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กลุ่มงานพัฒนายทุธศาตร์สาธารสุข 
 

 



ค าน า 

ปีงบประมาณ 2563 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร มีนโยบายให้ผู้บริหารทุกระดับจัดท า
ข้อตกลงการปฏิบัติงาน (Performance Agreement : PA) โดยก าหนดให้มีการตัวชี้วัดของส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร โดยผู้บริหารทุกระดับประกอบด้วย นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)  
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลทุกแห่ง สาธารณสุขอ าเภอทุกอ าเภอ หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน  ได้ร่วมลงนามค ารับรองปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปี 2563 ในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
สกลนคร ซึ่งถือเป็นพันธะสัญญาต่อความส าเร็จ ตามเป้าหมายตัวชี้วัด มีความรับผิดชอบต่อผลส าเร็จตาม
ข้อตกลงร่วมกัน กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขได้รวบรวมรายละเอียดตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการของผู้บริหาร ประจ าปี 2563 หวังเป็นอยา่งยิ่งว่า เอกสารเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อส่วนราชการและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือการพัฒนาระบบราชการของกระทรวงสาธารสุขให้เกิดผลพึงประสงค์ และบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ต่อไป 
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ค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

ประจ าปีงบประมาณ  2563 

1. ผู้รับค ารับรอง 
นายสมิต  ประสันนาการ  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร   

2. ผู้ท าค ารับรอง ประกอบด้วย 
นายมานพ ฉลาดธัญญกิจ    นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) 
นายแพทย์ประจักร  เหิกขุนทด     นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 
นางสาวธีรารัตน์   พลราชม  นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 
นายศักดิ์ชาย ซองทุมมินทร์   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทุกแห่ง สาธารณสุขอ าเภอทุกอ าเภอ หัวหน้ากลุ่มงานทุกงาน  

3. ค ารับรองนี้เป็นค ารับรองฝ่ายเดียว มิใช่สัญญาและใช้ส าหรับระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง
วันที่ 30 กันยายน 2563 

4. รายละเอียดของค ารับรอง ได้แก่ ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ าหนัก ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมายเกณฑ์การให้
คะแนน และรายละเอียดอ่ืน ๆ ตามท่ีปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายเอกสารนี้ 

5. ข้าพเจ้า นายสมิต  ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  ในฐานะผู้บังคับบัญชา ได้พิจารณาและ
เห็นชอบกับตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ าหนัก ข้อมูลพ้ืนฐาน เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน และรายละเอียดอ่ืน ๆ 
ตามท่ีก าหนดในเอกสารประกอบท้าย ค ารับรองนี้ และข้าพเจ้ายินดีจะให้ค าแนะน า ก ากับ และตรวจสอบ ผลการ
ปฏิบัติราชการของ ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เป็นไปตามค ารับรองที่จัดท าข้ึน 

6. ข้าพเจ้า นายมานพ ฉลาดธัญญกิจ  นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) นายแพทย์ประจักร  เหิกขุนทด     
นายแพทย์ช านาญการพิเศษ นางสาวธีรารัตน์   พลราชม นายแพทย์ช านาญการพิเศษ นายศักดิ์ชาย ซองทุมมินทร์  
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทุกแห่ง สาธารณสุขอ าเภอทุกอ าเภอ หัวหน้ากลุ่มงาน
ทุกกลุ่มงาน  ได้ท าความเข้าใจค ารับรองกับ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติราชการให้
เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุดเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนตามที่ให้ค ารับรอง 

7. ผู้รับค ารับรองและผู้ท าค ารับรอง ได้เข้าใจค ารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นต้องกันแล้วจึงได้ลงลายมือชื่อไว้
เป็นส าคัญ  















สารบัญ 

                                                                                       หน้า 

ตัวช้ีวัดที่  1  ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน      1 
                 น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 1.95        
ตัวช้ีวัดที่ 2  ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูง    4 
               น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 5         
ตัวช้ีวัดที่ 3 ร้อยละของอ าเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ   7      
ตัวช้ีวัดที่ 4 ร้อยละของ รพ.สต.ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว    10 
ตัวช้ีวัดที่ 5  ร้อยละการสั่งจ่ายยาสมุนไพร มากกว่าร้อยละ 6      14 
ตัวช้ีวัดที่ 6 อัตราส าเร็จของการรักษาวัณโรคปอดรายใหม่      16 
ตัวช้ีวัดที่ 7 อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน      21 
ตัวช้ีวัดที่ 8 ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนตามเกณฑ์มาตรฐานในเด็กอายุ 0-5 ปี    24 
               และวัคซีนในโรงเรียน          
ตัวช้ีวัดที่ 9 ร้อยละเด็กอายุ  12  ปี ฟันดีไม่มีผุ (cavity free)      29 
ตัวช้ีวัดที่ 10 เด็กอายุ  6  เดือน – 1  ปี ได้รับการแจกและฝึกการใช้ถุงนิ้วเช็ดเหงือกและฟัน  31 
ตัวช้ีวัดที่ 11 ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU)     33 
ตัวช้ีวัดที่ 12 ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพระดับอ าเภอ 39 
                ระดับ 4 ขึ้นไป 
ตัวช้ีวัดที่ 13 ร้อยละของหน่วยงานที่มีการน าดัชนีความสุขของคนท างาน (Happy Work Life Index)    46  
                 และ Core Value “MOPH” ไปใช้ 
ตัวช้ีวัดที่ 14 ร้อยละของรายการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนสามารถลงนามในสัญญาได้ทันในไตรมาสที่ 1      48 
ตัวช้ีวัดที่ 15  ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA  50 
ตัวช้ีวัดที่ 16  จังหวัดสกลนครมีการด าเนินงาน Digital Transformation เพ่ือก้าวสู่การเป็น   54 
                  Smart  Hospital 
ตัวช้ีวัดที่ 17  ร้อยละการคลอดก่อนก าหนด       59 
ตัวช้ีวัดที่ 18 ร้อยละค่า TSH  ในทารกแรกเกิดน้อยกว่า 5 mU/L  ≥ 60                                      60                              
ตัวช้ีวัดที่ 19 ร้อยละความครอบคลุมคัดกรองพัฒนาการเด็ก     61 
ตัวช้ีวัดที่ 20 ร้อยละการติดตามเด็กพัฒนาการล่าช้ามาประเมินซ้ า     61 
ตัวช้ีวัดที่ 21 ร้อยละเด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการส่งต่อมาตรวจด้วยTEDA4I   61 

ตัวช้ีวัดที่ 22 ร้อยละของเด็ก 0 – 5 ปี ได้รับการช่วงน้ าหนัก/วัดส่วนสูง (ไตรมาสละ 1 ครั้ง)   65 
ตัวช้ีวัดที่ 23 ร้อยละของเด็กอายุ  6-18  ปี ได้รับการชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง (เทอมละ 1 ครั้ง)  67 
ตัวช้ีวัดที่ 24  อัตราการตั้งครรภ์ซ้ าในหญิงอายุน้อยกว่า  20  ปี     69 
ตัวช้ีวัดที่ 25 สถานบริการสาธารณสุขพัฒนามาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมผ่านเกณฑ์ระดับ  72 
                ดีมาก Plus ( GREEN CLEAN HOSPITAL ระดับดีมาก Plus)           
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      ค ารับรองปฏิบัติราชการส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนครปีงบประมาณ 2563                       
ตัวช้ีวัดที่   1   ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน   น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 1.95 

หมวด ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ปูองกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ 
(Promotion, Prevention & Protection Excellence) 

แผนที่ 3. การปูองกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
โครงการที่ 5. โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
ระดับการแสดงผล จังหวัด 
ระดับการประเมิน  √   ผู้อ านวยการ 

 √   สสอ. 
ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละผู้ปุวยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน  
ค านิยาม 1. กลุ่มเสี่ยงเบาหวาน (Pre-DM) หมายถึง ประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไป ทีม่ีค่าระดับน้ าตา

ลอดอาหาร (FBS) อยู่ระหว่าง 100-125 mg/dl หรือมีค่าระดับน้ าตาลโดยไม่อดอาหาร 
(RPG) อยู่ระหว่าง 140-199 mg/dl ในปีที่ผ่านมาในเขตรับผิดชอบ 
2. ผู้ปุวยเบาหวานรายใหม่ หมายถึง ผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวานรายใหม่
(E10-E14) ในปีงบประมาณ โดยการวินิจฉัยของแพทย์ และได้รับการข้ึนทะเบียนใน
คลินิกโรคเรื้อรัง 

เกณฑ์เป้าหมาย :  
โรค ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 ปีงบประมาณ 65 ปีงบประมาณ 66 

ผู้ปุวยเบาหวานรายใหม่
จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน 

ไม่เกินร้อยละ 1.95 ไม่เกินร้อยละ 1.85 ไม่เกินร้อยละ 1.75 ไม่เกินร้อยละ 1.65 

 

วัตถุประสงค์ เพ่ือลดผู้ปุวยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไปในเขตรับผิดชอบ ที่ได้รับการคัดกรองว่าเป็นกลุ่มเสี่ยง 

เบาหวาน ในปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล บันทึกผ่านโปรแกรมพ้ืนฐานของหน่วยบริการ และส่งออกข้อมูลตามมาตรฐานข้อมูล 

43 แฟูม  
แหล่งข้อมูล ระบบรายงาน HDC กระทรวงสาธารณสุข 
รายการข้อมูล 1 A = จ านวนประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน  (Pre-

DM) แล้วถูกวินิจฉัยว่าเป็นผู้ปุวยเบาหวานรายใหม่ และข้ึนทะเบียนในปีงบประมาณนี้ 
รายการข้อมูล 2 B = จ านวนประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบทั้งหมด ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง

เบาหวาน(Pre-DM)ในปีงบประมาณที่ผ่านมา 
สูตรค านวณตัวชี้วัด (A /B)x100 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 3  
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เกณฑ์การประเมิน :ปี 2563: ไตรมาส 3 
หมายเหตุ : ค าแนะน าเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
1. งดสูบบุหรี่ และดมควันบุหรี่  
2. ดัชนีมวลกาย 18.5 – 22.9 กก./ม2 หรือใกล้เคียง รอบเอว น้อยกว่าส่วนสูง/2 (เซนติเมตร) 
3. ออกก าลังกาย ***หนักระดับปานกลาง 30 นาทีต่อครั้ง 5 ครั้งต่อสัปดาห์ 
4. ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผักและผลไม้ 
5. หยุดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ***ในรายที่หยุดดื่มไม่ได้ แนะน าให้ลดการดื่มลง  
(ผู้ชาย < 2 หน่วยมาตรฐาน; ผู้หญิง < 1 มาตรฐาน) 
 

เกณฑ์การให้คะแนน :1 ถึง 5 

เกณฑ์การให้คะแนน DM คะแนน 
ร้อยละผู้ปุวยเบาหวานรายใหม่จาก Pre-DM 2.56 ขึ้นไป 1 
ร้อยละผู้ปุวยเบาหวานรายใหม่จาก Pre-DM 1.96 – 2.55 2 
ร้อยละผู้ปุวยเบาหวานรายใหม่จาก Pre-DM 1.36 – 1.95 3 
ร้อยละผู้ปุวยเบาหวานรายใหม่จาก Pre-DM 0.76 – 1.35 4 
ร้อยละผู้ปุวยเบาหวานรายใหม่จาก Pre-DM ไม่เกินร้อยละ 0.75 5 

 

วิธีการประเมินผล :  ติดตามจากระบบรายงานใน HDC 
เอกสารสนับสนุน :  - 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน Baseline 

data 
หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ  

2560 2561 2562 
ร้อยละผู้ปุวย
เบาหวาน 
รายใหม่จาก
กลุ่มเสี่ยง 
เบาหวาน 

ร้อยละ 1.87 1.47 1.85 

ที่มา : ระบบรายงาน HDC กระทรวงสาธารณสุข 
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

1.นางปนัดดา ทรัพย์แสนยากร     ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
โทรศัพท์ที่ท างาน : 042-711157 ต่อ 1301   โทรศัพท์มือถือ : 089-5739374 
โทรสาร : 042-711157 ต่อ 1001 E-mail : panadda07@hotmail.com 
สถานที่ท างาน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 
2.นางสาวอารีรัตน์  แพงยอด                         ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
โทรศัพท์ที่ท างาน : 042-711157  ต่อ 1301    โทรศัพท์มือถือ : 081-9๗๔๗๓๕๐ 
โทรสาร : 042-711157 ต่อ 1001 E-mail : noonoykitty@hotmail.com 
สถานที่ท างาน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 
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ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 

1.นางปนัดดา ทรัพย์แสนยากร     ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
โทรศัพท์ที่ท างาน : 042-711157 ต่อ 1301   โทรศัพท์มือถือ : 089-5739374 
โทรสาร : 042-711157 ต่อ 1001 E-mail : panadda07@hotmail.com 
 
 

สถานที่ท างาน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 
2.นางสาวอารีรัตน์  แพงยอด                         ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
โทรศัพท์ที่ท างาน : 042-711157  ต่อ 1301    โทรศัพท์มือถือ : 081-9747350 
โทรสาร : 042-711157 ต่อ 1001  E-mail : noonoykitty@hotmail.com 
สถานที่ท างาน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

mailto:panadda07@hotmail.com
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ตัวช้ีวัดที่ 2 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูง น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 5 

หมวด ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ปูองกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ 
(Promotion, Prevention & Protection Excellence) 

แผนที่ 3. การปูองกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
โครงการที่ 5. โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
ระดับการแสดงผล จังหวัด 
ระดับการประเมิน  √   ผู้อ านวยการ 

 √   สสอ. 
ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละผู้ปุวยความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูง 
ค านิยาม 1. กลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูง หมายถึง ประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไป ที่มีค่าระดับความดัน

โลหิตครั้งสุดท้ายอยู่ในช่วง SBP 120-139 mmHg, DBP 80-89 mmHg ใน
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา ในเขตรับผิดชอบ 
2. ผู้ปุวยความดันโลหิตสูงรายใหม่ หมายถึง ผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคความดัน
โลหิตสูงรายใหม่(I10-I15) ในปีงบประมาณ โดยการวินิจฉัยของแพทย์ และได้รับการขึ้น
ทะเบียนในคลินิกโรคเรื้อรัง 

เกณฑ์เป้าหมาย :  
โรค ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 ปีงบประมาณ 65 ปีงบประมาณ 66 
ผู้ปุวยความดันโลหิตสูงราย
ใหม่จากกลุ่มเสี่ยงความดัน
โลหิตสูง 

ไม่เกินร้อยละ 5 ไม่เกินร้อยละ 4 ไม่เกินร้อยละ 4 ไม่เกินร้อยละ 4 

 

วัตถุประสงค์ เพ่ือลดผู้ปุวยความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูง 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไปในเขตรับผิดชอบ ที่ได้รับการคัดกรองว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงความ

ดันโลหิตสูง ในปีงบประมาณที่ผ่านมา 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล บันทึกผ่านโปรแกรมพ้ืนฐานของหน่วยบริการ และส่งออกข้อมูลตามมาตรฐานข้อมูล 

43 แฟูม  
แหล่งข้อมูล ระบบรายงาน HDC กระทรวงสาธารณสุข 
รายการข้อมูล 1 A = จ านวนประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไปในเขตรับผิดชอบที่เป็นกลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูง 

(Pre-HT) แล้วถูกวินิจฉัยว่าเป็นผู้ปุวยความดันโลหิตสูงรายใหม่ และข้ึนทะเบียนใน
ปีงบประมาณนี้ 

รายการข้อมูล 2 B = จ านวนประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบทั้งหมด   ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงความ
ดันโลหิตสูง (Pre-HT) ในปีงบประมาณที่ผ่านมา 

สูตรค านวณตัวชี้วัด (A /B)x100 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 3  
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เกณฑ์การประเมิน :ปี 2563: ไตรมาส 3 
หมายเหตุ : ค าแนะน าเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
1. งดสูบบุหรี่ และดมควันบุหรี่  
2. ดัชนีมวลกาย 18.5 – 22.9 กก./ม2 หรือใกล้เคียง รอบเอว น้อยกว่าส่วนสูง/2 (เซนติเมตร) 
3. ออกก าลังกาย ***หนักระดับปานกลาง 30 นาทีต่อครั้ง 5 ครั้งต่อสัปดาห์ 
4. ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผักและผลไม้ 
5. หยุดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ***ในรายที่หยุดดื่มไม่ได้ แนะน าให้ลดการดื่มลง  
(ผู้ชาย < 2 หน่วยมาตรฐาน; ผู้หญิง < 1 มาตรฐาน) 
 

เกณฑ์การให้คะแนน :1 ถึง 5 

เกณฑ์การให้คะแนน DM คะแนน 
ร้อยละผู้ปุวย ความดันโลหิตสูงรายใหม่จาก Pre-HT 6.01 ขึ้นไป 1 
ร้อยละผู้ปุวย ความดันโลหิตสูงรายใหม่จาก Pre-HT 5.01 - 6.00 2 
ร้อยละผู้ปุวย ความดันโลหิตสูงรายใหม่จาก Pre-HT 4.01 - 5.00 3 
ร้อยละผู้ปุวย ความดันโลหิตสูงรายใหม่จาก Pre-HT 3.01 – 4.00 4 
ร้อยละผู้ปุวย ความดันโลหิตสูงรายใหม่จาก Pre-HT ไม่เกินร้อยละ 3.00 5 

 

วิธีการประเมินผล :  ติดตามจากระบบรายงานใน HDC 
เอกสารสนับสนุน :  - 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน Baseline 

data 
หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ  

2560 2561 2562 
ร้อยละผู้ปุวย
ความดัน
โลหิตสูงราย
ใหม่จากกลุ่ม
เสี่ยงความดัน
โลหิตสูง 

ร้อยละ 2.96 2.64 3.08 

ที่มา : ระบบรายงาน HDC กระทรวงสาธารณสุข 
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

1.นางปนัดดา ทรัพย์แสนยากร     ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
โทรศัพท์ที่ท างาน : 042-711157 ต่อ 1301   โทรศัพท์มือถือ : 089-5739374 
โทรสาร : 042-711157 ต่อ 1001 E-mail : panadda07@hotmail.com 
สถานที่ท างาน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 
2.นางสาวอารีรัตน์  แพงยอด                         ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
โทรศัพท์ที่ท างาน : 042-711157  ต่อ 1301    โทรศัพท์มือถือ : 081-9747350 
โทรสาร : 042-711157 ต่อ 1001 E-mail : noonoykitty@hotmail.com 
สถานที่ท างาน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 
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ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 

1.นางปนัดดา ทรัพย์แสนยากร     ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
โทรศัพท์ที่ท างาน : 042-711157 ต่อ 1301   โทรศัพท์มือถือ : 089-5739374 
โทรสาร : 042-711157 ต่อ 1001 E-mail : panadda07@hotmail.com 
สถานที่ท างาน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 
2.นางสาวอารีรัตน์  แพงยอด                         ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
โทรศัพท์ที่ท างาน : 042-711157  ต่อ 1301    โทรศัพท์มือถือ : 081-9747350 
โทรสาร : 042-711157 ต่อ 1001  E-mail : noonoykitty@hotmail.com 
สถานที่ท างาน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 
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ตัวช้ีวัดที่ 3 ร้อยละของอ าเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีมีคุณภาพ                                  

หมวด (Excellence) ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ 
(PP&P Excellence) 

แผนที่ แผนงานที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 
โครงการที่ โครงการที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) 
ระดับการแสดงผล  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ (ส านักงานเลขานุการ พชอ.) 
ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละ70 ของอ าเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ 
ค านิยาม การพัฒนาคุณภาพชีวิต หมายถึง 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ หมายถึง การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อ าเภอ ที่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับพ้ืนที่ พ.ศ.2561 ตามองค์ประกอบ UCCARE ในประเด็นที่พ้ืนที่ก าหนดในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมีผลลัพธ์การพัฒนาระบบสุขภาพระดับอ าเภอที่สามารถยกระดับ 
ขึ้นหนึ่งระดับทุกข้อ หรือตั้งแต่ระดับสามขึ้นไปทุกข้อ โดยการประเมินตนเองและประเมิน
ระดับจังหวัด 

อ าเภอ หมายถึง เป็นหน่วยราชการบริหารรองจากจังหวัด มีนายอ าเภอเป็นหัวหน้า
ปกครองและเป็นผู้น าในการท างานร่วมกับท้องถิ่นและภาคส่วนต่างๆ ในการดูแลประชาชน
และส่งเสริมให้ประชาชนดูแลตนเอง ครอบครัวและชุมชนร่วมกัน โดยใช้ปัญหาความทุกข์
ยากของประชาชนในพ้ืนที่ระดับหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ เป็นเปูาหมายร่วมในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตภายใต้บริบทของแต่ละพ้ืนที่จ านวน 18 แห่ง  

เกณฑ์เป้าหมาย :  
ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 ปีงบประมาณ 65 

50 60 70 80 90 
 

วัตถุประสงค์  มีเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นท่ีให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน โดยใช้หลักการ 
“พ้ืนที่เป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง” เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ พ.ศ.2561 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ จ านวน  18 อ าเภอ 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล การรายงาน 
แหล่งข้อมูล ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ (ส านักงานเลขา พชอ.) 
รายการข้อมูล 1 A = จ านวนอ าเภอท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
รายการข้อมูล 2 B = จ านวนคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ ทั้งหมด 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 3 และ 4 
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เกณฑ์การประเมิน : ปี 2563: 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

1.มีการประชุม ทบทวน
คัดเลือกประเด็นที่ส าคัญ
ตามบริบทในพ้ืนที่ที่
เกี่ยวกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตมาด าเนินการ
พัฒนาหรือแก้ไขปัญหา 
อย่างน้อย 2 ประเด็น 
2.พื้นที่ประเมินตนเอง 
พร้อมรายงานผลการ
ประเมิน เพ่ือวางแผน
พัฒนาร่วมกับจังหวัด 

1.มีคณะท างาน วางแผน
ก าหนดแนวทางในการ
ขับเคลื่อนประเด็นการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตตามท่ี
พ้ืนที่ก าหนด 
2.มีการบริหารจัดการ 
ทรัพยากรของทุกภาคส่วน
ที่เก่ียวข้องในการ
ขับเคลื่อนประเด็นการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

มีการยี่ยมเสริมพลังและ
ประเมินผลการด าเนินการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ตาม
แนวทาง UCCARE โดย
การประเมินของผู้เยี่ยม
ระดับจังหวัดและเขต 

อ าเภอมีการด าเนินการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
และผ่านเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ร้อยละ 70 

 

วิธีการประเมินผล :  1.มีการก าหนดประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต อย่างน้อย 2 ประเด็น 
2.มีคณะท างานในการขับเคลื่อนประเด็นที่ก าหนด และหรือการบริหารจัดการทรัพยากร
ของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
3.มีการประเมินประเด็นปัญหาการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามองค์ประกอบ UCCARE โดย
การประเมินตนเองและผู้เยี่ยมระดับจังหวัดและเขต ร้อยละ 70 
 

เอกสารสนับสนุน :  1.ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพ้ืนที่ พ.ศ.2561 
2.คู่มือประกอบการพิจารณาระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับพ้ืนที่ พ.ศ.2561 
3.คู่มือแนวทางการด าเนินงานตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับพ้ืนที่ พ.ศ.2561 
4.แนวทางการประเมินคุณภาพการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 
 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน Baseline 
data 

หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 2561 2562 

- ร้อยละ 100 100 100 
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เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (Health Outcome) 
ร้อยละ70 ของอ าเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (Service outcome) 
การใช้กลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) ในการแก้ไขปัญหาระดับพื้นที่ อย่างน้อย 2 เรื่อง

