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กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย (0-5 ปี) 
ตัวช้ีวัดที่ 1.1 ร้อยละของเด็กแรกเกิด - 5 ปี ได้รับการตรวจพัฒนาการ 
ค านิยาม       เด็กแรกเกิด - 5 ปี หมายถึง เด็กแรกเกดิ - 5 ปี  11  เดือน  29  วัน  

      ได้รับการตรวจพัฒนาการ หมายถึง ไดร้ับการเฝูาระวังจากพ่อแม่ผู้ปกครอง และ เด็กอายุ 9, 
18  30 และ 42 เดือน ที่มารับบรกิารคลินิกเด็กดีคณุภาพ (WCC) ณ สถานบริการนั้นๆและศูนย์เด็ก
เล็กได้รับการประเมินพัฒนาการในช่วงระยะเวลาที่ก าหนด (ตามแบบประเมิน DSPM ) 
      แบบประเมิน  DSPM (Developmental Surveillance and Promotion Manual) 
หมายถึง คู่มือเฝาูระวังและส่งเสรมิพัฒนาการเด็กปฐมวัย ใช้เพื่อการคัดกรอง พัฒนาการเด็กปฐมวัย
เบื้องต้นและเฝูาระวังติดตามพัฒนาการเด็ก โดยการมสี่วนร่วมของ ผู้ปกครอง ครอบครัว และอสม. 
ในการส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการสมวัย  
    ซึ่งเด็กอายุ 9 , 18 , 30 และ 42  เดือนทุกคนจะต้องไดร้ับการตรวจพัฒนาการอย่างละเอียด 
และให้เวลาในการตรวจคัดกรองไม่น้อยกว่า 5 นาที/คน หากพบเดก็สงสัยพัฒนาการล่าช้า เด็ก
จะต้องไดร้ับการแกไ้ขพัฒนาการอย่างทันท่วงที โดย เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจาก 
   - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล : ส่งต่อเด็กที่สงสัยล่าช้าไปยังโรงพยาบาลแม่ข่าย 
   - โรงพยาบาลชุมชน : หากให้บริการแก้ไขพัฒนาการครบ 2 ครั้ง (ห่างกันครั้งละ 1 เดือน)  
แต่เด็กยังคงมีพัฒนาการล่าช้าใหส้ง่ต่อพบกุมารแพทย์/จติแพทย์ ณ โรงพยาบาลศูนย์หรือ
โรงพยาบาลทั่วไป 

เกณฑ์เปูาหมาย ร้อยละ 100 
ประชากรกลุ่มเปูาหมาย เด็กแรกเกดิ - 5 ปี  11  เดือน  29  วัน  ที่มารับบริการที่คลินิกสุขภาพเด็กดี และศูนย์เด็กเล็ก 
วิธีการจัดเก็บข้อมลู บันทึกข้อมูลในโปรแกรม  43 แฟูม  และจัดเก็บเพิ่มเติม  
แหล่งข้อมูล 43 แฟูม  และจัดเก็บเพิ่มเติมจาก  รพศ.,  รพท.,  รพช. และส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ (ซึ่ง

รวบรวมรายงานจาก  รพ.สต.) 
รายการข้อมลู 1 A = จ านวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี  11  เดือน  29  วัน  ที่ได้รับการตรวจประเมินพัฒนาการตามเกณฑ์

และมีพัฒนาการปกติในช่วงเวลาที่ก าหนด 
รายการข้อมลู 2 B = เด็กแรกเกิด - 5 ปี  11  เดือน  29  วัน  ในเขตรับผิดชอบทั้งหมดในช่วงเวลาเดยีวกัน 
สูตรค านวณตามตัวช้ีวัด (A/B) X 100 
ระยะเวลาประเมินผล ทุก 3 เดือน 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 
หน่วยวัด ผลงานจังหวัด 3 ปีย้อนหลัง 

2556 2557 2558 
ร้อยละ 96.26 91.58 85.85 

 

เกณฑ์การประเมิน : ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 5 หน่วยต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดการให้คะแนนดังนี้ 
หน่วยวัด 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ร้อยละ 80 85 90 95 100 

 

เอกสารสนับสนุน คู่มือเฝูาระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย  
แบบประเมิน DSPM  (Developmental Surveillance and Promotion Manual) 

ผู้ให้ข ้อม ูลทางวิชาการ / ผู้
ประสานงานตัวชีว้ัดระดับจังหวัด 

ชื่อ-สกุล นางรัตนภรณ์  มังคะมณี     ต าแหน่ง  นกัวิชาการสาธารณสุขช านาญการ โทร. 075 – 343409 ต่อ 431      
มือถือ  087 - 2790079     e-mail : rattana_wbc@hotmail.com  กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ                      
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ตัวชี้วัดที่  1.2 ร้อยละของเด็กแรกเกิด - 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย  

ค านิยาม เด็กที่มีพัฒนาการสมวัย หมายถึง เด็กแรกเกดิ - 5 ปี  11  เดือน  29  วัน  ท่ีเข้ามารับบริการที่คลินิก
เด็กดีคณุภาพ  และศูนย์เด็กเล็ก  ได้รับการประเมินพัฒนาการ โดย ใช้แบบประเมิน DSPM  และมี
พัฒนาการสมวัย 
แบบประเมิน  DSPM (Developmental Surveillance and Promotion Manual) หมายถึง คู่มือ
เฝูาระวังและส่งเสริมพัฒนาการเดก็ปฐมวัย ท่ีใช้เพื่อการคัดกรอง พัฒนาการเด็กปฐมวัยเบื้องต้นและเฝูา
ระวังติดตามพัฒนาการเด็ก โดยการมีส่วนร่วมของ ผู้ปกครอง ครอบครัว และ อสม. ในการส่งเสริมให้
เด็กมีพัฒนาการสมวัย  
กลุ่มเป้าหมาย คือ  เด็กแรกเกิด - 5 ปี  11  เดือน  29  วัน  ท่ีได้รับการเฝาูระวังจากพ่อแมผู่้ปกครอง 
และเด็กอายุ 9, 18 , 30 และ 42 เดือน ท่ีมารับบริการคลินิกเด็กดีคณุภาพ (WCC) ณ สถานบริการ
นั้นๆและศูนย์เด็กเล็กในช่วงระยะเวลาที่ก าหนด ไดร้ับการประเมินพัฒนาการ  (ตามแบบประเมิน
DSPM) 
         ซึ่งเด็กอายุ 9 , 18 , 30 และ 42  เดือนทุกคนจะต้องได้รับการตรวจพัฒนาการอย่างละเอียด 
และให้เวลาในการตรวจคัดกรองไม่น้อยกว่า 5 นาที/คน หากพบเดก็สงสัยพัฒนาการล่าช้า เด็กจะต้อง
ได้รับการแก้ไขพัฒนาการอย่างทันท่วงที โดย 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล : ส่งต่อเด็กทีส่งสัยล่าช้าไปยังโรงพยาบาลแม่ข่าย 
- โรงพยาบาลชุมชน : หากให้บริการแก้ไขพัฒนาการครบ 2 ครั้ง (ห่างกันครั้งละ 1 เดือน) แต่เด็กยังคงมี
พัฒนาการล่าช้าให้ส่งต่อ พบกุมารแพทย์/จิตแพทย์ ณ โรงพยาบาลศนูย์หรือโรงพยาบาลทั่วไป   

เกณฑ์เปูาหมาย ไม่น้อยกว่า  ร้อยละ  85 

ประชากรกลุ่มเปูาหมาย เด็กแรกเกดิ -5 ปี  11  เดือน  29  วัน  ท่ีมารับบริการที่คลินิกสุขภาพเด็กดี และศูนย์เด็กเล็ก 

วิธีการจัดเก็บข้อมลู บันทึกข้อมูลในโปรแกรม  43 แฟูม  และจัดเก็บเพิ่มเติม 

แหล่งข้อมูล 43 แฟูม และจัดเก็บจาก รพศ., รพท., รพช. และ สสอ. (ซึง่รวบรวมรายงานจาก  รพ.สต.) 

รายการข้อมลู 1 A = เด็กแรกเกดิ -5 ป ี 11  เดือน  29  วัน ที่ได้รับการตรวจประเมนิพัฒนาการตามเกณฑ์ และมี
พัฒนาการปกติในช่วงเวลาที่ก าหนด 

รายการข้อมลู 2 B= เด็กแรกเกิด -5 ป ี 11  เดือน  29  วัน ที่ได้รับการตรวจประเมินพัฒนาการตามเกณฑ์ ท้ังหมด
ในช่วงเวลาเดียวกัน 

สูตรค านวณตามตัวช้ีวัด (A/B) X 100 
ระยะเวลาประเมินผล ทุก 3 เดือน 

รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน 

หน่วยวัด ผลงานจังหวัด 3 ปีย้อนหลัง 

2556 2557 2558 

ร้อยละ 94.77 97.44 98.41 
 

เกณฑ์การประเมิน : ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 5 หน่วยต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดการให้คะแนนดังน้ี 

หน่วยวัด 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ร้อยละ 75 80 85 90 95 

 

เอกสารสนับสนุน คู่มือเฝูาระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย …. 
แบบประเมิน DSPM  (Developmental Surveillance and Promotion Manual) 

ผู้ให้ข ้อม ูลทางวิชาการ / ผู้
ประสานงานตัวชีว้ัดระดับจังหวัด 

ชื่อ-สกุล นางรัตนภรณ์  มังคะมณี     ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  โทร. 075 – 343409 ต่อ 431        
มือถือ  087 – 2790079   e-mail : rattana_wbc@hotmail.com  กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ                
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ตัวชี้วัดที่  1.3 เด็กอายุ 9,  18,  30 และ 42 เดือน  ทุกคนได้รับการประเมินพัฒนาการและพบพัฒนาการสงสัย

ล่าช้า  

ค านิยาม      เด็กที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า หมายถึง เด็กอายุ 9, 18 , 30 และ 42 เดือน ที่อยู่ในเขต
รับผิดชอบของหน่วยบริการสาธารณสุข  จากการส ารวจเด็กที่มีอยูจ่ริงในช่วงเวลาที่ก าหนด ทุกคน
จะต้องไดร้ับการประเมินพัฒนาการปีละ 1 ครั้ง  (โดย ใช้แบบประเมนิ DSPM)  ในคลินิกเด็กดี
คุณภาพ (WCC) ณ สถานบริการนั้นๆ  และศูนยเ์ด็กเล็ก  และพบพัฒนาการสงสัยล่าช้าในครั้งแรกที่
ประเมิน   

เกณฑ์เปูาหมาย ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 

ประชากรกลุ่มเปูาหมาย เด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ทั้งหมดในเขตรับผิดชอบท่ีได้จากการส ารวจและมีเด็ก 
อยู่จริง 

วิธีการจัดเก็บข้อมลู บันทึกข้อมูลเด็กที่สงสัยพัฒนาการล่าช้าครั้งแรกที่ประเมินในโปรแกรมหลักของสถานบริการฯ   และ
ส่งออกข้อมูลตามมาตรฐานโครงสร้าง 43 แฟูม 

แหล่งข้อมูล 43 แฟูม  จาก  รพศ.,  รพท.,  รพช. และส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ (ซึ่งรายงานจาก  รพ.สต.) 

รายการข้อมลู 1 A = เด็กแรกเกดิ -5 ป ี 11  เดือน  29  วัน ที่ได้รับการตรวจประเมนิพัฒนาการตามเกณฑ์ และมี
พัฒนาการสงสัยล่าช้าในช่วงเวลาที่ก าหนด 

รายการข้อมลู 2 B= เด็กแรกเกิด -5 ป ี 11  เดือน  29  วัน ที่ได้รับการตรวจประเมินพัฒนาการตามเกณฑ์ ท้ังหมด
ในช่วงเวลาเดียวกัน 

สูตรค านวณตามตัวช้ีวัด (A/B) X 100 
ระยะเวลาประเมินผล ทุก 3 เดือน 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน หน่วยวัด ผลงานจังหวัด 3 ปีย้อนหลัง 

2556 2557 2558 

ร้อยละ - - 3.95 (DSPM) 
 

เกณฑ์การประเมิน : ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 5 หน่วยต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดการให้คะแนนดังน้ี 

หน่วยวัด 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ร้อยละ 10 15 20 25 3 

 

เอกสารสนับสนุน คู่มือเฝูาระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย …. 

แบบประเมิน DSPM  (Developmental Surveillance and Promotion Manual) 
ผู้ใหข้ ้อม ูลทางวิชาการ / ผู้
ประสานงานตัวช้ีวัดระดับ
จังหวัด 

ช่ือ-สกุล นางรตันภรณ์  มังคะมณ ี         ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
โทร. 075 – 343409 ต่อ 431               มือถือ  087 - 2790079 

กลุ่มงานส่งเสรมิสุขภาพ                     e-mail : rattana_wbc@hotmail.com 

หน่วยงานประมวลผลและ 
รายงานข้อมูลระดับอ าเภอ 

โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง 
สาธารณสุขอ าเภอทุกแห่ง 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่ง 
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18                                           มิติที่ 1 การประเมินประสิทธิผล 

 

ตัวชี้วัดที่  1.4 ร้อยละของเด็กแรกเกิด - 5 ปี ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการ  

ค านิยาม      เด็กแรกเกิด -5 ปี  ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการ  หมายถึง  เด็กอายุ 
9,  18,  30 และ 42  เดือน  ทุกรายที่ไดร้ับการประเมินพัฒนาการและพบว่ามีพัฒนาการสงสยั
ล่าช้าในครั้งแรกที่ประเมินที่อยู่ในเขตรับผดิชอบของหน่วยบริการสาธารณสุขจากการส ารวจเด็กท่ีมี
อยู่จริงในช่วงเวลาที่ก าหนด  ไดร้บัการกระตุ้นเพื่อแก้ไขพัฒนาการโดยบุคคลากรสาธารณสุขโดย
หน่วยงานหรือส่งต่อ 

เกณฑ์เปูาหมาย ร้อยละ 100 

ประชากรกลุ่มเปูาหมาย เด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ที่ได้รับการประเมินพัฒนาการและพบสงสัยพัฒนาการล่าช้าใน
คร้ังแรกที่ประเมินทั้งหมดในเขตรบัผิดชอบของหน่วยบริการสาธารณสุข 

วิธีการจัดเก็บข้อมลู บันทึกข้อมูลในโปรแกรม  43 แฟูม  และจัดเก็บเพิ่มเติม 

แหล่งข้อมูล 43 แฟูม  และจัดเก็บเพิ่มเติม  จาก  รพศ.,  รพท.,  รพช. และส านกังานสาธารณสุขอ าเภอ (ซึ่ง
รวบรวมรายงานจาก  รพ.สต.) 

