
 

 
 

  
 

 
 

แผนยุทธศาสตร 
การพัฒนางานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ี

                    ปงบประมาณ  2561 

 
        สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ี



ก 
 

              คํานํา 

               กระทรวงสาธารณสุข ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (ดานสาธารณสุข)       
ตามนโยบายรัฐบาลท่ีจะนําประเทศไทยกาวสู Thailand 4.0 เพ่ือรองรับอนาคตท่ีมีความเปนสังคมเมือง  
สังคมผูสูงอายุ รวมท้ังการเขาสูการคาและการลงทุน ความกาวหนาทางเทคโนโลยีและลดความเหลื่อมล้ํา 
การเขาถึงบริการสุขภาพ ภายใตแผน 4 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 การปฏิรูประบบสุขภาพ ระยะท่ี 2 การสราง 
ความเขมแข็ง ระยะท่ี 3 ดําเนินการใหเกิดความยั่งยืน ระยะท่ี 4 การเปนผูนําดานการแพทยและสาธารณสุข  
โดยมีเปาหมายคือ ประชาชนสุขภาพดี เจาหนาท่ีมีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน ภายใตการพัฒนา 
ความเปนเลิศ 4 ดาน คือ  
                1. การสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (PP&P Excellence )  
                2. การบริการเปนเลิศ   (Service Excellence)  
                3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนดานสุขภาพ  ( People Excellence )   
                4. การบริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล  (Governance Excellence ) 
  
                สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  ไดกําหนดทิศทาง ในการทํางานในปงบประมาณ 2561 -
2564  โดยมีเข็มมุงพัฒนาหนวยงาน ดานบริหาร และบริการใหมีคุณภาพตามวิสัยทัศน “เปนองคกรหลัก 
ดานสุขภาพ ท่ีรวมพลังสังคม เพ่ือประชาชนสุขภาพดี” โดยดําเนินงานภายใต  4 ยุทธศาสตร ประกอบดวย  
ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาระบบบริการสุขภาพใหมีคุณภาพและมาตรฐาน  ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  ยุทธศาสตรท่ี 3 สงเสริมและพัฒนาภาคีเครือขายใหมีสวนรวมในการจัดการระบบสุขภาพ   
และยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลดานสาธารณสุข   เพ่ือเปาหมายท่ีสําคัญ คือประชาชน 
ชาวอุบลราชธานี มีสุขภาพดี โดยจัดกระบวนการ กลไกการบูรณาการ  การทํางานรวมกัน  ในยุทธศาสตรแตละดาน 
ตั้งแตกระบวนการวางแผน การจัดทํารายละเอียด มาตรการ เปาหมาย แผนงานโครงการ งบประมาณ   
โดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง  
    สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  จัดทําเอกสารแผนยุทธศาสตรการพัฒนางานสาธารณสุข
ของจังหวัดอุบลราชธานี ประจําปงบประมาณ 2561 ข้ึน เพ่ือใหทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของ ใชเปนกรอบแนวทาง
ในการดําเนินงานและจัดเก็บขอมูลตามตัวชี้วัด  สามารถจัดเก็บขอมูลท่ีเปนมาตรฐานเดียวกัน ถูกตอง 
ตามขอบเขต คํานิยามท่ีกําหนด  ขอขอบคุณ คณะผูบริหาร และกลุมงานทุกกลุมงานท่ีไดใหความรวมมือ 
ในการจัดทําเอกสารฉบับนี้เพ่ือใชประโยชนรวมกันตอไป 
 
                                              สํานักงานสาธารณสขุจังหวัดอุบลราชธานี 

                    ธันวาคม  2560 

 

 

 

 

 

 

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ปงบประมาณ  2561 

 



ข 
 

                                                          สารบัญ 

                                                     ( หนา)                                                                                                                 
คํานํา ก 
สารบัญ ข 
แผนยุทธศาสตรการพัฒนางานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ีป 2561 - 2564 1 
ตัวชี้วัดการพัฒนาสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ป 2561 – 2564 4 

การประเมินผลการพัฒนางานสาธารณสุข ประจําป 2561 16 

สรุปตัวชี้วัด Ranking ปงบประมาณ 2561 18 

คําอธิบายนิยามตัวชี้วัด 29 

G1  ประชาชนมีสุขภาวะ 30 

      ตัวชี้วัด  I1.1 (R1) รอยละอัตราปวยโรคไขเลือดออกลดลงจากคามัธยฐาน 5 ปยอนหลัง 30 

      ตัวชี้วัด  I1.2 (KPIกระทรวง) เด็กไทยมีระดับสติปญญาเฉลี่ยไมต่ํากวา 100 31 

    ตัวชี้วัด  I1.3 (KPIกระทรวง R2 ) อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ป 35 

      ตัวชี้วัด  I1.4 (PA3 KPIกระทรวง R3) อัตราความสําเร็จการรักษาผูปวยวัณโรครายใหม 
                 และกลับเปนซํ้า 

36 

      ตัวชี้วัด  I1.5 (KPIกระทรวง  R4.1) อัตราผูปวยเบาหวานรายใหมจากกลุมเสี่ยงเบาหวาน   40 

      ตัวชี้วัด  I1.5 (KPI กระทรวง R4.2) อัตราผูปวยความดันโลหิตสูงรายใหมจากกลุมเสี่ยงและสงสัย 
                ปวยความดันโลหิตสูงประเมินดวยการวัดความดันโลหิตท่ีบาน 

42 

      ตัวชี้วัด  I2.1 (KPI กระทรวง) อัตราสวนการตายมารดาไทยตอแสนการเกิดมีชีพ 44 

       ตัวชี้วัด  I2.2 (KPI กระทรวง R5) อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน อําเภอท่ีดําเนินงาน     
                ปองกันและลดการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน (D-RTI) ไดตามเกณฑ 

45 

      ตัวชี้วัด  I2.3 (KPI กระทรวง) อัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง   50 

      ตัวชี้วัด  I2.4 (KPI กระทรวง  R6)  อัตราการฆาตัวตายสําเร็จ 52 

      ตัวชี้วัด  I2.5 (KPI  กระทรวง) อัตราตายจากโรคมะเร็งตับ 54 

      ตัวชี้วัด  I2.6 อัตราปวยตายดวยโรคไขเลือดออก 55 
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G2 ประชาชนพ่ึงตนเองดานสุขภาพได 57 

     ตัวชี้วัด  I3 รอยละของประชาชนกลุมเปาหมายมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีถูกตอง เพ่ิมข้ึน รอยละ 5 57 

     ตัวชี้วัด  I4 (KPI กระทรวง R7) รอยละของครอบครัวท่ีมีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเอง 
                    ไดตามเกณฑท่ีกําหนด 

59 

   ตัวชี้วัด I5 (R8.1) รอยละของหมูบาน/ชุมชน จัดการสุขภาพ ผานเกณฑมาตรฐาน 66 

   ตัวชี้วัด I6 (R8.2) รอยละของตําบลเปาหมายสามารถจัดการสุขภาพไดตามมาตรฐาน 71 

   ตัวชี้วัด I7 (KPI กระทรวง  R9)  รอยละของตําบลท่ีมีระบบสงเสริมสุขภาพดูแลผูสูงอายุระยะยาว  
                (Long Term Care) ในชุมชนผานเกณฑ 

77 

 

G3 หนวยงานสาธารณสุขไดรับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน 83 

    ตัวชี้วัด I8 (KPI กระทรวง R10) รอยละหนวยบริหารท่ีผานมาตรฐานตามเกณฑ PMQA 83 

    ตัวชี้วัด I9 (PA11.1 KPI กระทรวง  R11) รอยละของหนวยบริการท่ีผานการรับรองคุณภาพ  
                 โรงพยาบาล (HA) 
                      -โรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลท่ัวไป (รอยละ 100) 
                      -โรงพยาบาลชุมชน (รอยละ 85) 

89 

    ตัวชีว้ัด I10 (R12)  รอยละของสถานบริการสุขภาพในจังหวัดท่ีระบบบริการพยาบาล ผานเกณฑ 
                   การประเมินคุณภาพ 

93 

    ตัวชีว้ัด I11 (R13)  หองปฎิบัติการดานการแพทยและสาธารณสุข (งานเทคนิคการแพทย)   
                   โรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลท่ัวไป/โรงพยาบาลชุมชน ไดรับการรับรองคุณภาพ 
                   มาตรฐาน (LA) 

96 

    ตัวชีว้ัด I12 (R14) หองปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย (งานรังสีวินิจฉัย) ของโรงพยาบาลศูนย/ 
                   โรงพยาบาลท่ัวไป/โรงพยาบาลชนุ ไดรับการรังรองคุณภาพมาตรฐาน (งาน X-ray) 

98 

    ตัวชีว้ัด I13 (R15) หองปฏิบัติการชันสูตรของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ผานเกณฑคุณภาพ 
                   และมาตรฐานการบริการ (Lab ใน รพ.สต.) 

100 

    ตัวชี้วัด I14 (PA11.2 KPI กระทรวง  R16) รอยละของ รพ.สต.ในแตละอําเภอท่ีผานเกณฑ 
                   ระดับการพัฒนาคุณภาพ  (รพ.สต. 5 ดาว 5 ดี) 

102 

 

G4 ประชาชนมีความพึงพอใจ 106 

    ตัวชีว้ัด  I15  รอยละของสถานบริการสาธารณสุขผานเกณฑการประเมินความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ (เกณฑความพึงพอใจ รอยละ 80) 

106 
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G5 ระบบสงเสริมสุขภาพ ปองกันและควบคุมโรค และการจัดการส่ิงแวดลอม มีประสิทธิภาพ 109 

    ตัวชี้วัด I16 (KPI กระทรวง R17) รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป มีพัฒนาการสมวัย 109 

    ตัวชี้วัด I17 (KPI กระทรวง) รอยละของเด็กอายุ 0 -5 ป สูงดีสมสวน และสวนสูงเฉลี่ยท่ีอายุ 5 ป 113 

    ตัวชี้วัด I18 (KPI กระทรวง) รอยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมสวน 116 

    ตัวชีว้ัด I19 (R18.1) รอยละประชาชนอาย ุ35 ปข้ึนไป ไดรับการตรวจคัดกรองเบาหวาน 121 

    ตัวชี้วัด I19 (R18.2) รอยละประชาชนอาย ุ35 ปข้ึนไป ไดรับการตรวจคัดกรองความดันโลหิตสูง 122 

    ตัวชีว้ัด I20 (KPI กระทรวง  R19) รอยละของผูปวยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงท่ีข้ึนทะเบียนไดรับ   
                    การประเมินโอกาสเสี่ยงตอโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) 

123 

    ตัวชีว้ัด I21 ผูปวยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงท่ีไดรับการประเมินโอกาสเสี่ยงตอโรคหัวใจ 
                    และหลอดเลือด (CVD Risk) ท่ีมีผลการประเมิน ≥30% ข้ึนไป ไดรับการปรับเปลี่ยน 
                    พฤติกรรมแบบเขมขน   

126 

     ตัวชี้วัด I22 (R20) อัตราผูปวยเบาหวานไดรับการตรวจจอประสาทตาประจําป 128 

     ตัวชี้วัด I23 (R21) อัตราผูปวยเบาหวานไดรับการตรวจเทา 129 

     ตัวชี้วัด I24 (R22) รอยละของผูปวยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง ไดรับการคัดกรอง CKD 130 

     ตัวชี้วัด I25 (R23) รอยละความครอบคลุมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี 30-60 ป   132 

     ตัวชี้วัด I26 รอยละความครอบคลุมการตรวจคัดกรองมะเร็งเตานมในสตรี 30-70 ป   133 

     ตัวชี้วัด I27 รอยละของประชาชนกลุมเสี่ยงไดรับการคัดกรองมะเร็งตับและทอน้ําดี 
                    ดวยวิธีอัลตราซาวด   

134 

     ตัวชี้วัด I28 (KPI กระทรวง) รอยละเด็กกลุมอายุ 0-12 ปฟนดีไมมีผุ (cavity free) 136 

     ตัวชี้วัด I29 รอยละหนวยบริการปฐมภูมิจัดบริการสุขภาพชองปาก 138 

     ตัวชี้วัด I30 รอยละประชาชนเขาถึงบริการทันตกรรม (คน) 139 

     ตัวชี้วัด I31 รอยละของโรงพยาบาลศูนย/ โรงพยาบาลท่ัวไปมีการจัดบริการเวชกรรมสิ่งแวดลอม 
                    และอาชีวอนามัย 

141 

     ตัวชี้วัด I32 รอยละของสถานบริการสาธารณสุขมีการจัดบริการอาชีวอนามัยไดมาตรฐาน 
                   ระดับพ้ืนฐาน 
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     ตัวชี้วัด I33 รอยละของหมูบานไดรับการเฝาระวังคุณภาพน้ําบริโภคในชุมชน 143 
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G6 ระบบการรักษาพยาบาล ฟนฟูสภาพและการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
มีประสิทธิภาพ 

145 

     ตัวชี้วัด I34 (KPI กระทรวง) รอยละการสงตอผูปวยนอกเขตสุขภาพ 4 สาขาหลัก  
                    ลดลงจากปท่ีผานมา 
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     ตัวชี้วัด I35 รอยละการสงตอผูปวย 5 สาขาหลัก จากโรงพยาบาลแมขายในจังหวัดมาท่ี  
                    รพศ.สรรพสิทธิประสงค ลดลงจากปท่ีผานมา 

147 

      ตัวชี้วัด I36 (KPI กระทรวง R24.1) รอยละของผูปวยโรคเบาหวานท่ีควบคุมได 148 

      ตัวชี้วัด I36 (KPI กระทรวง R24.2) รอยละของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงท่ีควบคุมได 150 

      ตัวชี้วัด I37 (KPI กระทรวง,  R25)  รอยละของผูปวย CKD ท่ีมีอัตราการลดลงของ eGFR<4    
                     ml/min/1.73m2/yr 

151 

      ตัวชี้วัด I38 (KPI กระทรวง) ลดระยะเวลารอคอย ผาตัด เคมีบําบัด รังสีรักษา ของมะเร็ง  
                     5 อันดับแรก  

153 

      ตัวชี้วัด I39 รอยละของผูปวยโรคกลามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (STEMI) ไดรับยาละลาย 
                     ลิ่มเลือดและ/หรือการขยายหลอดเลือดหัวใจ (PPCI – Primary Percutaneous     
                     Cardiac Intervention) 

158 

      ตัวชี้วัด I40 (KPI กระทรวง  R26) รอยละผูปวยตาบอดจากตอกระจก (Blinding Cataract)  
                     ไดรับการผาตัดภายใน 30 วัน 

160 

      ตัวชี้วัด I41 (KPI กระทรวง  R27)  รอยละของผูปวยโรคซึมเศราเขาถึงบริการสุขภาพจิต 163 

      ตัวชี้วัด I42 (KPI กระทรวง) รอยละของผูปวยยาเสพยติดท่ีหยุดเสพตอเนื่อง 3 เดือน หลังจําหนาย 
                     จากการบําบัดรักษา (3 month remission rate) 

165 

      ตัวชี้วัด I43 (KPI กระทรวง  R28) รอยละของผูปวยนอกไดรับบรกิารการแพทยแผนไทย 
                     และการแพทยทางเลือกท่ีไดมาตรฐาน 

167 

      ตัวชี้วัด I44 (PA2) รอยละของอําเภอมีศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน  
                     (EOC : Emergency Operation Center) 

169 

      ตัวชี้วัด I45 รอยละของโรงพยาบาล F2 ข้ึนไป ท่ีมีระบบ ECS คุณภาพ 172 

      ตัวชี้วัด I46  รอยละของโรงพยาบาลทุกระดับ ท่ีมี EMS คุณภาพ 175 

      ตัวชี้วัด I47  รอยละของ โรงพยาบาลระดับ F2 ข้ึนไปมี ER คุณภาพ 177 
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G7 ระบบคุมครองผูบริโภคมีประสิทธิภาพ 180 

     ตัวชี้วัด  I48 (KPI กระทรวง) รอยละของผลิตภัณฑอาหารสดและอาหารแปรรูปมีความปลอดภัย 180 

     ตัวชี้วัด  I49 (KPI กระทรวง) รอยละของผลิตภัณฑสุขภาพท่ีไดรับการตรวจสอบไดมาตรฐาน    
                    ตามเกณฑท่ีกําหนด 

182 

     ตัวชี้วัด  I50 (KPI กระทรวง) รอยละของสถานพยาบาลเอกชนและสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
                     ผานเกณฑมาตรฐานตามท่ีกฎหมายกําหนด 

184 

     ตัวชี้วัด  I51 (PA7  KPI กระทรวง  R29) รอยละของโรงพยาบาลและ รพ.สต.ท่ีใชยาอยางสมเหตุผล   
                     ตามเกณฑท่ีกําหนด 

186 

     ตัวชี้วัด  I51 (PA7  KPI กระทรวง  R30) รอยละของโรงพยาบาลมีระบบจัดการดื้อยาตานจุลชีพ   
                     อยางบูรณาการ (AMR)       

187 

 

G8 ภาคีเครือขายสุขภาพมีความเขมแข็ง 196 

    ตัวชีว้ัด I52  รอยละของภาคีเครือขายมีการดําเนินงานเสริมสรางความรอบรูดานสุขภาพและพัฒนา   
                    พฤติกรรมสุขภาพของประชาชนกลุมเปาหมาย 

196 

    ตัวชีว้ัด I53  (PA1 KPI กระทรวง R31) รอยละของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ     
                    (พชอ.) ท่ีมีคุณภาพ 
                    1) มีการดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.)    
                        ทุกอําเภอ (รอยละ100) 
                    2) มีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) ท่ีมีคุณภาพรอยละ 50 

198 

    ตัวชี้วัด I54 (R32)  รอยละของสมัชชาสุขภาพจังหวัด/อําเภอ มีการดําเนินการตามเกณฑ  201 

    ตัวชีว้ัด I55 (R33)  รอยละของเทศบาลไดรับการรับรองมาตรฐานระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอม   
                   (EHA) 

205 

 

G9 การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 207 

     ตัวชี้วัด I56 (R34) รอยละของอําเภอท่ีมีการบริหารจัดการดานแผน  (ระดับ 5) 207 

     ตัวชี้วัด I57 (R35)  รอยละของหนวยงานมีการเบิกจายงบประมาณเปนไปตามเกณฑ 
                   1. การเบิกจายงบ Non UC สนง.สาธารณสุขอําเภอ (อําเภอละ 300,000 บาท) 
                   2. การเบิกจายงบคาเสื่อม 

208 

     ตัวชี้วัด I58 (PA5 KPI กระทรวง R36) รอยละของหนวยบริการท่ีประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน    
                    ระดับ 7 

210 

     ตัวชี้วัด I59 (R37)  รอยละของโรงพยาบาลท่ีผานเกณฑ FAI 214 

     ตัวชี้วัด I60 รอยละของ รพ.ท่ีสงขอมูล Claim ผูปวยในทันตามกําหนดเวลา 218 

     ตัวชี้วัด I61 รอยละของ รพ.ท่ีมีคาดัชนีผูปวยใน (CMI) ผานเกณฑตามระดับหนวยบริการ 219 
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     ตัวชี้วัด I62 (KPI กระทรวง) รอยละของการจัดซ้ือรวมของยา เวชภัณฑท่ีไมใชยา วัสดุวิทยาศาสตร  
                    และวัสดุทันตกรรม 

221 

     ตัวชี้วัด I63 (KPI กระทรวง  R38) รอยละของ สสอ./รพช. ผานเกณฑการประเมินคุณธรรมและ  
                    ความโปรงใสในการคําเนินงาน (ITA) และองคกรคุณธรรม 

223 

 

G10 ระบบควบคุมภายใน การบริหารความเส่ียง และการบังคับใชกฎหมายมีประสิทธิภาพ 227 

     ตัวชี้วัด I64 (KPI กระทรวง  R39) รอยละของหนวยงานภายในกระทรวงสาธารณสุขผานเกณฑ 
                    การประเมินระบบการควบคุมภายใน 

227 

     ตัวชี้วัด I65 จังหวัดมีการบังคับใชกฎหมาย ครบองคประกอบท่ีกําหนด 232 

 

G11 มีบุคคลากรสาธารณสุขเพียงพอ มีสมรรถนะและมีความสุข 238 

      ตัวชี้วัด I66 จังหวัดมีการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพผานเกณฑท่ีกําหนด 238 

      ตัวชี้วัด I67 (KPI กระทรวง) รอยละของอําเภอท่ีมีบุคลากรสาธารณสุขเพียงพอ   240 

      ตัวชี้วัด I68 รอยละของบุคลากรสาธารณสุขผานการประเมินสมรรถนะตามเกณฑท่ีกําหนด  242 

      ตัวชี้วัด I69 รอยละของบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาตามเกณฑท่ีกําหนด  245 

      ตัวชี้วัด I70 (KPI กระทรวง  R40) รอยละของหนวยงานท่ีมีการนําดัชนีความสุขของคนทํางาน  
                     (Happinometer) ไปใช 

250 

      ตัวชี้วัด I71 รอยละของหนวยงานท่ีมีการนําดัชนีความสุขของคนทํางาน  
                    (Happy Work place Index) ไปใช 

252 

 

G12 มีการพัฒนางานวิจัยและการจัดการความรูดานสุขภาพในองคกร 254 

      ตัวชี้วัด I72 (KPI กระทรวง R41) หนวยงานมีผลงานวิจัย/R2R ดานสุขภาพท่ีใหหนวยงานตางๆ 
                    นําไปใชประโยชน 

254 

      ตัวชี้วัด I73 จังหวัดมีการจัดการความรู (เรื่อง) 258 
 

G13 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีคุณภาพ 262 

      ตัวชี้วัด I74 (KPI กระทรวง  R42.1) รอยละของหนวยบริการท่ีผานเกณฑคุณภาพขอมูล 
                     บริการสุขภาพ 

262 

      ตัวชี้วัด I75 (KPI กระทรวง  R42.2) รอยละของหนวยบริการท่ีผานเกณฑคุณภาพขอมูล 
                     สาเหตุการตาย 

265 
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G14 มีส่ิงแวดลอมท่ีดีและเอ้ือตอการใหบริการสุขภาพ 268 

      ตัวชี้วัด I76 (KPI กระทรวง) จังหวัดมีการจัดการปจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดลอมอยางบูรณาการ  
                     มีประสิทธิภาพ และยั่งยืน 

268 

      ตัวชี้วัด I77 (PA6 KPI กระทรวง  R43) รอยละของโรงพยาบาลผานเกณฑ Green & Clean  
                     ตามท่ีกําหนด 

269 

      ตัวชี้วัด I78 รอยละของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลผานเกณฑ GREEN&CLEAN     
                     ระดับพ้ืนฐาน 

273 

 

G15 มีระบบงานสาธารณสุขระหวางประเทศ 275 

      ตัวชี้วัด I79 รอยละของอําเภอมีระบบสงตอผูปวยระหวางประเทศ 275 

      ตัวชี้วัด I80 (R44) ระดับความสําเร็จในการพัฒนาศูนยขอมูลขาวสารระหวางประเทศ  277 

      ตัวชี้วัด I81 ระดับจังหวัดและอําเภอคูขนานมีระบบการทํางานสาธารณสุขระหวางประเทศ 
                     ครบถวนสมบูรณ 

280 

      ตัวชี้วัด I82 รอยละของอําเภอชายแดนมีเครือขายเฝาระวังโรค พาหะนําโรค ผลิตภัณฑ 
                     และบริการสุขภาพชาวตางชาติ ตามเกณฑท่ีกําหนด 

282 

 

คําอธิบายตัวช้ีวัด Ranking  เพ่ิมเติม ป 2561  (R45 – R68) 285 

      ตัวชี้วัด R 45 รอยละทารกแรกเกิดน้ําหนักนอยกวา 2,500 กรัม 286 

      ตัวชี้วัด R 46 อัตราการฝากครรภครั้งแรกกอน 12 สัปดาห 287 

      ตัวชี้วัด R 47 อัตราการฝากครรภครบตามเกณฑคุณภาพ 289 

      ตัวชี้วัด R 48 อัตราการเยี่ยมบานหลังคลอด 290 

      ตัวชี้วัด R 49 รอยละการตั้งครรภซํ้าในหญิงอายุต่ํากวา 20 ป 292 
      ตัวชี้วัด R 50 รอยละเด็กพัฒนาการลาชาไดรับการกระตุนพัฒนาการจนมีพัฒนาการสมวัย 294 

      ตัวชี้วัด R 51 (KPI กระทรวง) อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ําของเด็กอายุต่ํากวา 15 ป 295 

      ตัวชี้วัด R 52 รอยละของผูปวยโรคเบาหวานไดรับการตรวจน้ําตาลเฉลี่ยสะสม (HbA1c) 299 
      ตัวชี้วัด R 53 รอยละของหมูบาน/ชุมชน/วัด/โรงเรยีน มีคา HI CI อยูในเกณฑท่ีกําหนด 300 

      ตัวชี้วัด R 54 รอยละของหมูบาน/ชุมชน ท่ีสามารถควบคุมโรคไขเลือดออกได 
                       ไมเกิน 2 รุน (28 วัน) 

302 

      ตัวชี้วัด R 55 อัตราการคนพบผูปวยวัณโรครายใหม 304 

      ตัวชี้วัด R 56 อัตราการขาดยาวัณโรค 305 

      ตัวชี้วัด R 57 รอยละผูติดเชื้อเอชไอวีไดรับยาตานไวรัส 307 

      ตัวชี้วัด R 58 คุณภาพของรายงานเฝาระวังโรคทางระบาดวิทยา (รง.506) 308 
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      ตัวชี้วัด R 59 ความครอบคลุมการไดรับวัคซีนโปลิโอ (OPV3) และวัคซีนหัด คางทูม     
                       หัดเยอรมัน (MMR1)ในเด็กอายุครบ 1 ป 

310 

      ตัวชี้วัด R 60 รอยละ ของประชาชนอาย ุ15 ป ข้ึนไป ไดรับการคัดกรอง 2Q  
                       ตามระบบเฝาระวังโรคซึมเศรา 

312 

      ตัวชี้วัด R 61 รอยละของการคัดกรอง Blinding Cataractในกลุมเปาหมาย 313 

      ตัวชี้วัด R 62 หนวยงานและสถานประกอบการมีการพัฒนาสวมสะอาดผานเกณฑสะอาด   
                       พอเพียง ปลอดภัย HAS 

314 

      ตัวชี้วัด R 63 รอยละของ  อสม. กลุมเปาหมายท่ีไดรับการพัฒนาศักยภาพเปน อสม.4.0  
                       ตามเกณฑท่ีกําหนด  
      1. รอยละของ อสม.กลุมเปาหมายมีความรูเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องตน (รอยละ70) 
      2. รอยละของ อสม.กลุมเปาหมายมีความรูเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องตนและมีทักษะการชวย 
         ฟนคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน (รอยละ 35)   

315 

       ตัวชี้วัด R 64 รอยละความสําเร็จการดําเนินงาน NCD Clinic Plus 320 

       ตัวชี้วัด R 65 ระดับความสําเร็จการดําเนินงานทันตสาธารณสุข 323 

       ตวัชี้วัด R 66 รอยละสถานท่ีราชการและสถานท่ีสาธารณะปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
                        ตามกฏหมาย 

326 

       ตวัชี้วัด R 67 โรงพยาบาลดําเนินการกิจกรรมตามนโยบายโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย 328 

       ตัวชี้วัด R 68 อัตราการเสียชีวิตของผูเจ็บปวยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาล                    
                        ระดับ F2 ข้ึนไป (ท้ังท่ี ER และ Admit) 

331 
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          แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี   ปี พ.ศ. 2561- 2564 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
             “เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพ ที่รวมพลังสังคม เพ่ือประชาชนสุขภาพดี” 

พันธกิจ (Mission) 

1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
3. ส่งเสริมและพัฒนาภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการจัดการระบบสุขภาพ 
4. พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านสาธารณสุข 

 
เป้าประสงค์หลัก (Goal) 

1. ระบบบริการสุขภาพมีคุณภาพและมาตรฐาน 
2. ระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
3. ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม และมีความเข้มแข็งในการจัดการระบบสุขภาพ 
4. ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลด้านสาธารณสุขมีประสิทธิภาพ บุคลากรมีสมรรถนะและมีความสุข 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic issue) 

1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
3. ส่งเสริมและพัฒนาภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการจัดการระบบสุขภาพ 
4. พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านสาธารณสุข 
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                          แผนยุทธศาสตร์การพัฒนางานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2561  
 

ค่านิยมองค์กร (Core Value) 
MOPH 

1. M: Mastery   การเป็นนายตนเอง 
“ในการด าเนินชีวิตของเรา เราต้องข่มใจไม่กระท าสิ่งใดๆ ที่เรารู้สึกด้วยใจจริงว่าชั่วว่าเสื่อม  

เราต้องฝืนต้องต้านความคิดและความประพฤติทุกอย่างที่รู้สึกว่าขัดกับธรรมะ เราต้องกล้าและบากบั่นที่จะ
กระท าสิ่งที่เราทราบว่าเป็นความดี เป็นความถูกต้อง และเป็นธรรม ถ้าเราร่วมกันท าเช่นนี้ ให้ได้จริงๆ ให้ผล
ของความดีบังเกิดมากข้ึนๆ ก็จะช่วยค้ าจุนส่วนรวมไว้มิให้เสื่อมลงไป และจะช่วยให้ฟ้ืนคืนดีขึ้นได้ 
เป็นล าดับ” 

(พระราชด ารัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภมูิพลอดลุยเดชฯ ในพิธีเปิดการประชุมยุวพุทธิกสมาคม 
ทั่วประเทศ ครั้งท่ี 12 ท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  วันท่ี 12 ธันวาคม 2513) 
 

2. O: Originality    การเร่งสร้างสิ่งใหม่ 
 “...การพยายามศึกษาวิทยาการและเทคโนโลยี อันก้าวหน้าทุกสาขาจากท่ัวโลก แล้วเลือกสรร 

ส่วนที่ส าคัญเป็นประโยชน์   น ามาปรับปรุงใช้ให้พอดีพอเหมาะกับสภาพและฐานะของประเทศเรา  
เพ่ือช่วยให้ประเทศของเราสามารถน าเทคโนโลยีอันทันสมัยมาใช้พัฒนางานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ไม่สิ้นเปลือง...” 

(พระราชด ารัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภมูิพลอดลุยเดชฯ ความตอนหนึ่ง ในพระบรมราโชวาท 

ในโอกาสเสด็จพระราชด าเนินเปิดงานพระจอมเกล้าลาดกระบังนิทรรศน2์6  ณ  สถาบันเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้า วิทยาเขตเจ้าคณุทหาร ลาดกระบัง   วันท่ี 16  มิถุนายน 2526) 
 

3. P: People centered approach  ใส่ใจประชาชน 
 “ฉันต้องการให้หมอช่วยไปดูแลบ าบัดทุกข์ให้แก่นักเรียนและประชาชนที่อยู่ในท้องถิ่น 

กันดารห่างไกลหมอ และจะออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดตามความจ าเป็นโดยให้จัดหน่วยเคลื่อนที่ไป 
โดยรถยนต์และตระเวนไปตามถนนหนทาง ตามหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลชนบท” 

(พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดชฯ  ทรงตรสัแก่ ทันตแพทย์สี สิรสิิงห์  
ทันตแพทย์ประจ าพระองค์) 
 

4. H: Humility  ถ่อมตนอ่อนน้อม 
“.......ในวงสังคมนั้นเล่า ท่านจะต้องรักษามารยาทอันดีงามส าหรับสุภาพชน รู้จักสัมมาคารวะ  

ไม่แข็งกระด้าง มีความอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอ พร้อมจะเสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพ่ือส่วนรวม........”  
 (พระบรมราโชวาท พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ  ในพิธีพระราชทานปริญญาบตัร 
ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั วันที่ 25 มิถุนายน  2526) 
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วัฒนธรรมองค์กร 

 รับผิดชอบ 
 ตรงต่อเวลา 
 พัฒนาเป็นนิจ 
 จิตบริการ 
 ท างานเป็นทีม 

 

แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
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                          แผนยุทธศาสตร์การพัฒนางานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2561  
 

       ตัวชี้วัดการพัฒนาสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2561 – 2564 

รหัส ตัวชี้วัด กลุ่มงาน
ผู้รับผิดชอบ 

ค่าเป้าหมาย (พ.ศ.) 
2561 2562 2563 2564 

G1  ประชาชนมีสขุภาวะ 
I 1 อัตราป่วยและสภาวะที่เป็นปัญหา 

I 1.1 
 

ร้อยละ อัตราป่วยด้วยโรค
ไข้เลือดออกลดลงจากค่า 
มัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง (R1) 

ควบคุมโรค ลดลง 
ร้อยละ20 

ลดลง 
ร้อยละ20 

ลดลง 
ร้อยละ20 

ลดลง 
ร้อยละ20 

I 1.2 เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉลี่ย
ไม่ต่ ากว่า 100 
 

การแพทย์
สุขภาพจิต 

เด็กกลุม่
เสี่ยงได้รับ
การ
ติดตาม
กระตุ้น
พัฒนาการ
และดูแล
ต่อเนื่อง
ด้วย
เครื่องมือ
มาตรฐาน 
60% 

เด็กกลุม่
เสี่ยงได้รับ
การติดตาม
กระตุ้น
พัฒนาการ
และดูแล
ต่อเนื่อง
ด้วย
เครื่องมือ
มาตรฐาน 
70% 

เด็กกลุม่
เสี่ยงได้รับ
การติดตาม
กระตุ้น
พัฒนาการ
และดูแล
ต่อเนื่องด้วย
เครื่องมือ
มาตรฐาน 
80% 

100 

I 1.3 
 

อัตราการคลอดมีชีพในหญิง
อายุ 15-19 ป ี
(KPI กระทรวง  R2) 

ส่งเสริมสุขภาพ ไม่เกิน 30 
ต่อประชากร

หญิงอายุ  
15-19 ปี 
พันคน 

ไม่เกิน 28 ต่อ
ประชากรหญิง
อายุ 15-19 ปี 

พันคน 

ไม่เกิน 28 ต่อ
ประชากรหญิง
อายุ 15-19 ปี 

พันคน 

ไม่เกิน 26 ต่อ
ประชากรหญิงอายุ  
15-19 ปีพันคน 

I 1.4 
 

อัตราความส าเร็จการรักษา
ผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับ
เป็นซ้ า 
(PA3  KPI กระทรวง  R3) 

ควบคุมโรค ร้อยละ 87 ร้อยละ 88 ร้อยละ 89 ร้อยละ 90 

I 1.5 
 

อัตราผู้ป่วยความดัน 
โลหิตสูงและ/หรือเบาหวานราย
ใหม่ จากกลุ่มเสี่ยงและสงสัย
ป่วย 
(KPI กระทรวง   R4) 

NCD  

1.อัตราป่วยDMรายใหม ่
กลุ่มเสี่ยง 

ไม่เกิน 
2.4% 

ไม่เกิน 2.4% ไม่เกิน 2.4% ไม่เกิน 2.4% 

2.อัตรา ปชก.กลุ่มเสี่ยง,สงสัย
ได้รับการวัดความดันท่ีบ้าน 

มากกว่า
หรือเท่ากับ 

10% 

มากกว่าหรือ
เท่ากับ 10% 

มากกว่าหรือ
เท่ากับ 10% 

มากกว่าหรือ
เท่ากับ 10% 
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รหัส ตัวชี้วัด กลุ่มงาน
ผู้รับผิดชอบ 

ค่าเป้าหมาย (พ.ศ.) 
2561 2562 2563 2564 

I 2 อัตราตาย 
I 2.1 อัตราส่วนการตายมารดาไทย 

ต่อแสนการเกิดมีชีพ  
     (KPI กระทรวง) 

ส่งเสริมสุขภาพ ไม่เกิน20ต่อ
แสนการเกิด

มีชีพ 

ไม่เกิน17ต่อ
แสนการเกิด

มีชีพ 

ไม่เกิน17ต่อ
แสนการเกิด 

มีชีพ 

ไม่เกิน15ต่อแสน
การเกิดมีชีพ 

I 2.2 อัตราการเสียชีวิตจากการ
บาดเจ็บทางถนน อ าเภอที่
ด าเนินงานป้องกันและลดการ
เสียชีวิตจากอุบตัิเหตุทางถนน
(D-RTI) ได้ตามเกณฑ ์
(KPI กระทรวง   R5) 

EMS ไม่เกิน 16 
ต่อ

ประชากร
แสนคน 

ไม่เกิน 14 
ต่อ

ประชากร
แสนคน 

ไม่เกิน 13  
ต่อประชากร 

แสนคน 

ไม่เกิน 12  
ต่อประชากร 

แสนคน 

I 2.3 อัตราตายของผู้ป่วย 
โรคหลอดเลือดสมอง 
(KPI กระทรวง) 

NCD < ร้อยละ7 < ร้อยละ7 < ร้อยละ7 < ร้อยละ7 

I 2.4 
 

อัตราการฆ่าตัวตายส าเรจ็  
ต่อแสนประชากร 
(KPI กระทรวง   R6) 

การแพทย์
สุขภาพจิต 

≤ 6.3 ต่อ
ประชากร
แสนคน 

≤ 6.3 ต่อ
ประชากร
แสนคน 

≤ 6 ต่อ
ประชากรแสน

คน 

≤ 6 ต่อ
ประชากรแสน

คน 

I 2.5 อัตราตายจากโรคมะเร็งตับ  
ต่อแสนประชากร 
(KPIกระทรวง) 

NCD อัตราตายลด
ไม่เกิน 23.50 

ต่อแสน 
ปชก. 

อัตราตายลด
ไม่เกิน 23 
ต่อแสน 
ปชก. 

อัตราตายลด 
ไม่เกิน 23  

ต่อแสน ปชก. 

อัตราตายลด 
ไม่เกิน 22.7  
ต่อแสน ปชก. 

I 2.6 อัตราป่วยตายด้วยโรค
ไข้เลือดออก 
 

ควบคุมโรค น้อยกว่า 
0.11 

น้อยกว่า 
0.11 

น้อยกว่า 
0.1 

น้อยกว่า 
0.1 

G2  ประชาชนพึ่งตนเองด้านสุขภาพได้ 
I 3 ร้อยละของประชาชน

กลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรม
สุขภาพท่ีถูกต้อง  
(ปี 2559 ร้อยละ 20.10)  

สนับสนุนบริการ
สุขภาพ 

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 5 
(25.10) 

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 5 
(30.10) 

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 5 
(35.10) 

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 5 
(40.10) 

I 4 
 

ร้อยละของครอบครัวที่มี
ศักยภาพในการดูแล 
ตนเองได้ (อสค.) 
(KPI กระทรวง   R7) 
 

สาธารณสุข 
มูลฐานฯ 
 

ร้อยละ 55 ร้อยละ  60 ร้อยละ  65 ร้อยละ 70 
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รหัส ตัวชี้วัด กลุ่มงาน
ผู้รับผิดชอบ 

ค่าเป้าหมาย (พ.ศ.) 
2561 2562 2563 2564 

I 5 ร้อยละของหมู่บา้น/ชุมชน ผ่าน
เกณฑ์หมู่บ้าน/ชุมชนจดัการ
สุขภาพ ระดับดีขึ้นไป  (R 8.1) 

สสม. ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 

I 6 ร้อยละต าบลจัดการสุขภาพ
เป้าหมายสามารถจัดการสุขภาพ
ได้ตามมาตรฐาน  (R 8.2) 

สสม.  ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 

I 7 ร้อยละต าบลทีม่ีระบบการ
ส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอายุระยะ
ยาว (LTC)ในชุมชนผ่านเกณฑ์
คุณภาพ(KPI กระทรวง  R9) 

ส่งเสริมสุขภาพ ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 ร้อยละ 95 

G3 หน่วยงานสาธารณสุขได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน 
I 8 ร้อยละหน่วยบริหารที่ผา่น

มาตรฐานตามเกณฑ์ PMQA 
(KPI กระทรวง  R10) 

พัฒนาคุณภาพ
และรูปแบบฯ 

 ร้อยละ 20 
(ระดับ5) 

ร้อยละ 40 
(ระดับ5) 

ร้อยละ 60 
(ระดับ5) 

ร้อยละ 80 
(ระดับ5) 

I 9 
 

ร้อยละของหน่วยบริการทีผ่่าน
การรับรองคณุภาพโรงพยาบาล 
(HA)    
(PA11.1KPI กระทรวง  R11) 

พัฒนาคุณภาพ
และรูปแบบฯ 

 

-รพศ /รพท ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

-รพช. ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 

I 10 
 

ร้อยละของสถานบริการสุขภาพ
ในจังหวัดที่มีระบบบริการ
พยาบาลผ่านเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพ   (R12) 

พัฒนาคุณภาพ
และรูปแบบฯ 

ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 

I 11 
 

ห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์
และสาธารณสุข     
 (งานเทคนิคการแพทย์)
โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาล
ทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชนได้รับ
การรับรองคณุภาพมาตรฐาน 
(LA)   (R13) 

พัฒนาคุณภาพ
และรูปแบบฯ 

 ร้อยละ 100  ร้อยละ100  ร้อยละ100  ร้อยละ 100 

I 12 ห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์
และสาธารณสุข (งานรังสี
วินิจฉัย) ของ โรงพยาบาลศูนย์ 
/โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาล
ชุมชน ได้รับการรับรองคณุภาพ
มาตรฐาน (งาน x-ray)  (R14) 
หมายเหตุ  (ผ่านเกณฑ์บุคลากร
เพียงพอตามกรอบ) 

พัฒนาคุณภาพ
และรูปแบบฯ 

 ร้อยละ 100  ร้อยละ100  ร้อยละ100  ร้อยละ 100 
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รหัส ตัวช้ีวัด กลุ่มงาน
ผู้รับผิดชอบ 

ค่าเป้าหมาย (พ.ศ.) 
2561 2562 2563 2564 

I 13 
 
 

ห้องปฏิบัติการชันสตูรของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลผ่านเกณฑ์คณุภาพและ
มาตรฐานการบริการ  
(LAB ใน รพ.สต)   (R15) 

พัฒนาคุณภาพ
และรูปแบบฯ 

 ร้อยละ25 ร้อยละ50 ร้อยละ75 ร้อยละ100 

I 14 
 

ร้อยละของ รพ.สต.ใน 
แต่ละอ าเภอท่ีผ่านเกณฑร์ะดับ
การพัฒนาคุณภาพ 
(รพ.สต. 5 ดาว 5 ดี) 
(PA11.2  KPI กระทรวง R16) 
(ผลงานสะสมตั้งแต่ปี 2560) 

พัฒนาคุณภาพ
และรูปแบบฯ 

ร้อยละ25 ร้อยละ50 ร้อยละ75 ร้อยละ100 

G4 ประชาชนมีความพึงพอใจ 
I 15 ร้อยละของสถานบริการ

สาธารณสุขผ่านเกณฑ ์
 การประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 
(เกณฑ์ความพึงพอใจ  
ร้อยละ 80) 

พัฒนาคุณภาพ
และรูปแบบฯ 

ร้อยละ90 ร้อยละ95 ร้อยละ100 ร้อยละ100 

G5 : ระบบส่งเสริมสขุภาพ ป้องกันและควบคุมโรค และการจัดการสิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภาพ 
I 16 

 
ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี  
มีพัฒนาการสมวัย 
(KPI กระทรวง    R17) 

ส่งเสริมสุขภาพ ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ80 

ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ80 

ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ85 

ไม่น้อยกวา่ 
ร้อยละ85 

I 17 
 

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดี
สมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ย  
ที่อายุ 5 ป(ีKPI กระทรวง) 

ส่งเสริมสุขภาพ ร้อยละ54 ร้อยละ57 ร้อยละ60 ร้อยละ63 

I 18 ร้อยละของเด็กวัยเรยีน  
สูงดีสมส่วน (KPI กระทรวง) 

ส่งเสริมสุขภาพ ร้อยละ68 ร้อยละ70 ร้อยละ72 ร้อยละ74 

I 19 
 

ร้อยละประชาชนอายุตั้งแต่ 35 
ปีขึ้นไปไดร้ับการ 
คัดกรองเบาหวาน/ 
ความดันโลหิตสูง  (R18) 

NCD  

1.ร้อยละประชาชนอายุตั้งแต ่
35 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรอง
เบาหวาน 

ร้อยละ90 ร้อยละ92 ร้อยละ93 ร้อยละ95 

2.ร้อยละประชาชนอายุตั้งแต ่
35ปีขึ้นไปได้รับการคดักรอง
ความดันโลหิตสูง 

ร้อยละ90 ร้อยละ92 ร้อยละ93 ร้อยละ95 
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รหัส ตัวชี้วัด กลุ่มงาน
ผู้รับผิดชอบ 

ค่าเป้าหมาย (พ.ศ.) 
2561 2562 2563 2564 

I 20 
 

ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน 
ความดันโลหิตสูงที่ข้ึนทะเบียน
ได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อ
โรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD 
Risk) (KPI กระทรวง   R19) 

NCD ≥ 82.5% ≥ 85% ≥ 87.5% ≥ 90% 

I 21 
 

ผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหติ
สูงที่ได้รับการประเมินโอกาส
เสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอด
เลือด (CVD Risk) ที่มีผลการ
ประเมิน > 30% ข้ึนไป ได้รับ
การปรับเปลี่ยน 
พฤติกรรมแบบเข้มข้น 

NCD ≥ 80% ≥ 90% 100% 100% 

I 22 
 

ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานได้รับการ
ตรวจภาวะแทรกซ้อนทางตา
(R20) 

NCD ร้อยละ60 ร้อยละ70 ร้อยละ75 ร้อยละ80 

I 23 
 

ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานได้รับการ
ตรวจภาวะแทรกซ้อน 
ทางเท้า    (R21) 

NCD ร้อยละ60 ร้อยละ70 ร้อยละ75 ร้อยละ80 

I 24 
 

ร้อยละผู้ป่วยเบาหวาน/ความดัน
โลหิตสูง ไดร้ับการตรวจ
ภาวะแทรกซ้อนทางไต   (R22) 

NCD ร้อยละ90 ร้อยละ90 ร้อยละ90 ร้อยละ90 

I 25 
 

ร้อยละสะสมความครอบคลุม
การตรวจคัดกรองมะเร็งปาก
มดลูกในสตรี 30-60 ปี ภายใน  
5  ปี ( 2558-2562)  (R23) 

NCD ร้อยละ80 ร้อยละ85   

I 26 ร้อยละความครอบคลุมการ
ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม 
ในสตรี 30-70 ปี   

NCD ร้อยละ80 ร้อยละ90 ร้อยละ90 ร้อยละ90 

I 27 
 

ร้อยละของประชาชนกลุ่มเสี่ยง
ได้รับการคัดกรองมะเร็งท่อน้ าดี   

NCD ร้อยละ80 ร้อยละ90 ร้อยละ90 ร้อยละ90 

I 28 
 

เด็กกุลม่อายุ 0-12 ปี ฟันดีไม่มีผุ 
(cavity free) 
(KPI กระทรวง) 
 

ทันตสาธารณสุข ร้อยละ54 ร้อยละ56 ร้อยละ58 ร้อยละ60 
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รหัส ตัวชี้วัด กลุ่มงาน
ผู้รับผิดชอบ 

ค่าเป้าหมาย (พ.ศ.) 
2561 2562 2563 2564 

I 29 หน่วยบริการปฐมภูมจิัดบริการ
สุขภาพช่องปาก 

ทันตสาธารณสุข ร้อยละ52 ร้อยละ54 ร้อยละ56 ร้อยละ58 

I 30 ร้อยละประชาชนเข้าถึงบริการ
ทันตกรรม (คน) 

ทันตสาธารณสุข ร้อยละ45 ร้อยละ50 ร้อยละ50 ร้อยละ50 

I 31 ร้อยละของโรงพยาบาลศูนย์ 
โรงพยาบาลทั่วไปมีการ
จัดบริการอาชีวเวชกรรม 

อนามัย
สิ่งแวดล้อมฯ 

ร้อยละ100 ร้อยละ100 ร้อยละ100 ร้อยละ100 

I 32 
 

ร้อยละของสถานบริการ
สาธารณสุขมีการจดับริการ 
อาชีวอนามัยได้มาตรฐาน
ระดับพื้นฐาน 

อนามัย
สิ่งแวดล้อมฯ 

ร้อยละ15 ร้อยละ20 ร้อยละ25 ร้อยละ30 

I 33 
 

ร้อยละของหมู่บา้นไดร้ับการเฝ้า
ระวังคุณภาพน้ าบรโิภค 
ในชุมชน  
 

อนามัย
สิ่งแวดล้อมฯ 

ร้อยละ90 ร้อยละ100 ร้อยละ100 ร้อยละ100 

G6 : ระบบการรักษาพยาบาล ฟ้ืนฟูสภาพและการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกมีประสิทธิภาพ 
รหัส ตัวชี้วัด กลุ่มงาน

ผู้รับผิดชอบ 
ค่าเป้าหมาย (พ.ศ.) 

2561 2562 2563 2564 
I 34 ร้อยละการส่งต่อนอกเขต

สุขภาพ 4 สาขาหลักลดลง  
จากปีท่ีผ่านมา (KPI กระทรวง) 

พัฒนา
คุณภาพและ
รูปแบบฯ 

ลดลง 
ร้อยละ10 

ลดลง 
ร้อยละ10 

ลดลง 
ร้อยละ10 

ลดลง 
ร้อยละ10 

I 35 ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วย 5 สาขา
หลัก จากโรงพยาบาลแม่ข่ายใน
จังหวัด มาที่ รพศ.สรรพสิทธิ
ประสงค์  ลดลงจากปีท่ีผ่านมา  

พัฒนา
คุณภาพและ
รูปแบบฯ 

ลดลง 
ร้อยละ10 

ลดลง 
ร้อยละ10 

ลดลง 
ร้อยละ10 

ลดลง 
ร้อยละ10 

I 36 
 

ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวาน
และโรคความดันโลหิตสูงที่
ควบคุมได ้
(KPI กระทรวง   R24) 

NCD  

1.ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวาน
ที่ควบคุมได ้

มากกว่าหรือ
เท่ากับ40% 

มากกว่า
หรือเท่ากับ

40% 

มากกว่าหรือ
เท่ากับ40% 

มากกว่าหรือ
เท่ากับ40% 

2.ร้อยละของผู้ป่วยความดัน
โลหิตสูงที่ควบคุมได ้

มากกว่าหรือ
เท่ากับ50% 

มากกว่า
หรือเท่ากับ

50% 

มากกว่าหรือ
เท่ากับ50% 

มากกว่าหรือ
เท่ากับ50% 
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รหัส ตัวชี้วัด กลุ่มงาน
ผู้รับผิดชอบ 

ค่าเป้าหมาย (พ.ศ.) 
2561 2562 2563 2564 

I 37 
 

ร้อยละของผู้ป่วย CKD  
ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 
l/min/1.73m2/yr 
(KPI กระทรวง  R25) 

NCD ≥66% ≥67% ≥68% ≥69% 

I 38 ลดระยะเวลารอคอย ผ่าตัด เคมี
บ าบัด รังสรีักษา ของมะเร็ง 5 
อันดับแรก (KPI กระทรวง) 

พัฒนา
คุณภาพและ
รูปแบบบริการ 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 82 ร้อยละ 82 ร้อยละ 85 

I 39 ร้อยละผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจ
ขาดเลือดเฉียบพลันชนิดSTEMI
ได้รับยาละลายลิ่มเลือดและ/
หรือการขยายหลอดเลือดหัวใจ 

พัฒนา
คุณภาพและ
รูปแบบบริการ 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 

I 40 ร้อยละผู้ป่วยตาบอด 
จากต้อกระจก (Blinding 
Cataract) ไดร้ับการผ่าตดั 
ภายใน 30 วัน  
( KPI กระทรวง  R26) 

การแพทย์
สุขภาพจิต 

 

-รพศ/รพท. ร้อยละ 85    

-รพช. ร้อยละ 50    

I 41 ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
เข้าถึงบริการสุขภาพจิต 
(KPI กระทรวง    R27) 
 

การแพทย์
สุขภาพจิต 

ร้อยละ 58 ร้อยละ 60 ร้อยละ 65 ร้อยละ 70 

I 42 ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพย์ตดิ 
ที่หยุดเสพต่อเนื่อง  3  เดือน   
หลังจ าหน่ายจากการ
บ าบัดรักษา (3month 
remission rate) 
      (KPI กระทรวง) 

การแพทย์
สุขภาพจิต 

ร้อยละ 93 ร้อยละ 94 ร้อยละ 95 ร้อยละ 96 

I 43 ร้อยละของผู้ป่วยนอกไดร้ับ
บริการการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือกที่ได้
มาตรฐาน  
(KPI กระทรวง   R28)  

การแพทย์
แผนไทย 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 

I 44 ร้อยละของอ าเภอมีศูนย์
ปฏิบัติการฉุกเฉิน(Emergency 
Operation Center : EOC) 
(PA2 ) 

EMS ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 
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รหัส ตัวชี้วดั กลุ่มงาน
ผู้รับผิดชอบ 

ค่าเป้าหมาย (พ.ศ.) 
2561 2562 2563 2564 

I 45 ร้อยละของโรงพยาบาล F2  
ขึ้นไปมีระบบ ECS คุณภาพ 

EMS ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 

I 46 ร้อยละของโรงพยาบาล 
ทุกระดับ ที่มี EMSคุณภาพ  

EMS ร้อยละ 50 ร้อยละ 75 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 

I 47 ร้อยละของโรงพยาบาล  
F2ขึ้นไปมี ERคุณภาพ  

EMS ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 

G7 : ระบบคุ้มครองผู้บริโภคมีประสิทธิภาพ 
I 48 ร้อยละของผลิตภัณฑอ์าหารสด

และอาหารแปรรูปมีความ
ปลอดภัย  (KPI กระทรวง) 

คุ้มครอง
ผู้บริโภคฯ 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 

I 49 ร้อยละของผลิตภัณฑส์ุขภาพที่
ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐาน
ตามเกณฑท์ี่ก าหนด  
     (KPI กระทรวง) 

คุ้มครอง
ผู้บริโภคฯ 

ร้อยละ 96 ร้อยละ 97 ร้อยละ 98 ร้อยละ 99 

I 50 ร้อยละของสถานพยาบาลเอกชน
และสถานประกอบการเพือ่
สุขภาพผา่นเกณฑ์มาตรฐาน
ตามทีก่ฎหมายก าหนด  
     (KPI กระทรวง) 

คุ้มครอง
ผู้บริโภคฯ 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

I 51 
 

1. ร้อยละของโรงพยาบาล 
และ รพ.สต.ที่ใช้ยาอย่าง 
สมเหตุผลตามเกณฑ์ทีก่ าหนด  
(PA7 KPI กระทรวง   R29) 

คุ้มครอง
ผู้บริโภคฯ 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

2. ร้อยละของโรงพยาบาล 
มีระบบจัดการดื้อยาต้านจุลชพี
อย่างบูรณาการ(AMR)  (R30) 

ร้อยละ 60    

G8 : ภาคเีครอืขา่ยสขุภาพมคีวามเข้มแข็ง 
I 52 ร้อยละของภาคีเครือข่ายมกีาร

ด าเนินงานเสริมสร้างความรอบรู้ 
ด้านสุขภาพและพฒันาพฤตกิรรม
สุขภาพของประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย 

สนับสนุน
บริการสุขภาพ 

ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 

I 53 
 

ร้อยละของคณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชวีิตระดับอ าเภอ (พชอ.)
ที่มีคุณภาพ  
(PA1  KPI กระทรวง   R31) 

พัฒนาคุณภาพ
และรูปแบบฯ 

ผ่านเกณฑ์
คุณภาพ 

ร้อยละ 50 

ผ่านเกณฑ์
คุณภาพ 

ร้อยละ 70 

ผ่านเกณฑ์
คุณภาพ 

ร้อยละ 80 

ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
ร้อยละ 100 

I 54 
 

ร้อยละของสมัชชาสขุภาพ
อ าเภอ/จังหวัดมกีารด าเนินงาน
ผ่านเกณฑ ์  (R32) 

สาธารณสขุ 
มูลฐานฯ 
 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 
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รหัส ตัวชี้วัด กลุ่มงาน
ผู้รับผิดชอบ 

ค่าเป้าหมาย (พ.ศ.) 
2561 2562 2563 2564 

I 55 
 

ร้อยละของเทศบาลได้รับการ
รับรองมาตรฐานระบบบริการ
อนามัยสิ่งแวดล้อม EHA (R33) 

อนามัย 
สิ่งแวดล้อมฯ 

ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 

G9 : การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ (แผน/งบประมาณ) 
I 56 

 
ร้อยละของอ าเภอที่มีการบริหาร
จัดการดา้นแผน ระดับ 5 (R34) 

ยุทธศาสตร ์ ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

I 57 
 

ร้อยละของหน่วยงานม ี
การเบิกจ่าย งบประมาณ 
เป็นไปตามเกณฑ์   (R35) 

ยุทธศาสตร ์  

1.การเบิกจ่ายงบ Non UC สสอ. ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
2.การเบิกจ่ายงบค่าเสื่อม ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

I 58 ร้อยละของหน่วยบริการที่
ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน 
ระดับ 7    
(PA5  KPIกระทรวง   R36) 

ประกัน
สุขภาพ 

ไม่มีวิกฤติ
ระดับ7 

ไม่มีวิกฤติ
ระดับ7 

ไม่มีวิกฤติ
ระดับ7 

ไม่มีวิกฤติ
ระดับ7 

I 59 
 

ร้อยละของโรงพยาบาลทีผ่่าน
เกณฑF์AI    (R37) 

บริหาร ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

I 60 ร้อยละของ รพ.ท่ีส่งข้อมลู 
Claim ผู้ป่วยในทันตาม
ก าหนดเวลา  

ประกัน
สุขภาพ 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

I 61 ร้อยละของ รพ.ท่ีมีค่า CMI ผ่าน
เกณฑต์ามระดับหน่วยบริการ 
(ระดับ A,S,M1,M2,F1-3)  

ประกัน
สุขภาพ 

ผ่านค่า CMI 
ตามเกณฑ์ท่ี

ก าหนด 

ผ่านค่า CMI 
ตามเกณฑ์ท่ี

ก าหนด 

ผ่านค่า CMI 
ตามเกณฑ์ท่ี

ก าหนด 

ผ่านค่า CMI 
ตามเกณฑ์ท่ี

ก าหนด 

I 62 ร้อยละของการจัดซื้อร่วมของยา 
เวชภัณฑ์ทีไ่ม่ใช่ยา วัสดุ
วิทยาศาสตร์ และวสัด ุ
ทันตกรรม    (KPI กระทรวง) 

คุ้มครอง
ผู้บริโภคฯ 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 25 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 

I 63 ร้อยละของสสอ./รพช.ผ่าน
เกณฑ์การประเมินคณุธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
(ITA) และองค์กรคุณธรรม 
(KPIกระทรวง    R38) 
 

ศูนย์ 
ธรรมาภิบาล 

ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 
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รหัส ตัวชี้วัด กลุ่มงาน
ผู้รับผิดชอบ 

ค่าเป้าหมาย (พ.ศ.) 
2561 2562 2563 2564 

G10 : ระบบควบคุมภายใน  การบริหารความเสี่ยง  และการบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพ 
I 64 

 
ร้อยละของหน่วยงานภายใน
กระทรวงสาธารณสุขผา่นเกณฑ์
การประเมินระบบการควบคุม
ภายใน (KPI กระทรวง  R39) 

บริหาร
(ตรวจสอบ
ภายใน) 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

I 65 จังหวัดมีการบังคับใช้กฎหมาย
ครบองค์ประกอบท่ีก าหนด 

นิติการ 1 1 1 1 

G11 : มีบุคลากรสาธารณสุขเพียงพอ มีสมรรถนะและมีความสขุ 
I 66 จังหวัดมีการวางแผนก าลังคน

ด้านสุขภาพผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 
พัฒน/์บริหาร ส าเร็จ 

ระดับ5 
ส าเร็จ 
ระดับ5 

ส าเร็จ 
ระดับ5 

ส าเร็จ 
ระดับ5 

I 67 ร้อยละของอ าเภอที่มีบุคลากร
สาธารณสุขเพียงพอ  
       (KPI กระทรวง) 

พัฒน์/บริหาร ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 

I 68 ร้อยละของบุคลากรสาธารณสุข
ผ่านการประเมินสมรรถนะ 
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

พัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 

I 69 ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้รับการ
พัฒนาตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
(KPI กระทรวง) 

พัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 

I 70 ร้อยละของหน่วยงานที่มีการน า
ดัชนีความสุขของคนท างาน 
(Happinometer) ไปใช้ 
 (KPIกระทรวง  R40) 

พัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 

I 71 ร้อยละของหน่วยงานท่ีมีการน า
ดัชนีองค์กรที่มีความสุข 
(Happy work place index) 
ไปใช้   

พัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 

G12: มีการพัฒนางานวิจัย และการจัดการความรู้ด้านสุขภาพในองค์กร 
I 72 หน่วยงานมีผลงานวิจัย R2R 

ด้านสุขภาพท่ีให้หน่วยงานต่างๆ
น าไปใช้ประโยชน์ 
(KPIกระทรวง  R41) 

สนับสนุนบริการ
สุขภาพ 

อ าเภอละ 
 1 เร่ือง 

อ าเภอละ 
 1 เร่ือง 

อ าเภอละ 
 1 เร่ือง 

อ าเภอละ 
 1 เร่ือง 

I 73 จังหวัดมีการจดัการความรู้ 
(เรื่อง) 

สนับสนุนบริการ
สุขภาพ 

อย่างน้อย 
2 เร่ือง 

อย่างน้อย 
3เร่ือง 

อย่างน้อย 
4เร่ือง 

อย่างน้อย 
5เร่ือง 
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รหัส ตัวชี้วดั กลุ่มงาน
ผู้รับผิดชอบ 

ค่าเป้าหมาย (พ.ศ.) 
2561 2562 2563 2564 

G13 : ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีคณุภาพ 
I 74 ร้อยละของหน่วยบริการ  

ที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพขอ้มูลบริการ
สุขภาพ 
(KPI กระทรวง  R 42.1) 

ศูนย์เทคโนโลยี ≥ 50% ≥50% ≥ 50% ≥ 50% 

I 75 ร้อยละของหน่วยบริการ  
ที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพขอ้มูลสาเหตุ
การตาย 
(KPI กระทรวง  R 42.2) 

ศูนย์เทคโนโลยี ≥ 25% ≥ 25% ≥ 25% ≥ 25% 

G14 : มีสิ่งแวดล้อมท่ีดแีละเอือ้ตอ่การให้บริการสุขภาพ 
I 76 จังหวัดมีการจัดการปัจจัยเสี่ยง

จากสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ 
มีประสิทธิภาพและย่ังยืน  
(KPI กระทรวง) 

อนามัย 
สิ่งแวดลอ้มฯ 

ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีมาก ระดับดีมาก 

I 77 
 

ร้อยละของโรงพยาบาล 
ผ่านเกณฑ์ GREEN and CLEAN 
ตามเกณฑท์ี่ก าหนด 
(PA6   KPI กระทรวง  R43) 

อนามัย 
สิ่งแวดลอ้มฯ 

ระดับดีมาก 
ร้อยละ 20 

   

I 78 
 

ร้อยละของรพ.สต.  
ผ่านเกณฑ์  GREEN and 
CLEAN  ระดับดีมาก 

อนามัย 
สิ่งแวดลอ้มฯ 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 30 ร้อยละ 40 ร้อยละ 50 

G 15 : มีระบบงานสาธารณสุขระหว่างประเทศ (AEC) 
I 79 ร้อยละของอ าเภอมีระบบส่งต่อ

ผู้ป่วยระหว่างประเทศ  
ศูนย์ 
ความร่วมมือ
ระหว่าง
ประเทศ 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

I 80 ระดับความส าเร็จในการพัฒนา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารระหว่าง
ประเทศ   (R 44) 

ศูนย์ 
ความร่วมมือ
ระหว่าง
ประเทศ 

ร้อยละ 80 
ระดับ 5 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

I 81 ระดับจังหวัดและอ าเภอคู่ขนานมี
ระบบการท างานสาธารณสุข
ระหว่างประเทศครบถ้วนสมบูรณ์ 

ศูนย์ 
ความร่วมมือ

ระหว่าง
ประเทศ 

มี 
การ

ด าเนินงาน 

มี 
การด าเนินงาน 

มี 
การด าเนินงาน 

มี 
การด าเนินงาน 

I 82 ร้อยละของอ าเภอชายแดนมี
เครือข่ายเฝา้ระวังโรค พาหะน า
โรค ผลิตภัณฑ์และบริการสขุภาพ 
ชาวต่างชาติ ตามเกณฑท์ี่ก าหนด 

ศูนย์ 
ความร่วมมือ

ระหว่าง
ประเทศ 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
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            สรุปตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานีปี 2561 – 2564 
                                   ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
ล าดับ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
G1 ประชาชนมีสุขภาวะ 2 
G2 ประชาชนพึ่งตนเองด้านสุขภาพได้ 4 
G3 หน่วยงานสาธารณสุขได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน 7 
G4 ประชาชนมีความพึงพอใจ 1 
G5 ระบบส่งเสริมสุขภาพป้องกันและควบคุมโรคและการจัดการสิ่งแวดล้อมมี

ประสิทธิภาพ 
18 

G6 ระบบการรักษาพยาบาล ฟื้นฟูสภาพและการแพทย์แผนไทย 
และการแพทย์ทางเลือกมีประสิทธิภาพ 

14 

G7 ระบบคุ้มครองผู้บริโภคมีประสิทธิภาพ 5 
G8 ภาคีเครือข่ายสุขภาพมีความเข้มแข็ง 4 
G9 การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ  8 
G10 ระบบควบคุมภายใน  การบริหารความเสี่ยง  และการบังคับใช้กฎหมายมี

ประสิทธิภาพ 
2 

G11 มีบุคลากรสาธารณสุขเพียงพอ มีสมรรถนะและมีความสุข 6 
G12 มีการพัฒนางานวิจัย และการจัดการความรู้ด้านสุขภาพในองค์กร 2 
G13 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีคุณภาพ 2 
G14 มีสิ่งแวดล้อมที่ดีและเอ้ือต่อการให้บริการสุขภาพ 3 
G15 มีระบบงานสาธารณสุขระหว่างประเทศ 4 

รวม 82 
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การประเมินผลการพัฒนางานสาธารณสุข ประจ าปี 2561 
 

              ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ก าหนดการประเมินผลการพัฒนางานสาธารณสุข 
ประจ าปี 2561 จ านวน 2 รอบโดยคณะกรรมการประเมินผลระดับจังหวัด ดังนี้ 
             ครั้งที่ 1  ห้วงระหว่างเดือน  กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2561 
             ครั้งที่ 2  ห้วงระหว่างเดือน  กรกฎาคม – สิงหาคม 2561 
             โดยมีการประเมินผลตามเกณฑ์การประเมินดังต่อไปนี้ 
            1. ตัวชี้วัดในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนางานสาธารณสุข จ านวน 44 ตัวชี้วัด 
                และประเมินตัวชี้วัดเพ่ิมเติมจ านวน 24 ตัวชี้วดั รวมทั้งสิ้น จ านวน 68 ตัวชีว้ัด  
            2. Surprise  KPI ซ่ึงจะก าหนดตามสถานการณ์ในห้วงที่ประเมิน 
            3. พ้ืนที่ที่มีผลงานดีเด่น หรือมีนวัตกรรมต่างๆ (Out-standing ) 
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1)  คะแนนตัวชี้วัด (R : Ranking) 68 ตัวชี้วัด   น้ าหนักร้อยละ  100 
 เมื่อให้คะแนนตัวชี้วัดครบทั้งหมด 68 ตัวชี้วัด คะแนนเต็มข้อละ 5 คะแนน จะค านวณ 

 
                    คะแนนถ่วงน้ าหนักซ่ึงแต่ละตัวชี้วัดมีค่าถ่วงน้ าหนักแตกต่างกัน  5 ระดับ คือ  
            -ค่าถ่วงน้ าหนักร้อยละ 0.5 คือตัวชี้วัดที่ด าเนินการง่ายเป็นการวัดเชิงปริมาณจากงานประจ า 
ที่ด าเนินการอยู่แล้ว 
  -ค่าถ่วงน้ าหนักร้อยละ 1 คือตัวชี้วัดที่ด าเนินการง่ายจนถึงระดับปานกลาง ท าได้โดยต้องใช้ 
ความร่วมมือจากหน่วยงานอ่ืน องค์กรอ่ืนพอสมควร หรือเป็นตัวชี้วัดประกอบตัวชี้วัดที่เป็นสาระส าคัญ  
           -ค่าถ่วงน้ าหนักร้อยละ 1.5 คือตัวชี้วัดที่ด าเนินการระดับปานกลางจนถึงระดับยาก 
ท าได้โดยต้องใช้ความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น องค์กรอ่ืนมากหรือเป็นตัวชี้วัดประกอบตัวชี้วัดที่เป็น
สาระส าคัญ 
 -ค่าถ่วงน้ าหนักร้อยละ 2 คือตัวชี้วัดที่มีความยาก ต้องใช้กระบวนการประสานกับหน่วยงานอ่ืน 
และต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายหน่วยงานในการด าเนินการ 
           -ค่าถ่วงน้ าหนักร้อยละ 3 คือตัวชี้วัดที่มีความยาก และเป็นตัวชี้วัดที่รวมตัวชี้วัดย่อย จ านวนมาก 
มาเป็นผลลัพธ์การด าเนินงาน 
 
วิธีการคิดคะแนนแต่ละตัวชี้วัด 
   คะแนนที่ได้ X ค่าถ่วงน้ าหนัก =    คะแนนถ่วงน้ าหนัก 
    คะแนนเต็ม 5 
 
                              (รวมคะแนนถ่วงน้ าหนัก   รวม 100 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนน หมายเหตุ 
1. ตัวชี้วัด Ranking 100 ใช้จัดเกรดเครือข่ายระดับอ าเภอ 
2. Surprise  KPI - คะแนนเพ่ิมเติม 
3. Outstanding - คะแนนเพ่ิมเติม 

รวม 100  
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       สรุปตัวชี้วัด Ranking ปีงบประมาณ 2561 
G1 : ประชาชนมีสุขภาวะ 

No ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ค่าน้ าหนัก กลุ่มงาน วิธีการวัด แหล่งข้อมลู 
R1 ร้อยละ อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก

ลดลงจากค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง 
ลดลงร้อยละ 20 2 ควบคุมโรค วัดอัตราที่ลดลง รายงาน 506  

ทะเบียนผู้ป่วย 
R2 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ  

15-19 ป ี(KPI กระทรวง) 
ไม่เกิน 30 ต่อ ปชก.

หญิง 15-19 ปี  
พันคน 

1 ส่งเสริมสุขภาพ วัดอัตราการคลอด  43 แฟ้ม 

R 3 อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วย 
วัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ า 
(PA3  KPI กระทรวง) 

ร้อยละ 87 1 ควบคุมโรค อัตราความส าเร็จใน
การรักษา 

TB 08 
TBCM 2010 
TBCM Online 

R 4 อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงและ/หรือ
เบาหวานรายใหม่ จากกลุม่เสี่ยงและ
สงสัยป่วย  (KPI กระทรวง) 

  NCD ระดับความส าเร็จ  - HDC สสจ.อุบล 
 - ประเมิน
กิจกรรมการ
ด าเนินงาน  4.1 อัตราป่วยDM รายใหม่กลุ่มเสีย่ง ไม่เกินร้อยละ 2.4 1 NCD  

 4.2 อัตรา ปชก.กลุม่เสี่ยง,สงสยัไดร้ับ
การวัดความดันที่บ้าน 

มากกว่าหรือเท่ากับ
ร้อยละ 10 

1 NCD  

R 5 อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บ 
ทางถนน อ าเภอที่ด าเนินงานป้องกัน
และลดการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทาง
ถนน (D-RTI) ได้ตามเกณฑ ์
        (KPI กระทรวง) 

อัตราตายจาก
อุบัติเหตไุม่เกิน 16 

ต่อ แสน ปชก. 

2 EMS วัดกระบวนการ
ด าเนินงานและ
อัตราการเสียชีวิต
จากอุบัติเหตจุราจร 

 

R 6 อัตราการฆ่าตัวตายส าเรจ็ ต่อแสน 
ปชก. 
        (KPI กระทรวง) 

น้อยกว่าหรือเท่ากับ 
6.3 ต่อแสน ปชก. 

1 การแพทย์
สุขภาพจิต 

วัดจ านวน 
ผู้ฆ่าตัวตายทั้งหมด
เทียบกับ  
ประชากรกลางปี 

 

 
G2 : ประชาชนพึ่งตนเองด้านสุขภาพได้ 

No ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ค่าน้ าหนัก กลุ่มงาน  วิธีการวัด แหล่งข้อมลู 
R 7   ร้อยละของครอบครัวที่มีศักยภาพ 

ในการดูแลตนเองได้ (อสค.) 
(ประเมินระดบัความส าเรจ็) 
           (KPI กระทรวง) 

ร้อยละ 55 1 สาธารณสุข 
มูลฐานและ

ระบบสุขภาพ
ภาคประชาชน 

วัดร้อยละ 
ครอบครัวผู้ป่วย
โรคเบาหวานและ
หรือความดันโลหติ
สูงที่ป่วยเป็นโรคไต
เรื้อรังระยะ 3 และ
ครอบครัวผู้สูงอายุ
ติดบ้านตดิเตยีง 

(LTC) และ
ครอบครัวผู้ป่วยโรค

ไม่ตดิต่อ (NCD) 

www.thaiphc. 
net 
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G2 : ประชาชนพึ่งตนเองด้านสุขภาพได้ (ต่อ) 
No ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ค่าน้ าหนัก กลุ่มงาน  วิธีการวัด แหล่งข้อมลู 
R 8   8.1 ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชน 

ผ่านเกณฑ์หมู่บา้น/ชุมชนจัดการ
สุขภาพ ระดับดีขึ้นไป (ประเมิน
ระดับความส าเร็จ) 

ร้อยละ 70 1 สาธารณสุข 
มูลฐานและ

ระบบสุขภาพ
ภาคประชาชน 

ร้อยละของหมู่บา้นท่ี
ผ่านเกณฑ์ระดับ 
ดีขึ้นไป 

โปรแกรมรายงาน 
ต าบลจดัการ
สุขภาพ 
www.thaiphc. 
net 

   8.2 ร้อยละต าบลจัดการสุขภาพ
เป้าหมายสามารถจัดการสุขภาพได้ 
ตามมาตรฐาน 

ร้อยละ 75 1 ประเมินผลการ
ต าบลจดัการสุขภาพ 

 

R 9 ร้อยละของต าบลที่มรีะบบการ
ส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอายุระยะยาว 
(LTC) ในชุมชนผ่านเกณฑ์คณุภาพ 
         (KPI กระทรวง) 

ร้อยละ 60 1 ส่งเสริมสุขภาพ 
 

ประเมินโดย 
ทีมจังหวัด 

สรุปผลการ
ประเมิน 

 

G3 : หน่วยงานสาธารณสุขได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน 
No ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ค่าน้ าหนัก กลุ่มงาน  วิธีการวัด แหล่งข้อมลู 
R 10 ร้อยละหน่วยบริหารที่ผา่น

มาตรฐานตามเกณฑ์ PMQA 
(PA11.3   KPI กระทรวง) 

การประเมินคณุภาพ 
ผ่านระดับ 5 (บังคับ
หมวด 1 และหมวด

5) 

1 พัฒนาคุณภาพ
และรูปแบบ
บริการ ฯ 

ระดับความส าเร็จ รูปเลม่รายงานผล
การด าเนินงาน

ตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

R 11 ร้อยละของหน่วยบริการทีผ่่านการ
รับรองคุณภาพโรงพยาบาล HA 
(PA11.1   KPI กระทรวง) 

ระดับ 5 2 พัฒนาคุณภาพ
และรูปแบบ
บริการ ฯ 

ระดับความส าเร็จ สถาบันรับรอง
คุณภาพ (สรพ.) 

  -รพศ./รพท. ร้อยละ 100 
  -รพช. ร้อยละ 85 

R 12 ร้อยละของสถานบริการสุขภาพใน
จังหวัดมีระบบบริการพยาบาล
ผ่านเกณฑ์การประเมินคณุภาพ  
 

1.การประเมิน
คุณภาพ QA 
(ประเด็นท่ี2) ผ่าน
ระดับ 3 ข้ึนไป  
(ร้อยละ70)   
2.การด าเนินงาน
ตามประเด็น
หลักการพัฒนา
คุณภาพพยาบาล
ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 
75 (ประเด็นที่1,  
3-12) 

1 พัฒนาคุณภาพ
และรูปแบบ
บริการ ฯ 

ระดับความส าเร็จ
โดยผู้ประเมินระดับ

จังหวัด 

แบบประเมิน
มาตรฐานบริการ

พยาบาล 
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G3 : หน่วยงานสาธารณสุขได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน (ต่อ) 
No ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ค่าน้ าหนัก กลุ่มงาน  วิธีการวัด แหล่งข้อมลู 
R 13  ห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์

และสาธารณสุข(งานเทคนิค
การแพทย์)โรงพยาบาลศูนย/์
โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาล
ชุมชนได้รับการรับรองคุณภาพ
มาตรฐาน (LA)  

ร้อยละ 100 1 พัฒนาคุณภาพ
และรูปแบบ
บริการ ฯ 

ระดับความส าเร็จ  - ผลการประเมิน
ของกรม
วิทยาศาสตร ์
การ แพทย ์
 -  สภาเทคนิค
การแพทย์ 
 - ISO 15189 

R 14 ห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข(งานรังสีวินิจฉัย)
โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาล
ทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชนได้รับการ
รับรองคุณภาพมาตรฐาน 
 (งาน X-ray) 

ร้อยละ 100 1 พัฒนาคุณภาพ
และรูปแบบ
บริการ ฯ 

ระดับความส าเร็จ สรุปผลการ
ประเมินจาก
คณะกรรมการ
ประเมินระดับ
จังหวัด 

R 15 ห้องปฏิบัติการชันสตูรของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
ผ่านเกณฑ์คณุภาพและมาตรฐาน
การบริการ (LAB ใน รพ.สต) 

ร้อยละ 25 1 พัฒนาคุณภาพ
และรูปแบบ
บริการ ฯ 

ระดับความส าเร็จ ผลการประเมิน 
ของกรม
วิทยาศาสตร ์
การแพทย์ 

R 16 ร้อยละของ รพ.สต.ในแตล่ะอ าเภอ
ที่ผ่านเกณฑ์ระดับการพัฒนา
คุณภาพ (รพ.สต. 5 ดาว 5 ดี) 
(ประเมินแบบ Mile stone) 
(PA11.2  KPI กระทรวง) 
 

ร้อยละ 25  
(ผลงานสะสมจากปี 

2560) 

2 พัฒนาคุณภาพ
และรูปแบบ
บริการ ฯ 

ระดับความส าเร็จ ผลการประเมิน
จากกรรมการ
ประเมินระดับ
จังหวัด 

 
G5 : ระบบส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรค และการจัดการสิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภาพ 

No ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ค่าน้ าหนัก กลุ่มงาน  วิธีการวัด แหล่งข้อมลู 
R 17 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มี

พัฒนาการสมวัย 
(ประเมินแบบ Mile stone) 
      (KPI กระทรวง) 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

2 ส่งเสริมสุขภาพ ระดับความส าเร็จ - นิเทศงาน 
- ข้อมูล HDC 

R 18   ร้อยละประชาชนอายุตั้งแต่  
35 ปีข้ึนไปได้รับการคัดกรอง
เบาหวาน/ ความดันโลหิตสูง 

                                             NCD ร้อยละ
กลุ่มเป้าหมาย 

ที่ได้รับการตรวจ 
คัดกรอง 

 43 แฟ้ม ,HDC 

18.1 ร้อยละประชาชนอายตุั้งแต่ 
35 ปีข้ึนไปได้รับการคัดกรอง
เบาหวาน 

≥ ร้อยละ90 1 NCD 

18.2 ร้อยละประชาชนอายตุั้งแต่ 
35 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรอง
ความดันโลหิตสูง 

≥ ร้อยละ90 1 NCD 
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G5 : ระบบส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรค และการจัดการสิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภาพ (ต่อ) 
No ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ค่าน้ าหนัก กลุ่มงาน  วิธีการวัด แหล่งข้อมลู 
R 19    ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน 

ความดันโลหิตสูงที่ข้ึนทะเบียน
ได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อ
โรคหัวใจและหลอดเลือด 
 (CVD Risk)  
     (KPI กระทรวง) 

≥ร้อยละ 82.5 1 NCD ร้อยละ
กลุ่มเป้าหมาย 

ที่ได้รับการประเมิน 

โปรแกรมของ
สถานบริการ 
สาธารณสุข/

ประเมิน
กระบวนการ

ด าเนินงาน 5 ข้อ 
R 20 อัตราผู้ป่วยเบาหวานไดร้ับการ

ตรวจจอประสาทตาประจ าป ี
ร้อยละ 60 1 NCD ร้อยละทีไ่ดร้ับการ

คัดกรอง 
43 แฟ้ม ,HDC 

  R 210 อัตราผู้ป่วยเบาหวานไดร้ับ 
การตรวจเท้า 

ร้อยละ 60 1 NCD ร้อยละทีไ่ดร้ับการ
คัดกรอง 

HDC, cockpit 
chronic link 

  R 22 ร้อยละผู้ป่วยเบาหวาน/ความดัน
โลหิตสูงได้รับการตรวจ
ภาวะแทรกซ้อนทางไต 

ร้อยละ 90 1 NCD ร้อยละทีไ่ดร้ับการ
คัดกรอง 

43 แฟ้ม ,HDC 

 R 23 ร้อยละสะสมความครอบคลุมการ
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 
ในสตรี 30-60 ปี ภายใน 5 ปี  
(พ.ศ.2558 - 2562) 

ร้อยละ 80 1 NCD ร้อยละทีไ่ดร้ับการ
คัดกรอง 

HDC, cockpit 

 

G6 : ระบบการรักษาพยาบาล ฟื้นฟูสภาพและการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกมีประสิทธิภาพ 

No ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ค่าน้ าหนัก กลุ่มงาน  วิธีการวัด แหล่งข้อมลู 
  R 24 24.1 ร้อยละของผู้ป่วย

โรคเบาหวานท่ีควบคุมได ้
      (KPI กระทรวง) 

มากกว่าหรือเท่ากับ
ร้อยละ 40 

1 NCD ร้อยละที่ควบคุมได ้ 43 แฟ้ม ,HDC 

24.2 ร้อยละของผู้ป่วยโรค 
ความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได ้
     (KPI กระทรวง) 

มากกว่าหรือเท่ากับ
ร้อยละ 50 

1 NCD ร้อยละที่ควบคุมได ้ 43 แฟ้ม ,HDC 

R 25 ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตรา
การลดลงของ eGFR< 
4 ml/min/1.73m2 /yr 
    (KPI กระทรวง) 

มากกว่าหรือเท่ากับ
ร้อยละ 66 

1 NCD ร้อยละการตรวจ 
serum Cr ด้วยวิธี 

Enzymatic 
method อัตราที่
ลดลงของ eGFR 

HDC 

R 26  ร้อยละของผู้ป่วยตาบอดจาก 
ต้อกระจก (Blinding Cataract) 
ได้รับการผา่ตัดภายใน 30 วัน 
    (KPI กระทรวง) 

-รพศ/รพท 
 ร้อยละ 85 
-รพช. ร้อยละ 50 

1 การแพทย์
สุขภาพจิต 

 โปรแกรม 
Vision2020 
thailand 
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G6 : ระบบการรักษาพยาบาล ฟื้นฟูสภาพและการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกมีประสิทธิภาพ    
      (ต่อ) 

No ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ค่าน้ าหนัก กลุ่มงาน  วิธีการวัด แหล่งข้อมลู 
R 27 ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า

เข้าถึงบริการสุขภาพจิต 
   (KPI กระทรวง) 

มากกว่าหรือเท่ากับ
ร้อยละ 58 

1 การแพทย์
สุขภาพจิต 

ร้อยละทีเ่พิ่มขึ้น 43 แฟ้ม 
thai_depression

.com 
R 28 ร้อยละของผู้ป่วยนอกไดร้ับบริการ

การแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน 
   (KPI กระทรวง) 

ร้อยละ 20 2 การแพทย์ 
แผนไทย 

ร้อยละทีไ่ดร้ับ
บริการ 

43 แฟ้ม 

 
G7 : ระบบคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพมีประสิทธิภาพ 

 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ค่าน้ าหนัก กลุ่มงาน  วิธีการวัด แหล่งข้อมลู 
R 29 ร้อยละของโรงพยาบาลและ  

รพ.สต.ที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล 
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด   
(PA5  KPI กระทรวง) 

ร้อยละ 100 
RDU ขั้นที่1 (80%) 
RDU ขั้นที่2 (20%) 

2 คุ้มครอง
ผู้บริโภค 

ร้อยละของหน่วย
บริการที่ผา่นเกณฑ ์

รายงานและการ
วิเคราะหผ์ลการ

ด าเนินงาน 

R 30 ร้อยละของโรงพยาบาลมีระบบ
จัดการการดื้อยาต้านจุลชีพ 
อย่างบูรณาการ (AMR) 
(PA5  KPI กระทรวง) 

ร้อยละ 70 1 คุ้มครอง
ผู้บริโภค 

ร้อยละของหน่วย
บริการที่ผา่นเกณฑ ์

รายงานและการ
วิเคราะหผ์ลการ

ด าเนินงาน 

 
G8 : ภาคีเครือข่ายสุขภาพมีความเข้มแข็ง 

 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ค่าน้ าหนัก กลุ่มงาน  วิธีการวัด แหล่งข้อมลู 
R 31 ร้อยละของคณะกรรมการพัฒนา

คุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) 
ที่มีคุณภาพ 
(PA1  KPI กระทรวง) 

มีคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอ าเภอ (พชอ.)

ที่มีคุณภาพ 
ร้อยละ50 

1 พัฒนาคุณภาพ
และรูปแบบ
บริการ ฯ 

วัดระดบัความส าเรจ็ รายงานผลการ
ด าเนินงาน

กระบวนการและ
ผลลัพธ์การ
ด าเนินงาน 

R 32 สมัชชาสุขภาพอ าเภอ/จังหวัดมี
การด าเนินงานผ่านเกณฑ์   
(ประเมินระดบัความส าเรจ็) 

ร้อยละ 60 1 สาธารณสุข 
มูลฐานและ

ระบบสุขภาพ
ภาคประชาชน 

ระดับความส าเร็จ แบบประเมิน
กระบวนการ
พัฒนาการ

ด าเนินงานสมัชชา
สุขภาพจังหวัด/

อ าเภอ 
R 33   ร้อยละของเทศบาลไดร้ับการ

รับรองมาตรฐานระบบบริการ
อนามัยสิ่งแวดล้อม EHA  
(ประเมินแบบ Mile stone) 

ร้อยละ 75 2 อนามัย
สิ่งแวดล้อม 

และ 
อาชีวอนามัย 

ประเมินตามเกณฑ ์
ที่ก าหนด 

กลุ่มงานอนามัย
สิ่งแวดล้อม 
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G9 : การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 
No ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ค่าน้ าหนัก กลุ่มงาน  วิธีการวัด แหล่งข้อมลู 
R 34 ร้อยละของอ าเภอที่มีการบริหาร

จัดการดา้นแผน ระดับ 5  
(ประเมินระดบัความส าเรจ็) 

ร้อยละ 100 2 พัฒนา
ยุทธศาสตร์ฯ 

ระดับความส าเร็จ แผนปฏิบัติการ
เครือข่าย 
รายงานผลการ
นิเทศงาน 

R 35 ร้อยละของหน่วยงานมีการเบิกจา่ย งบประมาณ เป็นไปตามเกณฑ์  
 35.1 การเบิกจ่ายงบ Non UC  

      (สนง.สาธารณสุขอ าเภอ) 
ร้อยละ 100 1 พัฒนา

ยุทธศาสตร์ฯ 

ร้อยละทีเ่บิกจ่าย ระบบ GFMIS 

 35.2 การเบิกจ่ายงบค่าเสื่อม ร้อยละ 100 1 พัฒนา
ยุทธศาสตร์ฯ 

ร้อยละทีเ่บิกจ่าย ระบบ GFMIS 

R 36 ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบ
ภาวะวิกฤติทางการเงิน ระดับ7 
(PA6  KPI กระทรวง) 

ไม่มีหน่วยบริการที่มี
วิกฤติทางการเงิน 

ระดับ 7 

2 ประกันสุขภาพ ระบบรายงาน
สถานะทางการเงิน
ของโรงพยาบาล
สังกัด สป.ที่ส่ง 

ส่วนกลาง 

กองเศรษฐกิจ
สุขภาพและ
หลักประกัน

สุขภาพ 

R 37 ร้อยละของโรงพยาบาล 
ที่ผ่านเกณฑ์ FAI  

ร้อยละ 100 2 บริหาร ระดับความส าเร็จ รายงานผลการ
ประเมิน 

R 38 ร้อยละของ สสอ./รพช.  
ผ่านเกณฑ์การประเมินคณุธรรม
และความโปร่งใสในการค าเนิน
งาน (ITA) และองค์กรคณุธรรม  
      (KPI  กระทรวง) 
 

ร้อยละ 90 2 ศูนย์ 
ธรรมาภิบาล 

วัดจากการประเมิน
ตนเองตามแบบ
ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส 
ได้คะแนนร้อยละ 

85และพัฒนา
องค์กรคุณธรรม
ระดับ 3 ขึ้นไป 

แบบประเมิน
คุณธรรมและ

ความโปร่งใสใน
การด าเนินงาน
ของหน่วยงาน

ภาครัฐ 

 
G10 : ระบบควบคุมภายใน  การบริหารความเสี่ยง  และการบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพ 

No ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ค่าน้ าหนัก กลุ่มงาน  วิธีการวัด แหล่งข้อมลู 
R 39  ร้อยละของหน่วยงานภายใน

กระทรวงสาธารณสุขผา่นเกณฑ์
การประเมินระบบการควบคุม
ภายใน 
     (KPI  กระทรวง) 

ร้อยละ 100 2 บริหาร
(ตรวจสอบ
ภายใน) 

ระดับความส าเร็จ ผลการ 
นิเทศงาน 
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G12 : มีการพัฒนางานวิจัยและการจัดการความรู้ด้านสุขภาพในองค์กร 
No ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ค่าน้ าหนัก กลุ่มงาน  วิธีการวัด แหล่งข้อมลู 
R 40 ร้อยละของหน่วยงานท่ีมีการน า

ดัชนีความสุขของคนท างาน 
(Happinometer) ไปใช้ 
(KPI  กระทรวง) 

ประเมินระดับ
ความส าเร็จ ระดับ5 

ร้อยละ 60 

2 พัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

ประเมินตามเกณฑ ์
ที่ก าหนด 

การประเมินจาก
กลุ่มงานพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

R 41 หน่วยงานมีผลงานวิจัย/R2R ด้าน
สุขภาพท่ีให้หน่วยงานต่างๆ
น าไปใช้ประโยชน์  
 (ประเมินระดับความส าเร็จ) 
(KPI  กระทรวง) 

อ าเภอละ 
อย่างน้อย 2 เรื่อง 

2 สนับสนุนบริการ
สุขภาพ 

วัดผลงานเชิง
ประจักษ ์

นับจ านวน
ผลงานวิจัย/R2R 
ด้านสุขภาพท่ี
เผยแพร่และ
น าไปใช้ประโยชน์ 
โดยที่ผลงานวิจัย
จะด าเนินการใน
ช่วงเวลาใดก็ได้ 
กรณีที่งานวิจัย/
R2R มีการน าไปใช้
ประโยชน์มากกว่า 
1 ครั้ง ให้นับการ
ใช้ประโยชน์ได้
เพียงครั้งเดียว  

 
G13 : ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีคุณภาพ 

No ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ค่าน้ าหนัก กลุ่มงาน  วิธีการวัด แหล่งข้อมลู 
R 42  ร้อยละของหน่วยบริการที่ผา่นเกณฑ์คณุภาพข้อมลูบริการสุขภาพ 

(KPI กระทรวง) 
ศูนย์เทคโนโลยีฯ วัดความครบถ้วน 

ถูกต้องของข้อมูล
ตามเงื่อนไข 

Data Center 
ส านักงาน

สาธารณสุขจังหวดั
อุบลราชธาน ี

42.1 ร้อยละคุณภาพข้อมูลบริการ
สุขภาพ 

มากกว่าหรือเท่ากับ
ร้อยละ 50 

1.5 

42.2 ร้อยละคุณภาพข้อมูลสาเหตุ
การตาย 

มากกว่าหรือเท่ากับ
ร้อยละ 25 

1.5 

 
G14 : มีส่ิงแวดล้อมที่ดีและเอ้ือต่อการให้บริการสุขภาพ 

No ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ค่าน้ าหนัก กลุ่มงาน  วิธีการวัด แหล่งข้อมลู 
R 43     ร้อยละของโรงพยาบาลผ่าน

เกณฑ์ GREEN and CLEAN  
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
(KPI กระทรวง) 

-ระดับพื้นฐาน 100% 
-ระดับดี 50% 
-ระดับดีมาก 20% 

2 อนามัย
สิ่งแวดล้อมและ
อาชีวอนามัย 

ประเมินตามเกณฑ ์
ที่ก าหนด 

กลุ่มงานอนามัย
สิ่งแวดล้อมและ 
อาชีวอนามัย 
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G15 : มีระบบงานสาธารณสุขระหว่างประเทศ 
No ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ค่าน้ าหนัก กลุ่มงาน  วิธีการวัด แหล่งข้อมลู 
R 44 ระดับความส าเร็จในการพัฒนา

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารระหว่าง
ประเทศ 

ประเมินความส าเร็จ
ระดับ 5 
       (ร้อยละ 80) 

1 ศูนย์ความ
ร่วมมือระหว่าง

ประเทศ 

ประเมินตามเกณฑ ์
ที่ก าหนด 

ผลการประเมิน
ศูนย์ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

 
                               ตัวชี้วัด Ranking เพิ่มเติมจากแผนยุทธศาสตร์ 

No ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ค่าน้ าหนัก กลุ่มงาน  วิธีการวัด แหล่งข้อมลู 
R 45 อัตราทารกแรกเกิดน้ าหนักน้อย

กว่า 2,500 กรัม 
ไม่เกินร้อยละ 7 2 ส่งเสริมสุขภาพ ร้อยละของผลงาน 43 แฟ้ม 

R 46 อัตราการฝากครรภ์ก่อน 12 
สัปดาห ์

ร้อยละ 80 1.5 ส่งเสริมสุขภาพ ร้อยละของผลงาน 43 แฟ้ม 

R 47 อัตราการฝากครรภค์รบ 
ตามเกณฑ์คณุภาพ 

ร้อยละ 65 1.5 ส่งเสริมสุขภาพ ร้อยละของผลงาน 43 แฟ้ม 

R 48 อัตราการเยี่ยมบ้านหลังคลอด ร้อยละ 70 1 ส่งเสริมสุขภาพ ร้อยละของผลงาน 43 แฟ้ม 
R 49 ร้อยละของการตั้งครรภ์ซ้ า 

ในวัยรุ่นอายุต่ ากว่า20 ป ี
ไม่เกินร้อยละ 10 1 ส่งเสริมสุขภาพ ร้อยละของผลงาน 43 แฟ้ม 

R 50 ร้อยละเด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับ
การกระตุ้นพัฒนาการ 
จนมีพัฒนาการสมวัย 

≥ร้อยละ30 1 การแพทย์
สุขภาพจิต 

จากรายงาน คลินิก
กระตุ้นพัฒนาการเด็ก
พัฒนาการล่าชา้ 
TEDA4I 

43 แฟ้ม  HDC 
ข้อมูลจากแฟ้ม 
SPECIALPP 
 

R 51 ระดับความส าเร็จของการป้องกัน
การจมน้ าในเด็กอายุต่ ากว่า  
15 ปี  (KPI กระทรวง) 

≤4.5 (ไม่เกิน16คน) 1 EMS วัดระดบัความส าเรจ็ รายงานการ
สอบสวนจากการ

จมน้ า/ตกน้ า 
R 52 ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานท่ีได้รับการ

ตรวจน้ าตาลเฉลี่ยสะสม (HbA1C) 
ร้อยละ 80 2 NCD วัดเชิงปริมาณ 

และคณุภาพ 
43 แฟ้มHDC 

R 53 ร้อยละของหมู่บา้น/ชุมชน/วดั/
โรงเรียน มีค่า HI / CI อยู่ในเกณฑ์
ที่ก าหนด 

≥ ร้อยละ 80 2 ควบคุมโรค 1.สุ่มประเมิน 
ไตรมาสละ 1 ครั้ง
ยกเว้นช่วงที่มีการ
ระบาดสุ่มทุกเดือน 
2.สุ่มจ านวน 2 % 
ของหมู่บ้านและสุ่ม 
30%ของ 
หลังคาเรือน, 
100%ของวัด 
โรงเรียน 

แบบสุ่มประเมิน 
DHF1 , DHF 3 
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                             ตัวชี้วัด Ranking เพิ่มเติมจากแผนยุทธศาสตร์ (ต่อ) 
No ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ค่าน้ าหนัก กลุ่มงาน  วิธีการวัด แหล่งข้อมลู 
R 54 ร้อยละของหมู่บา้น/ชุมชน/

ควบคุมโรคไข้เลือดออกได้ไมเ่กิน 
2 รุ่น (28 วัน) 

≥ ร้อยละ 80 2 ควบคุมโรค ร้อยละของหมู่บา้น 
ที่ควบคุมโรค

ไข้เลือดออกได ้
ไม่เกิน 2 รุ่น 

 รายงาน 506   
Epidemic Curve 
รายหมู่บา้น 

R 55 อัตราการค้นพบผู้ป่วยวณัโรค 
รายใหม่  

ร้อยละ90 
(172 ต่อ แสน 

ปชก.) 

1 ควบคุมโรค การขึ้นทะเบียน
ผู้ป่วยวัณโรคราย
ใหม่ของหน่วย

บริการเทียบกบัค่า
เป้าหมาย 

รายงานTB 03 
,TBCM 

R 56 อัตราการขาดยาวณัโรค ≤ ร้อยละ 1 1 ควบคุมโรค การขาดยาของ
ผู้ป่วย TB  

ทุกประเภท 

TB 03 

R 57 ร้อยละผู้ตดิเช้ือเอชไอวีได้รับ 
ยาต้านไวรัส 

ร้อยละ 85 1 ควบคุมโรค ร้อยละผู้ได้รับยา
ต้านไวรสั 

รายงานโปรแกรม 
NAP 

R 58 คุณภาพของรายงานเฝ้าระวังโรค
ทางระบาดวิทยา (รง.506) 
 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 85 

1 ควบคุมโรค วิเคราะห์ข้อมูล รง.
506 รายเดือน 

 รายงาน 506   

R 59 ความครอบคลุมการไดร้ับวัคซีนในเด็กอายุครบ 1 ปี 
-MMR1 ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 95 
1 ควบคุมโรค รวบรวมวิเคราะห์

ข้อมูลจาก HDC 
ฐานข้อมูล 43 

แฟ้ม 
โปรแกรม HDC -OPV3 ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 90 
R 60 ร้อยละของประชาชนอายุ15ปี

ได้รับการคัดกรอง 2Q ตามระบบ
เฝ้าระวังโรคซึมเศร้า 

ร้อยละ 80 1 การแพทย์
สุขภาพจิต 

รายงานการคดักรอง
ภาวะซึมเศร้า 

ในสถานบริการ 

43 แฟ้ม 

R 61 ร้อยละการคัดกรองBlinding 
Cataractในกลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละ 80 1 การแพทย์
สุขภาพจิต 

ร้อยละการคัดกรอง - โปรแกรม JHCIS 
- จากโปรแกรม  
Vision 2020 
Thailand 

R 62 หน่วยงานและสถานประกอบการ
มีการพัฒนาส้วมสะอาด 
ผ่าน เกณฑ์ สะอาด พอเพียง 
ปลอดภัย HAS  

A1= รพ.สต.  
   (ร้อยละ 50)  
A2 =รพศ./รพท./
รพช. (ร้อยละ 100)  
A3= สถานีบริการ
น้ ามันหรือ
ร้านอาหาร หรือ 
สถานประกอบการ
อื่น ( 1 แห่ง) 

1 อนามัย
สิ่งแวดล้อมและ
อาชีวอนามัย 

จากแบบประเมิน
และการสุ่ม 

แบบประเมิน 
ส้วมมาตรฐาน 

HAS และ 
การสุ่มประเมิน 
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                              ตัวชี้วัด Ranking เพิ่มเติมจากแผนยุทธศาสตร์ (ต่อ) 

No ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ค่าน้ าหนัก กลุ่มงาน  วิธีการวัด แหล่งข้อมลู 
R 63 ร้อยละของ อสม.กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็น  

อสม. 4.0 ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 
 
 

สาธารณสุข 
มูลฐานและ

ระบบสุขภาพ
ภาคประชาชน 

  

63.1 ร้อยละของ อสม.
กลุ่มเป้าหมายมีความรู้เรื่องการ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

ร้อยละ 70 0.5 ประเมินความรู ้
ในกลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มงาน
สาธารณสุขมูล
ฐานและระบบ
สุขภาพภาค
ประชาชน 

63.2 ร้อยละของ อสม.
กลุ่มเป้าหมายมีความรู้เรื่องการ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้นและมีทักษะ
การช่วยฟื้นคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน 

ร้อยละ 35 0.5 

R 64 ร้อยละความส าเรจ็การด าเนินงาน 
NCD Clinic plus 

ร้อยละ 60 1 NCD ประเมิน
สถานพยาบาล  

รพศ./รพท./รพช. 

ผลการประเมิน 
NCD Clinic Plus 

R 65 ระดับความส าเร็จการด าเนินงาน
ทันตสาธารณสุข 

ระดับความส าเร็จ
ระดับ 5 

3 ทันตสาธารณสุข รอบที่1     
(ประเมิน 3 ข้อ) 

รอบที่ 2  
  (ประเมิน 6 ข้อ) 

 

ระบบรายงาน 
กลุ่มงาน 

ทันตสาธารณสุข 

R 66 ระดับความส าเร็จในการ
ด าเนินงานสถานที่ราชการและ
สถานท่ีสาธารณะด าเนินมาตรการ
ควบคุมเครื่องดืม่แอลกอฮอล 
และยาสูบตามกฏหมาย 

ระดับความส าเร็จ
ระดับ 5 

1 NCD ประเมินตามเกณฑ์ที่
ก าหนดไว ้

กลุ่มงาน NCD 

R 67 โรงพยาบาลด าเนินการกิจกรรม
ตามนโยบายโรงพยาบาล 
อาหารปลอดภัย 

ร้อยละ 100 1 คุ้มครอง
ผู้บริโภค 

ระดับความส าเร็จ
จากเกณฑ์ที่ก าหนด 

กลุ่มงาน คบส. 

