  
6. ผู้จัดเก็บข้อมูล : น.ส.นวลปรางค์ ดวงสว่าง       โทร. 083-6757213    
7. ค าอธิบาย :  
 1) การส ารวจสภาพปัญหาด้านสุขภาพจิต (StB SuD Survey) 4 ประเด็น ได้แก่ ภาวะเครียด 
(Stress) ภาวะเหนื่อยล้าหมดไฟ (Burnout) การฆ่าตัวตาย(Suicide) และโรคซึมเศร้า (Depression)  
 2) การคัดกรอง สุขภาพจิตเชิงรุก (Active Screening) โดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านเข้า
เยี่ยมแต่ละบ้านเพ่ือประเมิน คัดกรองสุขภาพจิตเบื้องต้น ตลอดจนมีการคัดกรองปัญหาสุขภาพจิตทาง
โทรศัพท์/ออนไลน์ โดยหน่วยงานกรมสุขภาพจิต (โรงพยาบาล/สถาบัน/ศูนย์สุขภาพจิต) และส าหรับประชาชน
ทั่วไปสามารถประเมินสุขภาพจิตเบื้องต้นด้วยตนเอง รวมทั้งคัดกรองปัญหาโรคจิตเวชได้ผ่าน Application 
Mental Health Check in 
 3) การเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตเชิงรุก (Active Surveillance) และการให้ค าปรึกษาใน 2 กลุ่ม 
คือ การให้ค าปรึกษาเชิงรุก (Active Counseling) และการให้ค าปรึกษาในที่ตั้ง (In-house Counseling) 
รวมทั้งลดการตีตราในสังคม (De-Stigmatization) ซึ่งด าเนินการโดยอาศัยความร่วมมือของบุคลากรสาธารณสุข 
ทุกระดับ ตลอดจนอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านและเครือข่ายภาคประชาชนในชุมชน  
 4) การฟื้นฟูจิตใจผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิต (Re-integration) ในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน 
โดยมุ่งเน้นการใช้ “วัคซีนใจ” ให้ประชาชนมีศักยภาพเต็มเปี่ยมด้วยพลัง มีความเข้มแข็งทางใจ (Resilience) 
โดยใช้หลักการของ “อึด ฮึด สู้” อึด : I am รู้ว่าตนเองเป็นอย่างไร ผ่านวิกฤตอะไรมาบ้าง ฮึด : I have รู้ว่า 
ตนเองมีศักยภาพอะไร สามารถค้นหาแหล่งข้อมูล เพ่ือพัฒนาทักษะดูแลตัวเองต่อไป สู้ : I can สร้างสิ่งดี ๆ ให้
เกิดข้ึนได้ พร้อมเข้าสู่ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) 
 5) การเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในกลุ่มเสี่ยง (กลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด) ได้แก่  
  5.1) บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข  
  5.2) ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และญาติ  
  5.3) ผู้ถูกกักตัว (Quarantine)  
  5.4) ผู้อ่อนด้อยเปราะบางทางสังคม เช่น ผู้ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาหรือทางจิต คนพิการ  
ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้มีปัญหาทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง นักโทษ ผู้ติดสุราและสารเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิต เป็น
ต้น 
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8. สูตรการค านวณ : ไม่มี 
    ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 4 
 
9. เกณฑ์การให้คะแนน : 
 คิดคะแนนตามกิจกรรมที่ได้ด าเนินงานตามแนวทางการประเมินผลที่ก าหนดข้อละ 1 คะแนน (คะแนน
เต็ม 5 คะแนน) ซึ่งคะแนนแต่ละข้อเป็นอิสระต่อกัน 
 
โดยท่ี : 
 
ขั้นตอน รายละเอียดการด าเนินงาน 

๑ - บุคลากรทางสาธารณสุข ได้รับการเพิ่มศักยภาพการใช้ประโยชน์จากเครื่องมือ Mental Health 
Check in & E-mail Alert ด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมูลและคืนข้อมูล ผ่านช่องทางการสื่อสารกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

คะแนน 
(ย่อย) 

0.2 คะแนน 0.4 คะแนน 0.6 คะแนน 0.8 คะแนน 1 คะแนน 

การใช้
ประโยชน์จาก
เครื่องมือ 
Mental 
Health 
Check in & 
E-mail Alert 

แลกเปลี่ยน
ข้อมูลและคืน
ข้อมูล  ให้
เครือข่าย  
รพ.สต. ผ่าน
line, 
Facebook, 
โทรศัพท์  
อย่างน้อย 1 
ครั้งต่อ
สัปดาห์ 

แลกเปลี่ยน
ข้อมูลและคืน
ข้อมูล  ผ่าน
การประชุม
ผู้บริหาร และ
บุคลากร สธ.  
อย่างน้อย 1 
ครั้งต่อเดือน 

แลกเปลี่ยน
ข้อมูลและคืน
ข้อมูล  ผ่าน
การประชุม
ผู้บริหาร และ
บุคลากร 
หน่วยงาน
ปกครองหรือ
ที่เก่ียวข้อง  
อย่างน้อย 1 
ครั้งต่อเดือน 

สรุปผลการ
การใช้
ประโยชน์จาก
เครื่องมือ 
Mental 
Health 
Check in & 
E-mail Alert  
ให้ผู้บริหาร  
EOC ระดับ
อ าเภอทราบ
อย่างน้อย  1 
ครั้งต่อเดือน 

สรุปผลการ
การใช้
ประโยชน์จาก
เครื่องมือ 
Mental 
Health 
Check in & 
E-mail Alert  
ให้ผู้บริหาร
น าเสนอ EOC  
ในระดับ
จังหวัดทราบ 
อย่างน้อย 1 
ครั้งต่อเดือน 
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ขั้นตอน รายละเอียดการด าเนินงาน 
๒ - พยาบาลสุขภาพจิตผู้ใหญ่ หรือพยาบาลสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น หรือผู้ที่เก่ียวข้อง  มีทักษะการ

ท างานเป็นทีมเพ่ือปฏิบัติการช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต (Mental Health Crisis 
Assessment and Treatment Team ; MCATT)  
 
คะแนน(ย่อย) 0.2 คะแนน 0.4 คะแนน 0.6 คะแนน 0.8 คะแนน 1 คะแนน 
ทักษะการ
ท างานเป็น
ทีมเพ่ือ
ปฏิบัติการ
ช่วยเหลือ
เยียวยาจิตใจ
ผู้ประสบ
ภาวะวิกฤต 
(MCATT) 

มีผู้รับผิดชอบ
งาน MCATT 
ที่ผ่านการ
อบรมฯ แล้ว
อย่างน้อย 1 
คน ต่อ  
อ าเภอ   

มีทีม 
ปฏิบัติการ
ช่วยเหลือ
เยียวยาจิตใจ
ผู้ประสบ
ภาวะวิกฤต 
(MCATT) ใน
ระดับอ าเภอ  
อย่างน้อย 1 
ทีม 

มีผลการ
ด าเนินการ
ช่วยเหลือ
เยียวยาจิตใจ
ผู้ประสบ
ภาวะวิกฤต 
(MCATT) ใน
ระดับอ าเภอ  
ในรอบปีที่
ผ่านมา  
อย่างน้อย  1 
เหตุการณ์ 

มีแผนงาน/
โครงการ
รองรับการ
ปฏิบัติการ
ช่วยเหลือ
เยียวยาจิตใจ
ผู้ประสบ
ภาวะวิกฤต 
(MCATT) ใน
ระดับอ าเภอ  
อย่างน้อย 1 
โครงการ 

ทีม MCATT 
ในระดับ
อ าเภอ   เป็น
กล่องภารกิจ
หนึ่งในทีม 
Operation 
ของ
คณะกรรมการ 
EOC และเข้า
ร่วมประชุม 
EOC ในทุก
ครั้งของการ
ประชุม 

 

 
๓ - ทีม MCATT และเครือข่าย ได้คัดกรองและดูแลสภาวะสุขภาพจิตเชิงรุก (Active Screening)  

ด้วยเครื่องมือ Mental Health Check in  และ   E-mail Alert  
คะแนน(ย่อย) 0.2 คะแนน 0.4 คะแนน 0.6 คะแนน 0.8 คะแนน 1 คะแนน 
คัดกรองและ
ดูแลสภาวะ
สุขภาพจิตเชิง
รุก ฯ  
ครอบคลุม
พ้ืนที่เป้าหมาย 

คัดกรอง 
Mental 
Health 
Check in  ไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ  50  จาก
ต าบลทั้งหมด 
และมีผลการ
ติดตามฯ จาก 
E-mail Alert 
ร้อยละ 100 

คัดกรอง 
Mental 
Health 
Check in  ไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ  60  จาก
ต าบลทั้งหมด 
และมีผลการ
ติดตามฯ จาก 
E-mail Alert 
ร้อยละ 100 

คัดกรอง 
Mental 
Health 
Check in  ไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ  70  จาก
ต าบลทั้งหมด 
และมีผลการ
ติดตามฯ จาก 
E-mail Alert 
ร้อยละ 100 

คัดกรอง 
Mental 
Health 
Check in  ไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ  80  จาก
ต าบลทั้งหมด 
และมีผลการ
ติดตามฯ จาก 
E-mail Alert 
ร้อยละ 100 

คัดกรอง 
Mental 
Health 
Check in  ไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ  90  จาก
ต าบลทั้งหมด 
และมีผลการ
ติดตามฯ จาก 
E-mail Alert 
ร้อยละ 100 
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ขั้นตอน รายละเอียดการด าเนินงาน 
๔ - ผลการคัดกรองและดูแลสภาวะสุขภาพจิตเชิงรุก (Active Screening)  ด้วยเครื่องมือ Mental 

Health Check in  และ   E-mail Alert   ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 
คะแนน(ย่อย) 0.2 คะแนน 0.4 คะแนน 0.6 คะแนน 0.8 คะแนน 1 คะแนน 
ผลการคัด
กรองและ
ดูแล 
เครื่องมือ 
Mental 
Health 
Check in  
และ E-mail 
Alert 
ครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมาย
ที่ก าหนด 

ครอบคลุม   
กลุ่ม  ผู้ป่วย
โรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 
2019 
(COVID-19) 
และญาติ, ผู้
ถูกกักตัว 
(Quarantine) 
และต่าวด้าว 
ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 100 
และมีผลการ
ติดตามฯ จาก 
E-mail Alert 
ร้อยละ 100 

ครอบคลุม   
กลุ่มบุคลากร
ทาง
การแพทย์/
สธ./อสม.  ไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ 80  และ
มีผลการ
ติดตามฯ จาก 
E-mail Alert 
ร้อยละ 100 

ครอบคลุม
กลุ่มผู้พิการ
กาย  และจิต 
/ผู้ป่วยทาง
จิต   ไม่น้อย
กว่า  ร้อยละ 
60 และมีผล
การติดตามฯ 
จาก E-mail 
Alert ร้อยละ 
100 
 

ครอบคลุม
ผู้สูงอายุ 
/ผู้ป่วยโรค
เรื้อรัง  ไม่
น้อยกว่า  
ร้อยละ 60 
และมีผลการ
ติดตามฯ จาก 
E-mail Alert 
ร้อยละ 100 
 
 

ครอบคลุม   
กลุ่มตกงาน/
หนี้สิ้น/
ล้มละลาย 
/รายได้น้อย/ 
เด็กและวัยรุ่น    
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 
และมีผลการ
ติดตามฯ จาก 
E-mail Alert 
ร้อยละ 100 
 

 
 

๕ - มีกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ ที่เก่ียวข้องกับการคัดกรองและดูแลสภาวะสุขภาพจิตเชิงรุก (Active 
Screening)   บูรณาการร่วมกับโครงการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องในภาพอ าเภอ    
คะแนน(ย่อย) 0.2 คะแนน 0.4 คะแนน 0.6 คะแนน 0.8 คะแนน 1 คะแนน 
กิจกรรม/
แผนงาน/
โครงการ ที่
เกี่ยวข้อง 

บูรณาการกับ
โครงการต่างๆ 
ในพ้ืนที่  ร้อย
ละ 100  ของ
ต าบลทั้งหมด 

บูรณาการกับ
โครงการ TO 
BE NUMBER 
ONE ร้อยละ 
100  ของ
ต าบลทั้งหมด 

บูรณาการกับ
โครงการ
ป้องกัน
ควบคุมการติด
เชื้อไวรัสโคน่า 
2019  ร้อยละ 
100  ของ
ต าบลทั้งหมด 

บูรณาการ
สุขภาพจิตทุก
ช่วงวัยเข้ากับ 
ระบบการดูแล
สุขภาพแบบ
องค์รวม ร้อย
ละ 100  ของ
ต าบลทั้งหมด 

บูรณาการ
สุขภาพจิตทุก
ช่วงวัยเข้ากับ 
ระบบการดูแล
สุขภาพแบบ
องค์รวม  
ขับเคลื่อนโดย 
พชอ.  
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10. เหตุผล :  - 
 
11. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 
 

 
 
12. แนวทางการประเมินผล : 
 

วิธีการประเมินผล 
 

หลักฐานประกอบการประเมิน ประเมินระดับ 
อ าเภอ ต าบล รพ.สต. 

สรุปผลการรายงาน
ความส าเร็จของการคัด
กรองและดูแลสภาวะ
สุขภาพจิตเชิงรุก (Active 
Screening)  ด้วยเครื่องมือ  
Mental  Health  Check  
in  &   E-mail  Alert 

1.ข้อมูลจาก  ระบบ  Mental  Health  
Check  in  &   E-mail  Alert   
2. แผนงาน/โครงการ  ที่เกี่ยวข้อง 
 

/   
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รายละเอียดตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
  

1. แผนงานตามยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
2. ตัวช้ีวัดที่ 16.2 : อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ 
3. เป้าหมาย : ไม่เกิน 8.00 ต่อประชากรแสนคน 
4. น้ าหนัก : 1 
5. ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นางเอมอร สุทธิสา          โทร. 094-625-9451   
6. ผู้จัดเก็บข้อมูล : น.ส.นวลปรางค์ ดวงสว่าง       โทร. 083-675-7213    
7. ค าอธิบาย : 
 การฆ่าตัวตายส าเร็จ คือ การกระท าของบุคคลในการปลิดชีวิตตนเองโดยสมัครใจและเจตนาที่จะตายจริง 
เพ่ือให้หลุดพ้นจากการบีบคั้น หรือความคับข้องใจที่เกิดข้ึนในชีวิต ซึ่งอาจจะกระท าอย่างตรงไปตรงมาหรือ
กระท าโดยอ้อมด้วยวิธีการต่างๆ จนกระทั่งกระท าได้ส าเร็จ 
8. สูตรการค านวณ : (A/B) x 100,000 
 A = จ านวนผู้ฆ่าตัวตายส าเร็จ 
 B = จ านวนประชากรกลางปี 
ระยะเวลาประเมินผล : ไตรมาส 4 
 

9. เกณฑ์การให้คะแนน : ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

10 9 8 7 6 
 

10. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 
Baseline data หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 
(10 ก.พ. 64) 

การฆ่าตัวตาย
ส าเร็จจังหวัด
มหาสารคาม 

อัตราต่อ
ประชากร
แสนคน 

3.01 3.54 4.14 4.88 5.81 6.56 1.25 

หมายเหตุ : อัตราฆ่าตัวตาย ปี 2563 : กส 8.31, ขก 8.40, มค 6.56 และ รอ. 4.20 ต่อแสนประชากร  
 

11. แนวทางการประเมินผล : 
วิธีการประเมินผล 

 
หลักฐานประกอบการประเมิน ประเมินระดับ 

อ าเภอ ต าบล รพ.สต. 
ปี 2564 รายงานอัตรา 
การฆ่าตัวตายส าเร็จต่อประชากร
แสนคน (เป้าหมาย ≤ 8.00 ต่อ
ประชากรแสนคน) 

ข้อมูลจากระบบรายงาน 506s 
version 10 Beta ที่   
https://www.suicidethai.com  
 

/   
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รายละเอียดตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 
1. แผนงานตามยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
2. ตัวช้ีวัดที่ 17 : ความส าเร็จของการลดอัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด 
community-acquired  
 ตัวช้ีวัดที่ 17.1 : อัตราการใช้เครื่องมือในการคัดกรองการติดเชื้อในกระแสเลือด (Sepsis 
screening tools) ได้แก่ qSOFA score, SOS score หรือ Early warning score 
 ตัวช้ีวัดที่ 17.2 : อัตราการได้รับ Antibiotic ภายใน 1 ชั่วโมง (นับจากเวลาได้รับการวินิจฉัย) 
 ตัวช้ีวัดที่ 17.3 : อัตราการเจาะ Hemoculture ก่อนให้ Antibiotic 
 ตัวช้ีวัดที่ 17.4 : อัตราการได้รับ IV 30 ml/kg (1.5 ลิตร ส าหรับผู้ใหญ่) ใน 1 ชั่วโมงแรก (ใน
กรณีไม่มีข้อห้าม) 
3. เป้าหมาย : เพ่ือลดอัตราการเสียชีวิตจากภาวะการติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงของผู้ป่วยที่เข้ารับ
การรักษาในโรงพยาบาล < ร้อยละ 30 ในกลุ่มผู้ป่วย community-acquired sepsis  
 17.1 อัตราการใช้เครื่องมือในการคัดกรองการติดเชื้อในกระแสเลือด (Sepsis screening tools) 
ได้แก่ qSOFA score, SOS score หรือ Early warning score 
 17.2 อัตราการได้รับ Antibiotic ภายใน 1 ชั่วโมง (นับจากเวลาได้รับการวินิจฉัย) 
 17.3 อัตราการเจาะ Hemoculture ก่อนให้ Antibiotic 
 17.4 อัตราการได้รับ IV 30 ml/kg (1.5 ลิตร ส าหรับผู้ใหญ่) ใน 1 ชั่วโมงแรก (ในกรณีไม่มีข้อห้าม) 
4. น้ าหนัก : 4 
5. ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นางพชรวรรณ คูสกุลรัตน์    โทร. 089-944-2510 
6. ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางศิริมา วิริยะ                    โทร. 083-456-3088 
     นางสาวเพราพนิต สอนสิทธิ์      โทร. 062-645-6541 
7. ค าอธิบาย :  
 1. ผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรง หมายถึง ผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์การวินิจฉัยภาวะ severe 
sepsis หรือ septic shock  
 1.1 ผู้ป่วย severe sepsis หมายถึง ผู้ป่วยที่สงสัยหรือยืนยันว่ามีการติดเชื้อในร่างกาย ร่วมกับมี 
SIRS ตั้งแต่ 2 ข้อ ขึ้นไป (ตารางที่ 1) ที่เกิดภาวะ tissue hypoperfusion หรือ organ dysfunction (ตาราง
ที่ 2) โดยที่อาจจะมีหรือไม่มีภาวะ hypotension ก็ได้ หรือมีอาการแสดงตามเกณฑ์ ข้อใดข้อหนึ่งใน 4.2 - 
4.4  
 1.2 ผู้ป่วย septic shock หมายถึง ผู้ป่วยที่สงสัยหรือยืนยันว่ามีการติดเชื้อในร่างกาย ร่วมกับมี 
SIRS ตั้งแต่ 2 ข้อ ขึ้นไป (ตารางที่ 1) ทีม่ี hypotension ต้องใช้ vasopressors ในการ maintain MAP 
≥65 mm Hg และ มีค่า serum lactate level >2 mmol/L (18 mg/dL) แม้ว่าจะได้สารน้ าเพียงพอ
แล้วก็ตาม  
 2. Community-acquired sepsis หมายถึง การติดเชื้อมาจากที่บ้านหรือที่ชุมชน โดยต้องไม่อยู่
ในกลุ่ม hospital-acquired sepsis  
 อัตราตายจากติดเชื้อในกระแสเลือด แบ่งเป็น 2 กลุ่ม  

 1. อัตราตายจากcommunity-acquired sepsis  
 2. อัตราตายจาก hospital-acquired sepsis  



188 
 

คู่มือประเมินผลการปฏิบัตริาชการระดับอ าเภอ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ประจ าปีงบประมาณ 2564 

3. กลุ่มเป้าหมาย ในปีงบประมาณ 2562 จะมุ่งเน้นที่กลุ่ม community – acquired sepsis เพ่ือ
พัฒนาให้ มีระบบข้อมูลพ้ืนฐานให้เหมือนกัน ทั้งประเทศ แล้วจึงขยายไปยัง hospital-acquired sepsis ในปีถัดไป  

4. การคัดกรองผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรง หมายถึง การคัดกรองผู้ป่วยทั่วไปที่
อาจจะเกิดภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงเพ่ีอน้าไปสู่การวินิจฉัยภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดแบบ
รุนแรงต่อไปซึ่งเครื่องมือที่ใช้ (sepsis screening tools) ข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ 

4.1 ผู้ป่วยที่สงสัยหรือยืนยันว่ามีการติดเชื้อในร่างกาย ร่วมกับมี SIRS ตั้งแต่ 2 ข้อ ขึ้นไป (ตารางที่ 
1) ทีเ่กิดภาวะ tissue hypoperfusionหรือ organ dysfunction (ตารางที่ 2) หรือ มี hypotension ต้อง
ใช้ vasopressors ในการ maintain MAP ≥65 mm Hg และ มีค่า serum lactate level > 2 
mmol/L (18 mg/dL) แม้ว่าจะได้สารน้ าเพียงพอแล้วก็ตาม 

4.2 qSOFA ตั้งแต่ 2 ข้อ ขึ้นไป (ตารางที่ 3)  
4.3 SOS score (search out severity) ตั้งแต่ 4 ข้อ ขึ้นไป (ตารางที่ 4)  
4.4 Modified Early Warning Score (MEWS) (ตารางที่ 5)  

5. ฐานข้อมูลของโรงพยาบาล หมายถึง ข้อมูลจาก ICD 10 และ/หรือฐานข้อมูลอื่น ๆ ของแต่ละ
โรงพยาบาล  

ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงเป็นภาวะวิกฤตที่มีความส าคัญพบว่าอัตราอุบัติการณ์มี
แนวโน้มสูงขึ้นและอัตราเสียชีวิตสูงขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้ที่รับยากดภูมิคุ้มกัน นอกจากนี้ยัง
พบว่าแนวโน้มของเชื้อดื้อยาเพ่ิมข้ึน ส่งผลให้การรักษาผู้ป่วยไม่ได้ผลดีเท่าท่ีควร นอกจากนี้ยังพบว่าการติด
เชื้อในกระแสเลือดส่งผลให้อวัยวะต่าง ๆ ท างานผิดปกติ ส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ตามมา ได้แก่ 
ภาวะช็อก, ไตวาย การท้างานอวยัวะต่าง ๆ ล้มเหลว และเสียชีวติในที่สุด ค านิยามศัพท์ประกอบการประเมินผล 
 ค านิยามที่ 1 SIRS (systemic inflammatory response syndrome) หมายถึง  
  1.  
  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 
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 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 

   

 
8. สูตรการค านวณ : 
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 ภายใน1ชั่วโมงx100 
          จ านวนผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงทั้งหมด 
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9. 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 