รายการข้อมลู 1 A = ผลรวมของจ านวนเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือนท่ีได้รับการประเมินพัฒนาการและพบ
สงสัยพัฒนาการล่าช้าในครั้งแรกที่ประเมินที่ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการในเวลาเดยีวกัน 

รายการข้อมลู 2 B= ผลรวมจ านวนเด็กอายุ 9,18,30 และ 42เดือน ท่ีได้รับการประเมินพัฒนาการและพบสงสัย
พัฒนาการล่าช้าในครั้งแรกที่ประเมินทั้งหมดในเขตรับผิดชอบในเวลาที่ก าหนด 

สูตรค านวณตามตัวช้ีวัด (A/B) X 100 
ระยะเวลาประเมินผล ทุก 3 เดือน 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน หน่วยวัด ผลงานจังหวัด 3 ปีย้อนหลัง 
2556 2557 2558 

ร้อยละ - - 67.06 
 

เกณฑ์การประเมิน : ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 2 หน่วยต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดการให้คะแนนดังน้ี 

หน่วยวัด 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ร้อยละ 92 94 96 98 100 

 

เอกสารสนับสนุน คู่มือเฝูาระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย …. 

แบบประเมิน DSPM  (Developmental Surveillance and Promotion Manual) 
ผู้ใหข้ ้อม ูลทางวิชาการ / ผู้
ประสานงานตัวช้ีวัดระดับ
จังหวัด 

ช่ือ-สกุล นางรตันภรณ์  มังคะมณ ี         ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
โทร. 075 – 343409 ต่อ 431               มือถือ  087 - 2790079 

กลุ่มงานส่งเสรมิสุขภาพ                     e-mail : rattana_wbc@hotmail.com 

หน่วยงานประมวลผลและ 
รายงานข้อมูลระดับอ าเภอ 

โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง 
สาธารณสุขอ าเภอทุกแห่ง 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่ง 
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19                                           มิติที่ 1 การประเมินประสิทธิผล 

 
ตัวชี้วัดที่  1.5 ร้อยละของเด็กแรกเกิด - 5 ปี มีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน 
ค านิยาม       เด็กแรกเกิด - 5 ปี หมายถึงเด็กแรกเกดิ -5 ปี  11  เดือน  29  วัน  เดือน ที่มารับบริการ

คลินิกเด็กดีคุณภาพ (WCC) ณ สถานบริการนั้นๆและศูนย์เด็กเล็กในช่วงระยะเวลาที่ก าหนด 
      ส่วนสูงระดับดี  หมายถึง  เด็กที่มีส่วนสูงอยู่ในระดับสูงตามเกณฑ์ขึ้นไปเมื่อเทียบกับ 
กราฟการเจริญเติบโตกรมอนามัยปี 2558  มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ -1.5 SD ของ 
ส่วนสูงตามเกณฑ์อาย ุ
      สมส่วน  หมายถึง  เด็กท่ีมีน้ าหนักอยู่ในระดับสมส่วน  เมื่อเทยีบกราฟการเจรญิเติบโต 
กรมอนามัยป ี2558 มีค่าระหว่าง +1.5 SD ถึง -1.5 SD ของน้ าหนักตามเกณฑส์่วนสูง 
      เด็กมีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน  หมายถึงเด็ก  ที่มีส่วนสูงอยู่ในระดับสูงตาม 
เกณฑ์ขึ้นไปและมีน้ าหนักอยู่ในระดับสมส่วน (ในคนเดียวกัน) 

เกณฑ์เปูาหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 
ประชากรกลุ่มเปูาหมาย เด็กแรกเกดิ -5 ปี  11  เดือน  29  วัน   
วิธีการจัดเก็บข้อมลู รพ.สต. และ PCU ของโรงพยาบาลน าข้อมูลน้ าหนักส่วนสูงของเด็กจากหมู่บ้าน,  WCC  และศูนย์เด็กเล็ก  

บันทึกในโปรแกรมส าเร็จรูป เช่น  JHCIS,  HosXP PCU  เป็นต้น  เพื่อส่งต่อให้  สสจ. รวบรวมส่ง  สนย.  ผ่าน
โปรแกรม Provis   สู่ระบบรายงาน 21/43 แฟูม 

แหล่งข้อมูล 43 แฟูม  และจัดเก็บเพิ่มเติม  จาก  รพศ.,  รพท.,  รพช. และส านกังานสาธารณสุขอ าเภอ (ซึ่ง
รวบรวมรายงานจาก  รพ.สต.) 

รายการข้อมลู 1 A=จ านวนเด็กท่ีมสี่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน 
รายการข้อมลู 2 B =จ านวนเด็กท่ีช่ังน ้าหนักและวัดส่วนสูงท้ังหมด 
สูตรค านวณตัวช้ีวัด  (A/B) X 100 
ระยะเวลาประเมินผล ทุก 3 เดือน 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน         หน่วยวัด ผลงานจังหวัด 3 ปี ย้อนหลัง 

2556 2557 2558 
ร้อยละ 89.59 91.06 87.16 

 

เกณฑ์การประเมิน : ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 5 หน่วยต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดการให้คะแนนดังนี้ 
หน่วยวัด 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

ร้อยละ 55 60 65 70 75 
 

ผู้ใหข้ ้อม ูลทางวิชาการ /  
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

ระดับจังหวดั 

ช่ือ-สกุล นางรตันภรณ์  มังคะมณ ี         ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
โทร. 075 – 343409 ต่อ 431        มือถือ  087 - 2790079 

กลุ่มงานส่งเสรมิสุขภาพ               e-mail : rattana_wbc@hotmail.com 

หน่วยงานประมวลผลและ 
รายงานข้อมูลระดับอ าเภอ 

โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง 
สาธารณสุขอ าเภอทุกแห่งโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบลทุกแห่ง 
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20                                           มิติที่ 1 การประเมินประสิทธิผล 

 
ตัวช้ีวัดที่  1.6 ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกเม่ืออายุครรภ์  ≤12 สัปดาห์ 
ค านิยาม หญิงตั้งครรภ์  หมายถึง  หญิงตั้งครรภ์ทุกรายที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ  และนอกเขต

รับผิดชอบที่มาใช้บริการในสถานบริการสาธารณสุขนั้น ๆ  
หญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ครั้งแรกเม่ืออายุครรภ์ ≤12 สัปดาห ์หมายถึง  หญิงตั้งครรภ์
ที่มาฝากครรภ์ครั้งแรก  เมื่ออายุครรภ์ก่อนหรือเท่ากับ  12  สัปดาห์  ณ  สถานบริการ
นั้นๆ   ในช่วงระยะเวลาที่ก าหนด   

เกณฑ์เปูาหมาย ร้อยละ  60  ของหญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ครั้งแรกเมื่ออายุครรภ์  ≤12 สัปดาห์ 
ประชากรกลุ่มเปูาหมาย หญิงตั้งครรภ์  
วิธีการจัดเก็บข้อมูล ข้อมูลใน  43  แฟูม  
แหล่งข้อมูล โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่ง 
รายการข้อมูล 1 A = จ านวนหญิงตั้งครรภ์  ที่ผ่านเกณฑ์การฝากครรภ์ครั้งแรกเมื่ออายุครรภ์  12 

สัปดาห์ ในปี  2559    
รายการข้อมูล 2 B = จ านวนหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ครั้งแรกท้ังหมดที่สถานบริการนั้น ๆ  ปี  2559 
สูตรค านวณตัวชี้วัด 1 (A/B)  X 100 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน         

Baseline  data หน่วยวัด 
ผลงานจังหวัด 3 ปีย้อนหลัง 

2556 2557 2558 
53 ร้อยละ 54.06 53.20 53.83  

เกณฑ์การประเมิน  :  ช่วงปรบัเกณฑ์การให้คะแนน +/- 2 หน่วยต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดการให้คะแนนดังนี้       
หน่วยวัด 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ร้อยละ 56 58 60 62 64  

ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด นางสมรธรรม   จุลนวล  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
โทรศัพท์มือถือ :  086-9582942  โทรศัพท์ส านักงาน : 075-343409  ต่อ 431        
Email : sm_tham27@hotmail.com   กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:sm_tham27@hotmail.com
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21                                           มิติที่ 1 การประเมินประสิทธิผล 

 
ตัวช้ีวัดที่   1.7 ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการฝากครรภ์คุณภาพครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ 
ค านิยาม หญิงตั้งครรภ์  หมายถึง หญิงตั้งครรภ์ทุกราย ที่มาฝากครรภ์ที่สถานบริการ สาธารณสุข

นั้นๆ  
การฝากครรภ์คุณภาพ  หมายถึง  การบริการฝากครรภ์ในหญิงตั้งครรภ์รายปกติที่ไม่ มี
ความเสี่ยง โดยผ่านการคัดกรองและประเมินความเสี่ยง พร้อมได้รับความรู้ตาม 
มาตรฐานโรงเรียนพ่อแม่ซักประวัติตรวจร่างกาย  ตรวจทางห้องปฏิบัติการ  ได้รับ 
วิตามินตามสิทธิประโยชน์และหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการประเมินไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ได้มา
ฝากครรภ์ตามนัด จ านวน  5  ครั้งดังนี้  
การนัดครั้งที่  1  เมื่ออายุครรภ์ ≤ 12  สัปดาห์  
การนัดครั้งที่  2  เมื่ออายุครรภ์   18  สัปดาห์   +  2 สัปดาห์ 
การนัดครั้งที่  3  เมื่ออายุครรภ์   26  สัปดาห์   +  2 สัปดาห์ 
การนัดครั้งที่  4  เมื่ออายุครรภ์   32  สัปดาห์   +  2 สัปดาห์ 
การนัดครั้งที่  5  เมื่ออายุครรภ์   38  สัปดาห์   +  2 สัปดาห์ 

เกณฑ์เปูาหมาย ร้อยละ 60 ของหญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการ ANC คุณภาพ  
ประชากรกลุ่มเปูาหมาย หญิงคลอดทุกราย ที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของสถานบริการนั้น ๆ 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล บันทึกข้อมูลในโปรแกรมของสถานบริการ 
แหล่งข้อมูล 43   แฟูม   
รายการข้อมูล   A = จ านวนหญิงคลอดที่มีประวัติได้รับการดูแลก่อนคลอดครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์  

B = จ านวนหญิงคลอดทั้งหมด 
สูตรค านวณตามตัวชี้วัด (A/B) x 100  
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน Baseline data หน่วยวัด ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

51 ร้อยละ 53.74 50.94  50.02 
 

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

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

เกณฑ์การประเมิน  :  ช่วงปรบัเกณฑ์การให้คะแนน +/- 5 หน่วยต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดการให้คะแนนดังนี้       
หน่วยวัด 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ร้อยละ 50 55 60 65 70 

 

ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด นางสมรธรรม   จุลนวล  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
โทรศัพท์มือถือ  :  086-9582942   โทรศัพท์ส านักงาน  : 075-343409  ต่อ 431         
Email  :  sm_tham27@hotmail.com    กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
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รายละเอียดตัวช้ีวัดค ารบัรองและการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2559 

 
22                                           มิติที่ 1 การประเมินประสิทธิผล 

 
ตัวช้ีวัดที่  1.8 ร้อยละของทารกแรกเกิดน้ าหนักน้อยกว่า   2,500    กรัม  
ค านิยาม ทารกแรกเกิดน้ าหนักน้อยกว่า  2,500  กรัม  หมายถึง จ านวนทารกแรกเกิดมีชีพ  ที่มี

น้ าหนักแรกเกิดน้อยกว่า   2,500   กรัม 
เกณฑ์เปูาหมาย ร้อยละ  7     
ประชากรกลุ่มเปูาหมาย จ านวนทารกแรกเกิดมีชีพ  ที่มีน้ าหนักแรกเกิดน้อยกว่า   2,500   กรัม    
วิธีการจัดเก็บข้อมูล บันทึกข้อมูลในโปรแกรมของสถานบริการ 
แหล่งข้อมูล ฐานข้อมูล   43   แฟูม    
รายการข้อมูล   A = จ านวนทารกแรกเกิดมีชีพที่มีน้ าหนักแรกเกิดน้อยกว่า  2,500  กรัม  ในช่วงเวลา 

ที่ก าหนด 
B = จ านวนทารกเกิดมีชีพที่ได้รับการชั่งน้ าหนักทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน 

สูตรค านวณตามตัวชี้วัด (A/B) x 100  
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน Baseline data หน่วยวัด ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

8.75 ร้อยละ 8.73 8.61  8.92 
 

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

ร้อยละ 7 ร้อยละ 7 ร้อยละ 7 ร้อยละ 7 

เกณฑ์การประเมิน  :  ช่วงปรบัเกณฑ์การให้คะแนน +/- 0.5 หน่วยต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดการให้คะแนนดังนี้       

หน่วยวัด 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ร้อยละ ≥ 9 8.5 8 7.5 ≤ 7  

ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด นางสมรธรรม   จุลนวล  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
โทรศัพท์มือถือ : 086-9582942  โทรศัพท์ส านักงาน : 075-343409  ต่อ  431         
Email : sm_tham27@hotmail.com    
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23                                           มิติที่ 1 การประเมินประสิทธิผล 