R 68 อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤติ
ฉุกเฉินภายใน 24 ชม.ใน
โรงพยาบาลระดับ F2ขึ้นไป (ทั้งที่ 
ER และ Admit) 
    (PA  KPI กระทรวง) 

น้อยกว่าร้อยละ 12 1 EMS อัตราการเสียชีวิต
ภายใน24ชม.ของ 
ผู้เจ็บป่วยวิกฤติ
ฉุกเฉินท่ี admit 

ของห้องฉุกเฉินใน 
รพ.ระดับ F2 

ระบบรายงาน 
43แฟ้ม 
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                                          สรุปตัวชี้วัดที่ Rankingปี 2561 
 
                                   -ตัวชี้วัดในแผนยุทธศาสตร์  จ านวน    44  ตัวชีว้ัด 
                                   -ตัวชี้วัดเพ่ิมเติม               จ านวน    24  ตัวชี้วัด 
                                   -รวมทั้งสิ้น                     จ านวน    68  ตัวชี้วัด 
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           ค าอธิบายนิยามตัวชี้วัด 
        แผนยทุธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
                                ปี 2561 
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เป้าประสงค์ที่ G1 ประชาชนมีสุขภาวะ 
ตัวช้ีวัด   I  1.1   (R1) ร้อยละอัตราป่วยโรคไข้เลือดออกลดลงจากค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง 
ค านิยาม        อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกลดลง หมายถึง อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลง     

เมื่อเปรียบเทียบ ค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี ตามปีปฏิทิน ลดลงร้อยละ 20 
       โรคไข้เลือดออก หมายถึง โรคที่ได้รับการวินิจฉัยอาการตามเกณฑ์ทางคลินิก
และหรือมีผลตามเกณฑ์ทางห้องปฏิบัติ ก าร ว่ าป่ วยด้ วย โ รคไข้ เ ลื อดออก 
ทุกกลุ่มอาการ ได้แก่ Denque Fever(DF) , Denque Hemorrhagic Fever(DHF) 
และ Denque Shock Syndrome(DSS) 
       อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกรายเดือน หมายถึง ผลรวมของจ านวนผู้ป่วย DF , 
DHF และ DSS ในจ านวนประชากร 100,000 คน ค านวณจาก จ านวนผู้ป่วยด้วยโรค
ไข้เลือดออก 1 เดือนคูณ 100,000 หาร จ านวนประชากรกลางปีเดียวกัน 
       อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก หมายถึง ผลรวมของจ านวนผู้ป่วย DF , DHF และ 
DSS ในจ านวนประชากร 100,000 คน ค านวณจาก จ านวนผู้ป่วยด้วยโรค
ไข้เลือดออก ตามปีปฏิทิน คูณ 100,000 หาร จ านวนประชากรกลางปีเดียวกัน 

เกณฑ์เป้าหมาย :  
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

ลดลงร้อยละ 20 ลดลงร้อยละ 20 ลดลงร้อยละ 20 ลดลงร้อยละ 20 
 

วัตถุประสงค์  เพ่ือประเมินเป้าประสงค์การป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ประชากรตามฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ รายอ าเภอ 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล จัดท าฐานข้อมูลอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกรายเดือนและรายปี เปรียบเทียบ 

กับค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ป ี
แหลง่ข้อมูล 1. ทะเบียนผู้ป่วยไข้เลือดออก  

2. รายงาน 506   
3. รายงานการสอบสวนโรค เอกสารเผยแพร่ 
4. หลักฐานอย่างอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

รายการข้อมูล 1 A = อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกปีปัจจุบัน 
รายการข้อมูล 2 B = ค่ามัธยฐานอัตราป่วยโรคไข้เลือดออก ย้อนหลัง 5 ปี 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  ร้อยละของอัตราป่วยไข้เลือดออกลดลงจากค่ามัธยฐาน คือ A/B) x 100 หาร B 

 
ระยะเวลาประเมินผล ทุกเดือน 
เกณฑ์การประเมิน :  
ปี 2560-2564  :  ร้อยละของอัตราป่วยไข้เลือดออกลดลงจากค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง ลดลงร้อยละ 20 

วิธีการประเมินผล ร้อยละของอัตราป่วยไข้เลือดออกลดลง      



31 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนางานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2561 

 

Ranking 2561 :       1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
น้อยกว่าร้อยละ 5 5-9% 10-14% 15-19% >20%  

เอกสารสนับสนุน :  1. ค่า HI / CI  รายหมู่บ้าน 
2. Epidermic curve รายหมู่บ้าน  

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/      
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

1. นายแพทย์พิทักษพ์งษ์    จันทร์แดง นายแพทย์ช านาญการพิเศษ  
    ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 045-262692   
    โทรศัพท์มือถือ : 098-6353646 
2. นายประทีป  บุญธรรม   หวัหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค 
    ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 045-262692  ต่อ 3100  โทรศัพท์มือถือ : 081-9776334 
3. นายวรเทพ  บุรัสการ  (จพ.สาธารณสุขช านาญงาน) 
    กลุ่มงานควบคุมโรค   ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 045-262692 ต่อ 3100  โทรศัพท์มือถือ : 081-2826342 

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล 

กลุ่มงานควบคุมโรค ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ผู้รายงานผลการด าเนินงาน  นายวรเทพ  บุรัสการ  จพ.สาธารณสุขช านาญงาน 
 กลุ่มงานควบคุมโรค   ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
 โทรศัพท์ที่ท างาน : 045-262692 ต่อ 3100  โทรศัพท์มือถือ : 081-2826342 
 

 

เป้าประสงค์ที่ G1 ประชาชนมีสุขภาวะ 
ตัวช้ีวัด   I 1.2  
     (KPI กระทรวง) 

เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 100 

ค านิยาม           เด็กไทย หมายถึง เด็กนักเรียนไทยที่ก าลังศึกษาอยู่ระดับประถมศึกษา ปีที่ 1 
ในโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สาธิต
และราชภัฏ) กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล) กองบัญชาการต ารวจ
ตระเวนชายแดน และสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ  
          ความฉลาดทางสติปัญญา หมายถึง ความสามารถของสมอง ในการคิด การใช้
เหตุผลการค านวณ การเชื่อมโยง เป็นศักยภาพทางสมองที่ติดตัวมาแต่ก าเนิด สามารถ
วัดออกมาเป็นค่าสัดส่วนตัวเลขที่แน่นอนได้ โดยเครื่องมือวัดส่วนใหญ่จะวัดทักษะและ
กระบวนการของสมอง เช่น ความคิด ความจ า การจัดการข้อมูลของสมอง เป็นต้น 
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          ความฉลาดทางสติปัญญาไม่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน หมายถึง ค่าที่แสดง
ความสามารถของสมองในภาพรวมซึ่งเกิดจากการใช้เครื่องมือวัดความสามารถทาง
สติปัญญาให้ได้ใกล้เคียงศักยภาพจริงมากที่สุด โดยมีค่ากลางที่เป็นมาตรฐานสากล ยุค
ปัจจุบันที่ค่า = 100 
 

เกณฑ์เป้าหมาย  
ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 
เด็กกลุ่มเสี่ยงได้รับ
การติดตามกระตุ้น
พัฒนาการและดูแล

ต่อเนื่องด้วย
เครื่องมือมาตรฐาน 

ร้อยละ 60 

เด็กกลุ่มเสี่ยงได้รับ
การติดตามกระตุ้น
พัฒนาการและดูแล

ต่อเนื่องด้วย
เครื่องมือมาตรฐาน 

ร้อยละ 70 

เด็กกลุ่มเสี่ยงได้รับ
การติดตามกระตุ้น
พัฒนาการและดูแล

ต่อเนื่องด้วย
เครื่องมือมาตรฐาน 

ร้อยละ 80 

ระดับสติปัญญา 
เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 100 

 

วัตถุประสงค์ 1. ทราบถึงสถานการณ์ความฉลาดทางสติปัญญาของเด็กไทย 
2. เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาความฉลาดทางสติปัญญาเด็กไทย 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย      -ปี 2560 -2563  เด็กนักเรียนไทยที่ก าลังศึกษาอยู่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับ
การประเมินโดยมีผลพัฒนาการล่าช้าและเด็กที่มีผลพัฒนาการสงสัยล่าช้า ได้รับการ
กระตุ้นพัฒนาการสงสัยล่าช้า ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการและประเมินช้า แล้วมีผลการ
ประเมินไม่ผ่านครบ 5  ด้าน 
     -ปี 2564 คือ เด็กนักเรียนไทยที่ก าลังศึกษาอยู่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียน
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สาธิตและราชภัฏ) 
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล) กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน 
และสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล ปี 2560 : จากรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า 
ปี 2561 – 2563 : จากรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนยุทธศาสตร์ 
กรมสุขภาพจิตในช่วงแผนฯ 12 (พ.ศ.2560 – 2564)  
ปี 2564 : จากการส ารวจระดับสติปัญญาเด็กชั้น ป.1 ทั่วประเทศ 

แหล่งข้อมูล ข้อมูลจากการรายงานผลการส ารวจระดับสติปัญญาเด็กนักเรียนไทย ปี 2564 , 2569, 
2574, และ 2579 (ส ารวจทุก 5 ปี) 

รายการข้อมูล 1 A = ผลรวมของคะแนน IQ ของเด็กนักเรียนไทยกลุ่มตัวอย่าง 
รายการข้อมูล 2 B = จ านวนเด็กนักเรียนไทยที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในปีที่ส ารวจ 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  A/B 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 4 
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เกณฑ์การประเมิน : 
 ปี 2561 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- - - เด็กกลุ่มเสี่ยงได้รับการติดตามกระตุ้น

พัฒนาการและดูแลต่อเนื่องด้วย
เครื่องมือมาตรฐาน ร้อยละ 60 

ปี 2562 :  
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

- - - เด็กกลุ่มเสี่ยงได้รับการติดตามกระตุ้น
พัฒนาการและดูแลต่อเนื่องด้วย
เครื่องมือมาตรฐาน ร้อยละ 70 

ปี 2563 : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

- - - เด็กกลุ่มเสี่ยงได้รับการติดตามกระตุ้น
พัฒนาการและดูแลต่อเนื่องด้วย
เครื่องมือมาตรฐาน ร้อยละ 80 

ปี 2564 : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

- - - ระดับสติปัญญาเฉลี่ย 
ไม่ต่ ากว่า 100 

 

วิธีการประเมินผล :  วิเคราะห์ข้อมูลจากการรายงานผลการส ารวจระดับสติปัญญาเด็กนักเรียนไทย 
เอกสารสนับสนุน :  - บทความฟ้ืนฟูวิชาการ: การส ารวจระดับสติปัญญาเด็กไทยในสองทศวรรษที่ผ่าน

มา วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 ปี 2555 
- รายงานการส ารวจระดับสติปัญญา และความฉลาดทางอารมณ์ ปี 2554  

และ 2559. กรมสุขภาพจิต 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 

Baseline data หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2549 2554 2559 
ค่าเฉลี่ยของระดับ
สติปัญญาเด็กวัย
เรียน จังหวัด
อุบลราชธานี 

ค่าเฉลี่ย - 93.51 89.67 
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ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

1. นางนภาพร  จันทนบ       นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
โทรศัพท์ที่ท างาน :045 - 262692 ต่อ 3200 ,3210   
โทรศัพท์มือถือ : 081 – 3211902 โทรสาร : 045 - 244801   
2. นางสาวอุบลรัตน์  บุญทา    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
โทรศัพท์ที่ท างาน :045 - 262692 ต่อ 3200 ,3210  
โทรศัพท์มือถือ : 081 – 4649824 โทรสาร : 045 – 244801 
E-mail…Mentalhealthubon@gmail.com 
3.นางเนาวรัตน์  สืบภา   นักวิชาการสาธารณสุข 
โทรศัพท์ที่ท างาน :045 - 262692 ต่อ 3200 ,3210   
โทรศัพท์มือถือ : 091 – 3509180  โทรสาร : 045 - 244801 
กลุ่มงานการแพทย์และสุขภาพจิต  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล(ระดับจังหวัด) 

กลุ่มงานการแพทย์และสุขภาพจิต   
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 

1. นางนภาพร  จันทนบ       นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
โทรศัพท์ที่ท างาน :045 - 262692 ต่อ 3200 ,3210   
โทรศัพท์มือถือ : 081 – 3211902 โทรสาร : 045 - 244801   
2. นางสาวอุบลรัตน์  บุญทา    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
โทรศัพท์ที่ท างาน :045 - 262692 ต่อ 3200 ,3210  
โทรศัพท์มือถือ : 081 – 4649824 โทรสาร : 045 – 244801 
E-mail…Mentalhealthubon@gmail.com 
3.นางเนาวรัตน์  สืบภา   นักวิชาการสาธารณสุข 
โทรศัพท์ที่ท างาน :045 - 262692 ต่อ 3200 ,3210   
โทรศัพท์มือถือ : 091 – 3509180  โทรสาร : 045 - 244801 
กลุ่มงานการแพทย์และสุขภาพจิต  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
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เป้าประสงค์ที่ G1 ประชาชนมีสุขภาวะ 
ตัวช้ีวัด  I 1.3  
   (KPI กระทรวง  R2) 

 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี 

ค านิยาม จ านวนการคลอดบุตรมีชีวิตของผู้หญิงอายุ 15-19 ปี ต่อจ านวนประชากรหญิง 
อายุ 15-19 ปี 1,000 คน 

เกณฑ์เป้าหมาย 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

ไม่เกิน 30 ต่อ
ประชากรหญิงอายุ 
15-19 ปีพันคน 

ไม่เกิน 28 ต่อ
ประชากรหญิงอายุ 
15-19 ปีพันคน 

ไม่เกิน 28ต่อ
ประชากรหญิงอายุ 
15-19 ปีพันคน 

ไม่เกิน 26 ต่อ
ประชากรหญิงอายุ 
15-19 ปีพันคน  

วัตถุประสงค์ เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ผู้หญิงอายุ 15 – 19 ปี ที่มีการคลอดบุตรมีชีพในระหว่างปีที่ท าการเก็บข้อมูล 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้หญิง อายุ 15 – 19 ปี ที่มีการคลอดและท าการแจ้งเกิดกับ 

นายทะเบียนแห่งท้องที่ท่ีเด็กเกิดและปรากฏข้อมูลอยู่ในฐานทะเบียนราษฎร์  
แหล่งข้อมูล ฐานข้อมูลการเกิดมีชีพจากทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  
รายการข้อมูล 1 A = จ านวนการคลอดมีชีพโดยหญิงอายุ 15 – 19 ปี (จากทะเบียนเกิด)   
รายการข้อมูล 2 B = จ านวนหญิงอายุ 15 – 19 ปี ทั้งหมด  

(จ านวนประชากรกลางปีจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์) 
สูตรค านวณตัวชี้วัด 1 (A/B)  X 1,000 
ความถี่ในการรายงาน รายงาน 43 แฟ้ม ทุกเดือน  

เกณฑ์การประเมิน Ranking ปี 2561 : 
ระดับคะแนน ค่าเป้าหมาย (อัตรา) 

5 คะแนน ≤ 30.0 
4 คะแนน 30.1 -  35.0 
3 คะแนน 35.1 -  40.0 
2 คะแนน 40.1 -  45.0 
1 คะแนน > 45.0  

หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ห้องคลอดโรงพยาบาลชุมชน ทุกแห่ง และงานอนามัยวัยรุ่น  
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอทุกอ าเภอ 

วิธีการประเมินผล :   ใช้ข้อมูลจากส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ที่ผ่านการตรวจสอบ 
จากกลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข  สสจ.อบ เป็นการประมวลผลย้อนหลัง  
ปีละ 1 ครั้ง 
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เอกสารสนับสนุน :  ฐานข้อมูลจ านวนการเกิด และข้อมูลประชากรกลางปี จากกลุ่มงาน 
พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข   สนง.สสจ.อุบลราชธานี 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน         
(จากรายงาน  HDC)  
 
 
 
 
 

 

Baseline data หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงาน 

ในรอบปีงบประมาณ (พ.ศ.) 
2558 2559 2560 

-ประเทศ 
 
 
-จ.อุบลราชธาน ี

อัตราการคลอดต่อพันประชากร
หญิงอายุ  
15-19 ปี 
 

44.3 
 
 

32.30 

- 
 
 

29.62 

29.02 
 
 

18.49 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

 นางสาวมะลิวรรณ  มานะ  ต าแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
โทร 087-976-6485    E-mail : ma_marh@hotmail.com 
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ  โทร 045-262-692 ต่อ 1130 

หน่วยงานประมวลผล 
และจัดท าข้อมูล  

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

นางสาวมะลิวรรณ  มานะ  ต าแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
โทร 087-976-6485    E-mail : ma_marh@hotmail.com 
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ  โทร 045-262-692 ต่อ 1130 

 

 

เป้าประสงค์ที่ G1 ประชาชนมีสุขภาวะ 
ตัวช้ีวัด   I 1.4  
    (PA3  KPI กระทรวง  R3) 

อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ า  

ค านิยาม 1. ความส าเร็จการรักษา หมายถึง ผู้ป่วยวัณโรคที่มีผลการรักษาหายรวมกับ
รักษาครบ  
 1.1 รักษาหาย (Cured) หมายถึง ผู้ป่วยวัณโรคปอดที่มีผลตรวจพบ
เชื้อวัณโรคทางห้องปฏิบัติการยืนยันเมื่อเริ่มการรักษา และต่อมาตรวจไม่พบเชื้อ
วัณโรคทางห้องปฏิบัติการอย่างน้อยหนึ่งครั้งก่อนสิ้นสุดการรักษาและในเดือน
สุดท้ายของการรักษา 
 1.2 รักษาครบ (Treatment Completed) หมายถึง ผู้ป่วยวัณโรคที่
รักษาครบก าหนดโดยไม่มีหลักฐานที่แสดงว่าการรักษาล้มเหลว ซึ่งผู้ป่วยดังกล่าว
ไม่มีเอกสารที่แสดงผลการตรวจเสมหะในเดือนสุดท้ายของการรักษา ทั้งนี้มีผล
ตรวจเสมหะอย่างน้อยหนึ่งครั้งก่อนสิ้นสุดการรักษา  เป็นลบรวมทั้งผู้ป่วยที่ไม่ได้
ตรวจหรือไม่มีผลตรวจ 
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2. ผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ หมายถึง ผู้ป่วยที่ไม่เคยรักษาวัณโรคมาก่อนและผู้ป่วย
ที่รักษาวัณโรคน้อยกว่า 1 เดือน และไม่เคยขึ้นทะเบียนในแผนงานวัณโรค
แห่งชาติแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ 

2.1 ผู้ป่วยที่มีผลตรวจยืนยันพบเชื้อ(Bacteriologically 
confirmed : B+) หมายถึง ผู้ป่วยที่มีผลตรวจเสมหะเป็นบวก อาจจะเป็นการ
ตรวจด้วยวิธี Smear microscopy หรือ culture หรือวิธี Molecular หรือ 
วิธีการอ่ืนๆที่องค์การอนามัยโลกรับรอง  

2.2 ผู้ป่วยที่วินิจฉัยด้วยลักษณะทางคลินิก (Clinically diagnosed 
: B - ) หมายถึง ผู้ป่วยที่มีผลตรวจเสมหะ เป็นลบ แต่ท าการวินิจฉัยด้วยวิธีการ
ตรวจเอ็กซเรย์รังสีทรวงอก หรือมีลักษณะทางคลินิกเข้าได้กับวัณโรค 

2.3.วัณโรคนอกปอด (EP) หมายถึง การที่มีพยาธิสภาพของวัณโรคที่
อวัยวะอ่ืนๆที่ไม่ใช่เนื้อปอด 
3. ผู้ป่วยวัณโรคกลับเป็นซ้ า (Relapse) หมายถึง ผู้ป่วยวัณโรคปอดหรือวัณ
โรคนอกปอดที่การป่วยครั้งล่าสุด มีผลการรักษาหายหรือรักษาครบ แต่กลับมา
ป่วยเป็นวัณโรคอีก แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ 

3.1.ผู้ป่วยท่ีมีผลตรวจยืนยันพบเชื้อ(Bacteriologically confirmed 
: B+) หมายถึง ผู้ป่วยที่มีผลตรวจเสมหะเป็นบวก อาจจะเป็นการตรวจด้วยวิธี 
Smear microscopy หรือ culture หรือวิธี Molecular หรือวิธีการอ่ืนๆ 
ที่องค์การอนามัยโลกรับรอง 

3.2.ผู้ป่วยที่มีผลตรวจยืนยันไม่พบเชื้อ (Clinically diagnosed  
: B- ) หมายถึง ผู้ป่วยที่มีผลตรวจเสมหะ เป็นลบ หรือไม่มีผลตรวจ แต่ท าการ
วินิจฉัยด้วยวิธีการตรวจเอ็กซเรย์รังสีทรวงอก หรือมีลักษณะทางคลินิกเข้าได้กับ
วัณโรค 
           3.3.วัณโรคนอกปอด (EP) หมายถึง การที่มีพยาธิสภาพของวัณโรคที่
อวัยวะอ่ืนๆที่ไม่ใช่เนื้อปอด 
4.กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ าของผู้ป่วยวัณโรค 
ทุกกลุ่ม  
5.ผู้ป่วยวัณโรคทุกกลุ่ม หมายถึง ผู้ป่วยไทย ผู้ป่วยไม่ใช่ไทย และผู้ป่วยใน
เรือนจ า ที่รักษาในโรงพยาบาลรัฐทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข) 

เกณฑ์เป้าหมาย :  
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

ร้อยละ 87 ร้อยละ 88 ร้อยละ 89 ร้อยละ 90 
 

วัตถุประสงค์  เพ่ือประเมินผลการรักษาผู้ป่วยวัณโรค 
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ประชากรกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย คือผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ าของผู้ป่วยวัณโรคทุกกลุ่ม  
ที่ข้ึนทะเบียนรักษาใน Cohort ที่ 1 ของปีงบประมาณ 2561 (ตั้งแต่ตุลาคม-ธันวาคม 
2560) 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล ดังนี้ 
1. แบบฟอร์ม TB08 ที่บันทึกข้อมูลผู้ป่วยที่ขึ้นทะเบียนและครบรอบรายงานในหนึ่ง

ไตรมาส ที่ประเมินได้ ผ่านระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์รายบุคคล หรือ โปรแกรม
บริหารจัดการผู้ป่วยวัณโรค (Tuberculosis Case Management :TBCM 2010) 
หรือโปรแกรม TBCM online เพ่ือเป็นข้อมูลอ้างอิงในการประเมินผล 

แหล่งข้อมูล 1. แบบฟอร์ม TB08 หรือ  
2. ระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์รายบุคคล หรือ  
3. โปรแกรมบริหารจัดการผู้ป่วยวัณโรค (TBCM 2010) หรือ 
4. โปรแกรม TBCM online 

รายการข้อมูล 1 A = จ านวนผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ า ของผู้ป่วยวัณโรคทุกกลุ่ม  
ที่ข้ึนทะเบียนรักษาในCohort ที่ 1 ของปีงบประมาณ 2561  โดยมีผลการรักษาหาย 
(Cured) รวม กับรักษาครบ (Completed) 

รายการข้อมูล 2 B = จ านวนผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ า ของผู้ป่วยวัณโรคทุกกลุ่ม  
ที่ข้ึนทะเบียนรักษา ในCohort ที่ 1 ของปีงบประมาณ 2561 
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สูตรค านวณตัวชี้วัด  A/B) x 100 
เงื่อนไขการค านวณ 

 กลุ่มเป้าหมายและช่วงระยะเวลาที่น ามาประเมิน คือผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ 
และกลับเป็นซ้ าของผู้ป่วยวัณโรคทุกกลุ่ม ที่ขึ้นทะเบียนรักษาใน Cohort ที่ 1  
ของปีงบประมาณ 2561 (ตั้งแต่ตุลาคม-ธันวาคม 2560)  และครบรอบรายงาน
ผลการรักษาไม่เกินวันที่ 31 สงิหาคม 2561 

 เนื่องจากผู้ป่วยวัณโรคกลับเป็นซ้ า (Relapse) ของผู้ป่วยวัณโรคทุกกลุ่ม  
ทีข่ึ้นทะเบียนรักษาใน Cohort ที่ 1 ของปีงบประมาณ 2561 (ตั้งแต่ตุลาคม-ธันวาคม 2560)
จะมีระยะเวลาการรักษามากกว่าช่วงระยะท่ีจะสรุปผลการรักษา(Outcome)  
ในเดือนสิงหาคม 2561ในปีนี้จึงยกเว้นไม่น าผู้ป่วยวัณโรคกลับเป็นซ้ า (Relapse)  
มารวมประเมินผลการรักษา(Outcome) โดยให้คิดเฉพาะผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ เท่านั้น 

 กรณีท่ีแพทย์มีการเปลี่ยนแปลงการวินิจฉัย หรือ พบว่าเป็น Rifampicin  
resistant Tuberculosis (RR-TB), Multidrug resistant tuberculosis (MDR-TB) 
หรือ Extensively drug resistant tuberculosis (XDR-TB) ก่อนสิ้นเดือนที่ 5   
จะไม่ถูกน ามานับรวมอยู่ในตัวหาร “B” เพ่ือคิดค านวณอัตราความส าเร็จ 
ของการรักษาวัณโรค 

 

ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาสที่ 2 หรือ ไตรมาส 3 
เกณฑ์การประเมิน :  
ปี 2561 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
ร้อยละ 87 ร้อยละ 87 ร้อยละ 87 ร้อยละ 87 

 

 

วิธีการประเมินผล  
Ranking ปี 2561 :  

ใช้อัตราความส าเร็จในการรักษาแยกเป็นระดับอ าเภอ 
เกณฑ์การให้คะแนนตามอัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็น
ซ้ า ที่ขึ้นทะเบียนและครบรอบรายงานในหนึ่งไตรมาสที่ประเมินได้      

     1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
<81% 81% 83% 85% >87%  
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เอกสารสนับสนุน :  1. แนวทางการด าเนินงานวัณโรคแห่งชาติ 
2. แบบฟอร์ม TB08  
3. ระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์รายบุคคล หรือ โปรแกรมบริหารจัดการผู้ป่วยวัณโรค   
 (Tuberculosis Case Management :TBCM 2010) หรือโปรแกรม TBCM online 
4. ระบบแจ้งกลับผลการด าเนินงานวัณโรค (www.tbthailand.org/data ) 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/       
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

1. นายประทีป  บุญธรรม  หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค 
    ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 045-262692  ต่อ 3100  โทรศัพท์มือถือ : 081-9776334 
2. นางเจียระไน  กิตติพัศคุณากร       จพ.สาธารณสุขช านาญงาน 
    กลุ่มงานควบคุมโรค                      ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 045-262692 ต่อ 3100  โทรศัพท์มือถือ : 061-9545416 

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล 

กลุ่มงานควบคุมโรค ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ผู้รายงานผลการด าเนินงาน 1. นางเจียระไน  กิตติพัศคุณากร     จพ.สาธารณสุขช านาญงาน 
    กลุ่มงานควบคุมโรค                   ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 045-262692 ต่อ 3100  โทรศัพท์มือถือ : 061-9545416 

 

 

เป้าประสงค์ที่ G1 ประชาชนมีสุขภาวะ 
ตัวช้ีวัด   I 1.5  
    (KPI กระทรวง  R4.1)  

อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน   

ค านิยาม       1. กลุ่มเสี่ยงเบาหวาน (Pre-DM) หมายถึง ประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไป ที่มีค่า
ระดับ FBS 100 – 125 mg/dl ในปีที่ผ่านมา ในเขตรับผิดชอบ 
     2. ผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ หมายถึง ผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวาน 
รายใหม่ในปีงบประมาณ โดยการวินิจฉัยของแพทย์ และได้รับการขึ้นทะเบียน 
ในคลินิกโรคเรื้อรัง  

ค่าเป้าหมาย ไม่เกินร้อยละ 2.4 
วัตถุประสงค์  
 

เพ่ือลดผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่ม Pre DM 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย  ประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไปในเขตรับผิดชอบ ที่ได้รับการคัดกรองว่าเป็น Pre DM 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล  บันทึกผ่านโปรแกรมพ้ืนฐานของหน่วยบริการ และส่งออกข้อมูลตามมาตรฐานข้อมูล
43 แฟ้ม เข้าส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

แหล่งข้อมูล  ระบบรายงาน HDC กระทรวงสาธารณสุข,  

รายการข้อมูล 1  A = จ านวนประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบ ที่ถูกวินิจฉัยว่าเป็นผู้ป่วย 
เบาหวานรายใหม่ และขึ้นทะเบียนในปีงบประมาณ 



41 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนางานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2561 

 

รายการข้อมูล 2  B = จ านวนประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบทั้งหมด ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง
เบาหวานในปีงบประมาณที่ผ่านมา 

สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100       

ระยะเวลาประเมินผล  ปีละ 2 ครั้ง  กพ. 2561 และ สค. 2561 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
(Ranking ปี 2561) 

ประเมินผลรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

มีทะเบียน
กลุ่ม Pre 

DM  
(ปี 2559) 

Pre-DM  
ปี 2559ได้รับ

การตรวจ
น้ าตาลซ้ าและ
ได้รับค าแนะน า 

ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม≥ 

50% 

Pre-DM 
ปี 2559
ได้รับการ

ตรวจน้ าตาล
ซ้ าและได้รับ
ค าแนะน า
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม

≥70% 

Pre-DM 
ปี 2559
ได้รับการ

ตรวจน้ าตาล
ซ้ าและได้รับ
ค าแนะน า
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม≥ 

90% 

อัตราผู้ป่วย
เบาหวานราย
ใหม่จาก Pre-

DMไม่เกิน 
ร้อยละ 2.40 

 
วิธีการประเมินผล :  ติดตามจากระบบรายงานใน HDC 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน  
 Baseline data หน่วยวัด 

ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ 
2558 2559 2560 

อัตราผู้ป่วยDM จาก  
Pre DM 

อัตรา 2.09 2.40 2.07 

ที่มา : ฐานข้อมูล HDC กระทรวงสาธารณสุข ปี 60 ผลงาน ณ 30 มิย 60  
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /  
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด  

นางสาวอลิษา สุพรรณ  โทรศัพท์ 045-262692 ต่อ 2200     
 mobile 081-7904981    e-mail:   Alisuphan@hotmail.com  
นางเยาวลักษณ์  โภคละทวีพงศ์  โทรศัพท์ 045-262692 ต่อ 2200   
 mobile 092 –7185455  e-mail:  yaowaluk_phokla@yahoo.co.th   

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล  

สนง.สาธารณสุขอ าเภอ , สนง.สาธารณสุขจังหวัด 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน  

ผู้รับผิดชอบงาน NCD ระดับอ าเภอ , จังหวัด  
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เป้าประสงค์ที่ G1 ประชาชนมีสุขภาวะ 
ตัวช้ีวัด   I 1.5  
    (KPI กระทรวง  R4.2)  

อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงและสงสัยป่วยความดันโลหิตสูง   
ประเมินด้วยการวัดความดันโลหิตท่ีบ้าน 

ค านิยาม          อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงและสงสัยป่วยความดัน
โลหิตสูง  ประเมินด้วยการวัดความดันโลหิตที่บ้าน 
       1. กลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูง (Pre-HT) หมายถึง ประชากรอายุ 35 ป ีขึ้นไป  
ที่มีค่าระดับความดันโลหิต 120-139/80-89 mmHg ในปีที่ผ่านมา ในเขตรับผิดชอบ 
       2. ผู้สงสัยป่วยความดันโลหิตสูง หมายถึง ประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไป ที่มีค่า
ระดับความดันโลหิต ≥ 140/90 mmHg ในปีที่ผ่านมา ในเขตรับผิดชอบ และรอการ
วินิจฉัยของแพทย์ 
       3. การวัดความดันโลหิตที่บ้าน หมายถึง กลุ่มเสี่ยงและสงสัยป่วยความดัน 
โลหิตสูงได้รับการตรวจความดันโลหิตซ้ าอีกครั้งที่บ้าน โดย อสม.หรือด้วยตนเอง 
(กรณีท่ีวัดความดันโลหิตเป็น) ตามแนวทางการวัดความดันโลหิตที่บ้าน 
** หลังจากมารับบริการการคัดกรองที่โรงพยาบาลแล้ว ภายใน 6 เดือน 

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 10 
วัตถุประสงค์  
 

เพ่ือลดผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่ จากกลุ่มเสี่ยงและสงสัยป่วย HT 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย  ประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไปในเขตรับผิดชอบ ที่ได้รับการคัดกรองว่าเป็นกลุ่มเสี่ยง 
และสงสัยป่วยความดันโลหิตสูง ในปีงบประมาณท่ีผ่านมา 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล  บันทึกผ่านโปรแกรมพ้ืนฐานของหน่วยบริการ และส่งออกข้อมูลตามมาตรฐานข้อมูล
43 แฟ้ม เขา้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

แหล่งข้อมูล  ระบบรายงาน HDC กระทรวงสาธารณสุข  รายงาน Home BP 

รายการข้อมูล 1  A = จ านวนประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบ ที่ถูกวินิจฉัยว่าเป็นผู้ป่วย 
ความดันโลหิตสูงรายใหม่ และข้ึนทะเบียนในปีงบประมาณ 

รายการข้อมูล 2  B = จ านวนประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบทั้งหมดที่เป็นกลุ่มเสี่ยง 
และสงสัยป่วยความดันโลหิตสูง ในปีงบประมาณท่ีผ่านมา 

สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100      

ระยะเวลาประเมินผล  ปีละ 2 ครั้ง  กพ. 2561 และ สค. 2561 
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เกณฑ์การให้คะแนน : 
(Ranking ปี 2561) 

ประเมินผลรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

มีทะเบียนกลุ่ม 
pre HT / 
สงสัยป่วย HT 
ปี 2559 

กลุ่ม pre HT / 
สงสัยป่วย HT ปี 
2559ได้รับการ 
HPPM ≥ 5% 

กลุ่ม pre HT 
/ สงสัยป่วย 
HT ปี 2559
ได้รับการ 
HPPM ≥ 7% 

กลุ่ม pre HT 
/ สงสัยป่วย 
HTปี 2559 
ได้รับการ 

HPPM ≥ 9% 

กลุ่ม pre HT / 
สงสัยป่วย HTปี 
2559 ได้รับการ 
HPPM ≥10% 

 
วิธีการประเมินผล :  ติดตามจากระบบรายงานใน HDC 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน  
 Baseline data หน่วยวัด 

ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ 
2558 2559 2560 

อัตราผู้ป่วยDM จาก  
Pre DM 

อัตรา 2.09 2.40 2.07 

ที่มา : ฐานข้อมูล HDC กระทรวงสาธารณสุข ปี 60 ผลงาน ณ 30 มิย 60  
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /  
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด  

นางสาวอลิษา สุพรรณ  โทรศัพท์ 045-262692 ต่อ 2200     
 mobile 081-7904981    e-mail:   Alisuphan@hotmail.com  
นางเยาวลักษณ์  โภคละทวีพงศ์  โทรศัพท์ 045-262692 ต่อ 2200   
 mobile 092 –7185455  e-mail:  yaowaluk_phokla@yahoo.co.th   

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล  

สนง.สาธารณสุขอ าเภอ , สนง.สาธารณสุขจังหวัด 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน  

ผู้รับผิดชอบงาน NCD ระดับอ าเภอ , จังหวัด  
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เป้าประสงค์G1 ประชาชนมีสุขภาวะ  
ตัวช้ีวัด  I 2.1  
      (KPI กระทรวง) 

อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อแสนการเกิดมีชีพ 

 ค านิยาม        การตายมารดา หมายถึง การตายของมารดาไทยตั้งแต่ขณะตั้งครรภ์ การคลอด
และหลังคลอด 42 วัน   ไม่ว่าอายุครรภ์จะเป็นเท่าใดหรือการตั้งครรภ์ที่ ต าแหน่งใด  
จากสาเหตุที่เกี่ยวข้องหรือก่อให้เกิดความรุนแรงขึ้น จากการตั้งครรภ์  และหรือการดูแล
รักษาขณะตั้งครรภ์ และคลอด แต่ไม่ใช่จากอุบัติเหตุหรือสาเหตุ 
ทีไ่ม่เกี่ยวข้อง ต่อแสนการเกิดมีชีพ 

เกณฑ์เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

ไม่เกิน 20 ต่อ
การเกิดมีชีพ
แสนคน        

ไม่เกิน 17 ต่อ
การเกิดมีชีพ
แสนคน        

ไม่เกิน 17 ต่อ
การเกิดมีชีพ
แสนคน        

ไม่เกิน 15 ต่อ
การเกิดมีชีพ
แสนคน     

 

วัตถุประสงค์ 1. 1.พัฒนาระบบบริการของสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับให้ได้มาตรฐานอนามัยแม่และ
เด็กคุณภาพ 

2. 2.เฝ้าระวังหญิงช่วงตั้งครรภ์และคลอดเพ่ือลดการตายของมารดาจากการตั้งครรภ์และ
การคลอดอย่างมีประสิทธิภาพ 

3.  3.จัดระบบการส่งต่อหญิงตั้งครรภ์ภาวะฉุกเฉินอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย หญิงตั้งครรภ์   หญิงคลอด   และมารดาหลังคลอดภายใน 42 วัน 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล - ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

- ระบบรายงาน ก. 1  ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี 
รายการข้อมูล 1 A = จ านวนมารดาตายระหว่างการตั้งครรภ์  การคลอด  หลังคลอด 42 วัน ในช่วงเวลา

เดียวกัน (ทุกรายสาเหตุ ยกเว้นอุบัติเหตุ) 
รายการข้อมูล 2 B = จ านวนการเกิดมีชีพทั้งหมด  ในช่วงเวลาเดียวกัน 
สูตรค านวณตัวชี้วัด      A / B x 100,000  
ระยะเวลาประเมินผล      ทุก 12 เดือน 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 
 
 
 
 
 

ข้อมูลพ้ืนฐาน หน่วยวัด 
ต่อแสนการเกิด 

มีชีพ 

ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 2559 2560 

ประเทศ  22.6 -  

เขต 10  21.3 12.9 9.31 

อุบลราชธานี  15.5 15.8 18.6 
 

เอกสารสนับสนุน 1. คู่มือมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก  กรมอนามัย   
2. คู่มือมาตรฐานห้องคลอดคุณภาพ  กรมการแพทย์ 
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ผู้ให้ขอ้มูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

1.นายแพทย์ชาญศักดิ์  จึงมั่นคง             
   หัวหน้ากลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม    โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี 
   โทรศัพท์ที่ท างาน 045-244973    โทรศัพท์มือถือ 088-0248888 
   โทรสาร 045 – 244145                E-mail : drchansak@gmail.com 
2.นางทิพวรรณ  โรจน์ศตพงค์      นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ   
   ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  
   โทรศัพท์ที่ท างาน : 045-262692    โทรศัพท์มือถือ : 089-6249475 
   โทรสาร : 045-241918       E-mail :  rr.tippawon@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 

นางทิพวรรณ  โรจน์ศตพงค์   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  
โทรศัพท์ที่ท างาน : 045-262692    โทรศัพท์มือถือ : 089-6249475 
โทรสาร : 045-241918   E-mail :  rr.tippawon@gmail.com 

 
 
 

เป้าประสงค์ที่ G1 ประชาชนมีสุขภาวะ 
ตัวช้ีวัด  I  2.2 
    (KPI กระทรวง   R5) 

อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน อ าเภอที่ด าเนินงานป้องกันและลดการ
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน (D-RTI) ได้ตามเกณฑ์ 

ค านิยาม            การบาดเจ็บทางถนน (รหัส ICD-10 = V01-V89) หมายถึง การตายจากการ
บาดเจ็บจราจรทางบก ไม่รวมทางน้ าและทางอากาศ 
          ผู้เสียชีวิต หมายถึง ผู้ที่เสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน ทั้งการเสียชีวิตที่จุด
เกิดเหตุ ระหว่างน าส่งโรงพยาบาล ที่ห้องฉุกเฉิน ระหว่างส่งต่อ (Refer) กรณี Admitted 
เสียชีวิตในตึกผู้ป่วยภายใน 24 ชม. จนถึง 30 วันหลังเกิดเหตุ รวมถึงขอกลับไปตายที่บ้าน 
โดยใช้ฐานข้อมูลจากกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข 
          เป้าหมายของทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน(ปี 2554-2563) คือ 
ลดการตายจากการบาดเจ็บทางถนนลงร้อยละ 50 โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นไป  
ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2559 ในรอบ 9 เดือนหรือสิ้นสุดไตรมาส 3 พบว่าอัตรา
ตายอยู่ที่ 15 ต่อประชากรแสนคน ซึ่งคาดหมายว่าเมื่อสินไตรมาสที่ 4 อัตราตายจะเพ่ิม
มากกว่า 18 ต่อประชากรแสนคน จึงขอตั้งเป้าหมายลดอัตราตายไม่เกิน 18 ต่อประชากร
แสนคน ประกอบกับการด าเนินงานแก้ไขปัญหาการบาดเจ็บทางถนนมีหลายหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง กระทรวงสาธารณสุขรับผิดชอบเพียงบางส่วน คือ การบริหารจัดการข้อมูลและ
ประเมินผลการตอบสนองหลังเกิดเหตุ ดังนั้นในปีงบประมาณ 2560 กระทรวงที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ กระทรวงคมนาคม  กระทรวงมหาดไทย  ส านักงานต ารวจแห่งชาติ จึงเสนอให้มีการ
แบ่งน้ าหนักความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน 
 
 

 

mailto:drchansak@gmail.com
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เกณฑ์เป้าหมาย 
เนื่องจากข้อมูล 3 ฐานยังไม่นิ่ง จึงขอปรับมาใช้ข้อมูลจาก กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขโดยขอตั้งเป้าหมาย 5 ปี ดังนี้ 

ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 
ไม่เกิน 16 ต่อ

ประชากรแสนคน 
ไม่เกิน14 ต่อ

ประชากรแสนคน 
ไม่เกิน12 ต่อ

ประชากรแสนคน 
ไม่เกิน 11 ต่อ

ประชากรแสนคน 
 

วัตถุประสงค์ เพ่ือลดการตายจากการบาดเจ็บทางถนน 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ประชากรไทยทุกกลุ่มอายุ 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล รวบรวมข้อมูลการตายจากการบาดเจ็บทางถนนแยกเป็นรายเขต/จังหวัด กอง

ยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
แหล่งข้อมูล                             การประเมินระดับจังหวัดและอ าเภอ 

  -ใช้ข้อมูล 3 ฐาน สาธารณสุข  ต ารวจและบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 
                                 การประเมินระดับประเทศ 
   -คณะตรวจราชการใช้ข้อมูลจากกองยุทธศาสตร์และแผนงาน  ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ที่รวบรวมจากข้อมูลการตายฐานมรณบัตร ของกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นข้อมูลที่ยังไม่ผ่านการตรวจสอบ (verify) กับหนังสือรับรอง 
การตาย ของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

รายการข้อมูล 1 A = จ านวนผู้เสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนนทั้งหมด (V01-V89)  
หมายเหตุ : ปี 2561 เดือนตุลาคม 60 – กันยายน 61 

รายการข้อมูล 2 B = จ านวนประชากรกลางปี  
สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) X 100,000 (อัตราต่อประชากรแสนคน) 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 4 
เกณฑ์การประเมิน : 
ปี 2561 : อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนนลดลงไม่เกิน 16 ต่อประชากรแสนคน 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
จ านวนไม่เกิน 

75 คน 
จ านวนไม่เกิน 

150 คน 
จ านวนไม่เกิน 

225 คน 
ไม่เกิน 16  

ต่อแสนประชากร 
(298  คน) 

การติดตามการด าเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) 
ตัวช้ีวัด รอบ 5 เดือน รอบ 10 เดือน รอบ 12 เดือน 

อัตราการเสียชีวิตจาก
การบาดเจ็บทางถนน 

ไม่เกิน 4 
ต่อแสนประชากร 

ไม่เกิน 14.5  
ต่อแสนประชากร 

ไม่เกิน 16  
ต่อแสนประชากร 
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ปี 2562 : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

- - - ไม่เกิน 14 ต่อ 
แสนประชากร 

ปี 2563 : 
 
 
 
ปี 2564 : 
 
 
 
 

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

แสนประชากร 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- - - ไม่เกิน 11 ต่อ 

แสนประชากร 

วิธีการประเมินผล :  
       Ranking 2561 
 
 

การประเมินในระดับจังหวัด 
        ค านวณอัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนนต่อประชากรแสนคนในปี
ที่ประเมินเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย จากข้อมูลเฉลี่ยปี 2553-2555 
โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ปี 2561 ดังนี้ 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
17 16.75 16.5 16.25 16  

                                               คะแนน Ranking ปี 2561 
                                         การประเมินระดับอ าเภอ 2 ประเด็นดังนี้ 
1.อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน 
   1.1 อัตราการตายจากการบาดเจ็บทางถนน (น้ าหนัก 20%) เกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
            - อัตราตายต่อแสน  มากกว่า 17.00     =  1  คะแนน 
            - อัตราตายต่อแสน  16.51 - 16.75     =  2  คะแนน 
            - อัตราตายต่อแสน  16.26 - 16.50     =  3  คะแนน 
            - อัตราตายต่อแสน  16.01 - 16.25     =  4  คะแนน 
            - อัตราตายต่อแสน  น้อยกว่า 16.00    =  5  คะแนน 
2.กระบวนการในการด าเนิน (น้ าหนัก 80%) 
    2.1 มีประชุมเพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานแบบมีส่วนร่วมของทีม สหสาขา (RTI team อ าเภอ) 
             - ไม่มีคณะกรรมการ                     =  1 คะนน 
             - มีคณะกรรมการแต่ไม่มีการประชุม  =  2 คะแนน 
             - 1 ครั้งต่อปี                              =  3 คะแนน 
             - 2 ครั้งต่อปี                              =  4 คะแนน 
             - 3 ครั้งต่อปี                              =  5 คะแนน 
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  2.2 มีการชี้เป้าและแก้ไขจุดเสี่ยงแบบมีส่วนร่วมอ าเภอละ 5 จุด 
             - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในระดับอ าเภอ/ต าบล               =  1  คะแนน  
             - มีการเก็บข้อมูล/วิเคราะห์เพื่อก าหนดจุดเสี่ยง                    =  2  คะแนน  
             - มีการประชุมและแผนงาน/โครงการเพ่ือแก้ไขจุดเสี่ยง           =  3  คะแนน   
             - มีการด าเนินงานแก้ไขปัญหาจุดเสียงโดยการบูรณาการ         =  4  คะแนน  
             - มีการติดตามสรุปผลการแก้ไขปัญหาในจุดเสี่ยง                  =  5  คะแนน  
  2.3 ด าเนินการมาตรการองค์กร (หมวกกันน็อค เข็มขัดนิรภัย)  
            - มีนโยบายการด าเนินงานมาตรการองค์กร                         =  1  คะแนน                 
            - มีการแต่งตั้งคณะท างานและมีการประชุมขับเคลื่อน             =  2  คะแนน 
            - มีการระบุเป้าหมายในด าเนินงานที่ชัดเจน                         =  3  คะแนน 
            - การด าเนินงานมาตรการองค์กรด าเนินการอย่างต่อเนื่อง         =  4  คะแนน    
            - มีการติดตาม/สรุป/ประเมินผลการด าเนินงาน                     =  5  คะแนน                                                                
 2.4 มีการบูรณาการข้อมูล 3 ฐาน   
          - มีการบูรณาการข้อมูล 3 ฐานในพ้ืนที่                                  =  1 คะแนน                                                        
          - จัดท าฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและมีข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย2ปี =  2 คะแนน 
          - มีการน าฐานข้อมูล3ฐานมาวิเคราะห์สถานการณ์การบาดเจ็บ      =  3 คะแนน             
          - มีการน าข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์แล้วไปใช้ประโยชน์จัดท าแผนงาน/โครงการ = 4 คะแนน                                                                                                                 
          - น าเสนอข้อมูล 3 ฐานต่อที่ประชุม ศปถ.อ.และผู้เกี่ยวข้อง          =  5 คะแนน 
 2.5 มีการสอบสอบสวนอุบัติเหตุในกรณีเข้าเกณฑ์ที่ต้องสอบสวนทุกราย โดยระบุถึงสาเหตุและแนวทางแก้ไขร่วมกับ 
      สหสาขา  
           - ไม่มีการสอบสวน                     = 1  คะแนน   
           - มีการสอบสวนแต่ไม่ครบทุกราย    = 2  คะแนน   
           - มีการสอบสวนครบทุกราย           = 3 คะแนน                                          
 2.6 มีการขับเคลื่อนทีมระดับต าบลในการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน(RTI Team)  
         - ไม่มีการจัดตั้ง RTI team ระดับต าบล   = 1 คะแนน 
         - 1 ทีม                                         = 2 คะแนน        
         - 2 ทีม                                         = 3 คะแนน 
         - 3 ทีม ขึ้นไป                                 = 4 คะแนน 
 2.7 การด าเนินงานด่านชุมชนในช่วงเทศกาลที่ส าคัญ 
         -มีการจัดตั้งด่านชุมชน 1 ด่าน          = 1  คะแนน   
         - มีการจัดตั้งด่านชุมชน 2 ด่าน         = 2  คะแนน                                              
         - มีการจัดตั้งด่านชุมชน 3 ด่าน         = 3  คะแนน      
         - มีการจัดตั้งด่านชุมชน 4 ด่าน         = 4 คะแนน 
         - มีการจัดตั้งด่านชุมชน 5 ด่านขึ้นไป  = 5 คะแนน 
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 2.8 มีการสื่อสารความเสี่ยงร่วมกับสหสาขา ในระดับอ าเภอ 
      - 1 ครั้งต่อปี             = 1 คะแนน 
      - 2 ครั้งต่อปี             = 2 คะแนน 
     - 3 ครั้งต่อปี ขึ้นไป     = 3 คะแนน 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน Baseline 

data 
หน่วยวัด 

ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 2559 2560 

21.86  
ค่ามัธยฐาน  

3 ปี  
(ป5ี3-55) 

จ านวน 
(อัตราต่อ
ประชากร
แสนคน) 

183 ราย 
    (9.92) 

330 ราย 
(17.89) 

 370ราย 
(19.86) 

 

  ที่มา : ข้อมูล3ฐาน จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

1.นายบดินทร์   บุญขันธ์   นั กวิชาการสาธารณสุขช านาญการ      
โทร.091 0204657 
2.นายเอกชัย  จรูญเนตร    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ   
 โทร. 095 9065542 
3.นายทรงพล   นามวงษา   พนักงานกระทรวงสาธารณสุข        
โทร.091 8275159 

หน่วยงานประมวลผลและจัดท า
ข้อมูล 

กลุ่มงานการแพทย์ฉุกเฉินและสาธารณภัย   
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

1.นายบดินทร์   บุญขันธ์   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
2.นายเอกชัย  จรูญเนตร    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
3.นายทรงพล   นามวงษา   พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
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เป้าประสงค์ที่G1  ประชาชนมีสุขภาวะ 
ตัวช้ีวัด  I  2.3  
        (KPI กระทรวง) 

อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง   

ค านิยาม       1. ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง หมายถึง ผู้ป่วยใน (ผู้ป่วยที่รับไว้นอนพักรักษา
ในโรงพยาบาล (admit นานตั้งแต่ 4 ชั่วโมงข้ึนไป) ที่มี principal diagnosis (pdx) 
เป็นโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69)  
     2. การตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง หมายถึง การตายจากทุกสาเหตุ
ของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โดยแบ่งเป็นการตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
แตก (I60-I62) และการตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรือตัน (I63-I69) 
 
     3. การจ าหน่ายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองทุกสถานะ หมายถึง การที่ผู้ป่วยใน
ออกจากโรงพยาบาลในทุกสถานะทุกกรณี  

เกณฑ์เป้าหมาย  
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

< ร้อยละ 7 < รอ้ยละ 7 < ร้อยละ 7 < ร้อยละ 7  

วัตถุประสงค์  ลดอัตราตายของผู้ป่วยหลอดเลือดสมองในโรงพยาบาล  

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย  ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง  

วิธีการจัดเก็บข้อมูล  ข้อมูลจากการให้บริการผู้ป่วยใน (IPD – 12 แฟ้ม) จากหน่วยบริการแต่ละแห่งรวบรวม
โดย Data center ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัด รวบรวมวิเคราะห์ในระดับเขต
สุขภาพที่ 1-12  

แหล่งข้อมูล  จากข้อมูล IPD จาก 12 แฟ้ม หรือ 43 แฟ้ม  

รายการข้อมูล 1  A = จ านวนครั้งของการจ าหน่ายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตายจากทุกหอผู้ป่วย   
     (I60-I69) 

รายการข้อมูล 2  B = จ านวนครั้งของการจ าหน่ายทุกสถานะของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจากทุกหอ
ผู้ป่วยในช่วงเวลาเดียวกัน   (I60-I69) 

รายการข้อมูล 3 C = จ านวนครั้งของการจ าหน่ายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตกตายจากทุกหอผู้ป่วย (I60-
I62) 

รายการข้อมูล 4 D = จ านวนครั้งของการจ าหน่ายทุกสถานะของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก 
จากทุกหอผู้ป่วยในช่วงเวลาเดียวกัน (I60-I62) 

สูตรค านวณตัวชี้วัด  1. (A/B) x 100 
2. (C/D) x 100 

ระยะเวลาประเมินผล  ปีละ 1 ครั้ง ติดตามเปลี่ยนแปลงทุก 6 เดือน 
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เกณฑ์การประเมิน :   
ปี 2561-2564 :  

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดอืน 
- - - < ร้อยละ 7 

 

วิธีการประเมินผล :  จากข้อมูล IPD จาก 12 แฟ้ม หรือ 43 แฟ้ม  
เอกสารสนับสนุน :  Health data center กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  (กยผ.) 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน  
 

Baseline 
data 

หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ 

2558 2559 2560 
 รอ้ยละอัตราตาย

ผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมอง 

11.30 NA 6.66 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /  
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด  

นางสาวอลิษา สุพรรณ  โทรศัพท์ 045-262692 ต่อ 2200     
 mobile 081-7904981    e-mail:   Alisuphan@hotmail.com  
นางเยาวลักษณ์  โภคละทวีพงศ์  โทรศัพท์ 045-262692 ต่อ 2200   
 mobile 092 –7185455  e-mail:  yaowaluk_phokla@yahoo.co.th   

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล  

โรงพยาบาล , สนง.สาธารณสขุอ าเภอ , สนง.สาธารณสุขจังหวัด 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน  

ผู้รับผิดชอบงาน NCD ระดับอ าเภอ , จังหวัด  
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เป้าประสงค์ G1 ประชาชนมีสุขภาวะ 
ตัวช้ีวัด I 2.4  
    (KPI กระทรวง , R6)  

อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ 

ค านิยาม       การฆ่าตัวตายส าเร็จ หมายถึง   การกระท าของบุคคลในการปลิดชีวิตตนเองโดย
สมัครใจและเจตนาที่จะตายจริง เพื่อให้หลุดพ้นจากการบีบคั้น หรือความคับข้องใจที่
เกิดข้ึนในชีวิต ซึ่งอาจจะกระท าอย่างตรงไปตรงมาหรือกระท าโดยอ้อมด้วยวิธีการต่างๆ 
จนกระท่ังกระท าได้ส าเร็จ 
       การพยายามฆ่าตัวตาย (Suicide Attempt) หมายถึง บุคคลที่ได้ท าการลงมือ
ท าร้ายตนเองด้วยวิธีการต่าง ๆ และมุ่งหวังให้ตนเองเสียชีวิต  แต่ไม่ถึงเสียชีวิตและมี
ลักษณะอาการ  และอาการแสดงสอดคล้องตรงกับตามมาตรฐานการจ าแนกโรคระหว่าง
ประเทศขององค์การอนามัยโลกฉบับที่ 10 (ICD – 10 หมวด Intentional self – harm 
(X60 – X84)  หรือเทียบเคียงในกลุ่มโรค DSM – 5 และมารับบริการตั้งแต่ปีงบประมาณ 
2561 
       การบริการบ าบัดและเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง หมายถึง ผู้พยายามฆ่าตัวตายที่มา
รับบริการ ในหน่วยบริการสาธารณสุข ได้รับการคัดกรอง เฝ้าระวังด้วยวิธีการและ/หรือ
เครื่องมือส าหรับบุคลากร สาธารณสุข เช่น แบบคัดกรองภาวะซึมเศร้าและความเสี่ยงต่อ
การฆ่าตัวตาย กรมสุขภาพจิต  และได้รับ บริการตรวจรักษาตามอาการและการดูแลด้าน
สังคมจิตใจ ตามอาการที่พบ และมีการติดตามเยี่ยมภายใน 15-30 วันอย่างน้อยหนึ่งครั้ง 
ภายหลังจากให้กลับบ้าน และ หรือ มีการติดตามดูแลโดยการนัดมาติดตามผลที่สถาน
บริการ (Follow up) หรือการติดตามไปดูแลในชุมชนโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข (Refer) 
เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยจากการฆ่าตัว ตาย และไม่กลับไปท าร้ายตนเองซ้ า ภายใน 1 ป ี
 

เกณฑ์เป้าหมาย : ≤ 6.3 ต่อประชากรแสนคน 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

    ≤ 6.3 ต่อ
ประชากรแสนคน 

    ≤ 6.3 ต่อ
ประชากรแสนคน 

    ≤ 6.0 ต่อ
ประชากรแสนคน 

    ≤ 6.0 ต่อ
ประชากรแสนคน 

 

วัตถุประสงค์ 1. ท าให้ทราบถึงภาวะสุขภาพอนามัยของประชนกลุ่มเสี่ยงระหว่างกลุ่มบุคล สถานที่   
   ช่วงเวลา เมื่อน ามาเปรียบเทียบกัน 
2. เป็นเครื่องชี้วัดปัญหาสาธารณสุขและความรุนแรงของปัญหานั้น สู่การก าหนด
มาตรการและแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ประชาชนทุกกลุ่มอายุ 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล -แบบ รง. 506 S  
-การบันทึกข้อมูลผ่านฐานข้อมูล 0nline  www.suicidethailamd.com 
-การบันทึกจัดเก็บรายงานข้อมูลการพยายามฆ่าตัวตายตามการจ าแนกโรค ICD10 (X60 
–X84) ในฐานข้อมูล 43 แฟ้ม 

http://www.suicidethailamd.com/
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แหล่งข้อมูล - รวบรวมข้อมูลการแจ้งตายจากฐานข้อมูลการตายทะเบียนราษฎร์ของ
กระทรวงมหาดไทย  โดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข 
-โปรแกรม www.suicidethailamd.com 
-ข้อมูลการพยายามฆ่าตัวตายฐานข้อมูล 43 แฟ้ม  

รายการข้อมูล 1 A = จ านวนผู้ฆ่าตัวตายส าเร็จ 
รายการข้อมูล 2 B = จ านวนประชากรทุกกลุ่มอายุ  (ตามฐานข้อมูลทะเบียนราษฏร์ ) 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100,000 
ระยะเวลาประเมินผล ประเมินรายไตรมาส 
เกณฑ์การให้คะแนน Ranking ปี 2561 

คะแนน เกณฑ์ หมายเหตุ 
1 คะแนน อัตราฆ่าตัวตายมากกว่า 8.4  ต่อแสนประชากร  
2 คะแนน อัตราฆ่าตัวตาย 7.8-8.4 ต่อแสนประชากร  
3 คะแนน อัตราฆ่าตัวตาย 7.1-7.7 ต่อแสนประชากร  
4 คะแนน อัตราฆ่าตัวตาย 6.4 – 7.0 ต่อแสนประชากร  
5 คะแนน อัตราฆ่าตัวตาย ไม่เกิน 6.3 ต่อแสนประชากร  

 

วิธีการประเมินผล :  น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลทางสถิติในรูปแบบของอัตราส่วน  
และอธิบายลักษณะทางภูมิศาสตร์ของผู้ที่ฆ่าตัวตายส าเร็จ 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน Baseline 
data 

หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 2559 2560 
การฆ่าตัวตาย

ส าเร็จ 
อัตราต่อ
ประชากร 
แสนคน 

4.82 4.98 5.85 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด/ 
ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 

1. นางนภาพร  จันทนบ       นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
โทรศัพท์ที่ท างาน :045 - 262692 ต่อ 3200 ,3210  โทรศัพท์มือถือ : 081 - 3211902 
2. นางสาวอุบลรัตน์  บุญทา    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
โทรศัพท์ที่ท างาน :045 - 262692 ต่อ 3200 ,3210  โทรศัพท์มือถือ : 081 - 4649824 
โทรสาร : 045 – 244801  E-mail..Mentalhealthubon@gmail.com 
3.นางเนาวรัตน์  สืบภา   นักวิชาการสาธารณสุข 
โทรศัพท์ที่ท างาน :045 - 262692 ต่อ 3200 ,3210   
โทรศัพท์มือถือ : 091 – 3509180    โทรสาร : 045 - 244801 

กลุ่มงานการแพทย์และสุขภาพจิต  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี   
หน่วยงานประมวลผล 
และจัดท าข้อมูล 

กลุ่มงานการแพทย์และสุขภาพจิต 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

 

 

http://www.suicidethailamd.com/
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เป้าประสงค์ที่G1  ประชาชนมีสุขภาวะ 
ตัวช้ีวัด  I 2.5 
    (KPI  กระทรวง) 

อัตราตายจากโรคมะเร็งตับ  

ค านิยาม  อัตราตายจากโรคมะเร็งตับ หมายถึง จ านวนการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งตับและท่อน้ าดี 
(รหัส ICD-10 =C22,C24) ทุกกลุ่มอายุต่อประชากรแสนคนในช่วงปีนั้น  
เป้าหมายของการลดอัตราตายจากโรคมะเร็งตับ คือ ลดอัตราตายจากโรค 
มะเร็งตับลดลงร้อยละ 5 เปรียบเทียบกับ baseline ในปี 2559 

เกณฑ์เป้าหมาย  ลดลงร้อยละ 5  ในระยะ 5 ปี(ปี 2560 – 2564)  
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

23.50 23.00 23.00 22.70  
วัตถุประสงค์  เพ่ือลดอัตราตายจากโรคมะเร็งตับของประชากรไทย  

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย  จ านวนประชากรไทยตามทะเบียนราษฎร  

วิธีการจัดเก็บข้อมูล  รวบรวมข้อมูลการแจ้งตายของผู้ป่วยโรคมะเร็งตับจากฐานข้อมูลการตายทะเบียนราษฎร์
ของกระทรวงมหาดไทย โดย กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ.) 

แหล่งข้อมูล  ฐานข้อมูลการตายจากทะเบียนราษฎร์ โดย กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ.) 

รายการข้อมูล 1  A = จ านวนการตายจากโรคมะเร็งตับ  (รหัส ICD-10 = C22, C24) 

รายการข้อมูล 2  B = จ านวนประชากรกลางปีในช่วงเวลาเดียวกัน  

สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100,000  

ระยะเวลาประเมินผล  ปีละ 1 ครั้ง (เมื่อสิ้นไตรมาสที่ 4)  

เกณฑ์การประเมิน :   
 ประเมิน รอบ 12 เดือน  

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
23.50 23.00 23.00 22.70 

 

วิธีการประเมินผล :  วิเคราะห์จากฐานข้อมูลการตายของ สนย. จากข้อมูลเบื้องต้นของทะเบียนราษฎร์ 
ของกระทรวงมหาดไทย  

เอกสารสนับสนุน :  สถิติสาธารณสุข 2557  
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รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน  
 

Baseline data หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ 
2558 2559 2560 

อัตราตายด้วย
มะเร็งตับและ
ท่อน้ าดีในตับ 

ต่อ ปชก.แสนคน 33.89 NA 14.62 

ที่มา: ฐานข้อมูลการเกิดการตาย (กยผ.) กระทรวงสาธารณสุข 
 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /  
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด  

นางสาวอลิษา    สุพรรณ  โทรศัพท์ 045-262692 ต่อ 2200     
 mobile 081-7904981    e-mail:   Alisuphan@hotmail.com  
นางสาวภูริดา     พลศักดิ์    โทรศัพท์    045-262692    ต่อ 2200   

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล  

โรงพยาบาลชุมชน , สนง.สาธารณสุขอ าเภอ ,   สนง.สาธารณสุขจังหวัด 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน  

นางสาวอลิษา สุพรรณ/  นางสาวภูริดา    พลศักดิ์  / ผู้รับผิดชอบงานระดับอ าเภอ 

 

 

เป้าประสงค์ที่ G1 ประชาชนมีสุขภาวะ 

ตัวช้ีวัด   I  2.6 อัตราป่วยตายด้วยโรคไข้เลือดออก 
ค านิยาม     1.อัตราป่วยตายโรคไข้เลือดออก หมายถึง ผู้ป่วยที่ได้รับบริการทางการแพทย์ใน

สถานบริการทั้งภาครัฐและเอกชน ได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคไข้เลือดออก แล้วเสียชีวิต
ในช่วงปีงบประมาณนั้นๆ  
    2. โรคไข้เลือดออก หมายถึง โรคที่ได้รับการวินิจฉัยอาการตามเกณฑ์ทางคลินิกและ
หรือมีผลตามเกณฑ์ทางห้องปฏิบัติการว่าป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกทุกกลุ่มอาการ ได้แก่ 
Denque Fever(DF) , Denque Hemorrhagic Fever(DHF) และ Denque Shock 
Syndrome(DSS) 

เกณฑ์เป้าหมาย :  
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

น้อยกว่าร้อยละ 
0.11 

น้อยกว่าร้อยละ 
0.11 

น้อยกว่าร้อยละ 
0.11 

น้อยกว่าร้อยละ 
0.11 

 

วัตถุประสงค์  เพ่ือประเมินเป้าประสงค์การป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ผู้ป่วยไข้เลือดออก 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล จัดเก็บตามระบบรายงาน 506  
แหล่งข้อมูล 1. ทะเบียนผู้ป่วยไข้เลือดออก  

2. รายงาน 506   
3. รายงานการสอบสวนโรค เอกสารเผยแพร่ 
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4. หลักฐานอย่างอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
รายการข้อมูล 1 A = จ านวนผู้ป่วยและตายด้วยโรคไข้เลือดออกปีงบประมาณ 
รายการข้อมูล 2 B = จ านวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกปีงบประมาณ 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100  
ระยะเวลาประเมินผล ทุกเดือน 
เกณฑ์การประเมิน :  
ปี 2561 :  อัตราป่วยตายด้วยโรคไข้เลือดออก ไม่เกินร้อยละ 0.11 

เอกสารสนับสนุน :  1. ค่า HI / CI  รายหมู่บ้าน 
2. Epidermic curve รายหมู่บ้าน  
3. รายงานการสอบสวนโรค 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/      
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

1. นายแพทย์พิทักษพ์งษ์   จันทร์แดง นายแพทย์ช านาญการพิเศษ  
    ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  โทรศัพท์ที่ท างาน : 045-262692   
    โทรศัพท์มือถือ : 098-6353646 
2. นายประทีป  บุญธรรม   หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค 
    ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 045-262692  ต่อ 3100  โทรศัพท์มือถือ : 081-9776334 
3. นายวรเทพ  บุรัสการ  (จพ.สาธารณสุขช านาญงาน) 
    กลุ่มงานควบคุมโรค   ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 045-262692 ต่อ 3100  โทรศัพท์มือถือ : 081-2826342 

หน่วยงานประมวลผล 
และจัดท าข้อมูล 

กลุ่มงานควบคุมโรค  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ผู้รายงานผลการด าเนินงาน  นายวรเทพ  บุรัสการ  จพ.สาธารณสุขช านาญงาน 
 กลุ่มงานควบคุมโรค   ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
 โทรศัพท์ที่ท างาน : 045-262692 ต่อ 3100  โทรศัพท์มือถือ : 081-2826342 
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เป้าประสงค์ที่ G2 ประชาชนพึ่งตนเองด้านสุขภาพได้ 
ตัวช้ีวัด   I 3 ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง 

เพิ่มข้ึน ร้อยละ 5 
ค านิยาม        ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย หมายถึง ประชาชนคนไทยทุกสิทธิ ที่อาศัยอยู่จริงใน

พ้ืนที่ต าบลจัดการสุขภาพ ปี 2561    จ าแนกออกเป็น 2 กลุ่มเปูาหมาย ได้แก่ 
         1) กลุ่มเด็กและเยาวชนอายุ 7-18 ปี  ในสถานศึกษา 
         2) กลุ่มประชาชนอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป 
พฤติกรรมสุขภาพท่ีถูกต้อง หมายถึง การปฏิบัติตัวเพ่ือการดูแลสุขภาพได้อย่างถูกต้อง
ตามแนวทางที่ก าหนด จ าแนกตามกลุ่มเปูาหมายดังนี้ 
        1) กลุ่มเด็กและเยาวชน มุ่งเน้นพฤติกรรมตามแนวทางสุขบัญญัติแห่งชาติ 
        2) กลุ่มประชาชนอายุ 15ปีขึ้นไป มุ่งเน้นพฤติกรรม 3อ2ส  ได้แก่ พฤติกรรม 
การออกก าลังกาย การบริโภคอาหาร การจัดการความเครียด การสูบบุหรี่ และการ
ดื่มสุรา การบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ  และอนามัยสิ่งแวดล้อม 

เกณฑ์เป้าหมาย :  ปี 2561 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 ต่อปี  (ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง ปี 2559 ร้อยละ  20.10) 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

- - - 30.10 
 

วัตถุประสงค์  เพ่ือให้ประชาชนกลุ่มเปูาหมายมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องและชุมชนมีการจัด 
การระบบบริการสุขภาพที่เข้มแข็ง 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย - เด็กและเยาวชนคนไทยที่อาศัยอยู่จริงในพ้ืนที่ อายุ 7-18 ปี ในสถานศึกษา 
- ประชาชนคนไทยที่อาศัยอยู่จริงในพื้นที่  อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล สุ่ มประเมิน ใน พ้ืนที่ เ ปู าหมายต าบลจั ดการสุ ขภาพ  บั นทึ ก ในโปรแกรม 
ของกองสุขศึกษา  หรือโปรแกรมประยุกต์อ่ืนๆ 

แหล่งข้อมูล รายงานผลการการเฝูาระวังพฤติกรรมสุขภาพ  กองสุขศึกษา 
รายการข้อมูล 1 A1= จ านวน เด็ กและ เยาวชนคน ไทยที่ อ าศั ยอยู่ จ ริ ง ใน พ้ืนที่  อายุ 7 -18ปี  

ในสถานศึกษาท่ีมีพฤติกรรมสุขภาพถูกต้องตามเกณฑ์ท่ีก าหนด(ระดับดีมาก) 
A2= จ านวนประชาชนคนไทยที่อาศัยอยู่จริงในพ้ืนที่ อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปที่มี
พฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องตามเกณฑ์ที่ก าหนด (ระดับดีมาก) 

รายการข้อมูล 2 B1= จ านวนเด็กและเยาวชนคนไทยที่อาศัยอยู่จริงในพ้ืนที่ อายุ7-18ป ีในสถานศึกษา
พ้ืนที่เปูาหมายที่สุ่มส ารวจทั้งหมด 
B2= จ านวนประชาชนคนไทยที่อาศัยอยู่จริงในพ้ืนที่ อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปในพ้ืนที่
เปูาหมายที่สุ่มส ารวจทั้งหมด 

สูตรค านวณตัวชี้วัด  hb1 =                    A1  X 100 
                                 B1 
hb2 =                    A2  X 100 
                                 B2 
HB    =     (hb1 + hb2) / 2 
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ระยะเวลาประเมินผล ปีละ 1 ครั้ง  (มิถุนายน – กรกฎาคม  2561) 
เกณฑ์การประเมิน : ประชาชนผ่านเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมสุขภาพ ในระดับดีมาก (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  
ปี 2561 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
   30.10 

ปี 2562 : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

   35.10 
ปี 2563: 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
   40.10 

ปี 2564 : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

   45.10 
 

วิธีการประเมินผล :  ส ารวจพฤติกรรมสุขภาพ 
เอกสารสนับสนุน :  เอกสารสรุปผลการประเมินพฤติกรรมสุขภาพ ปี 2559 

คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ และการสื่อสารเพ่ือ
ปลูกฝังพฤติกรรมสุขภาพเด็กและเยาวชน 
คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนาองค์ความรู้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ของกลุ่มวัยท างาน 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/       
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

นางเพ็ญพิไล  ซื่อสัตย์                 นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
โทรศัพท์ที่ท างาน : 045-261864    โทรศัพท์มือถือ : 083-1271459 
โทรสาร : 045-261864               E-mail : suesat7177@gmail.com 

หน่วยงานประมวลผล 
และจัดท าข้อมูล 

กลุ่มงานสนับสนุนบริการสุขภาพ  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ผู้รายงานผลการด าเนินงาน นางเพ็ญพิไล  ซื่อสัตย์                 นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
โทรศัพท์ที่ท างาน : 045-261864    โทรศัพท์มือถือ : 083-1271459 
โทรสาร : 045-261864                E-mail : suesat7177@gmail.com 
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เป้าประสงค์ที่ G2 ประชาชนพึ่งตนเองด้านสุขภาพได้ 
ตัวช้ีวัด  I 4  
    (KPI กระทรวง R7) 

ร้อยละของครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

ค านิยาม ครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองตามเกณฑ์ที่ก าหนด หมายถึง 
ครอบครัวที่มี อสค. ท าหน้าที่ดูแลสุขภาพ และสมาชิกในครอบครัวปฏิบัติตนในการ
ดูแลสุขภาพตนเอง โดย 

1. อสค. แสดงบทบาท ได้แก่ (1) เป็นแกนน าปฏิบัติตนด้านสุขภาพที่มี
พฤติกรรม เป็นแบบอย่างให้ครอบครัว และเป็นผู้ดูแลสุขภาพของคนในครอบครัว
ตนเอง (2) ถ่ายทอดความรู้ให้คนในครอบครวัตนเองและชว่ยเหลือผู้ที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิง 
(3) ประสานงานพัฒนาสุขภาพครอบครัว และเป็นเครือข่ายกับ อสม. โดยไม่ซ้ าซ้อน
บทบาทกัน 

2. สมาชิกในครอบครัวปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพตนเอง ได้แก่ (1) คุมอาหาร              
อย่างเป็นรูปธรรม เช่น กินแบบลดหวาน ลดมัน ลดเค็ม ดื่มน้ าเปล่า (2) ดูแลการกิน
ยาให้ตรงเวลา และไปพบแพทย์ตามนัด (3) ออกก าลังกาย เช่น ออกก าลังกาย 
ด้วยยางยืด และ (4) บ ารุงรักษาจิตใจ  

อาสาสมัครประจ าครอบครัว หรือ อสค. หมายถึง สมาชิกคนใดคนหนึ่งของแต่
ละครอบครัวที่ได้รับการคัดเลือกและผ่านการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติตามหลักสูตร อสค. 
ที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด เพื่อให้ท าหน้าที่ดูแลสุขภาพของสมาชิกในครอบครัว
ตนเอง  

กรณีครอบครัวนั้นอยู่คนเดียวหรืออยู่ในภาวะพ่ึงพิงอาจคัดเลือกเพ่ือนบ้านให้เข้า
รับการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติและท าหน้าที่ อสค. ให้ครอบครัวนั้นได้ 

 
เกณฑ์เป้าหมาย 

1. คัดเลือกและพัฒนา อสค. จ านวน 500,000 คน : เป็น อสค. ใหม่ เพิ่มจากปี 2560 
    (จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2561 เปูาหมายพัฒนา อสค. 15,278 คน) 
2. มีครอบครัวที่ผ่านเกณฑ์การประเมินครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
   ร้อยละ 55    (จังหวัดอุบลราชธานี เปูาหมายทั้งหมด 15,278 ครอบครัว  ผ่านเกณฑ์อย่างน้อย 8,403  ครอบครัว) 
 

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือต่อยอดการสร้างความรู้จากชุมชนไปถึงทุกครัวเรือน 

2. เพ่ือให้ครอบครัวได้รับการดูแลสุขภาพและถ่ายทอดความรู้สม่ าเสมอ 

3. เพ่ือให้คนในแต่ละครอบครัวท าหน้าที่ในการดูแลสุขภาพครอบครัวของตนเอง 
เนื่องจากคนในครอบครัวเป็นบุคคลที่ดีที่สุด เหมาะสมที่สุด  
4. เพ่ือให้แต่ละครอบครัว มี อสค. อย่างน้อย 1 คน เป็นผู้ดูแลสุขภาพ ประสานและ
เชื่อมโยงส่งต่อกับ อสม. ซึ่งเป็นแกนน าขับเคลื่อนการดูแลและจัดการสุขภาพของ
ชุมชน 
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*ประชากรกลุ่มเป้าหมาย เขตสุขภาพที่ 1-12 
- ครอบครัวผู้ปุวยโรคเบาหวานและหรือความดันโลหิตสูง ที่ปุวยเป็นโรคไตเรื้อรัง 
(CKD) ระยะ 3 (100%) จากฐานข้อมูล HDC (http://hdcservice.moph.go.th/) ของกระทรวง
สาธารณสุข 
- ครอบครัวผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง (LTC) จากเปูาหมายการจัดสรรประชากร
ผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน ติดเตียง ปีงบประมาณ 2561 ตามสัดส่วนประชากร 60 ปีขึ้นไป
สิทธิ UC ของกรมอนามัยและส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
- ครอบครัวผู้ปุวยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD) จากฐานข้อมูล HDC 
(http://hdcservice.moph.go.th/) ของกระทรวงสาธารณสุขและประชากรจาก 43 
แฟูมของแต่ละจังหวัด 

เขตสุขภาพที่ 13 
- ครอบครัวผู้ปุวยโรคเบาหวานและหรือความดันโลหิตสูง ที่ปุวยเป็นโรคไตเรื้อรัง 
(CKD)  
- ครอบครัวผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง (LTC)  
- ครอบครัวผู้ปุวยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD)  
จากฐานข้อมูลของหน่วยงานด าเนินงาน อาทิ 
     1. หนว่ยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
         1) ส านักอนามัย 
         2) ศูนย์บริการสาธารณสุข 
         3) สถานพยาบาลในสังกัดส านักการแพทย์ 
     2. สถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขท่ีตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 
     3. โรงพยาบาลเอกชนที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1. การข้ึนทะเบียน อสค.  
          เจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้รับผิดชอบพื้นท่ี ด าเนินการพัฒนาและขึ้นทะเบียน  
อสค. ใหม่ ปี 2561 ลงในเว็บไซต์ฐานข้อมูลอาสาสมัครประจ าครอบครัว  
2. การประเมินศักยภาพครอบครัว อสค. 
          1) เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมกับ อสค. ประเมินศักยภาพครอบครัวของ 
อสค. ตามความสมัครใจของแต่ละหน่วยงาน โดย อสค. แต่ละคนด าเนินการประเมิน
ศักยภาพครอบครัวของตนเองตามแบบประเมิน แล้วเก็บข้อมูลผลการประเมินด้วยตนเอง 
(Self Assessment) ไว้ที่ตนเอง หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้รับผิดชอบพื้นท่ีเป็นคนเก็บ
ไว้ในรูปแบบเอกสาร  
          2) ผู้รับผิดชอบงานระดับ จังหวัด เขต และส่วนกลาง รวมถึง
กรุงเทพมหานครสุ่มประเมินตามแบบประเมินแล้วบันทึกผลการประเมินศักยภาพ
ครอบครัวลงในเว็บไชต์ลงในเว็บไซต์ฐานข้อมูลอาสาสมัครประจ าครอบครัว 
หมายเหตุ : 1. ช่องทางในการลงทะเบียน อสค. และบันทึกผลการประเมินศักยภาพ
ครอบครัว อสค. คือ 
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                    1) ระบบฐานข้อมูลอาสาสมัครประจ าครอบครัว 
http://fv.phc.hss.moph.go.th 
                    2) ระบบสารสนเทศงานสุขภาพภาคประชาชน www.thaiphc.net 
               2. หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการบันทึกข้อมูลของกรุงเทพมหานคร คือ 
                    1) หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร 

 กองสร้างเสริมสุขภาพ ส านักอนามัย 
 ส านักการแพทย์  

                    2) สถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสขุที่ตั้งอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร 
                    3) โรงพยาบาลเอกชนที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 

แหล่งข้อมูล 1. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
2. สถานบริการสุขภาพภาครัฐ 
3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
4. หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
    1) ส านักอนามัย 
    2) ศูนย์บริการสาธารณสุข 
    3) สถานพยาบาลในสังกัดส านักการแพทย์ 
5. สถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 
6. โรงพยาบาลเอกชนที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 

รายการข้อมูล 1 A = จ านวนครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
รายการข้อมูล 2 B = จ านวนครอบครัวเป้าหมาย 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  ร้อยละของครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  

= รายการข้อมูล 1 X 100  
        รายการข้อมูล 2 

ระยะเวลาประเมินผล รายไตรมาส  
เกณฑ์การประเมิน : 
ปี 2561 :  ประเทศไทย 

เป้าหมาย รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
จ านวน (คน) 
(500,000) 

 
- 

คัดเลือกและพัฒนา 
อสค. เปูาหมาย 
60,000 คน  
(ร้อยละ 12) 

คัดเลือกและพัฒนา 
อสค. เปูาหมาย 
260,000 คน 
(ร้อยละ 52) 

คัดเลือกและพัฒนา อสค. 
ปี 2561 
เปูาหมาย 500,000 คน 
(ร้อยละ 100) 

ร้อยละ 55 
(275,000 
ครอบครัว) 

- - -  
 

ครอบครัวที่มีศักยภาพในการ
ดูแลสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์
ที่ก าหนด ร้อยละ 55 
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ปี 2561 :  จังหวัดอุบลราชธานี 

เป้าหมาย รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
จ านวน (คน) 

15,278 
- คัดเลือกและพัฒนา 

อสค. เปูาหมาย 
1,833 คน  
(ร้อยละ 12) 

คัดเลือกและพัฒนา 
อสค. เปูาหมาย 
7,945 คน 
(ร้อยละ 52) 

คัดเลือกและพัฒนา อสค. 
ปี 2561 
เปูาหมาย 15,278 คน 
(ร้อยละ 100) 

ร้อยละ 55 
(8,403 

ครอบครัว) 

- - -  
 

ครอบครัวที่มีศักยภาพในการ
ดูแลสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์
ที่ก าหนด ร้อยละ 55 

 

วิธีการประเมินผล :  การประเมินผลครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด    
โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมกับ อสค. ด้วยวิธีการ ดังนี้ 
          1. การประเมินตนเอง (Self Assessment) โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
ร่วมกับ อสค. หลังจากที่ อสค. ได้ประเมินศักยภาพครอบครัวของตนเองแล้ว ให้เก็บ
ผลการประเมินไว้ที่ตนเอง หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้รับผิดชอบพ้ืนที่เป็นคนเก็บไว้
ในรูปแบบเอกสาร  
          2. การสุ่มประเมิน ตามล าดับชั้นตามระเบียบวิธีทางสถิติ ตั้งแต่ระดับล่างสุด
ขึ้นไป โดยสามารถบันทึกผลการประเมินในระบบฐานข้อมูล ได้ที่เว็บไซต์
http://fv.phc.hss.moph.go.th หรือ www.thaiphc.net   
          ค่าน้ าหนักของเกณฑ์การประเมินครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพ
ตนเองได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด คือ บทบาท อสค. (60) : การประพฤติปฏิบัติตนในการ
ดูแลสุขภาพตนเองของสมาชิกในครอบครัว (40) 

                                              ตารางก าหนดค่าน้ าหนักของเกณฑ์การประเมิน 

บทบาท อสค. ค่าน้ าหนัก 
การปฏิบัติตน 

ในการดูแลสุขภาพตนเองของสมาชิก 
ในครอบครัว 

ค่าน้ าหนัก 

1. เป็นแกนน าปฏิบัติตนด้านสุขภาพท่ีมี
พฤติกรรมเป็นแบบอย่างให้ครอบครัวและ
เป็นผู้ดูแลสุขภาพของคนในครอบครัวตนเอง 

20 1. คุมอาหารอย่างเป็นรูปธรรม เช่น กินแบบลด
หวาน ลดมัน ลดเค็ม ลดเนื้อ ดื่มน้ าเปล่า 

10 

2. ถ่ายทอดความรู้ให้คนในครอบครวัตนเอง
และช่วยเหลือผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง 

20 2. ดูแลการกินยาใหต้รงเวลาและพาไป  พบ
แพทย์ตามนัด 

10 

3. ประสานงานพัฒนาสุขภาพครอบครัว 
และเป็นเครือข่ายกับ อสม. 

20 3. ออกก าลังกาย เช่น ออกก าลังกายด้วย    
ยางยืด 

10 

4. บ ารุงรักษาจิตใจ  10 

รวม 60 รวม 40 

คะแนนรวมทั้งหมดต้องไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์ครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเอง
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
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เกณฑ์การประเมิน Ranking ปี 2561 
ขั้นตอนที่ กิจกรรมการด าเนินงาน 

1 1.1 ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจผู้เกี่ยวข้องทราบถึงการด าเนินงาน อสค.ใหม่ ปี 2561 
1.2 มีข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน ข้อมูลสถานะสุขภาพ ข้อมูลปัญหาผู้ปุวยโรคเบาหวานและหรือ
ความดันโลหิตสูง ที่ปุวยเป็นโรคไตเรื้อรัง (CKD) จากฐานข้อมูล HDC 
(http://hdcservice.moph.go.th/) ของกระทรวงสาธารณสุข  โดยได้รับการจัดสรรเปูาหมายจาก
กองสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
1.3 มีฐานข้อมูลครอบครัวผู้ปุวยโรคเบาหวานและหรือความดันโลหิตสูง ที่ปุวยเป็นโรคไตเรื้อรัง 
(CKD) ระยะ 3 (100 %) จากฐานข้อมูล HDC (http://hdcservice.moph.go.th/) ของกระทรวงสาธารณสุข 
1.4 มีฐานข้อมูลครอบครัวผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง (LTC) จากเปูาหมายการจัดสรรประชากรผู้สูงอายุ
กลุ่มติดบ้าน ติดเตียง ปีงบประมาณ 2561 ตามสัดส่วนประชากร 60 ปีขึ้นไปสิทธิ UC ของกรม
อนามัยและส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
1.5 มีฐานข้อมูลครอบครัวผู้ปุวยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD) จากฐานข้อมูล HDC 
(http://hdcservice.moph.go.th/) ของกระทรวงสาธารณสุขและประชากรจาก 43 แฟูมของแต่ละ
จังหวัด อ าเภอ 
1.6 มีฐานข้อมูลกลุ่มเปูาหมาย อสค.ใหม่ ปี 2561 ตามเกณฑ์การคัดเลือกและพัฒนา อสค.ปี 2561
รายอ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน 

2 2.1 มีการประชุมวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาด้านสุขภาพ โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง  
ด้วยการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่ายสุขภาพทุกภาคส่วน (สรุปรายงานการประชุม) 
2.2 มีแผนงานสุขภาพชุมชนโครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพ สอดคล้องกับปัญหาสุขภาพตามบริบท 
ของพ้ืนที่ 
2.3 มีแผนการพัฒนาศักยภาพ อสค.ใหม่ ปี 2561 ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
2.4 มีแผนการส่งเสริมความรู้ ในเรื่องการดูแลสุขภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของทุกคน 
ในครอบครัว  

3 3.1 มีการพัฒนาศักยภาพ อสค.ใหม่ ปี 2561 ตามแผนงานโครงการฯ ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
3.2 มีการสรุปผลการพัฒนาศักยภาพ อสค.ใหม่ ปี 2561 ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
3.3 มีการบันทึกข้อมูล อสค.ใหม่ ปี 2561 ที่ผ่านการพัฒนาศักยภาพ อสค.ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดแล้ว  
ที่  http://fv.phc.hss.moph.go.th หรือ www.thaiphc.net  

4 4.1 มีการแผนการประเมินผลการด าเนินงานของ อสค. และครอบครัวที่ได้รับการดูแลจาก อสค.  
มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองตามเกณฑ์ที่ก าหนด ด้วยแบบประเมินศักยภาพครอบครัว  
ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
4.2 อสค. ประเมินสุขภาพตนเอง และได้รับการประเมินศักยภาพ จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้ดูแล 
ตามแบบประเมินศักยภาพฯ ร้อยละ 100 (อสค. ใหม่ ทุกคน) 
4.3 ครอบครัวได้รับการดูแลจาก อสค. มีศักยภาพในการดูสุขภาพตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ผ่านตาม
เกณฑ์การประเมินฯ อย่างน้อยร้อยละ 55 
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5 5.1 มีฐานข้อมูล อสค. และครอบครัวที่ได้รับการดูจาก อสค. มีศักยภาพในการดูสุขภาพตามเกณฑ์ 
ที่ก าหนด ที่รับการประเมินศักยภาพจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ อสค. แล้ว  
5.2 มีการสรุปผลการประเมินศักยภาพการพัฒนา อสค. และพัฒนาศักยภาพ อสค.ใหม่ ปี 2561 
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
5.3 มีการบันทึกข้อมูลผลการประเมินตนเองของ อสค. และผลการประเมินศักยภาพ อสค. โดย
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และผลการประเมินครอบครัวท่ีได้รับการดูแลจาก อสค.มีศักยภาพในการดูแล
สุขภาพตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  ที ่ http://fv.phc.hss.moph.go.th หรือ www.thaiphc.net  

                                                    (ขั้นตอนละ 1 คะแนน) 
เอกสารสนับสนุน :  1. แนวทางการด าเนินงานอาสาสมัครประจ าครอบครัว (อสค.) 

2. หลักสูตร อสค. 
3. คู่มือ อสค.  
4. แบบประเมินศักยภาพครอบครัว 
5. เว็บไซต์ส าหรับขึ้นทะเบียน อสค. พิมพ์ประกาศนียบัตร และรายงานผลการ
ด าเนินงาน อสค. 
    1) http://fv.phc.hss.moph.go.th 
    2) www.thaiphc.net 
6. www.อสค.com เว็บไซต์ฐานข้อมูล อสค. ด้านความรู้ ข่าวสาร และการประเมิน 
หมายเหตุ : 1. เอกสารข้อ 3. คู่มือ อสค. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จัดส่งให้แต่ละ
จังหวัดตามจ านวนเปูาหมาย อสค.  
             2. สามารถดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์กองสนับสนุนสุขภาพ
ภาคประชาชน http://phc.moph.go.th หรือ เว็บไซต์ระบบฐานข้อมูลอาสาสมัคร
ประจ าครอบครัว http://fv.phc.hss.moph.go.th 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Baseline data 
หน่วยวัด 

 
 

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 

1. จ านวนอาสาสมัคร
ประจ าครอบครัว 
(อสค.) ที่ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ 

คน 50,000 
ประเทศ 
1,195 

(อุบลราชธานี) 

543,267 
(ประเทศ) 
15,278 

(อุบลราชธานี)  
2. ร้อยละของ
ครอบครัวที่มี
ศักยภาพในการดูแล
สุขภาพตนเองได้ตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 

ร้อยละ - 93.45 
ประเทศ 
(100) 

อุบลราชธานี 

           ข้อมูลผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
จากเว็บไซต์ http://fv.phc.hss.moph.go.th/ ณ วันที่ 25 กันยายน 2560 
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ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ : 
1.กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

โทร 0 2193 7000 ต่อ 18715 อีเมล์. phc.division@gmail.com 
2. กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพภาคประชาชน 
3. นายวิชิต พุ่มจันทร์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
หัวหน้ากลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพภาคประชาชน 
โทร 045-262-692 อีเมล์. phcubon@gmail.com 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด : 
1. กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพภาคประชาชน 
2. นายวิชิต พุ่มจันทร์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
หัวหน้ากลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพภาคประชาชน 
โทร 045-262-692 ต่อ 1130, 1131 อีเมล์. phcubon@gmail.com 

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล 
 

1.กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
โทร 0 2193 7000 ต่อ 18715 อีเมล์. phc.division@gmail.com 
2. กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพภาคประชาชน 
3. นายวิชิต พุ่มจันทร์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
หัวหน้ากลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพภาคประชาชน 
โทร 045262692 ต่อ 1130  1131  อีเมล์. phcubon@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 

1. กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพภาคประชาชน 
2. นายวิชิต พุ่มจันทร์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
หัวหน้ากลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพภาคประชาชน 
โทร 045262692 ต่อ 1130  1131  อีเมล์. phcubon@gmail.com 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:phc.division@gmail.com
mailto:phcubon@gmail.com
mailto:phcubon@gmail.com
mailto:phc.division@gmail.com
mailto:phcubon@gmail.com
mailto:phcubon@gmail.com
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เป้าประสงค์ที่ G2 ประชาชนพึ่งตนเองด้านสุขภาพได้ 
ตัวช้ีวัด  I 5 (R8.1) ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชน จัดการสุขภาพ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

ค านิยาม                    หมู่บ้าน/ชุมชน จัดการสุขภาพ หมายถึง การที่หมู่บ้าน/ชุมชน  
มีกระบวนการร่วมกันในการวางแผนด้านสุขภาพ มีการจัดการทรัพยากรเพ่ือใช้ในการ
พัฒนาด้านสุขภาพ มีการจัดกิจกรรมด้านสุขภาพ และมีการประเมินผลการจัดการ
ด้านสุขภาพ 

เกณฑ์มาตรฐาน หมายถึง  กระบวนการพัฒนาที่ก าหนดขึ้นเพ่ือใช้เป็น
กรอบในการด าเนินงานและวัดผลส าเร็จของต าบลจัดการสุขภาพเพ่ือเปูาหมาย
ประชาชนสุขภาพด ีระบบสุขภาพยั่งยืน ประกอบด้วย 5 ระดับ ดังนี้ 
1.ระดับพื้นฐาน (Input)  

1.1 มีการจัดเวทีประชุมของทีมสุขภาพในหมู่บ้าน/ชุมชน  
 ค าตอบ   ตอบ ข้อ 2 หรือ ข้อ 3 ถือว่าผ่านเกณฑ์ 

1.2 มีทีมสุขภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาสุขภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน   
 ค าตอบ   ตอบ ข้อ 2 หรือ ข้อ 3 ถือว่าผ่านเกณฑ์ 

1.3 ได้รับการสนับสนุนทรัพยากร (คน เงิน ของ) เพ่ือใช้ในการจัดการสุขภาพ  
ค าตอบ ได้รับการสนับสนุนทรัพยากรจากแหล่งใดก็ได้   ถือว่าผ่านเกณฑ์ 

2.ระดับพัฒนา (Process) (ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับพื้นฐานครบทุกข้อ)   
     2.1 มีการจัดท าแผนสุขภาพโดยชุมชน  

ค าตอบ มี และเลือกวิธีการหลัก ในข้อ 2 หรือ ข้อ 3หรือ ข้อ 4 หรือ ข้อ 5   
ถือว่าผ่านเกณฑ์ 
     2.2 มีการจัดกิจกรรมพัฒนา/แก้ปัญหาสุขภาพในหมู่บ้าน/ชุมชน  

ค าตอบ มีการจัดกิจกรรมหลัก 
2.2.1) การพัฒนาศักยภาพ อสม./แกนน าสุขภาพ  
2.2.2) การสร้างสุขภาพ /นวัตกรรมสุขภาพ  
2.2.3) การจัดบริการสุขภาพในหมู่บ้าน/ชุมชน  
2.2.4) การถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพในชุมชน  
2.2.5) การจัดสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อสุขภาพในชุมชน) ครบ 5 กิจกรรมหลัก 

โดยแต่ละกิจกรรมหลัก ตอบว่ามี 1 ข้อขึ้นไป ถือว่าผ่านเกณฑ์  
(หากจัดกิจกรรมหลักไม่ครบ 5 กิจกรรมหลัก  ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์) 

     2.3 มีการประเมินผลการจัดการสุขภาพในหมู่บ้าน/ชุมชน  
 ค าตอบ มีการประเมินผลการจัดการสุขภาพในหมู่บ้าน / ชุมชน อย่างน้อย 

2 ใน 6 วิธี  ถือว่าผ่านเกณฑ์ 
3.ระดับดี (Output) (ผ่านเกณฑ์การประเมินในดับพ้ืนฐาน และระดับพัฒนาครบ 

ทุกข้อ) 
     3.1 มีระบบเฝูาระวังปูองกันและควบคุมโรคของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน 

 ค าตอบ  มีระบบเฝูาระวังปูองกันและควบคุมโรค  มีกิจกรรมครบทั้ง 4 ข้อ  
ถือว่าผ่านเกณฑ์ (มีกิจกรรมไม่ครบ 4 ข้อ ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์) 
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     3.2 มีการก าหนดกติกาหรือข้อบังคับหรือมาตรการทางสังคมด้านสุขภาพ  
 ค าตอบ ต้องมีการก าหนดกติกาในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน และหรือ ระดับ

ต าบล  ถือว่าผ่านเกณฑ์ 
4. ระดับดีมาก (Outcome) (ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา 

และระดับดี ครบทุกข้อ) 
     4.1 เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสุขภาพให้กับหมู่บ้าน/ชุมชนอ่ืนๆ   

 ค าตอบ  เป็นแหล่งเรียนรู้/ศูนย์การเรียนรู้ ต้องมีองค์ประกอบ  
   ข้อ 1 – ข้อ 4   ถือว่าผ่านเกณฑ์ (ไม่ครบองค์ประกอบ ข้อ 1 – 4 ถือว่าไม่
ผ่านเกณฑ์) 
     4.2 มีบุคคล/ทีมต้นแบบด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในหมู่บ้าน/ชุมชน 

 ค าตอบ  มีบุคคล/ทีมต้นแบบด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพใน
หมู่บ้าน/ชุมชน  ถือว่าผ่านเกณฑ์ (ยังไม่มีบุคคล/ทีมต้นแบบฯ ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์) 
5.ระดับดีเยี่ยม (Impact) (ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับพ้ืนฐาน ระดับพัฒนา 

ระดับดี และระดับดีมาก ครบทุกข้อ) 
5.1 ร้อยละ 70 ของประชาชนกลุ่มเปูาหมายมีความรอบรู้ด้านสุขภาพใน

ระดบัพอใช้ขึ้นไป 
ค าตอบ ทั้งข้อ 5.1.1 และ 5.1.2 ผ่าน (ร้อยละ 70) ขึ้นไป ถือว่าผ่านเกณฑ์ 

(น้อยกว่าร้อยละ 70 ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์) 
5.1.1 ความรอบรู้ด้านสุขภาพของกลุ่มเด็กวัยเรียน หมายถึง กลุ่มเด็กวัย

เรียนมีความสามารถและทักษะในการเข้าถึงข้อมูล ความรู้ ความเข้าใจ เพ่ือวิเคราะห์ 
แปลความหมาย ประเมินข้อมูลข่าวสารและบริการทางสุขภาพ ที่ได้รับการถ่ายทอด
และเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อม ซึ่งท าให้เกิดการจูงใจตนเองให้มีการตัดสินใจเลือกวิถีทาง
ในการดูแลตนเอง จัดการสุขภาพตนเองตามแนวทางสุขบัญญัติแห่งชาติเพ่ือปูองกัน
และคงรักษาสุขภาพที่ดีของตนเองไว้เสมอ รวมทั้งชี้แนะเรื่องสุขภาพส่วนบุคคล 
ครอบครัวและชุมชน ได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

5.1.2 ความรอบรู้ด้านสุขภาพของกลุ่มวัยท างาน หมายถึง กลุ่มวัยท างานมี
ความสามารถและทักษะในการเข้าถึงข้อมูลและบริการ มีความรู้ ความเข้าใจ เพ่ือ
วิเคราะห์  ประเมินการปฏิบัติ และจัดการตนเอง รวมทั้งสามารถชี้แนะเรื่องสุขภาพ
ส่วนบุคคล ครอบครัวและชุมชนเพ่ือพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง ตามหลัก 3อ.2ส. 
(พฤติกรรมการบริโภคอาหาร การออกก าลังกาย การจัดการความเครียด การดื่มสุรา 
และการสูบบุหรี่) ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

5.2 ร้อยละ 70 ของประชาชนกลุ่มเปูาหมายมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีถูกต้องใน
ระดับพอใช้ขึ้นไป   

 ค าตอบ ทั้งข้อ 5.2.1  และ 5.2.2 ผ่าน (ร้อยละ 70 ขึ้นไป)  ถือว่าผ่านเกณฑ์ 
(น้อยกว่าร้อยละ 70 ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์) 

5.2.1 พฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องของกลุ่มเด็กวัยเรียน หมายถึง กลุ่มเด็กวัย
เรียนมีการปฏิบัติตัวเพ่ือการดูแลสุขภาพตามแนวทางสุขบัญญัติแห่งชาติได้อย่าง
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ถูกต้องตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
 5.2.2 พฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องของกลุ่มวัยท างาน หมายถึง กลุ่มวัยท างาน 
มีการปฏิบัติตัวเพ่ือการดูแลสุขภาพตามหลัก 3อ. 2ส. (พฤติกรรมการบริโภคอาหาร 
การออกก าลังกาย การจัดการความเครียด การดื่มสุรา และการสูบบุหรี่) ได้อย่าง
ถูกต้องตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

ข้อ 5.1.1 และ 5.2.1 ใช้แบบประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรม
สุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติ 

ข้อ 5.1.2 และ 5.2.2 ใช้แบบประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรม
สุขภาพ 3อ.2ส. ของกลุ่มวัยท างานอายุ 15-59 ปี ส าหรับหมู่บ้านจัดการสุขภาพ 

เกณฑ์เป้าหมาย : หมู่บ้าน/ ชุมชน ทั้งหมด 2,702/ 157 หมู่/ชุมชน รวมทั้งหมด 2,859 หมู่/ชุมชน 
ระดับ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

ระดับดีข้ึนไป 
(A) 

ร้อยละ 70  
(1,999) 

ร้อยละ 75  
(2,145) 

ร้อยละ 80  
(2,288) 

ร้อยละ 90  
(2,574) 

 

วัตถุประสงค์ เสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ ชุมชนในการจัดการด้านสุขภาพ 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย  หมู่บ้าน/ชุมชน จ านวน  2,859 หมู่/ชุมชน 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล เก็บข้อมูลผลการประเมินหมู่บ้านจัดการสุขภาพ จากโปรแกรมหมู่บ้านจัดการสุขภาพ 

เว็บไซต์ www.thaiphc.net 
รายการข้อมูล 1 A = จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชน ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดีขึ้นไป 
รายการข้อมูล 2 B = จ านวนหมู่บ้าน/ ชุมชน เปูาหมาย ปี 2561 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีการจัดการด้านสุขภาพตามเกณฑ์มาตรฐานระดับดีขึ้น

ไป     = (A / B ) X 100 
ระยะเวลาประเมินผล ปีละ 1 ครั้ง ติดตามทุก 3 เดือน 
เกณฑ์การประเมิน : 
ปี 2561 : จ านวน 2,859 หมู่บ้าน/ ชุมชน 

ระดับ รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
ระดับดีข้ึนไป ร้อยละ 40 (1,144) ร้อยละ 50 (1,430) ร้อยละ 70 (2,002) ร้อยละ 75 (2,145) 
 
เงื่อนไขความส าเร็จ :  การประเมินตนเอง (self-Assessment) แบบมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับ
ต าบลจัดการสุขภาพ โดยใช้เกณฑ์การพัฒนาหมู่บ้าน/ ชุมชน จัดการสุขภาพ ปีงบประมาณ 2561 และมีผลลัพธ์การ
พัฒนาสุขภาพระหมู่บ้าน/ชุมชน ที่สามารถวัดผลการลดลงของปัญหาสุขภาพในพื้นที่ได้ 
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วิธีการประเมินผล Ranking ปี 2561 :  โดยมีขั้นตอนดังนี้    (ข้ันตอนละ 1 คะแนน) 
ขั้นตอนที่ กิจกรรมการด าเนินงาน 

1 1.1 มีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานหมู่บ้านจัดการสุขภาพภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
1.2 มีการประชุมชี้แจงคณะท างานและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง พร้อมแต่งตั้งทีมเครือข่าย
สุขภาพหมู่บ้าน (สรุปรายงานการประชุม) 
1.3 มีข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน ข้อมูลสถานะสุขภาพ ข้อมูลปัญหาสุขภาพตามบริบทของพ้ืนที่ 
ข้อมูลกลุ่มเปูาหมาย ในการด าเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ร่วมทั้งข้อมูลกองทุนวิสาหกิจชุมชน
ที่เก่ียวข้อง 
1.4 มีข้อมูลกลุ่มเปูาหมายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ, อสม.นักจัดการสุขภาพชุมชน, 
อาสาสมัครประจ าครอบครัว(อสค.), ผู้ดูแลผู้สูงอายุ 
(Care giver) หรืออาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ(LTC) 

2 2.1 มีการประชุมวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาด้านสุขภาพ สรุปปัญหาสุขภาพตามบริบทของพ้ืนที่ 
ด้วยการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่ายสุขภาพทุกภาคส่วน โดยเวทีประชุมประชาคมหมู่บ้าน  
(สรุปรายงานการประชุม) 
2.2 มีแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพ สอดคล้องกับปัญหาสุขภาพตามบริบทของพ้ืนที่ 
2.3 มีแผนการพัฒนาศักยภาพทีมสุขภาพระดับหมู่บ้าน ในเรื่องการจัดท าแผนสุขภาพหมู่บ้าน 
โดยใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ ค่ากลาง การจัดการสิ่งแวดล้อม การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพกลุ่มวัยเรียนและวัยท างาน หรืออ่ืนๆ ด้วยกระบวนการจัดท าแผนอย่างมีส่วนร่วม และ
ประเมินหมู่บ้านจัดการสุขภาพ 
2.4 มีแผนการพัฒนาความรู้ อส. ในเรื่องการดูแลสุขภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
กลุ่มวัยเรียนและวัยท างาน ตลอดจนแก้ไขปัญหาสุขภาพตามบริบทของพ้ืนที่ 

3 3.1 มีการด าเนินงานตามแผนงานโครงการที่ตั้งไว้ ด้วยกระบวนการหมู่บ้านจัดการสุขภาพ 
3.2 มีการประเมินตนเองตามเกณฑ์กระบวนการหมู่บ้านจัดกรสุขภาพ  
ตามเกณฑ์มาตรฐาน ด้วยแบบประเมินตนเองหมู่บ้านจัดการสุขภาพ  
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานระดับดีขึ้นไป) 

4 4.1 มีการสรุปผลการด าเนินงานตามแผนงานโครงการที่ตั้งไว้ พร้อมแนวทางแก้ไขปัญหาในการ
ด าเนินงานต่อไป 
4.2 มีการบันทึกผลการประเมินตนเองหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐาน พร้อมแนบ
ไฟล์หลักฐานผลการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง  
ที่ www.thaiphc.net (ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ระดับดีขึ้นไป) 

5 5.1 มีบุคคล/ ทีมต้นแบบด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในหมู่บ้าน/ชุมชน 
5.2 เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสุขภาพให้กับหมู่บ้าน/ชุมชนอ่ืนๆ 
5.3 มีระบบเฝูาระวังปูองกันและควบคุมโรคของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน 
5.4 มีการก าหนดกติกาหรือข้อบังคับหรือมาตรการทางสังคมด้านสุขภาพ 
5.5 ร้อยละ 70 ของประชาชนกลุ่มเปูาหมายมีความรอบรู้ด้านสุขภาพในระดับพอใช้ขึ้นไป 
5.6 ร้อยละ 70 ของประชาชนกลุ่มเปูาหมายมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีถูกต้องในระดับพอใช้ขึ้นไป  
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- โดยใช้แบบประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติ และ 
- ใช้แบบประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ 3อ. 2ส. ของกลุ่มวัยท างานอายุ 
15 – 59 ปี ส าหรับหมู่บ้านจัดการสุขภาพ  
5.7 มีวิสาหกิจชุมชนก้าวหน้าในหมู่บ้าน/ ชุมชน หรือไม่  
(หากมี มีอะไรบ้าง...................................................................................... )  

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 

Baseline data 
หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

 
 

2557 2558 2559 2560 

ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชน
จัดการสุขภาพ ตามเกณฑ์
มาตรฐานระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ  
94.85  
(2,709) 

ร้อยละ  
96.99  
(2,770) 

ร้อยละ  
96.74 
(2,763) 

ร้อยละ 
93.88 
(2,684) 

หมายเหตุ : ใช้ชื่อตัวชี้วัดเดิมของปี 2560 แต่ปรับเกณฑ์การประเมินตามนโยบาย 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

1. นายวิชิต     พุ่มจันทร์  
หัวหน้ากลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพภาคประชาชน 
2. นายสมบัติ    ขัดโพธิ์   เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพภาคประชาชน  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
โทร 0 4526 2692 ต่อ 1152 

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล 
 

กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพภาคประชาชน  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
โทร 0 4526 2692 ต่อ 1152 

ผู้รับผิดชอบการรายงาน
ผลการด าเนินงาน 
 

กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพภาคประชาชน  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
โทร 0 4526 2692 ต่อ 1152 
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เป้าประสงค์ที่ G2 ประชาชนพึ่งตนเองด้านสุขภาพได้ 
ตัวช้ีวัด I 6 (R8.2) ร้อยละของต าบลเป้าหมายสามารถจัดการสุขภาพได้ตามมาตรฐาน 

ค านิยาม         ต าบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ หมายถึง ต าบลจัดการสุขภาพแบบ 
บูรณาการ 4 กลุ่มวัย (ได้แก่ กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย วัยเรียนและวัยรุ่น วัยท างาน 
และโดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส) ที่มีกระบวนการสร้างสุขภาพโดยให้
ความส าคัญกับการพัฒนาบทบาทภาคประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น และทุกภาคส่วน 
ที่เกี่ยวข้องให้มีการบูรณาการ ในการค้นหาปัญหาสุขภาพ ด าเนินกิจกรรมแก้ไขปัญหา
และพัฒนาด้านสุขภาพร่วมกัน และมีมาตรการทางสังคม รวมทั้งนวัตกรรมต่างๆ ได้
ด้วยตนเอง ด้วยความตั้งใจ เต็มใจ มีจิตส านึกสาธารณะ ที่เน้นกระบวนการการมีส่วนร่วม
และเรียนรู้ร่วมกัน ตลอดจนมีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส และการดูแลระยะยาวในชุมชน (Long Term Care) รวมทั้งมีการส่งเสริม
กิจกรรมวิสาหกิจชุมชน โดยการลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ เพ่ือการพ่ึงตนเองและรักษา
สิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เพ่ือลดปัญหาและปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ โดยต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ที่ก าหนดเพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพดีและยั่งยืน โดยขอให้เชื่อมโยงกับเครือข่ายระบบ
สุขภาพระดับอ าเภอ (DHB: District Health Board) 
          เกณฑ์มาตรฐาน หมายถึง เกณฑ์การประเมินกระบวนการพัฒนาที่ก าหนดขึ้น
เพ่ือใช้ เป็นกรอบในการด าเนินงานและวัดผลส าเร็จของต าบลจัดการสุขภาพ  
เพ่ือเปูาหมายประชาชนสุขภาพดี ระบบสุขภาพยั่งยืน และวัดผลส าเร็จของต าบล
จัดการสุขภาพตามเกณฑ์ กระบวนการ T-PAR ดังนี้ 
          1. การพัฒนาทีมสุขภาพต าบลและเครือข่าย ; T : Team 
          2. การพัฒนากระบวนการจัดท าตามแผนสุขภาพต าบล ; P : Plan 
          3. การขับเคลื่อนแผนสุขภาพต าบลสู่การปฏิบัติ ; A : Activity 
          4. ต าบลที่มีระบบการจัดการอย่างต่อเนื่อง ; R : Results 
          5. ต าบลจัดการสุขภาพต้นแบบ มีนวัตกรรมสุขภาพอย่างน้อย 1 เรื่อง ;  
B : Best Practice 
1) การพัฒนาทีมสุขภาพต าบล (ระดับพื้นฐาน) T = Team 
         1.1 มีองค์ประกอบเครือข่ายที่เข้าร่วมทีมสุขภาพต าบลจากหลายภาคส่วน 
อย่างน้อย 3 ภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ ภาคท้องถิ่น และภาคประชาชน 
         1.2 มีการสร้างและพัฒนาทีมเครือข่ายสุขภาพต าบล โดยก าหนดเปูาหมายของ
การพัฒนาร่วมกันและบทบาทของแต่ละภาคส่วนที่ชัดเจน 

1.3 มีการพัฒนาศักยภาพทีมสุขภาพต าบล ในเรื่องการจัดท าแผนสุขภาพ
ต าบล โดยใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์  ค่ากลาง สมัชชาสุขภาพ ธรรมนูญ
สุขภาพ  ร.พ.สต.ติดดาว ต าบลสุขภาวะ กองทุนต าบล ระบบสุขภาพอ าเภอ DHB 
หรืออ่ืนๆ ด้วยกระบวนการจัดท าแผนอย่างมีส่วนร่วม และประเมินหมู่บ้านจัดการ
สุขภาพ 

1.4 มีการพัฒนาความรู้ อสม. ในเรื่องการดูแลสุขภาพ 4 กลุ่มวัย ตลอดจน
แก้ไขปัญหาสุขภาพตามบริบทของพ้ืนที่ 
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1.5 มีการศึกษา เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับทุนของวิสาหกิจชุมชน (เงิน/
ทรัพยากร/ผลผลิต/ความรู้/ภูมิปัญญา/ทุนทางวัฒนธรรม/ทุนทางสังคม) 
2) การพัฒนากระบวนการจัดท าแผนสุขภาพต าบล(ระดับพัฒนา) P = Plan 

2.1 มีระบบการประเมินคัดกรองปัญหาสุขภาพและมีข้อมูลผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
และผู้ด้อยโอกาส ที่จ าเป็นต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือระยะยาว 

2.2 มีการคืนข้อมูลสถานะสุขภาพเพ่ือสร้างการรับรู้ และมีส่วนร่วมในการ
จัดท าแผนสุขภาพต าบล 

2.3 มีการร่วมกันจัดท าแผนสุขภาพต าบล โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียเข้าร่วมในการวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพของชุมชน จัดท าโครงการ/กิจกรรม ก าหนด
ผู้รับผิดชอบเพ่ือการแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนของชุมชน และมีการสื่อสารแผนงาน/
โครงการแก่ผู้เกี่ยวข้องรับรู้เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ 

2.4 มีการระดมทรัพยากร ทุน และภูมิปัญญาท้องถิ่นจากในและนอกชุมชน
มาใช้สนับสนุนโครงการและกิจกรรมที่ก าหนดไว้  

2.5 มีการวิเคราะห์สถานการณ์เกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชน (เงิน/ทรัพยากร/
ผลผลิต/ความรู้/ภูมิปัญญา/ทุนทางวัฒนธรรม/ทุนทางสังคม) 
3) การขับเคลื่อนแผนสุขภาพต าบลสู่การปฏิบัติ A = Activity 

3.1 มีชุมชน/ท้องถิ่น/อสม.นักจัดการสุขภาพชุมชน/อสค.เป็นพลังส าคัญ
ขับเคลื่อนแผนสุขภาพต าบล เพื่อการดูแลสุขภาพตามกลุ่มวัย และแก้ไขปัญหาสุขภาพ
ตามบริบทของพ้ืนที่ รวมทั้งมีหมู่บ้านที่ผ่านเกณฑ์การประเมินหมู่บ้านจัดการสุขภาพ
ระดับดีข้ึนไปอย่างน้อย ร้อยละ 75 

3.2 มีการอบรม อสม.นักจัดการสุขภาพ และ อสม.ที่ได้รับการอบรม มีการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอย่างน้อยร้อยละ 20 ของผู้ได้รับการอบรม 

3.3 มีการขับเคลื่อนหมู่บ้านจัดการสุขภาพและ มีหมู่บ้านที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินหมู่บ้านจัดการสุขภาพระดับดีขึ้นไปอย่างน้อย ร้อยละ 70 

3.4 มีการขับเคลื่อนต าบลจัดการผ่านมาตรการทางสังคมในการแก้ไขปัญหา
สุขภาพชุมชนอย่างน้อย 1 เรื่อง 

3.5 มีการเฝูาระวัง ประเมินคัดกรอง ปัญหาสุขภาพตามกลุ่มวัย การสื่อสาร
ความรู้ด้านสุขภาพ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 3อ. 2ส. และมาตรการทาง
สังคมในการแก้ไขปัญหาสุขภาพชุมชนตามบริบทของพ้ืนที่ 

3.6 มีการจัดกิจกรรมและบริการสุขภาพท่ีเหมาะสมทุกกลุ่มวัย 
3.7 มีการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนพ้ืนฐาน (การด าเนินการเพ่ือกิน เพ่ือใช้ใน

ชุมชน เพื่อให้ครอบครัวพ่ึงตนเองได้ ลดรายจ่าย เพ่ิมรายรับ)  
4) ต าบลมีระบบการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่องจนมีผลลัทธ์ตามเป้าหมาย  
R : Result 

4.1  ผลลัพธ์การขับเคลื่อนประเด็นจังหวัด (พัฒนาการเด็กปฐมวัย) 
4.2  ผลลัพธ์การขับเคลื่อนประเด็นสมัชชาจังหวัด (การจัดการขยะมูลฝอย

ชุมชน) 
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          4.3  ผลลัพธ์การขับเคลื่อนประเด็นอ าเภอตนเอง 
         4.4 ผลลัพธ์การขับเคลื่อนประเด็นตามบริบทต าบลตนเอง (อย่างน้อย 1 
ประเด็น) 
          4.5  มีผลลัพธ์ของการพัฒนา ประชาชนกลุ่มเปูาหมายมีความรอบรู้ด้านสุขภาพใน
ระดับพอใช้ขึ้นไป ร้อยละ 70 และประชาชนกลุ่มเปูาหมายมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง
ในระดับพอใช้ขึ้นไป ร้อยละ 70 
 
                4.5.1 ร้อยละ 70 ของประชาชนกลุ่มเปูาหมายมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ
ในระดับพอใช้ขึ้นไป 

           4.5.1.1 ผลการประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพตามสุขบัญญัติ
แห่งชาติ กลุ่มเด็กวัยเรียน อายุ 7 - 14 ปี ในสถานศึกษาท่ีตั้งอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชน 

           4.5.1.2 ผลการประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพ 3อ. 2ส. กลุ่มวัย
ท างานอายุ 15-59 ปี ในหมู่บ้าน/ชุมชน 

      4.5.2 ร้อยละ 70 ของประชาชนกลุ่มเปูาหมายมีพฤติกรรมสุขภาพที่
ถูกต้องในระดับพอใช้ขึ้นไป   

           4.5.2.1 ผลการประเมินพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติ 
กลุ่มเด็กวัยเรียนอายุ 7 - 14 ปี ในสถานศึกษาท่ีตั้งอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชน  

 4.5.2.2 ผลการประเมินพฤติกรรมสุขภาพ 3อ. 2ส. กลุ่มวัยท างาน 
อายุ 15-59 ปี ในหมู่บ้าน/ชุมชน 

4.6 มีวิสาหกิจชุมชนพ้ืนฐาน (การด าเนินการเพ่ือกิน เพ่ือใช้ในชุมชน เพ่ือให้
ครอบครัวพ่ึงตนเองได้ ลดรายจ่าย เพ่ิมรายรับ) อย่างน้อย 2 แห่ง/ต าบล 
5) ต าบลจัดการสุขภาพต้นแบบ B : BEST PRACTICE  

5.1 มีวิทยากรชุมชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพความเป็นครู หรือวิทยากร
กระบวนการ วิทยากรต้นแบบในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และมีศูนย์เรียนรู้
สุขภาพชุมชน เช่น โรงเรียนนวัตกรรมสุขภาพชุมชน โรงเรียน อสม. ที่มีหลักสูตร
เป็นไปตามความต้องการของชุมชน รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในชุมชนและ
ระหว่างชุมชน 

5.2 มีการสรุปบทเรียนการพัฒนา การจัดการความรู้ และนวัตกรรมสุขภาพ
ชุมชน ที่น าไปสู่การจัดการสุขภาพชุมชน 

5.3 มีการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การพัฒนาระหว่างชุมชนหรือต าบลอ่ืนๆ 
อย่างกว้างขวาง 

5.4 มีผลกระทบของการพัฒนาท าให้ปัญหาสุขภาพ 4 กลุ่มวัย และปัญหา
สุขภาพตามบริบทของพ้ืนที่ลดลง  

5.5 มีวิสาหกิจชุมชนก้าวหน้า (การน าผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน 
ผลผลิตที่เหลือกิน เหลือใช้ในชุมชน เข้าสู่ตลาดบริโภคโดยปรับปรุงคุณภาพผลผลิต 
หีบห่อ การจัดการด้านการตลาดเพื่อให้สามารถแข่งขันได้) อย่างน้อยต าบลละ 1 แห่ง 
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เกณฑ์เป้าหมาย : ต าบลทั้งหมด 219 ต าบล 
ระดับ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

ระดับดีข้ึนไป
(A) 

ร้อยละ 75 
(164 ต าบล) 

ร้อยละ 80 
(175 ต าบล) 

ร้อยละ 90 
(197 ต าบล) 

ร้อยละ 100 
(219 ต าบล) 

 

วัตถุประสงค์ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการด้านสุขภาพตามมาตรฐาน 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย  ต าบลเปูาหมาย จ านวน  219  ต าบล 

 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล เก็บข้อมูลผลการประเมินต าบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ  
จากโปรแกรมต าบลจัดการสุขภาพ เว็บไซต์ www.thaiphc.net 

รายการข้อมูล 1 A = จ านวนต าบลเปูาหมายที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน 
รายการข้อมูล 2 B = จ านวนต าบลเปูาหมาย ปี 2561 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  ร้อยละของต าบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการที่มีการจัดการด้านสุขภาพแบบ 

บูรณาการตามเกณฑ์มาตรฐาน    = (A / B ) X 100 
ระยะเวลาประเมินผล ปีละ 1 ครั้ง ติดตามทุก 3 เดือน 
เกณฑ์การประเมิน : 
ปี 2561 : 219 ต าบล 

ระดับ รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
ผ่านตามมาตรฐานฯ ร้อยละ 40 (88) ร้อยละ 50 (110) ร้อยละ 60 (131) ร้อยละ 75 (165) 

 

เงื่อนไขความส าเร็จ :  1. การประเมินตนเอง (self-Assessment) แบบมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆ  
ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับระบบสุขภาพระดับอ าเภอ (DHB) โดยใช้เกณฑ์การพัฒนาต าบล
จัดการสุขภาพตามมาตรฐาน ปีงบประมาณ 2561 และมีผลลัพธ์การพัฒนาสุขภาพ
ระดับต าบลที่สามารถวัดผลการลดลงของปัญหาสุขภาพในพ้ืนที่ และบันทึกผลการ
ประเมินตนเองที่  www.thaiphc.net พร้อมแนบไฟล์หลักฐานประกอบผลการ
ด าเนินงาน 
2. ประเมินรับรองการด าเนินงานระดับอ าเภอ บูรณาการร่วมกับต าบลจัดการสุขภาพ 
3. ประเมินรับรองการด าเนินงานระดับจังหวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.thaiphc.net/
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วิธีการประเมินผล  Ranking ปี 2561 
ขั้นตอนละ 1 คะแนน 

1 1.1 มีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานต าบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
1.2 มีการประชุมชี้แจงคณะท างานและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง พร้อมแต่งตั้งทีมเครือข่ายสุขภาพ
ต าบล (สรุปรายงานการประชุม) 
1.3 มีข้อมูลพื้นฐานระดับต าบล ข้อมูลสถานะสุขภาพ ข้อมูลปัญหาสุขภาพตามบริบทของพ้ืนที่ 
ข้อมูลกลุ่มเปูาหมาย ในการด าเนินงานต าบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ 4 กลุ่มวัย ตามเกณฑ์
มาตรฐาน (ได้แก่กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย,วัยเรียนและวัยรุ่น, วัยท างาน และโดยเฉพาะผู้สูงอายุ  
ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส) ร่วมทั้งข้อมูลกองทุนวิสาหกิจชุมชนที่เกี่ยวข้อง 
1.4 มีข้อมูลกลุ่มเปูาหมาย อสม.นักจัดการสุขภาพชุมชน, อาสาสมัครประจ าครอบครัว(อสค.), 
ผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุระดับต าบล(Care mamager), ผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care giver) หรือ
อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ (LTC) 
1.5 มีข้อมูลเปูาหมาย การด าเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพต้นแบบ อย่างน้อยต าบลละ 1 หมู่บ้าน 

2 2.1 มีองค์ประกอบเครือข่ายที่เข้าร่วมทีมสุขภาพต าบลจากหลายภาคส่วน  อย่างน้อย 3 ภาคส่วน 
ได้แก่ ภาครัฐ ภาคท้องถิ่น และภาคประชาชน 
2.2 มีการสร้างและพัฒนาทีมเครือข่ายสุขภาพต าบล โดยก าหนดเปูาหมายของการพัฒนาร่วมกัน
และบทบาทของแต่ละภาคส่วนที่ชัดเจน 
2.3 มีการพัฒนาศักยภาพทีมสุขภาพต าบล ในเรื่องการจัดท าแผนสุขภาพต าบล โดยใช้แผนที่
ทางเดินยุทธศาสตร์ ค่ากลาง สมัชชาสุขภาพ ธรรมนูญสุขภาพ  ร.พ.สต.ติดดาว ต าบลสุขภาวะ 
กองทุนต าบล ระบบสุขภาพอ าเภอ DHB หรืออ่ืนๆ ด้วยกระบวนการจัดท าแผนอย่างมีส่วนร่วม 
และประเมินหมู่บ้านจัดการสุขภาพ 
2.4 มีแผนการพัฒนาความรู้ อสม. นัดจัดการสุขภาพ ในเรื่องการดูแลสุขภาพตามกลุ่มวัย 
ตลอดจนแก้ไขปัญหาสุขภาพตามบริบทของพ้ืนที่ 
2.5 มีการศึกษา เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับทุนของวิสาหกิจชุมชน (เงิน/ทรัพยากร/ผลผลิต/ความรู้/
ภูมิปัญญา/ทุนทางวัฒนธรรม/ทุนทางสังคม) 

3 3.1 มีระบบการประเมินคัดกรองปัญหาสุขภาพและมีข้อมูลผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส  
ที่จ าเป็นต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือระยะยาว 
3.2 มีการคืนข้อมูลสถานะสุขภาพเพ่ือสร้างการรับรู้ และมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนสุขภาพต าบล 
3.3 มีการร่วมกันจัดท าแผนสุขภาพต าบล โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมในการ
วิเคราะห์ปัญหาสุขภาพของชุมชน จัดท าโครงการ/กิจกรรม ก าหนดผู้รับผิดชอบเพ่ือการแก้ไข
ปัญหาด้วยกระบวนของชุมชน และมีการสื่อสารแผนงาน/โครงการแก่ผู้เกี่ยวข้องรับรู้เพ่ือน าไปสู่
การปฏิบัติ 
3.4 มีการระดมทรัพยากร ทุน และภูมิปัญญาท้องถิ่นจากในและนอกชุมชนมาใช้สนับสนุน
โครงการและกิจกรรมที่ก าหนดไว้  
3.5 มีการวิเคราะห์สถานการณ์เกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชน (เงิน/ทรัพยากร/ผลผลิต/ความรู้/ 
ภูมิปัญญา/ทุนทางวัฒนธรรม/ทุนทางสังคม) 
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4 4.1 มีชุมชน/ท้องถิ่น/อสม.นักจัดการสุขภาพชุมชน/อสค.เป็นพลังส าคัญขับเคลื่อนแผนสุขภาพ
ต าบล เพ่ือการดูแลสุขภาพตามกลุ่มวัย และแก้ไขปัญหาสุขภาพตามบริบทของพ้ืนที่ รวมทั้งมี
หมู่บ้านที่ผ่านเกณฑ์การประเมินหมู่บ้านจัดการสุขภาพระดับดีขึ้นไปอย่างน้อย ร้อยละ 75 
4.2 มีการอบรม อสม.นักจัดการสุขภาพ และ อสม.ที่ได้รับการอบรม มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพอย่างน้อยร้อยละ 20 ของผู้ได้รับการอบรม 
4.3 มีการขับเคลื่อนหมู่บ้านจัดการสุขภาพและ มีหมู่บ้านที่ผ่านเกณฑ์การประเมินหมู่บ้านจัดการ
สุขภาพระดับดีข้ึนไปอย่างน้อย ร้อยละ 75 
4.4 มีการขับเคลื่อนต าบลจัดการผ่านมาตรการทางสังคมในการแก้ไขปัญหาสุขภาพชุมชนอย่าง
น้อย 1 เรื่อง 
4.5 มีการเฝูาระวัง ประเมินคัดกรอง ปัญหาสุขภาพตามกลุ่มวัย การสื่อสารความรู้ด้านสุขภาพ 
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 3อ. 2ส. และมาตรการทางสังคมในการแก้ไขปัญหาสุขภาพ
ชุมชนตามบริบทของพ้ืนที่ 
4.6 มีการจัดกิจกรรมและบริการสุขภาพท่ีเหมาะสมทุกกลุ่มวัย 
4.7ผลลัพธ์การขับเคลื่อนประเด็นจังหวัด (พัฒนาการเด็กปฐมวัย) , สมัชชาจังหวัด (การจัดการขยะมูล
ฝอยชุมชน),  
4.8 ผลลัพธ์การขับเคลื่อนประเด็นอ าเภอตนเอง และการขับเคลื่อนประเด็นตามบริบทต าบลตนเอง 
(อย่างน้อย 1 ประเด็น) 
4.9 มีผลลัพธ์ของการพัฒนา ประชาชนกลุ่มเปูาหมายมีความรอบรู้ด้านสุขภาพในระดับพอใช้ขึ้นไป 
ร้อยละ 70 และประชาชนกลุ่มเปูาหมายมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องในระดับพอใช้ขึ้นไป  
ร้อยละ 70 
    4.8.1 ร้อยละ 70 ของประชาชนกลุ่มเปูาหมายมีความรอบรู้ด้านสุขภาพในระดับพอใช้ขึ้นไป 
    4.8.2 ร้อยละ 70 ของประชาชนกลุ่มเปูาหมายมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องในระดับพอใช้ขึ้นไป   
4.9 มีวิสาหกิจชุมชนพ้ืนฐาน (การด าเนินการเพ่ือกิน เพ่ือใช้ในชุมชน เพื่อให้ครอบครัวพึ่งตนเองได้ 
ลดรายจ่าย เพ่ิมรายรับ) อย่างน้อย 2 แห่ง/ต าบล 
4.10 มีการบันทึกผลการประเมินตนเองต าบลจัดการสุขภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน พร้อมแนบไฟล์
หลักฐานผลการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง  
ที่ www.thaiphc.net (ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานต าบลจัดการสุขภาพ) 

5 5.1 มีวิทยากรชุมชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพความเป็นครู หรือวิทยากรกระบวนการ วิทยากร
ต้นแบบในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และมีศูนย์เรียนรู้สุขภาพชุมชน เช่น โรงเรียน
นวัตกรรมสุขภาพชุมชน โรงเรียน อสม. ที่มีหลักสูตรเป็นไปตามความต้องการของชุมชน รวมทั้งมี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในชุมชนและระหว่างชุมชน 
5.2 มีการสรุปบทเรียนการพัฒนา การจัดการความรู้ และนวัตกรรมสุขภาพชุมชน ที่น าไปสู่การ
จัดการสุขภาพชุมชน 
5.3 มีการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การพัฒนาระหว่างชุมชนหรือต าบลอ่ืนๆ อย่างกว้างขวาง 
5.4 มีผลกระทบของการพัฒนาท าให้ปัญหาสุขภาพ 4 กลุ่มวัย และปัญหาสุขภาพตามบริบทของ
พ้ืนที่ลดลง  
 

http://www.thaiphc.net/
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5.5 มีวิสาหกิจชุมชนก้าวหน้า (การน าผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน ผลผลิตที่เหลือกิน 
เหลือใช้ในชุมชน เข้าสู่ตลาดบริโภคโดยปรับปรุงคุณภาพผลผลิต หีบห่อ การจัดการด้านการตลาด
เพ่ือให้สามารถแข่งขันได้) อย่างน้อยต าบลละ 1 แห่ง 

 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 
Baseline data 

หน่วย
วัด 

ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 2559 2560 
ร้อยละของต าบลจัดการ
สุขภาพแบบบูรณาการ 

ร้อยละ ร้อยละ  
86.76  
(190 ) 

ร้อยละ  
100  

(219 ) 

ร้อยละ  
94.98  

(208 ต าบล) 

หมายเหตุ : ใช้ชื่อตัวชี้วัดเดิมของปี 2559 แต่ปรับเกณฑ์การประเมิน จึงไม่มี Baseline 
data 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

1. นายวิชิต      พุ่มจันทร์  
หัวหน้ากลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพภาคประชาชน 
2. นายปรีชา    ทองมูล  หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
3. นายสมบัติ   ขัดโพธิ์   เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
โทร.ส านักงาน  045-262-692 

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล 
 

กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพภาคประชาชน,  
กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี    โทร.ส านักงาน  045-262-692 

 

 

เป้าประสงค์ G2 ประชาชนพึ่งตนเองด้านสุขภาพได้ 
ตัวช้ีวัด  I  7 
    (KPI กระทรวง  R9) 

ร้อยละของต าบลที่มีระบบส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว  
(Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ 

ค านิยาม    มีต าบลที่มีระบบส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care)  
ในชุมชนผ่านเกณฑ์ หมายถึง มีการด าเนินงานครบองค์ประกอบ 7 ข้อ ดังนี้ 

1. มีระบบการประเมินคัดกรองปัญหาสุขภาพ และมีข้อมูลผู้สูงอายุที่จ าเป็นต้อง
ได้รับการส่งเสริมสุขภาพและการดแูลช่วยเหลือระยะยาว 

2. มีชมรมผู้สูงอายุผ่านเกณฑ์ชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ 
3. มีผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care manager) ผู้ดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุ 

(Caregiver) หรืออาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ 
4. มีบริการการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่บ้านที่มีคุณภาพ (Home Health Care) 

จากสถานบริการสู่ชุมชนโดยบุคลากรสาธารณสุขและทีมสหสาขาวิชาชีพ/ทีม
หมอครอบครัว 

5. มีบริการส่งเสริมปูองกันทันตสุขภาพในระดับต าบล 
6.  
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7. มีระบบการดูแลผู้สูงอายุ กลุ่มติดบ้าน กลุ่มติดเตียง โดยท้องถิ่น ชุมชน มีส่วน
ร่วมและมีแผนการดูแลผู้สูงอายุรายบุคคล (Care plan) 

8. มีคณะกรรมการ(ทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ)บริหารจัดการดูแล
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงในชุมชนหรือคณะกรรมการกองทุนต าบล 

หมายเหตุ :ผ่านเกณฑ์ หมายถึง ผ่านองค์ประกอบทุกข้อ 
- ชมรมผู้สูงอายุที่ผ่านเกณฑ์ชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ หมายถึง ชมรมผู้สูงอายุที่อยู่

ในพ้ืนที่ต าบล Long Term Care และผ่านเกณฑ์ชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ 
 มีบริการส่งเสริมปูองกันทันตสุขภาพในระดับต าบล หมายถึง มีการจัดบริการ

ปูองกันโรคในช่องปากตามชุดสิทธิประโยชน์ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
มาตรการส าคัญ (PIRAB) ที่ท าให้ตัวช้ีวัดบรรลุผล : 
(P = Partnership , I=Investment, R= Regulation, A=Advocacy, B=Building 
capacity) 
P :ใช้กลไกคณะกรรมการร่วม สธ. และ สปสช. “ คณะกรรมการขับเคลื่อน LTC ”  

ในส่วนกลางและคณะกรรมการด าเนินงานในระดับพื้นที่ พชอ.และกลไกชมรม
ผู้สูงอายุคุณภาพ 

I : - ประสานแหล่งเงินทุน (สปสช. สสส. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) เพ่ือสนับสนุน
การดูแลผู้สูงอายุในชุมชน  

    - สนับสนุนการจัดอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน (Care Giver)  
- จัดพิมพ์คู่มือการอบรมหลักสูตร CG 
- พัฒนาหลักสูตร CM   

- พัฒนาระบบฐานข้อมูลการส่งเสริมสุขภาพการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 
- สร้าง พัฒนานวัตกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
- พัฒนาขับเคลื่อนการด าเนินงาน Active Aging อ าเภอต้นแบบเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ 
- จัดท าชุดความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมส าหรับ

ผู้สูงอายุและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุในรูปแบบ Application  
- การส่งเสริมสุขภาพและปูองกันภาวะสมองเสื่อม ผ่าน Application สูงวัยสมองดี  
- จัดท าชุดความรู้การจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในสถานที่สาธารณะของกลุ่ม  
      ผูสู้งอายุ เช่น ศาสนสถาน (วัด/มัสยิด) ในรูปแบบ media/Infographic 
- จัดท าเครื่องมือประเมินการจัดสภาพแวดล้อมในที่พักอาศัยส าหรับผู้สูงอายุ รูปแบบ

Application 
R : - ขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมายที่เก่ียวข้องกับผู้สูงอายุและแนวทางการจ่ายเงิน

ตามชุดสิทธิประโยชน์ และมาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุ   
- ชี้แจงและขับเคลื่อนนโยบายขับเคลื่อนการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพและดูแล  
       ผู้สูงอายุในชุมชน 
- ควบคมุ ก ากับ และติดตาม ประเมินผล การด าเนินงาน 
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A : - ชี้น าด้านข้อมูลและงานวิจัย ด้านการส่งเสริมสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุ  
- สร้างการสื่อสารสาธารณะที่เข้าถึงง่ายร่วมกับเครือข่าย เพื่อ “สังคมไทยเป็น 

สังคมแห่งความกตัญญูรู้คุณ ไม่ทอดทิ้งผู้สูงอายุ 
B : - พัฒนานโยบายการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long  Term  Care) /ระบบดูแล 
       ผู้สูงอายุ 3 S (Thai Active Aging: Strong Social and Security)/ สร้าง  

พัฒนาทีมน าในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน อบรม Care manager,  
Caregiver และ อสค. และ สนับสนุนกลไกการเงินจาก สปสช. 