โดยใช้เกณฑ์ตามบริบทพ้ืนที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

   ชื่อ – สกุล นายมานิตย์  ไชยพะยวน นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
     โทรศัพท์ที่ท างาน : 042-711157 ต่อ 1311-1313   โทรศัพท์มือถือ : 06-2396-3462     
     โทรสาร : : 042-711157 ต่อ 1001     E-mail :offside49@hotmail.com 
     สถานที่ท างาน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 

ชื่อ – สกุล     ต าแหน่ง  
   โทรศัพท์ที่ท างาน :   โทรศัพท์มือถือ :  
   โทรสาร :    E-mail :  
สถานที่ท างาน ส านักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 

1. นพ.ประสิทธิ์ชัย มั่งจิตร รองผู้อ านวยการส านักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ 
โทรศัพท์ที่ท างาน : 02 5901238 โทรศัพท์มือถือ : 0819230536 
โทรสาร : 02 590 1239 E-mail : peed.pr@hotmail.com 
2. นางเอ้ือมพร จันทร์ทอง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-5901238 โทรศัพท์มือถือ : 061-4177216 
โทรสาร :02-5901239 E-mail : auam.moph@gmail.com 
ส านักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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ตัวช้ีวัดที่ 4 ร้อยละของ รพ.สต.ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว 

หมวด ยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 
แผนที่ 11. การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 
โครงการที่ 34. โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ 
ระดับการแสดงผล  รพ.สต. 
ชื่อตัวชี้วัด 57. ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว 
ค านิยาม 1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล(รพ.สต.) หมายถึง หน่วยบริการสาธารณสุขระดับ

ปฐมภูมิ ทั้งที่อยู่ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และท่ีถ่ายโอนไปยัง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมศูนย์สุขภาพชุมชน(ศสช.) ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง
(ศสม.) และหน่วยบริการปฐมภูมิในโรงพยาบาล (PCU) 

2. การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. หมายถึงการพัฒนาคุณภาพของรพ.สต.ให้ได้ตามเกณฑ์
คุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลติดดาวที่ก าหนด คือ 5 ดาว 5 ดี 
ประกอบด้วย  

    1) บริหารดี  2) ประสานงานดี ภาคีมีส่วนร่วม 3) บุคลากรที่ดี 4) บริการดี                     
5) ประชาชนมีสุขภาพดี 
มีเกณฑ์ประเมินดังนี้ 

หมวด 1 การน าองค์กรและการจัดการที่ดี 
หมวด 2 การให้ความส าคัญกับประชากรเปูาหมายชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
หมวด 3 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 
หมวด 4 การจัดระบบบริการครอบคลุมประเภทและประชากรทุกกลุ่มวัย 
หมวด 5 ผลลัพธ์ 

โดยมีการแปลผลระดับดาว ดังนี้ 
ร้อยละ 60.00 - 69.99 เท่ากับ 3 ดาว (รายงาน เขต และจังหวัด เพื่อการพัฒนา) 
ร้อยละ 70.00 - 79.99 เท่ากับ 4 ดาว (รายงาน เขต และจังหวัด เพื่อการพัฒนา) 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป และทุกหมวดต้องผ่าน ร้อยละ 80 เท่ากับ 5 ดาว  

3. การรับรองผล จังหวัดและเขตร่วมพัฒนาและรับรองผล รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์ 
   การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว โดยรักษาสภาพ 2 ปี ก่อนเข้ารับ 
   การประเมินใหม่ 

เกณฑ์เป้าหมาย: 
1. รพ.สต. ผ่านเกณฑ์พัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว แบบสะสม ร้อยละ 75 

กระบวนการ ปีงบประมาณ 
2562 

ปีงบประมาณ  
2563 

ปีงบประมาณ  
2564 

ปีงบประมาณ  
2565 

Accreditation (สะสม) ร้อยละ 60 
 

ร้อยละ 75 
จังหวัดสกลนคร มี

ร้อยละ 85 ร้อยละ 100 
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รพ.สต.ที่ผ่าน5ดาว
สะสมปี2562 

จ านวน 49 แห่ง 
ต้องท าให้ผ่าน 5 

ดาวอีก 92 แห่งจึง
จะครบ ร้อยละ75 

 
 
วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลให้มีคุณภาพ 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลจ านวน 139 แห่ง (reaccredit) และ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุภาพต าบลอีก 49 แห่ง คงสภาพการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล รพ.สต. ประเมินตนเองและบันทึกข้อมูล,  
สสอ. ตรวจสอบและแก้ไข, (รับรอง) 
สสจ. ตรวจสอบและแก้ไข, (รับรอง) 
เขต ตรวจสอบและส่งผลการประเมินผ่านโปรแกรมมายัง สสป. ผ่านระบบข้อมูล
ทรัพยากรสุขภาพ หน่วยบริการปฐมภูมิ (http://gishealth.moph.go.th/pcu) 

แหล่งข้อมูล รพ.สต. ประเมินตนเอง, ประเมินและรับรองผลโดยทีมระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด 
ระดับเขต ในระบบข้อมูลทรัพยากรสุขภาพ หน่วยบริการปฐมภูมิ 
(http://gishealth.moph.go.th/pcu) 

รายการข้อมูล 1 A = จ านวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลติดดาวรวมศูนย์สุขภาพชุมชน(ศสช.) ศูนย์
สุขภาพชุมชนเมือง(ศสม.) และหน่วยบริการปฐมภูมิในโรงพยาบาล (PCU) 
 

รายการข้อมูล 2 D = จ านวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทั้งหมดรวมศูนย์สุขภาพชุมชน
(ศสช.) ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง(ศสม.) และหน่วยบริการปฐมภูมิใน
โรงพยาบาล (PCU) 
 

สูตรค านวณตัวชี้วัด (A/D) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 3 – 4  
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เกณฑ์การประเมิน : 
ปี 2563 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
1. ประชุมชี้แจงนโยบาย 

ก าหนด ทิศทาง  
2. อบรมเชิงปฏิบัติการ

คณะท างานพัฒนาและ
ประเมินคุณภาพ                
รพ.สต.ติดดาว ระดับ
เขต (ครู ข) จ านวน               
1 ครั้งต่อปี  

3. มีคู่มือแนวทาง              
การพัฒนาคุณภาพ 
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลติดดาว 
(รพ.สต.ติดดาว)                    
ปี 2563 

4. รพ.สต. ประเมินตนเอง
และบันทึกข้อมูลใน
ระบบข้อมูลทรัพยากร
สุขภาพ หน่วยบริการ
ปฐมภูมิ  

(http://gishealth.mop
h.go.th/pcu) 

1. อบรมเชิงปฏิบัติการ
คณะท างานพัฒนาและ
ประเมินคุณภาพ รพ.สต.
ติดดาว ระดับจังหวัด  
(ครู ข) อย่างน้อยเขตละ 
1 ครั้ง และระดับอ าเภอ 
อย่างน้อยจังหวัดละ                 
1 ครั้ง 

2. แต่งตั้งคณะท างาน
พัฒนาและประเมิน
คุณภาพ รพ.สต.ติดดาว 
ระดับจังหวัด 1 ทีม/
จังหวัด 
ระดับอ าเภอ 1 ทีม/
อ าเภอ 

3. มีทีมพ่ีเลี้ยงระดับ
อ าเภอเพ่ือพัฒนา            
รพ.สต. ทุกแห่ง                   
ร้อยละ 100 

4. สสอ./สสจ. ตรวจสอบ
ข้อมูลการบันทึกการ
ประเมินตนเองของ               
รพ.สต. ในโปรแกรม 
http://gishealth.mop
h.go.th/pcu เพ่ือวาง
แผนการพัฒนา 

1. รพ.สต. (ที่reaccredit) 
ได้รับการพัฒนาโดยทีม
พ่ีเลี้ยงระดับอ าเภอ/
ระดับจังหวัด 

2. คณะกรรมการประเมิน
ระดับอ าเภอ ประเมิน  

3. คณะกรรมการประเมิน
ระดับจังหวัด ประเมิน
และรับรองผล   

4. คณะกรรมการประเมิน
ระดับเขต ประเมิน
รับรองผลและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
ภาพของจังหวัด   

5. สสอ./สสจ./ ตรวจสอบ
ข้อมูล  ส่งผลการประเมิน
มายังส านักสนับสนุน
ระบบสุขภาพปฐมภูมิ 
(สสป.) ผ่านโปรแกรม 
http://gishealth.moph
.go.th/pcu 

 
 

 รพ.สต.ผ่านเกณฑ์พัฒนา
คุณภาพ รพ.สต.ติดดาว                
ระดับ 5 ดาว สะสมร้อย
ละ 75 

 

 

 

วิธีการประเมินผล: รพ.สต. ผ่านการประเมินและรับรองโดยทีมประเมินระดับจังหวัด 

เอกสารสนับสนุน: คู่มือแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) 
ปี 2563 

http://gishealth.moph.go.th/pcu
http://gishealth.moph.go.th/pcu
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รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 
 
 
 

 

Baseline 
data 

หน่วย
วัด 

ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 2560 2561 2562 2563 

188แห่ง ร้อยละ -- 139 49 100 94 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

1. นางจิตรานนท์ โกสีย์รัตนาภิบาล นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
โทรศัพท์ที่ท างาน 042-711157 ต่อ 1311-1313   โทรศัพท์มือถือ : 096-
9649497 
โทรสาร : 042-711157 ต่อ1001      E-mail : tiddowm2562@gmail.com 
 

หน่วยงานประมวลผลและจัดท า
ข้อมูล (ระดับส่วนกลาง) 

 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการ
ด าเนินงาน 
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ตัวช้ีวัดที่ 5  ร้อยละการสั่งจ่ายยาสมุนไพร มากกว่าร้อยละ 6 

รหัสตัวชี้วัด 01 กลุม่งานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

ชื่อตัวชี้วัดเช ิงปริมาณ ร้อยละการสั่งจ่ายยาสมนุไพร มากกว่าร้อยละ 6 

ความเชื่อมโยงตัวชี้วัด แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี กระทรวงสาธารณสุข 

หมวด Service Excellence (บริการเปน็เลิศ) 

แผนงานที ่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 

โครงการที่  โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

คำนิยาม 1. การใช้ยาสมุนไพร หมายถึง การสั่งจ่ายยาสมุนไพรในการรักษาประชาชนที่มารับบริการตรวจรักษาพยาบาล 
ส่งเสริมสุขภาพ ปูองกันโรค และฟื้นฟูสภาพ ที่สถานบริการสาธารณสุขของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

2. ยาสมุนไพร หมายถึง ยาสมุนไพรที่บรรจุไว้ในรายการยาสมุนไพรของรพท. รพช. รพ.สต. ในอ าเภอนั้นๆ  และมี
ใช้ในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐในอ าเภอน้ันๆ  ทั้งที่สถานบริการผลิตเองได้  และซื้อมาใช้ 

เกณฑ์เป้าหมาย :  

ปีงบประมาณ 2563 2564 2565 2566 

ค่าเป้าหมาย มากกว่าร้อยละ 6 มากกว่าร้อยละ 6.5 มากกว่าร้อยละ 7 มากกว่าร้อยละ 7.5 

วัตถุประสงค ์ เพื่อส่งเสริมการสั่งจ่ายยาสมุนไพร 

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

ประชาชนท่ีเข้ารับบริการในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สังกดักระทรวงสาธารณสุขทุกระดับ 

วิธีการจัดเกบ็ขอ้มลู รวบรวมข้อมลูจากระบบรายงานมาตรฐาน 43 แฟูม กระทรวงสาธารณสุข 

แหล่งข ้อมลู - 43 แฟูม ( Person/Provider/Service/Diagnosis_opd/Drug_opd/Procedure_opd/ Labor) 

รายการขอ้ม ูล 1 (A) A=จ านวนการจ่ายยาสมุนไพรทุกสิทธิ (รายการ) 

รายการขอ้ม ูล 2 (B) B=จ านวน Drug_opd ทั้งหมด 

สูตรคำนวณตัวชี้วัด (A/B) x 100 

ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 4 



15 
 

เกณฑ์การประเมิน
2563: 

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

1. ส่งเสริมให้มีการสั่งจ่ายยา
สมุนไพรโดยมีจ านวนครั้ง
ผู้ปุวยนอกท่ีมีการจา่ยยา
สมุนไพรเมื่อเทยีบกับจ านวน
ครั้งของผู้ปุวยนอกท่ีมีการสั่ง
จ่ายยาทั้งหมด ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 6  

2. มีกรอบยาสมุนไพรทดแทน
หรือใช้ยาสมุนไพรเป็นอันดับ
แรก(First line drug) 

1. ส่งเสริมให้มีการสั่งจ่าย
ยาสมุนไพรโดยมจี านวน
ครั้งผู้ปุวยนอกท่ีมีการจ่าย
ยาสมุนไพรเมื่อเทียบกับ
จ านวนครั้งของผู้ปุวยนอกท่ี
มีการสั่งจ่ายยาทั้งหมด ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 6  

2. มีการใช้ยาสมุนไพร
ทดแทนหรือใช้ยาสมุนไพร
เป็นอันดับแรก(First line 
drug) 

1. ส่งเสริมให้มีการสั่งจ่ายยา
สมุนไพรโดยมีจ านวนครั้ง
ผู้ปุวยนอกท่ีมีการจา่ยยา
สมุนไพรเมื่อเทยีบกับจ านวน
ครั้งของผู้ปุวยนอกท่ีมีการสั่ง
จ่ายยาทั้งหมด ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 6  

2. มีการใช้ยาสมุนไพรทดแทน
หรือใช้ยาสมุนไพรเป็นอันดับ
แรก(First line drug) 

1. ส่งเสริมให้มีการสั่งจ่าย
ยาสมุนไพรโดยมจี านวน
ครั้งผู้ปุวยนอกท่ีมีการ
จ่ายยาสมุนไพรเมื่อเทยีบ
กับจ านวนครั้งของผู้ปุวย
นอกท่ีมีการสั่งจ่ายยา
ทั้งหมด ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 6  
2. มีการใช้ยาสมุนไพร
ทดแทนหรือใช้ยาสมุนไพร
เป็นอันดับแรก(First line 
drug) 

วิธีการประเมนิผล : 1. ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข   
2. ข้อมูลจากการนิเทศงาน  ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัสกลนคร 

เอกสารสนับสนุน : 1.คู่มือการตรวจราชการและนเิทศงาน กระทรวงสาธารณสุข 

รายละเอยีดข้อมลู
พ้ืนฐาน 

 

ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

Baseline data หน่วยวัด 2561 2562 2563 

รพศ./รพท. ร้อยละ 4.04 8.91  

รพ ร้อยละ 6.13 15.75  

รพ.สต ร้อยละ 24 18.68  

ผู้รับผิดตัวชี้วัด นางอารีรัตน์ สีงามเมือง   โทรศัพท์ท่ีท างาน :  042 711157ต่อ  1523 

โทรศัพท์มือถือ :  082 3721691   E-mail :ttmsakonnakhon@hotmail.com 

ผู้ก ากับตัวชี้วัด 

 

นางพันธ์วิรา เวยสาร   โทรศัพท์ท่ีท างาน :  042 711157ต่อ  1523 

โทรศัพท์มือถือ :  081 7687414   E-mail :  ttmsakonnakhon@hotmail.com 

รอง นพ.สสจ.  

ผู้ก ากับตัวชี้วัด 

 นายทรงพล แสนงาม 
โทรศัพท์มือถือ : 061 4919789 

 โทรศัพท์ท่ีท างาน :  042 711157ต่อ 1523 
 E-mail :   ttmsakonnakhon@hotmail.com 
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ตัวช้ีวัดที่ 6 อัตราส าเร็จของการรักษาวัณโรคปอดรายใหม่ 

หมวด การบริการที่เป็นเลิศ (Service Excellence) 
แผนที่ 6.การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการที่ 11.โครงการพัฒนาระบบบริการโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ า 
ระดับการแสดงผล จังหวัด/เขต/ประเทศ 
ชื่อตัวชี้วัด อัตราส าเร็จของการรักษาวัณโรคปอดรายใหม่  
ค านิยาม 1 ความส าเร็จการรักษา หมายถึง ผู้ปุวยวัณโรคท่ีมีผลการรักษาหายรวมกับรักษาครบ 

      1.1.ความส าเร็จของการด าเนินงานปูองกันควบคุมวัณโรค หมายถึง การสนับสนุน ให้พ้ืนที่ 
จังหวัด โรงพยาบาล แก้ไขปัญหาวัณโรคให้สอดคล้อง วินิจฉัย การรักษา และการปูองกันควบ
คุทวัณโรคตามเปูาหมายที่ตั้งไว้ 

1.2 ความส าเร็จการรักษา หมายถึงผู้ปุวยวัณโรคมที่มีผลการรักษาหายรวมกับรักษาครบ 
  1.2.1 รักษาหาย (Cured) หมายถึง ผู้ปุวยวัณโรคปอดที่มีผลตรวจพบเชื้อวัณโรคทาง

ห้องปฏิบัติการยืนยันเมื่อเริ่มการรักษา และต่อมาตรวจไม่พบเชื้อวัณโรคทางห้องปฏิบัติการ
อย่างน้อยหนึ่งครั้งก่อนสิ้นสุดการรักษาและในเดือนสุดท้ายของการรักษา 

1.2.2 รักษาครบ (Treatment Completed) หมายถึง ผู้ปุวยวัณโรคที่รักษาครบก าหนด
โดยไม่มีหลักฐานที่แสดงว่าการรักษาล้มเหลว ซึ่งผู้ปุวยดังกล่าวไม่มีเอกสารที่แสดงผลการตรวจ
เสมหะในเดือนสุดท้ายของการรักษา ทั้งนี้มีผลตรวจเสมหะอย่างน้อยหนึ่งครั้งก่อนสิ้นสุดการ
รักษา เป็นลบรวมทั้งผู้ปุวยที่ไม่ได้ตรวจหรือไม่มีผลตรวจ 
2 ผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ หมายถึง ผู้ปุวยที่ไม่เคยรักษาวัณโรคมาก่อนและผู้ปุวยที่รักษาวัณ
โรคน้อยกว่า 1 เดือน โดยไม่เคยขึ้นทะเบียนในแผนงานวัณโรคแห่งชาติ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 

2.1 ผู้ปุวยที่มีผลตรวจยืนยันพบเชื้อ (Bacteriologically confirmed: B+) หมายถึง 
ผู้ปุวยที่มีผลตรวจเสมหะเป็นบวก อาจจะเป็นการตรวจด้วยวิธี Smear microscopy หรือ 
culture หรือวิธี Molecular หรือ วิธีการอ่ืนๆที่องค์การอนามัยโลกรับรอง  

2.2 ผู้ปุวยที่วินิจฉัยด้วยลักษณะทางคลินิก (Clinically diagnosed: B - ) หมายถึง ผู้ปุวย
ที่มีผลตรวจเสมหะ เป็นลบ แต่ท าการวินิจฉัยด้วยวิธีการตรวจเอ็กซเรย์รังสีทรวงอก หรือมี
ลักษณะทางคลินิกเข้าได้กับวัณโรค 
3 กลุ่มเป้าหมาย  
      3.1.การประเมินอัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ คือ ผู้ปุวยวัณโรค
ปอดรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียน ในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2563 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 
2562) ที่เป็นผู้ปุวยไทย ไม่ใช่คนไทยและผู้ปุวยในเรือนจ า ที่รักษาในโรงพยาบาลรัฐทั้งในและ
นอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ไม่รวมโรงพยาบาลเอกชน 
      3.2.การประเมินร้อยละความครอบคลุมการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ า 
(TB Treatment Coverage) คือ ผู้ปุวยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ าที่ขึ้นทะเบียนใน
ปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562–30 กันยายน 2563) ที่เป็นผู้ปุวยไทยและผู้ปุวยใน
เรือนจ า ที่รักษาในโรงพยาบาลรัฐทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาล
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เอกชน 
4 หน่วยงานที่ด าเนินการ ประกอบด้วย  

4.1กองวัณโรค กรมควบคุมโรค รับผิดชอบด าเนินงานตามแผนงานควบคุมโรคของ
ประเทศ  

4.2 ส านักงานเขตสุขภาพที่ 1-12 และ ส านักงานปูองกันควบคุมโรคที่ 1-12 รับผิดชอบ
แผนงานควบคุมวัณโรคระดับเขต (Regional Program) 
5 ระบบข้อมูลผู้ป่วยวัณโรค หมายถึง โปรแกรมบริหารจัดการข้อมูลรายปุวยวัณโรคระดับชาติ 
(โปรแกรม NTIP online) หรือ ระบบการจัดเก็บข้อมูลผู้ปุวยวัณโรคผ่านระบบออนไลน์ หรือ 
ระบบรายงานผู้ปุวยที่ทางกรมควบคุมโรคก าหนด 

เกณฑ์เป้าหมาย : อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ปุวยวัณโรคปอดรายใหม่ 
ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 

85 85 85 85 
 

วัตถุประสงค์  1.เพ่ือให้ผู้ติดเชื้อวัณโรคและผู้ปุวยวัณโรคเข้าถึงระบบบริการสุขภาพในด้านการตรวจวินิจฉัย 
ปูองกัน ดูแลรักษาที่ได้มาตรฐานและรักษาหายรักษาครบ 
2..เพ่ือพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพในการตรวจวินิจฉัย ปูองกัน ดูแลรักษาผู้ติดเชื้อวัณ
โรคและผู้ปุวยวัณโรคของสถานบริการสาธารณสุข 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียน ในไตรมาสที่  1 ของปีงบประมาณ 2563  
(เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2562) ที่เป็นผู้ปุวยไทย ไม่ใช่คนไทย และผู้ปุวยในเรือนจ า ที่รักษา
ในโรงพยาบาลรัฐ ทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ไม่รวมโรงพยาบาลเอกชน 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล บันทึกข้อมูลผู้ปุวยวัณโรค ผ่านโปรแกรมบริหารจัดการข้อมูลรายปุวยวัณโรคระดับชาติ 
(โปรแกรม NTIP online) หรือ ระบบการจัดเก็บข้อมูลผู้ปุวยวัณโรคผ่านระบบออนไลน์ หรือ 
ระบบรายงานผู้ปุวยที่ทางกรมควบคุมโรคก าหนด  

แหล่งข้อมูล โปรแกรมบริหารจัดการข้อมูลรายปุวยวัณโรคระดับชาติ (NTIP online) หรือ ระบบการจัดเก็บ
ข้อมูลผู้ปุวยวัณโรคผ่านระบบออนไลน์ หรือ ระบบรายงานผู้ปุวยที่ทางกรมควบคุมโรคก าหนด 

1.สูตรค านวณตัวชี้วัด  อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ที่ขึ้นทะเบียน ในไตรมาสที่ 1  
ของปีงบประมาณ 2563 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2562) ค านวณจาก 

สูตรค านวณ   =   (A/B) x 100 
A = จ านวนผู้ปุวยวัณโรคปอดรายใหม่ ที่ขึ้นทะเบียน ในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 

2563 ( เดื อนตุลาคม  – ธันวาคม 2562)  โ ดยมี ผลการรั กษาหาย  ( Cured)  
รวมกับรั กษาครบ (Completed)  โดยครบรอบรายงานผลการรักษาวันที่  
30 กันยายน 2563 

B = จ านวนผู้ปุวยวัณโรคปอดรายใหม่ ที่ขึ้นทะเบียน ในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 
2563 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2562) 
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รายการข้อมูล 1 A = จ านวนผู้ปุวยวัณโรคปอดรายใหม่ ที่ขึ้นทะเบียน ในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2563 
(เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2562) โดยมีผลการรักษาหาย (Cured) รวมกับรักษาครบ 
(Completed) โดยครบรอบรายงานผลการรักษาวันที่ 30 กันยายน 2563 

