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ค าน า 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร มีนโยบายให้ผู้บริหารทุกระดับจัดท า
ข้อตกลงการปฏิบัติงาน (Performance Agreement : PA) โดยก าหนดให้มีตัวชี้วัดของส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดสกลนคร โดยผู้บริหารทุกระดับประกอบด้วย นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)  นักวิชาการ
สาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ ผู้อ านวยการโรงพยาบาล
ทุกแห่ง สาธารณสุขอ าเภอทุกอ าเภอ หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน  ได้ร่วมลงนามค ารับรองปฏิบัติราชการ 
ประจ าปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
สกลนคร ซึ่งถือเป็นพันธะสัญญาต่อความส าเร็จ ตามเป้าหมายตัวชี้วัด มีความรับผิดชอบต่อผลส าเร็จตาม
ข้อตกลงร่วมกัน กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขได้รวบรวมรายละเอียดตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการของผู้บริหาร ประจ าปี พ.ศ. 2565 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อส่วนราชการ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการขับเคลื่อนผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดที่ก าหนด ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ต่อไป  

 

               กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
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ล าดับ ตัวชีว้ัด เกณฑ์ ค่าน้ าหนัก

ปี 65

ด้านส่งเสรมิสุขภาพปอ้งกันโรคและคุ้มครองผู้บรโิภคเปน็เลิศ (PP&P Excellence) 
1 ร้อยละการคลอดกอ่นก าหนดลดลง ≥ร้อยละ 10 5

2 ร้อยละของเด็กอาย ุ0-5 ปี สูงดีสมส่วนและส่วนสูงเฉล่ียที ่5 ปี ร้อยละ 64 5

3 ร้อยละเด็กวยัเรียนสูงดีสมส่วน ร้อยละ 66 5

4 ร้อยละของผู้สูงอายทุีม่ีภาวะพึง่พิงได้รับการดูแลตาม Care Plan ร้อยละ 90 5

5 เด็กอาย ุ6 เดือน-1ปี ได้รับแจกและฝึกการใช้ถุงนิว้เช็ดเหงือกและฟัน ร้อยละ 70 4

6 การควบคุมปูองกนัโรคและลดปัจจยัเส่ียงด้านสุขภาพโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
6.1ร้อยละของอ าเภอทีส่ามารถควบคุมสถานการณ์โรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019ให้สงบได้ภายใน 21-28 วนั

ร้อยละ100 4

6.2 อัตราปุวยตายของผู้ปุวยโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19) ไม่เกนิ 1.55 4

7 ร้อยละของโรงพยาบาลทีพ่ัฒนาอนามัยส่ิงแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ Green & CLEAN Hospital

 7.1 ผ่านระดับดีมาก ร้อยละ 100 4

 7.2 ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก Plus ร้อยละ 80 4

8 อัตราผู้ปุวยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเส่ียงเบาหวาน <ร้อยละ1.75 3

9 อัตราผู้ปุวย HT รายใหม่จากผู้สงสัยปุวยท า (ท าhome BP) ไม่เกนิ 6.5 3

ด้านบรกิารเปน็เลิศ ( Service Excellence)
10 จ านวนการจัดต้ังหน่วยปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ร้อยละ 50 4

11 ร้อยละของผู้ปุวยกลุ่มเปูาหมายทีไ่ด้รับการดูแลจาก อสม .หมอประจ าบ้านมีคุณภาพชีวติทีดี่ ร้อยละ 75 4

12 ร้อยละของอ าเภอผ่านเกณฑ์การประเมิน พชอ คุณภาพ ร้อยละ 100 4

13 ร้อยละของผป.ซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต ≥ ร้อยละ 90 4

14 ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเส่ียงได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ทีก่ าหนด ร้อยละ90 3

15
ร้อยละของผู้ปุวยนอกทัง้หมดทีไ่ด้รับบริการตรวจ วนิิจฉัยรักษาโรคและฟืน้ฟูสภาพด้วยศาสตร์การแพทยแ์ผน
ไทยฯ ร้อยละ20.5 3

16 ร้อยละการส่ังจ่ายยาสมุนไพร > ร้อยละ 8 3

ด้านบคุลากรเปน็เลิศ (People Excellence)
17 ร้อยละของบุคลากรทีม่ีความพร้อมรองรับการเข้าสู่ต าแหน่งทีสู่งขึน้ได้รับการพัฒนา ร้อยละ 100 4

ด้านบรหิารเปน็เลิศด้วยธรรมาภบิาล (Governance Excellence) 
18  หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านการประเมิน ITA ร้อยละ 92 3

19 ประสิทธภิาพการบริหารเงินสามารถควบคุมปัญหาการเงินของหน่วยบริการไม่วกิฤติ ระดับ 7 ไม่มีวิกฤติ 4

20 ร้อยละของส่วนราชการและหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การตรวจสอบ ร้อยละ 90 3

และประเมินผลระบบการควบคุมภายใน

21 ร้อยละของรายการจัดซ้ือจัดจ้างงบลงทุนสามารถลงนามในสัญญาได้ทันในไตรมาสที ่2 ร้อยละ 100 3

22 Smart Hospital ร้อยละ 100 4

23 ร้อยละอ าเภอผ่านเกณฑ์คุณภาพขอ้มูล ร้อยละ 100 4

24 ร้อยละของ รพ.สต.ผ่านเกณฑ์การพัฒนา รพ.สต.ติดดาว ร้อยละ 100 4

รวมค่าน้ าหนัก 100
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ค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1. ผู้รับค ารับรอง 
นายวิศณุ  วิทยาบ ารุง  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร   

2. ผู้ท าค ารับรอง ประกอบด้วย 
นายธราพงษ์ กัปโก   นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) 
นายณรงค์    จันทร์แก้ว   นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) 
นายทรงพล   แสงงาม     ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ 
นางปนัดดา ทรัพย์แสนยากร        นักวชิาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ 
นางสาวธีรารัตน์   พลราชม นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 
นายแพทย์ประจักร  เหิกขุนทด     นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 
นายศักดิ์ชาย  ซองทุมมินทร์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
นางกัญญาภัค    ศิลารักษ์  นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทุกแห่ง สาธารณสุขอ าเภอทุกอ าเภอ หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน  

3. ค ารับรองนี้เป็นค ารับรองฝ่ายเดียว มิใช่สัญญาและใช้ส าหรับระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 

4. รายละเอียดของค ารับรอง ได้แก่ ตัวชี้วัดผลการปฏิบัตริาชการ น้ าหนัก ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมายเกณฑ์ 
การให้คะแนน และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายเอกสารนี้ 

5. ข้าพเจ้า นายวิศณุ วิทยาบ ารุง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ในฐานะผู้บังคับบัญชา 
ได้พิจารณาและเห็นชอบกับตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ าหนัก ข้อมูลพ้ืนฐาน เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน 
และรายละเอียดอ่ืน ๆ ตามที่ก าหนดในเอกสารประกอบท้าย ค ารับรองนี้ และข้าพเจ้ายินดีจะให้ค าแนะน า 
ก ากับ และตรวจสอบ ผลการปฏิบัติราชการของ ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เป็นไปตามค ารับรองที่จัดท าขึ้น 

6. ข้าพเจ้า นายธราพงษ์ กัปโก นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) นายณรงค์  จันทร์แก้ว
นายแพทย์เชี่ยวชาญ นายทรงพล แสงงาม ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ นางปนัดดา ทรัพย์แสนยากร นักวิชาการ
สาธารณสุขเชี่ยวชาญ  นางสาวธีรารัตน์ พลราชม นายแพทย์เชี่ยวชาญ  นายประจักร เหิกขุนทด   นายแพทย์
ช านาญการพิเศษ นางกัญญาภัค  ศิลารักษ์ นายแพทย์ช านาญการพิเศษ นายศักดิ์ชาย ซองทุมมินทร์  นักวิชาการ
สาธารณสุขช านาญการพิเศษ  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทุกแห่ง สาธารณสุขอ าเภอทุกอ าเภอ หัวหน้ากลุ่มงานทุก
กลุ่มงาน  ได้ท าความเข้าใจค ารับรองกับ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติราชการ 
ให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุดเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนตามที่ให้ 
ค ารับรอง 

7. ผู้รับค ารับรองและผู้ท าค ารับรอง ได้เข้าใจค ารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นต้องกันแล้วจึงได้ลงลายมือชื่อ
ไว้เป็นส าคัญ  
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ตัวช้ีวัดที่ 8 อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน     24 
ตัวช้ีวัดที่ 9 อัตราผู้ป่วย HT รายใหม่จากผู้สงสัยป่วยท า (ท าhome BP)    27 
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ตัวช้ีวัดที่ 12 ร้อยละของอ าเภอผ่านเกณฑ์การประเมิน พชอ คุณภาพ     34 
ตัวช้ีวัดที่ 13 ร้อยละของผู้ป่วยซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต     41 
ตัวช้ีวัดที่ 14 ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนด 43 
ตัวช้ีวัดที่ 15  ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกฯ   45 
ตัวช้ีวัดที่ 16  ร้อยละการสั่งจ่ายยาสมุนไพร       47 
ตัวช้ีวัดที่ 17 ร้อยละของบุคลากรที่มีความพร้อมรองรับการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นได้รับการพัฒนา 48 
ตัวช้ีวัดที่ 18 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านการประเมิน ITA    52 
ตัวช้ีวัดที่ 19 ประสิทธิภาพการบริหารเงินสามารถควบคุมปัญหาการเงินของหน่วยบริการ 
                 ไม่วิกฤติ ระดับ 7         56 
ตัวช้ีวัดที่ 20 ร้อยละของส่วนราชการและหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์ 
                  การตรวจสอบและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน     59 
ตัวช้ีวัดที่ 21 ร้อยละของรายการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนสามารถลงนามในสัญญาได้ทันในไตรมาสที่ 2 61 
ตัวช้ีวัดที่ 22 หน่วยบริการที่เป็น Smart Hospital       62 
ตัวช้ีวัดที่ 23 ร้อยละอ าเภอผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล      66 
ตัวช้ีวัดที่ 24  ร้อยละของ รพ.สต.ผ่านเกณฑ์การพัฒนา รพ.สต.ติดดาว    77 



1 
 

ค ารับรองการปฏิบัติราชการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

หมวด 1.ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 
ตัวช้ีวัด ร้อยละการคลอดก่อนก าหนด 
ค านิยาม คลอดก่อนก าหนดหมายถึงหญิงไทยตั้งครรภ์ที่คลอดบุตรในช่วงอายุครรภ์ 28-36 สัปดาห์ 6 

วัน  
เกณฑ์เป้าหมาย ปี 2565 : ไม่เกินร้อยละ 7 
ระดับกระทรวง : ไม่มี 
ระดับเขตสุขภาพที่ 8 : ไม่เกินร้อยละ 7 (เป็นปัญหาระดับเขต) 
เกณฑ์เป้าหมาย ระดับจังหวัด ปี 2563-2566 

ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2566 

ไม่เกินร้อยละ 10 ไม่เกินร้อยละ 10 ไม่เกินร้อยละ 7 ไม่เกินร้อยละ 7 

วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาคุณภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการสาธารณสุขในคลินิกฝากครรภ
(ANC) และห้องคลอด 

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

หญิงตั้งครรภ์ทุกคน   

วิ ธี ก า ร จั ด เ ก็ บ
ข้อมูล 

บันทึกข้อมูลผ่านโปรแกรมพ้ืนฐานของหน่วยบริการ และส่งออกข้อมูลตามมาตรฐาน 43 
แฟ้ม หญิงตั้งครรภ์ที่คลอดบุตรในช่วงอายุครรภ์ 28 -36 สัปดาห์6วัน(เดือนตุลาคม 2564 - 
กันยายน 65 ) ครรภ์เดี่ยวในการตั้งครรภ์ในปัจจุบัน ซึ่งจะบันทึกรหัส ICD-10 ขึ้นต้นด้วย 
O30 

แหล่งข้อมูล ฐานข้อมูล 43 แฟ้มและ HDC ของหน่วยบริการในจังหวัดสกลนคร 
รายการข้อมูล 1 
(รายเดือน) 

ตัวตั้ง A =จ านวนหญิงคลอดบุตรในช่วงอายุครรภ์ 28-36 สัปดาห์ 6 วัน  ในโรงพยาบาล 
ทุกสิทธิ์การักษาพยาบาล 

รายการข้อมูล 2 
(รายเดือน) 

ตัวหาร B = จ านวนหญิงคลอดบุตรในโรงพยาบาลทั้งหมดทุกสิทธิ์การรักษาพยาบาล 

สูตรค านวณ
ตัวช้ีวัด 1 

(A/B) x 100 

ระยะเวลาประเมินผล  ประเมินผลทุก 3,6,9 และ 12 เดือน 
เกณฑ์การให้คะแนนตามผลงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับค่าคะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

ผลงานที่ได้ ร้อยละ 8 ขึ้นไป ร้อยละ 7 ร้อยละ 6 ร้อยละ 5 ร้อยละ 0-4 

 

 

 



2 
 

ผลงานในรอบปีที่ผ่านมา 

ชื่อ KPI ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
 เป้าหมาย ผลงาน เป้าหมาย ผลงาน เป้าหมาย ผลงาน 

ร้อยละการคลอด
ก่อนก าหนด 

≤ 10 7.19 ≤ 10 6.97 ≤ 10 7.8 

การรายงานผล ผ่านระบบโปรแกรม Health Data Center (HDC) 
ผู้บันทึกข้อมูล โรงพยาบาลทุกแห่ง ในจังหวัดสกลนคร 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 

นางสาวลีลวัฒน์  กองศูนย์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   
กลุ่มงาน : ส่งเสริมสุขภาพ  ส านกังานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร   
โทร: 0-4271-1258 ต่อ 1221-2     โทรสาร : 0-4271-1258 ต่อ 1001  มือถือ :  09-6954-5546 
Email: mchsakon@gmail.com 
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ค ารับรองการปฏิบัติราชการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

หมวด 1. ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 
ชื่อตัวชี้วัด 1. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน 

2. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย 
3. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม 

ค านิยาม  เด็กอายุ 0 - 5 ปี หมายถึง เด็กแรกเกิด จนถึงอายุ 5 ปี 11 เดือน 29 วัน 
 สูงดี หมายถึง เด็กที่มีความยาวหรือส่วนสูงอยู่ในระดับสูงตามเกณฑ์ข้ึนไป (สูงตาม

เกณฑ์ ค่อนข้างสูง หรือสูง) เมื่อเทียบกับกราฟการเจริญเติบโตความยาว/ส่วนสูง
ตามเกณฑ์อายุ กรมอนามัย ชุดใหม่ ปี พ.ศ. 2563 (และประยุกต์จากองค์การ
อนามัยโลก)  โดยมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ -1.5 SD ของความยาว/ส่วนสูงตาม
เกณฑ์อายุ  

 สมส่วน หมายถึง เด็กท่ีมีน้้าหนักอยู่ในระดับสมส่วน เมื่อเทียบกับกราฟการ
เจริญเติบโตน้้าหนักตามเกณฑ์ความยาว/ส่วนสูง กรมอนามัย ชุดใหม่ ปี พ.ศ. 
2558 (และประยุกต์จากองค์การอนามัยโลก) โดยมีค่าอยู่ในช่วง +1.5 SD ถึง -1.5 
SD ของน้้าหนักตามเกณฑ์ความยาว/ส่วนสูง 

 สูงดีสมส่วน หมายถึง เด็กท่ีมีความยาวหรือส่วนสูงอยู่ในระดับสูงตามเกณฑ์ขึ้นไป
และมีน้้าหนักอยู่ในระดับสมส่วน ในคนเดียวกัน 

 ภาวะเตี้ย หมายถึง ความยาวของส่วนสูงของเด็กน้อยกว่ามาตรฐาน เมื่อเทียบ
เกณฑ์ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ กับกราฟการเจริญเติบโตความยาว/ส่วนสูงตามเกณฑ์
อายุ กรมอนามัย ชุดใหม่ ปี พ.ศ. 2563 (และประยุกต์จากองค์การอนามัยโลก)  
โดยมีค่าน้อยกว่า -2 SD 

 ภาวะผอม หมายถึง น้้าหนักของเด็กน้อยกว่ามาตรฐานที่มีส่วนสูงเท่ากัน เมื่อเทียบ
เกณฑ์น้้าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง กับกราฟการเจริญเติบโตความยาว/ส่วนสูงตาม
เกณฑ์อายุ กรมอนามัย ชุดใหม่ ปี พ.ศ. 2563 (และประยุกต์จากองค์การอนามัย
โลก)  โดยมีค่าน้อยกว่า -2 SD 

เกณฑ์เป้าหมาย ปี 2565 :  
ระดับกระทรวง :  

1. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 64 
2. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย < ร้อยละ 10 
3. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม < ร้อยละ 5 

เกณฑ์เป้าหมาย ระดับจังหวัด ปี 2563-2566 
ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน 
ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2566 

≥ 60 ≥ 62 ≥ 64 ≥ 66 

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย 

ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2566 
< 10 < 10 < 10 < 10 
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ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม 

ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2566 
< 5 < 5 < 5 < 5 

 

วัตถุประสงค์  1. เพ่ือส่งเสริม เฝ้าระวังการเจริญเติบโตและภาวะโภชนาการเด็กอายุ 0 - 5 ปี  
2. เพ่ือพัฒนาคุณภาพการให้บริการสาธารณสุขและการเฝ้าระวังทางโภชนาการใน

คลินิกฝากครรภ์ (ANC)  คลินิกเด็กสุขภาพดี (WCC) สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และ
โรงเรียนระดับอนุบาล 

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

 

เด็กแรกเกิด จนถึงอายุ 5 ปี 11 เดือน 29 วัน ทุกคนที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
(Type1 มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ตัวอยู่จริงและType3 ที่อาศัยอยู่ในเขต แต่ทะเบียน
บ้านอยู่นอกเขต) 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล 

 

1. น้้าหนัก วัดความยาว/ส่วนสูง และบันทึกด้วยทศนิยม 1 ต้าแหน่ง  เช่น น้้าหนัก 
20.1 กิโลกรัม ส่วนสูง 151.2 เซนติเมตร 

2. โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน PCU ของโรงพยาบาล 
และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล น้าข้อมูลน้้าหนัก ความยาว/ส่วนสูง ของเด็ก
จากหมู่บ้าน สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียนระดับอนุบาล และสถานบริการ
สาธารณสุขของรัฐ (คลินิกสุขภาพเด็กดี) ซึ่งไม่รวมการมารับบริการในกรณีเจ็บป่วย 
บันทึกในโปรแกรมหลักของสถานบริการ เช่น JHCIS, HOSxP PCU  เป็นต้น เพ่ือ
ส่งออกแฟ้มข้อมูล Nutrition ตามโครงสร้างมาตรฐาน 43 แฟ้ม 

แหล่งข้อมูล หน่วยบริการ /คปสอ.ทุกแห่ง  ใช้ข้อมูลจากระบบ Health Data Center (HDC) 
กระทรวงสาธารณสุข ประมวลผลทุก 30 วัน (ทุกเดือน) การดึงข้อมูลจาก HDC ต้องรอ
การบันทึกข้อมูลสมบูรณ์ อย่างน้อย 45 วัน 

   

รายการข้อมูล 1 A1 = จ้านวนเด็กอายุ 0 - 5 ปี สูงดีสมส่วน 

รายการข้อมูล 2 B1 = จ้านวนเด็กอายุ 0 - 5 ปี ที่ชั่งน้้าหนักและวัดความยาวหรือส่วนสูงทั้งหมด 

รายการข้อมูล 3 B2 = จ้านวนเด็กอายุ 0 - 5 ปี ที่วัดความยาวหรือส่วนสูงทั้งหมด 

รายการข้อมูล 4 C1 = จ้านวนเด็กอายุ 0 - 5 ปี ที่วัดความยาวหรือส่วนสูงทั้งหมด แปลผลแล้วมีภาวะเตี้ย 

รายการข้อมูล 5 C2 = จ้านวนเด็กอายุ 0 - 5 ปี ที่ชั่งน้้าหนักและวัดความยาวหรือส่วนสูงทั้งหมด แปลผลแล้ว
มีภาวะผอม 

สูตรการค านวณ
ตัวช้ีวัด 1 

1. ร้อยละเด็กอายุ 0 - 5 ปี สูงดีสมส่วน  = (A1 / B1) × 100 

สูตรการค านวณ
ตัวช้ีวัด 2 

2. ร้อยละเด็กอายุ 0 - 5 ปี มีภาวะเตี้ย  = (C1 / B2) × 100 
 

สูตรการค านวณ
ตัวช้ีวัด 3 

3. ร้อยละเด็กอายุ 0 - 5 ปี มีภาวะผอม  = (C2 / B1) × 100 
 

 
 



5 
 

ระยะเวลาประเมินผล ทุกไตรมาส 
เกณฑ์การให้คะแนน ตามผลงาน 

1. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับค่าคะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ผลงานที่ได้ < 50 50-54 55-59 60-63 ≥ 64 

2. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับค่าคะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ผลงานที่ได้ >25 21-25 15-20 10-15 < 10 

3. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับค่าคะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ผลงานที่ได้ >20 16-20 11-15 5-10 < 5 

ผลงานในรอบปีที่ผ่านมา (ของจังหวัดสกลนคร จาก 

https://snk.hdc.moph.go.th/hdc/reports/report.php?source=pformated/format1.php&c
at_id=46522b5bd1e06d24a5bd81917257a93c&id=4067e70ea9a7b37cb6ecc32ec3bd686b) 
สืบค้นข้อมูล ณ 3 พ.ย.64 

ชื่อตัวชี้วัด (KPI) 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

เป้าหมาย ผลงาน เป้าหมาย ผลงาน เป้าหมาย ผลงาน 
ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี  
สูงดีสมส่วน 

58 55.60 60 53.96 62 52.25 

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี  
มีภาวะเตี้ย 

< ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
17.93 

< ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
12.95 

< ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
12.80 

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี  
มีภาวะผอม 

< ร้อยละ 
5 

ร้อยละ 
9.85 

< ร้อยละ 
5 

ร้อยละ 
10.09 

< ร้อยละ 
5 

 ร้อยละ 
8.87 

การรายงานผล (ผ่านระบบโปรแกรม)  
บันทึกในโปรแกรมหลักของสถานบริการ เช่น JHCIS, HOSxP PCU  เป็นต้น เพ่ือส่งออกแฟ้มข้อมูล 

Nutrition ตามโครงสร้างมาตรฐาน 43 แฟ้ม  
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  

 ชื่อ-สกุล นายถาวร  เมฆราช     นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ 
กลุ่มงาน: ส่งเสริมสุขภาพ  ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

    โทรศัพท์ที่ท้างาน : 0-4271-1258 ต่อ 1222  โทรศัพท์มือถือ : 0818766066 
        โทรสาร :  0-4271-1258 ต่อ 1001    

E-mail :  thaworn.mek@gmail.com 
 

https://snk.hdc.moph.go.th/hdc/reports/report.php?source=pformated/format1.php&cat_id=46522b5bd1e06d24a5bd81917257a93c&id=4067e70ea9a7b37cb6ecc32ec3bd686b)%20ณ
https://snk.hdc.moph.go.th/hdc/reports/report.php?source=pformated/format1.php&cat_id=46522b5bd1e06d24a5bd81917257a93c&id=4067e70ea9a7b37cb6ecc32ec3bd686b)%20ณ
https://snk.hdc.moph.go.th/hdc/reports/report.php?source=pformated/format1.php&cat_id=46522b5bd1e06d24a5bd81917257a93c&id=4067e70ea9a7b37cb6ecc32ec3bd686b)%20ณ
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ค ารับรองการปฏิบัติราชการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

หมวด 1.ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 
ตัวช้ีวัด ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน   
ค านิยาม เด็ก หมายถึง เด็กที่มีอายุตั้งแต่ 6 ปี จนถึง 14 ปี  (โดยเริ่มนับตั้งแต่อายุ 6 ปีเต็ม – 14 ปี 

11 เดือน 29 วัน) 
โรงเรียนระดับประถมศึกษาทุกสังกัด หมายถึง โรงเรียนระดับประถมศึกษาหรือโรงเรียน
ระดับประถมศึกษาขยายโอกาส  และมัธยมศึกษา (มัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-ม.3) 
สูงดีสมส่วน หมายถึง  เด็กที่มีส่วนสูงอยู่ในระดับสูงตามเกณฑ์ขึ้นไป และมีน้้าหนักอยู่ใน
ระดับสมส่วน (ในคนเดียวกัน) 
สูงดี หมายถึง เด็กที่มีส่วนสูงอยู่ในระดับสูงตามเกณฑ์ขึ้นไป เมื่อเทียบกับกราฟการ
เจริญเติบโต กรมอนามัย ชุดใหม่ ปีพ.ศ. 2563 โดยมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ -1.5 S.D.  
ของส่วนสูง ตามเกณฑ์อายุ  
สมส่วน หมายถึง เด็กท่ีมีน้้าหนักอยู่ในระดับสมส่วน เมื่อเทียบกราฟการเจริญเติบโต    
กรมอนามัย ชุดใหม่ ปีพ.ศ. 2563 โดยมีค่าระหว่าง +1.5 S.D. ถึง-1.5 S.D. ของน้้าหนัก
ตามเกณฑ์ส่วนสูง) 
ภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน หมายถึง  น้้าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง > + 2 S.D. ขึ้นไป   

เกณฑ์เป้าหมาย ปี 2565 : ไม่เกินร้อยละ 10 
ระดับกระทรวง : ไม่มี 
เกณฑ์เป้าหมาย ระดับจังหวัด ปี 2563-2566 (เป็นปัญหาระดับเขต) 

ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2566 

ไม่เกินร้อยละ 10 ไม่เกินร้อยละ 10 ไม่เกินร้อยละ 10 ไม่เกินร้อยละ 10 

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือส่งเสริมและเฝ้าระวังภาวะการเจริญเติบโตของเด็กอายุ 6-14 ปี  
2. เพ่ือเสริมสร้างภาคีเครือข่ายระดับพ้ืนที่ ในการส่งเสริมและจัดการปัญหาสุขภาพ 
    เด็กวัยเรียน 
3. เพ่ือล่งเสริมให้เด็กวัยเรียนแข็งแรงและฉลาด 