- ส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพในการดูแลผู้สูงอายุ Health Literacy เพ่ือเป็นสังคม
Health Literate Society 
 

เกณฑ์เป้าหมาย : ร้อยละต าบลที่มีระบบส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสและการดูแล 
ระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชน ผ่านเกณฑ์ 
 

ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 
ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 ร้อยละ 95  

 

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสและผู้ที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิง ได้รับการดูแลจาก
ทีมสหสาขาวิชาชีพ ทีมหมอครอบครัว จากหน่วยบริการปฐมภูมิและโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพระดับต าบล ให้บริการดูแลด้านสุขภาพถึงที่บ้านอย่างต่อเนื่องและ
สม่ าเสมอตามปัญหาสุขภาพและชุดสิทธิประโยชน์โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัว 
ชุมชนและท้องถิ่น  

2. ลดภาระงบประมาณค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพภาครัฐ ความแออัดในสถานพยาบาล 
ตลอดจนสนับสนุน และพัฒนาอาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุควบคู่ไปกับการพัฒนาทีมหมอ
ครอบครัวและอาสาสมัครในชุมชน  

3. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการด้านสุขภาพ 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย 1) ผู้สูงอายุทุกคนในจังหวัดอุบลราชธานี 

2) ด าเนินการทุกอ าเภอ ทั้งจังหวัดอุบลราชธานี 
3) ต าบลทั้งจังหวัดอุบลราชธานี จ านวน 219 ต าบล  

วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1) รายงานทางหนังสือราชการ หรือส่งข้อมูลผ่านผู้รับผิดชอบงาน กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  
2) กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  รายงานตามระบบ
หนังสือราชการ ตามรอบรายงาน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 
3) รายงานผ่านเว็บไซต์ รับ-ส่ง งานส่งเสริมสุขภาพ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
อุบลราชธานี  
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แหล่งข้อมูล 1) ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ/ โรงพยาบาลชุมชน 
2) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

รายการข้อมูล 1 A =จ านวนต าบลที่มีระบบส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสและการ
ดูแลระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชน ผ่านเกณฑ์ 

รายการข้อมูล 2 B = จ านวนต าบลทั้งหมดในจังหวัดอุบลราชธานี 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  สูตรการค านวณ = (A/B) x 100 

    A  = จ านวนต าบลที่ผ่านเกณฑ์ 
B  = จ านวนต าบลทั้งหมดในจังหวัดอุบลราชธานี 

ระยะเวลาประเมินผล 1. ร้อยละต าบลที่มีระบบส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสและ 
    การดูแลระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ 

- ปีละ 2ครั้ง โดยทีมนิเทศงานส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

เกณฑ์การประเมิน : 
ปี 2561 :  ร้อยละต าบลที่มีระบบส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 

    และการดูแลระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผา่นเกณฑ์ 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
ร้อยละ 30 ร้อยละ 35 ร้อยละ 50 ร้อยละ 60 

 
มาตรการส าคัญที่ท าให้ตัวชี้วัดบรรลุผล : 

1. มีกลไกท่ีเข้มแข็งในระดับอ าเภอ  ต าบล  และ รพ.สต. 
2. Building  Capacity  ที่ครอบคลุมและมีคุณภาพ  ในกลุ่ม Care Manager และ Caregiver 
3. มีแผนการดูแล (Care Plan) ที่มีคุณภาพ  และมีกลไกการเงิน  มาสนับสนุนแผนการดูแล (Care Plan)  

อย่างเพียงพอ 
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Small  Success :ปี 2561 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

1) มีคณะท างาน/ 
คณะอนุกรรมการ และมี 
การประชุมพัฒนาระบบ 
บริการการดูแลส่งเสริม 
สุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว 
2) ประชุมชี้แจงการ 
 ด าเนินงานจากนโยบาย 
 สู่การปฏิบัติร่วมกับภาคี 
 เครือข่าย 
3) ส านักงานสาธารณสุข 
อ าเภอร่วมกับเครือข่าย 
อปท. คดัเลือกพ้ืนที่ 
เปูาหมายการด าเนินงาน 
4) ส านักงานสาธารณสุข 
อ าเภอคัดเลือกบุคลากร 
สาธารณสุขเข้าร่วมอบรม 
Care manager และ 
DHS ด าเนินการจัดอบรม 
Caregiver 

1) ประชุมพัฒนาศักยภาพ 
บุคลากรในระดับอ าเภอและ
ภาคีเครือข่าย 
2) อบรมฟ้ืนฟูทักษะและ 
ศักยภาพของ CM ในระดับ
อ าเภอ 
3) พัฒนาทีมประเมิน
สุขภาพผู้สูงอายุในพ้ืนที่ 
4) มี Care Manager ผ่าน 
การอบรบ เพียงพอ 
ทุกสถานบริการที่เข้าร่วม
โครงการ 
5) Care Giver ผ่านการ 
อบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ 
ครอบคลุมอัตราส่วน 1:10 
ส าหรับการดูแล 
6) ผู้สูงอายุได้รับการ
ประเมินและจัดท าแผนการ
ดูแลรายบุคคล 
ร้อยละ 30 – 59 
7) มีต าบล Long Term 
Care ผ่านเกณฑ์ 
ร้อยละ  35 
8) มีการประชุม
คณะกรรมการ/ 
คณะท างาน 
9) มีการเยี่ยมเสริมพลัง / 
M&E 

1) มีระบบฐานข้อมูล 
การสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์ 
2) มี Care Manager ผ่าน 
การอบรม  
3) มี Caregiver ผ่านการ 
4) ผู้สูงอายุได้รับการ 
ประเมินและจัดท า 
แผนการดูแลรายบุคคล 
ร้อยละ 60 – 79 
5) มีการประชุม
คณะกรรมการ/คณะท างาน 
6) มีการเยี่ยมเสริมพลังและ 
M&E 
7) มีต าบล Long Term 
Care ผ่านเกณฑ์ 
ร้อยละ50 

1) มี Care Manager
ผ่านการอบรมครบทุก
สถานบริการที่เข้าร่วม
โครงการ LTC  
2) มี Caregiver ผ่าน
การอบรมครอบคลุม
อัตราผู้สูงอายุพ่ึงพิง 
1:10 
3) ผู้สูงอายุได้รับการ 
ประเมินและจัดท า 
แผนการดูแลรายบุคคล 
ร้อยละ 80 – 100 
4) มีการประชุม 
คณะกรรมการ/ 
คณะท างาน 
5) มีการเยี่ยมเสริมพลัง
และ M&E 
6) มีต าบล Long 
Term Care ผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 60 

 

วิธีการประเมินผล : 1) พื้นที่ประเมินตนเอง (self-Assessment) และรายงาน สสอ. 
2) สสอ.ประเมิน และรายงาน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
3) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ประเมินและรายงานศูนย์อนามัย/ส่วนกลาง 

เอกสารสนับสนุน : 1) คู่มือแนวทางการด าเนินงานดูแลผู้สูงอายุระยะยาวด้านสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพ่ึงพิงในพ้ืนที่ต าบล Long Term Care 

2) คู่มือกลยุทธ์การด าเนินงานต าบลดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวกับต าบลต้นแบบ 
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3) คู่มือแนวทางการประเมิน ADL  
4) คู่มือการประเมินผู้สูงอายุที่จ าเป็นต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือระยะยาว  

โดยคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิง 
5) แนวทางการด าเนินงานสุขภาพภาคประชาชน 
6) คู่มือวิทยากรพ่ีเลี้ยงการขับเคลื่อนต าบลจัดการสุขภาพ Long Term Care  

แบบบูรณาการ 
7) คู่มือแนวทางการขับเคลื่อนต าบลจัดการสุขภาพ Long Term Care แบบบูรณาการ 

 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 

 

Baseline data หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 2559 2560 
ร้อยละของต าบลที่มีระบบการส่งเสริม
สุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว  
(Long Term Care) ผ่านเกณฑ์ 

ร้อยละ  25.11 36.98 63.38 

เกณฑ์การให้คะแนน 
    Ranking ปี 2561 

 

ค่าคะแนน ความหมาย/ ตัวชี้วัด 
1คะแนน ต าบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term 

Care) ผ่านเกณฑ์น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 30.00- 34.99 
2คะแนน ต าบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term 

Care) ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 35.00 – 39.99 
3 คะแนน ต าบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term 

Care) ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 40.00 – 49.99 
4คะแนน ต าบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term 

Care) ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50.00 - 59.99 
5คะแนน ต าบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term 

Care) ผ่านเกณฑ์มากกว่าร้อยละ 60.00 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

นางสาวรุ่งรัตน์  พละไกร   ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
โทรศัพท์ที่ท างาน : 045-262692  ต่อ 1030-1 โทรศัพท์มือถือ : 088-5951755 
โทรสาร : 045-241918                     E-mail : palakai_rung@windowslive.com 

หน่วยงานประมวลผล
และจัดท าข้อมูล 

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 

นางสาวรุ่งรัตน์  พละไกร ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
  โทรศัพท์ที่ท างาน : 045-262692  ต่อ 1030-1 โทรศัพท์มือถือ : 088-5951755 
  โทรสาร : 045-241918                     E-mail : palakai_rung@windowslive.com 
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เป้าประสงค์ที่ G3 หน่วยงานสาธารณสุขได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน 
ตัวช้ีวัด  I 8 
  (KPI กระทรวง R10) 

ร้อยละหน่วยบริหารที่ผ่านมาตรฐานตามเกณฑ์ PMQA 

ค านิยาม         ส่วนราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หมายถึง ส่วนราชการ
ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 ดังนี้ 

1. ส านัก/กองในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส่วนกลาง จ านวน              
13 ส านัก/กอง 

2. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด จ านวน 76 แห่ง 
3. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ จ านวน 878 แห่ง 

         การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมายถึง การด าเนินการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการองค์กรตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
พ.ศ.2558 (Public Sector Management Quality Award : PMQA) ประกอบด้วย 1) 
ลักษณะส าคัญขององค์กร 2) เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 7 หมวด คือ หมวด 
1 การน าองค์การ หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ หมวด 3 การให้ความส าคัญกับ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ 
หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ และหมวด 7 ผลลัพธ์
การด าเนินการ โดยด าเนินการในปี 2561- 2565  ดังนี้ 
1. จัดท าลักษณะส าคัญขององค์กร จ านวน 13 ข้อค าถาม และทบทวนทุกปี 
2. ด าเนินการภาคบังคับในปี 2561-2563 ปีละ 2 หมวด และปี 2564 -2565  

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

3. น าผลการประเมินองค์กรด้วยตนเอง (OFI) ในหมวดที่ด าเนินการมาจัดท าแผนพัฒนา
องค์กร หมวดละ 1 แผน 

4. จัดท าตัวชี้วัดที่สะท้อนผลลัพธ์ในหมวดที่ด าเนินการตามเกณฑ์หมวด 7  
5. ด าเนินการตามแผนพัฒนาองค์กร 

ติดตามประเมินผล โดยทีม Internal Audit /กลุ่มพัฒนาระบบริหาร /ผู้ตรวจประเมิน
ภายนอก 
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เกณฑ์เป้าหมาย 
1.   ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

ปีงบประมาณ 
2561 

ปีงบประมาณ 
2562 

ปีงบประมาณ 
2563 

ปีงบประมาณ 
2564 

ปีงบประมาณ 
2565 

ระดับ 5 
(ร้อยละ 60) 

ระดับ 5 
(ร้อยละ 70) 

ระดับ 5 
(ร้อยละ 80) 

ระดับ 5 
(ร้อยละ 90) 

ระดับ 5 
(ร้อยละ 100) 

2. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
ปีงบประมาณ 

2561 
ปีงบประมาณ 

2562 
ปีงบประมาณ 

2563 
ปีงบประมาณ 

2564 
ปีงบประมาณ 

2565 

ระดับ 5 
(ร้อยละ 20) 

ระดับ 5 
(ร้อยละ 40) 

ระดับ 5 
(ร้อยละ 60) 

ระดับ 5 
(ร้อยละ 80) 

ระดับ 5 
(ร้อยละ 100) 

 

วัตถุประสงค์       1. เพื่อยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ ในสังกัด
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด จ านวน 25 แห่งให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
     2. เพื่อน าเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2558 มาใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรและเป็นบรรทัดฐานการติดตามและ
ประเมินผลของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ ในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัด  
จ านวน 25 แห่ง 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 25 แห่ง 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล จากรายงานผลการประเมินของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
แหล่งข้อมูล ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 25 แห่ง 
รายการข้อมูล 1 A = จ านวนส านักงานสาธารณสุขอ าเภอที่ด าเนินการผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด  
รายการข้อมูล 2 B = จ านวนส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 25 แห่ง 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  1. (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 4 

 

 

 

 

 

 

 



85 
 

                                  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2561  
 

เกณฑ์การประเมิน  
ปี 2561 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
1.จัดท าลักษณะส าคัญของ
องค์กรได้ครบถ้วน 
2.ประเมินองค์กรด้วยตนเอง
เทียบกับเกณฑ์คุณภาพการ
บริหารจดัการภาครัฐ พ.ศ. 
2558 ภาคบังคับ 2 หมวด 
(หมวด 1,หมวด 5) 
3.จัดท าแผนพัฒนาองค์กรของ
หมวดที่ด าเนินการได้ครบถ้วน 
(หมวดละ 2แผน) 
4.จัดท าตัวช้ีวัดที่สะท้อน
ผลลัพธ์ในหมวดที่ด าเนินการ
ได้ครบถ้วน (ตามเกณฑ์  
หมวด 7) 

  ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาองค์กรในหมวดที่
ด าเนินการ 
 

  ผลการด าเนินงานของ
ตัวช้ีวัดในหมวดที่ด าเนินการ 
 

  ร้อยละของส านักสาธารณสุข
จังหวัดที่ด าเนินการผ่านเกณฑ์
ที่ก าหนด (ร้อยละ 20) 

ปี 2562 :  

 
 
 
 
 
 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
1.จัดท าลักษณะส าคัญของ
องค์กรได้ครบถ้วน 
2.ประเมินองค์กรด้วยตนเอง
เทียบกับเกณฑ์คุณภาพการ
บริหารจดัการภาครัฐ พ.ศ. 
2558 ภาคบังคับ 2 หมวด 
(หมวด 2,หมวด 4) 
3.จัดท าแผนพัฒนาองค์กรของ
หมวดที่ด าเนินการได้ครบถ้วน 
(หมวดละ 1 แผน) 
4.จัดท าตัวช้ีวัดที่สะท้อน
ผลลัพธ์ในหมวดที่ด าเนินการ
ได้ครบถ้วน (ตามเกณฑ์  
หมวด 7) 

  ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาองค์กรในหมวดที่
ด าเนินการ 
 

  ผลการด าเนินงานของ
ตัวช้ีวัดในหมวดที่ด าเนินการ 
 

  ร้อยละของส านัก
สาธารณสุขจังหวดัที่
ด าเนินการผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนด (ร้อยละ 40) 
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ปี 2563 : 

ปี 2564 : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
1.จัดท าลักษณะส าคัญของ
องค์กรได้ครบถ้วน 
2.ประเมินองค์กรด้วยตนเอง
เทียบกับเกณฑ์คุณภาพการ
บริหารจดัการภาครัฐ พ.ศ. 
2558 ภาคบังคับ 2 หมวด 
(หมวด 3,หมวด 6) 
3.จัดท าแผนพัฒนาองค์กรของ
หมวดที่ด าเนินการได้ครบถ้วน 
(หมวดละ 1 แผน) 
4.จัดท าตัวช้ีวัดที่สะท้อน
ผลลัพธ์ในหมวดที่ด าเนินการ
ได้ครบถ้วน (ตามเกณฑ์  
หมวด 7) 

1.ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาองค์กรในหมวดที่
ด าเนินการ 
 

1.ผลการด าเนินงานของ
ตัวช้ีวัดในหมวดที่ด าเนินการ 
 

1.ร้อยละของส านัก/กองใน
สังกัดส านักงานปลัด 
กระทรวงสาธารณสุข
ส่วนกลางที่ด าเนินการ  
ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด     
(ร้อยละ 80) 
2.ร้อยละของส านัก
สาธารณสุขจังหวดัที่
ด าเนินการผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนด (ร้อยละ 80) 
3.ร้อยละของส านัก
สาธารณสุขจังหวดัที่
ด าเนินการผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนด (ร้อยละ 60) 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
1.จัดท าลักษณะส าคัญของ
องค์กรได้ครบถ้วน 
2.ประเมินองค์กรด้วยตนเอง
เทียบกับเกณฑ์คุณภาพการ
บริหารจดัการภาครัฐ พ.ศ. 
2558 ภาคบังคับ 6 หมวด  
3.จัดท าแผนพัฒนาองค์กรของ
หมวดที่ด าเนินการได้ครบถ้วน 
(หมวดละ 1 แผน) 
4.จัดท าตัวช้ีวัดที่สะท้อน
ผลลัพธ์ในหมวดที่ด าเนินการ
ได้ครบถ้วน (ตามเกณฑ์  
หมวด 7) 

1.ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาองค์กรในหมวดที่
ด าเนินการ 
 

1.ผลการด าเนินงานของ
ตัวช้ีวัดในหมวดที่ด าเนินการ 
 

1.ร้อยละของส านัก/กองใน
สังกัดส านักงานปลัด 
กระทรวงสาธารณสุข
ส่วนกลางที่ด าเนินการ   
ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด     
(ร้อยละ 90) 
2.ร้อยละของส านัก
สาธารณสุขจังหวดัที่
ด าเนินการผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนด (ร้อยละ 90) 
3.ร้อยละของส านัก
สาธารณสุขจังหวดัที่
ด าเนินการผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนด (ร้อยละ 80) 
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ปี 2565  
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

1.จัดท าลักษณะส าคัญของ
องค์กรได้ครบถ้วน 
2.ประเมินองค์กรด้วยตนเอง
เทียบกับเกณฑ์คุณภาพการ
บริหารจดัการภาครัฐ พ.ศ. 
2558 ภาคบังคับ 6 หมวด  
3.จัดท าแผนพัฒนาองค์กรของ
หมวดที่ด าเนินการได้ครบถ้วน 
(หมวดละ 1 แผน) 
4.จัดท าตัวช้ีวัดที่สะท้อน
ผลลัพธ์ในหมวดที่ด าเนินการ
ได้ครบถ้วน (ตามเกณฑ์  
หมวด 7) 

1.ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาองค์กรในหมวดที่
ด าเนินการ 
 

1.ผลการด าเนินงานของ
ตัวช้ีวัดในหมวดที่ด าเนินการ 
 

1.ร้อยละของส านัก/กองใน
สังกัดส านักงานปลัด 
กระทรวงสาธารณสุข
ส่วนกลางที่ด าเนินการ 
ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 
(ร้อยละ 100) 
2.ร้อยละของส านัก
สาธารณสุขจังหวดัที่
ด าเนินการผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนด (ร้อยละ 100) 
3.ร้อยละของส านัก
สาธารณสุขจังหวดัที่
ด าเนินการผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนด (ร้อยละ 100) 

วิธีการประเมินผล :Ranking ปี 2561 
ระดับคะแนน กิจกรรมด าเนินงาน 

1 คะแนน จัดท าลักษณะส าคัญขององค์กรได้ครบถ้วน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

0.20 
คะแนน 

0.40 
คะแนน 

0.60 
คะแนน 

0.80 
คะแนน 

1  คะแนน 

5 ค าถาม 7 ค าถาม 9 ค าถาม 11 ค าถาม 13 ค าถาม  
2 คะแนน ประเมินองค์กรด้วยตนเองในหมวดที่ด าเนินการได้ครบถ้วน 

พ.ศ. 
เกณฑ์การให้คะแนน 

0.50 คะแนน 1 คะแนน 
2561-2563 1 หมวด 2 หมวด 
2564-2565 ไม่ครบ 6 หมวด ครบ 6 หมวด 

 

3 คะแนน จัดท าแผนพัฒนาองค์กรในหมวดที่ด าเนินการได้ครบถ้วน 

พ.ศ. 
เกณฑ์การให้คะแนน 

0.50 คะแนน 1 คะแนน 
2561-2563 มีแผน 1 หมวด มีแผน 2 หมวด 
2564-2565 มีแผนไม่ครบ  

6 หมวด 
มีแผนครบ 6 หมวด 
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4 คะแนน จัดท าตัวชี้วัดที่สะท้อนผลลัพธ์ในหมวดที่ด าเนินการได้ครบถ้วน 

พ.ศ. 
เกณฑ์การให้คะแนน 

0.50 คะแนน 1 คะแนน 
2561-2563 1 หมวด 2 หมวด 
2564-2565 ไม่ครบ 6 หมวด ครบ 6 หมวด  

5 คะแนน ร้อยละของการผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด  
(วัดกระบวนการด าเนินการพัฒนาองค์กรในหมวดที่ด าเนินการ) 

                          ประเมินส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 

พ.ศ. 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
2561 ร้อยละ 0 ร้อยละ 5 ร้อยละ 10 ร้อยละ 15 ร้อยละ 20 

 
2562 ร้อยละ 0 ร้อยละ 10 ร้อยละ 20 ร้อยละ 30 ร้อยละ 40 
2563 ร้อยละ 20 ร้อยละ 30 ร้อยละ 40 ร้อยละ 50 ร้อยละ 60 
2564 ร้อยละ 40 ร้อยละ 50 ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 
2565 ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 

เกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน (interval) ตามเกณฑ์การให้คะแนน 
รอบ 12 เดือน ปี 2561 
เกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 10 ต่อ 1 คะแนน (interval) ตามเกณฑ์การให้คะแนน 
รอบ 12 เดือน ปี 2562-2565 

 
 
เอกสารสนับสนุน :  เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ.2558 สามารถดาวน์โหลดได้ที่

http://www.opdc.go.th/ 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน ตัวชี้วัดใหม่ 

Baseline data หน่วย
วัด 

ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 2559 2560 

  ระดับความส าเร็จของ
การพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐของ
ส่วนราชการในสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข  

ระดับ - - - 

 

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล 

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
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ผู้รับผิดชอบการรายงาน
ผลการด าเนินงาน 

1. นางสุภาภรณ์  อุตมัง                     
โทรศัพท์ที่ท างาน : 0 – 4526 - 2962     
E-mail :  tunsupa48@hotmail.com 
2. นางกนกวรรณ  กุแก้ว      
โทรศัพท์ที่ท างาน : 0 – 4526 - 2692     
E-mail :  kanokwan116@hotmail.com 
กลุ่มพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ   ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

 

 

เป้าประสงค์ที่ G3 หน่วยงานสาธารณสุขได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน 

ตัวช้ีวัด I 9  
(PA11.1 KPI กระทรวง 
 R11) 

ร้อยละของหน่วยบริการที่ผ่านการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (HA) 
   -โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป (ร้อยละ 100) 
   -โรงพยาบาลชุมชน (ร้อยละ 80) 

ค านิยาม           โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข หมายถึง 
- โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป  จ านวน  4 แห่ง 
- โรงพยาบาลชุมชน จ านวน 22 แห่ง (ผ่านเกณฑ์แล้ว 12 แห่ง) ยังไม่ผ่าน 10 แห่ง 

         HA (Hospital Accreditation) หมายถึง กระบวนการรับรองระบบคุณภาพ 
ของสถานพยาบาล จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล  (องค์การมหาชน) (สรพ.)     
โดยมีกระบวนการรับรอง 3 ขั้น ดังนี้ 
      - HA ขั้น 1 หมายถึง โรงพยาบาลมีคุณภาพการส ารวจและป้องกันความเสี่ยง น า
ปัญหามาทบทวน เพ่ือแก้ไขป้องกัน ปฏิบัติตามแนวทางป้องกันปัญหาครอบคลุมปัญหาที่
เคยเกิด/มีโอกาสเกิดสูง 
     - HA ขั้น 2 หมายถึง โรงพยาบาลมีการประกันและพัฒนาคุณภาพ วิเคราะห์
เป้าหมาย/กระบวนการ/พัฒนาคุณภาพที่สอดคล้องกับเป้าหมาย/ครอบคลุมกระบวนการ
ส าคัญทั้งหมด ปฏิบัติตามมาตรฐาน HA ในส่วนที่ไม่ยากเกินไป 
    - HA ขั้น 3 หมายถึง โรงพยาบาลมีวัฒนธรรมคุณภาพ เริ่มด้วยการประเมินตนเองตาม
มาตรฐาน HA พัฒนาอย่างเชื่อมโยง เป็นองค์กรเรียนรู้/ ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น ปฏิบัติตาม
มาตรฐาน HA ได้ครบถ้วน 

mailto:tunsupa48@hotmail.com
mailto:kanokwan116@hotmail.com
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เกณฑ์การประเมิน 
ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 

1.ร้อยละ 100 ของโรงพยาบาลศูนย์, โรงพยาบาลทั่วไป ร้อยละ100 ร้อยละ100 ร้อยละ100 
2.ร้อยละ 80 ในโรงพยาบาลชุมชน ร้อยละ85 ร้อยละ90 ร้อยละ100 

    
 

วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาคุณภาพหน่วยงานบริการด้านสุขภาพ 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย 1.โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป  

2. โรงพยาบาลชุมชนในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล ข้อมูลจากเว็บไซต์สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 

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

www.ha.or.th /ส าหรับประชาชน/โรงพยาบาลที่ได้รับการรับรอง 
รายการข้อมูล 1 A = จ านวนโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป ที่มีผลการรับรองขั้น 3 + 

Reaccredit  
รายการข้อมูล 2 B = โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป จ านวน 4 แห่ง 
รายการข้อมูล 3 C = จ านวนโรงพยาบาลชุมชนในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่มี 

ผลการรับรองขั้น 3 + Reaccredit  
รายการข้อมูล 4 D = โรงพยาบาลชุมชนในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (จ านวน 22 แห่ง  

      ตามท าเนียบสถานบริการ ฐานข้อมูลกองบริหารการสาธารณสุข  
      ณ 13 มกราคม 2559) 

สูตรค านวณตัวชี้วัด   -รพศ/รพท.   1. (A/B) x 100 
 -รพช.          2. (C/D) x 100 

ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 1, 2, 3 และ 4     (ปี 2561 : 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) 
เกณฑ์การประเมิน  
ปี 2561 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
  โรงพยาบาลศูนย์, 
โรงพยาบาลทั่วไป  และ
โรงพยาบาลชุมชน มีการ
ด าเนินงานระดับ 2  

  โรงพยาบาลศูนย์, 
โรงพยาบาลทั่วไป  และ
โรงพยาบาลชุมชน มีการ
ด าเนินงานระดับ 3 

  โรงพยาบาลศูนย์, 
โรงพยาบาลทั่วไป  และ
โรงพยาบาลชุมชน มีการ
ด าเนินงานระดับ 4 

  โรงพยาบาลศูนย์, 
โรงพยาบาลทั่วไป  และ
โรงพยาบาลชุมชน มีการ
ด าเนินงานระดับ 5  
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วิธีการประเมินผล 
(Ranking) 

ข้อมูลจากเว็บไซต์สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 
www.ha.or.th /ส าหรับประชาชน/โรงพยาบาลที่ได้รับการรับรอง 
 

  คะแนน Ranking ปี 2561 

เงื่อนไข : 
1. โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป  ผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 และรวมอยู่ระหว่างการต่ออายุ จ านวน  4 แห่ง 
ประกอบด้วย 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

โรงพยาบาลศูนย์, 
โรงพยาบาลทั่วไป,
โรงพยาบาลชุมชนท่ีผา่นการ
รับรองขั้น 3 แล้ว  
 

-มีการทบทวน/
แต่งตั้งคณะ 
กรรมการ พัฒนา
คุณภาพต่อเนื่อง              
 -มีการประชุม 
ทบทวนGAP
วิเคราะหห์า
โอกาสพัฒนา   
ในรูปแบบ
คณะกรรมการ  

-มีการจัดท า
แผนปฏิบัติงาน  
-มีการจัดสรร
งบประมาณ
สนับสนุนกิจ 
กรรมด าเนิน 
การ 
-มีผังควบคุม
และมีการ
ควบคุมก ากับ
การการด าเนิน 
 

-มีการปฏิบตัิ 
งานตามแผนฯ 
มากกว่า 
ร้อยละ50 
-มีกระบวน 
การด าเนิน 
งานปรับปรุง
พัฒนางานแต่
ละระบบ 
-มีกระบวน 
การค้นหา
Innovation 
/Best 
practice 

-มีการ
ปฏิบัติงาน
ตามแผนฯ 
มากกว่า 
ร้อยละ80 
-มีผลงาน
Innovation/
Best 
practice 
อย่างน้อย  
3 เรื่อง 
 
 

-ผ่านการรับรอง/
ประเมิน site visit 
-มีผลงาน
Innovation /Best 
practice  
น าเสนอในเวทีงาน
วิชาการระดับ
จังหวัด/ระดับเขต 
อย่างน้อย 1 เรื่อง 
 

โรงพยาบาลชุมชนในสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขที่ยังไม่ผา่นการ
รับรองขั้นที่ 3 

-มีการทบทวน/
แต่งตั้งคณะ 
กรรมการ พัฒนา
คุณภาพต่อเนื่อง              
 -มีการประชุม 
ทบทวนGAP
วิเคราะหห์า
โอกาสพัฒนา  
ในรูปแบบ
คณะกรรมการ 

-มีการจัดท า
แผนปฏิบัติงาน  
-มีการจัดสรร
งบประมาณ
สนับสนุนกิจ 
กรรมด าเนิน 
การ 
-มีผังควบคุม
และมีการ
ควบคุมก ากับ
การการด าเนิน 
 

-มีการปฏิบตัิ 
งานตามแผนฯ 
มากกว่า 
ร้อยละ50 
-มีกระบวน 
การด าเนิน 
งานปรับปรุง
พัฒนางานแต่
ละระบบ 
-จัดส่ง 
โปรไฟล์และ
เอกสารที่
เกี่ยวข้อง เพื่อ
ขอรับการ
ประเมิน
รับรองจาก 
สรพ. 

-มีการ
ปฏิบัติงาน
ตามแผนฯ 
มากกว่า 
ร้อยละ80 
-ได้รับการ
ตอบรับ
ก าหนดวัน
ประเมินจาก 
สรพ. 
 

-ได้รับการเยีย่ม
ประเมินจากสรพ. 
มีความก้าวหน้า 
เลื่อนระดับ  
อย่างน้อย 1 ระดับ 
 

http://www.ha.or.th/
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- โรงพยาบาลศูนย์สรรพสิทธิประสงค์ 
- โรงพยาบาลทั่วไป  ได้แก่ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษาฯ โรงพยาบาลวารินช าราบ   

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม 
2. โรงพยาบาลชุมชน ผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 และรวมอยู่ระหว่างการต่ออายุ จ านวน 12 แห่ง 
3. โรงพยาบาลชุมชนที่ยังไม่ผ่านการรับรอง จ านวน 10 แห่ง 
4. เก็บข้อมูลที่ผ่าน/ไม่ผ่านการรับรอง จากเว็บไซต์สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล  
   (องค์การมหาชน) 

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

รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Baseline data หน่วย
วัด 

ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 2558 2559 2560 

(ไตรมาส 3) 
ร้อยละของ
โรงพยาบาลศูนย์, 
โรงพยาบาลทั่วไปมี
คุณภาพมาตรฐาน
ผ่านการรับรอง HA 
ขั้น 3  

แห่ง ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละของ
โรงพยาบาลชุมชนมี
คุณภาพมาตรฐาน
ผ่านการรับรอง HA 
ขั้น 3  

แห่ง ร้อยละ
45.45  

(10 แห่ง
จาก 22 
แห่ง) 

ร้อยละ 
54.55 

(12 แห่ง
จาก 22 
แห่ง) 

ร้อยละ 
54.55 

(12 แห่ง
จาก 22 
แห่ง) 

ร้อยละ   
54.55 

(12 แห่งจาก 
22 แห่ง) 

 

หน่วยงานประมวลผล
และจัดท าข้อมูล 

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ผู้รับผิดชอบการรายงาน
ผลการด าเนินงาน 

1. นางสุภาภรณ์  อุตมัง    (หน.กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ)                
โทรศัพท์ที่ท างาน : 0 -4526 - 2962      โทรศัพท์มือถือ : 08 – 9844 – 9962  
E-mail :  tunsupa48@hotmail.com 
2. นางพิชญาภา  ฮงทอง       (นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ)                
โทรศัพท์ที่ท างาน : 0 - 4526 - 2962    โทรศัพท์มือถือ : 09 – 4985 – 5964   
Email : a_pitchayapa@hotmail.com   
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ   
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
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เป้าประสงค์ที่ G3 หน่วยงานสาธารณสุขได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน 
ตัวช้ีวัด  I 10 (R12) ร้อยละของสถานบริการสุขภาพในจังหวัดที่ระบบบริการพยาบาล 

ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพ 
ค านิยาม สถานบริการสุขภาพที่ระบบบริการพยาบาลมีคุณภาพตามเกณฑ์หมายถึงสถาน

บริการสุขภาพที่มีการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล ประกอบด้วย 
   1.การพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลตามภารกิจรับผิดชอบ (Function based) 
ผ่านเกณฑ์คุณภาพ 
   2.การพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลตามตามยุทธศาสตร์บริการพยาบาล  
(Agenda based)ผ่านเกณฑ์คุณภาพ 
สถานบริการสุขภาพหมายถึงสถานบริการสุขภาพสังกัดกระทรวงสาธารณสุขได้แก่ 
รพศ./รพท./รพช. 

เกณฑ์เป้าหมาย :  
ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 

ร้อยละ 75 
ของสถานบริการ

ทั้งหมด 

ร้อยละ 80 
ของสถานบริการ

ทั้งหมด 

ร้อยละ 85 
ของสถานบริการ

ทั้งหมด 

ร้อยละ 90  
ของสถานบริการ

ทั้งหมด 
 

วัตถุประสงค์ เพ่ือประเมินผลการพัฒนาและประเมินคุณภาพของสถานบริการสุขภาพ 
ให้มีการพัฒนาระบบบริการพยาบาลให้ได้คุณภาพตามเกณฑ์ 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย องค์กรพยาบาล รพศ./ รพท./ รพช.ในจังหวัด จ านวน 26 แห่ง 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1. องค์การพยาบาลประเมินตนเอง และจัดท าแผนพัฒนาตามส่วนขาด 

2. รวบรวมผลการประเมินในภาพรวมส่งให้ CNO_ P จังหวัด 
3. ทีมประเมินภายนอกออกประเมินตามมาตรฐาน รวบรวมผลการประเมินในภาพรวม
ส่งให้ CNO_ P จังหวัด 
4. CNO_ P ส่งจ านวนองค์กรพยาบาล ตามข้อ 3 ให้กับ CNO_R เพ่ือวิเคราะห์ส่ง
รายงานพร้อมแผนพัฒนาในภาพรวมทั้งจังหวัด และเขตให้กับส านักการพยาบาล 

แหล่งข้อมูล ผลการประเมินตนเองระดับอ าเภอ/จังหวัด 
รายการข้อมูล 1 A = จ านวน รพศ./รพท./รพช. ในจังหวัดที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพ  
รายการข้อมูล 2 B = จ านวน รพศ./รพท./รพช.ทั้งหมดในจังหวัด จ านวน 26 แห่ง 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ทุก 6 เดือน 
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เกณฑ์การประเมิน : 
ปี 2561 :  

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
ประเมินตนเองโดยใช้แบบ
ประเมินคุณภาพการ
พยาบาลของแต่ละงาน
บริการพยาบาลของส านัก
การพยาบาล 

 มีแผนด าเนินงานพัฒนา
บริการพยาบาลของแต่ละ
งาน และด าเนินการพัฒนา
คุณภาพตามเกณฑ์ 

รับการประเมินจากทีม
ประเมินภายนอก รวบรวม
ผลการด าเนินงานบริการ
พยาบาลตามเกณฑ์ส านัก
การพยาบาล 

สถานบริการสุขภาพใน
จังหวัดมีระบบบริการ

พยาบาล ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพ  ร้อยละ 
75 และมี Good Practice 

แห่งละ 1 เรื่อง   
ปี 2562 :   

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
ประเมินตนเองโดยใช้แบบ
ประเมินคุณภาพการ
พยาบาลของแต่ละงาน
บริการพยาบาลของส านัก
การพยาบาล 

 มีแผนด าเนินงานพัฒนา
บริการพยาบาลของแต่ละ
งาน และด าเนินการพัฒนา
คุณภาพตามเกณฑ์ 

รับการประเมินจากทีม
ประเมินภายนอก รวบรวม
ผลการด าเนินงานบริการ
พยาบาลตามเกณฑ์ส านัก
การพยาบาล 

สถานบริการสุขภาพใน
จังหวัดมรีะบบบริการ

พยาบาล ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพ  ร้อยละ 

80 และมี Beast  
Practice แห่งละ 1 เรื่อง   

ปี 2563 :  
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

ประเมินตนเองโดยใช้แบบ
ประเมินคุณภาพการ
พยาบาลของแต่ละงาน
บริการพยาบาลของส านัก
การพยาบาล 

 มีแผนด าเนินงานพัฒนา
บริการพยาบาลของแต่ละ
งาน และด าเนินการพัฒนา
คุณภาพตามเกณฑ์ 

รับการประเมินจากทีม
ประเมินภายนอก รวบรวม
ผลการด าเนินงานบริการ
พยาบาลตามเกณฑ์ส านัก
การพยาบาล 

สถานบริการสุขภาพใน
จังหวัดมีระบบบริการ

พยาบาล ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพ  ร้อยละ 

85 และมี Beast  
Practice แห่งละ 1 เรื่อง 

ปี 2564 :  
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

ประเมินตนเองโดยใช้แบบ
ประเมินคุณภาพการ
พยาบาลของแต่ละงาน
บริการพยาบาลของส านัก
การพยาบาล 

 มีแผนด าเนินงานพัฒนา
บริการพยาบาลของแต่ละ
งาน และด าเนินการ
พัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์ 

รับการประเมินจากทีม
ประเมินภายนอก รวบรวม
ผลการด าเนินงานบริการ
พยาบาลตามเกณฑ์ส านัก
การพยาบาล 

สถานบริการสุขภาพใน
จังหวัดมีระบบบริการ

พยาบาล ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพ  ร้อยละ 

90 และมี Beast  
Practice แห่งละ 2 เรื่อง  
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เกณฑ์การให้คะแนน Ranking ปี 2561 : 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

มีการประเมินตนเอง
โดยใช้แบบประเมิน
คุณภาพการบริการ
พยาบาลของส านัก
การพยาบาลและ
วิเคราะห์ส่วนขาด 

มีแผนและพัฒนา
พัฒนาคุณภาพบริการ
พยาบาลตามส่วนขาด 

ส่งเอกสารสรุป
รายงานการประเมิน
ตนเอง (Application 
Report) เพ่ือขอ
ประเมินจากทีม
ประเมินระดับอ าเภอ
และจังหวัด  

 รายงานผลการ
พัฒนาคุณภาพ
บริการพยาบาลปี 
2561  (Function 
based, Agenda 
based)  

 

สถานบริการ
สุขภาพ มีระบบ
บริการพยาบาล 
ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพ
และมี Good 
Practice 1 เรื่อง     

วิธีการประเมินผล :  รายงานการประเมินจากผู้ประเมินระดับอ าเภอ/จังหวัด 
เอกสารสนับสนุน :  1.หนังสือมาตรฐานบริการพยาบาล 

2.หนังสือการประกันคุณภาพการพยาบาล: การประเมินคุณภาพแต่ละหน่วยงาน 
3.เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสร้างความเข้มแข็งเครือข่าย
ผู้บริหารการพยาบาล  

ผู้รับผิดชอบการรายงาน 
ผลการด าเนินงาน 

1. นางสุภาภรณ์  อุตมัง   (หน.กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ)                  
โทรศัพท์ที่ท างาน : 0 – 4526 - 2962     
โทรศัพท์มือถือ : 08 – 9844 – 9962 
E-mail :  tunsupa48@hotmail.com 
 
2. นางกนกวรรณ  กุแก้ว     (พยาบาลวิชาชีพช านาญการ)                   
โทรศัพท์ที่ท างาน : 0 – 4526 - 2692     
โทรศัพท์มือถือ : 08 – 1730 – 4585 
E-mail : kanokwan116@hotmail.com 
กลุ่มพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
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เป้าประสงค์ที่ G3 หน่วยงานสาธารณสุขได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน 
ตัวช้ีวัด  I 11 (R13) ห้องปฎิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข (งานเทคนิคการแพทย์) 

โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชน ได้รับการรับรองคุณภาพ
มาตรฐาน (LA) 

ค านิยาม      ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข  หมายถึง ห้องปฏิบัติการชันสูตร
สาธารณสุขของ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป  โรงพยาบาลชุมชนที่สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข มีระดับความสามารถตรวจวิเคราะห์แปลผลสิ่งส่งตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการที่มีคุณภาพ มาตรฐานและเชื่อถือได้ 
     มาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์   หมายถึง ผ่านมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
ทางการแพทย์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข หรือมาตรฐาน
จากสภาเทคนิคการแพทย์ (LA) หรือ มาตรฐานISO15189 โดยก าหนดให้ผ่าน
มาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่ง 

เกณฑ์เป้าหมาย 
 
 
 

ระดับโรงพยาบาล เกณฑ์
เป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย (พ.ศ.) 

2561 2562 2563 2564 
รพศ./รพท./รพช. (ร้อยละ) 100 100 100 100 

 

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือให้ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุขของโรงพยาบาลมีคุณภาพ 
ตามมาตรฐาน 
2. เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย โรงพยาบาลศูนย์1 แห่ง, โรงพยาบาลทั่วไป 3 แห่ง โรงพยาบาลชุมชน  22แห่ง  
รวม 26 แห่ง 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1. คณะกรรมการระดับจังหวัดด าเนินการประเมินคุณภาพเบื้องต้น และจัดส่งสรุป 
ผลการประเมินให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  
2. คณะกรรมการตรวจประเมินภายนอก (External Surveyor) ตรวจประเมินและ
รับรองคุณภาพ 

แหล่งข้อมูล 1. ผลการประเมินผลของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 
2. ผลการประเมินจากคณะกรรมการตรวจประเมินภายนอก (External Surveyor) 

รายการข้อมูล 1 A :จ านวนห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ผ่านการรับรองคุณภาพ
มาตรฐาน 

รายการข้อมูล 2 B :จ านวนห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุขทั้งหมด ในจังหวัด
อุบลราชธานี 

สูตรค านวณ (A/B) X 100 
เกณฑ์การประเมิน จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ , สภาเทคนิคการแพทย์ , หรือ ISO 15189 
แนวทางการประเมิน ผลการด าเนินงานเทียบตามเกณฑ์การให้คะแนน  
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วิธีการประเมินผล เกณฑ์การให้คะแนนRanking ปี 2561 
ระดับ รพ. ระดับคะแนน Ranking 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
รพ.ศูนย์/ 
รพ.ทั่วไป  
และ  
รพ.ชุมชน 

- มีผลการ
ประเมินตนเอง 
(Self -
Assessment) 
 

- มีผลการตรวจ
ประเมินตนเอง 
-มีการวิเคราะห์
ผลการประเมิน
ตนเองและ
จัดท า
แผนพัฒนาตาม
ส่วนขาด (Gap 
analysis)  

- มีผลการตรวจ
ประเมินคุณภาพ 
จาก
คณะกรรมการ
ระดับจังหวัด 
หรือ
คณะกรรมการ
ตรวจประเมิน
ภายนอก 
โดยจะต้องผ่าน 
เกณฑ์ The 
must ทุกข้อ และ
มีคะแนนรวม 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80  

- มีการจัดท า
แผนพัฒนาส่วน
ขาด 
(Gap analysis)  
จากผลการตรวจ
ประเมินคุณภาพ-
ของคณะ
กรรมการฯ 

- ได้รับการรับรอง
มาตรฐานคุณภาพ
งานเทคนิค
การแพทย์ LA, ISO 
15189,  
กรมวิทยาศาสตร์ 
การแพทย์ 
มาตรฐานใด
มาตรฐานหนึ่ง 
- รายงานผลการ
ตรวจประเมิน
คุณภาพของ
คณะกรรมการ
ระดับจังหวัด 

 
เอกสารสนับสนุน 1. มาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

2. มาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ISO 15189 
3. มาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ สภาเทคนิคการแพทย์ 

รายละเอียด 
ข้อมูลพื้นฐาน Baseline data หน่วยวัด

(แห่ง) 
ผลการด าเนินงาน(ปี) 

2558 2559 2560 
รพศ./รพท./รพช. 26 แห่ง 52.00 100.00 100.00 

 

หน่วยงานประมวลผล 
และจัดท าข้อมูล 

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ผู้รับผิดชอบการรายงาน 
ผลการด าเนินงาน 

1. นางสุภาภรณ์  อุตมัง   (หน.กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ) 
โทรศัพท์ที่ท างาน : 0 -4526 - 2962     
โทรศัพท์มือถือ : 08 – 9844 – 9962    E-mail :  tunsupa48@hotmail.com 
2. นางสาววีระสุดา    สวสัดี       (พยาบาลวิชาชีพช านาญการ)    
โทรศัพท์ที่ท างาน : 0 - 4526 - 2962     
โทรศัพท์มือถือ : 08 – 6584 – 3020   E-mail :   jawjom@hotmail.com 
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เป้าประสงค์ที่ G3 หน่วยงานสาธารณสุขได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน 
ตัวช้ีวัด  I 12 (R14) ห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย (งานรังสีวินิจฉัย) ของโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป/

โรงพยาบาลชุน ได้รับการรังรองคุณภาพมาตรฐาน (งาน X-ray) 
ค านิยาม         ห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย หมายถึง ห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยของ 

โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป  โรงพยาบาลชุมชน ที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
มีระดับความสามารถตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยด้วยรังสีวิทยาที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน  
และเชื่อถือได้มาตรฐานห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยหมายถึงมาตรฐานรังสีวินิจฉัย 
ตามเกณฑ์คุณภาพกระทรวงสาธารณสุข 

เกณฑ์เป้าหมาย 
 
 
 
 
 

 

ระดับโรงพยาบาล เกณฑ์
เป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
รพศ./รพท/รพช. (ร้อยละ) 100 100 100 100 

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือให้ห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยของโรงพยาบาลมีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด 
2. เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย โรงพยาบาลศูนย์1 แห่ง, โรงพยาบาลทั่วไป 3 แห่ง โรงพยาบาลชุมชน  22แห่ง  
รวม 26 แห่ง 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล คณะกรรมการระดับจังหวัดประเมินคุณภาพและสรุปผลการประเมินให้ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อขอใบรับรองคุณภาพมาตรฐานรังสีวินิจฉัย 

แหล่งข้อมูล -ผลการประเมิน จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 
รายการข้อมูล 1 A :จ านวนห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยที่ผ่านการับรองคุณภาพมาตรฐาน 
รายการข้อมูล 2 B :จ านวนห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยทั้งหมดของรพศ./รพท./รพช. 

ในจังหวัดอุบลราชธานี 
สูตรค านวณ (A/B) X 100 
เกณฑ์การประเมิน มาตรฐานงานรังสีวินิจฉัยจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 
แนวทางการประเมิน     ห้องปฏิบัติการที่ประสงค์จะขอรับรองระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย 

ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข ต้องส่งแบบตรวจประเมินคุณภาพ และ/หรือเอกสาร 
ที่เก่ียวข้อง ให้ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ในพ้ืนที่พิจารณา และศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ด าเนินการตรวจประเมินรับรองระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย 
ดังนี้  
    1. ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร และแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมิน โดยจะแจ้งชื่อ
คณะผู้ตรวจประเมิน วันและเวลาที่จะตรวจประเมิน ให้ห้องปฏิบัติการที่ขอรับการรับรอง
ทราบล่วงหน้า 
    2. คณะผู้ตรวจประเมินด าเนินการไปตรวจประเมิน ณ ห้องปฏิบัติการ ตามวันเวลา 
ที่แจ้ง 
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   3. คณะผู้ตรวจประเมิน แจ้งผลการตรวจประเมินให้ห้องปฏิบัติการที่ขอการรับรองทราบ 
หากพบข้อบกพร่องที่ไม่สอดคล้องตามเกณฑ์ติดตามและประเมินผลฯ ห้องปฏิบัติการต้อง
แก้ไขข้อบกพร่องให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน ทั้งนี้หากมีเหตุจ าเป็น ขอขยายเวลาการแก้ไข
ข้อบกพร่องได้ เป็นรายกรณี และส่งการแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าวพร้อมหลักฐานการแก้ไข 
ให้คณะผู้ตรวจประเมินพิจารณาผ่านศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 
   4. คณะผู้ตรวจประเมิน พิจารณาผลการแก้ไขข้อบกพร่อง กรณียอมรับการแก้ไข
ข้อบกพร่องให้แจ้งศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ในพ้ืนที่รับผิดชอบทราบ 

วิธีการประเมินผล โดยศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จะตรวจสอบและสรุปผลการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการ
ที่ขอการรับรองในพ้ืนที่รับผิดชอบ น าส่งส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ เพื่อรวบรวม สรุป 
น าเสนอคณะกรรมการ พิจารณาให้การรับรองระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการ 
รังสีวินิจฉัย กระทรวงสาธารณสุข และเสนอกรมวิทาศาสตร์การแพทย์  
กระทรวงสาธารณสุข ออกใบรับรองที่มีอายุ 3 ปี  

ระดับ รพ. ระดับคะแนน Ranking ปี 2561 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

รพ.ศูนย์/ 
รพ.ทั่วไป  
และ รพ.ชุมชน 

- มีผลการ
ประเมินตนเอง 
(Self -
Assessment) 
 

- มีผลการตรวจ
ประเมินตนเอง 
-มีการวิเคราะห์
ผลการประเมิน
ตนเองและ
จัดท า
แผนพัฒนาตาม
ส่วนขาด  
(Gap analysis)  

- มีผลการตรวจ
ประเมิน
คุณภาพจาก
คณะกรรมการ
ระดับจังหวัด 
หรือ
คณะกรรมการ
ตรวจประเมิน
ภายนอก 
โดยจะต้องผ่าน 
เกณฑ์ The 
must ทุกข้อ 
และมีคะแนน
รวมไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80  

- มีการจัดท า
แผนพัฒนาส่วน
ขาด 
(Gap analysis)  
จากผลการ
ตรวจประเมิน
คุณภาพ- 
ของคณะ
กรรมการฯ 

- ได้รับการรับรอง
มาตรฐานคุณ
ภาพรังสีวินิจฉัย
ของกรม
วิทยาศาสตร์ 
การแพทย์ 
- รายงานผลการ
ตรวจประเมิน
คุณภาพของ
คณะกรรมการ
ระดับจังหวัด 

 
เอกสารสนับสนุน  แนวทางการพัฒนางานรังสีวินิจฉัยโรงพยาบาล กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  

กระทรวงสาธารณสุข 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 
 
 

 
Baseline data หน่วยวัด

(แห่ง) 
ผลการด าเนินงาน (ปี) 

2558 2559 2560 
      รพศ/รพท./รพช. 26 แห่ง 52 

 
65.39 

 
65.39 
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หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล 

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ผู้รับผิดชอบการรายงาน 
ผลการด าเนินงาน 

1. นางสุภาภรณ์  อุตมัง   (หน.กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ) 
โทรศัพท์ที่ท างาน : 0 -4526 - 2962     
โทรศัพท์มือถือ : 08 – 9844 – 9962    E-mail :  tunsupa48@hotmail.com 
2. นางสาววีระสุดา    สวสัดี       (พยาบาลวิชาชีพช านาญการ)    
โทรศัพท์ที่ท างาน : 0 - 4526 - 2962     
โทรศัพท์มือถือ : 08 – 6584 – 3020   E-mail :   jawjom@hotmail.com 

 
 

 

เป้าประสงค์ที่ G3 หน่วยงานสาธารณสุขได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน 
ตัวช้ีวัด  I 13  (R15) ห้องปฏิบัติการชันสูตรของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ผ่านเกณฑ์คุณภาพ 

และมาตรฐานการบริการ (Lab ใน รพ.สต.) 

ค านิยาม         1. ห้องปฏิบัติการชันสูตรของ รพ.สต.   หมายถึง การปฏิบัติการชันสูตร  
Hct, Urine preg test, Urine albumin, Urine sugar และ DTX.  
        2. การประเมินภายนอก รพ.สต.  หมายถึง โรงพยาบาลชุมชนจัดให้มีตัวอย่าง
ทดสอบคุณภาพ การตรวจสิ่งส่งตรวจ ระหว่างห้องปฏิบัติการ (Inter Lab) หรือ ต้องสมัคร
เข้าร่วมโครงการประกันคุณภาพตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจ กับศูนย์วิทย์ฯ เพ่ือประกัน
คุณภาพสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการด้วยเกณฑ์คุณภาพตามมาตรฐาน งานเทคนิค
การแพทย์ และ  ISO 15189 
        3.ข้อมูลคุณภาพและมาตรฐานการบริการด้านบุคลากร หมายถึง รายละเอียด
ข้อมูลส าหรับการตรวจติดตามประเมินผล (Checklist) ที่เป็น The must  ดังนี้ 
     - ข้อ 1 คือรายละเอียดข้อมูลคุณภาพด้านบุคลากร 
     - ข้อ 3 คือ รายละเอียดข้อมูลคุณภาพด้านวัสดุ น้ ายา และเครื่องมือทดสอบ 
     - ข้อ 5 คือ รายละเอียดขั้นตอนการทดสอบ 
     - ข้อ 6 คือ การประกันคุณภาพการทดสอบ 

เกณฑ์เป้าหมาย 
 
 
 

 

เกณฑ์เป้าหมาย 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
     ร้อยละ  25 50 75 100 
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วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือให้ห้องปฏิบัติการชันสูตรของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลมีคุณภาพ 
ตามมาตรฐาน 
2. เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทั้งหมดในจังหวัดอุบล จ านวน 317 แห่ง 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล คณะกรรมการระดับอ าเภอประเมินคุณภาพและสรุปผลการประเมินให้จังหวัด 
แหล่งข้อมูล ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานงานชันสูตรในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 
รายการข้อมูล 1 A :จ านวนห้องปฏิบัติการชันสูตรในรพ.สต.ที่ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐาน 
รายการข้อมูล 2 B :จ านวนห้องปฏิบัติการชันสูตรทั้งหมดในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

จังหวัดอุบลราชธานี 
สูตรค านวณ (A/B) X 100 
เกณฑ์การประเมิน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 
แนวทางการประเมิน ผลการด าเนินงานเทียบตามเกณฑ์การให้คะแนน  
วิธีการประเมินผลเกณฑ์การให้คะแนน Ranking ปี 2561 

ระดับคะแนน 
1คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

- มีการประเมิน
ตนเองตามแบบ
ตรวจติดตามและ
ประเมินผล 
(Checklist) ของ
กรมวิทยาศาสตร์ฯ  
- มีการวิเคราะห์ผล
การประเมินตนเอง
และจัดท า
แผนพัฒนาส่วน
ขาดจากผลการ
ประเมินตนเอง 
และผังก ากับงาน 

- สรุปผลการ
ประเมินตนเองของ
แต่ละ รพ.สต. 
- มีการจัดท า
แผนงาน/โครงการ
เพ่ือรับการประเมิน
จากคณะกรรมการ
ระดับอ าเภอแบบ
ไขว้อ าเภอ  

- รับการประเมินจาก
คณะกรรมการระดับ
อ าเภอลงประเมิน
แบบไขว้อ าเภอ 

- มีการจัดท า
แผนพัฒนาส่วนขาด
จากผลการประเมิน
ของคณะกรรมการ 

- ได้รับการรับรอง
มาตรฐานคุณภาพ
จากกรมวิทยาศาสตร์ 
การแพทย์ 
- รายงานผลการ
ตรวจประเมิน
คุณภาพของคณะ
กรรมการฯ 

 
เอกสารสนับสนุน  เอกสารเกณฑ์แนวทางการพัฒนางานชันสูตรส าหรับหน่วยบริการปฐมภูมิ ในโรงพยาบาล 

ส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 
รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน 
 
 

 

Baseline data 
หน่วยวัด
(แห่ง) 

ผลการด าเนินงาน(ปี) 
2558 2559 2560 

รพ.สต.ที่ผ่าน 
การรับรอง 

ร้อยละ 
 แห่ง 

36.90 
( 117 แห่ง) 

36.90 
( 117 แห่ง) 

36.90 
( 117 แห่ง) 
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หน่วยงาน
ประมวลผล 
และจัดท าข้อมูล 

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ผู้รับผิดชอบการ
รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

1. นางสุภาภรณ์  อุตมัง   (หน.กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ) 
โทรศัพท์ที่ท างาน : 0 -4526 - 2962     
โทรศัพท์มือถือ : 08 – 9844 – 9962    E-mail :  tunsupa48@hotmail.com 
2. นางสาววีระสุดา    สวสัดี       (พยาบาลวิชาชีพช านาญการ)    
โทรศัพท์ที่ท างาน : 0 - 4526 - 2962     
โทรศัพท์มือถือ : 08 – 6584 – 3020   E-mail :   jawjom@hotmail.com 

 
 
 
 

เป้าประสงค์ที่ G3 หน่วยงานสาธารณสุขได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน 
ตัวช้ีวัด  I 14  
(PA11.2   
KPI กระทรวง  
R16) 

ร้อยละของ รพ.สต.ในแต่ละอ าเภอที่ผ่านเกณฑ์ระดับการพัฒนาคุณภาพ 
(รพ.สต. 5 ดาว 5 ดี) 

ค านิยาม 1. การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. หมายถึง การพัฒนาคุณภาพให้ได้ตามเกณฑ์คุณภาพโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลติดดาวที่ก าหนดคือ 5 ดาว 5 ดี ประกอบด้วย   1) บริหารดี   
2) ประสานงานดี ภาคีมีส่วนร่วม   3) บุคลากรดี    4) บริการดี    5) ประชาชนมีสุขภาพดี 
มีเกณฑ์ประเมินดังนี้ 
    หมวด 1 การน าองค์กรและการจัดการดี 
    หมวด 2 การให้ความส าคัญกับประชากรเป้าหมาย ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
    หมวด 3 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 
    หมวด 4 การจัดระบบบริการครอบคลุมประเภทและประชากรทุกกลุ่มวัย 
    หมวด 5 ผลลัพธ ์
โดยมีการประเมินเกณฑ์พัฒนา 3 ดาว 4 ดาว และ 5 ดาว (ผ่านเกณฑ์) 
รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์คือ 5 ดาว ต้องมีทุกข้อต่อไปนี้ 
   1) คะแนนรายหมวด มากกว่า ร้อยละ 80 
   2) คะแนนรวม 5 หมวด มากกว่า ร้อยละ 80 
2. การรับรองผล จังหวัดและเขตร่วมพัฒนาและรับรองผล รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนา 
คุณภาพ รพ.สต. ติดดาว ระดับ 5 ดาว โดยรักษาสภาพ 2 ปี ก่อนเข้ารับการประเมินใหม่ 

 
เกณฑ์เป้าหมาย : ร้อยละของ รพ.สต. ผ่านเกณฑ์ระดับการพัฒนาคุณภาพ 

ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 
ร้อยละ 25 ร้อยละ 50 ร้อยละ 75 ร้อยละ 100 

 

 

mailto:tunsupa48@hotmail.com
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วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลให้มีคุณภาพ 
ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

ศูนย์แพทย์ชุมชนเขตเมือง (CMU), ศูนย์สุขภาพชุมชน (PCU) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลทุกแห่งในจังหวัดอุบลราชธานี จ านวน 348 แห่ง  

วิธีการจัดเก็บข้อมูล ทีมประเมินระดับจังหวัด 
แหล่งข้อมูล รายงานการประเมินจากทีมประเมินระดับจังหวัด 
รายการข้อมูล 1 A = จ านวนศูนย์แพทย์ชุมชนเขตเมือง (CMU), ศูนย์สุขภาพชุมชน (PCU) และโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลติดดาว 
(ระดับ 5 ดาว) 

รายการข้อมูล 2 B = จ านวนศูนย์แพทย์ชุมชนเขตเมือง (CMU), ศูนย์สุขภาพชุมชน (PCU) และโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่งในจังหวัดอุบลราชธานีทั้งหมด 

สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 
ระยะเวลา
ประเมินผล 

ไตรมาส 3 และ 4 

เกณฑ์การประเมิน : 
ปี 2561 :  

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
1. ประชุมชี้แจงนโยบาย 
ระดับจังหวัด 
2. มีการประเมินตนเองตาม
เกณฑ์ครบทุกแห่ง 
3. แต่งตั้งทีมพัฒนา/
ประเมินระดับอ าเภอๆ ละ  
1 ทีม 

1. มีการพัฒนาตามส่วน
ขาด (GAP) ที่ได้จากการ
วิเคราะห์ผลการประเมิน
ตนเอง 
2. ส่งรายงานผลการ
ประเมินรับรองโดยทีม
ประเมินระดับอ าเภอ 

1. ยื่นเอกสารขอรับการ
ประเมินมายัง สสจ.  

1. รพ.สต.ที่ผ่านเกณฑ์การ
พัฒนาคุณภาพ รพ.สต. 
ติดดาว ร้อยละ 25 (สะสม) 

ปี 2562 :   
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

   รพ.สต.ที่ผ่านเกณฑ์การ
พัฒนาคุณภาพ รพ.สต.  
ติดดาว ร้อยละ 50 (สะสม)  

ปี 2563 :  
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

   รพ.สต.ที่ผ่านเกณฑ์การ
พัฒนาคุณภาพ รพ.สต.  
ติดดาว ร้อยละ 75 (สะสม) 
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ปี 2564 :  
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

   รพ.สต.ที่ผ่านเกณฑ์การ
พัฒนาคุณภาพ รพ.สต.  
ติดดาว ร้อยละ 100 
(สะสม) 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนน Ranking  ปี 2561 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

- ศูนย์แพทย์ชุมชน
เขตเมือง (CMU), 
ศูนย์สุขภาพชุมชน 
(PCU) และ
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล
ประเมินตนเอง 
(Self-
Assessment) แล้ว
ส่งให้อ าเภอ
รวบรวม และส่ง
จังหวัด มีความ
ครบถ้วน ตรงเวลา 
- มีการวิเคราะห์
ส่วนขาด (GAP)  

ศูนย์แพทย์ชุมชน
เขตเมือง (CMU), 
ศูนย์สุขภาพชุมชน 
(PCU) และ
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลมีการ
ท าแผนพัฒนาตาม
ส่วนขาด และ
ด าเนินการตามแผน 

ศูนย์แพทย์ชุมชน
เขตเมือง (CMU), 
ศูนย์สุขภาพชุมชน 
(PCU) และ
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลได้รับ
การประเมินจากผู้
ประเมินระดับ
อ าเภอ และผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
คุณภาพ (รพ.สต. 5 
ดาว 5 ดี) ใน
ภาพรวมของอ าเภอ 
อย่างน้อย 
ร้อยละ 25 

ศูนย์แพทย์ชุมชน
เขตเมือง (CMU), 
ศูนย์สุขภาพชุมชน 
(PCU) และ
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลได้รับ
การประเมินจากผู้
ประเมินระดับ
จังหวัด และผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
คุณภาพ (รพ.สต. 5 
ดาว 5 ดี) ใน
ภาพรวมของอ าเภอ 
อย่างน้อย 
ร้อยละ 25 

ศูนย์แพทย์ชุมชน
เขตเมือง (CMU), 
ศูนย์สุขภาพชุมชน 
(PCU) และ
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลได้รับ
การประเมินจากผู้
ประเมินระดับ
จังหวัด และผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
คุณภาพ (รพ.สต. 5 
ดาว 5 ดี) ใน
ภาพรวมของอ าเภอ 
มากกว่า 
ร้อยละ 30 ขึ้นไป 

 

วิธีการประเมินผล :  จ านวนศูนย์แพทย์ชุมชนเขตเมือง (CMU), ศูนย์สุขภาพชุมชน (PCU) และโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล ผ่านการประเมินและรับรองโดยทีมประเมินระดับจังหวัด 

เอกสารสนับสนุน :  1. กระบวนการพัฒนาคุณภาพระบบสุขภาพระดับอ าเภอ (DHS-PCA) 
2. เกณฑ์การประเมินคัดเลือก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล(รพ.สต.) ดีเด่น/ 
   ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ (สสอ.) ดีเด่นปี 2559 
3. เกณฑ์ประเมิน รพ.สต.ติดดาว เขตสุขภาพที่ 8/จังหวัดสิงห์บุรี/จังหวัดอุทัยธานี  
   ปี 2559 
4. ต าบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ 5 กลุ่มวัย เขตสุขภาพที่ 9 ประจ าปี 2559 
5. 4 Excellence Strategies 
6. การตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2560 
7. เกณฑ์งบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ (Quality and outcomes framework     
   : QOF) ปีงบประมาณ 2560 
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8. คู่มือแกนน าสุขภาพประจ าครอบครัว (กสค.)เพ่ือการส่งเสริมบทบาทของครอบครัวใน   
   การดูแลสุขภาพตนเอง ปี 2558 
9. เกณฑ์ข้ึนทะเบียน “หน่วยบริการประจ าและหน่วยบริการปฐมภูมิ”ปี 2559 – 2560    
   (สป.สช.) 
10. เกณฑ์คุณภาพ เครือข่ายบริการปฐมภูมิ (Primary Care Award : PCA) 

 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 
Baseline 

data 
หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 2559 2560 
รพ.สต.ติดดาว ร้อยละ N/A N/A 17.70 

 

หน่วยงานประมวลผล
และจัดท าข้อมูล 

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ผู้รับผิดชอบการรายงาน
ผลการด าเนินงาน 

1. นางสุภาภรณ์  อุตมัง      (หน.กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ)                
โทรศัพท์ที่ท างาน : 0 – 4526 – 2962 
โทรศัพท์มือถือ : 08 – 9844 – 9962     
E-mail :  tunsupa48@hotmail.com 
2. นายพิบูลย์  พิมพ์จ าปา    (นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ) 
โทรศัพท์ที่ท างาน : 0 – 4526 - 2692   
โทรศัพท์มือถือ : 09 – 0618 – 2065 
E-mail : pimjampa.n@hotmail.com 
กลุ่มพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
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เป้าประสงค์ที่ G4 ประชาชนมีความพึงพอใจ 
ตัวช้ีวัด I 15 ร้อยละของสถานบริการสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมินความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการ (เกณฑ์ความพึงพอใจ ร้อยละ 80) 
 การประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการสาธารณสุข หมายถึง 

การประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการในแผนกผู้ป่วยนอก แผนกผู้ป่วยใน  
และผู้รับบริการในชุมชน ตามแนวทางหรือวิธีการประเมินมาตรฐานบริการ 
ของกระทรวงสาธารณสุข ต่อบริการ ด้านสถานที่สิ่งแวดล้อม  เครื่องมือเครื่องใช้
อุปกรณ์  สิ่งของหรือวัสดุรวมถึงข้อมูลข่าวสารที่ให้บริการ  คุณสมบัติและ
บุคลิกภาพของผู้ปฏิบัติงาน  วิธีการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และพฤติกรรม 
การบริการในโรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

เกณฑ์เป้าหมาย : 
ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100  
วัตถุประสงค์ 1.เพื่อพัฒนาคุณภาพบริการของหน่วยบริการทุกระดับ  

2.เพื่อให้บริการสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย รพศ. รพท. รพช. รพ.สต.ทุกแห่ง ในจังหวัดอุบลราชธานี 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล หน่วยบริการส ารวจ ความพึงพอใจ ปีละ 1 ครั้ง (ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม) 

โดยจัดเก็บตัวอย่าง 400 ตัวอย่าง ส าหรับรพ.สต. และใช้หลักการ 5% ของ
ประชากรผู้ป่วยเฉลี่ยต่อวันส าหรับโรงพยาบาล 
การเก็บข้อมูล : 

1. ในโรงพยาบาล เก็บข้อมูลของผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน 
2. ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล เก็บข้อมูลของผู้ป่วยนอก 

เครื่องมือ : 
1. แบบประเมินจากส านักการพยาบาล   

วิธีการเก็บข้อมูลงานผู้ป่วยนอกและ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
1. สุ่มตัวอย่างผู้ป่วย  เพ่ือแจกแบบสอบถามโดยก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างใช้

หลักการ  5% ของประชากรผู้ป่วยนอกเฉลี่ยต่อวัน 
2. แจกแบบสอบถามให้กับผู้ป่วยที่สามารถอ่านออกเขียนได้  หรือใช้วิธีสัมภาษณ์

กรณีท่ีอ่านเขียนไม่ได้ยกเว้นในรายที่ผู้ป่วยปฏิเสธการตอบแบบสอบถาม 
3. ท าการเก็บแบบสอบถามทุกวันจนครบระยะเวลาที่ก าหนด   

น าแบบสอบถามมาแจงนับคะแนนที่ผู้ป่วยประเมินและคะแนนเต็ม 
ของแต่ละชุด 

4. ค านวณหาผลรวมของคะแนนความพึงพอใจและคะแนนเต็ม 
ของแบบสอบถามค านวณอัตราส่วนร้อยละของคะแนนความพึงพอใจ 
ตามสูตร 
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วิธีการเก็บข้อมูลงานผู้ป่วยใน 
1. สุ่มตัวอย่างผู้ป่วยเพื่อแจกแบบสอบถาม โดยก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

โดยใช้หลักการ 5% หรือ 30 รายของประชากรผู้ป่วยจ าหน่ายต่อเดือน 
2. ตรวจสอบรายชื่อผู้ป่วยที่จ าหน่ายในแต่ละวัน 
3. แจกแบบสอบถามให้กับผู้ป่วยที่มีคุณสมบัติ  มีระยะเวลาวันนอนใน

โรงพยาบาล  3  วันขึ้นไปสามารถอ่านเขียนได้หรือเต็มใจให้สัมภาษณ์กรณี
อ่านเขียนไม่ได้ เต็มใจตอบแบบสอบถาม 

4. น าแบบสอบถามมาแจงนับคะแนนที่ผู้ป่วยประเมินและคะแนนเต็มของ 
แต่ละชุดหาผลรวมของคะแนนความพึงพอใจ  และคะแนนเต็ม 
ของแบบสอบถามค านวณร้อยละของคะแนนความพึงพอใจ 

             สูตรค านวณ:  ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
               =    Uผลรวมของคะแนนความพึงพอใจ  x  100 
     ผลรวมคะแนนเต็มของแบบสอบถาม 

แหล่งข้อมูล ผู้มารับบริการในโรงพยาบาลศูนย์  โรงพยาบาลทั่วไป  โรงพยาบาลชุมชน และ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่ง ในจังหวัดอุบลราชธานี 

รายการข้อมูล 1 A = จ านวนสถานบริการที่มีผลการผ่านเกณฑ์ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

รายการข้อมูล 2 B = จ านวนสถานบริการสาธารณสุขทั้งหมด 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) X 100 
ระยะเวลาประเมินผล เก็บข้อมูลเดือนมกราคม-มีนาคม และรายงานผลเดือนเมษายนของทุกปี 

 

เกณฑ์การประเมิน : 
1-3 เดือน จัดท าแผนงาน/โครงการ 
4-6 เดือน ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลการประเมินผลความพึงพอใจในผู้รับบริการ 
7 เดือน สรุปผลการประเมินและการวิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจ 
8-12 เดือน ด าเนินการพัฒนา/ปรับปรุง/แก้ไขปัญหา 

 

 

วิธีการประเมินผล :  จากรายงานผลการประเมินและผลการวิเคราะห์การประเมินความพึงพอใจ 
ของผู้รับบริการของโรงพยาบาลศูนย์  โรงพยาบาลทั่วไป  โรงพยาบาลชุมชน  
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่ง ในจังหวัดอุบลราชธานี 

เอกสารสนับสนุน :  แบบประเมินจากส านักการพยาบาล   
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/       
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

โรงพยาบาลศูนย์  โรงพยาบาลทั่วไป  โรงพยาบาลชุมชน และ โรงพยาบาล 
ส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่ง ในจังหวัดอุบลราชธานี 

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล 

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
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ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/       
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

1. นางสุภาภรณ์  อุตมัง     หวัหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
โทรศัพท์ที่ท างาน : 045-244-803  โทรศัพท์มือถือ :   089-844-9962    
โทรสาร : 045-244-803    E-mail : tunsupa48@hotmail.com 
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เป้าประสงค์ที่ G5 ระบบส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรค และการจัดการสิ่งแวดล้อม 
มีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัด I 16  
   (KPI กระทรวง   R17) 

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย 

ค านิยาม         เด็กที่มีพัฒนาการสมวัยหมายถึง เด็กอายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการประเมิน
พัฒนาการ โดยใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) ส าหรับ
เด็กกลุ่มปกติ หรือ คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กกลุ่มเสี่ยง (DAIM) 
ส าหรับเด็กกลุ่มเสี่ยง และมีพัฒนาการสมวัย 
        คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM)หมายถึง คู่มือ
เล่มสีขาว เป็นแบบประเมินพัฒนาการเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง5 ปี ใช้คัดกรองเด็กทั่วไป
ที่ไม่มีอาการผิดปกติ และด าเนินการประเมินอย่างเป็นระบบจากพฤติกรรม 
พัฒนาการตามอายุของเด็กใน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการเคลื่อนไหว  
ด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา ด้านการเข้าใจภาษา ด้านการใช้ภาษา  
ด้านการช่วยเหลือตนเองและสังคม 
        คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กกลุ่มเสี่ยง (DAIM)หมายถึง คู่มือ
เล่มสีเขียว เป็นแบบประเมินพัฒนาการเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 5 ปี ใช้คัดกรองเด็กที่
คลอดด้วยความเสี่ยงจากน้ าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัมเมื่อแรกคลอด  
(Low Birth Weight) และหรือจากการขาดออกซิเจนขณะคลอด (Birth Asphyxia) 
และด าเนินการประเมินอย่างเป็นระบบจากพฤติกรรม พัฒนาการตามอายุของเด็ก
ใน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการเคลื่อนไหว ด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา ด้านการ
เข้าใจภาษา ด้านการใช้ภาษา ด้านการช่วยเหลือตนเองและสังคมโดยการประเมิน
เด็กกลุ่มเสี่ยง ต้องลดช่วงอายุการประเมินลงมาหนึ่งช่วงอายุ แต่การแปรผลต้องแปร
ผลพัฒนาการสมวัยตามช่วงอายุจริงของเด็ก 

เกณฑ์เป้าหมาย : 
ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 85 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 85 

 

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีการเจริญเติบโต และส่งเสริมพัฒนาการและการ
เรียนรู้ตามช่วงวัย  

2. เพ่ือพัฒนาระบบบริการของสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับให้ได้มาตรฐาน
และมีคุณภาพทั้งในเรื่องการเฝ้าระวังการเจริญเติบโต  ส่งเสริมพัฒนาการ และ
โรงเรียนพ่อแม่ 

3. ส่งเสริมให้เกิดวางแผนการพัฒนาเด็กปฐมอย่างมีส่วนร่วมประชารัฐ 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย เด็กกลุ่มอายุ 9 เดือน  18 เดือน   30 เดือน  และ 42 เดือนทุกคน 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล สถานบริการสุขภาพทุกระดบั น าข้อมูลการตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็ก บันทึกใน

โปรแกรม JHCIS ของสถานบรกิารฯ และส่งออกข้อมูลตามโครงสร้างมาตรฐาน 43 แฟ้ม 
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แหล่งข้อมูล สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง (คลินิกเด็กดี)ศูนย์เด็กเล็ก 
รายการข้อมูล 1 A = จ านวนเด็กอายุ 9 เดือน  18 เดือน  30 เดือน  และ 42 เดือนในแต่ละเดือน 

ได้รับการตรวจประเมินพัฒนาการตามเกณฑ์และมีพัฒนาการปกติ 
รายการข้อมูล 2 B = จ านวนเด็กอายุ 9 เดือน  18 เดือน  30 เดือน  และ 42 เดือนในแต่ละเดือนที่

ได้รับการตรวจประเมินพัฒนาการตามเกณฑ์ท้ังหมด 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ทุกเดือน โดยหน่วยบริการ บันทึกข้อมูล ส่งเข้า HDC รายเดือน 
Small Success : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
-ส่งเสริมให้หน่วยบริการทุก
ระดับจัดบริการ WCC
คุณภาพ โรงเรียนพ่อแม่ตาม
มาตรฐานและจัดมุมเล่นตาม
รอยพระยุคลบาท 
ใน WCC คุณภาพ 
-วิเคราะห์สถานการณ์
พัฒนาการและแนวทางการ
แก้ไข 
-มีระบบคัดกรองเฝ้าระวัง
กระตุ้นและแก้ไขพัฒนาการ
เด็กแรกเกิด-5ป ี
-เด็กอายุ 9, 18, 30,42 เดือน
ทุกคน ได้รับการประเมิน
พัฒนาการเด็ก 
-รวบรวมข้อมูลสถานการณ์
และแนวทางแก้ไข 
-ประชุมคณะท างาน
พัฒนาการเด็ก CPM 
-ลงพื้นที่ Coachingและ
นิเทศ ติดตาม ก ากับ 

-ส่งเสริมให้หน่วยบริการทุก
ระดับจัดบริการ WCC
คุณภาพ โรงเรียนพ่อแม่
ตามมาตรฐานและจัดมุม
เล่นตามรอยพระยุคลบาท
ใน WCC คุณภาพ 
-วิเคราะห์สถานการณ์
พัฒนาการและแนวทางการ
แก้ไข 
-มีระบบคัดกรองเฝ้าระวัง
กระตุ้นและแก้ไขพัฒนาการ
เด็กแรกเกิด-5ป ี
-เด็กอายุ 9, 18, 30,42 
เดือนทุกคน ได้รับการ
ประเมินพัฒนาการเด็ก 
-รวบรวมข้อมูลสถานการณ์
และแนวทางแก้ไข 
-ประชุมคณะท างาน
พัฒนาการเด็ก CPM 

-ลงพื้นที่ Coachingและ
นิเทศ ติดตาม ก ากับ 

-รณรงค์คัดกรอง 
พัฒนาการเด็กอายุ 
9, 18, 30, 42 เดือน 
ในเดือนกรกฎาคม 
2561 

-จัดระบบส่งต่อเด็ก 
ที่สงสัยพัฒนาการ 
ล่าช้าเพ่ือแก้ไข 

พัฒนาการ 
-ประชุมคณะท างาน 
พัฒนาการเด็ก CPM 
-ลงพื้นที่ Coaching 
และนิเทศ ติดตาม 
ก ากับในพ้ืนที่ที่ยัง 
พบปัญหาในการ 
ด าเนินงาน 
-จัดระบบส่งต่อเด็กท่ี 
สงสัยพัฒนาการ 
ล่าช้าเพ่ือแก้ไข 
พัฒนาการ 
-ประชุมคณะท างาน 
พัฒนาการเด็ก CPM 
-ลงพื้นที่ Coaching 
และนิเทศ ติดตาม 
ก ากับ 

-รวบรวมข้อมูล 
สถานการณ์และ 
แนวทางแก้ไข 
-ประชุมคณะท างาน 
พัฒนาการเด็ก CPM 
-ลงพื้นที่ Coaching 
และนิเทศ ติดตาม 
ก ากับในพ้ืนที่ที่ยัง 
พบปัญหาในการ 
ด าเนินงาน 

-จัดเวทีแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้ Best Practice 

 

วิธีการประเมินผล :  การนิเทศงาน และเปรียบเทียบข้อมูลในระบบ HDC กับค่าเป้าหมาย 
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เอกสารสนับสนุน :  1. คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM)  
ตามจ านวนเด็กเกิดใหม่ 

2. คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กกลุ่มเสี่ยง (DAIM)  
ตามจ านวนเด็กเกิดใหม่ 

3. คู่มือการบันทึกข้อมูลพัฒนาการเด็ก พร้อมค านิยาม 
4. อุปกรณ์ประเมินพัฒนาการเด็ก (ส่วนขาด) 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 
 
 
 

 

Baseline 
data 

หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 2559 2560 

ร้อยละของ
เด็ก 0-5 ปี 
มีพัฒนาการ

สมวัย 

ร้อยละ 85.42  77.72  87.64 

     เกณฑ์การให้คะแนน 
        Ranking 2561 

โรงพยาบาลทุกระดับ มีการจัดบริการคลินิกสุขภาพเด็กดี  ประกอบด้วย 
1.  มีสถานที่และอุปกรณ์ ที่ได้ตามมาตรฐาน 
2.  มีบุคลากรที่สามารถประเมินพัฒนาการเด็กตามระดับของการใช้คู่มือ DSPM, 
DAIM หรือ TEDA4I 
3.  จัดระบบการให้บริการตามเกณฑ์มาตรฐาน  
(ตามคู่มือคลินิกสุขภาพเด็กดี หน้า 3)  คือ 
  3.1 การซักประวัติ 
3.2 การตรวจร่างกาย  
     - ตรวจร่างกายทั่วไป 
- ประเมินพัฒนาการ โดยการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กอายุ 0-5 ปี  
ทุกราย 
     - น้ าหนัก/ส่วนสูง ประเมินภาวะโภชนาการ 
     - เส้นรอบวงศีรษะ 
     - ความดันโลหิต 
     - ช่องปากและฟัน 
     - สายตา 
     - การได้ยิน 
3.3 การตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
     - ระดับฮีโมโกบิน/ฮีมาโตคริต 
     - ตรวจปัสสาวะ (ทางเลือก) 
3.4 คัดกรองในพ้ืนที่ที่มีภาวะเสี่ยง 
3.5 การให้วัคซีนป้องกันโรค 
3.6 การจ่ายยาน้ าเสริมธาตุเหล็ก 
3.7 การให้ค าแนะน าล่วงหน้า 
     - โรงเรียนพ่อแม่ 
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3.8 พบทันตบุคลากร 
3.9 พบแพทย์หรือพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ  
4. ประเมินพัฒนาการเด็กในเด็กกลุ่มอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือนทุกราย พร้อม
ทั้งให้ค าแนะน าแก่พ่อ แม่ ผู้ปกครอง หลังประเมินพัฒนาการเสร็จสิ้น  
ทั้งเด็กที่สงสัยพัฒนาการล่าช้า และเด็กที่มีพัฒนาการสมวัย เพื่อให้พ่อแม่ 
ผู้ปกครองสามารถกระตุ้น ส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้มีพัฒนาการเป็นไปตามวัย 
5. พบเด็กมีพัฒนาการสงสัยล่าช้าในการคัดกรองครั้งแรกไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 
6. นัดประเมินซ้ าภายใน 30 วัน กรณีเด็กมีพัฒนาการสงสัยล่าช้า หรือส่งต่อทันที 
กรณีท่ีพบว่าเด็กมีภาวะเสี่ยงควรได้รับการกระตุ้นส่งเสริมพัฒนาการจาก 
ผู้ประเมินเฉพาะด้าน เช่น การฝึกพูด หรือเด็กกลุ่มเสี่ยงที่ต้องได้รับการประเมิน
จากทีมประเมินจากโรงพยาบาล เป็นต้น 
7. ส่งต่อเด็กท่ีพบว่ามีพัฒนาการล่าช้า (หลังกระตุ้น 30 วัน แล้วยังไม่ดีข้ึน) โดยมี
ทะเบียนข้อมูลการส่งต่อ 
8. มีการบันทึกข้อมูลโภชนาการและพัฒนาการเด็กผ่านโปรแกรมท่ีเกี่ยวข้อง และ
ส่งออกรายงานใน HDC ทุกเดือน 
9. โรงพยาบาลที่รับการส่งต่อ มีทะเบียนคุมเด็กท่ีรับส่งต่อ และแจ้งผลย้อนกลับ 
พร้อมทั้งมีการรายงานผลการประเมิน TEDA4I (Paper เนื่องจากโปรแกรม 
ยังไม่รองรับ)  
10. ติดตาม กระตุ้นส่งเสริมพัฒนาการเด็ก และมีผลลัพธ์คือ เด็กมีพัฒนาการ
สมวัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

การประเมินผล  
Ranking ปี 2561 

ค่าคะแนน                  ความหมาย /เกณฑ์การให้คะแนน 
1  คะแนน   ข้อ 1 – 6  
2  คะแนน   ข้อ 1 - 7 
3  คะแนน   ข้อ 1 - 8 
4  คะแนน   ข้อ 1 - 9 
5  คะแนน   ครบทุกข้อตั้งแต่ข้อ 1 – 10  

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

    นางสาวทฤตมน  ทองเรือง    ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
     โทรศัพท์ที่ท างาน :045-262-692  ต่อ 1030-1   
     โทรศัพท์มือถือ :   091-013-6493 
    โทรสาร : 045-241-918       E-mail : totalnine@gmail.com 

หน่วยงานประมวลผล 
และจัดท าข้อมูล 

    กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ     ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  

ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

   นางสาวทฤตมน  ทองเรือง  ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
    โทรศัพท์มือถือ : 091-013-6493  
    โทรสาร : 045-241-918     E-mail : totalnine@gmail.com 
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เป้าประสงค์ที่ G5 ระบบส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรค และการจัดการสิ่งแวดล้อม 
มีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัด I 17 
         (KPI กระทรวง) 

ร้อยละของเด็กอายุ 0 -5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยท่ีอายุ 5 ปี 

ค านิยาม    เด็กอายุ 0 - 5 ปี หมายถึง เด็กแรกเกิด จนถึงอายุ 5 ปี 11 เดือน 29 วัน 
   สูงด ีหมายถึง เด็กที่มีความยาวหรือส่วนสูงอยู่ในระดับสูงตามเกณฑ์ขึ้นไป  
เมื่อเทียบกับกราฟการเจริญเติบโตความยาว/ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ กรมอนามัย 
ชุดใหม่ ปี พ.ศ. 2558 (ขององค์การอนามัยโลก)  โดยมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ -
1.5 SD ของส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ  
   สมส่วน หมายถึง เด็กที่มีน้ าหนักอยู่ในระดับสมส่วน เมื่อเทียบกราฟ 
การเจริญเติบโตน้ าหนักตามเกณฑ์ความยาว/ส่วนสูง กรมอนามัย ชุดใหม่  
ปี พ.ศ. 2558 (ขององค์การอนามัยโลก) โดยมีค่าระหว่าง +1.5 SD ถึง -1.5 SD  
ของน้ าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง 
   สูงดีสมส่วน หมายถึง เด็กที่มีความยาวหรือส่วนสูงอยู่ในระดับสูงตามเกณฑ์ 
ขึ้นไปและมีน้ าหนักอยู่ในระดับสมส่วน (ในคนเดียวกัน) 
  ส่วนสูงเฉลี่ยท่ีอายุ 5 ปี หมายถึง ค่าเฉลี่ยของส่วนสูงในเด็กชาย  
และเด็กหญิงที่อายุ 5 ปี เต็ม ถึง 5 ปี 11 เดือน 29 วัน 

เกณฑ์เป้าหมาย 
ตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 

2561 
ปีงบประมาณ 

2562 
ปีงบประมาณ 

2563 
ปีงบประมาณ 

2564 

1. ร้อยละเด็กสูงดี 
    สมส่วน 

ร้อยละ 54 ร้อยละ 57 ร้อยละ 60 ร้อยละ 63 

2. ส่วนสูงเฉลี่ย 
   ที่อายุ 5 ปี 
  - เด็กชาย    
(เซนติเมตร) 
  - เด็กหญิง 
(เซนติเมตร) 

  
- 

 
- 
- 

 
113 ซม. 
112 ซม. 

 
วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กเจริญเติบโตเต็มศักยภาพ (Full Potential Growth) 

2. เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายโลก ได้แก่ Global Nutrition Targets, SDG  
และ The Zero Hunger Challenge 

3. เพ่ือให้เด็กมีระดับเชาวน์ปัญญาดี 
4. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานในวัยผู้ใหญ่ 
5. เพ่ือสร้างภูมิต้านทานโรค สุขภาพแข็งแรง 
6. เพ่ือลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะอ้วนและโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในวัยท างาน 
     และผู้สูงอาย ุ

 



114 
 

                                 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุขจงัหวัดอุบลราชธานี ปี 2561 
 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย เด็กอายุ 0-5 ปี 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1) รพ.สต. และ PCU ของโรงพยาบาลน าข้อมูลน้ าหนักส่วนสูงของเด็กบันทึก 

ในโปรแกรมหลักของสถานบริการ  JHCIS และส่งออกข้อมูลตามโครงสร้างมาตรฐาน  
43 แฟ้ม 

2) รายงานทุกเดือน 
แหล่งข้อมูล 1) สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง (คลินิกเด็กดี)  

2) หมู่บ้าน 
3) ศูนย์เด็กเล็ก 

รายการข้อมูล 1 A1 = จ านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน 
รายการข้อมูล 2 A2 = ผลรวมของส่วนสูงของประชากรชายอายุ 5 ปีที่ได้รับการวัดส่วนสูง  
รายการข้อมูล 3 A3 = ผลรวมของส่วนสูงของประชากรหญิงอายุ 5 ปีที่ได้รับการวัดส่วนสูง 
รายการข้อมูล 4 B1 = จ านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้ าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด 
รายการข้อมูล 5 B2 = จ านวนประชากรชายอายุ 5 ปีที่ได้รับการวัดส่วนสูงทั้งหมด  
รายการข้อมูล 6 B3 = จ านวนประชากรหญิงอายุ 5 ปีที่ได้รับการวัดส่วนสูงทั้งหมด 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  ร้อยละเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน    = (A1/B1) × 100  

ส่วนสูงเฉลี่ยชายที่อายุ 5 ปี            = (A2/B2) 
ส่วนสูงเฉลี่ยหญิงที่อายุ 5 ปี           = (A3/B3) 

ระยะเวลาประเมินผล 1) เด็กอายุ 0-5 ปี ปีละ 4 ครั้ง คือ งวดที่ 1 เดือนธันวาคม  งวดที่ 2 เดือนมีนาคม งวด
ที่ 3 เดือนมิถุนายน งวดที่ 4 เดือนกันยายน 
 

 

เกณฑ์การประเมิน : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

- ประกาศนโยบายเด็ก
ปฐมวัยสูงดีสมส่วน 

- สนับสนุนเครื่องมือการ
ด าเนินงานส่งเสริมเด็ก   
สูงดีสมส่วน 

- ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ด าเนินงานส่งเสริมเด็กไทย  
สูงดีสมส่วนแก่ระดับ
อ าเภอ, ต าบล 

- มีการสื่อสารความส าคัญ
ของเด็กสูงดีสมส่วน 

- ทุกอ าเภอมีการถ่ายระดับ
เรื่องนโยบาย เด็กปฐมวัย 
สูงดีสมส่วนให้หน่วยงาน
สาธารณสุขระดับต าบล
รับทราบ 

- มีการสื่อสารความส าคัญ
ของเด็กสูงดีสมส่วนแก่
ภาคีเครือข่ายและ
ผู้ปกครอง 

- มีการประเมินภาวะ
โภชนาการของเด็ก 0-5 ปี
ทุกคนทุก 3 เดือน 

- จัดท าทะเบียนกลุ่มเสี่ยง 
- จัดท าแผนแก้ไขปัญหาเด็ก

- ระดับอ าเภอมีการสร้าง
องค์กรส่งเสริมเด็ก  0-
5 ปี  สูงดีสมส่วนอย่าง
น้อย  
ต าบลละ 1 แห่ง 

- มีการสื่อสาร
ความส าคัญของเด็กสูง
ดีสมส่วนแก่ภาคี
เครือข่ายและ
ผู้ปกครอง 

- ติดตามประเมิน
ความก้าวหน้าเด็กกลุ่ม
เสี่ยงทุก 3 เดือน  

- ร้อยละ 51 ของเด็ก 
อายุ  0-5 ปี  
สูงดีสมส่วน 
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ที่มีทุพโภชนาการ 
- ด าเนินการแก้ไขปัญหา

ตามแผน 
- จัดให้มีมุม/ลานเล่น 

ตามรอยพระยุคลบาท 
ในWCC 

- อบรมครูพ่ีเลี้ยงในศูนย์เด็ก
เล็กในการใช้เครื่องมือ
ประเมินภาวะโภชนาการ 

- กิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่
คุณภาพเน้นใช้แบบ
ประเมินและเฝ้าระวัง
ภาวะโภชนาการ 

 

วิธีการประเมินผล :  1. มีโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน 
2. สุ่มส ารวจในเรื่อง การรับทราบนโยบายของหน่วยงานและบุคลากร

สาธารณสุข  การสร้างองค์กรส่งเสริมเด็ก 0-5 ปี สูงดีสมส่วน 
การสร้างครอบครัวนักโภชนาการ   การสื่อสารความส าคัญของเด็กสูงดี 
สมส่วน 

เอกสารสนับสนุน :  1. หนังสือแนวทางการส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการในคลินิกฝากครรภ์ 
2. หนังสือแนวทางการส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการในคลินิกสุขภาพเด็กดี 
3. หนังสือคู่มือการพัฒนาสู่องค์กรส่งเสริมเด็กไทยเติบโตเต็มศักยภาพ 
4. มาตรการส าคัญและชุดกิจกรรมพ้ืนฐานด้านโภชนาการสตรีและเด็กปฐมวัย 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 
 Baseline data หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 2559 2560 
เด็กอายุ 0-5 ปี  
สูงดีสมส่วน 

ประเทศ 
จ.อุบลราชธานี 

ร้อยละ 46.3 
- 

47.4 
79.73 

 

ส่วนสูงเฉลี่ย 
ที่อายุ 5 ปี 

ประเทศ เซนติเมตร 
เซนติเมตร 

- ชาย =111** 
หญิง=109** 

 

จ.อุบลราชธานี  เฉลี่ย 108  
*ข้อมูลรายงานจาก HDC ปี 2560 
**รายงานการส ารวจสุขภาพประชาชนไทย โดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 4 พ.ศ.2551-2552 
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

นางสาวศรีสุคนธ์   หลักดี   ต าแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
โทรศัพท์ที่ท างาน : 045-262-692  ต่อ 1030-1   
โทรศัพท์มือถือ :    081-790-2731 
โทรสาร : 045-241918      E-mail : srisukon_55@hotmail.com 
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หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล 

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 

   นางสาวศรีสุคนธ์   หลักดี   ต าแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
โทรศัพท์ที่ท างาน : 045-262-692  ต่อ 1030-1   
โทรศัพท์มือถือ :  081-790-2731 

    โทรสาร : 045-241918      E-mail : srisukon_55@hotmail.com 
 

 

 

เป้าประสงค์ที่ G5 ระบบส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรค และการจัดการสิ่งแวดล้อม 
มีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัด I 18 
      (KPI กระทรวง) 

ร้อยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมส่วน 

ค านิยาม    เด็กวัยเรียน หมายถึง เด็กที่มีอายุตั้งแต่ 6 ปี จนถึง 14 ปี   
(โดยเริ่มนับตั้งแต่อายุ 6 ปีเต็ม – 14 ปี 11 เดือน 29 วัน) 
โรงเรียนระดับประถมศึกษาทุกสังกัดหมายถึง โรงเรียนระดับประถมศึกษาหรือ
โรงเรียนระดับประถมศึกษาขยายโอกาส  และมัธยมศึกษา  
(มัธยมศึกษาตอนต้น ม.1 - ม.3) 
  ภาวะเตี้ย หมายถึง ส่วนสูงของเด็กเม่ือเทียบกับเกณฑ์อายุเดียวกัน  
มีค่าต่ ากว่า – 2 S.D. แสดงว่าเด็กเติบโตไม่ดีอาจเนื่องมาจากมีการขาดอาหาร
เรื้อรงั หรือมีการเจ็บป่วยบ่อยๆ 
   ภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน  หมายถึง  น้ าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง > + 2 S.D. ขึ้นไปโดยใช้
กราฟแสดงเกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโตของกรมอนามัย ปี 2542  
   ภาวะผอม  หมายถึง น้ าหนักของเด็กเมื่อเทียบกับเกณฑ์ส่วนสูงเดียวกัน  
มีค่าต่ ากว่า –2 S.D. แสดงว่าเด็กมีน้ าหนักน้อยกว่าเด็กท่ีมีส่วนสูงเดียวกัน 
   สูงดี หมายถึง เด็กที่มีส่วนสูงอยู่ในระดับสูงตามเกณฑ์+ค่อนข้างสูง+สูง เมื่อ
เทียบกับกราฟการเจริญเติบโต กรมอนามัย ปี 2542  มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ -
1.5 SD ของส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ  
  สมส่วน หมายถึง เด็กที่มีน้ าหนักอยู่ในระดับสมส่วน เมื่อเทียบกราฟการ
เจริญเติบโต  กรมอนามัย ปี 2542 มีค่าระหว่าง +1.5 SD ถึง -1.5 SD 
ของน้ าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง 
   เด็กสูงดีสมส่วน หมายถึง  เด็กท่ีมีส่วนสูงอยู่ในระดับสูงตามเกณฑ์+ 
ค่อนข้างสูง+สูง มีน้ าหนักอยู่ในระดับสมส่วน (ในคนเดียวกัน) 
  ส่วนสูงเฉลี่ย  หมายถึง ค่าเฉลี่ยของส่วนสูงในเด็กชาย และเด็กหญิง  
อายุ 14 ปี (เด็กอายุ 14 ปีเต็ม ถึง 14 ปี 11 เดือน 29 วัน)   
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เกณฑ์เป้าหมาย  :  
ตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 

2561 
ปีงบประมาณ 

2562 
ปีงบประมาณ 

2563 
ปีงบประมาณ  

2564 
1. ร้อยละเด็กวัยเรียน  

(6-14 ปี) สูงดีสมส่วน 
ร้อยละ 68 ร้อยละ 70 ร้อยละ 72 ร้อยละ 74 

2. ส่วนสูงเฉลี่ยที่ 
อายุ 14 ปี 

  - เด็กชาย (เซนติเมตร) 
  - เด็กหญิง (เซนติเมตร) 

    
 

166 cm 
159 cm 

3. ภาวะเตี้ย     น้อยกว่า 
ร้อยละ 10 

4. ภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน     น้อยกว่า 
ร้อยละ 10 

5. ภาวะผอม     น้อยกว่า 
ร้อยละ 5 

 

วัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมให้เด็กวัยเรียนแข็งแรงและฉลาด 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย เด็กอายุ 6-14 ปี ในโรงเรียนระดับประถมศึกษา หรือโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษาขยายโอกาส มัธยมศึกษาทุกสังกัด (มัธยมศึกษาตอนต้น  
ม.1 - ม.3) ในจังหวัดอุบลราชธานี 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล ระบบฐานข้อมูล 43 แฟ้ม ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์  
กระทรวงสาธารณสุข 

แหล่งข้อมูล ระบบรายงาน HDC ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ และ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด  

รายการข้อมูล 1 A1 = จ านวนเด็กอายุ 6-14 ปี ที่มีภาวะผอม 
รายการข้อมูล 2 A2 = จ านวนเด็กอายุ 6-14 ปี ที่มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน 

รายการข้อมูล 3 A3 = จ านวนเด็กอายุ 6-14 ปี ที่มีภาวะเตี้ย 

รายการข้อมูล 4 A4 = จ านวนเด็กอายุ 6-14  ปี สูงดีสมส่วน 
รายการข้อมูล 5 A5 = ผลรวมของส่วนสูงของประชากรชายอายุ 14 ปี ที่ได้รับการวัดส่วนสูง  

รายการข้อมูล 6 A6 = ผลรวมของส่วนสูงของประชากรหญิงอายุ 14 ปี ที่ได้รับการวัดส่วนสูง 
รายการข้อมูล 7 A7 = จ านวนเด็กอายุ 6-14 ปี ทั้งหมดในโรงเรียน 

รายการข้อมูล 8 B1 = จ านวนเด็กอายุ 6-14 ปีที่ชั่งน้ าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด 
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รายการข้อมูล 9 B2 = จ านวนประชากรชายอายุ 14 ปีที่ได้รับการวัดส่วนสูงทั้งหมด  
รายการข้อมูล 10 B3 = จ านวนประชากรหญิงอายุ 14 ปีที่ได้รับการวัดส่วนสูงทั้งหมด 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  ร้อยละเด็กอายุ 6-14 ปี มีภาวะผอม  = (A1/B1) x 100 

ร้อยละเด็กอายุ 6-14 ปี มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน = (A2/B1) x 100 
ร้อยละเด็กอายุ 6-14 ปี มีภาวะเตี้ย  = (A3/B1) x 100 
ร้อยละเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน  = (A4/B1) x 100 
ส่วนสูงเฉลี่ยชายที่อายุ 14 ปี             = (A5 / B2) 
ส่วนสูงเฉลี่ยหญิงที่อายุ 14 ปี             = (A6 / B3) 
ความครอบคลุม                           = (A7/ B1) x 100 

ระยะเวลาประเมินผล วิเคราะห์และสรุปผล ปีละ 2 ครั้ง โดยจัดเก็บข้อมูล 2 ภาคเรียน คือ : 
ภาคเรียนที่ 1 ระยะเวลาของการชั่งน้ าหนัก 2 เดือน (พ.ค., มิ.ย.) 
                 พ้ืนที่ลงข้อมูลในระบบระยะเวลา 3 เดือน คือ (พ.ค., มิ.ย., ก.ค.) 
                 ส่วนกลางจะตัดข้อมูลรายงาน ณ วันที่ 1 ส.ค. 
ภาคเรียนที่ 2 ระยะเวลาของการชั่งน้ าหนัก 2 เดือน (ต.ค., พ.ย.) 
                 พ้ืนที่ลงข้อมูลในระบบระยะเวลา 3 เดือน คือ (ต.ค., พ.ย., ธ.ค.) 
                 ส่วนกลางจะตัดข้อมูลรายงาน ณ วันที่ 1 ม.ค. 