รายการข้อมูล 2 B = จ านวนผู้ปุวยวัณโรคปอดรายใหม่ ที่ขึ้นทะเบียน ในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2563 
(เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2562) 

2.สูตรค านวณตัวชี้วัด  ร้อยละความครอบคลุมการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ า (TB Treatment 
Coverage)  ที่ขึ้นทะเบียนในปีงบประมาณ 2563 ( 1 ตุลาคม 2562–30 กันยายน 2563) 
ค านวณจาก 

สูตรค านวณ   =   (A/B) x 100 
A = จ านวนผู้ปุวยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ า (TB Treatment Coverage) ที่ค้นพบ

และข้ึนทะเบียนในปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562–30 กันยายน 2563) 
B = จ านวนคาดประมาณการผู้ปุวยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ า (TB Treatment 

Coverage) ที่ขึ้นทะเบียนในปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562–30 กันยายน 
2563) คิดจากอัตรา 153 ต่อประชากรแสนคน 

รายการข้อมูล 1 A = จ านวนผู้ปุวยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ า (TB Treatment Coverage) ที่ค้นพบและ
ขึ้นทะเบียนในปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562–30 กันยายน 2563)  

รายการข้อมูล 2 B = จ านวนคาดประมาณการผู้ปุวยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ า (TB Treatment 
Coverage)  ที่ขึ้นทะเบียนในปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562–30 กันยายน 2563) 
คิดจากอัตรา 153 ต่อประชากรแสนคน 

หมายเหตุ  ข้อมูลประชากรอ้างอิงจากฐานข้อมูล HDC  
ระยะเวลาประเมินผล  ระยะเวลาประเมินผลในไตรมาสที่ 4  

 ครบรอบรายงานและประเมินผล วันที่ 30 กันยายน 2563  
 ติดตามความก้าวหน้าของผลการด าเนินงานตามมาตรการ ทุกไตรมาส 

เงื่อนไขการค านวณ 1. การประเมินผลส าเร็จของการรักษาวัณโรค ไม่นับรวม  
 ผู้ปุวยวัณโรคนอกปอดรายใหม่ ขึ้นทะเบียนรักษาใน Cohort ที่ 1 ของปีงบประมาณ 

2563 (ตั้งแต่ตุลาคม-ธันวาคม 2562) 
 ผู้ปุ วยวัณโรคกลับเป็นซ้ า  (Relapse) ที่ เป็นผู้ ปุ วยที่มี ผลตรวจยืนยันพบเชื้ อ 

(Bacteriologically confirmed: B+)  ผู้ปุวยที่วินิจฉัยด้วยลักษณะทางคลินิก 
(Clinically diagnosed: B - ) และผู้ปุวยวัณโรคนอกปอด ที่ขึ้นทะเบียนรักษาใน 
Cohort ที่ 1 ของปีงบประมาณ 2563 (ตั้งแต่ตุลาคม-ธันวาคม 2562)  

2. กรณีที่แพทย์มีการเปลี่ยนแปลงการวินิจฉัย หรือ พบว่าเป็น Rifampicin resistant 
Tuberculosis (RR-TB), Multidrug resistant tuberculosis (MDR-TB) หรือ 
Extensively drug resistant tuberculosis (XDR-TB) ก่อนสิ้นเดือนที่ 5 จะไม่ถูกน ามานับ
รวมอยู่ในตัวหาร “B” เพ่ือคิดค านวณอัตราความส าเร็จของการรักษาวัณโรค 

3. พ้ืนที่เปูาหมายที่มีการประเมินผลส าเร็จการรักษาวัณโรค คือ พ้ืนที่เขตสุขภาพที่1-12 ยกเว้น
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ในพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ 13 หรือกรุงเทพมหานคร เนื่องจากกรุงเทพมหานครเป็นพ้ืนที่ที่มีบริบท
ของหน่วยงานสถานพยาบาลที่มีความหลากหลาย มีความจ าเพาะ ซึ่งรับผิดชอบด าเนินการโดย
สถาบันปูองกันควบคุมโรคเขตเมืองและเขตสุขภาพที่ 13 ภายใต้แผนงานวัณโรคและแผนงาน
ปูองกันควบคุมวัณโรคในเขตเมืองใหญ่  

เกณฑ์การประเมิน : 
ปี 2561-2564 : 

 

หมายเหตุ : 
    ครบรอบรายงานและประเมินผลการรักษาวันที่ 30 กันยายน 2563 เพ่ือน าผลการรักษา (Outcome) ไปรายงานเป็น
ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด ภายในวันที่ 30 กันยายน 2563 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12 เดือน 
- - - ร้อยละ 85 

วิธีการประเมินผล :  ใช้อัตราความส าเร็จในการรักษาผู้ปุวยวัณโรคปอดรายใหม่ ที่ขึ้นทะเบียน ในไตรมาสที่ 1 ของ
ปีงบประมาณ 2563 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2562) แยกเป็นระดับจังหวัด และเขตสุขภาพ 
แนวทางการประเมินผล 
1 ระดับประเทศ  โดยกรมควบคุมโรค (กองวัณโรค) 
ประเมินจากอัตราความส าเร็จการรักษาผู้ปุวยวัณโรคปอดรายใหม่ ที่ข้ึนทะเบียน  
ในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2563 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2562) ในภาพรวมของ
ประเทศ 
2 ระดับเขตสุขภาพ/ส านักงานป้องกันควบคุมโรค 
ประเมินจากอัตราความส าเร็จการรักษาผู้ปุวยวัณโรคปอดรายใหม่ ที่ข้ึนทะเบียน  
ในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2563(เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2562) ในระดับพ้ืนที ่
3 ระดับจังหวัด 
ประเมินจากอัตราความส าเร็จการรักษาผู้ปุวยวัณโรคปอดรายใหม่ ที่ข้ึนทะเบียน  
ในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2563(เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2562) ในภาพของหน่วยงาน/
หน่วยบริการภายในจังหวัด 
4.ระดับอ าเภอ 
ประเมินจากอัตราความส าเร็จการรักษาผู้ปุวยวัณโรคปอดรายใหม่ ที่ข้ึนทะเบียน  
ในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2563(เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2562) ในภาพของหน่วยงาน 
(โรงพยาบาล) 

เอกสารสนับสนุน :  1.แนวทางการด าเนินงานวัณโรคแห่งชาติ      
2.ระบบข้อมูลผู้ปุวยวัณโรครายบุคคล 
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รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน 

 
Baseline data หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2560 2561 2562 
อัตราความส าเร็จ
การรักษาวัณโรค
ปอดรายใหม่** 

ร้อยละ 84.2 85 85.7 

หมายเหตุ   ** อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ปุวยวัณโรคปอดรายใหม่ ที่ขึ้นทะเบียน ในไตรมาส
ที่ 1 ของแต่ละปีงบประมาณ 
 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
นางเหรียญทอง  สิทธิ       โทรศัพท์ที่ท างาน 042 -711157 ต่อ 1322 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ 
/ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

กรมควบคุมโรค  ส านักวัณโรค 
1. แพทย์หญิงผลิน  กมลวัทน์           ผู้อ านวยการส านักวัณโรค  
    โทรศัพท์ที่ท างาน: 0 2212 9187 โทรศัพท์มือถือ : 08 4605 6710 
    โทรสาร : 0 2212 5935  E-mail : phalin1@hotmail.com 
2. นายบุญเชิด กลัดพ่วง                       นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
    โทรศัพท์ที่ท างาน: 0 2212 9187 โทรศัพท์มือถือ : 089 6801650 
    โทรสาร : 0 2212 5935  E-mail : bkladphuang 
2. นายอรรถกร  จันทร์มาทอง           นักวิชาการสาธารณสขุช านาญการ  
    โทรศัพท์ที่ท างาน:  0 2212 2279 ต่อ 1211  โทรศัพท์มือถือ : 09 6982 4196 
    โทรสาร : 0 2212 5935  E-mail : auttagorn@gmail.com 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:phalin1@hotmail.com
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ตัวช้ีวัดที่ 7 อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน 

ระดับการประเมิน       ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร     
      ผู้อ านวยการโรงพยาบาล (ประธาน คปสอ.) 
 

ชื่อตัวชี้วัด อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน 
ค านิยาม อุบัติเหตุทางถนน (รหัส ICD-10 = V01-V89) หมายถึง การตายจากอุบัติเหตุจราจรทางบก   ไม่

รวมทางน้ าและทางอากาศ 
ผู้เสียชีวิต หมายถึง ผู้ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ทั้งการเสียชีวิตที่จุดเกิดเหตุ ระหว่างน าส่ง
โรงพยาบาล ที่ห้องฉุกเฉิน ระหว่างส่งต่อ (Refer) กรณี Admitted เสียชีวิตในตึกผู้ปุวยภายใน 24 
ชม. จนถึง 30 วันหลังเกิดเหตุ รวมถึงขอกลับไปตายที่บ้าน โดยใช้ฐานข้อมูลจากรายงาน จร. 
ข้อมูล 3 ฐาน,โปรแกรม HDC ,Cockpit 
เป้าหมายของทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน (ปี 2554-2563)  คือ 
ลดการตายจากอุบัติเหตุทางถนนลงร้อยละ 50 โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นไป ผลการ
ด าเนินงานในปีงบประมาณ 2559 ในรอบ 9 เดือนหรือสิ้นสุดไตรมาส 3  พบว่าอัตราตายอยู่ที่ 15 
ต่อประชากรแสนคน  ซึ่งคาดหมายว่าเมื่อสินไตรมาสที่ 4  อัตราตายจะเพ่ิมมากกว่า 18 ต่อ
ประชากรแสนคน  จึงขอตั้งเปูาหมายลดอัตราตายไม่เกิน 18 ต่อประชากรแสนคน ประกอบกับ
การด าเนินงานแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กระทรวงสาธารณสุข
รับผิดชอบเพียงบางส่วน คือ การบริหารจัดการข้อมูลและประเมินผลการตอบสนองหลังเกิดเหตุ 
ดังนั้นในปีงบประมาณ 2560 กระทรวงที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงคมนาคม  กระทรวงมหาดไทย  
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ จึงเสนอให้มีการแบ่งน้ าหนักความรับผิดชอบ  ตามบทบาทหน้าที่ของ
หน่วยงาน    

เกณฑ์เป้าหมาย : อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน 

ปีงบประมาณ 60  ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 
ไม่เกิน 18 ต่อแสน

ประชากร 
ไม่เกิน 16 ต่อแสน

ประชากร 
ไม่เกิน 16 ต่อแสน

ประชากร 
ไม่เกิน 20.9 ต่อ
แสนประชากร 

- 

 

วัตถุประสงค์  เพ่ือลดการตายจากการบาดเจ็บทางถนน 
 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ประชากรไทยทุกกลุ่มอายุ 
Type ประชากร ประชากรกลางปี (Type 1)  

*Type 1 (มีชื่อในทะเบียนบ้านและอยู่จริง) ตามทะเบียนราษฎร์ 
 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล -ระดับจังหวัด จัดเก็บโดย Health Data center (HDC) ,Program Cockpit 62, 
PHER Accident  
-ระดับอ าเภอ PHER Accident 

แหล่งข้อมูล -รายงานข้อมูล จร., Health Data center (HDC) ,Program Cockpit 62, 
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PHER Accident 
-ข้อมูล 3 ฐาน จาก 3 หน่วย คือ หน่วยงานของต ารวจ,บริษัทกลาง คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 
และสาธารณสุข 

รายการข้อมูล 1 A = จ านวนผู้เสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนนทั้งหมด (V01-V89)   
หมายเหตุ : ปี 2562 เดือนตุลาคม 61 – กันยายน 62 

รายการข้อมูล 2 B = จ านวนประชากรกลางปี (Type 1) 
สูตรค านวณตัวชี้วัด   (A/B) X 100,000 (อัตราต่อประชากรแสนคน) 
ระยะเวลาประเมินผล 1.รายงานเดือน ในการประชุม ศปสจ. , ศปถ.จังหวัด และกรมการจังหวัด 

2.รายไตรมาส 
รอบท่ี 1 อัตราการตายจากการบาดเจ็บทางถนน   วันที่ 1 ต.ค. 62 - 31 ธ.ค.62 
รอบท่ี 2 อัตราการตายจากการบาดเจ็บทางถนน   วันที่ 1 ม.ค. 63 - 31 มี.ค.63   
รอบท่ี 3 อัตราการตายจากการบาดเจ็บทางถนน   วันที่ 1 เม.ย. 63 - 30 มิ.ย.63    
รอบท่ี 4 อัตราการตายจากการบาดเจ็บทางถนน   วันที่ 1 ก.ค. 63  - 30 ก.ย.63  
3.รายปี  อัตราการตายจากการบาดเจ็บทางถนน   วันที่ 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย. 62 

เกณฑ์การประเมิน : ปี 2562 : อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนนลดลงไม่เกิน 16 ต่อประชากรแสนคน  
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

ไม่เกิน 
5.22 ต่อแสนประชากร 

ไม่เกิน 
10.44 ต่อแสนประชากร 

ไม่เกิน 
15.66 ต่อแสนประชากร 

ไม่เกิน  
20.9 ต่อแสน ปชก. 

เกณฑ์การให้คะแนน : 1 ถึง 5 

เกณฑ์การให้คะแนน : อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน 
 ไม่เกิน 20.9  ต่อแสนประชากร 

คะแนน 

31.2 ขึ้นไป 1 
25.4 – 31.1 2 
19.6 – 25.3 3 
13.9 – 19.5 4 
8.00 – 13.8 5 

                    

วิธีการประเมินผล :  อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนนอัตราไม่เกิน 20.9 ต่อแสนประชากร 
1.Health Data center (HDC)   
2.Cockpit 62 3.PHER Accident 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

1.นางสาวเพ็ญศรี วงศรีลา ผู้รับผิดชอบงานการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน กลุ่มงาน
ควบคุมโรคติดต่อ / ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร โทร.086-233-3983 
2.นางสาวอนงค์ บังกระโทก หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ / ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
สกลนคร โทร.087-222-1746 
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ผู้รับผิดชอบรายงาน 1.นางสาวเพ็ญศรี วงศรีลา ผู้รับผิดชอบงานการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน กลุ่มงาน
ควบคุมโรคติดต่อ / ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  โทร.086-233-3983 
2.นางสาวอ้อมจิต มะลิรื่น นักวิชาการสาธารณสุข / ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 
โทร.091-416-9930 
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ตัวช้ีวัดที่ 8 ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนตามเกณฑ์มาตรฐานในเด็กอายุ 0-5 ปี และวัคซีนในโรงเรียน 
 

หมวด (Excellence) ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ปูองกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ 
แผนที่  1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย 
โครงการที่ 1. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 
ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนในเด็กอายุ 0- 5 ปี และวัคซีนในโรงเรียนร้อยละ 95 

1. เด็กแรกเกิดได้รับ วัคซีน บีซีจี BCG ≥ ร้อยละ 95 
2. เด็กอายุ 2 เดือนได้รับวัคซีน DTP-HB1 ≥ ร้อยละ 95 
3. เด็กอายุ 2 เดือนได้รับวัคซีน bOPV1 ≥ ร้อยละ 95 
4. เด็กอายุ 4 เดือนได้รับวัคซีน DTP-HB2 ≥ ร้อยละ 95 
5. เด็กอายุ 4 เดือนได้รับวัคซีน bOPV2 ≥ ร้อยละ 95 
6. เด็กอายุ 4 เดือนได้รับวัคซีน IPV ≥ ร้อยละ 95 
7. เด็กอายุ 6 เดือนได้รับวัคซีน DTP-HB3 ≥ ร้อยละ 95 
8. เด็กอายุ 6 เดือนได้รับวัคซีน bOPV3 ≥ ร้อยละ 95 
9. เด็กอายุ 1 ปี ได้รับวัคซีน MMR ≥ ร้อยละ 95 *** 
10. เด็กอายุ 1 ปี 6 เดือน ได้รับวัคซีน DTP4 ≥ ร้อยละ 95 
11. เด็กอายุ 1 ปี 6 เดือน ได้รับวัคซีน bOPV4 ≥ ร้อยละ 95 
12. เด็กอายุ 1 ปี 6 เดือน ได้รับวัคซีน JE1 (เชื้อเป็น) ≥ ร้อยละ 95 
13. เด็กอายุ 2 ปี 6 เดือน ได้รับวัคซีน MMR2 ≥ ร้อยละ 95*** 
14. เด็กอายุ 2 ปี 6 เดือน ได้รับวัคซีน JE2 (เชื้อเป็น) ≥ ร้อยละ 95 
15. เด็กอายุ 4 ปี ได้รับวัคซีน DTP5 ≥ ร้อยละ 95 
16. เด็กนักเรียน ป.6 ได้รับวัคซีน dT  ร้อยละ 100 
17. เด็กต่างด้าว ได้รับวัคซีนวัคซีนตามเกณฑ์ร้อยละ 95  
18. เด็กอายุ 11 ปี (ป.5) ได้รับวัคซีน HPV ร้อยละ 95 

รหัสวัคซีน 

 
ค านิยาม 1. วัคซีนของขวัญปีใหม่ IPV เด็กอายุ 4 เดือนได้รับ ≥ ร้อยละ 95 

    • IPV อายุที่รับวัคซีน เด็ก 4 เดือน หรือ ไม่เกิน 5 เดือน 15 วัน (ไม่เกิน 45 นับจากวันที่เกิด) 
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ยกเว้นเด็กย้ายเข้ามาในพ้ืนที่และอายุเกินที่ก าหนด ให้บริการวัคซีนทันทีที่พบ นับเป็นความ
ครอบคลุมวัคซีนในพ้ืนที่  
 2.เด็กอายุ 0-5 ปี ครบชุด พร้อมแจ้งเงื่อนไขการให้วัคซีน 
   2.1 BCG  อายุที่รับวัคซีน  
    • แรกเกิด ภายใน 7 วันหลังคลอด ยกเว้นเด็กติดเชื้อ HIV 
    • นักเรียนชั้น ป.1 เฉพาะเด็กท่ีไม่มีประวัติว่าเคยได้รับวัคซีนบีซีจีมาก่อน แล้วตรวจร่างกายเด็ก
ไม่พบรอยแผลเป็นบีซีจีปรากฏ 
   2.2 HB1-2 อายุที่รับวัคซีน กรณีแม่เป็นพาหะของไวรัสตับอักเสบบี 
    • HB1 แรกเกิด ภายใน  24  ชม.หลังคลอด 
    • HB2 อายุ 1 เดือน  
   2.3 DTP-HB 1-3 อายุที่รับวัคซีน (ด าเนินการไม่เกิน 45 วันนับจากวันเกิด) 
    • 2 ,4 และ 6  เดือน  
   2.4 OPV 1-5 อายุที่รับวัคซีน (ด าเนินการไม่เกิน 45 วันนับจากวันเกิด) 
    • 2 , 4 ,6  เดือน, 1 ปีครึ่ง  และ 4  ปี  
   2.5 DTP4-5 อายุที่รับวัคซีน (ด าเนินการไม่เกิน 45 วันนบัจากวันเกิด) 
    • 1 ปีครึ่ง  และ  4  ปี  
   2.6 JE 1 อายุที่รับวัคซีน (เชื้อเป็น) (ด าเนินการไม่เกิน 45 วันนับจากวันเกิด) 
    • 1 ปี- 2 ปี  ครึ่ง 
   2.7. JE 2 อายุที่รับวัคซีน (เชื้อเป็น) (ด าเนินการไม่เกิน 45 วันนับจากวันเกิด) 
    • อายุ 2 ปี ครึ่ง ห่างจาก JE 1   1 ปี 6 เดือน 

3.วัคซีนMMR 9-12 เดือนMMR  (สายพันธุ์ Jeryl Lynn) อายุที่รับวัคซีน 
    • 9-12  เดือน  (ด าเนินการไม่เกิน 45 วันนับจากอายุ 1 ปีเต็ม) 

ตารางสรุปวัคซีน 

 
4.วัคซีนเด็กในโรงเรียน(รายโรงเรียน) ได้แก่ 
นักเรียนชั้น ป.1 และ นักเรียนชั้น ป.6 ท่ีได้รับวัคซีน ดังนี้ 
   3.1.เก็บตกวัคซีน (MMR ) คางทูม หัด หัดเยอรมัน ให้ในนักเรียนชั้น ป. 1 ในรายที่ไม่พบประวัติ
การรับบริการ   
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   3.2 เก็บตกวัคซีน (BCG) วัคซีนวัณโรค  ให้วัคซีน BCG  ในนักเรียนชั้น ป.1 ในกรณีไม่พบรอย
แผลเป็นจากการฉีดวัคซีน หรือ ซักประวัติการรับวัคซีนไม่ได้ 
   3.3 วัคซีน (dT) หรือ วัคซีนคอตีบ บาดทะยัก และวัคซีน bOPV หรือ วัคซีนโปลิโอชนิด
รับประทาน  ให้วัคซีน dT และ OPV ในนักเรียนชั้น ป.1 เนือ่งจากเป็นการเก็บตก จึงต้อง
ตรวจสอบประวัติการได้รับวัคซีนของเด็กนักเรียนในอดีตจากผู้ปกครอง หรือจากสมุดบันทึกสุขภาพ
แม่และเด็ก เพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจในการให้วัคซีน ถ้าไม่มีประวัติหรือประวัติไม่ชัดเจน ให้ถือ
ว่าเด็กไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน โดยมีเกณฑ์ในการให้วัคซีน ดังนี้ 
 1) ในรายที่ไม่เคยได้รับวัคซีน DTP และ OPV มาก่อนในอดีต 
  - ต้องให้วัคซีน dT และ OPV 2 ครั้ง ห่างกัน 2 เดือน และติดตามให้ครั้งที่ 3 ในปี
การศึกษาหน้า 
 2) ในรายที่เคยได้รับวัคซีน  DTP และ OPV มาแล้ว 1 ครั้ง 
 - ต้องให้วัคซีน dT และ OPV 1 ครั้ง และติดตามให้ครั้งที่ 2 ในปีการศึกษาหน้า 
 3) ในรายที่เคยได้รับวัคซีน DTP และ OPV มาแล้ว 2, 3 หรือ 4 ครั้ง 
 - ต้องให้วัคซีน dT และ OPV 1 ครั้ง  
           4) ในรายที่เคยได้รับวัคซีน DTP และ OPV มาแล้ว 5 ครั้ง 
           - ไม่ต้องให้วัคซีน dT และ OPV อีก 
   3.4 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  วัคซีนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในเด็กนักเรียนชั้น ป.6 ได้แก่ 
         - วัคซีน dT หรือวัคซีนคอตีบ บาดทะยัก  ให้ในนักเรียนชั้น ป.6 ทุกราย 
   3.5 นักเรียนขั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 วัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก (HPV)  

ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 
วัคซีนตามเกณฑ์ ร้อยละ 95 ,MMR 95% วัคซีนทุกตัวร้อยละ 95  

เกณฑ์เป้าหมาย :  
 
วัตถุประสงค์  1. กวาดล้างโรคโปลิโอให้หมดไป 

2. ก าจัดโรคหัดให้มีผู้ปุวยทุกกลุ่มอายุไม่เกิน 3 ต่อประชากรล้านคน  
3. ก าจัดโรคบาดทะยักในทารกแรกเกิดให้เหลือไม่เกิน 1 ต่อพันเด็กเกิดมีชีพรายจังหวัด 
4.ลดอัตราปุวยด้วยโรคติดต่อที่ปูองกันได้ด้วยวัคซีน 
 - คอตีบ ไม่เกิน 0.015 ต่อประชากรแสนคน  
 - ไอกรน ไม่เกิน 0.08 ต่อประชากรแสนคน  
 - โรคไข้สมองอักเสบเจอี ไม่เกิน 0.15 ต่อประชากรแสนคน 