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

เด็กอายุ 6-14 ปี ในโรงเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-ม.3        
ทุกสังกัด  

วิธีการจัดเก็บ
ข้อมูล 

ระบบฐานข้อมูล 43 แฟ้ม สถานบริการของรัฐทุกแห่ง 
หมายเหตุ  :  พ้ืนที่บันทึกข้อมูลน้้าหนักและส่วนสูงด้วยทศนิยม 1 ต้าแหน่ง เช่น น้้าหนัก  
                 40.8 กิโลกรัม ส่วนสูง 150.3 เซนติเมตร 

แหล่งข้อมูล ระบบรายงาน HDC กองยุทธศาสตร์และแผนงาน และส้านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
ข้อมูลจากแฟ้ม Nutrition (ไม่รวมเด็กป่วยที่มารับบริการ)  

รายการข้อมูล 1 
 

A = จ้านวนเด็กอายุ 6-14 ปี ที่มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน 

รายการข้อมูล 2 
 

B = จ้านวนเด็กอายุ 6-14 ปีที่ชั่งน้้าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด 

สูตรค านวณ (A/B) x 100 
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ระยะเวลาประเมินผล   
วิเคราะห์และสรุปผล ปีละ 2 ครั้ง โดยจัดเก็บข้อมูล 2 ภาคเรียน คือ : 
ภาคเรียนที่ 2 (ปีการศึกษา 2564) 
                 พ้ืนทีช่ั่งน้้าหนัก วัดส่วนสูง และลงข้อมูล เดือน ธ.ค. 64, ม.ค., ก.พ. 65         
                 ส่วนกลางจะตัดข้อมูลรายงาน ณ วันที่ 15 มี.ค.65 
ภาคเรียนที่ 1 (ปีการศึกษา 2564) 
                 พ้ืนทีช่ั่งน้้าหนัก วัดส่วนสูง และลงข้อมูล เดือน มิ.ย., ก.ค.,ส.ค. 64  
                 ส่วนกลางจะตัดข้อมูลรายงาน ณ วันที่ 15 ก.ย. 64  
 
เกณฑ์การให้คะแนนตามผลงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับค่าคะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

ผลงานที่ได้ ร้อยละ 21ขึ้นไป ร้อยละ 16-20 ร้อยละ 11-15 ร้อยละ 5-10 ร้อยละ 0-5 

ผลงานในรอบปีที่ผ่านมา 

ชื่อ KPI ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
 เป้าหมาย ผลงาน เป้าหมาย ผลงาน เป้าหมาย ผลงาน 

ร้อยละของเด็ก
อายุ 6-14 ปี มี
ภาวะเริ่มอ้วนและ
อ้วน   

≤ 10 13.6 ≤ 10 12.5 ≤ 10 11.03 

การรายงานผล ผ่านระบบโปรแกรม Health Data Center (HDC) 
ผู้บันทึกข้อมูล โรงพยาบาลทุกแห่ง ในจังหวัดสกลนคร 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 

ชนิกา  ทองอันตัง       ต้าแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ  
กลุ่มงาน : ส่งเสริมสุขภาพ  ส้านกังานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร   
โทรศัพท์ที่ท้างาน : โทร.  042 711258 ต่อ 1222  โทรศัพท์มือถือ :  081 2622050  
โทรสาร : 042 711258  

            E-mail :  hhddioty5543@gmail.com 
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ค ารับรองการปฏิบัติราชการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

หมวด 1.ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 
ตัวช้ีวัด ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan 
ค านิยาม 1. ระบบการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ หมายถึง การด าเนินงานส่งเสริม พัฒนา สนับสนุน

ฟ้ืนฟู และสร้างความเข็มแข็งให้กับภาคีเครือข่ายและชุมชนให้มีส่วนร่วมในการดูแลและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้สูงอายุให้มีสุขภาพละคุณภาพชีวิตที่ดี มีอายุยืนยาว 
2. แผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan) หมายถึง แบบการวางแผนการดูแลช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุ/ผู้มีภาวะพ่ึงพิงจาก Care Manager ทีมผู้เชี่ยวชาญ ครอบครัวและผู้ที่เกี่ยวข้องใน
พ้ืนที่โดยผู้สูงอายุ/ผู้มีภาวะพ่ึงพิงสามารถรับรู้ถึงความช่วยเหลือทีมผู้ให้การช่วยเหลือที่
เกี่ยวข้อง 
3. การประเมินคัดกรองปัญหาสุขภาพข้ันพื้นฐานตามชุดสิทธิประโยชน์ หมายถึง 
- การประเมินผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพ่ึงตามกลุ่มศักยภาพตามความสามารถในการประกอบ 
กิจวัตรประจ าวัน (Barthel Activities of Daily Living : ADL) ทุกรายรอบ 9 เดือน และ 
12 เดือน 
- ประเมินสุขภาพและคัดครองกลุ่มอาการผู้สูงอายุ  9 ข้อ (โดยคณะกรรมการพัฒนา
เครื่องมือคัดกรองและประเมินสุขภาพผู้สูงอายุ กระทรวงสาธารณสุข) 

**** โดยการประเมินผ่าน Blue Book Application กรมอนามัย 
เกณฑ์เป้าหมาย ปี 2565 : ร้อยละ 90 
ระดับกระทรวง : ร้อยละ 90 
เกณฑ์เป้าหมาย ระดับจังหวัด ปี 2563-2566 

ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2566 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 

วัตถุประสงค์ เพ่ือวางแผนการดูแลส่งเสริม พัฒนา สนับสนุนฟ้ืนฟูผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพ่ึงพิงโดย  
Care Manager / Caregiver / อาสาสมัครบริบาลท้องถ่ิน ทีมสหวิชาชีพและภาคีเครือข่าย
ในระดับชุมชนแบบมีส่วนร่วมในการดูแลและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้สูงอายุให้มีสุขภาพดี     
มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีอายุยืนยาว 

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

1. ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงและมี ADL < 11 ทุกสิทธิ์การรักษา  
2. ผู้ที่มีภาวะพ่ึงพิงและมี ADL < 11 ทุกสิทธิ์การรักษา  

วิธีการจัดเก็บ
ข้อมูล 

1. ข้อมลูการคดักรอง : ประเมินผา่น Blue Book Application กรมอนามยั  
2. การจดัท าแผนการดแูลผู้สงูอายแุละผู้ มีภาวะพึง่พิงรายบคุคล (Care Plan) : ผา่น
ระบบโปรแกรม Long Term Care (3C)  
- พืน้ท่ีจดัท า Care Plan รายบคุคล ผา่นระบบโปรแกรม Long Term Care (3C)  
- เสนอ Care Plan ผา่นคณะอนกุรรมการกองทนุ Long Term Care ระดบัต าบล  
- Care Manager ระดบัพืน้ท่ีบนัทกึข้อมลูระบบผลการอนมุตัริายงาน Care Plan            
ตามระบบ โปรแกรม Long Term Care ทัง้ในระบบของส านกัหลกัประกนัสขุภาพ
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แหง่ชาติ องค์กรปกครองท้องถ่ินและกรมอนามยั  
- การรายงานผลการด าเนินงานตามตวัชีว้ดั โดยการรายงานผา่นระบบโปรแกรม Long 
Term Care (3C)  
- ระดบัจงัหวดัตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงานภาพรวมจงัหวดัรายงาน
พืน้ท่ีและผู้บริหาร  

แหล่งข้อมูล - Blue Book Application กรมอนามัย  
- ระบบโปรแกรม Long Term Care (3C) กรมอนามัย  
- ระบบโปรแกรม Long Term Care ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
- ระบบโปรแกรม HDC กระทรวงสาธารณสุข  
- ระบบโปรแกรม Health KPI กระทรวงสาธารณสุข  
- DOH Dashboard กรมอนามัย  
หมายเหตุ : ทุกระบบมาจากแหล่งข้อมูลเดียวกัน คือ Blue Book Application           
กรมอนามัย และระบบโปรแกรม Long Term Care (3C)  

รายการข้อมูล 1 
(รายเดือน) 

A = จ านวนผู้สงูอายแุละผู้ ท่ีมีภาวะพึง่พิงท่ีได้รับการดแูลตาม Care Plan  
หมายเหต ุ: - ตัง้แตปี่งบประมาณ 2564 เป็นต้นไป นบัผู้ ท่ีมีภาวะพึง่พิงทกุคน  

รายการข้อมูล 2 
(รายเดือน) 

B = จ านวนผู้สงูอายแุละผู้ ท่ีมีภาวะพึง่พิงทัง้หมดในประเทศไทยท่ีเข้าร่วมโครงการ LTC  
หมายเหต ุ: - ตัง้แตปี่งบประมาณ 2564 เป็นต้นไปนบัผู้ ท่ีมีภาวะพึง่พิงทกุคน  

สูตรค านวณ
ตัวช้ีวัด 1 

 (A / B) × 100 

 
ระยะเวลาประเมินผล 
รอบท่ี 1 : 6 เดือนแรก (เดือนตุลาคม 2564 – เดือนมีนาคม 2565)  
รอบท่ี 2 : 6 เดือนหลัง (เดือนเมษายน – เดือนกันยายน 2565)  
 
เกณฑ์การให้คะแนนตามผลงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับค่าคะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

ผลงานที่ได้ น้อยกว่าร้อยละ 
80 

ร้อยละ 81-83 ร้อยละ 84-86 ร้อยละ 87-89 ร้อยละ 90ขึ้นไป 
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ผลงานในรอบปีที่ผ่านมา 

ชื่อ KPI ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
 เป้าหมาย ผลงาน เป้าหมาย ผลงาน เป้าหมาย ผลงาน 

ร้อยละของ
ผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พ่ึงพิงได้รับการ
ดูแลตาม Care 
Plan 
 

80 92.42 
(นับจากการได้
จัดท า CP โดย
ไม่ต้องเสนอ 
 อนกุรรมการ
กองทนุ LTC

อนุมัติ) 

80 89.56 
(นับจากการได้

จัดท า CP 
และเสนอ 
อนกุรรมการ
กองทนุ LTC

อนุมัติ) 

85 92.45 
(นับจากการ
ได้จัดท า CP 
และเสนอ 
อนกุรรมการ
กองทนุ LTC

อนุมัติ) 
การรายงานผล ผ่านระบบโปรแกรม Long Term Care (3C)  
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 

นางสาวศรวณีย์  วงศ์กระจ่าง     นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
กลุ่มงาน: ส่งเสริมสุขภาพ  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

    โทรศัพท์ที่ท างาน : 0-4271-1258 ต่อ 1222  โทรศัพท์มือถือ : 092 268 2731 
        โทรสาร :  0-4271-1258 ต่อ 1001    

E-mail : saravanee2533@gmail.com 
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ค ารับรองการปฏิบัติราชการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 
หมวด ด้านส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellencence) 
ชื่อตัวช้ีวัด ร้อยละเด็ก 6 เดือน – 1 ปีได้รับการแจกและฝึกการใช้ถุงนิ้วเช็ดเหงือกและฟัน 
ค านิยาม เด็ก 6 เดือน – 1 ปี หมายถึง เด็กอายุ 6 เดือน – 12 เดือน 29 วัน ในเขตรับผิดชอบ  

การแจกและฝึกการใช้ถุงนิ้วเช็ดเหงือกและฟัน หมายถึง การแจกและฝึกการใช้ถุงนิ้วเช็ด
เหงือกและฟัน 
       

 
เกณฑ์เป้าหมาย ปี 2565 : 
ระดับกระทรวง : - 

ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2566 
- - - 

เกณฑ์เป้าหมาย ระดับจังหวัด ปี 2563-2566 
ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2566 

ร้อยละ 70 ≥ร้อยละ 50 ≥ร้อยละ 50 
วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือลดความชุกและความรุนแรงของการเกิดฟันน้้านมผุในเด็ก 
  2. เพ่ือเพ่ิมร้อยละเด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุ 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย : เด็กอายุ 6 เดือน – 12 เดือน 29 วัน ในเขตรับผิดชอบ ได้รับการแจกและฝึกการใช้
ถุงนิ้วเช็ดเหงือกและฟัน 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล : บันทึกข้อมูลการแจกและฝึกการใช้ถุงนิ้วเช็ดเหงือกและฟัน ในโปรแกรม Hos XP หรือ 
JHCIS ในระดับสถานบริการ ช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน  2565  
- ใช้แฟ้ม procedure_opd ฟิลด์ procedcode+hospcode+pid และมีเงื่อนไข นับรหัส 2377010 ไม่นับซ้้า
(distinct) hospcode+pid 
แหล่งข้อมูล : ฐานข้อมูลในระบบ HIS 
สูตรการค านวณตัวชี้วัด : จ้านวนเด็กอายุ 6 เดือน – 12 เดือน 29 วัน ที่ได้รับการแจกและฝึกการใช้ถุงนิ้วเช็ด
เหงือกและฟัน(คน) หารด้วย จ้านวนเด็กอายุ 6 เดือน – 12 เดือน 29 วัน ในเขตรับผิดชอบ(คน) X 100 
ระยะเวลาประเมินผล : ประเมินผลทุกเดือน  
เกณฑ์การให้คะแนนตามผลงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับค่าคะแนน  1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ผลงานที่ได้ ร้อยละ15-24 ร้อยละ25-34 ร้อยละ35-44 ร้อยละ45-54 ร้อยละ55ข้ึนไป 
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ผลงานในรอบปีที่ผ่านมา 
ชื่อ KPI ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

เป้าหมาย ผลงาน เป้าหมาย ผลงาน เป้าหมาย ผลงาน 
ร้อยละเด็ก 6 เดือน – 1 ปี 
ได้รับการแจกและฝึกการใช้
ถุงนิ้วเช็ดเหงือกและฟัน 
 

70 66.39 70 43.24 70 38.15 

การรายงานผล (ผ่านระบบโปรแกรม) Cockpit 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ชื่อ-สกุล : นางนพวรรณ  นาสินพร้อม 
กลุ่มงาน : ทันตสาธารณสุข 
เบอร์โทร : 0910520340 
E-mail : npawan@gmail.com 
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ค ารับรองการปฏิบัติราชการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

หมวด 1.ด้านส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellencence) 
ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละอ าเภอสามารถควบคุมสถานการณข์องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ให้สงบได้ภายใน 21-28 วัน 
ค านิยาม 1.โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หมายถึง การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ทั้งท่ีมีอาการและไม่มีอาการ โดยมีผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการยืนยันผลบวก 
2.ความส าเร็จในการควบคุมสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้สงบ
ได้ภายใน 21-28 วัน หมายถึง  อ าเภอสามารถควบคุมเหตุการณ์(Event) การระบาดโรค 
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทุกเหตุการณ์ให้สงบไดภ้ายใน 21-28 วัน นับจากวันพบ
ผู้ป่วยรายสุดท้าย และต้องไมพ่บผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ หลัง 21-28 วัน  
3.กลุ่มเป้าหมาย  
      3.1 ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
      3.2 ผู้สัมผัสใกล้ชิดในครัวเรือน  
      3.3 ผู้สัมผัสในโรงเรียน/ที่ท างาน/ชุมชน 
      3.4 ผู้สัมผัสใกล้ชิดในสถานพยาบาล 
      3.5 ผู้สัมผัสในยายพาหนะ 
4.หน่วยงานที่ด าเนินการ ประกอบด้วย  
     4.1 ส านักงานเขตสุขภาพที่ 8 และ ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี
รับผิดชอบงานโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

4.2 สสจ./รพ./สสอ./รพ.สต. ที่พบผู้ป่วย และสถานที่ที่เก่ียวข้อง 
5.ระบบข้อมูลผู้ป่วย ระบบฐานข้อมูลเฝ้าระวังโรคโควิด 19 กรมควบคุมโรค (DDC COVID19)
หมายถึง ระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการลงทะเบียนผู้ป่วย ผู้สัมผัส ผู้ถูกกักกัน เพ่ือกรอกประวัติ
ส่วนบุคคล ประวัติเสี่ยง รายละเอียดเหตุการณ์ การออกรหัสผู้ป่วย ผู้สัมผัส ผู้ถูกกักกันเพ่ือส่ง
ตัวอย่างตรวจทางห้องปฏิบัติการ และรายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 

เกณฑ์เป้าหมาย : ร้อยละของอ าเภอที่พบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่สามารถควบคุมโรคให้สงบได้
ภายใน 28 วัน  ร้อยละ 100 

ปีงบประมาณ 64 ปีงบประมาณ 65 ปีงบประมาณ 66 
ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100  

 
วัตถุประสงค์  1.เพ่ือตรวจจับการระบาดสอบสวน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

2.เพ่ือควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และป้องกันการระบาดในวงกว้าง 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในจังหวัดสกลนคร  

(เดือนตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1.บันทึกข้อมูลผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในระบบระบบฐานข้อมูล 
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เฝ้าระวังโรควิด 19 กรมควบคุมโรค (DDC COVID19) 
2.แบบสอบสวนผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Novelcorona 2) 

แหล่งข้อมูล 1.ระบบฐานข้อมูลเฝ้าระวังโรคโควิด 19 กรมควบคุมโรค (DDC COVID19) 
2.แบบสอบสวนผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Novelcorona 2) 

1.สูตรค านวณตัวชี้วัด  อ าเภอสามารถควบคุมเหตุการณ์(Event)การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
(COVID-19) ทุกเหตุการณ์ให้สงบได้ภายใน 21-28 วัน (เดือนตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) 
ค านวณจาก 

สูตรค านวณ   =   (A/B) x 100 
        A = จ านวนอ าเภอที่สามารถควบคุมเหตุการณ์ (Event)การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19) ทุกเหตุการณ์ให้สงบได้ภายใน 21-28 วัน (เดือนตุลาคม 2564 – 
กันยายน 2565)  
        B  = จ านวนอ าเภอที่มีรายงานเหตุการณ(์Event)การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 
2019 (COVID-19) ทุกเหตุการณ์ให้สงบได้ภายใน 21-28 วัน (เดือนตุลาคม 2564 – กันยายน 
2565)  

รายการข้อมูล 1 A = จ านวนอ าเภอที่สามารถควบคุมเหตุการณ์ (Event) การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ทุกเหตุการณใ์ห้สงบได้ภายใน 21-28 วัน (เดือนตุลาคม 2564 –  
กันยายน 2565)  

รายการข้อมูล 2 B = จ านวนอ าเภอที่มีรายงานเหตุการณ์(Event)การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 
(COVID-19) ทุกเหตุการณใ์ห้สงบได้ภายใน 21-28 วัน (เดือนตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) 

ระยะเวลาประเมินผล 1.ระยะเวลาประเมินผลในไตรมาสที่ 4  
2.ครบรอบรายงานและประเมินผล วันที่ 30 กันยายน 2565  
3.ติดตามความก้าวหน้าของผลการด าเนินงานตามมาตรการ ทุกไตรมาส 

เงื่อนไขการค านวณ 1.โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หมายถึง การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
(COVID-19) ทั้งท่ีมีอาการและไม่มีอาการ โดยมีผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการยืนยันผลบวก 
2.ผู้ป่วยอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ 18 อ าเภอ ของจังหวัดสกลนคร (เดือนตุลาคม 2564–กันยายน 2565) 
3.อ าเภอสามารถควบคุมเหตุการณ์ (Event) การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
(COVID-19) ทุกเหตุการณใ์ห้สงบได้ภายใน 21-28 วัน (เดือนตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) 
 

เกณฑ์การให้คะแนน ตามผลงาน 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับค่าคะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

ผลงานที่ได้ (ร้อยละ) 0-20 21-40 41-60 
 

61-80 81-100 
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ผลงานในรอบปีที่ผ่านมา  
ชื่อ KPI ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

เป้าหมาย ผลงาน เป้าหมาย ผลงาน เป้าหมาย ผลงาน 
ร้ อ ย ล ะ อ า เ ภ อ ส า ม า ร ถ
ควบคุมสถานการณ์ของ 
โ รคติ ด เ ช้ือ ไวรั ส โค โรนา 
2019 (COVID-19) 
ให้สงบไดภ้ายใน 21-28 วัน 

- - - - 18 72.22 

 

วิธีการประเมินผล :  ใช้ร้อยละของอ าเภอที่สามารถควบคุมเหตุการณ์ (Event) การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ทุกเหตุการณใ์ห้สงบได้ภายใน 21-28 วัน ทุกรอบ 3 เดือน 
    1.รอบที่  1  ตุลาคม   -  ธันวาคม 2564 
    2.รอบท่ี  2  มกราคม  -  มีนาคม 2565 
    3.รอบท่ี  3  เมษายน  -  มิถุนายน 2565 
    4.รอบท่ี  4  กรกฎาคม - กันยายน 2565 
แนวทางการประเมินผล 
1.ระดับประเทศ  โดยกรมควบคุมโรค (กองระบาดวิทยา) 
   ประเมินจากร้อยละของจังหวัดที่สามารถควบคุมเหตุการณ์ (Event) การระบาดโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทุกเหตุการณ์ให้สงบได้ภายใน 21-28 วัน ปีงบประมาณ 2565 
(เดือนตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) ในภาพรวมของประเทศ 
2.ระดับเขตสุขภาพ/ส านักงานป้องกันควบคุมโรค 
   ประเมินจากร้อยละของจังหวัดที่สามารถควบคุมเหตุการณ์ (Event) การระบาดโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทุกเหตุการณ์ให้สงบได้ภายใน 21-28 วัน ปีงบประมาณ 2565 
(เดือนตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) ในระดับพ้ืนที ่
3.ระดับจังหวัด 
  ประเมินจากร้อยละของอ าเภอที่สามารถควบคุมเหตุการณ์ (Event) การระบาดโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทุกเหตุการณ์ให้สงบได้ภายใน 21-28 วัน ปีงบประมาณ 2565 
(เดือนตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) ในภาพรวมของจังหวัด 
4.ระดับอ าเภอ 
  ประเมินจากการควบคุมสามารถควบคุมเหตุการณ์ (Event) การระบาดโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19) ทุกเหตุการณ์ให้สงบได้ภายใน 21-28 วัน ปีงบประมาณ 2565  
(เดือนตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) ในภาพรวมของเหตุการณ์ 

การรายงานผล :  ระบบฐานข้อมูลเฝ้าระวังโรคโควิด 19 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 
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ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ 
/ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
    1.นางสาวพิมลพร เสนีวงศ์ ณ อยุธยา              ผู้รับผิดชอบงาน  
       โทรศัพท์ที่ท างาน: 0 4271 1157 ต่อ 1322 โทรศัพท์มือถือ : 08 1369 2334 
       โทรสาร : 0 4271 1157 ต่อ 1001            E-mail : epid1sk @gmail.com 
    2.นางสาวตระกูลไทย  ฉายแม้น                     หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
       โทรศัพท์ที่ท างาน: 0 4271 1157 ต่อ 1324 โทรศัพท์มือถือ : 08 1872 2827 
       โทรสาร : 0 4271 1157 ต่อ 1001            E-mail : t8722827 @gmail.com 
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ค ารับรองการปฏิบัติราชการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

หมวด 1.ด้านส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellencence) 
ชื่อตัวชี้วัด อัตราป่วยตายจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาไวรัส 2019 ของจังหวัด  ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ค านิยาม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หมายถึง การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19)   ทั้งที่มีอาการและไม่มีอาการ โดยมีผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการยืนยันผลบวก 
อัตราป่วยตายไม่เกินค่าเป้าหมาย หมายถึง (กรมการแพทย์) อัตราป่วยตายของผู้ป่วยโรค 
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของทั้งประเทศ ต่่ากว่าร้อยละ 1.55 (วันที่ 1 ตุลาคม 2564 –  
30 กันยายน 2565) โดยนับผู้ป่วยทุกรายที่มีผลทางห้องปฏิบัติการยืนยันเป็นบวกประเทศไทย 

เกณฑ์เป้าหมาย : กระทรวงและจังหวัด 
 

ปีงบประมาณ 64 ปีงบประมาณ 65 ปีงบประมาณ 66 
< ร้อยละ 1.60 < ร้อยละ 1.55 < ร้อยละ 1.50 

   
 

วัตถุประสงค์  เพ่ือลดอัตราการป่วยตายของผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในจังหวัดสกลนคร  

(เดือนตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล รายงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินส่านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร (EOC)  

กรณีโรคโควิด -19 
แหล่งข้อมูล ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินส่านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร (EOC) กรณีโรคโควิด -19 
1.สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) X 100 
รายการข้อมูล 1 A = จ่านวนผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

      (นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)  
รายการข้อมูล 2 B = จ่านวนผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

      (นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) 
ระยะเวลาประเมินผล รายไตรมาส 
เกณฑ์การประเมิน : ปี 2565 

 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับค่าคะแนน 0 คะแนน 5 คะแนน 

ผลงานที่ได้ (ร้อยละ) >1.50 < 1.50 
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ผลงานในรอบปีที่ผ่านมา  
ชื่อ KPI ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

เป้าหมาย ผลงาน เป้าหมาย ผลงาน เป้าหมาย ผลงาน 
อัตราป่วยตายจากโรค 
ติดเชื้อไวรสัโคโรนาไวรสั 
2019 ของจังหวัด  
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

- - - - < ร้อยละ 
1.55 

ร้อยละ 0.45 

 
 

การรายงานผล :  
 

ระบบฐานข้อมูลเฝ้าระวังโรคโควิด 19 ส่านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ 
/ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
    1.นางสาวพิมลพร เสนีวงศ์ ณ อยุธยา              ผู้รับผิดชอบงาน  
       โทรศัพท์ที่ท่างาน: 0 4271 1157 ต่อ 1322 โทรศัพท์มือถือ : 08 1369 2334 
       โทรสาร : 0 4271 1157 ต่อ 1001            E-mail : epid1sk @gmail.com 
    2.นางสาวตระกูลไทย  ฉายแม้น                     หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
       โทรศัพท์ที่ท่างาน: 0 4271 1157 ต่อ 1324 โทรศัพท์มือถือ : 08 1872 2827 
       โทรสาร : 0 4271 1157 ต่อ 1001            E-mail : t8722827 @gmail.com 
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ค ารับรองการปฏิบัติราชการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

หมวด 1.ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 
ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital 
ค านิยาม โรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์  GREEN & CLEAN Hospital หมายถึง 

โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ด าเนินงานตาม
เกณฑ์ ดังนี้                                                 
ระดับพื้นฐาน  หมายถึง โรงพยาบาล/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสามารถด าเนินการ
ขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2  เกณฑ์ข้อที่ 1-10 
ขั้นตอนที่ 1 การสร้างกระบวนการพัฒนา 
1. มีการก าหนดนโยบาย จัดท าแผนปฏบิัติการ พัฒนาศักยภาพบุคลากร และสร้างกระบวนการ
สื่อสารให้เกิดการพัฒนาดา้นอนามัยสิ่งแวดล้อม GREEN & CLEAN hospital โดยการมีส่วนร่วม
ของคนในองค์กร 
ขั้นตอนที่ 2 จัดกิจกรรม G-R-E-E-N 

G : GARBAGE 2. มีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อตามกฎหมาย กฎกระทรวงว่าด้วยการ 
   จัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 
3. มีการคัดแยกมูลฝอยทั่วไป คอื มูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยอินทรยี์ 
    มูลฝอยอื่นๆ ไปยังที่พักรวมมูลฝอยอย่างถูกสุขลักษณะ 

R : RESTROOM 4. มีการพัฒนาส้วมมาตรฐานสะอาด เพียงพอ และปลอดภยั ที่อาคาร 
    ผูป้่วยนอก 

E : ENERGY 5. มีมาตรการประหยัดพลังงานที่เป็นรูปธรรมเกิดการปฏิบัติตาม 
   มาตรการที่ก าหนดร่วมกันทัง้องค์กร 

E : ENVIRONMENT 6. มีการจัดสิ่งแวดล้อมทั่วไปทั้งภายในและภายนอกอาคาร  โดยเพิ่ม 
   พื้นที่สีเขียว และพื้นที่พักผ่อนที่สร้างความรู้สึกผ่อนคลายสอดคล้อง 
   กับชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่นส าหรับผู้ป่วยรวมทัง้ผู้มารับริการ 

7. มีการส่งเสริมกิจกรรมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดีแบบองค์รวม ได้แก่ 
   กิจกรรมทางกาย (Physical activity) กิจกรรมให้ค าปรึกษา 
   ด้านสุขภาพขณะรอรับบริการของผู้ป่วยและญาติ 

N : NUTRITION 8.  สถานทีป่ระกอบอาหารผู้ปว่ยในโรงพยาบาลได้มาตรฐาน 
    สุขาภิบาลอาหารตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จ าหน่าย 
    อาหาร พ.ศ. 2561 
9.  ร้อยละ 100 ของร้านอาหารในโรงพยาบาลได้มาตรฐานสุขาภิบาล 
    อาหารตามกฎกระทรวงสุขลกัษณะของสถานทีจ่ าหนา่ยอาหาร  
    พ.ศ. 2561 
10. จัดให้มีบริการน้ าอุปโภค/บริโภคสะอาดที่อาคารผู้ป่วยนอกและ 
      ผู้ป่วยใน 

ระดับด ี หมายถึง โรงพยาบาล/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลด าเนนิการผ่านเกณฑ์
ระดับพื้นฐาน และด าเนินการไดต้ามเกณฑ์ ข้อที่ 11-12 
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 11. มีการจัดการมูลฝอยครบทุกประเภทถูกสุขลักษณะ 
12. มีการพัฒนาส้วมมาตรฐานสะอาด เพียงพอ และปลอดภัย (HAS) 
     ที่อาคารผู้ป่วยใน (IPD) 

ระดับดีมาก หมายถึง โรงพยาบาล/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลด าเนนิการผา่นเกณฑ์ระดบัดี 
และด าเนนิการไดต้ามเกณฑ์ ขอ้ที่ 13-14 
 13. มีการส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม GREEN โดยการน าไปใชป้ระโยชน์ 

     และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายโรงพยาบาลและชุมชน 

14. สร้างเครือข่ายการพัฒนา GREEN ลงสู่ชุมชนเพื่อให้เกิด  
     GREEN Community 

ระดับดีมาก Plus  หมายถึง  โรงพยาบาล/โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบลด าเนินการผ่าน
เกณฑ์ระดับดีมาก และด าเนนิการได้ตามเกณฑ์ข้อที่ 15-16 

 
15. โรงพยาบาลมีการด าเนนิงานนโยบายโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย 
     ร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ 

 

16. โรงพยาบาลด าเนนิงานผ่านมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัย 
     และเวชกรรมสิ่งแวดล้อมส าหรับโรงพยาบาลศนูย์/ทั่วไป/ชมุชน  
     ระดับเร่ิมต้นพัฒนาขึน้ไป  
หรือ โรงพยาบาลด าเนินงานผ่านมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัย 
     ส าหรับสถานพยาบาลนอกสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง  สาธารณสุข 
     และเอกชน ระดับเร่ิมต้นพฒันาขึน้ไป 

 

เกณฑ์เป้าหมาย ปี 2565 :  
1. โรงพยาบาลพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital ผ่านเกณฑ์ฯ ระดับดีมาก
ขึ้นไป ร้อยละ 100 
2. ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital ผ่านเกณฑ์ฯ 
ระดับดีมาก Plus ร้อยละ 80 
3. ร้อยละของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Sub-district Health 
Promoting Hospital ผ่านเกณฑ์ฯ ระดับมาตรฐาน ขึ้นไป ร้อยละ 10 
ระดับกระทรวง :  
1. โรงพยาบาลพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital ผ่านเกณฑ์ฯ ระดับดีมาก
ขึ้นไป ร้อยละ 98 
2. ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital ผ่านเกณฑ์ฯ 
ระดับดีมาก Plus ร้อยละ 60 
หมายเหตุ : ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
หากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดและศูนย์อนามัยไม่สามารถลงพื้นที่เพ่ือประเมินได้ ให้รายงานผลโดยใช้ผล
การประเมินตนเองของโรงพยาบาล โดยมีส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
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เกณฑ์เป้าหมาย ระดับจังหวัด ปี 2563-2566 

ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2566 
- โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ
ระดับดีมากขึ้นไป ร้อยละ 75 
- โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ
ระดับดีมาก Plus ร้อยละ 30 

- โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ 
ระดับดีมากขึ้นไป ร้อยละ 90 
- โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ
ระดับดีมาก Plus ร้อยละ 40 

 

- โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ 
ระดับดีมากขึ้นไป ร้อยละ 100 
- โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ
ระดับดีมาก Plus ร้อยละ 80 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลพัฒนาอนามยั
สิ่งแวดล้อมไดต้ามเกณฑ์ 
GREEN & CLEAN Sub-
district Health 
Promoting Hospital 
ร้อยละ 10 

- โรงพยาบาลผ่านเกณฑ ์

GREEN & CLEAN Hospital 
Challenge ระดับมาตรฐาน
ขึ้นไป     ร้อยละ 40 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลพัฒนาอนามยั
สิ่งแวดล้อมไดต้ามเกณฑ์ 
GREEN & CLEAN Sub-
district Health 
Promoting Hospital 
ร้อยละ 15 

*หมายเหตุ : ปีงบประมาณ 2566 มีการขับเคลื่อนกลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่ม โดย กลุ่มโรงพยาบาล มีการปรับ
เกณฑ์การประเมินเป็น GREEN & CLEAN Hospital Challenge โดยมีการปรับแนวทางการวัดและ
ประเมินผลโดยมีการปรับระดับเป็น 3 ระดับคือ ระดับมาตรฐาน ระดับดีมาก และระดับท้าทาย, กลุ่ม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล เป็นการขยายเครือข่ายเพ่ือยกระดับการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตาม
เกณฑ์ GREEN & CLEAN สู่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (GREEN & CLEAN Sub-district Health 
Promoting Hospital) 
 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือส่งเสริมให้โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
มีการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital Plus 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย : โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  

1.โรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่งประเมินตนเองบันทึกข้อมูลในแบบรายงาน
ผลการด าเนินงานส่งให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

2. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ประเมินโรงพยาบาล และรวบรวมข้อมูลการประเมินในพ้ืนที่ วิเคราะห์แล้วส่ง
รายงานให้ศูนย์อนามัย (พร้อมแนบไฟล์แบบรายงานที่กรมอนามัยก าหนด) และรายงานผ่านระบบ Health 
KPI ไตรมาสละ 1 ครั้ง 

3. ศูนย์อนามัย สุ่มประเมินโรงพยาบาล และรวบรวมข้อมูลจากจังหวัดในพ้ืนที่ วิเคราะห์ภาพรวมของเขตและ
รายงานผลผ่านระบบ DOH  Dashboard กรมอนามัย  (http://dashboard.anamai.moph.go.th) และ Cluster 
อนามัยสิ่งแวดล้อม(http://envhealthcluster.anamai.moph.go.th/main.php?filename=reportform64) 
เดือนละ 1 ครั้ง ทุกวันที่ 25 ของเดือน และศูนย์อนามัยประสานให้ค าแนะน าด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมแก่ 
โรงพยาบาล 
หมายเหตุ : ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) หากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดและ
ศูนย์อนามัยไม่สามารถลงพ้ืนที่ได้ ให้รายงานผลโดยใช้แบบประเมินตนเองของโรงพยาบาล และให้ศูนย์อนามัย
และส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประสานให้ข้อแนะน าแก่โรงพยาบาล 

http://dashboard.anamai.moph.go.th/
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แหล่งข้อมูล : โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
 
สูตรการค านวณตัวชี้วัด : 
((A1+A2)/B) X 100             = ร้อยละโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขท่ีด าเนินกิจกรรม  
                                          GREEN & CLEAN ผ่านเกณฑ์ระดับดีมากข้ึนไป/โรงพยาบาลส่งเสริม  สุขภาพต าบลพัฒนา

อนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN &  CLEAN Sub-district Health Promoting 
Hospital ระดับมาตรฐานข้ึนไป 

(A2/B) X 100                    = ร้อยละโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ด าเนินกิจกรรม GREEN & CLEAN    
ผ่านเกณฑ์ระดบัดีมากPlus 

 
ระยะเวลาประเมินผล  
   - รายงานผลการด าเนินงาน เดือนละ 1 ครั้ง 
   - รายไตรมาส รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน  

 
เกณฑ์การให้คะแนน ตามผลงาน 

 
 
 
 
 

ตัวชี้วัด รอบ 6 เดือน รอบ 12 เดือน 
    17.1 ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนา

อนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ 
GREEN & CLEAN Hospital        
ผ่านเกณฑ์ฯ ระดับดีมากขึ้นไป  

 1. โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ                               
ระดับดีมากขึ้นไป ร้อยละ 100 

 

    17.2 ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนา
อนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ 
GREEN & CLEAN Hospital 
ผ่านเกณฑ์ฯระดับดีมาก Plus  

 2. โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ                                
ระดับดีมาก Plus  ร้อยละ 80 
 

ร้อ 17.3 ร้อยละของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลได้ตามเกณฑ์ 
GREEN & CLEAN Sub-
district Health Promoting 
Hospital ผ่านเกณฑ์ฯ ระดับ
มาตรฐาน ขึ้นไป 

1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลผ่านเกณฑ์ฯ  GREEN & 
CLEAN Sub-district Health 
Promoting Hospital      
ผ่านเกณฑ์ฯ ระดับมาตรฐาน 
ขึ้นไป  ร้อยละ 5 

2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
ผ่านเกณฑ์ฯ  GREEN & CLEAN  
Sub-district Health Promoting 
Hospital ผ่านเกณฑ์ฯ  
ระดับมาตรฐาน ขึ้นไป  ร้อยละ 10 
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ผลงานในรอบปีที่ผ่านมา 

ชื่อ KPI ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
 เป้าหมาย

(ร้อยละ) 
ผลงาน 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

ผลงาน 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

ผลงาน 
(ร้อยละ) 

โรงพยาบาลผา่นเกณฑ์ฯ ระดับดี 95 33.33  14.51  - 
โรงพยาบาลผา่นเกณฑ์ฯ ระดับมาก 40 50.00 75 44.89 90 38.94 
โรงพยาบาลผา่นเกณฑ์ฯ ระดับดีมาก PLUS 1 แห่ง 16.67 30 40.40 40 61.06 
โรงพยาบาลผา่นเกณฑ์ฯ ระดับดีมากขึ้นไป  66.67  85.29  100 
 

การรายงานผล (ผ่านระบบโปรแกรม) ระบ ุ: โปรแกรม cockpit 
 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ชื่อ-สกุล  นางสาวไอรดา  ไชยโยธา 
                         กลุ่มงาน : อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
                         เบอร์โทร : 091-6957966 
                         E-mail : irada.kade@gmail.com 
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ค ารับรองปฏิบัติราชการส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2565 
 

หมวด 1.ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ(PP &P Excellence)  
ชื่อตัวชี้วัด อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน  
ค านิยาม 1. อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน 

   1.1 กลุ่มเสี่ยงเบาหวาน (Pre-DM) หมายถึง ประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไป ที่มีค่า
ระดับ FBS 100 – 125 mg/dl ในปีที่ผ่านมา ในเขตรับผิดชอบ 
   1.2 ผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ หมายถึง ผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวานราย
ใหม่      ในปีงบประมาณ โดยการวินิจฉัยของแพทย์ และได้รับการขึ้นทะเบียนในคลินิก
โรคเรื้อรัง 

เกณฑ์เป้าหมาย : 
ตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 

2561 
ปีงบประมาณ 

2562 
ปีงบประมาณ 

2563 
ปีงบประมาณ 

2564 
ปีงบประมาณ 

2565 
อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่
จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน 

ไม่เกินร้อยละ 
2.40 

ไม่เกินร้อยละ 
2.05 

ไม่เกินร้อยละ 
1.95 

ไม่เกินร้อยละ 
1.85 

ไม่เกินร้อยละ 
1.75 

 

วัตถุประสงค์ เพ่ือลดผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไปในเขตรับผิดชอบ ที่ได้รับการคัดกรองว่าเป็นกลุ่มเสี่ยง    

เบาหวานในปีงบประมาณที่ผ่านมา 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล บันทึกผ่านโปรแกรมพ้ืนฐานของหน่วยบริการ และส่งออกข้อมูลตามมาตรฐานข้อมูล  

43 แฟ้ม เข้าระบบ Health Data Center (HDC) On Cloud 
แหล่งข้อมูล ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม   ระบบรายงาน HDC กระทรวงสาธารณสุข 
รายการข้อมูล 1 A = จ านวนประชากรกลุ่มเสี่ยงเบาหวานอายุ 35 ปี ขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบที่ถูก

วินิจฉัย 
      ว่าเป็นผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ และข้ึนทะเบียนในปีงบประมาณ 

รายการข้อมูล 2 B = จ านวนประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบ ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน  
      ในปีงบประมาณท่ีผ่านมา 

สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 4   

หมายเหตุ : ใช้ข้อมูล ณ วันที่ 16 สิงหาคม ของปีงบประมาณท่ีวิเคราะห์ 
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เกณฑ์การประเมิน : ปี 2565 
 

ตัวช้ีวัด รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
อัตราผู้ป่วย
เบาหวานรายใหม่
จากกลุ่มเสี่ยง
เบาหวาน 

อัตราประชากร Pre-
DMในเขตรับผิดชอบ
ของปีที่ผ่านมาได้รับ
การตรวจน้ าตาลซ้ า
และได้รับค าแนะน า
เพ่ือปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 
≥ร้อยละ 30 

อัตราประชากร 
 Pre-DM ในเขต
รับผิดชอบของปีที่ผ่าน
มาได้รับการตรวจ
น้ าตาลซ้ าและได้รับ
ค าแนะน าเพ่ือ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
≥ร้อยละ 80 

อัตราประชากร  
Pre-DM ในเขต
รับผิดชอบของปีที่ผ่าน
มาได้รับการตรวจ
น้ าตาลซ้ าและได้รับ
ค าแนะน าเพ่ือ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  
≥ร้อยละ 90 

อัตราผู้ป่วย
เบาหวานราย
ใหม่จาก Pre-
DM  ไม่เกินร้อย
ละ 1.75 

เกณฑ์การให้คะแนน : ปี 2565  
เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

อัตราผู้ป่วยเบาหวาน รายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน   > ร้อยละ 2.15 1 
อัตราผู้ป่วยเบาหวาน รายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน      ร้อยละ 2.05 2 
อัตราผู้ป่วยเบาหวาน รายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน      ร้อยละ 1.95 3 
อัตราผู้ป่วยเบาหวาน รายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน      ร้อยละ 1.85 4 
อัตราผู้ป่วยเบาหวาน รายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน   < ร้อยละ 1.75 5 

เกณฑ์การให้คะแนน : 1 ถึง 5 
หมายเหตุ : ค าแนะน าเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างเป็นระบบ 
                  1. งดสูบบุหรี่ และดมควันบุหรี่ อย่างน้อย 6 เดือน 
                  2. ถ้าดัชนีมวลกายมากกว่า 30.0 กก./ม2 ให้ลดน้ าหนักลง 5% ของน้ าหนักเดิม ภายใน 1 ปี ด้วยวิธีการ 
ออกก าลังกายและควบคุมการบริโภคอาหาร (โดยเฉพาะการลดเกลือและโซเดียม) 
                  3. งดการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ อย่างน้อย 6 เดือน 
วิธีการประเมินผล :  ติดตามจากระบบรายงาน  HDC กระทรวงสาธารณสุข 
รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน 

Baseline data หน่วยวัด    ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ  
2562 2563 2564 

อัตราผู้ป่วยเบาหวาน ราย
ใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน 

อัตรา 2.06 2.35 2.09 

ที่มา : ระบบรายงาน HDC กระทรวงสาธารณสุข 
จังหวัด กลุ่มเสี่ยง รายใหม่ในปี ร้อยละ 

บึงกาฬ 13,523 289 2.14 
หนองบัวล าภู 11,499 262 2.28 
อุดรธานี 35,876 613 1.71 
เลย 21,870 540 2.47 
หนองคาย 11,991 286 2.39 
สกลนคร 32,082 614 1.91 
นครพนม 31,896 711 2.23 

รวม 158,737 3,315 2.09 
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ผู้รับผิดชอบการรายงาน
ผลการด าเนินงาน 
 

1. นางจิตรานนท์  โกสีย์รัตนาภิบาล  
    ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 042-711258 ต่อ 1301 โทรศัพท์มือถือ : 096-9659497 
    โทรสาร : 042-711258  ต่อ 1001  E-mail : jittranon2564@gmail.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:jittranon2564@gmail.com
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ค ารับรองปฏิบัติราชการส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2565 
หมวด 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP &P Excellence) 
ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่จากผู้สงสัยป่วย (ท า Home BP)  
ค านิยาม ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่จากผู้สงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง (ท า Home BP) 

หมายถึง ผู้สงสัยป่วยความดันโลหิตสูง (มีค่าระดับความดันโลหิต ≥ 140/90 mmHg) ที่
ได้รับการตรวจวัดความดันโลหิตซ้ าที่บ้าน (HBP) ตามแนวทางการวัดความดันโลหิตที่บ้าน* 
แล้ว พบว่าได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นความดันโลหิตสูงและมีระดับความดันโลหิต 
มากกว่าหรือเท่ากับ 140/90 mmHg. 
หมายเหตุ : ต้องไม่เคยได้รับการวินิจฉัยจากท่ีใดมาก่อน 

เกณฑ์เป้าหมาย : 
ตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 

2562 
ปีงบประมาณ 

2563 
ปีงบประมาณ 

2564 
ปีงบประมาณ 

2565 
ร้อยละของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงราย
ใหม่จากผู้สงสัยป่วย (ท า Home BP) 

- - - ไม่เกินร้อยละ 6.5 
(Base line เขต

สุขภาพที่ 8   
ปี 2564 = 6.58)  

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือลดผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูง 
2. เพ่ือเป็นการยืนยันการวินิจฉัยขั้นต้นจากผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่ม 
   สงสัยป่วย 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูง (มีค่าระดับความดันโลหิต ≥ 140/90 mmHg) ที่ได้รับการ
ตรวจวัดความดันโลหิตซ้ าที่บ้าน (HBP) ตามแนวทางการวัดความดันโลหิตที่บ้าน* ใน
ปีงบประมาณ type area 1,3 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล บันทึกผ่านโปรแกรมพ้ืนฐานของหน่วยบริการ และส่งออกข้อมูลตามมาตรฐานข้อมูล               
43 แฟ้ม เข้าส านักงานสาธารณสุขจังหวัด  

แหล่งข้อมูล ระบบรายงาน HDC กระทรวงสาธารณสุข 
รายการข้อมูล 1 A = จ านวนประชากรกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูงอายุ 35 ปี ขึ้นไป ในเขต

รับผิดชอบที่ได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน 
รายการข้อมูล 2 B = จ านวนประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบ ที่ได้รับการคัดกรองความดันโลหิต

สูง และเป็นกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง ในปีงบประมาณ 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 4   

หมายเหตุ : ใช้ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม ของปีงบประมาณท่ีวิเคราะห์ 
เกณฑ์การให้คะแนน : ปี 2565  เกณฑ์การให้คะแนน : 1 ถึง 5 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
ร้อยละของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่จากผู้สงสัยป่วย (ท า Home BP) > ร้อยละ 8 1 
ร้อยละของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่จากผู้สงสัยป่วย (ท า Home BP)< ร้อยละ 8  2 
ร้อยละของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่จากผู้สงสัยป่วย (ท า Home BP)< ร้อยละ 7.5  3 
ร้อยละของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่จากผู้สงสัยป่วย (ท า Home BP)< ร้อยละ 7  4 
ร้อยละของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่จากผู้สงสัยป่วย (ท า Home BP) < 6.5 %  5  
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วิธีการประเมินผล :  ติดตามจากระบบรายงาน HDC กระทรวงสาธารณสุข 
รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน 

Baseline data หน่วย
วัด 

ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ 
2562 2563 2564 

ร้อยละของผู้ป่วยความดัน
โลหิตสูงรายใหม่ จากผู้สงสัย
ป่วย (ท า Home BP) 

ร้อยละ 7.16 6.70 6.58 

ที่มา : ระบบรายงาน HDC กระทรวงสาธารณสุข 

จังหวัด 
จ านวนผู้สงสัยป่วย
ที่ได้ท า Home BP 

จ านวนที่ถูกวินิจฉัย
ว่าเป็น HT รายใหม่ รอ้ยละ 

บึงกาฬ 4,579 428 9.35 
หนองบัวล าภู 3,981 233 5.85 
อุดรธานี 5,955 355 5.96 
เลย 9,406 522 5.55 
หนองคาย 5,210 371 7.12 
สกลนคร 10,313 655 6.35 
นครพนม 8,154 567 6.95 
รวม 47,598 3,131 6.58 

 

ผู้รับผิดชอบการรายงาน
ผลการด าเนินงาน 
 

1. นางจิตรานนท์  โกสีย์รัตนาภิบาล        ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 042-711258 ต่อ 1301 โทรศัพท์มือถือ : 096-9659497 
    โทรสาร : 042-711258  ต่อ 1001  E-mail : jittranon2564@gmail.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:jittranon2564@gmail.com
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ค ารับรองการปฏิบัติราชการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

หมวด 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
ชื่อตัวชี้วัด  จ านวนการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ  

ตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 
ค านิยาม หน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ หมายถึง หน่วยบริการที่ได้ขึ้น

ทะเบียนเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ตามพระราชบัญญัติ
ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562  
แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว หมายความว่า  แพทย์ที่ได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตร 
เพ่ือแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว 
หรือแพทย์ที่ผ่านการอบรมด้านเวชศาสตร์ครอบครัวจากหลักสูตรที่ปลัดกระทรวง
สาธารณสุขให้ความเห็นชอบ  

1. หลักสูตรพื้นฐานเวชศาสตร์ครอบครัวส าหรับแพทย์ปฐมภูมิ Basic Course of 
Family Medicine for Primary Care Doctor 

2. หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น “เวชศาสตร์ครอบครัวส าหรับแพทย์ปฏิบัติงาน 
ในคลินิกหมอครอบครัว” พ.ศ. 2562 
คณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ หมายความว่า  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และ
สาธารณสุขซึ่งปฏิบัติงานร่วมกันกับแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวในการให้บริการสุขภาพปฐม
ภูมิ และให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งผ่านการฝึกอบรมด้านสุขภาพปฐมภูมิเพ่ือเป็นผู้สนับสนุน
การปฏิบัติหน้าที่ของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและผู้ประกอบวิชาชีพดังกล่าว 
บริการสุขภาพปฐมภูมิ เป็นบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ดูแลสุขภาพของ
บุคคลในบัญชีรายช่ือ ซึ่งมีขอบเขต ดังต่อไปนี้ 
       (1) บริการสุขภาพอย่างองค์รวม แต่ไม่รวมถึงการดูแลโรคหรือปัญหาสุขภาพที่
จ าเป็นต้องใช้เทคนิคหรือเครื่องมือทางการแพทย์ที่ซับซ้อน การปลูกถ่ายอวัยวะ และการ
ผ่าตัด ยกเว้น การผ่าตัดขนาดเล็กซึ่งสามารถฉีดยาชาเฉพาะที่  
       (2) บริการสุขภาพตั้งแต่แรก ครอบคลุมทุกกระบวนการสาธารณสุข ทั้งการส่งเสริม
สุขภาพ การควบคุมโรค การปูองกันโรค การตรวจวินิจฉัยโรค การรักษาพยาบาล และการ
ฟ้ืนฟูสุขภาพ แต่ไม่รวมถึงการบริการแบบผู้ปุวยนอกของหน่วยบริการระดับทุติยภูมิและตติย
ภูมิ การบริการแบบผู้ปุวยใน การคลอด และการปฏิบัติการฉุกเฉิน ยกเว้น กรณีการปฐม
พยาบาลและการดูแลในภาวะฉุกเฉินเพ่ือให้รอดพ้นภาวะฉุกเฉิน 
        (3) บริการสุขภาพอย่างต่อเนื่อง ทุกช่วงวัยตั้งแต่ การตั้งครรภ์ ทารก วัยเด็ก วัยเรียน 
วัยรุ่น วัยท างาน วัยสูงอายุ จนกระทั่งเสียชีวิต 
        (4) การดูแลสุขภาพของบุคคลแบบผสมผสาน ประกอบด้วย การดูแลสุขภาพโดย
การแพทย์แผนปัจจุบัน การแพทย์แผนไทย หรือการแพทย์ทางเลือก  
        (5) การบริการข้อมูลด้านสุขภาพและค าปรึกษาด้านสุขภาพแก่บุคคลในบัญชีรายชื่อ 
ตลอดจน ค าแนะน าที่จ าเป็นเพ่ือให้สามารถตัดสินใจในการเลือกรับบริการหรือเข้าสู่ระบบ
การส่งต่อ 
        (6) การส่งเสริมให้ประชาชนมีศักยภาพและมีความรู้ในการจัดการสุขภาพของตนเอง
และบุคคลในครอบครัว ตลอดจนอาจสามารถร่วมตัดสินใจในการวางแผนการดูแลสุขภาพ
ร่วมกับแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิได้ 
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        (7) การส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีเครือข่ายในการ
ส่งเสริมสุขภาพ รวมทั้งการปูองกันและควบคุมโรคในระดับชุมชน 