เกณฑ์การประเมิน ปี 2561 : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

ขั้นตอนที่ 1-3.1 
(ภาค 2 ปี กศ.60) 

ขั้นตอนที่ 3.2, 4และ 5 ขั้นตอนที่ 3.3 
(ภาค 1 ปี กศ. 61)  

และ 4 

ขั้นตอนที่ 5 

 

วิธีการประเมินผล :  ขั้นตอนที่ 1 จังหวัดจัดตั้งคณะกรรมการและจัดท าแผนการส่งเสริม ควบคุม 
ป้องกันและแก้ไขปัญหาทุพโภชนาการในเด็กวัยเรียนระดับเขต ระดับจังหวัด 
โดย PM จังหวัด 
ขั้นตอนที่ 2 จังหวัดมีฐานข้อมูลภาวะโภชนาการของเด็กวัยเรียนทุกระดับ  
และน าข้อมูลไปใช้ในการจัดการปัญหาในพ้ืนที่ทุกระดับ  
ขัน้ตอนที่ 3  สถานการณ์ภาวะโภชนาการ ปีละ 2 ครั้ง 

3.1 จังหวัดมีการชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง เพื่อเปรียบเทียบภาวะ 
โภชนาการและคัดกรองเด็กกลุ่มเสี่ยง 

3.2 รายงานรอบที่ 1 โดยน าเข้าข้อมูลสถานการณ์ในช่วง  
3 เดือน คือ ต.ค., พ.ย., ธ.ค.ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  และส่งสรุป 
ผลภาวะโภชนาการมายัง (กยผ.) ส่วนกลางจะตัดข้อมูลรายงาน  
ณ วันที่ 1 ม.ค. 2561  

3.3 รายงานรอบที่ 2 โดยน าเข้าข้อมูลสถานการณ์ในช่วง 
3 เดือน คือ พ.ค., มิ.ย., ก.ค. ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 และส่งสรุปผล
ภาวะโภชนาการมายัง  ส่วนกลางจะตัดข้อมูลรายงาน ณ วันที่  
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1 ส.ค. 2561   
ขัน้ตอนที่ 4 จังหวัดมีการด าเนินการดังนี้ 

4.1 การจัดการปัญหาภาวะทุพโภชนาการ (ผอม อ้วน เตี้ย) 
4.2 การส่งเสริมให้เด็กมีส่วนสูงระดับดี และรูปร่างสมส่วน 
4.3 มีการคัดกรอง ส่งต่อ เด็กอ้วนกลุ่มเสี่ยง โดยการตรวจ  

obesity sign 1) รอบคอด า 2) นั่งหลับ 3) นอนกรน 4)ประวัติเจ็บป่วย
ครอบครัว จากสถานศึกษา สถานบริการสาธารณสุข (service plan) คลินิก 
DPAC ติดตามและรายงานผล 

4.4 รายงานตามระบบ 
ขัน้ตอนที่ 5  จังหวัดมีรายงาน ดังนี้ 

5.1 สถานการณ์ภาวะโภชนาการ ผอม อ้วน เตี้ย สูงสมส่วน 
5.2 จ านวนนักจัดการน้ าหนักในเด็กวัยเรียน (Smart Kids  

Coacher) (ครู ข.) และแกนน านักเรียนด้านการจัดการน้ าหนักในเด็กวัยเรียน  
 (Smart Kids Leader)   

เอกสารสนับสนุน :  1. หนังสือแนวทางการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการ 
ในเด็กวัยเรียน 

2. หนังสือคู่มือการพัฒนาสู่องค์กรส่งเสริมเด็กไทยเติบโตเต็มศักยภาพ 
3. คู่มือการควบคุมและป้องกันภาวะโภชนาการเกินในเด็กนักเรียน 
4. แนวทางการคัดกรอง ส่งต่อ เด็กอ้วนกลุ่มเสี่ยงในสถานศึกษา  

สถานบริการสาธารณสุขและคลินิก DPAC 
5. คู่มือนักจัดการน้ าหนักเด็กวัยเรียน (Smart Kids Coacher) 
6. แนวทางการควบคุมป้องกันภาวะอ้วนในเด็กนักเรียน 
7. แนวทางการจัดค่ายลดน้ าหนักกินพอดีไม่มีอ้วน 
8. หนังสืออยากผอม...มาลองท าดู “ดูแลหุ่นสวยด้วยตัวเอง 

”ส าหรับเด็กวัยเรียนและวัยใส 
9. หนังสือผักผลไม้สีรุ้ง 
10. หนังสือข้อแนะน าการออกก าลังกายส าหรับเด็กวัยเรียน 
11. แผ่นพับกินพอดี ไม่มีอ้วน 
12. แผ่นพับผักผลไม้สีรุ้ง 
13. แผ่นพับโตขึ้นหุ่นดีไม่มีอ้วน 
14. แผ่นพับการออกก าลังกายส าหรับนักเรียน 
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รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 

 
Baseline 

data 
หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 2559 2560 
เด็กอายุ 6-14 ปี ผอม 6.89 ร้อยละ 7.55 6.89  
เด็กอายุ 6-14 ปี อ้วน 4.81 ร้อยละ 4.82 4.81  
เด็กอายุ 6-14 ปี เตี้ย 7.13 ร้อยละ 7.82 7.13  
เด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน 81.71 ร้อยละ 81 81.71  
ส่วนสูงเฉลี่ยอายุ 14 ปี 
-ชาย 
-หญิง 

 
164 
157 

 
เซนติเมตร 
เซนติเมตร 

- -  

 

เกณฑ์การให้คะแนน  
Ranking ปี 2561 
 

 

ค่าคะแนน ความหมาย/ ค่าคะแนน 
1คะแนน เด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วนน้อยกว่า ร้อยละ 50 

2คะแนน เด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน ร้อยละ 50.01-55.00 

3คะแนน เด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน ร้อยละ 55.01-60.00 

4คะแนน เด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน ร้อยละ 60.01 -65.99 

5คะแนน เด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วนมากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 66 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

 นางสาวศรีสุคนธ์   หลักดี   ต าแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
โทรศัพท์ที่ท างาน : 045-262-692  ต่อ 1030-1   
โทรศัพท์มือถือ :  081-790-2731 

    โทรสาร : 045-241918      E-mail : srisukon_55@hotmail.com 
หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล 

     กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ   ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 
 

    นางสาวศรีสุคนธ์   หลักดี   ต าแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
โทรศัพท์ที่ท างาน : 045-262692  ต่อ 1030-1   
โทรศัพท์มือถือ :  081-790-2731 

    โทรสาร : 045-241918      E-mail : srisukon_55@hotmail.com 
 

 

 

 

 

 



121 
 

                                 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุขจงัหวัดอุบลราชธานี ปี 2561 
 

เป้าประสงค์ที่ G5 ระบบส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรค และการจัดการสิ่งแวดล้อม 
มีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัด I 19 (R18.1) ร้อยละประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจคัดกรองเบาหวาน 
ค านิยาม การคัดกรองโรคเบาหวาน หมายถึง การคัดกรองเบาหวานโดยวิธีตรวจน้ าตาล 

ในเลือด ในกลุ่มที่ยังไม่เคยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวาน 
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 90 
วัตถุประสงค์ ลดอัตราป่วยรายใหม่ 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย 1 กลุ่มประชาชนอายุ 30 ปีขึ้นไปที่ยังไม่ป่วยเป็นเบาหวาน (PPA) 
2 กลุ่มประชาชนอายุ 35 – 74  ปีที่ยังไม่ป่วยเป็นเบาหวาน  (QOF) 
3 กลุ่มประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไปที่ยังไม่ป่วยเป็นเบาหวาน (Ranking) 
(เป้าหมายอ้างอิงตาม 43 แฟ้มๆ Person type area 1,3) 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล หน่วยบริการบันทึกข้อมูลใน 43 แฟ้ม เมื่อมีการตรวจคัดกรองเบาหวาน  

แหล่งข้อมูล จากข้อมูล 43 แฟ้ม HDC 

รายการข้อมูล 1  A  =จ านวนประชาชนอาย ุ35 ปีขึ้นไป ที่ยังไม่ป่วยเป็นเบาหวาน Person type 
area 1,3 ที่ได้รับการตรวจคัดกรองเบาหวาน 

รายการข้อมูล 2  B  =จ านวนประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป ที่ยังไม่ป่วยเป็นเบาหวาน Person type 
area 1,3 ทั้งหมด 

สูตรค านวณตัวชี้วัด (A/B)x100  

ระยะเวลาประเมินผล ปีละ 1 ครั้ง 
PPA   :  1  เม.ย. 60 – 31 มี.ค. 61 
QOF  :  1  เม.ย. 60 – 31 มี.ค. 61 
Ranking  ปีละ 2 ครั้ง  กพ. 61 และ สค. 61 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
(Ranking) ปี 2561 

ประเมินตามผลการด าเนินงาน ณ รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน  
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
< 60% 60 - 69% 70 – 79% 80 – 89% >90% 

 

วิธีการประเมินผล :  จากข้อมูล 43 แฟ้ม ผ่าน  HDC สนย.สธ. เมนูรายงาน 
เอกสารสนับสนุน :  Health data center ส านักโยบายและยุทธศาสตร์  
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 
 

 
Baseline data หน่วย

วัด 
ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ 

2558 2559 2560 
คัดกรองเบาหวาน ร้อยละ 80.47 89.55 90.90 
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ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /  
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

นางสาวอลิษา สุพรรณ  โทรศัพท์ 045-262692 ต่อ 2200     
 mobile 081-7904981    e-mail:   Alisuphan@hotmail.com  
นางเยาวลักษณ์  โภคละทวีพงศ์  โทรศัพท์ 045-262692 ต่อ 2200   
 mobile 092 –7185455  e-mail:  yaowaluk_phokla@yahoo.co.th   

หน่วยงานประมวลผล 
และจัดท าข้อมูล 

โรงพยาบาลชุมชน , สนง.สาธารณสุขอ าเภอ , สนง.สาธารณสุขจังหวัด 

ผู้รับผิดชอบการรายงาน 
ผลการด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบงาน NCD ระดับอ าเภอ , จังหวัด   

 

 

เป้าประสงค์ที่ G5 ระบบส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรค และการจัดการสิ่งแวดล้อม 
มีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัด I 19 (R18.2) ร้อยละประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจคัดกรองความดันโลหิตสูง 
ค านิยาม การคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง หมายถึง การคัดกรองความดันโลหิตสูงโดยการ

วัดความดันโลหิต ในกลุ่มท่ียังไม่เคยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูง 
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 90 
วัตถุประสงค์ ลดอัตราป่วยรายใหม่  

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไปที่ยังไม่ป่วยเป็นความดันโลหิตสูง  
(เป้าหมายอ้างอิงตาม 43 แฟ้มๆ Person type area 1,3) 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล หน่วยบริการบันทึกข้อมูลใน 43 แฟ้ม เมื่อมีการตรวจคัดกรองความดันโลหิตสูง  

แหล่งข้อมูล จากข้อมูล 43 แฟ้ม HDC 

รายการข้อมูล 1  A  จ านวนประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป ที่ยังไม่ป่วยเป็นความดันโลหิตสูง Person 
type area 1,3 ที่ได้รับการตรวจคัดกรองความดันโลหิตสูง 

รายการข้อมูล 2  B จ านวนประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป ที่ยังไม่ป่วยเป็นความดันโลหิตสูง Person 
type area 1,3 ทั้งหมด 

สูตรค านวณตัวชี้วัด (A/B)x100  

ระยะเวลาประเมินผล ปีละ 2 ครั้ง  กพ. 2561 และ สค. 2561 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
(Ranking) ปี 2561 

ประเมินตามผลการด าเนินงาน ณ รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน  
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
< 60% 60 - 69% 70 – 79% 80 – 89% >90% 

 

วิธีการประเมินผล :  จากข้อมูล 43 แฟ้ม ผ่าน  HDC สนย.สธ. 
เอกสารสนับสนุน :  Health data center กองยุทธศาสตร์และแผน กยผ.  
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รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 
 

 
Baseline data หน่วย

วัด 
ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ 

2558 2559 2560 
คัดกรองความดันโลหิตสูง ร้อยละ 82.74 92.32 93.84 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /  
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

นางสาวอลิษา สุพรรณ  โทรศัพท์ 045-262692 ต่อ 2200     
 mobile 081-7904981    e-mail:   Alisuphan@hotmail.com  
นางเยาวลักษณ์  โภคละทวีพงศ์  โทรศัพท์ 045-262692 ต่อ 2200   
 mobile 092 –7185455  e-mail:  yaowaluk_phokla@yahoo.co.th   

หน่วยงานประมวลผล 
และจัดท าข้อมูล 

โรงพยาบาลชุมชน , สนง.สาธารณสุขอ าเภอ , สนง.สาธารณสุขจังหวัด 

ผู้รับผิดชอบการรายงาน 
ผลการด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบงาน NCD ระดับอ าเภอ , จังหวัด   

 

 

เป้าประสงค์ที่ G5 ระบบส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรค และการจัดการสิ่งแวดล้อม 
มีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัด I 20  
    (KPI กระทรวง  R19) 

ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ข้ึนทะเบียนได้รับการประเมินโอกาส
เสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) 

ค านิยาม        ผู้ที่ได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) 
หมายถึง ผู้ป่วยโรคเบาหวาน (E10 - E14) ความดันโลหิตสูง (I10 - I15)  
อายุ 35-60 ปี ที่ข้ึนทะเบียนได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและ
หลอดเลือด (CVD Risk) ใน 10 ปีข้างหน้า 
หมายเหตุ : รหัส ICD10 ที่จะน ามาประเมิน CVD Risk ได้แก่ 
       1. รหัสโรคเบาหวาน E10. - E14. (นับทุกจุดที่ตามหลังรหัส) ยกเว้น  
รหัส E10. - E14. ร่วมกับ I60 – I69 ในทุกประเภทการวินิจฉัย (Dx type) 
       2. รหัสโรคความดันโลหิตสูง I10 – I15 ยกเว้นรหัส I11.0, I11.9, 
I13.0, I13.1, I13.2 , I13.9 และ รหัส I10 – I15 ร่วมกับ I60 – I69 
ในทุกประเภทการวินิจฉัย (Dx type) 

ค่าเป้าหมาย มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 82.5 
วัตถุประสงค์ เพ่ือประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยโรคเบาหวาน  

ความดันโลหิตสูง 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย จ านวนผู้ป่วยโรคเบาหวาน (E10 - E14) ความดันโลหิตสูง (I10-I15) อายุ 35-60 ปี 

ที่ข้ึนทะเบียนและอยู่ในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
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หมายเหตุ : 
1. ผู้ป่วยโรคเบาหวาน (E10 - E14) ความดันโลหิตสูง (I10-I15) อายุ 35-60 ปีที่ขึ้น 
ทะเบียน Type area 1 และ 3 หมายถึง 
    1.1 ผู้ป่วยโรคเบาหวาน (E10 - E14) ความดันโลหิตสูง (I10-I15) อายุ 35-60 ปี 
Type area 1 หมายถึง ผู้ป่วยที่มีท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ 
และอาศัยอยู่จริง 
    1.2 ผู้ป่วยโรคเบาหวาน (E10 - E14) ความดันโลหิตสูง (I10-I15) อายุ 35-60 ปี 
Type area 3 หมายถึง ผู้ป่วยที่อาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบแต่ไม่มีทะเบียนบ้าน 
อยู่ในเขตรับผิดชอบ 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล     ฐานข้อมูล HDC กระทรวงสาธารณสุข/โปรแกรมของสถานบริการสาธารณสุข 
    1. รายงานผลการคัดกรองการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ 
และหลอดเลือด (CVD Risk) ในผู้ป่วยโรคเบาหวาน ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงจาก
ฐานข้อมูล HDC กระทรวงสาธารณสุข 
    2. รายงานผลการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด  
(CVD Risk) ในผู้ป่วยโรคเบาหวาน ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ในกลุ่มเสี่ยงสูงมาก 
(≥30%) หลังเข้ารับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างเข้มข้นและรีบด่วน  
ภายใน 1 เดือน รายงานผลโดยส านักงานป้องกันควบคุมโรค 

รายการข้อมูล 1 A = จ านวนผู้ป่วยโรคเบาหวาน (E10 - E14) ความดันโลหิตสูง (I10-I15)  
อายุ 35-60 ปีที่ขึ้นทะเบียนและอยู่ในพ้ืนที่รับผิดชอบ ได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยง
ต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) ใน 10 ปีข้างหน้า 
หมายเหตุ : รหัส ICD10 ที่จะน ามาประเมิน CVD Risk ได้แก่ 
      1. รหัสโรคเบาหวาน E10. - E14. (นับทุกจุดที่ตามหลังรหัส) ยกเว้น  
รหัส E10. - E14. ร่วมกับ I60 – I69 ในทุกประเภทการวินิจฉัย (Dx type) 
      2. รหัสโรคความดันโลหิตสูง I10 – I15 ยกเว้นรหัส I11.0, I11.9, 
I13.0, I13.1, I13.2 , I13.9 และ รหัส I10 – I15 ร่วมกับ I60 – I69 
ในทุกประเภทการวินิจฉัย (Dx type) 

รายการข้อมูล 2 B = จ านวนผู้ป่วยโรคเบาหวาน (E10 - E14) ความดันโลหิตสูง (I10-I15)  
อายุ 35-60 ปีที่ขึ้นทะเบียนและอยู่ในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ : รหัส ICD10 ที่จะน ามาประเมิน CVD Risk ได้แก่ 
      1. รหัสโรคเบาหวาน E10. - E14. (นับทุกจุดที่ตามหลังรหัส) ยกเว้น  
รหัส E10. - E14. ร่วมกับ I60 – I69 ในทุกประเภทการวินิจฉัย (Dx type) 
      2. รหัสโรคความดันโลหิตสูง I10 – I15 ยกเว้นรหัส I11.0, I11.9, 
I13.0, I13.1, I13.2 , I13.9 และ รหัส I10 – I15 ร่วมกับ I60 – I69 
ในทุกประเภทการวินิจฉัย (Dx type) 

สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 
แหล่งข้อมลู HDC กระทรวงสาธารณสุข 
ระยะเวลาประเมินผล ปีละ 2 ครั้ง  กพ. 2561 และ สค. 2561 
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เกณฑ์การให้คะแนน : 
(Ranking)ปี 2561 

ประเมิน รอบ ไตรมาสที่ 2 และ ไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ โดยประเมินตามค่าผลงานที่
ด าเนินงาน ได้ ดังนี้ 

ผลงานที่ด าเนินงานได้ภายในห้วงเวลาที่ให้คะแนน 
< 70% 71 - 75% 76 – 80% 81 – 85% >85% 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน  
วิธีการประเมินผล :  การรายงานผลการคัดกรองโดยส านักงานป้องกันควบคุมโรคและเทียบกับค่าเป้าหมาย 
เอกสารสนับสนุน :  1. แนวทางการประเมินโอกาสเสีย่งตอ่การเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยเบาหวานและความ

ดันโลหติสูง 
2. โปรแกรมการประเมินโอกาสเสีย่งต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลอืดในผู้ป่วยเบาหวานและความ

ดันโลหติสูง (Thai CVD  Risk Score) 
3. คู่มือการจัดบริการสุขภาพ “กลุม่วยัท างาน” แบบบูรณาการ 2558 

รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน 
 
 

 

Baseline data หน่วย
วัด 

ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ 
พ.ศ.2559 

2558 2559 2560 
ร้อยละของผู้ป่วย
เบาหวาน ความ
ดันโลหติสูงที่ข้ึน
ทะเบียนได้รับการ
ประเมินโอกาส
เสี่ยงต่อโรคหัวใจ
และหลอดเลือด 
(CVD Risk)   

ประเทศ ร้อยละ NA 77.89 
 

78.58 

จังหวัด
อุบลราชธาน ี

76.88 95.11 87.35 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

นางสาวอลิษา  สุพรรณ  โทรศัพท์ 045-262692 ต่อ 2200     
 mobile 081-7904981    e-mail:   Alisuphan@hotmail.com  
นางเยาวลักษณ์  โภคละทวีพงศ์  โทรศัพท์ 045-262692 ต่อ 2200   
 mobile 092 –7185455  e-mail:  yaowaluk_phokla@yahoo.co.th   

หน่วยงานประมวลผล
และจัดท าข้อมูล 

รพช.  รพท. รพศ. , สนง.สาธารณสุขอ าเภอ , สนง.สาธารณสุขจังหวัด 

ผู้รับผิดชอบการรายงาน
ผลการด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบงาน NCD รพช. รพท. รพศ  , จังหวัด  
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เป้าประสงค์ที่ G5 ระบบส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรค และการจัดการสิ่งแวดล้อม 
มีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัด I 21  ผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงที่ได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจ
และหลอดเลือด (CVD Risk) ที่มีผลการประเมิน ≥30% ขึ้นไป ได้รับการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแบบเข้มข้น 

ค านิยาม     ผู้ที่ได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) 
หมายถึง ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ที่ขึ้นทะเบียนได้รับการประเมิน
โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) ใน 10 ปีข้างหน้า 
    การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างเข้มข้น หมายถึง การส่งผู้ที่ได้รับการประเมิน
และมีความเสี่ยงสูงมากเข้ารับการให้ค าปรึกษาตามคลินิกบริการที่สอดคล้องกับ
ความเสี่ยงอย่างเข้มข้น เช่น ให้ค าปรึกษาเรื่องงดบุหรี่ การปรับการรับประทาน
อาหาร ลดไขมัน ลดเกลือ เป็นต้น และติดตามอย่างใกล้ชิด 

เกณฑ์เป้าหมาย : 
ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 

≥80% ≥90% ≥100% ≥100%  
วัตถุประสงค์ เพ่ือลดความเสี่ยง ในกลุ่มเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดัน

โลหิตสูง 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ที่ขึ้นทะเบียนและอยู่ในพ้ืนที่รับผิดชอบType area 1 

และ 3ที่มีผลการประเมิน CVD Risk มากกว่าหรือเท่ากับ 30% ทั้งหมดในปีงบประมาณที่
วิเคราะห์ 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล จากการรายงานผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่ม CVD Risk> 30%   
แหล่งข้อมูล โปรแกรมของสถานบริการสาธารณสุข 
รายการข้อมูล 1 A=จ านวนผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ที่มีผลการประเมิน  CVD Risk มากกว่าหรือ

เท่ากับ 30% ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างเข้มข้นในปีงบประมาณท่ีวิเคราะห์ 
รายการข้อมูล 2 B=จ านวนผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ที่มีผลการประเมิน CVD Risk มากกว่าหรือ

เท่ากับ 30% ทั้งหมดในปีงบประมาณที่วิเคราะห์ 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 4  
เกณฑ์การประเมิน  :ปี 2561 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- - - ≥80% 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
(Ranking) ปี 2561 

ประเมินผลให้คะแนนในไตรมาสที่ 2 และ 4 โดยประเมินกระบวนการด าเนินงาน 5 ข้อ 
ดังนี้ 
1. มีการประเมินภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) ในผู้ป่วย
เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และแยกระดับความเสี่ยงได้ 
2. มีทะเบียน ผู้ป่วย DM HT ที่มีผลการประเมิน CVD Risk> 30% ระดับอ าเภอ  
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3. มีกิจกรรม แผนงาน โครงการ เพ่ือให้กลุ่มเสี่ยงมีความเสี่ยงลดลง 
4. มีบันทึกข้อมูลรายงานการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแบบเข้มข้น ในกลุ่มที่มีผลการประเมิน 
CVD Risk> 30% 
5. ผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ที่มีผลการประเมิน CVD Risk> 30%ได้รับการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแบบเข้มข้น> 80% 
                   คะแนนที่ให้ ประเมินตามการด าเนินงานในแต่ละข้อ ดังนี้  

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ผ่าน 1 ข้อ ผ่าน 2 ข้อ ผ่าน 3 ข้อ ผ่าน 4 ข้อ ผ่านข้อ 5  

วิธีการประเมินผล :  การรายงานผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มที่มีผลการประเมิน > 30% เทียบกับ 
ค่าเป้าหมาย 

เอกสารสนับสนุน :  - แนวทางการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วย
เบาหวานและความดันโลหิตสูง 

- โปรแกรมการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วย
เบาหวานและความดันโลหิตสูง(Thai CV Risk Score) 

- คู่มือการจัดบริการสุขภาพ “กลุ่มวัยท างาน” แบบบูรณาการ 2558 
รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน 
 
 

 

Baseline data หน่วย
วัด 

ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 2559 2560 

ร้อยละของผู้ป่วย
เบาหวาน ความดันโลหิต
สูงที่ได้รับการประเมิน
โอกาสเสี่ยง 
ต่อโรคหัวใจและหลอด
เลือด (CVD Risk) ที่มีผล
การประเมิน > 30% 
ได้รับการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมแบบเข้มข้น 

ร้อยละ - NA N/A 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

นางสาวอลิษา    สุพรรณ  โทรศัพท์ 045-262692 ต่อ 2200     
 mobile 081-7904981    e-mail:   Alisuphan@hotmail.com  
นางเยาวลักษณ์  โภคละทวีพงศ์  โทรศัพท์ 045-262692 ต่อ 2200   
 mobile 092 –7185455  e-mail:  yaowaluk_phokla@yahoo.co.th   

หน่วยงานประมวลผล
และจัดท าข้อมูล 

รพช.  รพท. รพศ. , สนง.สาธารณสุขอ าเภอ , สนง.สาธารณสุขจังหวัด 

ผู้รับผิดชอบการรายงาน
ผลการด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบงาน NCD รพช. รพท. รพศ  , จังหวัด  
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เป้าประสงค์ที่ G5 ระบบส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรค และการจัดการสิ่งแวดล้อม 
มีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัด I 22 (R20) อัตราผู้ป่วยเบาหวานได้รับการตรวจจอประสาทตาประจ าปี 
ค านิยาม    การคัดกรองเบาหวานเข้าจอประสาทตาประจ าปี หมายถึง ผู้ป่วยโรคเบาหวาน

ได้รับการตรวจจอประสาทตา โดยจักษุแพทย์ หรือคัดกรองด้วย  Fundus Camera 
อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง 
  ผู้เป็นเบาหวานที่มีการคัดกรองเบาหวานเข้าจอประสาทตา หมายถึง ผู้เป็น
เบาหวานที่ถูกวินิจฉัยด้วยรหัสโรค ICD10  = E10 -E14 และมีรหัสหัตถการ 
Fundus Photograhpy : 9511 (ICD9CM), 9390141 (ICD9TM), 
Opthalmoscope : 1621 (ICD9CM), 9390140 (ICD9TM) 

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 60 

วัตถุประสงค์  ลดภาวะแทรกซ้อนทางตาในผู้ป่วยเบาหวาน 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย  ผู้ป่วยเบาหวาน ที่ถูกวินิจฉัยด้วยรหัสโรค ICD10  = E10 -E14 ที่ข้ึนทะเบียนและ
อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ Type area 1 และ 3 ได้รับการคัดกรองเบาหวาน 
เข้าจอประสาทตา ตามช่วงเวลาที่ก าหนด 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล  บันทึกผ่านโปรแกรมพ้ืนฐานของหน่วยบริการ และส่งออกข้อมูลตามมาตรฐานข้อมูล 
43 แฟ้ม  

แหล่งข้อมูล  ฐานข้อมูลระดับจังหวัด (HDC)  

รายการข้อมูล 1  A = จ านวนผู้เป็นเบาหวาน  ที่ขึ้นทะเบียนและอยู่ในพืน้ที่รับผดิชอบ Type area 1  
และ 3 และได้รับการตรวจจอประสาทตา อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง ตามช่วงเวลาที่ก าหนด 

รายการข้อมูล 2  B : จ านวนผู้เป็นเบาหวาน  ที่ขึ้นทะเบียนและอยู่ในพื้นที่รบัผิดชอบ Type area 1 และ 3  
ณ สิ้นเดือนกันยายนของปทีี่ผา่นมา      

สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100  

ระยะเวลาประเมินผล  ปีละ 2 ครั้ง  กพ. 61 และ สค. 61 
เกณฑ์ให้คะแนน : 
(Ranking) ปี 2561 
 

ประเมินผลให้คะแนนในไตรมาสที่ 2 และ ไตรมาสที่ 4 ตามผลงานที่ด าเนินงานได้ 
ดังนี้ 

< 45% 45 - 49% 50 – 54% 55 – 59% >60% 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

 

วิธีการประเมินผล :  จาก 43 แฟ้ม    HDC 
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รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 
 

 

Baseline data หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในรอบ

ปีงบประมาณ 
2558 2559 2560 

อัตราผู้ป่วยเบาหวานได้รับ
การตรวจจอประสาทตา
ประจ าปี 

ร้อยละ 67.78 59.02 62.38 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /  
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

นางสาวอลิษา    สุพรรณ  โทรศัพท์ 045-262692 ต่อ 2200     
 mobile 081-7904981    e-mail:   Alisuphan@hotmail.com  
นางเยาวลักษณ์  โภคละทวีพงศ์  โทรศัพท์ 045-262692 ต่อ 2200   
 mobile 092 –7185455  e-mail:  yaowaluk_phokla@yahoo.co.th 

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล 

 รพศ. รพท. รพช. สนง.สาธารณสุขอ าเภอ , สนง.สาธารณสุขจังหวัด 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบงาน NCD สนง.สาธารณสุขอ าเภอ  , จังหวัด  
  

 

 

เป้าประสงค์ที่ G5 ระบบส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรค และการจัดการสิ่งแวดล้อม 
มีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัด I 23 (R21) อัตราผู้ป่วยเบาหวานได้รับการตรวจเท้า 
ค านิยาม   ผู้ป่วยเบาหวานได้รับการตรวจเท้าหมายถึง ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ถูกวินิจฉัยด้วย

รหัสโรค ICD10  = E10 -E14 ได้รับการตรวจเท้าเพ่ือประเมินการรับรู้ความรู้สึก  
ด้วย  Monofilament  อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง 

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 60 
วัตถุประสงค์  ลดภาวะแทรกซ้อนทางเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย  ผู้ป่วยเบาหวาน ที่ถูกวินิจฉัยด้วยรหัสโรค ICD10  = E10 -E14 ที่ขึ้นทะเบียนและ

อยู่ในพื้นท่ีรับผิดชอบType area 1,3 ได้รับการตรวจเท้า ตามช่วงเวลาที่ก าหนด 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล  บันทึกผ่านโปรแกรมพ้ืนฐานของหน่วยบริการ และส่งออกข้อมูลตามมาตรฐานข้อมูล 

43 แฟ้ม  
แหล่งข้อมูล  ฐานข้อมูลระดับจังหวัด (HDC)  cock pit  chronic link 

รายการข้อมูล 1  A = จ านวนผู้เป็นเบาหวาน  ที่ข้ึนทะเบียนและอยู่ในพ้ืนที่รับผิดชอบ Type area 1 
และ 3 และได้รับการตรวจเท้า อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตามช่วงเวลาที่ก าหนด 

รายการข้อมูล 2  B : จ านวนผู้เป็นเบาหวาน  ที่ข้ึนทะเบียนและอยู่ในพ้ืนที่รับผิดชอบ Type area 1 
และ 3  ณ สิ้นเดือนกันยายนของปีที่ผ่านมา      

สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100  
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ระยะเวลาประเมินผล  ปีละ 2 ครั้ง  กพ. 2561 และ สค. 2561 

เกณฑ์ให้คะแนน : 
(Ranking) ปี 2561 
 

ประเมินผลให้คะแนนในไตรมาสที่ 2 และ ไตรมาสที่ 4 ตามผลงานที่ด าเนินงานได้ 
ดังนี้ 

< 45% 45 - 49% 50 – 54% 55 – 59% >60% 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

 

วิธีการประเมินผล :  จาก 43 แฟ้ม    HDC  cock pit  chronic link 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 
 Baseline data หน่วยวัด 

ผลการด าเนินงานในรอบ
ปีงบประมาณ 

2558 2559 2560 
อัตราผู้ป่วย DM ได้รับการตรวจ
เท้า 

ร้อยละ 66.63 50.70 74.83 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /  
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

นางสาวอลิษา   สุพรรณ  โทรศัพท์ 045-262692 ต่อ 2200     
 mobile 081-7904981       e-mail:   Alisuphan@hotmail.com  
นางเยาวลักษณ์  โภคละทวีพงศ์  โทรศัพท์ 045-262692 ต่อ 2200   
 mobile 092 –7185455     e-mail:  yaowaluk_phokla@yahoo.co.th 

หน่วยงานประมวลผล 
และจัดท าข้อมูล 

 รพศ. รพท. รพช. สนง.สาธารณสุขอ าเภอ , สนง.สาธารณสุขจังหวัด 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบงาน NCD สนง.สาธารณสุขอ าเภอ  , จังหวัด  
  

 
 

เป้าประสงค์ที่ G5 ระบบส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรค และการจัดการสิ่งแวดล้อม 
มีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัด I 24 (R22) ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง ได้รับการคัดกรอง CKD 
ค านิยาม       ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง (CKD) หมายถึง ผู้ป่วยที่มีลักษณะอยา่งใดอย่างหนึ่งในสองข้อนี้  

     1.ผู้ป่วยที่มีภาวะไตผิดปกตนิานติดต่อกันเกิน 3 เดือน ทั้งนี ้ผู้ป่วยอาจมีอัตรากรอง
ของไต (GFR) ผิดปกติหรือไม่ก็ได้ 
     2. ผู้ป่วยที่มี eGFR น้อยกว่า 60 ml/mim/1.72m2 ติดต่อกันเกิน 3 เดือน โดยที่
อาจจะตรวจพบหรือไม่พบว่ามีรอ่งรอยของไตผิดปกติก็ได้ 
     การคัดกรอง หมายถึง การตรวจ LAB  ตัวใดตัวหนึ่ง คือ 

1. ตรวจ Creatinine ในเลือด    
2. ตรวจโปรตีน microalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า  

0=negative, 1=trace, 2=positive) 
3. ตรวจโปรตีน macroalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า  

0=negative, 1=trace, 2=positive) 
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4. ตรวจหาค่า eGFR (ใช้สูตร CKD-EPI  formula) 
** โดยประเมินจากวันที่ตรวจในปีงบประมาณเท่านั้น   หากมกีารตรวจ LAB มากกว่า 
หนึ่งรายการ จะนับเปน็ผลงานในไตรมาสที่วนัที่ตรวจน้อยทีสุ่ดเพียงคร้ังเดียวเท่านัน้ 

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 90 
วัตถุประสงค์  ลดภาวะแทรกซ้อนทางไตในผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย  ผู้ป่วยเบาหวาน, ความดันโลหิตสูง ที่ลงทะเบียนและอยู่ในพื้นท่ีรับผิดชอบ  ในคลินิก

บริการเครือข่ายทั้งหมด (Type area 1,3) 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล  บันทึกผ่านโปรแกรมพ้ืนฐานของหน่วยบริการ และส่งออกข้อมูลตามมาตรฐานข้อมูล 

43 แฟ้ม  
แหล่งข้อมูล ฐานข้อมูลระดับจังหวัด (HDC)  

รายการข้อมูล 1  A หมายถึง จ านวนผู้ป่วยโรคเบาหวาน, ความดันโลหิตสูง ที่ยังไม่มีภาวะแทรกซ้อน
ทางไตในเขตรับผิดชอบ ที่ได้รับการตรวจคัดกรอง 

รายการข้อมูล 2  B หมายถึง จ านวนผู้ป่วยโรคเบาหวาน, ความดันโลหิตสูง ที่ยังไม่มีภาวะแทรกซ้อน
ทางไตในเขตรับผิดชอบ ทั้งหมดที่รับบริการที่คลินิกบริการ 

สูตรค านวณตัวชี้วัด (A/B) x 100  
ระยะเวลาประเมินผล ปีละ 2 ครั้ง  กพ. 2561 และ สค. 2561 

เกณฑ์ให้คะแนน : 
(Ranking)ปี 2561 
 

ประเมินผลให้คะแนนในไตรมาสที่ 2 และ ไตรมาสที่ 4 ตามผลงานที่ด าเนินงานได้ ดังนี้ 
< 50% 50 - 59% 60 – 69% 70 – 79% >80% 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
 

วิธีการประเมินผล :  จาก 43 แฟ้ม    HDC 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 
 Baseline data หน่วยวัด 

ผลการด าเนินงานในรอบ
ปีงบประมาณ 

2558 2559 2560 
ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน  
ความดันโลหิตสูง ได้รับการ
คัดกรอง CKD 

ร้อยละ 54.76 80.31 60.61 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /  
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

นางสาวอลิษา   สุพรรณ     โทรศัพท์ 045-262692 ต่อ 2200     
 mobile 081-7904981     e-mail:   Alisuphan@hotmail.com  
นางเยาวลักษณ์  โภคละทวีพงศ์ โทรศัพท์ 045-262692 ต่อ 2200   
 mobile 092 –7185455             e-mail:  yaowaluk_phokla@yahoo.co.th 

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล 

 รพศ. รพท. รพช. สนง.สาธารณสุขอ าเภอ , สนง.สาธารณสุขจังหวัด 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบงาน NCD สนง.สาธารณสุขอ าเภอ  , จังหวัด  
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เป้าประสงค์ที่ G5 ระบบส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรค และการจัดการสิ่งแวดล้อม 
มีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัด I 25 (R23) ร้อยละความครอบคลุมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี 30-60 ปี   
ค านิยาม        กลุ่มเป้าหมาย หมายถึง สตรีสัญชาติไทยทุกสิทธิที่มีอายุ 30 - 60 ปี   

ในเขตรับผิดชอบ 
       การตรวจปากมดลูก  หมายถึง การตรวจทั้งโดยวิธี Pap Smear และ VIA   
      - Pap Smear หมายถึง การตรวจโดยการเก็บหรือป้ายเอาเซลล์จากปากมดลูกไป
ป้ายลงบนแผ่นสไลด์ ท าการย้อมสีและอ่านผล โดยบุคลากรเซลล์วิทยา 
      - VIA  (Visual Inspection with Acetic acid) หมายถึง วิธีคัดกรองมะเร็งปาก
มดลูกโดยใช้น้ าส้มสายชูชนิดเจือจางป้ายที่บริเวณปากมดลูก ทิ้งไว้ 1 นาท ีน้ าส้มสายชู
จะไปท าปฏิกิริยากับเนื้อเยื่อที่ผิดปกติของปากมดลูกให้เห็นเป็นฝ้าขาวขอบเขตชัดเจน 
และต าแหน่งแน่นอน สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า ซึ่งไม่ได้หมายความว่าเป็นมะเร็ง  
แต่ถ้าปล่อยไว้ไม่ได้รับการรักษาอาจกลายเป็นมะเร็งได้ซึ่งเหมาะส าหรับในการคัดกรอง
ส าหรับสตรีอาย ุ30-45ปี    

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80 
วัตถุประสงค์  เพ่ือประเมินความครอบคลุม/การเข้าถึงบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของ

หญิงไทยทุกสิทธิที่มีอายุ 30 - 60 ปี 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย สตรีสัญชาติไทยทุกสิทธิอายุ 30-60 ปี  Type area 1,3 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล บันทึกผ่านโปรแกรมพ้ืนฐานของหน่วยบริการ และส่งออกข้อมูลตามมาตรฐานข้อมูล 
43 แฟ้ม  

แหล่งข้อมูล ฐานข้อมูลระดับจังหวัด (HDC) , cockpit   

รายการข้อมูล 1  A= จ านวนสตรีอายุ 30-60 ปีทุกสิทธิ (ใน B) ที่ได้รับการตรวจมะเร็งปากมดลูกรายใหม่
สะสม ตั้งแต่ ปี 2558 -2562  

รายการข้อมูล 2  B = จ านวนสตรีสัญชาติไทยทุกสิทธิอายุ 30-60 ปี   

สูตรค านวณตัวชี้วัด (A/B) x 100  
ระยะเวลาประเมินผล ปีละ 2 ครั้ง  กพ. 61 และ สค. 61 

เกณฑ์ให้คะแนน : 
(Ranking) ปี2561 
 

ประเมินผลให้คะแนนในไตรมาสที่ 2 และ ไตรมาสที่ 4 ตามผลงานที่ด าเนินงานได้ ดังนี้ 
< 50% 51 - 59% 60 – 69% 70 – 79% >80% 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
 

วิธีการประเมินผล :  จาก 43 แฟ้ม    HDC   
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รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 
 Baseline data หน่วยวัด 

ผลการด าเนินงานในรอบ
ปีงบประมาณ 

2558 2559 2560 
ร้อยละความครอบคลุมการ
ตรวจคัดกรองมะเร็งปาก
มดลูกในสตรี 30-60 ปี  
ภายใน 5  ปี 

ร้อยละ 21.39 46.37 55.92 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /  
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

นางสาวอลิษา    สุพรรณ  โทรศัพท์ 045-262692 ต่อ 2200     
 mobile 081-7904981    e-mail:   Alisuphan@hotmail.com  
นางสาวภูริดา   พลศักดิ์  โทรศัพท์ 045-262692 ต่อ 2200     
e-mail:   ncdssjubon@gmail.com 

หน่วยงานประมวลผล 
และจัดท าข้อมูล 

 รพศ. รพท. รพช. สนง.สาธารณสุขอ าเภอ , สนง.สาธารณสุขจังหวัด 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบงานมะเร็ง  สนง.สาธารณสุขอ าเภอ  , จังหวัด  
  

 

 

เป้าประสงค์ที่ G5 ระบบส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรค และการจัดการสิ่งแวดล้อม 
มีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัด I 26   ร้อยละความครอบคลุมการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมในสตรี 30-70 ปี   
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80 

วัตถุประสงค์ เพ่ือประเมินความครอบคลุมการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมของหญิงไทยทุกสิทธิ   
ที่มีอายุ 30 - 70 ปี 

ประชากรเป้าหมาย  สตรีสัญชาติไทยทุกสิทธิอายุ 30-70 ปี  Type area 1,3 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล  บันทึกผ่านโปรแกรมพ้ืนฐานของหน่วยบริการ และส่งออกข้อมูลตามมาตรฐานข้อมูล 
43 แฟ้ม  

แหล่งข้อมูล  ฐานข้อมูลระดับจังหวัด (HDC)  cock pit  chronic link 

รายการข้อมูล 1  A= จ านวนสตรีอายุ 30-70 ปีทุกสิทธิ ที่ได้รับการตรวจมะเร็งเต้านม   

รายการข้อมูล 2  B = จ านวนสตรีสัญชาติไทยทุกสิทธิอายุ 30-70 ปี   

สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100  

ระยะเวลาประเมินผล  ปีละ 2 ครั้ง  กพ. 2561 และ สค. 2561 

ระยะเวลาประเมินผล ปีละ 1 ครั้ง (เมื่อสิ้นไตรมาสที่ 4)  
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วิธีการประเมินผล :  จาก 43 แฟ้ม    HDC  cock pit  chronic link 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 
 Baseline data หน่วยวัด 

ผลการด าเนินงานในรอบ
ปีงบประมาณ 

2558 2559 2560 
ร้อยละความครอบคลุมการ
ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม 
ในสตรี 30-70 ปี   

ร้อยละ 39.88 77.33 81.71 

ที่มา :  HDC กสธ. 
 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /  
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

นางสาวอลิษา สุพรรณ  โทรศัพท์ 045-262692 ต่อ 2200     
 mobile 081-7904981    e-mail:   ncdssjubon@gmail.com 
นางสาวภูริดา   พลศักดิ์  โทรศัพท์ 045-262692 ต่อ 2200     
e-mail:   ncdssjubon@gmail.com 

หน่วยงานประมวลผล 
และจัดท าข้อมูล 

 รพศ. รพท. รพช.  สนง.สาธารณสุขอ าเภอ , สนง.สาธารณสุขจังหวัด 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบงานมะเร็ง  สนง.สาธารณสุขอ าเภอ  , สนง.สาธารณสุขจังหวัด  
  

 

 

เป้าประสงค์ที่ G5 ระบบส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรค และการจัดการสิ่งแวดล้อม 
มีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัด I 27  ร้อยละของประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้รับการคัดกรองมะเร็งตับและท่อน้ าดีด้วยวิธี
อัลตร้าซาวด์ 

ค านิยาม                 การคัดกรองมะเร็งตับและท่อน้ าดี เป็นการคัดกรองด้วยวิธีการตรวจ
อัลตร้าซาวด์กลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสี่ยง หมายถึง ประชาชนอายุ 40 ปี ขึ้นไป  
(person 1,3 ) ที่มีประวัติดังต่อไปนี้อย่างน้อย 1 ข้อ คือ  
1. มีประวัติการตรวจอุจจาระพบไข่พยาธิใบไม้ตับ (OV+)     
2. มีบุคคลในครอบครัวที่มีประวัติป่วยหรือเสียชีวิตด้วยมะเร็งตับหรือมะเร็งท่อน้ าดี     
3. มีประวัติป่วยเป็น ไวรัสตับอับเสบบี    
4. เป็นผู้ป่วยกลุ่มพิษสุราเรื้อรัง หรือ ตับแข็ง  

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80 
วัตถุประสงค์  ค้นหากลุ่มเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งตับและท่อน้ าดี เพื่อเข้ารับการรักษา  
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ประชากรกลุ่มเป้าหมาย  ประชาชนอายุ 40 ปี ขึ้นไปที ่
     - มีประวัติการตรวจอุจจาระพบไข่พยาธิใบไม้ตับ (OV+)   
     -  มีบุคคลในครอบครัวที่มปีระวัติป่วยหรือเสียชีวิตด้วยมะเร็งตับหรือมะเร็งท่อน้ าดี       
      - มีประวัติป่วยเป็น ไวรัสตบัอับเสบบี    
     - เป็นผู้ปว่ยกลุ่มพิษสุราเร้ือรัง หรือ ตับแข็ง  

วิธีการจัดเก็บข้อมูล  1.จัดเก็บข้อมูลตามแบบ CCA01,CCA02 โดยการบันทึกข้อมูล ผ่าน ระบบ 
CASCAP หรือ Isan cohort  มูลนิธิมะเร็งท่อน้ าดี 
2. สรุปผลการด าเนินงาน ราย เดือน  

แหล่งข้อมูล  1. ระบบ CASCAP มูลนิธิมะเร็งท่อน้ าดี 
2. จากแบบสรุปผลการด าเนินงานรายอ าเภอ  

รายการข้อมูล 1  A= จ านวนกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการตรวจอัลตร้าซาวด์ฯ 

รายการข้อมูล 2  B = จ านวนกลุ่มเสี่ยงทั้งหมด 

สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100  

ระยะเวลาประเมินผล  ปีละ 2 ครั้ง  กพ. 61 และ สค. 61 

วิธีการประเมินผล :  1.ระบบ CASCAP มูลนิธิมะเร็งท่อน้ าดี 
           2.จากแบบสรุปผลการด าเนินงานรายอ าเภอ 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 
 Baseline data หน่วยวัด 

ผลการด าเนินงานในรอบ
ปีงบประมาณ 

2558 2559 2560 
ร้อยละของประชาชนกลุ่ม
เสี่ยงได้รับการคัดกรองมะเร็ง
ตับและท่อน้ าดีด้วย วิธี   
อัลตร้าซาวด์ 

ร้อยละ 71.21 86.04 91.79 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /  
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

นางสาวอลิษา   สุพรรณ  โทรศัพท์ 045-262692 ต่อ 2200     
 mobile 081-7904981       e-mail:   ncdssjubon@gmail.com 
นางสาวภูริดา   พลศักดิ์โทรศัพท์ 045-262692 ต่อ 2200     
e-mail:   ncdssjubon@gmail.com 

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล 

 รพศ. รพท. รพช. สนง.สาธารณสุขอ าเภอ , สนง.สาธารณสุขจังหวัด 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบงานมะเร็ง   สนง.สาธารณสุขอ าเภอ  , สนง.สาธารณสุขจังหวัด  
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เป้าประสงค์ที่ G5 ระบบส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรค และการจัดการสิ่งแวดล้อม 
มีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัด I 28  
      (KPI  กระทรวง) 

ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปีฟันดีไม่มีผุ (cavity free) 

ค านิยาม   กลุ่มอายุ 0-12 ปี หมายถึงกลุ่มเด็กเล็กปฐมวัยและนักเรียนประถมศึกษาทั้งที่ปกติ
และมีความพิการ 
  ฟันดีไม่มีผุ หมายถึง ผู้ที่มีฟันน้ านมหรือฟันแท้ในช่องปากที่ปกติหรือผุ 
และได้รับการรักษาแล้วโดยไม่มีความจ าเป็นต้องอุดถอนรักษาคลองรากฟัน 
หรือบูรณะอ่ืนใดอีก 

เกณฑ์เป้าหมาย : 

กลุ่มอายุ ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64  

12 ปี ร้อยละ 54 ร้อยละ 56 ร้อยละ 58 ร้อยละ 60  

วัตถุประสงค์ เพ่ือควบคุมโรคในช่องปากและลดการสูญเสียฟันแท้ในเด็กอายุ12 ปี 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย เด็กกลุ่มอายุ 12 ปี 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล บันทึกข้อมูลในแฟ้ม Procedure และ Dental ในฐานข้อมูล43 แฟ้ม,ส ารวจสภาวะ 
แหล่งข้อมูล 1. ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม จังหวัดอุบลราชธานี, รายงาน HDC  

2. การส ารวจสภาวะทันตสุขภาพ (ท.02)  
รายการข้อมูล 1  A= จ านวนเด็กกลุ่มอายุ 12 ปีที่ปราศจากฟันแท้ผุ (Caries free) และจ านวนเด็กกลุ่ม

อายุ 12 ปีที่ได้รับการอุดฟันและไม่มีฟันแท้ผุหรือฟันแท้ถูกถอน 
รายการข้อมูล 2  B= จ านวนเด็กกลุ่มอายุ 12 ปีทั้งจังหวัด 
สูตรค านวณตัวชี้วัด ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 12 ปีฟันดีไม่มีผุ = (A/B) x 100  
ระยะเวลาประเมินผล รายไตรมาส 
ปี 2561 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- - - 54 

 
ปี 2562 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- - - 56 

ปี 2563 : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

- - - 58 
ปี 2564 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- - - 60  
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เกณฑ์การให้คะแนน : เป็นข้อมูลสภาวะที่มีการส ารวจปีละครั้งจึงประเมินครั้งเดียว 
(6 เดือนติดตามกิจกรรมด าเนินการ) 
A : Caries free จะต้องไม่ต่ ากว่าค่าพ้ืนฐาน (Base line)  
 (ต.ค.60-มี.ค.61) ร้อยละเด็ก 0-12 ปี ได้รับบริการทันตกรรม 

1 คะแนน 2คะแนน 3คะแนน 4คะแนน 5คะแนน 
ร้อยละ10 ร้อยละ15 ร้อยละ20 ร้อยละ25 ร้อยละ30 

(เม.ย.61-ก.ย.61) ร้อยละเด็ก 0-12 ปี ฟันดีไม่มีผุ (cavity free) 
1 คะแนน 2คะแนน 3คะแนน 4คะแนน 5คะแนน 
ร้อยละ44 ร้อยละ46 ร้อยละ48 ร้อยละ50 ร้อยละ52 

 

วิธีการประเมินผล :  รายงานระบบ HDC 
รายงานการส ารวจสภาวะทันตสุขภาพ (ท.02) 

เอกสารสนับสนุน :  1.รายงานการส ารวจสภาวะทันตสุขภาพ (ท.02) จังหวัดอุบลราชธานี 
2.รายงานการส ารวจสภาวะทันตสุขภาพแห่งชาติทุก 5 ปี  
โดยส านักทันตสาธารณสุข 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 

Baseline data 
หน่วย
วัด 

ผลการการส ารวจสภาวะ 
ทันตสุขภาพจังหวัดอุบลฯ 

2558 2559 2560 
กลุ่มอายุ 12 ปี 
 ไม่มีฟันผุ 

ร้อยละ 56.29 55.09 56.39 

 

Baseline data หน่วยวัด 

ผลการส ารวจสภาวะทันตสุขภาพ
แห่งชาติ 

2544 2550 2555 
กลุ่มอายุ 12 ปี ไม่มีฟันผุ ร้อยละ N/A 47.0 49.4 

 
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

นางน้ าเพชร  ตั้งยิ่งยง 
โทรศัพท์ที่ท างาน: 045-262-692 ต่อ1110  โทรศัพท์มือถือ : 0818773764 
โทรสาร: 0 45-24 1-918  E-mail : namphet09@hotmail.com  
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

หน่วยงานประมวลผลและจัดท า
ข้อมูล  

กลุ่มงานทันตสาธารณสุข  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

นางน้ าเพชร  ตั้งยิ่งยง 
โทรศัพท์ที่ท างาน: 045-262-692 ต่อ1110  โทรศัพท์มือถือ : 081-877-3764 
โทรสาร: 0 45-24 1-918  E-mail : namphet09@hotmail.com  
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข   ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
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เป้าประสงค์ที่ G5 ระบบส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรค และการจัดการสิ่งแวดล้อม 
มีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัด I 29 ร้อยละหน่วยบริการปฐมภูมิจัดบริการสุขภาพช่องปาก 
ค านิยาม 1. รพ.สต./ศสม. จัดบริการสุขภาพช่องปากอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1วัน 

2. การจัดบริการสุขภาพช่องปาก หมายถึง การให้บริการส่งเสริมทันตสุขภาพ ทัน
ตกรรมป้องกัน และ บริการทันตกรรมพ้ืนฐาน ทั้ งในสถานบริการสุขภาพ  
และ นอกสถานบริการสุขภาพ ได้ตามเกณฑ์ 5 กลุ่มเป้าหมาย 14 กิจกรรม คือ 
  1) คลินิกฝากครรภ์ (ANC) คือ  

1.1หญิงตั้งครรภ์ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก 
1.2 บริการขูดหินน้ าลายและ อุดฟัน 
1.3 บริการฝึกแปรงฟันแบบลงมือปฏิบัติ และ plaque control 
2) คลินิกส่งเสริมสุขภาพเด็กดี (WCC) 
2.1 มีการตรวจช่องปาก 
2.2 การฝึกพ่อแม่/ผู้ดูแลเด็กแปรงฟันแบบลงมือปฏิบัติ 
2.3 เด็กได้รับการทาฟลูออไรด์วานิช 
3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
3.1 เด็กทุกคนได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก 
3.2 เด็กกลุ่มเสี่ยงได้รับการทาฟลูออไรด์วานิชอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
3.3 ร้อยละเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับบริการทันตกรรม 
4) โรงเรียนประถมศึกษา  
4.3 นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1ได้รับการตรวจช่องปาก 
4.2 นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1ได้รับเคลือบหลุมร่องฟันกรามแท้ซี่ที่ 1 
4.1 การให้บริการทันตกรรมแก่นักเรียนประถมศึกษา 
5) กลุ่มผู้สูงอายุ 
5.1ผู้ป่วยเบาหวานได้ตรวจคัดกรองสุขภาพช่องปาก 
5.2 การตรวจสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุปีละ 1 ครั้ง 

3.จัดบริการสุขภาพช่องปากที่ครอบคลุมประชากร 200 คนต่อ 1,000 ประชากร 
เกณฑ์เป้าหมาย :  

ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 

ร้อยละ 52 ร้อยละ 54 ร้อยละ 56 ร้อยละ 58 
 

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือเพ่ิมการเข้าถึงบริการสุขภาพช่องปากของประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี 
2. เพ่ือควบคุมโรคในช่องปากและลดการสูญเสียฟันแท้ 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย หน่วยบริการปฐมภูมิจัดบริการสุขภาพช่องปาก 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล บันทึกข้อมูลในแฟ้มบริการในฐานข้อมูล 43 แฟ้ม 
แหล่งข้อมูล ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม 
รายการข้อมูล 1 A =  จ านวนหน่วยบริการปฐมภูมิจัดบริการสุขภาพช่องปาก 
รายการข้อมูล 2 B = หน่วยบริการปฐมภูมิทั้งหมด 
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สูตรค านวณตัวชี้วัด  ร้อยละหน่วยบริการปฐมภูมิจัดบริการสุขภาพช่องปาก= (A x B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ปีละ 4 ครั้ง 
เกณฑ์การประเมิน : 
ปี 2561: 

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

ร้อยละ 13 ร้อยละ 26 ร้อยละ 39  ร้อยละ 52 

ปี 2562: 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

 ร้อยละ 13.5 ร้อยละ 27 ร้อยละ 40.5 ร้อยละ 54 

ปี 2563: 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

ร้อยละ 14 ร้อยละ 28 ร้อยละ 42 ร้อยละ 56 

ปี 2564: 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

ร้อยละ 14.5 ร้อยละ 29 ร้อยละ 43.5 ร้อยละ 58 
 

วิธีการประเมินผล :  จากจ านวนหน่วยบริการที่จัดบริการสุขภาพช่องปาก 
เอกสารสนับสนุน :  รายงานการส ารวจสภาวะทันตสุขภาพ ท.02 
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/       
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

นางเพ็ญศรี  สมชัย  โทร. 081-390-3074   
E-mail : Pensri_som@hotmail.com 

หน่วยงานประมวลผล 
และจัดท าข้อมูล 

กลุ่มงานทันตสาธารณสุข  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ผู้รายงานผลการด าเนินงาน นายจักรพันธ์  บุญส่ง      โทร.081 -879 -3750  
E-mail : jboonsong@windowslive.com 

 

 

เป้าประสงค์ที่ G5 ระบบส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรค และการจัดการสิ่งแวดล้อม 
มีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัด I 30 ร้อยละประชาชนเข้าถึงบริการทันตกรรม (คน) 
ค านิยาม       เข้าถึงบริการทันตกรรมหมายถึง ประชาชนในเขตรับผิดชอบ(คน) 

ได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก  ป้องกันโรค และรักษาโรคในช่องปาก 
ตามความจ าเป็น   
      ด้านส่งเสริมสุขภาพ เช่น การตรวจ/วางแผนบริการร่วมกับผู้รับบริการ 
และ ให้ค าแนะน าเป็นการเฉพาะรายบุคคล  ฝึกทักษะการดูแลสุขภาพช่องปาก
ตนเอง และการขัดท าความสะอาดฟัน 
      ด้านป้องกันโรค เช่นทาฟันด้วยฟูออไรด์วาร์นิช เคลือบหลุมร่องฟัน  
ขูดหินน้ าลายเหนือเหงือก และการเคลือบฟลูออไรด์ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง 
ต่อโรคฟันผุ 
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     ด้านรักษา เช่น อุดฟัน ขูดหินน้ าลาย และถอนฟัน 
     ด้านฟื้นฟู เช่น ใส่ฟันเทียม/รากฟันเทียม 

เกณฑ์เป้าหมาย :  
ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 

ร้อยละ 45 ร้อยละ 50 ร้อยละ 50 ร้อยละ 50 

อ้างอิง แผนแม่บท Service plan สาขาสุขภาพช่องปาก (16 มีนาคม 2559) 
วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือเพ่ิมการเข้าถึงบริการสุขภาพช่องปากของประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี 

2. เพ่ือควบคุมโรคในช่องปากและลดการสูญเสียฟันแท้ 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ประชาชนในเขตรับผิดชอบหน่วยบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล บันทึกข้อมูลในแฟ้มบริการในฐานข้อมูล 43 แฟ้ม 
แหล่งข้อมูล รายงานอัตรา (ร้อยละ) การใช้บริการทันตกรรมทุกสิทธิ เฉพาะเขตรับผิดชอบ (คน)

(ใช้แบบความครอบคลุม) ในระบบ HDC 
รายการข้อมูล 1 A = ประชาชนในเขตรับผิดชอบที่ได้รับบริการทันตกรรม 
รายการข้อมูล 2 B = ประชาชนในเขตรับผิดชอบทั้งหมด 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A x B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ปีละ 4 ครั้ง 
เกณฑ์การประเมิน : 
 ปี 2561:  

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

ร้อยละ 15 ร้อยละ 25 ร้อยละ 35 ร้อยละ 45 

ปี 2562:  
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

 ร้อยละ 20 ร้อยละ 30 ร้อยละ 40 ร้อยละ 50 

ปี 2563:  
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 30 ร้อยละ 40 ร้อยละ 50 

ปี 2564:  
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 30 ร้อยละ 40 ร้อยละ 50 
 

วิธีการประเมินผล :  รายงานในระบบ HDC 
เอกสารสนับสนุน :  คู่มือการใช้งานระบบ HDC 
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/       
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

ทพญ.น้ าเพชร  ตั้งยิ่งยง โทร. 081 8773764   
E-mail : namphet09@hotmail.com 

หน่วยงานประมวลผลและจัดท า
ข้อมูล 

กลุ่มงานทันตสาธารณสุข  

ผู้รายงานผลการด าเนินงาน นายจักรพันธ์  บุญส่ง  โทร.081 879 3750  
E-mail : jboonsong@windowslive.com 
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เป้าประสงค์ที่ G5 ระบบส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรค และการจัดการสิ่งแวดล้อม 
มีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัด I 31 ร้อยละของโรงพยาบาลศูนย์/ โรงพยาบาลทั่วไปมีการจัดบริการเวชกรรม
สิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 

ค านิยาม     การจัดบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อม หมายถึง โรงพยาบาลมีระบบ 
การบริการดูแลสุขภาพผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบจากมลพิษสิ่งแวดล้อม 
โดยมีกิจกรรม การประเมินความเสี่ยง การสื่อสารความเสี่ยง  
การเฝ้าระวัง การตรวจสุขภาพ การวินิจฉัย การรักษา รวมถึงการพัฒนา เครือข่าย
ด้านเวชกรรมสิ่งแวดล้อม 
    จัดบริการอาชีวอนามัย หมายถึง การจัดบริการส่งเสริมสุขภาพ  
ป้องกันโรค และเฝ้าระวังสุขภาพ ในกลุ่มผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบการ  
และแรงงาน นอกระบบ แรงงานในชุมชน เมื่อพบว่ามีภาวะเสี่ยง ให้มีการรักษาหรือ
ส่งต่อ 

เกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ 100 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย รพศ. 1 แห่ง   / รพท. 3 แห่ง 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล ทีมจังหวัดออกการประเมินการจัดบริการ 
แหล่งข้อมูล กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
รายการข้อมูลที่ 1 A : จ านวนโรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์ 
รายการข้อมูลที่ 2 B : จ านวนโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปทั้งหมด 
สูตรค านวณตัวชี้วัด A/B*100 
ระยะเวลาประเมินผล 6 เดือน 12 เดือน 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 

 

Baseline 
data 

หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 2559 2560 
ร้อยละ  50% 75% 77.5% 

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

ประเมินตนเองตามแบบ
ประเมิน 
มีการจัดบริการ 
มีแผนการด าเนินงาน 

มีการจัดบริการ 
มีการด าเนินงานตามแผน 

ผ่านเกณฑ์ระดับพ้ืนฐาน มี
การจัดบริการ 
มีการด าเนินงานตามแผน 

ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป มีการ
จัดบริการ 
มีการด าเนินงานตามแผน 

 

วิธีการประเมินผล ประเมินตนเองตามเกณฑ์มาตรฐาน 
คณะกรรมการตรวจประเมิน 

ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด นายปรีชา   ทองมูล  
หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
นางจุฬาพร ค ารัตน์   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
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หน่วยงานประมวลผล 
และจัดท าข้อมูล 

กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ผู้รายงานผลการด าเนินงาน นางจุฬาพร ค ารัตน์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
 

 

เป้าประสงค์ที่ G5 ระบบส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรค และการจัดการสิ่งแวดล้อม 
มีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัด I 32  ร้อยละของสถานบริการสาธารณสุขมีการจัดบริการอาชีวอนามัยได้มาตรฐาน
ระดับพื้นฐาน 

ค านิยาม   จัดบริการอาชีวอนามัย หมายถึง การจัดบริการส่งเสริมสุขภาพ  
ป้องกันโรค และเฝ้าระวังสุขภาพ ในกลุ่มผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบการ  
และแรงงานนอกระบบ แรงงานในชุมชน เมื่อพบว่ามีภาวะเสี่ยง ให้มีการรักษา 
หรือส่งต่อ  

เกณฑ์เป้าหมาย พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ร้อยละ 15 ร้อยละ 20 ร้อยละ 25 ร้อยละ 30 

 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย รพช. 22 แห่ง    / รพ.สต. 317 แห่ง 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล แบบประเมินการจัดบริการอาชีวอนามัย สุ่มประเมินจากการนิเทศงาน 
แหล่งข้อมูล กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
รายการข้อมูลที่ 1 A1 : จ านวนรพช.ที่ผ่านเกณฑ์   A2 : จ านวน รพ.สต.ที่ผ่านเกณฑ์ 
รายการข้อมูลที่ 2 B1 : จ านวนรพช.ทั้งหมด          B2 : จ านวน รพ.สต.ทั้งหมด 
สูตรค านวณตัวชี้วัด A 1/B1*100 และ A2/B2*100  
ระยะเวลาประเมินผล 6 เดือน 12 เดือน 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 

 

Baseline 
data 

หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 2559 2560 
รพช. ร้อยละ 
 

1.9% - 66.3% 

 รพ.สต. ร้อยละ - - 52.4% 
เกณฑ์การประเมิน 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
รพช./รพ.สต.ประเมินตนเอง
ตามแบบประเมิน 
มีการจัดบริการ 
มีแผนการด าเนินงาน 
อาชีวอนามัย 

รพช./รพ.สต.ประเมิน
ตนเองตามแบบประเมิน 
ครบทุกแห่ง 
มีการจัดบริการ 
มีการด าเนินงานตามแผน 

รพช./รพ.สต.ผา่นเกณฑ์
ระดับพื้นฐาน ร้อยละ 5 มีการ
จัดบริการ 
มีการด าเนินงานตามแผน 

รพช./รพ.สต.ผา่นเกณฑ์
ระดับพื้นฐาน ร้อยละ 10 มีการ
จัดบริการ 
มีการด าเนินงานตามแผน 
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วิธีการประเมินผล 
 

ประเมินตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัย ใน รพ. 
ประเมินตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัย ใน รพ.สต. 
สุ่มประเมิน 

ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด นายปรีชา  ทองมูล  
หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
นางจุฬาพร ค ารัตน์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  

หน่วยงานประมวลผล 
และจัดท าข้อมูล 

กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 

ผู้รายงานผลการด าเนินงาน นางจุฬาพร ค ารัตน์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
 

 

เป้าประสงค์ที่ G5 ระบบส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรค และการจัดการสิ่งแวดล้อม 
มีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัด I 33   ร้อยละของหมู่บ้านได้รับการเฝ้าระวังคุณภาพน้ าบริโภคในชุมชน 
ค านิยาม     การเฝ้าระวังคุณภาพน้ าบริโภคในชุมชน หมายถึง การตรวจคุณภาพน้ าบริโภค 

ทั้งด้านกายภาพ เคมี โลหะหนัก และแบคทีเรีย หรือ การตรวจภาคสนาม ด้านน้ ายา 
อ.11 หรือ อ.13 และตรวจสารคลอรีนอิสระคงเหลือ  
เป็นประจ า ทุกเดือน โดยเก็บตัวอย่าง อย่างน้อย 2ตัวอย่าง(ต้นท่อ ปลายท่อ) 
การให้ค าแนะน า ในการปรับปรุง คุณภาพน้ า  
 

เกณฑ์เป้าหมาย พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย หมู่บ้านทั้งหมดที่ใช้น้ าจากระบบประปา (ประปาหมู่บ้าน ประปา อปท.  
ประปาภูมิภาค และประปาอ่ืนที่มีการบริการ) 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล แบบรายงานการเฝ้าระวังคุณภาพน้ า  
แหล่งข้อมูล กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
รายการข้อมูลที่ 1 A1 : จ านวนหมู่บ้านที่ได้รับการเฝ้าระวังคุณภาพน้ า 
รายการข้อมูลที่ 2 B1 : จ านวนหมู่บ้านทั้งหมด 
สูตรค านวณตัวชี้วัด A 1/B1*100 
ระยะเวลาประเมินผล รายไตรมาส 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 

 

Baseline 
data 

หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 2559 2560 
 ร้อยละ NA NA 98.45 
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เกณฑ์การประเมิน  
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

มีการส ารวจชุมชนที่ใช้
น้ าประปา จดัท าฐานข้อมูล
น้ าบริโภคในชุมชน 
ท าแผนการตรวจเฝ้าระวัง 

มีการตรวจเฝ้าระวัง  
อย่างน้อย 1 ครั้ง ครอบคลุม 
ร้อยละ 50 
ให้ค าแนะน า หากผลการตรวจ
เป็นบวก ให้ปรับปรุง 
และตรวจซ้ า 

มีการสรุปรายงานผลการ
การเฝา้ระวัง  
เฝ้าระวังครอบคลุม 
ร้อยละ 75  
ของชุมชนในพื้นที่ 

มีการสรุปรายงานผลการ
การเฝา้ระวัง  
เฝ้าระวังครอบ 
คลุมร้อยละ 100  
ของชุมชนในพื้นที่ 

 

วิธีการประเมินผล  
         Ranking 2561 
     (ขั้นตอนละ 1 คะแนน) 

ขั้นตอน กิจกรรมการด าเนินงาน/ เกณฑ ์
1 คะแนน มีการส ารวจชุมชนที่ใช้น้ าประปาจดัท าฐานข้อมูลน้ าบริโภคใน 

ชุมชน ท าแผนการตรวจเฝ้าระวัง 
2 คะแนน มีการตรวจเฝ้าระวัง อย่างน้อย 1 ครั้ง  

ครอบคลมุร้อยละ 30 
3 คะแนน มีการตรวจเฝ้าระวัง อย่างน้อย 1 ครั้ง  

ครอบคลมุร้อยละ 50 

4 คะแนน มีการตรวจเฝ้าระวัง อย่างน้อย 1 ครั้ง  
ครอบคลมุร้อยละ 75 

5 คะแนน มีการตรวจเฝ้าระวัง อย่างน้อย 1 ครั้ง  
ครอบคลมุร้อยละ 100 

 

เอกสารสนับสนุน - 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด นายปรีชา  ทองมูล  

หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย    โทร. 089-722-8810 
หน่วยงานประมวลผล 
และจัดท าข้อมูล 

กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 

ผู้รายงานผลการด าเนินงาน นายปรีชา  ทองมูล  
หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย    โทร. 089-722-8810 
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เป้าประสงค์ที่ G6 ระบบการรักษาพยาบาล ฟื้นฟูสภาพและการแพทย์แผนไทย 
และการแพทย์ทางเลือกมีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัด I 34 
    (KPI  กระทรวง) 

ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพ 4 สาขาหลัก ลดลงจากปีท่ีผ่านมา 

ค านิยาม         การส่งต่อผู้ป่วยออกนอกเขตสุขภาพ หมายถึง การส่งต่อผู้ปุวย 4 สาขา 
(สาขาโรคหัวใจ,สาขาโรคมะเร็ง,สาขาอุบัติเหตุและฉุกเฉิน และสาขาทารกแรกเกิด) 
เพ่ือไปรับการรักษาต่อในสถานบริการระดับเดียวกันหรือสถานบริการที่มีศักยภาพสูง
กว่าที่ตั้งอยู่นอกเขตสุขภาพ ของตนเอง ได้แก่ กรณี 1) เพ่ือการวินิจฉัยและการ
รักษา 2) เพ่ือการวินิจฉัย 3) เพ่ือการรักษาต่อเนื่อง และท าให้ผู้ปุวยได้รับการส่ง
ต่อไปยังสถานบริการปลายทางนั้นๆ(การส่งต่อรวมทั้งฉุกเฉินและไม่ฉุกเฉิน 
และทุกสิทธิการรักษา) 
 

เกณฑ์เป้าหมาย: ลดลงร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 
ลดลงร้อยละ 10 ลดลงร้อยละ 10 ลดลงร้อยละ 10 ลดลงร้อยละ 10 

 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ประชาชนได้รับการดูแลรักษาพยาบาลและการส่งต่อที่เหมาะสม 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย รพ.ระดับทุติยภูมิ ตติยภูมิ ทุกแห่ง ในจังหวัด 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล จังหวัดจัดเก็บข้อมูล และส่งเข้า HDC กระทรวงสาธารณสุข 
แหล่งข้อมูล HDC กระทรวงสาธารณสุข 
รายการข้อมูล 1 A = จ านวนผู้ปุวย 4 สาขา ที่ส่งต่อออกนอกเขตสุขภาพปี 2560  
รายการข้อมูล 2 B = จ านวนผู้ปุวย 4 สาขา ที่ส่งต่อออกนอกเขตสุขภาพปี 2561 
สูตรค านวณตัวชี้วัด (A-B)/A x 100 (โดยเปรียบเทียบในช่วงเวลา 9 เดือน และ12 เดือน) 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 3 และ 4 
เกณฑ์การประเมิน : 
ปี 2561 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
ขั้นตอน 1 - 3 ขั้นตอน 1 – 5 ขั้นตอน 1 - 5 ลดลงร้อยละ 10 

ปี 2562 :  
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
ขั้นตอน 1 - 3 ขั้นตอน 1 – 5 ขั้นตอน 1 - 5 ลดลงร้อยละ 10 

ปี 2563 : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
ขั้นตอน 1 - 3 ขั้นตอน 1 – 5 ขั้นตอน 1 - 5 ลดลงร้อยละ 10 
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ปี 2564 : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
ขั้นตอน 1 - 3 ขั้นตอน 1 – 5 ขั้นตอน 1 - 5 ลดลงร้อยละ 10 

 

วิธีการประเมินผล :           ขั้นตอน 1) ศูนย์ประสานการส่งต่อ (ศสต.) ระดับจังหวัด มีการท า 
บทบาทหน้าที่ในการประสานงาน รับส่งต่อผู้ปุวยตามแนวทางพัฒนาระบบส่งต่อ  
         ขั้นตอน 2) มีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการส่งต่อผู้ปุวย  
การจัดท าระบบข้อมูลการส่งต่อผู้ปุวยสาขาท่ีเป็นปัญหา เพ่ือใช้ประโยชน์ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลและแก้ไขปัญหา 
         ขั้นตอน 3) มีการจัดท าเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญและจัดท าระบบการส่งต่อ 
สาขาที่มีการส่งต่อผู้ปุวยจ านวนมาก และเป็นปัญหาของจังหวัด ที่สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ Service Plan เพ่ือแก้ไขปัญหาการส่งต่อ 
         ขั้นตอน 4) มีการติดตามผลและวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน  
การส่งต่อผู้ปุวยระดับจังหวัดเพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหาในเครือข่าย  
         ขั้นตอน 5) สรุปและรายงานผลการส่งต่อผู้ปุวยระดับจังหวัด  
 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน Baseline data หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 2559 2560 
ร้อยละการส่งต่อ 

นอกเขตปีที่ผ่านมา 
ร้อยละ - 56.42 82.54 

 

หน่วยงานประมวลผล 
และจัดท าข้อมูล 

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

 

ผู้รายงานผลการด าเนินงาน 1. นางสุภาภรณ์  อุตมัง   (หน.กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ)                 
โทรศัพท์ที่ท างาน : 0 – 4526 – 2962 
โทรศัพท์มือถือ : 08 – 9844 – 9962 
E-mail :  tunsupa48@hotmail.com 
 
2. นางกนกวรรณ  กุแก้ว     (พยาบาลวิชาชีพช านาญการ)                   
โทรศัพท์ที่ท างาน : 0 – 4526 - 2692  
โทรศัพท์มือถือ : 08 – 1730 – 4585    
E-mail : kanokwan116@hotmail.com 
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ   
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เป้าประสงค์ที่ G6 ระบบการรักษาพยาบาล ฟื้นฟูสภาพและการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือกมีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัด I 35 ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วย 5 สาขาหลัก จากโรงพยาบาลแม่ข่ายในจังหวัดมาที่  
รพศ.สรรพสิทธิประสงค์ ลดลงจากปีที่ผ่านมา 

ค านิยาม         การส่งต่อผู้ป่วยในเขตสุขภาพ หมายถึง การส่งต่อผู้ปุวย 5 สาขา  
(สาขาApendectomy,Caesareansection,Non displaced fracture,Sepsis,On 
respiratory ) เพ่ือไปรับการรักษาต่อในสถานบริการที่มีศักยภาพสูงกว่า 
(รพศ./รพท )ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดของตนเอง ได้แก่ กรณี  
1) เพื่อการวินิจฉัย และการรักษา 2) เพ่ือการวินิจฉัย 3) เพ่ือการรักษาต่อเนื่อง  
และท าให้ผู้ปุวยได้รับการส่งต่อไปยังสถานบริการปลายทางนั้นๆ 
(การส่งต่อรวมทั้งฉุกเฉินและไม่ฉุกเฉินและทุกสิทธิการรักษา) 
 

รายการข้อมูลที่ 1 A = จ านวนการส่งต่อผู้ปุวย 5 สาขาหลักไปรพศ./รพท.ปี 2561 
รายการข้อมูลที่ 2 B = จ านวนการส่งต่อผู้ปุวย 5 สาขาหลักไปรพศ./รพท.ปี 2560 
สูตรค านวณตัวชี้วัด (A-B)/A x 100 
ระยะเวลาประเมินผล 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 
 

รายไตรมาส 

Baseline data หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 2559 2560 
ร้อยละการส่งต่อในเขต 

ปีที่ผ่านมา 
ร้อยละ - 24.16 27.89 

 

 

เ           เกณฑ์เป้าหมาย: ลดลงร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 
ลดลงร้อยละ 10 ลดลงร้อยละ 10 ลดลงร้อยละ 10 ลดลงร้อยละ 10 

 

เกณฑ์การประเมิน 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
ขั้นตอนที่ 1-2 ขั้นตอนที่ 1-3 ขั้นตอนที่ 1-4 ขั้นตอน 1-5 

        ขั้นตอน 1) มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลักระดับจังหวัด/เขตสุขภาพ เพ่ือ
ท าบทบาทหน้าที่ในการก าหนดกรอบและแนวทางพัฒนาระบบบริการ 5 สาขาหลัก 
        ขั้นตอน 2) มีการจัดท าแผนพัฒนาระบบบริการ 5 สาขาหลักรพช.แม่ข่ายระดับ M2 
        ขั้นตอน 3) มีระบบสนับสนุนทรัพยากร คน เงิน ของ เพื่อพัฒนาศักยภาพ รพช.แม่ข่ายระดับ M2และก ากับ
ติดตามผลการพัฒนา 
        ขั้นตอน 4) มีการจัดท าข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ และเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญในระดับจังหวัด/เขตสุขภาพ เพ่ือใช้
ประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูลและร่วมกันแก้ไขปัญหาในจังหวัด/เขตสุขภาพ 
        ขั้นตอน 5) สรุปและรายงานผลการส่งต่อผู้ปุวย 5 สาขาหลัก ไปรพศ./รพท. แก่จังหวัด/เขต/ส่วนกลาง 
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วิธีการประเมินผล การนิเทศงาน / ข้อมูล HDC / โปรแกรม Refer Link 
หน่วยงานประมวลผล 
และจัดท าข้อมูล 

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ผู้รายงานผลการด าเนินงาน 1. นางสุภาภรณ์  อุตมัง   (หน.กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ)           
โทรศัพท์ที่ท างาน : 0 – 4526 – 2962 
โทรศัพท์มือถือ : 08 – 9844 – 9962 
E-mail :  tunsupa48@hotmail.com 
 
2. นางกนกวรรณ  กุแก้ว     (พยาบาลวิชาชีพช านาญการ)                   
โทรศัพท์ที่ท างาน : 0 – 4526 - 2692  
โทรศัพท์มือถือ : 08 – 1730 – 4585    
E-mail : kanokwan116@hotmail.com 
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ   

 
 

เป้าประสงค์ที่ G6 ระบบการรักษาพยาบาล ฟื้นฟูสภาพและการแพทย์แผนไทย 
และการแพทย์ทางเลือกมีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัด I 36  
     (KPI กระทรวง   R24.1) 

ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมได้ 

ค านิยาม     ระดับค่าน้ าตาลอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้ หมายถึง ค่าระดับ HbA1c  
ครั้งสุดท้ายน้อยกว่า 7 mg% ในปีงบประมาณที่วิเคราะห์ 
   ผู้ป่วยเบาหวานที่ลงทะเบียนและอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ หมายถึง ผู้ปุวย 
ที่ถูกวินิจฉัยด้วยรหัสโรค ICD10 = E10 - E14 และ Type area = 1 และ 3 
หมายเหตุ : ค่าเปูาหมายการควบคุมน้ าตาลในผู้ปุวยเบาหวาน ให้ใช้ตาม
แนวทางเวชปฏิบัติส าหรับโรคเบาหวาน 2557 ซึ่งแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่  
กลุ่มควบคุมเข้มงวดมาก ควบคุมเข้มงวด และควบคุมไม่เข้มงวด แต่ในการวัด
ค่าเปูาหมายปี 2559 ให้ใช้แบบเดิม เพ่ือเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา  

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 40 
วัตถุประสงค์  เพ่ือให้ผู้ปุวยโรคเบาหวานสามารถควบคุมระดับน้ าตาลได้ดี  
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย  ผู้ปุวยโรคเบาหวานที่ลงทะเบียนและอยู่ในพ้ืนที่รับผิดชอบ ในคลินิกบริการ

เครือข่าย ทั้งหมด (Type area 1,3)  
วิธีการจัดเก็บข้อมูล  บันทึกผ่านโปรแกรมพ้ืนฐานของหน่วยบริการ และส่งออกข้อมูลตามมาตรฐาน

ข้อมูล 43 แฟูม  
แหล่งข้อมูล  ใช้ฐานข้อมูล HDC กระทรวงสาธารณสุข 

รายการข้อมูล 1  A = จ านวนผู้ปุวยโรคเบาหวานที่ลงทะเบียนและอยู่ในพ้ืนที่รับผิดชอบ  
ในคลินิกบริการ เครือข่ายทั้งหมดที่ระดับค่าน้ าตาลอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้  
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รายการข้อมูล 2  B = จ านวนผู้ปุวยโรคเบาหวานที่ลงทะเบียนและอยู่ในพ้ืนที่รับผิดชอบ  
ในคลินิกบริการ เครือข่ายทั้งหมด  

สูตรค านวณตัวชี้วัด 
(เบาหวาน) 

(A/B) x 100  
 

ระยะเวลาประเมินผล ปีละ 2 ครั้ง  กพ. 2561 และ สค. 2561 

เกณฑ์ให้คะแนน : 
(Ranking) ปี 2561 
 

ร้อยละผู้ปุวยสามารถควบคุมเบาหวานได้ 
< 10% 10 - 19% 20 – 29% 30 – 39% >40% 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
 

วิธีการประเมินผล :  วัดผลลัพธ์จากรายงานตัวชี้วัดร้อยละของผู้ปุวยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับ
น้ าตาลได้ดี  

เอกสารสนับสนุน :  1. แนวทางเวชปฏิบัติส าหรับโรคเบาหวานปี 2557 
2. คู่มือการจัดบริการสุขภาพกลุ่มวัยท างานแบบบูรณาการ 2558 
3. แนวทางการรักษาการรักษาโรคความดันโลหิตสูงในเวชปฏิบัติทั่วไป  
ฉบับปรับปรุง 2558 
4. รูปแบบการบริการป้องกันควบคุมโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง  
ส าหรับการด าเนินงาน NCD Clinic Plus 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 
Baseline data หน่วยวัด 

ผลการด าเนินงานในรอบ
ปีงบประมาณ 

2558 2559 2560 
ร้อยละของผู้ปุวยเบาหวาน
คุมน้ าตาลได้ดี 

ร้อยละ 25.24 28.82 20.21 

หมายเหตุ : จากระบบ HDC  ปี 2560 ข้อมูล ณ 30 มิ.ย.60 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /  
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

นางสาวอลิษา สุพรรณ  โทรศัพท์ 045-262692 ต่อ 2200     
 mobile 081-7904981    e-mail:   ncdssjubon@gmail.com 
นางเยาวลักษณ์  โภคละทวีพงศ์  โทรศัพท์ 045-262692 ต่อ 2200   
 mobile 092 –7185455  e-mail:  yaowaluk_phokla@yahoo.co.th   
 

หน่วยงานประมวลผลและจัดท า
ข้อมูล 

 รพศ. รพท. รพช. สนง.สาธารณสุขอ าเภอ, สนง.สาธารณสุขจังหวัด 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบงาน NCD  สนง.สาธารณสุขอ าเภอ, สนง.สาธารณสุขจังหวัด
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เป้าประสงค์ที่ G6 ระบบการรักษาพยาบาล ฟื้นฟูสภาพและการแพทย์แผนไทย 
และการแพทย์ทางเลือกมีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัด I 36  
     (KPI กระทรวง   R24.2) 

ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้ 

ค านิยาม         ระดับความดันโลหิตที่ควบคุมได้ตามเป้าหมาย หมายถึง ค่าระดับ
ความดันโลหิต 2 ครั้งสุดท้าย (SBP/DBP) น้อยกว่า 140/90 มม.ปรอท. (ให้ใช้
ข้อมูลจากแฟูม CHRONICFU) ในปีงบประมาณที่วิเคราะห์ ทั้งนี้ ไม่ว่าผู้ปุวย
ความดันโลหิตสูงจะมีโรคเบาหวานร่วมด้วยหรือไม่ 
        ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงท่ีลงทะเบียนและอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ 
หมายถึง ผู้ปุวยความดันโลหิตสูงที่ได้รับการวินิจฉัยโรคด้วยรหัส = I10 - I15 
และ Type area = 1 และ 3 

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 50 
วัตถุประสงค์  เพ่ือให้ผู้ปุวยโรคความดันโลหิตสูงสามารถควบคุมความดันโลหิตได้ดี  
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย   ผู้ปุวยความดันโลหิตสูงที่ลงทะเบียนและอยู่ในพ้ืนที่รับผิดชอบ ในคลินิก

บริการเครือข่าย ทั้งหมด (Type area 1,3)  
วิธีการจัดเก็บข้อมูล  บันทึกผ่านโปรแกรมพ้ืนฐานของหน่วยบริการ และส่งออกข้อมูลตามมาตรฐาน

ข้อมูล 43 แฟูม  
แหล่งข้อมูล  ใช้ฐานข้อมูล HDC กระทรวงสาธารณสุข 

รายการข้อมูล 1  A = จ านวนผู้ปุวยความดันโลหิตสูงที่ลงทะเบียนและอยู่ในพ้ืนที่รับผิดชอบ  
ในคลินิกบริการ เครอืข่ายทั้งหมดที่ควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดีตามเกณฑ์  
ที่ก าหนด  

รายการข้อมูล 2  B = จ านวนผู้ปุวยความดันโลหิตสูงที่ลงทะเบียนและอยู่ในพ้ืนที่รับผิดชอบ  
ในคลินิกบริการเครือข่ายทั้งหมด  

สูตรค านวณตัวชี้วัด (A/B) x 100  

ระยะเวลาประเมินผล  ปีละ 2 ครั้ง  กพ. 2561 และ สค. 2561 

เกณฑ์ให้คะแนน : 
(Ranking) ปี 2561 
 

ร้อยละผู้ปุวยสามารถควบคุมความดันโลหิตได้ 
< 20% 20 - 29% 30 – 39% 40 – 49% >50% 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
 

วิธีการประเมินผล :  วัดผลลัพธ์จากรายงานตัวชี้วัดร้อยละของผู้ปุวยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุม
ความดันโลหิตได้ดี 
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เอกสารสนับสนุน :  1. แนวทางเวชปฏิบัติส าหรับโรคเบาหวานปี 2557 
2. คู่มือการจัดบริการสุขภาพกลุ่มวัยท างานแบบบูรณาการ 2558 
3. แนวทางการรักษาการรักษาโรคความดันโลหิตสูงในเวชปฏิบัติทั่วไป  
ฉบับปรับปรุง 2558 
4. รูปแบบการบริการป้องกันควบคุมโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง  
ส าหรับการด าเนินงาน NCD Clinic Plus 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 
Baseline data หน่วยวัด 

ผลการด าเนินงานในรอบ
ปีงบประมาณ 

2558 2559 2560 
ร้อยละของผู้ปุวยความดัน
โลหิตสูงคุมความดันโลหิต 
ได้ดี 

ร้อยละ 22.82 27.00 32.45 

หมายเหตุ : จากระบบ HDC  ปี 2560 ข้อมูล ณ 30 มิ.ย.60 
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /  
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

นางสาวอลิษา สุพรรณ  โทรศัพท์ 045-262692 ต่อ 2200     
 mobile 081-7904981    e-mail:   ncdssjubon@gmail.com 
นางเยาวลักษณ์  โภคละทวีพงศ์  โทรศัพท์ 045-262692 ต่อ 2200   
 mobile 092 –7185455  e-mail:  yaowaluk_phokla@yahoo.co.th   

หน่วยงานประมวลผลและจัดท า
ข้อมูล 

 รพศ. รพท. รพช. สนง.สาธารณสุขอ าเภอ, สนง.สาธารณสุขจังหวัด 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบงาน NCD  สนง.สาธารณสุขอ าเภอ, สนง.สาธารณสุขจังหวัด
  

 
 

เป้าประสงค์ที่ G6 ระบบการรักษาพยาบาล ฟื้นฟูสภาพและการแพทย์แผนไทย 
และการแพทย์ทางเลือกมีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัด I 37 
     (KPI กระทรวง,R25) 

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

ค านิยาม        eGFR หมายถึง ค่าประมาณอัตราการกรองของไตที่ค านวณจาก serum 
creatinine ที่ตรวจโดยวิธ ีenzymatic methodและค านวณโดยใช้สมการ 
CKD-EPI - ผู้ปุวย CKD จะเก็บข้อเฉพาะผู้ปุวย CKD ระยะที่ 3-4 เท่านั้น 
หมายถึง ผู้ปุวยที่มีรหัส โรคเป็น N183-184, (N189 ที่มี 60 >eGFR≥15) หรือ 
( (E102, E112, E122, E132, E142 หรือ I12*, I13*, I151) ที่มี 60 >eGFR ≥ 
15 ) และมีการตรวจค านวณ eGFR  
(LABTEST 15) ≥ 2 ค่า หากมีค่า eGFR 1 ค่าใน 1 ปี จะไม่ประเมิน KPI ข้อนี้ 
และ สัญชาติไทย (File PERSON: สัญชาติไทยรหัส 099) เท่านั้น 

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 66 
 



152 
 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนางานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีปี 2561 
 

วัตถุประสงค์  เพ่ือใช้ประเมินผลส าเร็จที่เป็นภาพรวมของการชะลอความเสื่อมของไตในผู้ปุวย
โรคไตเรื้อรัง (CKD) ที่เกิดจากผลการด าเนินการของหลายๆมาตรการรวมกัน 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย   ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง Stage 3-4 ตอนเริ่มประเมิน สัญชาติไทยที่มารับ
บริการที่โรงพยาบาล และ ได้รับการตรวจ creatinine และ มีผล eGFR ≥ 2 
ค่า ในปีงบประมาณ 

 ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง Stage 3-4 หมายถึง ผู้ป่วยจากแฟ้ม 
DIAGNOSIS_OPD ที่มีรหัสโรคเป็น 
      1. N183-184 หรือ 
      2. N189,E102, E112, E122, E132, E142 ,I12, I13, I151, N083, N02, 
N03,N04, N05, N06, N07, N08, N11, N13, N14, N20, N21, N22, N23  
ที่มี eGFR น้อยกว่า 60 แต่ มากกว่าหรือเท่ากับ 15 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล  โรงพยาบาลส่งข้อมูล eGFR เข้ามายังระบบฐานข้อมูลมาตรฐาน (43 แฟ้ม) 
และ HDCค านวณผลตาม scrip ที่ตั้งไว้ในระบบ HDC แบบ real time 

แหล่งข้อมูล  HDC 

รายการข้อมูล 1  A = จ านวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง Stage 3-4 ตอนเริ่มประเมิน สัญชาติไทยที่มา
รับบริการที่โรงพยาบาลได้รับการตรวจ creatinine และ มีผล eGFR ≥ 2 ค่า 
และมีค่าเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลง < 4 

รายการข้อมูล 2  B = จ านวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง Stage 3-4 ตอนเริ่มประเมิน สัญชาติไทยที่มา
รับบริการที่โรงพยาบาลได้รับการตรวจ creatinine และ มีผล eGFR ≥ 2 ค่า 

สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 

ระยะเวลาประเมินผล  ปีละ 2 ครั้ง  กพ. 61 และ สค. 61 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
(Ranking) ปี 2561 

ประเมินตามผลการด าเนินงาน ณ รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน  
< 50% 51 - 55% 56 – 60% 61 –65% >65% 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
 

วิธีการประเมินผล :  ประเมินผลได้แบบ real time ผ่านระบบ HDC เนื่องจากเป็นอัตราส่วน
ความส าเร็จต่อจ านวนผู้ป่วย CKD ที่มารับบริการ ณ เวลานั้นๆ แต่เพ่ือความ
ครอบคลุมของผู้มาใช้บริการจริงในภาพรวมของปี จึงควรประเมินผลช่วงสิ้น
ปีงบประมาณซึ่งเป็นช่วงที่มีผู้ป่วยมาใช้บริการสะสมมากที่สุด 

เอกสารสนับสนุน :  ค าแนะน าส าหรับการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังก่อนการบ าบัดทดแทนไต  
พ.ศ. 2558 สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 
 

Baseline data หน่วย
วัด 

ผลการด าเนินงานในรอบ
ปีงบประมาณ 

2558 2559 2560 
เริ่มเก็บข้อมูลปี 2558 ร้อยละ 64.8 63.60 60.05 
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ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /  
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

นางสาวอลิษา สุพรรณ  โทรศัพท์ 045-262692 ต่อ 2200     
 mobile 081-7904981    e-mail:   ncdssjubon@gmail.com 
นางจันทร์เพ็ญ หวานค า mobile 080-4159495 
 e-mail:  ncdssjubon@hgmail.com 

หน่วยงานประมวลผลและจัดท า
ข้อมูล 

ผู้รับผิดชอบงาน NCD  รพช. รพท, รพศ  , จังหวัด  

ผู้รับผิดชอบการรายงาน 
ผลการด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบงาน NCD  รพช. รพท, รพศ  , จังหวัด  

 
 

เป้าประสงค์ที่ G6 ระบบการรักษาพยาบาล ฟื้นฟูสภาพและการแพทย์แผนไทย 
และการแพทย์ทางเลือกมีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัด I 38 (KPI กระทรวง) ลดระยะเวลารอคอย ผ่าตัด เคมีบ าบัด รังสีรักษา ของมะเร็ง  
5 อันดับแรก 

ค านิยาม 1) มะเร็ง 5 อันดับแรก ได้แก่ มะเร็งตับและท่อน้ าดี (C22,C24) มะเร็งหลอดคอ 
หลอดลมใหญ่และปอด (C33-C34) มะเร็งเต้านม (C50) มะเร็งล าไส้ใหญ่และทวาร
หนัก (C18-C21) และมะเร็งปากมดลูก (C53) 
2) ระยะเวลาการรอคอยรับการรักษาด้วยการผ่าตัด หมายถึง การก าหนด
ระยะเวลาในการเข้าถึงบริการ (Access to Care) การรักษาด้วยการผ่าตัดภายใน 
4 สัปดาห์ (28 วัน) โดยนับจาก 

- วันที่ตัดชิ้นเนื้อ/เซลล์ ส่งตรวจ (เป็นชิ้นเนื้อ/เซลล์ในครั้งที่ใช้ยืนยันวินิจฉัยเป็น
มะเร็งและน ามาสู่การรักษามะเร็ง) นับถึงวันที่ได้รับการผ่าตัดรักษา 

- วันสุดท้ายของการรักษาด้วยวิธีอ่ืน (เช่น รังสีรักษา, เคมีบ าบัด) โดยนับถึงวันที่
ได้รับการผ่าตัดรักษา 

- ในกรณีท่ีไม่มีการตรวจชิ้นเนื้อหรือไม่มีการรักษาด้วยวิธีอ่ืน ให้นับตั้งแต่วันที่
ท าการตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยา เช่น วันท า CT, MRI, Ultrasound, X-ray โดย
นับจากครั้งที่น าผลมาตัดสินใจให้การรักษามะเร็ง เป็นต้น  
- กรณีผู้ปุวยส่งต่อจากสถานพยาบาลอ่ืน ให้นับแบบเดียวกับผู้ปุวยใหม่โดยแยก
รายงาน จังหวัดหรืออ าเภอที่ส่งต่อเพ่ือพัฒนาระบบการส่งต่อ 
3) ระยะเวลาการรอคอยรับการรักษาด้วยเคมีบ าบัด หมายถึง การก าหนด
ระยะเวลาในการเข้าถึงบริการ (Access to Care) การรักษาด้วยเคมีบ าบัดภายใน 
6 สัปดาห์ (42 วัน) โดยนับจาก 

- วันที่ตัดชิ้นเนื้อ/เซลล์ ส่งตรวจ (เป็นชิ้นเนื้อ/เซลล์ในครั้งที่ใช้ยืนยันการ
วินิจฉัยเป็นมะเร็งและน ามาสู่การรักษามะเร็ง) นับถึงวันที่ผู้ปุวยได้รับยาเคมีวัน
แรก 

 
- วันสุดท้ายของการรักษาด้วยวิธีอ่ืน (เช่น รังสีรักษา, ผ่าตัด) นับถึงวันที่ผู้ปุวย
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ได้รับยาเคมีวันแรก (การรักษาผ่าตัด นับจากวันที่ผ่าตัด) 
   - กรณีผู้ปุวยส่งต่อจากสถานพยาบาลอ่ืน ให้นับแบบเดียวกับผู้ปุวยใหม่โดย
แยกรายงาน จังหวัดหรืออ าเภอที่ส่งต่อเพ่ือพัฒนาระบบการส่งต่อ 
4) ระยะเวลาการรอคอยรับการรักษาด้วยรังสีรักษา หมายถึง การก าหนด
ระยะเวลาในการเข้าถึงบริการ (Access to Care) การรักษาด้วยรังสีรักษาภายใน 
6 สัปดาห์ (42 วัน) โดยนับจาก 

- วันที่ตัดชิ้นเนื้อ/เซลล์ ส่งตรวจ (เป็นชิ้นเนื้อ/เซลล์ในครั้งที่ใช้ยืนยันการ
วินิจฉัยเป็นมะเร็งและน ามาสู่การรักษามะเร็ง) นับถึงวันแรกที่ผู้ปุวยได้รับรังสี
รักษา 

- วันสุดท้ายของการรักษาด้วยวิธีอ่ืน (เช่น เคมีบ าบัด, ผ่าตัด) นับถึงวันแรกที่
ผู้ปุวยได้รับรังสีรักษา (การรักษาผ่าตัด นับจากวันที่ผ่าตัด) 

- ในกรณีท่ีไม่มีการตรวจชิ้นเนื้อหรือไม่มีการรักษาด้วยวิธีอ่ืนและผู้ปุวยส่งต่อ
จากสถานพยาบาลอ่ืนให้ใช้หลักการเดียวกับข้อ 2.ระยะเวลาการรอคอยรับการ
รักษาด้วยการผ่าตัด 
หมายเหตุ การรายงานตัวชี้วัดผู้ปุวยมะเร็งรายใหม่ 5 โรค ไม่รวมกรณี 
Metastatic  (Unknown primary) 

 

เกณฑ์เป้าหมาย :  
ปีงบประมาณ  

2561 
ปีงบประมาณ  

2562 
ปีงบประมาณ  

2563 
ปีงบประมาณ  

2564 
ร้อยละ 80 ร้อยละ 82 ร้อยละ 82 ร้อยละ 85 

1.ร้อยละของผู้ปุวยที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์ ≥80%  
2.ร้อยละของผู้ปุวยที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบ าบัดภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ ≥80%  
3.ร้อยละของผู้ปุวยที่ได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษาภายในระยะเวลา  6 สัปดาห์ ≥80% 
วัตถุประสงค์ เพ่ือลดระยะเวลารอคอย ผ่าตัด เคมีบ าบัด รังสีรักษา ของมะเร็ง  

5 อันดับแรก 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย 1. ผู้ปุวยมะเร็งที่ต้องได้รับการรักษามะเร็งด้วยวิธีผ่าตัด 

2. ผู้ปุวยมะเร็งที่ต้องได้รับการรักษามะเร็งด้วยวิธีเคมีบ าบัด 
3. ผู้ปุวยมะเร็งที่ต้องได้รับการรักษามะเร็งด้วยวิธีรังสีรักษา 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1. จ านวนผู้ปุวยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งและมีแผนการรักษา จ าแนก
ตามประเภทการรักษา 

2. จ านวนผู้ปุวยที่เข้าถึงบริการได้รับการรักษา โดยมีระยะเวลาการรอคอย
ของแต่ละการรักษาได้แก่ ศัลยกรรม(S) เคมีบ าบัด (C)รังสีรักษา(R)ตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 

3. ข้อมูลวันที่เกี่ยวข้องกับการรักษา ที่ต้องเก็บ ได้แก่ 
3.1 วันตัดชิ้นเนื้อหรือเซลล์(Obtained_date) วันที่ส่งตรวจวินิจฉัยโรค 
มะเร็งและเป็นครั้งที่ตัดสินโรคและน ามาซึ่งการรักษานั้นๆ 
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3.2 วันผ่าตัด(Operation_date)  ในกลุ่มการรักษาด้วยการผ่าตัด  
3.3 วันที่ได้รับยาเคมีวันแรกและวันที่ได้รับเคมีวันสุดท้าย  ในกลุ่ม 
การรักษาด้วยเคมีบ าบัด  
3.4 วันที่ฉายแสงวันแรกและ วันที่ฉายแสงวันสุดท้ายส าหรับการ 
รักษาด้วยรังสีรักษา 
กรณีการวินิจฉัยไม่ได้เกิดจากการตรวจชิ้นเนื้อ 
3.5 วันที่ท าการตรวจ เช่น วันท า CT, วันท า MRI (วันที่ตรวจและผลการ
ตรวจน ามาซึ่งการรักษามะเร็ง) 

แหล่งข้อมูล 1. จาก Hospital Based Cancer Registry 
2. จากหน่วยบริการผู้ปุวยศัลยกรรม ห้องผ่าตัด หน่วยที่ให้บริการผู้ปุวย

เคมีบ าบัด  และหน่วยที่ให้บริการผู้ปุวยรังสีรักษา 
รายการข้อมูล 1 A(S) = จ านวนผู้ปุวยที่แพทย์วางแผนการรักษาด้วยการผ่าตัดและได้รับการ

ผ่าตัดรักษา≤4 สัปดาห์นับตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
A(C) = จ านวนผู้ปุวยที่แพทย์วางแผนการรักษาด้วยเคมีบ าบัดและได้รับ การ

รักษาด้วยเคมีบ าบัด≤ 6 สัปดาห์นับตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
A(R) = จ านวนผู้ปุวยที่แพทย์วางแผนการรักษาด้วยรังสีรักษาและได้รับการ

รักษาด้วยรังสีรักษา ≤ 6 สัปดาห์นับตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
รายการข้อมูล 2 B(S) = จ านวนผู้ปุวยที่ได้รับการผ่าตัดเพ่ือรักษามะเร็งทั้งหมดในปีที่รายงาน 

B(C) = จ านวนผู้ปุวยที่ได้รับเคมีบ าบัดเพ่ือรักษามะเร็งทั้งหมดในปีที่รายงาน 
B(R) = จ านวนผู้ปุวยที่ได้รับรังสีรักษาเพ่ือรักษามะเร็งทั้งหมดในปีที่รายงาน 

สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ทุกไตรมาส  (แยกรายโรงพยาบาล) 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

 ปี 2561 ปี 2562 ปี2563 ปี 2564 
รอบ 3 เดือน  -    
รอบ 6 เดือน 80 82 82 85 
รอบ 9 เดือน -    
รอบ12 เดือน 80 82 82 85 

วิธีการประเมินผล : โรงพยาบาลเปูาหมายระดับ M1  M2 S และ A รายงานข้อมูลทุก 3 เดือน  
เอกสารสนับสนุน :  คู่มือนิยามตัวชี้วัด Service plan สาขาโรคมะเร็ง 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 

Baseline data หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ 

พ.ศ. 
2558 2559 2560 

การผ่าตัดใน 4 สัปดาห์ ร้อยละ N/A N/A 77.00 
เคมีบ าบัดใน 6 สัปดาห์ ร้อยละ N/A N/A 70.00 
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รังสีรักษาใน 6 สัปดาห์ ร้อยละ N/A N/A 80.00 
 

หน่วยงานประมวลผล 
และจัดท าข้อมูล 

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ผู้รายงานผลการด าเนินงาน 1. นางสุภาภรณ์  อุตมัง     หวัหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
โทรศัพท์ที่ท างาน : 045-244-803  โทรศัพท์มือถือ :   089-844-9962    
โทรสาร : 045-244-803    E-mail : tunsupa48@hotmail.com 

 
 

 
แบบฟอร์มการติดตามประเมินผลด้านโรคมะเร็ง 

1. ประเด็นการติดตามประเมินผล 
1.1.ร้อยละของผู้ปุวยที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์ ≥80%  
1.2.ร้อยละของผู้ปุวยที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบ าบัดภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ ≥80%  
1.3.ร้อยละของผู้ปุวยที่ได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษาภายในระยะเวลา  6 สัปดาห์ ≥80% 

2. สถานการณ์ ................................................................................................................................... .......... 
........................................................................................................................ ................................... 
3.ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ 
  3.1. ร้อยละของผู้ปุวยที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด ภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์ > 80% 

ชื่อสถานบริการสุขภาพ 

ร้อยละของผู้ปุวยที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดในระยะเวลา 4 
สัปดาห์ > 80% 

หมายเหตุ 
จ านวนผู้ปุวยที่แพทย์
วางแผน ให้รับการ
รักษาด้วยการผ่าตัด 
ทั้งหมดในปีที่รายงาน
(A) 

จ านวนผู้ปุวยทั้งหมด
ที่ได้รับการรักษาด้วย
การผ่าตัดในระยะ 
เวลา 4 สัปดาห์ (B) 

ร้อยละของผู้ปุวยได้รับ 
ด้วยการผ่าตัดภายใน
ระยะเวลา 4 สัปดาห์ 

(A/B)*100 

1.รพ.สรรพสิทธิ
ประสงค์ 

    

2.รพ.๕๐ พรรษาฯ     
3.รพร.เดชอุดม     
4.รพ.วารินช าราบ     
5.รพ.ตระการพืชผล     
6.รพ.พิบูลมังสาหาร     

ภาพรวมจังหวัด     
 
 
 
 
 

(ตัวอย่าง แบบฟอร์มการรายงานด้านโรคมะเร็ง) 

mailto:tunsupa48@hotmail.com
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3.2.ร้อยละของผู้ปุวยที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบ าบัดภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ ≥80%  

ชื่อสถานบริการสุขภาพ 

ร้อยละของผู้ปุวยที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบ าบัดในระยะเวลา 6 
สัปดาห์ > 80% 

หมายเหตุ 

จ านวนผู้ปุวยที่แพทย์
วางแผน ให้รับรักษา
ด้วยเคมีบ าบัด
ทั้งหมดในปีที่รายงาน  
            (A) 

จ านวนผู้ปุวยทั้งหมด
ที่ได้รับรักษาด้วยเคมี
บ าบัดในระยะ เวลา 
4 สัปดาห์ (B) 

ร้อยละของผู้ปุวย
ได้รับการรักษาด้วย
เคมีบ าบัดภายใน
ระยะ เวลา 4 
สัปดาห์ 
    (A/B)*100 

1.รพ.สรรพสิทธิ
ประสงค์ 

    

2.รพ.๕๐ พรรษาฯ     
3.รพร.เดชอุดม     
4.รพ.วารินช าราบ     
5.รพ.ตระการพืชผล     
6.รพ.พิบูลมังสาหาร     

ภาพรวมจังหวัด     
1.3.ร้อยละของผู้ปุวยที่ได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษาภายในระยะเวลา  6 สัปดาห์ ≥80% 

ชื่อสถานบริการสุขภาพ 

ร้อยละของผู้ปุวยที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบ าบัดในระยะเวลา 6 
สัปดาห์ > 80% 

หมายเหตุ 

จ านวนผู้ปุวยที่แพทย์
วางแผน ให้รับรักษา
ด้วยรังสีรักษาทั้งหมด
ในปีที่รายงาน  
            (A) 

จ านวนผู้ปุวยทั้งหมด
ที่ได้รับรักษาด้วยรังสี
รักษาในระยะ เวลา 
6 สัปดาห์ (B) 

ร้อยละของผู้ปุวย
ได้รับการรักษาด้วย
รังสีรักษาภายใน
ระยะ เวลา 6 
สัปดาห์ 
        (A/B)*100 

1.รพ.สรรพสิทธิ
ประสงค์ 

    

2.รพ.๕๐ พรรษาฯ     
3.รพร.เดชอุดม     
4.รพ.วารินช าราบ     
5.รพ.ตระการพืชผล     
6.รพ.พิบูลมังสาหาร     

ภาพรวมจังหวัด     
 

ผู้รายงาน.............................................................. 
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เป้าประสงค์ที่ G6 ระบบการรักษาพยาบาล ฟื้นฟูสภาพและการแพทย์แผนไทย 
และการแพทย์ทางเลือกมีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัด I 39 ร้อยละของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (STEMI) ได้รับยา
ละลายล่ิมเลือดและ/หรือการขยายหลอดเลือดหัวใจ (PPCI – Primary 
Percutaneous  Cardiac Intervention) 

ค านิยาม      ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ชนิด STEMI หมายถึง 
กล้ามเนื้อหัวใจที่ขาดเลือดมาเลี้ยงจนเกิดการตายของกล้ามเนื้อ และมี
คลื่นไฟฟูาหัวใจผิดปกติชนิดเอสทียก   (ST Elevated Myocardial 
Infarction)  

    รพ.ในระดับ F2 หมายถึง โรงพยาบาลชุมชนชนาดกลาง มีขนาดเตียง 
30 –90 เตียง  มีแพทย์เวชปฏิบัติ หรือแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว รวม 2–5 
คน ไม่มีแพทย์เฉพาะทาง มีบริการผู้ปุวยใน มีห้องผ่าตัด มีห้องคลอด รองรับ
ผู้ปุวยและผู้ปุวยในของแต่ละอ าเภอ สนับสนุนเครือข่ายบริการปฐมภูมิ 
ของแต่ละอ าเภอ 

    Fibrinolytic drug หมายถึง ยาละลายหรือสลายลิ่มเลือด เช่น 
Streptokinase, Tenecteplase เป็นต้น 

    กลวิธีด าเนินงาน 
        ด าเนินการเพิ่มศักยภาพ รพ.ในตั้งแต่ระดับ F2 ทุกแห่ง ให้สามารถให้ยา
ละลายลิ่มเลือดได้ มียาใช้ได้ตลอดเวลา และไม่เก็บไว้จนยาหมดอายุ 
 

เกณฑ์เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80  
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ผู้ปุวย STEMI เข้าถึงบริการในทุกเขตชุมชนมีการเพ่ิมศักยภาพของโรงพยาบาล

ระดับ F2 และ F2 ขึ้นไป 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล จากข้อมูล 43 แฟูมทั้งผู้ปุวยนอกและผู้ปุวยใน โดยโรงพยาบาลด าเนินการลง

บันทึกการให้บริการผู้ปุวยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิด STEMI 
ที่มารับบริการทั้งในแผนกผู้ปุวยนอกและผู้ปุวยใน  ทุกเดือน 
หมายเหตุ ระวังข้อมูลซ้ าซ้อนจาก 
1. ผู้ปุวยนอกที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือดแล้วได้รับการส่งต่อเพ่ือท า Rescuse 
PCI 
2. ไม่ควรลงรหัสหัตถการ 99.10 หรือ 37.68 ในผู้ปุวยที่ได้รับการวินิจฉัยตาม 
ICD 10 รหัส I21.9 
3. นับเฉพาะ SK หรือ PCI เท่านั้นไม่นับRescuse PCI 
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แหล่งข้อมูล จากข้อมูล 43 แฟูมทั้งผู้ปุวยนอกและผู้ปุวยใน 
จากโปรเเกรม HDC ใน http://hdcservice.moph.go.th/ 
จากการรายงานการให้บริการผู้ปุวยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
ชนิด STEMI โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน 

รายการข้อมูลที่ 1 A = ผู้ปุวยนอก,ผู้ปุวยในรหัส ICD 10-WHO - I21.0- I21.3 ร่วมกับการท า
หัตถการตาม ICD 9-CM รหัส 99.10 (Thrombolytic agent) หรือ 37.68 
(PPCI) 

รายการข้อมูลที่ 2 B = ผู้ปุวยนอก,ผู้ปุวยในรหัส ICD 10-WHO ดังนี้ I21.0- I21.3 ทั้งหมด 
สูตรค านวณตัวชี้วัด (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ทุก 1 เดือน 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 

Baseline 
data 

หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ 

พ.ศ. 
2558 2559 2560 

-ผู้ปุวย 
ได้รับยา 

ร้อยละ 
(ผป./ผลงาน) 

- 79.24 85.47 

 

เกณฑ์การประเมิน : 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
60-64% 65-69% 70-74% 75-79% ≥ 80% 

 

วิธีการประเมินผล -การนิเทศติดตาม 
-จากการประมวลสรุปข้อมูลจากโปรเเกรม HDC ใน 
http://hdcservice.moph.go.th/ 
-จากการรายงานการให้บริการผู้ปุวย  STEMI  ทุกเดือน 

เอกสารสนับสนุน -แนวทางการพัฒนาระบบบริการสาขาหัวใจ 
หน่วยงานประมวลผล 
และจัดท าข้อมูล 

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ผู้รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

1. นางสุภาภรณ์  อุตมัง     หวัหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
โทรศัพท์ที่ท างาน : 045-244-803  โทรศัพท์มือถือ :   089-844-9962    
โทรสาร : 045-244-803    E-mail : tunsupa48@hotmail.com 

 
 

http://hdcservice.moph.go.th/
http://hdcservice.moph.go.th/
mailto:tunsupa48@hotmail.com
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เป้าประสงค์ที่ G6 ระบบการรักษาพยาบาล ฟื้นฟูสภาพและการแพทย์แผนไทย 
และการแพทย์ทางเลือกมีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัด I 40 
(KPI กระทรวง R26) 

ร้อยละผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจก (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัด 
ภายใน 30 วัน 

ค านิยาม ตาบอดจากต้อกระจก (Blinding Cataract) หมายถึงโรคต้อกระจกท่ีท าให้ผู้ปุวย  
มีระดับสายตาแย่กว่า 20/400 ได้แก่ 5/200, CF, HM, PJ, PL 

เกณฑ์เป้าหมาย : ร้อยละผู้ปุวยตาบอดจากต้อกระจก (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน  
   โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป เท่ากับ 85%   โรงพยาบาลชุมชนเท่ากับ 50% 

ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 
 รพศ./รพท. 
ร้อยละ 85 

ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 

รพช.ร้อยละ 50 รพช.ร้อยละ 50 รพช.ร้อยละ 50 รพช.ร้อยละ 50 
 

วัตถุประสงค์ เพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยการลดอัตราความชุกของภาวะตาบอดจากต้อ
กระจกโดยใช้แนวทางเชิงรุกท้ังการคัดกรองและการผ่าตัดและสร้างความเข้มแข็งให้
ระบบสุขภาพตาอย่างยั่งยืน ด้วยการเพ่ิมคุณภาพและการเข้าถึงบริการ ลดระยะเวลา 
รอคอย และลดการส่งต่อออกนอกเขต 

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้ปุวยตาบอดจากต้อกระจก (Blinding Cataract) ที่ได้รับการตรวจวินิจฉัยโดย  
จักษุแพทย์/ พยาบาลเวชปฏิบัติทางตา 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล ทีมจักษุที่ท าการผ่าตัดต้อกระจกบันทึกลงในโปรแกรม  Vision 2020 Thailand ทุกราย
และน ามาค านวณเป็นร้อยละ 

แหล่งข้อมูล โปรแกรม  Vision 2020 Thailand  
รายการข้อมูล 1 A = จ านวนผู้ปุวยต้อกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 

วัน 
รายการข้อมูล 2 B = จ านวนผู้ปุวยต้อกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ที่ได้รับการวินิจฉัย 
สูตรค านวณตัวชี้วัด (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 2 และ 4 
เกณฑ์การประเมิน : 
ปี 2561: 

ปี 2562: 

 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
- ร้อยละ 80 - ร้อยละ 85 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
- ร้อยละ 85 - ร้อยละ 85 
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ปี 2563: 

ปี 2564: 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
- ร้อยละ 85 - ร้อยละ 85 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
- ร้อยละ 85 - ร้อยละ 85 

 

ระดับคะแนนการประเมินผลงาน  Ranking ปี 2561 
ระดับคะแนน การด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ 2561 

1 มีการวิเคราะห์สถานการณ์สุขภาพผู้สูงอายุ สภาพปัญหา และระบบข้อมูลการ
ด าเนินงานตรวจคัดกรองสายตาเบื้องต้นในกลุ่มผู้สูงอายุ เพื่อก าหนดเปูาหมาย
ในการด าเนินงาน 

2 2.1 จัดท าแผนงาน/โครงการที่สนับสนุนให้สถานบริการในสังกัด มีการ
ด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ค้นหาคัดกรอง และโครงการลดจ านวนคนตา
บอดจากต้อกระจก 
2.2 มีการประชุมชี้แจง สนับสนุนงบประมาณด้านการส่งเสริมปูองกัน  
และจัดสรรสื่อสนับสนุนการด าเนินงาน 

3 3.1 ด าเนินงานควบคุมก ากับ ติดตามประเมินผลการด าเนินงานคัดกรองต้อ
กระจกในผู้สูงอายุ และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการร่วมด าเนินการ 
3.2 วิเคราะห์ผลการด าเนินงานเชิงคุณภาพ เมื่อเทียบกับค่าเปูาหมายในปี 
ที่ผ่านมาจาก National Eye Health DataCenter(โปรแกรม 
Vision2020Thailand) 

4 4.1มีผลการด าเนินงานตรวจคัดกรองสายตาเบื้องต้น มีอัตราการวัด VAด้วย 
Snellen Chart โดย รพ.สต. มากกว่าร้อยละ 85 
4.2มีผลการด าเนินงานส่งต่อผู้สูงอายุที่มีระดับสายตา < 10/200 เพ่ือให้ได้รับ
การตรวจวินิจฉัยโดยทีมจักษุ   

5 5.1 มีผลการด าเนินงาน ผู้สูงอายุที่มีระดับสายตา < 10/200 ได้รับการตรวจ   
      วินิจฉัยโดยทีมจักษุ  มากกว่าร้อยละ 85 
5.2 ผู้ปุวยตาบอดจากต้อกระจก (Blinding cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน  
     30 วัน มากกว่าร้อยละ 85  

เอกสารสนับสนุน :  Vision2020thailand 
รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน 

Baseline data หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 2559 2560 
ร้อยละผู้ปุวยตาบอดจาก
ต้อกระจกได้รบัการผ่าตัด
ภายใน 30 วัน 

ร้อยละ 85.17 89.06 80.69 
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ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

1. นางนภาพร  จันทนบ       นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 045 -262692  ต่อ  3200 , 3210 
    โทรศัพท์มือถือ : 081 - 3211902 
    โทรสาร : 045 - 244801   
2. นางพิสมัย   วรรณชาติ     นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 045 – 262692  ต่อ 3200 , 3210       
    โทรศัพท์มือถือ : 081 - 9660949  
    โทรสาร : 045 – 244801  Email : jumpitsamai@gmail.com 
3.  นางตวงพร  มุกดากุล เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน 
     โทรศัพท์ที่ท างาน : 045 – 262692  ต่อ 3200 , 3210       
     โทรศัพท์มือถือ : 098 - 1254035  
     โทรสาร : 045 - 244801  
     กลุ่มงานการแพทย์และสุขภาพจิต  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

หน่วยงานประมวลผล
และจัดท าข้อมูล  

จากโปรแกรมVision2020thailand 
โดยกลุ่มงานการแพทย์และสุขภาพจิต ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ผู้รับผิดชอบการรายงาน
ผลการด าเนินงาน 

1. นางนภาพร  จันทนบ            นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 045 -262692  ต่อ  3200 , 3210 
    โทรศัพท์มือถือ : 081 - 3211902 
    โทรสาร : 045 - 244801   
2. นางพิสมัย  วรรณชาติ           นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 045 – 262692  ต่อ 3200 , 3210       
    โทรศัพท์มือถือ : 081 - 9660949  
    โทรสาร : 045 – 244801      Email : jumpitsamai@gmail.com 
3.  นางตวงพร  มุกดากุล          เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน 
     โทรศัพท์ที่ท างาน : 045 – 262692  ต่อ 3200 , 3210       
    โทรศัพท์มือถือ : 098 - 1254035  
    โทรสาร : 045 - 244801  
    กลุ่มงานการแพทย์และสุขภาพจิต  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
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เป้าประสงค์ที่ G6 ระบบการรักษาพยาบาล ฟื้นฟูสภาพและการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือกมีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัด I 41 
  (KPI กระทรวง  R27) 

ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต 

ค านิยาม           ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า หมายถึง ประชาชนที่เจ็บปุวยด้วยโรคจิตเวชที่มีอาการ
สอดคล้องกับ Depressive Disorder ตามมาตรฐานการจ าแนกโรคระหว่างประเทศ
ขององค์กรอนามัยโลกฉบับที่ 10 ฉบับปรับปรุงโดยประเทศไทย(ICD-10-TM: 
International Classification of  Diseases and Health Related Problems-10-
Thailand Modification) หมวด F32, F33,F34.1,F38, F39 หรือเทียบเคียงในกลุ่ม
โรคเดียวกันกับการวินิจฉัยตามเกณฑ์วินิจฉัยโรคของสมาคมจิตแพทย์อเมริกัน 
ฉบับที่ 5 (DSM-5 : Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
disorders 5) ที่มารับบริการสะสม ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552  
จนถึงสิ้นปีงบประมาณ 2561 

เกณฑ์เป้าหมาย:  
        ผู้ปุวยโรคซึมเศร้าที่มารับบริการสะสม ปีงบประมาณ 2552 ถึงปีงบประมาณ 2561  มากกว่าร้อยละ 58 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้ปุวยโรคซึมเศร้าได้รับการดูแลรักษาท่ีทันท่วงที มีมาตรฐานต่อเนื่องท าให้ลด
ความรุนแรง และระยะเวลาการปุวยของโรคซึมเศร้า ปูองกันการฆ่าตัวตาย และไม่
กลับเป็นซ้ า 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย จ านวนผู้ปุวยโรคซึมเศร้าที่คาดประมาณการจากความชุกของโรคซึมเศร้า  
ในประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป  (ความชุกจากการส ารวจ = 2.7) 
            วิธีการค านวณการคาดประมาณจ านวนผู้ปุวยโรคซมึเศร้า 
    อัตราความชุก   ×   จ านวนประชากรประจ าปี 2559 ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป (มหาดไทย) 
          100        

วิธีการจัดเก็บข้อมูล ข้อมูลจากการบันทึกจากมาตรฐานข้อมูล หรือ 43 แฟูม 
แหล่งข้อมูล -รายงานระบบการดูแลเฝูาระวังโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุข 

-ข้อมูลจากการบันทึกจากมาตรฐาน 43 แฟูม 
-ข้อมูลจากฐานข้อมูล www.thaidepression.com 

รายการข้อมูล 1 A = จ านวนผู้ปุวยโรคซึมเศร้า ที่มารับบริการสะสม ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552 จนถึง
ปีงบประมาณ 2561    (นับตาม ID ที่มีทะเบียนบ้านในภูมิล าเนา) 

รายการข้อมูล 2 B = จ านวนผู้ปุวยโรคซึมเศร้าคาดประมาณ จากความชุกที่ได้จากการส ารวจ  
สูตรค านวณตัวชี้วัด (A/B) x 100 
ระยะเวลาการประเมินผล ทุกไตรมาส 
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เกณฑ์การประเมินคะแนน Ranking ปี2561 
1คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

ผป.ได้รับการตรวจ
วินิจฉัยเพิ่มข้ึน ≤ 

ร้อยละ 21 

ผป.โรคซึมเศร้า
(สะสม) เข้าถึงบริการ  

ร้อยละ 22-33 
 

ผป.โรคซึมเศร้า
(สะสม) เข้าถึง

บริการ 
 ร้อยละ 34-45 

 

ผป.โรคซึมเศร้า
(สะสม) เข้าถึง

บริการ  
ร้อยละ 46-57 

ผป.โรคซึมเศร้า
(สะสม) เข้าถึงบริการ 
≥ร้อยละ 58 

 