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

1. เด็กอายุ 1 ปี  
2. เด็กอายุ 2 ปี  
3. เด็กอายุ 3 ปี  
4. เด็กอายุ 5 ปี  
5. เด็กนักเรียน ป.1  
6. เด็กนักเรียนหญิงชั้น ป.5 
7. เด็กนักเรียน ป.6  
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8. เด็กต่างด้าว 0-15 ปี  
Type ประชากร Type 1,3 ที่อยู่ในพื้นที่  6 เดือนขึ้นไป  
วิธีการจัดเก็บข้อมูล ระดับจังหวัด จัดเก็บโดย Health Data center (HDC)   

ระดับอ าเภอ จัดเก็บโดย ระบบฐานข้อมูล 43 แฟูม 
แหล่งข้อมูล ระบบฐานข้อมูล 43 แฟูม 
รายการข้อมูล 1 A = จ านวนกลุ่มเปูาหมายในพ้ืนที่ที่ได้รับวัคซีน 
รายการข้อมูล 2 B = จ านวนกลุ่มเปูาหมายตามที่มีอยู่จริง 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  1. ความครอบคลุมของการได้รับวัคซีน0-5 ปี = จ านวนกลุ่มเปูาหมายในพ้ืนที่ที่ได้รับวัคซีน x100 

    (แรกเกิด 2,4,6 เดือน, 1ปี, 2ปี, 3ปี,และ 5ปี)     จ านวนกลุ่มเปูาหมายตามท่ีมีอยู่จริง 
 
2. วัคซีนเด็กในโรงเรียน(รายโรงเรียน)           = จ านวนกลุ่มเปูาหมายในพ้ืนที่ที่ได้รับวัคซีน x100 
    (ความครอบคลุมของการได้รับวัคซีน ป.1,ป.5,ป.6)     จ านวนกลุ่มเปูาหมายตามที่มีอยู่จริง                                              

ระยะเวลาประเมินผล 1. รายไตรมาส  
รอบท่ี 1 เด็กอายุครบตามเกณฑ์ วันที่ 1 ต.ค. 61 - 31 ธ.ค.62 
รอบท่ี 2 เด็กอายุครบตามเกณฑ์ วันที่ 1 ม.ค. 62 - 31 มี.ค.62   
รอบท่ี 3 เด็กอายุครบตามเกณฑ์ วันที่ 1 เม.ย. 62 - 30 มิ.ย.62    
รอบท่ี 4 เด็กอายุครบตามเกณฑ์ วันที่ 1 ก.ค. 62  - 30 ก.ย.62  
2. รายปี  
เด็กอายุครบตามเกณฑ์   วันที่ 1 ต.ค.61 – 30 ก.ย. 62 

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

95 95 95 95 
เกณฑ์การให้คะแนน : 1 ถึง 5 

     เกณฑ์การให้คะแนน  ร้อยละ 95  ความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนในเด็กอายุ 
0- 5 ปีและวัคซีนในโรงเรียน 

คะแนน 

≤80 1 
81-84 2 
85-89 3 
91-94 4 
≥95 5 

 
 
 
 
 
 
                 

       หมายเหตุ : ความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค  คิดจาก ปชก.อยู่จริง  
วิธีการ
ประเมินผล :  

ความครอบคลุมการได้รับวัคซีน ร้อยละ 95 
1. Health Data center (HDC)   
2. Cockpit 62 
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ผู้ให้ข้อมูลทาง
วิชาการ /ผู้
ประสานงาน
ตัวช้ีวัด 

นางสาวอนงค์ บังกระโทก หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ / สสจ.สน 
โทร.087-2221746 
นายวัชรพล วงศ์สูง   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ /สสจ.สน. 
โทร.080-746-8467 

ผู้รับผิดชอบ
รายงาน 

นางสาวอนงค์ บังกระโทก หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ / สสจ.สน 
โทร.087-2221746 
นายวัชรพล วงศ์สูง   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ /สสจ.สน. 
โทร.080-746-8467 
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ตัวช้ีวัดที่ 9 ร้อยละเด็กอายุ  12  ปี ฟันดีไม่มีผุ (cavity free) 

หมวด (Excellence) Promotion Prevention&Protection Excellence 
แผนที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย 
โครงการที่ 2 พัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น 
ลักษณะ  KPI  เชิงปริมาณ(ร้อยละ,อัตราส่วน,จ านวน)  

KPI  เชิงคุณภาพ(ระดับความส าเร็จ) 
ระดับการประเมิน      ผู้อ านวยการ 

     สสอ. 
     รพ.สต. 

ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละเด็กอายุ 12 ปี ฟันดีไม่มีผุ(cavity free) 
ค านิยาม เด็กอายุ 12 ปี หมายถึง เด็กอายุ 12 ปี ถึง 12 ป ี11 เดือน 29 วัน ในเขตรับผิดชอบ  

ฟันดีไม่มีผุ หมายถึง ผู้ที่ฟันแท้ในช่องปากที่ปกติ หรือผุและได้รับการรักษาแล้ว โดยไม่มี
ความจ าเป็นต้องอุด ถอน รักษาคลองรากฟัน หรือบูรณะอ่ืนใดอีก 

เกณฑ์เป้าหมาย :  
ปีงบประมาณ 60 ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 

ร้อยละ 95 ร้อยละ 95 ร้อยละ 95 ร้อยละ 95 ร้อยละ 95 
 

วัตถุประสงค์  เพ่ือควบคุมโรคในช่องปากและลดการสูญเสียฟันแท้ในเด็กอายุ 12 ปี 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย เด็กกลุ่มอายุ 12 ปี 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล เจ้าหน้าที่หน่วยบริการบันทึกข้อมูลในแฟูม  Service และ Dental ในฐานข้อมูล 43 แฟูม 
แหล่งข้อมูล ฐานข้อมูลในระบบ HIS 
รายการข้อมูล 1 A=จ านวนเด็กอายุ 12 ปี ที่ปราศจากฟันผุ (caries free) 
รายการข้อมูล 2 B=จ านวนเด็กอายุ 12 ปี ที่ได้รับการอุดฟัน และไม่มีฟันผุหรือฟันถูกถอน 
รายการข้อมูล 3 C=จ านวนเด็กอายุ 12 ปี ที่ได้รับการตรวจ ณ วันรับบริการ  

(รับบริการในจังหวัด นับผลงานตามเขตรับผิดชอบ) 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  ( A + B ) /C X 100 
ระยะเวลาประเมินผล ปีละ 1 ครั้ง 
เกณฑ์การประเมิน :  
ปี 2563 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
 ร้อยละ 25 ร้อยละ 50 ร้อยละ 75 ร้อยละ 95 

ปี 2564 :     
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
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ร้อยละ 25 ร้อยละ 50 ร้อยละ 75 ร้อยละ 95 
ปี 2565 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
ร้อยละ 25 ร้อยละ 50  ร้อยละ 75 ร้อยละ 95 

 
เกณฑ์การให้คะแนน : 1 ถึง 5 
     
 
วิธีการประเมินผล :  ส ารวจสุขภาพช่องปากระดับจังหวัด(เด็กอายุ 12 ปี ฟันดีไม่มีผุ) 
เอกสารสนับสนุน :  - 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน Baseline 

data 
หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2560 2561 2562 
กลุ่มอายุ12 
ปี ไม่มีฟันผุ 

ร้อยละ 90.8 97.8 97.8 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

   นายวันชัย ขวาธิจักร                           ต าแหนง่  จพ.ทันตสาธารณสุขช านาญงาน 
   โทรศัพท์ที่ท างาน : 042-711157 ต่อ 1503  โทรศัพท์มือถือ : 093-5359694 
   โทรสาร : 042-711157 ต่อ 1130      E-mail : dent2report@hotmail.com 
   สถานที่ท างาน กลุ่มงานทันตสาธารณสุข สสจ.สกลนคร 

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 

   ส านักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย 
   โทรศัพท์ที่ท างาน :   โทรศัพท์มือถือ :  
   โทรสาร :    E-mail :  
   สถานที่ท างาน 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 

   ชื่อ – สกุล     ต าแหน่ง  
   โทรศัพท์ที่ท างาน :   โทรศัพท์มือถือ :  
   โทรสาร :    E-mail :  
   สถานที่ท างาน 
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ตัวช้ีวัดที่ 10 เด็กอายุ  6  เดือน – 1  ปี ได้รับการแจกและฝึกการใช้ถุงนิ้วเช็ดเหงือกและฟัน 

 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย 
โครงการที่ 1 พัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
เด็กอาย ุ12 ปี ฟันดีไม่มีผุ ≤ร้อยละ 64 1 
เด็กอาย ุ12 ปี ฟันดีไม่มีผุ ร้อยละ 65-74 2 
เด็กอาย ุ12 ปี ฟันดีไม่มีผุ ร้อยละ 75-84 3 
เด็กอาย ุ12 ปี ฟันดีไม่มีผุ ร้อยละ 85-94 4 
เด็กอาย ุ12 ปี ฟันดีไม่มีผุ ≥ร้อยละ 95 5 
 ลักษณะ  

KPI  เชิงปริมาณ(ร้อยละ,อัตราส่วน,จ านวน)  
KPI  เชิงคุณภาพ(ระดับความส าเร็จ) 

ระดับการประเมิน      ผู้อ านวยการ 
     สสอ. 
       รพ.สต. 

ชื่อตัวชี้วัด เด็กอายุ 6 เดือน – 1 ปี ได้รับการแจกและฝึกการใช้ถุงนิ้วเช็ดเหงือกและฟัน  
ค านิยาม เด็ก 6 เดือน – 1 ปี หมายถึง เด็กอายุ 6 เดือน – 12 เดือน 29 วัน ในเขตรับผิดชอบ  

การแจกและฝึกการใช้ถุงนี้วเช็ดเหงือกและฟัน หมายถึง การแจกและฝึกการใช้ถุงนิ้ว 
เช็ดเหงือกและฟัน โดยทันตบุคลากร 

เกณฑ์เป้าหมาย :  
ปีงบประมาณ 60 ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 

- - 70 70 70 
 

วัตถุประสงค์  เพ่ือควบคุมโรคในช่องปากและลดการสูญเสียฟันน้ านมในเด็กปฐมวัย 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย เด็กอายุ 6 เดือน  12 ปี 29 วัน ในเขตรับผิดชอบ ได้รับการแกและฝึกการใช้ถุงนิ้วการเช็ด

เหงือกและฟัน 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล บันทึกข้อมูลการแจกและฝึกการใช้ถุงนิ้วเช็ดเหงือกและฟัน ในโปรแกรม Hos xp หรือ 

JHCIS  ในระดับสถานบริการ ช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 -  30 กันยายน 2563 

-ใช้แฟูม procedure_opd ฟิลด์ procedcode+hospcode+pid และมีเงื่อนไข นับรหัส  
2377010, ไม่นับซ้ า(distinct) hospcode+pid 

แหล่งข้อมูล ฐานข้อมูลในระบบ HIS 
รายการข้อมูล 1 A = จ านวนเด็กอายุ 6 เดือน – 12 เดือน 29 วัน ที่ได้รับการแจกและฝึกการใช้ถุงนิ้วเช็ด

เหงือกและฟัน (คน) 
รายการข้อมูล 2 B = จ านวนเด็กอายุ 6 เดือน – 12 เดือน 29 วัน ในเขตรับผิดชอบ (คน) 

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 

สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A / B) X 100 
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ระยะเวลาประเมินผล ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
เกณฑ์การประเมิน :  
ปี 2563 :     

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
ร้อยละ 20 ร้อยละ 40 ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 

ปี 2564 :     
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
ร้อยละ 20 ร้อยละ 40 ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 

ปี 2565 :     
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
ร้อยละ 20 ร้อยละ 40 ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 

   เกณฑ์การให้คะแนน : 1 ถึง 5 

     

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
เด็กอายุ 6 เดือน - 1 ปี ได้รับการแจกและฝึกการใช้ถุงนิ้ว  ≤ร้อยละ 29 1 
เด็กอายุ 6 เดือน - 1 ปี ได้รับการแจกและฝึกการใช้ถุงนิ้ว  ร้อยละ 30-39 2 
เด็กอายุ 6 เดือน - 1 ปี ได้รับการแจกและฝึกการใช้ถุงนิ้ว  ร้อยละ 40-49 3 
เด็กอายุ 6 เดือน - 1 ปี ได้รับการแจกและฝึกการใช้ถุงนิ้ว  ร้อยละ 50-69 4 
เด็กอายุ 6 เดือน - 1 ปี ได้รับการแจกและฝึกการใช้ถุงนิ้ว  ≥ร้อยละ 70 5 

 

วิธีการประเมินผล :  ส ารวจสุขภาพช่องปากระดับจังหวัด(เด็กอายุ 3 ปี) 
เอกสารสนับสนุน :  - 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน Baseline 

data 
หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2560 2561 2562 
 
 

ร้อยละ 48.4 63.0 66.6 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

   นางนพวรรณ  นาสินพร้อม                      ต าแหน่ง  จพ.ทันตสาธารณสุขช านาญงาน 
   โทรศัพท์ที่ท างาน : 042-711157 ต่อ 1503  โทรศัพท์มือถือ : 091-052-0340 
   โทรสาร : 042-711157 ต่อ 1130      E-mail : dental_skko@hotmail.com 
   สถานที่ท างาน กลุ่มงานทันตสาธารณสุข สสจ.สกลนคร 

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 

   ส านักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย 
   โทรศัพท์ที่ท างาน :   โทรศัพท์มือถือ :  
   โทรสาร :    E-mail :  
   สถานที่ท างาน 
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ตัวช้ีวัดที่ 11 ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) 
 

หมวด ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
แผนที่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
โครงการที่ 12. โครงการป้องกันและควบคุมการดื้อยาต้านจุลชีพและการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล 
ระดับการแสดงผล จังหวัด/เขต/ประเทศ 
ชื่อตัวชี้วัด 26. ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU)  
ตัวช้ีวัดย่อย  ระดับความส าเร็จของการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชน 
ค านิยาม (1) RDU : โครงการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) 

(1) RDU เป็นการประเมินการด าเนินงานระดับอ าเภอ โดยมีโรงพยาบาล/ศูนย์บริการ
สาธารณสุข เป็นหน่วยงานหลักในการประสานเชื่อมโยงกับหน่วยงานระดับที่สูงกว่า ระดับ
เดียวกันหรือระดับรองลงมา ซึ่งประกอบด้วยการประเมิน RDU Hospital, RDU PCU และ 
RDU in community 
- RDU Hospital หมายถึงโรงพยาบาลสังกัดส านักปลัดกระทรวงสาธารณสุข (รพศ./รพท./
รพช.)/โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์/โรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิต/โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัย/โรงพยาบาลและศูนย์บริการสาธารณสุข สังกัดกรุงเทพมหานคร 
- RDU PCU หมายถึง รพ.สต.และหน่วยบริการปฐมภูมิที่เรียกในชื่ออ่ืน 
- RDU community หมายถึงการด าเนินการเพ่ือท าให้เกิด RDU  ในระดับอ าเภอ/เขต
ของกรุงเทพมหานคร 

1.1 การพัฒนาสู่การเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล มี 3 ระดับดังนี้ 
 RDU ขั้นที่ 1 หมายถึงการด าเนินการผ่านเงื่อนไขต่อไปนี้ 

RDU Hospital (R1) RDU PCU (R2) 
1. อัตราการสั่งใช้ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ

ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 
2. การด าเนินงานของ PTC ผ่านเกณฑ์ระดับ 3  
3. รายการยาที่ควรพิจารณาตัดออก 8 

รายการ ซึ่งยังคงมีอยู่ในบัญชีรายการยา
ของโรงพยาบาลไม่เกิน 1 รายการ 

4. จัดท าฉลากยามาตรฐาน ผ่านเกณฑ์ระดับ 3 
5. การส่งเสริมจริยธรรมในการจัดซื้อจัดหายา

และการส่งเสริมการขายยา ผ่านระดับ 3 

จ านวน รพ.สต.ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 
ของ รพ.สต.ทั้งหมดในเครือข่ายระดับ
อ าเภอที่มีอัตราการใช้ยาปฏิชีวนะใน
กลุ่มโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน
และโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันผ่าน
เกณฑ์เปูาหมายทั้ง 2 โรค 
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 RDU ขั้นที่ 2 หมายถึง การด าเนินการผ่านเงื่อนไขต่อไปนี้ 
RDU Hospital (R1) RDU PCU (R2) 

1. ผลการด าเนินงานของตัวชี้วัด จ านวน 5 
ตัวชี้วัดตาม RDU ขั้นที่ 1 

2. อัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มโรคติดเชื้อ
ทางเดินหายใจส่วนบน โรคอุจาระร่วง
เฉียบพลัน แผลสดอุบัติเหตุ และสตรีคลอด
ปกติครบก าหนดคลอดทางช่องคลอด ไม่เกิน
ค่าเฉลี่ยของประเทศ ทั้ง 4 ตัวชี้วัด (ปี 2562 
เกณฑ์ RI รพศ./รพท. ≤ 30 % และ รพช.≤ 
20 %, AD ≤ 20 %, FTW ≤ 50 %, APL ≤ 
15 %) 

3. การใช้ยา NSAIDsผู้ปุวยโรคไตเรื้อรังระดับ 3 
ขึ้นไป ไม่เกินร้อยละ10  

 
4. การใช้ยา glibenclamide ในผู้ปุวยสูงอายุ 

หรือไตท างานบกพร่อง ไม่เกินร้อยละ 5 
5. การไม่ใช้ยาที่ห้ามใช้ในสตรีตั้งครรภ์ ได้แก่ 

warfarin*, statins, ergots (* ยกเว้นกรณีใส่ 
mechanical heart valve) 

จ านวน รพ.สต.ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
ของ รพ.สต.ทั้งหมดในเครือข่ายระดับ
อ าเภอ ที่มีอัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่ม
โรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนและโรค
อุจจาระร่วงเฉียบพลันผ่านเกณฑ์
เปูาหมายทั้ง 2 โรค 
(เกณฑ์ RI ≤ 20 %, AD ≤ 20 %) 

 RDU ขั้นที่ 3 หมายถึง การด าเนินการผ่านเงื่อนไขต่อไปนี้ 
RDU Hospital (R1) RDU PCU (R2) 

1. ผลการด าเนินงานผ่านตามเกณฑ์ในคู่มือ RDU 
Service plan ครบทั้ง 18 ตัวชี้วัด  
(หมายเหตุ เกณฑ์ในคู่มือ RI ≤ 20 %, AD ≤ 
20 %, FTW ≤ 40 %, APL ≤ 10 %) 
 

จ านวน รพ.สต.ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของ รพ.สต.ทั้งหมดในเครือข่ายระดับ
อ าเภอ ที่มีอัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่ม
โรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนและโรค
อุจจาระร่วงเฉียบพลันผ่านเกณฑ์
เปูาหมายทั้ง 2 โรค 
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 RDU ขั้นที่ 3 plus  หมายถึง การด าเนินการผ่านเงื่อนไขต่อไปนี้ 
RDU Hospital (R1) RDU PCU (R2) 

1. ผลการด าเนินงานผ่านตามตัวชี้วัด 18 
ตัวชี้วัด ตามเกณฑ์ในคู่มือ RDU 
Service plan 

2. ตัวชี้วัดเฉพาะตามสภาพปัญหา 
(problem based indicators) โดย
อาจเป็นตัวชี้วัดร่วมระดับเขต ระดับ
เครือข่าย รพ. หรือเฉพาะระดับ รพ. 
หรือตัวชี้วัดตามกลุ่มโรค/กลุ่มยา ที่เป็น
ปัญหาใน service plan อ่ืน 

จ านวน รพ.สต. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ 
รพ.สต.ทั้งหมดในเครือข่ายระดับอ าเภอ ที่มี
อัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มโรคติดเชื้อ
ทางเดินหายใจส่วนบนและโรคอุจจาระร่วง
เฉียบพลันผ่านเกณฑ์เปูาหมายทั้ง 2 โรค 

1.2.การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชน (RDU Community) (ดูค านิยามในหมาย
เหตุท้ายเอกสาร) 
เกณฑ์ผ่านตัวช้ีวัด: ระดับความส าเร็จการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชน ผ่าน
เกณฑ์ระดับ 3 
หน่วยวัด ระดับจังหวัด 
ค าอธิบาย      แต่ละจังหวัด มีการออกแบบบริหารจัดการเพ่ือให้มีการด าเนินงานส่งเสริมการ
ใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชน อย่างน้อย 1 อ าเภอ ซึ่งแต่ละอ าเภอด าเนินการ อย่างน้อย 1 
ต าบล โดยก าหนดให้มีผู้ประสานงานระดับจังหวัด และอ าเภอ โดยมีโรงพยาบาล/ศูนย์บริการ
สาธารณสุข เป็นหน่วยงานหลักในการประสานเชื่อมโยงกับหน่วยงานระดับที่สูงกว่า หน่วยงาน
ระดับเดียวกันหรือระดับรองลงมา ทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จนถึงชุมชน และ
เครือข่ายอ่ืนๆ ในชุมชน ภายใต้กลไกคณะกรรมการระดับอ าเภอที่ เกี่ยวข้อง เช่น 
คณะกรรมการหัวหน้าส่วนราชการในระดับอ าเภอ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อ าเภอ คณะกรรมการธรรมนูญสุขภาพอ าเภอ คณะกรรมการประสานงานด้านสาธารณสุข
ระดับอ าเภอ เป็นต้น  
     การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชน ด าเนินการ 5 กิจกรรมหลัก ดังนี้ 

1. การเฝูาระวังความปลอดภัยด้านยาในหน่วยบริการสุขภาพ (Proactive Hospital 
based surveillance) 

2. การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพ่ือการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 
(Community Participation)  

3. การเฝูาระวังความปลอดภัยด้านยาเชิงรุกในชุมชน  (Active Community based 
Surveillance) 

4. การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในภาคเอกชน (Good Private Sector) เช่น 
ร้านช า ร้านยา คลินิก โรงพยาบาลเอกชน 

5. การสร้างความรอบรู้ด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลของประชาชน (RDU Literacy)  
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ระดับ
ความส าเร็จ 

ค าอธิบาย 

ระดับ 1 1.จังหวัดออกแบบระบบบริหารจัดการ ได้แก่ ก าหนดองค์ประกอบ 
โครงสร้างการจัดการ ระบบข้อมูลสารสนเทศ ระบบติดตาม
ประเมินผล และระบบอื่นที่เก่ียวข้อง 
2.โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่งในพ้ืนที่อ าเภอ
เปูาหมาย หรือศูนย์บริการสาธารณสุข กทม. หรือหน่วยบริการ
สุขภาพสังกัดอ่ืน ที่สมัครใจ ด าเนินการ Proactive Hospital based 
surveillance 

ระดับ 2 ผ่านเกณฑ์ระดับ 1 และด าเนินการกิจกรรมหลัก Active 
Community based Surveillance 

ระดับ 3 ผ่านเกณฑ์ระดับ 2 และด าเนินการกิจกรรมหลัก community 
participation 

ระดับ 4 ผ่านเกณฑ์ระดับ 3 และมีการด าเนินการกิจกรรมหลักที่เหลือ อย่าง
น้อย 1 ข้อ 

ระดับ 5 ด าเนินการครบ 5 กิจกรรมหลัก  
รายละเอียดการประเมินการด าเนินการในแต่ละกิจกรรมหลัก ดูในคู่มือด าเนินการส่งเสริม
การใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชน  จากเว็บไซต์ http://ndi.fda.moph.go.th/drug_use 
(อยู่ระหว่างด าเนินการ) 