เกณฑ์เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2566 ปีงบประมาณ 2567 ปีงบประมาณ 2568 

50 หน่วย 
(ร้อยละ 44) 
(ผลปี 64  

จ านวน 28 หน่วย 
ณ เดือน ต.ค. 64) 

59 หน่วย 
(ร้อยละ 52) 

 

67 หน่วย 
(ร้อยละ 59) 

 

74 หน่วย 
(ร้อยละ 66) 

 

 
วัตถุประสงค์ - เพ่ือให้ประชาชนมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ 

เพ่ือให้มีสุขภาพแข็งแรง สามารถดูแลตนเองและครอบครัวเบื้องต้นเมื่อมีอาการ
เจ็บปุวยได้อย่างเหมาะสม 

- เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการปฐมภูมิ 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ประชากรในจังหวัดสกลนคร 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล จัดเก็บจากข้อมูลจ านวนประชากรในระบบลงทะเบียน  
แหล่งข้อมูล ระบบลงทะเบียน  หน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ 
รายการข้อมูล 1 A = จ านวนหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ที่ด าเนินการให้บริการ

สุขภาพปฐมภูมิ 
สูตรค านวณตัวชี้วัด A 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส  2 , ไตรมาส 3 และ ไตรมาส 4 
เกณฑ์การประเมิน  
ปี 2565 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
 35 หน่วย 45 หน่วย 50  หน่วย 

ปี 2566 :  
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

   59 หน่วย 
ปี 2567 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
   67 หน่วย 

ปี 2568 : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

   74 หน่วย 
    

 

วิธีการประเมินผล :  จากระบบลงทะเบียน และสุ่มลงประเมินในพื้นที่ 
เอกสารสนับสนุน :  ระบบลงทะเบียน 
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รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 
 
 
 
 

Baseline data หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 2563 2564 

การจัดตั้งหน่วยบริการ
ปฐมภูมิและเครือข่าย
หน่วยบริการสุขภาพ
ปฐมภูมิ 

หน่วย  25 28 
ณ ต.ค. 64 

 

การรายผลใน Cockpit KPI 
 
ผู้รับผิดชอบการรายงาน
ผลการด าเนินงาน 

นางสาวรัชนีวรรณ  พันเสนา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
ผู้รับผิดชอบงานระบบสุขภาพปฐมภูมิ  
โทรศัพท์ที่ท างาน : 0-4271-1157   โทรสาร : 0-8196-43470    
Email : rudchaneewan.pkb@gmail.com 
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ค ารับรองการปฏิบัติราชการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

หมวด 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจ าบ้าน มีคุณภาพ

ชีวิตที่ดี 
ค านิยาม        ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมาย หมายถึง  ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาสที่มีภาวะ

พ่ึงพิง โรคไตเรื้อรัง (CKD) โรคไม่ติดต่อ (NCD)  
       อสม. หมอประจ าบ้าน หมายถึง ประธาน อสม. ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน หรือ อสม. 
ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้รับการคัดเลือกและพัฒนาศักยภาพตามหลักสูตร 
อสม. หมอประจ าบ้าน ที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด 
       คุณภาพชีวิตท่ีดี หมายถึง ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลด้านร่างกาย ด้านจิตใจ 
ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม 

เกณฑ์เป้าหมาย :  
ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 ปีงบประมาณ 65 ปีงบประมาณ 66 

  ร้อยละ 75  
 

วัตถุประสงค์  1. พัฒนาศักยภาพและยกระดับ อสม. เป็น อสม. หมอประจ าบ้าน ดูแลสุขภาพคนใน
ชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
2. ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจ าบ้าน มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย 1. อสม. ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็น อสม. หมอประจ าบ้าน 
2. ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาสที่มีภาวะพ่ึงพิง โรคไตเรื้อรัง (CKD)  
โรคไม่ติดต่อ (NCD) ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน/ชุมชนทั่วประเทศ 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล จัดเก็บจากฐานข้อมูล อสม. โดย เจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้รับผิดชอบพื้นท่ี รพ.สต./รพช./
รพท./หน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่น าข้อมูลผลการด าเนินงานมาบันทึกลงในเว็บไซต์
ฐานข้อมูล www.thaiphc.net 

แหล่งข้อมูล 1. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด  
2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

รายการข้อมูล 1 A = จ านวนผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจ าบ้าน มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
รายการข้อมูล 2 B = จ านวนผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมาย 
สูตรค านวณตัวชี้วัด   (A/B)  X 100 
ระยะเวลาประเมินผล รายไตรมาส 
เกณฑ์การประเมิน : 
ปี 2563: 

ปี 2564: 

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

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

ปี 2566: 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
1. พัฒนาหลักสูตร 
แนวทาง คู่มือ 
2. ชี้แจงแนวทางสู่การ
ปฏิบัติ 

อบรม อสม. หมอประจ า
บ้าน 75,086 คน 

ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่
ได้รับการดูแลจาก อสม. 
หมอประจ าบ้านมี
คุณภาพชีวิตที่ดี  
อย่างน้อยร้อยละ 10 

ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่
ได้รับการดูแลจาก อสม. 
หมอประจ าบ้านมี
คุณภาพชีวิตที่ดี  
อย่างน้อยร้อยละ 75 

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

วิธีการประเมินผล :   
เอกสารสนับสนุน :   
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน Baseline 

data 
หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 2563 2564 
     

 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 

นางนลินภัสร์  เอกสุภาพันธุ์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
     งานสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 
โทรศัพท์ที่ท างาน : 042 711157 ต่อ 1313 โทรศัพท์มือถือ : 092 4695199 
E-mail :  phc47sakon@gmail.com 
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 
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ค ารับรองการปฏิบัติราชการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

หมวด 1.ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 
ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของอ าเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีมีคุณภาพ 
ค านิยาม การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ หมายถึง การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ

อ าเภอ ที่ด าเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพ้ืนที่ พ.ศ.2561 ตามองค์ประกอบ 
UCCARE ในประเด็นที่พ้ืนที่ก าหนดในการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมีผลลัพธ์การพัฒนา
ระบบสุขภาพระดับอ าเภอที่สามารถยกระดับขึ้นหนึ่งระดับทุกข้อ หรือตั้งแต่ระดับสามขึ้น
ไปทุกข้อ โดยการประเมินตนเองและประเมินระดับจังหวัด  
อ าเภอ หมายถึง เป็นหน่วยราชการบริหารรองจากจังหวัด มีนายอ าเภอเป็นหัวหน้า
ปกครองและเป็นผู้น าในการท างานร่วมกับท้องถิ่นและภาคส่วนต่าง ๆ ในการดูแล
ประชาชนและส่งเสริมให้ประชาชนดูแลตนเอง ครอบครัวและชุมชนร่วมกัน โดยใช้ปัญหา
ความทุกข์ยากของประชาชนในพ้ืนที่ระดับหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ เป็นเป้าหมายร่วมในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตภายใต้บริบทของแต่ละพ้ืนที่จ านวน 18 แห่ง 
กลุ่มเปราะบาง หมายถึง กลุ่มบุคคลที่ขาดความสามารถในการปกป้องสิทธิผลประโยชน์
ของตนเนื่องจากขาดอ านาจ การศึกษา ทรัพยากร ความเข้มแข็ง มีความเสี่ยงสูงที่จะถูก
คุกคามจากปัจจัยเสี่ยงด้านต่าง ๆ เช่น สุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติหรืออ่ืน ๆ เป็นผู้ที่มีข้อจ ากัดในเรื่องในการจัดการความเสี่ยงและผลกระทบที่
ตามมา การช่วยเหลือตัวเอง การตัดสินใจ และอ านาจต่อรอง ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ 
ต้องการการสนับสนุน การปกป้อง การช่วยเหลือทางกาย จิต หรือทางสังคม จากผู้อ่ืน 
ตัวอย่างกลุ่มเปราะบาง เช่น เด็ก ผู้สูงอายุที่ช่วยตัวเองไม่ได้ คนที่ถูกสังคมตีตรา ผู้ป่วยบาง
ประเภท แรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย ผู้ติดสารเสพติดที่ผิดกฎหมาย คนพิการ คนที่ท าผิด
กฎหมาย/อาชญากร และคนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
กลุ่มเปราะบางด้านสุขภาพ พิจารณาจากปัจจัยก าหนดสุขภาพด้านสังคม อย่างน้อย 2 ใน 
3 ปัจจัย ดังนี้ 
1) คนชายขอบที่ถูกเลือกปฏิบัติจากสังคม เช่น คนยากจน คนไร้รัฐ ชาติพันธุ์กลุ่มน้อย 
แรงงานข้ามชาติ เด็กก าพร้า ผู้เคยได้รับโทษ ฯลฯ 
2) คนที่มีข้อจ ากัดในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ เช่น ผู้ที่ไม่มีหลักประกันสุขภาพ คนที่มี
ถิ่นที่อยู่อาศัยในพื้นท่ีห่างไกล 
3) คนที่มีความเสี่ยงต่อการถูกถอดทิ้งหรือการถูกกระท าทารุณถ้าไม่ได้รับการตอบสนอง
ความต้องการด้านสุขภาพในระยะยาว เช่น ผู้สูงอายุ ผู้พิการทางกาย ผู้พิการทางจิตเวช 
ผู้ป่วยติดบ้าน ผู้ป่วยติดเตียง 
(อ้างอิง : บวรศม ลีระพันธ์ และคณะ แนวคิดและแนวทางปฏิบัติเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการด้านสุขภาพของประชาชนกลุ่มเปราะบางในประเทศไทย : สถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข,2559) 

เกณฑ์เป้าหมาย :  
ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2566 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 
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วัตถุประสงค์  เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและดูแลกลุ่มเปราะบางในพ้ืนที่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น โดยใช้หลักการ “พ้ืนที่เป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง” เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพ้ืนที่ พ.ศ.2561 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ทุกอ าเภอ ( 18 อ าเภอ) 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล การรายงาน 
แหล่งข้อมูล ส านักงานเขตสุขภาพ / ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด /ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ/

โรงพยาบาล 
รายการข้อมูล 1 A = จ านวนอ าเภอท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
รายการข้อมูล 2 B = จ านวนอ าเภอ 18 แห่ง 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) × 100 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาสที่ 4 
เกณฑ์การประเมิน : 
ปี 2565: 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
1. มีค าสั่งคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อ าเภอที่เป็นปัจจุบัน 
2. มีการประชุมคัดเลือก
ประเด็นส าคัญตามบริบท
ของพ้ืนที่เกี่ยวกับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต อย่าง
น้อย 2 ประเด็น เพ่ือวาง
แผนการพัฒนาหรือแก้ไข
ปัญหา 
3 มีการก าหนดเป้าหมาย
การดูแลกลุ่มเปราะบาง
ตามบริบทของพ้ืนที่  
4.ทุกอ าเภอมีการประเมิน
ตนเองตามแบบการ
ประเมินUCCARE และ
วางแผนการพัฒนาร่วมกับ
จังหวัด 

1. มีคณะท างานตาม
ประเด็นวางแผนแนวทาง
ในการขับเคลื่อนประเด็น
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ตามท่ีพ้ืนที่ก าหนด  
2. มีการบริหารจัดการบูร
ณาการทรัพยากร(คน เงิน 
ของ ความรู้ ข้อมูล) ของ
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องใน
การขับเคลื่อนประเด็นฯ 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชนและดูแลกลุ่ม
เปราะบาง 

1.มีการติดตามเสริมพลัง
และประเมินผลการ
ด าเนินงานพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชนและดูแล
กลุ่มเปราะบาง โดยการ
ติดตามเสริมพลังของทีม
เสริมพลังระดับจังหวัดและ
เขต 

1.อ าเภอมีการ
ด าเนินงานและผ่าน
เกณฑ์การประเมินการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่มี
คุณภาพ  
ร้อยละ 75 
2.พชอ.ที่มีคุณภาพ
ดูแลคุณภาพชีวิตกลุ่ม
เปราะบาง จ านวน 
244,132 คน 
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วิธีการประเมินผล :  1.มีการก าหนดประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน อย่างน้อย 2 ประเด็น 
2.มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มเปราะบางที่ชัดเจน 
3.มีคณะท างานในการขับเคลื่อนประเด็นที่ก าหนด และมีการบริหารจัดการบูรณาการ
ทรัพยากรของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนและการดูแลกลุ่มเปราะบาง 
4.มีรูปแบบการบูรณาการทรัพยากร (คน เงิน ของ ความรู้ ข้อมูล) ที่เป็นรูปธรรมชัดเจน 
5.มีการประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ ตามองค์ประกอบ UCCARE โดยการ
ประเมินตนเองและผู้เยี่ยมระดับจังหวัดและเขต 

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. 
2562 2563 2564 

18 อ าเภอ ร้อยละ 
(อ าเภอ) 

ร้อยละ 100 
(18 อ าเภอ) 

ร้อยละ 100 
(18 อ าเภอ) 

ร้อยละ73.12 
(18 อ าเภอ) 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

1. นพ.สุวัฒน์  วริิยพงษ์สุกิจ            ผู้อ านวยการส านักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ  
   โทรศัพท์ที่ท างาน : 02 590 1939  โทรศัพท์มือถือ : 08 8258 8596 
   โทรสาร :02 590 1938       E-mail : swiriya04@yahoo.com 

 2. นพ.ประสิทธิ์ชัย มั่งจิตร   รองผู้อ านวยการส านักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ 
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 02 590 1939 โทรศัพท์มือถือ : 08 1923 0536 
    โทรสาร : 02 590 1938     E-mail : peed.pr@gmail.com 

หน่วยงานประมวลผล
และจัดท าข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 

1. นพ.ประสิทธิ์ชัย มั่งจิตร            รองผู้อ านวยการส านักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ 
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 02 590 1939   โทรศัพท์มือถือ : 08 1923 0536 
    โทรสาร : 02 590 1937       E-mail : peed.pr@hotmail.com  
2. นางเอ้ือมพร   จันทร์ทอง              นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ 
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-590 1939   โทรศัพท์มือถือ : 08 6354 1961 
    โทรสาร :02-590 1937                E-mail : auam.moph@gmail.com 
สถานที่ท างาน  ส านักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ 

ผู้รับผิดชอบการรายงาน
ผลการด าเนินงาน 

1. นายมานิตย์  ไชยพะยวน  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 042711157   โทรศัพท์มือถือ : 0623963462 
    โทรสาร : 042711157 ต่อ 100 E-mail : offside49@hotmail.com  
สถานที่ท างาน  ส านักสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 
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เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (Health Outcome) 
ร้อยละ75 ของอ าเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
พชอ.ที่มีคุณภาพดูแลคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง จ านวน 244,132 คน 
 

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

เรื่องและดูแลกลุ่มเปราะบาง โดยใช้เกณฑ์ตามบริบทพ้ืนที่ 
เอกสารแนบท้าย  
แนวทางการประเมินคุณภาพการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ ตามองค์ประกอบ UCCARE ประกอบด้วย 

1. การท างานเป็นทีม (Unity Team) หมายถึงการท างานร่วมกันของคณะกรรมการ พชอ. 
2. การให้ความส าคัญกับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย (Customer Focus) เพ่ือท าให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่

ดีขึ้น 
3. การมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่าย (Community participation) 
4. การชื่นชมและให้คุณค่า (Appreciation) หมายถึงการท างานอย่างมีคุณค่า 
5. การแบ่งปันทรัพยากร และการพัฒนาคณะกรรมการ พชอ. (Resource sharing and human 

development) 
6. การแก้ไขปัญหา/การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตามบริบทของพื้นที่ (Essential care )  

ระดับ ความหมาย 
1 
 

มีแนวทางที่ชัดเจน และ/หรือ เริ่มด าเนินการ 
(แนวทาง ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ วัตถุประสงค์เป็นอย่างไร, แผนขั้นตอนเป็นอย่างไร และตัววัด
เป้าหมาย วิธีการติดตามประเมินผลเป็นอย่างไร) 

2 มีการขยายการด าเนินการเพ่ิมข้ึน แต่ยังไม่ครอบคลุม  
3 
 

ด าเนินการอย่างเป็นระบบ และ/หรือ มีการทบทวน ประเมินและปรับปรุงกระบวนการที่ส าคัญและ/หรือ มีการ
ด าเนินการครอบคลุม 
(ระบบ หมายถึง สามารถท้าซ้้าได้ มีขั้นตอนชัดเจน)  
(การด าเนินการ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ท้าได้ครอบคลุมทุกขั้นตอนตามแผนหรือไม่อย่างไร, คนที่
ได้รับมอบหมายท้าหน้าที่ทุกคนหรือไม่อย่างไร และคนที่ท้าท้าอย่างมุ่งม่ันหรือไม่อย่างไร) 

4 
 

มีการทบทวน ประเมินผลและปรับปรุงโดยใช้ข้อมูลจริงและมีการเรียนรู้เพื่อปรับพัฒนาให้ดีขึ้น  
(การเรียนรู้ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ผลลัพธ์ตรงเป้าหรือไม่อย่างไร, มีการแลกเปลี่ยนบทเรียนที่ได้รับ
หรือไม่อย่างไร และมีการน้าบทเรียนไปปรับปรุงหรือไม่อย่างไร) 

5 
 

มีการบูรณาการการพัฒนาใหม่เข้าสู่ระบบงานหลักขององค์กร เริ่มเห็นผลการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น และตอบสนองต่อ
เป้าหมาย/พันธกิจองค์กร 
(การบูรณาการ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ความสอดคล้องของเป้า แผน ปฏิบัติ วัด ปรับ, ความ
สอดคล้องกับกระบวนการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และความสอดคล้องกับเป้าหมายของเครือข่ายบริการปฐมภูมิ) 
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UCCARE 1 เริ่มมีแนวทาง    
และ/หรือ เริ่ม
ด าเนินการ 

2 ขยายการ
ด าเนินการ 

3 ด าเนินการเป็นระบบ 
และ/หรือครอบคลุม 

4 เรียนรู้ 5 บูรณาการ ค าส าคัญและนิยามปฏิบัติการ 

 มีแนวทางที่จะท างาน
ร่วมกันและด าเนินงาน
ตามหน้าทีใ่นส่วนที่
รับผิดชอบ 

มีการท างานร่วมกัน
เป็นทีมในบางประเด็น  
และ/หรือ มีภาคีภาค
ส่วนร่วมด้วย 

มีการท างานร่วมกันเป็นทีม 
(cross functional) 
ระหว่างฝ่ายคิดวางแผน
และด าเนินการร่วมกัน  
โดยมีภาคีภาคส่วนร่วมด้วย
บางส่วน 

มีการท างานร่วมกัน 
เป็นโครงข่ายทีม
เดียวกัน ทั้งแนวตั้งและ
แนวราบ (fully 
integrate) 
โดยมี ภาคีทุกภาคส่วน
ร่วมด้วย 

ชุมชน ภาคีภาคส่วน
ต่างๆ ร่วมเป็นทีม  ใน
ทุกประเด็นการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

การท างานเป็นทีมของ
คณะกรรมการ พชอ. หมายถึงการ
ท้างานร่วมกันของคณะกรรมการ 
พชอ.ประกอบด้วย ภาครัฐ (ส่วน
ท้องถิ่นและท้องที่) ภาคเอกชน 
และภาคประชาชน ที่มีนายอ้าเภอ
เป็นประธานและสาธารณสุขอ้าเภอ
เป็นเลขานุการ 
 
 

 มีการก าหนด
กลุ่มเป้าหมายอย่าง
ชัดเจนและเหมาะสมกับ
บริบทของพื้นที่ 

มีการรับรู้และเข้าใจ 
ความต้องการ ของ
ประชาชน
กลุ่มเป้าหมายที่
หลากหลาย อย่างน้อย
ในกลุ่มท่ีมีปัญหามาก
ที่สุด 
 

มีการรับรู้และเข้าใจความ
ต้องการของประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย ครอบคลุม
ประชากรส่วนใหญ่ และ
น ามาแก้ไข ปรับปรุง 

มีการเรียนรู้และ
พัฒนาการรับรู้ ความ
ต้องการของประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย ให้
สอดคล้อง และมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 
 

ความต้องการของ
ประชาชน 
กลุ่มเป้าหมาย ถูก
น ามาบูรณาการกับ
ระบบต่างๆ จนท าให้
ประชาชน 
กลุ่มเป้าหมาย เชื่อมั่น 
ศรัทธา ผูกพัน และมี
ส่วนร่วม 
 
 

ความต้องการของประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย หมายถึง ประเด็น
ปัญหาหรือประเด็นพัฒนา ที่
ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
จ้าเป็นต้องได้รับการแก้ไข 
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UCCARE 1 เริ่มมีแนวทาง    
และ/หรือ เริ่ม
ด าเนินการ 

2 ขยายการ
ด าเนินการ 

3 ด าเนินการเป็นระบบ 
และ/หรือครอบคลุม 

4 เรียนรู้ 5 บูรณาการ ค าส าคัญและนิยามปฏิบัติการ 

 มีแนวทาง หรือเริ่มให้
ชุมชน และภาคีภาค
ส่วน มีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงาน 

ด าเนินการให้ชุมชน 
และภาคีภาคส่วน ร่วม
รับรู้ ร่วมด าเนินการใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ในงานที่หลากหลาย
และขยายวงกว้าง
เพ่ิมข้ึน 

ชุมชน และภาคีภาคส่วนมี
ส่วนร่วมคิด ร่วมด าเนินการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเป็น
ระบบ และมีการขยายวงได้
ค่อนข้างครอบคลุม 

ชุมชน และภาคีภาค
ส่วนร่วมคิด ร่วม
วางแผน ร่วม
ด าเนินการพัฒนา
คุณภาพชีวิต และมีการ
ทบทวน เรียนรู้ 
ปรับปรุงกระบวนการมี
ส่วนร่วมให้เหมาะสม
มากข้ึน  
 

ชุมชน และภาคีภาค
ส่วนร่วมด าเนินการ
อย่างครบวงจร 
รวมทั้งการประเมินผล 
จนร่วมเป็นเจ้าของ
การด าเนินงานพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

 

 มีแนวทางหรือวิธีการที่
ชัดเจน หรือเริ่ม
ด าเนินการในการดูแล  
พัฒนา และสร้างความ
พึงพอใจของ
คณะกรรมการ พชอ. 