ระยะเวลาการประเมินผล ทุกไตรมาส 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน Baseline data หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 2559 2560 
อัตราการเข้าถึงบริการ
ของผู้ปุวยโรคซึมเศร้า
เทียบกับคาดประมาณ
จากความชุกที่ได ้
จากการส ารวจ 

ร้อยละ 36.18 42.91 23.87 
โปรแกรม
Cockpit  

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /  
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

นางนภาพร จันทนบ     โทรศัพท์มือถือ : 081-3211902 
E-mail : napaporn.002@gmail.com 
น.ส.อุบลรัตน์ บุญทา     โทรศัพท์มือถือ : 086-4649824 
E-mail : mentalhealthubon@gmail.com 
นางเนาวรัตน์ สืบภา      โทรศัพท์มือถือ : 098-8613744  
โทรศัพท์ส านักงาน : 0-4526-2692-9 ต่อ 3200 
โทรสาร : 0-4524-1918, 0-4524-2225 

หน่วยงานประมวลผล 
และจัดท าข้อมูล 

กลุ่มงานการแพทย์และสุขภาพจิต 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 

น.ส.อุบลรัตน์ บุญทา     โทรศัพท์มือถือ : 086-4649824 
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เป้าประสงค์ที่ G6 ระบบการรักษาพยาบาล ฟื้นฟูสภาพและการแพทย์แผนไทย 
และการแพทย์ทางเลือกมีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัด I 42 
   (KPI กระทรวง) 

ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพย์ติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน หลังจ าหน่าย 
จากการบ าบัดรักษา (3 month remission rate) 

ค านิยาม ผู้ป่วยยาเสพติด หมายถึง ผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยเป็นผู้เสพ (Abuse) หรือผู้ติด
(Dependence) ยาเสพติด 

เกณฑ์เป้าหมาย : 
ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 

ร้อยละ93 ร้อยละ94 ร้อยละ95 ร้อยละ96  
วัตถุประสงค์ เพ่ือประเมินผลการหยุดเสพยาเสพติดของผู้ปุวยยาเสพติดที่ผ่านการบ าบัดรักษา 

หลังจ าหน่าย 3 เดือน 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ผู้เสพ ผู้ติดที่เข้ารับการบ าบัดรักษา ระบบสมัครใจและระบบบังคับบ าบัด 

แบบไม่ควบคุมตัว จากสถานบริการสุขภาพ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล รวบรวมข้อมูลจากผู้รับบริการ ตามรายงานข้อมูลการบ าบัดรักษายาเสพติด 

ของประเทศ (บสต.) 
แหล่งข้อมูล สถานบริการสุขภาพ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
รายการข้อมูล 1 A = จ านวนผู้ปุวยยาเสพติดที่เข้ารับการบ าบัดรักษาและหยุดเสพต่อเนื่องเป็นระยะเวลา  

3 เดือนหลังจ าหน่ายจากการบ าบัดรักษา 
รายการข้อมูล 2 B = จ านวนผู้ปุวยยาเสพติดที่เข้ารับการบ าบัดรักษาและได้รับการจ าหน่ายตามเกณฑ์ท่ี

ก าหนด 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 1, 2, 3 และ 4 
เกณฑ์การประเมิน : 
ปี 2561: 

 
ปี 2562: 

ปี 2563: 

ปี 2564: 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
93 93 93 93 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
94 94 94 94 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
95 95 95 95 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
96 96 96 96 
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วิธีการประเมินผล :  สถานบริการ (โรงพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการบ าบัดรักษา) จัดเก็บข้อมูลผู้ปุวย
ยาเสพติดและบันทึกรายงานในฐานข้อมูลบ าบัดรักษายาเสพติดองประเทศ (บสต.)  
ผ่านเครือข่าย internet ประเมินผลโดย กลุ่มงานพัฒนาระบบงานยาเสพติด  
ส านักบริหารการสาธารณสุข ผู้ดูแลระบบข้อมูล 

เอกสารสนับสนุน :  ฐานข้อมูลบ าบัดรักษายาเสพติดของประเทศ (บสต.) 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน Baseline 

data 
หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 2559 2560 
 ร้อยละ 87.75 92.09 98.58 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

1.นางนภาพร  จันทนบ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
โทรศัพท์ที่ท างาน :045 - 262692 ต่อ3200 ,3210  โทรศัพท์มือถือ : 081 - 3211902 
โทรสาร : 045 - 244801   
2. นางรัชนีพร  เชื้อสระคู    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
โทรศัพท์ที่ท างาน :045 - 262692 ต่อ3200 ,3210  โทรศัพท์มือถือ : 089 - 0462256 
โทรสาร : 045 – 244801 
E-mail..rutchaneeporn.nok@gmail.com 
3.นายประมวล  มาลา    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
โทรศัพท์ที่ท างาน :045 - 262692 ต่อ3200 ,3210  โทรศัพท์มือถือ : 087 -3377311 
โทรสาร : 045 - 244801 
กลุ่มงานการแพทย์และสุขภาพจิต  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

หน่วยงานประมวลผล 
และจัดท าข้อมูล  

กลุ่มงานการแพทย์และสุขภาพจิต 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 

1.นางนภาพร  จันทนบ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
โทรศัพท์ที่ท างาน :045 - 262692 ต่อ3200 ,3210  โทรศัพท์มือถือ : 081 - 3211902 
โทรสาร : 045 - 244801   
2. นางรัชนีพร  เชื้อสระคู    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
โทรศัพท์ที่ท างาน :045 - 262692 ต่อ3200 ,3210  โทรศัพท์มือถือ : 089 - 0462256 
โทรสาร : 045 – 244801 
E-mail..rutchaneeporn.nok@gmail.com 
3.นายประมวล  มาลา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
โทรศัพท์ที่ท างาน :045 - 262692 ต่อ3200 ,3210  โทรศัพท์มือถือ : 087 -3377311 
โทรสาร : 045 - 244801 
กลุ่มงานการแพทย์และสุขภาพจิต  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

 

 
 
 
 



167 
 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนางานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีปี 2561 
 

เป้าประสงค์ที่ G6 ระบบการรักษาพยาบาล ฟื้นฟูสภาพและการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
มีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัด I 43 
(KPI กระทรวง R28) 

ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
ที่ได้มาตรฐาน 

ค านิยาม 1. ผู้ป่วยนอกหมายถึงประชาชนที่มารับบริการการตรวจรักษาพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ปูองกันโรคและฟ้ืนฟูสภาพที่โรงพยาบาลแต่ไม่ได้นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล 
2. การบริการด้านการแพทย์แผนไทย หมายถึง บริการรักษาพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ปูองกันโรคและฟ้ืนฟูสภาพดังนี้ 
                - การรักษาด้วยยาสมุนไพร 
                - การนวดเพื่อรักษา - ฟ้ืนฟูสภาพ 
                - การประคบสมุนไพรเพ่ือการรักษา - ฟ้ืนฟูสภาพ 
                - การอบไอน้ าสมุนไพรเพ่ือรักษา 
                - การทับหม้อเกลือ 
                - การนวดเพื่อส่งเสริมสุขภาพ 
                - การอบไอน้ าสมุนไพรเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ 
                - การประคบสมุนไพรเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ 
                – การให้ค าแนะนาการสอนสาธิตด้านการแพทย์แผนไทย 
                - การฝึกกายบริหารด้วยท่าฤๅษีดัดตน 
3. การบริการด้านการแพทย์ทางเลือก  หมายถึง  บริการรักษาพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
และฟ้ืนฟูสภาพดังนี้ 
                - การฝึกสมาธิบาบัด                 - ฝังเข็ม                 - การกดจุดบ าบัด 
                - การแพทย์ทางเลือก อื่นๆ ได้แก่ การนวดปรับสมดุลโครงสร้างร่างกาย 
4. บริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐานหมายถึง 
บริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
5. สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ หมายถึงโรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทั่วไป / 
โรงพยาบาลชุมชน / โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

เกณฑ์เป้าหมาย ปีงบประมาณ
2561 

ปีงบประมาณ
2562 

ปีงบประมาณ
2563 

ปีงบประมาณ
2564 

20% 20% 20% 20% 
 

วัตถุประสงค์ - เพ่ิมอัตราการเข้าถึงบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกซ่ึงเป็นส่วน
หนึ่งของการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขครบวงจร 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย - ประชาชนที่เข้ารับบริการในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ทุกระดับ 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล - การบันทึกข้อมูลในระบบรายงาน 43 แฟูม 
- รายงานจากอ าเภอ 

 



168 
 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนางานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีปี 2561 
 

แหล่งข้อมูล - รายงาน 43 แฟูม 
(Service/Person/Diagnosis_opd/Drug_opdProcedure_opd/Provider) 

รายการข้อมูลที่ 1 A= จ านวนครั้งของผู้ปุวยนอกที่มารับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่
ได้มาตรฐานในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ 

รายการข้อมูลที่ 2 B= จ านวนครั้งของผู้ปุวยนอกที่มารับบริการทัง้หมดในสถานบริการสาธารณสุข 
ของรัฐ 

สูตรค านวณตัวชี้วัด (A/B) x 100    
ระยะเวลาประเมินผล 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
เกณฑ์การประเมิน 

 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
≥ร้อยละ15 ≥ร้อยละ 16 ≥ร้อยละ 17 ≥ ร้อยละ 20 

เกณฑ์การให้คะแนน 
Ranking 2561 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ร้อยละ 15 ร้อยละ 16 ร้อยละ 17 ร้อยละ 18 ≥ร้อยละ 20 

 

วิธีการประเมินผล 1. ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข 
2. ข้อมูลจากการตรวจราชการและนิเทศงานของกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก  

เอกสารสนับสนุน - คู่มือการพัฒนาระบบบริการสาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน 
- คู่มือการตรวจราชการและนิเทศงานจากเขตสุขภาพ 
- คู่มือการประเมินมาตรฐานรพ.สส.พท. 
- คู่มือการประเมินมาตรฐานนวดไทย 
- คู่มือการดูแลแม่หลังคลอด 
- คู่มือแนวทางเวชปฏิบัติการดูแลผู้ปุวยโรคเรื้อรังด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย 
โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมอง 

หน่วยงานประมวลผล 
และจัดท าข้อมูล 

กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

งานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก   
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
นางภัลลภา โสตถิสวสัดิ์  mobile 081 - 8770338 
นางสาวฑิฆัมพร  พันธุ์พินิจ mobile 099 - 2985154  
นายวิวัฒน์ ถินถาวร  mobile 084 - 6069938  
นางสาววรางคณา  สายธนู  mobile 088 - 5843370 
นางสาวบุษราคัม ศรีทาเวช  mobile 081 - 0737702 
นางสาวสุภาวดี  อัคคะเพชร  mobile 094 - 3050363 

ผู้รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก   
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
นางภัลลภา โสตถิสวสัดิ์  mobile 081 - 8770338 
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เป้าประสงค์ที่ G6 ระบบการรักษาพยาบาล ฟื้นฟูสภาพและการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
มีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัด I 44 (PA2) ร้อยละของอ าเภอมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน  
(EOC : Emergency Operation Center)  

ค านิยาม           ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operations Center, EOC) 
หมายถึง สถานที่ที่ใช้ในการปฏิบัติงานร่วมกันของกลุ่มภารกิจต่างๆ ภายใต้ระบบ
บัญชาการเหตุการณ์ เพื่อสนับสนุนการบริหารสั่งการ ประสานงาน แลกเปลี่ยนข้อมูล 
และทรัพยากรให้เกิดข้ึนอย่างสะดวกรวดเร็วในภาวะฉุกเฉิน ในที่นี้นอกเหนือจากจะ
หมายถึงห้องท างานและอุปกรณ์ที่ใช้ในการท างานแล้ว ยังหมายรวมถึงระบบงาน และ
บุคลากรที่ร่วมปฏิบัติงานในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้วย 
          ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (Situation Awareness Team: SAT) หมายถึง 
ทีมปฏิบัติการที่มีความสามารถในการรวบรวมข้อมูล เพ่ือติดตาม ตรวจจับ และประเมิน
สถานการณ์ พร้อมทั้งแจ้งเตือนแก่ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณา
ตอบสนองต่อสถานการณ์นั้นๆ 
          ทีมปฏิบัติการ/ส่วนภารกิจปฏิบัติการ (Operation Section) หมายถึง  
ทีมภาคสนามที่สามารถลงพ้ืนที่ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโรค
และภัยสุขภาพท่ีลงปฏิบัติการ เช่น MERT, mini MERT, EMS, MCAT, CDCU/SRRT ฯ 
Incident Action Plan (IAP) หมายถึง แผนปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ที่ก าหนด
ขึ้นโดยผู้บัญชาการเหตุการณ์ร่วมกับกลุ่มยุทธศาสตร์ภายใต้ระบบบัญชาการเหตุการณ์  
ที่ก าหนดเปูาหมาย ระยะเวลา ยุทธศาสตร์ และวิธีการปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 
รวมทั้งหน่วยงานที่น าไปปฏิบัติ 
 

เกณฑ์เป้าหมาย 
ชื่อตัวชี้วัด หน่วยวัด                        เป้าหมายการด าเนินงาน 

2560 2561 2562 2563 2564 
ร้อยละ 80ของอ าเภอมีศูนย์
ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) 
และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ 
(SAT) ที่สามารถปฏิบัติงาน 
ได้จริง 

ร้อยละ 80 85 90 95 100 

 
วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาระบบปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินที่สามารถรับมือภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขที่

เกิดจากโรคติดต่อได้ 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย อ าเภอ/จังหวัด 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล รวบรวมข้อมูลจากผลการด าเนินงานระดับจังหวัด 
แหล่งข้อมูล ข้อมูลจากผลการด าเนินงานระดับจังหวัด 
รายการข้อมูล 1 A = จ านวนจังหวัดที่มี EOC และ SAT ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง 
รายการข้อมูล 2 B = จ านวนจังหวัดทั้งหมด 
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สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 

ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 1 - ไตรมาส 4 
 
 
 
ปี 2560 ทุกหน่วยงานด าเนินการตามขั้นตอนที่ 5 ได้ (ร้อยละ 80) 
ขั้นตอนที่ 1 - 5 สามารถด าเนินการไปพร้อมๆ กันได้ ตั้งแต่เริ่มต้นปีงบประมาณ โดย 
     ไตรมาสที่ 1 (รอบ 3 เดือน)  ทุกหน่วยงานด าเนินการตามข้ันตอนที่ 1 ได้ 
     ไตรมาสที่ 2 (รอบ 6 เดือน)  ทุกหน่วยงานด าเนินการตามข้ันตอนที่ 2 และ 3 ได้ 
     ไตรมาสที่ 3 (รอบ 9 เดือน)  ทุกหน่วยงานด าเนินการตามข้ันตอนที่ 4 ได้ 
     ไตรมาสที่ 4 (รอบ 12 เดือน)  ทุกหน่วยงานด าเนินการตามข้ันตอนที่ 5 ได้  (ร้อยละ 80) 
ปี 2561 ทุกหน่วยงานด าเนินการตามขั้นตอนที่ 5 ได้ (ร้อยละ 85) 
ปี 2562 ทุกหน่วยงานด าเนินการตามขั้นตอนที่ 5 ได้ (ร้อยละ 90) 
ปี 2563 ทุกหน่วยงานด าเนินการตามขั้นตอนที่ 5 ได้ (ร้อยละ 95) 
ปี 2564 ทุกหน่วยงานด าเนินการตามขั้นตอนที่ 5 ได้ (ร้อยละ 100) 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 

วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาระบบปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินที่สามารถรับมือภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขที่
เกิดจากโรคติดต่อได้ 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย อ าเภอ/จังหวัด 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล รวบรวมข้อมูลจากผลการด าเนินงานระดับจังหวัด/อ าเภอ 
แหล่งข้อมูล ข้อมูลจากผลการด าเนินงานระดับจังหวัด/อ าเภอ 
รายการข้อมูล 1 A = จ านวนอ าเภอที่มี EOC และ SAT ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง 
รายการข้อมูล 2 B = จ านวนอ าเภอทั้งหมด 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 

ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 1 - ไตรมาส 4 
เกณฑ์การประเมิน :  ปี 2560 - 2564 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 และ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 
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                               วิธีการประเมินผล Ranking  ปี 2561 :  (ข้อละ 1 คะแนน) 
ขั้นตอน

ที ่
รายละเอียดการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 

ประกอบการประเมินผล 
1 ผู้บัญชาการและรองผู้บัญชาการ

เหตุการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุข ตาม
โครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน 
(EOC) ระดับจังหวัด ได้รับการอบรม
หลักสูตร ICS ส าหรับผู้บริหาร(ระดับ
จังหวัดและอ าเภอ) 

- หลักฐานรายชื่อ นพ.สสจ. หรอื รอง นพ.สสจ. ที่รับผิดชอบจัดการ
ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ผ่านการฝึกอบรม ICS ส าหรับผู้บรหิาร 
(จ านวน 9 ชั่วโมง จัดโดยกรมควบคุมโรค)  
อย่างน้อยจังหวัดละ 2 คน 
-หลักฐานการอบรมระดับอ าเภอ 

2 จัดทีมปฏิบัติการระดับจังหวัด/อ าเภอ
ในส่วนภารกิจปฏิบัติการ (Operation 
Section) เพ่ือปฏิบัติการในภาวะปกติ
และภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 

- รายชื่อการจัดตั้งทีมปฏิบัติการระดับจังหวัด/อ าเภอ เช่น 
MERT, mini MERT, EMS, MCAT, CDCU/SRRT ฯ 

3 จัดทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) 
ระดับจังหวัดเพ่ือเฝูาระวัง ตรวจจับ 
และประเมินสถานการณ์การเกิดโรค
และภัยสุขภาพ (ภาวะปกติมีชื่อ
ผู้ปฏิบัติงานตระหนักรู้สถานการณ์
อย่างน้อยจังหวัดละ/อ าเภอ 3 คน 
และ ภาวะฉุกเฉินจังหวัดละ/อ าเภอ 
 4 คน)  

- รายชื่อการจัดเวร SAT ภาวะปกติประจ าเดือน/ปีงบประมาณ 
2561 
- รายชื่อการจัดท าทะเบียน SAT ภาวะฉุกเฉิน ปีงบประมาณ 
2561 โดยชื่อไม่ซ้ ากับ SAT ภาวะปกติ 
- สามารถจัดท า Outbreak Verification list ทุกสัปดาห์ 
- สามารถจัดท า Spot Report ได้ตามเงื่อนไขและเวลาที่
ก าหนด  
- ผู้มีรายชื่อปฏิบัติงานตระหนักรู้สถานการณ์อย่างน้อยร้อยละ 
50 ผ่านการฝึกปฏิบัติ SA ตามเวรประจ าสัปดาห์ (ที่ กรม
ควบคุมโรค หรือ สคร.) หรือ ผ่านอบรมแนวทางการปฏิบัติงาน 

4 วิเคราะห์ระดับความเสี่ยงส าคัญของ
โรคและภัยสุขภาพระดับจังหวัด 

- มีรายงานการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงส าคัญของโรคและภัย
สุขภาพระดับจังหวัด/อ าเภอ ตาม template ที่กรมควบคุม
โรคก าหนด 

5 ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) 
ระดับจังหวัด/อ าเภอ มีการซ้อมแผน 
หรือมีการยกระดับเปิดปฏิบัติการ
ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขในพื้นที่ 

- มี Incident Action Plan (IAP) ของเหตุการณ์ที่ส าคัญที่อาจ
เกิดข้ึนในจังหวัด/อ าเภอ เพ่ือรองรับการเปิดศูนย์ปฏิบัติการ
ภาวะฉุกเฉิน (EOC) หรือซ้อมแผน โดยก าหนดวิธีปฏิบัติการ 
พร้อมทั้งข้อสั่งการไปยังหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  

เอกสารสนับสนุน :  1. หนังสือกรอบแนวทางการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินและระบบบัญชาการ
เหตุการณ์ในภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข กรมควบคุมโรค พ.ศ. 2559-2564 
2. คู่มือพัฒนาการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระบบบัญชาการเหตุการณ์ และ
ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข กรมควบคุมโรค 
3.คู่มือระบบบัญชาการเหตุการณ์ทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขส าหรับการจัดการ
ในภาวะสาธารณภัย/ภัยพิบัติ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 
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รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน Baseline data หน่วย
วัด 

ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 2558 2559 

ร้อยละ 80 ของอ าเภอมี
ศูนย์ปฏิบัติการภาวะ
ฉุกเฉิน (EOC) และทีม
ตระหนักรู้สถานการณ์ 
(SAT) ที่สามารถปฏิบัติงาน
ได้จริง 

ร้อยละ - - - 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

1.นายบดินทร์   บุญขันธ์   นักงวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
                                 โทร.091 0204657 
2.นายเอกชัย  จรูญเนตร    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
                                 โทร. 095 9065542 

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล 

กลุ่มงานการแพทย์ฉุกเฉินและสาธารณภัย ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 

1.นายบดินทร์   บุญขันธ์   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
                                 โทร.091 0204657 
2.นายเอกชัย  จรูญเนตร    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
                                 โทร. 095 9065542 

 
 

เป้าประสงค์ที่G6 ระบบการรักษาพยาบาล ฟื้นฟูสภาพและการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
มีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัด I 45 
 

ร้อยละของโรงพยาบาล F2 ขึ้นไป ท่ีมีระบบ ECS คุณภาพ  

ค านิยาม ECS (Emergency Care System)คือ  ระบบการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน  หมายถึง 
ระบบการบริหารจัดการเพ่ือให้ผู้เจ็บปุวยฉุกเฉินได้รับการดูแลรักษาท่ีมีคุณภาพและ
ปูองกันภาวะทุพพลภาพ ที่อาจเกิดข้ึน ทั้งในภาวะปกติ และ ภาวะภัยพิบัติ ประกอบด้วย 
การปูองกันก่อนเกิด (prevention), การดูแล ณ จุดเกิดเหตุ (pre hospital care), 
ต่อเนื่องถึง การดูแล ณ ห้องฉุกเฉิน (ER ), การดูแล รักษาใน โรงพยาบาล (In hospital 
care) / การดูแลเฉพาะทาง (Definitive care), การส่งต่อ (Inter hospital care/ 
Referral System)รวมถึง การจัดระบบบริบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุหมู่ (Mass Casualties 
Incident) และ การเตรียมแผนรองรับภัยพิบัติ ของสถานพยาบาล / โรงพยาบาล 
(Disaster preparedness& Hospital preparedness for Emergency) ทั้งนี้ เพื่อให้ได้
ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานพยาบาล แต่ละ ระดับ จึงต้องท าการส ารวจในปีแรก และ 
หลังจากนั้น ด าเนินการเพ่ิมเติม   
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เกณฑ์เป้าหมาย  
 1) จังหวัด/อ าเภอที่มีการส ารวจ  และทราบเปูาหมายในการพัฒนาระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉิน(Emergency 
Care System) ทั้งในภาวะปกติ และ ภาวะภัยพิบัติ โดยมีโรงพยาบาลเป็นฐาน มากกว่า ร้อยละ 75 ในช่วงระยะ  
เวลา 3 ปี และ พัฒนาด้านอ่ืนๆ ต่อไป ตามแผนกาพัฒนาระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉิน 

ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 
ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 

 

วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉิน อย่างครบวงจร  เพื่อให้ผู้เจ็บปุวยฉุกเฉินได้รับการ
ดูแลรักษาท่ีมีคุณภาพและปูองกันภาวะทุพพลภาพ ที่อาจเกิดข้ึน ทั้งในภาวะปกติ และ 
ภาวะภัยพิบัติ ในปีแรกนี้ เพ่ือให้ได้ข้อมูลพ้ืนฐาน โดยในเบื้องต้น โรงพยาบาล  
สถานพยาบาล ในแต่ละจังหวัด สามารถประเมินความเสี่ยงของตนเอง และจัดท าแผน
รองรับภัยพิบัตินั้นๆ   พัฒนาทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ ที่มีความพร้อม ทั้งใน
ภาวะปกติ และ ภาวะภัยพิบัติรายงานให้จังหวัด/อ าเภอ / เขตบริการสุขภาพ และ 
กระทรวงสาธารณสุขรับทราบ  ตามล าดับ 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย โรงพยาบาล ในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  ขนาด F2 ขึ้นไป ได้แก่
โรงพยาบาลทุกแห่ง ยกเว้น โรงพยาบาลนาตาล โรงพยาบาลเหล่าเสือโก้ก โรงพยาบาล
สว่างวีระวงศ์ โรงพยาบาลนาเยียและโรงพยาบาลน้ าขุ่น 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1) จัดตั้ง คณะท างานเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับภัยพิบัติ ของสถานพยาบาล /
โรงพยาบาลแต่ละระดับ ภายใต้ คณะกรรมการพัฒนาระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉินใน
ระดับจังหวัด /ระดับเขต  โดยในปีนี้ ให้เน้นเรื่องการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับภัย
พิบัติ ของสถานพยาบาล /โรงพยาบาลแต่ละระดับ  

2) ข้อมูลพ้ืนฐานของโรงพยาบาล/ สถานพยาบาล ที่ได้จากการส ารวจเบื้องต้น  
ตามแบบฟอร์มการประเมินตนเอง ของโรงพยาบาลแต่ละระดับ ตามประเด็นที่
ก าหนด  รวบรวมโดย Data center ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัด รวบรวม
วิเคราะห์ในระดับเขตสุขภาพ   

3) ข้อมูลจากการประเมินของ ทีมประเมินจากส่วนกลาง / ทีมจากเขตบริการสุขภาพ 
แหล่งข้อมูล 1) ข้อมูลจากการประเมินตนเอง คณะกรรมการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับภัยพิบัติ 

ของสถานพยาบาล /โรงพยาบาลแต่ละระดับตามประเด็นที่ก าหนด  รวบรวมโดย 
Data center ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดและ รวบรวมวิเคราะห์ในระดับเขต
สุขภาพ   

2) ข้อมูลจากการประเมินของ ทีมประเมินจากส่วนกลาง / ทีมจากเขตบริการสุขภาพ 
แผนรองรับภัยพิบัติของแต่ละ โรงพยาบาล  และ บูรณาการ กับหน่วยงานในท้องถิ่น 

รายการข้อมูล 1 A = จ านวนโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป ท่ีท าการประเมินความเสี่ยงของตนเองตามมิติ 
ท่ีก าหนด  

รายการข้อมูล 2 B = จ านวนโรงพยาบาล F2 ขึ้นไปท้ังหมด 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ประเมินติดตามทุก 12 เดือน   
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เกณฑ์การประเมิน : 
ปี 2561 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- - - ร้อยละ 75 

ปี 2562 :  
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

- - - ร้อยละ 80 
ปี 2563 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- - - ร้อยละ 85 

ปี 2564 : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

- - - ร้อยละ 90 
 

วิธีการประเมินผล :  จัดระดับความส าเร็จเป็น 5 ขั้นตอน (ปีที่ 1 พ.ศ. 2559) 
วิธีการประเมินผล : จัดระดับความส าเร็จเป็น 5 ขั้นตอน 

ขั้นตอน 1จัดตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติ  
ของสถานพยาบาล /โรงพยาบาลแต่ละระดับ 

ขั้นตอน 2ส ารวจ/ ประเมินความเสี่ยงของสถานพยาบาล/โรงพยาบาล (Hazard risk) 
และ ประเมินผลกระทบต่อประชากร / หน่วยบริการ (Impact survey) ตามคู่มือการ
ประเมินตนเองด้านภัยพิบัติ ขององค์การอนามัยโลก ปรับโดย กรมการแพทย์ ร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพ.ศ. 2559 

ขั้นตอน 3บุคลากรทางการแพทย์ ได้รับการอบรม ตามหลักสูตร การเตรียมความพร้อม
ของโรงพยาบาลในการรับภัยพิบัติ (Hospital preparedness for Emergency (HOPE) 
ของกระทรวงสาธารณสุข  

ขั้นตอน 4 จัดท าแผนรองรับภัยพิบัติ ส าหรับสถานพยาบาล/โรงพยาบาล  Disaster 
managementรวมถึง การพัฒนาทมี MERT, Mini MERT ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน 

ขั้นตอน 5การซ้อมแผนรองรับภัยพิบัติ และสรุปผลการด าเนินการ เพื่อเป็นแนวทางใน
การด าเนินงานต่อไป  

เอกสารสนับสนุน :  1. หลักสูตรการเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาล  ในการรับภัยพิบัติ (Hospital 
Preparedness for Emergency : HOPE)  

2. คู่มือการประเมินความเสี่ยงของโรงพยาบาล  ขององค์การอนามัยโลก ปรับโดย
กรมการแพทย์ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พ.ศ.2559 

3. แบบส ารวจการประเมินตนเอง  
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน Baseline 

data 
หน่วยวัด 

ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 2559 2560 

 ร้อยละ NA NA 100 
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ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

1.นายบดินทร์   บุญขันธ์   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ                                
โทร.091 0204657 
2.นายเอกชัย  จรูญเนตร    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ                                  
โทร. 095 9065542 

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล 

    กลุ่มงานการแพทย์ฉุกเฉินและสาธารณภัย 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 

1.นายบดินทร์   บุญขันธ์   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ                                
โทร.091 0204657 
2.นายเอกชัย  จรูญเนตร    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ                                  
โทร. 095 9065542 

 
 
 

เป้าประสงค์ที่G6 ระบบการรักษาพยาบาล ฟื้นฟูสภาพและการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
มีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัด I 46 ร้อยละของโรงพยาบาลทุกระดับ ทีมี่EMS คุณภาพ 
ค านิยาม EMS คุณภาพ หมายถึง การดูแลผู้ปุวยฉุกเฉิน ตั้งแต่เริ่มมีอาการเจ็บปุวยฉุกเฉินในหลาย

หลายรูปแบบ เช่น   การจัดบริการดูแลผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) โรคหลอด
เลือดหัวใจ (STEMI) และการบาดเจ็บ(Trauma)เป็นต้น โดยชุดปฏิบัติการฉุกเฉินตั้งแต่ 
จุดเกิดเหตุจนถึงห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน (ER) ของโรงพยาบาลชุมชน 
ทุกระดับอย่างทั่วถึง ปลอดภัย ทันเวลา และมีประสิทธิภาพ 

เกณฑ์เป้าหมาย  
ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 
EMS คุณภาพ 
ร้อยละ 50 

EMS คุณภาพ 
ร้อยละ 75 

EMS คุณภาพ 
ร้อยละ 90 

EMS คุณภาพ 
ร้อยละ 95 

 

วัตถุประสงค์ เพ่ือลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ปุวยฉุกเฉินวิกฤต จากสาเหตุต่างๆ ที่ต้องการ fast track 
และ น าส่ง โรงพยาบาลอย่างถูกต้อง  เช่น โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) โรคหลอด
เลือดหัวใจ (STEMI) และการบาดเจ็บ(Trauma) เป็นต้น ด้วยการจัดให้มีระบบปฏิบัติการ
ฉุกเฉินส าหรับดูแลผู้ปุวยตั้งแต่จุดเกิดเหตุจนถึงโรงพยาบาลเพื่อให้ได้รับการดูแลความ
ปลอดภัยในระหว่างน าส่งจนพ้นภาวะวิกฤตโดยค านึงคุณภาพการปฏิบัติการและความ
ปลอดภัย ของบุคลากรทางการแพทย์ ที่ปฏิบัติการ 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย โรงพยาบาล ทุกระดับ 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล รายงานการน าส่งผู้ปุวยฉุกเฉิน เช่น โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) โรคหลอดเลือดหัวใจ 

(STEMI) และการบาดเจ็บ(Trauma) ณ โรงพยาบาลของชุดปฏิบัติฉุกเฉิน 
แหล่งข้อมูล ฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉิน (ITEMS) 
รายการข้อมูล 1 A= จ านวนโรงพยาบาลทุกระดับท่ีมีระบบ EMS คุณภาพ 
รายการข้อมูล 2 B= จ านวนโรงพยาบาลทุกระดับท้ังหมด 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 
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ระยะเวลาประเมินผล ทุก 12 เดือน 
เกณฑ์การประเมิน : 
ปี 2561 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- - - EMS คุณภาพ เพิ่มข้ึนจากปี 

2560 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
ปี 2562 :  

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- - - EMS คุณภาพ เพิ่มข้ึนจากปี 

2561 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
ปี 2563 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- - - EMS คุณภาพ เพิ่มข้ึนจากปี 

2562 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
ปี 2564 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- - - ร้อยละ 95ของโรงพยาบาลทุก

ระดับมีEMS คุณภาพ 
 

วิธีการประเมินผล :  1.รายงานผลจากฐานข้อมูล 
2. รายงานการน าส่งผู้ปุวยฉุกเฉินโดยทีมปฏิบัติการ แต่ละ ระดับ  

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน Baseline 
data 

หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 2559 2560 
N/A ร้อยละ N/A N/A N/A 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1.นายบดินทร์   บุญขันธ์   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ                                  
โทร.091 0204657 
2.นายเอกชัย  จรูญเนตร    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ                                  
โทร. 095 9065542 

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล 

กลุ่มงานการแพทย์ฉุกเฉินและสาธารณภัย 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 

1.นายบดินทร์   บุญขันธ์   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ                                  
โทร.091 0204657 
2.นายเอกชัย  จรูญเนตร    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ                                  
โทร. 095 9065542 
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เป้าประสงค์ที่ G6 ระบบการรักษาพยาบาล ฟื้นฟูสภาพและการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
มีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัด I 47 ร้อยละของ โรงพยาบาลระดับ F2 ข้ึนไปมี ER คุณภาพ 
ค านิยาม        การพัฒนาห้องฉุกเฉิน ให้ได้คุณภาพ เป็นหนึ่งในนโยบายของการพัฒนาระบบ

บริการสุขภาพเพ่ือรองรับผู้ปุวยอุบัติเหตุ และ ผู้ปุวยฉุกเฉิน ทั้งนี้ในระยะแรก เมื่อ พ.ศ. 
2555 -2557  โรงพยาบาลแต่ละระดับ ท าการประเมินตนเอง (Self-Assessment) เพ่ือ
ทราบถึงจุดเด่น และ จุดอ่อน ที่ต้องการปรับปรุง โดย ยึดตาม แนวทางสู่มาตรฐานของ
การพัฒนาห้องฉุกเฉิน ของกรมการแพทย์ ซึ่งมี 12ประเด็น ทั้งนี้ โรงพยาบาล จะมี
คณะกรรมการพัฒนาระบบการรักษาพยาบาลฉุกเฉินของโรงพยาบาล เป็นผู้ให้ข้อคิดเห็น
ให้ประเมิน อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ได้ เป็นเพียงแนวทางในการพัฒนาระบบรักษาพยาบาล
ฉุกเฉินในภาพรวม จากข้อคิดเห็นของ คณะกรรมการได้เสนอให้ มีแนวทางในการ
ประเมิน ระบบการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน ในเชิงลึก เพ่ือให้ ง่ายต่อการพัฒนางานฯ  และ
ทราบถึง ปัญหาอุปสรรค ของห้องฉุกเฉินแต่ละระดับ รวมทั้ง ทาง สรพ .(สถาบันพัฒนา
คุณภาพ ) ได้ร่วมมือกับกรมการแพทย์ ภายใต้ Service plantrauma& emergency ใน
การน าร่อง การพัฒนาตัวชี้วัด ER คุณภาพ ใน ช่วงปี พ.ศ. 2558-2561 
ตัวช้ีวัดในปี 2561นี้ จะ เน้นใน 3 ส่วน คือ 
     มิติที่ 1 มิติการบริการ และนโยบาย หมายถึงการประเมินผู้อ านวยการและทีม
บริหาร เกี่ยวกับนโยบาย การสนับสนุนการพัฒนาระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉิน  
     มิติที่ 2  มิติผู้ให้บริการ จะเน้น ในประเด็น ความพร้อมของทรัพยากร ได้แก่  
อาคารสถานที่  บุคลากร ระบบการให้ค าปรึกษา  การวิเคราะห์ข้อมูล 
     มิติที่ 3 มิติด้านผู้รับบริการคือ เน้นในด้านผลลัพธ์จากการเข้ารับบริการ
รักษาพยาบาล  (อ้างอิงนิยาม จากแนวทางการพัฒนาสู่มาตรฐานของห้องฉุกเฉินจัดท า
โดยกรมการแพทย์ โดยความร่วมมือจากสมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย   
และ สถาบันพัฒนาคุณภาพ) 
      นอกจากนี้ เพื่อให้ สอดคล้องกับการเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาล  

เกณฑ์เป้าหมาย : โรงพยาบาลประเมินตนเอง ใช้วิธีเปรียบเทียบข้อมูลของตนเองในเขตสุขภาพ จากปี 2561 
เทียบกับปี 2560  

ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 
ร้อยละ 80 ร้อยละ85 ร้อยละ90 ร้อยละ95 

 

วัตถุประสงค์ เพ่ือรองรับผู้ปุวยอุบัติเหตุและฉุกเฉินได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย โรงพยาบาล ในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  ขนาด F2 ขึ้นไป ได้แก่

โรงพยาบาลทุกแห่ง ยกเว้น โรงพยาบาลนาตาล โรงพยาบาลเหล่าเสือโก้ก โรงพยาบาล
สว่างวีระวงศ์ โรงพยาบาลนาเยียและโรงพยาบาลน้ าขุ่น 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล ข้อมูลจากการประเมินตนเอง ตามคู่มือการพัฒนาระบบรักษาพยาบาลคณะกรรมการ
พัฒนาระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉินของโรงพยาบาลแต่ละระดับ ตามประเด็นที่ก าหนด  
รวบรวมโดย Data center ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัด รวบรวมวิเคราะห์ในระดับ
เขตสุขภาพ/จังหวัด/อ าเภอ 
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แหล่งข้อมูล ข้อมูล การประเมินตนเอง 
รายการข้อมูล 1 A = จ านวนโรงพยาบาล F2 ที่ท าการประเมินตนเอง ตาม มิติที่ก าหนด 
รายการข้อมูล 2 B = จ านวนโรงพยาบาล F2 ทั้งหมด ในจังหวัด/อ าเภอ/ เขตบริการสุขภาพ   

แต่ละ ระดับ 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ประเมินติดตามทุก 12 เดือน  และวัดระดับเขตสุขภาพ 
เกณฑ์การประเมิน : 
ปี 2561: 

ปี 2562: 

ปี 2563: 

ปี 2564: 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- - - 75 

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

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
- - - 85 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
- - - 90 

วิธีการประเมินผล :  จัดระดับความส าเร็จเป็น 3 ขั้นตอน 
วิธีการประเมินผล :จัดระดับความส าเร็จเป็น 3 ขั้นตอน 
ขั้นตอนที่1    มีคณะกรรมการพัฒนาระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉิน  
ของโรงพยาบาลแต่ละระดับ พร้อมทั้งมีผลการด าเนินงาน ในการพัฒนางานระบบ
รักษาพยาบาลฉุกเฉิน   
ขั้นตอนที่ 2มีการประเมินตนเองของ โรงพยาบาล ตามแนวทางสู่มาตรฐาน 
ของการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน ของกรมการแพทย์ โดยคณะกรรมการพัฒนาระบบ
รักษาพยาบาลฉุกเฉิน ของโรงพยาบาล  อย่างน้อย ปี ละ ครั้ง เพื่อให้ทราบถึงข้อเด่น 
และ ข้อด้อย ของการพัฒนาระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉิน  
ขั้นตอนที่ 3   น าผลที่ได้จากการประเมิน น าเสนอผู้บริหารของโรงพยาบาล  
และ ระดับสูงขึ้นไป ตามล าดับให้ทราบถึง จุดอ่อนจุดด้อย ที่ประเมิน เพ่ือเป็น 
แนวทางการพัฒนางานระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉินต่อไป 

เอกสารสนับสนุน :  1) คู่มือแนวทางการพัฒนาสู่มาตรฐานการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน กรมการแพทย์ 
2) แบบฟอร์มการประเมินตนเองของโรงพยาบาลแต่ละระดับ    

 



179 
 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนางานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีปี 2561 
 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน Baseline 
data 

หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 2559 2560 

NA ร้อยละ NA NA N/A 
 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงาน/รายงาน 

1.นายบดินทร์   บุญขันธ์   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ    โทร.091 0204657 
2.นายเอกชัย  จรูญเนตร    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ   โทร. 095 9065542 

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล 

กลุ่มงานการแพทย์ฉุกเฉินและสาธารณภัย 
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เป้าประสงค์ที่ G7 ระบบคุ้มครองผู้บริโภคมีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัด   I 48  
      (KPI กระทรวง) 

ร้อยละของผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหารแปรรูปมีความปลอดภัย  

ค านิยาม      1. อาหารสด หมายถึง อาหารที่ยังไม่ผ่านการแปรรูป ที่นํามาเป็นวัตถุดิบในการ
ปรุงประกอบอาหาร ได้แก่ ผัก ผลไม้ และเนื้อสัตว์ (เนื้อวัว เนื้อหมูสด)  
     2. อาหารสดมีความปลอดภัย หมายถึง ผัก ผลไม้ ต้องไม่มีการตกค้างของ
สารเคมีกําจัดศัตรูพืช และเนื้อสัตว์ (เนื้อวัว เนื้อหมูสด) ต้องไม่มีการตกค้างจากสาร
เร่งเนื้อแดง 
     3.  อาหารแปรรูป  หมายถึง อาหารที่ผ่านกระบวนการที่ทําให้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของอาหารไปแล้ว หรืออาหารที่ผสมกับส่วนผสมอ่ืน ๆ 
หรือหมายถึง อาหารสดที่แปรรูป ทําให้แห้ง หรือหมักดอง หรือในรูปอ่ืนๆ รวมทั้งที่
ใช้สารปรุงแต่งอาหาร ได้แก่ ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ น้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิด
สนิท ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผลิตภัณฑ์จากแป้ง (เส้นก๋วยเตี๋ยวชนิดเส้นสด เส้น
บะหมี่/เกี๊ยว/ขนมจีน) นมโรงเรียน และน้ํามัน (รายละเอียดตามเอกสาร KPI 
Template ประเด็นย่อย 28.1-28.8) 
    4. อาหารแปรรูปมีความปลอดภัย หมายถึง ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ น้ําบริโภค
ในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผลิตภัณฑ์จากแป้ง (เส้นก๋วยเตี๋ยว
ชนิดเส้นสด เส้นบะหมี่/เกี๊ยว/ขนมจีน) นมโรงเรียน และน้ํามัน ต้องมีคุณภาพ
มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กําหนด 
   5.อาหารสดได้รับการตรวจสารฟอร์มาลินและไม่พบการปนเปื้อน 

เกณฑ์เป้าหมาย : ปี 2561-2564 
1.ผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหารแปรรูปมีความปลอดภัยร้อยละ 80  
2.อาหารสดตรวจไม่พบสารปนเปื้อนฟอร์มาลินร้อยละ 100 
3.การดําเนินงานกิจกรรม อย.น้อย ในโรงเรียน  ระดับดีข้ึนไป 
   3.1 โรงเรียนมัธยมร้อยละ  70 
   3.2 โรงเรียนประถมศึกษาขยายโอกาสร้อยละ  50 
   3.3 โรงเรียนประถมศึกษา ร้อยละ  20 
วัตถุประสงค์  เพ่ือให้ผู้บริโภคได้รับอาหารที่มีความปลอดภัยเป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย 1.ผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหารแปรรูปที่มีการจําหน่ายในจังหวัดอุบลราชธานี 

2. โรงเรียนมัธยม, โรงเรียนประถมศึกษาขยายโอกาส และโรงเรียนประถมศึกษา  
   ในจังหวัดอุบลราชธานี 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล แบบรายงานผลการดําเนินงาน  
แหล่งข้อมูล กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข  
รายการข้อมูล 1 A1 = จํานวนผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหารแปรรูปผลวิเคราะห์ผ่านมาตรฐานตาม

เกณฑ์ที่กําหนด  
รายการข้อมูล 2 A2 = จํานวนผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหารแปรรูปทั้งหมด  
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รายการข้อมูล 3 B1 = จํานวนอาหารสดตรวจไม่พบสารปนเปื้อนฟอร์มาลิน 
รายการข้อมูล 4 B2 = จํานวนอาหารสดที่ตรวจ 
รายการข้อมูล 5 C1 = จํานวนโรงเรียน ที่มีการดําเนินงานกิจกรรม อย.น้อย ในโรงเรียน  

ระดับดีข้ึนไป 
รายการข้อมูล 6 C2 = จํานวนโรงเรียน  
สูตรค านวณตัวชี้วัด  1.ร้อยละของผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหารแปรรูปมีความปลอดภัย                          

    = (A1/A2) x 100 
2.ร้อยละของอาหารสดตรวจไม่พบสารปนเปื้อนฟอร์มาลิน =(B1/B2) x 100 
3.ร้อยละของโรงเรียน ที่มีการดําเนินงานกิจกรรม อย.น้อย ในโรงเรียน  
ระดับดีข้ึนไป 
     = (C1/C2) x 100 

ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 1, 2, 3 และ 4 (รายงานทุกวันที่ 10 ของเดือนธันวาคม, มีนาคม, มิถุนายน, 
กันยายน) 

 

เกณฑ์การประเมิน :   
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

 มีแผนการดําเนินงาน
ระดับอําเภอ 

 ดําเนินการตามแผนการ
ดําเนินงานไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 30 ของแผน 

 รายงาน ความก้าวหน้า
การดําเนินงาน 

 ดําเนินการตาม
แผนการดําเนินงาน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
65 ของแผน 

 รายงาน 
ความก้าวหน้าการ
ดําเนินงาน 

 ดําเนินการตาม
แผนการดําเนินงาน
ร้อยละ 100 ของแผน 

 รายงาน ความก้าวหน้า
การดําเนินงาน 

 รายงาน 
ความก้าวหน้าการ
เนินงาน ประสาน
และส่งต่อข้อมูลผล
การดําเนินงานให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในจังหวัด 

 

วิธีการประเมินผล :  1. จัดทํารายงานสรุปผลการตรวจอาหารสดและอาหารแปรรูปตามเกณฑ์ 
ที่กําหนด 
2. จัดทํารายงานสรุปผลการตรวจสารปนเปื้อนฟอร์มาลินในอาหารสด 
ตรวจตามเกณฑ์ท่ีกําหนด 
3. จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานกิจกรรม อย.น้อย ในโรงเรียน   

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/      
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

นางสาวกาญจนา มหาพล          โทรศัพท์ 0-4526-2699 
นางสาวกิตติยาพร  ทองไทย       โทรศัพท์ 0-4526-2699  

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล 

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข  
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ผู้รายงานผลการด าเนินงาน นางสาวกิตติยาพร  ทองไทย  
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เป้าประสงค์ที่ G7 ระบบคุ้มครองผู้บริโภคมีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัด   I  49 
    (KPI กระทรวง) 

ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐาน    
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด  

ค านิยาม      ผลิตภัณฑ์สุขภาพ หมายถึง ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 6 ประเภท ได้แก่ ผลิตภัณฑ์
อาหาร ยา วัตถุเสพติด เครื่องสําอาง วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทาง
สาธารณสุข และ  เครื่องมือแพทย์ ที่เก็บจากสถานที่ผลิต นําเข้าหรือจําหน่าย 
เฉพาะผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับอนุญาตและที่ไม่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
    ที่ได้รับการตรวจสอบ หมายถึง  
      1) เก็บตัวอย่างตามแผนเก็บตัวอย่างของจังหวัดเพ่ือตรวจวิเคราะห์ทาง
ห้องปฏิบัติการหรือตรวจด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น 

 2) เก็บตัวอย่างตามแผนเก็บตัวอย่างของหน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่  
เขตสุขภาพท่ี 10 

เกณฑ์เป้าหมาย :  
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ร้อยละ96 ร้อยละ97 ร้อยละ98 ร้อยละ99 

1. ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กําหนดร้อยละ 96 
2. ผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนมีคุณภาพตามเกณฑ์ท่ีกําหนดร้อยละ 80 
3. สถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนดําเนินการถูกต้องตามเกณฑ์ท่ีกําหนดร้อยละ 80 
วัตถุประสงค์  เพ่ือผู้บริโภคได้บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพ ปลอดภัย 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผลิตและจําหน่ายในจังหวัดอุบลราชธานี 

ผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี 
สถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล รวบรวมจากผลการตรวจสอบเฝ้าระวังฯ ตามแบบรายงาน ทุกไตรมาส 
แหล่งข้อมูล กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
รายการข้อมูล 1 A = จํานวนผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กําหนด 
รายการข้อมูล 2 A1 = จํานวนผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ตรวจสอบทั้งหมด 
รายการข้อมูล 3 B = จํานวนผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ท่ีกําหนด 
รายการข้อมูล 4 B1 = จํานวนผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนที่ตรวจสอบทั้งหมด 
รายการข้อมูล 5 C = จํานวนสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ท่ีกําหนด 
รายการข้อมูล 6 C1 = จํานวนสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนที่ตรวจสอบทั้งหมด  
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สูตรค านวณตัวชี้วัด  1.ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐาน 
ตามเกณฑ์ที่กําหนด         = (A1/A2) x 100 
2.ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนมีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กําหนด 
                                 =(B1/B2) x 100 
3.ร้อยละของสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนดําเนินการถูกต้อง 
ตามเกณฑ์ที่กําหนด         = (C1/C2) x 100 

ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 1, 2, 3 และ 4 (รายงานทุกวันที่ 10 ของเดือนธันวาคม, มีนาคม, มิถุนายน, 
กันยายน) 

เกณฑ์การประเมิน :  
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

1. การพัฒนาระบบการจัดการความเสี่ยงด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
1. คณะทํางานพัฒนาระบบการ
เฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพระดับ
อําเภอ 
2. ทีมคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพระดับอําเภอ 
และจังหวัด (ทีม SAT) 
 

1. สรุปผลการดําเนินงาน
และสถานการณ์เฝ้าระวัง
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 6 เดือน 
2. สื่อสารผลการวิเคราะห์
ความเสี่ยงไปยังหน่วยงาน    
ที่เก่ียวข้อง (Risk 
Management) เพ่ือการ
จัดการปัญหา 

1. สรุปผลการ
ดําเนินงานและ
สถานการณ์เฝ้าระวัง
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ  
2. สื่อสารผลการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงไป
ยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
(Risk Management) 
เพ่ือการจัดการปัญหา 

1. สถานการณ์
ผลิตภัณฑ์สุขภาพระดับ
อําเภอ และจังหวัด 
2. ข้อเสนอเชิงนโยบาย
ในการจัดการปัญหาด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
3. ถอดบทเรียนจากการ
ดําเนินงาน เพ่ือปรับปรุง
ในปีต่อไป 

2. การตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพตาม PA ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
3. แผนการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์
สุขภาพระดับอําเภอ 
4. ดําเนินการตามแผนเฝ้าระวังฯ 
ได้ ร้อยละ 30 

3. ดําเนินการตาม         
แผนเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์
สุขภาพได้ ร้อยละ 65 

3. ดําเนินการตาม         
แผนเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์
สุขภาพ ร้อยละ 100 

 

วิธีการประเมินผล :  1. จัดทํารายงานสรุปผลการตรวจผลิตภัณฑ์สุขภาพตามเกณฑ์ที่กําหนด 
2. จัดทํารายงานสรุปผลการตรวจผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนตามเกณฑ์ที่กําหนด 
3. จัดทํารายงานสรุปผลการตรวจสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนตามเกณฑ์     
ทีก่ําหนด 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/       
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

นางสาวกาญจนา มหาพล          โทรศัพท์ 0-4526-2699 
นางสาวกิตติยาพร  ทองไทย       โทรศัพท์ 0-4526-2699  

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล 

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข  
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ผู้รายงานผลการด าเนินงาน นางสาวกิตติยาพร  ทองไทย       โทรศัพท์ 0-4526-2699 
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เป้าประสงค์ที่ G7 ระบบคุ้มครองผู้บริโภคมีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัด    I 50   
      (KPI กระทรวง) 

ร้อยละของสถานพยาบาลเอกชนและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด 

ค านิยาม     สถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ หมายถึง สถานบริการ
สุขภาพ 2 กลุ่ม   
    กลุ่มที่ 1 สถานพยาบาล ตาม  พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ.2541 ซึ่งมี 2 
ประเภทได้แก่สถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน (คลินิก) และ
สถานพยาบาลประเภททีร่ับผู้ป่วยไว้ค้างคืน (โรงพยาบาล/ สถานพยาบาลเอกชน)  
    กลุ่มที่ 2 สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ ตาม พ.ร.บ.สถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพ พ.ศ.2559  
    กลุ่มท่ี 3 สถานประกอบการเก่ียวกับวัตถุเสพติด หมายถึง  
      3.1 สถานพยาบาลเอกชน ( โรงพยาบาลเอกชน  คลินิกเวชกรรม คลินิกเวช
กรรมเฉพาะทาง คลินิกทันตกรรม คลินิกทันตกรรมเฉพาะทาง )  ที่มีใบอนุญาตให้
ครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 และวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
ประเภท 2, 3   และ 4  
     3.2 ร้านขายยาแผนปัจจุบัน ที่มีใบอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 3 หรือ 
4  และมีใบอนุญาตจําหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 
3 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกําหนด หมายถึง กระบวนการที่
สถานพยาบาลและสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่
กฎหมายกําหนด หรือได้รับการส่งเสริม ดังนี้ 
      กลุ่มท่ี 1 สถานพยาบาลเอกชนผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกําหนด  
      กลุ่มที่ 2 สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมาย
กําหนด 
      กลุ่มท่ี 3 สถานประกอบการเก่ียวกับวัตถุเสพติดปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย  

เกณฑ์เป้าหมาย :  
    กลุ่มท่ี 1 สถานพยาบาลเอกชนได้รับการตรวจ ผ่านเกณฑ์ฯ ร้อยละ 100  
    กลุ่มท่ี 2 สถานประกอบการเพื่อสุขภาพได้รับการตรวจ ผ่านเกณฑ์ฯ ร้อยละ 60 
    เกณฑ์เป้าหมายรวมเฉลี่ย ร้อยละ 80 
    กลุ่มท่ี 3 สถานประกอบการเกี่ยวกับวัตถุเสพติดปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย ร้อยละ 98 

วัตถุประสงค์  เพ่ือให้สถานพยาบาลและสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
ประชาชนได้รับบริการสุขภาพท่ีมีคุณภาพ มาตรฐาน และสถานประกอบการ
เกี่ยวกับ วัตถุเสพติดปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย สถานพยาบาลและสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ จังหวัดอุบลราชธานี 
สถานประกอบการเก่ียวกับวัตถุเสพติด จังหวัดอุบลราชธานี 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล แบบรายงานผลการดําเนินงาน 
แหล่งข้อมูล กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
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รายการข้อมูล 1 A1 = จํานวนสถานพยาบาลผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกําหนด 
รายการข้อมูล 2 A2 = จํานวนสถานพยาบาลที่ขึ้นทะเบียนทั้งหมด 
รายการข้อมูล 3 B1 = จํานวนสถานประกอบการเพื่อสุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่ 

        กฎหมายกําหนด 
รายการข้อมูล 4 B2 = จํานวนสถานประกอบการเพื่อสุขภาพท่ียื่นขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ 
รายการข้อมูล 5 C1 = จํานวนสถานประกอบการเกี่ยวกับวัตถุเสพติดปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย 
รายการข้อมูล 6 C2 = จํานวนสถานประกอบการเกี่ยวกับวัตถุเสพติด 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  1.ร้อยละของสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

ตามท่ีกฎหมายกําหนด  = ((A1/A2) x 100 + (B1/B2) x 100))/2 
2.ร้อยละของสถานประกอบการเกี่ยวกับวัตถุเสพติดปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย 
= (C1/C2) x 100 

ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 1, 2, 3 และ 4 
เกณฑ์การประเมิน :  

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
กลุ่มท่ี 1 

สถานพยาบาล 
ร้อยละ 25 

กลุ่มท่ี 1 
สถานพยาบาล 

ร้อยละ 50 

กลุ่มท่ี 1
สถานพยาบาล 

ร้อยละ 75 

กลุ่มท่ี 1 
สถานพยาบาล 
ร้อยละ 100 

กลุ่มท่ี 2 
สถานประกอบการ

เพ่ือสุขภาพ 
ร้อยละ 30 

กลุ่มท่ี 2 
สถานประกอบการ

เพ่ือสุขภาพ 
ร้อยละ 40 

กลุ่มท่ี 2 
สถานประกอบการ

เพ่ือสุขภาพ 
ร้อยละ 50 

กลุ่มท่ี 2 
สถานประกอบการ

เพ่ือสุขภาพ 
ร้อยละ 60 

เกณฑ์การประเมิน
รวมเฉลี่ย 

สถานพยาบาลและ
สถานประกอบการ

เพ่ือสุขภาพ  
ร้อยละ 45 

เกณฑ์การประเมิน
รวมเฉลี่ย

สถานพยาบาลและ
สถานประกอบการ

เพ่ือสุขภาพ  
ร้อยละ 62.5 

เกณฑ์การประเมิน
รวมเฉลี่ย 

สถานพยาบาลและ
สถานประกอบการ

เพ่ือสุขภาพ  
ร้อยละ 80 

เกณฑ์การประเมิน
รวมเฉลี่ย 

สถานพยาบาลและ
สถานประกอบการ

เพ่ือสุขภาพ 
 ร้อยละ 100 

 

วิธีการประเมินผล :  กลุ่ม 1 จัดทํารายงานสรุปผลการตรวจผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกําหนด 
กลุ่ม 2 จัดทํารายงานสรุปผลการตรวจผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกําหนด  

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/      
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

นางสาวกาญจนา มหาพล          โทรศัพท์ 0-4526-2699 
นางสาวกิตติยาพร  ทองไทย       โทรศัพท์ 0-4526-2699  

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล 

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข  
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ผู้รายงานผลการด าเนินงาน นางสาวกิตติยาพร  ทองไทย  
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เป้าประสงค์ที่ G7 ระบบคุ้มครองผู้บริโภคมีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัด   I 51 
(PA7 KPI กระทรวง   
       R29  R30) 

ร้อยละของโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลที่ใช้ยา             
อย่างสมเหตุผล ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
1.ร้อยละของโรงพยาบาลและ รพ.สต.ท่ีใช้ยาอย่างสมเหตุผลตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
  (ร้อยละ 100) (R29) 
2.ร้อยละของโรงพยาบาลมีระบบจัดการด้ือยาต้านจุลชีพอย่างบรูณาการ (AMR) 
  (ร้อยละ70) (R30)  

ค านิยาม 
           RDU เป็นการประเมินโรงพยาบาล/เครือข่ายบริการสุขภาพระดับอําเภอ ซึ่งประกอบด้วยการประเมิน RDU1 
และ RDU2 
         - RDU 1 หมายถึง โรงพยาบาลแม่ข่าย (โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชน)  
เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ตามเกณฑ์เป้าหมาย 
         - RDU 2 หมายถึง หน่วยบริการลูกข่าย (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล/หน่วยบริการปฐมภูมิ)  
มีการส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบ ใน 2 โรค ตามเกณฑ์เป้าหมายระดับการพัฒนาสู่การเป็นโรงพยาบาล
ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล มี 3 ระดับดังนี้ 
 RDU ขั้นที่ 1 หมายถึง การดําเนินการผ่านเงื่อนไขต่อไปนี้ 

RDU 1 (รพ.) RDU 2 (รพ.สต.ใน CUP) 
1. อัตราการสั่งใช้ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติผ่านเกณฑ์ 

ที่กําหนด 
2. การดําเนินงานของ PTC ผ่านเกณฑ์ระดับ 3  
3. รายการยาที่ควรพิจารณาตัดออก 8 รายการ  

ซึ่งยังคงมีอยู่ในบัญชีรายการยาของโรงพยาบาล 
ไม่เกิน 1 รายการ 

 4. จัดทําฉลากยามาตรฐาน ผ่านเกณฑ์ระดับ 3 
5. การส่งเสริมจริยธรรมในการจัดซื้อจัดหายาและ 

การส่งเสริมการขายยา ผ่านระดับ 3 

1. จํานวน รพ.สต.ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40  
ของ รพ.สต.ทั้งหมดในเครือข่ายระดับอําเภอ
ที่มีอัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มโรคติดเชื้อ
ทางเดินหายใจส่วนบนและโรคอุจจาระร่วง
เฉียบพลันผ่านเกณฑ์เป้าหมายทั้ง 2 โรค 

 RDU ขั้นที่ 2 หมายถึง การดําเนินการผ่านเงื่อนไขต่อไปนี้ 
RDU 1 RDU 2 

1. ผลการดําเนินงานของตัวชีว้ัด จาํนวน 5 ตัวชี้วัด 
ตาม RDU ขั้นที่ 1 

2. อัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ
ส่วนบน โรคอุจาระร่วงเฉียบพลัน แผลสดอุบัติเหตุ และ
สตรีคลอดปกติครบกําหนดคลอดทางช่องคลอด  
ผ่านเกณฑ์ท้ัง 4 ตัวชี้วัด  

3. การใช้ยา NSAIDs ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระดับ 3 ขึ้นไป     
ไม่เกินร้อยละ 10  
 

1. จํานวน รพ.สต. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของ  
รพ.สต. ทั้งหมดในเครือข่ายระดับอําเภอ ที่มี
อัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มโรคติดเชื้อ
ทางเดินหายใจส่วนบนและโรคอุจจาระร่วง
เฉียบพลันผ่านเกณฑ์เป้าหมายทั้ง 2 โรค 
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4. การใช้ยา glibenclamide ในผู้ป่วยสูงอายุ หรือไต
ทํางานบกพร่อง ไม่เกินร้อยละ 5 

5. การไม่ใช้ยาที่ห้ามใช้ในสตรีตั้งครรภ์ ได้แก่ warfarin*, 
statins, ergots  (* ยกเว้นกรณีใส่ mechanical heart 
valve) 

 RDU ขั้นที่ 3 หมายถึง มีการดําเนินการผ่านเงื่อนไขต่อไปนี้ 
RDU 1 RDU 2 

โรงพยาบาลผ่านเงื่อนไขต่อไปนี้ 
1. ตัวชี้วัด RDU ผ่านเกณฑ์ทั้ง 18 ตัวชี้วัด  
 

1. จํานวน รพ.สต./หน่วยบริการปฐมภูมิทุกแห่ง
ในเครือข่ายระดับอําเภอ ที่มีอัตราการใช้ยา
ปฏิชีวนะในกลุ่มโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ
ส่วนบนและโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันผ่าน
เกณฑ์เป้าหมายทั้ง 2 โรค 

29.2 AMR เป็นการประเมินระบบจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ (Integrated AMR 
Management System) ของโรงพยาบาล ซึ่งดําเนินการทั้ง 6 กิจกรรมสําคัญ ดังนี้  
 

กิจกรรม AMR 
1 กําหนดนโยบายและมาตรการ โดยทีมบริหารจัดการ AMR 

โรงพยาบาลมีคณะกรรมการ AMR* ที่ประกอบด้วยองค์ประกอบอย่างน้อย คือ (1) ผู้บริหารโรงพยาบาล 
(2) แพทย์ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อํานวยการในการจัดการ AMR (3) ประธาน Patient Care Team 
(PCT) (4) พยาบาลควบคุมโรคติดเชื้อ (5) เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานระบาดวิทยา (6) เภสัชกร (7) 
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  
หมายเหตุ 
* คณะกรรมการ AMR หมายถึง (1) คณะกรรมการ AMR ทีโ่รงพยาบาลตั้งขึ้นใหม่ หรือ (2) 
คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการที่มีอยู่เดิม แต่ปรับปรุงโครงสร้างและอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
เดิมที่มีอยู่ให้ครอบคลุมองค์ประกอบข้างต้น โดยมีผู้บริหารโรงพยาบาล และแพทย์ที่ได้รับมอบหมายจาก
ผู้อํานวยการในการจัดการ AMR เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดําเนินการ 

2 การควบคุม กํากับ และดูแลการใช้ยาต้านจุลชีพในโรงพยาบาล 
โรงพยาบาลจัดทํารายงานติดตามปริมาณและค่าใช้จ่ายของยาต้านจุลชีพที่สําคัญ เช่น กลุ่มยา 
Carbapenems, Third and fourth generation of  cephalosporins, Fluoroquinolones, 
Colistin และ กลุ่ม Betalactam/Betalactamase Inhibiotor (BLBI) เช่น Cefoperazone-
Sulbactam, Piperacillin/tazobactam, Amoxicillin-Clavulanic acid  

3 การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล 
โรงพยาบาลจัดทํารายงาน (1) อัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาล (point prevalence surveillance) ปีละ 1 ครั้ง (2) 
อัตราการติดเชื้อแทรกซ้อนหลักในโรงพยาบาล เช่น VAP, CA-UTI, CLABSI เดือนละ 1 ครั้ง และ (3) รายการเชื้อ
ก่อโรค และความไวยาของการ    ติดเชื้อแต่ละตําแหน่ง ปีละ 1 ครั้ง ตามมาตรฐานที่กําหนด และส่งข้อมูลอัตรา
การติดเชื้อในโรงพยาบาลของตนยังสถาบันบําราศนราดูร กรมควบคุมโรค  
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4 การเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการ 
4.1 โรงพยาบาลจัดทํา (1) antibiogram อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตามมาตรฐานที่กําหนด เพ่ือใช้ในการ
วางแผนจัดการ AMR ของโรงพยาบาล และ (2) ผลการทดสอบความไวของเชื้อต่อยาของโรงพยาบาล 
เดือนละ 1 ครั้งและส่งข้อมูล (1) และ (2) มายังกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์เขตรับผิดชอบ 

 4.2 โรงพยาบาลจัดทํารายงานการติดตามเชื้อดื้อยาในกระแสเลือด 8 ชนิด ได้แก่ Acinetobacter 
baumannii, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus aureus, 
Escherichia coli, Salmonella spp., Enterococcus faecium และ Streptococcus 
pneumoniae           ตามมาตรฐานที่กําหนด และส่งมายังกองบริหารการสาธารณสุข                
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

5 วิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูลอย่างบูรณาการ 
โรงพยาบาลมีการวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ ด้าน AMR และความเชื่อมโยงของสภาพปัญหา และนําไปสู่
มาตรการที่เหมาะสมในการแก้ปัญหา AMR ในโรงพยาบาล 

        การประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล หมายถึง  การประเมินโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตําบล โดยใช้เกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
         1.1  รพ., สสอ. ร่วมกับ รพ.สต. และหน่วยบริการปฐมภูมิจะต้องมีกิจกรรมหรือเผยแพร่สื่อเพ่ือสร้างความเข้าใจ  
ในการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลให้ผู้ป่วยและประชาชน กิจกรรม  
         1.2 รพ., สสอ. ร่วมกับ รพ.สต. และหน่วยบริการปฐมภูมิ ต้องมีแผนและดําเนินการตรวจสอบเฝ้าระวังการจําหน่าย
ยาปฏิชีวนะ ยาสเตียรอยด์ (Steroid) เช่น ผลิตภัณฑ์ลดน้ําหนัก ยาสมุนไพรผสม Steroid หรือ NSAIDs ในร้านชํา และ
สร้างร้านชําต้นแบบปลอดยาอันตราย/ยาปฏิชีวนะ/ยาควบคุมพิเศษ 
         1.3 รพ., สสอ. ร่วมกับ รพ.สต. และหน่วยบริการปฐมภูมิ ต้องดําเนินกิจกรรม Smart School RDU และ Smart 
drug store RDU ตามเกณฑ์ท่ีกําหนด 
         1.4 รพ.สต./หน่วยบริการปฐมภูมิผ่านตัวชี้วัด RDU 2 ตัวชี้วัดที่เกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะ 
     การประเมินต าบลที่ได้รับการส่งเสริมการใช้ยาปลอดภัยในชุมชน หมายถึง การประเมิน โดยการกําหนดให้ทุก
อําเภอทุกตําบลทุกหมู่บ้านดําเนินกิจกรรมการส่งเสริมการใช้ยาปลอดภัยในชุมชน เช่น การจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ ให้
ความรู้ประชาชน หรือ พัฒนาเครือข่ายในการเฝ้าระวัง กระกระจายยาที่ไม่เหมาะสมในชุมชน หรือ การเยี่ยมบ้านเพ่ือ
พัฒนาพฤติกรรมในการใช้ยา หรือมีการประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ประชาชนทราบถึงช่องทางการปรึกษา และแก้ปัญหา  
ด้านยา เป็นต้น 
    การประเมินครัวเรือนมีการใช้ยาปลอดภัย หมายถึง การประเมินอําเภอ  
โดยกําหนดให้ทุกอําเภอ (กําหนดทุก รพ.สต. เลือก 1 หมู่บ้าน ๆ ละ 5 ครัวเรือน) ดําเนินการส่งเสริมการใช้ยาปลอดภัยใน
ครัวเรือน โดยการเก็บตัวอย่างยาเพ่ือทดสอบหาการปนเปื้อนของสารสเตียรอยด์ (ชุดทดสอบอย่างง่าย) และการตรวจสอบ
ยาปฏิชีวนะเหลือใช้เก็บไว้ในครัวเรือน 
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เกณฑ์เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 

RDU ขั้นที่ 1 80% 
RDU ขั้นที่ 2 20% 

RDU ขัน้ท่ี 2 80% RDU ขั้นที่ 2 80% 
RDU ขั้นที่ 3 20% 

RDU ขั้นที่ 3 80% 

AMR: ร้อยละ 70 ของ
โรงพยาบาลมีระบบการ
จัดการ AMR อย่าง
บูรณาการ  

   

รพ.สต. ทุกแห่งต้อง
ดําเนินการตามเกณฑ์ที่
กําหนดทั้ง 4 ข้อ และ
ผ่าน ตัวช้ีวัด RDU 2 
ตัวช้ีวัดที่เกี่ยวกับการใช้ยา
ปฏิชีวนะครบ 100 % 

รพ.สต. ทุกแห่งต้อง
ดําเนินการตามเกณฑ์ที่
กําหนดทั้ง 4 ข้อ และผ่าน 
ตัวช้ีวัด RDU 2 ตัวช้ีวัดที่
เกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะ
ครบ 100 % 

รพ.สต. ทุกแห่งต้อง
ดําเนินการตามเกณฑ์ที่
กําหนดทั้ง 4 ข้อ และผ่าน 
ตัวช้ีวัด RDU 2 ตัวช้ีวัดที่
เกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะ
ครบ 100 % 

รพ.สต. ทุกแห่งต้อง
ดําเนินการตามเกณฑ์ที่
กําหนดทั้ง 4 ข้อ และผ่าน 
ตัวช้ีวัด RDU 2 ตัวช้ีวัดที่
เกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะ
ครบ  100 % 

ตําบลมีการดําเนิน
กิจกรรมการส่งเสริมการใช้
ยาปลอดภัยในชุมชน 
ร้อยละ 100 ของจํานวน
ตําบลทั้งหมด 

ตําบลมีการดําเนินกิจกรรม
การส่งเสริมการใช้ยา
ปลอดภัยในชุมชนร้อยละ 
100 ของจํานวนตําบล
ทั้งหมด 

ตําบลมีการดําเนินกิจกรรม
การส่งเสริมการใช้ยา
ปลอดภัยในชุมชนร้อยละ 
100 ของจํานวนตําบล
ทั้งหมด 

ตําบลมีการดําเนินกิจกรรม
การส่งเสริมการใช้ยา
ปลอดภัยในชุมชนร้อยละ 
100 ของจํานวนตําบล
ทั้งหมด 

ร้อยละ 90 ของครัวเรือน
เป้าหมายต้องไม่พบสาร
ปนเปื้อน         
สเตียรอยด์ในยาและไม่
พบยาปฏิชีวนะเหลือใช้
เก็บไว ้                                                         

ร้อยละ 95 ของครัวเรือน
เป้าหมายต้องไม่พบสาร
ปนเปื้อน 
สเตียรอยด์ในยาและไม่พบ
ยาปฏิชีวนะเหลือใช้เก็บไว ้                                                           

ร้อยละ 100 ของครัวเรือน
เป้าหมายต้องไม่พบสาร
ปนเปื้อนสเตียรอยด์ในยา
และไม่พบยาปฏิชีวนะเหลือ
ใช้เก็บไว้                                                            

ร้อยละ 100 ของครัวเรือน
เป้าหมายต้องไม่พบสาร
ปนเปื้อนสเตียรอยด์ในยา
และไม่พบยาปฏิชีวนะ
เหลือใช้เก็บไว ้                                                           

 

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าและปลอดภัยในการใช้ยา  
2. เพ่ือลดการเกิดเชื้อดื้อยาและลดการป่วยจากเชื้อดื้อยา 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย RDU : โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และหน่วยบริการ 
ปฐมภูมิในเครือข่ายระดับอําเภอ 
AMR : โรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลทั่วไป 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล รายงาน  
แหล่งข้อมูล ข้อมูลจากโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน หน่วยบริการปฐมภูมิ       

ในเครือข่ายระดับอําเภอ และชุมชน 
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1. การประเมินโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล 
รายการข้อมูล 1 A = จํานวนโรงพยาบาลผ่าน RDU ขั้นที่ 2 
รายการข้อมูล 2 B = จํานวนโรงพยาบาลทั้งหมด  
รายการข้อมูล 3 C = จํานวนโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปที่ดําเนินกิจกรรม AMR ตามที่กําหนด 
รายการข้อมูล 4 D = จํานวนโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปทั้งหมด  
สูตรค านวณตัวชี้วัด RDU : (A/B) x 100 

AMR: (C/D) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 4 
เกณฑ์การประเมิน : 
ปี 2561 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
RDU ขั้นที่ 1 60% 
RDU ขั้นที่ 2 5% 

RDU ขั้นที่ 1 70% 
RDU ขั้นที่ 2 10% 

RDU ขั้นที่ 1 80% 
RDU ขั้นที่ 2 15% 

RDU ขั้นที่ 1 80% 
RDU ขั้นที่ 2 20% 

  AMR: ร้อยละ 40 ของ
โรงพยาบาลทีม่ีระบบ
การจัดการ AMR อย่าง
บูรณาการ 

AMR: ร้อยละ 70 ของ
โรงพยาบาลทีม่ีระบบ
การจัดการ AMR อย่าง
บูรณาการ 

ปี 2562 :  
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

   RDU ขั้นที่ 2 80% 
    

ปี 2563 : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

   RDU ขั้นที่ 2 80% 
RDU ขั้นที่ 3 20% 

    
ปี 2564 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
   RDU ขั้นที่ 3 80% 
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2. การประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล 
รายการข้อมูล 1 A = จํานวน รพ.สต. มีการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) ตามเกณฑ์ท่ีกําหนด     
รายการข้อมูล 2 B = จํานวน รพ. สต. ทั้งหมด  
สูตรค านวณตัวชี้วัด (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 4 
เกณฑ์การประเมิน : 
เกณฑ์การประเมิน : 
ปี 2561 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
   ประเมินผลการดาํเนินงานของ รพ.สต. และสรุปร้อยละ

ของ   รพ.สต. ที่ดําเนินการตามเกณฑ์   ท่ีกําหนดทั้ง 4 
ข้อ และผ่าน ตัวช้ีวัด RDU 2 ตัวช้ีวัดที่เกี่ยวกับการใช้ยา
ปฏิชีวนะครบ 100 % 

ปี 2562 :  
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

   ประเมินผลการดาํเนินงานของ รพ.สต. และสรุปร้อยละ
ของ   รพ.สต. ที่ดําเนินการตามเกณฑ์   ท่ีกําหนดทั้ง 4 
ข้อ และผ่าน ตัวช้ีวัด RDU 2 ตัวช้ีวัดที่เกี่ยวกับการใช้ยา
ปฏิชีวนะครบ 100 % 

ป ี2563 : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

   ประเมินผลการดาํเนินงานของรพ.สต. และสรุปร้อยละ
ของ รพ.สต. ที่ดําเนินการตามเกณฑ์   ท่ีกําหนดทั้ง 4ข้อ 
และผา่น ตัวช้ีวัด RDU 2 ตัวช้ีวัดที่เกี่ยวกับการใช้ยา
ปฏิชีวนะครบ 100 % 

ปี 2564 : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

   ประเมินผลการดาํเนินงานของรพ.สต. และสรุปร้อยละ
ของ   รพ.สต. ที่ดําเนินการตามเกณฑ์   ท่ีกําหนดทั้ง 3 
ข้อ และผ่าน ตัวช้ีวัด RDU 2 ตัวช้ีวัดที่เกี่ยวกับการใช้ยา
ปฏิชีวนะครบ 100 %  
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3. การประเมินต าบลที่ได้รับการส่งเสริมการใช้ยาปลอดภัยในชุมชน 
รายการข้อมูล 1 A = จํานวนตําบลที่มีการดําเนินกิจกรรมการส่งเสริมการใช้ยาปลอดภัยในชุมชน 
รายการข้อมูล 2 B = จํานวนตําบลทั้งหมด  
สูตรค านวณตัวชี้วัด (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 4 
เกณฑ์การประเมิน : 
ปี 2561 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
มีการดําเนินกิจกรรมตาม
แผนที่วางไว ้

มีการดําเนินกิจกรรม
ตามแผนที่วางไว้ 

มีการดําเนินกิจกรรมตามแผน
ที่วางไว้ 

ตําบลมีการดําเนินกิจกรรม
การส่งเสริมการใช้ยาปลอดภัย
ในชุมชนร้อยละ 100 ของ
จํานวนตําบลทั้งหมด 

ปี 2562 :  
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

มีการดําเนินกิจกรรม
ตามแผนที่วางไว้ 

มีการดําเนินกิจกรรม
ตามแผนที่วางไว้ 

มีการดําเนินกิจกรรมตาม
แผนที่วางไว ้

ตําบลมีการดําเนินกิจกรรม
การส่งเสริมการใช้ยาปลอดภัย
ในชุมชนร้อยละ 100 ของ
จํานวนตําบลทั้งหมด 

ปี 2563 : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

มีการดําเนินกิจกรรม
ตามแผนที่วางไว้ 

มีการดําเนินกิจกรรม
ตามแผนที่วางไว้ 

มีการดําเนินกิจกรรมตาม
แผนที่วางไว ้

ตําบลมีการดําเนินกิจกรรม
การส่งเสริมการใช้ยา
ปลอดภัยในชุมชนร้อยละ 
100 ของจํานวนตําบล
ทั้งหมด 

ปี 2564 : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

มีการดําเนินกิจกรรม
ตามแผนที่วางไว้ 

มีการดําเนินกิจกรรม
ตามแผนที่วางไว้ 

มีการดําเนินกิจกรรมตาม
แผนที่วางไว ้

ตําบลมีการดําเนินกิจกรรม
การส่งเสริมการใช้ยาปลอดภัย
ในชุมชนร้อยละ 100 ของ
จํานวนตําบลทั้งหมด 
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 4. การประเมินครัวเรือนมีการใช้ยาปลอดภัย 
รายการข้อมูล 1 A = จํานวนครวัเรือนที่ได้รับการตรวจแล้วไม่พบสารปนเปื้อน สเตียรอยด์ ในยาและไม่

พบยาปฏิชีวนะเหลือใช้เก็บไว้                                                                                                                       
รายการข้อมูล 2 B = จํานวนครวัเรือนเปา้หมายทั้งหมด  
สูตรค านวณตัวชี้วัด (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 4 
เกณฑ์การประเมิน : 
ปี 2561 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
มีนโยบายและแผนการ
ดําเนินงานเพื่อขับเคลื่อน
ตามแนวทาง 

มีการดําเนินกิจกรรมตาม
แผนที่วางไว ้

มีการดําเนินกิจกรรม
ตามแผนที่วางไว้ 

ร้อยละ 90 ของครัวเรือน
เป้าหมายต้องไม่พบสาร
ปนเปื้อน สเตยีรอยด์ในยา
และไม่พบยาปฏิชีวนะเหลือ
ใช้เก็บไว ้                                                          

ปี 2562 :  
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

มีนโยบายและแผนการ
ดําเนินงานเพื่อขับเคลื่อน
ตามแนวทาง 

มีการดําเนินกิจกรรมตาม
แผนที่วางไว ้

มีการดําเนินกิจกรรม
ตามแผนที่วางไว้ 

ร้อยละ 95 ของครัวเรือน
เป้าหมายต้องไม่พบสาร
ปนเปื้อน 
สเตียรอยด์ในยาและไม่พบ
ยาปฏิชีวนะ 
เหลือใช้เก็บไว ้                                                          

ปี 2563 : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

มีนโยบายและแผนการ
ดําเนินงานเพื่อขับเคลื่อน
ตามแนวทาง 

มีการดําเนินกิจกรรมตาม
แผนที่วางไว ้

มีการดําเนินกิจกรรม
ตามแผนที่วางไว้ 

ร้อยละ 100 ของครัวเรือน
เป้าหมายต้องไม่พบสาร
ปนเปื้อนสเตียรอยด์ในยา
และไม่พบยาปฏิชีวนะ
เหลือ 
ใช้เก็บไว ้                                                           

ปี 2564 : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

มีนโยบายและแผนการ
ดําเนินงานเพื่อขับเคลื่อน
ตามแนวทาง 

มีการดําเนินกิจกรรมตาม
แผนที่วางไว ้

มีการดําเนินกิจกรรม
ตามแผนท่ีวางไว ้

ร้อยละ 100 ของครัวเรือน
เป้าหมายต้องไม่พบสาร
ปนเปื้อน   สเตียรอยด์ใน
ยาและไม่พบยาปฏิชีวนะ
เหลือใช้เก็บไว ้                                                          
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เกณฑ์การให้คะแนน   Ranking ปี 2561 
Ranking 5 คะแนน 4 คะแนน 3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 

โรงพยาบาล - มีการรายงานผล
การดําเนินการ 
ครบ 20 ตัวชี้วัด
และผ่านตัวชีว้ัด         
ที่กําหนด           
12 ตัวชี้วัด      
100 % 
- รพ. ระดับ A-M1 
ของโรงพยาบาลที่
มีระบบการจัดการ 
AMR อย่างบูรณา
การ ครบ 5 ข้อ 

มีการรายงานผล
การดําเนินการ 
ครบ 20 ตัวชี้วัด
และผ่านตัวชีว้ัด         
ที่กําหนด           
10 ตัวชี้วัด      
100 % 
- รพ. ระดับ A-M1 
ของโรงพยาบาลที่มี
ระบบการจัดการ 
AMR อย่างบูรณา
การ 4 ขอ้ 

มีการรายงานผลการ
ดําเนินการ ครบ 20 
ตัวชี้วัดและผา่นตัวชี้วัด         
ที่กําหนด 8 ตัวชี้วัด      
100 % 
- รพ. ระดับ A-M1 ของ
โรงพยาบาลที่มีระบบ
การจัดการ AMR อยา่ง
บูรณาการ 3 ข้อ 

มีการรายงานผลการ
ดําเนินการ ครบ 20 
ตัวชี้วัดและผา่นตัวชี้วัด         
ที่กําหนด 6 ตัวชี้วัด      
100 % 
- รพ. ระดับ A-M1 ของ
โรงพยาบาลที่มีระบบ
การจัดการ AMR อยา่ง
บูรณาการ 2 ขอ้ 

มีการรายงานผลการ
ดําเนินการ ครบ 20 
ตัวชี้วัดและผา่นตัวชี้วัด         
ที่กําหนด 4 ตัวชี้วัด      
100 % 
- รพ. ระดับ A-M1 ของ
โรงพยาบาลที่มีระบบ
การจัดการ AMR อยา่ง
บูรณาการ 1 ขอ้ 

Ranking 5 คะแนน 4 คะแนน 3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 
อําเภอ 1.รพ.สต.ทุกแห่งมี

การดําเนินการตาม
เกณฑ์ท่ีกําหนดทั้ง 
4 ข้อ   
2.รพสต.ทุกแห่ง  
ผ่านตัวชี้วัด RDU 2 
ตัวชี้วัดที่เกี่ยวกับ
การใช้ยาปฏิชีวนะ
ครบ 100% 
 3.ประเมินการใช้
ยาปลอดภัยใน
ครัวเรือน 
**รพ.สต.ต้อง
ดําเนินการตาม
เกณฑ์ครบตาม
เกณฑ์ท่ีกําหนด คิด
เป็นร้อยละ 90 -
100 ของรพ.สต.
ทั้งหมดในอําเภอ                                                      

1.รพ.สต.ทุกแห่งมี
การดําเนินการตาม
เกณฑ์ท่ีกําหนดทั้ง 
4 ข้อ   
2.รพสต.ทุกแห่ง  
ผ่านตัวชี้วัด RDU 2 
ตัวชี้วัดที่เกี่ยวกับ
การใช้ยาปฏิชีวนะ
ครบ 100% 
 3.ประเมินการใช้
ยาปลอดภัยใน
ครัวเรือน 
**รพ.สต.ต้อง
ดําเนินการตาม
เกณฑ์ครบตาม
เกณฑ์ท่ีกําหนด คิด
เป็นร้อยละ 70 - 
89 ของรพ.สต.
ทั้งหมดในอําเภอ                                                      

1.รพ.สต.ทุกแห่งมีการ
ดําเนินการตามเกณฑ์ที่
กําหนดทั้ง 4 ขอ้   
2.รพสต.ทุกแห่ง  ผ่าน
ตัวชี้วัด RDU 2 ตัวชี้วัดที่
เกี่ยวกับการใช้ยา
ปฏิชีวนะครบ 100% 
 3.ประเมินการใช้ยา
ปลอดภัยในครัวเรือน 
**รพ.สต.ต้อง
ดําเนินการตามเกณฑ์
ครบตามเกณฑ์ที่
กําหนด คิดเป็นร้อยละ 
60 - 69 ของรพ.สต.
ทั้งหมดในอําเภอ                                                      

1.รพ.สต.ทุกแห่งมีการ
ดําเนินการตามเกณฑ์ที่
กําหนดทั้ง 4 ขอ้   
2.รพสต.ทุกแห่ง  ผ่าน
ตัวชี้วัด RDU 2 ตัวชี้วัดที่
เกี่ยวกับการใช้ยา
ปฏิชีวนะครบ 100% 
 3.ประเมินการใช้ยา
ปลอดภัยในครัวเรือน 
**รพ.สต.ต้อง
ดําเนินการตามเกณฑ์
ครบตามเกณฑ์ที่
กําหนด คิดเป็นร้อยละ 
50 - 59 ของรพ.สต.
ทั้งหมดในอําเภอ                                                      

1.รพ.สต.ทุกแห่งมีการ
ดําเนินการตามเกณฑ์ที่
กําหนดทั้ง 4 ขอ้   
2.รพสต.ทุกแห่ง  ผ่าน
ตัวชี้วัด RDU 2 ตัวชี้วัดที่
เกี่ยวกับการใช้ยา
ปฏิชีวนะครบ 100% 
 3.ประเมินการใช้ยา
ปลอดภัยในครัวเรือน 
**รพ.สต.ต้อง
ดําเนินการตามเกณฑ์
ครบตามเกณฑ์ที่
กําหนด คิดเป็นร้อยละ 
< ร้อยละ 50 ของรพ.
สต.ทั้งหมดในอําเภอ                                                      

 
วิธีการประเมินผล :  การรายงาน และการวิเคราะห์เปรียบเทียบผล 
เอกสารสนับสนุน :  รายการตัวชี้วัดเพ่ือประเมินระดับการพัฒนาสู่การเป็นหน่วยบริการส่งเสริมการใช้ยา    

อย่างสมเหตุผล  
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ 
/ 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 
/ผู้รับผดิชอบรายงาน
ผลการด าเนินงาน 

 1. นางดวงเดือน จันทสุริยวิช    เภสัชกรชํานาญการ 
   โทรศัพท์ที่ทํางาน : 045-262699 โทรศัพท์มือถือ : 081-8791257 
   โทรสาร : 045-262699   E-mail : aor1257@gmail.com 
 2.นางสาววิชชุดา สืบสาย    เภสัชกรชํานาญการ 
   โทรศัพท์ที่ทํางาน : 045-262699 โทรศัพท์มือถือ : 098-0463889 
   โทรสาร : 045-262699   E-mail : tarjed@gmail.com 
 

mailto:aor1257@gmail.com
mailto:tarjed@gmail.com
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3. นายวิรัตน์  พวงจันทร์                เภสัชกรปฏิบัติการ 
   โทรศัพท์ที่ทํางาน : 045-262699 โทรศัพท์มือถือ : 086-2564539 
   โทรสาร : 045-262699   E-mail : wirat7152@gmail.com 

หน่วยงานประมวลผล
และจัดท าข้อมูล 

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค ฯ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
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เป้าประสงค์ที่ G8 ภาคีเครือข่ายสุขภาพมีความเข้มแข็ง 
ตัวช้ีวัด  I 52 ร้อยละของภาคีเครือข่ายมีการด าเนินงานเสริมสร้างความรอบรู้ 

ด้านสุขภาพและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย  

ค านิยาม       ภาคีเครือข่าย หมายถึง  หน่วยงานราชการ  ภาคประชาชน  องค์กรเอกชนใน
พ้ืนที่ต าบลจัดการสุขภาพ  ที่มีบทบาทในการส่งเสริมและสนับสนุนการเสริมสร้าง
ความรอบรู้ด้านสุขภาพและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพประชาชน 
      การด าเนินงาน หมายถึง มีการจัดกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการเสริมสร้าง
ความรอบรู้ด้านสุขภาพและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ให้แก่ประชาชนตามเกณฑ์ที่กรม
สนับสนุนบริการสุขภาพก าหนด เช่น การประเมินสภาวะพฤติกรรมสุขภาพตนเอง  
การถ่ายทอดความรู้ผ่านสื่อต่างๆ การรณรงค์ด้านสุขภาพ การเสวนา กลุ่มเรื่องการ
ดูแลสุขภาพ การเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพโดยชุมชนการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้าน
สุขภาพ การจัดสถานที่ออกก าลังกาย เป็นต้น 
      ต าบลจัดการสุขภาพ  หมายถึง  ต าบลที่มีกระบวนการสร้างสุขภาพเพ่ือการ
พัฒนาบทบาทภาคประชาชนท้องถิ่นและทุกภาคส่วนมีการบูรณาการร่วมกันช่วยกัน
ค้นหาหรือก าหนดปัญหาสุขภาพก าหนดอนาคตด าเนินกิจกรรมการพัฒนาด้านสุขภาพ
และมาตรการทางสังคมรวมทั้งนวัตกรรมต่างๆได้ด้วยตนเองด้วยความตั้งใจเต็มใจ 
มีจิตส านึกสาธารณะและผ่านการประเมินจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
อุบลราชธานี 

เกณฑ์เป้าหมาย :  
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ร้อยละ75 ร้อยละ80 ร้อยละ85 ร้อยละ90 
 

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือให้ภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพได้ด าเนินงานพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพและ
พฤติกรรมสุขภาพ 
2. เพ่ือให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่ต าบลจัดการสุขภาพ 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล - นิเทศติดตาม 

- ประเมินผลการด าเนินงาน 
- สรุปรายงาน 

แหล่งข้อมูล 1. รายงานการประเมินผลการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย  กองสุขศึกษา 
2. คู่มือการด าเนินงานต าบลจัดการสุขภาพ 

รายการข้อมูล 1 จ านวนภาคีเครือข่ายที่มีการด าเนินงานตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
รายการข้อมูล 2 จ านวนภาคีเครือข่ายที่เป็นเป้าหมายรายปีทั้งหมด 
สูตรค านวณตัวชี้วัด                    รายการข้อมูล 1  X 100 

                  รายการข้อมูล 2 
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ระยะเวลาประเมินผล ปีละ 1  ครั้ง  (ก.ค. – ก.ย. 2561) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
1. มีคณะท างานที่มาจากภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ  อย่างน้อย 5 เครือข่ายเช่น เจ้าหน้าที่สาธารณสุข  องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  อสม.  พระ  โรงเรียน  ชมรมต่างๆ  องค์กรอิสระในพ้ืนที่  เป็นต้น 
2. ภาคีเครือข่ายมีการประชุมวิเคราะห์  เพื่อค้นหาปัญหาสุขภาพในพ้ืนที่ 

ภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพร่วมจัดท าแผนการด าเนินงานต าบลจัดการสุขภาพเพ่ือแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในพ้ืนที่ 
3. ภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพร่วมจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพเช่น 

รณรงค์โรคตามฤดูกาล  จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ส าหรับประชาชน  จัดกิจกรรมและเปลี่ยนเรียนรู้ 
ในพ้ืนที่  จัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  เป็นต้น 

4. ภาคีเครือข่ายร่วมตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงาน  ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการด าเนินงาน 
ในปีต่อไป 

 
เกณฑ์การประเมิน : 
ปี 2561 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- - - ร้อยละ 75 

ปี 2562 : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

- - - ร้อยละ 80 
ปี 2563 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- - - ร้อยละ 85 

ปี 2564 : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

- - - ร้อยละ 90  
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
1. มีคณะท างานที่มาจากภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ  อย่างน้อย 5 เครือข่ายเช่น เจ้าหน้าที่สาธารณสุข  องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  อสม.  พระ  โรงเรียน  ชมรมต่างๆ  องค์กรอิสระในพ้ืนที่  เป็นต้น 
2. ภาคีเครือข่ายมีการประชุมวิเคราะห์  เพื่อค้นหาปัญหาสุขภาพในพ้ืนที่ 

3. ภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพร่วมจัดท าแผนการด าเนินงานต าบลจัดการสุขภาพเพ่ือแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในพ้ืนที่ 
4. ภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพร่วมจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

เช่น รณรงค์โรคตามฤดูกาล  จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ส าหรับประชาชน  จัดกิจกรรมและเปลี่ยนเรียนรู้ 
ในพ้ืนที่  จัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  เป็นต้น 

5. ภาคีเครือข่ายร่วมตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงาน  ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการด าเนินงาน 
ในปีต่อไป 
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เป้าประสงค์ G8 ภาคีเครือข่ายสุขภาพมีความเข้มแข็ง 

ตัวช้ีวัด I 53 
(PA1  KPI กระทรวง  
R31) 

ร้อยละของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) ที่มีคุณภาพ 
 1) มีการด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.)        
    ทุกอ าเภอ 
 2) มีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) ที่มีคุณภาพร้อยละ 50 

ค านิยาม              คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) หมายถึง  
การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับพ้ืนที่ที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชน เกิดการ 
บูรณาการเป้าหมาย ทิศทางและยุทธศาสตร์ร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาชนอย่างเป็นองค์รวม เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยมีพ้ืนที่เป็น
ฐานและประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีความเป็นเจ้าของและภาวะการน าร่วมกัน โดย 
บูรณาการและประสานความร่วมมือในการน าไปสู่การสร้างเสริมให้บุคคล ครอบครัว  
และชุมชน มีสุขภาวะทางกาย จิต และสังคมเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีและเกิดความยั่งยืนสืบไป 
             คุณภาพ หมายถึง มีผลการด าเนินการ ดังนี้ 
              1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.)  
ตาม(ร่าง)ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อ าเภอ พ.ศ. ....   
              2. คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) มีการประชุม         
จัดท าแผนการด าเนินการและคัดเลือกประเด็นที่ส าคัญตามบริบทในพื้นที่ที่เกี่ยวกับ       
การพัฒนาคุณภาพชีวิตมาด าเนินการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหา อย่างน้อย 2 ประเด็น          

วิธีการประเมินผล :  
 
 
 
 
 
 

การเยี่ยมเสริมพลังการด าเนินงานต าบลจัดการสุขภาพ 
 
 
 
 

เอกสารสนับสนุน :  แนวทางการด าเนินงานหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
แนวทางการด าเนินงานต าบลจัดการสุขภาพ 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/       
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

นางเพ็ญพิไล  ซื่อสัตย์            นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
โทรศัพท์ที่ท างาน : 045-261864     โทรศัพท์มือถือ : 083-1271459 
โทรสาร : 045-261864                  E-mail : suesat7177@gmail.com 

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล 

กลุ่มงานสนับสนุนบริการสุขภาพ  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ผู้รายงานผลการด าเนินงาน นางเพ็ญพิไล  ซื่อสัตย์            นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

มีค าสั่งแต่งตั้ง
คณะท างาน 

ภาคีเครือข่ายให้ข้อมูล 
วิเคราะห์ปัญหา
สาธารณสขุ 

ภาคีเครือข่ายร่วมจัดท า
แผนสุขภาพต าบล 

 

ภาคีเครือข่ายร่วมจัด
กิจกรรมสร้างสุขภาพ 

ภาคีเครือข่าย 
ร่วมตรวจสอบและ
ประเมนิผลการ
ด าเนนิงาน 

ขั้นที ่ 1 

ขั้นที ่ 2 
ขั้นที ่ 3 ขั้นที ่ 4 

ขั้นที่ 5 
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ที่เชื่อมโยงระบบบริการปฐมภูมิกับชุมชนและท้องถิ่น ตามองค์ประกอบ UCCARE       
และมีผลลัพธ์การพัฒนาระบบสุขภาพระดับอ าเภอที่สามารถยกระดับขึ้นหนึ่งระดับทุกข้อ 
หรือตั้งแต่ระดับสามขึ้นไปทุกข้อ ตามแนวทางการพัฒนา DHS – PCA 

    อ าเภอ หมายถึง เป็นหน่วยราชการบริหารรองจากจังหวัด มีนายอ าเภอเป็นหัวหน้า
ปกครอง และเป็นผู้น าในการท างานร่วมกับท้องถิ่นและภาคส่วนต่างๆในการดูแล
ประชาชนและส่งเสริมให้ประชาชนดูแลตนเอง ครอบครัวและชุมชนร่วมกัน โดยใช้ปัญหา
ความทุกข์ยากของประชาชนในพื้นที่ระดับหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ เป็นเป้าหมายร่วมภายใต้
บริบทของแต่ละพ้ืนที่จ านวน 25 แห่ง 

เกณฑ์เป้าหมาย :  
ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 
 

วัตถุประสงค์  เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นท่ีให้ดีขึ้น โดยหลักการ”พื้นที่เป็นฐาน 
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง” 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย อ าเภอที่มีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล การรายงาน  
แหล่งข้อมูล ส านักงานเขตสุขภาพ / ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด /ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ/

โรงพยาบาล 
รายการข้อมูล 1 A = จ านวนอ าเภอท่ีมีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (District 

Health Board : พชอ.) ผ่านเกณฑ์คุณภาพ 
รายการข้อมูล 2 B = จ านวนอ าเภอ 25 แห่ง 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) × 100 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 2 และ 4 
เกณฑ์การประเมิน  
ปี 2561: 

 
 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
การแต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อ าเภอ (พชอ.) 

มีการประชุม จัดท าแผนการ
ด าเนินการ     และคัดเลือก
ประเด็นที่ส าคัญตามบริบท
ในพ้ืนที่     ที่เกี่ยวกับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตมา
ด าเนินการพัฒนา หรือแก้ไข
ปัญหา อย่างน้อย 2 
ประเด็น 

มีการด าเนินการ  
การบริหารจัดการ  
สร้างกลไก และพัฒนา
คุณภาพชีวิตโดยการ 
บูรณาการ และมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน 

มีการสรุปผลการด าเนินการ
ทั้งกระบวนการ และ
ผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนโดย
กระบวนการชื่นชม       
และเสริมพลัง ร้อยละ 50 



 200  

 

                                แผนยุทธศาสตร์การพัฒนางานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2561 
 

ปี 2562: 

ปี 2563: 

ปี 2564: 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
   ร้อยละ 60 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
   ร้อยละ 70 

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

เกณฑ์การให้คะแนน Ranking ปี 2561 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

- มีการประเมิน
ตนเองตาม 
UCCARE 
- มีการส ารวจ 
และส่งข้อมูล 
FCT 4 
กลุ่มเป้าหมาย 
ครบถ้วน  
ตรงเวลา 

- มีการค้นหา
ประเด็นปัญหา
ตามบริบทของ
พ้ืนที่โดยการมี
ส่วนร่วมของภาคี
เครือข่ายทุกภาค
ส่วน (อย่างน้อย 
2 ประเด็น) 
- มีแผนการแก้ไข
ปัญหาที่พบ  
อย่างเป็นระบบ 

- มีการด าเนินงาน
แก้ไขปัญหาที่
สอดคล้องกับ
ประเด็นปัญหา 

- มีผลลัพธ์การ
ด าเนินงานที่
สอดคล้องกับ
ประเด็นปัญหา 
อย่างเป็นรูปธรรม 

- มีผลงาน/ 
นวัตกรรมโดดเด่น 
ที่สอดคล้องกับ
ประเด็นปัญหา
ระดับจังหวัดขึ้นไป 
อย่างน้อย 1 เรื่อง 

 
วิธีการประเมินผล :  1. มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (District Health 

Board :  พชอ.)  
2. มีแผนและด าเนินการตามแผน โดยมีระบบบริหารจัดการแก้ปัญหาคุณภาพชีวิต
ระดับอ าเภอ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน อย่างน้อยอ าเภอละ 2 เรื่อง 
3. มีการประเมินประเด็นปัญหาคุณภาพชีวิต ตามองค์ประกอบ UCCARE และมี
ผลลัพธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพระดับอ าเภอที่สามารถยกระดับ 
ขึ้นหนึ่งระดับทุกข้อหรือตั้งแต่ระดับสามข้ึนไปทุกข้อ ตามแนวทางการพัฒนา  
DHS – PCA โดยผู้เยี่ยมระดับจังหวัด/ระดับเขต (External Audit) 

เอกสารสนับสนุน :  1. (ร่าง)ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อ าเภอ พ.ศ. ....   
2. คู่มือแนวทางการด าเนินการคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ  
3. หนังสือการขับเคลื่อนระบบสุขภาพระดับอ าเภอ (รสอ.) ฉบับประเทศไทย 
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รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน Baseline 
data 

หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 2559 2560 

25  อ าเภอ เริ่มด าเนินการเก็บข้อมูลในปีงบประมาณ 2561 
 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/      
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

1.นางสุภาภรณ์   อุตมัง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
โทรศัพท์ที่ท างาน : 0 -4526-2692 ต่อ 2100,2323 โทรศัพท์มือถือ : 089-8449962      
E-mail : tunsupa48@hotmail.com 
2.นางสาวโสมนัสสา   โสค าภา นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
โทรศัพท์ที่ท างาน : 0 -4526-2692 ต่อ 2100,2323 โทรศัพท์มือถือ : 086-8699825      
E-mail : sommanatsa@hotmail.com 

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ผู้รายงานผลการด าเนินงาน 1.นางสุภาภรณ์   อุตมัง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
โทรศัพท์ที่ท างาน : 0 -4526-2692 ต่อ 2100,2323 โทรศัพท์มือถือ : 089-8449962      
E-mail : tunsupa48@hotmail.com 
2.นางสาวโสมนัสสา โสค าภา นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
โทรศัพท์ที่ท างาน : 0 -4526-2692 ต่อ 2100,2323 โทรศัพท์มือถือ : 086-8699825      
E-mail : sommanatsa@hotmail.com 

 
 
 

เป้าประสงค์ที่ G8 ภาคีเครือข่ายสุขภาพมีความเข้มแข็ง 
ตัวช้ีวัด  I 54 (R32) ร้อยละของสมัชชาสุขภาพจังหวัด/อ าเภอ มีการด าเนินการตามเกณฑ์ 

ค านิยาม          สมัชชาสุขภาพ หมายถึง กระบวนการที่ให้ประชาชนและหน่วยงานรัฐที่
เกี่ยวข้องได้ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ ความรู้และเรียนรู้อย่างสมานฉันท์   เพ่ือน าไปสู่การ
เสนอแนะนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพ หรือความมีสุขภาพของประชาชน โดยจัดให้
มีการประชุมอย่างเป็นระบบและอย่างมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นนวัตกรรมทางสังคม ที่เปิด
พ้ืนที่สาธารณะรูปแบบใหม่ให้กับทุกฝ่ายในสังคม ได้แก่ ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น 
องค์กรประชาสังคม องค์กรเอกชน นักวิชาการและวิชาชีพ ร่วมทั้งฝ่ายการเมืองและ
ราชการ ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น   ได้เข้ามาร่วมกันท างานเชิงนโยบาย
ที่เรียกว่า การพัฒนานโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ตามวิถีทาง
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ที่มีความส าคัญควบคู่ไปกับประชาธิปไตยแบบตัวแทน 
         เกณฑ์มาตรฐาน หมายถึง เกณฑ์การประเมินกระบวนการพัฒนาที่ก าหนดขึ้น
เพ่ือใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานสมัชชาสุขภาพจังหวัด/อ าเภอ เพ่ือเป้าหมาย
ประชาชนสุขภาพดี ประกอบด้วย 5 กระบวนการ ดังนี้ 

1) การสร้างกลไกการจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพ 
  1.1 การพัฒนากลไกหมู่บ้าน/ชุมชน (หมู่บ้านจัดการสุขภาพ/ปรับเปลี่ยน) 

mailto:tunsupa48@hotmail.com
mailto:sommanatsa@hotmail.com
mailto:tunsupa48@hotmail.com
mailto:sommanatsa@hotmail.com
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  1.2 การพัฒนากลไกต าบล (ต าบลจัดการสุขภาพ/ธรรมนูญสุขภาพ) 
  1.2 การพัฒนากลไกอ าเภอ (กรรมการคุณภาพชีวิตอ าเภอ(พชอ.) 

          2) การจัดท าแผนการขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพจังหวัด/อ าเภอ 
    2.1 มีประเด็นการขับเคลื่อน 3 ระดับ ประเด็นจังหวัด (พัฒนาการเด็ก

ปฐมวัย) ประเด็นสมัชชาสุขภาพจังหวัด (การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน) และ
ประเด็นตามบริบทของอ าเภออย่างน้อย 1 ประเด็น 

    2.2 มีการบูรณาการการด าเนินงานทุกระดับ ตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน
(หมู่บ้านจัดการสุขภาพ/หมู่บ้านปรับเปลี่ยน) ระดับต าบล (ต าบลจัดการสุขภาพ/
ธรรมนูญสุขภาพต าบล) ระดับอ าเภอ( คณะกรรมการคุณภาพชีวิตอ าเภอ(พชอ.) 

3) การขับเคลื่อนและประเมินผล 
    3.1 มีการรายงานผลการขับเคลื่อนทุกไตรมาส 
    3.2 มีการประเมินผลการขับเคลื่อน 
4) มีผลลัพธ์ตามเกณฑ์เป้าหมาย 
   4.1 ผลลัพธ์มีประเด็นขับเคลื่อน(ขาขึ้น) 
   4.2 ผลลัพธ์การขับเคลื่อนประเด็น (ขาเคลื่อน)  
5) การสรุปบทเรียนและนวัตกรรม 
   5.1 มีการถอดบทเรียน 
   5.2 มีการสรุปบทเรียนและนวัตกรรม 

เกณฑ์เป้าหมาย 
ผ่านเกณฑ์การ

ประเมินได้
คะแนน 50 

คะแนนขึ้นไป 

ปีงบประมาณ 
2561 

ปีงบประมาณ 
2562 

ปีงบประมาณ 
2563 

ปีงบประมาณ 
2564 

ปีงบประมาณ 
2565 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 
 

วัตถุประสงค์ ขับเคลื่อนการด าเนินงานสมัชชาสุขภาพเฉพาะพ้ืนที่ (จังหวัด/อ าเภอ) 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย อ าเภอในจังหวัดอุบลราชธานี 25 อ าเภอ 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล เก็บข้อมูลผลการประเมินผลการด าเนินงานรายอ าเภอ 
แหล่งข้อมูล ส่วนกลาง : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน)  

กรมอนามัย  
เขต : ส านักงานเขตสุขภาพ  ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต    
จังหวัด : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด งานสุขภาพภาคประชาชน 
 

รายการข้อมูล 1 A = จ านวนอ าเภอเป้าหมายที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
รายการข้อมูล 2 B = จ านวนอ าเภอเป้าหมาย ปี 2561 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  ร้อยละของอ าเภอมีการด าเนินสมัชชาสุขภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

    = (A / B ) X 100 
ระยะเวลาประเมินผล ปีละ 2 ครั้ง ติดตามทุก 3 เดือน 
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เกณฑ์การประเมิน : 
ปี 2561 : 

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

ประเมินได้คะแนน50 
คะแนนขึ้นไป 

ร้อยละ 30 ร้อยละ 40 ร้อยละ 50 ร้อยละ 60 

 

วิธีการประเมินผล :  การประเมินผล มี สองรอบ 
1.รอบที่ 1 ให้จังหวัด/อ าเภอ ด าเนินการประเมินตนเอง (self-Assessment) โดยใช้
เกณฑ์การประเมินสมัชชาสุขภาพ ให้ประเมิน ในกระบวนการที่ 1-2 เป็นอย่างน้อย 
(รอบ Ranking ที1่) 
2.จังหวัดออกประเมิน ในกระบวนการที่ 3-5  
(รอบ Ranking ที ่2) 

แบบประเมินกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัด/อ าเภอ  
 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 5 กระบวนการ ปีงบประมาณ 2561 

เกณฑ์การประเมิน คะแนน หลักฐาน/ที่มา 

1) การสร้างกลไกการจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพ 1  

   1.1 การพัฒนากลไกหมู่บ้าน/ชุมชน  
        (หมู่บ้านจัดการสุขภาพ/ปรับเปลี่ยน) 

0.2 รายงานการประชุม/ค าสั่งแต่งตั้ง 

 

   1.2 การพัฒนากลไกต าบล  
       (ต าบลจัดการสุขภาพ/ธรรมนูญสุขภาพ) 

0.3 รายงานการประชุม/ค าสั่งแต่งตั้ง 

 

   1.3 การพัฒนากลไกอ าเภอ  
        (กรรมการคุณภาพชีวิตอ าเภอ (พชอ.) 

0.5 รายงานการประชุม/ค าสั่งแต่งตั้ง 

 

2) การท าแผนการขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพจังหวัด/อ าเภอ 1  

   2.1 มีประเด็นการขับเคลื่อน 3 ระดับ 0.5 แผนขับเคลื่อน/รายงานการประชุม/
มติที่ประชุม/อ่ืนๆ         ประเด็นจังหวัด (พัฒนาการเด็กปฐมวัย)  0.2 

        ประเด็นสมัชชาสุขภาพจังหวัด 0.1 

        (การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน)  0.1 

        ประเด็นตามบริบทของอ าเภออย่างน้อย 1 ประเด็น 0.1 

   2.2 มีการบูรณาการการด าเนินงานทุกระดับ  0.5 แผนขับเคลื่อน/รายงานการประชุม/
มติที่ประชุม/อ่ืนๆ         ระดับหมู่บ้าน  

        (หมู่บ้านจัดการสุขภาพ/หมู่บ้านปรับเปลี่ยน 
0.1 

        ระดับต าบล  
        (ต าบลจัดการสุขภาพ/ธรรมนูญสุขภาพต าบล 

0.1 

        ระดับอ าเภอ  
         (คณะกรรมการคุณภาพชีวิตอ าเภอ (พชอ.) 