1 ร้อยละ 70 75 80 85 90 

2 อัตราการได้รับ Antibiotic ภายใน 1 
ชั่วโมง (นับจากเวลาได้รับการวินิจฉัย) 

1 ร้อยละ 70 75 80 85 90 

3 อัตราการเจาะ Hemoculture ก่อน
ให้ Antibiotic 

1 ร้อยละ 70 75 80 85 90 

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

1 ร้อยละ 70 75 80 85 90 

 
10. เงื่อนไข (เงื่อนไข) 
 
11. เหตุผล : เพ่ือลดอัตราการเสียชีวิตจากภาวะการติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงของผู้ป่วยที่เข้ารับ
การรักษาในโรงพยาบาล รวมถึงการพัฒนาเครือข่ายการดูแลรักษาผู้ป่วย 
 
12. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :   
 

 

 รายการ หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 2561 2562 

อัตราการใช้เครื่องมือในการคัดกรองการติดเชื้อ
ในกระแสเลือด (Sepsis screening tools) 
ได้แก่ qSOFA 

ร้อยละ NA 90 100 

อัตราการได้รับ Antibiotic ภายใน 1 ชั่วโมง 
(นับจากเวลาได้รับการวินิจฉัย) 

ร้อยละ 90.1 94.7 96.94 

อัตราการเจาะ Hemoculture ก่อนให้ 
Antibiotic 

ร้อยละ 92.98 91.38 91.85 

อัตราการได้รับ IV 30 ml/kg (1.5 ลิตร 
ส าหรับผู้ใหญ่) ใน 1 ชั่วโมงแรก (ในกรณีไม่มี
ข้อห้าม) 

ร้อยละ 91.1 89.4 91.24 
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13. 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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รายละเอียดตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 

1. แผนงานตามยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
2. ตัวช้ีวัดที่ 18 : ความส าเร็จของการด าเนินงาน TO BE NUMBER ONE และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 ตัวช้ีวัดที่ 18.1 : ความส าเร็จของการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 
 ตัวช้ีวัดที่ 18.2 : ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดที่บ าบัดครบตามเกณฑ์ก าหนดและได้รับการติดตามดูแล
ต่อเนื่อง ๑ ปี (Retention Rate) 
3. เป้าหมาย :  
 1. ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 
 2. ร้อยละ 55 ของผู้ป่วยยาเสพติดที่บ าบัดครบตามเกณฑ์ก าหนดและได้รับการติดตามดูแลต่อเนื่อง ๑ ปี 
(Retention Rate)  
4. น้ าหนัก : 4 
5. ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นางเอมอร สุทธิสา โทร. 094-6259-451 
6. ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางอาภรณ์ ภูม ี                โทร. ๐๘๘-๓๑๓-๘๑๑๙ 
     นางธัญญธร วัจนามัย  โทร. 095-2295-552 
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รายละเอียดตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 

1. แผนงานตามยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
2. ตัวช้ีวัดที่ 18.1 : ความส าเร็จของการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 
3. เป้าหมาย : ระดับ 5  
4. น้ าหนัก : 2.5 
5. ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นางเอมอร สุทธิสา  โทร. 094-6259-451 
6. ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางธัญญธร วัจนามัย   โทร. 095-2295-552 
7. ค าอธิบาย : 
 ความส าเร็จ หมายถึง ความส าเร็จในการด าเนินงาน TO BE NUMBER ONE ทั้งหมด ๕ กิจกรรม  
8. สูตรการค านวณ : - 
9. เกณฑ์การให้คะแนน : 

ระดับ ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
คะแนน 1 2 3 4 5 

 
ล าดับ กิจกรรม คะแนน 

1 - การรับสมัครสมาชิกและการบันทึกข้อมูลชมรม TO BE NUMBER ONE ในโปรแกรมและ 
การสมัครสมาชิกนิตยสารและการแสดงสัญลักษณ์ TO BE NUMBER ONE 
 1.๑ มีข้อมูลการรับสมัครสมาชิก TO BE NUMBER ONE ผ่านโปรแกรมของจังหวัด  
(มี = 0.๒๕ คะแนน, ไม่มี = 0 คะแนน)  
 1.๒ มีการบันทึกข้อมูลชมรม TO BE NUMBER ONE ผ่านโปรแกรมของจังหวัด ร้อยละ 
100 และมีการด าเนินกิจกรรมชมรมทุกเดือนตามยุทธศาสตร์ (0.๒๕ คะแนน)  

1 2 3 4 5 
60 70 80 90 100 

 ๑.๓ เป็นสมาชิกนิตยสาร TO BE NUMBER ONE ร้อยละ 10๐ ของสถานบริการ
สาธารณสุขทั้งหมด (0.๒๕ คะแนน) 

1 2 3 4 5 
60 70 80 90 100 

 ๑.๔ มีการแสดงสัญลักษณ์วัน TO BE NUMBER ONE โดยการสวมเสื้อ TO BE 
NUMBER ONE (มี = 0.๒๕ คะแนน, ไม่มี = 0 คะแนน) 

1 
 
 
 

2 การรณรงค์สร้างกระแสและการพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE 
 2.๑ มีการรณรงค์สร้างกระแสกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ตามเทศกาลท้องถิ่น
อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี (มีอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี = 0.๕ คะแนน, ไม่มี = 0 คะแนน)  
 2.๒ มีการพัฒนาศักยภาพสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE (CAMP For LEADER) 
อย่างน้อย ๑ ครั้ง/ปี (มีอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี = 0.๕ คะแนน, ไม่มี = 0 คะแนน) 

1 
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ล าดับ กิจกรรม คะแนน 
3 การเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL และ TO BE NUMBER 

ONE TEEN DANCERCISE 
 ๒.๓ มีการเข้าร่วมกิจกรรมประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL (มี = 0.๕ คะแนน, 
ไม่มี = 0 คะแนน) 
 ๒.๔ มีการเข้าร่วมกิจกรรมประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE  
(มี = 0.๕ คะแนน, ไม่มี = 0 คะแนน) 

1 

4 การเข้าร่วมกิจกรรมประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE  
 4.๑ มีการเข้าร่วมกิจกรรมประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา อย่าง
น้อย ๑ ชมรม (มี = 0.๕ คะแนน, ไม่มี = 0 คะแนน) 
 4.๒ มีการเข้าร่วมกิจกรรมประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชน อย่างน้อย 
๑ ชมรม (มี = 0.๕ คะแนน, ไม่มี = 0 คะแนน) 

1 

5 การด าเนินงานอ าเภอ TO BE NUMBER ONE 
 ๕.๑ มีค าสั่งคณะกรรมการด าเนินงาน TO BE NUMBER ONE ในระดับอ าเภอ  
(มี = 0.๒๕ คะแนน, ไม่มี = 0 คะแนน) 
 ๕.๒ มีการขับเคลื่อนนโยบายการด าเนินงานในระดับจังหวัดสู่การปฏิบัติ  
(มี = 0.๒๕ คะแนน, ไม่มี = 0 คะแนน) 
 ๕.๓ มีการจัดท า MOU การด าเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับอ าเภอ 
(มี = 0.๒๕ คะแนน, ไม่มี = 0 คะแนน) 
 ๕.๔ มีการเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดอ าเภอTO BE NUMBER ONE ในระดับจังหวัด
(มี = 0.๒๕ คะแนน, ไม่มี = 0 คะแนน) 

1 
 
 
 

 รวม 5 
 
10. เงื่อนไข (ถ้ามี) 
11. เหตุผล : การด าเนินงาน TO BE NUMBER ONE โดยใช้ตัวชี้วัดมาเป็นเกณฑ์ประเมินอ าเภอ ถือเป็น
คะแนนช่วยเสริมในการเป็นจังหวัด TO BE NUMBER ONE ดีเด่นระดับประเทศ ซึ่งจังหวัดมหาสารคามตั้งเป้า
ไว้ว่าในปี    256๔ จังหวัดมหาสารคามต้องเป็นจังหวัด TO BE NUMBER ONE ดีเด่นระดับประเทศ  
 
12. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  - 
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13. แนวทางการประเมินผล : - 
 

วิธีการประเมินผล 
 

หลักฐานประกอบ 
การประเมิน 

ประเมินระดับ 
อ าเภอ ต าบล รพ.สต. 

๑.๑ การรับสมัครสมาชิกและการบันทึกข้อมูล
ชมรม TO BE NUMBER ONE ในโปรแกรม 
 
 
๑.๒ การสมัครสมาชิกนิตยสารและการแสดง
สัญลักษณ์ TO BE NUMBER ONE 
 
 
 
2. การรณรงค์สร้างกระแสและการพัฒนา
สมาชิก TO BE NUMBER ONE 
 
3. การเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด TO BE 
NUMBER ONE IDOL และ TO BE NUMBER 
ONE DANCERCISE 
 
4. การเข้าร่วมกิจกรรมประกวดชมรม TO BE 
NUMBER ONE 
 
5. การด าเนินงานอ าเภอ TO BE NUMBER 
ONE 
 

- ข้อมูลโปรแกรม TO BE 
NUMBER ONE จังหวัด
มหาสารคาม 
 
- ใบสมัครสมาชิกนิตยสาร
และภาพถ่ายการแสดง
สัญลักษณ์ TO BE NUMBER 
ONE 
 
- รายงานด าเนินกิจกรรม 
และภาพถ่ายกิจกรรม 
 
ใบสมัคร/ภาพถ่ายการเข้า
ร่วมกิจกรรม 
 
 
ใบสมัคร/ภาพถ่ายการเข้า
ร่วมกิจกรรม 
 
- ค าสั่ง 
- ประกาศ / นโยบาย 
- MOU 
- ใบสมัคร/ภาพถ่ายการเข้า
ร่วมกิจกรรม 

/ 
 
 
 
/ 
 
 
 
 
/ 
 
 
/ 
 
 
 
/ 
 
 
/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ 
 
 
 
/ 
 
 
 
 
/ 
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รายละเอียดตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 
1. แผนงานตามยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
2. ตัวช้ีวัดที่ 18.2  : ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดที่บ าบัดครบตามเกณฑ์ก าหนดและได้รับการติดตามดูแล
ต่อเนื่อง ๑ ปี (Retention Rate) 
3. เป้าหมาย : ร้อยละ ๕5 
4. น้ าหนัก : 1.5 
5. ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นางเอมอร สุทธิสา  โทร. ๐๙๔-๖๒๕-๙๔๕๑ 
6. ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางอาภรณ์ ภูมี                  โทร. ๐๘๘- ๓๑๓-๘๑๑๙ 
7. ค าอธิบาย : 
 ผู้ป่วยยาเสพติด หมายถึง ผู้ป่วยยาเสพติดทุกระบบ ทุกระดับความรุนแรง ที่เข้ารับการบ าบัดรักษาและ
มีคะแนนประเมินตามแบบคัดกรอง บคก.กสธ.V๒ จ าแนกเป็น 
  - ผู้ใช้ยาเสพติด (User)  คะแนน 2-3 
  - ผู้เสพยาเสพติด (Abuse) คะแนน 4-26  
  - ผู้ติดยาเสพติด (Dependence)  คะแนน ๒๗ ขึ้นไป 
 ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ใช้ ผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติดที่เข้ารับการบ าบัดรักษาในระบบสมัครใจ
บ าบัดในโรงพยาบาลสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม และรายงานผลการบ าบัดในฐานข้อมูลการ
บ าบัดรักษายาเสพติดของประเทศ (บสต.) 
 บ าบัดครบตามเกณฑ์ หมายถึง ผู้ป่วยยาเสพติด ที่เข้ารับการบ าบัดตามโปรแกรมบ าบัดที่กระทรวง
สาธารณสุขก าหนด ทั้ง Matrix Program จนสิ้นสุดกระบวนการบ าบัด 
 
8. สูตรการค านวณ : (A/B) x ๑๐๐  
 A : จ านวนผู้ใช้ ผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติดที่ได้รับการบ าบัดรักษาและติดตามดูแลต่อเนื่องตามเกณฑ์
มาตรฐานอย่างน้อย 4 ครั้งเป็นระยะเวลา ๑ ปี หลังจ าหน่ายจากหน่วยบริการ 
 B: จ านวนผู้ใช้ ผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติด ที่รับการบ าบัดรักษาและได้รับการจ าหน่ายทั้งหมดใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 จากหน่วยบริการ ยกเว้น ถูกจับ เสียชีวิต หรือผู้ป่วยที่ได้รับ methadone 
maintenance treatment : MMT (เนื่องจากเป็นการดูแลต่อเนื่องไม่มีการจ าหน่าย) 
 
9. เกณฑ์การให้คะแนน :  โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
25 40 55 70 85 

10. เงื่อนไข : ต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕5 กรณีมีรายละเอียดของข้อมูลแต่ละข้อไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ 
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ก็จะถูกตัดคะแนนในแต่ละข้อ เช่นคะแนนเต็ม ๒ คะแนน แต่มีข้อมูลเชิงประจักษ์ครึ่ง
เดียวก็จะได้คะแนน เท่ากับ ๑ คะแนน ในข้อนั้น 
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11. เหตุผล : เพ่ือให้การบ าบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติดมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลตามเป้าหมายที่ก าหนด 
 
12. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :   

 *** ตามเกณฑ์แนวทางการประเมินของ ปี 2563 
 
 13. แนวทางการประเมินผล : 
 

วิธีการประเมินผล 
 

หลักฐานประกอบการประเมิน ประเมินระดับ 
อ าเภอ 

มีการลงบันทึกข้อมูลระบบบ าบัด
จ าหน่ายและติดตามครบตามจ านวนผู้รับ
การบ าบัดและบ าบัดครบตามเกณฑ์ ตาม
รายงาน บสต. บันทึกการติดตามอย่าง 
อย่างน้อย ๔ ครั้งใน ๑ ปี 

ดูการบันทึกข้อมูลผลการบ าบัด 
จ าหน่าย และติดตามในรายงาน บสต. 

/ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 รายการ หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2561 2562 2563 

ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดที่บ าบัดครบตาม
เกณฑ์ก าหนดและได้รับการติดตามดูแล
ต่อเนื่อง ๑ ปี (Retention Rate) 

๕5 36.43 66.42 78.18 
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รายละเอียดตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 

1. แผนงานตามยุทธศาสตร์ : 
 แผนงานตามยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ  
(PP&P Excellence) 
 แผนงานตามยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
2. ตัวช้ีวัดที่ 19 : ความส าเร็จของการด าเนินงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจร ระบบส่งต่อ และ
การป้องกันอุบัติเหตุจากจราจรทางถนน  
 ตัวช้ีวัดที่ 19.1 : อัตราการเสยีชีวิตของผู้ปว่ยวิกฤตฉุกเฉิน (Triage level 1) ภายใน 24 ชม. (ทั้งท่ี ER และ 
Admit) (Trauma < 12%, Non-trauma < 12%)  
 ตัวช้ีวัดที่ 19.2 : ความส าเร็จของโรงพยาบาลทุกระดับ ที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน ECS คุณภาพ  
 ตัวช้ีวัดที่ 19.3 : ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
 ตัวช้ีวัดที่ 19 .4 : ความส าเร็จของการด าเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนน 
3. เป้าหมาย :   
 1. อัตราการเสียชวีิตของผู้ปว่ยวิกฤตฉุกเฉิน (Triage level 1) ภายใน 24 ชม. (ทั้งท่ี ER และ Admit) 
(Trauma < 12%, Non-trauma < 12%) น้อยกว่าร้อยละ 12  
 2. ความส าเร็จของโรงพยาบาลทุกระดับ ที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน ECS คุณภาพ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
        3. ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 26 
 4. อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ไม่เกิน 24.68 ต่อประชากรแสนคน (วัดระดับความส าเร็จ
ของการด าเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนน)  
4. น้ าหนัก : 3 
5. ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นางเอมอร สุทธิสา      โทร. 094-625-9451 
6. ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางโสภิต วีระนาคินทร์       โทร. 089-709-1725 
                 นายวันชนะ สิริสม            โทร. 081-320-0991 
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รายละเอียดตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 

1. แผนงานตามยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
2. ตัวช้ีวัดที่ 19.1 : อัตราการเสียชีวิตของผู้ปว่ยวิกฤตฉุกเฉนิ (Triage level 1) ภายใน 24 ชม. (ทั้งท่ี ER และ 
Admit) (Trauma < 12%, Non-trauma < 12%) 
3. เป้าหมาย : อัตราการเสียชีวิตภายใน 24 ชัว่โมงของผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ที่ Admit จากห้องฉุกเฉิน น้อยกว่า
ร้อยละ 12 
4. น้ าหนัก : 1 
5. ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นางเอมอร สุทธิสา      โทร. 094-625-9451 
6. ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางโสภิต วีระนาคินทร์       โทร. 089-709-1725 
7. ค าอธิบาย : 
 ECS : Emergency Care System (ระบบการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบส่งต่อ) หมายถึง 
ระบบการบริหารจัดการเพ่ือให้ผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินได้รับการดูแลรักษาท่ีมีคุณภาพและป้องกันภาวะทุพพลภาพ ที่
อาจเกิดขึ้น ทั้งในภาวะปกติ และ ภาวะภัยสุขภาพประกอบด้วย การดูแลผู้ป่วยก่อนถึงโรงพยาบาล (EMS) การ
ดูแลในห้องฉุกเฉิน (ER) การส่งต่อระหว่างสถานพยาบาล (Referral System) การจัดการสาธารณภัยด้าน
การแพทย์และสาธารณสุข (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) เพ่ิมการเข้าถึงบริการของผู้เจ็บป่วยวิกฤต
ฉุกเฉิน 2) ลดอัตราการเสียชีวิตและภาวะทุพพลภาพที่ป้องกันได้ (Preventable Death) จากการเจ็บป่วย
ฉุกเฉิน 3) ระบบ ECS ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 การพัฒนา ECS ในปี 2561-2565 จะมุ่งเน้นการพัฒนา ER คุณภาพ 
 “ผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน” หมายถึง ผู้มารับบริการ ณ ห้องฉุกเฉินและได้รับการคัดแยกเป็น Triage 
Level 1  
 “การเสียชีวิตภายใน 24 ชั่วโมง” หมายถึง นับจากเวลาที่ผู้ป่วยมาห้องฉุกเฉินถึงเวลาที่เสียชีวิต (Door 
to Death) ภายใน 24 ชัว่โมง ซึ่งรวมถึงการเสียชีวิตในห้องฉุกเฉิน 
 “การบาดเจ็บต่อเนื้อสมอง (Severe traumatic brain injury) TBI” หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของ 
หน้าที่การท า งานของสมอง หรือเกิดพยาธิสภาพของสมองจากแรงกระท าภายนอก ทั้งนี้ไม่รวมบาดแผลบริเวณ
ใบหน้า กระดูกใบหน้าแตก หรือบาดเจ็บภายนอกอ่ืนๆ   
 โรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป มีคณะกรรมการพัฒนาระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉินของโรงพยาบาลและ 
TEA Unit ในโรงพยาบาลระดับ M1, S, A ขึ้นไป เพื่อท าหน้าที่  
  1.1 จัดท าสถิติบริการห้องฉุกเฉินแยกตามระดับการคัดแยก  
  1.2 รวบรวมข้อมูลการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉินที่ Admit จากห้องฉุกเฉินภายใน 24 
ชั่วโมง  
  1.3 วิเคราะห์โรคและสาเหตุการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน  
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  1.4 Audit เพ่ือค้นหาโอกาสการพัฒนา และจัดท าข้อเสนอแนะ  
  1.5 วางแผนการพัฒนาโดยจัดล าดับความส าคัญ  
  1.6 น าแผนไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  
  1.7 ติดตามและประเมินผลทุก 1-3 เดือน 
8. สูตรค านวณตัวช้ีวัด : (A/B) X 100  
 รายการข้อมูล A = จ านวนผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน (ทั้ง trauma และ non-trauma) ที่เสียชีวิตภายใน 
24 ชั่วโมง  
       รายการข้อมูล B = จ านวนผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน (ทั้ง trauma และ non-trauma) ทั้งหมด 
9. เกณฑ์การให้คะแนน : 

ตัวช้ีวัด 
น้ าหนัก เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
19.1 อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน 
(Triage level 1) ภายใน 24 ชั่วโมง น้อยกว่า 
ร้อยละ 12 

1 16 14 12 10 8 

10. เงื่อนไข (ถ้ามี) 
11. เหตุผล : เพ่ือพัฒนาระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉิน อย่างครบวงจร เพ่ือให้ผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินได้รับการดูแล
รักษาที่มีคุณภาพและป้องกันภาวะทุพพลภาพ ที่อาจเกิดขึ้น ทั้งในภาวะปกติ และ ภาวะภัยพิบัติ  
ในป ี2562-2565 จะมุ่งเน้นการพัฒนา ER คุณภาพ คือ การจัดบริการและพัฒนาคุณภาพการรักษาเพ่ือให้ผู้
เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉินได้รับบริการที่เท่าเทียม ทั่วถึง ทันเวลา ปลอดภัยและประทับใจ  
12. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :   

13. แนวทางการประเมินผล : 
วิธีการประเมินผล 

 
หลักฐานประกอบการประเมิน ประเมินระดับ 

อ าเภอ ต าบล รพ.สต. 
อัตราการเสียชีวิตของผู้
เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน 
ภายใน 24 ชั่วโมง 
 

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

√   

รายการ หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕61 ๒๕62 ๒๕63 

อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน (Triage 
level 1)  ภายใน 24 ชัว่โมง น้อยกว่าร้อยละ 12 

  ร้อยละ 
 

7.74 
 

8.45 
 

7.98 
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รายละเอียดตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 

1. แผนงานตามยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
2. ตัวช้ีวัดที่ 19.2 : ความส าเร็จของโรงพยาบาลทุกระดับ ที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน ECS คุณภาพ 
3. เป้าหมาย : ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
4. น้ าหนัก : 0.5 
5. ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นางเอมอร สุทธิสา      โทร. 094-625-9451 
6. ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางโสภิต วีระนาคินทร์       โทร. 089-709-1725 
7. ค าอธิบาย :  
 ECS : Emergency Care System (ระบบการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบส่งต่อ) หมายถึง 
ระบบการบริหารจัดการเพ่ือให้ผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินได้รับการดูแลรักษาท่ีมีคุณภาพและป้องกันภาวะทุพพลภาพ ที่
อาจเกิดขึ้น ทั้งในภาวะปกติ และ ภาวะภัยสุขภาพประกอบด้วย การดูแลผู้ป่วยก่อนถึงโรงพยาบาล (EMS) การ
ดูแลในห้องฉุกเฉิน (ER) การส่งต่อระหว่างสถานพยาบาล (Referral System) การจัดการสาธารณภัยด้าน
การแพทย์และสาธารณสุข (Disaster)  
 แนวคิดการจัดบริการ ECS คือ การพัฒนา “ห่วงโซ่คุณภาพ (Chain of Quality)” ได้แก่ EMS 
คุณภาพ, ER คุณภาพ, Refer คุณภาพ และ Disaster คุณภาพ เพ่ือสร้าง “ห่วงโซ่แห่งการรอดชีวิต (Chain 
of Survival)” ของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน โดยมีเป้าประสงค์ 1) เพ่ิมการเข้าถึงบริการของผู้เจ็บป่วยวิกฤต
ฉุกเฉิน 2) ลดอัตราการเสียชีวิตและภาวะทุพพลภาพที่ป้องกันได้ (Preventable Death) จากการเจ็บป่วย
ฉุกเฉิน 3) ระบบ ECS ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  
 การพัฒนา ECS ในปี 2561-2565 จะมุ่งเน้นการพัฒนา ER คุณภาพ  
 “ผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน” หมายถึง ผู้มารับบริการ ณ ห้องฉุกเฉินและได้รับการคัดแยกเป็น Triage 
Level 1  
 “การเสียชีวิตภายใน 24 ชั่วโมง” หมายถึง นับจากเวลาที่ผู้ป่วยมาห้องฉุกเฉินถึงเวลาที่เสียชีวิต (Door 
to Death) ภายใน 24 ชั่วโมง ซึ่งรวมถึงการเสียชีวิตในห้องฉุกเฉิน  
 “ผู้ป่วย severe traumatic brain injury” หมายถึง ผู้ป่วยที่มี GCS น้อยกว่าหรือเท่ากับ 8 คะแนน 
ซึ่งอาจมีมาตั้งแต่มาถึงโรงพยาบาลหรือแย่ลงในภายหลังก็ได้  
 เกณฑ์การประเมินมาตรฐานด้านการรักษาพยาบาลฉุกเฉินของโรงพยาบาลระดับต่างๆ (ECS 
คุณภาพ) 
  มิติที่ 1 การประเมิน ผู้อ านวยการโรงพยาบาล และทีมบริหาร 
  มิติที่ 2 การประเมินคณะท างาน หรือบุคลากรในโรงพยาบาลจ านวน ๑๒ องค์ประกอบ 
   องค์ประกอบที่ 1 อาคารสถานที่ 
   องค์ประกอบที่ 2 บุคลากร 
   องค์ประกอบที่ 3 การรักษาพยาบาล 
   องค์ประกอบที่ 4 MCI and Disaster management 
   องค์ประกอบที่ 5 Referral system 
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   องค์ประกอบที่ 6 การปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง (Access to Other Specialist Consultation) 
   องค์ประกอบที่ 7 ระบบสนับสนุน 
   องค์ประกอบที่ 8 Pre – hospital EMS Intervention 
   องค์ประกอบที่ 9 ระบบบริหารจัดการ 
   องค์ประกอบที่ 10 Information system 
   องค์ประกอบที่ 11 การพัฒนาคุณภาพ (Quality management) 
   องค์ประกอบที่ 12 การศึกษาและวิจัย 
 
              

การให้คะแนน 

 
หัวข้อการประเมิน 

น้ าหนัก 
ความ 
ส าคัญ 

Advance / 
Standard-leveled 

Middle-leveled 
Fundamental-

leveled 
น้ าหนัก 

ความ ส าคัญ 
รพ. 