 
ตัวช้ีวัดที่ 1.9 ร้อยละของเด็กแรกเกิดจนถึงอายุต่ ากว่า 6 เดือนแรก มีค่าเฉลี่ยกินนมแม่อย่างเดียว 
ค านิยาม ทารกแรกเกิดจนถึงอายุต่ ากว่า 6 เดือน หมายถึง ทารกแรกเกิดจนถึง 5 เดือน 29 วัน

ในเขตรับผิดชอบทั้งหมด 
กินนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน  หมายถึง เด็กแรกเกิด ต่ ากว่า 6 เดือน (แรกเกิดจนถึง 5 
เดือน 29 วัน ) ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านกินนมแม่อย่างเดียว (ถามด้วยค าถาม 24 ชั่วโมงที่
ผ่านมาให้ลูกกินอะไรบ้าง แล้วนับเฉพาะแม่ท่ีให้ตอบว่ากินนมแม่อย่างเดียว) 

เกณฑ์เปูาหมาย ร้อยละ 60 ของทารกแรกเกิดจนถึงอายุต่ ากว่า 6 เดือนค่าเฉลี่ยกินนมแม่อย่างเดียว 
ประชากรกลุ่มเปูาหมาย ทารกแรกเกิดจนถึงอายุต่ ากว่า 6 เดือนในเขตรับผิดชอบทั้งหมด  
วิธีการจัดเก็บข้อมูล ฐานข้อมูล    43   แฟูม    
รายการข้อมูล 1  A = จ านวนทารกแรกเกิดจนถึงอายุต่ ากว่า 6 เดือนในเขตรับผิดชอบทั้งหมดที่กินนม

แม่อย่าง  เดียวภายใน 24 ชั่วโมงในช่วงเวลาที่ก าหนด  
รายการข้อมูล 2  B =จ านวนทารกแรกเกิดจนถึงอายุต่ ากว่า 6 เดือนในเขตรับผิดชอบทั้งหมด 

ในช่วงเวลาเดียวกัน 
สูตรการค านวณ ( A /B) x 100 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน         

Baseline Data หน่วยวัด 
ผลงานจังหวัด 3 ปีย้อนหลัง 

2556 2557 2558 
59 ร้อยละ 55.13 60.68  62.57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

เกณฑ์การประเมิน  :  ช่วงปรบัเกณฑ์การให้คะแนน +/- 5 หน่วยต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดการให้คะแนนดังนี้       
หน่วยวัด 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ร้อยละ 50 55 60 65 70  

ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด นางสมรธรรม   จุลนวล    นกัวิชาการสาธารณสุขช านาญการ                   
โทรศัพท์มือถือ :  086-9582942  08-6479-3342  

โทรศัพท์ส านักงาน:075-343409 ต่อ 431 Email : sm_tham27@hotmail.com     
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
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รายละเอียดตัวช้ีวัดค ารบัรองและการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2559 

 
24                                           มิติที่ 1 การประเมินประสิทธิผล 

 
ตัวช้ีวัดที่ 1.10 ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์มีภาวะโลหิตจาง  
ค านิยาม ภาวะโลหิตจาง  หมายถึง  หญิงตั้งครรภ์ที่มีค่าฮีมาโตคริต  ( Hct.)  น้อยกว่า  33 %  

หรือค่าฮีโมโกลบิน  น้อยกว่า  11  g /dl 
เกณฑ์เปูาหมาย ไม่เกินร้อยละ  20     
ประชากรกลุ่มเปูาหมาย หญิงตั้งครรภ์ทุกรายที่มารับบริการฝากครรภ์ในสถานบริการสาธารณสุข 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล บันทึกข้อมูลในโปรแกรมของสถานบริการ 
แหล่งข้อมูล ฐานข้อมูล    43   แฟูม    
รายการข้อมูล   A = จ านวนหญิงตั้งครรภ์ที่มีค่าฮีมาโตคริต (Hct.) น้อยกว่า  33 % ในช่วงเวลาที่ก าหนด 

B = จ านวนหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการทั้งหมด 
สูตรค านวณตามตัวชี้วัด (A/B) x 100  
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 

Baseline data หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานย้อนหลัง 3 ปี 

2556 2557 2558 
20 ร้อยละ 18.08 24.66 18.65 

 

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

- ร้อยละ 20 - ร้อยละ 20 

เกณฑ์การประเมิน  :  ช่วงปรบัเกณฑ์การให้คะแนน +/- 2 หน่วยต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดการให้คะแนนดังนี้       
 

หน่วยวัด 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ร้อยละ 24 22 20 18 16  

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/  
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

นางสมรธรรม   จุลนวล  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
โทรศัพท์มือถือ  :  086-9582942   โทรศัพท์ส านักงาน  : 075-343409  ต่อ 431         
Email  :  sm_tham27@hotmail.com    กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 

ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด นางสมรธรรม   จุลนวล  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
โทรศัพท์มือถือ  :  086-9582942   โทรศัพท์ส านักงาน  : 075-343409  ต่อ 431         
Email  :  sm_tham27@hotmail.com    กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
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รายละเอียดตัวช้ีวัดค ารบัรองและการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2559 

 
25                                           มิติที่ 1 การประเมินประสิทธิผล 

 
ตัวช้ีวัดที่  1.11 ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน 
ค านิยาม หญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน   หมายถึง    หญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการฝาก

ครรภ์และได้รับยาเม็ดที่มีไอโอดีน ปริมาณ 150-200   ไมโครกรัมต่อเม็ด  
รหัสยา 24 หลัก Triferdine 150 = 201120320037726221781506  
Iodine GPO = 101110000003082121781506 

เกณฑ์เปูาหมาย ร้อยละ   100     
ประชากรกลุ่มเปูาหมาย หญิงตั้งครรภ์ทุกรายที่มารับบริการฝากครรภ์ในสถานบริการสาธารณสุข 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล บันทึกข้อมูลในโปรแกรมของสถานบริการ 
แหล่งข้อมูล ฐานข้อมูล   43   แฟูม    
รายการข้อมูล   A=จ านวนหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน  

B=จ านวนหญิงตั้งครรภ์ทั้งหมดที่มารับบริการ 
สูตรค านวณตามตัวชี้วัด (A/B) x 100  
รายละเอียดข้อมูล
พ้ืนฐาน 

Baseline data หน่วยวัด ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
61 ร้อยละ -  61.36  62.76  

 

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

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

เกณฑ์การประเมิน  :  ช่วงปรบัเกณฑ์การให้คะแนน +/- 2 หน่วยต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดการให้คะแนนดังนี้     
หน่วยวัด 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ร้อยละ 92 94 96 98 100  

ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด นางสมรธรรม   จุลนวล  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
โทรศัพท์มือถือ  :  086-9582942   โทรศัพท์ส านักงาน  : 075-343409  ต่อ 431         
Email  :  sm_tham27@hotmail.com    กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
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26                                           มิติที่ 1 การประเมินประสิทธิผล 

 
ตัวช้ีวัดที่ 1.12 ร้อยละพ่อแม่คุณภาพ 
ค านิยาม หมายถึง  

   1.หญิงตั้งครรภ์หรือสามีที่มารับบริการ  ณ  คลินิกฝากครรภ์  ไดร้บัความรู้และฝึกทักษะ ตาม
มาตรฐานโรงเรียน  พ่อ  แม่  ในเรื่อง  การใช้สมุดบันทึกสุขภาพแมแ่ละเด็ก,  โภชนาการของหญิง
ตั้งครรภ์  และภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์   
  2.มารดาหรือบิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน  ที่มารับบริการ  ณ คลินิก
สุขภาพเด็กดี/ศูนย์เด็กเล็ก  ได้รับความรู้และฝึกทักษะ  ในเรื่อง พัฒนาการตามวัย,  การเลี้ยงดูเด็ก
ตามกระบวนการ กิน(นมแม่และอาหารตามวัย),   กอด (ความผูกพันและไว้วางใจ อารมณ์มั่นคง),  
เล่น (ความแข็งแรง ทักษะการคิด เหตุ-ผล วินัย อดทน ซื่อสัตย์),  เล่า  (คุณธรรม จริยธรรม วินัย 
รับผิดชอบ)   

เกณฑ์เปูาหมาย ร้อยละ 40  
ประชากรกลุ่มเปูาหมาย 1. หญิงตั้งครรภ์หรือสามี   

2. พ่อหรือแม่ หรือผู้เลี้ยงดูเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล รายงานทาง E-mail  ส่ง สสจ. ตามแบบรายงานพ่อแม่คณุภาพ  ปลีะ  2  ครั้ง   

- ครั้งท่ี 1 ผลงานระหว่างวันท่ี  1-31  เดือน มีนาคม  2559 

- ครั้งท่ี 2 ผลงานระหว่างวันท่ี  1-30  เดือน กันยายน  2559  
     กลุ่มเป้าหมาย   
      1.หญิงตั้งครรภ์หรือสามี  ที่มารับบริการคลินิกฝากครรภ์   
      2.พ่อหรือแม่หรือผู้เลี้ยงดูเด็กอายุ 9, 18, 30 42 เดือน  ณ คลินิกสุขภาพเด็กดี/ศูนย์เด็กเล็ก        
              2.1  เด็กอายุ 9, 18  เดือน (บันทึกข้อมูลเด็กตามอายุ  9,  18  เดือน)   
              2.2  เด็ก  30  เดือน  (บันทึกข้อมูล ช่องอายุ  36  เดือน)   
              2.3  เด็กอายุ  42  เดือน  (บันทึกข้อมูล ในช่องอายุ  48  เดือน) 

แหล่งข้อมลู ข้อมูลรายงานพ่อแม่คณุภาพ  จาก  รพศ.,  รพท.,  รพช. และส านกังานสาธารณสุขอ าเภอ (ซึ่ง
รวบรวมรายงานจาก  รพ.สต.) 

รายการข้อมูล 1 A = จ านวนหญิงตั้งครรภ์หรือสาม ีที่ มารับบริการ ณ คลินิกฝากครรภ์  ที่ไดร้ับความรู้ ฝึกทักษะ
อย่างน้อย  3 เรื่อง ได้แก่ 1.การใช้สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก 2.โภชนาการของหญิงตั้งครรภ์  
3.ภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์  (..โดยเรื่องที่ไดร้ับความรู้ต้องมีการบันทึกในสมุดมีชมพูด้วย)       
      บวกกับ  จ านวนพ่อหรือแม่ หรือผู้เลี้ยงดเูด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ที่มารับบริการใน
คลินิกสุขภาพเด็กดี/ศูนยเ์ด็กเล็ก ที่ได้รับความรู้ ฝึกทักษะอย่างน้อย 5 เรื่อง  
ได้แก่  1.พัฒนาการตามวัย 2.การเลี้ยงดเูด็กตามกระบวนการ กิน(นมแม่และอาหารตามวัย)  
3.การเลีย้งดูเด็กตามกระบวนการกอด (ความผูกพันและไว้วางใจ อารมณ์มั่นคง)  4.การเลีย้งดูเด็ก
ตามกระบวนการ เล่น (ความแข็งแรง ทักษะการคิด เหต-ุผล วินัย อดทน ซื่อสัตย์)  5.การเลี้ยงดู
เด็กตามกระบวนการ เลา่  (คุณธรรม จริยธรรม วินัย รับผดิชอบ)  (..โดยเรื่องที่ไดร้ับความรู้ต้องมี
การบันทึกในสมุดมีชมพูด้วย) 
      โดยรายงานข้อมูลปลีะ 2  ครั้ง  ดังนี้ 
      -  ครั้งท่ี 1 ผลงานระหว่างวันท่ี  1-31  เดือน มีนาคม  2559 
      -  ครั้งท่ี 2 ผลงานระหว่างวันท่ี  1-30  เดือน กันยายน  2559  
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รายการข้อมูล 2 B =จ านวนหญิงตั้งครรภ์หรือสามี ที่ มารับบริการ ณ คลินิกฝากครรภ์  
     บวกกับ จ านวนพ่อหรือแม่ หรือผู้เลี้ยงดูเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ท่ีมารับบริการใน
คลินิกสุขภาพเด็กดี/ศูนยเ์ด็กเล็ก  
     โดยรายงานข้อมูลปลีะ 2  ครัง้  ดังนี้ 
      -  ครั้งท่ี 1 ผลงานระหว่างวันท่ี  1-31  เดือน มีนาคม  2559 
      -  ครั้งท่ี 2 ผลงานระหว่างวันท่ี  1-30  เดือน กันยายน  2559 

สูตรการค านวณ ( A /B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ปีละ  2  ครั้ง 

คร้ังท่ี 1  ผลงานระหว่างวันท่ี  1-31  เดือน มีนาคม  2559 
            ส่งรายงานภายในวันที ่10  เมษายน 2559   
คร้ังท่ี 2  ผลงานระหว่างวันท่ี  1-30  เดือน กันยายน  2559 
            ส่งรายงานภายใน วันที่ 10  ตุลาคม 2559   
ส่งข้อมูลทาง e-mail : rattana_wbc@hotmail.com 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน         Baseline data หน่วยวัด ผลงานจังหวัด 3 ปีย้อนหลัง 
2556 2557 2558 

- ร้อยละ ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี
 

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

 - 40 - 40 

                 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 5 หน่วยต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดการให้คะแนนดังนี้ 
หน่วยวัด 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

ร้อยละ 30 35 40 45 50 
 

ผู้ใหข้ ้อม ูลทางวิชาการ / 
 ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 
ระดับจังหวดั 

ช่ือ-สกุล นางรตันภรณ์  มังคะมณ ี        ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

           นางสมรธรรม   จุลนวล          ต าแหน่ง วิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
โทร. 075 – 343409 ต่อ 431              มือถือ  087 - 2790079 