เกณฑ์เป้าหมาย :  
ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 
RDU ขั้นที่ 1 80% 
RDU ขั้นที่ 2 20% 

RDU ขั้นที่ 1 95 % 
    RDU ขั้นที่ 2 20% 

- RDU ขั้นที่ 2 60% 
- RDU ขั้นที่ 3 20% 
- ร้อยละ 100 ของจังหวัด

มีการด าเนินการ RDU 
Community อย่างน้อย 
1 อ าเภอ และผ่านเกณฑ์
ระดับ 3  

-RDU ขั้นที่ 3 80% 
- ร้อยละ 100 ของจังหวัดมี
การด าเนินการ RDU 
Community ร้อยละ 30 
ของอ าเภอในจังหวัด และ
ผ่านเกณฑ์ RDU 
Community ระดับ 3  

 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ความปลอดภัยจากการใช้ยา และลดค่าใช้จ่ายด้านยาที่ไม่จ าเป็น 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน หรือโรงพยาบาลที่เทียบเท่า และ

หน่วยบริการปฐมภูมิ และชุมชน ซึ่งเป็นพ้ืนที่ระดับอ าเภอ 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล รายงานกองบริหารการสาธารณสุข 
แหล่งข้อมูล ข้อมูลจากโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน 
รายการข้อมูล 1  A1 = จ านวนโรงพยาบาลผ่าน RDU ขั้นที่ 2  , A2 = จ านวนโรงพยาบาลที่ผ่าน RDU ขั้น 3  

http://ndi.fda.moph.go.th/drug_use
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รายการข้อมูล 2  B = จ านวนโรงพยาบาลทั้งหมด  
รายการข้อมูล 3  C = จ านวนจังหวัดที่มีการด าเนินการ RDU Community อย่างน้อย 1 อ าเภอ และผ่าน

เกณฑ์ระดับ 3 
รายการข้อมูล 4  D = จ านวนจังหวัดทั้งหมด 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  1. (A1/B) x 100  

2. (A2/B) x 100 
3. (C/D) x 100 

ระยะเวลาประเมินผล ทุก 3 เดือน (ประมวลผลยอดสะสมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ) 
เกณฑ์การประเมิน : 
ปี 2563: 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12เดือน 
- RDU ขั้นที่ 2 ≥ 45 % 
- RDU ขั้นที่ 3 ≥ 15 % 

- RDU ขั้นที่ 2 ≥ 50 % 
- RDU ขั้นที่ 3 ≥ 15 % 

- RDU ขั้นที่ 2 ≥ 55 % 
- RDU ขั้นที่ 3 ≥ 20 % 

- RDU ขั้นที่ 2 ≥ 60 % 
- RDU ขั้นที่ 3 ≥ 20 % 
- ร้อยละ 100 ของจังหวัด

มีการด าเนินการ RDU 
Community อย่างน้อย
จังหวัดละ 1 อ าเภอ 
และผ่านเกณฑ์ระดับ 3 

วิธีการประเมินผล :  การรายงาน และการวิเคราะห์เปรียบเทียบผล 

เอกสารสนับสนุน :  รายการตัวชี้วัดเพ่ือประเมินระดับการพัฒนาสู่การเป็นหน่วยบริการส่งเสริมการใช้ยา
อย่างสมเหตุผล 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 

Baseline 
data (RDU) 

หน่วย
วัด 

ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 2561 2562 

2562 ร้อยละ RDU ขั้นที่ 1  
ร้อยละ 100 

RDU ขั้น 1 ร้อยละ 
100 และ RDU ขั้น 

2 ร้อยละ 5.56 
 
 

RDU ขั้นที่ 1 ร้อย
ละ 100 และ 

RDU ขั้นที่ 2 ร้อย
ละ 50  RDU ขั้น

ที่ 3 ร้อยละ 
22.22  

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /             
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

1. ภญ.นุชรินธ์  โตมาชา                        เภสัชกรช านาญการ   
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-5907155            โทรศัพท์มือถือ : 061-7317779 
    โทรสาร : 02-5907341  E-mail : nuchy408@gmail.com  



38 
 

    ส านักยา ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (ตัวชี้วัด RDU) 
2. ภญ.ไพร า บุญญะฤทธิ์   เภสัชกรช านาญการ 
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-5901628 โทรศัพท์มือถือ : 092-3953289 
    โทรสาร : 02-5901634  E-mail : praecu@gmail.com 
    ส านักบริหารการสาธารณสุข (ตัวชี้วัด RDU และ AMR)  
3.ภญ.เรืองรอง  อินธิสิทธิ์                     เภสัชกรปฏิบัติการ 
   โทรศัพท์ที่ท างาน : 042-711157         โทรศัพท์มือถือ : 081-0712894 
   โทรสาร : 042-711157                    E-mail : ruangrong@gmail.com 
   ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล  

กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (RDU) 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 

1. นางสาวคริสติน่า ลี้สุรพลานนท์            เภสัชกรปฏิบัติการ 
โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-590 7392       โทรศัพท์มือถือ : 081-264-9910 
โทรสาร : 02-5918486                    E-mail : Christina.lee@fda.moph.go.th 
กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา 
2.ภญ.ไพร า บุญญะฤทธิ์   เภสัชกรช านาญการ 
โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-5901628             โทรศัพท์มือถือ : 092-3953289 
โทรสาร : 02-5901634              E-mail : praecu@gmail.com 
กองบริหารการสาธารณสุข ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:praecu@gmail.com
mailto:ruangrong@gmail.com
mailto:praecu@gmail.com
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ยุทธศาสตร์กระทรวง PP&P Excellence แผนงานท่ี 3 การปูองกันควบคุมโรคและลดปัจจยัเสี่ยงด้านสุขภาพ 

โครงการหลัก โครงการคุม้ครองผู้บริโภคด้านผลติภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ 

ตัวชี้วัด ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลติภณัฑส์ุขภาพระดับอ าเภอ 

พิจารณา พิจารณาจากระดับความส าเร็จของการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ  ระดับอ าเภอ 
ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ 

ค านิยาม ผลิตภัณฑ์สุขภาพ หมายถึง ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 6 ประเภท ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อาหาร ยา วัตถุเสพติด 
เครื่องส าอาง วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข และเครื่องมือแพทย์ ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
ผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ 

1. อาหาร  ได้แก่ ผัก ผลไม้ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดน้ าหนักและเสริมสมรรถภาพทางเพศ 
2. เครื่องส าอาง ได้แก่ เครื่องส าอางที่ห้ามจ าหน่าย 34 รายการ, เครื่องส าอางที่มีสารห้ามใช้, ไม่มี

เลขจดแจ้ง แสดงฉลากไม่ครบถ้วน หรือระบุสรรพคุณเกินจริง เป็นเท็จ  
3. ผลิตภัณฑ์สมนุไพร ได้แก่ ผลิตภัณฑ์สมนุไพรกลุม่เสี่ยงที่ปลอมปนยาแผนปัจจุบัน กลุ่มสเตียรอยด์) 

ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ผ่านเกณฑ์  หมายถึง  
1.  ตรวจสอบฉลากผลติภณัฑส์ุขภาพกลุ่มเสี่ยง แล้วพบว่าไม่ถูกต้องตามทีก่ฎหมายก าหนด เช่น ไม่มี

ฉลากที่ระบเุป็นภาษาไทย การแสดงฉลากไม่ครบถ้วน ไม่ระบุเลขทะเบียน (ยา) เลขสารบบอาหาร (อาหาร) 
เลขท่ีจดแจ้ง (เครื่องส าอาง) และฉลากอาหารหรือเครื่องส าอางที่ระบุสรรพคณุเกินจริง เป็นเท็จ โอ้อวด
สรรพคณุ ไม่เป็นธรรมต่อผู้บรโิภค เป็นต้น 

2. มีผลการตรวจวิเคราะห์คณุภาพทางวิชาการ จากห้องปฏิบัติการของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย/์
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และจากการใช้ชุดทดสอบเบื้องต้น ไม่ผา่นเกณฑม์าตรฐานที่ก าหนด 

3. ผลการตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑส์ุขภาพท่ีไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 

ความส าเร็จในการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สขุภาพระดับอ าเภอ หมายถึง อ าเภอมีการ
ด าเนินงานตรวจสอบเฝูาระวังและมีการจัดการที่เหมาะสม เพื่อลดปญัหาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เป็นอันตราย
หรือฝุาฝืนกฎหมาย ณ สถานท่ีผลติ, สถานท่ีจ าหน่าย รวมทั้งส่งเสรมิพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคให้มีความรู้ 
โดยมีการด าเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพท่ีเกี่ยวข้องทกุภาคส่วนในพ้ืนท่ี 

ระบบการจัดการความเสี่ยงด้านผลิตภัณฑ์สขุภาพ หมายถึง การด าเนินงานตรวจเฝาูระวังผลิตภัณฑ์
สุขภาพกลุม่เสี่ยง และสรุปสถานการณโ์ดยมีการวิเคราะห์ แยกประเด็นที่เป็นปัญหาและมีการสื่อสารผลการ
วิเคราะหค์วามเสี่ยงให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบ น าไปสู่การด าเนินการด้วยวิธีการใด ๆ ที่เป็นการระงับ
หรือปูองปรามการกระท าผิด รวมทั้ง มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนทราบ 

 

 

ตัวช้ีวัดที่ 12  ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑส์ุขภาพระดับอ าเภอ ระดับ 4 ขึ้นไป 
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การเฝ้าระวังและการจัดการความเสี่ยง (Risk Management) ใช้แนวทางในการด าเนินงาน  ดังนี้   

        1. การประเมินความเสี่ยง (Risk assessment) คือ กิจกรรมการส ารวจ/เฝูาระวังและสามารถบ่งช้ีอันตราย
จากความเสี่ยงในการใช้ผลติภณัฑส์ุขภาพ น าข้อมูลนั้นมาวิเคราะห์ให้เห็นถึงปัญหาในด้านต่างๆที่ชัดเจน
และอธิบายลักษณะที่น ามาวางแนวทางแก้ปัญหา 

        2. การจัดการความเสี่ยง (Risk Management) คือ การวางแนวทางในการบริหารความเสี่ยงด้วยกลวิธี
ต่างๆ เช่น การลดปัจจัยเสี่ยงโดยจัดให้มีระบบรับเรื่องร้องเรยีน  การก าจัดความเสี่ยงโดยผู้ปฏิบัติงานลงไป
แก้ไขปัญหาหรือรายงานให้ผู้มีหนา้ที่ด าเนินการ มีการตดิตามปูองกันไม่ให้เกิดปัญหานั้นซ้ าอีกและมีการ
สนับสนุน/สร้างภาคีเครือข่ายในการร่วมด าเนินงาน 

        3. การสื่อสารความเสีย่ง (Risk communication) คือ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตา่ง ๆ ให้ประชาชน 
ภาคีเครือข่าย และหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องทราบเพื่อใหเ้กิดความร่วมมือในการด าเนินการแก้ไขปญัหา
ผลิตภณัฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัยในพื้นที่ โดยมีการสื่อสารอย่างต่อเนือ่งและทั่วถึง 

เกณฑ์เป้าหมาย 1. ร้อยละ 80 ของอ าเภอมีระดับความส าเร็จในการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภณัฑส์ุขภาพ
ระดับอ าเภอ ระดับ 4 ขึ้นไป 

ประชากรกลุม่เป้าหมาย 1. ผักและผลไม้ ณ สถานท่ีจ าหน่าย ได้แก่ ตลาดสด ตลาดนดั ซุปเปอรม์าร์เกต ร้าน/แผงลอยสถานท่ีผลติ 
(คัดและบรรจุ) ผักและผลไมส้ดบางชนิด 

2. ผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร/อาหาร ลดน้ าหนัก หรือเสริมสมรรถภาพทางเพศ ณ สถานที่จ าหนา่ย 

3. เครื่องส าอาง ณ สถานท่ีจ าหน่าย 

4. ผลิตภณัฑ์สมุนไพร ณ สถานท่ีจ าหน่าย/ครัวเรือน ชุมชน 
วิธีการจัดเก็บข้อมลู จัดท าฐานข้อมูลและระบบรายงานในหน่วยงาน และรายงานผลการด าเนินงานตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 

แหล่งข้อมลู โรงพยาบาลและส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ  

รายการข้อมูล 1 ผลรวมของค่าคะแนนถ่วงน้ าหนัก 

สูตรค านวณตัวชี้วัด - 

ระยะเวลาประเมินผล  6 เดือน  9 เดือน และ 12 เดือน 

 ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ 
พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานตามเปูาหมายแต่ละระดับ ดังนี้ 

ระดับคะแนน 
ระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 
1      
2      
3      
4      
5       
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เกณฑ์การประเมิน 

 

ระดับคะแนน 1 

           มีคณะกรรมการ/คณะท างานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภณัฑ์สุขภาพระดับอ าเภอ เพื่อก ากับดูแล
การด าเนินงาน ที่ประกอบด้วยทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ท่ีเป็นปัจจุบัน มีการด าเนินงานแบบบูรณาการ มี
การประชุมต่อเนื่อง  และมีการตดิตามผลจากการประชุม  

การด าเนินงาน 

1. มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการที่ประกอบด้วยทุกหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องในพื้นที่ 

2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการ ฯ อย่างน้อย 2 ครั้ง/ป ี

3. จัดท ารายงานการประชุมทุกครัง้ที่มีการประชุม  

 ระดับคะแนน 2 

อ าเภอด าเนินการประเมิน และวิเคราะหส์ถานการณ์ ปัญหาด้านผลติภัณฑ์สุขภาพของอ าเภอ โดยมี
รายละเอียด ดังนี ้

1. สถานการณ์ปัญหาด้านผลติภณัฑส์ุขภาพในอ าเภอ ในปีท่ีผ่านมา 

2. รูปแบบปัญหาที่พบ เช่น ประเภทผลิตภณัฑ์สุขภาพ แหล่งที่มา เป็นต้น 

3. ผลกระทบจากผลิตภณัฑ์สุขภาพที่พบปัญหาในพ้ืนท่ี 

การด าเนินงาน 

               มีเอกสารสรุปผลการด าเนินงานคุ้มครองผู้บรโิภคด้านผลิตภณัฑส์ุขภาพระดับอ าเภอประจ าปี 
2562 

 ระดับคะแนน 3 

จัดท าแผนงาน/โครงการจัดการปญัหาผลิตภัณฑ์สุขภาพทีไ่ม่ปลอดภัยระดับอ าเภอ และส่งเสริมการ
ปรับเปลีย่นพฤติกรรมสุขภาพผู้บรโิภค โดยมีรายละเอียดดังนี้  

1. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนบรูณาการ 

2. รายละเอียดการด าเนินงาน/กิจกรรม/ขั้นตอน 

3. ระยะเวลาด าเนินการตามกจิกรรม/ขั้นตอน เช่น ปฏิทินการด าเนินงาน (Gantt Chart) 

4. เปูาหมาย/ผลส าเรจ็/ตัวช้ีวัด 

5. มีผู้รับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายอย่างเป็นทางการในการด าเนินการตามแผนงาน กิจกรรมที่
ก าหนด 

การด าเนินงาน 

            จัดท าโครงการจัดการปญัหาผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ 2563 อย่างน้อย 1 โครงการ  
โดยบูรณาการกิจกรรมงานคุ้มครองผลิตภัณฑส์ุขภาพของแตล่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
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 ระดับคะแนน 4  

          มีผลการตรวจสอบเฝูาระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยง  ในสถานที่ผลิต สถานที่จ าหน่าย ครัวเรือน 
ชุมชน ฯลฯ  โดยก าหนดให้ ร้อยละ 80 ของผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการตรวจสอบ มีความ
ปลอดภัยตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

การด าเนินงาน 

          จัดท าเอกสารสรุปผลการตรวจสอบเฝูาระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ ตามแผนงาน กิจกรรมหรือเปูาหมาย
ที่ก าหนด  (ผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ หรือจากการใช้ชุดทดสอบเบื้องต้น) 

เกณฑ์การประเมิน ระดับคะแนน 5 

        จัดท าสรุปผลการด าเนินงานตามแผนบรูณาการคุม้ครองผู้บรโิภคด้านผลิตภณัฑส์ุขภาพของอ าเภอ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 โดยระบุ การจัดการความเสี่ยงในพ้ืนท่ีโดยเจ้าหนา้ที่ผู้ปฏิบตัิงานและ/หรอื
คณะท างาน  ปัจจัยสนับสนุน ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน พรอ้มท้ังระบุแนวทางหรือข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุงการด าเนินงาน  

วิธีการประเมินผล 1. ประเมินจากเอกสารสรุปผลการด าเนินงาน รอบ 3 เดือน, 6 เดือน, 9 เดือน และรอบ 12 เดือน  

2. การน าเสนอสรุปผลการด าเนินงาน ในระหว่างเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2563 

3. ติดตามจากการนิเทศงาน คปสอ. 

รายละเอียดข้อมูล
พ้ืนฐาน 

 

ร้อยละของผลิตภณัฑ์สุขภาพที่มีผล
การตรวจสอบเฝ้าระวังผ่านเกณฑ์

มาตรฐาน 

หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน.ในรอบปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 

น้ าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท  ร้อยละ 68.75 81.62 73.44 

น้ าแข็งบริโภค ร้อยละ 76.92 80.0 85.71 

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ร้อยละ 85.71 35.29 84.21 

นมโรงเรียน ร้อยละ 100.00 83.33 100 

เครื่องส าอาง  ร้อยละ 50.00 100 - 

ยา ร้อยละ 100 - - 

ฟอร์มาลิน ร้อยละ 93.75 98.84 98.58 

บอแรกซ์ ร้อยละ 100 100 100.0 
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ซาลิซิลิค ร้อยละ 100 100 100.0 

โซเดียมไฮโดรซัลไฟต์ ร้อยละ 100 100 100.0 

ไอโอดีนในเกลือบริโภค ร้อยละ 60 55.77 89.29 

โพลาร์ในน้ ามันทอดอาหาร ร้อยละ 100 95.24 95.12 

ยาฆ่าแมลงในผักผลไม้ ร้อยละ 94.04 96.90 98.4 

สารเร่งเนื้อแดงในเนื้อสุกร ร้อยละ 100 100 100.0 
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 ผลการด าเนินงานระดับความส าเร็จในการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพระดับ
อ าเภอ ระดับ 4 ขึ้นไป 
ปีงบประมาณ 2562 

ล าดับ อ าเภอ ผลการด าเนินงาน ปี 2562 

1 เมือง ขั้นที่  3 

2 กุสุมาลย ์ ขั้นที่ 4 

3 กุดบาก ขั้นที่ 2 

4 พรรณานิคม ขั้นที่ 3 

5 พังโคน ขั้นที่ 4 

6 วาริชภูม ิ ขั้นที่ 4 

7 นิคมน้ าอูน ขั้นที่ 4 

8 วานรนิวาส ขั้นที่ 4 

9 ค าตากล้า ขั้นที่ 4 

10 บ้านม่วง ขั้นที่ 4 

11 อากาศอ านวย ขั้นที่ 4 

12 สว่างแดนดิน ขั้นที่ 5 

13 ส่องดาว ขั้นที่ 4 

14 เต่างอย ขั้นที่ 3 

15 โคกศรีสุพรรณ ขั้นที่ 4 

16 เจริญศิลป์ ขั้นที่ 3 

17 ภูพาน ขั้นที่ 5 

18 โพนนาแก้ว ขั้นที่ 4 

หน่วยงานที่รายงาน โรงพยาบาล และ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 

หน่วยงานรับผิดชอบ
ตัวชี้วัด 

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บรโิภคและเภสชัสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสกลนคร 
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ผู้ประสานงานตัวชี้วัด นายไชยวิชิต ไชยสิทธ์ิ เภสัชกรช านาญการ  

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บรโิภคและเภสชัสาธารณสุข  

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

โทร. 042-711157 ต่อ 1522 มือถือ 086-8617275 e-mail: foodsafety_skko@hotmail.com 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ นายกิตติศักดิ์ ไท้ทอง หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บรโิภคและเภสัชสาธารณสุข 

 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  

โทร. 042-711157 ต่อ 1522 มือถือ 081-717-9006 e-mail: mcyingyong@yahoo.com 
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ตัวช้ีวัดที่ 13 ร้อยละของหน่วยงานที่มีการน าดัชนีความสุขของคนท างาน (Happy Work Life Index) และ     Core Value 
“MOPH” ไปใช้ 

หมวด People Excellence (บุคลากรเป็นเลิศ) 
แผนที่ 11.การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ 
โครงการที่ 3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการก าลังคน 
ลักษณะ Leading Indicator 
ระดับการวัดผล ประเทศ 
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 74. ร้อยละของหน่วยงานที่มีการน าดัชนีความสุขของคนท างาน (Happy Work 

Life Index) และ Core Value “MOPH” ไปใช ้
ค านิยาม หน่วยงานที่มีการน าดัชนีความสุขของคนท างานไปใช้ หมายถึง หน่วยงาน

ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่มีการประเมินดัชนีความสุขของคนท างาน (Happy 
Work Life Index) รายบุคคลโดยผ่านระบบ Online-based หรือ Mobile App-
based หน่วยงานนั้นมีการวิเคราะห์ผลการประเมิน และน าผลการวิเคราะห์นั้นมา
ใช้ โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ ได้แก่ 

ระดับท่ี 1 ชี้แจงแนวทางการวัดดัชนีความสุขของคนท างานและการน าดัชนี
ความสุขของคนท างานไปใช้ 
ระดับท่ี 2 มีการส ารวจข้อมูล 
ระดับท่ี 3 มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล 
ระดับท่ี 4 มีการท าแผนพัฒนาความสุขของคนท างาน 
ระดับท่ี 5 มีการใช้แผนพัฒนาความสุขของคนท างาน 

เกณฑ์เป้าหมาย : 
ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 ปีงบประมาณ 65 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 
 

วัตถุประสงค์ เพ่ือน าผลการประเมินดัชนีความสุขของคนท างาน (Happy Work Life Index) มา
ใช้ในการพัฒนาองค์กร การบริหารงาน การด าเนินการต่างๆเพ่ือส่งเสริมความสุขใน
การท างานอย่างตรงประเด็น ซึ่งจะส่งผลให้บุคลากรเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการท างานให้บรรลุเปูาหมายร่วมขององค์กร “ประชาชนสุขภาพดี 
เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ทุกหน่วยงานสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1.ส ารวจโดย Paper-based หรือ Online-based หรือ Mobile App-based 

2.รายงานของหน่วยบริการ 
แหล่งข้อมูล Server กลางของกระทรวงสาธารณสุข/website สสจ.สกลนคร 
รายการข้อมูล 1 A = จ านวนหน่วยงานที่มีการน าดัชนีความสุขของคนท างาน (Happy Work Life 

Index) ไปใช้ 
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รายการข้อมูล 2 B = จ านวนหน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 
การค านวณตัวชี้วัด (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 4 
 

เกณฑ์การประเมิน  
ปี 2563 :  

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- มีการชี้แจงท าความ

เข้าใจแนวทางการวัด
ดัชนีความสุขของของ
คนท างานและการน า
ดัชนีความสุขของ
คนท างานไปใช้ 

หน่วยงานมีการประเมิน
ดัชนีความสุขของคนท างาน 
(Happy Work Life Index) 
รายบุคคลมากกว่าร้อยละ 
60 ของจ านวนบุคลากรของ
หน่วยงานนั้น 