น้ าหนัก
ความส าคัญ 

รพ. 
น้ าหนัก 

ความ ส าคัญ 
รพ. 

มิติที่ 1. การประเมินผู้อ านวยการ
โรงพยาบาล และทีมบริหาร 

20       

มิติที่ 2. การประเมินคณะท างาน 
หรือบุคลากรในโรงพยาบาล  

       

องค์ประกอบท่ี 1 อาคารสถานท่ี 5 100  100  100  
องค์ประกอบท่ี 2 บุคลากร 5 100  100  100  
องค์ประกอบท่ี 3 การรักษาพยาบาล 10 100  100  100  
องค์ประกอบท่ี 4 MCI and 
Disaster management 

10 100  100  100  

องค์ประกอบท่ี 5 Referral system 10 100  100  100  
องค์ประกอบท่ี 6 การปรึกษา
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง 

5 100  100  100  

องค์ประกอบท่ี 7 ระบบสนับสนุน  5 100  100  100  
องค์ประกอบท่ี 8 Pre – hospital 
EMS Intervention 

10 100  100  100  

องค์ประกอบท่ี 9 ระบบบริหาร
จัดการ 

5 100  100  100  

องค์ประกอบท่ี 10 Information 
system  

5 100  100  100  

องค์ประกอบท่ี 11 การพัฒนา
คุณภาพ (Quality management)  

5 100  100  100  

องค์ประกอบท่ี 12 การศึกษาและ
วิจัย  

5 100  100  100  

  100       
คิดเป็นเปอร์เซนต์ 100 100  100  100  
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8. สูตรค านวณตัวช้ีวัด : ความส าเร็จของโรงพยาบาลทุกระดับ ที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน ECS คุณภาพ 
= คะแนนประเมินตามเกณฑ์การประเมินมาตรฐานด้านการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน (ECS คุณภาพ) x 100 
           คะแนนเต็ม 
 
9. เกณฑ์การให้คะแนน : โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
 

ตัวช้ีวัด 
น้ าหนัก เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
19.2 ความส าเร็จของโรงพยาบาลทุกระดับ  
ที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน ECS คุณภาพ 

0.5 50 55 60 65 70 

 
10. เงื่อนไข (ถ้ามี) 
11. เหตุผล : เพ่ือพัฒนาระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉิน อย่างครบวงจร เพ่ือให้ผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินได้รับการดูแล
รักษาที่มีคุณภาพและป้องกันภาวะทุพพลภาพ ที่อาจเกิดขึ้น ทั้งในภาวะปกติ และ ภาวะภัยพิบัติ  
ในป ี2561-2565 จะมุ่งเน้นการพัฒนา ER คุณภาพ คือ การจัดบริการและพัฒนาคุณภาพการรักษาเพ่ือให้ผู้
เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉินได้รับบริการที่เท่าเทียม ทั่วถึง ทันเวลา ปลอดภัยและประทับใจ  
 
12. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :   
 

 รายการ หน่วย
วัด 

ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 

ร้อยละของโรงพยาบาล F2 ขึ้นไป ที่มีระบบ ECS คุณภาพ ร้อยละ 57.54 61.29 69.95 
 
13. แนวทางการประเมินผล : 
 

วิธีการประเมินผล 
 

หลักฐานประกอบการ
ประเมิน 

ประเมินระดับ 
อ าเภอ ต าบล รพ.สต. 

1. อ าเภอประเมินตนเองตามเกณฑ์ฯ 
2. คณะกรรมการ ECS ระดับจังหวัด
ตรวจสอบผลการประเมินตนเองตาม
เกณฑ์ฯของอ าเภอ 
3. ผู้ประเมินสรุปผลการประเมินตาม
เกณฑ์การให้คะแนน 

1. ผลการประเมินตนเองตาม
เกณฑ์ของอ าเภอ 
2. ผลการประเมินโดย
คณะกรรมการ ECS ระดับ
จังหวัด 
 

√   
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คู่มือประเมินผลการปฏิบัตริาชการระดับอ าเภอ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ประจ าปีงบประมาณ 2564 

รายละเอียดตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 

1. แผนงานตามยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
2. ตัวช้ีวัดที่ 19.3 : ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
3. เป้าหมาย : ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 26 
4. น้ าหนัก : 0.5 
5. ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นางเอมอร สุทธิสา      โทร. 094-625-9451 
6. ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางโสภิต วีระนาคินทร์       โทร. 089-709-1725 
7. ค าอธิบาย : 
 ประชากร หมายถึง ประชาชนที่เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตทุกคนในจังหวัดมหาสารคาม 
 การเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน หมายถึง การที่ประชากรที่เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตได้รับบริการ
การแพทย์ฉุกเฉินโดยชุดปฏิบัติการฉุกเฉินที่ได้มาตรฐานตั้งแต่จุดเกิดเหตุจนถึงสถานพยาบาลโดยการสั่งการของ
ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ 
 ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต (สีแดง) ได้แก่ บุคคลซึ่งได้รับบาดเจ็บหรือมีอาการป่วยกะทันหันซึ่งมีภาวะคุกคาม
ต่อชีวิตซึ่งหากไม่ได้รับปฏิบัติการแพทย์ทันที เพ่ือแก้ไขระบบการหายใจ ระบบไหลเวียนเลือด หรือระบบ
ประสาทแล้วผู้ป่วยจะมีโอกาสเสียชีวิตได้สูง หรือท าให้การบาดเจ็บหรืออาการป่วยของผู้ป่วยฉุกเฉินนั้นรุนแรง
ขึ้น หรือเกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้นได้อย่างฉับไว ซ่ึงไม่รวมผู้ป่วยส่งต่อ (Refer) โดยเป็นผู้ป่วยที่เข้าตามการคัดแยก 
ระดับ 1 และระดับ 2 ตามเกณฑ์การคัดแยก MOPH Triage ณ ห้องฉุกเฉิน  
 ชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน หมายถึง ชุดปฏิบัติการที่ออกปฏิบัติการฉุกเฉิน ที่ได้ขึ้นทะเบียนในระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน ตามที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติก าหนด 
 
8. สูตรค านวณตัวช้ีวัด: (A/B) X 100 
 รายการข้อมูล A = จ านวนครั้งของผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตท่ีมาโดยระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)  
 รายการข้อมูล B = จ านวนครั้งของผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตท้ังหมดที่มารับบริการที่ห้องฉุกเฉิน (ER Visit)  
 
9. เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ตัวช้ีวัด 
น้ าหนัก เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
19.3 ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 26 

0.5 10 18 26 34 42 

10. เงื่อนไข (ถ้ามี) 
11. เหตุผล :  
 1.เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าด้านคุณภาพบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินแก่ประชาชน  
 2.เพ่ือให้ประชาชนเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตสามารถเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉินให้ครอบคลุมทุกพื้นที่  
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12. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :   
 

 
13. แนวทางการประเมินผล : 
 

วิธีการประเมินผล 
 

หลักฐานประกอบการประเมิน ประเมินระดับ 
อ าเภอ ต าบล รพ.สต. 

การเปรียบเทียบผลการ
ด าเนินงานกับค่าเป้าหมาย
ที่ก าหนด ทุกไตรมาส  

- รายงานข้อมูลการให้บริการในระบบ
สารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉิน (ITEMS) 
- รายงานการคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินจาก
รพท. และ รพช. 

√ √ √ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รายการ หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 

ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์
ฉุกเฉิน 

ร้อยละ 54.19 36.53 43.55 
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รายละเอียดตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 
1. แผนงานตามยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ  
(PP&P Excellence) 
2. ตัวช้ีวัดที่ 19.4 : ความส าเร็จของการด าเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนน  
3. เป้าหมาย : อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน (ไม่เกิน 24.68 ต่อประชากรแสนคน) 
4. น้ าหนัก : 1 
5. ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นางเอมอร สุทธิสา      โทร. 094-625-9451 
6. ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายวันชนะ สิริสม      โทร. 081-320-0991 
7. ค าอธิบาย :   
 การบาดเจ็บทางถนน หมายถึง การตายจากการบาดเจ็บจราจรทางบก ไม่รวมทางน้ าและทางอากาศ 
(รหัส ICD-10 = V01-V89) 
 ผู้เสียชีวิต หมายถึง ผู้ที่เสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน ทั้งการเสียชีวิตที่จุดเกิดเหตุ ระหว่างน าส่ง
โรงพยาบาล ที่ห้องฉุกเฉิน ระหว่างส่งต่อ (Refer) กรณี Admitted เสียชีวิตในตึกผู้ป่วยภายใน 24 ชม. จนถึง 
30 วันหลังเกิดเหตุ รวมถึงขอกลับไปตายที่บ้าน โดยใช้ฐานข้อมูลจากกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวง
สาธารณสุข 
 D-RTI หมายถึง การขับเคลื่อนการด าเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนนผ่านคณะกรรมการการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) และเชื่อมโยงปฏิบัติการศูนย์ความปลอดภัยทางถนนอ าเภอ (ศปถ.อ าเภอ) 
ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนท้องถิ่น (ศปถ.อปท.) ภายใต้การบูรณาการความร่วมมือในส่วนกลาง 
โดยมีการชี้เป้าอ าเภอเสี่ยงและ พัฒนาแนวทางการด าเนินงานร่วมกัน สนับสนุนงบประมาณจาก สสส. และ
ขับเคลื่อนผ่าน ศปถ. จังหวัด/อ าเภอ 
 
8. สูตรการค านวณ : (A/B) X 100,000 (อัตราต่อประชากรแสนคน) 
 A = จ านวนผู้เสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนนทั้งหมด (V01-V89)   
  หมายเหตุ : ปี 2564 เดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
 B = จ านวนประชากรกลางปี 
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คู่มือประเมินผลการปฏิบัตริาชการระดับอ าเภอ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ประจ าปีงบประมาณ 2564 

9. เกณฑ์การให้คะแนน : ประเมินผลตามเกณฑ์ 5 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน 
 

ข้อ เกณฑ์การให้คะแนน 
๑ 
 
 
 
 
 

- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนระดับอ าเภอ 
(ศปถ.อ าเภอ) (0.5 คะแนน) (มี = 0.5 คะแนน, ไม่มี = 0 คะแนน) 
- มีการประชุมขับเคลื่อนงานอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง (0.5 คะแนน) 

0.1 คะแนน 0.2 คะแนน 0.3 คะแนน 0.4 คะแนน 0.5 คะแนน 
2 ครั้ง 4 ครั้ง 6 ครั้ง 8 ครั้ง 10 ครั้ง  

๒ - มีการด าเนินมาตรการองค์กรเพื่อการป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน (0.5 คะแนน) 
(มี = 0.5 คะแนน, ไม่มี = 0 คะแนน) 
- มีการปฏิบัติที่ดีด้านการด าเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนน อย่างน้อย 1 เรื่อง (0.5 คะแนน) 
(มีอย่างน้อย 1 เรื่อง = 0.5 คะแนน, ไม่มี = 0 คะแนน) 

๓ 
 
 
 
 

มีการจัดตั้งทมีการป้องกันการบาดเจ็บทางถนน (RTI-Team) อย่างน้อยอ าเภอละ 4 ทีม  
(1 คะแนน) 

0.25 คะแนน 0.5 คะแนน 0.75 คะแนน 1 คะแนน 
1 ทีม 2 ทีม 3 ทีม 4 ทีม  

๔ อ าเภอมีการด าเนินงาน D-RTI (1 คะแนน)  
(ระดับดี = 0.3 คะแนน, ระดับดีมาก = 0.5 คะแนน, ระดับดีเยี่ยม = 1 คะแนน) 

๕ 
 
 
 

อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน (1 คะแนน) 
0.2 คะแนน 0.4 คะแนน 0.6 คะแนน 0.8 คะแนน 1 คะแนน 

29 27 25 23 21 
 

 
10. เงื่อนไข (ถ้ามี) 
11. เหตุผล : ระบุเหตุผลความจ าเป็นที่ต้องวัดตัวชี้วัดนี้ 
 
12. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  
 

 

รายการ หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 

อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน (ต่อประชากร
แสนคน) 

อัตรา 20.14 24.10 24.72 
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13. แนวทางการประเมินผล : 
 

วิธีการประเมินผล 
 

หลักฐานประกอบการประเมิน ประเมินระดับ 
อ าเภอ ต าบล รพ.สต. 

มีการแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์อ านวยการ
ความปลอดภัยทางถนนระดับอ าเภอ (ศปถ.
อ าเภอ) และประชุมขับเคลื่อนงานอย่าง
น้อยเดือนละ 1 ครั้ง 

- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์
อ านวยการความปลอดภัยทาง
ถนนระดับอ าเภอ (ศปถ.อ าเภอ) 
- รายงานการประชุม 

√   

มีการด าเนินมาตรการองค์กรเพ่ือการ
ป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน 

- สรุปผลการด าเนินงานพร้อม
รูปภาพประกอบ 

√   

มีการจัดตั้งทีมระดับท้องถิ่น/ต าบล/หมู่บ้าน 
(RTI-Team) อย่างน้อยอ าเภอละ 4 ทีม  

- รูปเล่มสรุปผลการด าเนินงาน
และเข้ารับการประเมินระดับ
จังหวัด 

√   

อ าเภอมีการด าเนินงาน D-RTI  
 

- รูปเล่มสรุปผลการด าเนินงาน
และเข้ารับการประเมินระดับ
จังหวัด 

√   

อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน     
ไม่เกิน 24.68 ต่อประชากรแสนคน 

- IS online 
- PHER Accident 
- บูรณาการข้อมูล 3 ฐาน 

√   
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รายละเอียดตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 

1. แผนงานตามยุทธศาสตร์ : 
 แผนงานตามยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ  
(PP&P Excellence) 
 แผนงานตามยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
2. ตัวช้ีวัด 20 : ความส าเร็จของการด าเนินงานโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน  าดี 
 ตัวช้ีวัด 20.1 : ความส าเร็จของการด าเนินงานเฝ้าระวังป้องกันแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็ง
ท่อน  าดี 
 ตัวช้ีวัดที่ 20.2 : ร้อยละคะแนนความส าเร็จของอ าเภอจัดการสุขภาพในการด าเนินงานด้านการ
จัดระบบบริการสุขภาพเพ่ือค้นหาคัดกรองผู้ป่วยโดยวิธีการตรวจอัลตร้าซาวด์และดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งท่อน  าดี 
3. เป้าหมาย :  
 1. ร้อยละ 80 ของต าบลจัดการสุขภาพในการเฝ้าระวังป้องกันแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็ง
ท่อน  าดี 
 2. ร้อยละคะแนนความส าเร็จของอ าเภอจัดการสุขภาพในการด าเนินงานด้านการจัดระบบบริการ
สุขภาพเพ่ือค้นหาคัดกรองผู้ป่วยโดยวิธีการตรวจอัลตร้าซาวด์และดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งท่อน  าดี ร้อยละ 100 
4. น้ าหนัก : 3 
5. ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นายกฤษฏ์ โพธิ์ศรี           โทร. 086-234-6335  
       นางพชรวรรณ คูสกุลรัตน์    โทร. 089-944-2510 
6. ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางเกษศิรินทร์ ไชยลาภ     โทร. 081 964 7879                                
     นางศิริมา วิริยะ                    โทร. 083-456-3088 
     นางศิรดา ทิ งโคตร                   โทร. 062-645-6541 
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รายละเอียดตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 

1. แผนงานตามยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ  
(PP&P Excellence) 
2. ตัวช้ีวัด 20.1 : ความส าเร็จของการด าเนินงานเฝา้ระวังป้องกันแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน  าดี 
3. เป้าหมาย : ร้อยละ 80                                                                                                        
4. น้ าหนัก : 2 
5. ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นายกฤษฏ์ โพธิ์ศรี          โทร. 086 234 6335                                        
6. ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางเกษศิรินทร์ ไชยลาภ   โทร. 081 964 7879                                
7. ค าอธิบาย :  
 ต าบลจัดการสุขภาพในการเฝ้าระวังป้องกันแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี 
หมายถึง ต าบลที่มีการด าเนินงานฝ้าระวัง คัดกรอง ป้องกันเพ่ือเพ่ือแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อ
น  าดี ใน 5 มาตรการ ได้แก่   
             มาตรการที่ 1 การสร้างเสริมสุขภาพ หมายถึง ต าบลมีการด าเนินการออกและบังคับใช้ข้อบังคับ         
เทศบัญญัติ/หรือมาตรการทางสังคม ในการจัดการสิ่งแวดล้อม สิ่งปฏิกูล เพื่อลดการแพร่กระจายเชื อใน
สิ่งแวดล้อม คน ปลา ต าบลมีการสนับสนุนให้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อ
น  าดีในโรงเรียนโดยบูรณาการกับหลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ 
  มาตรการที่ 2 การควบคุมป้องกัน หมายถึง มีกิจกรรมการคัดกรองพยาธิใบไม้ตับ ในประชาชนอายุ 
15 ปีขึ นไป โดยการตรวจอุจจาระ รักษา และด าเนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพทุกรายที่ตรวจพบพยาธิ 
  มาตรการที่ 3 การรักษาพยาบาล หมายถึง มีการคัดกรองมะเร็งท่อน  าดีในประชาชนอายุ 40 ปีขึ น
ไป ด้วยวิธีอัลตร้าซาวด์ หากสงสัยมะเร็งท่อน  าดี ด าเนินการส่งต่อเพ่ือรักษา ตรวจ CT หรือ MRI ต่อไป 
  มาตรการที่ 4 การดูแลรักษา หมายถึง การผ่าตัดหรือรักษาแบบประคับประคองผู้ป่วยที่ได้รับการ
วินิจฉัยเป็นมะเร็งท่อน  าดี และให้การดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care) ในผู้ป่วยระยะสุดท้าย 
  มาตรการที่ 5 การสื่อสารสาธารณะ หมายถึง ต าบลมีการด าเนินงานจัดกิจกรรมรรรงค์สร้างกระแส
สังคมในการลด เลิก การบริโภคอาหารเมนูปลาปรุงดิบ และการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health 
Literacy) ในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน  าดีแก่ประชาชน  
8. สูตรการค านวณ : ไม่มี 
9. เกณฑ์การให้คะแนน : ประเมินผลตามเกณฑ์ 5 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยวัด น้ าหนัก เกณฑ์การให้คะแนน 
1 2 3 4 5 

ร้อยละคะแนนความส าเร็จของอ าเภอ
จัดการสุขภาพในการเฝ้าระวังป้องกันแก้ไข
ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน  าดี 

 
คะแนน 

 
2 

 
60 

 
70 

 
80 

 
90 

 
100 
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10. เงื่อนไข :  
 10.1 การประเมินส าหรับพื นที่ด าเนินงาน ปี 2562 - 2564 จ านวน 13 อ าเภอ ท าการประเมิน
อ าเภอละ 1 ต าบล ก าหนดเป็นคะแนนความส าเร็จ 5 เกณฑ์ การให้คะแนน ดังนี  
ล าดับ เกณฑ์การให้คะแนน 

1 การจัดท าค าสั่งแต่งตั งคณะกรรมการและคณะท างานที่เกี่ยวข้อง มีการจัดท าแผนงาน/โครงการเพื่อ
สนับสนุนการด าเนินงานป้องกันควบคุมโรคและแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน  าดี          
และมีการประชาสัมพันธ์โครงการบูรณาการต าบลวิถีใหม่ปลอดภัยจากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็ง
ท่อน  าดี                                                                                                    
 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 มีการประชาสัมพันธ์โครงการฯ                   ได้ 5 คะแนน 
 