กลุ่มงานส่งเสรมิสุขภาพ                     e-mail : rattana_wbc@hotmail.com 

หน่วยงานประมวลผลและ 
รายงานข้อมูลระดับอ าเภอ 

โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง 
สาธารณสุขอ าเภอทุกแห่ง 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่ง 
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ตัวช้ีวัดที่  1.13 ร้อยละเด็กอายุ 3 ปี เป็นโรคฟันผุ (มีประสบการณ์โรคฟันผุ) 
ค านิยาม ประสบการณ์โรคฟันผุ หมายถึง การมีรอยโรคฟันผุในช่องปาก นับรวมทั้งฟันที่เป็น 

รูผุ ฟันที่ได้รับการอุดแล้ว และฟันที่ถูกถอนไป 
เกณฑ์เปูาหมาย ไม่เกินร้อยละ 50 
ประชากรกลุ่มเปูาหมาย เด็กอายุ 3 ปี ถึง 3 ปี 11 เดือน 29 วัน 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล รายงานผลการจัดบริการทันตกรรม/การสุ่มส ารวจ 
แหล่งข้อมูล ระบบเฝูาระวังทันตสุขภาพ  
รายการข้อมูล 1 เด็กอายุ 3 ปี ที่มีประสบการณ์โรคฟันผุ ณ วันส ารวจ 
รายการข้อมูล 2 เด็กอายุ 3 ปี ที่ท าการส ารวจทั้งหมด 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  รายการข้อมูล 1 / รายการข้อมูล 2 x 100 
ความถี่ในการจัดเก็บ ส ารวจปีละ 1 ครั้ง 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน หน่วยวัด ผลงานจังหวัด 3 ปี ย้อนหลัง 

2556 2557 2558 
ร้อยละ 44.73 49.50 44.76  

เกณฑ์การประเมิน :ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 2 หน่วยต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดการให้คะแนนดังนี้ 
หน่วยวัด 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ร้อยละ 56 54 52 50 48 

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้
ประสาน/โทรศัพท์ 

1. ทันตแพทย์ส าราญ  ปิตากุลดิลก : ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ 
โทรศัพท์ :08 6565 4333, 0 7534 3409-10 ต่อ 441 
โทรสาร : 0 7534 3406    E-mail : sumran2550@gmail.com 
 

2. นางกฤษณา  สุดทองคง :  เจ้าพนักงานทันตสาธารสุขช านาญการ 
โทรศัพท์ :08 1788 2547, 0 7534 3409-10 ต่อ 441 
โทรสาร : 0 7534 3406     E-mail : jinnajs01@gmail.com 

หน่วยงานบันทึกข้อมูล กลุ่มงานทันตกรรม รพศ., รพท.,  รพช., รพ.สต., และ ศสม. 
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กลุ่มเด็กวัยรุ่น (15-21 ปี) 
 

ตัวชี้วัดที่  1.14 ร้อยละเด็กนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาที่มีความเสี่ยงต่อปัญหา พฤติกรรม อารมณ์   การ
เรียนรู้ IQ/EQ   ได้รับการดูแลช่วยเหลือ  

ค านิยาม เด็กนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาที่มีความเสี่ยงต่อปัญหา พฤติกรรม อารมณ์ การเรียนรู้ และกลุ่มมี
ปัญหา IQ/EQ หมายถึง เด็กนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาปีที่๑  ได้รบัการคัดกรอง
พฤติกรรม อารมณ์ การเรียนรู้ IQ/EQ และพบค่าคะแนนอยู่ในเกณฑ์เสี่ยง ได้รับการช่วยเหลือโดย
เชื่อมระบบการศึกษากับระบบสาธารณสุข และได้รับการสง่เสริม IQ/ EQ 

เกณฑ์เปูาหมาย  เพิ่มจ านวนการเข้าถึงบริการของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
1. ความครอบคลุมในการคัดกรองประเมิน IQ/EQ และพฤติกรรมการเรียนรู้ 
2. การดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มีความเสีย่งตอ่

ปัญหา พฤติกรรม อารมณ์ การเรียนรู้ IQ/EQ  
กลุ่มเปูาหมาย   เด็กนักเรียน ป.1 ในโรงเรียนประถมศึกษาเปูาหมาย(1 โรงเรียน 1 อ าเภอ 1 โรงพยาบาล ) OHOS ที่

มีความเสี่ยงต่อปัญหา พฤติกรรม อารมณ์   การเรียนรู้ IQ/EQ   ได้รับการดูแลช่วยเหลือ  
แหล่งข้อมูล การรายงาน 
รายการข้อมูล  1. ความครอบคลุมในการคัดกรอง ประเมิน EQ และพฤติกรรมการเรียนรู้ ร้อยละ 70 

2. การเข้าถึงบริการเด็กที่มีความบกพร่องด้านสติปัญญาและการเรียนรู้ ร้อยละ 15 
รายการข้อมูล 1 A=จ านวนเด็กนักเรียน ป.1 ในโรงเรียนประถมศึกษา เปูาหมาย(1 โรงเรียน 1 อ าเภอ 1 โรงพยาบาล) 

OHOS ที่ได้รับการคัดกรองปัญหา พฤติกรรม อารมณ์   การเรียนรู้ IQ/EQ   
รายการข้อมูล 2 B=จ านวนเด็กนักเรียน ป.1 ในโรงเรียนประถมศึกษา เปูาหมาย(1 โรงเรียน 1 อ าเภอ 1 โรงพยาบาล) 

OHOS ทั้งหมด 
รายการข้อมูล 3 C =  เด็กนักเรียน ป.1 ในโรงเรียนประถมศึกษาที่มีความเสี่ยงตอ่ปัญหา พฤติกรรม อารมณ์   การ

เรียนรู ้IQ/EQ   ได้รับการดูแลชว่ยเหลือ (1 โรงเรียน 1 อ าเภอ 1 โรงพยาบาล) OHOS           
สูตรการค านวณ 1. ความครอบคลุม  = (A/B) X 100 

2. การเข้าถึงการบริการ = (C/A)X100 
เกณฑ์การประเมิน 

1 
: ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 10 หน่วยต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดการให้คะแนนดังนี้     

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

 

เกณฑ์การประเมิน 
2 

: ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 2 หน่วยต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดการให้คะแนนดังนี้     
หน่วยวัด 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ร้อยละ 11 13 15 17 19 

 

ผู้รับผิดชอบระดับ
จังหวัด 

นางเสาวลักษณ์ เกศนาคินทร์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
โทรศัพท์มือถือ : 0866826543 โทรศัพท์ส านักงาน  : 075-343409  ต่อ 431 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 

ผู้รับผิดชอบรายงาน
ผลการด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจติระดับโรงพยาบาลศูนย์  โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล 
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ตัวชี้วัดที่ 1.15 จ านวนการเสียชีวิตจากการจมน้ าเสียชีวิตของเด็กต่ ากว่า 15 ปี 
ค านิยาม เด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี หมายถึง เด็กแรกเกิดถึงเด็กที่อายุต่ ากว่า 15 ปี  

การจมน้ า หมายถึง การจมน้ าทีเ่กิดเหตุ (ICD-10 = W65-W74) ยกเว้นที่เกิดจากการใช้
ยานพาหนะ หรือการเดินทางทางน้ า 

เกณฑ์เปูาหมาย จ านวนการเสียชีวติจากการจมน้ าของเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปไีม่เกิน 6.5 คนต่อแสน 
ประชากรกลุ่มเปูาหมาย เด็กอายุต่ ากว่า 15 ป ี
วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1. รวบรวมข้อมูลการแจ้งตายจากฐานข้อมูลการตายทะเบียนราษฎร์ของกระทรวงมหาดไทย 

โดยส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
2. สถานบริการบนัทึกข้อมูลการตายในโปรแกรมหลัก และส่งออกข้อมูลตามโครงสร้างมาตรฐาน
ข้อมูล 43 แฟูม 

แหล่งข้อมูล 1. ฐานข้อมูลการตายจากทะเบยีนราษฎร์ โดยส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
2. ฐานข้อมูล 43 แฟูม โดยส านกันโยบายและยุทธศาสตร์ 

รายการข้อมูล 1 A=จ านวนเด็กอายุต่ ากว่า 15 ป ีที่เสียชีวิตจากการจมน้ าของจังหวัดในปี 2558 
รายการข้อมูล 2 B=จ านวนเด็กอายุต่ ากวา่ 15 ป ีที่เสียชีวิตจากการจมน้ าของจังหวัดในปี 2559 
สูตรค านวณตามตัวชี้วัด (A/B)*100 
ระยะเวลาประเมิน ปีละ 1 ครั้ง 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 
Baseline data หน่วยวัด ผลงานจังหวัด 3 ปีย้อนหลัง 

2556 2557 2558 
 อัตรา/แสนประชากร 5.9 3.59 4.25  

เกณฑ์การให้คะแนน  :  ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ  
โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

ระดับคะแนน 
ระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) 

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

     โดยที่ : 
ระดับคะแนน การด าเนินงานในแตล่ะขั้นตอน ปีงบประมาณ  2559 

1 มีข้อมูลสถานการณ์การจมน้ าของอ าเภอทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและคณุภาพ 
2 สนับสนุน/กระตุ้น/ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายในการด าเนินงานปูองกันเด็กจมน้ า ตามองค์ประกอบการ

ประเมินผลผู้ก่อการดีระดับทองแดง 
3 ทีมผู้ก่อการดรีะดับทองแดง อย่างน้อยอ าเภอละ 1 ทีม  
4 อ าเภอ หรืออ าเภอที่เป็นพ้ืนท่ีเสี่ยง (มีเด็กเสียชีวิต) ลดลงร้อยละ 10 / หรือไมม่ีเด็กตาย 
5 มีทีมผู้ก่อการดีระดับทอง 1 ทีม  
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 หมายเหตุ เกณฑ์การประเมินผูก้่อการดีการด าเนินเด็กจมน้ า (ระดับทองแดง) 

องค์ประกอบผู้ก่อการดี ตัวชี้วัด(ระดับทองแดง 
1. นโยบาย - 
2. การบริการจดัการ - 
3.สถานการณ์และข้อมูล มีสถานการณ์และข้อมลู 
4.การจัดการแหล่งน้ าเสี่ยง มีการจัดการสิ่งแวดล้อมบริเวณแหล่งน้ าเสีย่ง จ านวนอย่างน้อย 

3 แห่ง/อ าเภอ ได้แก ่
1)สร้างรั้ว และ/หรือติดปูายค าเตอืน 
2)จัดให้มีอุปกรณส์ าหรับช่วยคนตกน้ า เช่น ไม้ เชือก ถัง
แกลลอนพลาสติกเปล่า 

5.การด าเนินการในศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวนอย่างนอ้ย 3 แห่ง/อ าเภอ 
ด าเนินการดังนี้ 
1)สอน/ให้ค าแนะน าแก่ครูพี่เลีย้ง 
2)จัดการสิ่งแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกศูนยฯ์ 

6.การให้ความรู ้ สถานบริการสาธารณสุขหรือชุมนมุหรือโรงเรียน จ านวนอยา่ง
น้อย 3แห่ง/อ าเภอ มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการปูองกันการ
จมน้ าให้แก่เด็ก/ประชาชน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 

7.การเรียนการสอนหลักสูตรว่ายน้ าเพื่อ
เอาชีวิตรอด 

มีการผลักดัน/สนับสนุน ให้เกิดการเรียนการสอนหลักสูตรว่าย
น้ าเพื่อเอาชีวิตรอด โดย 
1)ให้มีวิทยากรในพ้ืนท่ี จ านวนไมน่้อยกว่า 5 คน/ปี/อ าเภอ 
2)ประชาชน/เด็กอายุ 6-14 ปี จ านวนไม่น้อยกว่า 100คน/ปี/
อ าเภอ 

8.การสอนฝึกปฏิบัติการช่วยฟ้ืนคนืชีพ 
(CPR) 

- 

9.การสื่อสารประชาสัมพันธ ์ มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ เช่น ทีวี วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ หอ
กระจายข่าว จดันิทรรศการ ฯลฯ จ านวนอย่างน้อย 3 ครั้ง/ปี/
อ าเภอ 

10.การศึกษาวิจัย หรือ ติดตาม
ประเมินผล 

 

*กรณีเป็นผู้ก่อการดีระดับเงนิและทองจะต้องมีครบ 10 องค์ประกอบ 
เอกสารสนับสนุน 1.สถานการณ์การปูองกันเด็กจมน้ า ปี 2555-2557 ของส านักโรคไม่ติดต่อ 

2.แนวทางการด าเนินปูองกันเดก็จมน้ าในชุมชน 
3.สื่อเผยแพร่ที่เก่ียวข้องกับการปูองกันเด็กจมน้ า 
4.ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Website ขอส านักโรคไม่ติดต่อ 

ผู้รับผิดชอบระดับ
จังหวัด 

ชื่อ-สกุล นางธณัทอร สังข์แก้ว      ต าแหน่ง พยาบาลวชิาชีพช านาญการ โทร.  075-343409 ต่อ 436        
มือถือ 086-4768292 กลุ่มงาน/งาน ควบคุมโรค            e-mail : aonny1@gmail.com 
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ตัวช้ีวัดที่ 1.16 ร้อยละของเด็กนักเรียนมีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน 
ค านิยาม 1. เด็กนักเรียน หมายถึง เด็กที่มีอายุตั้งแต่ 5 ปี จนถึง 14 ปี (โดยเริ่มนับตั้งแต่อายุ 5 ปี 1 วัน– 4 ปี 11 

เดือน 29 วัน) 

 2. ภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน หมายถึง  น้ าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง  + 2 S.D. โดยใช้กราฟแสดงเกณฑ์อ้างอิง 
การเจรญิเติบโตของกรมอนามัย ปี 2542    
3. โรงเรียนระดับประถมศึกษาทุกสังกัด หมายถึง โรงเรียนระดับประถมศึกษา หรือโรงเรียนระดับ 
ประถมศึกษาขยายโอกาส สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสรมิการศึกษาเอกชน (สช.) สังกัดส านักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา (สกอ.) 
ได้แก่ โรงเรียนสาธิตในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (อปท.)  