ร้อยละ 80 ของหน่วยงานมี
การน าดัชนีความสุขของ
คนท างาน (Happy Work 
Life Index) ไปใช้ ตั้งแต่
ระดับท่ี 3 ขึ้นไป 

 

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

- - - หน่วยงานที่มีการน าดัชนีความสุข
ของคนท างาน (Happy Work Life 
Index) ไปใช้ ร้อยละ 85 

 

ปี 2565 :  
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

   หน่วยงานที่มีการน าดัชนีความสุข
ของคนท างาน (Happy Work Life 
Index) ไปใช้ ร้อยละ 90 

 

วิธีการประเมินผล : ส ารวจ 
เอกสารสนับสนุน : - 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน Baseline 

data 
หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2560 2561 2562 
- ร้อยละ 70 75 80 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/     
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

นายสถิตย์  วรรณขาม  ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 
โทร. ๐๙๑๐๖๔๘๕๒๙ 

หน่วยงานประมวลผลและ
จักท าข้อมูล            
(ระดับส่วนกลาง) 

 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 

 

 



48 
 

ตัวช้ีวัดที่ 14 ร้อยละของรายการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนสามารถลงนามในสัญญาได้ทันในไตรมาสที่ 1 

ตัวชี้วัด ร้อยละของรายการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนสามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันในไตรมาส         
ที่ 1 ร้อยละ 100 

ค านิยาม รายการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน         
(ค่าเสื่อม) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ สามารถลงนามในสัญญาให้แล้วเสร็จ
ภายในไตรมาสที่ 1 หมายถึง สามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกรายการที่ได้รับ
อนุมัติ ให้ปฏิบัติตามตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ให้แล้วเสร็จพร้อมลงนามในสัญญาภายในวันที่ 2
๗ ธันวาคม พ.ศ. 256๒ และทั้งบันทึกข้อมูลและรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างใน
โปรแกรมระบบรายงานการใช้จ่ายเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะ
งบลงทุนให้เป็นปัจจุบัน 

รหัสโรค/หัตถการ/ยาที่
เกี่ยวข้อง 

 

เกณฑ์เปูาหมาย 100% 
ประชากรกลุ่มเปูาหมาย หน่วยบริการในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร (ในภาพรวมของ CUP) 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล โปรแกรมระบบรายงานการใช้จ่ายเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะ

งบลงทุน ของส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี 
แหล่งข้อมูล โปรแกรมระบบรายงานส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี 
รายการข้อมูล 1 A= จ านวนรายการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบ

ลงทุน ประจ าปีงบประมาณ 2563 สามารถลงนามในสัญญาได้ในไตรมาสที่ 1 
    - ทันภายในก าหนด     จ านวน      รายการ 
    - ไม่ทันภายในก าหนด  จ านวน      รายการ 

รายการข้อมูล 2 B= จ านวนรายการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ที่ เบิกจ่ายในลักษณะงบ
ลงทุน ประจ าปีงบประมาณ 2563 ที่ได้รับจัดสรรทั้งหมดของแต่ละหน่วยบริการ (ใน
ภาพรวมของ CUP) 

สูตรค านวณตัวชี้วัด 1 =(A/B)*100 
ระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูล ไตรมาสที่ 2 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน  
ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 

2559 2560 2561 2562 
    

เกณฑ์การให้คะแนน 1 2 3 4 5 
0-20% 21-40% 41-60% 61-80% 81-100% 

วิธีการประเมินผล                   
เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ 

ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ โดยคณะกรรมการติดตามงานพัสดุและบริหารจัดการสัญญา 
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ผู้ประสานงานตัวชี้วัด นางสาวจิราพร  ยืนนาน ต าแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 
ผู้รับรองนิยาม/สถานที่ท างาน นางสาวค าหยาด ใจสู้ศึก ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ 
ผู้เขียนSCRIPT/สถานที่
ท างาน 

นางสาวค าหยาด ใจสู้ศึก ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ 

ผู้รายงานผลการด าเนินงาน นางสาวจิราพร  ยืนนาน ต าแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 
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ตัวช้ีวัดที่ 15  ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA 
หมวด        Governance Excellence (บริหารจัดการเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล) 
แผนที่11     การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 
โครงการ     โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ระดับการแสดงผล   จังหวัด  
ชื่อตัวชี้วัด15  ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนครผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA 
 

ค านิยาม     การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) เป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
สังเคราะห์เป็นองค์ประกอบหลักท่ีส าคัญและจ าเป็นในการประเมิน จ าแนกองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย ประเด็นการ
ประเมิน และแปลงไปสู่ค าถามที่ใช้ในการประเมินจากข้อมูลเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based Integrity and 
TransparencyAssessment : EBIT) ใน 5 ดัชนี ได้แก่ ดัชนีความโปร่งใส (Transparency) . ดัชนีความพร้อมรับผิด
(Accountability) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption-Free Index) ดัชนีดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรม
ในองค์กร (Integrity Culture) ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน(Work Integrity) 
                กระทรวงสาธารณสุขก าหนดมาตรการ 3 ป. 1 ค. ในการปูองกันการทุจริต ประกอบด้วย  
                 (1) ปลูก/ปลุกจิตส านึก  
                 (2) ปูองกัน  
                 (3) ปราบปราม และ  
                 (4) เครือข่าย  
มุ่งเน้นการปูองกันการทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) ตามเปูาหมายของกระทรวง
สาธารณสุขที่ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ครอบคลุมการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐในทุกมิติ ตั้งแต่การ
บริหารงานของผู้บริหารและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ตลอดจนประเมิน “ระบบงาน” ที่มีคุณลักษณะที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาล รวมไปถึงการประเมิน “วัฒนธรรม”ในหน่วยงานที่มุ่งเน้น    การเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต 
จุดเน้นหลักคือการประเมินตนเอง (Self-Assessment) จากข้อเท็จจริงที่สามารถตรวจสอบได้จากเอกสารหลักฐานเชิง
ประจักษ์ตามแบบส ารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based Integrity andTransparency Assessment : EBIT) 
หน่วยงานเปูาหมายคือ สสจ. รพศ. รพท. สสอ. และ รพช.รวม 37 หน่วยงาน 
 

วัตถุประสงค์   1.เพ่ือประเมินผลด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
                    2.เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและให้การบริหารราชการของส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
สกลนคร มีประสิทธิภาพประสิทธิผล ตามหลักธรรมาภิบาล 
                    3.เพ่ือน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาตนเองด้านคุณธรรมและความโปร่ งใส ในการด าเนินงานของ
หน่วยงาน 
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กลุ่มเป้าหมาย  รวมทั้งสิ้น จ านวน ๓๗ แห่ง จ าแนกดังนี้ 
                    1.ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  จ านวน 1 แห่ง 
                    2.โรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทั่วไป  จ านวน  3 แห่ง 
                    3.ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ  จ านวน 18 แห่ง 
                    4.โงพยาบาลชุมชน  จ านวน 16 แห่ง 
 

วิธีการเก็บข้อมูล  จัดเก็บข้อมูลหน่วยงานเปูาหมายที่ตอบค าถามและแนบเอกสาร/หลักฐาน หรือเอกสารอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ตาม
ข้อค าถามในแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ในแต่ละข้อค าถาม ตามความเป็นจริง และให้คะแนนการประเมิน ฯ ตามรอบ
การประเมิน 4 ไตรมาส ไตรมาสที่ 1 รอบ 3 เดือน (เดือนธันวาคมของทุกปี) ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน (เดือนมีนาคมของทุก
ปี) ไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายนของทุกปี) และไตรมาสที่ 4 (เดือนกันยายนของทุกปี)  ก าหนดระดับคะแนนในแต่ละไตรมาส 
ดังนี้                          

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่  ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 
ระดับชั้นของ
ความส าเร็จ 
(๕ ระดับ) 

๘๐ ๘๕ ๙๐ 

 
แหล่งข้อมูล   แบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based Integrity and Transparency Assessment :  
                  EBIT) ที่พัฒนาจากส านักงาน ป.ป.ช. 
 

รายการข้อมูล   A = จ านวนหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตนเองตามแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์      
                          (Evidence-Based) ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 90 (ใน 1 ปี) 
                    B = จ านวนหน่วยงานทั้งหมดที่เข้ารับการประเมิน ITA (37 หน่วยงาน) 
 

สูตรค านวณตัวชี้วัด   A x 100/ B 
 

ระยะเวลาการประเมิน  หน่วยงานประเมินตนเองเพ่ือปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน เกิดความโปร่งใสตรวจสอบ
ได้ตามแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Base) ประเมินตนเองในรอบไตรมาสที่ 1 รอบ        3 เดือน (เดือน
ธันวาคมของทุกปี) ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน (เดือนมีนาคมของทุกปี) ไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายนของทุกปี) และไตรมาสที่ 4 
(เดือนกันยายนของทุกปี) 
 

เกณฑ์การประเมิน   ปี 2563 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
ระดับชั้นของ
ความส าเร็จ 
(5 ระดับ) 

80 85 90 
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วิธีประเมินผล   หน่วยงานจ านวน ๓๗ หน่วยงาน ประเมินตนเองเพ่ือปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน  
เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามแบบประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ประเมินตนเองในรอบ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 ดังนี้ 
                     การประเมินรอบไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม ของทุกปี) Small Success : ประเมินตนเองตามแบบ
หลักฐานเชิงประจักษ์ ข้อ EB 1 – EB 4 ค่าเปูาหมายคือ ระดับ 5 วัดระดับข้ันของความส าเร็จ (Milestone) 
                     เกณฑ์การให้คะแนน : ปรับเกณฑ์การให้คะแนน 4 ระดับ โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
1 ข้อ (EB) 2 ข้อ (EB) 3 ข้อ (EB)  4 ข้อ (EB) 

                   
                     ระดับชั้นของความส าเร็จ (Milestone) ดังนี้                      

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
 

หลักฐานเชิงประจักษ์ประกอบประเด็นการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน 1 ข้อ  
(ของ EB1 - EB4) 
หลักฐานเชิงประจักษ์ประกอบประเด็นการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน 1 ข้อ  
(ของ EB1 - EB4) 
หลักฐานเชิงประจักษ์ประกอบประเด็นการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน 1 ข้อ  
(ของ EB1 - EB4) 
หลักฐานเชิงประจักษ์ประกอบประเด็นการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน 1 ข้อ  
(ของ EB1 - EB4) 

 
                     การประเมินรอบไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม ของทุกปี)  
                     ประเมินตนเองตามแบบหลักฐานเชิงประจักษ์ทุกข้อ (EB 1 - EB 26) ค่าเปูาหมายคือ ระดับ 3  
ร้อยละ 80 เกณฑ์การให้คะแนน ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์ 
การให้คะแนนดังนี้ 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
- - 80 85 90 

 
                     การประเมินรอบไตรมาสที่ 3 (เมษายน – พฤษภาคม ของทุกปี)  
                     ประเมินตนเองตามแบบหลักฐานเชิงประจักษ์ทุกข้อ (EB 1 - EB 26) ค่าเปูาหมายคือ ระดับ 4  
ร้อยละ 85 เกณฑ์การให้คะแนน ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์ 
การให้คะแนนดังนี้ 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
- - 80 85 90 
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                     การประเมินรอบไตรมาสที่ 4(มิถุนายน – กันยายน ของทุกปี)  
                     ประเมินตนเองตามแบบหลักฐานเชิงประจักษ์ทุกข้อ (EB 1 - EB 26) ค่าเปูาหมายคือ ระดับ 5  
ร้อยละ 90 เกณฑ์การให้คะแนน ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์ 
การให้คะแนนดังนี้ 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
- - 80 85 90 

 
เอกสารสนับสนุน   แบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based Integrity and Transparency Assessment : 
EBIT) ของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่พัฒนาจากส านักงาน ป.ป.ช. 
 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน   
 

Baseline data 
 

หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงาน 

ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 2561 2562 

ร้อยละของหน่วยงานใน 
สังกัดส านักงานสาธารณสุข 
จังหวัดสกลนคร  
ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ITA 

ร้อยละ 100 
ผ่าน 5 หน่วยงาน 

(5 หน่วยงาน) 

100 
ผ่าน 5 หน่วยงาน 

(5 หน่วยงาน) 

100 
ผ่าน 5 หน่วยงาน 

(5 หน่วยงาน) 

 
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานตัวช้ีวัด 
                นายปิยะพงษ์ ฉ่ ามณี  นิติกรช านาญการ  กลุ่มงานนิติการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  โทรศัพท์  
0 4271 1157 ต่อ 1203  E – mail : lawyersakon@gmail.com  
 
หน่วยงานประมวลผลและจัดท าข้อมูลระดับจังหวัด 
                นายปิยะพงษ์ ฉ่ ามณี  นิติกรช านาญการ  กลุ่มงานนิติการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  โทรศัพท์  
0 4271 1157 ต่อ 1203   E – mail : lawyersakon@gmail.com 
 
ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการด าเนินงาน 
                 นายปิยะพงษ์ ฉ่ ามณี  นิติกรช านาญการ  กลุ่มงานนิติการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  โทรศัพท์  
0 4271 1157 ต่อ 1203   E – mail : lawyersakon@gmail.com 
 
 
 
 
 

mailto:lawyersakon@gmail.com
mailto:lawyersakon@gmail.com
mailto:lawyersakon@gmail.com
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ตัวช้ีวัดที่ 16  จังหวัดสกลนครมีการด าเนินงาน Digital Transformation เพ่ือก้าวสู่การเป็น Smart Hospital 
ตัวช้ีวัด จังหวัดสกลนครมีการด าเนินงาน Digital Transformation เพื่อก้าวสู่การเป็น 

Smart Hospital 
ค านิยาม Digital Transformation หมายถึง การปรับเปลี่ยนกระบวนการปฏิบัติงาน โดยน า

เทคโนโลยีด้านดิจิทัล มาประยุกต์ใช้ร่วมกับระบบสารสนเทศเดิม แบบไร้รอยต่อ ลดเวลา
ลดความซ้ าซ้อน สารสนเทศสุขภาพมีคุณภาพ รวดเร็วและปลอดภัย โดยก าหนดเป็น
ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน Digital Transformation เพ่ือก้าวสู่การเป็น 
Smart Hospital Smart Hospital หมายถึง โรงพยาบาลภาครัฐ สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือสนับสนุนการจัดบริการภายใน
โรงพยาบาล ลดขั้นตอนและอ านวยความสะดวกทั้งต่อผู้ ให้และผู้ รับบริการใน
ปี งบประมาณ 2563 ก าหนดระดั บความส า เ ร็ จของการด า  เนิน งาน Digital 
Transformation เพ่ือก้าวสู่การเป็น Smart Hospital ไว้ 3 ระดับ ดังนี้ 
ระดับ 1 Smart Tools : หมายถึง โรงพยาบาลมีการใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมาช่วย
ในการบริหารจัดการ และพัฒนาคุณภาพบริการในองค์กร ได้แก่ 
1. มีระบบให้บริการนัดหมาย หรือ จองคิวแบบออนไลน์ มีระบบแจ้งเตือนผู้รับบริการ
แบบ “ออนไลน์” (Queue Online) เพ่ือลดระยะเวลาในการรอคอยของผู้รับบริการ และ
ลดความแออัดของหน่วยบริการ โดยจัดบริการ ณ จุดคัดกรอง หรือคลินิคอ่ืนๆ ตามที่
โรงพยาบาลก าหนด แสดงผลบนอุปกรณ์ขนาดเล็กของผู้รับบริการได้ และต้องใช้งานได้
ในระบบ Android และ iOS 
2. มีระบบการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลตามมาตรฐาน เช่น HIS Gateway 
โรงพยาบาลต้องแสดงการใช้ Smart Tools ทั้ง 2 ระบบจึงจะผ่านเกณฑ์ระดับ 1  
ระดับ 2. Smart Service : หมายถึง โรงพยาบาลมีการน าแนวทางการท างานอ่ืนๆ มาใช้
เพ่ิมประสิทธิภาพการท า งานในองค์กร และมีการจัดท า Service Process 
Management (เช่น Lean Process, Paperless, Less Paper, Electronic 
MedicalRecord : EMR) โดยน ามาประยุกต์ใช้ในแผนกต่างๆ ภายในโรงพยาบาล เช่น 
- การใช้ใบสั่งยาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
- การจัดเก็บข้อมูลเวชระเบียนผู้ปุวยด้วยรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ แทนการใช้ OPD Card 
แบบกระดาษโรงพยาบาลต้องผ่านเกณฑ์ระดับ 1 และต้องมี Smart Service เรื่อง การ
ใช้ใบสั่งยาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ จึงจะผ่านเกณฑ์ระดับ 2 
ระดับ 3. Smart Outcome: หมายถึง โรงพยาบาลมีการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับปรุง 
Core Business Process ในองค์กร ให้มีความเชื่อมโยงกันทั้งระบบ Front Office และ 
Back Office จนเกิดเป็นระบบวางแผนการใช้ทรัพยากร ERP Model (Enterprise 
Resource Planning System ; ERP) ส่งผลให้การด าเนินการขององค์กร มีคุณภาพ
ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยในการให้บริการ ทั้งนี้ เขตสุขภาพ/กรมวิชาการสามารถ
เลือก Success Story จาก ERP Model ของโรงพยาบาลได้เองโรงพยาบาลต้องผ่าน
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เกณฑ์ระดับ 1, 2 และแสดง Success Story จาก Smart Outcome ได้อย่างน้อย 1 
เรื่อง จึงจะผ่านเกณฑ์ระดับ 3 

 

เกณฑ์เป้าหมาย 
วัดระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน Digital Transformation เพ่ือก้าวสู่การเป็น Smart Hospital ในระดับ 
จังหวัด  ดังนี้ 

เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 
1.โรงพยาบาลภาครัฐสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข (สป./
กรมวิชาการ) มีการด าเนินงาน 
Digital Transformation เพ่ือ
ก้าวสู่การเป็นSmart Hospital 
ผ่านเกณฑ์ ระดับ 2 ขึ้นไป 

รพศ./รพท 
จังหวัดละ 1 

แห่ง 

ร้อยละ 100 
ของ รพศ./รพท 

ร้อยละ 100 
ของ รพศ./รพท 

ร้อยละ 100 
ของ รพศ./รพท 

ร้อยละ 50 
ของ รพช 

ร้อยละ 100 
ของ รพช 

ร้อยละ 100 
ของ รพช 

ร้อยละ 100 
ของ รพช 

2.ร้อยละการให้บริการของ
ผู้รับบริการที่มารับบริการผ่าน
ระบบนัดออนไลน์  

- 
ร้อยละ 30  

ของ รพศ./รพท./
รพช. 

ร้อยละ 45  
ของ รพศ./รพท./

รพช. 

ร้อยละ 60  
ของ รพศ./รพท./ 

รพช. 
วัตถุประสงค์ 1.เพ่ือให้ประชาชนในเขตจังหวัดสกลนครได้ประโยชน์จากการรับบริการใน

โรงพยาบาลภาครัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ผ่านช่องทาง online ที่สะดวก 
รวดเร็ว และลดระยะเวลาในการรอคอย 
2.โรงพยาบาลภาครัฐสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในเขตจังหวัดสกลนคร ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล ที่เหมาะสมในการพัฒนากระบวนการท างานและการบริหาร
จัดการ 
3.บุคลากรในระบบสุขภาพ มีความเข้าใจ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลใน
ระบบบริการสุขภาพได้อย่างเหมาะสม 
4.เพ่ือเตรียมความพร้อมและสนับสนุนให้โรงพยาบาลในเขตจังหวัดสกลนครมี
ระบบเทคโนโลยีด้านดิจิทัลที่รองรับการพัฒนาเป็น Smart Hospital 
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ประชากรกลุ่มเปูาหมาย โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป, โรงพยาบาลชุมชน 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1. รพ.ท าแบบประเมินตนเองจัดส่งให้ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

สป.สธ. รวบรวม 
2. การติดตามและรายงานผลการด าเนินงานผ่านระบบรายงาน Health KPI ของ 
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 

3. ทะเบียนการจองการรับบริการออนไลน์ 
แหล่งข้อมูล 1. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.สธ. 

2. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สป.สธ. 
3. ส านักงานเขตสุขภาพ 
4. กรมวิชาการ ที่มีโรงพยาบาลในสังกัด (กรมการแพทย์ , กรมสุขภาพจิต, กรม
ควบคุมโรค) 
5. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
6.ฐานข้อมูลการรับบริการของโรงพยาบาลและฐานข้อมูลคิวออนไลน์ของ
โรงพยาบาล 

รายการข้อมูล 1 1.รพ.ทุกแห่งด าเนินการตามเกณฑ์ Digital Transformation เพ่ือก้าวสู่การเป็น 
Smart Hospital และผ่านเกณฑ์ระดับ 2 ขึ้นไป 
A = จ านวนโรงพยาบาลที่มีการด าเนินงาน Digital Transformation เพ่ือก้าวสู่
การเป็น Smart Hospital ผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
2.ร้อยละการให้บริการของผู้รับบริการที่มารับบริการผ่านระบบนัดออนไลน์ 
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A = จ านวนครั้งการมารับบริการผ่านระบบนัดออนไลน์ 
รายการข้อมูล 2 1.รพ.ทุกแห่งด าเนินการตามเกณฑ์ Digital Transformation เพ่ือก้าวสู่การเป็น 

Smart Hospital และผ่านเกณฑ์ระดับ 2 ขึ้นไป 
B = จ านวนโรงพยาบาลในจังหวัดสกลนคร 
2.ร้อยละการให้บริการของผู้รับบริการที่มารับบริการผ่านระบบนัดออนไลน์ 
B = จ านวนครั้งการให้บริการผู้ปุวยนอกทั้งหมด 

สูตรค านวณตัวชี้วัด 1 1.รพ.ทุกแห่งด าเนินการตามเกณฑ์ Digital Transformation เพ่ือก้าวสู่การเป็น 
Smart Hospital และผ่านเกณฑ์ระดับ 2 ขึ้นไป 
(A / B) x 100 
2.ร้อยละการให้บริการของผู้รับบริการที่มารับบริการผ่านระบบนัดออนไลน์ 
(A / B) x 100 

ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 2 3 และ 4 (6, 9 และ 12 เดือน) 
เกณฑ์การประเมิน 

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

1.รพ.ทุกแห่งรับทราบแนว
ทางการด าเนินงาน และการ
ประเมินผลตามเกณฑ์ Smart 
hospital จังหวัดสกลนคร 
 

1.ร้อยละ 70 ของ 
รพ.ทุกแห่ง
ด าเนินการตามเกณฑ์ 
Digital 
Transformation 
เพ่ือก้าวสู่การเป็น 
Smart Hospital 
และผ่านเกณฑ์ระดับ 
2 ขึ้นไป 

1.ร้อยละ 80 ของ รพ.ทุก
แห่งด าเนินการตามเกณฑ์ 
Digital Transformation 
เพ่ือก้าวสู่การเป็น Smart 
Hospital และผ่านเกณฑ์
ระดับ 2 ขึ้นไป 

1.ร้อยละ 100 ของ รพ.ทุก
แห่งด าเนินการตามเกณฑ์ 
Digital Transformation 
เพ่ือก้าวสู่การเป็น Smart 
Hospital และผ่านเกณฑ์ 
ระดับ 2 ขึ้นไป 

2.ร้อยละการให้บริการของ
ผู้รับบริการที่มารับบริการผ่าน
ระบบนัดออนไลน์ 

2.รพ.ทุกแห่งมีร้อย
ละการให้บริการของ
ผู้รับบริการที่มารับ
บริการผ่านระบบนัด
ออนไลน์ ร้อยละ 10 

2.รพ.ทุกแห่งมีร้อยละการ
ให้บริการของผู้รับบริการ
ที่มารับบริการผ่านระบบ
นัดออนไลน์ ร้อยละ 20 

2.รพ.ทุกแห่งมีร้อยละการ
ให้บริการของผู้รับบริการ
ที่มารับบริการผ่านระบบนัด
ออนไลน์ ร้อยละ 30 

ผลการด าเนินงาน 
ที่ผ่านมา 

2562 2563 2564 2565 
-รพศ./รพท. 3 
แห่ง(100 %) 
-รพช. 10 
แห่ง (90 %) 
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วิธีการประเมินผล                    1.รพ.ทุกแห่งด าเนินการตามเกณฑ์ Digital Transformation เพ่ือก้าวสู่การเป็น 
Smart Hospital และผ่านเกณฑ์ระดับ 2 ขึ้นไป 
  1.1. ประมวลผลจากแบบประเมินตนเองของ รพ. 
  1.2. การตรวจเยี่ยมจากจังหวัด/เขต/กรมวิชาการ เพื่อประเมินผลการด าเนินงาน
ทั้ง 3 ระดับ ได้แก่ Smart Tools, Smart Service, Smart Outcome 
2.ร้อยละการให้บริการของผู้รับบริการที่มารับบริการผ่านระบบนัดออนไลน์ 
  2.1.ประมวลผลจากฐานข้อมูลการรับบริการของโรงพยาบาลและฐานข้อมูลคิว
ออนไลน์ของโรงพยาบาล 

เอกสารสนับสนุน 1. แนวทางและมาตรฐานเชื่อมโยงข้อมูลผ่านตัวกลางส าหรับการเชื่อมโยงและ
แลกเปลี่ยน 
ข้อมูลส าหรับโรงพยาบาล (HIS Gateway) 
2. คู่มือการติดตั้งและใช้งาน H4U 
3. คู่มือ MOPH Connect Smart Queue กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สป.สธ. 
4. คู่มือแอปพลิเคชั่น “Hygge Medical Service” เขตสุขภาพท่ี 5 

ผู้ประสานงานตัวชี้วัด/
รับผิดชอบตัวชี้วัด 

นายคมสันต์  รักษาแสง ต าแหน่ง เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ช านาญงาน 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



59 
 

ตัวช้ีวัดที่ 17  ร้อยละการคลอดก่อนก าหนด 
  

ตัวช้ีวัด   ร้อยละการคลอดก่อนก าหนด 
ค านิยาม การคลอดก่อนก าหนด (Preterm Labor) หมายถึง การคลอดเมื่ออายุครรภ์น้อยกว่า 37 

สัปดาห์  
 

วัตถุประสงค์ 1.เพื่อลดอัตราการการตายในทารกปริก าเนิด 
2.เพื่อลดอัตราการตายจากภาวะขาดอ๊อกซิเจน 

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

ทารกเกิดมีชีพท่ีเกิดในโรงพยาบาลทุกระดับ  

วิธีการจัดเก็บข้อมูล บันทึกข้อมูลในโปรแกรม HOSXP ของโรงพยาบาล 43 แฟูม จากรพศ. รพท. รพช.ทุกแห่ง  

แหล่งข้อมูล ส่งข้อมูล 43 แฟูม เข้า HDCจาก HOSXP 
รายการข้อมูล 1 
(รายเดือน) 

A = จ านวนทารกแรกเกิด ที่คลอดเมื่ออายุครรภ์น้อยกว่า 37 สัปดาห์ ในช่วงเวลาที่ก าหนด  
 

รายการข้อมูล 2 
(รายเดือน) 

B = จ านวนทารกแรกเกิดทั้งหมด ที่เกิดในช่วงเวลาเดียวกัน  
 

สูตรค านวณตัวชี้วัด 1 (A/B) x 100 
เกณฑ์เป้าหมาย ลดลงจากฐานข้อมูลเดิม 10%  

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 ลดลงจากฐานข้อมูลเดิม<6 
2 ลดลงจากฐานข้อมูลเดิม 6-7.32 
3 ลดลงจากฐานข้อมูลเดิม 7.33-8.66 
4 ลดลงจากฐานข้อมูลเดิม 8.67-9.99 
5 ลดลงจากฐานข้อมูลเดิม 10% 

 

รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด ห น่ ว ย
วัด 

ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ 
ปีงบประมาณ2560 ปีงบประมาณ2561 ปีงบประมาณ2562 

ร้อยละการคลอดก่อนก าหนด ร้อยละ 5.84 6.55 6.12  
ผู้ให้ข้อมูลทาง
วิชาการ/ผู้ประสาน 
งานตัวช้ีวัด 

1.นางสุภาณี  กิตติสารพงษ์   หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมสุขภาพ   โทร 0-4271-1157 ต่อ 1221-2     
โทรสาร : 0-4271-1157 ต่อ 1001  มือถือ : 082-294-9695    
2. นางสาวลีลวัฒน์  กองศูนย์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ  ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  โทร 0-4271-1157 ต่อ 1221-2     โทรสาร : 0-4271-1157 ต่อ 1001  
 มือถือ :  09-6954-5546 Email: mchsakon@gmail.com 

ผู้บันทึกข้อมูล สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง 
หน่วยงานประมวลผล
และจัดท าข้อมูล 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ประมวลผล 
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ตัวชี้วัดที่ 18 ร้อยละค่า TSH  ในทารกแรกเกิดน้อยกว่า 5 mU/L  ≥ 60 
 

ตัวชี้วัด ร้อยละค่า TSH  ในทารกแรกเกิดน้อยกว่า 5 mU/L  ≥  60 

ค านิยาม เด็กแรกเกิดท่ีมีอายุ 48 ชั่งโมงขึ้นไป ได้รับการเจาะส้นเท้าเพ่ือหาค่าระดับ TSH 

เกณฑ์เปูาหมาย  ร้อยละค่า TSH  น้อยกว่า 5 mU/L  ≥  60 

ประชากร
กลุ่มเปูาหมาย 

เด็กแรกเกิดมีชีพทุกรายที่คลอดในหน่วยบริการ (นับจากวันคลอด)  

วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1.สถานบริการบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูล  43 แฟูม 
2.โปรแกรมรายงานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  

แหล่งข้อมูล 1.ฐานข้อมูลโปรแกรม TSH SKN สสจ.สกลนคร 
2.โปรแกรมรายงานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

รายการข้อมูล 1 A=จ านวนเด็กเกิดมีชีพที่มีผลการตรวจ TSH   (ค่าปกติไม่เกิน  5 mU/L) 

เงื่อนไขรายการข้อมูล 1 จ านวนเด็กเกิดมีชีพที่มีผลการตรวจ TSH  ˂  5 mU/L  เฉพาะ type 1 และ type 3 ตั้งแต่ 
1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563 

รายการข้อมูลที่ 2 B=จ านวนเด็กเกิดมีชีพที่มีผลการตรวจ TSH ทั้งหมด  

เงื่อนไขรายการข้อมูล 2 จ านวนเด็กเกิดมีชีพที่มีผลการตรวจ TSH เฉพาะ type 1 และ type 3 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 
2562 ถึง 30 กันยายน 2563 

สูตรการค านวณตัวชี้วัด (A/B) x 100 

ระยะเวลาการ
ประเมินผล 

1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563 

รายละเอียดข้อมูล
พ้ืนฐานผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมา 

2558 2559 2560 2561 
- - - - 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 1 2 3 4 5 
< 20% 20 – 33.32 33.33– 

46.65% 
46.66– 
59.99% 

 ≥ 60  

 
วิธีการประเมิน ประเมินจากโปรแกรม TSH SKN สสจ.สกลนคร 

ผู้ประสานงานตัวชี้วัด นายธีระพงษ์  พุ่มพวง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ  ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  โทร 0-4271-1157 ต่อ 1221-2     โทรสาร : 0-4271-1157 ต่อ 
1001  
 มือถือ :  08-9573-2844 Email: peakcdcsk@gmail.com 
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ตัวช้ีวัดที่ 19 ร้อยละความครอบคลุมคัดกรองพัฒนาการเด็ก 
ตัวช้ีวัดที่ 20 ร้อยละการติดตามเด็กพัฒนาการล่าช้ามาประเมินซ้ า 
ตัวช้ีวัดที่ 21 ร้อยละเด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการส่งต่อมาตรวจด้วยTEDA4I 

ตัวช้ีวัด   1.เด็กอายุ 0-5 ปี ทีไ่ด้รับการตรวจประเมินพัฒนาการตามเกณฑ์ ทุกราย 
  2.ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ทีไ่ด้รับการตรวจประเมินพัฒนาการตามเกณฑ์และมีพัฒนาการสงสัย
ล่าช้า (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25) 
  3.ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตามกระตุ้นซ้ าภายใน 30วัน  
    (ร้อยละ 100 ) 
  4.ร้อยละของเด็ก 0-5ปี ที่พัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นด้วย TEDA4I (ร้อยละ 100) 

ค านิยาม เด็กอายุ0-5ปี หมายถึง เด็กอายุ 9 , 18 , 30 , 42 และ 60 เดือนได้รับการประเมินพัฒนาการ 
โดยใช้คู่มือเฝูาระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) หรือคู่มือประเมินและส่งเสริม
พัฒนาการเด็กกลุ่มเสี่ยง (DAIM) 
คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) หมายถึง แบบประเมินพัฒนาการเด็ก
ตั้งแต่แรกเกิดถึง 5 ปี ใช้คัดกรองเด็กทั่วไปที่ไม่มีอาการผิดปกติ และด าเนินการประเมินอย่างเป็น
ระบบจากพฤติกรรม พัฒนาการตามอายุของเด็กใน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการเคลื่อนไหว ด้าน
กล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา ด้านการเข้าใจภาษา ด้านการใช้ภาษา ด้านการช่วยเหลือตนเอง
และสังคม เด็กพัฒนาการสงสัยล่าช้า หมายถึง เด็กอายุ0-5ปี ที่ได้รับการประเมินด้วย
DSPM/DAIM ตามเกณฑ์อายุ แล้วพบว่า เด็กไม่สามารถท าได้ด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน  
คู่มือประเมินเพื่อช่วยเหลือเด็กปฐมวัยท่ีมีปัญหาพัฒนาการ TEDA4I หมายถึง แบบประเมิน
เพ่ือช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพัฒนาการ เด็กอายุตั้งแต่ ๒ เดือนถึง ๗๒ เดือน ใช้ประเมิน
กระตุ้นแก้ไขพัฒนาการและช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง ซึ่งแบ่งการประเมินเด็กออกเป็น ๕ ด้าน ได้แก่ 
ด้านการเคลื่อนไหว ด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา ด้านการเข้าใจภาษา ด้านการใช้ภาษา 
ด้านการช่วยเหลือตนเองและสังคม ซึ่งต้องประเมินโดยนักจิตวิทยา/พยาบาลวิชาชีพที่ผ่านการ
อบรม   

รหัสโรค/หัตถการ/ยา
ที่เกี่ยวข้อง  

1. การบันทึกการคัดกรอง DSPM/DAIM ของเด็ก ในแฟูม Special PP ใช้รหัสดังต่อไปนี้ ที่ช่องงาน
ให้บริการ 
   1.1 เด็กสงสัยล่าช้า   =  1B261  สงสัยล่าช้าต้องได้รับการส่งเสริม/กระตุ้นภายใน 1 เดือน 
   1.2 เด็กสงสัยล่าช้าส่งต่อทันที    =   1B262 สงสัยล่าช้าส่งต่อทันที 
2. การบันทึกผลการคัดกรองซ้ า (หลังการคัดกรอง 30 วัน) ส าหรับเด็กทีรับการคัดกรอง DSPM 
/DAIM ตามข้อ 1  และมีผลการคัดกรองเป็น 1B261สงสัยล่าช้าต้องได้รับการส่งเสริม/กระตุ้นภายใน 
1 เดือน และ 1B262 สงสัยล่าช้าส่งต่อทันที ต้องด าเนินการประเมินด้วย DSPM/DAIM และบันทึก
แฟูม Special PP ใหม่ โดยใช้รหัสดังต่อไปนี้   
   2.1  ปกต ิ=  1B260 
   2.2  ผิดปกติให้บันทึกเป็นรายด้าน 
          1B202  = ด้าน GM ผลล่าช้า ส่งเพ่ือประเมิน/รักษาต่อ 
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          1B212  = ด้าน FM ผลล่าช้า ส่งเพ่ือประเมิน/รักษาต่อ 
          1B222  = ด้าน RL ผลล่าช้า ส่งเพ่ือประเมิน/รักษาต่อ 
          1B232  = ด้าน EL ผลล่าช้า ส่งเพ่ือประเมิน/รักษาต่อ 
          1B242  = ด้าน PS ผลล่าช้า ส่งเพ่ือประเมิน/รักษาต่อ 
3.การบันทึกผลการแก้ไขพัฒนาการ ด้วยคู่มือประเมินเพ่ือช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพัฒนาการ 
(TEDA4I) ส าหรับเด็กทีรับการคัดกรอง DSPM /DAIM ตามข้อ 1  และมีผลการคัดกรองเป็น 1B262 
สงสัยล่าช้าส่งต่อทันที และ เด็กสงสัยล่าช้า ตามข้อ 2 ที่ได้รับการส่งเสริม/กระตุ้นครบ 1 เดือน 
แล้วแต่ยังพบความผิดปกติของพัฒนาการซึ่งระบุด้านที่ล่าช้าเป็นรายด้าน ตามข้อ 2.2 ซึ่งต้อง
ด าเนินการประเมินด้วยคู่มือ TEDA4I  และบันทึกแฟูม Special PP ใหม ่โดยใช้รหัสดังต่อไปนี้  
   3.1  ปกต ิ=  1B270 
   3.2  ผิดปกติให้บันทึกเป็นรายด้าน 
          1B271  = ด้าน GM ผลล่าช้า ส่งเพ่ือประเมิน/รักษาต่อ 
          1B272  = ด้าน FM ผลล่าช้า ส่งเพ่ือประเมิน/รักษาต่อ 
          1B273  = ด้าน RL ผลล่าช้า ส่งเพ่ือประเมิน/รักษาต่อ 
          1B274  = ด้าน EL ผลล่าช้า ส่งเพ่ือประเมิน/รักษาต่อ 
          1B275  = ด้าน PS ผลล่าช้า ส่งเพ่ือประเมิน/รักษาต่อ 

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีการเจริญเติบโต และส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ตามช่วงวัย 
2. เพ่ือพัฒนาระบบบริการของสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพทั้งใน
เรื่องการเฝูาระวังการเจริญเติบโต ส่งเสริมพัฒนาการ และโรงเรียนพ่อแม่ 
3. ส่งเสริมให้เกิดวางแผนการพัฒนาเด็กปฐมอย่างมีส่วนร่วมจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนพ่อแม่ผู้ปกครอง 

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

เด็กไทยทุกคนทุกสิทธิ์ ที่อยู่จริงในพ้ืนที่ (Type 1 และ 3) ตามกลุ่มอายุดังนี้ 
1) อายุ 9 เดือน ถึง 9 เดือน 29 วัน  
2) อายุ18 เดือน ถึง 18 เดือน 29 วัน 
3) อายุ 30 เดือน ถึง 30 เดือน 29 วัน 
4) อายุ 42 เดือน ถึง 42 เดือน 29 วัน) 
5) อายุ 60 เดือน ถึง 60 เดือน 29 วัน 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล สถานบริการสุขภาพทุกระดับ น าข้อมูลการตรวจประเมินพัฒนาการเด็ก บันทึกในโปรแกรมหลักของ
สถานบริการฯ เช่น JHCIS HosXP เป็นต้น และส่งออกข้อมูลตามโครงสร้างมาตรฐาน 43 แฟูม 

แหล่งข้อมูล ส่งข้อมูล 43 แฟูม เข้า HDC 
รายการข้อมูล 1 
(รายเดือน) 

A = จ านวนเด็กอายุ 9 เดือน 18 เดือน 30 เดือน 42 เดือน และ 60 เดือนที่ได้รับการตรวจประเมิน
พัฒนาการตามเกณฑ์ 

รายการข้อมูล 2 
(รายเดือน) 

B = จ านวนเด็กอายุ 9 เดือน 18 เดือน 30 เดือน 42 เดือน และ 60 เดือน ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน 
ตัวอยู่จริง (Type 1) และ ที่อาศัยอยู่ในเขต แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขต(Type 3)  ทั้งหมด 

สูตรค านวณตัวชี้วัด 1 (A/B) x 100 
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เกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ 100 
รายการข้อมูล 3 
(รายเดือน) 

C = จ านวนเด็กอายุ 9 เดือน 18 เดือน 30 เดือน 42 เดือน และ 60 เดือน 
ได้รับการตรวจประเมินพัฒนาการตามเกณฑ์และมีพัฒนาการสงสัยล่าช้าทั้งหมด 

รายการข้อมูล 4 
(รายเดือน) 

D = จ านวนเด็กอายุ 9 เดือน 18 เดือน 30 เดือน  42 เดือน และ 60 เดือน 
ที่ได้รับการตรวจประเมินพัฒนาการตามเกณฑ์ท้ังหมด 

สูตรค านวณตัวชี้วัด 2 (C/D) x 100 
เกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ 25 
รายการข้อมูล 5 
(รายเดือน) 

E = จ านวนเด็กอายุ 9 เดือน 18 เดือน 30 เดือน 42 เดือน และ 60 เดือน ที่ได้รับการตรวจประเมิน
พัฒนาการตามเกณฑ์และพบสงสัยล่าช้า ที่ได้รับการติดตามประเมินซ้ าภายใน 30 วัน 

รายการข้อมูล 6 
(รายเดือน) 

F = จ านวนเด็กอายุ 9 เดือน 18 เดือน 30 เดือน  42 เดือน และ 60 เดือน ที่ได้ตรวจประเมิน
พัฒนาการพบสงสัยล่าช้าทั้งหมด 

สูตรค านวณตัวชี้วัด 3 (E/F) x 100 
เกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ 90 
รายการข้อมูล 7 
(รายไตรมาส) 

G = จ านวนเด็กอายุ 9 เดือน 18 เดือน 30 เดือน 42 เดือน และ 60 เดือน ที่ได้รับการตรวจประเมิน
พัฒนาการพบสงสัยล่าช้าที่รับการกระตุ้นครบ 30 วัน แล้วประเมินซ้ ายังพบพัฒนาการล่าช้า และ
สงสัยล่าช้าส่งต่อทันที ที่ได้รับการแก้ไขพัฒนาการด้วยคู่มือTEDA4I ครบ 3 เดือน 

รายการข้อมูล 8 
(รายไตรมาส) 

H = จ านวนเด็กอายุ 9 เดือน 18 เดือน 30 เดือน 42 เดือน และ 60 เดือน ที่ได้รับการตรวจประเมิน
พัฒนาการพบที่รับการกระตุ้นครบ 30 วัน แล้วประเมินซ้ ายังพบพัฒนาการล่าช้า และสงสัยล่าช้าส่ง
ต่อทันทีที่ได้รับการส่งต่อเพ่ือแก้ไขพัฒนาการด้วยคู่มือTEDA4I ทั้งหมด 

สูตรค านวณตัวชี้วัด 4 (G/H) x 100 
เกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ 70 
ระยะเวลาประเมินผล รายเดือน และรายไตรมาส  
รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน 

Baseline 
data 

หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 2559 2560 2561 2562 
     ร้อยละ 95.43 86.70 88.61 82.68 74.80 

*ผลการด าเนินงานคัดกรองพัฒนาการครั้งแรก ในเด็กอายุ 9,18,30 และ 42 เดือน ที่มา HDC 
 ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 

เกณฑ์การประเมิน :  รอบ 3 – 9 เดือน รอบ 12เดือน 
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 1.เด็กอายุ 9 18 30 42 และ 60 เดือนไดร้ับการตรวจ
คัดกรองพัฒนาการทุกราย  
2.ค้นหาเด็กสงสัยพัฒนาการล่าช้า > ร้อยละ 25 
3.เด็กพัฒนาการสงสัยล่าช้า ไดร้ับการติดตามตรวจ
ประเมินซ้ าไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
4.เด็กพัฒนาการสงสัยล่าช้าส่งต่อทันที และพัฒนาการ
ล่าช้าหลังการกระตุ้นครบ 30 วัน ได้รับการส่งต่อทุก
ราย  
5.เด็กพัฒนาการล่าช้าไดร้ับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย 
TEDA 4I  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
 

1.เด็กอายุ 9 18 30 42 และ 60 เดือนไดร้ับการตรวจคดั
กรองพัฒนาการทุกราย  
2.ค้นหาเด็กสงสัยพัฒนาการล่าช้า > ร้อยละ 25 
3.เด็กพัฒนาการสงสัยล่าช้า ไดร้ับการติดตามตรวจประเมิน
ซ้ า 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
4.เด็กพัฒนาการสงสัยล่าช้าส่งต่อทันที และพัฒนาการ
ล่าช้าหลังการกระตุ้นครบ 30 วัน  
  ได้รับการส่งต่อทุกราย  
5.เด็กพัฒนาการล่าช้าไดร้ับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย 
TEDA 4I ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

วิธีการประเมินผล  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การตรวจราชการแต่ละอ าเภอ นิเทศงาน ติดตาม ของจังหวัด และเปรียบเทียบข้อมูลในระบบ HDC 
กับค่าเปูาหมาย 

                      ตัวชี้วัด 
หน่วย
วัด 

เป้าหมาย (เปอร์เซ็นต์) 
1 2 3 4 5 

1.ร้อยละความครอบคลุมของเด็ก
อายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรอง 

ร้อยละ <90 90-92 93-95 96-98 99-100 

2.ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี  
มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า 

ร้อยละ < 20 20-24 25-29 30-34 >35 

3.ร้อยละเด็กมีพัฒนาการสงสัยล่าช้า
ได้รับการติดตามภายใน 30 วัน 

ร้อยละ < 90 90-92 93-95 96-98 99-100 

4.ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มี
พัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้น
ด้วยเครื่องมือมาตรฐาน 

ร้อยละ < 60 60-69 70-79 80-89 90-100 

 
ผู้ให้ข้อมูลทาง
วิชาการ/ผู้ประสาน 
งานตัวช้ีวัด 

1.นางสุภาณี  กิตติสารพงษ์   หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมสุขภาพ   โทร 0-4271-1157 ต่อ 1221-2     
โทรสาร : 0-4271-1157 ต่อ 1001  มือถือ : 082-294-9695    
2. นายธีระพงษ์  พุ่มพวง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ  ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  โทร 0-4271-1157 ต่อ 1221-2     โทรสาร : 0-4271-1157 ต่อ 1001  
 มือถือ :  08-9573-2844 Email: peakcdcsk@gmail.com 

ผู้บันทึกข้อมูล สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง 
หน่วยงานประมวลผล
และจัดท าข้อมูล 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ประมวลผล 
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ตัวชี้วัดที่ 22 ร้อยละของเด็ก 0 – 5 ปี ได้รับการช่วงน้ าหนัก/วัดส่วนสูง (ไตรมาสละ 1 ครั้ง)  
ตัวช้ีวัด   ร้อยละของเด็กอายุ 0 – 5 ปี ได้รับการชั่งน้ าหนัก  วัดส่วนสูง 
ค านิยาม เด็กอายุ 0 – 5 ปี หมายถึง เด็กแรกเกิด จนถึงอายุ 5 ปี 11 เดือน 29 วัน  

  
รหัสโรค/หัตถการ/ยา
ที่เกี่ยวข้อง  

- การบันทึกค่าน้ าหนักส่วนสูง ในแฟูมโภชนาการ 
  

เกณฑ์เป้าหมาย  

                              ตัวชี้วัด หน่วยวัด 
เป้าหมาย (เปอร์เซ็นต์) 