2  มีการคัดกรองพยาธิใบไม้ตับในประชาชนอายุ 15 ปีขึ นไปทีม่ีประวัติเสี่ยงในการติดพยาธิใบไม้ตับ         
2.1 ในต าบลเป้าหมายปี 2564 จ านวน 100 ราย โดยใชแ้บบคัดกรองความเสี่ยงและมีการตรวจ
อุจจาระ โดยวิธี Modified Kato-katz  (ใช้ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563)                                                                                                                         
 2.1.1 ท าได้ร้อยละ 100  ได้ 20 คะแนน                                                                           
 2.1.2 ท าได้ร้อยละ 95  ได้ 15 คะแนน                                                                            
 2.1.3 ท าได้ร้อยละ 90  ได้ 10 คะแนน                                                                                          
 2.1.4 ท าได้น้อยกว่าร้อยละ 90  ได้ 5 คะแนน                                                                      
2.2 มีการตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับซ  าในผู้เคยตรวจพบพยาธิใบไม้ตับ ในต าบลเป้าหมายปี 2562 
-2563  โดยวิธี Modified Kato-katz  (ใช้ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563)                                                                                                                         
 2.2.1 ท าได้ร้อยละ 100  ได้ 20 คะแนน                                                                           
 2.2.2 ท าได้ร้อยละ 95  ได้ 15 คะแนน                                                                            
 2.2.3 ท าได้ร้อยละ 90  ได้ 10 คะแนน                                                                                 
 2.2.4 ท าได้น้อยกว่าร้อยละ 90  ได้ 5 คะแนน     
 

3 โรงเรียนในพื นที่เป้าหมายสามารถน าโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน  าดีบูรณาการกับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่นๆ ได้ตามความเหมาะสม เช่น ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม การงานอาชีพและเทคโนโลยีและภาษาต่างประเทศ                                                                       
 3.1 มีการจัดการเรียนการสอนฯ ในโรงเรียนครบทุกแห่ง                    ได้ 20 คะแนน                       
 3.2 มีการจัดการเรียนการสอนฯ ในโรงเรียนมากกว่าร้อยละ 50 ขึ นไป    ได้ 10 คะแนน              
 3.3. มีการจัดการเรียนการสอนฯ ในโรงเรียนน้อยกว่าร้อยละ 50 ขึ นไป   ได้ 5 คะแนน 
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ล าดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
4 อปท.ในพื นที่เป้าหมายมีการด าเนินงานในการก าจัดสิ่งปฏิกูลที่ถูกสุขลักษณะ ดังนี                                                    

 4.1 มีการออกและใช้ข้อบังคับการจัดการสิ่งปฏิกูล   ได้ 10 คะแนน                                                            
 4.2 ส่งเสริมการใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องและมีการติดตามควบคุมก ากับผู้ประกอบการฯในการ
ก าจัดสิ่งปฏิกูลที่ถูกสุขลักษณะ                          ได้ 5 คะแนน                                                  
 4.3 มีบ่อบ าบัดสิ่งปฏิกูลที่ถูกสุขลักษณะ               ได้ 5 คะแนน  

5 มีการด าเนินงานต าบลต้นแบบโครงการต าบลวิถีใหม่ปลอดภัยจากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อ
น  าดี                        
 5.1 มีต าบลต้นแบบ “วิถีใหม่ปลอดภัยจากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน  าดี” ผ่านเกณฑ์
การประเมินครอบคลุมทุกข้อ                             ได้ 20 คะแนน                                                                                             
 5.2 มีต าบลต้นแบบ “วิถีใหม่ปลอดภัยจากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน  าดี” ผ่านเกณฑ์
การประเมิน  ≥ ร้อยละ 50                                ได้ 10 คะแนน                                                                                                             
 5.3 มีต าบลต้นแบบ “วิถีใหม่ปลอดภัยจากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน  าดี” ผ่านเกณฑ์
การประเมิน  ≤ ร้อยละ 50                                ได้ 5 คะแนน                                                                    
 5.4 ไมม่ีต าบลต้นแบบ “ต าบลวิถีใหม่ปลอดภัยจากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน  าดี”  
          ได้ 0 คะแนน 

 รวม 100 คะแนน 
 
11. เหตุผล : ระบุเหตุผลความจ าเป็นที่ต้องวัดตัวชี วัดนี   
 
12. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  
 

ตัวช้ีวัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 
2561 2562 2563 

ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานเฝ้าระวังป้องกันแก้ไข
ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน  าดี                 

ร้อยละ 11.3 30.1 61.6 
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13. แนวทางการประเมินผล    : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีการประเมินผล หลักฐานประกอบการประเมินผล 
ประเมินระดับ 

อ าเภอ ต าบล รพสต. 
- ดูเอกสารค าสั่งแต่งตั งคณะกรรมการฯ/
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล, สถานการณ์/การ
จัดท าแผนงาน/โครงการ 

- ค าสั่งคณะกรรมการฯ ระดับ
อ าเภอ/ต าบล 
- แผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้อง    
- วิเคราะห์สถานการณ์ สรุปผลงาน 

/ / / 

- ดูรายงานผลการคัดกรอง OV 
เปรียบเทียบเป้าหมาย 

- ทะเบียนผู้รับบริการ สรุปผลการ
ตรวจคัดกรองฯ, ภาพถ่ายกิจกรรม         
- โปรแกรม Isan cohort/HDC 

 / / 

- ประเมินโรงเรียนในพื นที่เป้าหมาย  
1 โรงเรียน 

- คู่มือ/หลักสูตรการเรียนการสอน,  
  แผนการเรียนการสอน, โครงงาน        
  ที่เก่ียวข้อง                                     
-  ภาพถ่ายกิจกรรม 

 /  

- ติดตามประเมิน อปท.พื นที่เป้าหมาย - บ่อบ าบัดท่ีถูกสุขลักษณะ                     
- ข้อบังคับจัดการสิ่งปฏิกูลของ
อปท., แผนงาน/โครงการ                             
- กฎหมาย/พรบ. ที่เกี่ยวข้อง 

 /  

- การด าเนินงานต าบลต้นแบบโครงการ
ต าบลวิถีใหม่ปลอดภัยจากโรคพยาธิใบไม้
ตับและมะเร็งท่อน  าดี 

- ตามเกณฑ์การประเมินต าบลวิถี
ใหม่ปลอดภัยจากโรคพยาธิใบไม้
ตับและมะเร็งท่อน  าดี                                   
- ภาพถ่ายกิจกรรม 

 / / 
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เกณฑ์การประเมินต าบลวิถีใหม่ปลอดภัยจากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี 
ปีงบประมาณ 2564 
***************** 

 ต าบลวิถีใหม่ปลอดภัยจากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี หมายถึง ต าบลจัดการคุณภาพชีวิตที่มี
กระบวนการ จัดการเฝ้าระวัง ป้องกันโรค ควบคุม และการเสริมสร้างสุขภาพในทุกกลุ่มวัย ปลอดภัยจากโรค
พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน  าดี โดยมีภาคประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาครัฐ เป็นกลไกการ
จัดการ แสดงบทบาท เสริมพลังร่วมกัน (Synergy) น าไปสู่ความปลอดภัยจากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน  าดี
หรือในต าบลไม่มีผู้ติดเชื อโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน  าดี ประชาชนสุขกาย สุขใจ สุขเงิน สุขสามัคคี ด้วย
วิถีชีวิตใหม่ (new normal) 
ค าชี้แจง 
 เป็นเกณฑ์ท่ีจัดท าขึ นเพ่ือช่วยให้ต าบล ใช้เป็นแนวทางการประเมินตนเองในการด าเนินงานต าบลวิถีชีวิตใหม่
ปลอดภัยจากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน  าดี ปีงบประมาณ 2564 ซึ่งเป็นโครงการที่มีการบูรณาการการ
ด าเนินการร่วมกันระหว่างกรมควบคุมโรค กรมอนามัย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา โครงการแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน  าดีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (CASCAP) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ ซึ่งได้พัฒนาเกณฑ์การประเมินโดยใช้หลัก TPAR โดยมุ่งหวังให้มีกระบวนการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ เน้นความส าเร็จหรือผลลัพธ์ พัฒนาขีดความสามารถของโรงพยาบาลและบุคลากร มีการ
ด าเนินงานที่สอดคล้องกันในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายต่าง ๆ และ
สนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมและแนวทางปฏิบัติที่หลากหลาย 
ขั้นตอนในการประเมินตนเอง การคัดเลือกต าบลวิถีใหม่ปลอดภัยจากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี 
 1. ต าบลประเมินตนเองตามแบบประเมิน ซึ่งประกอบด้วย ๔ ประเด็นหลัก (ตามเกณฑ์การประเมิน T-PAR 
และเพ่ิมเติมประเด็นโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน  าดี) โดยจะมีค่าคะแนนการประเมินผล คือ 
  - มี / ด าเนินการ มีค่าคะแนนเท่ากับ 1 คะแนน 
  - ไม่มี / ไม่ได้ด าเนินการ มีค่าคะแนนเท่ากับ 0 คะแนน 
  - ผ่านเกณฑ์การประเมิน มีค่าคะแนนเท่ากับ 1 คะแนน 
  - ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน มีค่าคะแนนเท่ากับ 0 คะแนน 
 2. ผลการประเมิน ผลรวมของคะแนนทั ง ๔ ประเด็นหลัก ๔๐ ประเด็นย่อย แบ่งระดับได้ดังนี  
        - ระดับ ดีมาก มีค่าคะแนนเท่ากับ 3๕ – ๔๐ คะแนน 
          - ระดับ ดี มีค่าคะแนนเท่ากับ ๓๐ - ๓๔ คะแนน 
          - ระดับ พอใช้ มีค่าคะแนนเท่ากับ 2๕ – ๒๙ คะแนน 
          - ระดับ ปรับปรุง มีค่าคะแนนเท่ากับ <2๕ คะแนน 
 3. ทีมประเมินจากจังหวัดและอ าเภอ ลงตรวจประเมินจริงในพื นที่เชิงคุณภาพ (ก าหนดเกณฑ์ตามความ 
เหมาะสม) เพ่ือท าการคัดเลือกและตัดสินต าบลวิถีใหม่ปลอดภัยจากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน  าดี 
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เกณฑ์การประเมินต าบลวิถีใหม่ปลอดภัยจากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี 
ปีงบประมาณ 2564 

 

เกณฑ์การประเมินต าบลจัดการคุณภาพชีวิตฯ 
การประเมินตนเอง ผลการประเมิน 
มี/

ด าเนินการ 
ไม่มี/ไม่ได้
ด าเนินการ 

คะแนน 

1 ทีมและการน าองค์กร TEAM (6 คะแนน) 
 

 
 

๑.๑ มีคณะกรรมการด าเนินงานเพื่อลดเสี่ยงโรคพยาธิใบไม้ตับ
และมะเร็งท่อน  าดีซึ่งประกอบด้วยภาคีหลายภาคส่วน พร้อมระบุ
บทบาทหน้าที่ที่ชัดเจน 

 
 

 

๑.๒ มีการระดม/จัดการทรัพยากร (คน เงิน ของ)/ภูมิปัญญาใน
ท้องถิ่น และเครือข่ายให้เอื อต่อการด าเนินงาน มีการพูดคุย
ประสานงาน และมีการประชาสัมพันธ์ 

 
 

 

๑.3 มีการประชุมเตรียมการ ชี แจงท าความเข้าใจระดมความ
คิดเห็น  

 
 

๑.4 มีการพัฒนาศักยภาพทีมสุขภาพต าบลเรื่องการจัดท าแผน
โรคพยาธิ ใบไม้ตับและมะเร็งท่อน  าดี  

 
 

๑.5 มีการพัฒนาความรู้พัฒนาศักยภาพ อสม. เชี่ยวชาญด้าน
หนอนพยาธิ  

 
 

1.6 มีการจัดท าแผนงาน/โครงการ ที่สนับสนุนการด าเนินงาน     
2. การจัดท าแผนสุขภาพแบบมีส่วนร่วม PLAN (8 คะแนน) 

 
 

 
๒.๑ มีนโยบายที่แสดงความมุ่งมั่นในการด าเนินงานลดเสี่ยงโรค
พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน  าดี  

 
 

๒.๒ มีการสื่อสาร ชี แจงนโยบายและแนวทางการด าเนินงานที่
ชัดเจน  

 
 

2.3 มีการก าหนดข้อตกลงการด าเนินงานร่วมกันของภาคีต่าง ๆ 
 

 
 

2.4 มีการใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ (SRM) หรือการวางแผน            
แบบมีส่วนร่วมอ่ืน ๆ ในการจัดท าแผนสุขภาพต าบล สู่ต าบลวิถี
ใหม่ปลอดภัยจากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน  าดี มีกติกา
ชุมชน/ธรรมนูญสุขภาพ/ข้อบังคับ/ข้อตกลงของต าบลในเรื่อง
พยาธิใบไม้ตับหรือมะเร็งท่อน  าดี 

 
 

 

๒.๕ มีโครงการของต าบลที่ก าหนดกิจกรรมและผู้รับผิดชอบใน
แก้ปัญหา ด้านโรควิถีใหม่ โดยเน้นการคัดกรอง การเฝ้าระวังโรค 
การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับหรือมะเร็ง
ท่อน  าดี 
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เกณฑ์การประเมินต าบลจัดการคุณภาพชีวิตฯ 
การประเมินตนเอง ผลการประเมิน 
มี/

ด าเนินการ 
ไม่มี/ไม่ได้
ด าเนินการ 

คะแนน 

๒.๖ มีการน าข้อคิดเห็น ความพึงพอใจ ข้อเสนอแนะที่ได้มาใช้ใน
การ วางแผนจัดกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพ/ป้องกัน ดูแลรักษา
ส่งต่อ 

 
 

 

๒.๗ มีการด าเนินการขับเคลื่อนแผนสุขภาพต าบลเรื่องการลดโรค
วิถีใหม่สู่การปฏิบัติ  

 
 

๒.๘ มีการทบทวนและน าผลการด าเนินงานไปปรับปรุงในแผน
สุขภาพต าบลปีถัดไป  

 
 

3 การจัดกิจกรรมหรือ ACTIVITY TEAM (11 คะแนน)    
3.๑ มีการด าเนินกิจกรรมตามแผน/โครงการอย่างครบถ้วน 
กิจกรรมย่อยหรือการด าเนินกิจกรรมตาม 5 มาตรการ 

   

3.๒ มีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์โครงการบูรณาการต าบลวิถีใหม่
ปลอดภัยจากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน  าดี 

   

3.3 มีการส ารวจคัดกรองโรคพยาธิใบไม้ตับ และจัดท าข้อมูล/
ทะเบียนของผู้ที่มีอายุตั งแต่ 15 - ๗๕ ปีขึ นไป 

   

3.4 มีการส ารวจคัดกรองมะเร็งท่อน  าดี และจัดท าข้อมูล/
ทะเบียนผู้ที่มีอายุ 40 ปีขึ นไป 

   

3.5 มีการรายงานใน CASCAP    
3.6 มีข้อมูลสถานการณ์พฤติกรรมเสี่ยงของผู้ที่มีอายุตั งแต่ 15 ปี
ขึ นไปโรคพยาธิใบไม้ตับ และกลุ่มท่ีมีอายุ 40 ปี ในเรื่องมะเร็งท่อ
น  าดีที่มีความครบถ้วนเป็นปัจจุบัน 

   

3.7  มีศูนย์เรียนรู้/กลุ่มการเรียนรู้ในต าบล    
3.8 มีการฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้ การศึกษาดูงาน แก่  
อสม. ครู อบต. แกนน าสุขภาพและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องให้มี
ความรู้และทักษะในการด าเนินกิจกรรมตามโครงการฯ 

   

3.9  มีการจัดการประกวดบุคคลต้นแบบ การยกย่องชุมชน การ
ให้รางวัลในการเป็นตัวอย่างที่ดีของการดูแลตนเองและส่งเสริม
เรื่องโรควิถีชีวิต 

   

3.10 มีการจัดกิจกรรมการด าเนินงานเชิงรุกในชุมชน เช่น การ
ส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรควิถีชีวิตมีการจัดกิจกรรม 
 - รณรงค์กินอาหารปลาสุก สวมรองเท้า และมีการใช้ส้วม 
 - สร้างสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุน/เอื อต่อการส่งเสริมพฤติกรรม
สุขภาพและลดปัจจัยเสี่ยง 
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เกณฑ์การประเมินต าบลจัดการคุณภาพชีวิตฯ 
การประเมินตนเอง ผลการประเมิน 
มี/

ด าเนินการ 
ไม่มี/ไม่ได้
ด าเนินการ 

คะแนน 

 - มีข้อตกลงร่วมกัน/มาตรการทางสังคมมาใช้ในการส่งเสริม
สุขภาพ การคัดกรอง การเฝ้าระวังโรค การป้องกันโรคพยาธิใบไม้
ตับและมะเร็งท่อน  าดี 
- โรงเรียนสามารถน าโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน  าดี บูรณา
การกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ ได้ตามความเหมาะสม เช่น 
ภาษาไทยคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ 
เป็นต้น 
3.11  มีการจัดระบบการเยี่ยมบ้านและการดูแลผู้ป่วยที่บ้านที่
เหมาะสมของชุมชนโดยมีเจ้าหน้าที่เป็นพี่เลี ยง 

   

4 ผลลัพธ์การด าเนินงาน RESULT (15 คะแนน)    
4.๑ มีเวที/ช่องทาง เพื่อคืนข้อมูลและรับฟังข้อคิดเห็น ความ
ต้องการ ความพึงพอใจความคาดหวังของคนในชุมชนต่อการ
ด าเนินโครงการฯ 

   

4.๒ มีการดูแล ติดตาม ก ากับผลการด าเนินงาน    
4.3 มีการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานทั งก่อน และหลังการ
ด าเนินโครงการรวมทั งมีการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระบบ 

   

4.4 มีการจัดการความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การถอด
ประสบการณ์ และการจัดการนวัตกรรม มีนวัตกรรมกระบวนการ
หรือนวัตกรรมผลผลิตที่ชัดเจน แสดงถึงประโยชน์ของนวัตกรรม 

   

3.5 มีการวิจัยชุมชน/ชั นเรียนอย่างง่ายเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้การ
ด าเนินโครงการฯ ในพื นที่ 

   

4.6 ผลลัพธ์ด้านสุขภาพของประชาชน 
- ร้อยละ 100 ประชาชนอายุ 15 ปีขึ นไป ได้รับการคัดกรอง
พยาธิใบไม้ตับ 
- ร้อยละ 100 ประชาชนอายุ 40 ปีขึ นไป ได้เข้ารับการคัดกรอง
มะเร็งท่อน  าดีด้วยเครื่องอัลตร้าซาวด์ 
- ร้อยละ 100 ผู้ป่วยมะเร็งท่อน  าดี ได้รับการดูแล
ประคับประคองจากการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก/
ทีมหมอครอบครัว 

   

4.7  ผลลัพธ์ด้านสุขภาพของนักเรียน 
- ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพ การกินอาหารสุก 
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เกณฑ์การประเมินต าบลจัดการคุณภาพชีวิตฯ 
การประเมินตนเอง ผลการประเมิน 
มี/

ด าเนินการ 
ไม่มี/ไม่ได้
ด าเนินการ 

คะแนน 

สวมรองเท้า 
- การใช้ส้วม กลุ่มเด็กวัยเรียน 7 - 14 ปี ในสถานที่ตั งอยู่ใน
ต าบล 
4.8 มีนวัตกรรมเกิดขึ นทั งในเรื่องของนวัตกรรมกระบวนการหรือ
นวัตกรรมผลผลิตด้านการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรควิถีชีวิต 

   

4.9 มีระบบเฝ้าระวังโรควิถีชีวิตของชุมชน (มีข้อมูล มีการ
วางแผน มีการสื่อสารโดยชุมชน) มีการเฝ้าระวังผู้มีความเสี่ยงต่อ
การเกิดโรคมะเร็งท่อน  าดีทุก 6 เดือน 

   

4.10 ต าบล/ชุมชน เป็นที่ศึกษาดูงาน/ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน/
โรงเรียน และมีนวัตกรรมสุขภาพชุมชน/แหล่งเผยแพร่/ศูนย์
ถ่ายทอดการเรียน 

   

4.11  มีสื่อบุคคลต้นแบบในการดูแลสุขภาพด้านโรคพยาธิใบ้ไม้
ตับและมะเร็งท่อน  าดี 

   

4.12 มีผลิตภัณฑ์ชุมชน มีการร่วมกลุ่มเพื่อสร้างรายได้    
4.13 ในต าบลมีการระดมทุน จัดหางบประมาณสนับสนุนการ
ด าเนินงาน 

   

4. มีวิทยากรชุมชนหรือ อสม.เชี่ยวชาญ /อสม.หมอประจ าบ้าน 
เป็นวิทยากรกระบวนการหรือวิทยากรต้นแบบ  

   

4.1 มีระบบหรือทีมดูแลผู้ป่วยเรื อรังถึงวาระสุดท้าย    
รวมคะแนนทั้งหมด (40 คะแนน)    

 
สรุปผลการประเมินอยู่ในระดับ 
    ระดับ ดีมาก มีค่าคะแนนเท่ากับ 3๕ – ๔๐ คะแนน 
  ระดับ ดี มีค่าคะแนนเท่ากับ ๓๐ - ๓๔ คะแนน 
  ระดับ พอใช้ มีค่าคะแนนเท่ากับ 2๕ – ๒๙ คะแนน 
  ระดับ ปรับปรุง มีค่าคะแนนเท่ากับ < 2๕ คะแนน 
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รายละเอียดตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 256๔ 
              
1. แผนงานตามยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
2. ตัวช้ีวัดที่ 20.2 : ร้อยละคะแนนความส าเร็จของอ าเภอจัดการสุขภาพในการด าเนินงานด้านการจัดระบบ
บริการสุขภาพเพ่ือค้นหาคัดกรองผู้ป่วยโดยวิธีการตรวจอัลตร้าซาวด์และดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งท่อน  าดี 
3. เป้าหมาย : ร้อยละ 100 
4. น้ าหนัก : 1 
5. ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นางพชรวรรณ คูสกุลรัตน์    โทร. 089-944-2510 
6. ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางศิริมา วิริยะ                    โทร. 083-456-3088 
     นางศิรดา ทิ งโคตร                   โทร. 062-645-6541 
7. ค าอธิบาย :  
 อ าเภอจัดการสุขภาพในการเฝ้าระวังป้องกันแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี 
หมายถึง อ าเภอที่มีการด าเนินงานเฝ้าระวัง คัดกรอง ป้องกันเพ่ือแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน  าดี 
 ต าบลจัดการสุขภาพในการเฝ้าระวังป้องกันแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี หมายถึง 
ต าบลที่มีการด าเนินงานเฝ้าระวังคัดกรองป้องกันเพ่ือแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน  าดี 5 มาตรการ ได้แก่
  มาตรการที่ 1 การสร้างเสริมสุขภาพ หมายถึง ต าบลมีการด าเนินการออกและบังคับใช้ข้อบังคับ           
เทศบัญญัติ/หรือมาตรการทางสังคม ในการจัดการสิ่งแวดล้อม สิ่งปฏิกูล เพื่อลดการแพร่กระจายเชื อ                     
ในสิ่งแวดล้อม คน ปลา ต าบลมีการสนับสนุนให้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อ
น  าดีในโรงเรียนโดยบูรณาการกับหลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ 
  มาตรการที่ 2 การควบคุมป้องกัน หมายถึง มีกิจกรรมการคัดกรองพยาธิใบไม้ตับ ในประชาชนอายุ 
15 ปีขึ นไป โดยการตรวจอุจจาระ รักษา และด าเนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพทุกรายที่ติดโรค 
  มาตรการที่ 3 การรักษาพยาบาล หมายถึง มีการคัดกรองมะเร็งท่อน  าดีในประชาชนอายุ 40 ปีขึ นไป 
ด้วยวิธีอัลตร้าซาวด์ หากสงสัยมะเร็งท่อน  าดีด าเนินการส่งต่อเพ่ือรักษา ตรวจ CT หรือ MRI ต่อไป 
  มาตรการที่ 4 การดูแลรักษา หมายถึง การผ่าตัดหรือรักษาแบบประคับประคองผู้ป่วยที่ได้รับการ
วินิจฉัยเป็นมะเร็งท่อน  าดี และให้การดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care) ในผู้ป่วยระยะสุดท้าย 
  มาตรการที่ 5 การสื่อสารสาธารณะ หมายถึง ต าบลมีการด าเนินงานจัดกิจกรรมรณรงค์สร้าง
กระแสสังคมในการลด เลิก การบริโภคอาหารเมนูปลาปรุงดิบ และการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health 
Literacy) ในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน  าดีแก่ประชาชน  
8. สูตรการค านวณ : - 
9. เกณฑ์การให้คะแนน : 