เกณฑ์เปูาหมาย 1. ภายในปี 2560 ไม่เกินร้อยละ 10 
2. ภาวะเริม่อ้วนและอ้วน ลดลง 0.5 เมื่อเทียบกับสถานการณเ์ดิม (เฉพาะพื้นท่ีที่มีภาวะเริ่มอ้วนและอว้น 
น้อยกว่าร้อยละ 10 ทุกระดับ) 

ประชากรกลุ่มเปูาหมาย เด็กอายุ 5-14 ปี ในโรงเรียนระดับประถมศึกษาหรือโรงเรียนระดับประถมศึกษาขยายโอกาสทุกสังกัด 
วิธีการจัดเก็บข้อมลู ระบบฐานข้อมลู 43 แฟูม ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข 
แหล่งข้อมูล ระบบรายงาน HDC ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์, และส านักงานสาธารณสุขจังหวดั  

การน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ 
1. เพื่อทราบสถานการณ์และแนวโน้มภาวะเริม่อ้วนและอ้วนของนักเรียนอายุ 5–14 ปี ทุกระดับ 
2. เพื่อน าข้อมูลไปใช้ในการวางแผนยุทธศาสตร์และมาตรการที่เหมาะสมในการลดปัญหาภาวะเริ่มอ้วน 
และอ้วนในเด็กวัยเรียน ไม่ให้เป็นปัญหาสาธารณสุขระดับประเทศ 

รายการข้อมลู 1 A=จ านวนเด็กอายุ 5-14 ปี ท่ีมีภาวะเริ่มอ้วน + อ้วน 
รายการข้อมลู 2 B=จ านวนเด็กอายุ 5-14 ปี ท่ีช่ังน้ าหนักและวัดส่วนสูงท้ังหมด 
สูตรค านวณตัวช้ีวัด  (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล วิเคราะห์และสรุปผล ปีละ 2 ครั้ง  โดยจัดเก็บข้อมูล 2 ภาคเรียน คอื : 

ภาคเรยีนที่ 1 ระยะเวลาของการช่ังน้ าหนัก 2 เดือน (พ.ค.,มิ.ย.) 
                 พื้นที่ลงข้อมูลในระบบระยะเวลา 3 เดือน คือ พ.ค., มิ.ย., ก.ค.  
                 ส่วนกลางจะตัดข้อมูลรายงาน ณ วันที่ 1 ส.ค. 
ภาคเรยีนที่ 2 ระยะเวลาของการช่ังน้ าหนัก 2 เดือน (ต.ค.,พ.ย.) 
                 พื้นที่ลงข้อมูลในระบบระยะเวลา 3 เดือน คือ ต.ค., พ.ย., ธ.ค.    
                 ส่วนกลางจะตัดข้อมูลรายงาน ณ วันที่ 1 ม.ค. 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน หน่วยวัด ผลการด าเนินงานจังหวดัฯ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2556 2557 2558 

ร้อยละ 16.51 13.73 12.72  
เกณฑ์การประเมิน : ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 หน่วยต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดการให้คะแนนดังนี้       

หน่วยวัด 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ร้อยละ  14 13 12 11 <9 

 

ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด  นายวิรัตน์  ก าลังเกื้อ  นกัวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  มือถอื :  081-5691884  โทรศัพท์ส านักงาน : 075-343409  

ต่อ 212  Email : wiratsports@gmail.com    กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
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ตัวชี้วัดที่  1.17 ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) มีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน 

ค านิยาม เด็กอาย ุ6-14 ปี หมายถึง เด็กท่ีมีอาย ุ6 ปีเต็ม จนถึง 14 ปี 11 เดอืน 29 วัน 
ส่วนสูงระดับดี หมายถึง เด็กท่ีมสีว่นสูงอยู่ในระดับสูงตามเกณฑ์ขึ้นไป เมื่อเทียบกับ 
กราฟการเจริญเติบโต กรมอนามยั ปี 2542 มีค่ามากกว่าหรือเท่ากบั -1.5 SD ของ 
ส่วนสูงตามเกณฑ์อาย ุ
สมส่วนหมายถึง เด็กท่ีมีน้ าหนักอยู่ในระดับสมส่วน เมื่อเทียบกราฟการเจรญิเติบโต 
กรมอนามัย ปี 2542 มีค่าระหว่าง +1.5 SD ถึง -1.5 SD ของน้ าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง 
เด็กมีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน หมายถึงเด็กท่ีมสี่วนสูงอยู่ในระดับสูงตาม 
เกณฑ์ขึ้นไปและมีน้ าหนักอยู่ในระดับสมส่วน (ในคนเดียวกัน) 

เกณฑ์เปูาหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
ประชากรกลุ่มเปูาหมาย เด็กอายุ 6-14 ปี เด็กท่ีมีอาย ุ6 ปีเต็ม จนถึง 14 ปี 11 เดือน 29 วัน 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล -รพ.สต. และ PCU ของโรงพยาบาลน าข้อมูลน้ าหนักส่วนสงูของเด็กจากโรงเรียน บันทึกใน

โปรแกรม ส าเร็จรูป เช่น JHCIS, HosXP PCU เป็นต้น เพื่อส่งตอ่ให้ สสอ.และสสจ.รวบรวม
ส่ง สนย.ผ่านโปรแกรม Provis สู่ระบบรายงาน 21/43 แฟูม 
- โรงเรียนบันทึกข้อมูลน้ าหนักสว่นสูงลงในโปรแกรมเฝูาระวังการเจริญเติบโตของเด็ก และ
ส่งข้อมูลผ่านทางอีเมล์ มาที่ศูนย์อนามัยและส านักโภชนาการการกรมอนามัย 
- ส ารวจโดยนักวิชาการกรมอนามัยสุ่มชัง่น้ าหนักและวัดส่วนสูงนักเรียนเปูาหมายที่เปน็
ตัวแทนระดบัจังหวัด 76 จังหวัด 

แหล่งข้อมูล โรงเรียนทั้งภาครัฐและเอกชน 
รายการข้อมูล 1 A=จ านวนเด็กที่มีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน 

รายการข้อมูล 2 B =จ านวนเด็กที่ชั่งน ้าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด 

สูตรค านวณตวัชี้วัด  (A/B) X 100 

ระยะเวลาประเมินผล - ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดส่งข้อมูลผ่านโปรแกรม Provis เข้าสู่ระบบรายงาน 21/43 
แฟูมปีละ 2 ครั้ง ดือ เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน ส าหรับเทอม 1 และเดือนพฤศจิกายน-
ธันวาคม ส าหรับเทอม2 

- โรงเรียนส่งรายงานผ่านโปรแกรมเฝูาระวังการเจริญเติบโตของเด็ก ปีละ 2 ครั้ง คือ  
เทอม 1 เดือน พฤษภาคม-มิถุนายน และเทอม 2 เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม  

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน         หน่วยวัด ผลงานจังหวัด 3 ปี ย้อนหลัง 
2556 2557 2558 

ร้อยละ 80.1 83 60.72  
เกณฑ์การประเมิน : ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 5 หน่วยต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดการให้คะแนนดังนี้       

หน่วยวัด 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ร้อยละ <60 65 70 75  80 

 

ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด  นายวิรัตน์  ก าลังเกื้อ  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ โทรศัพท์มือถือ :  081-5691884  

ส านักงาน : 075-343409  ต่อ 212  Email : wiratsports@gmail.com กลุ่มงานส่งเสรมิสุขภาพ 

mailto:wiratsports@gmail.com


รายละเอียดตัวช้ีวัดค ารบัรองและการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2559 

 
34                                           มิติที่ 1 การประเมินประสิทธิผล 

  
ตัวชี้วัดที่ 1.18 เด็ก ป.1 ที่ได้รับการตรวจวัดสายตาและการได้ยิน  มีปัญหาได้รับการช่วยเหลือแก้ไข

ร้อยละ 80 
ค านิยาม การตรวจวัดสายตา หมายถึงนักเรียนได้รับการตรวจสายตาโดยใช้เครื่องมือเซ่น Snellen’s 

chart หรือ E-chart ถ้าค่าการมองเห็นตั้งแต่ 20/50 หรือ 6/18 ข้ึนไปอย่างน้อย 1 ข้าง 
ต้องได้รับการแก้ไขช่วยเหลือ 
การตรวจการได้ยิน หมายถึงนักเรียนได้รับการตรวจการได้ยินโดยใช้เทคนิคอย่างงา่ยด้วย 
การใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ถูกันเบาๆห่างจากรูหูประมาณ 1 นิ้ว ตรวจหูทีละข้าง ถ้าขา้งใด 
ข้างหนึ่งไมไ่ด้ยนิ ต้องได้รับการแก้ไขช่วยเหลือ 

เกณฑ์เปูาหมาย เด็กที่มีปัญหาได้รับการช่วยเหลอืแก้ไข ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ประชากรกลุ่มเปูาหมาย เด็ก ป.1 ทุกคน 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล เจ้าหน้าที่สาธารณสุขบนัทึกการตรวจสายตาและการได้ยนิของนักเรียนขั้นป.1 ทุกคน 

ลงในบัตรบันทึกสุขภาพประจ าตัวนักเรียน (ส.ศ.ร) หากพบนักเรียนที่มืปัญหาให้ด าเนนิการ 
ช่วยเหลือแก้ไข/ส่งต่อยังสถานบริการสาธารณสุขอ่ืนๆ และบนัทึกการช่วยเหลือแก้ไขใน
สมุด บันทึกกิจกรรมอนามัยโรงเรียน (อร. 14) 

แหล่งข้อมูล - ส.ศ.3  
- สมุดบันทึกกิจกรรมอนามัยโรงเรียน(อร. 14) 

รายการข้อมูล 1 A=จ านวนนักเรียนขั้นป.1 ทีไ่ด้รับการตรวจสายตาและการไดย้นิ 
รายการข้อมูล 2 B =จ านวนนักเรียนชั้น ป.1 ทั้งหมด 
รายการข้อมูล 3 c=จ านวนนักเรียนขั้นป.1 ที่มีปญัหาสายตาและการได้ยนิ และได้รับการช่วยเหลือแก้ไข 
รายการข้อมูล 4 D=จ านวนนักเรียนขั้นป.1 ทีไ่ด้รบัการตรวจสายตาและการไดย้นิทั้งหมด 
สูตรค านวณตวัชี้วัด 1. (A/B) x 100 

2. (C/D) X 100 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน         หน่วยวัด ผลงานจังหวัด 3 ปี ย้อนหลัง 

2556 2557 2558 
ร้อยละ 100 100 100  

เกณฑ์การประเมิน : ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/5 หน่วยต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดการให้คะแนนดังนี้       
หน่วยวัด 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ร้อยละ <70 75 80 85  90 

 

ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด  นายวิรัตน์  ก าลังเก้ือ  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
โทรศัพท์มือถือ :  081-5691884  โทรศัพท์ส านักงาน : 075-343409  ต่อ 212   
Email : wiratsports@gmail.com    กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
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ตัวช้ีวัดที่ 1.19 ร้อยละของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

ค านิยาม โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ คือ โรงเรียนที่มีความร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาพฤติกรรม
และสิ่งแวดล้อม ให้เอื้อต่อสุขภาพอย่างสม ่าเสมอ เพ่ือการมีสุขภาพดีของทุกคนใน
โรงเรียน แนวทางการ ด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ เป็นการด าเนินงานซึ่ง
เน้นกระบวนการของกิจกรรมส่งเสริม สุขภาพเพ่ือเป็นทิศทางแก่โรงเรียนเพ่ือให้เกิด
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรค ตาม 10 องค์ประกอบ ได้แก่ 
 1. นโยบายของโรงเรียน 

 2. การบริหารจัดการในโรงเรียน 

3. โครงการร่วม ระหว่างโรงเรียนกับชุมซน  
4. การจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนที่เอ้ือต่อสุขภาพ  
5. บริการ อนามัยโรงเรียน  
6. สุขศึกษาในโรงเรียน  
7. โภชนาการและอาหารที่ปลอดภัย  
8. การออกก าลังกาย กีฬา และนันทนาการ 

9. การให้ค าปรึกษาและสนับสนุนทางสังคม 

10.การส่งเสริมสุขภาพ บุคลากรในโรงเรียน 

เกณฑ์เปูาหมาย ร้อยละ 95 

กลุ่มเปูาหมาย โรงเรียนทุกสังกัด 

แหล่งข้อมูล รพ./สสอ./รพ.สต 
รายการข้อมูล 1 A=จ านวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

รายการข้อมูล 2 B=จ านวนโรงเรียนทั้งหมดจากทุกสังกัด 

สูตรค านวณตัวชี้วัด (A/B) x 100 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน         หน่วยวัด ผลงานจังหวัด 3 ปี ย้อนหลัง 
2556 2557 2558 

ร้อยละ 100 100 100  
เกณฑ์การประเมิน: ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 หน่วยต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดการให้คะแนนดังนี้       

หน่วยวัด 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ร้อยละ <93 94 95 96 97 

 

เอกสารสนับสนุน: คู่มือการด าเนินงานโรงเรียนส่งเสรมิสุขภาพ คู่มือการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด  นายวิรัตน์  ก าลังเก้ือ  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
โทรศัพท์มือถือ :  081-5691884  โทรศัพท์ส านักงาน : 075-343409  ต่อ 212   
Email : wiratsports@gmail.com   กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
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ตัวชี้วัดที่  1.20 ร้อยละของเด็กประถมศึกษาปีท่ี 1 ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก 
ค านิยาม เด็ก ป.1 หมายถึง  เด็กนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ป.1  ปีการศึกษาปัจจุบัน 