มีการขยายการ
ด าเนินการตามแนวทาง
หรือวิธีการในการดูแล 
พัฒนา และสร้างความ
พึงพอใจของบุคลากร
เพ่ิมขึ้น 
 
 
 
 

ด าเนินการตามแนวทาง
หรือวิธีการดูแลพัฒนาและ
สร้างความพึงพอใจ และ
ความผูกพัน
(engagement) ของ
คณะกรรมการ พชอ.ให้
สอดคล้องกับบริบทของ
พ้ืนที่ 
 
 

คณะกรรมการ พชอ.มี
การเรียนรู้ ทบทวน
กระบวนการดูแล 
พัฒนา และสร้างความ
ผูกพันของ
คณะกรรมการ พชอ.ให้
สอดคล้องกับบริบท
ของพ้ืนที่ 
 
 
 

สร้างวัฒนธรรม
เครือข่ายให้
คณะกรรมการ พชอ. 
มีความสุข ภูมิใจ รับรู้
คุณค่าและเกิดความ
ผูกพันในงานร่วมกัน  

ความผูกพัน (engagement) 
หมายถึง การที่คณะกรรมการ 
พชอ.มีความกระตือรือร้นในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ และงานที่
ได้รับมอบหมาย ด้วยความมุ่งมั่น
เพ่ือให้บรรลุ    พันธกิจที่ก้าหนดไว้ 
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UCCARE 1 เริ่มมีแนวทาง    
และ/หรือ เริ่ม
ด าเนินการ 

2 ขยายการ
ด าเนินการ 

3 ด าเนินการเป็นระบบ 
และ/หรือครอบคลุม 

4 เรียนรู้ 5 บูรณาการ ค าส าคัญและนิยามปฏิบัติการ 

 มีแนวทาง หรือเริ่มวาง
แผนการใช้ทรัพยากร
ร่วมกัน และ พัฒนา
คณะกรรมการ พชอ.
ร่วมกัน  เพ่ือสนับสนุน
การพัฒนาคุณภาพ    
ชีวิตของประชาชน  

มีการด าเนินการ
ร่วมกัน ในการใช้
ทรัพยากร และพัฒนา
คณะกรรมการพชอ.
ร่วมกัน ในบางประเด็น 
หรือบางระบบ 

มีการจัดการทรัพยากร 
และพัฒนาคณะกรรมการ 
พชอ.ร่วมกันอย่างเป็น
ระบบและครอบคลุม ตาม
บริบท และความจ าเป็น
ของพ้ืนที่ เพ่ือสนับสนุนให้
บรรลุตามเป้าหมาย 
 

มีการทบทวนและ
ปรับปรุงการจัดการ
ทรัพยากร และพัฒนา
คณะกรรมการ ให้
เหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน  

มีการจัดการทรัพยากร
ร่วมกันโดยยึด
เป้าหมายของ
คณะกรรมการ พชอ. 
(ไม่มีก าแพงกั้น) และมี
การใช้ทรัพยากรจาก
ชุมชน ส่งผลให้เกิด
ระบบสุขภาพชุมชนที่
ยั่งยืน  

Resourceหมายถึง คน เงิน ของ 
ความรู้ รวมทั้งข้อมูล ซึ่งเป็นปัจจัย
น้าเข้า (input) ของการท้างาน
ร่วมกัน 

 มีแนวทาง หรือเริ่ม
ด าเนินการจัดระบบการ
แก้ไขปัญหา/พัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย ตามบริบท
ของพ้ืนที่   

มีการจัดระบบการ
แก้ไขปัญหา/พัฒนา
คุณภาพชีวิต ตาม
บริบท ตามความ
ต้องการของประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย 
บางส่วน โดยเฉพาะ
กลุ่มที่มีปัญหามาก  

มีการจัดระบบการแก้ไข
ปัญหา/พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ตามบริบท ตามความ
ต้องการของ ประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย ที่ครอบคลุม  

มีการเรียนรู้ ทบทวน 
การจัดระบบการแก้ไข
ปัญหา/พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต มีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่
เหมาะสม สอดคล้อง
มากขึ้น 

มีการจัดระบบการ
แก้ไขปัญหา/พัฒนา
คุณภาพชีวิต แบบ
บูรณาการร่วมกับ
ประชาชน ชุมชนภาคี
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  

Essential Care หมายถึง การ
แก้ไขปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 
สอดคล้องกับบริบทของชุมชน 
และเป็นไปตามศักยภาพของ
คณะกรรมการ พชอ. 
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ค ารับรองปฏิบัติราชการส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2565 
 

หมวด 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
ชื่อตัวชี้วัด  รอยละของผูปวยโรคซึมเศราเขาถึงบริการสุขภาพจิต 
ค านิยาม ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า หมายถึง ประชาชนไทยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรค Depressive 

Disorder ของสมาคมจิตแพทย์อเมริกัน ฉบับที่ 5 (DSM 5 : Diagnostic and Statistical Manual 
of Mental disorders 5) และบันทึกรหัสตามมาตรฐานการจ าแนกโรคระหว่างประเทศของ
องค์การอนามัยโลกฉบับที่ 10 (ICD-10 : International Classification of Diseases and Health 
Related Problems - 10) หมวด F32.x, F33.x, F34.1, F38.x และ F39.x 

เข้าถึงบริการสุขภาพจิต หมายถึง การที่ประชาชนผู้ซึ่งได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรค
ซึมเศร้า ได้รับการบริการตามแนวทางการดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าระดับจังหวัด และแนวทาง
การจัดการโรคซึมเศร้าส าหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป (CPG MDD GP) หรือได้รับการช่วยเหลือ
ตามแนวทางมาตรฐานอย่างเหมาะสมจากหน่วยบริการทุกสถานบริการของประเทศไทย  

เกณฑเปาหมาย : ปีงบประมาณ 
61 

ปีงบประมาณ 
62 

ปงบประมาณ 
63 

ปงบประมาณ 
64 

ปีงบประมาณ 
65 

≥รอยละ 55 ≥รอยละ 63 ≥รอยละ 68 ≥รอยละ  71 
 

≥รอยละ 80 

 

วัตถุประสงค เพ่ือใหผูปวยโรคซึมเศราไดรับการดูแลรักษา มีมาตรฐานตอเนื่อง ลดความรุนแรง   
ประชากรกลุม 
เป้าหมาย 

ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ที่มีภูมิล าเนาตามทะเบียนบ้านในจังหวัดของประเทศไทย 
ณ วันรับบริการ  ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรค Depressive Disorder ของสมาคมจิตแพทย์
อเมริกัน ฉบับที่ 5 (DSM 5 : Diagnostic and Statistical Manual of Mental disorders 5) และ
บันทึกรหัสตามมาตรฐานการจ าแนกโรคระหว่างประเทศขององค์การอนามัยโลกฉบับที่ 10  
(ICD-10 : International Classification of Diseases and Health Related Problems - 10) 
หมวด F32.x, F33.x, F34.1, F38.x และ F39.x 

วิธีการจัดเก็บขอมูล รวบรวมข้อมูลจ านวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่เข้ารับบริการในหน่วยบริการสาธารณสุข  ในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบ จากระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ (HDC) กระทรวงสาธารณสุข  

แหลงขอมูล สถานบริการสาธารณสุข ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ   
รายการขอมูล 1 A = จ านวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่เข้าถึงบริการสะสมตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552 จนถึงปีประมาณ 

2565 ที่มีภูมิล าเนาตามทะเบียนบ้านของจังหวัดที่รับผิดชอบในเขตสุขภาพ 
รายการขอมูล 2 B = จ านวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าคาดประมาณของจังหวัดที่รับผิดชอบในเขตสุขภาพ                             

จากความชุกที่ได้จากการส ารวจระบาดวิทยาโรคซึมเศร้าปี2551 โดยกรมสุขภาพจิต 
สูตรค านวณตัวชี้วัด (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 2   ไตรมาส 3   ไตรมาส 4 
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เกณฑการประเมิน: 
ป 2561 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- - - รอยละ 55 

 

ป 2562 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

- - - รอยละ 63 
 

ป 2563 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

- - - รอยละ 68 
 

ป 2564 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

- ร้อยละ 36 ร้อยละ 54 รอยละ 71 
. 
ป 2565 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- ร้อยละ 37 ร้อยละ 56 รอยละ 80 

. 
วิธีการประเมินผล : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร จะประมวลผลข้อมูลจ านวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่เข้ารับ

บริการในหน่วยบริการสาธารณสุข จากระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ (HDC) 
กระทรวงสาธารณสุข  

เอกสารสนับสนุน : ระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ (HDC) กระทรวงสาธารณสุข  
รายละเอียดขอมูล 
พื้นฐาน 
 
 

Baseline data หนวยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 
2562 2563 2564 

ร้อยละการเข้าถึงบริการ
ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าระดับ
จังหวัด 

ร้อยละ 68.22 72.84 
 

82.02 
(ข้อมูล ณ  

30 มิถุนายน 
2564) 

 

ผูรับผิดชอบการรายงาน
ผลการด าเนินงาน 

1. นางจิตรานนท์  โกสีย์รัตนาภิบาล  
    ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขช านากการพิเศษ 
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 042-711258 ต่อ 1301 โทรศัพท์มือถือ : 096-9659497 
    โทรสาร : 042-711258  ต่อ 1001  E-mail : jittranon2564@gmail.com 
    สถานที่ท างาน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 
2. นางพิมพ์พิศา  พรหมศิร ิ  
    ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านากการ 
     โทรศัพท์ที่ท างาน : 042-711258 ต่อ 1301 โทรศัพท์มือถือ : 062-9966549 
    โทรสาร : 042-711258  ต่อ 1001             E-mail : phim2399@gmail.com 
   สถานที่ท างาน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

 

mailto:jittranon2564@gmail.com
mailto:phim2399@gmail.com


43 
 

ค ารับรองการปฏิบัติราชการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

หมวด 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ  
(PP&P Excellence) 

ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 

ค านิยาม ผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยง หมายถึง 
1. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรืออาหารกลุ่มเสี่ยง หมายถึง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  

กาแฟ หรือเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท หรืออาหาร ที่มีการโฆษณา 
หรือแสดงฉลากอวดอ้างสรรพคุณในการลดน ้าหนักหรือเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางเพศ   

2. เครื่องส้าอางกลุ่มเสี่ยง หมายถึง เครื่องส้าอางที่จดแจ้งวัตถุประสงค์ในการใช้
เป็นผลิตภัณฑ์ในประเภทแอลกอฮอล์เพ่ือสุขอนามัยส้าหรับมือ 

เกณฑ์ความถูกต้องตามที่ก้าหนด หมายถึง 
1) เครื่องส้าอางมีฉลากภาษาไทย 
2) เครื่องส้าอางแสดงฉลากภาษาไทยครบถ้วน ถูกต้อง ตามข้อ 1 – ข้อ 5 

ในประกาศคณะกรรมการเครื่องส้าอาง เรื่อง ฉลากของเครื่องส้าอาง 
พ.ศ.2562 

เกณฑ์ความปลอดภัยตามที่ก้าหนด หมายถึง เครื่องส้าอางที่สุ่มตรวจวิเคราะห์ ไม่พบ 
สารห้ามใช้ ได้แก่ เมทิลแอลกอฮอล์ (เมทานอล) ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง ชื่อวัตถุที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องส้าอาง พ.ศ.2561 และเรื่อง ชื่อ
วัตถุท่ีห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องส้าอาง พ.ศ.2559 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 

3. ผลิตภัณฑ์สมุนไพรกลุ่มเสี่ยง หมายถึง ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ใช้บ้ารุงร่างกาย 
หรือมีวัตถุประสงค์ส้าหรับผู้ป่วยโรคเรื อรัง ที่อาจมีการปลอมปนยาแผน
ปัจจุบันกลุ่มสเตียรอยด์ 

4. ผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน หมายถึง ผลิตภัณฑ์นมโรงเรียนที่ผลิต โดยมีสถานที่
ผลิตภายในจังหวัด 

5. ผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน หมายถึง ผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องส้าอาง ผลิตภัณฑ์
สมุนไพร ที่ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชน หรือกลุ่มแม่บ้าน (OTOP)  ภายใน
จังหวัด 

เกณฑ์เป้าหมาย ปี 2565 :  ร้อยละ 90  
ระดับกระทรวง : ร้อยละ 85 
เกณฑ์เป้าหมาย ระดับจังหวัด ปี 2563 - 2566 

ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2566 
ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 

วัตถุประสงค์ 

เพ่ือผู้บริโภคได้บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพ ปลอดภัย 
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ประชากรกลุ่มเป้าหมาย 
 ข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงที่ด้าเนินการตรวจโดยส้านักงานสาธารณสุข
จังหวัดสกลนคร ส้านักงานสาธารณสุขอ้าเภอ และโรงพยาบาล 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล 
 ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร น้าผลการตรวจสอบทั งจากระดับจังหวัดและระดับอ้าเภอ                
เข้าระบบรายงาน ทุกไตรมาส  

แหล่งข้อมูล  
 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 
สูตรการค านวณตัวชี้วัด 

A = จ้านวนผลิตภัณฑ์กลุ่มเสี่ยง ที่ได้รับการตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการหรือชุดทดสอบอย่างง่ายมี
ความปลอดภัยได้มาตรฐานตามเกณฑ์ท่ีก้าหนด 

B = จ้านวนผลิตภัณฑ์กลุ่มเสี่ยง ที่ได้รับการตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการหรือชุดทดสอบอย่างง่าย
ทั งหมด 

สูตรค้านวณตัวชี วัด (A/B) x 100 

ระยะเวลาประเมินผล  
รายงานรายไตรมาส รายงานทุกวันที่ 25 ของเดือน ธันวาคม, มีนาคม, มิถุนายน, กันยายน 

เกณฑ์การประเมิน  
 ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก้าหนด 

เกณฑ์การให้คะแนน ตามผลงาน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับค่าคะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ผลงานที่ได้ ร้อยละ70-74  ร้อยละ 75 -79  ร้อยละ 80 - 84 ร้อยละ 85 - 89 ร้อยละ 90 ขึ นไป 

ผลงานในรอบปีที่ผ่านมา 
ชื่อ KPI ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

 เป้าหมาย ผลงาน เป้าหมาย ผลงาน เป้าหมาย ผลงาน 
ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพ
กลุ่มเสี่ยงท่ีได้รับการ
ตรวจสอบได้มาตรฐานตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 

85 88.46 85 88.88 85 98.5 

การรายงานผล  : ระบบรายงานเป็นเอกสารตามแบบรายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ชื่อ-สกุล  นายไชยวิชิต  ไชยสิทธิ์ 
                         กลุ่มงาน : คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
                         เบอร์โทร : 042 -711157 ต่อ 1522 มือถือ 086-4455352 
                         E-mail : foodsafety_skko@hotmail.com 
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ค ารับรองการปฏิบัติราชการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 

หมวด 2.Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) 
ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกฯ  
คำนิยาม 1. ผู้ป่วยนอก หมายถึง ประชาชนที่มารับบริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟ้ืนฟูสภาพแบบไม่

นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล โดยผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องที่ได้มาตรฐาน เช่น แพทย์แผนไทย 
แพทย์แผนไทยประยุกต์ แพทย์แผนจีน แพทย์แผนปัจจุบัน พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข
เป็นต้น  
2. การบริการด้านการแพทย์แผนไทย หมายถึง บริการรักษาพยาบาล  ส่งเสริมสุขภาพ  
การป้องกันโรค และฟ้ืนฟูสภาพ ดังนี้ 
- การรักษาด้วยยาสมุนไพร 
- การนวดเพื่อการรักษา-ฟ้ืนฟูสภาพ 
- การประคบสมุนไพรเพื่อการรักษา-ฟ้ืนฟูสภาพ 
- การอบไอน้้าสมุนไพรเพ่ือการรักษา-ฟ้ืนฟสูุขภาพ 
 - การทับหม้อเกลือ 
- การนวดเพื่อส่งเสริมสุขภาพ 
- การประคบสมุนไพรเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ 
- การอบไอน้้าสมุนไพรเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ 
- การใหค้้าแนะน้าการดูแลสุขภาพด้วยการสอน สาธิตด้านการแพทย์แผนไทย 
- การให้ค้าแนะน้าการดูแลสุขภาพด้วยการสอน สาธิตด้านการแพทย์ทางเลือก 
 - การท้าหัตถการอ่ืนๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพแพทย์แผนไทย หรือการบริการอ่ืนๆ 
 - ที่มีการเพิ่มรหัสภายหลัง 
3. การบริการด้านแพทย์ทางเลือก หมายถึง การบริการรักษาพยาบาลนอกเหนือจากการแพทย์
แผนปัจจุบัน และการแพทย์แผนไทย เช่น ฝังเข็ม การแพทย์ทางเลือกอ่ืนๆ หรือการบริการอ่ืนๆ ที่มี
การเพ่ิมเติมรหัสภายหลัง   
4. สถานบริการสาธารณสุขของรัฐสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  หมายถึง โรงพยาบาลศูนย์ 
โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล สถานีอนามัย สถาน
บริการสาธารณสุขชุมชนของโรงพยาบาล ศูนย์บริการสาธารณสุข 

เกณฑ์เป้าหมาย :  
ปีงบประมาณ 2564 2565 2566 2567 
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 20.5 ร้อยละ 20.5 ร้อยละ 21.5 ร้อยละ 22.5 
วัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ที่มีคุณภาพ 

ครอบคลุมหน่วยบริการสาธารณสุขทุกระดับ 
ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

ประชาชนที่เข้ารับบริการในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกระดับ 

วิธีการจดัเก็บข้อมูล รวบรวมข้อมูลจากระบบรายงานมาตรฐาน 43 แฟ้ม กระทรวงสาธารณสุข 
แหล่งข ้อมูล - 43แฟ้ม ( Person/Provider/Service/Diagnosis_opd/Drug_opd/Procedure_opd/ Labor) 
รายการข้อม ูล 1 (A) A=จ้านวนผู้รับบริการ(ครั้ง)ทีไ่ด้รับการบริการทั้งหมดของสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สังกัด

กระทรวงสาธารณสุข โดยมีการวินิจฉัยรหัสกลุ่มโรคและอาการของแพทย์แผนปัจจุบัน (ขึ้นต้นด้วย 
A-Y)หรือแพทย์แผนไทย (รหัสขึ้นต้นด้วย U ยกเว้น U77 หรือ U77X) 
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รายการข้อม ูล 2 (B) B=จ้านวนผู้รับบริการ (ครั้ง) ที่ได้รับการบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยมี
การวินิจฉัยรหัสกลุ่มโรคและอาการ ที่มีรหัส 3 หลัก ขึ้นต้นด้วย U50-U76 และ U78-U79 การ
จ่ายยา ที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย 41 หรือ 42 การให้หัตถการ (900-79-00 ถึง 900-79-99) อย่างใด
อย่างหนึ่ง ทั้งนี้ไม่รวมรหัส Z 

สูตรคำนวณตัวชี้วัด (B/A) x 100 
ระยะเวลา
ประเมินผล 

ไตรมาส 4 

เกณฑ์การประเมิน
ปี 2565: 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9  เดือน รอบ 12 เดือน 
1. มีระบบจัดการยา
สมุนไพรในอ้าเภอ 
1.1 มีบัญชียาสมุนไพรของ
อ้าเภอ ไม่น้อยกว่า 30 
รายการ 
1.2 มีการก้าหนดยา
สมุนไพรทดแทนหรือใช้ยา
สมุนไพรเป็นอันดับแรก
(First line drug) 
2. พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านสาธารณสุข 
ได้แก่ แพทย์ พยาบาล สห
วิชาชีพ แพทย์แผนไทย ให้
มีความรู้ด้านบริการการ 
แพทย์แผนไทยเพื่อพัฒนา 
การบริการที่ได้มาตรฐาน 
3. สนับสนุนให้มีการจัด 
บริการด้านการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ทาง 
เลือกในระบบบริการ
สาธารณสุข 

1. ร่วมจัดบริการ
การแพทย์แผนไทยใน
คลินิกหมอครอบครัว
(PCC)อ้าเภอละ 1 แห่ง 
2. ส่งเสริมให้เกิดการใช้
ยาสมุนไพรทดแทนยา
แผนปัจจุบัน หรือการใช้
ยาสมุนไพรเป็นอันดับ
แรก(First line drug) 
เพิ่มขึ้นอย่างน้อย2
รายการ 
3. บูรณาการการบริการ
การแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือกใน
สถานบริการทุกระดับให้
มีการบริการ ตรวจ 
วินิจฉัย ส่งเสริม รักษา
โรคเรื้อรัง เช่น 
DM,HT,COPD,OA,CVA 
CA ฯลฯ อย่างน้อย 1โรค 
4.ส่งเสริมให้ รพ.และ
รพ.สต.ทุกระดับเกิด
คลินิกกัญชาทาง
การแพทย์ ร้อยละ100 
ที่มีแพทย์แผนไทย 

1.สถานบริการ
สาธารณสุขระดับ รพศ
,รพท.,รพช.มีการ
ให้บริการการแพทย์แผน
ไทย การแพทย์ทางเลือก 
เช่น 
- คลินิกครบวงจร 
- คลินิกเฉพาะโรค 
- การแพทย์แผนจีน 
 

1.มีการให้บริการ
ผู้ป่วยนอกด้วยการ
ตรวจ วิจฉัย รักษาโรค 
และฟ้ืนฟูสภาพด้วย
สาสตร์การแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์
ทางเลือก ร้อยละ 
20.5 
2.ส่งเสริมให้มีการสั่ง
จ่ายยาสมุนไพรโดยมี
จ้านวนครั้งผู้ป่วยนอก
ที่มีการจ่ายยา
สมุนไพรเมื่อเทียบกับ
จ้านวนครั้งของผู้ป่วย
นอกที่มีการสั่งจ่ายยา
ทั้งหมด ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 8 

วิธีการประเมินผล : 1. ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข   
  2. ข้อมูลจากการนิเทศงาน  ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

เอกสารสนับสนุน : 1.คู่มือการตรวจราชการและนิเทศงาน กระทรวงสาธารณสุข 
รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
<20.50 20.5-24.50 24.51-28.50 28.51-32.50 >32.50 
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ค ารับรองการปฏิบัติราชการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
หมวด 2.Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) 
ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละการสั่งจ่ายยาสมนุไพร มากกว่าร้อยละ 8 
คำนิยาม 1. การใช้ยาสมุนไพร หมายถึง การสั่งจ่ายยาสมุนไพรในการรักษาประชาชนที่มารับบริการตรวจรักษาพยาบาล 

ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และฟื้นฟูสภาพ ท่ีสถานบริการสาธารณสุขของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
2. ยาสมุนไพร หมายถึง ยาสมุนไพรที่บรรจุไว้ในรายการยาสมุนไพรของรพท. รพช. รพ.สต. ในอ้าเภอนั้นๆ  และมี
ใช้ในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐในอ้าเภอน้ันๆ  ทั้งที่สถานบริการผลิตเองได้  และซื้อมาใช้ 

เกณฑ์เป้าหมาย :  
ปีงบประมาณ 2564 2565 2566 2567 
ค่าเป้าหมาย มากกว่าร้อยละ 6.5 มากกว่าร้อยละ 8 มากกว่าร้อยละ 9 มากกว่าร้อยละ 10 
วัตถุประสงค ์ เพื่อส่งเสริมการสั่งจ่ายยาสมุนไพร 
ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

ประชาชนท่ีเข้ารับบริการในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สังกดักระทรวงสาธารณสุขทุกระดับ 

วิธีการจัดเกบ็ขอ้มลู รวบรวมข้อมลูจากระบบรายงานมาตรฐาน 43 แฟ้ม กระทรวงสาธารณสุข 
แหล่งข ้อมลู - 43 แฟ้ม ( Person/Provider/Service/Diagnosis_opd/Drug_opd/Procedure_opd/ Labor) 
รายการขอ้ม ูล 1 (A) A=จ้านวนการจ่ายยาสมุนไพรทุกสิทธิ (รายการ) 
รายการขอ้ม ูล 2 (B) B=จ้านวน Drug_opd ทั้งหมด 
สูตรคำนวณตัวชี้วัด (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 4 
เกณฑ์การประเมิน
2565: 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9  เดือน รอบ 12 เดือน 
1. ส่งเสริมให้มีการสั่งจ่ายยา
สมุนไพรโดยมีจ้านวนครั้ง
ผู้ป่วยนอกท่ีมีการจา่ยยา
สมุนไพรเมื่อเทยีบกับจ้านวน
ครั้งของผู้ป่วยนอกท่ีมีการสั่ง
จ่ายยาทั้งหมด ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 6  
2. มีกรอบยาสมุนไพรทดแทน
หรือใช้ยาสมุนไพรเป็นอันดับ
แรก(First line drug) 
 

1. ส่งเสริมให้มีการสั่งจ่าย
ยาสมุนไพรโดยมจี้านวน
ครั้งผู้ป่วยนอกท่ีมีการจ่าย
ยาสมุนไพรเมื่อเทียบกับ
จ้านวนครั้งของผู้ป่วยนอกท่ี
มีการสั่งจ่ายยาทั้งหมด ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 6  
2. มีการใช้ยาสมุนไพร
ทดแทนหรือใช้ยาสมุนไพร
เป็นอันดับแรก(First line 
drug) 
 

1. ส่งเสริมให้มีการสั่งจ่ายยา
สมุนไพรโดยมีจ้านวนครั้ง
ผู้ป่วยนอกท่ีมีการจา่ยยา
สมุนไพรเมื่อเทยีบกับจ้านวน
ครั้งของผู้ป่วยนอกท่ีมีการสั่ง
จ่ายยาทั้งหมด ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 6  
2. มีการใช้ยาสมุนไพรทดแทน
หรือใช้ยาสมุนไพรเป็นอันดับ
แรก(First line drug) 

 

1. ส่งเสริมให้มีการสั่งจ่าย
ยาสมุนไพรโดยมจี้านวน
ครั้งผู้ป่วยนอกท่ีมีการ
จ่ายยาสมุนไพรเมื่อเทยีบ
กับจ้านวนครั้งของผู้ป่วย
นอกท่ีมีการสั่งจ่ายยา
ทั้งหมด ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 8  
2. มีการใช้ยาสมุนไพร
ทดแทนหรือใช้ยาสมุนไพร
เป็นอันดับแรก(First line 
drug) 
3. ส่งเสริมให้มีการสั่งจ่าย
ยากัญชาทางการแพทย์ 

วิธีการประเมนิผล :    1. ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข   
   2. ข้อมูลจากการนเิทศงาน  ส้านักงานสาธารณสุขจังหวดัสกลนคร 

เอกสารสนับสนุน : 1.คู่มือการตรวจราชการและนเิทศงาน กระทรวงสาธารณสุข 
รายละเอยีดข้อมลู
พ้ืนฐาน 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
<ร้อยละ8 >ร้อยละ8  >ร้อยละ10 > ร้อยละ12 >ร้อยละ14 

ผู้รับผิดตัวชี้วัด นางอารีรัตน์ สีงามเมือง   โทรศัพท์ท่ีท้างาน :  042 711157ต่อ  1523 
โทรศัพท์มือถือ :  082 3721691   E-mail :ttmsakonnakhon@hotmail.com 

ผู้ก ากับตัวชี้วัด 
 

นายอภิวัฒน์ แสงวงศ์   โทรศัพท์ท่ีท้างาน :  042 711157ต่อ  1523 
โทรศัพท์มือถือ :  082-5354698   E-mail :  ttmsakonnakhon@hotmail.com 
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ค ารับรองการปฏิบัติราชการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

หมวด 3.ด้านบุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) 
ชื่อตัวชี้วัด การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ 
ค านิยาม  1. ต าแหน่งที่สงูขึ้น  หมายถึง  ต าแหน่งข้าราชการที่มีหรือได้รับมอบหมาย         