0.3 

 



 204  

 

                                แผนยุทธศาสตร์การพัฒนางานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2561 
 

3) การขับเคลื่อนและประเมินผล 1 รายงานผลการขับเคลื่อน/รายงาน
การประเมินผล/รูปถ่าย/วีดีโอ/
รายงานการประชุม/มติท่ีประชุม/
อ่ืนๆ 

    3.1 มีการรายงานผลการขับเคลื่อนทุกไตรมาส 0.5 

    3.2 มีการประเมินผลการขับเคลื่อน 0.5 

4) มีผลลัพธ์ตามเกณฑ์เป้าหมาย 1 ผลการด าเนินงานเทียบตามตัวช้ีวัด 

    4.1 ผลลัพธ์มีประเด็นขับเคลื่อน(ขาขึ้น) 0.5 

    4.2 ผลลัพธ์การขับเคลื่อนประเด็น (ขาเคลื่อน) 0.5 

5) การสรุปบทเรียนและนวัตกรรม 1 รายงานการสรุปบทเรียน การถอด
บทเรียน และการพัฒนานวัตกรรม     5.1 มีการถอดบทเรียน 0.2 

    5.2 มีการสรุปบทเรียน 0.2 

    5.3 มีนวัตกรรมเด่น 0.6 

รวม 5.0  
 
เอกสารสนับสนุน :  1. แนวทางการด าเนินงานสมัชชาสุขภาพระดับจังหวัด/อ าเภอ 

2. คู่มือแนวทางการขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพเฉพาะพ้ืนที่ 
3. เกณฑ์การประเมินมาตรฐานสมัชชาสุขภาพ 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 
Baseline data 

หน่วย
วัด 

ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 2559 2560 
ร้อยละของสมัชชา
สุขภาพจังหวัด 

ร้อยละ 1 1 1 

ร้อยละของสมัชชา
สุขภาพอ าเภอ 

ร้อยละ 0 4 25 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

1. นายวิชิต  พุ่มจันทร์ 
   หัวหน้ากลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพภาคประชาชน                                       
   มือถือ 086-4686514 
3. นายศรีไพร  ปัญญาวิชัย เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
   มือถือ 081-7497790 
   กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพภาคประชาชน 
   โทร 0 4526 2962-8 ต่อ 1501,1502 
 

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 
 

กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพภาคประชาชน 
โทร 0 4526 2962-8 ต่อ 1501,1502 

ผู้รับผิดชอบการรายงาน
ผลการด าเนินงาน 
 

กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพภาคประชาชน 
โทร 0 4526 2962-8 ต่อ 1501,1502 
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ตัวช้ีวัดที่  I 55   (R33) ร้อยละของเทศบาลได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม 
EHA 

ค านิยาม         ระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม EHA หมายถึง การด าเนินการพัฒนา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้รับการรับรองระดับพ้ืนฐานจากคณะกรรมการระดับจังหวัด 
หรือ ระดับเกียรติบัตร จากคณะกรรมการระดับกรม ให้ได้รับการรับรองอย่างน้อย 
1 ระบบ ตามระบบหลัก 4 ระบบ( EHA1000 สุขาภิบาลอาหาร EHA2000 คุณภาพ
น้ าบริโภค EHA3000การจัดการสิ่งปฏิกูล EHA4000 
การจัดการมูลฝอย)   

เกณฑ์เป้าหมาย A1 ผ่าน 4 ระบบหลัก ร้อยละ 75 
A2 ผ่าน ระบบ EHA 3000-4000  ร้อยละ 25 
A3 ผ่าน ระบบ EHA 1000-2000  ร้อยละ 25 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย  เทศบาลทั้งหมด และ อบต.ในอ าเภอท่ีไม่มีเทศบาล อ าเภอละ 1 อบต. 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล ทีมจังหวัดออกประเมินรับรอง 
แหล่งข้อมูล  กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
รายการข้อมลที่ 1 A1 : จ านวน เทศบาล/อบต ผ่านเกณฑ์ EHA1000-4000 ระดับพ้ืนฐานขึ้นไป 

A2 : จ านวน เทศบาล/อบต ผ่านเกณฑ์ EHA3000-4000 ระดับพ้ืนฐานขึ้นไป 
A3 : จ านวน เทศบาล/อบต ผ่านเกณฑ์ EHA1000-2000 ระดับพ้ืนฐานขึ้นไป 

รายการข้อมูลที่ 2 B : จ านวน เทศบาล/อบต เป้าหมายทั้งหมด 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  A1/B*100  และ A2/B*100 และ A3/B*100 
ระยะเวลาประเมินผล  ไตรมาส   2 – 4  
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 

 

Baseline 
data 

หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 2559 2560 
A1 ร้อยละ 
A2 ร้อยละ 
A3 ร้อยละ 

 55.93 
25.42 
22.03 

 72.88 
42.37 
33.90 

 83.05 
57.63 
74.58 

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

มีการประชุมเครือข่าย 
มีแผนการประเมินและ
แผนการด าเนินงาน  
ประเมินตนเอง สมคัร
ขอรับการประเมินจาก
จังหวัด 

มีการปรับปรุงส่วนขาด 
ได้รับการประเมินรับรอง
และผา่นตามเกณฑ ์

ปรับปรุงส่วนขาดตาม
ค าแนะน า 
ได้รับการประเมินซ้ า 

มีการสรุปผลการด าเนินงาน 
 

หมายเหตุ อปท.ที่ได้รับการรับรองแล้วยังไม่หมดอายุการรับรอง ถือว่าได้ด าเนินการครบทุกขั้นตอน 
เงื่อนไขความส าเร็จ     อปท.ต้องมีคะแนนการประเมิน LPA มากกว่าร้อยละ  60 
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วิธีการประเมินผล  
      Ranking ปี2561 
    ขั้นตอนละ 1 คะแนน 

ขั้นตอน กิจกรรมการด าเนินงาน 
1  สมัครขอรับการประเมิน วางแผนการด าเนินงาน  
2  ประเมินตนเอง มีการประชุม ร่วมกับท้องถิ่น 
3  มีกระบวนการพัฒนาคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม อบรม 

ให้ความรู้ เฝ้าระวังความเสี่ยง 
4 มีการรายงานผลการด าเนินงานเฝ้าระวังความเสี่ยง 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
5  อปท.เป้าหมายได้รับการรับรองระดับพื้นฐานขึ้นไป  

ตามเกณฑ์ ทั้ง  3 ข้อย่อย 
 

ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด นายปรีชา  ทองมูล     หัวหนา้กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย  
นายสุรทิน  หมื่นอินทร์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  โทร.086-254-9462 

หน่วยงานประมวลผล 
และจัดท าข้อมูล 

 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ผู้รายงานผลการด าเนินงาน  นายสุรทิน  หมื่นอินทร์     นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
 โทร.086-254-9462 
 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
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เป้าประสงค์ที่ G9 การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัด I 56 (R34) ร้อยละของอ าเภอที่มีการบริหารจัดการด้านแผน  (ระดับ 5) 
ค านิยาม   ระดับความส าเร็จการบริหารจัดการด้านแผน หมายถึง เครือข่ายบริการ

สุขภาพอ าเภอ มีการจัดท าแผนปฏิบัติการของเครือข่ายบริการสุขภาพ   
เป็นแบบ Single planคือ ทุกแผนรวมเป็นแผนเดียวกัน เช่น แผนปฎิบัติการ, 
แผนกองทุนสุขภาพต าบล แผนเงินบ ารุง  แผนงบอื่นๆ เป็นต้น  
และมีกระบวนการด าเนินงาน ประกอบด้วย  
1) การแต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผน  
2) การวิเคราะห์ข้อมูลและจัดล าดับความส าคัญของปัญหาในพื้นที่  
3) การน านโยบายสาธารณสุขจากทุกระดับ ประกอบการวางแผนในพื้นที่  
4) แผนปฏิบัติการของหน่วยงานสอดคล้องกับนโยบาย ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ปัญหาของพ้ืนที่  และแผนการเงินการคลังของเครือข่าย 
5) มีการสื่อสารแผนปฏิบัติงานของหน่วยงานให้แก่บุคลากรทุกระดับรับทราบ  
6) มีการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายสู่ระดับบุคคล   
7) มีการติดตามความก้าวหน้า การสรุปการประเมินผล และมีการรายงานตาม 
ห้วงเวลาที่ก าหนด  
8) แผนปฏิบัติการมีการด าเนินงานตามห้วงเวลา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
9) มีการน าผลการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานไปประกอบการ
วางแผนในรอบต่อไป 

เกณฑ์เป้าหมาย เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอ ผ่านเกณฑ์การบริหารจัดการแผนระดับ 5 
ทุกแห่ง ร้อยละ 100 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอ มีการบริหารจัดการแผน ให้มีประสิทธิภาพ 
สอดคล้องนโยบายระดับจังหวัด,เขตสุขภาพ และกระทรวง 
สาธารณสุข และมีความสอดคล้องกับแผนการเงินการคลัง 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอ จ านวน 25 อ าเภอ 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล จากการนิเทศติดตามประเมินผลการท างานของพ้ืนที่และตรวจสอบจาก

แผนปฏิบัติการที่ขอรับการอนุมัติ  
แหล่งข้อมูล แผนปฏิบัติการเครือข่าย 
รายการข้อมูลที่ 1 A = เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอ ที่ผ่านเกณฑ์การบริหารจัดการแผนระดับ5 
รายการข้อมูลที่ 2 B = จ านวนเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอทั้งหมด ( 25 แห่ง) 
สูตรค านวณตัวชี้วัด (A/B) X 100 
ระยะเวลาประเมินผล ประเมินแผนปฏิบัติ 1 ครั้ง และติดตามการด าเนินงานตามแผนทุกไตรมาส 
เกณฑ์การประเมิน ปี 2561 - 2564 

ปีงบประมาณ 2561 2562 2563 2564 
ค่าเป้าหมาย 

 
ระดับ5 

ร้อยละ 100 
ระดับ5 

ร้อยละ 100 
ระดับ5 

ร้อยละ 100 
ระดับ5 

ร้อยละ 100  
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เกณฑ์การให้คะแนน Ranking ปี 2561 
ระดับความส าเร็จ เกณฑ์ 

ระดับ 1 
(1 คะแนน) 

1.มีการแต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผน 
2.มีการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดล าดับความส าคัญของปัญหาสาธารณสุข 
3.มีการน านโยบายจากทุกระดับเพ่ือประกอบการวางแผน 

ระดับ 2 
(2 คะแนน) 

มีแผนปฎิบัติการของหน่วยงานที่สอดคล้องกับนโยบาย ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ปัญหาสาธารณสุขของพ้ืนที่ และแผนการเงินการคลังของเครือข่าย 

ระดับ3 
(3 คะแนน) 

1.มีการสื่อสารแผนปฎิบัติการของหน่วยงานให้แก่บุคลากรทุกระดับรับทราบ 
2.มีการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายสู่ระดับบุคคล 

ระดับ 4 
(4 คะแนน) 

1.มีการติดตามความก้าวหน้า การสรุปการประเมินผล และมีการรายงาน 
ตามห้วงเวลาที่ก าหนด     
2.แผนปฏิบัติการมีการด าเนินงานตามห้วงเวลาไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

ระดับ 5 
(5 คะแนน) 

มีการน าผลการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ไปประกอบการ
วางแผนในรอบปีต่อไป  

วิธีการประเมินผล 1.จากการนิเทศติดตามประเมินผลการท างานของพ้ืนที่และตรวจสอบจาก
แผนปฏิบัติการที่ขอรับการอนุมัติ 
2.ตรวจสอบจากการด าเนินงานตามแผนในห้วงเวลาที่ก าหนด 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

นางสิริพร  วงศ์ตรี  หน.กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีโทร  089-8445-863 
Email :   yutubon01@gmail.com หรือ   yut_ssjubon@hotmail.co.th 

หน่วยงานประมวลผล 
และจัดท าข้อมูล 

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  
สสจ.อุบลราชธาน ี

 

 

เป้าประสงค์ที่ G9 การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัด I 57 (R35) ร้อยละของหน่วยงานมีการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเกณฑ์ 

1.การเบิกจ่ายงบ Non UC สนง.สาธารณสุขอ าเภอ (อ าเภอละ 300,000 บาท) 
2.การเบิกจ่ายงบค่าเสื่อม 

ค านิยาม งบประมาณ(งบด าเนินงาน) หมายถึง เงินงบประมาณ (งบด าเนินงาน)ที่ได้รับ
จัดสรรและได้รับโอนเงินประจ างวดตามผลผลิตงบ Non-UC ปีงบประมาณ 2561 
งบค่าเสื่อม หมายถึง งบประมาณค่าเสื่อมในรอบปีงบประมาณ 2561 
                               ค่าเป้าหมาย 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ร้อยละ100 ร้อยละ100 ร้อยละ100 ร้อยละ100  
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เกณฑ์เป้าหมาย ไตรมาสที่ 1  เบิกจ่ายสะสมได้ร้อยละ 33 
ไตรมาสที่ 2  เบิกจ่ายสะสมได้ร้อยละ 55 
ไตรมาสที่ 3 เบิกจ่ายสะสมได้ร้อยละ  76 
ไตรมาสที่ 4  เบิกจ่ายสะสมได้ร้อยละ 100 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้แผนการใช้จ่ายเงินเป็นเครื่องมือในการติดตามความก้าวหน้าของการ
ปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ รวมทั้งติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ก าหนด 
เป็นตัวชี้วัดการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ทั้งนี้เพ่ือส่งผลให้ตัวชี้วัดร้อยละ
ความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผนของส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด บรรลุด้วยเกณฑ์ท่ีกรมบัญชีกลางก าหนด 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
อุบลราชธานี 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล รายงานสถานการณ์การเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS   
ระบบรายงานงบค่าเสื่อม website สปสช. 

แหล่งข้อมูล จากระบบ GFMIS  , website สปสช. 
รายการข้อมูลที่ 1 A = วงเงินงบประมาณ (งบด าเนินงาน) รายจ่ายที่ส่วนราชการได้เบิกจ่าย 
รายการข้อมูลที่ 2 B = วงเงินงบประมาณ (งบด าเนินงาน) รายจ่ายที่ส่วนราชการได้รับจัดสรร 
สูตรค านวณตัวชี้วัด (A/B) X 100 
รายการข้อมูลที่ 3 A = วงเงินงบค่าเสื่อมปี 2561 ที่ได้ด าเนินการบันทึกลงใน website สปสช. 
รายการข้อมูลที่ 4 B = วงเงินงบค่าเสื่อมปี 2561 ที่ได้รับการจัดสรร 
สูตรค านวณตัวชี้วัด (A/B) X 100 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาสละ 1 ครั้ง  
เกณฑ์การประเมิน ปี 2561 - 2564 

รอบประเมิน ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

การเบิกจ่าย 
งบด าเนินงาน (สะสม) 

ร้อยละ 33 ร้อยละ 55 ร้อยละ 76 ร้อยละ 100 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 
Ranking ปี2561 

 

รอบ
ประเมิน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

ไตรมาสที่ 1 ≥ร้อยละ 21 ≥ร้อยละ 24 ≥ร้อยละ 27 ≥ร้อยละ 30 ≥ร้อยละ 33 

ไตรมาสที2่ ≥ร้อยละ 43 ≥ร้อยละ 46 ≥ร้อยละ 49 ≥ร้อยละ 52 ≥ร้อยละ 55 

ไตรมาสที่ 3 ≥ร้อยละ 65 ≥ร้อยละ 68 ≥ร้อยละ 71 ≥ร้อยละ 73 ≥ร้อยละ 76 

ไตรมาสที่ 4 ≥ร้อยละ 86 ≥ร้อยละ 89 ≥ร้อยละ 92 ≥ร้อยละ 95 ≥ร้อยละ 100 

วิธีการประเมินผล ประเมินจากการเบิกจ่ายในระบบ GFMIS 
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ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

1)นางสิริพร  วงศ์ตรี  หน.กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
โทร. 089-8445-863 
2) นางล าดวน  สีขาว  หน.งานการเงิน  กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
โทร. 081- 955-5620 

หน่วยงานประมวลผล 
และจัดท าข้อมูล 

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป   สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ผู้รายงานผลการด าเนินงาน 1.นางสิริพร  วงศ์ตรี  หน.กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
โทร. 089-8445-863 
2.นางล าดวน  สีขาว  หน.งานการเงิน  กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 
โทร. 081- 955-5620 

 

เป้าประสงค์ที่ G9 การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัด I 58  
(PA5 KPI กระทรวง R36) 

ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน ระดับ 7 

ค านิยาม          หน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน หมายถึง หน่วยบริการ
สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่มีวิกฤติทางการเงิน ตามหลักเกณฑ์
การคิดวิกฤติทางการเงิน ระดับ 7 (Risk Scoring) ดังนี้ 

ประเภทดัชนีชี้วัด น้ าหนัก 
ความรุนแรง 

ของความเสี่ยง 
(Risk Score) 

ค าอธิบาย 

1. กลุ่มแสดงความคล่อง 
ตามสภาพสินทรัพย ์

 กลุ่มแสดงความคล่องสภาพ
สินทรัพย ์

 1.1 CR < 1.5 1 CR = สินทรัพย์หมุนเวียน /
หนี้สินหมุนเวียน 

 1.2 QR < 1.0 1 QR = เงินสด รายการเทียบเท่า
เงินสดและลูกหนี้ /หนีส้ิน
หมุนเวียน 

 1.3 Cash < 0.8 1 Cash Ratio = เงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด /หนีส้ิน
หมุนเวียน 

2. กลุ่มแสดงความมั่นคง
ทางการเงิน  

 กลุ่มแสดงความมั่นคงทางการ
เงิน 

 2.1 แสดงฐานะทาง
การเงิน (ทุนหมุนเวียน)   
NWC < 0  

1 เงินทุนหมุนเวียน = สินทรัพย์
หมุนเวียน หัก หนี้สินหมุนเวียน 
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 2.2 แสดงฐานะจากผล
ประกอบการ (รายได้สูง/ต่ า
กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ) NI < 0  

1 ผลประกอบการสุทธิ =  
รายได ้- ค่าใช้จ่าย  

ประเภทดัชนีชี้วัด น้ าหนัก 
ความรุนแรง 

ของความเสี่ยง 
(Risk Score) 

ค าอธิบาย 

3. กลุ่มแสดงระยะเวลาเข้าสู่
ปัญหาการเงินรุนแรง  
มี 2 มิติ 

 กลุ่มแสดงระยะเวลาเข้าสู่
ปัญหาการเงิน 

   3.1 มิติ NWC หรือทุน
หมุนเวียน ท่ีเพียงพอรับภาระ
การขาดทุนเฉลี่ยต่อเดือน 
(กรณี NWC เป็นบวก & มี NI 
ติดลบ) 

 กลุ่มแสดงเข้าสู่ปญัหาการเงิน
รุนแรงสามารถดไูด้ทั้ง 2 มิต ิ

a) ระยะเวลาทุนหมุนเวยีนอาจ
หมด > 6 เดือน 

0 เนื่องจากท้ัง 2 มิติ มี
ผลกระทบต่อความอยู่รอด 
ของหน่วยบริการ 

b) ระยะเวลาทุนหมุนเวียนอยู่
ได้ > 3 เดือน ไมเ่กิน 6 เดือน 

1 * กรณีมีทุนหมุนเวียนคงเหลือ  
แต่มีผลการด าเนินงานขาดทุน 
หรือ 

c) ระยะเวลาทุนหมุนเวียนอยู่
ได้ < หรือ = 3 เดือน 

2  

  3.2 มิติ ผลก าไรจากการ
ด าเนินการ เพยีงพอกับภาระ
หนี้สินหมุนเวียน (กรณี NWC 
ติดลบ & มี NI เป็นบวก) 

  

a) ผลก าไร สามารถปรับ NWC 
เป็นบวก > 6 เดือน 

2 * กรณีมีก าไรจากผลการ
ด าเนินงาน แต่ขาดเงินทุน
หมุนเวียน  

b) ผลก าไร สามารถปรับ NWC 
เป็นบวก > 3 เดือนไม่เกิน 6 
เดือน 

1  

c) ผลก าไร สามารถปรับ NWC 
เป็นบวก < หรือ = 3 เดือน 

0  

 3.3 กรณี NWC ติดบวก & มี 
NI เป็นบวก 

0  

 3.4 กรณี NWC ติดลบ & มี 
NI เป็นลบ 

2  

   การประเมินสถานะการเงินจะประเมินทุกสิ้นไตรมาส โดยก าหนดให้ 
หน่วยบริการที่ได้ 7 คะแนน มีความเสี่ยงทางการเงินสูงสุด 
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เกณฑ์เป้าหมาย ไม่มีหน่วยบริการที่มีวิกฤติทางการเงิน ระดับ 7 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย โรงพยาบาลสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับโรงพยาบาลศูนย์ 
โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล ระบบรายงานสถานะทางการเงินของโรงพยาบาลสังกัด สป. ที่ส่งส่วนกลาง  
(กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ) ทุกวันที่ 15 ของเดือนถัดไป 

แหล่งข้อมูล กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ 
รายการข้อมูล 1 A = จ านวนโรงพยาบาลสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

      ระดับโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน  
      ที่มีวิกฤติทางการเงิน ระดับ 7 

รายการข้อมูล 2 B = จ านวนโรงพยาบาลสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
      ระดับโรงพยาบาลศูนย์  โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชนทั้งหมด  

สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 1, 2, 3 และ 4 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 

 
Baseline  

data 

หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 2559 2560 

ร้อยละ 
6 แห่ง 
(23%) 

1 แห่ง 
(3.85%) 

0 แห่ง 

 
 

เกณฑ์การประเมินผล :  
มาตรการ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1.มีกระบวนการเฝ้าระวัง
สถานการณ์การเงินการ
คลัง 

มีค าสั่งและมีการ
ประชุม CFO 

มีการประชุม วิเคราะห์ การเฝ้าระวังสถานการณ์การเงินการคลัง มีการประเมินอย่าง
ต่อเนื่อง 

2.หน่วยบริการมีและใช้ 
Planfin 

มีแผน Planfin 
ครบทุกหน่วย 

ใช้ Planfin เป็น
เครื่องมือในการบริหาร
หน่วยงาน 

วิเคราะห์ส่วนต่างแผนการ
เงินกับรายงานทางการเงิน
ระหว่างไตรมาส 

สรุปเปรียบเทียบแผนการเงิน
ของปีกับรายงานการเงิน
ประจ าป ี

3.มีการพัฒนาระบบการ
ประเมินประสิทธิภาพการ
การบริหารการเงินการ
คลัง FAI 

มีผู้รับผิดชอบในการ
ประเมิน FAI ทั้ง 4 
กิจกรรม 

ติดตามความก้าวหนา้
การประเมินกิจกรรม
ตาม FAI ทั้ง 4 กิจกรรม
เป็นรายไตรมาส 
-การควบคุมภายใน 
-การพัฒนาคุณภาพ
บัญชี 
-การเพิ่มประสิทธิภาพ
การเงินการคลัง 
-การพัฒนาการจัดท า
ต้นทุนบริการ 

วิเคราะห์กิจกรรมที่เป็น
ปัญหาเพื่อเสนอแนว
ทางการแก้ไข 

น าผลการประเมิน FAI มาท า
แผนในการพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหาร
การเงินการคลังในปีต่อไป 
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วิธีการประเมินผล Ranking ปี2561 

ล าดับ กิจกรรมด าเนินงาน เอกสารประกอบการประเมิน/คะแนนแต่ละกิจกรรม 
1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ CFO ตรวจค าสั่งคณะกรรมการ CFO  

(มีค าสั่ง  =  1 คะแนน  
ไม่มี =   0 คะแนน) 

2 มีการประชุมคณะกรรมการ CFO ทุกเดือน ตรวจรายงานการประชุมก าหนดประเด็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อ
การเงินการคลัง  
(มีครบทุกเดือน  =  1 คะแนน       
มีไตรมาสละคร้ัง  =  0.5  คะแนน   
ไม่มี =   0 คะแนน) 

3 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์รายได้/ 
มีประชุมทุกเดือน 

ตรวจค าสั่ง/รายงานการประชุมก าหนดประเด็นการจัดเก็บรายได้แต่ละ
กองทุนตามแผนการเงินการคลัง    วิเคราะห์/ปัญหา/แนวทางแก้ไข ที่
ส่งผลกระทบต่อการจัดเก็บรายได้  
(มีค าสั่ง/รายงานครบทุกเดือน  =  1 คะแนน      
มีค าสั่ง/รายงานไตรมาสละคร้ัง  =  0.5  คะแนน      
ไม่มีค าสั่ง =   0 คะแนน) 

4. รายได้ตามเกณฑ์ ณ เดือนที่ปิดบัญชีแลว้  รายได้ตามเกณฑ์ =    1 คะแนน      
 รายได้ไม่ตามเกณฑ์=  0 คะแนน 

5 ค่าใช้จ่ายไม่เกินเกณฑ์ ณ เดือนที่ปิดบัญชีแล้ว ค่าใช้จ่ายไม่เกินเกณฑ์ =  1 คะแนน       
ค่าใช้จ่ายเกินเกณฑ=์   0 คะแนน 

6 เจ้าหนี้การค้าไม่เพิ่มจากยอดยกมา  
เดือน กันยายน 2560 

เจ้าหนี้การค้าไม่เพิ่ม=  1 คะแนน       
เจ้าหนี้การค้าเพิ่ม=   0 คะแนน 

7 คงคลังรวมไม่เกิน 2 เดือน ไม่เกิน 2 เดือน=  1 คะแนน       
มากกว่าเกิน 2 เดือน=   0 คะแนน 

8 การบริหารต้นทุน(Unit Cost)ไม่เกินเกณฑ์ที่ก าหนด ไม่เกินเกณฑ์=  1 คะแนน       
เกินเกณฑ=์   0 คะแนน 

9 NI+ ณ เดือนปิดบัญชีแลว้ NI+=  1 คะแนน       
NI-=   0 คะแนน 

10 Risk Score   0-3 Risk Score   0-3=  1 คะแนน       
Risk Score   4-6=  0.5  คะแนน   
Risk Score  7=   0 คะแนน  

ผู้ให้ข้อมูลทาง
วิชาการ/ 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1.นางร าไพ  สุวนาม  กลุ่มงานประกันสุขภาพ  โทรศัพท์ 081-7180941 
2.นายปรีชา  ทองมูล  กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม โทร. 089-7228810 

หน่วยงานประมวลผล
และจัดท าข้อมูล 

คณะกรรมการ CFO ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ผู้รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

1.นางร าไพ  สุวนาม  หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ  โทรศัพท์ 081-7180941 
2.นายปรีชา  ทองมูล  หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม โทร. 089-7228810 
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เป้าประสงค์ที่ G9 การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัด I 59 (R37) ร้อยละของโรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์ FAI 
ค านิยาม        เกณฑ์ประเมินประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง  

(Financial Administration Index : FAI )จึงได้ถูกก าหนดขึ้น เพ่ือให้ทุกฝ่าย 
ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของกิจกรรมต่างๆ ที่จะช่วยสนับสนุนให้เกิดการ 
สร้างประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง ประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 
 1. การพัฒนาระบบการควบคุมภายใน 
 2. การพัฒนาคุณภาพบัญชี 
 3. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง 
 4. การบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ 
กรอบการประเมินผลการด าเนินงาน 4 กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย 

การบริหารการเงิน
การคลัง   

เครื่องมือสนับสนุนการ
ด าเนินงาน 

 

1. การพัฒนาระบบ
การควบคุมภายใน
(Internal Control : 
IC )  

 คู่มือการประเมินระบบควบคุม
ภายใน 5มิติ 
1. มิติด้านการจัดเก็บรายได้ 
ค่ารักษาพยาบาลสิทธิ ต่าง ๆ 
2. มิติด้านการเงิน 
3. มิติด้านพัสดุ 
4. มิติด้านบัญชีและงบการเงิน 
5. มิติด้านการประเมินระบบการ
ควบคุมภายใน 
    ตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน   
    พ.ศ. 2544 

กลุ่มตรวจสอบ
ภายใน 
ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

2. การพัฒนาคุณภาพ
บัญชี(Accounting 
Audit : AC)      

1. โปรแกรมตรวจสอบประเมิน
คุณภาพบัญชี  
    อิเลคทรอนิคส์ 
2. คู่มือตรวจสอบงบทดลอง  
3. คู่มือตรวจสอบบัญชี 

กลุ่มประกัน
สุขภาพ 
ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

3. การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริหารการเงิน 
การคลัง(Financial 
Management : FM)               

1. แผนทางการเงิน Plan fin 
2. ดัชนีวิเคราะห์ทางการเงิน  
3. ค่ากลาง(รายได้-ค่าใช้จ่าย)
กลุ่มระดับบริการ  

กลุ่มประกัน
สุขภาพ 
ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
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4. การบริหารต้นทุน
อย่างมีประสิทธิภาพ 
(Unit Cost: UC) 

1. ค่ากลาง (ต้นทุน) กลุ่มระดับ
บริการ 

 
 
 

ก าหนดน้ าหนักคะแนนแต่ละกิจกรรมดังนี้ 
 1. การพัฒนาระบบการควบคุมภายใน (Internal Control :IC) 
น้ าหนักร้อยละ 20 
2. การพัฒนาคุณภาพบัญชี (Accounting Audit: AC) น้ าหนักร้อยละ 20 
3. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง (Financial Management: 
FM) น้ าหนักร้อยละ 30 
4. การบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ (Unit Cost: UC)น้ าหนักร้อยละ 30 
ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด หมายถึง โรงพยาบาลมีผลคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
จากคะแนนรวม ร้อยละ 100 

เกณฑ์เป้าหมาย : ร้อยละ 100  (พ.ศ. 2561-2564) 
วัตถุประสงค์ 1.เพื่อสร้างระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

2.ใช้เป็นเครื่องมือปรับประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย โรงพยาบาลทุกแห่งในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1.การพัฒนาระบบการควบคุมภายใน:เก็บข้อมูลจากเอกสารรายงานตามแบบที่

ก าหนด 
2.การพัฒนาคุณภาพบัญชี: เก็บข้อมูลจากระบบอิเลคทรอนิคส์รายเดือน  
3.การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง: เก็บข้อมูลจากระบบ
อิเลคทรอนิคส์รายเดือน 
4.การบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ: เก็บข้อมูลจากระบบอิเลคทรอนิคส์ราย
เดือน 

แหล่งข้อมูล จาก Website   www.hfo 60 .cfo.in.th 
รายการข้อมูล 1 A=จ านวนโรงพยาบาลที่ได้คะแนนเต็ม 
รายการข้อมูล 2 B=จ านวนโรงพยาบาลทั้งหมด 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  A/B*100 
ระยะเวลาประเมินผล รายไตรมาส 
เกณฑ์การประเมิน Raking ปี 2561 : 

องค์ประกอบ 
การประเมิน 

ขั้นตอนที่ 1 
(1 คะแนน) 

ขั้นตอนที่ 2 
(2คะแนน) 

ขั้นตอนที่ 3 
(3คะแนน) 

ขั้นตอนที่ 4 
(4คะแนน) 

ขั้นตอนที่ 5 
(5คะแนน) 

การควบคุม
ภายใน 
(Internal 
Control : IC ) 

แต่งตั้ง
คณะท างาน/
ผู้รับผิดชอบ
ขององค์กร
เสนอหัวหน้า
หน่วยงาน 

หน่วยบริการ
ประเมินตนเอง
ตามคู่มือการ
ประเมินระบบ
ควบคุมภายใน 5
มิติ  

1. วิเคราะห์ผล
การประเมิน
ระบบการวบคุม 
ภายใน 5 มิติ  
2. จัดท า
แผนพัฒนา  

จัดส่งผลให้กลุ่ม
ตรวจสอบภายใน 
ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
  

รายงาน
เปรียบเทียบ 
แผน-ผลการ
พัฒนาองค์กร 
5 มิติ  
จัดส่งให้กลุ่ม
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1. มิติด้านการ
จัดเก็บรายได้ค่า
รักษาพยาบาล   
สิทธิต่าง ๆ  
2. มิติด้าน
การเงิน 
3. มิติด้านพัสดุ 
4. มิติด้านบัญชี
และงบการเงิน 
5. มิติด้านการ
ประเมินระบบ
การควบคุม
ภายในตาม
ระเบียบ
คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน 
พ.ศ. 2544 

องค์กร จากผล 
การประเมิน
ระบบการ 
ควบคุมภายใน  
5มิติ (กรณีพบ 
    จุดอ่อน) 

(ภายในวันที่ 28
กุมภาพันธ์ 2561)  
ดังนี้  
1. ผลการประเมิน
ระบบควบคุม
ภายใน 5มิติ  
2. แผนพัฒนา
องค์กรที่สอดคล้อง
กับผลการประเมิน 

ตรวจสอบ
ภายใน 
ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข  
(ภายในวันที่-
30 มิถุนายน 
2561) 

การพัฒนา
คุณภาพบัญชี 
(Accounting 
Audit: AC) 

มีคณะท างาน
พัฒนา 
ระบบบัญชีใน
หน่วยบริการ
และมีการ
ประชุมอย่าง
น้อยทุก 
ไตรมาส  
เพ่ือ ก าหนด
ประเด็น
ปัญหาที่ส่งผล
ต่อคุณภาพ
บัญชี 

คณะท างาน มี
การรายงานถึง
ความก้าวหน้า
ของการแก้ไข
ปัญหาเสนอต่อ
ผู้บริหาร 
(ทุกไตรมาส) 

มีการเสนอ
รายงานการเงิน            
การวิเคราะห์
สถานะการเงิน
ของ รพ. เสนอ
ต่อผู้บริหาร  
(ผอ. รพ.)  
ทุกไตรมาส 

มีรายงานการเงิน       
ของลูกข่าย  
(รพ.สต.) ส่ง
ส่วนกลางได้ครบ 
ทุกแห่ง 

ผลงานหรือ
หลักฐานเชิง
ประจักษ์ถึง
ความส าเร็จ 
เป็นที่ยอมรับ    
(คุณภาพบัญชี
ทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 
หน่วยบริการ  
แม่ข่าย ผ่าน
เกณฑ์100 %)  
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การเพ่ิม
ประสิทธภิาพ     
การบริหาร
การเงินการ
คลัง 
(Financial 
Management 
: FM) 

มี คกก.
บริหาร
การเงินการ
คลังของหน่วย
บริการและมี
การประชุม
เพ่ือก าหนด
ประเด็น
ปัญหาที่ส่งผล
กระทบต่อ
การเงินการ
คลัง  

มี คกก. จัดท า
แผนทางการเงิน 
(PLAN FIN) ของ
หน่วยบริการที่มี
ส่วนร่วมจากทุก
ฝ่าย/กลุ่มงาน 

มีการติดตาม
การบริหารแผน
ทางการเงิน 
(PLANFIN) ทุก
ไตรมาส 

ใช้เครื่องมือทาง
การเงิน เพื่อเฝ้า
ระวังและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
บริหาร 
(ดัชนี 7ระดับ, ค่า
กลางกลุ่มระดับ 
รพ.,LOIฯลฯ) 
 

มีผลงานหรือ
หลักฐานเชิง
ประจักษ์ถึง
ความส าเร็จ 
-ไม่มีความ
เสี่ยงทาง
การเงิน ระดับ 
7 ตามเกณฑ์
การประเมิน
วิกฤติของ
กระทรวง   

การบริหาร
ต้นทุนอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
(Unit Cost 
:UC) 
 

มีแผนการ
พัฒนาการ
จัดท าต้นทุน 
Unit Cost ไว้
ในแผนการ
ด าเนินงาน
ประจ าปีของ
หน่วยบริการ 

มีคณะท างาน
พัฒนาต้นทุน
ประจ าหน่วย
บริการ  (จาก
แผนกหรือฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง)  

มีการตรวจสอบ
คุณภาพความ
ครบถ้วนของ
ข้อมูลบริการทั้ง 
OP/IP 
ประจ าเดือน 

มีการน าเสนอ
ต้นทุนบริการ 
OP/IP ต่อ ผู้บริหาร 
(ผอ.รพ.)  
ประจ าทุกไตรมาส 

มีต้นทุน
บริการ OP/IP 
อยู่ในเกณฑ์
เดียวกับกลุ่ม
ระดับบริการ
ด้วยวิธีการ 
Quick 
Method 
(ค่า 
Mean+1SD) 

 

เกณฑ์การให้คะแนน แต่ละไตรมาสจะแบบเกณฑ์การให้คะแนนแต่ละองค์ประกอบการประเมิน 
เป็น 5 ขั้นตอน โดยพิจารณาจากความส าเร็จของแต่ละขั้นตอนการด าเนินงาน 

วิธีการประเมินผล :  ผู้ประเมินจะประเมินทุกๆขั้นตอนที่มีความส าเร็จ 
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/      
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

1.การควบคุมภายใน (Internal Control : IC ) นายสุทธิพงษ์ ภาคทอง 
2. การพัฒนาคุณภาพบัญชี (Accounting Audit: AC) นางล าดวน ศรีขาว 
3. การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง (Financial Management : FM)
นางร าไพ  สุวนาม 
4. การบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ (Unit Cost :UC)  นางร าไพ  สุวนาม 

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล 

  1) งานควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน   
2) งานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
3) กลุ่มงานประกันสุขภาพ   ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ผู้รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

นางล าดวน ศรีขาวโทร. 081- 955-5620 
นางร าไพ สุวนาม          โทร. 081-718-0941 
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เป้าประสงค์ที่ G9 การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัด I 60 ร้อยละของ รพ.ที่ส่งข้อมูล Claim ผู้ป่วยในทันตามก าหนดเวลา 
ค านิยาม โรงพยาบาลส่งข้อมูลClaim ผู้ป่วยในทันตามก าหนดเวลา  โดยนับผลงานตาม

การส่งข้อมูล(ส่งข้อมูลภายใน 30 วันหลังให้บริการหรือจ าหน่าย) 
การส่งข้อมูลล่าช้าจะถูกลดอัตราจ่าย  ช้าเกิน 30 วัน จ่าย 95%   
ช้าเกิน 60วัน จ่าย 90% ช้าเกิน 90 วัน จ่ายไม่เกิน 80%  

เกณฑ์เป้าหมาย :  
หน่วยบริการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หน่วยบริการทุกระดับ ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
 

วัตถุประสงค์ ติดตาม ก ากับการส่งข้อมูลให้ทันเวลา  เพ่ือให้หน่วยบริการได้รับการจัดสรรงบ 
ได้ครบถ้วน 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ผู้ป่วยที่รับไว้เป็นผู้ป่วยในทุกสิทธิ 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล ใช้ผลการประมวลผลจากฐานข้อมูลชดเชยผู้ป่วยใน (MIS)  และรายงานการจ่าย

ชดเชยรายเดือน (Statement)  ของ สปสช.(URL://eclaim.nhso.go.th) 
แหล่งข้อมูล ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ / กลุ่มงานประกันสุขภาพ 
รายการข้อมูล 1 A=จ านวนผู้ป่วยในที่จ าหน่ายทั้งหมด 
รายการข้อมูล 2 B=จ านวนผู้ป่วยในที่จ าหน่ายทั้งหมดที่ส่งข้อมูลขอรับการชดเชยค่าใช้จ่าย 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  ค่า CMI = (A/B) *100       
ระยะเวลาประเมินผล ทุกไตรมาส 
เกณฑ์การประเมิน : 
ปี 2561 
โรงพยาบาล ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ทุกระดับ ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

ปี 2562 
โรงพยาบาล ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ทุกระดับ ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

ปี 2563 
โรงพยาบาล ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ทุกระดับ ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

ปี 2564  
โรงพยาบาล ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ทุกระดับ ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

 

วิธีการประเมินผล :  กลุ่มงานประกันสุขภาพ น าข้อมูลมาตรวจสอบและประเมินผล 
เอกสารสนับสนุน :  คู่มือบริหารกองทุน หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
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ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/      
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

นางพัชราภรณ์  ศิริคุณ  ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
กลุ่มงานประกันสุขภาพ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
โทร. 081-264-3693 

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล 

กลุ่มงานประกันสุขภาพ 

ผู้รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

นางพัชราภรณ์  ศิริคุณ   ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
กลุ่มงานประกันสุขภาพ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
โทร. 081-264-3693 

 

เป้าประสงค์ที่ G9 การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัด I 61 ร้อยละของ รพ.ที่มีค่าดัชนีผู้ป่วยใน (CMI) ผ่านเกณฑ์ตามระดับหน่วยบริการ 
ค านิยาม CMI ( Case mix index)  ค่าเฉลี่ยน้ าหนักสัมพัทธ์ที่ปรับค่าแล้ว(Adjusted 

Relative Weights : Adj-RW) ของผู้ป่วยในทั้งหมดที่จ าหน่ายในช่วงเวลา 
ที่ก าหนด 

เกณฑ์เป้าหมาย :  
หน่วยบริการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
1.รพศ.(A) 1.65 1.70 1.75 1.80 
2.รพท.ขนาดใหญ่(S) 1.25 1.30 1.35 1.40 
3.รพท.ขนาดเล็ก(M1) 1.02 1.05 1.07 1.10 
4.รพช.แม่ข่าย(M2) 0.82 0.85 0.87 0.90 
5.รพช.ขนาด  F1-F3 0.65 0.70 0.75 0.75 

 

วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการให้บริการรักษาผู้ป่วยใน 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ผู้ป่วยที่รับไว้เป็นผู้ป่วยในทุกสิทธิ 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล ใช้ผลการประมวลผลจากฐานข้อมูลผู้ป่วยในที่ส่งผ่านโปรแกรมระบบรายงาน 

ศูนย์ประสิทธิภาพ ของส านักบริหารการสาธารณสุข(URL://phdb.moph.go.th) 
แหล่งข้อมูล กลุ่มงานประกันสุขภาพ 
รายการข้อมูล 1 A=น้ าหนักสัมพัทธ์ที่ปรับค่าแล้วรวม (SumAdj-RW) ทุกสิทธิ 
รายการข้อมูล 2 C=จ านวนผู้ป่วยในที่จ าหน่ายทั้งหมด(ทุกสิทธิ) 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  ค่า CMI = (A/C)        
ระยะเวลาประเมินผล ปีละ 2 ครั้ง : ครั้งที่ 1 (ตค. 60– มีค. 61)        ครั้งที่ 2 (ตค.60– กย.61) 
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เกณฑ์การประเมิน : 
ปี 2561 

รพ. ครั้งที่ 1 (ตค– มีค) ครั้งที่ 2 (ตค– กย) 
1.รพศ(A) 1.60 1.65 
2.รพท.ขนาดใหญ่(S) 1.20 1.25 
3.รพท.ขนาดเล็ก(M1) 1.00 1.02 
4.รพช.แม่ข่าย(M2)  0.80 0.82 
5.รพท.ขนาด F1-F3 0.60 0.65 

ปี 2562 
รพ. ครั้งที่ 1 (ตค– มีค) ครั้งที่ 2 (ตค– กย) 

1.รพศ(A) 1.65 1.70 
2.รพท.ขนาดใหญ่(S) 1.25 1.30 
3.รพท.ขนาดเล็ก(M1) 1.02 1.05 
4.รพช.แม่ข่าย(M2)  0.82 0.85 
5.รพท.ขนาด F1-F3 0.65 0.70 

ปี 2563 
รพ. ครั้งที่ 1 (ตค– มีค) ครั้งที่ 2 (ตค– กย) 

1.รพศ(A) 1.70 1.75 
2.รพท.ขนาดใหญ่(S) 1.30 1.35 
3.รพท.ขนาดเล็ก(M1) 1.05 1.07 
4.รพช.แม่ข่าย(M2)  0.85 0.87 
5.รพท.ขนาด F1-F3 0.70 0.75 

ปี 2564 
รพ. ครั้งที่ 1 (ตค– มีค) ครั้งที่ 2 (ตค– กย) 

1.รพศ(A) 1.75 1.80 
2.รพท.ขนาดใหญ่(S) 1.35 1.40 
3.รพท.ขนาดเล็ก(M1) 1.07 1.10 
4.รพช.แม่ข่าย(M2)  0.87 0.90 
5.รพท.ขนาด F1-F3 0.75 0.80 

 

วิธีการประเมินผล :  กลุ่มงานประกันสุขภาพ น าค่า CMI ที่ได้จากการประมวลผลไปเปรียบเทียบกับค่า
เป้าหมายตามระดับหน่วยบริการ 

เอกสารสนับสนุน :  ดัชนีอ้างอิงค่า CMI ของส านักบริหารการสาธารณสุข 
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/      
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

นางพัชราภรณ์   ศิริคุณ    โทร. 081-264-3693 
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รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 

Baseline 
data 

ระดับ รพ. CMI ปีงบประมาณ 

2558 2559 2560 
ระดับ A 2.09 2.13  
ระดับ S 0.91 0.90  

ระดับ M1 0.87 0.86  
ระดับ M2 0.66 0.65  

ระดับ F1-F3 0.57 0.57   
หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล 

กลุ่มงานประกันสุขภาพ 

ผู้รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

นางพัชราภรณ์   ศิริคุณ   ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
กลุ่มงานประกันสุขภาพ   สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
โทร. 081-264-3693 

 

เป้าประสงค์ที่ G9 การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัด I 62 
    (KPI  กระทรวง) 

ร้อยละของการจัดซื้อร่วมของยา เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์  
และวัสดุทันตกรรม 

ค านิยาม การจัดซื้อร่วมของยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ และวัสดุ 
ทันตกรรม หมายถึง การจัดซื้อร่วมระดับจังหวัด/กรม และระดับเขต  
ของยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหาร
จัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ของส่วนราชการและหน่วยงาน 
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557   
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หมายถึง วัสดุการแพทย์ วัสดุทันตกรรม วัสดุเอกซเรย์  
และวัสดุวิทยาศาสตร์ 
ทั้งนี้ ในระยะ 1-3 ปีแรก การจัดซื้อร่วมให้นับรวมการจัดซื้อด้วยวิธีต่อรองราคาร่วม
ที่ด าเนินการในรูปคณะกรรมการระดับจังหวัด/เขต/กรม 

เกณฑ์เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 25 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 
 

วัตถุประสงค์ การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยามีการด าเนินการด้วยความโปร่งใส  
และมีประสิทธิภาพ 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลสังกัดกรม 
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วิธีการจัดเก็บข้อมูล รายงานข้อมูลผลการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของหน่วยงาน  
แยกตามประเภทของเวชภัณฑ์ (ยา วัสดุการแพทย์ วัสดุทันตกรรม วัสดุเอกซเรย์ 
วัสดุวิทยาศาสตร์) ประเภทการจัดซื้อ (จัดซื้อเอง และจัดซื้อร่วม) และวิธีการ 
จัดซื้อร่วม (สืบราคาร่วม/ราคาอ้างอิง และสอบราคา/e-market/e-bidding) 
ผ่านการรายงานข้อมูลบริหารเวชภัณฑ์รายไตรมาส 

แหล่งข้อมูล โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลสังกัดกรม 
รายการข้อมูล 1 A = มูลค่าการจัดซื้อร่วมของยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาแต่ละประเภท 

ของหน่วยงานในสังกัด  
รายการข้อมูล 2 B = มูลค่าการจัดซื้อทั้งหมดของยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาแต่ละประเภท 

ของหน่วยงานในสังกัด (**ยอดจัดซื้อยาท้ังหมด อาจไม่นับรวมยา GPO) 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 2 และ 4 
เกณฑ์การประเมิน  
ปี 2561 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
   ร้อยละ 20 

ปี 2562 :  
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

   ร้อยละ 25 
ปี 2563 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
   ร้อยละ 30 

ปี 2564 : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

   ร้อยละ 30 
 

วิธีการประเมินผล รพ.ทุกแห่งด าเนินการได้ตามเกณฑ์เป้าหมาย 
เอกสารสนับสนุน :  - 
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

1.นางสาววิชชุดา สืบสาย    เภสัชกรช านาญการ 
   โทรศัพท์ที่ท างาน : 045-262699 โทรศัพท์มือถือ : 081-9772903 
   โทรสาร :045-262699   E-mail : tarjed@gmail.com 
2. นายวิรัตน์พวงจันทร์      เภสัชกรปฏิบัติการ 
   โทรศัพท์ที่ท างาน : 045-262699 โทรศัพท์มือถือ : 086-2564539 
   โทรสาร :045-262699   E-mail :wirat7152@gmail.com 
3. นางสาวภาวินี พุฒเขียว                     เภสัชกรปฏิบัตกิาร 
   โทรศัพท์ที่ท างาน : 045-262699 โทรศัพท์มือถือ : 081-8793199 
   โทรสาร :045-262699   E-mail :paput2555@gmail.com 

 

mailto:wirat7152@gmail.com
mailto:paput2555@gmail.com
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หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล 

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค ฯ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ผู้รายงานผลการ
ด าเนินการ 

   นางสาววิชชุดา สืบสาย    เภสัชกรช านาญการ 
   โทรศัพท์ที่ท างาน : 045-262699 โทรศัพท์มือถือ : 081-9772903 
   โทรสาร :045-262699   E-mail : tarjed@gmail.com 
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค ฯ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

 

เป้าประสงค์ที่ G9 การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัด I 63 
(KPI กระทรวง  R38) 

ร้อยละของ สสอ./รพช. ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ค าเนินงาน (ITA) และองค์กรคุณธรรม 

ค านิยาม การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(integrity and Transparency Assessment; ITA ) เป็นการประยุกต์แนวคิดของ
การประเมินคุณธรรมการด าเนินงาน (integrity Assessment)   
ของคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตและสิทธิพลเมือง สาธารณรัฐเกาหลี   
( Anti-Corruption and Civil Right Commission ACRC )  บูรณาการเข้ากับ
ดัชนีความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งด าเนินการโดยส านักงาน ป.ป.ช. น ามา
ก าหนดเป็นกรอบแนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ   
องค์ประกอบการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
แบ่งเป็นองค์ประกอบ 5 ด้าน ดังนี้ 1.ความโปร่งใส 2.ความพร้อมรับผิด  
3.ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 4. วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร  
5. คุณธรรมการท างานในหน่วยงาน 
         กระทรวงสาธารณสุขก าหนดมาตรการ 3 ป 1 ค ในการป้องกันการทุจริต
ประกอบด้วย 1) ปลุกจิตส านึก 2) ป้องกัน 3) ปราบปราม และ 4) เครือข่าย    
การประเมินคุณธรรมความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(integrity and Transparency Assessment; ITA ) มุ่งเน้นการประเมินตนเอง 
(Self- Assessment) ตามแบบประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based 
Integrity and Transparency Assessment; EBIT)   
          ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี มีนโยบายให้โรงพยาบาลศูนย์  
โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชนและสาธารณสุขอ าเภอ ด าเนินการพัฒนาตาม
เกณฑ์ประเมินคุณธรรมความโปร่งใส (integrity and Transparency 
Assessment; ITA ) เฉพาะหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based) 
และพัฒนาองค์กรคุณธรรมเพ่ือให้บุคลากรในองค์กร มีความรัก   
มีความสามัคคี มีความสุขและมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต  
ส่งผลให้การด าเนินงานขององค์กร  มีคุณธรรม และความโปร่งใส  
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เกณฑ์เป้าหมาย  ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานอยู่ในระดับสูงมาก คือร้อยละ 90 ขึ้นไป 
ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ63 ปีงบประมาณ 64 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90  
เกณฑ์การให้คะแนน Rankingคะแนนระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ปี 2561 

ระดับ 5 คะแนน 4 คะแนน 3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 

คะแนน 80-100 60-79.99 40-59.99 20-39.99 0-19.99 
 

วัตถุประสงค์  1. พัฒนาองค์กรคุณธรรม 
2. ประเมินผลระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงาน 
3. หน่วยงานได้รับทราบแนวทางในการปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่องคุณธรรม

และความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย 1. โรงพยาบาลศูนย์ และ โรงพยาบาลทั่วไป  

2. โรงพยาบาลชุมชนและสาธารณสุขอ าเภอทุกแห่ง          
วิธีการจัดเก็บข้อมูล ส่วนที่ 1 ประเมินระดับจังหวัดรพศ./รพท./รพช.และ สสอ. 

1  พัฒนาองค์กรคุณธรรม 
2  พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานตามแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ 
(Evidence Base Integrity and Transparency Assessment : EBIT) ประเมิน
ตนเองในรอบไตรมาสที่ 1 รอบ 3 เดือน (เดือนธันวาคมของทุกปี) ไตรมาสที่ 2 
รอบ 6 เดือน (เดือนมีนาคมของทุกปี) ไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายนของทุกปี) และ
ไตรมาสที่ 4 (เดือนกันยายนของทุกปี)  
ส่วนที่ 2 ประเมินระดับประเทศรพศ.และ รพท. เตรียมรองรับการประเมินจาก
ส านักงานป.ป.ท. ตามเวลาที่ก าหนดในแต่ละปีตามแบบประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ของส านักงานป.ป.ช.  
เครื่องมือการประเมินประกอบด้วย 
1) การประเมิน Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT เป็น
การประเมินความคิดเห็นบุคลากรภายในหน่วยงาน(เป้าหมาย รพศ./รพท.) 
2) การประเมิน External Integrity and Transparency Assessment : EIT 
เป็นการประเมินความคิดเห็นผู้รับบริการ/คู่สัญญา/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินในปีงบประมาณนั้น(เป้าหมาย รพศ./รพท.) 
3) การประเมิน Evidence Based Integrity and Transparency Assessment 
: EBIT เป็นการประเมินการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐโดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด(เป้าหมาย รพศ./รพท./รพช./สสอ.ทุกแห่ง  : 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยหน่วยงานด าเนินการรวบรวมเอกสาร/หลักฐาน  หรือ
เอกสารอ่ืนที่เกี่ยวข้องเพ่ือประกอบการอ้างอิงค าตอบในแต่ละข้อค าถามตามความ
เป็นจริงตามแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ ) 
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แหล่งข้อมูล แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(integrity and Transparency Assessment; ITA ) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2560 ของส านักงาน ป.ป.ช. เฉพาะแบบประเมินการ (Evidence Based 
Integrity and Transparency Assessment; EBIT) เป็นการประเมินการ
ปฏิบัติงานภาครัฐโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ เกี่ยวกับความโปร่งใส 
(Transparency) และวัฒนธรรมคุณธรรม ( Integrity Culture) ของหน่วยงาน
ภาครัฐ 

รายการข้อมูล1 A = จ านวนหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตนเองตามแบบส ารวจหลักฐานเชิง
ประจักษ์(Evidence Base) ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 85 (ใน 1 ปี) 

รายการข้อมูล2 B = จ านวนหน่วยงานทั้งหมดที่ได้รับการประเมิน ITA 
สูตรค านวณตัวชี้วัด (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล กลุ่มเป้าหมายประเมินตนเองเพ่ือปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานเกิด

ความโปร่งใสตรวจสอบได้ตามแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Base) 
ประเมินตนเองในรอบไตรมาสที่ 1 รอบ 3 เดือน (เดือนธันวาคมของทุกปี) ไตรมาส
ที ่2 รอบ 6 เดือน (เดือนมีนาคมของทุกปี) ไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายนของทุกปี) 
และไตรมาสที่ 4 (เดือนกันยายนของทุกปี) 

เกณฑ์การให้คะแนน  ระบุ/ระดับการท างานที่คาดหวังในแต่ละไตรมาส 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

หน่วยงานประเมินตนเอง
ตามแบบประเมิน
หลักฐานเชิงประจักษ์ 
Evidence Base 
Integrity and 
Transparency 
Assessment : EBIT 
EB1-3 ไตรมาสที่ 1 
ธันวาคมของทุกปี 

หน่วยงานประเมินตนเอง
ตามแบบประเมิน
หลักฐานเชิงประจักษ์ 
Evidence Base 
Integrity and 
Transparency 
Assessment : EBIT 
EB1-11ไตรมาสที่ 2  
มีนาคมของทุกปี 

หน่วยงานประเมินตนเอง
ตามแบบประเมิน
หลักฐานเชิงประจักษ์ 
Evidence Base 
Integrity and 
Transparency 
Assessment : EBIT 
EB1-11 ไตรมาสที่ 3 
มิถุนายนของทุกปี 

หน่วยงานประเมินตนเอง
ตามแบบประเมิน
หลักฐานเชิงประจักษ์ 
Evidence Base 
Integrity and 
Transparency 
Assessment : EBIT 
EB1-11 ไตรมาสที่ 4 
กันยายนของทุกปี  

เอกสารสนับสนุน แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของ 
ป.ป.ช. เฉพาะแบบประเมิน Evidence Based Integrity and Transparency 
Assessment 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/      
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

นางฉัฐฉวี ใจแก้ว    หัวหน้าศูนย์ธรรมาภิบาล 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
หมายเลขโทรศัพท์   08 1470 8565 

หน่วยงานการ
ประมวลผลและจัดท า
ข้อมูล 

ศูนย์ธรรมาภิบาล    ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
หมายเลขโทรศัพท์ 0 526 2692 ต่อ 3110 
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ผู้รับผิดชอบการรายงาน
ผลการด าเนินงาน 

1.นางฉัฐฉวี ใจแก้ว    หัวหนา้ศูนย์ธรรมาภิบาล 
  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี   หมายเลขโทรศัพท์ 08 1470 8565 
2.นางสาวเสาวลักษณ์  ภาคทอง   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
  โทร. 08 6648 2118 

หมายเหตุ:     เครื่องมือและหลักเกณฑ์การให้คะแนนอยูร่ะหว่างการปรับปรุงโดย ป.ป.ช.  
                  เมื่อจัดท าโดยสมบรูณ์จะได้จัดส่งให้ผู้เกี่ยวข้องต่อไป 
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เป้าประสงค์ที่ G10 ระบบควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการบังคับใช้กฎหมาย 
มีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัด I 64  
  (KPI กระทรวง  R39) 

ร้อยละของหน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน           
ระบบการควบคุมภายใน 

ค านิยาม            การควบคุมภายใน หมายถึง กระบวนการที่ผู้ก ากับดูแลฝ่ายบริหารและ
บุคลากรทุกระดับของหน่วยรับตรวจ ก าหนดให้มีขึ้นเพ่ือให้มีความมั่นใจอย่าง
สมเหตุสมผลว่า    การด าเนินงานจะบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 
          1. การด าเนินงาน (Operation : O) หมายถึง การบริหารจัดการ การ
ใช้ทรัพยากร     ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงการดูแล
รักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การ
สิ้นเปลืองหรือการทุจริตของ     หน่วยรับตรวจ 
         2. การรายงานทางการเงิน (Financial : F) หมายถึง รายงานทาง
การเงินที่จัดท าขึ้นเพ่ือใช้ภายในและภายนอกหน่วยรับตรวจ เป็นไปอย่างถูกต้อง 
เชื่อถือได้ และทันเวลา 
         3 .  การปฏิบัติ ตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่ เกี่ ยวข้อง 
(Compliance : C) ได้แก่ การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของหน่วย รับตรวจ รวมทั้งการปฏิบัติ
ตามนโยบายและวิธีการปฏิบัติงาน        ที่องค์กรได้ก าหนดขึ้น 
          แนวคิดของการควบคุมภายใน 
            1. การควบคุมภายในเป็นกระบวนการที่รวมไว้หรือเป็นส่วนหนึ่งในการ
ปฏิบัติงานตามปกติการควบคุมภายในมิใช่เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง และมิใช่ผล
สุดท้ายของกรกระท าแต่เป็นกระบวนการ (Process) ที่มีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
ซึ่งก าหนดไว้ในกระบวนการปฏิบัติงาน (Built in) ประจ าวันตามปกติของหน่วยรับ
ตรวจ ดังนั้นฝ่ายบริหารจึงควรน าการควบคุมภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารงาน ซึ่งได้แก่ การวางแผน (Planning) การด าเนินการ 
(Executing) และการติดตามผล (Monitoring)  
           2. การควบคุมภายในเกิดขึ้นได้โดยบุคลากรของหน่วยรับตรวจ บุคลากร
ทุกระดับเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการให้ความสนับสนุนระบบการควบคุมภายใน
ของหน่วยรับตรวจให้มีประสิทธิผล ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการก าหนดและจัด
ให้มี ระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลด้วยการสร้ างบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อมการควบคุม ก าหนดทิศทาง กลไกการควบคุมและกิจกรรมต่าง ๆ 
รวมทั้งการติดตามผลการควบคุมภายใน ส่วนบุคลากรอ่ืนของหน่วยรับตรวจมี
หน้าที่รับผิดชอบโดยการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารก าหนด
ขึ้น  
           3. การควบคุมภายในให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการปฏิบัติงาน
จะบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด  ถึงแม้ว่าการควบคุมภายในจะ
ออกแบบไว้ให้มีประสิทธิผลเพียงใดก็ตามก็ไม่สามารถให้ความมั่นใจว่าจะท าให้การ
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ด าเนินงานบรรลุ ผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ได้อย่างสมบูรณ์ตามที่ตั้งใจไว้ ทั้งนี้
เพราะการควบคุมภายในมีข้อจ ากัด เช่น โอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาดจากบุคลากร 
เนื่องจากความไม่ระมัดระวัง      ไม่เข้าใจค าสั่ง หรือการใช้ดุลยพินิจผิดพลาด การ
สมรู้ร่วมคิด การปฏิบัติผิดกฎหมายระเบียบและกฎเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ ที่ส าคัญที่สุด 
คือ การที่ผู้บริหารหลีกเลี่ยงขั้นตอนของระบบการควบคุมภายในหรือใช้อ านาจ
ในทางท่ีผิด นอกจากนี้การวางระบบการควบคุมภายในจะต้องค านึงถึงต้นทุนและ
ผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกันว่าผลประโยชน์ที่ได้รับจาก การควบคุมภายในจะคุ้มค่า
กับต้นทุนที่เกิดข้ึน 
     ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารต่อการควบคุมภายใน 
     “การควบคุมภายในเป็นเครื่องมือที่ผู้บริหารน ามาใช้เพ่ือให้ความมั่นใจอย่าง
สมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานจะบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด” 
     ค าว่า “การควบคุมภายใน” หรือ “ระบบการควบคุมภายใน” เป็นสิ่งที่
ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยรับตรวจทุกคนควรให้ความส าคัญเพราะเป็นพันธกรณี
ที่ส าคัญ ซึ่งจะช่วยให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างส าเร็จลุล่วงตามนโยบายและ
วัตถุประสงค์ของหน่วยรับตรวจ ดังนั้นการออกแบบการควบคุมภายในอย่าง
เหมาะสม และการติดตามผลการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหาร
ก าหนด รวมทั้งการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง จะช่วยให้ผู้บริหารได้รับทราบ
จุดอ่อนต่าง ๆ ที่ เกิดขึ้นเพ่ือน ามาปรับปรุงแก้ไขให้หน่วยรับตรวจสามารถ
ปฏิบัติงานได้ส าเร็จตามนโยบายและวัตถุประสงค์อย่างต่อเนื่อง 
     มาตรฐานการควบคุมภายใน 
     มาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด               
มี 5 องค์ประกอบ ดังนี้ 
     1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment) 
     2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
     3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 
     4. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communications) 
     5. การติดตามประเมินผล (Monitoring)  
     องค์ประกอบทั้ง 5 ประการ มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันโดยมีสภาพแวดล้อม
ของการควบคุมเป็นรากฐานที่ส าคัญขององค์ประกอบอ่ืน ๆ องค์ประกอบทั้ง 5 นี้ 
เป็นสิ่งจ าเป็นที่มีอยู่ในการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยรับตรวจเพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของหน่วยรับตรวจ 3 ประการ คือ 
     - การด าเนินงานเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
     - รายงานทางการเงินน่าเชื่อถือ 
     - มีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและข้อบังคับที่เก่ียวข้อง 
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         การรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและคณะกรรมการตรวจสอบ
และประเมินผล ประจ าประทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง) หรือคณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผลประจ าจังหวัด (ส่วนภูมิภาค) ภายในวันที่ 30 ธันวาคมของ
ทุกปี โดยให้หน่วยรับตรวจจัดส่งเฉพาะหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุม
ภายใน(ปอ.1)เพียงฉบับเดียว ส าหรับรายงานอ่ืนให้จัดเก็บไว้ที่หน่วยรับตรวจเพ่ือให้
หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินและผู้มีหน้าที่ในการ
ตรวจสอบด าเนินการสอบทาน  
         การติดตามประเมินผล 
         การติดตามประเมินผล เป็นวิธีการที่ช่วยให้ฝ่ายบริหารมีความมั่นใจว่า
ระบบการควบคุมภายในมีการปฏิบัติตาม ฝ่ายบริหารต้องจัดให้มีการติดตาม
ประเมินผล โดยการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงานและการประเมินผลเป็น
รายครั้ง อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ เพื่อให้ความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายใน
ที่ก าหนดหรือออกแบบไว้เพียงพอ เหมาะสม มีประสิทธิผลหรือต้องปรับปรุง 
         การติดตามประเมินผล หมายถึง การะบวนการประเมินคุณภาพการ
ปฏิบัติงานและประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายในที่ก าหนดไว้อย่าง
ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในที่ก าหนด
ไว้มีความเพียงพอและเหมาะสม มีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในจริง 
ข้อบกพร่องที่พบได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสมและทันเวลา 
         ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อการติดตามประเมินผล 
         ผู้บริหารต้องก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบการติดตามประเมินผลเกี่ยวกับความ
เพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และก าหนดให้การ
ติดตามประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานและจัดท ารายงานเสนอต่อ
ผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินผลภาคราชการโดยตรง ผู้บริหารได้รับรายงานการติดตามการประเมินผล 
ควรด าเนินการดังนี้ 
     - พิจารณาวิธีการปรับปรุงแก้ไขการควบคุมจากผลการประเมินฯ 
     - ก าหนดมาตรการที่เหมาะสมส าหรับการด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 
     - สั่งการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง 
     - ชี้แจงถึงเหตุผลที่ไม่จ าเป็นต้องด าเนินการใด ๆ ตามข้อเสนอแนะ 
    การจัดท ารายงานผลการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน 
         คณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายในด าเนินการ
ติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในเป็นรายครั้ง (6 เดือน : ครั้ง) และสรุป
รายงานผลเสนอต่อผู้บริหารและจัดส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล 
(คตป.) ประจ ากระทรวง / ประจ าจังหวัด เพ่ือให้คณะกรรมการจัดท ารายงาน
เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการต่อไปและส่ง
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
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     - รอบ 6 เดือน ภายในวันที่ 30 เมษายน ของทุกปี 
    - รอบ 12 เดือน ภายในวันที่ 30 ตุลาคม ของทุกปี 

เกณฑ์เป้าหมาย  
ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
 

วัตถุประสงค์     1. เพ่ือให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของกระทรวงสาธารณสุข มีความรู้     
ความเข้าใจ ในการจัดการระบบการควบคุมภายในที่ถูกต้อง รวมทั้งมีความตระหนัก
และเห็นความส าคัญต่อการใช้ประโยชน์ของระบบการควบคุมภายใน 
    2. เพ่ือให้การจัดท ารายงานการควบคุมภายในของหน่วยงานภายในกระทรวง
สาธารณสุข มีระบบการควบคุมภายในที่ได้มาตรฐานตามที่ส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินก าหนด 
    3. เพ่ือให้การจัดวางระบบการควบคุมภายในของกระทรวงสาธารณสุข มีความ
ครอบคลุมทุกภารกิจได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นการป้องกัน
และลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล สิ้นเปลื้อง หรือการทุจริตใน
หน่วยงาน 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ส่วนราชการในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี         
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด (1 แห่ง)  
โรงพยาบาลทุกระดับของกระทรวงสาธารณสุข (26 แห่ง)          
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ (25 แห่ง)  
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (322 แห่ง)  

วิธีการจัดเก็บข้อมูล การประเมินงานระบบการควบคุมภายใน  พร้อมรอบการตรวจราชการ  
และการเข้าตรวจสอบตามแผนปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

แหล่งข้อมูล ลงพื้นที่นิเทศงานกลุ่มเป้าหมาย  
รายการข้อมูล 1 A = จ านวนหน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข ได้คะแนนประเมิน 5 คะแนน 
รายการข้อมูล 2 B = จ านวนหน่วยงานทั้งหมดที่ถูกประเมิน 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 4 
เกณฑ์การประเมิน  
ปี 2561 : 

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

ปี 2562 :  
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

   ร้อยละ 100 
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ปี 2563 : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

   ร้อยละ 100 
ปี 2564 : 

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

 

วิธีการประเมินผล Ranking ปี 2561 
การผ่านเกณฑ์แต่ละหน่วยงานต้องด าเนินการตามระบบควบคุมภายในตั้งแต่ระดับที่ 1 – 5 จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์  
                                    เกณฑ์การให้คะแนนแบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
ระดับที่ กิจกรรม ได้คะแนน 

1 มีการก าหนดผู้รับผิดชอบในการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และผู้ติดตาม
ประเมินผลระบบควบคุมภายในของหน่วยงาน โดยบุคคลทั้งสองคณะต้องไม่มีชื่อ
ซ้ ากัน 

1 

2 ด าเนินการจัดวางระบบการควบคุมภายในครบทุกหน่วยรับตรวจและทุกส่วนงาน
ย่อย และด าเนินการถูกต้องตามแนวทาง : การจัดวางระบบการควบคุมภายใน
และการประเมินผลการควบคุมภายในของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

2 

3 การจัดท ารายงานระดับหน่วยรับตรวจ (ระดับองค์กร) แบบ ปอ.1 แบบ ปอ. 2  
แบบ ปอ.3 กรณีหน่วยงานย่อย แบบ ปย.1 แบบ ปย.2 และแล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ระเบียบก าหนดได้ครบถ้วนและถูกต้อง ตามแนวทาง : การจัดวาง
ระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายในของส านักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน  

3 

4 มีการน าระบบการควบคุมภายในที่ก าหนดไปสู่การปฏิบัติครบทุกกระบวนงาน 4 
5 มีการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ปีละ 2 ครั้ง  

( 6 เดือน : ครั้ง) และมีการปรับปรุง ระบบการควบคุมภายใน 
ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

5 

 
เอกสารสนับสนุน :  หนังสือแนวทาง : การจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการ

ควบคุมภายในของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พิมพ์ครั้งที่ 2 : ตุลาคม 2552 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน Baseline data หน่วยวัด 

ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 2559 2560 

หน่วยงานในกระทรวง
สาธารณสุขมีระบบ
การควบคุมภายในที่
ได้มาตรฐานตามที่
ส านักงานการตรวจ
เงินแผ่นดินก าหนด 

ร้อยละ 1.11 1.11 - 
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ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

1. นายอดิศักดิ์  ชามาตย์  ผอ.รพ.สต.(จพ.สาธารณสุขช านาญงาน) 
    โทรศัพท์ที่ท างาน :045-262692   โทรศัพท์มือถือ :082-1591889 
    โทรสาร : 045-243301             E–mail  :adisak.ubon2514@gmail.com 
2. น.ส.โสภฏิ์สุดา  แสงเกาะ นักวิชาการเงินและบัญชี(พ) 
    โทรศัพท์ที่ท างาน :045-262692 โทรศพัท์มือถือ :084-3349939 
    โทรสาร : 045-243301            E–mail : s.sopitsuda@gmail.com 
    งานตรวจสอบและควบคุมภายใน  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล (ระดับจังหวัด) 

งานตรวจสอบและควบคุมภายใน   
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 

1. นายอดิศักดิ์  ชามาตย์    ผอ.รพ.สต.(เจ้าพนักงานสาธารณสุข)ช านาญงาน 
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 04-526-2197       โทรศัพท์มือถือ : 082-159-1889 
    โทรสาร : 04-524-3301     E–mail  : Adisak.ubon2514@gmail.com 
2. นางสาวโสภฏิ์สุดา แสงเกาะ        นักวิชาการเงินและบัญชี 
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 04-526-2197       โทรศัพท์มือถือ : 084-334-9939 
    โทรสาร : 04-524-3301                   E–mail  : s.sopitsuda@gmail.com 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน)  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

 

 

เป้าประสงค์ที่ G10 ระบบควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการบังคับใช้กฎหมาย 
มีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัด I 65 จังหวัดมีการบังคับใช้กฎหมาย ครบองค์ประกอบที่ก าหนด 
ค านิยาม กฎหมาย  หมายถึง กฎหมายของกระทรวงสาธารณสุขระดับพระราชบัญญัติและ

อนุบัญญัติ กฎหมายที่ต้องออกตามรัฐธรรมนูญ กฎหมายเกี่ยวกับการสาธารณสุขที่
ต้องออกตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 5 เรื่อง คือ 

1.  กฎหมายให้บริการสาธารณสุขแก่ผู้ยากไร้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
2. กฎหมายให้บริการป้องกันและขจัดโรคติดต่ออันตรายโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
3. กฎหมายช่วยเหลือมารดาก่อนและหลังคลอด 
4. กฎหมายหลักประกันสุขภาพ 
5. กฎหมายการแพทย์ปฐมภูมิ 

     กฎหมายท่ีต้องออกอนุบัญญัติท่ีเร่งด่วน    หมายถึง  กฎหมายประกาศ 
ใช้แล้วและต้องออกอนุบัญญัติโดยด่วนประกอบด้วย 

1.  พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 
2. พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 
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3. พระราชบัญญัติความลับทางการค้า  พ.ศ.  2545 แก้ ไขเ พ่ิมเติม  
พ.ศ. 2558 

4. พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 
5. พระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 

2559 
6. พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  

พ.ศ. 2559 
7. พระราชบัญญัติคุ้ มครองเด็กที่ เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการ 

เจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558 
8. พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ. 2559 

กฎหมายที่ต้องด าเนินการเร่งด่วน  หมายถึง ร่างกฎหมายที่ร่างแล้วเสร็จออกไป
จากกระทรวงสาธารณสุขแล้ว แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมาย จ านวน 9 ฉบับ 
ได้แก่ 

1. ร่างพระราชบัญญัติควบคุมส่งเสริมการตลาดอาหารส าหรับทารกและเด็ก
เล็กและผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวข้อง พ.ศ. .... 

2. ร่างพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. .... 
3. ร่างพระราชบัญญัติอาสาสมัครสาธารณสุข พ.ศ. .... 
4. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยเซลล์บ าบัด พ.ศ. .... 
5. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบจากบริการสาธารณสุข พ.ศ. 

.... 
6. ร่างพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. .... 
7. ร่างพระราชบัญญัติความม่ันคงด้านวัคซีน พ.ศ. .... 
8. รา่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. .... 
9. ร่างพระราชบัญญัติยา พ.ศ. .... 

กฎหมายที่ต้องควบคุมติดตาม  หมายถึง กฎหมายของกระทรวงสาธารณสุขอ่ืน  
ที่ไม่ใช่กฎหมายที่ต้องออกตามรัฐธรรมนูญ กฎหมายที่ต้องออกอนุบัญญัติเร่งด่วน
หรือกฎหมาย  ที่ต้องด าเนินการเร่งด่วน  
การแก้ไข  หมายถึง ขั้นตอนกระบวนการนิติบัญญัติในการออกกฎหมาย การแก้ไข
กฎหมายของกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งการแปลกฎหมายกรณีกฎหมายที่ออก
ตามรัฐธรรมนูญ และกฎหมายที่ต้องด าเนินการเร่งด่วนต้องมีการประกาศใช้เป็น
กฎหมายกรณีกฎหมายที่ต้องควบคุมติดตามให้สิ้นสุดกระบวนการเมื่อรัฐมนตรีลง
นามส่งเรื่องไปส านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
การแปลกฎหมาย  หมายถึง   การแปลกฎหมายของกระทรวงสาธารณสุขระดับ
พระราชบัญญัติจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ จ านวน 44 ฉบับ 
การบังคับใช้กฎหมาย หมายถึง การด าเนินการให้สัมฤทธิ์ผลตามกฎหมายที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของกระทรวงสาธารณสุขได้บัญญัติไว้  ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพ่ือ
คุ้มครองสุขภาพของประชาชน 



234 
 

                             แผนยุทธศาสตร์การพัฒนางานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2561 
 

ในปีงบประมาณ 2560 จะบังคับใช้กฎหมายที่ส าคัญรวม 3 ประเด็น คือ 
1. คดีเก่ียวกับการให้บริการทางการแพทย์ 
2. การโฆษณาที่เก่ียวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการสุขภาพ 
3. การจัดการกับขยะมูลฝอย 

เกณฑ์เป้าหมาย 
ร้อยละความส าเร็จของการบังคับใช้กฎหมายครบองค์ประกอบที่ก าหนดของส านักงานสาธารณสุขจังหวัด  
ทั่วประเทศ/เป้าหมาย  ร้อยละ 90 
   ก าหนดการบังคับใช้กฎหมายเป็น 4 องค์ประกอบให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดด าเนินการ 

องค์ประกอบ การด าเนินการ 

1. ต้องก าหนดการบังคับใช้กฎหมายที่กระทรวงให้ความส าคัญเป็นตัวชี้วัดของนิติกร 
และผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านกฎหมายของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดและวางแผนการบังคับใช้กฎหมาย
ร้อยละ 60 ของกฎหมายที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนดให้บังคับใช้ทั้ง  3 ประเด็น 

2. เข้าร่วมการพัฒนาความรู้ในการบังคับใช้กฎหมายที่กระทรวงสาธารณสุขจัดขึ้น 
ในทุกช่องทาง   ร้อยละ 75 ของที่มีการจัด 

3. ต้องมีการสร้างเครือข่ายการบังคับใช้กฎหมายภายในจังหวัดทั้งหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุข
และหน่วยงานอื่นดังนี้ 
     -คดีเก่ียวกับการให้บริการทางการแพทย์ เครือข่ายได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานในศูนย์บริหารความเสี่ยง/
นักเจรจาไกล่เกลี่ยของศูนย์ไกล่เกลี่ยหน่วยบริการ ตามค าสั่งส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
อุบลราชธานี ที่ 139/2559 ลงวันที่ 10  พฤศจิกายน พ.ศ.2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการความ
ปลอดภัยผู้ป่วยและการเจรจาไกล่เกลี่ย  ทุกแห่งในจังหวัด 
     -การโฆษณาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ  เครือข่าย ได้แก่ พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง คณะอนุกรรมการสถานพยาบาลประจ าจังหวัด ส านักงานคณะกรรมการ
กิจการ กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)/ผู้ประกอบการสื่อ
สิ่งพิมพ์ในจังหวัด ชมรมสื่อมวลชน สมาคมวิทยุกระจายเสียงในชุมชนในจังหวัด เจ้าหน้าที่
สรรพสามิต พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการในจังหวัดฯลฯ 
     -การจัดการกับขยะมูลฝอย เครือข่าย ได้แก่ พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พรบ.การสาธารณสุข  
พ.ศ. 2535 สถานพยาบาลรัฐและคณะอนุกรรมการสถานพยาบาลประจ าจังหวัด องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัด พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการภายในจังหวัด     โดยกิจกรรมท่ีท าอาจ
เป็นการเชิญเข้ามาเป็นเครือข่ายหรือเชิญเข้าประชุมการบังคับใช้กฎหมายแต่ละเรื่อง หรือสร้าง
ความสัมพันธ์ในการเข้าร่วมอบรมหรือเข้ามาเป็นวิทยากรในการอบรมภายในจังหวัดหรือช่วยออก
ตรวจ หรือขอให้ร่วมประชาสัมพันธ์ การบังคับใช้กฎหมาย ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดต้องสร้าง
เครือข่ายอย่างน้อยร้อยละ 80 ของประเด็นกฎหมายที่จะบังคับใช้ (2 ใน 3 ของประเด็นกฎหมาย) 
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4. ต้องมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างน้อย ดังนี้ 
     1. มีกิจกรรมในเชิงบวกประชาสัมพันธ์และป้องปรามออกตรวจเดือนละ 1 ครั้ง หรือ 
     2.  มีการใช้มาตรการลงโทษร้องทุกข์ด าเนินคดี  หรือลงโทษเรื่องที่เกิดขึ้นภายในจังหวัดโดย
ขอให้รายงานกระทรวงสาธารณสุขทราบ  พร้อมหลักฐานทุก 6 เดือน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

60 70 80 90 100 
     

 

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือน ากฎหมายที่ได้พัฒนาปรับปรุงแก้ไขของกระทรวงสาธารณสุขใน 3 ประเด็น  
1)คดีเก่ียวกับการให้บริการทางการแพทย์ 
2)การโฆษณาที่เก่ียวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการสุขภาพ 
3)การจัดการกับขยะมูลฝอยมาใช้ให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย 

เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพประชาชน 
2. เพ่ือด าเนินการบังคับใช้กฎหมายที่อยู่ในอ านาจของกระทรวงสาธารณสุขให้มี 
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย 1. กฎหมายกระทรวงสาธารณสุขที่เก่ียวข้องใน 3 ประเด็น 
2. จ านวนการบังคับใช้กฎหมายในจังหวัดอุบลราชธานี 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1.รวบรวมข้อมูลที่ด าเนินการบังคับใช้กฎหมายใน 3 ประเด็น  ของส านักงาน
สาธารณสุขอุบลราชธานี 
2. รายงานการบังคับใช้กฎหมาย  โดยส านักงานสาธารณสุขจังหวัด  และประเมินโดย
กลุ่มกฎหมาย ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

แหล่งข้อมูล 1. กลุ่มงานนิติการส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
2. กลุ่มงานประกันสุขภาพส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
3. กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคแลเภสัชสาธารณสุขส านั กงานสาธารณสุขจังหวัด
อุบลราชธานี 
4. กลุ่มงานสิ่งแวดล้อมและอาชีวะอนามัย 

รายการข้อมูล 1 I = ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดที่บังคับใช้กฎหมายได้ครบองค์ประกอบ 
รายการข้อมูล 2 J = ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดทั้งหมด 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  สูตรค านวณตัวชี้วัด = (I/J) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ความส าเร็จของการบังคับใช้กฎหมายที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของ 

กระทรวงสาธารณสุข 3 ประเด็น ท าการประเมินไตรมาส 2 และ 4 
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เกณฑ์การประเมิน  
 ร้อยละ 90 ของความส าเร็จของการบังคับใช้กฎหมายครบองค์ประกอบที่ก าหนดของส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
ปี 2561 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
ด าเนินการต่อเนื่องจากปี 2560 โดยก าหนดกฎหมายที่จะบังคับใช้ตามนโยบายและวัดความส าเร็จเป็นร้อยละ 

ปี 2562 : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

ด าเนินการต่อเนื่องจากปี 2561 โดยก าหนดกฎหมายที่จะบังคับใช้ตามนโยบายและวัดความส าเร็จเป็นร้อยละ 
ปี 2563 :  

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

ด าเนินการต่อเนื่องจากปี 2562 โดยก าหนดกฎหมายที่จะบังคับใช้ตามนโยบายและวัดความส าเร็จเป็นร้อยละ 

ปี 2564 :  
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

ด าเนินการต่อเนื่องจากปี 2563 โดยก าหนดกฎหมายที่จะบังคับใช้ตามนโยบายและวัดความส าเร็จเป็นร้อยละ 
 

วิธีการประเมินผล :  ความส าเร็จของการบังคับใช้กฎหมายครบองค์ประกอบที่ก าหนด 
ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ใน 3 ประเด็น ประเมินจากข้อมูลรายงานจาก 
กลุ่มงานนิติการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด โดยผู้ตรวจราชการฯ ตามตัวชี้วัด 
กลุ่มกฎหมาย ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เอกสารสนับสนุน :  แผนการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายในแต่ละปี 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 

Baseline data หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ 

พ.ศ. 
2558 2559 2560 

1.การให้บริการทางการแพทย์ 
   1.1จ านวนการให้การช่วยเหลือตามค าร้องขอรับเงิน
ช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการ
ทางการแพทย์ ( ม.41 พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
พ.ศ. 2545) 
   1.2 จ านวนการด าเนินคดีให้บริการทางการแพทย์ 
2.จ านวนข้อร้องเรียนที่มีการเปรียบเทียบปรับเกี่ยวกับการ
อาหาร,สถานพยาบาลและการโฆษณายา 
และอาหารฯลฯ 
3.สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น/เทศบัญญัติในเรื่องเกี่ยวกับการก าจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล(ยอดสะสม) 

 
เรื่อง 

 
 
 

คดี 
เรื่อง 

 
 

แห่ง 

 
20 
 
 
 
2 

     4 
 

 
   168 

 

 
37 
 
 
 

     3 
     8 

 
 

173 
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ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

1.นายระวี  แววศรี   นิติกรช านาญการพิเศษ  หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ  
   โทรศัพท์ที่ท างาน : 045-262692ต่อ 1234โทรศัพท์มือถือ : 0895856035 
   โทรสาร :045-241918    E-mail :  ravee250471@gmail.com 
2. นางสาวอุทัย    สมบรูณ์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
    (ปฏิบัติหน้าที่นิติกร) 
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 045-262692ต่อ 1234โทรศัพท์มือถือ : 0892820220 
    โทรสาร : 045-241918  E-mail : authaisomboon@yahoo.com 
     กลุ่มงานนิติการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
3.นางร าไพ  สุวนาม        นกัวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ   
   หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ    โทรศัพท์ที่ท างาน : 045-262692 ต่อ 1150 
4.นางสาวกาญจนา  มหาพล       เภสัชกรเชี่ยวชาญ  
   หัวหน้ากลุ่มงานกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ  
   โทรศัพท์ทีท่ างาน : 045-262699 ต่อ 1000,3220    
5.นายปรีชา  ทองมูล     นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ    
   หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ 
   โทรศัพท์ที่ท างาน : 045-262692 ต่อ 2108         

หน่วยงานประมวลผล         
และจัดท าข้อมูล 

กลุ่มงานนิติการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 

1. นางสาวอุทัย  สมบรูณ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ปฏิบัติหน้าที่นิติกร 
โทรศัพท์ที่ท างาน : 045-262692ต่อ 1234 โทรศัพท์มือถือ : 0892820220 
โทรสาร : 045-241918  E-mail : authaisomboon@yahoo.com 
2.นายพิทักษ์  มูลประดับ  นิติกรปฏิบัติการ 
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 045-262692ต่อ 1234 โทรศัพท์มือถือ :0850162104  
    โทรสาร :045-241918  E-mail : pitakubon@hotmail.com 
กลุ่มงานนิติการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
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เป้าประสงค์ที่ G11 มีบุคคลากรสาธารณสุขเพียงพอ มีสมรรถนะและมีความสุข 
ตัวช้ีวัด I 66 จังหวัดมีการวางแผนก าลังคนด้านสุขภาพผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 
ค านิยาม        แผนก าลังคนด้านสุขภาพ  หมายถึง  แผนก าลังคนด้านสุขภาพของจังหวัด

อุบลราชธานี  ที่ได้ด าเนินการก าหนดแผนอัตราก าลัง แผนการพัฒนาก าลังคน และ
แผนบริหารก าลังคนของจังหวัดอุบลราชธานีไว้  
       หน่วยบริการ หมายถึง หน่วยบริการสาธารณสุขในสังกัดส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ระดับ โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล ทุกแห่งในจังหวัดอุบลราชธานี  
       อัตราก าลัง หมายถึง จ านวนและประเภทบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง 
อยู่ที่หน่วยบริการสาธารณสุขในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี   
ซึ่งได้จากระบบข้อมูล HROPS  
      เกณฑ์การประเมิน จังหวัดมีการวางแผนก าลังคนด้านสุขภาพผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนด 
      ระดับที่ 1 จังหวัดมีการบันทึกข้อมูลบุคลากรในระบบ HROPS  
ครบถ้วน > 90% 
      ระดับที่ 2 มีการวิเคราะห์สถานการณ์ แนวโน้มก าลังคนด้านสุขภาพ  
ในแต่ละโรงพยาบาลชุมชน ,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ไม่น้อยกว่าประเด็นที่
ก าหนด ได้แกจ่ านวนบุคลากรจ าแนกตามประเภทบุคลากร   
ช่วงอายุของบุคลากรช่วงระยะเวลาการปฏิบัติงานอัตราการสูญเสียของบุคลากร 
อัตราก าลังแต่ละวิชาชีพต่อประชากร และความต้องการอัตราก าลังตามแผนพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ (Service Plan & Excellence center)  
      ระดับที่ 3 มีการวางแผนการกระจายก าลังคน และแผนการแก้ไขปัญหา
ก าลังคนของโรงพยาบาลชุมชน, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan & Excellence center) อัตราส่วน
บุคลากรต่อประชากร และ/หรือ การกระจายเตียงต่อประชากร 
      ระดับที่ 4 มีการวางแผนการสรรหาและพัฒนาก าลังคน ของจังหวัด 
      ระดับที่ 5 มีการก าหนดรูปแบบการติดตามและประเมินผล  
แผนก าลังคนของจังหวัด 

เกณฑ์เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 

จังหวัดได้มีการ
ด าเนินการวางแผน
ก าลังคนด้าน
สุขภาพระดับ
จังหวัดถึง 
ระดับท่ี 5 

จังหวัดได้มีการ
ด าเนินการวางแผน
ก าลังคนด้าน
สุขภาพระดับ
จังหวัดถึง 
ระดับท่ี 5 

จังหวัดได้มีการ
ด าเนินการวางแผน
ก าลังคนด้าน
สุขภาพระดับ
จังหวัดถึง 
ระดับท่ี 5 

จังหวัดได้มีการ
ด าเนินการวางแผน
ก าลังคนด้าน
สุขภาพระดับ
จังหวัดถึง 
ระดับท่ี 5 
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วัตถุประสงค์ เพ่ือให้มีก าลังคนด้านสุขภาพที่เพียงพอ มีการกระจายที่เหมาะสม ได้รับการพัฒนา
คุณภาพ หน่วยงานตระหนักถึงความสมเหตุสมผลในการพัฒนาคน ให้สามารถตอบสนอง
ต่อทิศทางการของกระทรวงสาธารณสุขที่ก าหนดเป้าหมาย  
“ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย หน่วยบริการสาธารณสุขในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  
ระดับโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ทุกแห่งในจังหวัด
อุบลราชธานี 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1. วิเคราะห์จากระบบข้อมูล HROPS  
2. วิเคราะห์จากฐานข้อมูล Google Drive ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัด  
3. ประเมินจากเอกสารแผนก าลังคนของจังหวัด 

แหล่งข้อมูล 1. ข้อมูลอัตราก าลัง ใช้ข้อมูลจากระบบข้อมูล HROPS ของกลุ่มบริหารงาน 
บุคคล สป. 

2. แบบรายงานจากฐานข้อมูล Google Drive ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
3. เอกสารแผนก าลังคนด้านสุขภาพของจังหวัด 

รายการข้อมูล 1 A = จังหวัดมีการด าเนินการวางแผนก าลังคนด้านสุขภาพถึงระดับที่ 5 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 4 

 

เกณฑ์การประเมิน ปี 2561 - 2564 : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

 จังหวัดไดม้ีการด าเนินการ
วางแผนก าลังคนด้าน
สุขภาพระดับจังหวัด 
ถึงระดับที่ 2 

 จังหวัดไดม้ีการด าเนินการ
วางแผนก าลังคนด้าน
สุขภาพระดับจังหวัด 
ถึงระดับที่ 5 

 

วิธีการประเมินผล :  1. วิเคราะห์จากระบบข้อมูล HROPS  
2. วิเคราะห์จากฐานข้อมูล Google Drive ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
3. ประเมินจากเอกสารแผนก าลังคนของจังหวัด 

เอกสารสนับสนุน :  ฐานข้อมูล Google Drive ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

1. การจัดท าแผนก าลังคน 
1. นางวิภาลักษ์   ชุติเดชานุกูล นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
โทรศัพท์ที่ท างาน : 045-262692-700 โทรศัพท์มือถือ : 081-3054388 
โทรสาร : 045-243301  E-mail : wpc_007@hotmail.com 
2.นายสัญชัย  บุญมาเสน    นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
โทรศัพท์ที่ท างาน : 045-262692-700 โทรศัพท์มือถือ : 099-7146741 
โทรสาร : 045-243301  E-mail : bunmasen@gmail.com 
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2. ระบบข้อมูล HROPS 
1. นางสาวกนกวรรณ   ฉวีวรรณ   นักทรัพยากรบุคคล(พ) 
โทรศัพท์ที่ท างาน : 045-262692-700 โทรศัพท์มือถือ : 086-8675146 
โทรสาร : 045-243301  E-mail : kanknok07@gmail.com 
   กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

หน่วยงานประมวลผล
และจัดท าข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 

กลุ่มภารกิจก าลังคนด้านสุขภาพ ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. 
กลุ่มบริหารงานบุคคล ส านักบริหารกลาง สป. 

ผู้รับผิดชอบการรายงาน
ผลการด าเนินงาน 

นายสัญชัย  บุญมาเสน    นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
โทรศัพท์ที่ท างาน : 045-262692-700 โทรศัพท์มือถือ : 099-7146741 
โทรสาร : 045-243301  E-mail : bunmasen@gmail.com 

 

เป้าประสงค์ที่ G11 มีบุคคลากรสาธารณสุขเพียงพอ มีสมรรถนะและมีความสุข 
ตัวช้ีวัด I 67  
    (KPI กระทรวง) 

ร้อยละของอ าเภอที่มีบุคลากรสาธารณสุขเพียงพอ 

ค านิยาม อ าเภอที่มีบุคลากรสาธารณสุขเพียงพอ หมายถึง อ าเภอที่มีหน่วยบริการ
สาธารณสุขสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีทุกระดับ 
ที่มีท่ีตั้งอยู่ในอ าเภอนั้นๆ มีอัตราก าลังบุคลากร ไม่ต่ ากว่า 80 %  
ของแผนก าลังคนซึ่งก าหนดไว้ในอัตราก าลังของแผนก าลังคนของจังหวัด 

เกณฑ์เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 
 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้มีก าลังคนด้านสุขภาพที่เพียงพอ มีการกระจายที่เหมาะสม ได้รับการพัฒนา
คุณภาพหน่วยงานตระหนักถึงความสมเหตุสมผลในการพัฒนาคน ให้สามารถตอบสนอง
ต่อทิศทางการของกระทรวงสาธารณสุขที่ก าหนดเป้าหมาย  “ประชาชนสุขภาพดี 
เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” 

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

หน่วยบริการสาธารณสุขในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ทุกระดับ 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์จากระบบข้อมูล HROPS เทียบกับแผนก าลังคนของจังหวัดอุบลราชธานี 
แหล่งข้อมูล 1. ข้อมูลอัตราก าลัง ใช้ข้อมูลจากระบบข้อมูล HROPS ของกลุ่มบริหารงาน 

บุคคล สป. 
2. แผนก าลังคนด้านสุขภาพ ใช้ข้อมูลจากเอกสารแผนก าลังคนด้านสุขภาพ 

ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
รายการข้อมูล 1 A = จ านวนอ าเภอที่มีบุคลากรสาธารณสุขไม่ต่ ากว่า 80 % ของแผนก าลังคน 

ด้านสุขภาพ 
รายการข้อมูล 2 B = จ านวนอ าเภอท้ังหมด 
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สูตรค านวณตัวชี้วัด (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 4 
เกณฑ์การประเมิน  
ปี 2561 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- - - ร้อยละ 60  

ปี 2562 :  
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

- - - ร้อยละ 70  
ปี 2563 : 

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

ปี 2564 : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

- - - ร้อยละ 90 
 

วิธีการประเมินผล :  ประเมินจากข้อมูลในระบบ HROPS เปรียบเทียบกับเอกสารแผนก าลังคนด้านสุขภาพ
ของจังหวัด 

ผู้ให้ข้อมูลทาง
วิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

1. นางวิภาลักษ์ ชุติเดชานุกูล นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
โทรศัพท์ที่ท างาน : 045-262692-700 โทรศัพท์มือถือ : 081-3054388 
โทรสาร : 045-243301  E-mail : wpc_007@hotmail.com 
2.นายสัญชัย  บุญมาเสน    นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
โทรศัพท์ที่ท างาน : 045-262692-700 โทรศัพท์มือถือ : 099-7146741 
โทรสาร : 045-243301  E-mail : bunmasen@gmail.com 
    กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

หน่วยงานประมวลผล
และจัดท าข้อมูล 

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:wpc_007@hotmail.com


242 
 

                            แผนยุทธศาสตร์การพัฒนางานสาธารณสุขจงัหวัดอุบลราชธานี ปี 2561 
 

เป้าประสงค์ที่ G11 มีบุคคลากรสาธารณสุขเพียงพอ มีสมรรถนะและมีความสุข 
ตัวช้ีวัด  I 68 ร้อยละของบุคลากรสาธารณสุขผ่านการประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์ 

ที่ก าหนด 
ค านิยาม       สถานการณ์ปัญหาด้านก าลังคน 

การขาดแคลนก าลังคนด้านสุขภาพ เป็นปัญหาส าคัญในระดับจังหวัด ส่งผลต่อการ
บริการประชาชนไม่ครอบคลุม ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศใน 20 ปีข้างหน้ามุ่งเน้น
ให้ประชาชนมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน ดังนั้นบุคลากรด้านสุขภาพทุกสาขา  จ าเป็นต้อง
ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะที่สอดคล้องกับวิชาชีพที่ปฏิบัติ เพื่อประโยชน์ต่อการ
พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ประชาชนมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน 
      บุคลากร หมายถึง ข้าราชการ/พนักงานราชการ/พนักงานกระทรวงสาธารณสุข/
ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานจังหวัด (รพ.สต./สสอ./
รพช./สสจ./รพท.)  สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
      สมรรถนะ หมายถึง คุณลักษณะพ้ืนฐาน  (Underlying Characteristic)ที่มีอยู่
ภายในตัวบุคคล  ได้แก่ แรงจูงใจ (Motive) อุปนิสัย (Trait)  อัตมโนทัศน์ (Self-
Concept) ความรู้ (Knowledge)และทักษะ (Skill)  ซึ่งคุณลักษณะ  เหล่านี้จะเป็นตัว
ผลักดันหรือมีความสัมพันธ์เชิงเหตุผล  (Causal Relationship) ให้บุคคลสามารถ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ   หรือสถานการณ์ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และ/หรือ สูงกว่าเกณฑ์อ้างอิง  (Criterion–Reference) หรือเป้าหมายที่ก าหนดไว้ซึ่ง
ระดับความส าเร็จของการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร จะประเมินโดยใช้เกณฑ์
เดียวกับส านักงาน ก.พ. ก าหนด  คือวัดจากสมรรถนะหลัก 5  ตัว ได้แก่   
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์   2. การบริการที่ดี 3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ    
4. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรมและ   
5. การท างานเป็นทีม  6. มีสมรรถนะตาม Core Value MOPH 
M=Mastery เป็นนายตัวเอง  
O=Originality เร่งสร้างสิ่งใหม่  
P=People centered Approachใส่ใจประชาชน 
H=Humility ถ่อมตน อ่อนน้อม 
     การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร หมายถึง กระบวนการที่จัดขึ้น 
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะและสมรรถนะทางวิชาชีพแก่บุคลากรของหน่วยงาน   
เพ่ือยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจที่รับผิดชอบให้สูงขึ้น โดยมีวิธีการ
พัฒนาที่หลากหลายรูปแบบ เช่น การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน  
การสัมมนา และการเรียนรู้ด้วยตนเองจากชุดฝึกอบรมหรือแบบเรียนส าเร็จรูป   
โดยมีด าเนินการพัฒนาที่เป็นระบบสอดคล้องกับแผนการพัฒนาบุคลากร 
ที่ก าหนดไว้  
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เกณฑ์เป้าหมาย :  
ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 

ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 
 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัด มีการประเมินสมรรถนะ  
สรุปส่วนขาดมาพัฒนาให้มีขีดสมรรถนะสอดคล้องกับวิชาชีพ และภารกิจงานตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ประเทศ 

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

บุคลากรสาธารณสุขทุกระดับในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล ข้อมูลผลการด าเนินงาน: วัดผลการด าเนินงานระดับอ าเภอแยกเปน็ 2 หน่วยงาน 
(สนง.สสอ.และ รพช.) 

ข้อมูลรายรอบ : หมายถึง  รอบที่ 1 ปี 2561   (ตุลาคม 60 - มีนาคม 61)  
รอบที่ 2  (เมษายน 61 – กันยายน 61) 
 

ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

           การด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

1 หน่วยงานอ าเภอด าเนินการแต่งตัง้คณะกรรมการการพัฒนาบุคลากรและ 
ติดตามผลการประเมินผลการปฏบิัติราชการระดับอ าเภอ 

2 รวบรวมข้อมลูการด าเนินการประเมินสมรรถนะบุคลากรตามความเป็นจริง  
ของหน่วยงาน ได้แก่ รพช.,สสอ.,รพ.สต.ในรอบที่ 1 ปี 2560 (ตุลาคม 60 –  
มีนาคม 61)  
รอบที่ 2  (เมษายน 61 – กันยายน 61) แล้ววิเคราะห์หาค่าเฉลีย่โดยรวม 
เป็นภาพอ าเภอ 

3 จัดท าเป็นแผนพัฒนาบคุลากรของหน่วยงาน โดยน าผลการประเมินสมรรถนะ 
รายบุคคล(GAP Competency ตามมาตรฐานสมรรถนะหลัก ก.พ. 5 ตัว) 
มาวิเคราะห์ในส่วนท่ีหน่วยงานต้องพัฒนาหรือบุคคลพัฒนาเอง 

4 ด าเนินการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของหน่วยงานตามแผนที่ก าหนดไว ้
5 หน่วยงานสรุปประเมินผลสมรรถนะบุคลากรตามความเป็นจริง ส่งข้อมูล 

มาระดับจังหวัดภายในเวลาที่ก าหนด 

แหล่งข้อมูล 1.ค าสั่งคณะกรรมการ 2.ผลการประเมินสมรรถนะรายบุคคล  3.แผนพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรรายบุคคล (IDP)   4.แผนพัฒนาสมรรถนะบุคลากรขององค์กร 

เกณฑ์การให้คะแนน ค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน 
รายการข้อมูล 1 รายงานผลการประเมินสมรรถนะบุคลากร 
รายการข้อมูล 2 A=จ านวนบุคลากรสาธารณสุขท่ีผ่านการประเมินสมรรถนะหลัก 5 ด้าน และสมรรถนะ

ตามค่านิยม Core Value MOPH 
รายการข้อมูล 3 B=จ านวนบุคลากรทั้งหมดจ าแนกตามกลุ่ม ตามค านิยาม 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล มิถุนายน 2561 
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เกณฑ์การประเมิน : 
ปี 2561 : 

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

มีการด าเนินงานตาม
ขั้นตอนที่ 1-2ร้อยละ 80 

มีการด าเนินงานตาม
ขั้นตอนที่ 1-3ร้อยละ 85 

มีการด าเนินงานตาม
ขั้นตอนที่ 1-4ร้อยละ 90 

มีการด าเนินงานตาม
ขั้นตอนที่ 1-5ร้อยละ 95 

ปี 2562 : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

มีการด าเนินงานตาม
ขั้นตอนที่ 1-2 
ร้อยละ 90 

มีการด าเนินงานตาม
ขั้นตอนที่ 1-3 
ร้อยละ 95 

มีการด าเนินงานตาม
ขั้นตอนที่ 1-4 
ร้อยละ 100 

มีการด าเนินงานตาม
ขั้นตอนที่ 1-5 
ร้อยละ 100 

ปี 2563 : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

มีการด าเนินงานตาม
ขั้นตอนที่ 1-2 
ร้อยละ 95 

มีการด าเนินงานตาม
ขั้นตอนที่ 1-3 
ร้อยละ 100 

มีการด าเนินงานตาม
ขั้นตอนที่ 1-4 
ร้อยละ 100 

มีการด าเนินงานตาม
ขั้นตอนที่ 1-5 
ร้อยละ 100 

ปี 2564 : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

มีการด าเนินงานตาม
ขั้นตอนที่ 1-2 
ร้อยละ 100 

มีการด าเนินงานตาม
ขั้นตอนที่ 1-3 
ร้อยละ 100 

มีการด าเนินงานตาม
ขั้นตอนที่ 1-4 
ร้อยละ 100 

มีการด าเนินงานตาม
ขั้นตอนที่ 1-5 
ร้อยละ 100 

 

ข้อมูลพื้นฐาน Baseline data หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 2559 2560 

95 ร้อยละ 95 95 95 
 

ผู้ให้ข้อมูลทาง
วิชาการ/       
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

ผู้รับผิดชอบ 1)  นางธิดารัตน์  บุญทรง    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
โทร 089-626-9853           E-mail: thidarat.b@hotmail.co.th 
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล    

หน่วยงานประมวลผล
และจัดท าข้อมูล 

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล   
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ผู้รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 1)  นางธิดารัตน์  บุญทรง   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
โทร 089-626-9853                          E-mail: thidarat.b@hotmail.co.th 
กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล   ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
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เป้าประสงค์ที่ G11 มีบุคคลากรสาธารณสุขเพียงพอ มีสมรรถนะและมีความสุข 
ตัวช้ีวัด I 69 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
ค านิยาม สถานการณ์ปัญหาด้านก าลังคน 

      การขาดแคลนก าลังคนด้านสุขภาพ เป็นปัญหาส าคัญในระดับจังหวัด ส่งผล
ต่อการบริการประชาชนไม่ครอบคลุม ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศใน 20 ปี
ข้างหน้ามุ่งเน้นให้ประชาชนมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน ดังนั้นบุคลากรด้านสุขภาพทุก
สาขา  จ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะที่สอดคล้องกับวิชาชีพที่ปฏิบัติ 
เพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ประชาชนมีสุขภาพดี
อย่างยั่งยืนตามเกณฑ์คุณภาพ 
      การบริหารจัดการภาครัฐ ได้ก าหนดให้ส่วนราชการต้องด าเนินการตามแผน
กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือให้มีขีดสมรรถนะที่เหมาะสม สามารถ
ปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
   1.จัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 
เชิงยุทธศาสตร์ขององค์กร โดยวางแผนบริหารอัตราก าลังให้ครอบคลุมทุกกิจกรรม 
ดังนี้ 
   1.1 การวางแผนอัตราก าลัง 
   1.2 พัฒนาและเพ่ิมขีดสมรรถนะบุคลากร 
   1.3 บริหารบุคลากรที่มีทักษะหรือสมรรถนะสูงในสายงานหลัก 
   1.4 การสร้าง/พัฒนาข้าราชการเพ่ือสืบทอดต าแหน่งผู้บริหาร 
   1.5 การสร้างความก้าวหน้าในหน้าที่การงานให้แก่บุคลากร 
   1.6 การจัดระบบฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
   2. การพัฒนาบุคลากร เป็นกระบวนการบริหารงานบุคคลที่ต้องปฏิบัติอยู่
ตลอดเวลา เพื่อเพ่ิมปะสิทธิภาพให้กับบุคลากร ตลอดจนท าให้บุคลากร  
มีความเติบโตก้าวหน้าและทันต่อการเปลี่ยนแปลง ซึ่ง การพัฒนาบุคลากร 
สามารถด าเนินการได้ 2 รูปแบบ คือ แบบที่เป็นทางการ เช่น การบรรยาย  
การฝึกอบรมเป็นต้น และแบบไม่เป็นทางการ เช่น  การสอนงาน  การเป็น 
พ่ีเลี้ยง การสอนแนะ(Coaching)และการสอนงานอย่างใกล้ชิด 
บุคลากร หมายถึง บุคลากร 5 กลุ่ม ดังนี้ 

1.บุคลากรวิชาชีพ (Health professionals) มี 6 สายงาน ได้แก่  
ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ  นักเทคนิคการแพทย์  นักกายภาพบ าบัด
และ นักวิชาการสาธารณสุข 

2.บุคลากรสหวิชาชีพ (Allied Health professionals) ได้แก่ 
1.1 บุคลากรซึ่งเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ 7 สายงาน ได้แก่  

นักรังสีการแพทย ์ นักกิจกรรมบ าบัด  นักจิตวิทยาคลินิก  นักเวชศาสตร์ 
การสื่อความหมาย นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก นักฟิสิกส์รังสี  
และนักการแพทย์แผนไทย 
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 2.1  บุคลากรอ่ืนมี  7 สายงาน ได้แก่ นักวิชาการทันตสาธารณสุข  
นักโภชนาการ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์  นักสังคมสงเคราะห์  นักวิชาการศึกษา
พิเศษ  นักกายภาพอุปกรณ์ นักวิชาการอาหารและยา 
      3. บุคลากรสนับสนุน (Associates  Health personal) ประกอบด้วย  
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข  เจ้าพนักงานเวชสถิติ และเจ้าพนักงานรังสี
การแพทย์ 
      4. บุคลากรสายสนับสนุน (Back office)ประกอบด้วย ธุรการ การเงิน พัสดุ  
นิติกร ฯลฯ 
      5.บุคลากรผู้ท าหน้าที่บริหารงาน ประกอบด้วย ระดับสูง ระดับกลาง  
ระดับต้น 
ร้อยละบุคลากรได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ที่ก าหนด  หมายถึง   
จ านวนบุคลากรทั้ง 5 กลุ่มได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์บริหารกิจการบ้านเมือง 
ที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 47 เทียบกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนบริหาร
อัตราก าลังของเขตสุขภาพ 

เกณฑ์เป้าหมาย :  
ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 

ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 
 

วัตถุประสงค์ ให้บุคลากรในระบบสุขภาพได้รับการพัฒนาให้มีขีดสมรรถนะสูงอย่างมืออาชีพเพ่ือ
ตอบสนองยุทธศาสตร์ประเทศ 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย บุคลากรสาธารณสุขทุกระดับในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล ระบบรายงาน 
แหล่งข้อมูล จ านวนบุคลากรในกลุ่มงานบริหารทั่วไป ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
รายการข้อมูล 1 แผนบริหารอัตราก าลังทุกระดับที่มีการก าหนดหรือระบุเป้าหมายการพัฒนา 

ตามเกณฑ์ 
รายการข้อมูล 2 A=จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาในปีที่วักผล 
รายการข้อมูล 3 B=จ านวนบุคลากรทั้งหมดจ าแนกตามกลุ่ม ตามค านิยาม 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล มิถุนายน 2561 
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เกณฑ์การประเมิน : 
ปี 2561 : 

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

มีการก าหนดเป้าหมาย
การพัฒนาบุคลากรราย
กลุ่มเฉลี่ย ร้อยละ 85 

มีผลการพัฒนาบุคลากร
ร้อยละ 50 ของเป้าหมาย 

มีผลการพัฒนาบุคลากร
ร้อยละ 80 ของเป้าหมาย 

มีผลการพัฒนาบุคลากร
ร้อยละ 100 

ปี 2562 : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

มีการก าหนดเป้าหมาย
การพัฒนาบุคลากรราย
กลุ่มเฉลี่ย ร้อยละ 90 

มีผลการพัฒนาบุคลากร
ร้อยละ 50 ของเป้าหมาย 

มีผลการพัฒนาบุคลากร
ร้อยละ 80 ของเป้าหมาย 

มีผลการพัฒนาบุคลากร
ร้อยละ 100 

ปี 2563 : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

มีการก าหนดเป้าหมาย
การพัฒนาบุคลากรราย
กลุ่มเฉลี่ย ร้อยละ 95 

มีผลการพัฒนาบุคลากร
ร้อยละ 50 ของเป้าหมาย 

มีผลการพัฒนาบุคลากร
ร้อยละ 80 ของเป้าหมาย 

มีผลการพัฒนาบุคลากร
ร้อยละ 100 

ปี 2564 : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

มีการก าหนดเป้าหมาย
การพัฒนาบุคลากรราย
กลุ่มเฉลี่ย ร้อยละ 100 

มีผลการพัฒนาบุคลากร
ร้อยละ 50  
ของเป้าหมาย 

มีผลการพัฒนาบุคลากร
ร้อยละ 80  
ของเป้าหมาย 

มีผลการพัฒนาบุคลากร
ร้อยละ 100 

 

เกณฑ์การให้คะแนน - 
วิธีการประเมินผล :  รวบรวมข้อมูล น ามาวิเคราะห์ผลเปรียบเทียบเกณฑ์และค านวณตามสูตรที่ก าหนด 
เอกสารสนับสนุน :  แผนยุทธศาสตร์ 20 ปีของกระทรวง 
ข้อมูลพื้นฐาน Baseline data หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 2559 2560 
77 ร้อยละ 77 77 78 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/      
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

ผู้รับผิดชอบ 1)  นางธิดารัตน์  บุญทรง    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
โทร 089-626-9853                           E-mail: thidarat.b@hotmail.co.th 
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล 

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
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ผู้รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 1)  นางธิดารัตน์  บุญทรง    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
โทร 089-626-9853                          E-mail: thidarat.b@hotmail.co.th 
 

 
                     (ตัวอย่าง)   แบบรายงานข้อมูลผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด  
                    : ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
                       หน่วยงาน สสอ./รพช.  ....................................................................... 

กลุ่มบุคลากร ชื่อวิชาชีพ จ านวนที่
ต้องการ
พัฒนา 

จ านวนที่
ได้รับการ
พัฒนา 

ร้อยละ 
ที่ได้รับการ

พัฒนา 
1.กลุ่มวิชาชีพ 1.แพทย์    

2.ทันตแพทย์    
3.เภสัชกร    
4.พยาบาล    
5.นักเทคนิคการแพทย์    
6.นักกายภาพบ าบัด    
7.นักวิชาการสาธารณสุข    

2.กลุ่มสหวิชาชีพ 8.นักรังสีการแพทย์    
9.นักกิจกรรมบ าบัด    
11.นักจิตวิทยาคลินิก    
12.นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก    
13.นักฟิสิกส์รังสี    
14.แพทย์แผนไทย    
15.นักวิชาการทันตสาธารณสุข    
16.นักโภชนาการ    
17.นักวิทยาศาสตร์การแพทย์    
18.นักสังคมสงเคราะห์    
19.นักวิชาการศึกษาพิเศษ    
20.นักกายอุปกรณ์    
21.นักวิชาการอาหารและยา    
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กลุ่มบุคลากร ชื่อวิชาชีพ จ านวนที่
ต้องการ
พัฒนา 

จ านวนที่
ได้รับการ
พัฒนา 

ร้อยละ 
ที่ได้รับการ

พัฒนา 
3.บุคลากร
สนับสนุน 

22. เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข    
23. เจ้าพนักงานเภสัชกรรม    
24. เจ้าพนักงานสาธารณสุข    
25. เจ้าพนักงานเวชสถิติ    
26. เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์    

4.บุคลากร
สนับสนุน 

1.การเงิน    
2.พัสดุ    
3.ธุรการ    
4.นิติกร    

5.ผู้บริหาร ระดับ    
ระดับกลาง    
ระดับต้น    

รวมทั้งสิ้น    
 
หมายเหตุ  เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับ 5   เท่ากับร้อยละ    80-100 
ระดับ 4 เท่ากับร้อยละ      60-80 
ระดับ 3 เท่ากับร้อยละ      40-60 
ระดับ 2 เท่ากับร้อยละ      20-40 
ระดับ 1 เท่ากับร้อยละ      ต่ ากว่าร้อยละ 20 
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เป้าประสงค์ที่ G11 มีบุคคลากรสาธารณสุขเพียงพอ มีสมรรถนะและมีความสุข 
ตัวช้ีวัด I 70 
    (KPI กระทรวง  R40) 

ร้อยละของหน่วยงานที่มีการน าดัชนีความสุขของคนท างาน  
(Happinometer) ไปใช้ 

ค านิยาม หน่วยงานที่มีการน าดัชนีความสุขของคนท างานไปใช้ หมายถึง หน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกระดับมีการประเมินดัชนีความสุขของคนท างาน 
(Happinometer) รายบุคคลผ่านระบบโปรแกรม Happinometer ของกระทรวง
สาธารณสุข หน่วยงานมีการวิเคราะห์ (Analysis) ผลการประเมิน และสังเคราะห์ 
(Synthesis) ข้อมูล โดยสามารถน าข้อมูลมาพัฒนาความก้าวหน้าความสุขของ
คนท างาน(Happinometer) และความสุขขององค์กร (Happy Public 
Organization : HPI) อย่างเป็นรูปธรรม มีความชัดเจนและสอดคล้องกับบริบท
ขององค์กร 

เกณฑ์เป้าหมาย :  
หน่วยงาน/ 
ค่าเป้าหมาย 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

สสจ.อุบลราชธาน ี ร้อยละ60 ร้อยละ70 ร้อยละ80 ร้อยละ90 

รพศ./รพท. ร้อยละ60 ร้อยละ70 ร้อยละ80 ร้อยละ90 

รพช. ร้อยละ60 ร้อยละ70 ร้อยละ80 ร้อยละ90 

สสอ. ร้อยละ60 ร้อยละ70 ร้อยละ80 ร้อยละ90 

รพ.สต. ร้อยละ60 ร้อยละ70 ร้อยละ80 ร้อยละ90 
 

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือน าผลการประเมิน Happinometer มาใช้พัฒนาองค์กร บุคลากร  
    การบริหารงาน เพื่อส่งเสริมความสุขในการท างาน 
2. เพ่ือให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล เก็บข้อมูลจากการกรอกแบบสอบถามผ่าน  Online base หรือ Mobile App 

based ของกระทรวงสาธารณสุข 
แหล่งข้อมูล ข้อมูลจากการกรอกโปรแกรมแบบสอบถามของกระทรวงสาธารณสุข 
รายการข้อมูล 1 A : จ านวนหน่วยงานที่มีการน า Happinometer  ไปใช้ 
รายการข้อมูล 2 B : จ านวนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
สูตรค านวณ  (A/B) X 100 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 4 
เกณฑ์การประเมิน เอกสารอ้างอิงจากรายละเอียด Happinometer กระทรวงสาธารณสุข 
แนวทางการประเมิน ผลการด าเนินงานเทียบตามเกณฑ์การให้คะแนน  
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คะแนน Ranking ปี 2561 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนน เกณฑ์การประเมิน 
1 คะแนน 1. มีการมอบหมายตัวช้ีวัด และระบุผู้รับผิดชอบชัดเจน 

2. มีการช้ีแจงรายละเอียด และการด าเนินงาน ดัชนีความสุขของ
คนท างาน (Happinometer) และความสุขขององค์กร (Happy 
Public Organization : HPI)  

2 คะแนน 1.มีการจัดตั้งคณะกรรมการด าเนนิงานมีรายงานการประชุม
กรรมการ 
2. มีการวิเคราะห์ผลความสุขของคนท างาน (Happinometer) 
และความสุขขององค์กร (Happy Public Organization : HPI) 

3 คะแนน 1.น าผลการวิเคราะห์มาด าเนินการจัดท าแผนพัฒนารายมิติใน
ด้านที่บกพร่อง  
2.มีการด าเนินการตามแผนและก าหนดวิธีการในการประเมินผล
ความส าเร็จของแผนงานโครงการ  

4 คะแนน 1.มีการสรุปความก้าวหนา้ในการด าเนินงานตามแผนงาน
โครงการ 
2. มีการรายงานผลความส าเร็จของโครงการ ปัญหา อุปสรรค 
และถอดบทเรียนในแตล่ะกิจกรรมตามแผนท่ีด าเนินการ หรือ
จัดท าเป็นรูปแบบวิชาการอื่นๆ เช่น KM, R2R 

5 คะแนน มีการคัดเลือกผลงานหรือโครงการที่ด าเนินการ เป็นวิชาการ 1 
เรื่อง หรือมีการส่งผลงานวิชาการเข้าประกวดเวทีวิชาการทุก
ประเภท  

ข้อมูลพื้นฐาน 
Baseline data หน่วยวัด 

ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 2559 2560 

74 ร้อยละ 71 74 100 
 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/      
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

ผู้รับผิดชอบ 1) นางธิดารัตน์  บุญทรง    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
โทร 089-626-9853                         E-mail: thidarat.b@hotmail.co.th 
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาทรพัยากรบุคคล 

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล 

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ผู้รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 1) นางธิดารัตน์  บุญทรง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
โทร. 089-626-9853                       E-mail: thidarat.b@hotmail.co.th 
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เป้าประสงค์ที่ G11 มีบุคคลากรสาธารณสุขเพียงพอ มีสมรรถนะและมีความสุข 
ตัวช้ีวัด I 71 ร้อยละของหน่วยงานที่มีการน าดัชนีความสุขของคนท างาน  

(Happy Work place Index)ไปใช ้
ค านิยาม     หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่มีการประเมินดัชนีองค์กรที่มีความสุข 

(Happy work place index) โดยผ่านระบบ Paper-based หรือ Online-
based หรือ Mobile App-based  หน่วยงานนั้นมีการวิเคราะห์ผลการประเมิน  
และหน่วยงานนั้นน าผลการวิเคราะห์นั้นมาใช้ในการพัฒนาหน่วยงานเพื่อพัฒนา 
สู่องค์กรที่มีความสุข                          

เกณฑ์เป้าหมาย :  
ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 
 

วัตถุประสงค์ เพ่ือน าผลการประเมินดัชนีองค์กรที่มีความสุข (Happy Work Place Index)  
มาใช้ในการพัฒนาองค์กร การบริหารงาน การด าเนินการต่างๆเพ่ือส่งเสริมความสุข
ในการท างานอย่างตรงประเด็น ซึ่งจะส่งผลให้บุคลากรเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการท างานให้บรรลุเป้าหมายร่วมขององค์กร  
“ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ทุกหน่วยงานสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1.ส ารวจโดย Paper-based หรือ Online-based หรือ Mobile App-based  

2.รายงานของหน่วยบริการ 
แหล่งข้อมูล Server กลางของกระทรวงสาธารณสุข 
รายการข้อมูล 1 A = จ านวนหน่วยงานที่มีการน าดัชนีองค์กรที่มีความสุข  

(Happy Work Place Index) ไปใช้ 
รายการข้อมูล 2 B = จ านวนหน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100   
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 4 
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เกณฑ์การประเมิน  
ปี 2561 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- - - ร้อยละ 60 ของหน่วยงานมีการน าดัชนีองค์กร

ที่มีความสุข (Happy work place)ไปใช้   
ปี 2562 :  

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- - - ร้อยละ 70 ของหน่วยงานมีการน าดัชนีองค์กรที่

มีความสุข (Happy work place)ไปใช้   
ปี 2563 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- - - ร้อยละ 80 ของหน่วยงานมีการน าดัชนีองค์กร

ที่มีความสุข (Happy work place)ไปใช้   
ปี 2564 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- - - ร้อยละ 80 ของหน่วยงานมีการน าดัชนีองค์กร

ที่มีความสุข (Happy work place) 
ไปใช้   

 

วิธีการประเมินผล :  จากการส ารวจ 
ข้อมูลพื้นฐาน Baseline data หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 2559 2560 
- - - - - 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/      
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

ผู้รับผิดชอบ 1)  นางธิดารัตน์  บุญทรง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
โทร 089-6269853         E-mail: thidarat.b@hotmail.co.th 
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

หน่วยงานประมวลผล 
และจัดท าข้อมูล 

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

 



254 
 

                        แผนยุทธศาสตร์การพัฒนางานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2561 
  
 

เป้าประสงค์ที่ G12 มีการพัฒนางานวิจัยและการจัดการความรู้ด้านสุขภาพในองค์กร 
ตัวช้ีวัด  I 72 
(KPI กระทรวง   R41) 

หน่วยงานมีผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพที่ให้หน่วยงานต่างๆ 
น าไปใช้ประโยชน์ 

ค านิยาม       ผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพ หมายถึง องค์ความรู้ทางการพยาบาล/
การแพทย์/การสาธารณสุขท่ีผ่านการวิจัย/พัฒนา ได้แก่ นิพนธ์ต้นฉบับ (original 
article) หรือบทปฏิทัศน์ (review article)  หรือบทความพิเศษ (special 
article) หรือบทความฟ้ืนวิชา (refresher course) หรือรายงานเบื้องต้น 
(preliminary report) หรือรายงานสังเขป (short communication) หรือ
รายงานผู้ป่วย (case report) หรือปกิณกะ (miscellany) หรือนวัตกรรม 
(innovation) 
      ผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพที่ให้หน่วยงานต่าง ๆ น าไปใช้ประโยชน์  
หมายถึง องค์ความรู้ทางการพยาบาล/การแพทย์/การสาธารณสุขที่ผ่านการวิจัย/
พัฒนา ได้รับการถ่ายทอด เผยแพร่สู่กลุ่มเป้าหมายที่ก าหนดในช่องทาง/สื่อต่าง ๆ 
รวมถึงที่ได้เผยแพร่ในการประชุมวิชาการท้ังในระดับประเทศและต่างประเทศ 
และน าไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุในโครงการวิจัยหรือรายงานการวิจัย 
สามารถน าไปแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีหลักฐานปรากฏอย่างชัดเจนถึง
การน าไปใช้จนก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริงอย่างชัดเจน หรือมีการใช้ประโยชน์เชิง
วิชาการในการอ้างอิง (Citation) ในบทความวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 

เกณฑ์เป้าหมาย ปี 2561 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

- - - อย่างน้อยอ าเภอละ 2 เรื่อง 
 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้หน่วยงานสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  มีผลงานวิจัย/
R2R ด้านสุขภาพให้หน่วยงานต่าง ๆ น าไปใช้ประโยชน์ 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย     จ านวน  25 อ าเภอ (ผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพของบุคลากรทางการแพทย์
และสาธารณสุขใน กลุ่มงาน/งาน/ศูนย์  ในส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
อุบลราชธานี,  โรงพยาบาลทั่วไป, โรงพยาบาลชุมชน, ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอ
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล/สสช./ศสม./PCC/PCU ใน รพ.)  

วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1. แจงนับผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพที่ผลิตโดย 
    1.1 สถานบริการสุขภาพทุกระดับที่ส่งผลงานวิจัยเข้ารับเผยแพร่ใน
วารสารวิชาการทาง 
การแพทย์และสาธารณสุขของหน่วยงานในเขตสุขภาพ 
    1.2 สถานบริการสุขภาพทุกระดับที่ส่งผลงานวิจัยเข้ารับเผยแพร่ใน
วารสารวิชาการ 
สาธารณสุขทางเว็บไซต์ของส านักวิชาการสาธารณสุข และวารสารวิชาการ
สาธารณสุขอุบลราชธานี 
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    1.3 สถานบริการสุขภาพทุกระดับที่ส่งผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพ เข้าร่วม
น าเสนองานวิชาการระดับจังหวัด  เขต  และกระทรวง 
    1.4 ผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพที่ผ่านการอ่านทบทวนจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
สาขา และบรรณาธิการวารสารวิชาการสาธารณสุข และได้รับการเผยแพร่ใน
วารสารวิชาการสาธารณสุขทางเว็บไซต์ของส านักวิชาการสาธารณสุขฯ โดยนับเริ่ม
ตั้งแต่ฉบับท่ี 6 ของปีงบประมาณท่ีผ่านมาถึงฉบับที่ 5 ของปีงบประมาณปัจจุบัน 
(วารสารวิชาการสาธารณสุขผลิต 6 เล่ม/ปี) และวารสารวิชาการสาธารณสุข
อุบลราชธานี 3 เล่ม/ปี 
    2. การนิเทศติดตามประเมินผล 

แหล่งข้อมูล 1. สรุปผลงานส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีประจ าปี 2560 
2. สรุปผลการด าเนินงานสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับประจ าปี 2560 

ค่าเป้าหมาย อ าเภอละอย่างน้อย 2 เรื่อง 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 4 (เดือนกันยายน) 
เกณฑ์การประเมิน  ปี 2561 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- มีการวางแผน 
การวิจัย/R2R ด้าน
สุขภาพที่ให้หน่วยงาน
ต่างๆ น าไปใช้
ประโยชน์ 
- มีแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 
- มีแผนงบประมาณ 
ในการท าวิจัย/R2R 
ด้านสุขภาพ 

- มีการด าเนินการ 
ตามแผนปฏิบัติการ
โครงการ/กิจกรรม  
- จัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การวิจัย/R2R 
ด้านสุขภาพ 
- รูปภาพกิจกรรม 

- มีการควบคุมก ากับ 
ติดตามงาน 
- มีเอกสารติดตามผล
การด าเนินงาน 
- มีสรุปประเมินผล 
แต่ละกิจกรรม   

- มีรายงานผลการด าเนินงาน
ประจ าปีอย่างน้อยอ าเภอละ2 เรื่อง 
- มีการเผยแพร่องค์ความรู้
http://www.kmmoph.com / 
www.ubonhealthnews.com 
- มีการประเมินผลและสรุปผลการ
ด าเนินงานการวิจัย/R2R ด้านสุขภาพ 
- เผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการ
ระดับจังหวัดขึ้นไป 
 

ปี 2562 :  
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

- มีการวางแผน 
การวิจัย/R2R ด้าน
สุขภาพที่ให้หน่วยงาน
ต่างๆ น าไปใชป้ระโยชน์ 
- มีแผนปฏบิัติการ
ประจ าป ี
- มีแผนงบประมาณ 
ในการท าวิจัย/R2R ด้าน
สุขภาพ 

- มีการด าเนินการ 
ตามแผนปฏิบัติการ
โครงการ/กิจกรรม  
- จัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การวิจัย/R2R 
ด้านสุขภาพ 
- รูปภาพกิจกรรม 

- มีการควบคุมก ากับ 
ติดตามงาน 
- มีเอกสารติดตามผล
การด าเนินงาน 
- มีสรุปประเมินผล 
แต่ละกิจกรรม   

- มีรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี
อย่างน้อยอ าเภอละ3 เรื่อง 
- มีการเผยแพร่องค์ความรู้
http://www.kmmoph.com / 
www.ubonhealthnews.com 
- มีการประเมินผลและสรุปผลการ
ด าเนินงานการวิจัย/R2R ด้านสุขภาพ 
- เผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการ
ระดับจังหวัดขึ้นไป 
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ปี 2563 : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

- มีการวางแผน 
การวิจัย/R2R ด้าน
สุขภาพที่ให้หน่วยงาน
ต่างๆ น าไปใช้
ประโยชน์ 
- มีแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 
- มีแผนงบประมาณ 
ในการท าวิจัย/R2R 
ด้านสุขภาพ 

- มีการด าเนินการ 
ตามแผนปฏิบัติการ
โครงการ/กิจกรรม  
- จัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การวิจัย/R2R 
ด้านสุขภาพ 
- รูปภาพกิจกรรม 

- มีการควบคุมก ากับ 
ติดตามงาน 
- มีเอกสารติดตามผล
การด าเนินงาน 
- มีสรุปประเมินผล 
แต่ละกิจกรรม   

- มีรายงานผลการด าเนินงาน
ประจ าปีอย่างน้อยอ าเภอละ4 เรื่อง 
- มีการเผยแพร่องค์ความรู้
http://www.kmmoph.com / 
www.ubonhealthnews.com 
- มีการประเมินผลและสรุปผลการ
ด าเนินงานการวิจัย/R2R ด้าน
สุขภาพ 
- เผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการ
ระดับจังหวัดขึ้นไป 

ปี 2564 : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

- มีการวางแผน 
การวิจัย/R2R ด้าน
สุขภาพที่ให้หน่วยงาน
ต่างๆ น าไปใช้
ประโยชน์ 
- มีแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 
- มีแผนงบประมาณ 
ในการท าวิจัย/R2R 
ด้านสุขภาพ 

- มีการด าเนินการ 
ตามแผนปฏิบัติการ
โครงการ/กิจกรรม  
- จัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
การวิจัย/R2R ด้าน
สุขภาพ 
- รูปภาพกิจกรรม 

- มีการควบคุมก ากับ 
ติดตามงาน 
- มีเอกสารติดตามผล
การด าเนินงาน 
- มีสรุปประเมินผล 
แต่ละกิจกรรม   

- มีรายงานผลการด าเนินงาน
ประจ าปีอย่างน้อยอ าเภอละ5 เรื่อง 
- มีการเผยแพร่องค์ความรู้
http://www.kmmoph.com 
/www.ubonhealthnews.com 
- มีการประเมินผลและสรุปผลการ
ด าเนินงานการวิจัย/R2R ด้าน
สุขภาพ 
- เผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการ
ระดับจังหวัดขึ้นไป 
 

เกณฑ์การให้คะแนน Ranking ปี 2561 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

-มีการวางแผนการ
วิจัย R2R ด้านสุขภาพ
ที่ให้หน่วยงานต่างๆ
น าไปใช้ประโยชน์ 
-มีแผนปฏิบตัิการ
ประจ าป ี
-มีแผนงบประมาณใน
การท าวิจัย R2Rด้าน
สุขภาพ 

-มีการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ
โครงการ/กิจกรรม 

-จัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การวิจัย/R2R 
ด้านสุขภาพ 
-รูปภาพกิจกรรม
ประกอบ 

-มีการควบคุมก ากับ
ติดตามงาน 
-มีเอกสารติดตามผล
การด าเนินงาน 
-มีสรุปประเมินผลแต่
ละกิจกรรม 

-มีรายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าปี
อย่างน้อย 2 เรื่อง 
-มีการเผยแพร่องค์
ความรู้ 
www.kmmoph. 
com 
www.ubonhealth 
news.com 
-มีการประเมินผลและ
สรุปผลการด าเนินงาน
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วิจัย R2R ด้านสุขภาพ 
-เผยแพรผ่ลงานใน
วารสารวิชาการระดับ
จังหวัดขึ้นไป 

 

วิธีการประเมินผล :        โดยการนับจ านวนผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพท่ีน าไปใช้ประโยชน์ โดยที่
ผลงานวิจัยจะด าเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ กรณีท่ีงานวิจัย/R2R มีการน าไปใช้
ประโยชน์มากกว่า1 ครั้ง ให้นับการใช้ประโยชน์ได้เพียงครั้งเดียว  
     ประเภทของการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพมีดังนี้ 
1. เชิงเศรษฐกิจและพาณิชย์ ได้แก่ ได้รับหนังสือหรือหลักฐานอื่น แสดงความสนใจ
เพ่ือเจราจาธุรกิจ มีการซื้อขายเทคโนโลยีระหว่างนักวิจัยและผู้น าไปใช้ประโยชน์ 
การจดลิขสิทธิ์ของผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัย 
2. เชิงวิชาการ ได้แก่ การปรับแนวทางเวชปฏิบัติ การอ้างอิงผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ใน   
วารสารวิชาการระดับประเทศและหรือระดับนานาชาติ  
3. เชิงนโยบาย หมายถึง จ านวนผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพ ที่น าไป
ประกอบการตัดสินใจในการบริหาร และการก าหนดเป็นนโยบาย มาตรการ 
แนวทางส าคัญ ในการพัฒนาด้านส่งเสริม รักษา ป้องกัน ฟ้ืนฟูสภาพ และคุ้มครอง
ผู้บริโภค โดยมีหลักฐานแสดงประกอบการน าไปใช้ 
4. เชิงการพัฒนาสังคมและชุมชน โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ได้จากงานวิจัยใน
กลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด เช่น อบรม คู่มือ แผ่นพับ โปสเตอร์ เว็บไซด์ฯ 

เอกสารสนับสนุน :  1. เว็ปไซต์ http://www.thailand.digitaljournals.org ในกรณีที่
ผลงานวิจัย/R2R ได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการสาธารณสุข/ เว็ปไซต์ 
กลุ่มงานสนับสนุนบริการสุขภาพhttp://www.ubonhealthnews.com 
2. ผลงานที่เป็นต้นฉบับสมบูรณ์ท่ีได้รับการพิจารณาว่าเหมาะสมจากบรรณาธิการ 
ซึ่งพร้อมทีจ่ะเผยแพร่  
3. เอกสารนิพนธ์ต้นฉบับ (Original Article)  ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
(Journal) ในระดับชาติหรือนานาชาติ 
4. บทคัดย่อผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพท่ีได้รับการคัดเลือกให้น าเสนอในงาน
ประชุมวิชาการระดับจังหวัด / เขต / กระทรวงสาธารณสุขประจ าปี 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 
Baseline data หน่วยวัด 

ผลการด าเนนิงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 2559 2560 

ผลงานวิจัย/R2Rด้าน
สุขภาพได้รับการพัฒนา
และน าไปถ่ายทอดเผยแพร่ 

ผลงาน NA 54  
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ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

1. ดร.อรุณ  บุญสร้าง   เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 045-261-864 โทรศัพท์มือถือ : 089-630-4943 
    โทรสาร : 045-261-864          E-mail : boonsrang.arun@gmail.com 
2. นายวิษณุ  สุภศร   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 045-261-864 โทรศัพท์มือถือ : 081-547-8735 
    โทรสาร : 045-261-864               E-mail : sm12_pop@hotmail.com 
3. นางสาวนิฤมล กมุทชาติ  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
   โทรศัพท์ที่ท างาน : 045-261-864 โทรศัพท์มือถือ : 094-495-5849 
   โทรสาร : 045-261-864        E-mail : Nirumon7@gmail.com 

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล 

กลุ่มงานสนับสนุนบริการสุขภาพ  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
 

ผู้รับผิดชอบการรายงาน
ผลการด าเนินงาน 

1. ดร.อรุณ บุญสร้าง   เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 045-261-864 โทรศัพท์มือถือ : 089-630-4943 
    โทรสาร : 045-261-864       E-mail : boonsrang.arun@gmail.com 
2. นายวิษณุ  สุภศร   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 045-261-864 โทรศัพท์มือถือ : 081-547-8735 
    โทรสาร : 045-261-864        E-mail : sm12_pop@hotmail.com 
3. นางสาวนิฤมล กมุทชาติ  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
   โทรศัพท์ที่ท างาน : 045-261-864 โทรศัพท์มือถือ : 094-495-5849 
   โทรสาร : 045-261-864         E-mail : Nirumon7@gmail.com 

 

 

เป้าประสงค์ที่ G12 มีการพัฒนางานวิจัยและการจัดการความรู้ด้านสุขภาพในองค์กร 
ตัวช้ีวัด I 73 จังหวัดมีการจัดการความรู้ (เรื่อง) 
ค านิยาม     การจัดการความรู้ (Knowledge Management) หมายถึง การรวบรวม 

องค์ความรู้ที่มีอยู่ในส่วนราชการซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร  
มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนา
ตนเองให้เป็นผู้รู้รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กร 
มีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด 
    หน่วยงานมีการจัดการความรู้ Knowledge Management ผ่านเกณฑ์ 
หมายถึง  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี มีระบบการจัดการความรู้  
โดยประเมินตามระดับความส าเร็จของกรอบเกณฑ์การประเมิน ปี 2560 

เกณฑ์เป้าหมาย 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2564 ปี 2564 

2 เรื่อง 3 เรื่อง 4 เรื่อง 5 เรื่อง 
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วัตถุประสงค์ เพ่ือให้หน่วยงานสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  มีการจัดการความรู้
อย่างเป็นรูปธรรม 

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล รายงานผลการด าเนินงาน  / web site    http://www.ubonhealthnews.com 
แหล่งข้อมูล ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
รายการข้อมูล 1 A = จ านวนหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
รายการข้อมูล 2 B = จ านวนหน่วยงานทั้งหมด 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 4 (เดือนกันยายน) 
เกณฑ์การประเมิน 
ปี 2561 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
--มีการวางแผน 
การจัดการความรู้  
-มีแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 
-มีแผนงบประมาณ 
-จัดท ารายละเอียด KPI  

-มีการด าเนินการ 
ตามแผนปฏิบัติการ
โครงการ/กิจกรรม  
-จัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 
-รูปภาพกิจกรรม 

-มีการควบคุม
ก ากับ ติดตามงาน 
-มีเอกสารติดตาม
ผลการด าเนินงาน 
-มีสรุปประเมินผล 
แต่ละกิจกรรม   

-มีการเผยแพร่องค์ความรู้Website 
http://www.kmmoph.com / 
-มีการประเมินผลและสรุปผลการ
ด าเนินงานการจัดการความรู้ 
-มีรายงานผลการด าเนินงาน
ประจ าปีอย่างน้อย 2 เรื่อง 

ปี 2562 :  
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

-มีการวางแผน 
การจัดการความรู้  
-มีแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 
-มีแผนงบประมาณ 
-จัดท ารายละเอียด KPI  

-มีการด าเนินการ 
ตามแผนปฏิบัติการ
โครงการ/กิจกรรม  
-จัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 
-รูปภาพกิจกรรม 

-มีการควบคุม
ก ากับ ติดตามงาน 
-มีเอกสารติดตาม
ผลการด าเนินงาน 
-มีสรุปประเมินผล 
แต่ละกิจกรรม   

-มีการเผยแพร่องค์ความรู้
Website 
http://www.kmmoph.com / 
-มีการประเมินผลและสรุปผลการ
ด าเนินงานการจัดการความรู้ 
-มีรายงานผลการด าเนินงาน
ประจ าปีอย่างน้อย 3 เรื่อง 

 
 
 
 
 
 
 



260 
 

                        แผนยุทธศาสตร์การพัฒนางานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2561 
  
 

ปี 2563 : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

-มีการวางแผน 
การจัดการความรู้  
-มีแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 
-มีแผนงบประมาณ 
-จัดท ารายละเอียด KPI  

-มีการด าเนินการ 
ตามแผนปฏิบัติการ
โครงการ/กิจกรรม  
-จัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 
-รูปภาพกิจกรรม 

-มีการควบคุม
ก ากับ ติดตามงาน 
-มีเอกสารติดตาม
ผลการด าเนินงาน 
-มีสรุปประเมินผล 
แต่ละกิจกรรม   

-มีการเผยแพร่องค์ความรู้
Website 
http://www.kmmoph.com / 
-มีการประเมินผลและสรุปผลการ
ด าเนินงานการจัดการความรู้ 
-มีรายงานผลการด าเนินงาน
ประจ าปีอย่างน้อย 4 เรื่อง 

ปี 2564 : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

- มีการวางแผน 
การจัดการความรู้  
- มีแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 
- มีแผนงบประมาณ 
- จัดท ารายละเอียด KPI  

- มีการด าเนินการ 
ตามแผนปฏิบัติการ
โครงการ/กิจกรรม  
- จัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 
- รูปภาพกิจกรรม 

- มีการควบคุม
ก ากับ ติดตามงาน 
- มีเอกสารติดตาม
ผลการด าเนินงาน 
- มีสรุปประเมินผล 
แต่ละกิจกรรม   

- มีการเผยแพร่องค์ความรู้
Website 
http://www.kmmoph.com / 
- มีการประเมินผลและสรุปผล
การด าเนินงานการจัดการความรู้ 
- มีรายงานผลการด าเนินงาน
ประจ าปีอย่างน้อย 5 เรื่อง 

 

วิธีการประเมินผล :  เอกสารรายงาน  และ http://kmmoph.com/ www.ubonhealthnews.com 
เอกสารสนับสนุน :  เอกสารคู่มือการประเมินผลการจัดการความรู้ กระทรวงสาธารณสุขระดับกรม  

เขตสุขภาพและจังหวัด 
รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน 
 
 
 
 

Baseline data 
หน่วย
วัด 

ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 2559 2560 

ร้อยละหน่วยงานมี
ระบบ Knowledge 
Management ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน 

ระดับ - - - 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1. ดร.อรุณ  บุญสร้าง  เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 045-261864 โทรศัพท์มือถือ : 089-6304943 
    โทรสาร : 045-261864  E-mail : boonsrang.arun@gmail.com 
2. นายวิษณุ  สุภศร   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 045-261864 โทรศัพท์มือถือ : 081-5478735 
    โทรสาร : 045-261864  E-mail : sm12_pop@hotmail.com 
3. นางสาวนิฤมล กมุทชาต ิ  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
   โทรศัพท์ท่ีท างาน : 045-261864 โทรศัพท์มือถือ : 094-4955849 
   โทรสาร : 045-261864  E-mail : Nirumon7@gmail.com 
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หน่วยงานประมวลผล 
และจัดท าข้อมูล 

กลุ่มงานสนับสนุนบริการสุขภาพ  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ผู้รับผิดชอบการรายงาน
ผลการด าเนินงาน 

1. ดร.อรุณ บุญสร้าง  เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 045-261864 โทรศัพท์มือถือ : 089-6304943 
    โทรสาร : 045-261864  E-mail : boonsrang.arun@gmail.com 
2. นายวิษณุ  สุภศร   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 045-261864 โทรศัพท์มือถือ : 081-5478735 
    โทรสาร : 045-261864  E-mail : sm12_pop@hotmail.com 
3. นางสาวนิฤมล กมุทชาต ิ  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
   โทรศัพท์ท่ีท างาน : 045-261864 โทรศัพท์มือถือ : 094-4955849 
   โทรสาร : 045-261864  E-mail : Nirumon7@gmail.com 
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เป้าประสงค์ที่ G13 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีคุณภาพ 
ตัวชี้วัด  I 74 
(KPI กระทรวง  R42.1) 

ร้อยละของหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูลบริการสุขภาพ 

ค านิยาม คุณภาพข้อมูล ประกอบด้วย 
1. คุณภาพข้อมูลสาเหตุการตาย หมายถึง ข้อมูลสาเหตุการตายที่ไม่ทราบสาเหตุ  

(Ill Defined)ของจังหวัดไม่เกินร้อยละ 25 ของการตายทั้งหมด 
  ข้อมูลสาเหตุการตายที่ไม่ทราบสาเหตุ หมายถึงการเขียนรูปแบบการตายเป็น
สาเหตุการตาย และการระบุสาเหตุไม่ชัดแจ้ง เช่น หัวใจล้มเหลว หายใจล้มเหลว ชรา 
ฯลฯ 
  ประกอบด้วย รหัสโรคดังต่อไปนี้ 

- symptoms, signs and ill-defined conditions (ICD10 codes R00-R99) 
- injuries undetermined whether intentional or unintentional  

(ICD10Code Y10-Y34, Y87.2) 
- ill-defined cancers (ICD10Code C80, and C97) 
- ill-defined cardiovascular diseases (ICD10Code I47.2, I49.0, I46, I50, 

I51.4, I51.5, I51.6, I51.9 and I70.9). 
2. คุณภาพข้อมูลบริการสุขภาพ หมายถึง คุณภาพข้อมูลเวชระเบียนและการ

วินิจฉัยโรคผู้ป่วยนอก มีความถูกต้องครบถ้วน ในเกณฑ์ความเชื่อมโยง และเกณฑ์คุณภาพ 
ดังนี้ 
      2.1 เกณฑ์ความเชื่อมโยง 
          2.1.1 หน่วยบริการทุกระดับ ในจังหวัดอุบลราชธานี มีการติดตั้ง UBON System 
และส่งข้อมูลให้คลังข้อมูลระดับจังหวัด ทุกวันที่มีการให้บริการ 
      2.2 เกณฑ์คุณภาพ 
         2.2.1 ไม่พบข้อมูลการให้บริการในผู้เสียชีวิตแล้ว 
        2.2.2 หน่วยบริการในจังหวัด ไม่มีประชากรที่มี Type area 1 , 3 ซ้้าซ้อน 
        2.2.3 ความครอบคลุมการให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
        2.2.4 การบันทึกการวินิจฉัยโรค (ICD10) มีคุณภาพ 

     2.2.5 โรงพยาบาลชุมชน มีการบันทึกข้อมูลและมีการปรับปรุงข้อมูลการให้บริการ 
 

เกณฑ์เป้าหมาย 
1. คุณภาพข้อมูลสาเหตุการตาย มีการลงสาเหตุการตายที่ไม่ทราบสาเหตุ (Ill Defined)ไม่เกินร้อยละ 25  

ของการตายทั้งหมด 
2. คุณภาพข้อมูลบริการสุขภาพ 

2.1 หน่วยบริการทุกระดับ มีการติดตั้ง UBON System และส่งข้อมูลให้คลังข้อมูลระดับจังหวัด ทุกวันที่มี
การให้บริการไม่น้อยกว่า 95% 

2.2 หน่วยบริการ มีข้อมูลการให้บริการในผู้เสียชีวิตแล้ว น้อยกว่า 0.01% 
2.3 หน่วยบริการในจังหวัด มีประชากรที่มี Type area 1 , 3 ซ้้าซ้อน น้อยกว่า 2% 
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2.4 ความครอบคลุมการให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค จ้าแนกตามประเภทวัคซีน ไม่น้อยกว่า 90% 
2.5 การบันทึกการวินิจฉัยโรค (ICD10) มีคุณภาพ มากกว่า 80% 
2.6 จ้านวนการคลอดในฐานข้อมูล 43 แฟ้มของโรงพยาบาล เปรียบเทียบกับระบบแจ้งเกิด Online  

แตกต่างกันน้อยกว่า 2% 
วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือพัฒนาคุณภาพข้อมูลสาเหตุการตายให้สอดคล้องตามมาตรฐานขององค์การอนามัย

โลก ส้าหรับใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านสุขภาพและประกอบการจัดท้านโยบาย
ด้านสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข 

2. เพ่ือปรับปรุงคุณภาพข้อมูลบริการสุขภาพในสถานพยาบาล 
ประชากร/กลุ่มเป้าหมาย หน่วยบริการภายใต้สังกัดส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่ง 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1. สาเหตุการตาย อ้างอิงจากฐานมรณะบัตร กระทรวงมหาดไทย และจากแฟ้ม Death 

2. การบันทึกข้อมูลการให้บริการของหน่วยบริการในโปรแกรมพ้ืนฐานของหน่วยบริการ 
3. การบันทึกข้อมูลประวัติการให้บริการในเวชระเบียนของผู้ป่วย 

แหล่งข้อมูล Data Center ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
รายการข้อมูล 1 A1 = จ้านวนข้อมูลสาเหตุการตายที่ไม่ทราบสาเหตุ 

A2 : จ้านวนหน่วยบริการที่มีการส่งฐานข้อมูลเข้าคลังข้อมูลระดับจังหวัดทุกวัน 
A3 : จ้านวนบริการในผู้เสียชีวิต ในแฟ้ม serviceของปีงบประมาณนั้น 
A4 : จ้านวนประชากร Type area 1,3 ที่พบความซ้้าซ้อนของหน่วยบริการ 
A5 : จ้านวนบริการและความครอบคลุมการให้วัคซีนจ้าแนกประเภท (แฟ้ม EPI) ทั้งหมด  
A6 : จ้านวนรายการที่มีการให้รหัสวินิจฉัยโรคที่ไม่ถูกต้องและรหัสด้อยคุณภาพ (IPD,OPD) 
A7 : จ้านวนการคลอดในฐานข้อมูล 43 แฟ้มของโรงพยาบาล 

รายการข้อมูล 2 B1 = จ้านวนข้อมูลที่บันทึกสาเหตุการตายทั้งหมด 
B2 : จ้านวนหน่วยบริการสาธารณสุขทั้งหมดในจังหวัดอุบลราชธานี ที่มีการส่งข้อมูลเข้า
คลังข้อมูลระดับจังหวัด 
B3 : จ้านวนบริการทั้งหมด (แฟ้ม Service) 
B4 : จ้านวนประชากร Type area 1,3 ทั้งหมดของหน่วยบริการ 
B5 : จ้านวนกลุ่มเป้าหมายที่ควรได้รับวัคซีน ในช่วงระยะเวลาที่ประเมิน 
B6 : จ้านวนการให้รหัสวินิจฉัยโรคทั้งหมด ราย Service (IPD , OPD) 
B7 : จ้านวนการเกิด จากฐานข้อมูลรับรองการเกิด Online 

สูตรค านวณตัวชี้วัด  1. สาเหตุการตาย =(A1/B1) x 100 
2. การติดตั้ง UBON System =(A2/B2) x 100 
3. การให้บริการในผู้เสียชีวิตแล้ว =(A3/B3) x 100 
4. มีประชากรที่มี Type area 1 , 3 ซ้้าซ้อน =(A4/B4) x 100 
5. ความครอบคลุมการให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค =(A5/B5) x 100 
6. การบันทึกการวินิจฉัยโรค (ICD10) มีคุณภาพ =(A6/B6) x 100 
7. จ้านวนการคลอดในฐานข้อมูล 43 แฟ้มของโรงพยาบาล เปรียบเทียบกับระบบแจ้งเกิด 
Online =(A7/B7) x 100 
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ระยะเวลาประเมินผล ทุก 3 เดือน 
เกณฑ์การประเมิน Ranking ปี 2561 : 

 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
C1 >40 35.01-40.0 30.01-35.0 25.01-30.0 25 
C2 <80 80.0-84.9 85.0-89.9 90.0-94.9 ≥95 
C3 >0.04 0.031-0.04 0.021-0.03 0.01-0.02 <0.01 
C4 >8 6.01-8.0 4.01-6.0 2.01-4.0 <2 
C5 60 60.0-69.9 70.0-79.9 80.0-89.9 ≥90 
C6  50 50.01-60 60.01-70 70.01-80 >80 
C7 >8 6.01-8.0 4.01-6.0 2.01-4.0 <2 

น้าค่าคะแนนที่ได้แต่ละข้อ มาบวกกัน จากนั้น คิดอัตราให้เป็นร้อยละ 
 
ค่าเป้าหมาย :  ตัวชี้วัด/พ.ศ. 2561 2562 2563 2564 

- ร้อยละของหน่วยบริการ ที่ผ่าน
เกณฑ์คุณภาพข้อมูลสาเหตุการตาย 

≥50 ≥ 50 ≥ 50 ≥50 

 
วิธีการประเมินผล :  1.สาเหตุการตาย : ประเมินจากสาเหตุการตายตามฐานข้อมูล 43 แฟ้ม (แฟ้ม Death) 

2.ข้อมูลบริการสุขภาพ : ประเมินจากคุณภาพข้อมูลเวชระเบียนและการวินิจฉัยโรคตาม 
คู่มือมาตรฐานการเก็บรวบรวมและบันทึกข้อมูลในสถานพยาบาล พ.ศ. 2559 

เอกสารสนับสนุน :  1. มาตรฐานการเก็บรวบรวมและบันทึกข้อมูลในสถานพยาบาล พ.ศ. 2559  
(http://thcc.or.th/ebook.html) 
2. คู่มือการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพข้อมูล (http://thcc.or.th/ebook.html) 
3. คู่มือการสรุปสาเหตุการตาย และการรับรองสาเหตุการตาย 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

นางหรรษา ชื่นชูผล 
นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการพิเศษ 

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 

นางหรรษา ชื่นชูผล 
นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการพิเศษ 
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เป้าประสงค์ที่ G13 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีคุณภาพ 
ตัวช้ีวัด I 75 
  (KPI กระทรวง R42.2) 

ร้อยละของหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูลสาเหตุการตาย 

ค านิยาม คุณภาพข้อมูล ประกอบด้วย 
คุณภาพข้อมูลสาเหตุการตาย หมายถึง ข้อมูลสาเหตุการตายที่ไม่ทราบสาเหตุ  
(Ill Defined)ของจังหวัดไม่เกินร้อยละ 25 ของการตายทั้งหมด 

  ข้อมูลสาเหตุการตายท่ีไม่ทราบสาเหตุ หมายถึง การเขียนรูปแบบการตายเป็น
สาเหตุการตาย และการระบุสาเหตุไม่ชัดแจ้ง เช่น หัวใจล้มเหลว หายใจล้มเหลว ชรา 
ฯลฯ 
  ประกอบด้วย รหัสโรคดังต่อไปนี้ 

- symptoms, signs and ill-defined conditions (ICD10 codes R00-R99) 
- injuries undetermined whether intentional or unintentional  

(ICD10Code Y10-Y34, Y87.2) 
- ill-defined cancers (ICD10Code C80, and C97) 
- ill-defined cardiovascular diseases (ICD10Code I47.2, I49.0, I46, I50, 

I51.4, I51.5, I51.6, I51.9 and I70.9). 
คุณภาพข้อมูลบริการสุขภาพ หมายถึงคุณภาพข้อมูลเวชระเบียนและการวินิจฉัยโรค  
มีความถูกต้องครบถ้วน ในเกณฑ์ความเชื่อมโยง และเกณฑ์คุณภาพ ดังนี้ 

1.1 เกณฑ์ความเชื่อมโยง 
          2.1.1 หน่วยบริการทุกระดับ ในจังหวัดอุบลราชธานี มีการติดตั้ง UBON System 
และส่งข้อมูลให้คลังข้อมูลระดับจังหวัด ทุกวันที่มีการให้บริการ 
1.2 เกณฑ์คุณภาพ 
     1.2.1 ไม่พบข้อมูลการให้บริการในผู้เสียชีวิตแล้ว 
     1.2.2 หน่วยบริการในจังหวัด ไม่มีประชากรที่มี Type area 1 , 3 ซ้้าซ้อน 
     1.2.3 ความครอบคลุมการให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
     1.2.4 การบันทึกการวินิจฉัยโรค (ICD10) มีคุณภาพ 
     1.2.5 โรงพยาบาลชุมชน มีการบันทึกข้อมูลและมีการปรับปรุงข้อมูลการให้บริการ 

เกณฑ์เป้าหมาย 
1) คุณภาพข้อมูลสาเหตุการตาย มีการลงสาเหตุการตายที่ไม่ทราบสาเหตุ (Ill Defined)ไม่เกินร้อยละ 25 

ของการตายทั้งหมด 
2) คุณภาพข้อมูลบริการสุขภาพ 

2.1 หน่วยบริการทุกระดับ มีการติดตั้ง UBON System และส่งข้อมูลให้คลังข้อมูลระดับจังหวัด ทุกวันที่
มีการให้บริการไม่น้อยกว่า 95% 

2.2 หน่วยบริการ มีข้อมูลการให้บริการในผู้เสียชีวิตแล้ว น้อยกว่า 0.01% 
2.3 หน่วยบริการในจังหวัด มีประชากรที่มี Type area 1 , 3 ซ้้าซ้อน น้อยกว่า 2% 
2.4 ความครอบคลุมการให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค จ้าแนกตามประเภทวัคซีน 

 ไม่น้อยกว่า 90% 
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2.5 การบันทึกการวินิจฉัยโรค (ICD10) มีคุณภาพ มากกว่า 80% 
2.6 จ้านวนการคลอดในฐานข้อมูล 43 แฟ้มของโรงพยาบาล เปรียบเทียบกับระบบแจ้งเกิด Online  

แตกต่างกันน้อยกว่า 2%  

วัตถุประสงค์ 1) เพ่ือพัฒนาคุณภาพข้อมูลสาเหตุการตายให้สอดคล้องตามมาตรฐานขององค์การ
อนามัยโลก ส้าหรับใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านสุขภาพและประกอบการจัดท้า
นโยบายด้านสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข 
2) เพ่ือปรับปรุงคุณภาพข้อมูลบริการสุขภาพในสถานพยาบาล 

ประชากร/กลุ่มเป้าหมาย หน่วยบริการภายใต้สังกัดส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่ง 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1.สาเหตุการตาย อ้างอิงจากฐานมรณะบัตร กระทรวงมหาดไทย  

และจากแฟ้ม Death 
2.การบันทึกข้อมูลการให้บริการของหน่วยบริการในโปรแกรมพ้ืนฐาน 

ของหน่วยบริการ 
3.การบันทึกข้อมูลประวัติการให้บริการในเวชระเบียนของผู้ป่วย 

แหล่งข้อมูล Data Center ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
รายการข้อมูล 1 A1 = จ้านวนข้อมูลสาเหตุการตายที่ไม่ทราบสาเหตุ 

A2 : จ้านวนหน่วยบริการที่มีการส่งฐานข้อมูลเข้าคลังข้อมูลระดับจังหวัดทุกวัน 
A3 : จ้านวนบริการในผู้เสียชีวิต ในแฟ้ม service ของปีงบประมาณนั้น 
A4 : จ้านวนประชากร Type area 1,3 ที่พบความซ้้าซ้อนของหน่วยบริการ 
A5 : จ้านวนบริการและความครอบคลุมการให้วัคซีนจ้าแนกประเภท (แฟ้ม EPI) ทั้งหมด  
A6 : จ้านวนรายการที่มีการให้รหัสวินิจฉัยโรคที่ไม่ถูกต้องและรหัสด้อยคุณภาพ (IPD,OPD) 
A7 : จ้านวนการคลอดในฐานข้อมูล 43 แฟ้มของโรงพยาบาล 

รายการข้อมูล 2 B1 = จ้านวนข้อมูลที่บันทึกสาเหตุการตายทั้งหมด 
B2 : จ้านวนหน่วยบริการสาธารณสุขทั้งหมดในจังหวัดอุบลราชธานี ที่มีการส่งข้อมูลเข้า
คลังข้อมูลระดับจังหวัด 
B3 : จ้านวนบริการทั้งหมด (แฟ้ม Service) 
B4 : จ้านวนประชากร Type area 1,3 ทั้งหมดของหน่วยบริการ 
B5 : จ้านวนกลุ่มเป้าหมายที่ควรได้รับวัคซีน ในช่วงระยะเวลาที่ประเมิน 
B6 : จ้านวนการให้รหัสวินิจฉัยโรคทั้งหมด ราย Service (IPD , OPD) 
B7 : จ้านวนการเกิด จากฐานข้อมูลรับรองการเกิด Online 

สูตรค านวณตัวชี้วัด  1. สาเหตุการตาย =(A1/B1) x 100 
2. การติดตั้ง UBON System =(A2/B2) x 100 
3. การให้บริการในผู้เสียชีวิตแล้ว =(A3/B3) x 100 
4. มีประชากรที่มี Type area 1 , 3 ซ้้าซ้อน =(A4/B4) x 100 
5. ความครอบคลุมการให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค =(A5/B5) x 100 
6. การบันทึกการวินิจฉัยโรค (ICD10) มีคุณภาพ =(A6/B6) x 100 
7. จ้านวนการคลอดในฐานข้อมูล 43 แฟ้มของโรงพยาบาล เปรียบเทียบกับระบบแจ้งเกิด 
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Online =(A7/B7) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ทุก 3 เดือน 
เกณฑ์การประเมิน : Ranking ปี 2561 

 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
C1 >40 35.01-40.0 30.01-35.0 25.01-30.0 25 
C2 <80 80.0-84.9 85.0-89.9 90.0-94.9 ≥95 
C3 >0.04 0.031-0.04 0.021-0.03 0.01-0.02 <0.01 
C4 >8 6.01-8.0 4.01-6.0 2.01-4.0 <2 
C5 60 60.0-69.9 70.0-79.9 80.0-89.9 ≥90 
C6  50 50.01-60 60.01-70 70.01-80 >80 
C7 >8 6.01-8.0 4.01-6.0 2.01-4.0 <2 

          น้าค่าคะแนนที่ได้แต่ละข้อ มาบวกกัน จากนั้น คิดอัตราให้เป็นร้อยละ 
ค่าเป้าหมาย :  ตัวชี้วัด/ พ.ศ. 2561 2562 2563 2564 

- ร้อยละของหน่วยบริการ ที่ผ่าน
เกณฑ์คุณภาพข้อมูลสาเหตุการตาย 

≥25 ≥ 25 ≥ 25 ≥25 

 
วิธีการประเมินผล :  1.สาเหตุการตาย : ประเมินจากสาเหตุการตายตามฐานข้อมูล 43 แฟ้ม (แฟ้ม Death) 

2.ข้อมูลบริการสุขภาพ : ประเมินจากคุณภาพข้อมูลเวชระเบียนและการวินิจฉัยโรคตาม 
คู่มือมาตรฐานการเก็บรวบรวมและบันทึกข้อมูลในสถานพยาบาล พ.ศ. 2559 

เอกสารสนับสนุน :  1. มาตรฐานการเก็บรวบรวมและบันทึกข้อมูลในสถานพยาบาล พ.ศ. 2559  
(http://thcc.or.th/ebook.html) 
2. คู่มือการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพข้อมูล (http://thcc.or.th/ebook.html) 
3. คู่มือการสรุปสาเหตุการตาย และการรับรองสาเหตุการตาย 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

นางหรรษา ชื่นชูผล 
นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการพิเศษ 

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ    ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 

นางหรรษา ชื่นชูผล 
นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการพิเศษ 
หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ    ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
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เป้าประสงค์ที่G14 มีสิ่งแวดล้อมที่ดีและเอ้ือต่อการให้บริการสุขภาพ 
ตัวช้ีวัด I 76 
   (KPI กระทรวง) 

จังหวัดมีการจัดการปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ  
มีประสิทธิภาพ และย่ังยืน  

ค านิยาม จังหวัดมีการจัดการปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ  
มีประสิทธิภาพ และย่ังยืน หมายถึง จังหวัดมีระบบและกลไกเพ่ือจัดการปัจจัยเสี่ยง
ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพใน 6 ประเด็น ดังนี้ 

1. มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูล สถานการณ์ และการเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพ 

2. มีกลไกการจัดการปัจจัยเสี่ยงจากมลพิษสิ่งแวดล้อมโดยผ่านอนุกรรมการ
สาธารณสุขจังหวัด (อสธจ.) 

3. มีระบบและกลไกสนับสนุนการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข (รพ.ร้อยละ 100 รพ.สต. ร้อยละ 10) 

4. มีการส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีการจัดบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐาน 
5. จังหวัดมีการด าเนินงานเพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดต าบลที่มีชุมชนจัดการ

ด้านสิ่งแวดล้อม (Active Communities) 
6. มีการส่งเสริมการจัดบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐาน 

เกณฑ์เป้าหมาย ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป (มากกว่า 300 คะแนน) 
ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล ประเมินงานระดับจังหวัด 
แหล่งข้อมูล กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
รายการข้อมูลที่ 1 ผลคะแนนจากการประเมิน 
รายการข้อมูลที่ 2  - 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  - 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส    4  
รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน 

 

Baseline 
data 

หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 2559 2560 
 คะแนน 330 350  375 

เกณฑ์การประเมิน 2561-2562 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

มีแผนปฏิบัติการ ด้าน
สิ่งแวดล้อมเพ่ือลดปัจจัย
เสี่ยงต่อสุขภาพ 

มีการประเมินตนเองตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 

มีการด าเนินการเพ่ือ
ลดปัจจัยเสี่ยง
ครอบคลุมทั้ง   
6 ประเด็น 

จังหวัดมีการจัดการปัจจัย
เสี่ยงจากสิ่งแวดล้อม 
อย่างบูรณาการ  
มีประสิทธิภาพ และยั่งยืน 
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เกณฑ์การประเมิน 2563-2564 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

มีแผนปฏิบัติการ เพื่อ
สนับสนุนให้เกิดต าบลที่
มีชุมชนจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อม (Active 
Communities) 

จังหวัดมีการด าเนินงาน
เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้
เกิดต าบลที่มีชุมชน
จัดการด้านสิ่งแวดล้อม 
(Active Communities) 

จังหวัดสนับสนุนให้
ต าบลมีนวัตกรรม
ชุมชนจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อม  

จังหวัดมีต าบลจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อม (Active 
Communities) และมี
นวัตกรรมชุมชนจัดการ 
ด้านสิ่งแวดล้อม 

 

วิธีการประเมินผล 
 

1. การประเมินตนเองของจังหวัด 
2. รับการประเมินจากศูนย์อนามัย 

ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด นายปรีชา  ทองมูล  หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
นายพีรวัส สุขเลิศ   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  โทร 099-468-4235 

หน่วยงานประมวลผล 
และจัดท าข้อมูล 

กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 

ผู้รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

นายสนธยา  การเกษ   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 

 

 

เป้าประสงค์ที่ G14  มีสิ่งแวดล้อมที่ดีและเอ้ือต่อการให้บริการสุขภาพ 
ตัวช้ีวัด I 77 
(PA6 KPI กระทรวง  
  R43) 

ร้อยละของโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ Green & Clean ตามที่ก าหนด 

ค านิยาม      โรงพยาบาลพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ Green & Clean 
หมายถึง มีกระบวนการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาลให้เอ้ือต่อ 
การมีสุขภาพดีแบบองค์รวมทั้งร่างกาย จิตใจ และสังคมของผู้รับบริการ ญาติ 
รวมถึงบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล  
       กระบวนการพัฒนาประกอบด้วย การประกาศนโยบายการพัฒนา 
ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น  5 ส. การประหยัดพลังงาน การจัดการขยะ ฯ โดยมี
ประเด็นการพัฒนา คือ การจัดการขยะทุกประเภท การพัฒนาห้องน้ าให้สะอาด 
การประหยักพลังงาน การพัฒนาสิ่งแวดล้อม การพัฒนาสุขาภิบาลอาหาร  
ตามเกณฑ์มาตรฐานที่เก่ียวข้อง  

เกณฑ์เป้าหมายปี 2561 ระดับพ้ืนฐาน ร้อยละ 100 
ระดับดี ร้อยละ 50 
ระดับดีมาก ร้อยละ 20 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย โรงพยาบาลสังกัด กระทรวงสาธารณสุขทุกแห่ง  
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วิธีการจัดเก็บข้อมูล แบบประเมิน Green & Clean และการสุ่มประเมิน 
แหล่งข้อมูล  กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
รายการข้อมูลที่ 1 A1 : จ านวนโรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์ระดับพ้ืนฐานขึ้นไป 

A2 : จ านวนโรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป 
A3 : จ านวนโรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก  

รายการข้อมูลที่ 2 B : จ านวนโรงพยาบาลทั้งหมด  
สูตรค านวณตัวชี้วัด A1/B*100     A2/B*100    A3/B*100 
ระยะเวลาประเมินผล ประเมิน 6  เดือน 12 เดือน 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 
 
 
 
 

 

Baseline 
data 

หน่วยวัด 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 2559 2560 

ระดับพ้ืนฐาน 
ระดับดี 

ระดับดีมาก 

N/A 
N/A 
N/A 

N/A 
N/A 
N/A 

86.21% 
13.79% 
6.90% 

เกณฑ์การประเมิน 
  ระดับพ้ืนฐาน  คือ มีการพัฒนาผ่านเกณฑ์ ข้อ 1 ถึงข้อ 10 
             ขั้นตอนที่ 1 สร้างกระบวนการ (นโยบาย แผน ) ข้อที่ 1 
             ขั้นตอนที่  2 การด าเนินการกิจกรรม GREEN ข้อที่ 2-9 
  ระดับดี  คือ มีการพัฒนาระดับพื้นฐานและมีการพัฒนากิจกรรมเพ่ิมเติม 2 ข้อ คือ 
             ข้อที่ 11 มีการพัฒนาส้วมในอาคารผู้ป่วยในให้ได้มาตรฐาน HAS 
             ข้อที่ 12 มีการจัดการมูลฝอยครบทุกประเภทถูกสุขลักษณะ 
 ระดับดีมาก คือ มีการพัฒนาระดับดี และมีการพัฒนากิจกรรมเพิ่มเติม 2 ข้อ คือ 
             ข้อที่ 13 มีการส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม GREEN โดยการน าไปใช่้ประโยชน์ และเกิดการแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้กับเครือข่ายโรงพยาบาล เครือข่ายชุมชน 
             ข้อที่ 14 มีการสร้างเครือข่ายการพัฒนา GREEN ลงสู่ชุมชนเพ่ือให้เกิด GREEN Community 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
มีการประกาศนโยบาย 
การพัฒนาด้าน สิ่งแวด 
ล้อม เช่น  5 ส. การประ 
หยัดพลังงาน การจัดการ 
ขยะ  
มีแผนพัฒนา GREEN& 
CLEAN Hospital 
มีการประเมินตนเอง 

มีการด าเนินงานตาม
แผน 
ผ่านเกณฑ์
ระดับพ้ืนฐาน 
มีการรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

พัฒนากิจกรรมต่อเนื่อง  
ผ่านเกณฑ์ระดับพ้ืนฐาน 
มีการรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

พัฒนากิจกรรมต่อเนื่อง  
ผ่านเกณฑ์ระดับพ้ืนฐาน 
มีการรายงานผลการ
ด าเนินงาน 
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วิธีการประเมินผล 
ขั้นตอนละ 1 คะแนน 

ขั้นตอน กิจกรรมการด าเนินงาน 
1 มีการประกาศนโยบาย การพัฒนาด้าน สิ่งแวด ล้อม เช่น   

5 ส. การประหยัดพลังงาน การจัดการ ขยะ 
2  มีแผนพัฒนา GREEN& CLEAN Hospital และมีผลการ

ประเมินตนเอง 
3 ผ่านเกณฑ์ระดับพ้ืนฐาน 
4 ผ่านเกณฑ์ระดับดี 
5 ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก 

 

ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด นายปรีชา  ทองมูล    หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย  
นางสาวปิยะนุช  บุญทศ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ โทร.094-562-4651 

หน่วยงานประมวลผล 
และจัดท าข้อมูล 

 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 

ผู้รายงานผลการด าเนินงาน  นางสาวปิยะนุช  บุญทศ    นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
 

เกณฑ์การประเมิน GREEN and CLEAN 
                     โรงพยาบาล………………………..…………… วันที่ประเมิน………………………………………… 

รายการประเมิน ผ่าน ไม่ผา่น หมายเหต ุ
ระดับพื้นฐาน  การด าเนินการตามขั้นตอน (1 - 10 ) 
ขั้นตอนที่ 1 การสร้างกระบวนการพัฒนา 
1. มีการก าหนดนโยบาย จดัท าแผนการขับเคลื่อน พัฒนาศักยภาพ 
และสร้างกระบวนสื่อสารให้เกดิการพัฒนาด้านอนามยัสิ่งแวดล้อม 
GREEN&CLEAN Hospital อย่างมีส่วนร่วมของคนในองค์กร 

  1. มีการก าหนดนโยบาย 
ระบุเรื่อง.......(ขยะ ห้องน้ า 
พลังงาน HWP ส.อาหาร)  
2. มีผู้รับผิดชอบ ด้าน ENV  
3. มีแผนด้าน สวล. ระบุ
โครงการ/กิจกรรม  
4. มีการประชุมการสื่อสาร  

ขั้นตอนที่ 2 จัดกจิกรรม GREEN 

G : 
GARBAGE 

2. มีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อตามกฎหมาย 
กฎกระทรวงว่าด้วยการจดัการมูลฝอยติดเชื้อ  
พ.ศ. 2545     

ผ่านเกณฑ์การประเมินขยะ
ติดเชื้อ 7 หมวด 
รพ.สต.  3 หมวด 

  
3. มีการคัดแยกมูลฝอยท่ัวไป คือ มูลฝอยรีไซเคลิ 
มูลฝอยอินทรีย์ มลูฝอยอ่ืนๆ ไปยังที่พักรวมมูลฝอย
อย่างถูกสุขลักษณะ     

มีกิจกรรมด าเนินการ 
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รายการประเมิน ผ่าน ไม่ผา่น หมายเหต ุ

R : 
RESTROOM 

4. มีการพัฒนาส้วมมาตรฐานสะอาด เพียงพอ และ
ปลอดภัย ท่ีอาคารผู้ป่วยนอก     

ผ่านเกณฑ์การประเมิน HAS 

E : ENERGY 

5. มีมาตรการประหยัดพลังงานท่ีเป็นรูปธรรม 
เกิดการปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนดร่วมกัน 
ทั้งองค์กร 

    

มีนโยบาย ระบ.ุ..  
มีการบันทึกโปรแกรม 
Carbon footprint 
บันทึก โปรแกรมประหยัด
พลังงาน 

E : ENVIRON 
MENT 
  

6. มีการจัดสิ่งแวดล้อมท่ัวไปท้ังภายในและภายนอก
อาคาร โดยเพิ่มพื้นท่ีสีเขยีว และพืน้ท่ีพักผ่อนที่สร้าง
ความรูส้ึกผ่อนคลายสอดคล้องกับชีวิตและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นส าหรับผู้ป่วยรวมทั้งผู้มารับบริการ     

ผ่านเกณฑ์ HWP ระดับ ดี
มาก /สภาพข้อเท็จจริง 

7. มีการส่งเสริมกจิกรรมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดี
แบบองค์รวม ได้แก่ กิจกรรมทางกาย (Physical 
activity) กิจกรรมให้ค าปรึกษาด้านสุขภาพ 
ขณะรอรับบริการของผู้ป่วยและญาต ิ     

มีกิจกรรม ระบ.ุ.. 

N : 
NUTRITION 
  
  

8. สถานท่ีประกอบอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาลได้
มาตรฐานสุขาภิบาลอาหารของกรมอนามัย ใน
ระดับพื้นฐาน     

ประเมินมาตรฐาน 30 ข้อ 

9. ร้อยละ 80 ของร้านอาหารในโรงพยาบาลได้
มาตรฐานสุขาภิบาลอาหารของกรมอนามัย     

ตามแบบประเมิน 15 ข้อ 
CFGT 

10. จัดให้มีบริการน้ าดื่มสะอาดทีอ่าคารผู้ป่วยนอก 
และผูป้่วยใน     

มีกิจกรรมและ การเฝ้าระวัง 

ระดับดี ผ่านระดับพื้นฐาน และด าเนินการตามขั้นตอน 11 - 12 

  
11. มีการพัฒนาส้วมที่อาคารผู้ป่วยในให้ได้
มาตรฐาน สะอาด เพียงพอ และปลอดภัย     

ผ่านเกณฑ์การประเมิน HAS 

  
12. มีการจดัการมูลฝอยครบทุกประเภทถูก
สุขลักษณะ     

ต่อยอดจากข้อ 2-3 ไปจนถึง
การก าจัด 

ระดับดีมาก ผา่นระดับดี และด าเนินการตามขั้นตอน 13 - 14 

  
13. มีการส่งเสริมให้เกดินวัตกรรม GREEN โดยการ
น าไปใช้ประโยชน์ และเกดิการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
เครือข่าย โรงพยาบาล และชุมชน     

ระบ.ุ... 

  
14. สรา้งเครือข่ายการพัฒนา GREEN ลงสู่ชุมชน
เพื่อให้เกิด GREEN Community     

ระบ.ุ... 

 
                                               ลงช่ือ………………………………………..ผู้ประเมิน 
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เป้าประสงค์ที่ G14 สิ่งแวดล้อมที่ดีและเอื้อต่อการให้บริการสุขภาพ 
ตัวช้ีวัด I 78 ร้อยละของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลผ่านเกณฑ์ GREEN&CLEAN 

ระดับพื้นฐาน 
ค านิยาม        รพ.สต. พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ GREEN& CLEAN 

หมายถึง มีกระบวนการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมของ รพ.สต.ให้เอ้ือต่อ 
การมีสุขภาพดีแบบองค์รวมทั้งร่างกาย จิตใจ และสังคมของผู้รับบริการ ญาติ  
รวมถึงบุคลากรที่ปฏิบัติงานใน รพ.สต.  
       กระบวนการพัฒนา ประกอบด้วย การประกาศนโยบายการพัฒนาด้าน 
สิ่งแวดล้อม เช่น  5ส. การประหยัดพลังงาน การจัดการขยะ ฯ โดยมีประเด็นการ
พัฒนา คือ การจัดการขยะทุกประเภท การพัฒนาห้องน้ าให้สะอาด การประหยัก
พลังงาน การพัฒนาสิ่งแวดล้อม การพัฒนาสุขาภิบาลอาหาร ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ที่เก่ียวข้อง  

เกณฑ์เป้าหมาย ปีงบประมาณ 
2561 

ปีงบประมาณ 
2562 

ปีงบประมาณ 
2563 

ปีงบประมาณ 
2564 

ร้อยละ20 ร้อยละ30 ร้อยละ40 ร้อยละ50 
 

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

รพ.สต. ทุกแห่ง สสช. ทุกแห่ง 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล แบบประเมินGREEN& CLEAN และการสุ่มประเมิน 
แหล่งข้อมูล  กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
รายการข้อมูลที่ 1 A :จ านวน รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์ระดับพ้ืนฐานขึ้นไป  
รายการข้อมูลที่ 2 B :จ านวน รพ.สต. ทั้งหมด  
สูตรค านวณตัวชี้วัด  A/B*100 
ระยะเวลาประเมินผล ประเมิน 6  เดือน 12 เดือน 
รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน 

 

Baseline 
data 

หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 2559 2560 
 คะแนน  N/A  N/A 25.41 

เกณฑ์การประเมิน 
ระดับพ้ืนฐาน  คือ มีการพัฒนาผ่านเกณฑ์ ข้อ 1 ถึงข้อ 10 
ขั้นตอนที่ 1 สร้างกระบวนการ (นโยบาย แผน ) ข้อที่ 1 
ขั้นตอนที่  2 การด าเนินการกิจกรรม GREEN ข้อที่ 2-9 
ระดับดี  คือ มีการพัฒนาระดับพื้นฐานและมีการพัฒนากิจกรรมเพ่ิมเติม 2 ข้อ คือ 
ข้อที่ 11 มีการพัฒนาส้วมในอาคาร ให้ได้มาตรฐาน HAS 
ข้อที่ 12 มีการจัดการมูลฝอยครบทุกประเภทถูกสุขลักษณะ 
ระดับดีมาก คือ มีการพัฒนาระดับดี และมีการพัฒนากิจกรรมเพ่ิมเติม 2 ข้อ คือ 
ข้อที่ 13 มีการส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม GREEN โดยการน าไปใช้ประโยชน์ และเกิดการแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้กับเครือข่าย รพ.สต. เครือข่ายชุมชน 
ข้อที่ 14 มีการสร้างเครือข่ายการพัฒนา GREEN ลงสู่ชุมชนเพ่ือให้เกิด GREEN Community 
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รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
มีการประกาศนโยบาย 
การพัฒนาด้าน  
สิ่งแวด ล้อม เช่น  5 ส.  
การประ หยัดพลังงาน  
การจัดการขยะ  
มีแผนพัฒนา GREEN& 
CLEAN Hospital 
มีการประเมินตนเอง 

มีการด าเนินงาน 
ตามแผน 
ผ่านเกณฑ์
ระดับพ้ืนฐาน 
มีการรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

พัฒนากิจกรรมต่อเนื่อง  
ผ่านเกณฑ์ระดับพ้ืนฐาน 
มีการรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

พัฒนากิจกรรมต่อเนื่อง  
ผ่านเกณฑ์ระดับพ้ืนฐาน 
มีการรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

เงื่อนไขความส าเร็จ 
วิธีการประเมินผล รายงานการประเมินตนเอง 

สุ่มประเมิน 6 เดือน 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด นายปรีชา  ทองมูล    หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย  

นายสุรทิน  หมื่นอินทร์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  โทร. 086-254-9462 
หน่วยงานประมวลผล 
และจัดท าข้อมูล 

 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 

ผู้รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

 นายสุรทิน  หมื่นอินทร์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย    โทร. 086-254-9462 
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เป้าประสงค์ที่ G15 มีระบบงานสาธารณสุขระหว่างประเทศ  
ตัวช้ีวัด I 79 ร้อยละของอ าเภอมีระบบส่งต่อผู้ป่วยระหว่างประเทศ 
ค านิยาม       ระบบส่งต่อ หมายถึงระบบส่งต่อผู้ป่วยระหว่างประเทศตามเกณฑ์คุณภาพ

การส่งต่อระหว่างประเทศโดยสถานบริการสาธารณสุขภายใต้การก ากับดูแลของ
กระทรวงสาธารณสุขมีระบบส่งต่อผู้ป่วยระหว่างประเทศ ครอบคลุมในประเด็น
หลักการพัฒนา ดังนี้  
1.พัฒนาภายใต้กรอบการลงนามความร่วมมือระหว่างประเทศ ว่าด้วยเรื่องการ 
ส่งต่อผู้ป่วยระหว่างประเทศ (MOU)  
2. มีคู่มือ/แนวทาง และแบบฟอร์มการส่งต่อผู้ป่วยระหว่างประเทศ 
3. มีศูนย์ประสานการติดตาม ประเมินผล และการส่งกลับผู้ป่วย 
4. มีระบบการประกันและพัฒนาคุณภาพ (Quality Assurance & Quality 
Improvement) การปฏิบัติการส่งต่อผู้ป่วยระหว่างสถานพยาบาล ตามแนวทาง
การส่งต่อผู้ป่วยตามคู่มือการประเมินผลการส่งต่อผู้ป่วย 
5.มีการสรุปรายงานการส่งต่อผู้ป่วยระหว่างประเทศ รายเดือน รายไตรมาส  

เกณฑ์เป้าหมายโรงพยาบาลทุกแห่ง ในทุกอ าเภอที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวงสาธารณสุข มีการ
พัฒนาระบบส่งต่อกับภาคีเครือข่ายระบบการส่งต่อระหว่างประเทศ 

ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 
ร้อยละ80 ร้อยละ100 ร้อยละ100 ร้อยละ100 

 

วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาระบบการส่งต่อผู้ป่วยระหว่างประเทศ และเกิดความเชื่อมโยงภาคี
ระบบส่งต่อผู้ป่วยระหว่างประเทศ 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย โรงพยาบาลทุกแห่งภายใต้สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในจังหวัดอุบลราชธานี  
วิธีการจัดเก็บข้อมูล ระบบรายงาน 
แหล่งข้อมูล 1.รายงานระบบส่งต่อในและระหว่างประเทศ 

2.ศูนย์ประสานงานการรับ-ส่งต่อผู้ป่วยระหว่างประเทศ ในโรงพยาบาลทุกแห่ง
ภายใต้สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

รายการข้อมูล 1 A= จ านวนโรงพยาบาลที่สามารถพัฒนาระบบส่งต่อได้ตามนิยาม 
รายการข้อมูล 2 B = จ านวนโรงพยาบาลทั้งหมด 

 
สูตรค านวณตัวชี้วัด A x 100 

B 

ระยะเวลาประเมินผล ทุก 3 เดือน, 6 เดือน, 9 เดือน, 12 เดือน 
 

 

 



276 

 

                              แผนยุทธศาสตร์การพัฒนางานสาธารณสขุจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2561  

 

ปี  2561 : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

มีการก าหนดเป้าหมาย
การพัฒนาระบบส่งต่อ
ระหว่างประเทศ  
ร้อยละ 80 

มีการพัฒนาระบบส่งต่อ
ผู้ป่วยระหว่างประเทศ 
ร้อยละ 50 
ของกลุ่มเป้าหมาย 

มีผลการด าเนินงานการ
พัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วย
ระหว่างประเทศ  
ร้อยละ 80 
ของกลุ่มเป้าหมาย 

มีผลการด าเนินงานการ
พัฒนาระบบส่งต่อ 
ร้อยละ 100  
ของกลุ่มเป้าหมาย 

 
ปี  2562 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
มีการก าหนดเป้าหมาย
การพัฒนาระบบส่งต่อ
ระหว่างประเทศ  
ร้อยละ 80 

มีการพัฒนาระบบส่งต่อ
ผู้ป่วยระหว่างประเทศ 
ร้อยละ 50 
ของกลุ่มเป้าหมาย 

มีผลการด าเนินงานการ
พัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วย
ระหว่างประเทศ  
ร้อยละ80 
ของกลุ่มเป้าหมาย 

มีผลการด าเนินงานการ
พัฒนาระบบส่งต่อ 
ร้อยละ 100  
ของกลุ่มเป้าหมาย 

 
ปี  2564 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
มีการก าหนดเป้าหมาย
การพัฒนาระบบส่งต่อ
ระหว่างประเทศ  
ร้อยละ 80 

มีการพัฒนาระบบส่งต่อ
ผู้ป่วยระหว่างประเทศ 
ร้อยละ 50 
ของกลุ่มเป้าหมาย 

มีผลการด าเนินงานการ
พัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วย
ระหว่างประเทศ  
ร้อยละ80 
ของกลุ่มเป้าหมาย 

มีผลการด าเนินงานการ
พัฒนาระบบส่งต่อ 
ร้อยละ 100  
ของกลุ่มเป้าหมาย 

 
วิธีการประเมินผล: 1. การรายงานผลการด าเนินงานรายเดือน, รายไตรมาส, รายปี 

2. จากผลการนิเทศผสมผสานจังหวัด 
เอกสารสนับสนุน: 1. แผนยุทธศาสตร์ 20 ปีของกระทรวงสาธารณสุข 

2. เอกสารการลงนาม MOU ระหว่างจังหวัดอุบลราชธานีกับแขวงจ าปาสัก 
3. คู่มือ/แนวทาง/แบบฟอร์มการส่งต่อผู้ป่วยระหว่างประเทศ 
4. รายงานการรับและส่งต่อผู้ป่วยระหว่างประเทศ 
5. ศูนย์ประสานการติดตาม ประเมินผล และการส่งกลับผู้ป่วย 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ 
ผู้ประสาน งานตัวชี้วัด 

นางสาวพิมณทิพา  มาลาหอม (นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ) 
หัวหน้าศูนย์ประสานงานความร่วมมือระหว่างประเทศด้านสาธารณสุข 
สนง.สสจ.อุบลราชธานี 

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล 

ศูนย์ประสานงานความร่วมมือระหว่างประเทศ ด้านสาธารณสุข 
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ผู้รายงานผลการด าเนิน นางสาวพิมณทิพา  มาลาหอม (นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ) 
หัวหน้าศูนย์ประสานงานความร่วมมือระหวา่งประเทศด้านสาธารณสุข 
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
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เป้าประสงค์ที่ G15 มีระบบงานสาธารณสุขระหว่างประเทศ  
ตัวช้ีวัด I 80 (R44) ระดับความส าเร็จในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ 

ค านิยาม         ระบบข้อมูลข่าวสาร ด้านสาธารณสุข หมายถึง สถานบริการสาธารณสุข
ของรัฐที่ให้บริการแก่แรงงานต่างชาติ ชาวต่างชาติ มีระบบการจัดเก็บข้อมูล
ข่าวสารด้านสาธารณสุข ครบถ้วน สมบูรณ์ ครอบคลุมทุกกลุ่มโรค  
และทุกระบบ 
        ครบถ้วน สมบูรณ์ หมายถึง ข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณสุข มีความถูกต้อง 
ครบถ้วน และรายงานทันตามเวลาที่ก าหนด ครอบคลุมในประเด็นหลัก ดังนี้  
         1. กรอบการลงนามความร่วมมือระหว่างประเทศ ว่าด้วยเรื่องการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณสุข  (MOU)  
         2. มีคู่มือ/แนวทาง การจัดเก็บข้อมูล 
         3. มีการจัดตั้ง/การด าเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ด้านสาธารณสุข 
         4. มีการจัดเก็บข้อมูลครอบคลุมทุกระบบ ทุกกลุ่มโรค ข้อมูลการรับ/ส่งต่อ
ผู้ป่วยระหว่างประเทศ รวมทั้งกลุ่มและรายโรค ตามกรอบ MBDS 
         5. มี website และ/หรือการ update ข้อมูลบน website ศูนย์
ประสานงานความร่วมมือระหว่างประเทศ  
         6.มีการรายงานข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณสุข ระหว่างประเทศ ตามกรอบ 
MBDS รายเดือน และรายไตรมาส  

เกณฑ์เป้าหมายโรงพยาบาลทุกแห่ง ที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวงสาธารณสุข ในจังหวัดอุบลราชธานี 
มีการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร ด้านสาธารณสุข ระหว่างประเทศ   

ปีงบประมาณ
2561 

ปีงบประมาณ
2562 

ปีงบประมาณ
2563 

ปีงบประมาณ
2564 

ร้อยละ80 ร้อยละ100 ร้อยละ100 ร้อยละ100 

 

วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาระบบการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร ด้านสาธารณสุข ระหว่างประเทศ   
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย โรงพยาบาลทุกแห่งภายใต้สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  

ในจังหวัดอุบลราชธานี  
วิธีการจัดเก็บข้อมูล ระบบรายงาน 
แหล่งข้อมูล 1.จาก 43 แฟ้ม, HDC 

2.ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ด้านสาธารณสุข ในโรงพยาบาลทุกแห่งภายใต้สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข  

รายการข้อมูล 1 A= จ านวนโรงพยาบาล ที่มีระบบข้อมูลข่าวสาร ด้านสาธารณสุขได้ตามนิยาม 
รายการข้อมูล 2 B = จ านวนโรงพยาบาลทั้งหมด 
สูตรค านวณตัวชี้วัด A x 100 

   B 
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ระยะเวลาประเมินผล ทุก 3 เดือน, 6 เดือน, 9 เดือน, 12 เดือน 
เกณฑ์การประเมินผล : Ranking ปี 2561 
                                                       เกณฑ์การประเมิน 
     1. มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานระดับอ าเภอ, ระดับต าบล 
     2. มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบชัดเจน 
     3. มีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานระดับอ าเภอ, ระดับต าบล 
     4. มีเอกสารการลงนาม MOU ระหว่างจังหวัดกับจังหวัดคู่ขนานของประเทศเพ่ือนบ้าน 
     5. มีการด าเนินงานภายใต้กรอบ MOU และบันทึกข้อตกลงระหว่างประเทศ 
     6. มีคู่มือแนวทางการด าเนินงานระหว่างประเทศ ทั้งระบบการประสานงาน และระบบส่งต่อ 
     7. มีระบบการจัดเก็บข้อมูล ครอบคลุมทุกระบบ/ทุกกลุ่มโรค ข้อมูลการรับ/ส่งต่อผู้ป่วยระหว่างประเทศ 
รวมทั้งกลุ่มและรายโรค ตามกรอบ MBDS 
     8. มีการ update ข้อมูลข่าวสาร และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างเมืองคู่ขนาน  รายเดือน รายไตรมาส 
     9. มีข้อมูลเครือข่าย 
     10.มีการรายงานผลการด าเนินงานมายังศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านสาธารณสุข 

คะแนน เกณฑ์ประเมิน 
1 คะแนน ข้อ 1 – 3 
2 คะแนน ข้อ 1 – 5 
3 คะแนน ข้อ 1 - 7 
4 คะแนน ข้อ 1 – 9 
5 คะแนน ข้อ 1 – 10  

ปี  2561 : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

มีการก าหนดเป้าหมาย
การพัฒนาระบบข้อมูล
ข่าวสารด้านสาธารณสุข 
ร้อยละ 80 

มีการพัฒนาระบบข้อมูล
ข่าวสารด้านสาธารณสุข  
ร้อยละ 50 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

มีผลการพัฒนาระบบ
ข้อมูลข่าวสารด้าน
สาธารณสุข ร้อยละ80 
ของกลุ่มเป้าหมาย 

มีผลการด าเนินงานการ
พัฒนาระบบข้อมูล     
ข่าวสารด้านสาธารณสุข    
ร้อยละ 100 ของกลุ่ม 
เป้าหมาย 

 
ปี  2562 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
มีการก าหนดเป้าหมาย
การพัฒนาระบบข้อมูล
ข่าวสารด้านสาธารณสุข 
ร้อยละ 80 

มีการพัฒนาระบบข้อมูล
ข่าวสารด้านสาธารณสุข  
ร้อยละ 50 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

มีผลการพัฒนาระบบ
ข้อมูลข่าวสารด้าน
สาธารณสุข ร้อยละ80 
ของกลุ่มเป้าหมาย 

มีผลการด าเนินงานการ
พัฒนาระบบข้อมูล     
ข่าวสารด้านสาธารณสุข    
ร้อยละ 100 ของกลุ่ม 
เป้าหมาย  

 



279 

 

                              แผนยุทธศาสตร์การพัฒนางานสาธารณสขุจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2561  

 

ปี  2563 : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

มีการก าหนดเป้าหมาย
การพัฒนาระบบข้อมูล
ข่าวสารด้านสาธารณสุข 
ร้อยละ 80 

มีการพัฒนาระบบข้อมูล
ข่าวสารด้านสาธารณสุข  
ร้อยละ 50 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

มีผลการพัฒนาระบบ
ข้อมูลข่าวสารด้าน
สาธารณสุข ร้อยละ80 
ของกลุ่มเป้าหมาย 

มีผลการด าเนินงานการ
พัฒนาระบบข้อมูล     
ข่าวสารด้านสาธารณสุข    
ร้อยละ 100 ของกลุ่ม 
เป้าหมาย  

ปี  2564 : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

มีการก าหนดเป้าหมาย
การพัฒนาระบบข้อมูล
ข่าวสารด้านสาธารณสุข 
ร้อยละ 80 

มีการพัฒนาระบบข้อมูล
ข่าวสารด้านสาธารณสุข  
ร้อยละ 50 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

มีผลการพัฒนาระบบ
ข้อมูลข่าวสารด้าน
สาธารณสุข ร้อยละ80 
ของกลุ่มเป้าหมาย 

มีผลการด าเนินงานการ
พัฒนาระบบข้อมูล     
ข่าวสารด้านสาธารณสุข    
ร้อยละ 100 ของกลุ่ม 
เป้าหมาย  

วิธีการประเมินผล: 1. การรายงานผลการด าเนินงานรายเดือน, รายไตรมาส, รายปี 
2. จากผลการนิเทศผสมผสานจังหวัด 

เอกสารสนับสนุน: 1. แผนยุทธศาสตร์ 20 ปีของกระทรวงสาธารณสุข 
2. คู่มือ/แนวทางการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร ด้านสาธารณสุข 
3. มีข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยต่างชาติ กิจกรรมบริการ โรคที่รับบริการ ยืนยันกับ
ข้อมูลจาก 43 แฟ้ม,  HDC และ Google Drive 
4. ข้อมูลบุคคลต่างด้าว   
5.ICHC website 
6. เอกสารการรายงานการเข้าถึงหลักประกันสุขภาพ , MBDS report 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ 
ผู้ประสาน งานตัวชี้วัด 

นางสาวพิมณทิพา  มาลาหอม  (นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ) 
หัวหน้าศูนย์ประสานงานความร่วมมือระหว่างประเทศด้านสาธารณสุข 
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล 

ศูนย์ประสานงานความร่วมมือระหว่างประเทศ ด้านสาธารณสุข 
สนง.สสจ.อุบลราชธานี 

ผู้รายงานผลการด าเนิน นางสาวพิมณทิพา  มาลาหอม (นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ) 
หัวหน้าศูนย์ประสานงานความร่วมมือระหว่างประเทศด้านสาธารณสุข 
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
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เป้าประสงค์ที่ G15 มีระบบงานสาธารณสุขระหว่างประเทศ  
ตัวช้ีวัด I 81 ระดับจังหวัดและอ าเภอคู่ขนานมีระบบการท างานสาธารณสุข 

ระหว่างประเทศ ครบถ้วน สมบูรณ์ 
ค านิยาม       สถานการณ์ปัจจุบันด้านการการท างานระหว่างประเทศ 

พบว่า เจ้าหน้าที่ขาดทักษะ ขาดความรู้ในการประสานงานระหว่างประเทศ  
(รพ.สิรินธร) ขาดการประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างชาติพื้นที่ 
ตามแนวชายแดน และการข้ึนทะเบียนแรงงานตางชาติยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่
(แหล่งข้อมูล : รพร.เดชอุดม) 
      ระบบการท างานระหว่างประเทศ หมายถึง ระบบการท างานที่เอ้ือต่อ
ผลส าเร็จในการด าเนินงานระหว่างประเทศ  ประกอบด้วย  
1. แผนยุทธศาสตร์ 20 ปีของกระทรวงสาธารณสุข 
2. แนวนโยบายการท างานระกับกระทรวง กรม และระดับจังหวัดชัดเจน 
3.มีเอกสารการลงนามMOUระหว่างจังหวัดอุบลราชธานีกับจังหวัดคู่ขนาน  
ของประเทศเพ่ือนบ้าน 
4. มี คู่มือ/แนวทางการด าเนินงานระหว่างประเทศ 
5. มีศูนย์ประสานงาน ระหว่างประเทศ ด้านสาธารณสุข 
6. มีระบบการประสานที่เป็นระบบชัดเจน   

เกณฑ์เป้าหมายโรงพยาบาลทุกแห่ง ที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวงสาธารณสุข ในจังหวัดอุบลราชธานี 
มีการพัฒนาระบบการท างานสาธารณสุข ระหว่างประเทศ   

ปีงบประมาณ 
2561 

ปีงบประมาณ 
2562 

ปีงบประมาณ 
2563 

ปีงบประมาณ 
2564 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

 

วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาระบบการการท างานงานสาธารณสุข ระหว่างประเทศ    
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย โรงพยาบาลทุกแห่ง  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในจังหวัดอุบลราชธานี  
วิธีการจัดเก็บข้อมูล ระบบรายงาน 
แหล่งข้อมูล 1.จาก 43 แฟ้ม, HDC 

2.ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ด้านสาธารณสุข ในโรงพยาบาลทุกแห่งภายใต้สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข  

รายการข้อมูล 1 A= จ านวนโรงพยาบาล ที่สามารถพัฒนาระบบการท างานสาธารณสุขระหว่าง
ประเทศได้ตามนิยาม 

รายการข้อมูล 2 B = จ านวนโรงพยาบาลทั้งหมด 
สูตรค านวณตัวชี้วัด A x 100 

B 
ระยะเวลาประเมินผล ทุก 3 เดือน, 6 เดือน, 9 เดือน, 12 เดือน 
เกณฑ์การประเมินผล : 
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ปี  2561 : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

มีการก าหนดเป้าหมายการ
พัฒนาระบบการท างาน
สาธารณสุข ระหว่าง
ประเทศร้อยละ 80 

มีการพัฒนาระบบการ
ท างานสาธารณสุข     
ร้อยละ 50 
ของกลุ่ม เป้าหมาย 

มีผลกาพฒันาระบบการ
ท างานสาธารณสุข 
ระหว่างประเทศ ร้อยละ
80 ของกลุ่มเป้าหมาย 

มีผลการด าเนนิงานการ
พัฒนาระบบการท างาน
สาธารณสุข ระหว่าง
ประเทศ ร้อยละ  
100 ของกลุ่มเป้าหมาย  

ปี  2562 : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

มีการก าหนดเป้าหมายการ
พัฒนาระบบการท างาน
สาธารณสุข ระหว่าง
ประเทศร้อยละ 80 

มีการพัฒนาระบบการ
ท างานสาธารณสุข     
ร้อยละ 50 
ของกลุ่ม เป้าหมาย 

มีผลการพัฒนาระบบการ
ท างานสาธารณสุข 
ระหว่างประเทศ  
ร้อยละ80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

มีผลการด าเนนิงานการ
พัฒนาระบบการท างาน
สาธารณสุข ระหว่าง
ประเทศ ร้อยละ 100  
ของกลุ่มเป้าหมาย  

ปี  2563 : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

มีการก าหนดเป้าหมายการ
พัฒนาระบบการท างาน
สาธารณสุข ระหว่าง
ประเทศ 
ร้อยละ 80 

มีการพัฒนาระบบการ
ท างานสาธารณสุข    
 ร้อยละ 50 
ของกลุ่ม เป้าหมาย 

มีผลการพัฒนาระบบการ
ท างานสาธารณสุข 
ระหว่างประเทศ ร้อยละ
80 ของกลุ่มเป้าหมาย 

มีผลการด าเนนิงานการ
พัฒนาระบบการท างาน
สาธารณสุข ระหว่าง
ประเทศ ร้อยละ 100 ของ
กลุ่มเป้าหมาย  

ปี  2564 : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

มีการก าหนดเป้าหมายการ
พัฒนาระบบการท างาน
สาธารณสุข ระหว่าง
ประเทศ 
ร้อยละ 80 

มีการพัฒนาระบบการ
ท างานสาธารณสุข    ร้อย
ละ 50 
ของกลุ่ม เป้าหมาย 

มีผลการพัฒนาระบบการ
ท างานสาธารณสุข 
ระหว่างประเทศ ร้อยละ
80 ของกลุ่มเป้าหมาย 

มีผลการด าเนนิงานการ
พัฒนาระบบการท างาน
สาธารณสุข ระหว่าง
ประเทศ ร้อยละ 100  
ของกลุ่มเป้าหมาย  

วิธีการประเมินผล: 1. การรายงานผลการด าเนินงานรายเดือน, รายไตรมาส, รายปี 
2. จากผลการนิเทศผสมผสานจังหวัด 

เอกสารสนับสนุน: 1. แผนยุทธศาสตร์ 20 ปีของกระทรวงสาธารณสุข 
2. MOU ระหว่างจังหวัดอุบลราชธานีกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
3. คู่มือ/แนวทางการท างานสาธารณสุขระหว่างประเทศ 
4. ข้อมูลภาคีเครือข่าย 
5. รูปแบบการติดต่อประสานงาน    
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ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ 
ผู้ประสาน งานตัวชี้วัด 

นางสาวพิมณทิพา  มาลาหอม (นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ) 
หัวหน้าศูนย์ประสานงานความร่วมมือระหว่างประเทศด้านสาธารณสุข 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล 

ศูนย์ประสานงานความร่วมมือระหว่างประเทศด้านสาธารณสุข 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ผู้รายงานผลการด าเนิน นางสาวพิมณทิพา  มาลาหอม (นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ) 
หัวหน้าศูนย์ประสานงานความร่วมมือระหว่างประเทศด้านสาธารณสุข 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

 
 

เป้าประสงค์ที่ G15 มีระบบงานสาธารณสุขระหว่างประเทศ  
ตัวช้ีวัด I 82 ร้อยละของอ าเภอชายแดนมีเครือข่ายเฝ้าระวังโรค พาหะน าโรค ผลิตภัณฑ์ 

และบริการสุขภาพ ชาวต่างชาติ ตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
ค านิยาม       ระบบการท างานระหว่างประเทศ หมายถึง  ระบบการท างานที่เอ้ือต่อ

ผลส าเร็จในการด าเนินงานระหว่างประเทศ  ประกอบด้วย  
      1. แผนยุทธศาสตร์ 20 ปีของกระทรวงสาธารณสุข 
      2. แนวนโยบายการท างานระกับกระทรวง กรม และระดับจังหวัดชัดเจน 
      3.มีเอกสารการลงนามMOU ระหว่างจังหวัดอุบลราชธานีกับจังหวัดคู่ขนาน 
ของประเทศเพ่ือนบ้าน 
      4. มี คู่มือ/แนวทางการด าเนินงานระหว่างประเทศ 
      5. มีศูนย์ประสานงาน ระหว่างประเทศ ด้านสาธารณสุข 
      6. มีระบบการประสานที่เป็นระบบชัดเจน   

เกณฑ์เป้าหมายโรงพยาบาลทุกแห่ง ที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวงสาธารณสุข ในจังหวัดอุบลราชธานี 
มีการพัฒนาระบบการท างานสาธารณสุข ระหว่างประเทศ   

ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 
ร้อยละ100 ร้อยละ100 ร้อยละ100 ร้อยละ100 

 

วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาระบบการการท างานงานสาธารณสุข ระหว่างประเทศ    
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย โรงพยาบาลทุกแห่ง  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในจังหวัดอุบลราชธานี  
วิธีการจัดเก็บข้อมูล ระบบรายงาน 
แหล่งข้อมูล 1.จาก 43 แฟ้ม, HDC 

2.ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ด้านสาธารณสุข ในโรงพยาบาลทุกแห่งภายใต้สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข  

รายการข้อมูล 1 A= จ านวนโรงพยาบาล ที่สามารถพัฒนาระบบการท างานสาธารณสุขระหว่าง
ประเทศได้ตามนิยาม 
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รายการข้อมูล 2 B = จ านวนโรงพยาบาลทั้งหมด 
สูตรค านวณตัวชี้วัด A x 100 

B 
ระยะเวลาประเมินผล ทุก 3 เดือน, 6 เดือน, 9 เดือน, 12 เดือน 
เกณฑ์การประเมินผล : 
ปี  2561 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
มีการก าหนดเป้าหมายการ
พัฒนาระบบการท างาน
สาธารณสุข ระหว่าง
ประเทศ 
ร้อยละ 80 

มีการพัฒนาระบบการ
ท างานสาธารณสุข     
ร้อยละ 50 ของกลุ่ม 
เป้าหมาย 

มีผลกาพัฒนาระบบการ
ท างานสาธารณสุข 
ระหว่างประเทศ ร้อยละ
80 ของกลุ่มเป้าหมาย 

มีผลการด าเนินงานการ
พัฒนาระบบการท างาน
สาธารณสุข ระหว่าง
ประเทศ ร้อยละ 100 
ของกลุ่มเป้าหมาย  

ปี  2562 : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

มีการก าหนดเป้าหมายการ
พัฒนาระบบการท างาน
สาธารณสุข ระหว่าง
ประเทศ 
ร้อยละ 80 

มีการพัฒนาระบบการ
ท างานสาธารณสุข    
ร้อยละ 50 ของกลุ่ม 
เป้าหมาย 

มีผลการพัฒนาระบบ
การท างานสาธารณสุข 
ระหว่างประเทศ ร้อย
ละ80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

มีผลการด าเนินงานการ
พัฒนาระบบการท างาน
สาธารณสุข ระหว่าง
ประเทศ ร้อยละ 100 
ของกลุ่มเป้าหมาย  

ปี  2563 : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

มีการก าหนดเป้าหมายการ
พัฒนาระบบการท างาน
สาธารณสุข ระหว่าง
ประเทศร้อยละ80 

มีการพัฒนาระบบการ
ท างานสาธารณสุข    
ร้อยละ 50 ของกลุ่ม 
เป้าหมาย 

มีผลการพัฒนาระบบ
การท างานสาธารณสุข 
ระหว่างประเทศ  
ร้อยละ80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

มีผลการด าเนินงานการ
พัฒนาระบบการท างาน
สาธารณสุข ระหว่าง
ประเทศ ร้อยละ 100 
ของกลุ่มเป้าหมาย  

ปี  2564 : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

มีการก าหนดเป้าหมาย
การพัฒนาระบบการ
ท างานสาธารณสุข 
ระหว่างประเทศ 
ร้อยละ 80 

มีการพัฒนาระบบการ
ท างานสาธารณสุข    
ร้อยละ 50 ของกลุ่ม 
เป้าหมาย 

มีผลการพัฒนาระบบ
การท างานสาธารณสุข 
ระหว่างประเทศ ร้อยละ
80 ของกลุ่มเป้าหมาย 

มีผลการด าเนินงานการ
พัฒนาระบบการท างาน
สาธารณสุข ระหว่าง
ประเทศ ร้อยละ 100 
ของกลุ่มเป้าหมาย  

วิธีการประเมินผล: 1. การรายงานผลการด าเนินงานรายเดือน, รายไตรมาส, รายปี 
2. จากผลการนิเทศผสมผสานจังหวัด 
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เอกสารสนับสนุน: 1. แผนยุทธศาสตร์ 20 ปีของกระทรวงสาธารณสุข 
2. MOU ระหว่างจังหวัดอุบลราชธานีกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
3. คู่มือ/แนวทางการท างานสาธารณสุขระหว่างประเทศ 
4. ข้อมูลภาคีเครือข่าย 
5. รูปแบบการติดต่อประสานงาน    

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

นางสาวพิมณทิพา  มาลาหอม (นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ) 
หัวหน้าศูนย์ประสานงานความร่วมมือระหว่างประเทศด้านสาธารณสุข 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
 

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล 

ศูนย์ประสานงานความร่วมมือระหว่างประเทศด้านสาธารณสุข 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
 

ผู้รายงานผลการด าเนิน นางสาวพิมณทิพา  มาลาหอม (นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ) 
หัวหน้าศูนย์ประสานงานความร่วมมือระหว่างประเทศด้านสาธารณสุข 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
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                             ค าอธิบายนิยาม 

                 ตัวชี้วัด Ranking เพิ่มเติม ปี 2561 
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                                      ตัวชี้วัด Ranking  เพ่ิมเติม ปี 2561  

ตัวช้ีวัด R 45 ร้อยละทารกแรกเกิดน้้าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม 
ค้านิยาม          ทารกแรกเกิดน้้าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม   หมายถึงจ านวนทารกแรกเกิดมีชีพ    

ที่มีน้ าหนักแรกเกิดน้อยกว่า 2,500 กรัม 
เกณฑ์เป้าหมาย ปีงบประมาณ 

2561 
ปีงบประมาณ 

2562 
ปีงบประมาณ  

2563 
ปีงบประมาณ  

2564 

ไม่เกิน 
ร้อยละ 7 

ไม่เกิน 
ร้อยละ 7 

ไม่เกิน 
ร้อยละ 7 

ไม่เกิน 
ร้อยละ 7 

 

วัตถุประสงค์ 1. พัฒนาระบบบริการคลินิกฝากครรภ์คุณภาพ ของสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ 
ให้ได้มาตรฐาน 

2. เฝูาระวัง คัดกรอง ค้นหา ความเสี่ยงต่อการคลอดบุตรน้ าหนักน้อยกว่า 2500 กรัม, 
ในหญิงตั้งครรภ์อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดทั้งจัดระบบการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มี 
ความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม มีคุณภาพ 

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

ทารกแรกเกิดมีชีพ 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล บันทึกข้อมูลในโปรแกรมของหน่วยบริการทุกระดับ 
แหล่งข้อมูล ฐานข้อมูล 43 แฟูม 
รายการข้อมูล 1 A =  จ านวนทารกแรกเกิดมีชีพ ทีมีน้ าหนักแรกเกิด น้อยกว่า  2,500 กรัม  ในช่วงเวลา 

       ที่ก าหนด 
รายการข้อมูล 2 B =  จ านวนทารกแรกเกิดมีชีพทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน 
สูตรค้านวณตัวชี้วัด  (A/B ) x100 
ระยะเวลาประเมินผล ทุก 3  เดือน 
วิธีการประเมินผล :  สรุปข้อมูลจาก HDC เปรียบเทียบเกณฑ์การประเมิน / เกณฑ์เปูาหมาย 
เอกสารสนับสนุน :  คู่มือแนวทางการดูแลปูองกันทารกแรกเกิดน้ าหนักน้อยกว่าเกณฑ์ เขตสุขภาพที่ 10 

อุบลราชธานี 
รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน 

Baseline 
data 

หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 2559 2560 

น้อยกว่า 
ร้อยละ7 

ร้อยละ 9.39 9.42 7.82 

          ที่มา :HDC  จังหวัดอุบลราชธาน ี
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เกณฑ์การให้คะแนนRankingปี 2561 
 ค่าคะแนน ความหมาย /เกณฑ์การวัด 

1  คะแนน   มากกว่า ร้อยละ 8.5 
2  คะแนน ร้อยละ 8 – 8.5 
3  คะแนน ร้อยละ 7.5 – 8 
4  คะแนน ร้อยละ 7 – 7.5 
5  คะแนน น้อยกว่าร้อยละ 7   

ผู้ให้ข้อมูลทาง
วิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

นางกุลชาธนันต์ พลินรัชต์ธนะเดช   ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ     
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  
โทรศัพท์ที่ท างาน : 045-262692               โทรศัพท์มือถือ : 095 6108985 
โทรสาร : 045-241918               E-mail :  kut_25@hotmail.co.th 

ผู้รับผิดชอบการ
รายงานผลการ
ด้าเนินงาน 

นาง กุลชาธนันต์ พลินรัชคต์ธนะเดช  ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ     
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  
โทรศัพท์ที่ท างาน : 045-262692    โทรศัพท์มือถือ : 0956108985 
โทรสาร : 045-241918   E-mail :  kut_25@hotmail.co.th 
 

  

 

ตัวช้ีวัด R46 อัตราการฝากครรภ์ครั้งแรกก่อน 12 สัปดาห ์
ค้านิยาม       หญิงตั้งครรภ์ ฝากครรภ์ครั้งแรกเม่ืออายุครรภ์น้อยกว่า 12 สัปดาห์ หมายถึง จ านวน

หญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ครั้งแรก เมื่ออายุครรภ์ น้อยกว่า 12 สัปดาห์ หรือ เท่ากับ 12 
สัปดาห์  ณ สถานบริการสาธารณสุข  ในช่วงเวลาที่ก าหนด 
      หญิงคลอด    หมายถึง จ านวนหญิงที่มาคลอดทุกคน ณ สถานบริการ
สาธารณสุข  ในช่วงเวลาที่ก าหนด 

เกณฑ์เป้าหมาย  ปีงบประมาณ 
2561 

ปีงบประมาณ 
2562 

ปีงบประมาณ  
2563 

ปีงบประมาณ  
2564 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 
 

วัตถุประสงค์ การฝากครรภ์เมื่ออายุครรภ์น้อยกว่า 12 สัปดาห์ สามารถปูองกันโรคที่ถ่ายทอดทาง 
พันธุกรรม เช่น ธาลาสซีเมีย ดาวน์ซินโดรม  หรือปูองกันการถ่ายทอดเชื้อ เอช ไอ วี จากแม่สู่
ลูก เป็นต้น  เมื่อค้นพบความผิดปกติ สามารถให้การดูแลรักษาได้ตั้งแต่ในระยะเริ่มต้น ส่งผล
ให้เกิดความปลอดภัยทั้งมารดาและทารก 

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

หญิงตั้งครรภ์ที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล บันทึกข้อมูลในโปรแกรมของหน่วยบริการทุกระดับ 
แหล่งข้อมูล ฐานข้อมูล 43 แฟูม 
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รายการข้อมูล 1 A =  จ านวนหญิงคลอดทั้งหมดที่มีประวัติฝากครรภ์ครั้งแรกเม่ืออายุครรภ์น้อยกว่าหรือเท่ากับ 
12 สัปดาห์ 

รายการข้อมูล 2 B =  จ านวนหญิงคลอดทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน 
สูตรค้านวณตัวชี้วัด  (A/B ) x100 
ระยะเวลาประเมินผล ทุก 3  เดือน 
วิธีการประเมินผล :  สรุปข้อมูลจาก HDC เปรียบเทียบเกณฑ์การประเมิน / เกณฑ์เปูาหมาย 
เอกสารสนับสนุน :  คู่มือมาตรฐานการฝากครรภ์  กรมอนามัย  

 
รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน 

Baseline 
data 

หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 2559 2560 

 ร้อยละ 61.31 65.29 78.33 
        ที่มา : HDC  จังหวัดอุบลราชธานี  

เกณฑ์การให้คะแนน 
Rankingปี 2561 

ค่าคะแนน ความหมาย /เกณฑ์การวัด 
1  คะแนน   ต่ ากว่าร้อยละ 60.00 
2  คะแนน   ร้อยละ 60.00 –  65.00 
3  คะแนน   ร้อยละ 65.1 – 70.00 
4  คะแนน   ร้อยละ 70.1 – 75.00 
5  คะแนน   มากกว่าร้อยละ 75.00  

ผู้ให้ข้อมูลทาง
วิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

นาง กุลชาธนันต์ พลินรัชต์ธนะเดช   ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ     
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  
โทรศัพท์ที่ท างาน : 045-262692    โทรศัพท์มือถือ : 0985108985 
โทรสาร : 045-241918   E-mail : kut_25@hotmail.co.th 

ผู้รับผิดชอบการ
รายงานผลการ
ด้าเนินงาน 

นาง กุลชาธนันต์ พลินรัชต์ธนะเดช   ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ     
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  
โทรศัพท์ที่ท างาน : 045-262692    โทรศัพท์มือถือ : 0956108985 
โทรสาร : 045-241918   E-mail :  kut_25@hotmail.co.th 
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ตัวช้ีวัด R 47 อัตราการฝากครรภ์ครบตามเกณฑ์คุณภาพ 
ค้านิยาม       หญิงตั้งครรภ์ได้รับการตรวจครรภ์5 ครั้งตามเกณฑ์ หมายถึง จ านวนหญิงตั้งครรภ์ที่

ได้รับการตรวจครรภ์ หรือดูแลก่อนคลอดครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ของการดูแล 
ผู้ฝากครรภ์แนวใหม่ ในช่วงเวลาที่ก าหนด ได้แก่ 
ครั้งที่ 1   น้อยกว่าหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์ 
             ครั้งที่ 2   เมื่ออายุครรภ์ 20 สัปดาห์   ( บวก / ลบ ได้ 2 สัปดาห์ ) 
             ครั้งที่ 3   เมือ่อายุครรภ์ 26 สัปดาห์   ( บวก / ลบ ได้ 2 สัปดาห์ ) 
             ครั้งที่ 4   เมื่ออายุครรภ์ 32 สัปดาห์   ( บวก / ลบ ได้ 2 สัปดาห์ ) 
             ครั้งที่ 5   เมื่ออายุครรภ์ 38 สัปดาห์   ( บวก / ลบ ได้ 2 สัปดาห์ ) 
       หญิงคลอด  หมายถึง จ านวนหญิงที่มาคลอดทุกคน ณ สถานบริการสาธารณสุข  ในช่วง
เวลาที่ก าหนด 

เกณฑ์เป้าหมาย ปีงบประมาณ 
2561 

ปีงบประมาณ 
2562 

ปีงบประมาณ  
2563 

ปีงบประมาณ  
2564 

ร้อยละ 65 ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 
 

วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาคุณภาพบริการงานอนามัยแม่และเด็กให้มีคุณภาพ  เพราะการได้รับการตรวจครรภ์
ครบตามเกณฑ์และครอบคลุม  สามารถปูองกันและลดความเสี่ยงในขณะตั้งครรภ์ได้อย่าง
ชัดเจน ส่งผลให้ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย 

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

หญิงตั้งครรภ์ที่มาคลอดในสถานบริการสาธารณสุข ทุกคน 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล บันทึกข้อมูลในโปรแกรมของหน่วยบริการทุกระดับ 
แหล่งข้อมูล ฐานข้อมูล 43 แฟูม 
รายการข้อมูล 1 A =  จ านวนหญิงคลอดทั้งหมด ได้รับดูแลก่อนคลอดครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ของการดูแล 

ผู้ฝากครรภ์แนวใหม่ ในช่วงเวลาที่ก าหนด  ( นับที่ห้องคลอด) 
รายการข้อมูล 2 B =  จ านวนหญิงคลอดทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน 
สูตรค้านวณตัวชี้วัด  (A/B ) x100 
ระยะเวลาประเมินผล ทุก 3  เดือน 
วิธีการประเมินผล :  สรุปข้อมูลจาก HDC เปรียบเทียบเกณฑ์การประเมิน / เกณฑ์เปูาหมาย 
เอกสารสนับสนุน :  คู่มือมาตรฐานการฝากครรภ์  กรมอนามัย  
รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน 

Baseline 
data 

หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 2559 2560 

 ร้อยละ 78.62 75.97 61.81 
ที่มา : HDC  จังหวัดอุบลราชธานี 

 

 



290 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนางานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2561 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
Rankingปี 2561 

ค่าคะแนน ความหมาย /เกณฑ์การวัด 
1  คะแนน   ต่ ากว่าร้อยละ 60 
2  คะแนน   ร้อยละ 60 –  65 
3  คะแนน   ร้อยละ 65 – 70 
4  คะแนน   ร้อยละ 70 – 75 
5  คะแนน   มากกว่าร้อยละ 75  

ผู้ให้ข้อมูลทาง
วิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

นาง กุลชาธนันต์  พลินรัชต์ธนะเดช  ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ     
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  
โทรศัพท์ที่ท างาน : 045-262692    โทรศัพท์มือถือ : 0956108985 
โทรสาร : 045-241918   E-mail :  kut_25@hotmail.co.th 

ผู้รับผิดชอบการ
รายงานผลการ
ด้าเนินงาน 

นางกุลชาธนันต์  พลินรัชต์ธนะเดช   ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ     
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  
โทรศัพท์ที่ท างาน : 045-262692    โทรศัพท์มือถือ : 0956108985 
โทรสาร : 045-241918   E-mail :  kut_25@hotmail.co.th 
 

 

 

ตัวช้ีวัด R 48 อัตราการเยี่ยมบ้านหลังคลอด  
ค้านิยาม       หญิงหลังคลอดได้รับการดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์ หมายถึง  มารดาหลังคลอดและลูก 

ได้รับการเยี่ยมดูแลหลังคลอด โดยบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข  
และหรืออสม.  ตามเกณฑ์ดังนี้ 
       ครั้งที่ 1   คือ การเยี่ยมหลังคลอด ในสัปดาห์แรกอายุของบุตรไม่เกิน 7 วัน  
       ครั้งที่ 2   คือ การเยี่ยมหลังคลอด ในสัปดาห์ที่ 2  ตั้งแต่บุตรอายุ 8 วันแต่ไม่เกิน 15 วัน  
       ครั้งที่ 3   คือ การเยี่ยมหลังคลอด ตั้งแต่บุตรอายุ 16 วัน แต่ไม่เกิน 42 วัน นับถัดจาก
วันคลอด 

เกณฑ์เป้าหมาย ปีงบประมาณ 
2561 

ปีงบประมาณ 
2562 

ปีงบประมาณ  
2563 

ปีงบประมาณ  
2564 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 
 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้หญิงหลังคลอดได้รับการส่งเสริมสุขภาพและดูแลหลังคลอดตามมาตรฐาน   สามารถ
ปูองกันและลดภาวะแทรกซ้อนภายหลังคลอด และปฏิบัติตนในการเลี้ยงดูบุตรได้อย่างถูกต้อง 
ส่งผลให้เด็กเจริญเติบโตและมีพัฒนาการสมวัย 

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

มารดาหลังคลอดและลูก  ที่อยู่ในสถานบริการสาธารณสุข ทุกคน 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล บันทึกข้อมูลในโปรแกรมของหน่วยบริการทุกระดับ 
แหล่งข้อมูล ฐานข้อมูล 43 แฟูม 
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รายการข้อมูล 1 A =  จ านวนมารดาหลังคลอด ที่ได้รับดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์ในช่วงเวลาที่ก าหนด   
รายการข้อมูล 2 B =  จ านวนมารดาหลังคลอด 6 สัปดาห์ ในช่วงเวลาเดียวกัน 
สูตรค้านวณตัวชี้วัด  (A/B ) x100 
ระยะเวลาประเมินผล ทุก 3  เดือน 
วิธีการประเมินผล :  สรุปข้อมูลจาก HDC เปรียบเทียบเกณฑ์การประเมิน / เกณฑ์เปูาหมาย 
เอกสารสนับสนุน : 
 
 

แนวทางโรงเรียนพ่อแม่ในระยะหลังคลอด และการเยี่ยมบ้านหลังคลอด กรมอนามัย 

รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน 

Baseline 
data 

หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 2559 2560 

 ร้อยละ 77.12 74.90 66.01 
         ที่มา :HDC  จังหวัดอุบลราชธาน ี

เกณฑ์การให้คะแนน 
Rankingปี 2561 

ค่าคะแนน ความหมาย /เกณฑ์การวัด 
1  คะแนน   ต่ ากว่าร้อยละ 50.00 
2  คะแนน   ร้อยละ 51 –  54 
3  คะแนน   ร้อยละ 55 – 59 
4  คะแนน   ร้อยละ 60 – 64 
5  คะแนน   มากกว่าร้อยละ 65  

ผู้ให้ข้อมูลทาง
วิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

นาง กุลชาธนันต์ พลินรัชต์ธนะเดช  ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ     
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  
โทรศัพท์ที่ท างาน : 045-262692    โทรศัพท์มือถือ : 0956108985 
โทรสาร : 045-241918   E-mail :  kut_25@hotmail.co.th 
 

ผู้รับผิดชอบการ
รายงานผลการ
ด้าเนินงาน 

นาง กุลชาธนันต์  พลินรัชต์ธนะเดช  ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ     
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  
โทรศัพท์ที่ท างาน : 045-262692    โทรศัพท์มือถือ : 0956108985 
โทรสาร : 045-241918   E-mail :  kut_25@hotmail.co.th 
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ตัวช้ีวัด  R 49 ร้อยละการตั้งครรภ์ซ้้าในหญิงอายุต่้ากว่า 20 ปี  
ค้านิยาม           ร้อยละของหญิงอายุต่้ากว่า 20 ปีท่ีตั้งครรภ์ตั้งแต่ครั้งที่ 2 ขึ้นไป 

ต่อจ านวนหญิงอายุต่ ากว่า 20 ปีที่มารับบริการด้วยเรื่องการคลอดทั้งการคลอดมีชีพ 
การคลอดไร้ชีพ และการแท้งทุกประเภท 

เกณฑ์เป้าหมาย ไม่เกินร้อยละ 10  
วัตถุประสงค์ เพ่ือติดตามการด าเนินงานปูองกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ซ้ าในวัยรุ่น 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย หญิงอายุต่ ากว่า 20 ปี ที่มารับบริการอันเนื่องมาจากสิ้นสุดการตั้งครรภ์ด้วยการคลอด

ทั้งการคลอดมีชีพ การคลอดไร้ชีพ และการแท้งทุกประเภท ในระหว่างปีที่ 
ท าการเก็บข้อมูล 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูลหญิงอายุต่ ากว่า 20 ปี ที่มารับบริการเนื่องมาจากสิ้นสุดการตั้งครรภ์ 
ด้วยเรื่องการคลอด และการแท้งในสถานบริการสาธารณสุข  

แหล่งข้อมูล โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่ง และข้อมูลในระบบ Health Data 
Center (HDC)กระทรวงสาธารณสุข 

รายการข้อมูล 1 A = จ านวนหญิงอายุต่ ากว่า 20 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟูม 
LABOR โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

- การตั้งครรภ์สิ้นสุดลง(คลอด/แท้งบุตร)ในช่วงเวลาที่ก าหนด 
- อายุต่ ากว่า 20 ปี ณ วันที่การตั้งครรภ์สิ้นสุด 

BDATE(LABOR) – BIRTH(PERSON) ปัดเศษลง < 20 ปี  
- เป็นการตั้งครรภ์ครั้งที่ 2 ขึ้นไป GRAVIDA(LABOR)  2 

นับเป็นจ านวนผู้มารับบริการ ( record ที่ CID + BDATE ซ้ าให้ตัดออก) 
รายการข้อมูล 2 B = จ านวนหญิงอายุต่ ากว่า 20 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร  

จากแฟูม LABOR โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
- การตั้งครรภ์สิ้นสุดลง(คลอด/แท้งบุตร)ในช่วงเวลาที่ก าหนด 
- อายุต่ ากว่า 20 ปี ณ วันที่การตั้งครรภ์สิ้นสุด 

BDATE(LABOR) – BIRTH(PERSON) ปัดเศษลง < 20 ปี  
นับเป็นจ านวนผู้มารับบริการ ( record ที่ CID + BDATE ซ้ าให้ตัดออก) 

สูตรค้านวณตัวชี้วัด  (A/B)  X 100 
ระยะเวลาประเมินผล ทุก 3 เดือน 

 
 

เกณฑ์การประเมิน :  
ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 

ไม่เกินร้อยละ 10 ไม่เกินร้อยละ 10 ไม่เกินร้อยละ 8 ไม่เกินร้อยละ 8 
 

วิธีการประเมินผล ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเก็บรวบรวมข้อมูลของแต่ละอ าเภอ และรายงานข้อมูลใน
ระบบฐานข้อมูล Health Data Center ทุก 3 เดือน 
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เอกสารสนับสนุน 
 

ระบบการรายงาน Health Data Center จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน         
(จากฐานข้อมูลส านักบริหาร
การทะเบียน) 
 
 
 
 
 

Baseline data หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน 
ในรอบปีงบประมาณ (พ.ศ.) 