ตรวจสุขภาพช่องปาก  หมายถึง  ได้รับการตรวจฟันและวางแผนในการให้บริการทาง
ทันตกรรม 

เกณฑ์เปูาหมาย ร้อยละ  95 
ประชากรกลุ่มเปูาหมาย นักเรียนชั้น ป. 1  
วิธีการจัดเก็บข้อมูล 43 แฟูม / ระบบรายงานทางทันตสาธารณสุข  
แหล่งข้อมูล รายงานผลการจัดบริการทันตกรรม 
รายการข้อมูล 1 เด็กนักเรียน ป 1 ที่ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก  
รายการข้อมูล 2 เด็กนักเรียน ป 1 ทั้งหมด 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  รายการข้อมูล 1 / รายการข้อมูล 2 x 100 
ความถี่ในการจัดเก็บ การตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปีละ  2 ครั้ง  (6 เดือน , 12 เดือน) 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน Baseline data หน่วยวัด ผลงานจังหวัด 3 ปี ย้อนหลัง 

2556 2557 2558 
 ร้อยละ 84.54 85.94 87.35  

เกณฑ์การประเมิน: ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 10 หน่วยต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดการให้คะแนนดังนี้       
หน่วยวัด 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ร้อยละ 55 65 75 85 95 

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /ผู้
ประสานงานตัวชี้วัด 

1. ทันตแพทย์ส าราญ  ปิตากุลดิลก : ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ 
โทรศัพท์ :08 6565 4333, 0 7534 3409-10 ต่อ 441 
โทรสาร : 0 7534 3406    E-mail : sumran2550@gmail.com 

2. นางชลิดา นครินทร์ :  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
โทรศัพท์ :08 4309 0652, 0 7534 3409-10 ต่อ 441 

     โทรสาร : 0 7534 3406     E-mail : darin2800@hotmail.com 
หน่วยงานบันทึกข้อมูล กลุ่มงานทันตกรรม รพศ., รพท.,  รพช., รพ.สต., และ ศสม. 
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กลุ่มเด็กวัยรุ่น (15-19 ปี) 
 

ตัวชี้วัดที่ 1.21 ร้อยละของการตั้งครรภ์ซ้ าในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี 
ค านิยาม ร้อยละของหญิงอายนุ้อยกว่า 20 ปีที่ตั้งครรภ์ตั้งแต่ครั้งที่ 2 ขึ้นไปต่อจ านวนหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปีที่มา

รับบริการด้วยเรื่องการคลอดทั้งการคลอดมีชีพ การคลอดไร้ชีพ และการแท้งทุกประเภท 
เกณฑ์เปูาหมาย ไม่เกินร้อยละ  10 
ประชากรกลุ่มเปูาหมาย หญิงอายนุ้อยกว่า 20 ปี ท่ีมารับบริการอันเนื่องมาจากสิ้นสดุการตั้งครรภด์้วยการคลอดทั้งการคลอดมีชีพ 

การคลอดไร้ชีพ และการแท้งทุกประเภท ในระหว่างปีท่ีท าการเก็บขอ้มูล 
วิธีการจัดเก็บข้อมลู เก็บรวบรวมข้อมูล หญิงอายนุ้อยกว่า 20 ปี ท่ีมารับบริการเนื่องมาจากสิ้นสดุการตั้งครรภ์ ด้วยเรื่องการ

คลอด และการแท้งในสถานบริการสาธารณสุข  
แหล่งข้อมูล โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่ง ทีบ่ันทึกข้อมูลในระบบ Health Data Center กระทรวง

สาธารณสุข 
รายการข้อมลู 1 A = จ านวนหญิงอายนุ้อยกว่า 20 ปีท่ีตั้งครรภต์ั้งแต่ครั้งท่ี 2 ขึ้นไป    ข้อมูลจาก 50 แฟูม 

แฟูม DIAGNOSIS_IPD และ DIAGNOSIS_OPD  โดยมีเง่ือนไข  ดังนี ้
- มารับบริการในช่วงเวลาที่ก าหนด 
- อายุน้อยกว่า 20 ปี ณ วันท่ีการตั้งครรภส์ิ้นสุด 
- เป็นครรภ์ที่ 2 ข้ึนไป (ตัวแปร GRAVIDA ตั้งแต่ครั้งท่ี 2 ขึ้นไป) 
- ได้รับการวินิจฉัยด้วย code ICD 10 ดังต่อไปนี้ O00-O08, O80-O84  

นับเป็นจ านวนผูม้ารับบริการ ( record ที่ซ้ าให้ตัดออก) 
รายการข้อมลู 2 B = จ านวนหญิงอายนุ้อยกว่า 20 ปี ที่มารับบริการฝากครรภ์ทั้งหมด ข้อมูลจาก 50 แฟูม 

แฟูม DIAGNOSIS_IPD และ DIAGNOSIS_OPD โดยมีเง่ือนไขดังนี้ 
- มารับบริการในช่วงเวลาที่ก าหนด 
- อายุน้อยกว่า 20 ปี ณ วันท่ีการตั้งครรภส์ิ้นสุด 
- ได้รับการวินิจฉัยด้วย code ICD 10 ดังต่อไปนี้ O00-O08, O80-O84   
นับเป็นจ านวนผูม้ารับบริการ ( record ที่ซ้ าให้ตัดออก) 

สูตรค านวณตวัชี้วัด  (A/B)  X 100 
หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่ง 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน          

Baseline  Data หน่วยวัด 
ผลงานจังหวัด 3 ปีย้อนหลัง 

2556 2557 2558 

14 ร้อยละ 14.58 14.66 13.37 
 

เกณฑ์การประเมิน : ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 0.5 หน่วยต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดการให้คะแนนดังนี้     
  หน่วยวัด 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

ร้อยละ 11 10.5 10 9.5 9 
 
วิธีการรายงาน / ความถี่ในการ
รายงาน 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเก็บรวบรวมข้อมูลของแต่ละจังหวัด และรายงานขอ้มูลในระบบฐานข้อมูล Health Data 
Center ทุก 3 เดือน 

ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด  นางสมรธรรม   จุลนวล    นกัวิชาการสาธารณสุขช านาญการ   มือถือ :  086-9582942  08-6479-3342   
ส านักงาน:075-343409 ต่อ 431 Email : sm_tham27@hotmail.com,    กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 

mailto:sm_tham27@hotmail.com
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ตัวช้ีวัดที่  1.22  อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ  15 - 19  ปี 
ค านิยาม หญิงอายุ 15–19 ปี ตั้งครรภ์และคลอดบุตรมีชีพ 

เกณฑ์เปูาหมาย ไม่เกิน 50 ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 1,000 คน  (ภายในปี 2561) 
ประชากรกลุ่มเปูาหมาย หญิงตั้งครรภ์อายุ  15-19  ปี  ที่มีการคลอดมีชีพในระหว่างปี  2559 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูลจากหญิงตั้งครรภ์อายุ  15-19  ปี  ที่มีการคลอดและแจ้งเกิดใน

ทะเบียนราษฎร์ 
แหล่งข้อมูล ฐานข้อมูลการเกิดจากทะเบียนราษฎร์  โดยส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 

รายการข้อมูล 1 A = จ านวนการคลอดมีชีพของหญิงอายุ 15-19 ปี   
รายการข้อมูล 2 B = จ านวนหญิงอายุ 15 -19 ปีทั้งหมด (จากจ านวนประชากรกลางปี 2558) 
สูตรค านวณตัวชี้วัด (A/B) X 100 
ระยะเวลาประเมินผล ปีละ 1 ครั้ง (มกราคม – ธันวาคม) 
หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่ง 
วิธีการรายงาน / ความถ่ี
ในการรายงาน 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเก็บรวบรวมข้อมูลของแต่ละสถานบริการ รวบรวบทุก  
3  เดือน  

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน          Baseline Data หน่วยวัด 
 

ผลงานจังหวัด 3 ปีย้อนหลัง 
2556 2557 2558 

45 อัตรา 47.51  46.97 40.76  
เกณฑ์การประเมิน : ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 5 หน่วยต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดการให้คะแนนดังนี้     

หน่วยวัด 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ต่อพันประชากรอายุ 15-19 ปี ≥ 55 50 45 40 ≤ 35 

 
ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด นางสมรธรรม   จุลนวล      โทรศัพท์มือถือ :  086-9582942   

โทรศัพท์ส านักงาน : 075-343409  ต่อ 431  Email : sm_tham27@hotmail.com 
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ   
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39                                           มิติที่ 1 การประเมินประสิทธิผล 

 
ตัวช้ีวัดที่  1.23   ร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี หลังคลอดหรือหลังแท้งที่ได้รับบริการคุมก าเนิดด้วย

วิธีกึ่งถาวร  (ยาฝังคุมก าเนิด/ห่วงอนามัย) 
ค านิยาม หญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี หลังคลอดหรือหลังแท้งที่คุมก าเนิด  ได้รับบริการคุมก าเนิดด้วย

วิธีกึ่งถาวร  (ยาฝังคุมก าเนิด/ห่วงอนามัย) 
เกณฑ์เปูาหมาย มากกว่าร้อยละ  50     
ประชากรกลุ่มเปูาหมาย หญิงอายุน้อยกว่า  20  ปี  หลังคลอดหรือแท้งได้รับบริการคุมก าเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวรก่อน

ออกจากโรงพยาบาล   
วิธีการจัดเก็บข้อมูล บันทึกข้อมูลในโปรแกรมของสถานบริการ 
แหล่งข้อมูล ฐานข้อมูล   43   แฟูม  / รายงานเฉพาะกิจของจังหวัด   
รายการข้อมูล   A = จ านวนหญิงอายุน้อยกว่า 20  ปี  ได้รับการคุมก าเนิดกึ่งถาวร (ห่วงอนามัยและยาฝัง

คุมก าเนิด)  หลังคลอดหรือแท้งก่อนออกจากโรงพยาบาล 
B = จ านวนหญิงอายุน้อยกว่า 20  ปี ที่มารับบริการด้วยเรื่องการคลอดหรือแท้ง  

สูตรค านวณตามตัวชี้วัด (A/B) x 100  
รายละเอียด
ข้อมูลพ้ืนฐาน          

Baseline  Data หน่วยวัด 
ผลงานจังหวัด 

2557 2558 
-  ร้อยละ - 20.61  

 
เกณฑ์การประเมิน : ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 10 หน่วยต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดการให้คะแนนดังนี้     

หน่วยวัด 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ร้อยละ ≤ 30 40 50 60 70  

ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด  นางสมรธรรม   จุลนวล    นกัวิชาการสาธารณสุขช านาญการ                   
โทรศัพท์มือถือ :  086-9582942  08-6479-3342   

โทรศัพท์ส านักงาน: 075-343409 ต่อ 431 Email : sm_tham27@hotmail.com     
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
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40                                           มิติที่ 1 การประเมินประสิทธิผล 

 
ตัวช้ีวัด 1.24 อ าเภอด าเนินงานเรื่องเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ในวัยรุ่นและเยาวชนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
ค านิยาม อ าเภออนามัยการเจริญพันธุ์ หมายถึง อ าเภอที่ด าเนินงานเรื่องเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ใน

วัยรุ่นและเยาวชน กระตุ้นและผลักดันให้วัยรุ่นและเยาวชนมีพฤติกรรมอนามัยที่เหมาะสมโดย
บูรณาการและเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรพ้ืนที่ในงานอนามัยวัยรุ่นและเยาวชน ทั้ง
สถานบริการสาธารณสุข ครอบครัว และชุมชนมีแนวทางการด าเนินงานที่สอดคล้องและมี
เอกภาพเพ่ือปูองกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและเยาวชนอย่างครอบคลุม  
กรอบแนวคิดอ าเภออนามัยการเจริญพันธุ์ 
 1. สถานศึกษา มีการสอนเพศศึกษารอบด้านหรือหลักสูตรใกล้เคียง,จัดกิจกรรมการเรียนรู้,มี
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 2. สถานบริการสาธารณสุข รพ.ทุกระดับ มีการจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นและ
เยาวชนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน,รพ.สต. มีข้อมูลแผนงานและกิจกรรมปูองกันการตั้งครรภ์ 
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอดส์  รพ. มีระบบการดูแล/ส่งต่อการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและ
เยาวชน 
 3. อปท. มีแผนและด าเนินการตามแผน,สนับสนุนทรัพยากร,มีฐานข้อมูลเรื่องเพศและอนามัย
การเจริญพันธุ์,การสื่อสารเพ่ือสร้างกระแสสังคม 
4.ชุมชน ครอบครัวได้รับการอบรมความรู้เรื่องเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ 

เกณฑ์เปูาหมาย ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
กลุ่มเปูาหมาย รพ. สสอ.คปสอ. 
แหล่งข้อมูล ผลการประเมินจากคณะกรรมการ 
รายการข้อมูล  1.ประเมินตนเอง ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

2.คณะกรรมการประเมินระดับจังหวัดประเมินและพัฒนา 
3.คณะกรรมการประเมินระดับเขตประเมินและพัฒนา 
4.คณะกรรมการระดับประเทศตัดสินและประกาศเกียรติคุณ 

เกณฑ์การประเมิน  

หน่วยวัด 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน 

-       - - - 
ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน  

ผู้รับผิดชอบระดับ
จังหวัด 

นางเสาวลักษณ์ เกศนาคินทร์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
โทรศัพท์มือถือ  : 0866826543  โทรศัพท์ส านักงาน  : 075-343409  ต่อ 431         
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 

ผู้รับผิดชอบรายงาน
ผลการด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตระดับโรงพยาบาลศูนย์  โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
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41                                           มิติที่ 1 การประเมินประสิทธิผล 

 
ตัวช้ีวัดที่  1.25 โรงพยาบาลสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมินและ

รับรองโรงพยาบาลตามมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรส าหรับวัยรุ่นและเยาวชน 
(Youth Friendly Health Services: YFHS ) ฉบับบูรณาการ 