ให้ท าหน้าที่ทางการบริหาร  ดังนี้ 
     1)  รองผู้อ านวยการ 
     2) หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย/ศูนย์ 
     3)  หัวหน้าพยาบาล 
     4)  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชุมชน 
     5)  สาธารณสุขอ าเภอ 
     6)  ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอ 
     7)  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล/ผู้อ านวยการสถานีอนามัย   
เฉลิมพระเกียรติ 
 2.  ต าแหน่งว่าง  หมายถึง  ต าแหน่งว่างตามข้อ ๑  จากการเกษียณอายุราชการ   
ในปีงบประมาณถัดไป  โดยไม่รวมต าแหน่งว่างระหว่างปี  เช่น  เสียชีวิต  ลาออก  และ
ต าแหน่งว่างจากสาเหตุการโอนไปส่วนราชการอ่ืนฯ 
3.  บุคลากรที่มีความพร้อม  หมายถึง  บุคลากรประเภทข้าราชการที่มีคุณสมบัติ  
และ/หรือมีความพร้อมเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น 
4.  สมรรถนะตามต าแหน่งที่สูงขึ้น  หมายถึง  สมรรถนะทางการบริหาร            
ที่ ก.พ.  ก าหนด  ดังนี้ 
     1) สภาวะผู้น า (Leadership) 
     2) วิสัยทัศน์  (Visioning) 
     3)  การวางกลยุทธ์ภาครัฐ (Strategic Orientation) 
     4)  ศักยภาพเพ่ือน าการปรับเปลี่ยน (Change Leadership) 
     5)  การควบคุมตนเอง (Self-Control) 
     6)  การสอนงานและการมอบหมายงาน (Coaching and Empowering  Others) 
5. การพัฒนา  หมายถึง  กระบวนการที่มุ่งจะเปลี่ยนแปลงวิธีการท างาน  ความรู้
ความสามารถ  ทักษะและทัศนคติของบุคลากรให้เป็นไปทางที่ดีข้ึน  เพื่อให้บุคลากร      
ที่ได้รับการพัฒนาสามารถปฏิบัติงานได้ผลตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน               
อย่างมีประสิทธิภาพ  ตามแนวทางหรือหลักสูตรที่สอดคล้องกับสมรรถนะทางการ
บริหารที่ก.พ. ก าหนด  เช่น 
     1)  การอบรม/สัมมนา  โดยกองบริหารทรัพยากรบุคคล 
     2)  การจัดส่งบุคลากร  ไปอบรม/สัมมนา/ศึกษาต่อ  กับหน่วยงานภายนอก 
     3)  การฝึกอบรมโดยผ่านระบบ E-learning ฯ เป็นต้น 
6. บุคลากรที่ผ่านการพัฒนา หมายถึง  บุคลากรที่ผ่านการพัฒนา  ตามหลักเกณฑ์
ที่หลักสูตรได้ก าหนด  เช่น  การฝึก/อบรมครบตามหลักสูตร  การสอบผ่านเกณฑ์        
การได้รับใบประกาศนียบัตร ฯ เป็นต้น       
7.  จ านวนของบุคลากรที่ต้องได้รับการพัฒนา  หมายถึง  จ านวนบุคลากร    
สองเท่าของต าแหน่งว่างตามข้อ ๒        
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8.  ร้อยละของบุคลากรที่มีความพร้อมรองรับการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น
ได้รับการพัฒนา  หมายถึง  จ านวนบุคลากรที่ผ่านการพัฒนาเพื่อรองรับการเข้าสู่
ต าแหน่งที่สูงขึ้น เทียบกับจ านวนของบุคลากรที่ต้องได้รับการพัฒนา 

เกณฑ์เป้าหมาย ปี 2465 :  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ระดับกระทรวง :  
เกณฑ์เป้าหมาย ปี 2565-2568 

ปีงบประมาณ 
2565 

ปีงบประมาณ 
2566 

ปีงบประมาณ 
2567 

ปีงบประมาณ 
2568 

ปีงบประมาณ 
2569 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 85 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 95 

ร้อยละ 100 

วัตถุประสงค์   
1.  เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมรองรับการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น 
2.  เพ่ือให้มีความต่อเนื่องทางการบริหารและมีการสืบทอดต าแหน่งอย่างเป็นระบบ 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย                                                                                                
1.  บุคลากรที่มีคุณสมบัติ/ความพร้อมเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น 
2.  กรมทุกกรมในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล 
1 .ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการบุคลากรสาธารณสุข  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
(HROPS) 
2. เอกสารแผนการพัฒนาบุคลากรตามต าแหน่งที่สูงขึ้น 

แหล่งข้อมูล 
1.ระบบ HROPS 
2.กรมทุกกรมในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ยกเว้นหน่วยงานในก ากับ)  

สูตรการค านวณตัวชี้วัด (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ทุกไตรมาส 
เกณฑ์การประเมิน 
ปี 2565 
รอบ 3  เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9  เดือน รอบ 12  เดือน 
-มีการวิเคราะห์ต าแหน่ง
ว่างตามต าแหน่งที่สูงขึ้น 
-มีการค านวณจ านวน
บุคลากรที่ต้องได้รับการ
พัฒนา 

-มีการจัดท าแผนพัฒนา
บุคลากรรองรับการเข้าสู่
ต าแหน่งที่สูงขึ้น 
-พัฒนาบุคลากรตาม
แผนการพัฒนาฯ 

-พัฒนาบุคลากรตาม
แผนการพัฒนาฯ 

-บุคลากรผ่านการพัฒนา
เพ่ือรองรับการเข้าสู่
ต าแหน่งสูงขึ้น  ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 
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ปี 2566 
รอบ 3  เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9  เดือน รอบ 12  เดือน 
-มีการวิเคราะห์ต าแหน่ง
ว่างตามต าแหน่งที่สูงขึ้น 
-มีการค านวณจ านวน
บุคลากรที่ต้องได้รับการ
พัฒนา 

-มีการจัดท าแผนพัฒนา
บุคลากรรองรับการเข้าสู่
ต าแหน่งที่สูงขึ้น 
-พัฒนาบุคลากรตาม
แผนการพัฒนาฯ 

-พัฒนาบุคลากรตาม
แผนการพัฒนาฯ 

-บุคลากรผ่านการพัฒนา
เพ่ือรองรับการเข้าสู่
ต าแหน่งสูงขึ้น  ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 85 

 
ปี 2567 
รอบ 3  เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9  เดือน รอบ 12  เดือน 
-มีการวิเคราะห์ต าแหน่ง
ว่างตามต าแหน่งที่สูงขึ้น 
-มีการค านวณจ านวน
บุคลากรที่ต้องได้รับการ
พัฒนา 

-มีการจัดท าแผนพัฒนา
บุคลากรรองรับการเข้า   
สู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น 
-พัฒนาบุคลากรตาม
แผนการพัฒนาฯ 

-พัฒนาบุคลากรตาม
แผนการพัฒนาฯ 

-บุคลากรผ่านการพัฒนา
เพ่ือรองรับการเข้าสู่
ต าแหน่งสูงขึ้น  ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90 

 
ปี 2568 
รอบ 3  เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9  เดือน รอบ 12  เดือน 
-มีการวิเคราะห์ต าแหน่ง
ว่างตามต าแหน่งที่สูงขึ้น 
-มีการค านวณจ านวน
บุคลากรที่ต้องได้รับการ
พัฒนา 

-มีการจัดท าแผนพัฒนา
บุคลากรรองรับการเข้าสู่
ต าแหน่งที่สูงขึ้น 
-พัฒนาบุคลากรตาม
แผนการพัฒนาฯ 

-พัฒนาบุคลากรตาม
แผนการพัฒนาฯ 

-บุคลากรผ่านการพัฒนา
เพ่ือรองรับการเข้าสู่
ต าแหน่งสูงขึ้น  ไม่น้อย
กว่าร้อยละ95 

 
ปี 2569 
รอบ 3  เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9  เดือน รอบ 12  เดือน 
-มีการวิเคราะห์ต าแหน่ง
ว่างตามต าแหน่งที่สูงขึ้น 
-มีการค านวณจ านวน
บุคลากรที่ต้องได้รับการ
พัฒนา 

-มีการจัดท าแผนพัฒนา
บุคลากรรองรับการเข้าสู่
ต าแหน่งที่สูงขึ้น 
-พัฒนาบุคลากรตาม
แผนการพัฒนาฯ 

-พัฒนาบุคลากรตาม
แผนการพัฒนาฯ 

-บุคลากรผ่านการพัฒนา
เพ่ือรองรับการเข้าสู่
ต าแหน่งสูงขึ้น  ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 100 

วิธีการประเมินผล 
1.วิเคราะห์ข้อมูลจากฐานข้อมูลในระบบ HROPS 
2.วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบรายงานผลการด าเนินงาน 
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รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 

Baseline data 
หน่วย
วัด 

ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
           2562           2563        2564 

ร้อยละของบุคลากร    
ที่มีความพร้อมรองรับ
การเข้าสู่ต าแหน่ง
เป้าหมายที่ก าหนด 

ร้อยละ        
              90 

 
             95 

 
          100 

 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ชื่อ-สกุล  นายยุทธนา  ทิพย์สุวรรณ์ 
                         กลุ่มงาน :  บริหารทรัพยากรบุคคลช านาญการ  
                         เบอร์โทร :  08 1266 9126  
                         E-mail : co2007170@gmail.com 
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ค ารับรองการปฏิบัติราชการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

หมวด 4. ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 
ชื่อตัวชี้วัด 53. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การ

ประเมิน ITA  
ค านิยาม  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัด

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค (MOPH Integrity and 
Transparency Assessment : MOPH ITA) เป็นไปภายใต้แนวคิดยิ่งเปิดเผยยิ่งโปร่งใส 
(More open, more transparent) ซึ่งเป็นหลักการพ้ืนฐานส าคัญของการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค มุ่งเน้นการประเมินตนเอง (Self-Assessment) 
จากข้อเท็จจริงที่สามารถตรวจสอบได้จากเอกสาร / หลักฐานเชิงประจักษ์ ที่ครอบคลุมการ
ปฏิบัติราชการในทุกมิตขิองหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการ
บริหารส่วนภูมิภาค ตั้งแต่การบริหารงานของผู้บริหารและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ภายในหน่วยงาน ด้วยการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ก าหนด
ตัวชี้วัดที่ส าคัญแปลงสู่ค าถามที่ใช้ในการประเมินตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
(Open Data integrity and Transparency Assessment : OIT) ที่เชื่อมโยงไปสู่แหล่งที่
อยู่ของการเปิดเผยข้อมูล โดยประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน 
เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้รับบริการ ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงานได้ ประเมินผ่านระบบ MITAS (MOPH Integrity and Transparency 
Assessment System) ทุกไตรมาส ตามที่ปฏิทินก าหนด จ าแนกเป็น 8 ตัวชี้วัด 
ประกอบด้วย (1) ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล (2) ตัวชี้วัดการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ 
(3) ตัวชี้วัดการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (4) ตัวชี้วัดการส่งเสริมความโปร่งใส (5) 
ตัวชี้วัดการรับสินบน (6) ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ (7) ตัวชี้วัดการด าเนินงานเพ่ือ
ป้องกันการทุจริต และ (8) ตัวชี้วัดการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตในองค์กร  

เกณฑ์เป้าหมาย :  
ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 ปีงบประมาณ 65 ปีงบประมาณ 66 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 92 ร้อยละ 92 ร้อยละ 92 
 

วัตถุประสงค์  1. เพ่ือให้หน่วยงานเป้าหมายสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหาร 
ส่วนภูมิภาค ได้รับทราบถึงสถานะและปัญหาการด าเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
ของหน่วยงาน 
2. เพ่ือเพ่ือให้หน่วยงานเป้าหมายสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหาร
ส่วนภูมิภาค น ามาตรการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งในระดับนโยบาย  
ระดับปฏิบัติการ มาบังคับใช้ และปฏิบัติอย่างทั่วถึง ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร 
3. เพ่ือให้หน่วยงานเป้าหมายสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วน
ภูมิภาค ได้มีการจัดการข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นระบบระเบียบ เตรียมความพร้อมในการ
เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะให้ได้รับทราบและส่งเสริมให้เกิดการตรวจสอบ 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งสิ้น จ านวน 37 แห่ง จ าแนกเป็น 
1. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 1 แห่ง 
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1. โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป จ านวน 3 แห่ง 
2. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ จ านวน 18 หน่วยงาน 
3. โรงพยาบาลชุมชน จ านวน 15 แห่ง 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล จัดเก็บข้อมูลหน่วยงานเป้าหมายที่ตอบค าถามและแนบเอกสาร / หลักฐาน ตามแบบวัดการ
เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data integrity and Transparency Assessment : OIT)  ใน
ระบบ MITAS (MOPH Integrity and Transparency Assessment System) และให้
คะแนนการประเมินตามรอบการประเมิน 4 ไตรมาส ไตรมาสที่ 1 รอบ 3 เดือน (เดือน
ธันวาคมของทุกปี) ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน (เดือนมีนาคมของทุกปี) ไตรมาสที่ 3 (เดือน
มิถุนายนของทุกปี) และไตรมาสที่ 4 (เดือนกันยายนของทุกปี)  
ก าหนดระดับคะแนนในแต่ละไตรมาส ดังนี้ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
ระดับข้ัน 

ของความส าเร็จ  
(5 ระดับ) 

ร้อยละ 82 ร้อยละ 87 ร้อยละ 92 

 
แหล่งข้อมูล 1. แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data integrity and Transparency Assessment 

: OIT)  
2. ระบบ MITAS (MOPH Integrity and Transparency Assessment System) 

รายการข้อมูล 1 A = จ านวนหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตนเองตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
(OIT) ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 92 (ใน 1 ปี) 

รายการข้อมูล 2 B = จ านวนหน่วยงานทั้งหมดที่เข้ารับการประเมิน ITA (37 หน่วยงาน) 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  A  100/ B 
ระยะเวลาประเมินผล ประเมินตนเองเพ่ือปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานเกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้

ตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data integrity and Transparency 
Assessment : OIT)  
1. ไตรมาสที่ 1 รอบ 3 เดือน (เดือนธันวาคมของทุกปี)  
2. ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน (เดือนมีนาคมของทุกปี)  
3. ไตรมาสที่ 3 รอบ 9 เดือน (เดือนมิถุนายนของทุกปี)  
4. ไตรมาสที่ 4 รอบ 12 เดือน (เดือนกันยายนของทุกปี) 

ปี 2563: 

ปี 2564: 

 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
ระดับข้ันของความส าเร็จ  

(ระดับ 5) 
80 85 90 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
ระดับข้ันของความส าเร็จ  

(ระดับ 5) 
82 87 92 
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ปี 2565: 

ปี 2566: 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
ระดับข้ันของความส าเร็จ  

(ระดับ 5) 
82 87 92 

 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
ระดับข้ันของความส าเร็จ  

(ระดับ 5) 
82 87 92 

 
วิธีการประเมินผล :  หน่วยงานจ านวน 37 หน่วยงาน ประเมินตนเองเพ่ือปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ

ปฏิบัติงานเกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open 
Data integrity and Transparency Assessment : OIT) ประเมินตนเองในรอบไตรมาสที่ 1 
ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 ดังนี้ 
การประเมินรอบไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม ของทุกปี) 
Small Success : ประเมินตนเองตามแบบหลักฐานเชิงประจักษ์ ข้อ OIT 1–OIT 5 
ค่าเป้าหมายคือ ระดับ 5 วัดระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) 
เกณฑ์การให้คะแนน : ปรับเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับ โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน
ดังนี้  

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

ระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) ดังนี้ 
ระดับ

คะแนน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 หลักฐานเชิงประจักษ์ประกอบประเด็นการเปิดเผยข้อมูล
จ านวน 1 ข้อ (ของ OIT1-OIT5) 

2 หลักฐานเชิงประจักษ์ประกอบประเด็นการเปิดเผยข้อมูล
จ านวน 2 ข้อ (ของ OIT1-OIT5) 

3 หลักฐานเชิงประจักษ์ประกอบประเด็นการจัดซื้อจัดจ้าง 
จ านวน 3 ข้อ (ของ OIT1-OIT5) 

4 หลักฐานเชิงประจักษ์ประกอบประเด็นการจัดซื้อจัดจ้าง 
จ านวน 4 ข้อ (ของ OIT1-OIT5) 

5 หลักฐานเชิงประจักษ์ประกอบประเด็นการจัดซื้อจัดจ้าง 
จ านวน 5 ข้อ (ของ OIT1-OIT5) 

การประเมินรอบไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม ของทุกปี) 
ประเมินตนเองตามแบบหลักฐานเชิงประจักษ์ทุกข้อ (OIT 1-OIT 22) 
ค่าเป้าหมายคือ ระดับ 3 ร้อยละ 82 
เกณฑ์การให้คะแนน ช่วงปรบัเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน  
โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้  

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
- - 82 87 92 
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การประเมินรอบไตรมาสที่ 3 (เมษายน-พฤษภาคม ของทุกปี) 
ประเมินตนเองตามแบบหลักฐานเชิงประจักษ์ทุกข้อ (OIT 1-OIT 22) 
ค่าเป้าหมายคือ ระดับ 4 ร้อยละ 87 
เกณฑ์การให้คะแนน ช่วงปรบัเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน  
โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้  
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
- - 82 87 92 

 
การประเมินรอบไตรมาสที่ 4 (มิถุนายน-กันยายน ของทุกปี) 
ประเมินตนเองตามแบบหลักฐานเชิงประจักษ์ทุกข้อ (OIT 1-OIT 22) 
ค่าเป้าหมายคือ ระดับ 5 ร้อยละ 92 
เกณฑ์การให้คะแนน ช่วงปรบัเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน  
โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้  

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
- - 82 87 92  

เอกสารสนับสนุน :  1. แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data integrity and Transparency Assessment 
: OIT) ของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่พัฒนาจากส านักงาน ป.ป.ช.  
2. ระบบ MITAS (MOPH Integrity and Transparency Assessment System) 

รายช่ือผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ชื่อ พ.อ.อ.วัชรพงษ์  ธงศรี        ต าแหน่ง       เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
หน่วยงาน กลุ่มกฎหมาย   
โทรศัพท์ : 042 711157  โทรศัพทม์ือถือ : 088 9949856 
E-Mail : lawyersakon@gmail.com 
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ค ารับรองการปฏิบัติราชการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

หมวด 4.บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 
ชื่อตัวชี้วัด ประสิทธิภาพการบริหารการเงินสามารถควบคุมปัญหาทางการเงินของหน่วยบริการ ไม่วิกฤติ 

ระดับ 7 
ค านิยาม 1. ประสิทธิภาพการบริหารการเงิน หมายถึง ความสามารถในการพัฒนา และควบคุม ก ากับ ให้

หน่วยบริการมีสมรรถนะ และประสิทธิภาพในการบริหารการเงินการคลัง จนไม่ประสบปัญหา
ทางการเงิน ระดับ 7  
2. ปัญหาทางการเงิน ระดับ 7 หมายถึง ระดับคะแนนความเสี่ยงตามเกณฑ์เฝ้าระวังทางการเงิน
ในระดับสูงสุด 7 คะแนน ประกอบด้วย 
   1) Current Ratio  <  1.5  =  1 คะแนน 
   2) Quick Ratio    <  1.0  =  1 คะแนน 
   3) Cash Ratio     <  0.8  =  1 คะแนน 
   4) ทุนส ารองสุทธิติดลบ     =  1 คะแนน 
   5) ผลประกอบการขาดทุน  =  1 คะแนน 
   6) ระยะเวลาทุนส ารองเพียงพอใช้จ่าย <  3 เดือน  =  2 คะแนน 
3. การจัดระดับความเสี่ยงทางการเงิน ดังต่อไปนี้ 
   1) คะแนนความเสี่ยง 0-1 คะแนน = ระดับ 0-1 : ปกต ิ
   2) คะแนนความเสี่ยง  2  คะแนน  = ระดับ 2   : คาดว่าจะดีข้ึนภายหลัง 3 เดือน 
   3) คะแนนความเสี่ยง  3  คะแนน  = ระดับ 3   : คาดว่าจะดีข้ึนภายใน 3 เดือน 
   4) คะแนนความเสี่ยง  4  คะแนน  = ระดับ 4   : คาดว่าจะประสบปัญหาภายหลัง 6 เดือน 
   5) คะแนนความเสี่ยง  5  คะแนน  = ระดับ 5   : คาดว่าจะประสบปัญหาภายใน 6 เดือน 
   6) คะแนนความเสี่ยง  6  คะแนน  = ระดับ 6   : คาดว่าจะประสบปัญหาภายใน 3 เดือน 
   7) คะแนนความเสี่ยง  7  คะแนน  = ระดับ 7   :  มีภาวะวิกฤติทางการเงินขั้นรุนแรง  
4.  เกณฑ์ในการให้คะแนน ก าหนดเกณฑ์ในการให้คะแนน 5 ระดับ ดังต่อไปนี้ 
    1) ความเสี่ยง (Risk score) ระดับ 0-1 ได้คะแนน  ระดับ  5 
    2) ความเสี่ยง (Risk score) ระดับ 2-3 ได้คะแนน  ระดับ  4 
    3) ความเสี่ยง (Risk score) ระดับ 4-5 ได้คะแนน  ระดับ  3 
    4) ความเสี่ยง (Risk score) ระดับ  6   ได้คะแนน  ระดับ  2 
    5) ความเสี่ยง (Risk score) ระดับ  7   ได้คะแนน  ระดับ  1 
5. หน่วยบริการ หมายถึง โรงพยาบาลสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในจังหวัด
สกลนคร ระดับโรงพยาบาลศูนย์, โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน    

เกณฑ์เป้าหมาย : ปี 2565 
ระดับกระทรวง : (วัดระดับจังหวัด) : ร้อยละหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน ระดับ 7 ไม่เกิน ร้อยละ 
4 และระดับ 6 ไม่เกิน ร้อยละ 6 
เกณฑ์เป้าหมาย ระดับจังหวัด ปี 2565 : ไม่มีหน่วยบริการที่ประสบกับภาวะวิกฤติ ระดับ 7  
 
เกณฑ์เป้าหมายตัวชี้วัด : ประสิทธิภาพการบริหารการเงินสามารถควบคุมปัญหาทางการเงินของหน่วยบริการ ไม่
วิกฤติ ระดับ 7 
 

ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 ปีงบประมาณ 65 ปีงบประมาณ 66 
ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 
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วัตถุประสงค์ 

 
เพ่ือให้หน่วยบริการมีความม่ันคงทางการเงิน มีค่าใช้จ่ายอย่างเพียงพอ สามารถจัดบริการ
ประชาชน ให้เข้าถึงบริการอย่างครอบคลุม ทั่วถึง และเป็นธรรม 
 

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

โรงพยาบาลในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในจังหวัดสกลนคร ระดับ
โรงพยาบาลศูนย์, โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน ทุกแห่ง 
 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1. จัดเก็บจากรายงานสถานะทางการเงินหน่วยบริการสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
2. จัดเก็บจากข้อมูลที่เผยแพร่ทางเว็บไซด์ (http://hfo65.cfo.in.th)  
 

แหล่งข้อมูล กลุ่มงานประกันสุขภาพ 
รายการข้อมูล  1. ข้อมูลผลการประเมินระดับคะแนนความเสี่ยงทางการเงินตามเกณฑ์เฝ้าระวังทางการเงิน 7 ระดับ 

(Risk Score 7 ระดับ) 
 

สูตรค านวณตัวชี้วัด  - 
ระยะเวลาประเมินผล ทุกเดือน 

 
เกณฑ์การให้คะแนน ปี 2565: 
      1)  ความเสี่ยง (Risk score)     ระดับ 0-1     ได้คะแนน    ระดับ  5 
      2)  ความเสี่ยง (Risk score)     ระดับ 2-3     ได้คะแนน    ระดับ  4 
      3)  ความเสี่ยง (Risk score)     ระดับ 4-5     ได้คะแนน    ระดับ  3 
      4)  ความเสี่ยง (Risk score)     ระดับ  6       ได้คะแนน    ระดับ  2 
      5)  ความเสี่ยง (Risk score)     ระดับ  7       ได้คะแนน    ระดับ  1 

วิธีการประเมินผล :  การวัด/การวิเคราะห์ 

เอกสารสนับสนุน :  รายงานหน่วยบริการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ประสบกับภาวะวิกฤติทางการเงิน 

รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน 

Baseline 
data (AMR) 

โรงพยาบาล ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562: Risk 

score 
2563 : Risk 

score 
2564 : Risk 

score 
ผลการ

ประเมินความ
เสี่ยงทาง
การเงิน 7 

ระดับ 

1. สกลนคร 
2. สว่างแดนดิน 
3. วานรนิวาส 
4. อ.ฝั้นฯ 
5. อากาศอ านวย 
6. พังโคน 
7. กุสุมาลย์ 

3 
1 
2 
4 
6 
6 
3 

2 
3 
0 
3 
6 
7 
1 

2 
0 
1 
1 
1 
1 
0 

http://hfo65.cfo.in.th/
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8. บ้านม่วง 
9. วาริชภูม ิ
10. อ.แบนฯ 
11. เจริญศิลป์ 
12. โคกศรี 
13. ค าตากล้า 
14. โพนนาแก้ว 
15. ส่องดาว 
16. กุดบาก 
17. เต่างอย 
18. นิคมน้ าอูน 

6 
3 
5 
2 
6 
1 
0 
1 
0 
2 
0 

5 
1 
1 
1 
6 
0 
0 
0 
1 
2 
1 

1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 

 

การรายงานผล (ผ่าน
ระบบโปรแกรม) 

โปรแกรมวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการเงินการคลังหน่วยบริการ หน้าเว็บ กองเศรษฐกิจ
สุขภาพและหลักประกันสุขภาพ ปี 2565 ที่ http://hfo65.cfo.in.th 

ผู้ให้ข้อมูลทาง
วิชาการ /ผู้
ประสานงานตัวช้ีวัด 

    นางมะลิณี  แดนรักษ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
 
 

หน่วยงานประมวลผล
และจัดท าข้อมูล  

กลุ่มงานประกันสุขภาพ  สสจ.สกลนคร 

ผู้รับผิดชอบการ
รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

นางมะลิณี  แดนรักษ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
E-mail : d-malinee@hotmail.com  

 
 
 

mailto:d-malinee@hotmail.com
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ค ารับรองการปฏิบัติราชการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

หมวด 4.ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 
ชื่อตัวช้ีวัด ร้อยละของส่วนราชการและหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน

การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง 
ค านิยาม    การตรวจสอบภายใน หมายความว่า กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและการให้ค าปรึกษา

อย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานของรัฐให้ดีขึ้น และจะช่วยให้หน่วยงานของรั ฐบรรลุถึงเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการ
บริหารความเสี่ยง การควบคุม และการก ากับดูแลอย่างเป็นระบบ 
   การควบคุมภายใน หมายความว่า กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้ก ากับดูแล หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ ฝ่ายบริหาร และบุคลากรของหน่วยงานของรัฐจัดให้มีขึ้น เพ่ือสร้างความ
มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐจะบรรลุวัตถุประสงค์ด้าน
การด าเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ 
   การบริหารความเสี่ยง หมายความว่า การน าความเสี่ยงที่มีอยู่ทั้งในระดับส่วนราชการ
และระดับหน่วยงานมาด าเนินการวิเคราะห์หาระดับของความเสี่ยงเพ่ือน าไปสู่การก าหนด
กิจกรรมการควบคุมภายใน รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามแบบ ปค.5 

  

เกณฑ์เป้าหมาย ปี 2565 
ระดับกระทรวง :  
เกณฑ์เป้าหมายระดับจังหวัด ปี 2563 - 2566 

ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2566 
ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 

 

วัตถุประสงค์  

1. การตรวจสอบภายใน  เพื่อให้ส่วนราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีการปฏิบัติงานที่เป็นไป 
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ผลการปฏิบัติงานสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับหน่วยรับตรวจและสร้าง
มูลค่าเพ่ิมด้วยการส่งเสริมให้ส่วยราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีการด าเนินง านที่มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ก าหนด 

2. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง เพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงานสังกัดกระทรวง 
สาธารณสุขมีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอเหมาะสมเป็นไปตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ          
พ.ศ. 2561 และท่ีกระทรวงสาธารณสุขก าหนด 
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ประชากรและกลุ่มเป้าหมาย : หน่วยบริการในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ประกอบด้วย 
โรงพยาบาลศูนย์ จ านวน 1 แห่ง โรงพยาบาลทั่วไป จ านวน 2 แห่ง โรงพยาบาลชุมชน จ านวน 15 แห่ง 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ จ านวน 18 แห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบาล จ านวน 168 แห่ง 
 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  
1. รายงานการตรวจสอบและประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในของหน่วยบริการในสังกัด 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 
2. รายงานการตรวจสอบและประเมินผลระบบการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายในระดับจังหวัด 
3. เอกสารหลักฐานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง เช่นหลักฐานสื่อสารยืนยันถึงความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ 

และขอบเขตการตรวจสอบ เอกสารการสรุปข้อตรวจพบ กระดาษท าการ สรุปผลการตรวจสอบ เป็นต้น 
 

แหล่งข้อมูล : หน่วยบริการในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 
 

สูตรการค านวณตัวชี้วัด : (A / B) X 100  
 ก าหนดให้ A = จ านวนหน่วยบริการในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนครที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
              B = จ านวนหน่วยบริการในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ที่ได้รับการ
ประเมินและจัดส่งรายงานผลการประเมินให้ผู้ตรวจภายในระดับจังหวัดภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 

ระยะเวลาประเมินผล : ปีละ 1 ครั้ง 
 

เกณฑ์การให้คะแนน ตามผลงาน :  
เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับค่าคะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ผลงานที่ได้ ร้อยละ 50-59 ร้อยละ 60-69 ร้อยละ 70-79 ร้อยละ 80-89 ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
   
ผลงานในรอบปีที่ผ่านมา 

 

ชื่อ KPI 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

เป้าหมาย ผลงาน เป้าหมาย ผลงาน เป้าหมาย ผลงาน 
ร้อยละของส่วนราชการและหน่วยงานสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขผ่ าน เกณฑ์การ
ประเมินการตรวจสอบภายใน การควบคุม
ภายใน และการบริหารความเสี่ยง 

ร้อยละ 90 ร้อยละ90 ร้อยละ90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 

การรายงานผล (ผ่านระบบโปรแกรม)  
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : นางสาวณัฐธิดา บุตรโต 
   กลุ่มงาน : บริหารทั่วไป 
   เบอร์โทร : 086-353-3545 
   E-mail : t_tinty_11@hotmail.com 
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ค ารับรองปฏิบัติราชการส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2565 

หมวด 4.ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 
ตัวชี้วัด ร้อยละของรายการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนสามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันในไตรมาส         

ที่ 2 ร้อยละ 100 
ค านิยาม รายการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน         

(ค่าเสื่อม) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สามารถลงนามในสัญญาให้แล้วเสร็จ
ภายในไตรมาสที่ ๒ หมายถึง สามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกรายการที่ได้รับ
อนุมัติ ให้ปฏิบัติตามตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ให้แล้วเสร็จพร้อมลงนามในสัญญาภายในวันที่ 
20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 และทั้งบันทึกข้อมูลและรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างใน
โปรแกรมระบบรายงานการใช้จ่ายเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะ
งบลงทุนให้เป็นปัจจุบัน 

เกณฑ์เป้าหมาย : ระดับจังหวัด ร้อยละ 100 
ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2566 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย 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 2565 สามารถลงนามในสัญญาได้ในไตรมาสที่ 2 
    - ทันภายในก าหนด     จ านวน      รายการ 
    - ไม่ทันภายในก าหนด  จ านวน      รายการ 

รายการข้อมูล 2 B= จ านวนรายการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบ
ลงทุน ประจ าปีงบประมาณ 2565 ที่ได้รับจัดสรรทั้งหมดของแต่ละหน่วยบริการ (ใน
ภาพรวมของ CUP) 

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

2561 2562 2563 2564 
    

เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับค่าคะแนน 1 2 3 4 5 
ผลงานที่ได้ 0-20% 21-40% 41-60% 61-80% 81-100% 
การรายงานผล ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ โดยคณะกรรมการติดตามงานพัสดุและบริหารจัดการสัญญา 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด นางสาวสุทัชชา วิทยพาณิชกร ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ 

นางสาวจิราพร  ยืนนาน ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน 
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ค ารับรองการปฏิบัติราชการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

หมวด 4.ยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 
ชื่อตัวชี้วัด หน่วยบริการที่เป็น Smart Hospital 
ค านิยาม Smart Hospital หมายถึง โรงพยาบาลภาครัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่มีการ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือสนับสนุนการจัดบริการภายในโรงพยาบาล ลดขั้นตอน
การปฏิบัติ และเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการที่มีคุณภาพดี มีความปลอดภัย 
และทันสมัยอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
1) Smart Place/Infrastructure 
โรงพยาบาลมีการด าเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ผ่านเกณฑ์การด าเนินงาน 
GREEN&CLEAN Hospital ของกรมอนามัย และจัดตกแต่งสถานที่ให้สวยงาม ดูมีความ
ทันสมัย (Digital Look) ช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการ 
2) Smart Tools 
โรงพยาบาลมีการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ และการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ให้มีความถูกต้องแม่นย า สะดวกรวดเร็ว ลดความเสี่ยงความ
ผิดพลาดต่าง ๆ ลดระยะเวลา เพิ่มความปลอดภัย และเพ่ิมความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ อาทิ เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์อัตโนมัติ ระบบบริหารจัดการคิว 
รูปแบบดิจิทัล รูปแบบออนไลน์ 
3) Smart Services 
โรงพยาบาลมีการบริหารจัดการกระบวนงานที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการพัฒนา
องค์กรตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย และพระราชบัญญัติการ
บริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 เช่น การยกเลิกการ
เรียกรับส าเนาบัตรประชาชนและเอกสารอื่นที่ออกโดยราชการจากผู้รับบริการ การ
จัดเก็บข้อมูลเวชระเบียนผู้ป่วยด้วยรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (EMR : Electronic 
Medical Records) การใช้ใบสั่งยาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ การลดระยะเวลารอคอย
รับบริการ การมีบริการนัดหมายแบบเหลื่อมเวลา หรือมีการจัดกลุ่มผู้รับบริการ ได้รับ
บริการตรงเวลาหรือแตกต่างเล็กน้อยอย่างเหมาะสม เป็นต้น 
4) Smart Outcome 
โรงพยาบาลมีการบริหารจัดระบบงานให้มีความเชื่อมโยงกันได้อย่างอัตโนมัติ โดยน า
ระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) มาใช้ โดยเฉพาะระบบหลักของ
โรงพยาบาล (Core Business Process) เพ่ือให้มีระบบสารสนเทศที่ตอบสนองต่อการ
บริหารจัดการได้อย่างรวดเร็ว ป้องกันความเสี่ยงด้านการเงินการบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง 
ป้องกันปัญหาการขาดแคลนและความไม่สมดุลด้านทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรใน
ระบบบริการ มีการบริหารจัดการ Unit Cost ให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม และเพ่ือเพ่ิม
คุณภาพระบบบริการ จัดการระยะเวลารอคอยได้อย่างเหมาะสม 
5) Smart Hospital 
โรงพยาบาลมีประสิทธิภาพในการจัดการ มี Unit Cost ในเกณฑ์ที่เหมาะสมสามารถ
เปรียบเทียบ (Benchmarking) กับหน่วยงานอื่นได้ มีการจัดการและป้องกันความเสี่ยง 
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(Proactive Risk Management) ที่ดีในทุกมิติ เพื่อให้การบริการมีคุณภาพดีในทุกมิติ 
และมีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์พลังงาน อย่างยั่งยืน 
เกณฑ์การประเมินผล 

 
 
** BPM: Business Process Management : การบริหารจัดการกระบวนงานที่มี
ประสิทธิภาพ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ก าหนดเกณฑ์การประเมินหน่วยบริการที่เป็น Smart 
Hospital มีการด าเนินงาน ดังนี้ 
1) Smart Place 
   1.1 ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน โรงพยาบาล Green and Clean & Digital Look 
 
2) Smart Tools (อย่างน้อย 2 ข้อ ไม่เรียงล าดับ) 
   2.1 Queue: มีหน้าจอแสดงล าดับคิว หน้าห้องพบแพทย์ อย่างน้อย 1 จุด เพ่ือ   ลด
ความแออัดบริเวณหน้าห้องพบแพทย์ 
   2.2 Queue: มีช่องทางแจ้งเตือนคิวรับบริการผ่านทางระบบ online อย่างน้อย 1 
ช่องทาง 
   2.3 Devices: มีการเชื่อมข้อมูลของเครื่องมือแพทย์ อย่างน้อย 1 อุปกรณ์ เข้าสู่ HIS 
อัตโนมัติ 
 
3) Smart Services (อย่างน้อย 4 ข้อ ไม่เรียงล าดับ) 
   3.1 BPM : ใช้ Smart Health ID แทนการเรียกรับส าเนาบัตรประชาชน 
   3.2 BPM : มีการจัดเก็บข้อมูลเวชระเบียนผู้ป่วยด้วยรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (EMR : 
Electronic Medical Records) 
   3.3 BPM : มีระบบสั่งการรักษาทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ให้การรักษา (CPOE : 
Computerize Physician Order Entry) 
   3.4 BPM : มีข้อมูลระยะเวลารอคอยรับบริการ ตั้งแต่เริ่มต้นเข้ารับบริการจนสิ้นสุด
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การรับบริการ อย่างน้อย 1 จดุบริการ 
   3.5 BPM : มีบริการนัดหมายแบบเหลื่อมเวลา หรือมีการจัดกลุ่มผู้รับบริการ ได้รับ
บริการตรงเวลาหรือแตกต่างเล็กน้อยอย่างเหมาะสม 
   3.6 BPM : มีระบบ e-payment 

 
เกณฑ์เป้าหมาย :  

ปีงบประมาณ 63 
ปีงบประมาณ 

ปีงบประมาณ 64 ปีงบประมาณ 65 ปีงบประมาณ 66 ปีงบประมาณ 67 
1) หน่วยบริการมี
ผลการด าเนินงาน 
Smart Tools และ 
Smart Services 

รพ.ทุกระดับ 7 ข้อ รพ.ทุกระดับ 8 ข้อ รพ.ทุกระดับ 10 ข้อ รพ.ทุกระดับ 10 ข้อ 

 
 
วัตถุประสงค์  • เพ่ือให้ประชาชนได้ประโยชน์จากการรับบริการในโรงพยาบาลภาครัฐ สังกัดกระทรวง 

สาธารณสุข ผ่านช่องทาง online ที่สะดวก รวดเร็ว และลดระยะเวลาในการรอคอย 
• โรงพยาบาลภาครัฐสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ที่เหมาะสมในการ 
พัฒนากระบวนการท างานและการบริหารจัดการ 
• บุคลากรในระบบสุขภาพ มีความเข้าใจ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในระบบ
บริการสุขภาพได้อย่างเหมาะสม 
• เพ่ือเตรียมความพร้อมและสนับสนุนให้โรงพยาบาลมีระบบเทคโนโลยีด้านดิจิทัลที่
รองรับการพัฒนาเป็น Smart Hospital 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย • เป้าหมายที่ รพ.ทุกระดับ 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล • หน่วยบริการในกลุ่มเป้าหมาย รายงานผลการด าเนินงานผ่านระบบรายงาน 

Smart Hospital ของกองบริหารการสาธารณสุข 
• URL http://it-phdb.moph.go.th/smart-hospital 

แหล่งข้อมูล • เขตสุขภาพ 
• ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
• โรงพยาบาลสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
• กรมการแพทย์ กรมสุขภาพจิต กรมควบคุมโรค 

รายการข้อมูล 1 A = จ านวนข้อที่ผ่านการด าเนินการ Smart Hospital ของกลุ่มเป้าหมาย 
รายการข้อมูล 2 B = จ านวนข้อการด าเนินการ Smart Hospital ทั้งหมด 
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สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A / B) x 100  
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 2, 3 และ 4 (6, 9 และ 12 เดือน) 
เกณฑ์การประเมิน :  
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน 
สรุปยอด ณ 31 มี.ค. 64 

รอบ 9 เดือน 
สรุปยอด ณ 30 มิ.ย. 64 

รอบ 12 เดือน 
สรุปยอด ณ 30 ก.ย. 64 

มีกิจกรรมชี้แจงแนวทางการ
ด าเนินงาน Smart Hospital 

ร้อยละ 20 
กลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละ 50 
กลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละ 80 
กลุ่มเป้าหมาย 

วิธีการประเมินผล :  -หน่วยบริการในกลุ่มเป้าหมายที่ 1, 2, 3 รายงานผลการด าเนินงานผ่านระบบรายงาน 
Smart Hospital ของกองบริหารการสาธารณสุข 
-ออกนิเทศกลุ่มเป้าหมายที่ 1, 2, 3 
• URL http://it-phdb.moph.go.th/smart-hospital 

เอกสารสนับสนุน :  1. คู่มือการติดตั้ง Smart Health ID (โปรแกรมเรียกใช้ข้อมูลประชาชนกลางจาก 
Population Information Linkage Center กรมการปกครอง) 
2. คู่มือการติดตั้ง Q4U (โปรแกรมจัดการ Queue แจ้งเตือนล าดับเรียกผ่าน H4U 
app.) 
3. คู่มือการติดตั้งเชื่อมข้อมูลของเครื่องมือแพทย์ เข้าสู่ HIS อัตโนมัติ 
4. แนวทางการด าเนินงาน Smart Hospital 4. ตารางอ้างอิง (ข้อมูลเพศ)  
(http://spd.moph.go.th/healthdata/) 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน Baseline data หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ 
พ.ศ. 

2562 2563 2564 
หน่วยบริการที่เป็น 
Smart Hospital 

 - - - 

• รพ.ระดับ ข้อ - - 7 
 

การก าหนดช่วงค่าคะแนน ผ่านน้อย 3 ข้อ 0 คะแนน   ผ่าน 3 ข้อ 1 คะแนน      ผ่าน 5 ข้อ 2 คะแนน   
ผ่าน 7 ข้อ 3 คะแนน        ผ่าน 8 ข้อ 4 คะแนน      ผ่าน 10 ข้อ 5 คะแนน 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

1.นายคมกฤช  แก้วมะ                 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
โทรศัพท์ที่ท างาน : 042711157 ต่อ 1122  โทรศัพท์มือถือ : 081-859626 
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ผู้รับผิดชอบการรายงาน
ผลการด าเนินงาน 

นายคมสันต์  รักษาแสง                               เจ้าพนักงานสีการแพทย์ช านาญงาน  
โทรศัพท์ที่ท างาน : 042-711157 ต่อ 1121       โทรศัพท์มือถือ : 06-4523312 
E-mail : khom_meanmon@hotmail.com 
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

http://spd.moph.go.th/healthdata/
mailto:khom_meanmon@hotmail.com
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ค ารับรองการปฏิบัติราชการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
หมวด 4.ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 
ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของจังหวัดที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล 
ค านิยาม คุณภาพข้อมูล  หมายถึง คุณภาพของข้อมูลบริการสุขภาพ ตามโครงสร้างมาตรฐานข้อมูล

ด้านสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข ที ่พัฒนาขึ ้นเพื ่อให้หน่วยบริการสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ทุกระดับและสถานบริการปฐมภูมิ สามารถเชื ่อมโยงข้อมูลระหว่างกันได้ 
(Health Information Exchange HIE) ไม่ต้องท้างานซ้้าซ้อน และใช้ประโยชน์จาก
ฐานข้อมูลร่วมกัน ตลอดจนเพ่ือเตรียมรับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างมาตรฐานของข้อมูล
สุขภาพรูปแบบอื่นๆที่จะเกิดข้ึนในอนาคต เพื่อให้ได้รูปแบบข้อมูลสุขภาพที่เหมาะสมกับการใช้
งาน และตรงตามวัตถุประสงค์  
       การตรวจสอบคุณภาพข้อมูล ตรวจสอบจากข้อมูลที่หน่วยบริการส่งผ่าน Health Data 
Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข ในปีงบประมาณ 2565 ประเมินจากข้อมูลบุคคล 
(Person) ซึ่งเป็นข้อมูลประชาชนที่มารับบริการในหน่วยบริการนั้น ๆ ประกอบด้วย  

1. ข้อมูลเลขประจ้าตัวประชาชน (CID) 
2. ข้อมูลเพศ (SEX) 
3. ข้อมูลวันเกิด (BIRTH) 
4. ข้อมูลสัญชาติ (NATION) 
5. ข้อมูลสถานะ/สาเหตุการจ้าหน่าย (DISCHARGE) 

โดยมีเกณฑ์การประเมินดังนี้ 
1. ข้อมูลเลขประจ้าตัวประชาชน (CID) 

1.1 ไม่เป็นค่าว่าง 
1.2 ไม่เป็นเลข Generate 
1.3 ตรงตามหลัก Mod 11 

2. ข้อมูลเพศ (SEX) 
- ตรงตามรหัสมาตรฐาน และสอดคล้องตามตารางอ้างอิง 1 

3. ข้อมูลวันเกิด (BIRTH) 
-     รายละเอียดตามแนวทางการตรวจสอบคุณภาพข้อมูล 

4. ข้อมูลสัญชาติ (NATION) 
4.1. ตรงตามรหัสมาตรฐาน และประชากรสัญชาติไทย ต้องสอดคล้องกับ   เลขบัตร

ประชาชน ดังนี้ 
4.1.1 เลขบัตรประชาชนไม่ขึ้นต้นด้วย 0  
4.1.2 ไม่เป็นค่าว่าง 
4.1.3 ไม่เป็นเลข Generate 
4.1.4 ตรงตามหลัก Mod 11 

5. ข้อมูลสถานะ/สาเหตุการจ้าหน่าย (DISCHARGE) 
5.1 ตรงตามรหัสมาตรฐาน  
5.2 กรณีเป็นสถานะ ยังไม่จ้าหน่าย เมื่อตรวจสอบกับแฟ้ม DEATH ต้องไม่มีข้อมูล
ของบุคคลนั้น 

ระยะเวลาในการประเมินผล : ประมวลผลจาก HDC ทุกวันที่ 16 ของเดือนแรก ในไตรมาสที่เป็น
รอบการประเมินนั้น ๆ ( 16 ตุลาคม, 16 มกราคม, 16 เมษายน และ 16 กรกฎาคม) 
ตามเกณฑ์คุณภาพ 4 มิติ ประกอบด้วย 
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1. ความถูกต้องของข้อมูล (Accuracy)  
2. ความสอดคล้อง (Consistency) 
3. ความครบถ้วน สมบูรณ์ (Completeness) 
4. ความทันต่อการใช้งานหรือทันเวลา (Timeliness) 

เกณฑ์
เป้าหมาย 

ระดับกระทรวง/ระดับจังหวัด : ร้อยละของหน่วยบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่อยู่ใน
จังหวัด ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล 

ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2566 
ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 

ระดับจังหวัด : ร้อยละของหน่วยบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่อยู่ในอ้าเภอ ผ่านเกณฑ์
คุณภาพข้อมูล 

ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2566 
ร้อยละ 80 ≥ ร้อยละ 80 ≥ ร้อยละ 85 

  

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือพัฒนาคุณภาพของข้อมูลพื้นฐานบริการสุขภาพในหน่วยบริการทุกระดับ ครอบคลุม
หน่วยบริการสุขภาพสังกัดส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่งและพิจารณาขยายผล
การด้าเนินงานในโรงพยาบาลสังกัดกรมวิชาการ กระทรวงสาธารณสุขทุกแห่ง ในปีต่อไป 
2. เพ่ือจัดเตรียมโครงสร้างข้อมูลพื้นฐานบริการสุขภาพที่ส้าคัญและจ้าเป็นส้าหรับการ
แลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพ ภายใต้การปรับเปลี่ยนโครงสร้างมาตรฐานข้อมูล
สุขภาพรูปแบบอ่ืนๆ  

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

ข้อมูลบริการสุขภาพ จากหน่วยบริการสังกัดส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

วิธีการจัดเก็บ
ข้อมูล 

1. การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศของหน่วยบริการ และส่งออกข้อมูล ผ่านระบบ
คลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ (Health Data Center: HDC) ของจังหวัด และ
กระทรวงสาธารณสุข ตามเกณฑ์ที่ก้าหนด 
2. การสุ่มส้ารวจข้อมูลหน่วยบริการ โดยคณะท้างานพัฒนาระบบข้อมูล 43 แฟ้ม ของหน่วย
บริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข   
 
 

แหล่งข้อมูล ระบบข้อมูล HDC > รายงานตามตัวชี้วัดกระทรวง  > ร้อยละของจังหวัดที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
ข้อมูล (https://snk.hdc.moph.go.th/hdc/reports/report_kpi.php? 
flag_kpi_level=1&flag_kpi_year=2022&source=pformated/format1.php& 
id=da3fc4ca3d7a74a09729f4e6e843a4da)  

สูตรการ
ค านวณ
ตัวช้ีวัด 

 

รอ้ยละของหน่วยบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
ที่อยู่ในอ้าเภอผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล 

= A X 100 
B 

A  = จ้านวนหน่วยบริการในอ้าเภอที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล 
B  = จ้านวนหน่วยบริการในอ้าเภอ 
 

ระยะเวลา
ประเมินผล 

3, 6, 9 และ 12 เดือน 
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เกณฑ์การให้
คะแนน ตาม
ผลงาน 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับค่า
คะแนน 

1  
คะแนน 

2  
คะแนน 

3  
คะแนน 

4  
คะแนน 

5  
คะแนน 

ผลงานที่ได้ 
มากกว่า 

หรือเท่ากับ  
ร้อยละ 60 

มากกว่า 
หรือเท่ากับ  
ร้อยละ 65 

มากกว่า 
หรือเท่ากับ  
ร้อยละ 70 

มากกว่า 
หรือเท่ากับ  
ร้อยละ 75 

ร้อยละ 
80 ขึ้นไป 

  

ผลงานในรอบ
ปีท่ีผ่านมา 

 

ชื่อ KPI 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

เป้าหมาย ผลงาน เป้าหมาย ผลงาน เป้าหมาย ผลงาน 
ร้อยละของหน่วยบริการสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขที่อยู่ใน
อ้าเภอผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล 

- - - - - - 

  

การรายงานผล ส่งข้อมูล 43แฟ้ม เข้าระบบ HDC (Health Data Center) 
ผู้รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 

1. ชื่อ-สกุล : นายสมรรถชัย  ยาทองไชย ต้าแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
สถานทีป่ฏิบัติงาน : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
สาธารณสุข ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  
โทรศัพท์ : 096-3729143 
Email : smatchai.y@hotmail.co.th 
2. ชื่อสกุล : นายคมสันต์  รักษาแสง  ต้าแหน่ง : เจ้าพนักงานสีการแพทย์ช้านาญงาน   
สถานทีป่ฏิบัติงาน : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
สาธารณสุข ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  
โทรศัพท์ : 086-4523312 
Email : khom_meanmon@hotmail.com 
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แนวทางการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลตามตัวชี้วัด 
 

ตัวช้ีวัด  ร้อยละของจังหวัดที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล 
คุณภาพข้อมูล  หมายถึง คุณภาพของข้อมูลบริการสุขภาพ ตามโครงสร้างมาตรฐานข้อมูลด้านสุขภาพของกระทรวง

สาธารณสุข ที่พัฒนาขึ้นเพ่ือให้หน่วยบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกระดับและสถานบริการปฐมภูมิ สามารถเชื่อมโยงข้อมูล
ระหว่างกันได้ (Health Information Exchange HIE) ไม่ต้องท้างานซ้้าซ้อน และใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลร่วมกัน ตลอดจน เพ่ือ
เตรียมรับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างมาตรฐานของข้อมูลสุขภาพรูปแบบอื่นๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพ่ือให้ได้รูปแบบข้อมูลสุขภาพท่ี
เหมาะสมกับการใช้งาน และตรงตามวัตถุประสงค์  
  การตรวจสอบคุณภาพข้อมูล ตรวจสอบจากข้อมูลที่หน่วยบริการส่งผ่าน Health Data Center (HDC) กระทรวง
สาธารณสุข ในปีงบประมาณ 2565 ประเมินจากข้อมูลบุคคลในแฟ้ม Person ซึ่งเป็นข้อมูลประชาชนที่มารับบริการในหน่วยบริการนั้นๆ 
จ้านวน 5 ฟิลด์ ประกอบด้วย  

1. ข้อมูลเลขประจ้าตัวประชาชน (CID) 
2. ข้อมูลเพศ (SEX) 
3. ข้อมูลวันเกิด (BIRTH)  
4. ข้อมูลสัญชาติ (NATION) 
5. ข้อมูลสถานะ/สาเหตุการจ้าหน่าย (DISCHARGE) 

และให้คะแนน ตามเกณฑ์คุณภาพ 4 มิติ ประกอบด้วย 
5. ความถูกต้องของข้อมูล (Accuracy)  
6. ความสอดคล้อง (Consistency) 
7. ความครบถ้วน สมบูรณ์ (Completeness) 
8. ความทันต่อการใช้งานหรือทันเวลา (Timeliness) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



70 
 

แสดงตามตารางการตรวจสอบคุณภาพข้อมูล ดังนี้ 

NO 
(1) 

CAPTION 
(2) 

DESCRIPTION 
(3) 

การให้คะแนนตามเกณฑ์คุณภาพ 

ความถูกต้อง  ความสอดคล้อง  ความ
ครบถ้วน 

ความ
ทันเวลา เดิม แก้ไข เดิม แก้ไข 

2 เลขท่ีบัตร
ประชาชน 
(CID) 

เลขประจ้าตัว
ประชาชน  
ตามกรมการ
ปกครองก้าหนด
เป็นรหสัประจ้าตัว
บุคคล 
หมายเหตุ : เป็น
เลขจ้านวนเต็ม 13 
หลัก (ประชาชน
สัญชาติไทยต้อง
บันทึกทุกราย) 