ตัวช้ีวัด น้ าหนัก เกณฑ์การให้คะแนน 
1 2 3 4 5 

ร้อยละคะแนนความส าเร็จของอ าเภอจัดการสุขภาพในการ
ด าเนินงานด้านการจัดระบบบริการสุขภาพเพ่ือค้นหาคัดกรองผู้ป่วย
โดยวิธีการตรวจอัลตร้าซาวด์และดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งท่อน  าดี 

1 80 85 90 95 100 
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โดยท่ี : 
เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

 1.1 วิเคราะห์สถานการณ์การเข้าถึงบริการตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน  าดีโดยวิธีอัลตร้าซาวด์ 
และผลการด าเนินงานจัดระบบการดูแลผู้ป่วยมะเร็งท่อน  าดีที่ผ่านมาพร้อมปัญหา อุปสรรค และ
แนวทางแก้ไขปัญหา (5 คะแนน) 
 1.2 จัดท าแผนงานโครงการเพ่ือสนับสนุนการจัดระบบบริการผู้ป่วยมะเร็งท่อน  าดี (5 คะแนน) 
  - ไม่มีการวิเคราะห์และจัดท าแผนงาน/โครงการสนับสนุนฯ (0 คะแนน) 

10 

 2.1 มีการจัดระบบการดูแลผู้ป่วยมะเร็งท่อน  าดีในระยะท้ายในชุมชน (5 คะแนน) 
 2.2 มีการจัดระบบการส่งต่อและการดูแลต่อเนื่อง โดยทีมหมอครอบครัวเป็นแกนน าในการ
สนับสนุน (5 คะแนน) 
  - ไม่มีการจัดระบบการส่งต่อและการดูแลผู้ป่วยมะเร็งท่อน  าดี (0 คะแนน) 

10 

 3.1 มีกิจกรรมการคัดกรองค้นหาด้วยวิธีการตรวจอัลตร้าซาวน์ในประชาชนกลุ่มเสี่ยง โดยใช้  
ใบยินยอมสมัครเข้าร่วมโครงการที่ก าหนด (40 คะแนน) 

ตัวช้ีวัด หน่วย
วัด 

เกณฑ์การให้คะแนน 
1 2 3 4 5 

ผลงานการตรวจคัดกรองอัลตร้าซาวด์ : เป้าหมาย ร้อยละ 80 85 90 95 100  

40 

4.1 มีการด าเนินงานส่งต่อเพ่ือตรวจยืนยันและติดตามผลการตรวจ CT จัดระบบการติดตามเยี่ยม
บ้านโดยทีมหมอครอบครัวและการดูแลต่อเนื่องในกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งท่อน  าดี ได้ 20 คะแนน 
      4.1.1 ผลงานการส่งต่อตรวจ CT และติดตามผลการตรวจ CT/เป้าหมายร้อยละ 90  
= 20 คะแนน 
      4.1.2 ผลงานการส่งต่อตรวจ CT และติดตามผลการตรวจ CT/เป้าหมายร้อยละ 70  
= 15 คะแนน  
      4.1.3 ผลงานการส่งต่อตรวจ CT และติดตามผลการตรวจ CT /เป้าหมายร้อยละ 50  
= 10 คะแนน 
      4.1.4 ผลงานการส่งต่อตรวจ CT และติดตามผลการตรวจ CT /เป้าหมายร้อยละ 30  
= 5 คะแนน 
4.2 มีทีม “หมอครอบครัว (Family care team)” จัดกิจกรรมการดูแลติดตามเยี่ยมบ้านให้
ค าแนะน าแก่กลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยมะเร็งท่อน  าดีระยะท้ายในชุมชนได้ 20 คะแนน 
      4.2.1 ผลงานการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยมะเร็งท่อน  าดี/เป้าหมายร้อยละ 90 = 20 คะแนน 
      4.2.2 ผลงานการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยมะเร็งท่อน  าดี/เป้าหมายร้อยละ 70 = 15 คะแนน  
      4.2.3 ผลงานการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยมะเร็งท่อน  าดี/เป้าหมายร้อยละ 50 = 10 คะแนน 
      4.2.4 ผลงานการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยมะเร็งท่อน  าดี/เป้าหมายร้อยละ 30 = 5 คะแนน 

40 

รวมคะแนน 100 
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10. เงื่อนไข (ถ้ามี) 
 
11. เหตุผล : ระบุเหตุผลความจ าเป็นที่ต้องวัดตัวชี วัดนี  
 
12. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :   

 
13. แนวทางการประเมินผล : ด้านการจัดระบบบริการสุขภาพเพ่ือค้นหาคัดกรองผู้ป่วยโดยใช้วิธีการตรวจ
อัลตร้าซาวด์และดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องส าหรับผู้ป่วยมะเร็งท่อน  าดี 
 

วิธีการประเมินผล 
 

หลักฐานประกอบการประเมิน ประเมินระดับ 
อ าเภอ ต าบล รพ.สต. 

1.1 วิเคราะห์สถานการณ์การ
เข้าถึงบริการตรวจคัดกรองมะเร็ง
ท่อน  าดีโดยวิธีอัลตร้าซาวด์ และ
ผลการด าเนินงานจัดระบบการ
ดูแลผู้ป่วยมะเร็งท่อน  าดีที่ผ่านมา
พร้อมปัญหา อุปสรรค และ
แนวทางแก้ไขปัญหา  
1.2 จัดท าแผนงาน/โครงการเพ่ือ
สนับสนุนการจัดระบบบริการ
ผู้ป่วยมะเร็งท่อน  าดี  
1.3 ส่งเสริมให้มีการจัดระบบการ
ส่งต่อและการดูแลต่อเนื่อง การ
เยี่ยมบ้าน โดยทีมหมอครอบครัว
เป็นแกนน าในการสนับสนุน 
 
 
 

- สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
วิเคราะห์สถานการณ์การเข้าถึง
บริการและการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง   
ท่อน  าดี พร้อมข้อเสนอแนะ 
- แผนงาน / โครงการที่เกี่ยวข้อง 
สรุปรายงานการประชุม ภาพถ่าย
กิจกรรม คู่มือ/แนวทางการดูแลผู้ป่วย 
- สรุปรายงานการเยี่ยมบ้านผู้ป่วย/
การส่งต่อผู้ป่วยไปรับการรักษา  
 
- รายงานผลการตรวจ CT 
- ภาพถ่ายกิจกรรม 

/   

 รายการ หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 

ร้อยละคะแนนความส าเร็จของอ าเภอจัดการ
สุขภาพในการด าเนินงานด้านการจัดระบบ
บริการสุขภาพเพ่ือค้นหาคัดกรองผู้ป่วยโดย
วิธีการตรวจอัลตร้าซาวด์และดูแลรักษาผู้ป่วย
มะเร็งท่อน  าดี 

ร้อยละ 97.15 123.22 81.01 
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วิธีการประเมินผล 
 

หลักฐานประกอบการประเมิน ประเมินระดับ 
อ าเภอ ต าบล รพ.สต. 

2.1 มีกิจกรรมการคัดกรองค้นหา
ด้วยวิธีการตรวจอัลตร้าซาวน์ใน
ประชาชนกลุ่มเสี่ยง โดยใช้ใบ
ยินยอมสมัครเข้าร่วมโครงการที่
ก าหนด ครบตามจ านวน
เป้าหมาย  
2.2 การลงทะเบียนคัดกรองกลุ่ม
เสี่ยงโรคมะเร็งท่อน  าดีเพ่ือเข้าสู่
การคัดกรองมะเร็งท่อน  าดีด้วย
อัลตร้าซาวด์ครอบคลุมทุกราย
และ มีการบันทึกข้อมูลใน
โปรแกรม Isan cohort 
ครอบคลุม ครบถ้วนสมบูรณ์ 

- ทะเบียนประชาชนอายุ 15 ปีขึ น
ไปที่ได้รับการคัดกรองตามต าบล
เป้าหมาย ปี 2563 
- รายงานการคัดกรองอัลตร้าซาวด์ 
- ภาพถ่ายกิจกรรมการด าเนินงาน 

/   

สนับสนุนการจัดระบบการดูแล
ผู้ปวยมะเร็งท่อน  าดีในระยะท้าย
ในชุมชน มีการด าเนินงานส่งต่อ
เพ่ือตรวจยืนยันและรับการรักษา 
จัดระบบการติดตามเยี่ยมบ้าน
และการดูแลต่อเนื่องในกลุ่ม
ผู้ป่วยมะเร็งท่อน  าดี 
 4.1 มีการด าเนินงาน
ติดตามเยี่ยมบ้านโดยทีมหมอ
ครอบครัวและการดูแลต่อเนื่องใน
กลุ่มผู้ป่วยมะเร็งท่อน  าดี  
 4.2 ทีม “หมอครอบครัว 
(Family care team) จัด
กิจกรรมการดูแลติดตามเยี่ยม
บ้านให้ค าแนะน า แก่กลุ่มเสี่ยง
และผู้ป่วยมะเร็งท่อน  าดีในชุมชน 

-  มีแผนงาน / โครงการดูแลต่อเนื่อง/
การติดตามเยี่ยมบ้าน/การดูแลตาม
แนวทางปฏิบัติของ Palliative 
Care 
- ทะเบียนผลงานเยี่ยมบ้านของทีม
หมอครอบครัว 
- ทะเบียนการส่งต่อผู้ป่วยไปรับการ
ตรวจ CT และส่งต่อเพ่ือรับการ
รักษา 
- สรุปผลการด าเนินงานตาม
โครงการ 
- ภาพถ่ายกิจกรรมการด าเนินงาน 

/   
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คู่มือประเมินผลการปฏิบัตริาชการระดับอ าเภอ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ประจ าปีงบประมาณ 2564 

รายละเอียดตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 

1. แผนงานตามยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
2. ตัวช้ีวัดที่ 21 : ความส าเร็จของการด าเนินงานสมุนไพร กัญชา เพื่อสุขภาพและเศรษฐกิจ 
 ตัวช้ีวัดที่ 21.1 : ความส าเร็จของหน่วยบริการสาธารณสุขท่ีมีการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์
แบบบูรณาการ 
 ตัวชี้วัดที่ 21.2 : ความส าเร็จของของหน่วยบริการสาธารณสุขทีม่ีการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์
แผนไทย 
 ตัวช้ีวัดที่ 21.3 : ความส าเร็จของการพัฒนาเมืองสมุนไพร 
3. เป้าหมาย :  
  1. หน่วยบริการสาธารณสุขที่มีการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ ร้อยละ 50  
  2. หน่วยบริการสาธารณสุขที่มีการจัดบริการคลินิกให้ค าปรึกษา ร้อยละ 100 
 3. ร้อยละของหน่วยบริการสาธารณสุขที่มีการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย ร้อยละ 100 
  4. ร้อยละของผู้มาใช้บริการเพ่ิมขึ้นจากเดิมร้อยละ 100 ในหน่วยบริการที่เคยเปิดให้บริการแล้วในปี 2563  
  5. ร้อยละของผู้มาใช้บริการมีจ านวนอย่างน้อย 10 คน/ครั้ง ในหน่วยบริการที่เริ่มเปิดบริการในปี 2564 
 6. ความส าเร็จของการพัฒนาเมืองสมุนไพร ระดับ 5 
4. น้ าหนัก : 7 
5. ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  นางพชรวรรณ คูสกุลรัตน์   โทร. 08 9944 2510 
       นางรัฐวดี  โคตรนรินทร์     โทร. 08 1545 5901 
          นางสาวเพราพนิต สอนสิทธิ์   โทร. 06 2645 6541 
6. ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวเพราพนิต สอนสิทธิ์     โทร. 06 2645 6541 
     นางรัฐวดี  โคตรนรินทร์      โทร. 08 1545 5901 
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คู่มือประเมินผลการปฏิบัตริาชการระดับอ าเภอ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ประจ าปีงบประมาณ 2564 

รายละเอียดตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 

1. แผนงานตามยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
2. ตัวชี้วัดที่ 21.1 : ความส าเร็จของหน่วยบริการสาธารณสุขที่มีการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ 
แบบบูรณาการ 
3. เป้าหมาย : 1. หน่วยบริการสาธารณสุขที่มีการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ ร้อยละ 50  
     2. หน่วยบริการสาธารณสุขที่มีการจัดบริการคลินิกให้ค าปรึกษา ร้อยละ 100 
4. น้ าหนัก : 2 
5. ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  นางพชรวรรณ คูสกุลรัตน์   โทร. 08 9944 2510 
         นางสาวเพราพนิต สอนสิทธิ์   โทร. 06 2645 6541 
6. ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวเพราพนิต สอนสิทธิ์     โทร. 06 2645 6541 
7. ค าอธิบาย : 2 
  การจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ หมายถึง การจัดบริการ คัดกรอง ตรวจ
วินิจฉัย รักษาโรค จ่ายยา และให้ค าปรึกษาแก่ผู้ป่วยที่ต้องใช้ยากัญชา ด้วยแผนปัจจุบัน และ/หรือ แพทย์แผน
ไทย โดยมีการจัดการบริการให้ผู้ป่วยเข้าถึงได้โดยง่าย  
 การจัดบริการให้ค าปรึกษาเรื่องกัญชาทางการแพทย์ หมายถึง การจัดบริการให้ค าปรึกษา แนะน า
เบื้องต้นแก่ผู้ป่วยที่ต้องใช้ยากัญชา ด้วยแผนปัจจุบัน และ/หรือ แพทย์แผนไทย 
  หน่วยบริการสาธารณสุข หมายถึง โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน สังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 ผู้ให้บริการ หมายถึง แพทย์แผนปัจจุบัน แพทย์แผนไทย หมอพ้ืนบ้าน ทันตแพทย์ เภสัชกร และ
พยาบาล ที่ได้รับอนุญาตให้ด าเนินการสั่งจ่ายยากัญชาได้ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ และกฎหมายอ่ืน
ที่เก่ียวข้อง 
 Care manager หมายถึง บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานใน
คลินิกที่ผ่านการอบรมหลักสูตร Care manager (เป็นแพทย์ เภสัชกร แพทย์แผนไทย/แพทย์แผนไทยประยุกต์ 
พยาบาลวิชาชีพ) มีบทบาทหน้าที่ ประเมินและคัดกรองผู้ป่วยตามข้อบ่งใช้และข้อจ ากัด การใช้สารสกัดจาก
กัญชาทางการแพทย์ ทั้งแผนปัจจุบันและแผนไทย ให้ความรู้ คัดกรอง ค าปรึกษา แนะน า โดยการคัดกรอง
ความเสี่ยงและการตรวจร่างกาย และท าหน้าที่ประสานงาน ระหว่างคลินิกกับแพทย์เจ้าของไข้ และพิจารณาส่ง
ผู้ป่วยเข้าคลินิกกัญชาแผนปัจจุบันและแผนไทย   
 ยาที่มีกัญชา หมายถึง ยาสารสกัดกัญชา หรือต ารับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสม หรือน้ ามันกัญชา 
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9. เกณฑ์การให้คะแนน : 
 คิดคะแนนตามกิจกรรมที่ได้ด าเนินงานตามแนวทางการประเมินผลที่ก าหนดข้อละ 1 คะแนน  
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) ซึ่งคะแนนแต่ละข้อเป็นอิสระต่อกัน 
 

ข้อ เกณฑ์การให้คะแนน 
1 มีแผนปฏิบัติงาน (0.5 คะแนน) สอดคล้องตามแนวทางการจัดตั้งคลินิกกัญชาทางการแพทย์

แบบบูรณาการ (0.5 คะแนน) 
2 - มีค าสั่งคณะกรรมการด าเนินงาน (0.5 คะแนน)  

- ก าหนดผู้รับผิดชอบท าหน้าที่ Care manager (0.5 คะแนน) 
3 เปิดให้บริการคลินิกให้ค าปรึกษากัญชาทางแพทย์  ตามแนวทางการจัดบริการคลินิกให้ค าปรึกษา

ทางการแพทย์แบบบูรณาการ (1 คะแนน) 
4 - เปิดให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ (0.5 คะแนน)  

- ผ่านการประเมินองค์ประกอบการจัดตั้งคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ ทั้ง 3 ด้าน 
ประกอบด้วย ด้านโครงสร้าง (Structure) ด้านระบบ (System) และด้านบุคลากร (Staff)  
(0.5 คะแนน) 

5 - รายงานผลการให้บริการครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน (0.5 คะแนน)  
- มีการจัดท า Best Practice (0.5 คะแนน) 

  
10. เงื่อนไข (ถ้ามี) - 
11. เหตุผล : เป็นนโยบายส าคัญของกระทรวงสาธารณสุข 
 
12. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :   

 
13. แนวทางการประเมินผล : 
 

วิธีการประเมินผล 
 

หลักฐานประกอบการประเมิน 
ประเมินระดับ 

อ าเภอ ต าบล รพ.สต. 
1. แผนปฏิบัติการ - แผนปฏิบัติการของหน่วยบริการ 

- คู่มือแนวทางการจัดตั้งคลินิกกัญชาทาง
การแพทย์แบบบูรณาการ 

/   

รายการ หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 2562 2563 
จ านวนหน่วยบริการที่มีการจัดบริการคลินิกกัญชาทาง
การแพทย์แบบบูรณาการ 3 แห่ง - - 3 แห่ง 
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วิธีการประเมินผล 
 

หลักฐานประกอบการประเมิน 
ประเมินระดับ 

อ าเภอ ต าบล รพ.สต. 
2. คณะกรรมการด าเนินงาน - ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน

ของหน่วยบริการ 
- ฐานข้อมูลผู้สั่งใช้สารสกัดจากกัญชา
ทางการแพทย์ 
- ฐานข้อมูลบุคลากรทางการแพทย์และ
สาธารณสุขที่ผ่านการอบรมหลักสูตร
กัญชาทางการแพทย์, Care manager 

/   

3. เปิดให้บริการคลินิกให้
ค าปรึกษากัญชาทางแพทย์ 

- ผลการประเมินการให้บริการคลินิกให้
ค าปรึกษากัญชาทางการแพทย์ตาม
มาตรฐานการให้บริการ CPG 
- รายงานสถิติบริการด้านการให้
ค าปรึกษาแก่ผู้ป่วยที่มารับบริการ       
ในคลินิกให้ค าปรึกษา 
- รายงานการติดตามผู้ป่วยที่มาขอรับ
ค าปรึกษา 
- Flow Chart การจัดระบบให้
ค าปรึกษาแก่ผู้มารับบริการ  

/   

4. การให้บริการคลินิกกัญชา
ทางการแพทย์แบบบูรณาการ 

- ผลการประเมินการให้บริการคลินิก
กัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ   
ตามมาตรฐานการให้บริการ CPG 
รายงานการตรวจสอบองค์ประกอบ     
การจัดตั้งคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบ
บูรณาการ ทั้ง 3 ด้าน (3S) 
ประกอบด้วย ด้านโครงสร้าง 
(Structure) ด้านระบบ (System) และ
ด้านบุคลากร (Staff) 
- เอกสารการขอด าเนินการยื่นขอ ยส.5  
- เอกสารการขอสนับสนุนเวชภัณฑ์ 

/   

5. มีการรายงานผลการ
ให้บริการครบถ้วน, เป็นปัจจุบัน
และมีการจัดท า Best Practice 

- รายงาน Excel  
- รายงาน C-MOPH 
- เอกสารรายงานการจัดท าผลงาน Best 
Practice  

/   
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รายละเอียดตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 

1. แผนงานตามยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
2. ตัวช้ีวัดที่ 21.2 : ความส าเร็จของหนว่ยบริการสาธารณสขุทีม่ีการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย 
3. เป้าหมาย :  
 1. ร้อยละของหน่วยบริการสาธารณสุขที่มีการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย ร้อยละ 100 
  2. ร้อยละของผู้มาใช้บริการเพ่ิมขึ้นจากเดิมร้อยละ 100 ในหน่วยบริการที่เคยเปิดให้บริการแล้วในปี 2563  
  3. ร้อยละของผู้มาใช้บริการมีจ านวนอย่างน้อย 10 คน/ครั้ง ในหน่วยบริการที่เริ่มเปิดบริการในปี 2564 
4. น้ าหนัก : 2 
5. ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นายบวร จอมพรรษา          โทร. 084-278-0007 
6. ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางรัฐวดี  โคตรนรินทร์     โทร 081-545-5901 
7. ค าอธิบาย :  
  1. การจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย หมายถึง การจัดบริการ คัดกรอง ตรวจวินิจฉัย 
รักษาโรค จ่ายยา และให้ค าปรึกษาแก่ผู้ป่วยที่ต้องใช้ยากัญชา ด้วยแพทย์แผนไทย โดยมีการจัดการบริการให้
ผู้ป่วยเข้าถึงได้โดยง่าย  
  2. หน่วยบริการสาธารณสุข หมายถึง  
      2.1 โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน สังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
    2.2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลที่มีแพทย์แผนไทยอยู่ประจ า 
 3. ผู้ให้บริการ หมายถึง แพทย์แผนปัจจุบัน แพทย์แผนไทย หมอพื้นบ้าน ทันตแพทย์ เภสัชกร และ
พยาบาล ที่ได้รับอนุญาตให้ด าเนินการสั่งจ่ายยากัญชาได้ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ และกฎหมายอ่ืน
ที่เก่ียวข้อง 
 4. ยาที่มีกัญชา หมายถึง ยาสารสกัดกัญชา หรือต ารับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสม หรือน้ ามันกัญชา 
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9. เกณฑ์การให้คะแนน : โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
 ประเมินผลตามเกณฑ์ 5 ข้อ ข้อ 1-4 ข้อละ 0.25 คะแนน ข้อ 5 = 4 คะแนน 