ค านิยาม ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่มีการจัดบริการสุขภาพ
ที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นและเยาวชนตามมาตรฐาน 4 องค์ประกอบ 
องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ 
องค์ประกอบที่ 2 การเข้าถึงกลุ่มเปูาหมายและการสร้างความต้องการในการใช้บริการ 
องค์ประกอบที่ 3 บริการที่ครอบคลุมความต้องการของกลุ่มเปูาหมาย 
องค์ประกอบที่ 4 ระบบริการที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรส าหรับวัยรุ่นและเยาวชน 
และผ่านเกณฑ์การประเมินและรับรองในระดับที่ 2 ในทุกองค์ประกอบ 

เกณฑ์เปูาหมาย ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
กลุ่มเปูาหมาย รพศ. รพท. รพช. 
แหล่งข้อมูล จากรายงานผลการเยี่ยมประเมิน โรงพยาบาลตามมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรกับ

วัยรุ่นและเยาวชน ผลการประเมินจากคณะกรรมการ 
รายการข้อมูล  1.ประเมินตนเอง ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

2.คณะกรรมการประเมินระดับจังหวัดประเมินและพัฒนา 
3.คณะกรรมการประเมินระดับเขตประเมินและพัฒนา 
4.คณะกรรมการระดับประเทศตัดสินและประกาศเกียรติคุณ 

เกณฑ์การประเมิน  
หน่วยวัด 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน 

-       - - - ผ่านเกณฑ์ 
 

ผู้รับผิดชอบระดับ
จังหวัด 

นางเสาวลักษณ์ เกศนาคินทร์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
โทรศัพท์มือถือ  : 0866826543  โทรศัพท์ส านักงาน  : 075-343409  ต่อ 431         
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 

ผู้รับผิดชอบรายงานผล
การด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตระดับโรงพยาบาลศูนย์  โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน  
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42                                           มิติที่ 1 การประเมินประสิทธิผล 

ตัวชี้วัดที่ 1.26 ร้อยละของเด็กและเยาวชนอายุ 15-24 ปีที่มีการป้องกันตนเองโดยใช้ถุงยางอนามัยเม่ือมี
เพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด 

ค านิยาม 1.การปูองกันตนเองโดยใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งลา่สุด หมายถึง การสวมใส่
ถุงยางอนามยัขณะมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด คิดจากค่ามัธยฐานที่ได้จากผลการ  ส ารวจจากทุก
อ าเภอที่ด าเนินงานเฝูาระวัง 
2.คร้ังล่าสุด หมายถึง การมีเพศสัมพันธ์กับคูน่อนทุกประเภทครัง้ล่าสดุ ในรอบ 12 เดือนที่
ผ่านมา  
3. กลุ่มประชากรเฝูาระวงักลุ่มนักเรียนชาย- หญิง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานในสงักัดกระทรวงศึกษาธิการ สถาบนัการพลศึกษา และสถาบนับณัฺฑิตศิลป์ 

เกณฑ์เปูาหมาย เด็กและเยาวชนชายอายุ 15-24 ปีมีการปูองกันตนเองโดยใช้ถุงยางอนามยัเมื่อมีเพศสัมพันธ์ 
คร้ังสุดท้ายในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา ร้อยละ 72 

ประชากรกลุ่ม เปูาหมาย กลุ่มนักเรียนชาย-หญิง ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5 ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสงักัด
กระทรวงศึกษาธิการ สถาบันการพลศึกษา และสถาบนับัณฑิตพัฒนศิลป 

วิธีการเก็บข้อมูล สุ่มส ารวจโดยส านักงานสาธารณสุขจังหวัดด าเนนิการร่วมกับคปสอ.(ส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอและโรงพยาบาล) ในช่วงเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม ของทุกป ี

แหล่งข้อมูล ใช้ผลการส ารวจจากระบบเฝาูระวังพฤติกรรมที่สมพันธ์กบัการติดเชื้อเอชไอวีของส านัก
ระบาดวทิยา(Behavioral Sentinel Surveillance : BSS) ในกลุ่มนักเรียนชาย-หญิงใน
สถานศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5/ปวช.2 

รายการข้อมูล 1 A = จ านวนผู้ที่สวมถุงยางอนามัยขณะมีเพศสัมพันธ์กับคูน่อนทุกประเภท ครั้งล่าสดุในรอบ 
12 เดือนที่ผ่านมา 

รายการข้อมูล 2 B = จ านวนผูท้ี่ส ารวจ ทั้งหมดที่ให้ประวัติว่ามีเพศสัมพนัธ์ในรอบปีที่ผา่นมา 
สูตรค านวณตวัชี้วัด ค านวณค่าร้อยละของการใช้ถุงยางอนามยัเมื่อมีเพศสัมพันธ์คร้ังล่าสดุในแต่ละกลุ่มเยาวชน

ชายอายุ 15-24 ปีของแต่ละอ าเภอที่ด าเนินงานเฝาูระวัง (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ปีละ 1 คร้ัง ในเดือน กันยายน 2559 
 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 

ตัวช้ีวัด ผลงานจังหวัด 3 ปีย้อนหลัง 
2556 2557 2558 

ร้อยละของกลุม่เยาวชน (อายุ 15-24 ปี) ที่มีการใช้
ถุงยางอนามัย เพื่อมีเพศสมัพันธ์ครั้งล่าสดุ 

46.51 67 71.03 

 

เกณฑ์การประเมิน : ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 หน่วยต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดการให้คะแนนดังนี้     
หน่วยวัด 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

ร้อยละ 68 69 70 71 72 
 
วิธีการประเมนผล เปรียบเทยีบผลการ ส ารวจ กับเปาูหมาย 
เอกสารสนับสนุน รายงานผลการเฝูาระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการตดิเช้ือเอชไอวีส ารวจ โดย  ส านักงานสาธารณสุข

จังหวัดร่วมกับ คปสอ.(ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอและโรงพยาบาล) 
ผู้ให้ข้อมลทางวิชาการ/ผู้
ประสานงานตัวชี้วัด 

นางมณฑา  เพชรพันธ ์ นกัวิชาการสาธารณสุขช านาญการ โทร: 0 7534409 ต่อ 436 มือถือ : 08 6593 9767  
นางภัทรศภรณ์   ขนอม    นกัวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  โทร: 0 7534409 ต่อ 436  มือถือ : 0897729003   
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ตัวช้ีวัดที่  1.27 ร้อยละผลส าเร็จของผู้ติดเชื้อเอชไอวี ที่มี Viral load<50copies/ml ที่ 12 
เดือนหลังเริ่มยาต้านไวรัส 

ค านิยาม ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีระดับ Viral load<50copies/mlหลังเริ่มยาต้านไวรัสครบ 12
เดือน 

เกณฑ์เปูาหมาย ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีระดับ Viral load<50copies/ml หลังเริ่มยาต้านไวรัสครบ 12 
เดือนเพิ่มข้ึนร้อยละ 81 

ประชากรกลุ่มเปูาหมาย ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่รับยาต้านไวรัส ครบ 12 เดือนในระหว่างปี 2559 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูลจากการลงทะเบียนใน โปรแกรม NAP ของ สปสช. 
แหล่งข้อมูล ฐานข้อมูลการบันทึกข้อมูลในโปรแกรม NAP 

รายการข้อมูล 1 A = จ านวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีผลการตรวจ Viral load<50copies/ml ที่ 12 
เดือนหลังเริ่มยาต้านไวรัส 

รายการข้อมูล 2 B = จ านวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีผลการตรวจ Viral loadที่ 12 เดือนหลังเริ่มยา
ต้านไวรัสทุกราย 

สูตรค านวณตัวชี้วัด (A/B) X 100 
ระยะเวลาประเมินผล ปีละ 1 ครั้ง 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 

 

Baseline 
Data  

หน่วยวัด ผลงานจังหวัด 3 ปี ย้อนหลัง 
2556 2557 2558 

ปี 2558 ร้อยละ 77.7 79.2 80.03 

เกณฑ์การประเมิน : ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 หน่วยต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดการให้คะแนนดังนี้     
หน่วยวัด 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

ร้อยละ 77 78 79 80 81 
 
วิธีการประเมินผล วัดผลลัพธ์การด าเนินงานโดยดูจากผลส าเร็จอัตราเพ่ิมขึ้นของผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มี

Viral load<50copies/ml ที่ 12 เดือนหลังเริ่มยาต้านไวรัสโดยเปรียบเทียบกับ
ผลลัพธ์ของปี พ.ศ. 2558  

เอกสารสนับสนุน แนวทางการตรวจรักษาและปูองกันการติดเชื้อเอชไอวี ประเทศไทย 2557 
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

นางมณฑา  เพชรพันธ์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
โทร: 0 7534409 ต่อ 436 โทรศัพท์มือถือ : 08 6593 9767 
โทรสาร : 0 7534 3406 
นางภัทรศภรณ์   ขนอม    นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
โทร: 0 7534409 ต่อ 436 โทรศัพท์มือถือ : 0897729003 
โทรสาร : 0 7534 3406 
 

 
 



รายละเอียดตัวช้ีวัดค ารบัรองและการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2559 

 
44                                           มิติที่ 1 การประเมินประสิทธิผล 

 

กลุ่มวัยท างาน (15-59 ปี) 
ตัวชี้วัดที่ 1.28 อัตราตายจากอุบัติเหตุทางถนน 
ค านิยาม อุบัติเหตุทางถนน (รหัส ICD-10 = V01-V89) หมายถึง การตายจากอุบัติเหตุจราจรทางบก ไม่รวมทางน้ า

และทางอากาศผู้เสียชีวิต หมายถึง ผู้ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน นับตั้งแต่เกิดเหตุถึง 30 วันหลังเกิด
เหตุ รวมการเสียชีวิตที่จุดเกิดเหตุ ระหว่างน าส่ง รพ. ที่ห้องฉุกเฉิน ระหว่างส่งต่อ  (Refer) กรณี 
Admitted เสียชีวิตในตึกผู้ปุวยภายใน 24 ช่ัวโมง และเสียชีวิตในตึกผู้ปุวยหลัง 24 ช่ัวโมง จนถึง 30 วัน
หลังเกิดเหตุรวมถึงขอกลับไปตายที่บ้าน ทั้งนี้ให้นับข้อมูลรวมทุกกลุ่มอายุเปูาหมายของทศวรรษแห่ง
ความปลอดภัยทางถนน (ปี 2554-2563) คือ ลด การตายจากอุบัติเหตุทางถนนลงร้อยละ 50 โดยเริ่ม
ตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นไป ด าเนินการมาแล้วเกือบ 4 ปี (ปี 2554 - 2557) แนวโน้มยังคงตัว มีเวลาที่จะ
ด าเนินการอีก 6 ปีเท่านั้น หากตั้งเปูาต้องลดให้ได้ร้อยละ 50 ต้องด าเนินการให้ได้เฉลี่ยร้อยละ 7 - 8 ต่อ
ปี จึงจะบรรลุเปูาหมายทศวรรษฯ หรือคิดเป็นลดลงปีละ 2 ต่อประชากรแสนคน โดยใช้ปี 2554 เป็นตัว
ตั้งต้น รายละเอียดเปูาหมาย ดังตาราง 

ปี 54 ปี55 ปี56 ปี57 ปี58 ปี59 ปี60 ปี61 ปี62 ปี63 
22 22 22 20 18 16 14 13 12 11  

เกณฑ์เปูาหมาย ไม่เกิน 16 ต่อประชากรแสนคน ในปีงบประมาณ 2559 
ประชากรกลุ่มเปูาหมาย ประชากรไทยทุกกลุ่มอายุ 
แหล่งข้อมูล 43  แฟูม 
รายการข้อมลู 1 A = จ านวนผู้เสียชีวิตจากอุบัตเิหตุทางถนนท้ังหมด ปีงบประมาณ 2559 (ต.ค. 2558-ก.ย. 2559) 
รายการข้อมลู 2 B = จ านวนประชากรกลางปี 2558 
สูตรค านวณตัวช้ีวัด  (A/B) X 100000 
ระยะเวลาประเมินผล ปีละ 1 ครั้ง เมื่อสิ้นไตรมาสที่ 4 
เกณฑ์การประเมิน  : Baseline 

Data 
หน่วยวัด ผลงานจังหวัด 3 ปี ย้อนหลัง 

2556 2557 2558 
21.86 ค่ามัธยฐาน 3 ปี (ปี53-55) อัตราต่อประชากรแสนคน 24.30 24.57 15.98 

 

เกณฑ์การประเมิน : ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 0.5 หน่วยต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดการให้คะแนนดังนี้     
หน่วยวัด 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

อัตรา/ปชก.แสนคน ≥ 17 ≥16.5 ≥16 >15.5 ≤ 15 
 
แนวทางการด าเนินงาน ปูองกันอุบัติเหตุทางถนน โดยใช้หลักการ 5 ส. ในระดับจังหวัด/ในระดับอ าเภอ ผ่าน DSH หรืออ าเภอ
ควบคุมโรคเข้มแข็ง/ในระดับต าบลจัดการสุขภาพ การด าเนินงาน 5 ส. มีรายละเอียด ดังนี้ 
1. ส : สารสนเทศ (Information) การพัฒนาและการจัดการข้อมลูทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพทีไ่ด้จาการสอบสวน เพื่อใช้
ประโยชน์ในการด าเนินงาน โดยในระดับจังหวดั/อ าเภอให้ด าเนินการสอบสวนการบาดเจ็บจากอุบตัิเหตุทางถนนตามเกณฑ์ของส านัก
ระบาดวิทยา เพื่อให้ได้ข้อมลูเชิงลกึ 
2. ส : สุดเลี่ยง (Priority) หลังจากวิเคราะห์ข้อมูลแล้วเลือกปัญหา/สาเหตุที่ส าคัญมคีวามเสี่ยงสูงมาด าเนินการก่อน 
3. ส : สหสาขาวิชาชีพ (Multidisciplinary) น าปัญหาที่ได้มาร่วมกันคิดและวางแผนปูองกันและแก้ปัญหาโดยให้มีหน่วยงาน ภาคี
เครือข่ายที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันท างานจึงจะเกิดผลลัพธ์เห็นเป็นรูปธรรม 
4. ส : สุดคุ้ม (Cost effective) เลือกมาตรการ/วิธีการด าเนินงานแล้วมีความเป็นไปได้และคุม้ค่า 
5. ส : ส่วนร่วม ควรให้คนในพ้ืนที่/ชุมชนและภาคีคนท างาน (Community particpattion) มีส่วนร่วมในทุกกระบวนการท างานของ
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พื้นที่และภาคเีครือข่าย และควรมกีารติดตาม ประเมินผลมาตรการ/วิธีการด าเนินการแล้วเพื่อน าไปปรบัการกระบวนการท างานต่อไป 
หมายเหตุ: การสอบสวนอุบัติเหตตุามเกณฑ์ของส านักระบาดวิทยา เกณฑ์ข้อ 1 คือตาย มากกว่า 5 ราย เกณฑ์ข้อ 2 บาดเจบ็     
มากกว่า 15 ราย  เกณฑ์ข้อ 3 เหตุการณทีน่่าสนใจ เช่น รถโดยสาร/นักเรียน/รถพยาบาล/รถจักรยานยนต์ในกลุ่มเยาวชนและวัย
แรงงาน 
ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด ช่ือ-สกุล นางธณัทอร สังข์แก้ว      ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โทร.  075-343409 ตอ่ 436        