ไม่เป็นคา่ว่าง-
ตรงตามหลัก 
Mod 11  
 

เกณฑ์การประเมิน 
- ไม ่เป ็นค ่าว ่าง 
- ไม่เป็นเลข Generate 
- ตรงตามหล ัก Mod 11 

สูตรค านวณ 

      
 

 
       

 
นิยามตัวแปร 
CID1 = ร้อยละข้อมลูที่
   ไม่เป็นคา่ว่างตาม
มิต ิ   ความถูกต้อง  
A     =  ข้อมูลที่ไมเ่ป็นค่า
ว่าง 
B    =  ข้อมูล person 
สัญชาตไิทย 
  ทั้งหมด 

ตรงตามหลัก 
Mod 11 กรณี
สัญชาตไิทย 

เกณฑ์การประเมิน 
ตรวจสอบจากข้อมูลประชากรสัญชาติไทย โดยมีการเงื่อนไข 
- ไม ่เป ็นค ่าว ่าง 
- ไม่เป็นเลข Generate 
- ตรงตามหลกั Mod 11 
- เลขบัตรประชาชนข้ึนต้นด้วย 1 ต้องเกดิหลงั 
 วันท่ี 1/1/2527 
- เลขบัตรประชาชนข้ึนต้นด้วย 3 ต้องเกิดก่อน 
วันท่ี 1/1/2527 
- เลขบัตรประชาชนไม่ขึ้นตน้ด้วย 0  
สูตรค านวณ  

      
 

 
       

 
นิยามตัวแปร 
CID2 = ร้อยละข้อมลูที่ถูกต้องตามเกณฑ์การประเมินของเลขที่
บัตรประชาชน(CID) ตามมิติความสอดคล้อง  
A = ข้อมูลที่ถูกต้องตามเกณฑ์การประเมินของเลขท่ีบัตร
ประชาชน(CID)ตามมิติความสอดคล้อง  
B = ข้อมูล person สัญชาติไทยทั้งหมด 

จ้านวน
ข้อมูล 
ที่มีการ
รับ–ส่ง 
ระหว่าง 
หน่วย
บริการ 
และ 
HDC   
มีจ้านวน
ข้อมูล
ตรงกัน  
(ไม่มีการ
สูญหาย)   

ส่วนกลาง
ประมวลผล
เรื่องความ
ทันเวลา 
ตาม HDC 
กระทรวง
สาธารณสุข 

9 เพศ   
(SEX) 

1 = ชาย, 2 = 
หญิง 

ตรงตาม
รหัสมาตรฐาน 
 

เกณฑ์การประเมิน 
ตรงตามรหสัมาตรฐาน 
 
สูตรค านวณ  

    
   

 
       

 

รหัสมาตรฐาน
และค้าน้าหนา้
ช่ือ 
ต้องตรงกัน 

เกณฑ์การประเมิน 
รหัสมาตรฐานและค้าน้าหน้าช่ือตอ้งตรงกัน (ตรงตามตาราง
อ้างอิง (ข้อมูลเพศ))  
สูตรค านวณ  
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NO 
(1) 

CAPTION 
(2) 

DESCRIPTION 
(3) 

การให้คะแนนตามเกณฑ์คุณภาพ 

ความถูกต้อง  ความสอดคล้อง  ความ
ครบถ้วน 

ความ
ทันเวลา เดิม แก้ไข เดิม แก้ไข 

นิยามตัวแปร 
SEX1 = ร้อยละข้อมลูเพศ 
(SEX) ที่ตรงตาม
รหัสมาตรฐานตามมิติความ
ถูกต้อง 
A = ข้อมูลเพศที่ตรงตาม
รหัสมาตรฐาน 
B = ข้อมูล person ทั้งหมด 
 

นิยามตัวแปร 
SEX2 = ร้อยละข้อมลูที่ถูกต้องตามเกณฑ์การประเมินของเพศ
(SEX) ตามมิติความสอดคล้อง 
A = ข้อมูลที่ถูกต้องตามเกณฑ์การประเมินของเพศ 
(SEX)ตามมิตคิวามสอดคล้อง   
B = ข้อมูล person ทั้งหมด  

10 วันเกิด  
(BIRTH) 

วันเดือนปีเกิด 
ก้าหนดเป็น ค.ศ. 
(YYYYMMDD)  
(หากไม่ทราบวัน 
เดือนที่เกิด  
แต่ทราบ ค.ศ. เกดิ  
ให้ก้าหนดวันเกิด
เป็นวันท่ี  
1 มกราคมของปี 
ค.ศ.นั้นๆ) 
หมายเหตุ : YYYY 
= ปี ค.ศ., MM = 
เดือน 2 หลัก  
01-12, DD = วันท่ี 
2 หลัก  
01-31 และ
สามารถค้านวณ 
เป็นวันท่ีตาม
มาตรฐานได ้

เมื่อค้านวณ
อายุของผู้มา
รับบริการ 
จากแฟ้ม 
Service เมื่อ
เทียบจากวันที่
รับบริการแล้ว  
ต้องไม่มีค่าติด
ลบ และไม่
เกิน 120 ปี 
 

เกณฑ์การประเมิน 
เม ื่อค้านวณอายขุองผ ู้มาร ับ
บริการ เม ื่อเทียบจากวันท ี่  
1 มกราคมของป ีต ้องมีค่า
อยู่ระหว่างติดลบ 1 และไม่
เกิน 150 
สูตรค านวณ  
 

        
 

 
       

นิยามตัวแปร 
BIRTH1 = ร้อยละข้อมลูที่
ถูกต้องตามเกณฑ์การ
ประเมินของวันเกดิ (BIRTH) 
ตามมติิความถูกต้อง  
A = ข้อมูลที่ถูกต้องตาม
เกณฑ์การประเมินของวัน
เกิด (BIRTH) ตามมิติความ
ถูกต้อง 
B = ข้อมูล person ทั้งหมด  

เมื่อค้านวณอายุ
ของผู้มารับ
บริการจากแฟ้ม 
Service 
เมื่อเทียบจาก
วันท่ีรับบริการ
แล้ว  
ต้องไม่มีค่าติด
ลบ และไม่เกิน 
120 ปี 
 

เกณฑ์การประเมิน  
ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างเลขบัตรประชาชนต้องสอดคล้อง
กับวันเดือนปีเกิด 
- ไม ่เป ็นค ่าว ่าง 
- ไม่เป็นเลข Generate 
- ตรงตามหลกั Mod 11 
- เลขบัตรประชาชนข้ึนต้นด้วย 1 ต้องเกดิหลงัวันท่ี 
1/1/2527 
- เลขบัตรประชาชนข้ึนต้นด้วย 3 ต้องเกิดก่อนวันท่ี 
1/1/2527 
- เลขบัตรประชาชนไม่ขึ้นตน้ด้วย 0 

สูตรค านวณ  

        
 

 
       

นิยามตัวแปร 
BIRTH2 = ร้อยละข้อมูลที่ถูกต้องตามเกณฑ์การประเมินของวัน
เกิด (BIRTH) ตามมติิความสอดคล้อง  
A = ข้อมูลที่ถูกต้องตามเกณฑ์การประเมินของวันเกิด (BIRTH) 
ตามมิติความสอดคล้อง 
B = ข้อมูลแฟ้ม person ที่เลขบัตรประชาชนข้ึนต้นด้วย 1, 3 
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NO 
(1) 

CAPTION 
(2) 

DESCRIPTION 
(3) 

การให้คะแนนตามเกณฑ์คุณภาพ 

ความถูกต้อง  ความสอดคล้อง  ความ
ครบถ้วน 

ความ
ทันเวลา เดิม แก้ไข เดิม แก้ไข 

15 สัญชาติ  
(NATION) 
 

รหัสมาตรฐานตาม
กรมการปกครอง 
ถ้าไม่ทราบใหร้ะบุ 
999 ตาม
รหัสมาตรฐาน 

ตรงตาม
รหัสมาตรฐาน 

เกณฑ์การประเมิน 
ตรงตามรหสัมาตรฐาน 
สูตรค านวณ  
 

    
 

 
       

 
นิยามตัวแปร 
N1 = ร้อยละข้อมลูที่ถูกต้อง
ตามเกณฑ์การประเมินของ
สัญชาติ (NATION) ตามมติิ
ความถูกต้อง 
A = ข้อมูลที่ถูกต้องตาม
เกณฑ์การประเมินของ
สัญชาติ (NATION) ตามมิติ
ความถูกต้อง 
B = ข้อมูล Person ทั้งหมด 

หากสัญชาตไิทย 
ต้องไม่มี labor 
และหากเป็น 
ต่างด้าว  
ต้องมีข้อมูลใน 
labor ด้วย 

เกณฑ์การประเมิน  
ประชากรสัญชาตไิทย ต้องสอดคลอ้งกับเลขบัตรประชาชน 
- เลขบัตรประชาชน 
  ไม่ขึ้นตน้ดว้ย 0  
- ไม่เป็นคา่ว่าง 
- ไม่เป็นเลข Generate 
- ตรงตามหลกั Mod 11 

สูตรค านวณ  

    
 

 
       

 
นิยามตัวแปร 
N2 = ร้อยละข้อมลูที่ถูกต้องตามเกณฑ์การประเมินของ
สัญชาติ  (NATION) ตามมิตคิวามสอดคล้อง 
A = ข้อมูลที่ถูกต้อง ตามเกณฑ์การประเมินของสญัชาติ 
(NATION) ตามมิตคิวามสอดคล้อง 
B = ข้อมูล Person สัญชาตไิทยท้ังหมด 
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NO 
(1) 

CAPTION 
(2) 

DESCRIPTION 
(3) 

การให้คะแนนตามเกณฑ์คุณภาพ 

ความถูกต้อง  ความสอดคล้อง  ความ
ครบถ้วน 

ความ
ทันเวลา เดิม แก้ไข เดิม แก้ไข 

24 สถานะ/
สาเหต ุ
การจ้าหน่าย  
(DISCHARGE) 

1 = ตาย, 2 = 
ย้าย, 3 = สาบสูญ, 
9 = ไม่จ้าหน่าย 
หมายเหตุ : กรณี 
ผู้รับบริการ 
ที่อาศัยอยู่นอกเขต
รับผิดชอบหรือคน
ในเขตที่ยังไม่
จ้าหน่าย 
ให้เป็น 9 

ตรงตาม
รหัสมาตรฐาน  
 

เกณฑ์การประเมิน 
ตรงตามรหสัมาตรฐาน  
สูตรค านวณ  

    
 

 
       

 
นิยามตัวแปร  
D1 = ร้อยละข้อมูลที่ถูกต้อง
ตามเกณฑ์การประเมินของ
สถานะ/สาเหตุการจ้าหน่าย 
(DISCHARGE) ตามมิติความ
ถูกต้อง 
A = ข้อมูลที่ถูกต้องตาม
เกณฑ์การประเมินของ
สถานะ/สาเหตุการจ้าหน่าย 
(DISCHARGE) ตามมิติความ
ถูกต้อง 
B = ข้อมูล Person ทั้งหมด 
 
 
 
 
 
 
 

กรณสีถานะเป็น  
ไม่จ้าหน่าย  
เมื่อตรวจสอบ
กับแฟ้ม DEATH  
ต้องไม่มีข้อมลู
ของบุคคลนั้น 
 

เกณฑ์การประเมิน  
กรณสีถานะเป็นไม่จา้หน่าย เมื่อตรวจสอบกับแฟ้ม DEATH 
ต้องไม่มีข้อมลูของบุคคลนั้น 
- เชื่อมโยงโดยรหสัสถานบริการ (HOSPCODE) และทะเบียน
บุคคล (PID) 
สูตรค านวณ  

    
 

 
       

นิยามตัวแปร 
D2 = ร้อยละข้อมูลที่ถูกต้องตามเกณฑ์การประเมินของ
สถานะ/สาเหตุการจ้าหน่าย (DISCHARGE) ตามมิติความ
สอดคล้อง 
A = ข้อมูลที่ถูกต้องตามเกณฑ์การประเมินของสถานะ/สาเหตุ
การจ้าหน่าย (DISCHARGE) ตามมิติความสอดคล้อง 
B = ข้อมูล Person ทั้งหมด  
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ระยะเวลาในการประเมินผล  
 ประมวลผลจาก HDC ทุกวันที่ 16 ของเดือนแรก ในไตรมาสที่เป็นรอบการประเมินนั้นๆ (16 ตุลาคม, 16 มกราคม, 16 เมษายน และ 16 กรกฎาคม)  
เกณฑ์การให้คะแนน ตามเกณฑ์คุณภาพ 4 มิติ  
1.) ความถูกต้องของข้อมูล (Accuracy) หมายถึง ขอบเขตที่ข้อมูล ทั้ง 5 ฟิลด์ คือข้อมูลเลขประจ้าตัวประชาชน (CID), ข้อมูลเพศ (SEX), ข้อมูลสัญชาติ (NATION), ข้อมูลวัน
เกิด (BIRTH), และข้อมูลสถานะ/สาเหตุการจ้าหน่าย (DISCHARGE) ที่บันทึกตามโครงสร้างมาตรฐานข้อมูลด้านสุขภาพ (43 แฟ้ม) มีความถูกต้องเชื่อถือได้ 
การค านวณ: ร้อยละความถูกต้องของข้อมูลบุคคลในแฟ้ม PERSON (5 ฟิลด์) ตามโครงสร้างมาตรฐานข้อมูลสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข โดยการหาค่าเฉลี่ย ดังนี้ 

 

 
                          

 
 

 

2.) ความสอดคล้อง (Consistency) หมายถึง ข้อมูลถูกน้าเสนอในรูปแบบที่สอดคล้อง ตามท่ีโครงสร้างมาตรฐานก้าหนด    
การค านวณ: ร้อยละความสอดคล้องของข้อมูลบุคคลในแฟ้ม PERSON ตามโครงสร้างมาตรฐานข้อมูลสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข โดยการหาค่าเฉลี่ย ดังนี้  

 
                          

 
 

 

3.) ความครบถ้วน สมบูรณ์ (Completeness) หมายถึง จ้านวนข้อมูลที่มีการรับ – ส่ง ระหว่างหน่วยบริการ และ HDC มีจ้านวนข้อมูลตรงกัน (ไม่มีการสูญหาย) ประกอบด้วย 
ข้อมูลจากแฟ้ม PERSON, SERVICE, DEATH และ DIAGNOSIS_OPD ในระหว่างเวลา 3 ครั้งสุดท้ายของการส่งข้อมูลล่าสุด 
การค านวณ: ร้อยละของจ้า นวนข้อมูลบุคคลในแฟ้ม PERSON ที่มีการรับ – ส่ง ระหว่างหน่วยบริการ และ HDC มีจ้านวนตรงกัน (ไม่มีการสูญหาย)  

 
จ้านวนข้อมูลที่     รับได้จากแฟ้ม                      และ                  

จ้านวนข้อมูลที่มีการส่งออกจากหน่วยบริการ
 

 

4.) ความทันต่อการใช้งานหรือทันเวลา (Timeliness) หมายถึง ข้อมูลมีความเป็นปัจจุบัน ทันต่อการใช้งาน  เพ่ือประโยชน์ในการก้ากับติดตามและประเมินผลการด้าเนินงาน   
(เป็นไปตามเงื่อนไขการประมวลผลของ HDC โดยจะตรวจสอบข้อมูลการรับบริการของเดือนปัจจุบันภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป และจะต้องมีข้อมูลในวันราชการทุกวัน          
จากแฟ้ม SERVICE) 
การค านวณ: ร้อยละของความทันเวลาในการส่งข้อมูล   

 
จ้านวนเดือนที่มีการบันทึกและส่งออกข้อมูลได้ทัน     

จ้านวนเดือนที่ต้องส่งข้อมูลทั้งหมด
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ระยะเวลาในการประเมินผล  
ประมวลผลจาก Health Data Center (HDC) ทุกวันที่ 16 ของเดือนแรก ในไตรมาสที่เป็นรอบการประเมินนั้นๆ (16 ตุลาคม, 16 มกราคม, 16 เมษายน และ 16 กรกฎาคม)  
เกณฑ์การให้คะแนน  

ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(Wi) 

ผลงาน 
(%) 

ค่าคะแนนที่ได้ (เทียบบญัญัตไิตรยางศ์) (Mi) คะแนนถ่วง
น้ าหนัก 

(Wi x Mi) 
  

(ไม่ผ่าน)ร้อยละ 50 
(< 94.99%) 

ร้อยละ 60 
(95.00-95.99%) 

ร้อยละ 70 
(96.00-96.99%) 

ร้อยละ 75 
(97.00-98.99%) 

ร้อยละ 80 
(99.00-100%) 

1.ความถูกต้องของข้อมูล (Accuracy)         
- ร้อยละความถูกต้องของข้อมูลบุคคล    ในแฟ้ม PERSON (5 

ฟิลด์) ตามโครงสร้างมาตรฐานข้อมูลสุขภาพกระทรวง
สาธารณสุข (ร้อยละ 80) 

30        

2.ความสอดคล้อง (Consistency)           
- ร้อยละความสอดคล้องของข้อมูลบุคคล ในแฟ้ม PERSON 

ตามโครงสรา้งมาตรฐานข้อมูลสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข 
(ร้อยละ 80) 

25        

3. ความครบถ้วน สมบูรณ์ (Completeness)         
- ร้อยละของจ้านวนข้อมลูบุคคล ในแฟ้ม PERSON ที่มีการรับ 

– ส่ง ระหว่างหน่วยบริการและ HDC มีจ้านวนตรงกัน (ไม่มี
การสญูหาย) (ร้อยละ 80)  

30        

4. ความทันต่อการใช้งานหรือทันเวลา(timeless)         
- ร้อยละของความทันเวลาในการส่งข้อมูล (ร้อยละ 80) 15        

รวม ( ∑ Wi ) 100 ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก ( ∑(Wi x Mi) ) 
                                                                                                     ∑ Wi 

 

หมายเหตุ  
  W หมายถึง  น้้าหนักความส้าคัญที่ให้กับตัวชี้วัดที่ก้าหนดขึ้น และผลรวมน้้าหนักของทุกตัวชี้วัดเท่ากับ 100 
  M หมายถึง  คะแนนที่ได้จากการเทียบกับร้อยละของผลส้าเร็จตามเป้าหมายของตัวชี้วัด 
  i หมายถึง  ล้าดับที่ของตัวชี้วัดที่ก้าหนดขึ้น 
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ค่าคะแนนที่ได้ (เทียบบัญญัติไตรยางศ์) (Mi) 
  ผลงานของตัวชี้วดัในแต่ละมิต ิ มีค่าน้อยกว่า 94.99  เทียบบัญญัติไตรยางศ์มีค่าเท่ากับ ร้อยละ 50  
  ผลงานของตัวชี้วดัในแต่ละมิต ิ มีค่าระหว่าง 95.00 - 95.99 เทียบบัญญัติไตรยางศ์มีค่าเท่ากับ ร้อยละ 60  
  ผลงานของตัวชี้วดัในแต่ละมิต ิ มีค่าระหว่าง 96.00 – 96.99 เทียบบัญญัติไตรยางศ์มีค่าเท่ากับ ร้อยละ 70  
  ผลงานของตัวชี้วดัในแต่ละมิต ิ มีค่าระหว่าง 97.00 – 98.99 เทียบบัญญัติไตรยางศ์มีค่าเท่ากับ ร้อยละ 75  
  ผลงานของตัวชี้วดัในแต่ละมิต ิ มีค่าระหว่าง 99.00 -  100 เทียบบัญญัติไตรยางศ์มีค่าเท่ากับ ร้อยละ 80  
 
ผลการประเมิน 
  เกณฑ์การประเมิน รอบ 3 เดือน ค้านวณแล้วมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ  ร้อยละ  60 หมายถึง  ผ่านเกณฑ์ไตรมาสที่  1 
   เกณฑ์การประเมิน รอบ 6 เดือน ค้านวณแล้วมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ  ร้อยละ  70 หมายถึง ผ่านเกณฑ์ไตรมาสที่  2 
  เกณฑ์การประเมิน รอบ 9 เดือน ค้านวณแล้วมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ  ร้อยละ  75 หมายถึง ผ่านเกณฑ์ไตรมาสที่  3 
  เกณฑ์การประเมิน รอบ 12 เดือน ค้านวณแล้วมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ  ร้อยละ  80 หมายถึง  ผ่านเกณฑ์ไตรมาสที่  4 
 
ร้อยละของจังหวัดที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล = จ้านวนหน่วยบริการสังกัดส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่อยู่ในจังหวัด ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล x 100 
           จ้านวนหนว่ยบริการสังกัดส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่อยู่ในจังหวัดทั้งหมด 
 
ส่วนกลางประมวลผลจังหวัดที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูลจาก HDC Service และส่งออกรายงานผลการด้าเนินงานตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านระบบ Health KPI   
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ค ารับรองการปฏิบัติราชการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 

หมวด 4.ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 
ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว 
ค านิยาม 1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล(รพ.สต.) หมายถึง หน่วยบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ 

ทั้งท่ีอยู่ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และท่ีถ่ายโอนไปยังองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ไม่รวม ศูนย์สุขภาพชุมชน(ศสช.) ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง(ศสม.) และหน่วย
บริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิในโรงพยาบาล(PCU/NPCU) 

2. การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. หมายถึงการพัฒนาคุณภาพของรพ.สต.ให้ได้ตามเกณฑ์คุณภาพ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลติดดาวที่ก าหนด คือ 5 ดาว 5 ดี ประกอบด้วย  

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

หมวด 1 การน าองค์กรและการจัดการที่ดี 
หมวด 2 การให้ความส าคัญกับประชากรเป้าหมายชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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 ปีงบ 
ประมาณ 

2562 

ปีงบประมาณ  
2563 

ปีงบประมาณ  
2564 

ปีงบ 
ประมาณ  

2565 

ปีงบ 
ประมาณ  

2566 
Accreditation 
(สะสม) 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 75 
(เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของ
ไวรัสโคโรน่า จึงให้
เลื่อนการประเมิน รพ.
สต.ติดดาวไปก่อน ตาม
หนังสือที่ สธ 
0239.01/434 ลงวันที่ 
26 มีนาคม 2563) 

ร้อยละ 75  
(เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 
จึงให้เลื่อนการประเมิน รพ.
สต.ติดดาวไปก่อน ตาม
หนังสือที่ สธ 0239.02/119 
ลงวันที่ 19 มกราคม 2564) 
และ ตามหนังสือที่ สธ 
0239.02/1173 ลงวันที่ 7 
กรกฎาคม 2564) 

ร้อยละ 75 ร้อยละ 85 
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วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลให้มีคุณภาพ 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทั่วประเทศ จ านวน 7,924 แห่ง                           

หมายถึง รพ.สต. ที่ผ่านระดับ 5 ดาว ในปีงบประมาณ 2560 และปีงบประมาณ 2561 
จ านวน 4,975 แห่ง + รพ.สต. ที่ยังไม่ผ่านระดับ 5 ดาว จ านวน 2,949 แห่ง  

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 าบล (รพ.สต. ที่ผ่านระดับ 5 ดาวใน
ปีงบประมาณ 2560 และปีงบประมาณ 2561 + รพ.สต. ที่ยังไม่ผ่านระดับ 5ดาว) 
ผ่านเกณฑ์พัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว ในปีงบประมาณ 2564 

B = จ านวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ที่ผ่านระดับ 5 ดาว ปีงบประมาณ 2560 
และ 2561  ผ่านเกณฑ์พัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว  ระดับ 5 ดาว ใน
ปีงบประมาณ 2565 

C = จ านวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลระดับ 4 ดาว  
(สะสมปีงบประมาณ 2560 – 2565) *รายงานไปยังเขตเพ่ือวางแผนพัฒนา 

D = จ านวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลระดับ 3 ดาว  
(สะสมปีงบประมาณ 2560 – 2565) *รายงานไปยังเขตเพ่ือวางแผนพัฒนา 

รายการข้อมูล 2 E = จ านวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทั้งหมด โดยไม่รวม รพ.สต. ที่ถ่ายโอนไป
ยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (9,863 แห่ง) 
(ท่ีมาของข้อมูลจากระบบข้อมูลทรัพยากรสุขภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ) 
 
 
 

สูตรค านวณตัวชี้วัด (A/E) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 3 – 4  

 

วิธีการประเมินผล : รพ.สต. ผ่านการประเมินและรับรองโดยทีมประเมินระดับจังหวัดหรือระดับเขต 

เอกสารสนับสนุน : คู่มือแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ปี 
2565 
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รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 
 
 
 

 

Baseline 
data 

หน่วย
วัด 

ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 2561 2562 2563 2564 2565 

9,863 
แห่ง 

ร้อยละ 73.54 
(139) 

100 
(168) 

100 
(168) 

100 
(168) 

100 
(168) 

- 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

1. นพ.สุวัฒน์  วริิยพงษ์สุกิจ         ผู้อ านวยการส านักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ 
โทรศัพท์ที่ท างาน :02-5901238  โทรศัพท์มือถือ : 081-9230536 
โทรสาร : 02-5901239             E-mail : swiriya04@yahoo.com 
2. พญ.ณภัทร  สิทธิศักดิ์              นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) 
โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-5901238   โทรศัพท์มือถือ : 089-7110421 
โทรสาร : 02-5901239              E-mail : nim.sittisak@hotmail.co.th 

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล  
(ระดับส่วนกลาง) 

ส านักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 

1. นายมานิตย์  ไชยพะยวน 
โทรศัพท์ที่ท างาน : 042711157 
โทรสาร : 042711157 ต่อ 1001 

นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
โทรศัพท์มือถือ : 0623963462 
E-mail: offside49@hotmail.com 

2. นายธาดา  ศูนย์จันทร์ 
โทรศัพท์ที่ท างาน : 042711157 
โทรสาร : 042711157 ต่อ 1001 

นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
โทรศัพท์มือถือ : 087-4191404 
E-mail : thada.soonchan@gmail.com 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 
การรายผลใน 
HealthKPI 
 

  หน่วยงานส่วนกลาง  
     ชื่อหน่วยงาน ส านักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ 
     ชื่อ-สกุลผู้รายงานผล นางเนาวรัตน์  สัจจากุล   

ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
     โทรศัพท์ที่ท างาน : 0-2590-1937 โทรศัพท์มือถือ : 087-4191404 
    โทรสาร : 0-2590-1938           E-mail : nameong2511g@gmail.com 
 

 