ข้อ เกณฑ์การให้คะแนน 
๑ มีแผนปฏิบัติงาน (0.25 คะแนน) 
๒ ด าเนินการยื่นขอ ยส.5 เรียบร้อยและขอสนับสนุนยาจากกรมการแพทย์แผนไทย (0.25 คะแนน) 
๓ เปิดให้บริการคลินิกกัญชาตามมาตรฐานการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยใน

สถานพยาบาล ทั้ง 5 ด้าน ผ่านมาตรฐาน และตามมาตรฐานการให้บริการ CPG (0.25 คะแนน) 
๔ มีการรายงานผลการให้บริการครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ทั้งในระบบ CMOPH และ HPVC/AUR 

(0.25 คะแนน) 
๕ 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวนผู้มารับบริการ (4 คะแนน) 
ตัวช้ีวัด เกณฑ์การให้คะแนน 

1  2  3  4  
ร้อยละของผู้รับบริการเพิ่มข้ึนร้อยละ 100  
(ส าหรับ รพท./รพช.ที่เปิดให้บริการก่อนปี 2564) 

70% 80% 90% 100% 

มีผู้รับบริการ 10 คน/ครั้ง (ส าหรับ รพช.ที่เปิด
ให้บริการปี 2564) 

4 คน 6 คน 8 คน 10 คน 

 

 
10. เงื่อนไข (ถ้ามี) - 
11. เหตุผล : ระบุเหตุผลความจ าเป็นที่ต้องวัดตัวชี้วัดนี้  
  - เป็นนโยบายส าคัญของกระทรวงสาธารณสุข 
 
12. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :   

 
 
 
 
 

รายการ หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 2562 2563 
จ านวนหน่วยบริการที่มีการจัดบริการคลินิกกัญชา
ทางการแพทย์แผนปัจจุบัน 

3 แห่ง - - 3 แห่ง 

จ านวนหน่วยบริการที่มีการจัดบริการคลินิกกัญชา
ทางการแพทย์แผนไทย 

3 แห่ง - - 3 แห่ง 
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13. แนวทางการประเมินผล : 
 

วิธีการประเมินผล หลักฐานประกอบการประเมิน 
ประเมินระดับ 

อ าเภอ ต าบล รพ.สต. 
1. แผนปฏิบัติการ - แผนปฏิบัติการของหน่วยบริการ /  / 
2. คณะกรรมการด าเนินงาน - ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน

ของหน่วยบริการ 
/  / 

3. การได้รับอนุญาตและได้รับ
การสนับสนุนยาที่หน่วยงานที่
ถูกต้อง 

-ใบอนุญาต ยส.5 และยาที่ได้รับการ
สนับสนุนจากกรมการแพทย์แผนไทย 

/  / 

4. เปิดให้บริการคลินิกให้
ค าปรึกษากัญชาทางแพทย์ 

- ผลการประเมินการให้บริการคลินิกให้
ค าปรึกษากัญชาทางการแพทย์ตาม
มาตรฐานการให้บริการ CPG 

/  / 

5. การให้บริการคลินิกกัญชา
ทางการแพทย์แบบบูรณาการ 

- ผลการประเมินการให้บริการคลินิก
กัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ ตาม
มาตรฐานการให้บริการ CPG 

/   

6.การให้บริการคลินิกกัญชาทาง
การแพทย์แผนไทย  

- ผลการประเมินการให้บริการตาม
มาตรฐานการจัดบริการคลินิกกัญชาทาง
การแพทย์แผนไทยในสถานพยาบาล ทั้ง 
5 ด้าน ผ่านมาตรฐาน และตาม
มาตรฐานการให้บริการ CPG  

/  / 

7. มีการรายงานผลการ
ให้บริการครบถ้วนและเป็น
ปัจจุบัน 

- รายงาน C-MOPH 
- รายงาน HPVC/AUR 
- รายงานจากฐานข้อมูลส านัก
สถานพยาบาลและการประกอบโรค
ศิลปะ 

/  / 

8.ร้อยละของผู้รับริการ 
     8.1 ร้อยละของผู้รับบริการ
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 100 ในหน่วย
บริการทีไ่ด้เริ่มด าเนินการคลินิก
กัญชาก่อนปี 2564 
     8.2 มีผู้รับบริการ 10 คน/
ครั้ง ในหน่วยบริการที่เริ่มเปิด
บริการในปี 2564 

- รายงาน C-MOPH / 
 
 
 
 
/ 

 / 
 
 
 
 
/ 
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รายละเอียดตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 
1. แผนงานตามยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
2. ตัวช้ีวัดที่ 21.3 : ความส าเร็จของการพัฒนาเมืองสมุนไพร 
3. เป้าหมาย : ระดับ 5  
4. น้ าหนัก : 3 
5. ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นายบวร จอมพรรษา              โทร. 084-278-0007 
6. ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวรัตนพร เสนาลาด        โทร. 092 -442-3654 
                    นายสุริยา ขันทชาติ      โทร. 098-196-5791 
7. ค าอธิบาย :  
 เมืองสมุนไพร หมายถึง ภาพจ าลองของโครงการที่เป็นรูปธรรมภายใต้แผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการ
พัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ โดยมุง่เน้นให้พื้นที่ด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาสมุนไพร ให้เข้าสู่ระบบสุขภาพและระบบเศรษฐกิจแบบครบวงจร ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง  
ทัง้การปลูกสมุนไพร การแปรรูป และการท าเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย สร้าง
มูลค่าทางเศรษฐกิจและสร้างการเติบโตของชุมชนอย่างยั่งยืน ทั้งนี้อาศัยกลไกของประชารัฐและความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วนเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนงานพัฒนาเมืองสมุนไพร (Herbal city) โดยมีแนวทางการ
ด าเนินงานภายใต้ 4 มาตรการ ดังนี้ 
  มาตรการที่ ๑ สร้างความเข้มแข็งของการบริหารและนโยบายของรัฐเพ่ือการขับเคลื่อน พ้ืนที่ฐานราก 
อย่างยั่งยืน  
  มาตรการที่ ๒ พัฒนาวัตถุดิบสมุนไพรยกระดับมูลค่าผลผลิตให้กับเกษตรกร  
  มาตรการที่ ๓ ขยายช่องทางการใช้ประโยชน์ เพ่ิมมูลค่าและการตลาด  
  มาตรการที่ 4 ส่งเสริมการใช้สมุนไพรในระบบบริการ 
 ฐานข้อมูลสมุนไพร หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมการปลูก การผลิต การแปรรูป และการขาย 
สมุนไพร  
 มูลค่าการใช้ยาสมุนไพร หมายถึง มูลค่ารวมของยาสมุนไพรที่มีการสั่งจ่ายในหน่วยบริการสาธารณสุข 
ทุกระดับ  
 สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ หมายถึง กิจการสปาและกิจการนวดเพ่ือสุขภาพหรือเพ่ือเสริมความงาม
ตามพรบ.สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ.2559  
 สถานบริการสุขภาพ หมายถึง โรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ผสมผสาน (รพ.สส.พท.) 
 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรในอ าเภอ หมายถึง การผลิตยาสมุนไพร หรือผลิตภัณฑ์สมุนไพรใน
โรงพยาบาล หรือหน่วยบริการเพื่อใช้ในเครือข่ายและหน่วยบริการ รวมทั้งการสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน หรือ
กลุ่มเกษตรกรแปรรูปสมุนไพรเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรใช้ในชุมชนหรือจ าหน่ายทั่วไป 
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8. สูตรการค านวณ : - 
9. เกณฑ์การให้คะแนน : ประเมินผลตามเกณฑ์ 5 ข้อ โดยแต่ละข้อเป็นอิสระต่อกัน 
 

ข้อ เกณฑ์การให้คะแนน 
๑ มีข้อมูลแปลงปลูกสมุนไพรที่อยู่ในพ้ืนที่เปรียบเทียบกับปีที่แล้วเพ่ิมข้ึน (ไร่) (1.5 คะแนน) 
๒ 2.1 ร้อยละความต้องการใช้ยาสมุนไพรและปริมาณการใช้จริงเมื่อเทียบกับแผนความต้องการใช้ 

(0.5 คะแนน) 
2.2 ร้อยละมูลค่าการใช้ยาสมุนไพรต่อยาแผนปัจจุบันเพิ่มขึ้น (0.5 คะแนน) 

๓ มียาสมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ผลิตในโรงพยาบาล หน่วยบริการหรือในอ าเภอ (0.5 คะแนน) 
๔ ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟ้ืนฟูสภาพด้วยศาสตร์การแพทย์

แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (ค่าเฉลี่ยระดับอ าเภอ) เพ่ิมข้ึน (1 คะแนน) 
๕ มีจ านวนผลงานวิจัยสมุนไพรไทยและผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย การแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้าน 

การแพทย์ทางเลือก (1 คะแนน) 
 5.1 งานวิจัยเชิงคลินิก 1 เรื่อง (0.5 คะแนน) 
 5.2 งานนวัตกรรม/การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง/การปฏิบัติที่ดี 5 เรื่อง (0.5 คะแนน) 

 
แนวทางการให้คะแนน 
ข้อ 1. จ านวนพื้นที่ปลูกสมุนไพรที่ได้รับรอง GAP/Organic เพ่ิมข้ึนอย่างน้อย 1 ไร่/อ าเภอ (1.5 คะแนน) 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน  
0.3 0.6 0.9 1.2 1.5 

มีข้อมูลแปลงปลูกสมุนไพรที่อยู่ในพ้ืนที่เปรียบเทียบ
กับปีที่แล้วเพ่ิมข้ึน (ไร่) 

0 1 2 3 4 

 
ข้อ 2.    
 2.1 มีแผนความต้องการใช้ยาสมุนไพรและปริมาณการใช้จริงเมื่อเทียบกับแผนความต้องการใช้ 
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 (0.5 คะแนน) 

 เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน  
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 

- ร้อยละความต้องการใช้ยาสมุนไพรและปริมาณการ
ใช้จริงเมื่อเทียบกับแผนความต้องการใช้ 

70 75 80 85 90 

 2.2 ร้อยละมูลค่าการใช้ยาสมุนไพรต่อยาแผนปัจจุบันเพิ่มขึ้น (0.5 คะแนน) 
เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 
- ร้อยละมูลค่าการใช้ยาสมุนไพรต่อยาแผนปัจจุบัน 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 
 



232 
 

คู่มือประเมินผลการปฏิบัตริาชการระดับอ าเภอ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ข้อ 3. มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรในอ าเภอ อย่างน้อย 1 ผลิตภัณฑ์ (0.5 คะแนน) 
 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
0 0.5 

- มียาสมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ผลิตในโรงพยาบาล หน่วยบริการหรือใน
อ าเภอ (จ านวนผลิตภัณฑ์) 

< 1 1 

 
ข้อ 4. ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟ้ืนฟูสภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ทางเลือก เพ่ิมข้ึน (1 คะแนน) 
 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 

- ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟ้ืนฟู
สภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
 4.1 ระดับโรงพยาบาลทั่วไป (เป้าหมาย ≥ 12)   
 4.2 ระดับโรงพยาบาลชุมชน (เป้าหมาย ≥ 16)    
 4.3 ระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (เป้าหมาย ≥ 30) 

 
 

8 
12 
20 

 
 

10 
14 
25 

 
 

12 
16 
30 

 
 

14 
18 
35 

 
 

16 
20 
40 

 
ข้อ 5. มีจ านวนผลงานวิจัยสมุนไพรไทยและผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย การแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้าน 
การแพทย์ทางเลือก (1 คะแนน) 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
คะแนน 

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 
1. จ านวนงานวิจัยด้านสมุนไพรหรือด้านการแพทย์แผน
ไทยเชิงคลินิก (จ านวนเรื่อง) 

- - - - 1 

2. จ านวน นวัตกรรม/การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง/
การปฏิบัติที่ดี (จ านวนเรื่อง) 

1 2 3 4 5 

 
10. เงื่อนไข (ถ้ามี) 
11. เหตุผล : เป็นตัวชี้วัดการด าเนินงานจังหวัดเมืองสมุนไพร 
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12. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :   
 

รายการ หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕61 ๒๕62 ๒๕63 

ร้อยละมูลค่าการใช้ยาสมุนไพรเทียบกับยาแผนปัจจุบัน
เพ่ิมข้ึน 

ร้อยละท่ี
เพ่ิมข้ึน 

- - - 

   อ าเภอเมือง  2.35 2.73 2.8 
   อ าเภอแกด า  4.17 4.42 2.91 
   อ าเภอโกสุมพิสัย  1.87 1.61 2.01 
   อ าเภอกันทรวิชัย  1.71 1.55 1.79 
   อ าเภอเชียงยืน  3.85 4.09 3.87 
   อ าเภอบรบือ  2.94 2.58 2.65 
   อ าเภอนาเชือก  2.16 3.19 3.64 
   อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย  6.89 4.63 3.37 
   อ าเภอวาปีปทุม  2.91 3.30 3.87 
   อ าเภอนาดูน  2.18 3.07 2.81 
   อ าเภอยางสีสุราช  3.67 5.87 6 
   อ าเภอกุดรัง  3.43 2.39 2.32 
   อ าเภอชื่นชม  4.61 4.58 4.64 

เฉลี่ยรวมจังหวัด  2.83 3.03 2.85 
จ านวนพื้นที่ปลูกสมุนไพรที่ได้รับรอง GAP/Organic ไร่     
   อ าเภอเมือง  - 44.45 17 
   อ าเภอแกด า  - 1.125 0 
   อ าเภอโกสุมพิสัย  - 5.25 36 
   อ าเภอกันทรวิชัย  - 17.125 0 
   อ าเภอเชียงยืน  - 7.25 13.75 
   อ าเภอบรบือ  - 44.375 46.45 
   อ าเภอนาเชือก  - 2.87 11 
   อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย  - 89.25 0 
   อ าเภอวาปีปทุม  - 105.25 37 
   อ าเภอนาดูน  - 16.25 124.25 
   อ าเภอยางสีสุราช  - 16.25 8.15 
   อ าเภอกุดรัง  - 4 26.55 
   อ าเภอชื่นชม  - 8.125 22.25 
รวมทั้งจังหวัด   361.57 401.25 
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รายการ หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕61 ๒๕62 ๒๕63 

แผนความต้องการใช้ยาสมุนไพรและปริมาณการใช้จริง ร้อยละ   ปี 2563 
   อ าเภอเมือง  - - 91 
   อ าเภอแกด า  - - 97.41 
   อ าเภอโกสุมพิสัย  - - 85.38 
   อ าเภอกันทรวิชัย  - - 69.36 
   อ าเภอเชียงยืน  - - 100 
   อ าเภอบรบือ  - - 70.92 
   อ าเภอนาเชือก  - - 128.88 
   อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย  - - 80.54 
   อ าเภอวาปีปทุม    83 
   อ าเภอนาดูน    87 
   อ าเภอยางสีสุราช    104.80 
   อ าเภอกุดรัง    86.3 
   อ าเภอชื่นชม    97.61 
 
13. แนวทางการประเมินผล : 
 

วิธีการประเมินผล 
 

หลักฐานประกอบการประเมิน ประเมินระดับ 
จังหวัด อ าเภอ กลุ่มงาน 

1. การประเมินจ านวนพื้นที่ปลูก
สมุนไพรที่ได้รับรอง 
GAP/Organic 

ข้อมูลผู้ปลูกสมุนไพร /ข้อมูลการ
ผลิต/การแปรรูปสมุนไพร/การขาย
สมุนไพรในพ้ืนที่ 

  การแพทย์
แผนไทยฯ 

2.1 การประเมินแผนความ
ต้องการใช้ยาสมุนไพรและ
ปริมาณการใช้จริง  
2.2 การประเมินร้อยละมูลค่า
การใช้ยาสมุนไพรเทียบกับยา
แผนปัจจุบัน และ ร้อยละจ านวน
ครั้งผู้ป่วยนอกที่มีการจ่ายยา
สมุนไพรเมื่อเทียบกับจ านวนครั้ง
ของผู้ป่วยนอกท่ีมีการสั่งจ่ายยา
ทั้งหมด 
 

2.1 ประเมินจากแผนการจัดซื้อยา
สมุนไพรของโรงพยาบาล เทียบกับ
การเบิกใช้ยาสมุนไพรจริงของ
ปีงบประมาณ 
2.2 ข้อมูลจาก HDC 

  การแพทย์
แผนไทยฯ 
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วิธีการประเมินผล 
 

หลักฐานประกอบการประเมิน ประเมินระดับ 
จังหวัด อ าเภอ กลุ่มงาน 

3. การประเมินการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรในอ าเภอ  

มีผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรที่ผลิตใน
พ้ืนที่และใช้ในสถานบริการ
สาธารณสุขหรือวางจ าหน่ายส าหรับ
ประชาชนทั่วไป 

  การแพทย์
แผนไทยฯ 

4. ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับ
บริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค 
และฟ้ืนฟูสภาพด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก (ค่าเฉลี่ย
ระดับอ าเภอ) เพ่ิมข้ึน 

4.1 อ้างอิงข้อมูลรายงานจาก
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด (HDC) 
ปีงบประมาณ 2563 
4.2 Family Folder/ฐานข้อมูล 

  การแพทย์
แผนไทยฯ 

5. จ านวนผลงานวิจัยสมุนไพร
ไทยและผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย 
การแพทย์แผนไทย การแพทย์
พ้ืนบ้าน การแพทย์ทางเลือก 

1. มีรายงานผลการวิจัยเกี่ยวกับการ
ใช้ยาสมุนไพรหรือการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือกเชิงคลินิก 1 
ฉบับ 
2. มีรายงานผลการด าเนินงานด้าน
นวัตกรรม/การพัฒนาคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง/การปฏิบัติที่ดี ของพ้ืนที่ 

  การแพทย์
แผนไทยฯ 

 

 



236 
 

คู่มือประเมินผลการปฏิบัตริาชการระดับอ าเภอ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ประจ าปีงบประมาณ 2564 

รายละเอียดตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 

1. แผนงานตามยุทธศาสตร์ที่ 4 : ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 
2. ตัวช้ีวัดที่ 22 : ความส าเร็จของการตรวจสอบภายในครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
3. เป้าหมาย : ระดับ 5 
4. น้ าหนัก : 3 
5. ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นายวิทวัส ละอองทอง           โทร. 083-455-5708 
6. ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวลาวัลย์ อันสุริย์               โทร. 081-5460284 
     นางสาวจรรทิวา ราชพรหมมา    โทร. 095-954-6391 
7. ค าอธิบาย :   
 หน่วยงาน หมายถึง หน่วยงานรับตรวจระดับอ าเภอ  
 หน่วยงานรับตรวจ หมายถึง สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
หน่วยงานรับตรวจระดับจังหวัด  
 หน่วยงานรับตรวจทุกระดับ หมายถึง ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาล
ชุมชน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ และสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล   
 ประเด็นที่จะด าเนินการตรวจสอบ ดังนี้ 
  1. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ตรวจสอบความถูกต้อง ความเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ 
ตรวจสอบการปฏิบัติงานทางด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ การปฏิบัติเป็นไปตามแผนงาน/โครงการต่าง ๆ  
  ๒. โรงพยาบาลทั่วไป ตรวจสอบความถูกต้อง ความเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ตรวจสอบ
การปฏิบัติงานทางด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยาและท่ีไม่ใช่ยา การจัดเก็บ
รายได้ค่ารักษาพยาบาล และการตรวจสอบการควบคุมภายใน 5 มิติ ได้แก่ มิติการเงิน มิติการจัดเก็บรายได้ มิติ
งบการเงิน มิติพัสดุ และมิติควบคุมภายใน/บริหารความเสี่ยง 
  ๓. โรงพยาบาลชุมชน ตรวจสอบความถูกต้อง ความเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ  ตรวจสอบ
การปฏิบัติงานทางด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยาและท่ีไม่ใช่ยา การจัดเก็บ
รายได้ค่ารักษาพยาบาล และการตรวจสอบการควบคุมภายใน 5 มิติ ได้แก่ มิติการเงิน มิติการจัดเก็บรายได้ มิติ
งบการเงิน มิติพัสดุ และมิติควบคุมภายใน/บริหารความเสี่ยง 
  ๔. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ ตรวจสอบความถูกต้อง ความเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ  
ตรวจสอบการปฏิบัติงานทางด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ 
  ๕. สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ตรวจสอบความถูกต้อง ความ
เชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ตรวจสอบการปฏิบัติงานทางด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ ทะเบียนคุม
ลูกหนี้ สมุดเงินสด ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน เงินฝากธนาคาร และการ
ควบคุมคุณภาพเวชภัณฑ์ยา เพ่ือความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ทางด้านการเงิน การบัญชี 
การพัสดุ และด้านอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง และเพ่ือให้ทราบว่าการปฏิบัติงานทางด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ 
เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ระบบวิธีการ ค าสั่ง มติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งแสดงข้อมูลทาง
การเงิน การบัญชีและพัสดุให้ถูกต้องและครบถ้วน 
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 คณะกรรมการตรวจสอบภายใน หมายถึง คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจากหัวหน้าหน่วยงาน ให้
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของหน่วยงาน ตามแผนการออกตรวจสอบภายใน 
 แผนการออกตรวจสอบภายใน หมายถึง ขอบเขตและรายละเอียดการปฏิบัติงาน และวิธีการตรวจสอบ
ภายใน โดยก าหนดเป้าหมาย ทิศทาง ภารกิจงานตรวจสอบภายใน โดยค านึงถึงความมีประสิทธิภาพของกิจ
กรรมการบริหารความเสี่ยงและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน 
 รายงานการตรวจสอบภายใน หมายถึง การรายงานและสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
ตลอดจนข้อเสนอแนะและข้อทักท้วง ของคณะกรรมการตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบภายใน ให้
หน่วยงานรับตรวจทราบ และรายงานให้หัวหน้าส่วนราชการทราบด้วย โดยคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 
 
8. สูตรการค านวณ : - 
9. เกณฑ์การให้คะแนน : ประเมินผลตามเกณฑ์ 5 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน 
 

ข้อ เกณฑ์การให้คะแนน 
๑ มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน/ผู้รับผิดชอบงานตรวจสอบภายใน  

(มี = 1 คะแนน, ไม่มี = 0 คะแนน) 
๒ มีแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีครบทุกหน่วยงานในสังกัด/ทุกระดับ  

(มี = 1 คะแนน, ไม่มี = 0 คะแนน) 
๓ มีการตรวจสอบภายในตามแผนฯ ประจ าปี โดยคณะกรรมการต้องออกตรวจสอบภายในที่

รพ.สต. ทุกแห่ง ครบจ านวน 2 ครั้ง/แห่ง/ปี 
(ครบ 2 ครั้ง/แห่ง/ปี ได้ 1 คะแนน, ไม่ครบ 0 คะแนน) 

๔ มีรายงานและสรุปผลการด าเนินการตรวจสอบภายในครบทุกครั้งของการตรวจสอบตาม
แผนฯ ตลอดจนข้อสังเกต ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือแนวทางในการปรับปรุง  
(รายงานครบ = 1 คะแนน, รายงานไม่ครบ = 0 คะแนน) 

๕ มีการด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ และข้อทักท้วง (ถ้ามี) ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบภายใน 

ตัวช้ีวัด หน่วย
วัด 

เกณฑ์การให้คะแนน 
1 2 3 4 5 

ร้อยละของข้อเสนอแนะ และข้อทักท้วง ของ
คณะกรรมการตรวจสอบภายใน ที่ได้รับการ
ปรับปรุงแก้ไข 

ร้อยละ 1 25 50 75 100 

หมายเหตุ 1 : ถ้าไม่มีข้อเสนอแนะและข้อทักท้วง โดยประเด็นที่ตรวจสอบมีความถูกต้อง 
ครบถ้วน สมบูรณ์ ได้ 1 คะแนน 
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10. เงื่อนไข :  
 1. การผ่านเกณฑแ์ต่ละหน่วยงานต้องด าเนินการตามเกณฑ์ที่ก าหนด 5 ข้อ  
 ๒. การออกตรวจสอบภายในสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล           
ปีละ 2 ครั้ง 
11. เหตุผล : เพ่ือให้หน่วยบริการในสังกัดปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการบริหารการเงินและการบัญชี การบริหาร
พัสดุ และการบริหารงานด้านอ่ืนๆ ได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และประหยัด เป็นไปตาม
นโยบาย กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ระบบวิธีการ ค าสั่ง มติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งแสดงข้อมูลทางการเงิน การ
บัญชี และพัสดุ ได้ถูกต้องและครบถ้วน 
 
12. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :   

 
13. แนวทางการประเมินผล : 
 

วิธีการประเมินผล 
 

หลักฐานประกอบการประเมิน ประเมินระดับ 
อ าเภอ ต าบล รพ.สต. 

1. มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบภายใน/ ผู้รับผิดชอบ
งานตรวจสอบภายใน 

ค าสั่งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน/   
ผู้รับผิดชอบงานตรวจสอบภายใน 

/  / 

2. มีแผนปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายในครอบคลุมทุกภารกิจทุก
หน่วยงานในสังกัด/ทุกระดับ     

แผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน     /  / 

3. มีการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายในตามแผนฯ   

หนังสือแจ้งออกตรวจสอบและรายงาน
สรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

/  / 

4. มีรายงานและสรุปผลการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตาม
แผนฯ   

รายงานและสรุปผลการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในตามแผนฯ  

/  / 

5. มีการติดตามการด าเนินการ
ตามข้อเสนอแนะ และข้อทักท้วง 
(ถ้ามี) ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบภายใน 

รายงานการด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 
และข้อทักท้วง (ถ้ามี) ของ
คณะกรรมการตรวจสอบภายใน 

/  / 

 

รายการ หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕61 ๒๕62 ๒๕63 

ร้อยละของอ าเภอที่ออกตรวจสอบภายใน
ครบถ้วนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

ร้อยละ NA NA 84.62 
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รายละเอียดตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 

1. แผนงานตามยุทธศาสตร์ที่ 4 : ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 
2. ตัวช้ีวัดที่ 23 : ความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
3. เป้าหมาย : ระดับ ๕ 
4. น้ าหนัก : 2 
5. ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นายสงัด เชื้อลิ้นฟ้า      โทร. ๐๘๓-๔๑๗-๐๘๖๐                            
6. ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวรัชนีวิภา จิตรากุล        โทร. ๐๘๑-๖๗๐-๗๔๖๒ 
                      นางสาวสิริมาพร นาศพัฒน์         โทร. ๐๘๕-๖๐๙-๑๑๐๑                           
7. 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
องค์การตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2562 (Public Sector Management 
Quality Award : PMQA) ประกอบด้วย 1) ลักษณะส าคัญขององค์การ 2) เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 7 หมวด คือ หมวด 1 การน าองค์การ หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ หมวด 3 ผู้รับบริการและ  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ หมวด 5 บุคลากร หมวด 6 การปฏิบัติการ 
และหมวด 7 ผลลัพธ์การด าเนินการ โดยด าเนินการในปี 2561- 2565 ดังนี้ 
  1. จัดท าลักษณะส าคัญขององค์การ จ านวน 13 ข้อค าถาม และทบทวนทุกปี 
  2. ด าเนินการภาคบังคับในปี 2561-2563 ปีละ 2 หมวด และปี 2564-2565  ปีละ 6 หมวด 
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด าเนนิการทั้ง 6 หมวด และหมวด 7 ผลลัพธ์การด าเนินการ 
 

พ.ศ. ภาคบังคับ 
2561 หมวด 1, หมวด 5  (Maintain) 
2562 หมวด 2, หมวด 4  (Maintain) 
2563 หมวด 3, หมวด 6 
2564 หมวด 1 - 6   
2565 หมวด 1 - 6   

   
  3. น าโอกาสในการปรับปรุง (Opportunity For Improvement : OFI) 3 ล าดับแรก ที่ได้จากการ
ประเมินองค์การด้วยตนเอง (Self-Assessment) เทียบกับเกณฑ์ในหมวดที่ด าเนินการมาจัดท าแผนพัฒนา
องค์การ หมวดละ 1 แผ่น  
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  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 าเนินการตามแผนพัฒนาองค์การ 
  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 
 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครฐั (Public Sector Management Quality Award 
: PMQA) เป็นกรอบการบริหารจัดการองค์การ ที่ส านักงาน ก.พ.ร. ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ส่วนราชการ
น าไปใช้ในการประเมินองค์การด้วยตนเองท่ีครอบคลุมภาพรวมในทุกมิติ เพ่ือยกระดับคุณภาพการบริหาร
จดัการ ให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล โดยมุ่งเน้นให้หน่วยงานราชการปรับปรุงองค์การอย่างรอบด้านและ          
อย่างต่อเนื่องครอบคลุม 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 
  7. ผลลัพธ์การด าเนินการ เป็นการประเมินผลการด าเนินการและแนวโน้มของส่วนราชการในมิติด้าน
ประสิทธิผล มิติด้านคุณภาพการให้บริการ มิติด้านประสิทธิภาพ และมิติด้านการพัฒนาองค์การ 
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กลุ่มเป้าหมาย : ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2566 ปีงบประมาณ 2567 

ระดับ 5 
(ร้อยละ 100) 

ระดับ 5 
(ร้อยละ 100) 

ระดับ 5 
(ร้อยละ 100) 

ระดบั 5 
(ร้อยละ 100) 

 
8. สูตรการค านวณ : - 
9. เกณฑ์การให้คะแนน : ประกอบด้วยกิจกรรมการด าเนินงานตามเกณฑ์ประเมินผล 5 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน  
รวม 5 คะแนน 
ข้อ ขั้นตอนการด าเนินงาน 
๑ มีการจัดท าลักษณะส าคัญขององค์การ ครบ 13 ค าถาม (1 คะแนน) 

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 มีผลการประเมินองค์การด้วยตนเอง (Self-Assessment) และก าหนดโอกาสในการปรับปรุง (OFI)     

ในหมวด 1-6 เทียบกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2562 (1 คะแนน) 
 (ครบ 6 หมวด ได้ 1 คะแนน ไม่ครบ 6 หมวด ให้เทียบลดลงตามส่วน) 

๓ มีการน าโอกาสในการปรับปรุง (OFI) มาจัดล าดับและท าแผนพัฒนาองค์การ หมวดละ 1 แผน (1 คะแนน) 
(ครบ 6 หมวด ได้ 1 คะแนน ไม่ครบ 6 หมวด ให้เทียบลดลงตามส่วน) 

๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 การก าหนดตัวชี้วัดหมวด 7 ผลลัพธ์การด าเนินการ (0.5 คะแนน) 
4.2 การบรรลุเกณฑ์ตัวชี้วัดที่ก าหนดผ่านเกณฑ์ ในรอบ 12 เดือน (0.5 คะแนน)  

ล าดับ ชื่อตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

ปี 64 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 
 1 ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ย 

ถ่วงน้ าหนักในการบรรลุเป้าหมายตัวช้ีวัด
ค ารับรองการปฏิบัตริาชการ (PA)  
ของผู้บริหาร 

ระดับ 5 1 2 3 4 5 

 2 ระดับความส าเร็จของการถ่ายทอดตัวช้ีวัด
และเป้าหมายระดบั ส่วนราชการลงสู่
ระดับบุคคล 

ระดับ 5 1 2 3 4 5 

 3 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบรกิาร  
(ต่อคุณภาพ ผลผลติ บริการ) 

ร้อยละ 85 75 80 85 95 100 

 4 ร้อยละของผลประเมิน ITA เรื่องการให้
ความ ส าคญัของผู้รับบริการและผูม้ีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

ร้อยละ 80 60 70 80 90 100 

 5 ร้อยละของหน่วยงานท่ีมีการวิเคราะห์แผน 
ตามกรอบอัตราก าลังคน 

ร้อยละ 80 60 70 80 90 100 
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ข้อ ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ล าดับ ชื่อตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

ปี 64 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 
 6 ร้อยละความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อม 

ในที่ท างาน 
ร้อยละ 80 60 70 80 90 100 

 7 ดัชนีความสุขของคนท างาน (Happinometer) ร้อยละ 60 40 50 60 70 80 
 8 ร้อยละของบคุลากรไดร้ับการพัฒนาตาม

แผนพัฒนาบุคลากร 
ร้อยละ 85 75 80 85 95 100 

 9 ระดับคณุธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงาน (ITA) 

ร้อยละ 
100 

60 70 80 90 100 

 10 ร้อยละของการด าเนินการตรวจสอบ
ภายในครอบคลุม 

ร้อยละ 
100 

60 70 80 90 100 

 11 ร้อยละของข้อร้องเรยีนไดร้ับการแก้ไข ร้อยละ 80 60 70 80 90 100 
 12 การประเมินระบบคณุธรรมจรยิธรรมและ

ธรรมาภิบาลของหน่วยงานครอบคลุม 
ร้อยละ 80 60 70 80 90 100 

 13 ร้อยละของการด าเนินงานตามแผนการ
ด าเนินงานจิตอาสา 

ร้อยละ 
100 

60 70 80 90 100 

 14 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายภาพรวมบรรลุตามวัตถุประสงค์
และส าเรจ็ตามเป้าหมายแผนปฏิบตัิการ 

ร้อยละ 90 80 85 90 95 100 

 15 ร้อยละของผูร้ับบริการเข้าถึงบริการกัญชา
ทางการแพทย์ 

ร้อยละ 20 12 14 16 18 20 

 16 ร้อยละของตัวช้ีวัดที่ผา่นการประเมิน 
ตามค ารับรองปฏิบตัิราชการระดบัอ าเภอ 

ร้อยละ 80 60 70 80 90 100 

 17 ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมการซ้อมแผน
ภาวะฉุกเฉิน 

ร้อยละ 80 60 70 80 90 100 

 18 ร้อยละของนวัตกรรมที่หน่วยงานน าไปใช้
ประโยชน ์

ร้อยละ 50 30 40 50 60 70 

 

๕ 5.1 มีการรายงานความก้าวหน้าของแผนพัฒนาองค์การ และรายงานผลลัพธ์ของตัวชี้วัด (0.8 คะแนน) 
(ส่งครบและทันเวลา ได้ไตรมาสละ 0.2 คะแนน, ส่งครบแต่ไม่ทันเวลา ได้ไตรมาสละ 0.1 คะแนน) 
   รอบ 3 เดือน   ภายในวันที่  1 มกราคม 2564 
   รอบ 6 เดือน   ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2564 
   รอบ 9 เดือน   ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2564 
   รอบ 12 เดือน ภายในวันที่ 17 กันยายน 2564  
5.2 มีการจัดท าแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) อย่างน้อย 1 เรื่อง จ านวน 5 หน้า (0.2 คะแนน) ดังนี้ 
๑) แนวทางการปฏิบัติหรือวิธีการและผลลัพธ์การด าเนินการ ๒) ผลงานที่โดดเด่น ๓) ปัจจัยแห่ง
ความส าเร็จ ๔) สิ่งที่ได้เรียนรู้และพัฒนาต่อไป  
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ตัวช้ีวัดการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
 

กลุ่มตัวชี้วัดผลลัพธ์  ล าดับ  ชื่อตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

ปี 64 

7.1 ผลลัพธ์ด้าน
ประสิทธิผลและ 
การบรรลุพันธกิจ  

1 ตัวช้ีวัดด้านผลผลิตและการบริการตามพันธกิจหลัก 
ของส่วนราชการ 

  

  ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการบรรลุ
เป้าหมายตัวชี้วัดค ารับรองการปฏิบัติราชการ (PA) ของ
ผู้บริหาร 

ระดับ 5 

2 ด้านการน ายุทธศาสตร์ไปปฎบิัติ   
  ระดับความส าเร็จของการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมาย

ระดับ ส่วนราชการลงสู่ระดับบุคคล 
ระดับ 5 

7.2  ผลลัพธ์ด้านการ
ให้ความส าคัญ
ผู้รับบริการและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

3 ตัวชี้วัดด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   
  ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบบริการ (ต่อคุณภาพ ผลผลิต 

บริการ) 
ร้อยละ 85 

4 การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   
  ร้อยละของผลประเมิน ITA เรื่องการให้ความ ส าคัญของ

ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ร้อยละ 80 

7.3  ผลลัพธ์ด้านการ
มุ่งเน้นบุคลากร  
 

5 ตัวช้ีวัดด้านขีดความสามารถและอัตราก าลังบุคลากร   
  ร้อยละของหน่วยงานที่มีการวิเคราะห์แผนตามกรอบอัตรา

ก าลังคน 
ร้อยละ 80 

6 บรรยากาศการท างาน   
  ร้อยละความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในที่ท างาน ร้อยละ 80 
7 การท าให้บุคลากรมีความผูกพัน   
  ดัชนีความสุขของคนท างาน (Happinometer) ร้อยละ 60 
8 การพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาผู้น าของส่วนราชการ   
  ร้อยละของบุคลากรได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากร ร้อยละ 85 

7.4 ผลลัพธ์ด้านการ
น าองค์การและการ
ก ากับดูแล  

9 ตัวช้ีวัดด้านการน าองค์การ   
  ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน (ITA) ร้อยละ 

100 
10 การก ากับดูแลองค์การ   
  ร้อยละของการด าเนินการตรวจสอบภายในครอบคลุม ร้อยละ 

100 
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กลุ่มตัวชี้วัดผลลัพธ์  ล าดับ  ชื่อตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ปี 64 

11 กฎหมายและกฏระเบียบข้อบังคับ   
  ร้อยละของข้อร้องเรียนได้รับการแก้ไข ร้อยละ 80 

12 การประพฤติปฎิบัติตามลักนิติธรรม ความโปร่งใส และ
จริยธรรม 

  

  การประเมินระบบคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลของ
หน่วยงานครอบคลุม 

ร้อยละ 80 

13 สังคมและชุมชน   
  ร้อยละของการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานจิตอาสา ร้อยละ 

100 
7.5 ผลลัพธ์ด้าน
งบประมาณ การเงิน 
และการเติบโต  

14 ตัวช้ีวัดด้านผลการด าเนินการด้านงบประมาณ และการเงิน   

  ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์และส าเร็จตามเป้าหมายแผนปฏิบัติการ 

ร้อยละ 90 

15 ตัวช้ีวัดด้านการเติบโต   
  ร้อยละของผู้รับบริการเข้าถึงบริการกัญชาทางการแพทย์ ร้อยละ 20 

7.6  ผลลัพธ์ด้าน
ประสิทธิผลของ
กระบวนการและ 
การจัดการห่วงโซ่
อุปทาน  
 

16 ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของกระบวนการ   
  ร้อยละของตัวชี้วัดที่ผ่านการประเมิน 

ตามค ารับรองปฏิบัติราชการระดับอ าเภอ 
 

ร้อยละ 80 

17 การเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน   
  ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมการซ้อมแผนภาวะฉุกเฉิน ร้อยละ 80 

18 การจัดการห่วงโซ่อุปทาน   
  ร้อยละของนวัตกรรมที่หน่วยงานน าไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 50 

10. เงื่อนไข (ถ้ามี) 
11. เหตุผล :  
 1. เพื่อยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของส่วนราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขให้
สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
 2. เพื่อน าเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2558 มาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์การและเป็นบรรทัดฐานการติดตามและประเมินผลของ ส่วนราชการใน
สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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12. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :   
 

 
13. แนวทางการประเมินผล :  
 

วิธีการประเมินผล หลักฐานประกอบการประเมิน 
ประเมินระดับ 

อ าเภอ ต าบล รพ.สต. 
มีเอกสารแสดง
การด าเนินการ
พัฒนาองค์การ
ตามเกณฑ์คุณภาพ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA) 
 

การด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ ดังนี้ 
- แบบฟอร์ม 1 ลักษณะส าคัญองค์การ  
- แบบฟอร์ม 2.1 การประเมินองค์การตามแนว
ทางการตอบ ADLI และประเมินจุดแข็งและจุดอ่อน 
โอกาสในการปรับปรุง  
- แบบฟอร์ม 2.2 การประเมินคะแนนคุณภาพ การ
บริหารจัดการภาครัฐตามแบบประเมินตนเอง (Self-
Assessment) หมวด 1-6 
- แบบฟอร์ม 3 การจัดท าแผนพัฒนาองค์การ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หมวด 1-6  
- แบบฟอร์ม 4 ตัวชี้วัดหมวด 7 ผลลัพธ์การ
ด าเนินการ  
- แบบฟอร์ม 5 การรายงานความก้าวหน้าของ
แผนพัฒนาองค์การ รายงานผลลัพธ์ของตัวชี้วัด และ
มีการจัดท าแผนปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)     

 
 

- - 

 

รายการ หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕61 ๒๕62 2563 

ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพ 
การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

ระดับ 5 4.98 4.94 
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รายละเอียดตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 

1. แผนงานตามยุทธศาสตร์ที่ 3 : ด้านบุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) 
2. ตัวช้ีวัดที่ 24 : ร้อยละคะแนนองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพและเป็นต้นแบบ 
3. เป้าหมาย : หน่วยงานมีผลการประเมินองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ “ก าลังพัฒนา” 
(ช่วงคะแนนร้อยละ 57.00 - 73.99) 
4. น้ าหนัก : 2 
5. ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นางสุธิดา คณะมะ  โทร. ๐๘๑-๙๕๔-๕๐๘๙ 
6. ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาววิภาดา คงทรง             โทร. ๐๘5-140-0119 
7. ค าอธิบาย : 
 องค์กรแห่งความสุข หมายถึง หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกระดับ (หน่วยงานส่วนกลาง 
เขตสุขภาพ สสจ. รพศ. รพท. รพช. สสอ. (รวม รพ.สต.) มกีารขับเคลื่อนการด าเนินการองค์กรแห่งความสุข           
สู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน 
 การสร้างสุขในองค์กร หมายถึง การด าเนินงานภายในองค์กรมุ่งเน้นการสร้างเสริมบุคลากรให้มีท้ัง
สุขภาพที่ดีและมีความสุขในการท างาน โดยอาศัยหลักการ 3 ประการ คือ 
  1) คนท างานมีความสุข (Happy People) การจัดสมดุลชีวิตในการท างานได้อย่างมืออาชีพ            
มีศีลธรรมอันดีงาม และเอ้ืออาทรต่อตนเองและผู้อื่น 
  2) ที่ท างานน่าอยู่ (Happy Workplace) ที่ท างานมีความปลอดภัย ดูแลความสุขในการท างาน         
ของบุคลากรให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการอยู่ร่วมกัน และมีการพัฒนาร่วมกัน 
  3) การท างานเป็นทีม (Happy Teamwork) 
 องค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพและเป็นต้นแบบ หมายถึง หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
จัดท าผลการขับเคลื่อนการด าเนินงานองค์กรแห่งความสุข เพ่ือเสนอคณะกรรมการ/คณะท างานพิจารณา
คัดเลือกองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพและเป็นต้นแบบ โดยใช้เกณฑ์การประเมินคุณภาพองค์กรแห่งความสุข
เกณฑ์การประเมินคุณภาพองค์กรแห่งความสุข อยู่ระหว่างด าเนินการ โดยเมื่อด าเนินการแล้วเสร็จจะแจ้งเวียน
ไปยังทุกหน่วยงาน เพ่ือใช้ประกอบการด าเนินการต่อไป มีทั้งหมด 5 หมวด จ านวน 27 ข้อ ได้แก่ 
  หมวดที่ 1 ความส าเร็จเชิงผลลัพธ์ (Success) จ านวน 2 ข้อ 
  หมวดที่ 2 การบริหาร (Administration) จ านวน 5 ข้อ 
  หมวดที่ 3 มุ่งเน้นดูแลสุขภาพกาย-ใจของบุคลากร (Body & Mind) จ านวน 9 ข้อ 
  หมวดที่ 4 บรรยากาศในการทางาน (Atmosphere) จ านวน 5 ข้อ 
  หมวดที่ 5 การลงทุนเพ่ือการสร้างสุขในองค์กร (Investment) จ านวน 6 ข้อ 
 
8. สูตรการค านวณ :  (A/2,700) x 100  
 A = คะแนนการประเมินเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานองค์กรแห่งความสุข 
 B = คะแนนรวมการประเมินเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานองค์กรแห่งความสุข 2,700 คะแนน 
 



247 
 

คู่มือประเมินผลการปฏิบัตริาชการระดับอ าเภอ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ประจ าปีงบประมาณ 2564 

9. เกณฑ์การให้คะแนน : 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

60 70 80 90 100 
 โดยส ารวจข้อมูลจากอ าเภอในการประเมินผลการด าเนินงาน ๑ ครั้ง/ปี  
 ผลการประเมินองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์กระทรวงสาธารณสุข ทั้งหมด 5 
หมวด จ านวน 27 ข้อ โดยแต่ละข้อ มีค่าคะแนนตัวเลือก ดังนี้ 
  ตัวเลือกที่ 1 มีค่าคะแนนเท่ากับ 0 คะแนน 
  ตัวเลือกที่ 2 มีค่าคะแนนเท่ากับ 25 คะแนน 
  ตัวเลือกที่ 3 มีค่าคะแนนเท่ากับ 50 คะแนน 
  ตัวเลือกที่ 4 มีค่าคะแนนเท่ากับ 75 คะแนน 
  ตัวเลือกที่ 5 มีค่าคะแนนเท่ากับ 100 คะแนน 
 เมื่อประเมินครบทุกข้อ น าผลรวมคะแนนที่ได้ หารด้วยคะแนนทั้งหมด คูณด้วย 100 เพ่ือหาค่าร้อยละ
คะแนน เทียบเกณฑ์ช่วงคะแนนร้อยละ ดังนี้ 
  ช่วงคะแนนร้อยละ 0.00 - 48.99  หมายถึง สุขภาวะของคนในองค์กรนี้ ต้องรีบปรับปรุง 
  ช่วงคะแนนร้อยละ 49.00 - 56.99  หมายถึง สุขภาวะของคนในองค์กรนี้ ต้องเพ่ิมความใส่ใจ 
  ช่วงคะแนนร้อยละ 57.00 - 73.99  หมายถึง สุขภาวะของคนในองค์กรนี้ ก าลังพัฒนา 
  ช่วงคะแนนร้อยละ 74.00 - 100.00  หมายถึง สุขภาวะของคนในองค์กรนี้ น่าปลื้มที่สุด 
10. เงื่อนไข ในปีงบประมาณ 2564 จะต้องผ่านที่ระดับ ก าลังพัฒนา (คะแนนร้อยละ 57 ขึ้นไป) 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- มีกลไกการสร้างสุข 
ในทุกระดับ 
- นโยบาย 
- คณะกรรมการ/
คณะท างาน/นักสร้างสุข 
- โครงการ/แผนงาน 
สร้างสุข 

- มีทีมสร้างสุขในองค์กร 
- ทดลองใช้แอปพลิเคชั่น
สร้างสุข 

- แลกเปลี่ยนเรียนรู้
องค์กรแห่งความสุข 
(Learn and Share)  

- มีองค์กรแห่งความสุข 
ที่มีคุณภาพและเป็น
ต้นแบบ ระดับจังหวัด 
อย่างน้อย 1 แห่ง 
- องค์กรแห่งความสุข 
ที่มีคุณภาพ รพท./สสจ. 
อย่างน้อย 2 แห่ง 
- องค์กรแห่งความสุข 
ที่มีคุณภาพ รพช./สสอ. 
ร้อยละ 15 

 
11. เหตุผล :  
 เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มีการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานองค์กรแห่งความสุข สู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน และเป็นรูปธรรม ซึ่งจะส่งผลให้บุคลากร            
เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างานให้บรรลุเป้าหมายร่วมขององค์กร “ประชาชนสุขภาพดี 
เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน”  
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12. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  

 
13. แนวทางการประเมินผล : 
 

วิธีการประเมินผล 
 

หลักฐานประกอบการประเมิน ประเมินระดับ 
อ าเภอ ต าบล รพ.