2558 2559 2560 
ร้อยละการตั้งครรภ์
ซ้ าในหญิงอาย ุ
ต่ ากว่า 20 ป ี

 

ร้อยละ 
(ร้อยละการตั้งครรภ์ซ้ า 
ในหญิง 10-19 ปี  
จาก HDC) 
 

 

13.76 13.29 12.93 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
Rankingปี 2561 

ระดับคะแนน ค่าเปูาหมาย (ร้อยละ) 
5 คะแนน ≤ 10.0 
4 คะแนน 10.1-14.9 
3 คะแนน 15.0-17.5 
2 คะแนน 17.6-19.9 
1 คะแนน > 20.0  

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /  
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

นางสาวมะลิวรรณ  มานะ  ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
  โทร 087-9766485  E-mail : ma_marh@hotmail.com 
  กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ  โทร 045-262692 ต่อ 1130   

หน่วยงานประมวลผล 
และจัดท้าข้อมูล  

ห้องคลอดโรงพยาบาลชุมชน ทุกแห่ง และงานอนามัยวัยรุ่น ส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอทุกอ าเภอ 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล 
การด้าเนินงาน 

นางสาวมะลิวรรณ  มานะ  ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
  โทร 087-9766485  E-mail : ma_marh@hotmail.com 
  กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ  โทร 045-262692 ต่อ 1130   
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ตัวช้ีวัด R 50 ร้อยละเด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการจนมีพัฒนาการสมวัย 
ค้านิยาม                 เด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนากล่าช้า  หมายถึง  

เด็กปฐมวัยทุกช่วงอายุที่ประเมินด้วยคู่มือเฝูาระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
(Development Surveillance and Promotion Manual : DSPM) ครั้งที่ 1  
แล้วพบว่าต้องส่งต่อ  และเด็กอายุ 9, 18,  30, 42 เดือน ที่มาประเมินซ้ าด้วยคู่มือ 
เฝูาระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย : DSPM ครั้งที่ 2 แล้วยังพบว่ามีพัฒนาการ
ล่าช้า  
              ได้รับการกระตุ้นจนมีพัฒนาการสมวัย  หมายถึง การที่เด็กปฐมวัยที่ได้รับ
การคัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้า ได้รับการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม และ/  
หรือประเมินพัฒนาการ พร้อมทั้งกระตุ้นพัฒนาการ ด้วยคู่มือประเมินเพ่ือช่วยเหลือ 
เด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพัฒนาการ (Thai Early Development Assessment for 
Intervention : TEDA4I)  เป็นระยะเวลา 3 เดือน แล้วกลับมามีพัฒนาการสมวัย  
ตามช่วงอายุ จากการประเมินพัฒนาการซ้ าอีกครั้ง ด้วยคู่มือเฝูาระวังและส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย : DSPM 

เกณฑ์เป้าหมายปี 2561 :  เด็กพัฒนาการล่าช้า ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการ จนมีพัฒนาการสมวัย  
                        (มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 30) 

ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 
≥30% ≥30% ≥35% ≥40% 

 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย เด็กปฐมวัยทุกช่วงอายุ ที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้า ได้รับการตรวจ

วินิจฉัยเพิ่มเติม และ/ หรือประเมินพัฒนาการ พร้อมทั้งกระตุ้นพัฒนาการ ด้วยคู่มือ
ประเมินเพ่ือช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพัฒนาการ    เป็นระยะเวลา 3 เดือน  
แล้วกลับมามีพัฒนาการสมวัย 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล -ข้อมูลจากแฟูม SPECIALPP 
-เอกสารรายงาน 

แหล่งข้อมูล  -ผลการกระตุ้นพัฒนาการเด็กพัฒนาการล่าช้าของเขตสุขภาพจนกลับมาสมวัย  
  จาก HDC ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560  
- จากรายงาน คลินิกกระตุ้นพัฒนาการเด็กพัฒนาการล่าช้า TEDA4I 

รายการข้อมูล 1 A = จ านวนเด็กพัฒนาการล่าช้าที่ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I  
     แล้วกลับมาสมวัย 

รายการข้อมูล 2 B = จ านวนเด็กพัฒนาการล่าช้าที่ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I ทั้งหมด 
สูตรค้านวณตัวชี้วัด (A/B) x 100 

ระยะเวลาการประเมินผล ทุกวันที่ 25 ของเดือน 
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เกณฑ์การให้คะแนน  Ranking ปี2561 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

<  ร้อยละ  14 ร้อยละ 
15-1 

ร้อยละ 
20-24 

ร้อยละ 
26-29 

มากกว่าร้อยละ 30 

 
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /  
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

นางนภาพร จันทนบ       โทรศัพท์มือถือ : 081-3211902 
E-mail : napaporn.002@gmail.com 
น.ส.อุบลรัตน์ บุญทา       โทรศัพท์มือถือ : 086-4649824 
E-mail : mentalhealthubon@gmail.com 
นางเนาวรัตน์ สืบภา        โทรศัพท์มือถือ : 098-8613744  
โทรศัพท์ส านักงาน : 0-4526-2692-9 ต่อ 3200 
โทรสาร : 0-4524-1918,       0-4524-2225 

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล 

กลุ่มงานการแพทย์และสุขภาพจิต 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 

น.ส.อุบลรัตน์ บุญทา       โทรศัพท์มือถือ : 086-4649824 
E-mail : mentalhealthubon@gmail.com 

 

 

ตัวช้ีวัด R 51 
    (KPI  กระทรวง) 

อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้้าของเด็กอายุต่้ากว่า 15 ปี 

ค้านิยาม เด็กอายุต่้ากว่า 15 ปี หมายถึง เด็กแรกเกิดถึงเด็กท่ีมีอายุต่ ากว่า 15 ปี  
การจมน้้า หมายถึง การจมน้ าที่เกิดจากอุบัติเหตุ (ICD-10 = W65-W74) ยกเว้น 
ที่เกิดจากการใช้ยานพาหนะ หรือการเดินทางทางน้ า และภัยพิบัติ 

เกณฑ์เป้าหมาย : อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ าของเด็กอายุต่ ากว่า15 ปี  
(ต่อประชากรเด็กอายุต่ ากว่า15 ปี ต่อประชากรแสนคน) 

ปี พ.ศ 2561 ปี พ.ศ 2562 ปี พ.ศ 2563 ปี พ.ศ 2564 
≤ 4.5 

( ไม่เกิน 16 คน ) 
≤ 4.0 

( ไม่เกิน 14 คน ) 
≤ 3.5 

( ไม่เกิน 12 คน ) 
≤ 3.0 

( ไม่เกิน 10 คน ) 
 

วัตถุประสงค์  เพ่ือลดการเสียชีวิตจากการจมน้ าของเด็กในจังหวัดอุบลราชธานี เนื่องจาก 
เป็นสาเหตุที่ปูองกันได้ 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย เด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี ในจังหวัดอุบลราชธานี  (จ านวน 364,831 คน ) 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1. เอกสารสถิติการจมน้ าเสียชีวิตในเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี  

2. แบบรายงานการสอบสวนการเสียชีวิตจากการจมน้ า/ตกน้ า 
3. แผนการด าเนินงานการปูองกันการจมน้ าเสียชีวิตในเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี  
4. เอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานตามช่วงเวลาที่ก าหนด 
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5. เอกสารประกอบการประชุมคณะท างานการปูองกันการจมน้ าเสียชีวิตในเด็กอายุ             
   ต่ ากว่า 15 ปี ระดับอ าเภอ จากโรงพยาบาลทุกแห่ง  

แหล่งข้อมูล 1. รวบรวมข้อมูลการตายจากรายงานการสอบสวนจากการจมน้ า/ตกน้ า  
   ระดับอ าเภอ 
2. ฐานข้อมูล 43 แฟูม 

รายการข้อมูล 1 A =จ านวนเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี ที่เสียชีวิตจากการจมน้ าของจังหวัดในปี 2560 
รายการข้อมูล 2 B =จ านวนเด็กประชากรกลางปี ของเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี  
สูตรค้านวณตัวชี้วัด  ตัวชี้วัด (A/B ) x 100,000 
ระยะเวลาประเมินผล ทุก 6 เดือน 
แนวทางการด้าเนินงานสร้างทีมผู้ก่อการดี 
ขั้นตอนที ่1  มีสถานการณ์และข้อมูลการเสียชีวิตและไม่เสียชีวิตทุกกลุ่มอายุในพ้ืนทีย่้อนหลัง 5 ปีทั้ง ปริมาณและ
คุณภาพ ทราบข้อมูลพื้นที่เสี่ยง และมีการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับภาคีในพ้ืนที่ และการใช้ประโยชน์ข้อมูล 
กรณีมี case เกิดข้ึน มีการสอบสวนและด าเนินการแก้ไขปัญหา มีหลักฐานเชิงประจักษ์ 
ขั้นตอนที่ 2  มีคณะท างานที่ชัดเจน มีการสนับสนุน/กระตุ้น/ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายในการด าเนินงานปูองกันเด็ก
จมน้ า  การสร้างการมีสว่นร่วมของโรงเรียน ท้องถิ่น ชุมชน ที่ชัดเจน 
ขั้นตอนที่ 3  จังหวัดอุบลราชธานี จัดเป็นเขตสีแดง หรือพ้ืนที่เสี่ยงมาก  25 อ าเภอในจังหวัด ผ่านการประเมินการทีม
ผู้ก่อการดีปูองกันการจมน้ า ระดับทองแดง (ครบทั้ง 6 องค์ประกอบ) ระดับจังหวัด อย่างน้อยอ าเภอละ 1 ทีม 
ขั้นตอนที่ 4 ทีมผู้ก่อการดี มีการด าเนินงานตามกลไก ผู้ก่อการดี เป็นรูปธรรมและมีความต่อเนื่องในการด าเนินงาน   
เช่นมีการจัดการแหล่งน้ าเสี่ยง มีการเรียนการสอนหลักสูตรว่ายน้ าเพื่อเอาชีวิตรอด มีกิจกรรมรณรงค์ในพื้นที่ เป็นต้น  
ขั้นตอนที่ 5  อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ าของเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี ไม่เกิน 5 ต่อประชากรแสนคน หรือ จ านวนการ
เสียชีวิตจากการจมน้ าของเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี ลดลงร้อยละ 20 
หมายเหตุ             เกณฑ์การประเมินผู้ก่อการดีการด าเนินงานปูองกันการจมน้ า (Merit  Maker ) 
ระดับทองแดง        มีการด าเนินงานอย่างน้อย  6 องค์ประกอบ (ยกเว้นองค์ประกอบที่ 1,2,8 และ 10 ) 
ระดับเงินและทอง  มีการด าเนินงานครบ 10 องค์ประกอบ 
      

องค์ประกอบ ตัวช้ีวัด (ระดับทองแดง) 
1. นโยบาย - มีแผนงาน/โครงการ 

- ความต่อเนื่องในการด าเนินงานไม่น้อยกว่า 1 ปี 
- มีแผนงานปีต่อไป 

2. การบริหารจัดการ - การด าเนินงานในรูปแบบ สหสาขา 
- การร่วม sharing ทรัพยากรในพ้ืนที่ 
- การขยายการด าเนินงานและสร้างนวัตกรรม 

3. สถานการณ์และข้อมูล - มีสถานการณ์และข้อมูลการเสียชีวิตและไม่เสียชีวิตทุกกลุ่มอายุในพ้ืนที่
ย้อนหลัง 5 ปีทั้งปริมาณและคุณภาพ และการใช้ประโยชน์ข้อมูล 
- กรณีมี case เกิดข้ึน มีการสอบสวนและด าเนินการแก้ไขปัญหา 
- จ านวนเด็กเสียชีวิต 
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4. การจัดการแหล่งน้ าเสี่ยง - การส ารวจแหล่งน้ าเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงในเด็ก อายุ 1-2ปีโดยใช้คอกกั้น  
(Play pen)  
- มีการจัดการสิ่งแวดล้อมบริเวณแหล่งน้ าเสี่ยง จ านวนอย่างน้อย 3  แห่ง/อ าเภอ 
ครบทั้ง 2 ข้อ  ได้แก่  
   1) สร้างรั้ว และ/หรือติดปูายค าเตือน  
   2) จัดให้มีอุปกรณ์ส าหรับช่วยคนตกน้ า 
   3) จัดท าคอกก้ันเด็กอายุ 1-2ปี อย่างน้อย ร้อยละ 50 

5. การด าเนินการในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

มีการด าเนินงานใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวนอย่างน้อย 1 แหง่/ ต าบล ด าเนินงาน
ดังนี้ 
    1) สอนครูพ่ีเลี้ยงทุกคน 
    2) สอนให้เด็กรู้จักแหล่งน้ าเสี่ยง 
    3) จัดการสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกศูนย์ฯ 

6. การให้ความรู้ ให้ความรู้เกี่ยวกับการปูองกันการจมน้ าในสถานบริการสาธารณสุขหรือในชุมชนหรือ
ในโรงเรียน จ านวนอย่างน้อย 3 แห่ง/อ าเภอ จ านวน 1 ครั้งต่อ 1 เดือน ต่อ 1 แห่ง 

7. การเรียนการสอนหลักสูตร
ว่ายน้ า   เพ่ือเอาชีวิตรอด 

การสอนหลักสูตรว่ายน้ าเพ่ือเอาชีวิตรอด โดย 
1)ให้มีวิทยากรในพ้ืนที่ ไม่น้อยกว่า 5 คน 
2)ประชาชน/เด็กอายุ 6-14   ปี จ านวนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30 ของกลุ่มเปูาหมาย 

8. การสอนฝึกปฏิบัติการช่วย
ฟ้ืนคืนชีพ (CPR) 

การสอนฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) ให้แก่คนในชุมชน/เด็ก 

9. การสื่อสารประชาสัมพันธ์ - กิจกรรมรณรงค์ปูองกันเด็กจมน้ า 
มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ เช่น ทีวี วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ หอกระจายข่าว  
จัดนิทรรศการ ฯลฯ จ านวนอย่างน้อย ทุก 4 เดือน 

10. การศึกษาวิจัย หรือติดตาม
ประเมินผล 

ผลการศึกษาวิจัย หรือผลการติดตามประเมินผลในมาตรการที่ด าเนินงานในพ้ืนที่ 

 

   วิธี/เกณฑ์การให้คะแนน Ranking ปี 2561 
เกณฑ์ประเมิน
และน้้าหนัก

คะแนน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

1.จ านวน
ผู้ก่อการดี 
(น้ าหนัก 40%) 

มีทีมผู้ก่อการดี
ระดับทองแดง(เดมิ)

อย่างน้อย 
1 ทีม 

มีทีมผู้ก่อการดี
ระดับเงิน/ทอง

อย่างน้อย 
1 ทีม 

มีทีมผู้ก่อการดี
ระดับทองแดงทีม

ใหม่อย่างน้อย 
1 ทีม 

มีทีมผู้ก่อการดี
ระดับทองแดงทีม

ใหม่อย่างน้อย 
2 ทีม 

มีทีมผู้ก่อการดี
ระดับทองแดงทีม

ใหม่อย่างน้อย 
3 ทีม 

 
2.ร้อยละของเด็ก 
1-2 ปี ที่มีคอก้ัน 
(น้ าหนัก 10%) 

 
มี ร้อยละ 10 

 
มี ร้อยละ 20 

 
มี ร้อยละ 30 

 
มี ร้อยละ 40 

 
มี ร้อยละ 50 
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3.ร้อยละการ
จมน้ าเสียชีวิต
ของเด็กท่ีมีการ
สอบสน 
(น้ าหนัก 10%) 

 
สอบสวนไม่ครบ 

100% 

 
(ไม่มีเกณฑ์) 

 
(ไม่มีเกณฑ์) 

 
(ไม่มีเกณฑ์) 

 
สอบสวนครบ 

100% 

4.ร้อยละการ
เรียนการสอน
หลักสูตรว่ายน้ า
เพ่ือเอาชีวิตรอด
ของเด็ก 6-14 ปี 
(น้ าหนัก 20%) 

 
มีการสอน  

ร้อยละ10 ข้ึนไป 

 
มีการสอน  

ร้อยละ15 ข้ึนไป 

 
มีการสอน  

ร้อยละ20 ข้ึนไป 

 
มีการสอน  

ร้อยละ25 ข้ึนไป 

 
มีการสอน  

ร้อยละ30 ข้ึนไป 

5.อัตราการ
เสียชีวิตจากการ
จมน้ าของเด็กต่ า
กว่า 15 ปี 
(น้ าหนัก 20%) 

 
มากกว่า 10 ต่อ 
ปชก.1แสนคน 

 
8.6-10 ต่อ 

ปชก. 1 แสนคน 

 
6.1-8.5 ต่อ 

ปชก. 1 แสนคน 

 
4.6 -6.0 ต่อ 

ปชก. 1 แสนคน 

 
น้อยกว่า 4.5 ต่อ 
ปชก. 1 แสนคน 

 
เอกสารสนับสนุน :  1. สถานการณ์การเสียชีวิตจากการจมน้ าแยกรายอ าเภอ 

2. แนวทางการด าเนินงานปูองกันการจมน้ าในชุมชน 
3. แนวทางการประเมินผู้ก่อการดี การด าเนินงานปูองกันการจมน้ า 

 (Merit Maker ) 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 

ข้อมูลพื้นฐาน หน่วยวัด ผลการด้าเนินงานในอดีต งปม. พ.ศ. 
2556 2557 2558 2559 2560 

จ านวนการเสียชีวิตจาก
การจมน้ าของเด็กอายุต่ า
กว่า 15 ปี  

คน 31 39 23 29 24 

อัตราการเสียชีวิตจากการ
จมน้ าของเด็กอายุต่ ากว่า 
15 ป ี

อัตราต่อประชากรแสนคน 8.2 10.17 6.3 8.3 6.1 

ทีมผู้ก่อการดี ระดับ
ทองแดง 

ร้อยละ 50ของอ าเภอ
ทั้งหมด 

- - 18 39 61 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/  
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

1. ระดับโรงพยาบาล คือ ผูร้ับผิดชอบงาน ระดับอ าเภอทุกแห่ง 
2. ระดับจังหวัด คือ  นางฐาณญิา   นาจาน  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
กลุ่มงานการแพทย์ฉุกเฉินและสาธารณ   ส านักงาน โทร.  045-262692 ต่อ 2400  
มือถือ โทร. 087-3770333       email : thaniyaa.emsubon@gmail.com 
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ตัวช้ีวัด R 52 ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานได้รับการตรวจน้้าตาลเฉลี่ยสะสม (HbA1c) 
ค้านิยาม       การตรวจน้้าตาลเฉลี่ยสะสม (HbA1c) หมายถึง ผู้ป่วยเบาหวานที่ถูกวินิจฉัยด้วย

รหัสโรค ICD10 = E10 - E14 และ Type area = 1 และ 3  ได้รับการตรวจ HbA1c 
อย่างน้อย 1 ครั้ง (ภายในปีงบประมาณ) 

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80 
วัตถุประสงค์  ผู้ปุวยโรคเบาหวานได้รับการตรวจ HbA1c เพ่ือประเมินผลการควบคุมน้ าตาล 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย  ผู้ปุวยโรคเบาหวานที่ลงทะเบียนและอยู่ในพ้ืนที่รับผิดชอบ ในคลินิกบริการเครือข่าย 

ทั้งหมด (Type area 1,3)  
วิธีการจัดเก็บข้อมูล  บันทึกผ่านโปรแกรมพ้ืนฐานของหน่วยบริการ และส่งออกข้อมูลตามมาตรฐานข้อมูล 

43 แฟูม  
แหล่งข้อมูล  ใช้ฐานข้อมูล HDC กระทรวงสาธารณสุข 
รายการข้อมูล 1  A = จ านวนผู้ปุวยโรคเบาหวานที่ลงทะเบียนและอยู่ในพ้ืนที่รับผิดชอบ ในคลินิกบริการ 

เครือข่ายทั้งหมดที่ได้การตรวจ HbA1c 
รายการข้อมูล 2  B = จ านวนผู้ปุวยโรคเบาหวานที่ลงทะเบียนและอยู่ในพ้ืนที่รับผิดชอบ ในคลินิกบริการ 

เครือข่ายทั้งหมด  
สูตรค้านวณตัวชี้วัด  
      (เบาหวาน) 

(A/B) x 100  
 

ระยะเวลาประเมินผล  ปีละ 2 ครั้ง  กพ. 61 และ สค. 61 
วิธีการประเมินผล 
 Ranking ปี 2561  :  

ร้อยละของการควบคุมเบาหวานได้ 
< 50% 50 - 59% 60 – 69% 70 – 79% >80% 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน  

วิธีการประเมินผล :  วัดผลลัพธ์จากรายงานตัวชี้วัดร้อยละของผู้ปุวยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับ 
น้ าตาลได้ดี  

เอกสารสนับสนุน :  1. แนวทางเวชปฏิบัติส าหรับโรคเบาหวานปี 2557 
2. คู่มือการจัดบริการสุขภาพกลุ่มวัยท างานแบบบูรณาการ 2558 
3. แนวทางการรักษาการรักษาโรคความดันโลหิตสูงในเวชปฏิบัติทั่วไป  
    ฉบับปรับปรุง 2558 
4. รูปแบบการบริการป้องกันควบคุมโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง  
   ส าหรับการด าเนินงาน NCD Clinic Plus 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน  
 

Baseline data หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน 
2558 2559 2560 

ร้อยละของผู้ปุวยเบาได้รับ
การตรวจ HbA1c 

ร้อยละ NA NA 39.00 

หมายเหตุ : จากระบบ HDC  ปี 2560 ข้อมูล ณ 30 มิ.ย.60 
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ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/  
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด  

นส.อลิษา สุพรรณ  โทรศัพท์ 045-262692 ต่อ 2200     
 mobile 081-7904981    e-mail:   ncdssjubon@gmail.com 
นางเยาวลักษณ์  โภคละทวีพงศ์  โทรศัพท์ 045-262692 ต่อ 2200   
 mobile 092 –7185455  e-mail:  yaowaluk_phokla@yahoo.co.th   

หน่วยงานประมวลผล 
และจัดท้าข้อมูล  

 รพศ. รพท. รพช. สนง.สาธารณสุขอ าเภอ , สนง.สาธารณสุขจังหวัด 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด้าเนินงาน  

ผู้รับผิดชอบงาน NCD  สนง.สาธารณสุขอ าเภอ  , จังหวัด  
  

 
 

ตัวช้ีวัด  R 53 ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชน/วัด/โรงเรียน มีค่า HI CI อยู่ในเกณฑ์ที่ก้าหนด 
ค้านิยาม         1. House Index(ค่า HI) หมายถึง ร้อยละของจ านวนบ้านที่ที่มีน้ าขัง และส ารวจพบ

ลูกน้ ายุงลาย กล่าวคือ  ค่าของการส ารวจหาลูกน้ ายุงลายในภาชนะท่ีมีน้ าขัง และพบลูกน้ า
ยุงลายในบ้านหลังนั้นๆ โดยวิธีใดก็ตาม ต่อบ้าน 100 หลังคาเรือน  
       วิธีการสุ่มส้ารวจหาค่า HI การสุ่มลูกน้ ายุงลาย จังหวัดสุ่มส ารวจ ร้อยละ 2  
ของจ านวนหมู่บ้าน/ชุมชนทั้งหมด อ าเภอ/ต าบล สุ่มส ารวจทุกหมู่บ้าน/ชุมชน และในระดับ
หมู่บ้านส ารวจทุกหลังคาเรือน ส าหรับการสุ่มส ารวจลูกน้ ายุงลาย ในหมู่บ้าน/ชุมชน  ต้องสุ่ม
ส ารวจ ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 30 ของจ านวนหลังคาเรือนทั้งหมด หากมีจ านวน 
หลังคาเรือน ต่ ากว่า 70 หลังคาเรือน ส ารวจ ร้อยละ 50 ของจ านวนหลังคาเรือน 
       2. Container Index (ค่า CI) หมายถึง ร้อยละของจ านวนภาชนะท่ีมีน้ าขัง และ
ส ารวจพบลูกน้ ายุงลาย กล่าวคือ  ค่าของการส ารวจหาลูกน้ ายุงลายในภาชนะท่ีมีน้ าขัง  
และพบลูกน้ ายุงลาย ในภาชนะนั้นๆ โดยวิธีใดก็ตาม ต่อบ้าน 100 ภาชนะ  
      วิธีการสุ่มส้ารวจหาค่า CI การสุ่มส ารวจลูกน้ ายุงลาย ในภาชนะท่ีมีน้ าขัง ในวัด 
โรงเรียน ฯลฯ ต้องสุ่มส ารวจไม่ต่ ากว่า 20 ภาชนะ หากมีน้อยกว่า 20 ภาชนะ ให้ส ารวจ
ทั้งหมด 
      3. เกณฑ์ที่ก้าหนด หมายถึง สิ่งที่ช่วยในการตัดสินตามหลักที่ก าหนดไว้เพ่ือใช้วินิจฉัย
และ ปฏิบัติตาม ในที่นี้ คือ เกณฑ์ได้ถูกก าหนดโดย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
     4. ลูกน้้ายุงลาย หมายถึง วงจรชีวิตของยุงลาย ระยะที่เป็นตัวอ่อน และตัวโม่ง  
     5. การส้ารวจลูกน้้ายุงลาย หมายถึง การตรวจ ติดตาม การเกิดลูกน้ ายุงลาย 
ในแหล่งต่างๆ   
     6. การสุ่มส้ารวจลูกน้้ายุงลาย หมายถึง การเลือกส ารวจแหล่งที่พบลูกน้ า เพ่ือเป็น
ตัวแทนทั้งหมดโดยไม่เฉพาะเจาะจง  
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เกณฑ์เป้าหมาย :  
ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 
1.HI≤10 _ ≥80% 
2. CI=0 _ ≥80% 

1.HI≤10 _ ≥80% 
2. CI=0 _ ≥80% 

1.HI≤10 _ ≥80% 
2. CI=0 _ ≥80% 

1.HI≤10 _ ≥80% 
2. CI=0 _ ≥80% 

 

วัตถุประสงค์  เพ่ือประเมินเปูาประสงค์การปูองกันควบคุมโรคไข้เลือดออก 
เป้าหมาย ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน,วัด,โรงเรียน 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล สุ่มส ารวจลูกน้ า 

แหล่งข้อมูล 1.รายงานการสุ่มส ารวจลูกน้ า(DHF1, DHF3) 
รายการข้อมูล 1 1. ค่า HI  

1. A1  = จ านวนบ้านที่พบลูกน้ า  
2. B1  = จ านวนบ้านที่ส ารวจทั้งหมด 

รายการข้อมูล 2 2. ค่า CI  
1. A2  = จ านวนภาชนะท่ีพบลูกน้ า 
2. B2  = จ านวนภาชนะท่ีส ารวจทั้งหมด 

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

ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส ละ 1 ครั้ง และเดือน ละ 1 ครั้ง ในช่วงระบาด (พค.-กย.) 
เกณฑ์การประเมิน :  
ปี 2561 :  ค่า HI เท่ากับหรือน้อยกว่าร้อยละ 10 ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 80  :  ค่า CI เท่ากับ 0 ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 80  

วิธีการประเมินผล 
Ranking : ปี 2561 

ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชน,วัด,โรงเรียน  
(ค่า HI ต่ ากว่า 10  และ  ร้อยละของ ค่า CI เท่ากับ 0)     

     1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
< 65% 65-69% 70-74%  75-79% > 80%  

เอกสารสนับสนุน :  แบบส ารวจลูกน้ า(DHF1) และรายงานการส ารวจลูกน้ า(DHF3) 
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/       
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด/
ผู้รายงาน 

1. นายประทีป  บุญธรรม   หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค   
    ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 045-262692  ต่อ 3100  โทรศัพท์มือถือ : 081-9776334 
2. นายวรเทพ  บุรัสการ  เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
    กลุ่มงานควบคุมโรค     โทรศัพท์ที่ท างาน : 045-262692 ต่อ 3100    
   โทรศัพท์มือถือ : 081-2826342 

หน่วยงานประมวลผล
และจัดท้าข้อมูล 

ระดับจังหวัด/อ าเภอ ปี 2560 
     : ค่า HI เท่ากับหรือน้อยกว่าร้อยละ 10 ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
     : ค่า CI เท่ากับ 0 ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 80 

 



302 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนางานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2561 

 

ตัวช้ีวัด R 54 ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชน ที่สามารถควบคุมโรคไข้เลือดออกได้ 
ไม่เกิน 2 รุ่น (28 วัน)  

ค้านิยาม     หมู่บ้าน/ชุมชนที่สามารถควบคุมโรคไข้เลือดออกได้  หมายถึง  
1. หมู่บ้านที่มีรายงานผู้ปุวยติดต่อกัน ไม่เกิน 2 รุ่นการระบาด (2 generation = 28 วัน   
นับจากวันเริ่มปุวยของผู้ปุวยรายแรกถึงผู้ปุวยรายสุดท้าย)  
2. หมู่บ้านที่ไม่มีรายงานผู้ปุวย  
    หมายเหตุ   1. ผู้ปุวยไข้เลือดออก หมายถึง ผู้ปุวยที่แพทย์วินิจฉัย DF, DHF และ DSS  
ที่มีวันเริ่มปุวยระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 
                   2. หมู่บ้าน/ชุมชนที่อาณาเขตติดต่อกัน ให้นับเป็นพ้ืนที่เดียวกัน 
    เงื่อนไขความส้าเร็จ 
1. อ าเภอมีการพยากรณ์โรคล่วงหน้า พร้อมมาตรการเตรียมรับมือการระบาด 

ในปี 2561 
2. มีการวิเคราะห์สถานการณ์โรครายเดือนทั้งระดับอ าเภอต าบล อ าเภอ และหมู่บ้าน  

ตามหลักระบาดวิทยา และจัดท า Epidemic curve รายหมู่บ้าน  
3. มีการสอบสวนผู้ปุวยรายแรกของพ้ืนที่ และท า Active case finding   ย้อนหลัง    

28 วันทุกเหตุการณ์  สอบสวนผู้ปุวยเสียชีวิตทุกราย สอบสวนการระบาดเป็น 
กลุ่มก้อน พร้อมเก็บตัวอย่างส่งตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการ 

4. จัดเตรียมหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคทั้งระดับอ าเภอ ต าบล ให้พร้อม ทั้งเครื่องพ่นเคมี  
วัสดุ  เคมีภัณฑ์  น้ ามัน และงบประมาณด าเนินงาน 

5. มีการใช้นโยบาย 3-3-1 เพ่ือรายงานโรค และมีการพ่นสารเคมีก าจัดยุงพาหะ 
และก าจัดลูกน้ ายุงลายในชุมชนเมื่อเกิดโรค ในวันที่ 0, 3, 7, 14, 21 และ ทุก 7 วัน         
จนการระบาดสิ้นสุด (ไม่พบผู้ปุวยต่อเนื่องเกิน 28 วัน) 

6. ค่า HI และ CI เท่ากับ 0 หลังการควบคุมโรคทุกสัปดาห์ 
7. ใช้มาตรการ 3 เก็บ 3 โรค ในการปูองกันควบคุมโรค 
8. มีการด าเนินงานปูองกันควบคุมโรคร่วมกันระหว่างภาคเครือข่าย องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น วัด โรคเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชุมชน และ     หน่วยงานสาธารณสุข 
9. มีการจัดตั้ง War room ระดับระดมทรัพยากรในการควบคุมโรค เมื่อเกิดการระบาด  

ในพ้ืนที ่
 

เกณฑ์เป้าหมาย :  
ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 
 

วัตถุประสงค์  เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคในการควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ข้อมูลหมู่บ้านและชุมชนตามทะเบียนราษฎร์ รายอ าเภอ 
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ระยะเวลาประเมินผล วิเคราะห์ข้อมูลรายไตรมาส และสรุปรวมทั้งปีงบประมาณ 
เกณฑ์การประเมิน :  
ปี 2561 :  ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชน ที่สามารถควบคุมโรคไข้เลือดออกได้ไม่เกิน 2 รุ่น (28 วัน)  ไม่น้อยกว่าร้อยละ80 

วิธีการประเมินผล 
Ranking : ปี 2561  

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชน ที่สามารถควบคุมโรคไข้เลือดออกได้ไม่เกิน 2 รุ่น        
(28 วัน)        

     1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
น้อยกว่า 20% 20 – 39% 40 – 59% 60 – 79%  80% ขึ้นไป  

เอกสารสนับสนุน :  1. สรุปผลการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงรายหมู่บ้าน 
2. Epidemic curve รายหมู่บ้าน  

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/       
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

นายประทีป  บุญธรรม   หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค 
     ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  
     โทรศัพท์ที่ท างาน : 045-255713  โทรศัพท์มือถือ : 081-9776334 
2. นายประพนธ์  บุญไชย  งานระบาดวิทยา 
    กลุ่มงานควบคุมโรค   ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 045-255713  โทรศัพท์มือถือ : 094-2631616 

หน่วยงานประมวลผล 
และจัดท้าข้อมูล 

ระดับอ าเภอและต าบล : ประเมินผลจากหมู่บ้าน/ชุมชน ที่สามารถควบคุมโรค
ไข้เลือดออกได้ไม่เกิน 2 รุ่น (28 วัน) ร้อยละ 80     

ผู้รายงานผลการด้าเนินงาน   นายประพนธ์  บุญไชย  งานระบาดวิทยา 
  กลุ่มงานควบคุมโรค   ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
  โทรศัพท์ที่ท างาน : 045-255713  โทรศัพท์มือถือ : 094-2631616 

 
 
 
 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล เก็บข้อมูลจากรายงาน 506 จากโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน 
แหล่งข้อมูล 1. ทะเบียนผู้ปุวยไข้เลือดออก จากโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน 

2. รายงาน 506   
3. รายงานการสอบสวนโรค เอกสารเผยแพร่ 
4. หลักฐานอย่างอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

รายการข้อมูล 1 A = หมู่บ้าน/ชุมชนที่สามารถควบคุมโรคไข้เลือดออกได้ 
รายการข้อมูล 2 B = หมู่บ้าน/ชุมชน ทั้งหมดในอ าเภอ 
สูตรค้านวณตัวชี้วัด  ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่สามารถควบคุมโรคไข้เลือดออกได้คือ (A/B) x 100  
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ตัวช้ีวัด  R 55  อัตราการค้นพบผู้ป่วยวัณโรครายใหม่  
ค้านิยาม     การค้นพบผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ 

    ผู้ป่วยวัณโรครายใหม่  หมายถึง  ผู้ปุวยที่ไม่เคยปุวยเป็นวัณโรคมาก่อนหรือผู้ปุวย
ที่เคยได้รับยาวัณโรคไม่เกิน 1 เดือนรวมถึงผู้ปุวยที่กลับเป็นซ้ าของผู้ปุวย   วัณโรค 
ทุกกลุ่ม 

เกณฑ์เป้าหมาย : 
ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 

ร้อยละ 90 
ไม่เกิน 172  

ต่อแสน ปชก. 

ร้อยละ 93 ร้อยละ 93 ร้อยละ 95 

 
วัตถุประสงค์  เพ่ือค้นหาผู้ปุวยวัณโรครายใหม่ให้เข้าสู่กระบวนการรักษา 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเปูาหมาย คือ ประชากรในกลุ่มเสี่ยงต่างๆ ทั้ง 7 กลุ่ม ที่ได้รับการคัดกรองแล้วมี

อาการเข้าได้กับวัณโรค  แล้วได้รับการตรวจและวินิจฉัยเป็นวัณโรค  
วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1. ทะเบียนผู้ปุวยวัณโรค (TB 03) 

2. ระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์รายบุคคล หรือ โปรแกรมบริหารจัดการผู้ปุวยวัณโรค  
(Tuberculosis Case Management :TBCM 2010) 

แหล่งข้อมูล 1. แบบคัดกรองวัณโรค 
2. ทะเบียนผู้ปุวยวัณโรค (TB 03) 
3. TBCM 2010 และ TB DATA HUB 

รายการข้อมูล 1 A = จ านวนผู้ปุวยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ าของผู้ปุวยวัณโรคทุกกลุ่มที่ข้ึน
ทะเบียน รักษาของปีงบประมาณ 2561  

รายการข้อมูล 2 B = จ านวนผู้ปุวยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ าของผู้ปุวยวัณโรคทุกกลุ่ม ที่คาด  
     ประมาณการจากอัตราความชุกของผู้ปุวยวัณโรคทุกประเภท (172 : 100,000)       

สูตรค้านวณตัวชี้วัด A/B x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาสที่ 3  และ ไตรมาสที่ 4   
วิธีการประเมินผล 
 Ranking  : ปี 2561 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
                เกณฑ์การให้คะแนนตามอัตราการค้นพบผู้ปุวยวัณโรครายใหม่      

     1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
<50% 60% 70% 80% >90%  

เอกสารสนับสนุน :  1. แนวทางการด าเนินงานวัณโรคแห่งชาติ 
2. แบบฟอร์มการคัดกรองวัณโรค  
3. ทะเบียนผู้ปุวยวัณโรค (TB 03) 
4. ระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์รายบุคคล หรือ โปรแกรมบริหารจัดการผู้ปุวยวัณโรค   
  (Tuberculosis Case Management :TBCM 2010) หรือโปรแกรม TBCM 
online 
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ผู้ให้ข้อมลูทางวิชาการ/      
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

1. นายประทีป  บุญธรรม  หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค 
    ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 045-262-692  ต่อ 3100  โทรศัพท์มือถือ : 081-977-6334 
2. นางเจียระไน  กิตติพัศคุณากร      จพ.สาธารณสุขช านาญงาน 
    กลุ่มงานควบคุมโรค    ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 045-262-692 ต่อ 3100  โทรศัพท์มือถือ : 061-954-5416 

หน่วยงานประมวลผล 
และจัดท้าข้อมูล 

ระดับจังหวัด/อ าเภอ : อัตราการค้นหาผู้ปุวยวัณโรครายใหม่ ร้อยละ  90 

ผู้รายงานผลการด้าเนินงาน     นางเจียระไน  กิตติพัศคุณากร          จพ.สาธารณสุขช านาญงาน 
    กลุ่มงานควบคุมโรค                      ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 045-262692 ต่อ 3100  โทรศัพท์มือถือ : 061-9545416 

 
 

ตัวช้ีวัด  R 56 อัตราการขาดยาวัณโรค  
ค้านิยาม    การขาดยาวัณโรค หมายถึง  ผู้ปุวยวัณโรคทุกประเภทที่ขึ้นทะเบียนรักษาและ 

ไม่สามารถติดตามมาเพ่ือรับการรักษาอย่างต่อเนื่องได้เป็นระยะเวลามากกว่า 2 เดือน 
เกณฑ์เป้าหมาย : 

ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 
< 1 % < 1 % < 1  < 1 %  

วัตถุประสงค์      เพ่ือประสิทธิภาพของระบบการรักษา ซึ่งรวมถึงระบบที่ใช้รักษา เนื่องจากประเทศ
ไทย(โดย NTP) มีนโยบายการใช้ยาระบบยาสั้นรักษาผู้ปุวย ซึ่งเป็นระบบยาที่มี
ประสิทธิภาพสูงมาก ดังนั้น โดยเฉพาะกรณีอัตรารักษาหาย (Cure rate)  
ของผู้ปุวยวัณโรคใหม่ (new M+) ต้อง > 87 %  ซึ่งเป็นตัวเลขเปูาหมายของการ
ด าเนินการควบคุมวัณโรค  ในกรณีท่ีมีอัตราการสูญหาย (Default) สูง แสดงว่า 
การบริหารจัดการอาจมีปัญหา 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเปูาหมาย คือ ผู้ปุวยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ าของผู้ปุวยวัณโรคทุกกลุ่มที่ข้ึน
ทะเบียนรักษาในรายไตรมาสที่ประเมินของปีงบประมาณ 2561 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1.ทะเบียนผู้ปุวยวัณโรค (TB 03) 
 2.ระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์รายบุคคล หรือ โปรแกรมบริหารจัดการผู้ปุวยวัณโรค   

(Tuberculosis Case Management :TBCM 2010) 
แหล่งข้อมูล  1.ทะเบียนผู้ปุวยวัณโรค (TB 03) 

 2.ระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์รายบุคคล หรือ โปรแกรมบริหารจัดการผู้ปุวยวัณโรค   
(Tuberculosis Case Management :TBCM 2010)  

รายการข้อมูล 1 A =  จ านวนผู้ปุวยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ าของผู้ปุวยวัณโรคทุกกลุ่มที่ขึ้น
ทะเบียนรักษาในรายไตรมาสที่ประเมินของปีงบประมาณ 2561 ที่ไม่สามารถติดตาม 
มาเพ่ือรับการรักษาอย่างต่อเนื่องได้ เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 2 เดือน 
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รายการข้อมูล 2 B = จ านวนผู้ปุวยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ าของผู้ปุวยวัณโรคทุกกลุ่ม ที่ข้ึน
ทะเบียนรักษา ในรายไตรมาสที่ประเมินเดียวกันของปีงบประมาณ 2561 

สูตรค้านวณตัวชี้วัด A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ทุกไตรมาส  
เกณฑ์การประเมิน : ปี 2561 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
< 1 % < 1 % < 1 % < 1 %  

วิธีการประเมินผล 
 Ranking ปี 2561  :  

เกณฑ์การให้คะแนนตามอัตราการขาดยาวัณโรคของผู้ปุวยวัณ โรคทุกประเภท 
ในรายไตรมาสที่ประเมิน      

     1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
<3% 2% 1% 0.5% 0%  

เอกสารสนับสนุน :  1. แนวทางการด าเนินงานวัณโรคแห่งชาติ 
2. ทะเบียนผู้ปุวยวัณโรค (TB 03) 
4. ระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์รายบุคคล หรือ โปรแกรมบริหารจัดการผู้ปุวยวัณโรค   
  (Tuberculosis Case Management :TBCM 2010) หรือโปรแกรม TBCM 
online 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/      
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

1.  นายประทีป  บุญธรรม  หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค 
    ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 045-262692  ต่อ 3100  โทรศัพท์มือถือ : 081-9776334 
2. นางเจียระไน  กิตติพัศคุณากร   จพ.สาธารณสุขช านาญงาน 
    กลุ่มงานควบคุมโรค  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 045-262692 ต่อ 3100  โทรศัพท์มือถือ : 061-9545416 

หน่วยงานประมวลผล 
และจัดท้าข้อมูล 

ระดับจังหวัด/อ าเภอ : อัตราการขาดยาวัณโรค   < 1 % 

ผู้รายงานผลการด้าเนินงาน     นางเจียระไน  กิตติพัศคุณากร       จพ.สาธารณสุขช านาญงาน 
    กลุ่มงานควบคุมโรค                    ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 045-262692 ต่อ 3100  โทรศัพท์มือถือ : 061-9545416 
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ตัวช้ีวัด R 57 ร้อยละผู้ติดเชื้อเอชไอวีได้รับยาต้านไวรัส  
ค้านิยาม      ผู้ติดเชื้อเอชไอวี หมายถึง ผู้ที่ได้รับการตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวีโดยผ่าน

กระบวนการให้ค าปรึกษาโดยสมัครใจ และได้รับการวินิจฉัยโดยแพทย์ว่าติดเชื้ อ     
เอชไอวีและมีผลเลือด positive 
     ได้รับยาต้านไวรัส หมายถึง การได้รับยาที่ไปกดการสร้างเชื้อเอชไอวี เมื่อเชื้อ
น้อย ก็ไป ท าลายเซลล์ภูมิคุ้มกันน้อยลง ภูมิดีข้ึนก็ไม่ปุวย  ลดการแพร่ระบาดลง   
คนไทย ทุกคนทุกสิทธิ์สามารถเข้าถึงยาต้านไวรัสได้ฟรี 
     CD4 หมายถึง เซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งที่ชื่อทีลิมโฟไซต์ ซึ่งเป็น 
เม็ดเลือดขาว   ที่ท าหน้าที่คุ้มกันปูองกันและท าลายการติดเชื้อโรคหรือสิ่ง 
แปลกปลอมชนิดต่างๆ เซลล์เม็ดเลือดขาว   ชนิดนี้ที่เยื่อหุ้มเซลล์จะมีส่วนประกอบ 
ที่เรียกว่าซีดี4 ซึ่งเป็นต าแหน่ง ส าคัญท่ีจ าเพาะต่อการเกาะตัว  ของอนุภาคของไวรัส
เอชไอวี ดังนั้นจึงอาจเรียก ทีลิมโฟไซต์ว่าเม็ดเลือดขาว ชนิด ซีดี4 

เกณฑ์เป้าหมาย :  
ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 

ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 
 

วัตถุประสงค์  เพ่ือประเมินผลการรักษาผู้ติดเชื้อผู้ปุวยเอดส์ 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเปูาหมาย คือผู้ติดเชื้อผู้ปุวยเอดส์ ที่ขึ้นทะเบียนในโปรแกรม MAP                  

ของปีงบประมาณ 2561 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล ดังนี้ 

1. รายงานผลการด าเนินงานจากส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
2. บันทึกข้อมูลบริการผ่านระบบ NAP สปสช.ส่วนกลาง: ประมวลผล 
3 จัดท ารายงาน 
 4 น าเสนอผ่านระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ สปสช. ปีงบประมาณ 2559     
(http://napdl.nhso.go.th/NAPDownload/)   

แหล่งข้อมูล 1. ระบบสารสนเทศการให้บริการผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ปุวยเอดส์แห่งชาติ (NAP) 
     

รายการข้อมูล 1 A = จ านวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่เป็นผู้เริ่มรับยารายใหม่ (Naïve) ในปีงบประมาณที่
ได้รับการตรวจ CD4 ขณะเริ่มรับยา และมีค่าผลตรวจ ทุกระดับ CD4 

รายการข้อมูล 2 B = จ านวนผู้ติดเชื้อที่ได้รับการวินิจฉัย และมีผลการตรวจเลือด positive       
สูตรค้านวณตัวชี้วัด  A/B) x 100 

เงื่อนไขการค านวณ 
กลุ่มเปูาหมายและช่วงระยะเวลาที่น ามาประเมิน คือ  

 จ านวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่เป็นผู้เริ่มรับยารายใหม่ (Naïve) ในปีงบประมาณท่ีได้รับ
การตรวจ CD4 ขณะเริ่มรับยา และมีค่าผลตรวจ ทุกระดับ CD4 

 ผู้ที่ได้รับการตรวจหาเชื้อเอชไอวีและได้รับการวินิจฉัยว่ามีผลการตรวจเลือด positive  
ของปีงบประมาณ 2561 (ตั้งแต่ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561)   

http://napdl.nhso.go.th/NAPDownload/
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ระยะเวลาประเมินผล ผลการด าเนินงานรอบปีงบประมาณ ทุก 12 เดือน 
วิธีการประเมินผล 
 Ranking    : ปี 2561 

ใช้อัตราผู้ติดเชื้อได้รับยาต้านไวรัส แยกเป็นหน่วยบริการ ระดับอ าเภอ 
เกณฑ์การให้คะแนนตามอัตรา ผู้ติดเชื้อได้รับยาต้านไวรัส แยกเป็น ระดับอ าเภอ  
ที่ข้ึนทะเบียนในโปรแกรม NAP ในปีที่ประเมินได้      

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
<80% >80- 84% >85-89% >90-94% >95%  

เอกสารสนับสนุน :  1. คูม่ือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
 2. ระบบสารสนเทศการให้บริการผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ปุวยเอดส์แห่งชาติ(NAP) 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/      
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

1.นายประทีป  บุญธรรม หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค 
    ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 045-262692  ต่อ 3100  โทรศัพท์มือถือ : 081-9776334 
2. นางพรรณธิดา  มูลประดับ         พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
    กลุ่มงานควบคุมโรค                ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 045-262692 ต่อ 3100  โทรศัพท์มือถือ : 081-5485833 

หน่วยงานประมวลผล 
และจัดท้าข้อมูล 

ระดับจังหวัด : ประเมินจากอัตราผู้ติดเชื้อเอชไอวีได้รับยาต้านไวรัส ที่ขึ้นทะเบียน
รักษาใน โปรแกรม NAP  ของปีงบประมาณ 2561 (ตั้งแต่ตุลาคม 2560 – กันยายน 
2561) ในภาพของหน่วยงาน/หน่วยบริการภายในจังหวัด 

ผู้รายงานผลการด้าเนินงาน     นางพรรณธิดา  มูลประดับ         พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
    กลุ่มงานควบคุมโรค                ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 045-262692 ต่อ 3100  โทรศัพท์มือถือ : 081-5485833 

 

 

ตัวช้ีวัด  R 58 คุณภาพของรายงานเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา (รง.506)  
ค้านิยาม     1. ความครอบคลุม หมายถึง 

 1.1 โรงพยาบาลทุกแห่ง ส่งข้อมูลรายงาน 506 ให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด      
ทุกสัปดาห์  โดยส่งเป็น Electronic file โดยมีเกณฑ์จ านวน Record ต่อสัปดาห์ 
ขั้นต่ า   รพศ. / รพท./ รพช. เป็น 50, 30 และ 5 ราย ตามล าดับ (เกณฑ์จากส านัก
ระบาดวิทยา) 
 1.2 รพ.สต./ ศสช. ส่งข้อมูลรายงาน 506 ให้ศูนย์ระบาดวิทยาอ าเภอ ส่งเป็น
Electronic file โดยมีเกณฑ์จ านวน Record ต่อเดือนขั้นต่ า 2 ราย (กรณีไม่พบผู้ปุวย
ในสัปดาห์นั้น ให้รายงานเป็น Zero report เป็นเอกสารต่อสาธารณสุขอ าเภอ      
เกณฑ์มี Zero report ติดต่อกันไม่เกิน 3 สัปดาห์) 
    2. ความทันเวลา หมายถึง   ศูนย์ระบาดวิทยาอ าเภอ รวบรวมรายงานจาก รพ.  
รพ.สต. และ ศสช. ส่งข้อมูลรายงาน 506 ให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด อย่างน้อย
สัปดาห์ละ 3 ครั้ง ได้แก่ วันจันทร์ – พุธ – ศุกร์ โดยให้ส่งเป็น Electronic file 
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(เกณฑ์จากส านักระบาดวิทยา ส่งข้อมูล รง 506 ถึง สสจ. ไม่เกิน 3 และ 5 วัน
ตามล าดับ) 
เงื่อนไขความส้าเร็จ 

1. มีการประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติในการส่งรายงานแก่หน่วยงาน 
ในอ าเภอ ต าบล 

2. ศูนย์ระบาดวิทยาอ าเภอ มีการรวบรวม ตรวจสอบ และแก้ไขความถูกต้อง 
ของข้อมูล รง 506 ทุกราย ก่อนส่งให้ สสจ. ในวันจันทร์ – พุธ – ศุกร์ 

3. จัดท าฐานข้อมูลโรคติดต่อที่ส าคัญในพ้ืนที่อย่างน้อย 5 โรค 5 ปีย้อนหลัง 
 และมีการตรวจจับการระบาดรายเดือนทุกโรค (เปรียบเทียบกับค่า Median) 

4. มีการวิเคราะห์สถานการณ์โรครายเดือน และรายสัปดาห์กรณีท่ีเป็น 
โรคติดต่อที่มีความส าคัญสูง  และน าเสนอแก่ผู้บริหารและเครือข่ายทุกระดับ 

เกณฑ์เป้าหมาย :  
ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 

ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 

                   
วัตถุประสงค์  เพ่ือพัฒนาระบบเฝูาระวังโรคทางระบาดวิทยาให้มีประสิทธิภาพ 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ศูนย์ระบาดวิทยาอ าเภอ โรงพยาบาลศูนย์  โรงพยาบาลทั่วไป  โรงพยาบาลชุมชน   

รพ.สต. และศูนย์สุขภาพชุมชนทุกแห่ง 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล เก็บข้อมูลจากทะเบียนรับส่ง รายงาน 506 ของงานระบาดวิทยา สสจ.อุบลราชธานี 
แหล่งข้อมูล 1. ทะเบียนรับส่งรายงาน 506 งานระบาดวิทยา สสจ.อุบลราชธานี 

2. รายงาน 506   
3. รายงาน E8 

รายการข้อมูล 1 A = ร้อยละความครอบคลุมของสถานบริการในการส่งรายงาน 506 
   = สถานบริการที่ส่งรายงาน506ได้ครอบคลุมตามเกณฑ์ครบ 52 สัปดาห์ x 100 
                           จ านวนสถานบริการทั้งหมดในอ าเภอ 

รายการข้อมูล 2 B = ร้อยละความทันเวลาของสถานบริการในการส่งรายงาน 506 
   = สถานบริการที่ส่งรายงาน 506 ได้ทันตามเวลาที่ก าหนดครบ 52 สัปดาห์ x 100 
                           จ านวนสถานบริการทั้งหมดในอ าเภอ 

สูตรค้านวณตัวชี้วัด  ร้อยละคุณภาพของรายงานเฝูาระวังโรคทางระบาดวิทยา (รง.506) = (A+B)/2 
ระยะเวลาประเมินผล วิเคราะห์ข้อมูลเดือน 
เกณฑ์การประเมิน :  
ปี 2561 :  ร้อยละของคุณภาพของรายงานเฝูาระวังโรคทางระบาดวิทยา (รง.506)  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
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วิธีการประเมินผล 
Ranking   : ปี 2561 

เกณฑก์ารให้คะแนน : 
ร้อยละคุณภาพของรายงานเฝูาระวังโรคทางระบาดวิทยา (รง.506)         

     1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
น้อยกว่า 60% 60 – 69% 70 – 79% 80 – 89%  90% ขึ้นไป  

เอกสารสนับสนุน :  1. ทะเบียนรับส่งรายงาน 506 งานระบาดวิทยา สสจ.อุบลราชธานี 
2. ฐานข้อมูลรายงาน 506 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/      
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

1. นายประทีป  บุญธรรม   หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค  ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดอุบลราชธานี  โทรศัพท์ที่ท างาน : 045-255-713   
โทรศัพท์มือถือ : 081-977-6334 
2. ร.อ.หญิงนาฏวดี ประดิษฐกุล   งานระบาดวิทยา  กลุ่มงานควบคุมโรค     
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  โทรศัพท์ที่ท างาน : 045-255-713         
โทรศัพท์มือถือ : 091-018-8972 

หน่วยงานประมวลผล 
และจัดท้าข้อมูล 

ระดับจังหวัดและอ าเภอ : ประเมินผลจากคุณภาพของรายงาน 506                   
ของโรงพยาบาล  รพ.สต.  และ ศสช. 

ผู้รายงานผลการด้าเนินงาน   ร.อ.หญิงนาฏวดี  ประดิษฐกุล  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี   
 

 

 

ตัวช้ีวัด R 59 ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนโปลิโอ (OPV3) และวัคซีนหัด คางทูม  
หัดเยอรมัน (MMR1)ในเด็กอายุครบ 1 ปี 

นิยาม          ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนโปลิโอ (OPV3) ในเด็กอายุครบ 1 ปี 
หมายถึง ร้อยละของเด็กอายุครบ 1 ปี ในงวดที่รายงานที่ได้รับวัคซีนOPV3 จากเด็ก
อายุครบ 1 ปี        ที่อาศัยอยู่จริง ในพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด ในงวดที่รายงาน 
ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนหัด คางทูม หัดเยอรมัน (MMR1) ในเด็กอายุครบ  
1 ปี หมายถึง ร้อยละของเด็กอายุครบ 1 ปี ในงวดที่รายงานที่ได้รับวัคซีนMMR1จาก
เด็กอายุครบ 1 ปี ที่อาศัยอยู่จริง ในพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด ในงวดที่รายงาน 

เกณฑ์เป้าหมาย OPV3 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
ปีงบประมาณ

2561 
ปีงบประมาณ

2562 
ปีงบประมาณ

2563 
ปีงบประมาณ

2564 
ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 

MMR1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 
ปีงบประมาณ

2561 
ปีงบประมาณ

2562 
ปีงบประมาณ

2563 
ปีงบประมาณ

2564 
ร้อยละ 95 ร้อยละ 95 ร้อยละ 95 ร้อยละ95 
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วิธีการประเมินผล  
Ranking ปี 2561 

เกณฑ์การให้คะแนนร้อยละความครอบคลุมการได้รับวัคซีน OPV3 
1 คะแนน 2คะแนน 3คะแนน 4คะแนน 5คะแนน 
70 – 74% 75 – 79% 80 – 84% 85 – 89% 90 – 100% 

 

เกณฑ์การให้คะแนนร้อยละความครอบคลุมการได้รับวัคซีน MMR1 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
75 – 79% 80 – 84% 85 – 89% 90 – 94% 95 – 100%  

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย เด็กอายุครบ 1 ปี ที่อาศัยอยู่จริง ในพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด ในงวดที่รายงาน  
(จากแฟูม person ตามมาตรฐานโครงสร้าง 43 แฟูมสถานะ การอยู่อาศัย type 
area =1,3) โดยความหมายของเด็กอายุครบ 1 ปี หมายถึง เด็กที่มีอายุครบ 1 ปี  
ในงวดที่รายงาน ซึ่งเกิดในช่วงเดือนเดียวกับงวดที่รายงาน แต่ผ่านมาแล้ว 1 ปี เช่น 
รายงาน งวดที่ 1 : ตุลาคม 2560 -ธันวาคม 2560 เด็กท่ีมีอายุครบ 1 ปีได้แก่ เด็กที่
เกิดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 31 ธันวาคม 2560 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล รวบรวมข้อมูลจากระบบรายงานมาตรฐาน 43 แฟูม กระทรวงสาธารณสุข 
แหล่งข้อมูล ฐานข้อมูล 43 แฟูมกระทรวงสาธารณสุข 
รายการข้อมูล 1 A = จ านวนเด็กอายุครบ 1 ปี ในงวดที่รายงาน ที่ได้รับวัคซีน OPV3และ MMR1 
รายการข้อมูล 2 B = จ านวนเด็กอายุครบ 1 ปี ที่อาศัยอยู่จริง ในพ้ืนที่รับผิดชอบทั้งหมด ในงวด          

ที่รายงาน จากแฟูม person ตามมาตรฐานโครงสร้าง 43 แฟูม 
(สถานะ การอยู่อาศัย type area = 1,3) 

รายการข้อมูล 3 รหัสวัคซีนที่ใช้ประมวลผลคือรหัสวัคซีนที่อยู่ในแผนและนอกแผนงาน 
สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ได้แก่ รหัสวัคซีน 083 หรือ D33 หรือ D43 หรือ D53 
รหัสวัคซีนที่ใช้ประมวลผลคือรหัสวัคซีนที่อยู่ในแผนและนอกแผนงาน 
สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ได้แก่ รหัสวัคซีน 061 หรือ M11 

สูตรค้านวณ (A/B)X100 
ระยะเวลาประเมินผล รายงานงวด (ไตรมาส) 
ระดับของข้อมูลรายงาน ความครอบคลุมประเมินเป็นรายพื้นท่ี(ต าบล/อ าเภอ) 
หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท้าข้อมูล ระดับจังหวัด 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด/รายงาน 

กลุ่มงานควบคุมโรค  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/     
  ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1. นายประทีป  บุญธรรม  หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค 
    ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 045-262-692 ต่อ 3100  โทรศัพท์มือถือ : 081-977-6334 
2. นางสาวผ่องนภา พันธ์พิพัฒน์      นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
    กลุ่มงานควบคุมโรคส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 045-262-692 ต่อ 3100  โทรศัพท์มือถือ : 097-342-0667 
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ตัวช้ีวัด R 60  ร้อยละ ของประชาชนอายุ 15 ปี ข้ึนไป ได้รับการคัดกรอง 2Q  
ตามระบบเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า 

ค้านิยาม       การคัดกรองภาวะซึมเศร้า หมายถึง การที่ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป ได้รับการ
ประเมินคัดกรองค้นหาภาวะซึมเศร้า โดยใช้เครื่องมือคัดกรองผู้มีภาวะซึมเศร้าของ
กรมสุขภาพจิต จากบุคลากรสาธารณสุข, อสม.,พยาบาลในหน่วยบริการหรือในชุมชน 
      ผู้มีภาวะซึมเศร้า หมายถึง ประชาชนที่ได้รับการประเมินค้นหาจากบุคลากร
สาธารณสุข, พยาบาลในหน่วยบริการสาธารณสุขและประชาชนที่พบมีภาวะซึมเศร้า 
ได้รับการส่งต่อไปโรงพยาบาล เพื่อพบพยาบาลจิตเวชและเข้ารับการตรวจวินิจฉัยจาก
,แพทย์  ตามแนวทางการด าเนินงาน”ระบบการดูแล เฝูาระวังโรคซึมเศร้า” 

เกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ 80  ของประชาชนอายุ 15 ปี ขึ้นไป ได้รับการประเมินค้นหาภาวะซึมเศร้า 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่ได้รับการคัดกรองค้นหาภาวะซึมเศร้าตามระบบการดูแล

ช่วยเหลือฯ 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล -ข้อมูลจากการบันทึกจากมาตรฐานข้อมูลหรือ 43 แฟูม 
แหล่งข้อมูล -ข้อมูลจากการบันทึก 43 แฟูม 
รายการข้อมูล 1 A = จ านวนประชาชนที่ได้รับการประเมินภาวะซึมเศร้า 
รายการข้อมูล 2 B = จ านวนประชาชนอายุ 15 ปี ขึ้นไปในพ้ืนที่ 
สูตรค้านวณตัวชี้วัด (A/B) x 100 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 Ranking ปี 2561 

1 คะแนน 2 คะแนน 3คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ประชาชนได้รับ
การคัดกรอง
น้อยกว่า 
ร้อยละ 64 

ประชาชน
ได้รับการ 
คัดกรอง 
ร้อยละ 
65 - 69 

ประชาชน
ได้รับการ 
คัดกรอง 
ร้อยละ70-74 

ประชาชน
ได้รับการ 
คัดกรอง 
ร้อยละ 
75- 79 

ประชาชน
ได้รับการ 
คัดกรอง 
≥ร้อยละ80 

 

ระยะเวลาการประเมินผล ทุกวันที่ 25 ของเดือน 
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /  
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

นางนภาพร    จันทนบ    โทรศัพท์มือถือ : 081-321-1902 
E-mail : napaporn.002@gmail.com 
นางสาวอุบลรัตน์   บุญทา    โทรศัพท์มือถือ : 086-464-9824 
E-mail : mentalhealthubon@gmail.com 
นางเนาวรัตน์   สืบภา     โทรศัพท์มือถือ : 098-861-3744 
โทรศัพท์ส านักงาน : 0-4526-2692 
โทรสาร : 0-4524-1918, 0-4524-2225 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด้าเนินงาน 

นางสาวอุบลรัตน์  บุญทา    โทรศัพท์มือถือ : 086-464-9824 
กลุ่มงานการแพทย์สุขภาพจิต  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
 

 

mailto:mentalhealthubon@gmail.com
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ตัวช้ีวัด R 61 ร้อยละของการคัดกรอง Blinding Cataractในกลุ่มเป้าหมาย 
ค้านิยาม      การคัดกรอง Blinding Cataract หมายถึง การคัดกรองสายตาเบื้องต้น  

ด้วย Snellen Chart  
เกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ 80  
ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้สูงอายุอายุ 60 ปี ขึ้นไป 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล -บันทึกในโปรแกรม JHCIS และน าเข้าข้อมูลในโปรแกรม  Vision 2020 Thailand  
แหล่งข้อมูล -ข้อมูล 43 แฟูม 

-ข้อมูลจากโปรแกรม  Vision 2020 Thailand  
รายการข้อมูล 1 A = จ านวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง 
รายการข้อมูล 2 B = จ านวนผู้สูงอายุอายุ 60 ปีขึ้นไปทั้งหมดในพ้ืนที่ 
สูตรค้านวณตัวชี้วัด (A/B) x 100 
เกณฑ์การให้คะแนน 
Ranking ปี2561 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ผู้สูงอายุได้รับ
การคัดกรอง

น้อยกว่า 
ร้อยละ 64 

ผู้สูงอายุ
ได้รับการคัด
กรองร้อยละ

65 - 69 

ผู้สูงอายุได้รับ
การคัดกรอง 
ร้อยละ70-74 

ผู้สูงอายุ
ได้รับการคัด
กรองร้อยละ

75- 79 

ผู้สูงอายุได้รับ
การคัดกรอง 
≥ร้อยละ80 

 

ระยะเวลาการ
ประเมินผล 

ทุกวันที่ 25 ของเดือน 

ผู้ให้ข้อมูลทาง
วิชาการ /  
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

นางนภาพร  จันทนบ      โทรศัพท์มือถือ : 081-321-1902 
E-mail : napaporn.002@gmail.com 
นางพิสมัย  วรรณชาติ    โทรศัพท์มือถือ   081-966-0949 
โทรศัพท์ส านักงาน : 0-4526-2692 
โทรสาร : 0-4524-1918,   0-4524-2225 

หน่วยงานประมวลผล 
และจัดท้าข้อมูล 

กลุ่มงานการแพทย์และสุขภาพจิต 

ผู้รับผิดชอบการ
รายงานผลการ
ด้าเนินงาน 

นางพิสมัย  วรรณชาติ    โทรศัพท์มือถือ   081-966-0949 
โทรศัพท์ส านักงาน : 0-4526-2692 
โทรสาร : 0-4524-1918,   0-4524-2225 

 

 

 

 

 

 



314 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนางานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2561 

 

ตัวช้ีวัด R 62 หน่วยงานและสถานประกอบการมีการพัฒนาส้วมสะอาดผ่าน เกณฑ์ สะอาด 
พอเพียง ปลอดภัย HAS  

ค้านิยาม      หน่วยงาน หมายถึง โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาล ชุมชน 
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (สังกัดส านักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข) 
    สถานประกอบการ หมายถึง สถานีบริการน้ ามัน ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า 
หรือ สถานประกอบการอ่ืนๆ ที่มีกิจกรรมการให้บริการประชาชน จ านวนมาก    

เกณฑ์เป้าหมาย A1 รพ.สต. (ร้อยละ 50)  
A2 รพศ/รพท./รพช. (ร้อยละ 100)  
A3 สถานีบริการน้ ามันหรือร้านอาหาร หรือ สถานประกอบการอ่ืน ( 1 แห่ง) 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย โรงพยาบาล  26 แห่ง รพ.สต. 322 แห่ง  
สถานบริการ ตามที่มีในพ้ืนที่ 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล แบบประเมินส้วมมาตรฐาน HAS และการสุ่มประเมิน 
แหล่งข้อมูล  กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย  สนง.สสจ.อุบลราชธานี 
รายการข้อมูลที่ 1 A1 : จ านวน รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์ HAS 

A2 : จ านวน รพศ./รพท./รพช. ที่ผ่านเกณฑ์ HAS 
A3 : จ านวนสถานประกอบการ ที่ผ่านเกณฑ์ HAS 

รายการข้อมูลที่ 2 B1 : จ านวน รพ.สต. ทั้งหมด  
B2 : จ านวน รพ. ทั้งหมด 

สูตรค้านวณตัวชี้วัด  A1/B1*100 
A2/B2*100 
A3 นับจ านวน 

ระยะเวลาประเมินผล ประเมิน 6  เดือน 12 เดือน 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 

 

Baseline 
data 

หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 2559 2560 

รพ.สต.  
รพ.  
สปก.(แห่ง) 

 46.58 
100 
52 

 58.69 
100 
54 

59.01 
100 
54 

เกณฑ์การประเมิน 
       ประเมินโดยใช้เกณฑ์ส้วมสะอาด เพียงพอ และปลอดภัย HAS  

- สะอาด 9 ข้อ 
- เพียงพอ 2 ข้อ 
- ปลอดภัย 5 ข้อ 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
มีการช้ีแจงนโยบายการ
พัฒนาส้วมสะอาด 
มีฐานข้อมูลส้วมครบทุก 
Setting 
มีแผนพัฒนาส้วม HAS 

ประเมินมาตรฐาน ส้วม HAS  
ให้ค าแนะน า  
ปรับปรุงตามส่วนขาด 

มีส้วมผ่านเกณฑ์ HAS อย่าง
น้อย 2 Setting ตามเงื่อนไข 

มีส้วมผ่านเกณฑ์ HAS        
3 Setting ตามเงื่อนไข
ตัวช้ีวัด 
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วิธีการประเมินผล 
     ขั้นตอนละ 1 คะแนน 

ขั้นตอน กิจกรรมการด าเนินงาน 
1 มีการช้ีแจงนโยบายการพัฒนาส้วมสะอาด 

มีฐานข้อมูลส้วมครบทุก Setting 
2 มีผลประเมินมาตรฐาน ส้วม HAS ครอบคลมุตามตัวช้ีวัด 
3 มีส้วมผ่านเกณฑ์ HAS อย่างน้อย 2 Setting 
4 มีส้วมผ่านเกณฑ์ HAS   3 Setting ตามเงื่อนไขตัวชี้วัด 
5 A1 รพ.สต. ร้อยละ 70   

A2 รพศ/รพท./รพช. ร้อยละ 100 
A3 สถานีบริการน้ ามันหรือร้านอาหาร หรือ สถานประกอบการอื่น 
มากกว่า 1 แห่ง 

 

ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด นายปรีชา  ทองมูล      หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย  
นายสนธยา การะเกษ   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติ 

หน่วยงานประมวลผล 
และจัดท้าข้อมูล 

 กลุ่มงานอนามยัสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 

ผู้รายงานผลการด้าเนินงาน นายสนธยา การะเกษ      นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติ 
 

 

ตัวช้ีวัด R 63 ร้อยละของ  อสม. กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็น อสม.4.0  
ตามเกณฑ์ที่ก้าหนด  
      1.ร้อยละของ อสม.กลุ่มเปูาหมายมีความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
        (ร้อยละ70) 
      2.ร้อยละของ อสม.กลุ่มเปูาหมายมีความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
        และมีทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพ้ืนฐาน (ร้อยละ 35) 

ค้านิยาม        อสม. กลุ่มเป้าหมายหมายถึง อสม. นักจัดการสุขภาพชุมชน และหรือ อสม.  
ทีมี่ Smartphoneทุกจังหวัดทั่วประเทศ จ านวนทั้งสิ้น 300,000 คน (ต าบลละ 30 คน) 
       อสม. 4.0 หมายถึง อสม. ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้  
        1. สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้  
        2. มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy)  
        3. มีจิตอาสาและเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพ  
       พัฒนาศักยภาพ หมายถึงการส่งเสริม พัฒนาและสนับสนุนเช่น การให้ความรู้
ผ่าน application สมาร์ท อสม. หรือสื่ออ่ืนๆ การฝึกปฏิบัติ การอบรมพัฒนาศักยภาพ
เป็นต้น เพ่ือให้ อสม. กลุ่มเปูาหมายยกระดับเป็น อสม. 4.0 
       เกณฑ์ที่ก้าหนด หมายถึงหลักเกณฑ์ที่ใช้ส าหรับประเมิน อสม.ที่จะยกระดับเป็น 
อสม. 4.0 โดยผู้ที่จะผ่านเกณฑ์จะต้องผ่านองค์ประกอบการประเมิน 3 ประเด็น ดังนี้ 
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อสม. 4.0 เกณฑ์การประเมิน 
1.สามารถใช้เทคโนโลยีดิจทิัลได้ สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เช่น 

application สมาร์ท อสม. หรือ
โปรแกรมอ่ืนๆ ที่ก าหนด 

2.มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
(Health Literacy) 

มีความรอบรู้ด้านสุขภาพในเรื่องการ 
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น หรือเรื่องอ่ืนๆ  
ที่ก าหนด 

3.มีจิตอาสาและเป็นผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพ 

มีทักษะปฏิบัติการให้การช่วยเหลือสังคม
ด้านปฐมพยาบาลเบื้องต้นและช่วยชีวิต
ขัน้พื้นฐาน 

 
           การปฐมพยาบาลเบื้องต้น หมายถึง การช่วยเหลือผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บ

เบื้องต้น ก่อนที่จะได้รับการดูแลรักษาจากบุคลากรทางการแพทย์หรือก่อนส่งต่อไปยัง
สถานพยาบาล  
          การช่วยฟ้ืนคืนชีพข้ันพื้นฐาน (CPR : Cardiopulmonary Resuscitation) 
หมายถึงการช่วยเหลือผู้ที่หยุดหายใจหรือหัวใจหยุดเต้น ให้มีการหายใจและการ
ไหลเวียนกลับคืนสู่สภาพเดิม ป้องกันเนื้อเยื่อได้รับอันตรายจากการขาดออกซิเจน 
อย่างถาวร 

เกณฑ์เป้าหมาย ปี 2561 1. ร้อยละ 70 ของ อสม. กลุ่มเปูาหมายมีความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น  
2. ร้อยละ 35 ของ อสม. ที่มีความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นมีทักษะ 
การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพ้ืนฐาน 

วัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนาศักยภาพ อสม. ให้เป็น อสม. 4.0 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย 1. อสม.นักจัดการสุขภาพชุมชน และหรือ อสม. ที่ม ีSmart phone ทุกจังหวัด 
   ทั่วประเทศ จ านวนทั้งสิ้น 300,000 คน 
2.อสม.นักจัดการสุขภาพชุมชน และหรือ อสม. ที่มี Smart phone  
  จังหวัดอุบลราชธานี จ านวนทั้งสิ้น 6,570 คน (ต าบลละ 30 คน) 
3. อสม.จังหวัดอุบลราชธานี สมัครเป็นสมาชิก อสม.จิตอาสา จ านวน 34,681 คน  
  ร้อยละ 100 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1. application สมาร์ท อสม. หรือโปรแกรมอ่ืนๆ ที่ก าหนด  
2. เว็บไซต์ www.thaiphc.net  
3. การสุ่มประเมิน ระดับต าบล อ าเภอ จังหวัด 

แหล่งข้อมูล 1. กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน และกองสุขศึกษา 
2. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
3. สถานบริการสุขภาพภาครัฐ 
4. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
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5. หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
    1) ส านักอนามัย 
    2) ศูนย์บริการสาธารณสุข 
    3) สถานพยาบาลในสังกัดส านักการแพทย์ 
6. สถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 
7. โรงพยาบาลเอกชนที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 

รายการข้อมูล 1 A = จ านวน อสม.เปูาหมายที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
รายการข้อมูล 2 B = จ านวน อสม.เปูาหมาย ปี 2561  (จ านวน 6,570 คน) 
สูตรค้านวณตัวชี้วัด  = รายการข้อมูล 1 X 100  

        รายการข้อมูล 2 
ระยะเวลาประเมินผล รายไตรมาส 
เกณฑ์การประเมิน 
ปี 2561 :  จังหวัดอุบลราชธานี 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
1.จัดท าแนวทางฯ 
2.จัดท าเครื่องมือในการ
พัฒนาศักยภาพ อสม.ฯ 
3.ประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
4.ถ่ายทอดแนวทางสู่การ
ปฏิบัติให้แกผู้ที่เกี่ยวข้อง 

1.สนับสนุนแนวทางฯ/ 
คู่มือ สื่อความรู้ 
งบประมาณให้แก่ผู้ที่
เกี่ยวข้อง 
2.ด าเนินการพัฒนา
ศักยภาพ อสม.ตามรูปแบบ
ที่ก าหนด (ประเทศ 
300,000 คน) 
(อุบลฯ 6,570 คน) 

ร้อยละ 75 ของ อสม. 
กลุ่มเปูาหมายมีความรู้เรื่อง
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

1.ร้อยละ 70 ของ อสม. 
กลุ่มเปูาหมายมีความรู้เรื่อง
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
2.ร้อยละ 35 ของ อสม.ที่มี
ความรู้เรื่องการปฐม
พยาบาลเบื้องต้น มีทักษะ
การช่วยฟื้นคืนชีพขั้น
พ้ืนฐาน 

เงื่อนไข  
    จ านวนกลุ่มเปูาหมายให้เปลี่ยนแปลงไปตามจ านวนการสนับสนุนจากกระทรวงดิจิทัล  
   เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมในการดูแลเรื่องซิมและค่าบริการเครือข่าย 
วิธีการประเมินผล 
    1. การประเมินตนเอง (Self Assessment) โดย อสม.ประเมินผ่าน application สมาร์ท อสม. หรือโปรแกรมอ่ืนๆ 
ที่ก าหนด  
    2. การสุ่มประเมิน ตามระเบียบวิธีทางสถิติ และบันทึกผลการประเมินที่เว็บไซต์www.thaiphc.net 
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เกณฑ์การให้คะแนน 
Ranking ปี 2561 

ค่าคะแนน ความหมาย /เกณฑ์การวัด 
1 1.1 ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจผู้เกี่ยวข้องทราบถึงการด าเนินงาน  

อสม. 4.0 ปี 2561 ระดับพ้ืนที ่
1.2 จัดท าเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพ อสม.ฯ  
1.3 ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
1.4 ถ่ายทอดแนวทางสู่การปฏิบัติให้แกผู้ที่เก่ียวข้องพ้ืนที่ 
1.5 จัดเตรียมข้อมูล อสม.กลุ่มเปูาหมาย ในการด าเนินการพัฒนา
ศักยภาพ อสม. 4.0 ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด (อสม.นักจัดการสุขภาพ
ต าบลละ 30 คน) 

2 2.1 จัดท าแผนการพัฒนาศักยภาพ อสม. 4.0 ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
2.2 สนับสนุนแนวทางฯ/ คู่มือ สื่อความรู้ งบประมาณให้แก่ผู้ที่
เกี่ยวข้องระดับพ้ืนที่ 
2.3 ด าเนินการพัฒนาศักยภาพ อสม.ตามรูปแบบที่ก าหนด 
(เปูาหมายประเทศ 300,000 คน และจังหวัดอุบลราชธานี  
6,570 คน) 

3 3.1 มีการพัฒนาศักยภาพ อสค. 4.0 ปี 2561 ตามแผนงาน
โครงการฯ ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
3.2 มีการสรุปผลการพัฒนาศักยภาพ อสม. 4.0 ปี 2561 ตามเกณฑ์
ที่ก าหนด 

4 4.1 มีการประเมินตนเองการพัฒนาศักยภาพ อสม. 4.0 ระดับต าบล 
อ าเภอ ร้อยละ 100 ของกลุ่มเปูาหมายที่ก าหนด 
4.2 มีการบันทึกข้อมูล อสม.4.0  ปี 2561 ที่ผ่านการพัฒนาศักยภาพ
ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดแล้ว ที่  www.thaiphc.net  
4.3 ร้อยละ 75 ของ อสม. กลุ่มเปูาหมายมีความรู้เรื่องการปฐม
พยาบาลเบื้องต้น 
4.4 ร้อยละ 35 ของ อสม.ที่มีความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น  
มีทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพ้ืนฐาน 

5 5.1 มีการสุ่มประเมินการพัฒนาศักยภาพ อสม. 4.0 ระดับจังหวัด 
ร้อยละ 75 ของกลุ่มเปูาหมายที่ก าหนด 
5.2 ร้อยละ 75 ของ อสม. กลุ่มเปูาหมายมีความรู้เรื่องการปฐม
พยาบาลเบื้องต้น 
5.3 ร้อยละ 35 ของ อสม. ที่มีความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น  
มีทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพ้ืนฐาน  
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เอกสารสนับสนุน :  1. แนวทางการด าเนินงานสุขภาพภาคประชาชน  
2. แนวทางการพัฒนาศักยภาพ อสม. 4.0 ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
3. คู่มือการใช้งาน application สมาร์ท อสม.  
4. แบบประเมิน อสม.  

รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน 
 

Baseline data 
 

หน่วยวัด 
ผลการด้าเนินงานในรอบปงีบประมาณ พ.ศ. 

2559 2559 
1. จ านวน อสม.สมคัร
เป็นสมาชิก อสม. 
จิตอาสา ทุกคน  
(อสม. 34,861 คน) 

คน ตัวช้ีวัดใหม่ ปี 2561 ตัวช้ีวัดใหม่ ปี 2561 

2. ร้อยละของ อสม.
กลุ่มเปูาหมาย ท่ีได้รับ
การพัฒนาศักยภาพ
เป็น อสม. 4.0 
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
(อสม. 6,570 คน) 

ร้อยละ ตัวช้ีวัดใหม่ ปี 2561 ตัวช้ีวัดใหม่ ปี 2561 

 

ผู้ให้ข้อมูลทาง
วิชาการ/  
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ : 
1. กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

โทร 0 2193 7000 ต่อ 18715 อีเมล์. phc.division@gmail.com 
2. กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพภาคประชาชน 
3. นายวิชิต พุ่มจันทร์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพภาคประชาชน 
โทร 045-262-692 อีเมล์. phcubon@gmail.com 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด : 
1. กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพภาคประชาชน 
2. นายวิชิต พุ่มจันทร์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
หัวหน้ากลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพภาคประชาชน 
โทร 045-262-692 ต่อ 1130,1131  อีเมล์. phcubon@gmail.com 

หน่วยงานประมวลผล
และจัดท้าข้อมูล 

1.กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

โทร 0 2193 7000 ต่อ 18715 อีเมล์. phc.division@gmail.com 
2. กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพภาคประชาชน 
3. นายวิชิต พุ่มจันทร์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพภาคประชาชน 
โทร 045-262-692 ต่อ 1130,1131  อีเมล์. phcubon@gmail.com 
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ตัวช้ีวัด R 64 ร้อยละความส้าเร็จการด้าเนินงาน NCD Clinic Plus 
ค้านิยาม         ความส้าเร็จในการด้าเนินงาน NCD Clinic Plus หมายถึง คลินิกNCD  

ของเครือข่ายบริการ ที่มีการเชื่อมโยงการบริหารจัดการ และการด าเนินการทางคลินิก 
เพ่ือให้เกิดกระบวนการปูองกัน ควบคุม และดูแลจัดการโรคไม่ติดต่อแก่กลุ่มประชากร 
กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มปุวยเพ่ือการลดปัจจัยเสี่ยง โอกาสเสี่ยง การดูแลรักษาควบคุม 
ความรุนแรงของโรค การเพ่ิมความสามารถการจัดการตนเอง และส่งต่อการดูแลรักษา
ที่จ าเป็นในระหว่างทีม และเครือข่ายการบริการ โดยมีคะแนนการประเมินคุณภาพ 
ถ่วงน้ าหนักตั้งแต่ 70 คะแนนขึ้นไป (เต็ม 100 คะแนน)ครอบคลุม 3 ส่วน ได้แก่  
1) การประเมินกระบวนการตาม 6 องค์ประกอบ 2) การประเมินผลลัพธ์ตัวชี้วัดบริการ 
15 ตัวชี้วัด และ 3) มีนวัตกรรมการดูแลผู้ปุวยโรคเรื้อรัง อย่างน้อยอ าเภอละ 1 เรื่อง 

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 60 ของเครือข่ายบริการที่มีความส าเร็จในการด าเนินงาน 
วัตถุประสงค์ ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพดี อัตราปุวย อัตราการตาย จากโรคที่ส าคัญที่เป็นปัญหา

และปูองกันได้ ในทุกกลุ่มวัยลดลงอย่างต่อเนื่อง 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย สถานบริการสุขภาพ โรงพยาบาล 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล รายงานตามแบบฟอร์มการประเมิน 
แหล่งข้อมูล ผลการประเมิน NCD Clinic Plus รายเครือข่ายอ าเภอ 
รายการข้อมูล 1 A: เครือข่ายบริการที่มีผลการด าเนินงาน NCD Clinic Plus ได้คะแนน 70 คะแนน 

ขึ้นไป 
รายการข้อมูล 2 B: เครือข่ายบริการที่ได้รับการประเมินผลการด าเนินงาน NCD Clinic Plus ทั้งหมด 
สูตรค้านวณตัวชี้วัด  (AxB) / 100 
ระยะเวลาประเมินผล รายงานผลการด าเนินงาน ทุก 4  เดือน 
เกณฑ์การให้คะแนน  Ranking ปี 2561 

กิจกรรมด้าเนินงาน 
น้้าหนัก 

(C) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
คะแนนที่
ได้ (D) 

คะแนน
ถ่วง

น้้าหนัก 
(CxD) 

1 2 3 4 5 

1. กระบวนการ NCD Clinic  Plus  
6 องค์ประกอบ (50 คะแนน) 
ระดับดีเด่น   = 45-50     คะแนน 
ระดับดีมาก   = 40-44.9  คะแนน 
ระดับดี       = 35-39.9  คะแนน  
ระดับพื้นฐาน = 30-34.9  คะแนน 
ไม่ผา่นเกณฑ์  = น้อยกว่า 30 คะแนน 

5 ไม่
ผ่าน 

พื้น 
ฐาน 

ด ี ดีมาก ดีเด่น D2 2.5xD2 
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กิจกรรมด้าเนินงาน 
น้้าหนัก 

(C) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
คะแนนที่
ได้ (D) 

คะแนน
ถ่วง

น้้าหนัก 
(CxD) 

1 2 3 4 5 

2.ผลลัพธ์ตัวช้ีวัดบริการ 15 ตัวช้ีวัด  
(50 คะแนน) 
ระดับดีเด่น  = 45-50 คะแนน 
ระดับดีมาก  = 40-44.9 คะแนน 
ระดับดี      = 35-39.9 คะแนน  
ระดับพื้นฐาน = 30-34.9คะแนน 
ไม่ผา่นเกณฑ์ = น้อยกว่า 30 

10 ไม่
ผ่าน 

พื้น 
ฐาน 

ด ี ดีมาก ดีเด่น D3 5xD3 

3.นวัตกรรมการดูแลกลุม่เสีย่ง กลุม่ปุวย 
โรคเรื้อรังเช่น ผู้ปุวยควบคมุน้ าหนกัลงได้
ด้วยตนเองอย่างน้อย 6 เดือน / 
บุคคลต้นแบบ ฯลฯ 

5 ไม่ม ี    ม ี D1 2.5xD1 

รวมทั้งหมด 
(คะแนนถ่วงน้ าหนักเต็ม 100) 

20      D4 20xD4 

หมายเหตุ – จากคะแนนถ่วงน้ าหนักที่ได้ 
น ามาจัด Rankingได้ดังนี ้
90 – 100 คะแนน   = 5  
80 – 89.99 คะแนน = 4 
70 – 79.99 คะแนน = 3 
60 – 69.99 คะแนน = 2 
น้อยกว่า 60 คะแนน = 1 

        

ค้าอธิบาย  
องค์ประกอบในการประเมินคุณภาพ NCD Clinic Plus มี 3 ส่วนได้แก่ 
ส่วนที่ 1 การประเมินกระบวนการ 6 องค์ประกอบได้แก่ 

1. ทิศทางและนโยบาย 
2. ระบบสารสนเทศ 
3. การปรับระบบและกระบวนการบริการ 
4. ระบบสนบัสนุนการจัดการตนเอง 
5. ระบบสนบัสนุนการตัดสินใจ(ในการดูแลปูองกันและจัดการโรค) 
6. การจัดบริการเชื่อมโยงชุมชน 

ส่วนที่ 2 การประเมินผลลัพธ์ตัวชี้วัดบริการ 15 ตัวชี้วัดได้แก่ 
1. อัตราผู้ปุวยเบาหวานท่ีขึ้นทะเบยีนและมารับการรักษาในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
2. ร้อยละของผู้ปุวยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ าตาลได้ดี (HbA1C น้อยกว่า7 %) 
3. อัตราผู้ปุวยเบาหวานท่ีได้รับการตรวจไขมัน LDL และมีคา่LDL < 100 mg/dl 
4. อัตราผู้ปุวยเบาหวานท่ีได้รับการตรวจ Retinal exam  
5. อัตราผู้ปุวยเบาหวานท่ีได้รับการตรวจ Complete foot exam  
6. อัตราผู้ปุวยเบาหวานท่ีมีความดันโลหติน้อยกว่า 140/90 mmHg  
7. อัตราผู้ปุวยเบาหวานท่ีมภีาวะอว้นลงพุง(รอบเอวมากกว่า (ส่วนสงู (ซม.)/2) ) 
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8. อัตราการเกดิภาวะ Hypoglycemia ในผู้ปุวยเบาหวาน 
9. อัตราประชากรในความดูแลที่เป็นกลุม่เสีย่งต่อการเกิดโรคเบาหวานไดร้ับการคัดกรองด้วยวิธี Impaired Fasting Glucose (IFG) 
10. อัตราผู้ปุวยเบาหวานรายใหมล่ดลง 
11. อัตราผู้ปุวยความดันโลหิตสูงที่ข้ึนทะเบียนและมารับการรักษาในเขตพื้นท่ีรับผดิชอบ 
12. อัตราผู้ปุวยความดันโลหิตสูงรายใหม่ลดลง 
13. ร้อยละผู้ปุวยความดันโลหิตสงูที่ควบคุมระดับความดันโลหติไดด้ี (น้อยกว่า140/90 มม.ปรอท) 
14. อัตราผู้ปุวยเบาหวานและความดันโลหิตสูงที่ได้รับการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางไตและมีCKD Stage 3 ขึ้นไป 
15. อัตราผู้ปุวยเบาหวานและความดันโลหิตสูงไดร้ับการประเมินความเสีย่งต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD) 

ตัวชี้วัดที่ก้าหนดให้มีไว้แต่ไม่น้ามาคิดคะแนน (4 ตัวชี้วัด)  
      1.อัตราการสูบบุหรี่ในผู้ปุวยเบาหวานและความดันโลหติสูง 
      2.อัตราผู้ปุวยเบาหวานท่ีได้รบัการประเมิน CVD Risk และมีปจัจัยเสีย่งมากกว่าหรือเท่ากับ 30 % ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
      3.อัตราผู้ปุวยความดันโลหติสูงที่ได้รับการประเมิน CVD Risk และมีปัจจัยเสี่ยงมากกว่าหรือเท่ากับ 30 % ได้รับการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 
      4.ร้อยละของผู้ปุวยโรคเบาหวานท่ีควบคุมระดับน้ าตาลได้ด ี(Fasting Plasma Glucose น้อยกว่า130 mg/dl) 
ส่วนที่ 3 นวัตกรรม การดูแลกลุ่มเสี่ยง กลุ่มปุวยโรคเรื้อรัง เช่น ผู้ปวุยควบคุมน้ าหนักลงไดด้้วยตนเองอย่างน้อย 6 เดือน /บุคคลต้นแบบ 
ฯลฯ 
ผู้ให้ข้อมูลทาง
วิชาการ/  
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

1. นางจันทร์เพ็ญ  หวานค า, โทร 080-415-9495   อีเมลล์  pomwank@gmail.com 
2. นางสาวอลิษา  สุพรรณ, โทร 081-790-4981   อีเมลล์  alisuphan@hotmail.com 
   กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

หน่วยงานประมวลผล
และจัดท้าข้อมูล 

1. นางจันทร์เพ็ญ  หวานค า, โทร 080-415-9495   อีเมลล์  pomwank@gmail.com 
2. นางสาวอลิษา  สุพรรณ, โทร 081-790-4981   อีเมลล์  alisuphan@hotmail.com 
   กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
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ตัวชี้วัด R 65 ระดับความส้าเร็จการด้าเนินงานทันตสาธารณสุข 
ค้านิยาม          ความส้าเร็จการด้าเนนิงานทันตสาธารณสุข  หมายถึง  ผลการด าเนินงาน 

ตามนโยบายส าคัญของกลุ่มงานทันตสาธารณสุขที่ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
อุบลราชธานี ประเมินผู้ปฎิบัติงานระดับพ้ืนที่อ าเภอ (ภาพรวมอ าเภอ) ตัวชี้วัดที่ส าคัญ
ประกอบด้วย 
   1.ร้อยละเด็กกลุ่ม 6 – 12 ปี ได้รับบริการทันตกรรม   
   2.ร้อยละการจัดซื้อร่วมวัสดุทันตกรรม 
   3.ร้อยละความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาของรายงานตัวชี้วัด (KPI)  
     งานทันตสาธารณสุข  
   4.ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ  12 ปี ฟันดีไม่มีผุ (cavity free) 
   5.ผลงาน Out standing วิชาการและนวัตกรรมด้านทันตสุขภาพ 
   6.ผลงานร้อยละ รพ., รพ.สต. และ ศสม. ผ่านเกณฑ์ตามตัวชี้วัด (KPI)  
     งานทันตสาธารณสุข  
    โดยให้เป็นไปตามเงื่อนไขการประเมินของกลุ่มงานทันตสาธารณสุข โดยแบ่งการ
ประเมินออกเป็น 2 รอบและก าหนดเกณฑ์คะแนน Ranking ในแต่ละรอบตามแนวทาง
ที่ได้ก าหนดให้นี้ 

เกณฑ์เป้าหมาย ปี 2561:  
   1.ร้อยละเด็กกลุ่ม 6 – 12 ปี ได้รับบริการทันตกรรม  (ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 30) 
   2.ร้อยละการจัดซื้อร่วมวัสดุทันตกรรม  (ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 30) 
   3.ร้อยละความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาของรายงานตัวชี้วัด (KPI) งานทันตสาธารณสุข (ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 100) 
   4.ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ  12 ปี ฟันดีไม่มีผุ (cavity free)  (ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80) 
   5.ผลงาน Out standing วิชาการและนวัตกรรมด้านทันตสุขภาพ  (ผลงานผ่านระดับจังหวัดขึ้นไป) 
   6.ผลงานร้อยละ รพ., รพ.สต. และ ศสม. ผ่านเกณฑ์ตามตัวชี้วัด (KPI) งานทันตสาธารณสุข  (ผ่านร้อยละ80) 
 
วัตถุประสงค์  เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานด้านทันตสาธารณสุข  

เพ่ือให้เกิดความครอบคลุมการให้บริการทันตกรรมในกลุ่มเปูาหมายส าคัญ  
เพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรด้านทันตสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย หน่วยบริการทุกระดับ  รพศ./รพท./รพช./ รพ.สต. ที่มีบุคลากรทันตสาธารณสุข
ปฏิบัติงาน 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล จากโปรแกรม HDC    
รายงานการส ารวจสภาวะทันตสุขภาพและปัจจัยเสี่ยง (ท02) 
จากผลการนิเทศงาน 

แหล่งข้อมูล รายงานการส ารวจสภาวะทันตสุขภาพและปัจจัยเสี่ยง (ท02) 
HDC 
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รายการข้อมูล  
สูตรค้านวณ 
 

1) ร้อยละเด็กกลุ่ม 6 – 12 ปี ได้รับบริการทันตกรรม   
     A=จ านวนเด็ก 6-12 ปีได้รับบริการทันตกรรม 
     B=จ านวนเด็ก 6-12 ปี เปูาหมายของแต่ละอ าเภอ 
                           สูตร = A/B*100 
2) ร้อยละการจัดซื้อร่วมวัสดุทันตกรรม 
    A=จ านวนเงินในการจัดซื้อวัสดุทันตกรรม 
    B=จ านวนมูลค่าวัสดุทันตกรรมตามแผน 
                           สูตร = A/B*100 
3) ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ  12 ปี ฟันดีไม่มีผุ (cavity free)   
    A= จ านวนเด็กอายุ 12 ปีฟันดีไม่มีผุ 
    B= จ านวนเด็กอายุ 12 ปีที่เป็นเปูาหมายการให้บริการ 
                           สูตร = A/B*100 

ระยะเวลาประเมินผล ประเมิน 2 รอบ  (รอบที่ 1  ตค.60- มีค.61)    (รอบที่ 2 เมย.61- กย.61) 
รอบท่ี 1  

1) ร้อยละเด็กกลุ่ม 6-12 ปี ได้รับบริการทันตกรรม   
 1 คะแนน 2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 คะแนน 
ต่ ากว่า 10 10-15 16-20 21-25 26ข้ึนไป 

ที่มา โปรแกรม HDC กระทรวงสาธารณสุข 
2) ร้อยละการจัดซื้อร่วมวัสดุทันตกรรม  

 1 คะแนน 2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 คะแนน 
ต่ ากว่า 5 5-10 11-15 16-20 21 ขึ้นไป 

ที่มา รายงานข้อมูลด้านบริหารเวชภัณฑ์ ส านักบริหารสาธารณสุข 
3) ร้อยละความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาของรายงานตัวชี้วัด (KPI) งานทันตสาธารณสุข  

 1 คะแนน 2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 คะแนน 
ต่ ากว่า 60 60-70 71-80 81-90 91-100 

ที่มา รายงานตัวชี้วัด (KPI) งานทันตสาธารณสุข 
รอบท่ี 2  

1) ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ  12 ปี ฟันดีไม่มีผุ (cavity free)  
 1 คะแนน 2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 คะแนน 
ต่ ากว่า 60 61-64 65-69 70-74 75 ขึ้นไป 

ที่มา โปรแกรม HDC กระทรวงสาธารณสุข 
2) ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 12 ปี ฟันดีไม่มีผุ (cavity free)  

 1 คะแนน 2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 คะแนน 
52 53 54 55 56 

ที่มา รายงานการส ารวจสภาวะทันตสุขภาพและปัจจัยเสี่ยง (ท02) 
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3) ร้อยละการจัดซื้อร่วมวัสดุทันตกรรม  
 1 คะแนน 2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน 5 คะแนน 
ต่ ากว่า 15 15-20 21-25 26-30 มากกว่า30 

ที่มา รายงานข้อมูลด้านบริหารเวชภัณฑ์ ส านักบริหารสาธารณสุข 
4) ผลงาน Out standing วิชาการและนวัตกรรมด้านทันตสุขภาพ 

 1 คะแนน 2 คะแนน  3 คะแนน 4 คะแนน  5 คะแนน 
ระดับอ าเภอ ระดับโซน/จังหวัด ระดับเขต/ส านัก/

กรม 
ระดับกระทรวง ได้รับรางวัลระดับ

จังหวัดขึ้นไป 
ที่มา หนังสือราชการแจ้งหรือรายงานผลงานที่ผ่านการคัดเลือกหรือได้รับรางวัลระดับต่างๆ 

5) ร้อยละความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาของรายงานตัวชี้วัดงานทันตสาธารณสุข (KPI)   
 1 คะแนน 2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 คะแนน 
ต่ ากว่า 60 61-70 71-80 81-90 91-100 

ที่มา รายงานตัวชี้วัด (KPI) งานทันตสาธารณสุข 
6) ผลงานร้อยละ รพ., รพ.สต. และ ศสม. ผ่านเกณฑ์ตามตัวชี้วัด (KPI) งานทันตสาธารณสุข  

 1 คะแนน 2 คะแนน  3 คะแนน 4 คะแนน  5 คะแนน 
ต่ ากว่า 40 41-50 51-60 61-70 71ข้ึนไป 

ที่มา รายงานตัวชี้วัด (KPI) งานทันตสาธารณสุข 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/  
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

ทพญ.น้ าเพชร    ตั้งยิ่งยง   รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
โทร.ส านักงาน 045-262-692   อีเมลล ์   namphet09@hotmail.com 
โทรมือถือ  081-877-3764 

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท้าข้อมูล 

นางเพ็ญศรี  สมชัย  โทร.081-390-3074  อีเมลล์ pensri_som@hotmail.com 
นายจักรพันธ์  บุญส่ง โทร.081-879-3750 อีเมลล์  jboonsong@windowslive.com 
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ตัวช้ีวัด R 66 ร้อยละสถานที่ราชการและสถานที่สาธารณะปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
ตามกฏหมาย 

ค้านิยาม            ผลิตภัณฑ์ยาสูบ หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของใบยาสูบหรือพืช
นิโคนาทาแบกกุ้ม (Nicotianatabacum) และให้ความรวมถึงผลิตภัณฑ์อ่ืนที่มีสารนิโคติน
เป็นส่วนประกอบ ซึ่งบริโภคโดยวิธีสูบ ดูด ดม อม เคี้ยว กิน เปุาหรือพ่นเข้าไปในปากหรือ
จมูก ทา หรือโดยวิธีอ่ืนใด เพ่ือให้ผลเป็นเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ ไม่รวมถึงยา 
ตามกฎหมายว่าด้วยยา 
          เครื่องดื่มแอลกอฮอล์  หมายความว่า สุราตามกฎหมายว่าด้วยสุรา ทั้งนี้ 
 ไม่รวมถึงยา วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ยาเสพติดให้โทษตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการนั้น 
          สถานที่สาธารณะ หมายความว่า สถานที่ซึ่งประชาชนมีความชอบธรรมที่จะเข้า
ไปได้ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการเชื้อเชิญหรือต้องจ่ายค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตามประกอบด้วย  
ศาสนสถาน สถานีขนส่ง ตลาด และร้านอาหาร 
          สถานที่ราชการ หมายถึง สถานที่แห่งการงานของรัฐบาล หรือของพระเจ้า
แผ่นดิน หรือท่ีซึ่งใช้ปฏิบัติราชการ ค าว่า สถานที่ก็เช่นเดียวกับเคหสถาน รวมทั้งสิ่งที่
เคลื่อนที่ได้ จะเป็นอาคาร รถ เรือ หรือเต้นท์ ซึ่งใช้เป็นที่ปฏิบัติราชการ ศาลาวัด หรือ
อาคารของเอกชนคนใดที่ทางราชการใช้เป็นที่ปฏิบัติราชการ ก็นับเป็นสถานที่ราชการ  
ถ้าใช้ที่ดินกลางแปลงสนามปฏิบัติราชการ เช่น ทางราชการตั้งโต๊ะแจกสิ่งของแก่
ผู้ประสบภัยที่ที่ใช้ปฏิบัติราชการนั้นก็เป็นสถานที่ราชการ การปฏิบัติราชการไม่จ าต้องเป็น
ประจ าเหมือนอย่างการอยู่อาศัย ซึ่งหมายความไปในทางประจ า แต่การปฏิบัติราชการ 
แม้จะชั่วคราวก็เป็นราชการ 

ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การประเมิน ไตรมาส 

2 4 

1. สถานท่ีราชการปลอดบุหรี่และเครือ่งดื่มแอลกอฮอล์ 
2. สถานท่ีสาธารณะ 

2.1  ศาสนสถานปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์
2.2  สถานีขนส่งปลอดบหุรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์
2.3  ร้านอาหารปลอดบุหรี ่
2.4  ตลาดปลอดบุหรี ่

ร้อยละ 50 
 

ร้อยละ 30 
ร้อยละ 30 
ร้อยละ 15 
ร้อยละ 30 

 

ร้อยละ 100 
 

ร้อยละ 60 
ร้อยละ 60 
ร้อยละ 30 
ร้อยละ 60 

 
วัตถุประสงค์ เพ่ือสร้างสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่ / ลดแรงสนับสนุนการดื่ม /การด าเนินงานมาตรการชุมชน 

เพ่ือควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยการเฝูาระวังและบังคับใช้
กฎหมาย 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย สถานที่ราชการและสถานที่สาธารณะในทุกอ าเภอ  
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วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1.รายงานสรุปผลบังคับใช้กฎหมาย พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551   
และ พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560  
2.การสุ่มออกตรวจเฝูาระวังบังคับใช้กฎหมาย และข้อร้องเรียนที่ได้รับการร้องเรียน 

รายการข้อมูล 1  A = สถานที่สาธารณะและสถานที่ราชการในอ าเภอที่ปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

รายการข้อมูล 2  B = จ านวนสถานที่สาธารณะและสถานที่ราชการในอ าเภอ 
สูตรค้านวณตัวชี้วัด (A/B) x 100 
ระยะเวลา
ประเมินผล 

ปีละ 2 ครั้ง ไตรมาสที่ 2,4  

เกณฑ์การให้คะแนน 
Ranking ปี 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ค่าเปูาหมาย 5 คะแนน 
เกณฑ ์ คะแนน 

1. มีข้อมูลพื้นฐานของสถานท่ีสาธารณะและสถานท่ีราชการ
ตามที่ก าหนด   

มี    = 1 คะแนน 
ไม่มี = 0 คะแนน 

2. มีกิจกรรม/แผนปฏิบตัิการในการสนับสนุนให้เกดิสถานท่ี
สาธารณะและสถานท่ีราชการที่ก าหนดปลอดผลิตภณัฑ์
ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์

มี    = 1 คะแนน 
ไม่มี = 0 คะแนน 

3. มีการประเมินและสรุปผลการตรวจเตือน เฝาูระวัง สถานท่ี
สาธารณะและสถานท่ีราชการ ตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
ไตรมาสละ 1 ครั้ง 

มี    = 1 คะแนน 
ไม่มี = 0 คะแนน 

4. ผลการประเมินร้อยละของสถานท่ีสาธารณะในอ าเภอ
ด าเนินการตามกฎหมายผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 

ผ่านทุกตัวช้ีวัด = 1คะแนน 
ไม่ผา่นเกณฑ์   = 0 คะแนน  

เอกสารสนับสนุน :  1. พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551  
2. พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 
3. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 22/2558 เรื่องมาตรการในการปูองกันและ
แก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทางและการควบคุมสถานบริการหรือ 
สถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการสั่ง ณ  
วันที่ 22 กรกฎาคม 2558  
4. คู่มือปฏิบัติงานการด าเนินคดีตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551  

ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด นายสุทธิพงษ์ บุญบรรจง    นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
โทรศัพท์ 0 4526 2692 ถึง 700 ต่อ 2200      โทรศัพท์มือถือ 088-340-4896 
E-mail : boonbunjong@hotmail.com 

หน่วยงานประมวลผล 
จัดท้าข้อมูล 

นายสุทธิพงษ์ บุญบรรจง     นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
โทรศัพท์ 0 4526 2692 ถึง 700 ต่อ 2200      โทรศัพท์มือถือ 088-340-4896 
E-mail : boonbunjong@hotmail.com 

ผู้รายงานผลการ
ด้าเนินงาน 

นายสุทธิพงษ์ บุญบรรจง     นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
โทรศัพท์ 0 4526 2692 ถึง 700 ต่อ 2200       โทรศัพท์มือถือ 088-340-4896 
E-mail : boonbunjong@hotmail.com 
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ตัวช้ีวัด R 67 โรงพยาบาลด้าเนินการกิจกรรมตามนโยบายโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย 
ค้านิยาม             โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย   หมายถึง   โรงพยาบาลที่ด าเนินงานอาหาร

ปลอดภัยครบทั้ง 10 มาตรการ ตามแนวทางที่นโยบายโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยที่
กระทรวงสาธารณสุขก าหนด ได้แก่ 
    1) ก าหนดนโยบายด าเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล 
    2) แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือก าหนดกรอบแนวทางและมาตรการ และจัดท าแผนงาน/
โครงการซึ่งอาจเป็นแผนงานประจ าปี หรือแผนระยะยาว 3-5 ปี ในการขับเคลื่อนโดย
เชื่อมโยง/หรือบูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เช่น ส านักงานพัฒนา
ชุมชนอ าเภอ ส านักงานเกษตรอ าเภอ ส านักปศุสัตว์อ าเภอ ส านักงานประมงจังหวัด 
ส านักงานพาณิชย์จังหวัด มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี อุบลราชธานี (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จ ากัด เป็นต้น 
    3) ประกาศ สื่อสารนโยบาย ให้ประชาชน เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทราบ 
    4) ด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
พ้ืนที่ 
    5) ก าหนดเมนูอาหารล่วงหน้าอย่างน้อย  2  เดือน และจัดท ารายการอาหาร
หมุนเวียนล่วงหน้า 1 เดือน  ให้สอดคล้องกับวัตถุดิบและตามฤดูกาลที่มีในพ้ืนที่  
รวมทั้งจัดให้มีเมนูชูสุขภาพ  โดยรวบรวมชนิดและปริมาณของวัตถุดิบ  ที่ต้องการ
ล่วงหน้าอย่างน้อย   2 เดือน และประสานแหล่งผู้ผลิตฯ หรือกลุ่มเครือข่ายผู้ผลิต เพ่ือ
วางแผนการผลิตและสั่งซื้อวัตถุดิบล่วงหน้า รวมทั้งก าหนดวิธีการขนส่ง การจัดเก็บ 
    6) จัดระบบการจัดซื้อจัดจ้างที่เอ้ือต่อการด าเนินการที่โปร่งใส  ตรวจสอบได้  และ
สอดคล้องกับระเบียบและวิธีปฏิบัติ 
    7) การตรวจสอบคุณภาพ   ตรวจรับวัตถุดิบตามเกณฑ์   หากพบว่ามีสารปนเปื้อน
ให้ด าเนินการปรับตามมาตรการที่ก าหนดในสัญญาข้อตกลง     ตรวจวิเคราะห์สารเคมี
ปูองกันก าจัดศัตรูพืช ผัก และผลไม้สด ด้วยวิธีห้องปฏิบัติการ โดยการสุ่มตัวอย่างผัก
และผลไม้สดส่งตรวจศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี  หากพบว่ามีการ
ปนเปื้อน  ให้ด าเนินการปรับตามมาตรการที่ก าหนดในสัญญาข้อตกลง 
    8) มีการตรวจสอบคุณภาพประจ าปี โดยจัดท าแผนการตรวจเฝูาระวังร่วมกับ
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 
อุบลราชธานี และหน่วยเคลื่อนที่เพ่ือความปลอดภัยด้านอาหาร เขต 10 
    9) มีการตรวจสถานที่ประกอบอาหารผู้ปุวยในโรงพยาบาลตามแบบประเมิน
มาตรฐานอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล โดยโรงพยาบาลชุมชน ผ่านมาตรฐาน
สุขาภิบาลอาหารโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ผ่านมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร 
ร้านอาหารใน  โรงพยาบาล ต้องผ่านเกณฑ์ข้อก าหนดด้านสุขาภิบาลอาหาร และผ่าน
เกณฑ์ทางแบคทีเรียโดยการใช้ชุดทดสอบตรวจหาโคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหาร 
ภาชนะ และมือผู้สัมผัสอาหาร 
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     10) พิจารณาจัดให้มีพ้ืนที่ในการจ าหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ /สินค้าเกษตร
อินทรีย์ช่วงปรับเปลี่ยน  หรือที่ได้รับรองตามมาตรฐานอ่ืนๆที่เชื่อถือได้  และสินค้า
เกษตรแปรรูปที่ปลอดภัยตามความเหมาะสม โดยบูรณาการร่วมกับเกณฑ์ Green & 
Clean Hospitalและโครงการตลาดประชารัฐ ภายใต้เกณฑ์ประเมินและพัฒนาตลาดสี
เขียวในโรงพยาบาลที่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าหนดให้ 

เกณฑ์เป้าหมาย :  
ปี พ.ศ 2561 ปี พ.ศ 2562 ปี พ.ศ 2563 ปี พ.ศ 2564 
ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

หมายเหตุ : เกณฑเ์ปูาหมาย ก าหนดให้โรงพยาบาลด าเนินการครบถ้วนทุกแห่งภายในปีงบประมาณ 2561 
วัตถุประสงค์  1.เพ่ือลดการปุวยจากโรคท่ีมีผลจากสารปนเปื้อนในอาหาร 

2.เพ่ือให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองด้านสุขภาพ 
3.เพ่ือลดรายจ่ายด้านสุขภาพที่เกิดจากโรคที่มีผลจากสารปนเปื้อนในอาหาร 
4.เพ่ือสนับสนุนเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์/วัตถุดิบอาหารปลอดภัยในพ้ืนที่ 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1.รายงานผลการด าเนินการ 10 มาตรการ  

2.รายงานผลการสุ่มตรวจวิเคราะห์คุณภาพและความปลอดภัยของวัตถุดิบอาหาร 
3.รายงานผลการตรวจประเมินสถานที่ประกอบอาหารผู้ปุวย/ ร้านอาหาร/ ร้านค้า
สหกรณ์ในโรงพยาบาล ตามแบบประเมินมาตรฐานอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล 
4.รายงานผลการตรวจประเมินมาตรฐานด้านอาหารผู้ปุวย 
5.รายงานผลการตรวจประเมินพื้นที่จ าหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ (ตลาดสีเขียว)         
ในโรงพยาบาลตามเกณฑป์ระเมินและพัฒนาตลาดสีเขียวในโรงพยาบาล  

แหล่งข้อมูล ส่วนกลาง – ส านักบริหารการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 
ส่วนภูมิภาค – ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และ
โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง 

รายการข้อมูล 1 A = จ านวนโรงพยาบาลที่มีการด าเนินงานอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาลครบ        
10 มาตรการ 

รายการข้อมูล 2 B = จ านวนโรงพยาบาลทุกแห่งในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
สูตรค้านวณตัวชี้วัด  A/B x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ทุกเดือน  
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เกณฑ์การให้คะแนน  Ranking ปี 2561 
ค่าคะแนน ความหมาย /เกณฑ์การวัด 
1  คะแนน ด าเนินการได้ 2 ใน 10 มาตรการ และมีการรายงานผลการด าเนินงานทุกไตรมาส  

(กรณีด าเนินการได้ 3 ข้อเพิ่มอีก 0.5 คะแนน) 
2  คะแนน ด าเนินการได้ 4 ใน 10 มาตรการ และมีการรายงานผลการด าเนินงานทุกไตรมาส  

(กรณีด าเนินการได้ 5 ข้อเพิ่มอีก 0.5 คะแนน) 
3  คะแนน ด าเนินการได้ 6 ใน 10 มาตรการ และมีการรายงานผลการด าเนินงานทุกไตรมาส  

(กรณีด าเนินการได้ 7 ข้อเพิ่มอีก 0.5 คะแนน) 
4  คะแนน ด าเนินการได้ 8 ใน 10 มาตรการ และมีการรายงานผลการด าเนินงานทุกไตรมาส  

(กรณีด าเนินการได้ 9 ข้อเพิ่มอีก 0.5 คะแนน) 
5  คะแนน ด าเนินการได้ครบถ้วนทั้ง 10 มาตรการ และมีการรายงานผลการด าเนินงานทุกไตรมาส 

 

วิธีการประเมินผล :  รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
ด าเนินการตาม
มาตรการ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 30 และ
รายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
แบบฟอร์มและ
ช่องทางที่ก าหนด  

ด าเนินการตามมาตรการ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 
และรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแบบฟอร์ม
และช่องทางที่ก าหนด  

ด าเนินการตาม
มาตรการ ครบถ้วน
ร้อยละ 100 และ
รายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
แบบฟอร์มและ
ช่องทางที่ก าหนด  

รายงานความก้าวหน้า 
การด าเนินการ/การ 
ขยายผลการด าเนินการ 
ตามแบบฟอร์มและช่อง 
ทางที่ก าหนด  

 
เอกสารสนับสนุน :  1.คู่มือมาตรฐานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย (Food Safety Hospital) 

2.คู่มือการปฏิบัติงานโภชนาการในโรงพยาบาล 
3.แบบประเมินและพัฒนาตลาดสีเขียวในโรงพยาบาล 
 

รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน 
 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
หน่วย
วัด 

ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ 

2557 2558 2559 2560 
โรงพยาบาลที่มีการ
ด าเนินงานโรงพยาบาล
อาหารปลอดภัย 

แห่ง - - - 4 
(รพศ. และ รพท.

ทุกแห่ง) 
 

ผู้ให้ข้อมูลทาง
วิชาการ/  
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

   1.นางพรรณธิดา หล้าวงษ์    เภสัชกรปฏิบัติการ 
   โทรศัพท์ 0 4526 2699   โทรศัพท์มือถือ 089-845-5997 
   E-mail : panthida_np@hotmail.com 
   2.นางดวงเดือน  จันทสุรียวิช  เภสัชกรช านาญการ 
   โทรศัพท์ 0 4526 2699   โทรศัพท์มือถือ 081-879-1257 
   E-mail : aor1257@gmail.com 
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หน่วยงานประมวลผล
และจัดท้าข้อมูล 

   1.นางพรรณธิดา หล้าวงษ์    เภสัชกรปฏิบัติการ 
   โทรศัพท์ 0 4526 2699   โทรศัพท์มือถือ 089-845-5997 
   E-mail : panthida_np@hotmail.com 
   2.นางดวงเดือน  จันทสุรียวิช  เภสัชกรช านาญการ 
   โทรศัพท์ 0 4526 2699   โทรศัพท์มือถือ 081-879-1257 
   E-mail : aor1257@gmail.com 

 

 

ตัวช้ีวัด R 68 อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาล
ระดับ F2 ขึ้นไป (ทั้งที่ ER และ Admit) 

ค้านิยาม          ECS : Emergency Care System  
(ระบบการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบส่งต่อ)  
หมายถึง ระบบการบริหารจัดการเพ่ือให้ผู้เจ็บปุวยฉุกเฉินได้รับการดูแลรักษาท่ีมี
คุณภาพและปูองกันภาวะทุพพลภาพ ที่อาจเกิดขึ้น ทั้งในภาวะปกติ และ ภาวะภัย
สุขภาพประกอบด้วย การดูแลผู้ปุวยก่อนถึงโรงพยาบาล (EMS) การดูแลในห้องฉุกเฉิน 
(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)” ของผู้เจ็บปุวยวิกฤต
ฉุกเฉิน โดยมีเปูาประสงค์ 1) เพ่ิมการเข้าถึงบริการของผู้เจ็บปุวยวิกฤตฉุกเฉิน  
2) ลดอัตราการเสียชีวิตและภาวะทุพพลภาพที่ปูองกันได้ (Preventable Death)  
จากการเจ็บปุวยฉุกเฉิน  3) ระบบ ECS ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
        การพัฒนา ECS ในปี 2561-2565 จะมุ่งเน้นการพัฒนา ER คุณภาพ 
“ผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน” หมายถึง ผู้มารับบริการ ณ ห้องฉุกเฉินและได้รับการคัด
แยกเป็น Triage Level 1 และ 2 
“การเสียชีวิตภายใน 24 ช่ัวโมง” หมายถึง นับจากเวลาที่ผู้ปุวยมาห้องฉุกเฉินถึงเวลา
ที่เสียชีวิต (Door to Death) ภายใน 24 ชั่วโมง ซึ่งรวมถึงการเสียชีวิตในห้องฉุกเฉิน 

เกณฑ์เป้าหมาย :  
อัตราการเสียชีวิตภายใน 24 ชั่วโมงของผู้เจ็บปุวยวิกฤตฉุกเฉินที่ Admit จากห้องฉุกเฉินในโรงพยาบาลระดับ F2  
น้อยกว่าร้อยละ 12  

ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 
ร้อยละ 12 ร้อยละ 10 ร้อยละ 8 ร้อยละ 6 
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วัตถุประสงค์            เพ่ือพัฒนาระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉิน อย่างครบวงจร  เพื่อให้ผู้เจ็บปุวย
ฉุกเฉินได้รับการดูแลรักษาที่มีคุณภาพและปูองกันภาวะทุพพลภาพ ที่อาจเกิดขึ้น ทั้งใน
ภาวะปกติ และ ภาวะภัยพิบัติ  
 ในปี 2561-2565 จะมุ่งเน้นการพัฒนา ER คุณภาพ คือ การจัดบริการและ
พัฒนาคุณภาพการรักษาเพ่ือให้ผู้เจ็บปุวยวิกฤตฉุกเฉินได้รับบริการที่เท่าเทียม ทั่วถึง 
ทันเวลา ปลอดภัยและประทับใจ 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับ F2 ขึ้นไป 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล HDC  

1. ผู้เจ็บปุวยเสียชีวิตจากแฟูม DEATH, SERVICE, ADMISSION เชื่อมโยงด้วยรหัสบัตร
ประชาชน 
2. ระยะเวลาจากแฟูม DEATH, SERVICE, ADMISSION 
3. ผู้เจ็บปุวยวิกฤตฉุกเฉินจากแฟูม ACCIDENT 

แหล่งข้อมูล มาตรฐาน 43 แฟูมกระทรวงสาธารณสุข 
รายการข้อมูล 1 A = จ านวนผู้เจ็บปุวยวิกฤตฉุกเฉินที่เสียชีวิตภายใน 24 ชั่วโมง 
รายการข้อมูล 2 B = จ านวนผู้เจ็บปุวยวิกฤตฉุกเฉินทั้งหมด 
สูตรค้านวณตัวชี้วัด  (A/B) X 100 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 4  
เกณฑ์การประเมิน : อัตราการเสียชีวิตภายใน 24 ชั่วโมงของผู้เจ็บปุวยวิกฤตฉุกเฉินที่ Admit จากห้องฉุกเฉิน 
                          ในโรงพยาบาลระดับ F2 น้อยกว่าร้อยละ 12     (ปี 2561) 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
1.ระบบข้อมูล 
- มี National Triage 
- จัดท าคู่มือ ER คุณภาพ 
และความปลอดภัย 
(ER Safety Goals) 
- ปรับปรุงเกณฑป์ระเมิน
คุณภาพระบบการ
รักษาพยาบาลฉุกเฉิน 
(ECS) 
- จัดท ามาตรฐานข้อมูล
ห้องฉุกเฉิน 
- สื่อสารนโยบายและการ
ด าเนินงานพัฒนาห้อง
ฉุกเฉิน 

1. ระบบข้อมูล 
  - จ านวน รพ. F2  ขึ้นไป 
ส่งข้อมูลแฟูม Accident 
ร้อยละ 40  
2. การจัดการสาธารณภยั
ในสถานพยาบาล 
   - จ านวนโรงพยาบาล
ตั้งแต่ F2 ข้ึนไปที่ประเมิน 
Hospital Safety Index       
ร้อยละ 40 
3. ER คุณภาพ  
  - จ านวนโรงพยาบาล
ระดับ M1, S, A         
มี TEA unit ที่ไดม้าตรฐาน 
ร้อยละ 40 

1. ระบบข้อมูล 
  - จ านวน รพ. F2 ขึ้นไป 
ส่งข้อมูลแฟูม Accident 
ร้อยละ 60 
2. การจัดการสาธารณภยั
ในสถานพยาบาล 
   - จ านวนโรงพยาบาล
ตั้งแต่ F2 ข้ึนไปที่ประเมิน 
Hospital Safety Index      
ร้อยละ 60 
- จ านวนของโรงพยาบาล
ตั้งแต่ F2 ขึ้นไปผ่านเกณฑ์ 
ECS คุณภาพ ร้อยละ 70 
3. ER คุณภาพ  
  - จ านวนโรงพยาบาล
ระดับ M1, S, A ม ีTEA 
unit ที่ได้มาตรฐาน  
ร้อยละ 60 

1. ระบบข้อมูล 
  - จ านวน รพ. F2 ขึ้นไป 
ส่งข้อมูลแฟูม Accident 
ร้อยละ 80  
2. การจดัการสาธารณภยัใน
สถานพยาบาล 
   - จ านวนโรงพยาบาล
ตั้งแต่ F2 ข้ึนไปที่ประเมิน 
Hospital Safety Index        
ร้อยละ 80 
3. ER คุณภาพ  
  - จ านวนโรงพยาบาล
ระดับ M1, S, A มี TEA 
unit ที่ได้มาตรฐาน  
ร้อยละ 80 
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ปี 2562 :  
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

   ร้อยละ 10 
ปี 2563 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
   ร้อยละ 8 

ปี 2564 : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

   ร้อยละ 6  
วิธีการประเมินผล :  ขั้นตอนที่ 1 โรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไปมีคณะกรรมการพัฒนาระบบรักษาพยาบาล

ฉุกเฉินของโรงพยาบาลและ TEA Unit ในโรงพยาบาลระดับ M1ขึ้นไปเพ่ือท าหน้าที่ 
1.1 จัดท าสถิติบริการห้องฉุกเฉินแยกตามระดับการคัดแยก 
1.2 รวบรวมข้อมูลการเสียชีวิตของผู้เจ็บปุวยวิกฤตฉุกเฉินที่ Admit จากห้อง

ฉุกเฉินภายใน 24 ชั่วโมง 
1.3 วิเคราะห์โรคและสาเหตุการเสียชีวิตของผู้เจ็บปุวยวิกฤตฉุกเฉิน 
1.4 Audit เพ่ือคน้หาโอกาสการพัฒนา และจัดท าข้อเสนอแนะ 
1.5 วางแผนการพัฒนาโดยจัดล าดับความส าคัญ 
1.6 น าแผนไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  
1.7 ติดตามและประเมินผลทุก 1-3 เดือน 

ขั้นตอนที่ 2 เขตสุขภาพ /ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัด   
2.1 จัดท าสถิติบริการห้องฉุกเฉินแยกตามระดับการคัดแยกตามระดับโรงพยาบาล 

     2.2 เปรียบเทียบเสียชีวิตของผู้เจ็บปุวยวิกฤตฉุกเฉินที่ Admit จากห้องฉุกเฉิน 
ภายใน 24 ชั่วโมง ตามระดับโรงพยาบาล/จังหวัด 
     2.3 สนับสนุนงบประมาณ ครุภัณฑ์ การฝึกอบรม 
ขั้นตอนที่ 3 ส่วนกลาง 
     3.1 จัดท าสถิติบริการห้องฉุกเฉินแยกตามระดับการคัดแยกตามระดับโรงพยาบาล/
เขต 
     3.2 เปรียบเทียบเสียชีวิตของผู้เจ็บปุวยวิกฤตฉุกเฉินที่ Admit จากห้องฉุกเฉิน 
ภายใน 24 ชั่วโมง ตามระดับโรงพยาบาล/เขต 
     3.3 วิเคราะห์ในระดับนโยบาย เช่น สนับสนุน คน การอบรม งบประมาณ เครื่องมือ 

เอกสารสนับสนุน :  http://www.who.int/bulletin/volumes/91/5/12-112664/en/ 
คู่มือความปลอดภัยผู้ปุวย (National Patient Safety Goal) SIMPLE 
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รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 
 ข้อมูลพ้ืนฐาน หน่วยวัด 

ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ 

2557 2558 2559 2560 
 ร้อยละ N/A N/A N/A N/A 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/  
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

1.นายบดินทร์   บุญขันธ์   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
              โทร.091 020-4657        สนง.สสจ.อุบลราชธานี 
2.ผู้รับผิดชอบ TEA Unit รพศ./รพท. /รพ.ระดับ F2 ขึ้นไป ทุกแห่ง 

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท้าข้อมูล 

1.นายบดินทร์   บุญขันธ์   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
               โทร.091 020-4657       สนง.สสจ.อุบลราชธานี 
2.ผู้รับผิดชอบ TEA Unit รพศ./รพท./รพ.ระดับ F2 ขึ้นไป ทุกแห่ง 

 



 

 

   กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
                 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
                 โทร.  045-262-692  ต่อ  1100   
                 Email : yut_ssjubon@hotmail.co.th  

[พมิพ์ช่ือบริษทั] 

 