1 2 3 4 5 
ร้อยละของเด็กอายุ 0 – 5 ปี  

ร้อยละ < 60 60-69 70-79 80-89 >90 
 

วัตถุประสงค์ 1.เพ่ือส่งเสริมให้เด็กเจริญเติบโตเต็มศักยภาพ 
2.เพ่ือให้เด็กมีระดับเชาว์ปัญญาดี 
3.เพ่ือสร้างภูมิด้านโรค สุขภาพแข็งแรง 
4.เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานในวัยผู้ใหญ่ 
5.เพ่ือลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะอ้วนและโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในวัยท างานและผู้สูงอายุ 

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

เด็กอายุ 0 – 5 ปี  

วิธีการจัดเก็บข้อมูล -รพ.สต. และ PCU ของโรงพยาบาล บันทึกข้อมูลน้ าหนักส่วนสูงของเด็ก ในโปรแกรมหลักของ
สถานบริการ เช่น JHCIS, Hos XP เป็นต้น  และส่งออกข้อมูลตามโครงสร้างมาตรฐาน 43   แฟูม 

แหล่งข้อมูล ระบบรายงาน HDC  ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 
รายการข้อมูล 1   A = จ านวนเด็กอายุ 0-5 ปี  ทีช่ั่งน้ าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด 
รายการข้อมูล 2  B = จ านวนเด็กอายุ 0-5 ปี  ที่อยู่จริงในพ้ืนที่ทั้งหมด 
สูตรค านวณตัวชี้วัด   ร้อยละเด็กอายุ 0-5 ปี  สูงดีสมส่วน = (A/B) x 100  
ระยะเวลาประเมินผล วิเคราะห์และสรุปผล ปีละ 4 ครั้ง คือ งวดที่ 1 เดือนธันวาคม  งวดที่ 2 เดือน มีนาคม  งวดที่ 3 

เดือน มิถุนายน  และงวดที่ 4 เดือน กันยายน 
วิธีการประเมินผล :  ขั้นตอนที่ 1 อ าเภอจัดตั้งคณะท างานและจัดท าแผนการส่งเสริม ควบคุม ปูองกัน 

และแก้ไขปัญหาทุพโภชนาการในเด็กอายุ 0-5 ปี ระดับอ าเภอ ระดับต าบล โดย PM จังหวัด 
ขั้นตอนที่ 2 อ าเภอมีฐานข้อมูลภาวะโภชนาการของเด็กอายุ 0-5 ปีระดับ และน าข้อมูล 
ไปใช้ในการจัดการปัญหาในพื้นที่ทุกระดับ 
ขั้นตอนที่ 3 สถานการณ์ภาวะโภชนาการ ปีละ 4 ครั้ง 
      3.1 หน่วยบริการมีการชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง เพ่ือเปรียบเทียบภาวะโภชนาการและคัดกรอง
เด็กกลุ่มเสี่ยง ทุกเดือน 
      3.2 สรุปสถานการณ์ภาวะโภชนาการ งวดที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) งวดที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.) งวดที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย.)  และงวดที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) โดยจะตัดขอมูลรายงาน ณ วันสุดท้ายของงวดรายงาน  
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 ขั้นตอนที่ 4 อ าเภอมีการด าเนินการ ดังนี้ 
      4.1 การจัดการปัญหาภาวะทุพโภชนาการ (ผอม อ้วน เตี้ย) 
      4.2 การส่งเสริมให้เด็กมีความยาว/ส่วนสูงตามเกณฑ์ขึ้นไปและมีน้ าหนักอยู่ในระดับสมส่วน 

เอกสารสนับสนุน :  1.หนังสือแนวทางการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการในคลินิกฝากครรภ์ 
2.หนังสือแนวทางการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการในคลินิกสุขภาพเด็กดี 
3.หนังสือคู่มือการพัฒนาสู่องค์กรส่งเสริมเด็กไทยเติบโตเต็มศักยภาพ 
4.มาตรการส าคัญและชุดกิจกรรมพ้ืนฐานด้านโภชนาการสตรีและเด็กปฐมวัย 

ผู้ให้ข้อมูลทาง
วิชาการ  
/ผู้ประสานงาน
ตัวช้ีวัด 

1. นางสุภาณี  กิตติสารพงษ์   หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมสุขภาพ  โทร 0-4271-1157 ต่อ 1221-2     
โทรสาร : 0-4271-1157 ต่อ 1001  มือถือ : 08-2294-9695  
2. นายธีระพงษ์ พุ่มพวง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ  
มือถือ : 08-9573-2844 Email: peakcdcsk@gmail.com 

ผู้บันทึกข้อมูล สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง 
หน่วยงานประมวลผล
และจัดท าข้อมูล
(จังหวัด) 

1. กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพประมวลผล 
2. งาน ICT กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์รวบรวมผล 

ผู้รับผิดชอบการ
รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

 นายธี ระพงษ์  พุ่มพวง  นั กวิ ชาการสาธารณสุขช านาญการ   กลุ่ มงานส่ งเสริมสุ ขภาพ  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  โทร 0-4271-1157 ต่อ 1221 โทรสาร : 0-4271-1157 ต่อ 
1001มือถือ : 08-9573-2844 Email: peakcdcsk@gmail.com       
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ตัวช้ีวัดที่ 23 ร้อยละของเด็กอายุ  6-18  ปี ได้รับการชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง (เทอมละ 1 ครั้ง) 

ตัวช้ีวัด   ร้อยละของเด็กอายุ 6 – 18 ปี ได้รับการชั่งน้ าหนัก  วัดส่วนสูง 
ค านิยาม เด็กอายุ 6 – 18 ปี หมายถึง 6 ปี จนถึงอายุ 17 ปี 11 เดือน 29 วัน  

  
รหัสโรค/หัตถการ/ยา
ที่เกี่ยวข้อง  

- การบันทึกค่าน้ าหนักส่วนสูง ในแฟูมโภชนาการ 
 

เกณฑ์เป้าหมาย  

                              ตัวชี้วัด หน่วยวัด 
เป้าหมาย (เปอร์เซ็นต์) 

1 2 3 4 5 
ร้อยละของเด็กอายุ 6 – 18 ปี  

ร้อยละ < 60 60-69 70-79 80-89 >90 
 

วัตถุประสงค์ 1.เพ่ือส่งเสริมให้เด็กเจริญเติบโตเต็มศักยภาพ 
2.เพ่ือให้เด็กมีระดับเชาว์ปัญญาดี 
3.เพ่ือสร้างภูมิด้านโรค สุขภาพแข็งแรง 
4.เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานในวัยผู้ใหญ่ 
5.เพ่ือลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะอ้วนและโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในวัยท างานและผู้สูงอายุ 

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

เด็กอายุ 6 – 14 ปี  

วิธีการจัดเก็บข้อมูล -รพ.สต. และ PCU ของโรงพยาบาล บันทึกข้อมูลน้ าหนักส่วนสูงของเด็ก ในโปรแกรมหลักของ
สถานบริการ เช่น JHCIS, Hos XP เป็นต้น  และส่งออกข้อมูลตามโครงสร้างมาตรฐาน 43   แฟูม 

แหล่งข้อมูล ระบบรายงาน HDC  ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 
รายการข้อมูล 1   A = จ านวนเด็กอายุ 6-18 ปี  ทีช่ั่งน้ าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด 
รายการข้อมูล 2  B = จ านวนเด็กอายุ 6-18 ปี  ที่อยู่จริงในพ้ืนที่ทั้งหมด 
สูตรค านวณตัวชี้วัด   ร้อยละเด็กอายุ 6-18 ปี  สูงดีสมส่วน = (A/B) x 100  
ระยะเวลาประเมินผล วิเคราะห์และสรุปผล ปีละ 2 ครั้ง คือ งวดที่ 1 เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน  งวดที่ 2 เดือน

พฤษภาคม-มิถุนายน   
วิธีการประเมินผล :  1 หน่วยบริการมีการชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง เพื่อเปรียบเทียบภาวะโภชนาการและคัดกรองเด็กกลุ่ม

เสี่ยง บันทึกข้อมูล 43 แฟูมทุกการเปิดภาคเรียน 
2. สรุปสถานการณ์ภาวะโภชนาการ ทุกเดือนเพ่ือเปรียบเทียบและแก้ไขภาวะทุพโภชนาการใน
เด็กรายบุคคล 
      2.1การจัดการปัญหาภาวะทุพโภชนาการ (ผอม อ้วน เตี้ย) 
      2.2 การส่งเสริมให้เด็กมีความยาว/ส่วนสูงตามเกณฑ์ขึ้นไปและมีน้ าหนักอยู่ในระดับสมส่วน 

เอกสารสนับสนุน :  1.หนังสือแนวทางการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น 
ผู้ให้ข้อมูลทาง
วิชาการ  

1. นางสุภาณี  กิตติสารพงษ์   หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมสุขภาพ  โทร 0-4271-1157 ต่อ 1221-2     
โทรสาร : 0-4271-1157 ต่อ 1001  มือถือ : 08-2294-9695  
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/ผู้ประสานงาน
ตัวช้ีวัด 

2. น.ส.ทัศนีย์ กะนะหาวงค์  นักวิชาการสาธารณสุข กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ  
มือถือ : 08-0749-8048 Email: jubjang.jidlit@gmail.com 

ผู้บันทึกข้อมูล สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง 
หน่วยงานประมวลผล
และจัดท าข้อมูล
(จังหวัด) 

3. กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพประมวลผล 
4. งาน ICT กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์รวบรวมผล 

ผู้รับผิดชอบการ
รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

 น.ส.ทัศนีย์ กะนะหาวงค์  นักวชิาการสาธารณสุข กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  โทร 0-4271-1157 ต่อ 1221 โทรสาร : 0-4271-1157 ต่อ 
1001 มือถือ : 08-0749-8048 Email: jubjang.jidlit@gmail.com 
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ตัวช้ีวัดที่ 24  อัตราการตั้งครรภ์ซ้ าในหญิงอายุน้อยกว่า  20  ปี 

ตัวช้ีวัดที่   4   ร้อยละการตั้งครรภ์ซ้ าในหญิงอายุน้อยกว่า  20 ปี  ไม่เกินร้อยละ  5 
แผนที่ แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
โครงการที่ 2. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น 
ลักษณะ KPI  เชิงปริมาณ(ร้อยละ,อัตราส่วน,จ านวน) 
ระดับการประเมิน  √   ผู้อ านวยการ 

 √    สสอ.     
ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละการตั้งครรภ์ซ้ าในหญิงอายุน้อยกว่า  20 ปี   
ค านิยาม หญิงอายุ < 20ปี ที่มารับบริการอันเนื่องมาจากสิ้นสุดการตั้งครรภ์ การคลอดทั้งหมดการ

คลอดมีชีพ การคลอดไร้ชีพ และการแท้งทุกประเภท 
รหัสโรค/หัตถการ/ยาที่
เกี่ยวข้อง 

- การบันทึกรหัส ICD10  O00 - O08 , O80 - O84 
(O00) การตั้งครรภ์นอกมดลูก 
(O01) การตั้งครรภ์ไข่ปลาอุก 
(O02) การตั้งครรภ์ผิดปกติแบบอื่น 
(O03) การแท้งที่เกิดขึ้นเอง 
(O04) การท าแท้งโดยแพทย์ 
(O05) การแท้งแบบอื่น 
(O06) การแท้งที่ไม่ระบุรายละเอียด 
(O07) การท าแท้งไม่ส าเร็จ 
(O08) ภาวะแทรกซ้อนหลังการแท้ง การตั้งครรภ์นอกมดลูก และการตั้งครรภ์ไข่ปลาอุก 
(O80) การคลอดเองครรภ์เดี่ยว 
         (O80.1) การคลอดเองท่าก้น 
(O81) การคลอดครรภ์เดี่ยวด้วยคีมและเครื่องดึงสุญญากาศ 
         (O81.4) การคลอดด้วยเครื่องดึงสุญญากาศ 
(O82) การคลอดครรภ์เดี่ยวด้วยการผ่าท้อง 
(O83) การช่วยคลอดครรภ์เดี่ยวแบบอ่ืน 
(O84) การคลอดครรภ์แฝด 

เกณฑ์เป้าหมาย :  
ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 
ไม่เกินร้อยละ 5 ไม่เกินร้อยละ 5 ไม่เกินร้อยละ 5 

 

วัตถุประสงค์ เพ่ือติดตามการด าเนินงานปูองกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ซ้ าในวัยรุ่น 
 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย หญิงอายุ < 20ปี ที่มารับบริการอันเนื่องมาจากสิ้นสุดการตั้งครรภ์ด้วยการคลอดทั้งการ
คลอดมีชีพ การคลอดไร้ชีพ และการแท้งทุกประเภท ในระหว่างปีที่ท าการเก็บข้อมูล 



70 
 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล สถานบริการสุขภาพทุกระดับบันทึกข้อมูล หญิงอายุ < 20ปี ที่มารับบริการเนื่องมาจาก
สิ้นสุดการตั้งครรภ์ ด้วยเรื่องการคลอด และการแท้ง ในโปรแกรมหลักของโรงพยาบาล 
และส่งออกข้อมูลตามโครงสร้างมาตรฐาน 43 แฟูม 
 

แหล่งข้อมูล ส่งข้อมูล 43 แฟูม เข้า HDC 
รายการข้อมูล 1 A = จ านวนหญิงอายุ < 20ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟูม LABOR 

โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
        - การตั้งครรภ์สิ้นสุดลง(คลอด/แท้งบุตร)ในช่วงเวลาที่ก าหนด 
        - หญิงอายุ < 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 านวนหญิงอายุ < 20ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟูม LABOR 
โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
      - การตั้งครรภ์สิ้นสุดลง(คลอด/แท้งบุตร)ในช่วงเวลาที่ก าหนด 
      - หญิงอายุ < 20ปี ณ วันที่การตั้งครรภ์สิ้นสุด 
         BDATE(LABOR) – BIRTH(PERSON) ปัดเศษลง < 20 ป ี
นับเป็นจ านวนผู้มารับบริการ ( record ที่ CID + BDATE ซ้ าให้ตัดออก) 

สูตรค านวณตัวชี้วัด (A/B) X 100 
ระยะเวลาประเมินผล ทุกเดือน แบบสะสมรายไตรมาส 
เกณฑ์การประเมิน : ปี 2562: 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12เดือน 
ร้อยละ 5 ร้อยละ 5 ร้อยละ 5 ร้อยละ 5 

. 
เกณฑ์การให้คะแนน :1 ถึง 5 

 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
                                            >15.00 1 
                                        11.67-14.99 2 
                                         8.33-11.66 3 
                                          5.00-8.32 4 
                                             <5 5 
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วิธีการประเมินผล :  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเก็บรวบรวมข้อมูลของแต่ละโรงพยาบาล และรายงาน      
ในระบบฐานข้อมูล Health Data Center ทุกเดือน 

เอกสารสนับสนุน :  - 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน Baseline 

data 
หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ  

2558 2559 2560 2561 
 ร้อยละ 15.02 13.79 14.30 13.17 

ที่มา : ระบบรายงาน HDC กระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 4 กันยายน 2561 
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

1. นางสุภาณี  กิตติสารพงษ์   หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมสุขภาพ  โทร 0-4271-1157      ต่อ 
1221-2     โทรสาร : 0-4271-1157 ต่อ 1001  มือถือ : 08-2294-9695  
2. นางสาวทัศนีย์ กะนะหาวงค์  นักวิชาการสาธารณสุข กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ  
มือถือ : 08-0749-8048 Email: jubjang.jidlit@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 

นางสาวทัศนีย์ กะนะหาวงค์  นักวิชาการสาธารณสุข กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ     
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  โทร 0-4271-1157 ต่อ 1221-2       โทรสาร : 
0-4271-1157 ต่อ 1001 
มือถือ : 08-0749-8048 Email: jubjang.jidlit@gmail.com 
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ตัวช้ีวัดที่ 25 สถานบริการสาธารณสุขพัฒนามาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก Plus  
                 ( GREEN CLEAN HOSPITAL ระดับดีมาก Plus)   

หมวด 1. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมปูองกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ  
แผนงานที่ 4. การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
โครงการที่ 1.  ร้อยละโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ระดับการแสดงผล วัดประเมินผลระดับอ าเภอ (คปสอ.) 
ชื่อตัวชี้วัด สถานบริการสาธารณสุขพัฒนามาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก Plus  

( GREEN  CLEAN  Hospital  ระดับดีมาก Plus )  
1.1  โรงพยาบาลประเมินผ่านระดับดีมาก plus  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40  (ภาพรวมจังหวัด) 
1.2  รพ.สต. ประเมินผ่านระดับดีมาก  plus  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 

ความส าคัญ 1. ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข 20 ปี 
2. ผลการด าเนินงานในภาพรวมจังหวัดสกลนครยังไม่บรรลุเปูาหมายตามเกณฑ์ชี้วัด
ปีงบประมาณ  2563 
3. ผลการด าเนินงานในภาพรวมเขตสุขภาพที่ 8 ไม่บรรลุเปูาหมายตามเกณฑ์ชี้วัด
ปีงบประมาณ  2563 

ค านิยาม สถานบริการสาธารณสุขที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์  GREEN  & CLEAN 
Hospital   ระดับดีมาก  plus  ต้องพัฒนางานตามเกณฑ์มาตรฐาน 16  หมวดงาน 
1. มีการสื่อสารและประกาศนโยบายชัดเจน 
2. มีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อตามกฎกระทรวงมูลฝอยติดเชื้อ 2545 
3. มีการคัดแยกขยะต้นทาง 
4. มีส้วม  HAS plus ทั้ง IPD และ OPD 
5. มีมาตรการการประหยัดพลังงาน 
6. มีการจัดการสิ่งแวดล้อมในสถานที่ท างาน 
7. มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพโรคเรื้อรัง 
8.มีการจัดการสุขาภิบาลอาหารและน้ าในสถานบริการตามมาตรฐาน 
9.มีการจัดการสุขาภิบาลอาหารและน้ าในพื้นท่ีรับผิดชอบ 
10. มีการตรวจสอบคุณภาพน้ าดื่มและน้ าบริโภคในสถานบริการ 
11. มีการจัดการมูลฝอยทุกประเภท 
12. ใช้เกณฑ์ข้อ 4 
13. มีนวตกรรม GREEN  
14. ขยายงาน GREEN  สู่ชุมชน 
15. มีการด าเนินงานอาหารปลอดภัยและส่งเสริมด้านเกษตรอินทรีย์ 
16. มีการจัดบริการอาชีวอนามัยในสถานบริการระดับพื้นฐานขึ้น  
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เกณฑ์เปูาหมายกรมอนามัย : โรงพยาบาล 
ปีงบประมาณ   2562 ปีงบประมาณ   2563 ปีงบประมาณ   

2564 
จังหวัดละ 1 แห่ง มากกว่าร้อยละ 40  

 (ผ่าน 8 แห่ง) 
 

ผลงาน  : ผ่าน  3 แห่ง  
คิดเป็นร้อยละ 16.7 

เปูาหมายที่ต้องประเมินเพิ่มไมน่้อยกว่า 5 แห่ง  

 

เกณฑ์เปูาหมายกรมอนามัย : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
ปีงบประมาณ  2562 ปีงบประมาณ   2563 ปีงบประมาณ    

2564 
ไม่ก าหนดเกณฑ์ช้ีวัด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30                                                  

(ไม่น้อยกว่า 50 แห่ง  จากเปูาหมาย 167 
แห่ง)  

 

 
วัตถุประสงค์ พัฒนามาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เกณฑ์มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข  
ประชากรกลุ่มเปูาหมาย ประเมินมาตรฐานงาน  GCH  ระดับดีมาก  Plus   

1. โรงพยาบาลทุกแห่ง 
2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลร้อยละ 30  ของ  คปสอ.  

วิธีจัดการเก็บและ
แหล่งข้อมูล 

1.วัดประเมินผลโดยคณะกรรมการประเมินมาตรฐาน GCH  ระดับอ าเภอ  ระดับจังหวัด 
จัดเก็บฐานข้อมูล ณ กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย  ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดสกลนคร 
2. วัดประเมินผลโดยคณะกรรมการระดับเขตสุขภาพที่ 8 อุดรธานี  และศูนย์อนามัยที่  8              
จังหวัดอุดรธานี จัดเก็บฐานข้อมูล ณ  ศูนย์อนามัยที่  8  จังหวัดอุดรธานี 

สูตรค านวณตัวชี้วัด สูตรการค านวณท่ี 1  ประเมินผลการด าเนินงานโรงพยาบาล 
โรงพยาบาลทุกแห่งเข้ารับการประเมินมาตรฐานทุกแห่ง 
สูตรการค านวณที่ 2  ประเมินผลการด าเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
A2 : จ านวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทั้งหมด 
B2 : จ านวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลที่ผ่านการประเมินระดับดีมาก Plus 
       ( B2 X 100)  / A2 

เกณฑ์การให้คะแนน          ระดับคะแนน   โรงพยาบาล รพ.สต. 
1 ระดับดี 0 
2           ร้อยละ 1-25 
3 ระดับดีมาก          ร้อยละ  26 -50 
4           ร้อยละ  51 -75 
5 ระดับ plus          มากกว่าร้อยละ 75  

ระยะเวลาการประเมินผล 30  มิถุนายน  2563  (ภายในไตมาส 3 ปีงบประมาณ  2563) 
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เกณฑ์การประเมินผล  
ปี 2563 

Small  success  รอบ 3 
เดือน 

Small  success  รอบ 6 
เดือน 

Small  success  รอบ 9 
เดือน 

รอบ 12 เดือน 

1. ชี้แจงเกณฑ์การประเมิน
มาตรฐาน GREEN  CLEAN  
Hospital  ระดับดีมาก  
plus  
 

1.ประชุมคณะกรรมการ
ประเมินผลระดับจังหวัด
และระดับอ าเภอ 
2. ประเมินรับรอง
มาตรฐาน GCH ระดับ
จังหวัดรอบท่ี 1  
3. หน่วยบริการผ่านเกณฑ์
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15  

1. ประเมินรับรอง
มาตรฐาน GCH ระดับ
จังหวัดรอบท่ี 2 
2. หน่วยบริการผ่านเกณฑ์
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 

1. ประเมินรับรอง
มาตรฐาน GCH ระดับเขต
สุขภาพที่ 8  

 
 

วิธีการประเมินผล 1. ประเมินมาตรฐานโดยคณะกรรมการระดับจังหวัด 
2. ประเมินมาตรฐานโดยคณะกรรมการระดับเขตสุขภาพ 

เอกสารสนับสนุน 1. แนวทางการด าเนินงาน  GREEN  CLEAN  Hospital  กระทรวงสาธารณสุข 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน ระดับ หน่วยวัด       ผลการด าเนินงานและเปูาหมายการด าเนินงาน 

2562 2563 2564 
โรงพยาบาล    ร้อยละ 16.7 30 50 
รพ.สต.    ร้อยละ            0 30 60 

 

*หมายเหตุ  รพ.สต. ปี  2562  ยังไม่มีเกณฑ์ระดับ plus  มีระดับพื้นฐาน 100 เปอร์เซน 
ตามมาตรฐาน รพ.สต. ติดดาว  
 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ ศูนย์อนามัยที่ 8  อุดรธานีและส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 
ผู้รับผิดชอบรายงาน นายบุญนาค  แพงชาติ   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 

นางสาวกุณชญา  ฉายแม้น  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
นางสาวไอรดา  ไชยโยธา   นักวิชาการสารณสุข 
กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

 