สต. 
ส ารวจข้อมูลจากอ าเภอ
ในการประเมินผลการ
ด าเนินงาน ๑ ครั้ง/ปี 
และผลการประเมิน
องค์กรแห่งความสุขที่มี
คุณภาพมาตรฐานตาม
เกณฑ์กระทรวง
สาธารณสุข 
 

1. มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรม/คณะท างาน/นักสร้าง
สุข ทีท่ าหน้าที่ขับเคลื่อนความสุขในหน่วยงาน  
2. มีการประกาศนโยบายขับเคลื่อนความสุข               
3. มีการใช้แอปพลิเคชั่นสร้างสุข และข้อมูลการ 
วิเคราะห์ความสุขของบุคลากร ทราบปัญหา ส่วน
ขาด ด้านความสุขของบุคลากร 
4. ข้อมูลแสดงความส าเร็จเชิงผลลัพธ์ มาตรฐาน
ขององค์กร(HA/PMQA/รพ.สต.ติดดาว) และผล
การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
5. ข้อมูลแสดงถึงการบริหาร ด้านผลตอบแทน 
สวัสดิการบุคลากร การให้รางวัลยกย่องบุคลากร 
ความก้าวหน้าในอาชีพ การสร้างเสริมคุณธรรม
จริยธรรมในองค์กร 
6. ข้อมูลระบบการดูแลสุขภาพกาย-ใจของ
บุคลากร การดูและครอบครัวบุคลากร ประเมิน
สุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันอันตรายจาก
การท างาน การส่งเสริมความพึงพอใจในการท างาน 
ความผูกพัน สมดุลชีวิตของบุคลากร 
7. ข้อมูลแสดงถึงการสร้างบรรยากาศท่ีดีในการ
ท างาน นโยบายสร้างสุขขององค์กร ต้นแบบสร้าง
สุข สภาพแวดล้อมการท างานที่ดี ความปลอดภัยใน
การท างาน  
 

/ 
 
/ 
/ 
 
 
/ 
 
 
/ 
 
 
 
/ 
 
 
 
 
/ 
 
 
 
 

  

รายการ หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 ๒๕62 ๒๕63 

จ านวนองค์กรแห่งความสุข ร้อยละ - 100 100 
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วิธีการประเมินผล 
 

หลักฐานประกอบการประเมิน ประเมินระดับ 
อ าเภอ ต าบล รพ.

สต. 
8. ข้อมูลแสดงถึงการลงทุนเพ่ือการสร้างสุขใน
องค์กร การก ากับนโยบาย การสื่อสารสร้างสุข การ
สนับสนุนทรัพยากรสร้างสุข การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมสร้างสุข 
9. มีโครงการ/ แผนงานสร้างสุข 
10. มีผลการด าเนินกิจกรรมตามแผนสร้างสุข 
11. มีการสรุปกิจกรรมการด าเนินงาน ถอด
บทเรียนความส าเร็จ (Success Story)  
12. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์กรแห่งความสุข 
(Learn and Share) 

/ 
 
 
 
/ 
/ 
/ 
 
/ 
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14. ภาคผนวกในตัวช้ีวัด : 
 

เกณฑ์คุณภาพมาตรฐานองค์กรแห่งความสุข 
ด้วย Happy Public Organization Index (HPI)  
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รายละเอียดตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 

1. แผนงานตามยุทธศาสตร์ที่ 4 : ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 
2. ตัวช้ีวัดที่ 25 : ความส าเร็จของการด าเนินงานการเงินการคลังสุขภาพของหน่วยบริการ 
3. เป้าหมาย :  
4. น้ าหนัก : 3 
5. ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นางโศภิตา จิตรวิกรานต์   โทร. 084-517-4358 
6. ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางรุ่งเรือง แสนโกษา   โทร. 081-369-7889 
     นางธัญณิชา โตหนองหว้า   โทร. 081-261-4714 
     นายวิโรจน์  ละครพล   โทร. 093-552-7337 
     นางสาวกาญจนา ไชยประดิษฐ์   โทร. 095-417-1565 
7. ค าอธิบาย : 
 หน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน หมายถึง หน่วยบริการสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขที่มีวิกฤติทางการเงิน ตามหลักเกณฑ์การคิดวิกฤติทางการเงิน ระดับ 7 (Risk Scoring) โดยใช้
อัตราส่วนทางการเงิน 5 รายการวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงิน อัตราส่วนทางการเงิน 5 รายการ ประกอบด้วย 
  1. อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนหรืออัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio : CR) = สินทรัพย์
หมุนเวียน หารด้วย หนี้สินหมนุเวียน 
  2. อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว (Quick Ratio : QR) = (สินทรัพย์หมุนเวียน หักด้วย สินค้าคงหลือ 
หักด้วย สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น) หารด้วย หนี้สินหมุนเวียน 
  3. อัตราส่วนเงินสด (Cash Ratio : Cash Ratio) (เงินสด บวกกับ รายการเทียบเท่าเงินสด บวกกับ  
เงินฝากประจ า) หารด้วย หนี้สินหมุนเวียน 
  4. ทุนส ารองสุทธิ (Net Working Capital : NWC) = สินทรัพย์หมุนเวียน หักด้วย หนี้สินหมุนเวียน 
  5. รายได้สูง(ต่ า)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ (Net Income : NI) = รวมรายได้ หักด้วย รวมค่าใช้จ่าย 
 อัตราส่วนทางการเงินทั้ง 5 รายการข้างต้น ถูกน ามาใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สถานการณ์ทาง
การเงินของหน่วยบริการโยก าหนดเกณฑ์ส าหรับการประเมินโดยมีค่ากลางของแต่ละหน่วยบริการมา
เปรียบเทียบกับค่ากลางของอุตสาหกรรม ดังนี้ 
  1. กลุ่มแสดงความคล่องตามสภาพสินทรัพย์ 
   1.1) CR < 1.5      1.2) QR < 1.0     1.3) Cash < 0.8 
  2. กลุ่มแสดงความมั่นคงทางการเงิน 
   2.1 แสดงฐานะทางการเงิน ทุนหมุนเวียน (NWC) < 0 
   2.2 แสดงฐานะจากผลประกอบการ (ก าไรสุทธิ) (ก าไรสุทธิรวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดหน่าย 
Net Income NI) NI < 0 
  3. กลุ่มแสดงระยะเวลาเข้าสู่ปัญหาการเงินรุนแรง 
   3.1 NWC/ANI ระยะเวลาทุนหมุนเวียนหมด < 3 เดือน* 
   3.2 NWC/ANI ระยะเวลาทุนหมุนเวียนหมด < 6 เดือน 
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 *โดยให้น้ าหนักของ NWC/ANI ระยะเวลาทุนหมุนเวียนหมด < 3 เดือน มากกว่าตัวแปรอื่น 2 เท่า ทั้งนี้
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้น าเงื่อนไขดังตาราง 4 มาใช้ในการจัดกลุ่มโรงพยาบาลที่ประสบวิกฤต
ทางการเงินเป็น 7 ระดับ ดังนี้ 
  ระดับ 0-1 ปกติ 
  ระดับ 2   คาดว่าจะดีขึ้นภายหลัง 3 เดือน 
  ระดับ 3   คาดว่าจะดีขึ้นภายใน 3 เดือน 
  ระดับ 4   คาดว่าจะประสบปัญหาภายหลัง 6 เดือน 
  ระดับ 5   คาดว่าจะประสบปัญหาภายใน 6 เดอืน 
  ระดับ 6   คาดว่าจะประสบปัญหาภายใน 3 เดือน 
  ระดับ 7   มีภาวะวิกฤตทางการเงินขั้นรุนแรง 
 การประเมินหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงินจะประเมินทุกสิ้นไตรมาส โดยก าหนดให้หน่วย
บริการที่ได้ระดับ 7 ซึ่งมีภาวะวิกฤตทางการเงินขั้นรุนแรง และระดับ 6 ที่คาดว่าจะประสบปัญหาภายใน  
3 เดือน  
       ทั้งนี้ ระบบข้อมูลบัญชีของหน่วยบริการที่ดีมีคุณภาพมีส่วนส าคัญท่ีท าให้ผลการประเมินสถานะทาง
การเงินที่มีความถูต้อง แม่นย า และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพจะช่วยแก้ไขปัญหาภาวะวิกฤตทาง
การเงินที่เกิดข้ึนได้ 
 มาตรการในการขับเคลื่อนด้านการเงินการคลัง 
  มาตรการที่ 1 : การจัดสรรเงินอย่างเพียงพอ (Sufficient Allocation) 
  มาตรการที่ 2 : พัฒนาระบบบัญชีบริหาร (Accounting Management) 
  มาตรการที่ 3 : พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเงินการคลัง ด้านเศรษฐกิจสุขภาพ และด้าน
หลักประกันสุขภาพ (Network & Capacity Building) 
  มาตรการที่ 4 : เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารด้านการเงินการคลัง (Efficient Management) 
  มาตรการที่ 5 : ติดตาม ก ากับ เครื่องมือประเมินประสิทธิภาพทางการเงิน วางระบบเฝ้าระวัง 
(Monitoring Management) 
 
8. หลักเกณฑ์การประเมิน : กรอบในการประเมินมี 2 ด้าน ได้แก่ 
 ด้านที่ 1 ด้านเฝ้าระวังด้านการเงินการคลัง (CFO) 100 คะแนน 
  ส่วนที่ 1 นโยบายของผู้บริหาร/แผนพัฒนา/นวัตกรรม ทั้งด้านการเงินการคลังและจัดเก็บรายได้   
(20 คะแนน)  
  ส่วนที่ 2 กระบวนการในการด าเนินงาน (Process Indicatior) (55 คะแนน) 
  ส่วนที่ 3 ผลงานในการด าเนินงาน (Out Come Indicator) (25 คะแนน) 
 ด้านที่ 2 ด้านศูนย์จัดเก็บรายได้ 30 คะแนน 
  การประเมนิจะใช้ข้อมูลเดือนพฤษภาคม 2564 หรือจนกระทั่งเดือนล่าสุดที่ท าการประเมิน รวมทั้ง
พิจารณาหลักฐานเชิงประจักษ์จากพ้ืนที่ และจากเว็ปไซด์ของกองเศรษฐกิจและประกันสุขภาพ กระทรวง
สาธารณสุข 
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9. สูตรการค านวณ : คะแนนเต็ม 130 คะแนน 
 โดยคะแนนที่ได้ = (คะแนนที่ได้ในส่วนที่ 1 CFO = 100 คะแนน) + (คะแนนที่ได้ในส่วนที่ 2 ศูนย์
จัดเก็บรายได้ = 30 คะแนน) 
  สูตรการค านวณ : (คะแนนที่ได้ x 100) 
             130 
10. เกณฑ์การให้คะแนน : โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ตัวช้ีวัด น้ าหนัก หน่วย
วัด 

เกณฑ์การให้คะแนน 
1 2 3 4 5 

ความส าเร็จของการด าเนินงาน
การเงินการคลังสุขภาพของ
หน่วยบริการ 

3 ร้อยละ
คะแนน 

70 75 80 85 90 

 
11. แนวทางการประเมินผล : 
 ด้านที่ 1 ด้านเฝ้าระวังด้านการเงินการคลัง (CFO) 100 คะแนน 
  ส่วนที่ 1 นโยบายของผู้บริหาร/แผนพัฒนา/นวัตกรรม ทั้งด้านการเงินการคลังและจัดเก็บรายได้ 
(60 คะแนน) 

รายละเอียดการประเมิน แหล่งข้อมูล คะแนน 
1.1 แผนการด าเนินงาน 1.1.1 แผนการด าเนินงานการเงินการคลังที่ระบุกิจกรรม 

เป้าหมายที่ชัดเจนทั้งด้านเพิ่มรายได้/ลดรายจ่าย เป็นรายกิจกรรม  
4 

1.2 รายงานการประชุม รายงานการประชุมคณะกรรมการ CFO อย่างน้อยไตรมาสละ 1 
ครั้ง (ไตรมาส 4/63 – ไตรมาส 2/64) 
เนื้อหาต้องประกอบด้วยสถานการณ์การเงิน/ประเด็นที่เป็น
ปัญหา/แนวทางการแก้ไข/รายงานผลการแก้ปัญหาที่มีการติดตาม
ในไตรมาสถัดๆไป เป็นระยะ 

3 

1.3 มีการใช้นวัตกรรมในการ
ด าเนินงาน  

มีการใช้นวัตกรรมในการด าเนินงาน (มีการระบุกิจกรรม/
เป้าหมาย/รายงานผลงานที่ชัดเจน) 

5 

1.4 การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ 

1. ร้อยละการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่วิเคราะห์
ด้วยเครื่องอัตโนมัติ (Automate) แบบราคาต่อการรายงานผล 
(Price Per Report) 
2. ร้อยละการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ไม่เกินราคา
อ้างอิงเขต 

2 
 
 

2 

1.5 การจัดซื้อจัดจ้าง
เวชภัณฑ์ยา 

1. ร้อยละมูลค่าการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาร่วมระดับเขต
และระดับจังหวัด 
2. ร้อยละการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ไม่เกิน
ราคาอ้างอิงเขตและจังหวัด 

2 
 

2 
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  ส่วนที่ 2 กระบวนการในการด าเนินงาน (Process Indicator) (55 คะแนน) 
 

รายละเอียดการประเมิน แหล่งข้อมูล คะแนน 
1. การบริหารแผน Planfin https://hfo64.cfo.in.th 10 
1.1 Planfin รายได ้อยู่ระหว่าง +5  ถึง +15%  5 
1.2 Planfin ค่าใช้จ่ายอยู่ระหว่าง +5   5 
2. การบริหารต้นทุน Unit Cost ไม่เกินค่ากลางของกลุ่ม
โรงพยาบาล 

https://hfo64.cfo.in.th 20 

2.1 Unit Cost OP  5 
2.2 Unit Cost IP  5 
2.3 LC ค่าแรงบุคลากร  2.5 
2.4 MC ค่ายา  2.5 
2.5 MC ค่าเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์  2.5 
2.6 MC ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์  2.5 
3. การบริหารจัดการบัญชีและการเงิน  https://hfo64.cfo.in.th 15  
3.1 ระยะเวลาช าระเจ้าหนี้การค้าและเวชภัณฑ์มิใช่ยา < 90 วัน 3 
3.2 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเรียกเก็บหนี้ สิทธิ UC < 60 วัน 3 
3.3 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเรียกเก็บหนี้ สิทธิ CS < 60 วัน 3 
3.4 การบริหารสินค้าคงคลัง < 90 วัน 3 
3.5 คะแนนตรวจบัญชีงบทดลองเบื้องต้น 100% 3 
4. Productivity ที่ยอมรับได้ http://cmi.healtharea.net 10 
4.1 อัตราครองเตียง≥ 80 % หรือเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 5  5 
4.2 Sum of AdjRw เกินค่ากลางกลุ่ม รพ.หรือเพ่ิมข้ึน    
ร้อยละ 5 

 5 
 

 
  ส่วนที่ 3 ผลงานในการด าเนินงาน (Out Come Indicator) (25 คะแนน) 
 

รายละเอียดการประเมิน แหล่งข้อมูล คะแนน 
3. ผลงานในการด าเนินงาน (Out Come Indicator) https://hfo64.cfo.in.th 25 
3.1 ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Operation Margin) เกินค่ากลางกลุ่ม รพ. 5 
3.2 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (Return on Asset) เกินค่ากลางกลุ่ม รพ. 5 
3.3 เงินทุนส ารองสุทธิ (NWC) เป็นบวก 5 
3.4 ผลต่างรายได้และค่าใช้จ่าย (EBITDA) เป็นบวก 5 
3.5 Cash Ratio > 0.8 5 
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 ด้านที่ 2 ด้านศูนย์จัดเก็บรายได้ 30 คะแนน 
 

รายละเอียดการประเมิน แหล่งข้อมูล คะแนน 
1. มีโครงสร้างศูนย์จัดเก็บรายได้ (Structure)  6 
1.1 มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดเก็บรายได้ค่า
รักษาพยาบาล 

 1 

1.2 มีค าสั่ง/มอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์จัดเก็บรายได้  1 
1.3 มี Flow chart ของกระบวนงานเรียกเก็บรายได้ทุกสิทธิ  1 
1.4 การประชุมวิเคราะห์รายได้ค่ารักษาพยาบาลเสนอผล
การด าเนินงานให้ผู้บริหารทราบไตรมาสละ 1 ครั้ง ๆ ละ      
1 คะแนน 

 3 

2. ระบบงานจัดเก็บในการเรียกเก็บทุกกองทุน (System)  6 
2.1 มี Flow chart ของกระบวนงานเรียกเก็บรายได้ค่า
รักษาพยาบาลทุกสิทธิ 

 2 

2.2 การบันทึกข้อมูลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในจ าแนกตาม 
รายสิทธิ 

 2 

2.3 มีการใช้ Software ในการจัดเก็บรายได้  2 
3. มีระบบบุคลากรในศูนย์จัดเก็บรายได้ (Staff & skill)     
มีจ านวน และ ทักษะความสามารถของบุคลากรเหมาะสม
ตามระดับของ รพช. รพท. 

 6 

3.1 มีรายชื่อบุคลากรใน Flow chart ของกระบวนงานเรียก
เก็บรายได้ทุกสิทธิ 

 2 

3.2  มีบุคลากรที่ผู้รับผิดชอบศูนย์จัดเก็บรายได้ ตาม
Flowchart ไม่น้อยกว่า. 5 คน ใน รพช. 10 คน ใน รพท. 

 2 

3.3 บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ศูนย์จัดเก็บรายได้ 
ได้รับการอบรมหรือพัฒนาศักยภาพ 

 2 

4. มีการบันทึกข้อมูลกิจกรรมการรักษา ครบถ้วน (Care)  4 
4.1 มีค าสั่ง/มอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการ 
บันทึกข้อมูลการรักษาพยาบาล 

 1 

4.2 ผู้ป่วยนอก มีการบันทึกข้อมูลการรักษาในผู้รับบริการ 
เฉพาะกองทุนครบถ้วน 

 1 

4.3 ผู้ป่วยใน มีการบันทึกข้อมูลการรักษาในผู้รับบริการ 
เฉพาะกองทุนครบถ้วน 

 1 

4.4 การส่งข้อมูลการรักษาในผู้รับบริการ  
เพ่ือบันทึกบัญชีก่อนวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 

 1 
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รายละเอียดการประเมิน แหล่งข้อมูล คะแนน 
5. มีการบันทึกรหัส การรักษาพยาบาล ครบถ้วน และ
ถูกต้อง (Code) 

 4 

5.1 มีค าสั่ง/มอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการ 
ให้รหัสการรักษาพยาบาล 

 1 

5.2 มีการตรวจสอบ (Audit) การบันทึกข้อมูลผู้ป่วยผู้ป่วย
ใน 

 1 

5.3 มีการบันทึกรหัส การรักษาพยาบาลภายใน 30 วัน  1 
5.4 บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่บันทึกรหัสการ 
รักษาพยาบาลได้รับการอบรมหรือพัฒนาศักยภาพ 
อย่างน้อยปีละครั้ง 

 1 

6. ระบบเบิกจ่าย (Claim) ของแต่ละกองทุน  4 
6.1 มีรายชื่อบุคลากรใน Flow chart ของการเบิกจ่าย 
(Claim) ในทุกกองทุน 

 1 

6.2 ไม่ได้รับการหัก 5 % เนื่องจากส่งเบิกจ่ายล่าช้า  1 
6.3 การจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาลสิทธิ พรบ., สิทธิ
ประกันสังคม, UC, อปท. (รพ.สต.) 

 1 

6.4 ทะเบียนคุมลูกหนี้สิทธิ พรบ.ประกันสังคม (รพ.สต.)  1 
 
  
 



๒๖๕ 
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การเขียนการปฏิบัติทีด่ี (Best Practice) 
 

************** 
 

ชื่อผลงาน............................................................................................................... .......................................... 
ชื่อเจ้าของผลงาน...........................................................................ต าแหน่ง.................................................... 
หน่วยงาน...................................................................................................................................................... ... 
อ าเภอ....................................................................จังหวัด............................................................................... 
 
1. ความส าคัญและความเป็นมา 
2. วัตถุประสงค์ 
3. หลักการและแนวคิด 
4. กระบวนการหรือขั้นตอนการด าเนินงาน (วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ) 
5. ผลการด าเนินงาน  ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่ได้รับ 
6. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
7. บทเรียนที่ได้รับและการพัฒนาต่อไป 
8. ภาคผนวก ได้แก่ ภาพประกอบ และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง (ถ้าม)ี 
 
หมายเหตุ ความยาวของเนื้อหา จ านวน 5 - 15 หน้า เอ 4 
 

********************** 

 

 

 

 

 

 

 

 