มือถือ 086-4768292 e-mail : aonny1@gmail.com กลุ่มงาน/งาน ควบคุมโรค            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:aonny1@gmail.com
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ตัวชี้วัดที่  1.29 
ตัวชี้วัดที่  1.30 

-ร้อยละของผู้ที่ได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด CVD Risk 
-ร้อยละของผู้ที่ได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด CVD Risk และมีความเสีย่ง
สูงมาก ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างเข้มข้น 

ค านิยาม ผู้ที่ได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk)และมีความเสี่ยงสูงมาก 
หมายถึง ผู้ปุวยด้วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ท่ีไดร้ับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและ
หลอดเลือด โดยใช้ตารางสี (Color Chart) และพบมโีอกาสเสี่ยงสูงมากต่อการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด 
ในอีก 10 ปีข้างหน้า ≥ 30% 
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างเข้มข้น หมายถึง การให้ผู้ปุวยทีไ่ดร้ับการประเมินและมีความเสี่ยงสงูมาก
และสูงอันตราย  ได้รับการให้ค าปรึกษาตามคลินิกบริการที่สอดคล้องกับความเสี่ยงอย่างเขม้ข้น เช่น การให้
ค าปรึกษางดสูบบุหรี่  การปรับเรือ่งการรับประทานอาหาร ลดไขมนั  ลดเกลือ เป็นต้น หากผู้ปุวยมีความ
เสี่ยงเกิน 1 เรื่อง ให้พิจารณาเลือกเรื่องใดเรื่องหนึ่งก่อน และมีการติดตามการเปลี่ยนแปลงอย่างใกลชิ้ด  

เกณฑ์เปูาหมาย ร้อยละ 50 
ประชากรกลุ่มเปูาหมาย ผู้ปุวยเบาหวาน /ความดันโลหิตสงูที่อยู่ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบและขึ้นทะเบียนรักษาในคลินิกของหน่วยบริการ

ในเครือข่ายทั้งหมด (Type area 1 และ 3) 
วิธีการจัดเก็บข้อมลู 1.จังหวัดประเมินผล CVD Risk ในผู้ปุวยเบาหวาน ความดันโลหติสงู ครั้งท่ี 1 ณ วันท่ี ภายในสัปดาหท์ี่ 2 

ของเดือนมกราคม (โดยข้อมลูผลเลือดจากปี 2558 ส าหรับผู้ปุวยท่ียงัไม่มีผลของปีงบประมาณ 2559) 
2.หน่วยบริการดูข้อมูลความเสี่ยงที่จังหวัดประมวลผลจากระบบ PDC  
3.  หน่วยบริการบันทึกการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ปุวยตามความสมัครใจลงในโปรแกรมของหนว่ย
บริการ ดังนี ้
          การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเรื่องโภชนาการ รหสั Z713 
          การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเรื่องเลิกบุหรี่ รหัส Z716 
          การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเรื่องกิจกรรมทางกาย/การออกก าลังกาย  รหัส Z718 
4. หน่วยบันทึกประวัติการสูบบุหรี่ในผู้ปุวยที่มีความเสี่ยง CVD สูงมากถึงสูงอันตราย จากการประมวลผล
ของจังหวัด และการประเมินของหน่วยบริการให้ครบถ้วน 
5. ผู้ปุวยท่ียังไม่มคีวามเสี่ยงโรคหวัใจ (CVD Risk) ให้ทยอยบันทึกประวัติการสูบบุหรี่ภายในปีงบประมาณ 
2559 
6. ส่งข้อมูลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และข้อมลูอื่นที่มีการเปลี่ยนแปลงให้จังหวัด โดยมีการตรวจสอบ
ความครบถ้วน ความถูกต้องร่วมกนัระหว่างผูส้่งข้อมูลและผู้ให้บริการทุกครั้ง 

แหล่งข้อมูล - สสจ.ดึงข้อมลูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากฐานข้อมูล 43 แฟูมของหน่วยบริการ 
- หน่วยบริการดึงข้อมลูจากโปรแกรมของหน่วยบริการ  เก็บไว้เป็นหลักฐานที่หน่วยบริการ 

เกณฑ์การประเมิน : ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 5 หน่วยต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดการให้คะแนนดังนี้  
ตัวชี้วัดที่ 1.31 

หน่วยวัด 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ร้อยละ 40 50 60 70 80 

ตัวชี้วัดที่ 1.32 
หน่วยวัด 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ร้อยละ 40 45 50 55 60 

 
ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด นางมันทนา เฮ่าตระกลู  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการพิเศษ โทร  0842415588  
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กลุ่มผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) และกลุ่มคนพิการ 
 

ตัวชี้วัดที่ 1.31 ร้อยละของต าบลที่มรีะบบการส่งเสริมสุขภาพ ดูแลผูสู้งอายุระยะยาว (Long Term Care) ผ่านเกณฑ ์
ค านิยาม ระบบการส่งเสริมสุขภาพ ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) หมายถึง 

มีการด าเนินงานตามองค์ประกอบ ๖ ข้อ ดังนี้ 
1. มีระบบการประเมิน คัดกรองปัญหาสุขภาพ และมีข้อมูลผู้สูงอายุ ที่จ าเป็นต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือ
ระยะยาว 
2. มีชมรมผู้สูงอายุผ่านเกณฑ์ชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ 
3. มีผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care manager) ผู้ดูแลผูสู้งอายุ (Care giver) หรืออาสาสมัครดูแล
ผู้สูงอาย ุ
4. มีบริการการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่บ้านที่มีคุณภาพ(HHC) จากสถานบริการสู่ชุมชน โดยบุคลากร
สาธารณสุขและทีมสหวิชาชีพ 
5. มีบริการส่งเสริมปูองกันทันตสุขภาพในระดับต าบล 
6. มีระบบการดูแลผู้สูงอายุกลุม่ตดิบ้าน ติดเตียง โดยท้องถิ่น ชุมชน มีส่วนร่วมและมีแผนการดูแลผู้สงูอายุ
รายบุคคล(Care plan)  
ผ่านเกณฑ์  หมายถึง  ผ่านองค์ประกอบทุกข้อ 
- ชมรมผู้สูงอายุที่ผ่านเกณฑ์ชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ หมายถึง ชมรมผู้สูงอายุที่อยู่ในต าบล Long Term 
Care และผ่านเกณฑ์ชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ 
- มีบริการส่งเสริมปูองกันทันตสุขภาพในระดับต าบล  หมายถึง มีการจัดบริการปูองกันโรคในช่องปากตาม
ชุดสิทธิประโยชน์ ในรพ.สต. หรือสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากในชมรมผู้สูงอายุ ที่
ด าเนินการโดยแกนน าชมรมผู้สูงอายุ หรือ อสม. 
- ด าเนินการทุกอ าเภอ อ าเภอละ ๑-๓ ต าบล 

เกณฑ์เปูาหมาย ร้อยละ ๔๐  
ประชากรกลุ่มเปูาหมาย ทุกอ าเภอ/ ทุกต าบล    
วิธีจัดเก็บข้อมูล - ต าบลประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 

- อ าเภอประเมินพ้ืนท่ีส่งรายงานใหจ้ังหวัด 
- รวบรวมผลในภาพรวมจังหวัด   

แหล่งข้อมูล - รพ.สต./ สสอ. / รพช./ รพท./ รพศ.  
รายการข้อมลู 1 A = จ านวนต าบลทีผ่่านเกณฑ ์
รายการข้อมลู 2 B = จ านวนต าบลเปูาหมายทั้งหมด 
สูตรการค านวณ    ผ่านเกณฑ์ = A/B X 100 
ระยะเวลาการ
ประเมินผล 

ปีละ 2 ครั้ง ในไตรมาสที่ 1 และ 3 

รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน 

Baseline data หน่วยวัด ผลงานจังหวัด 3 ปีย้อนหลัง 
2556 2557 2558 

ต าบลทีผ่่านเกณฑ์มาตรฐานต าบลดูแล
ผู้สูงอายุระยะยาวคุณภาพ 

ร้อยละ N/A 18.48 29.35 
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เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงปรบัเกณฑ์การให้คะแนน +/- 5 หน่วยต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดการให้คะแนนดังนี้     
หน่วยวัด 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ร้อยละ ร้อยละ 20 ร้อยละ 25 ร้อยละ 30 ร้อยละ 35 ร้อยละ 40 

 

วิธีการประเมิน - อ าเภอคัดเลือกพื้นที่เปูาหมาย 
- ช้ีแจงแนวทางการด าเนินงาน  
- อ าเภอจัดอบรม Care giver (หลักสูตร 72 ช่ัวโมง) ตามสัดส่วนของผูสู้งอายุท่ีมีภาวะ

พึ่งพิง 
- ผู้สูงอายุกลุ่มตดิบ้าน ติดเตียงได้รบัการประเมิน ดูแลร้อยละ 100   

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบตัวช้ีวัด งานผู้สูงอายุ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ส านักงาสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช 
โทร./โทรสาร 075-343409-10  ต่อ 431  
 

ผู้รายงานผลการด าเนินงาน 
 

    นางกันยาพัฒน์  สุรัติรางคกุล  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
    หน่วยงาน : งานผู้สูงอาย ุกลุ่มงานส่งเสรมิสุขภาพ  โทร.  075-343409-10  ต่อ 431 
    มือถือ : 083 – 1753261   Email: kanyaphatra09@gmail.com 
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ตัวชี้วัดที่ 1.32  ผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองปัญหาสุขภาพ 
ค านิยาม ผู้สูงอายุ หมายความตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 หมายถึง  บุคคลซึ่งมีอายุตั้งแต่ 60 

ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และมีสัญชาติไทย อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
การคัดกรอง/ประเมินสุขภาพทั้งทางร่างกายและจติใจ หมายถึง การคัดกรองและประเมินสขุภาพ
ผู้สูงอาย ุรายละเอียดการคัดกรอง/ประเมิน เป็นไปตามแนวทาง “คู่มือการคัดกรอง/ 
ประเมินผู้สงูอาย”ุ ในประเด็น 
           -ประเมินสมรรถนะผู้สงูอายุเพื่อการดูแลที่เหมาะสมตามสภาพปัญหา 

-คัดกรองปัญหาส าคัญและโรคทีพ่บบ่อยในผูสู้งอายุ  
-คัดกรองกลุ่ม Geriatric Syndromes 

เปูาหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
เกณฑ์เปูาหมาย - การคัดกรอง ADL เป็นข้อมูลพืน้ที่ฐานที่ท าได้ครบทุกคน ร้อยละ 100 

- คัดกรอง/ประเมิน ปัญหาส าคัญและโรคที่พบบ่อยในผูสู้งอายุ ร้อยละ 80  
- คัดกรอง/ประเมิน กลุ่ม Geriatric Syndromes ร้อยละ 80 

ประชากร
กลุ่มเปูาหมาย 

ผู้ที่มีอายุ 60 ปีบรบิูรณ์ข้ึนไป และมีสัญชาตไิทย อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 

วิธีจัดเก็บข้อมูล - แบบสรุปผลการคัดกรอง/ประเมินผู้สูงอายุ รายกลุ่ม รายคน และการวิเคราะห์จ าแนกเพื่อวาง
แผนการดูแล สง่ต่อฯ (ในคู่มือการคัดกรอง/ประเมินผู้สงูอายุ)  

- ผลจากรายงานในระบบข้อมูลสขุภาพแห่งชาติ ๔๓ แฟูม) ซึ่งกรอกข้อมูลผ่านโปรแกรม  
HOSXP หรือ JHCIS  

- สรุปผลการคัดกรอง/ประเมินผูสู้งอายุในพืน้ที่ 
- จังหวัดรวบรวมผลในภาพรวม แยกรายอ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน  

แหล่งข้อมูล ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ/ โรงพยาบาล/ โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบล 
รายการข้อมูล 1 A = จ านวนผู้สูงอายุที่ได้รบัการคัดกรอง/ประเมินสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจ 
รายการข้อมูล 2 B = จ านวนผูสู้งอายทุั้งหมด 
สูตรการค านวณ (A/B) x 100  
ระยะเวลาการ
ประเมินผล 

ติดตามผลการด าเนนิงานทุก 3 เดือน  

รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน 

Baseline data หน่วยวัด ผลงานจังหวัด 3 ปีย้อนหลัง 
2556 2557 2558 

ร้อยละของผูสู้งอายุได้รับการคัดกรองปัญหาสุขภาพ 
-การคัดกรอง ADL 
-ปัญหาส าคญัและโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอาย ุ
-กลุ่ม Geriatric Syndromes 

ร้อยละ N/A N/A 
 

 
77.25 
34.30 
29.58 
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เกณฑ์การประเมิน : ก าหนดเปน็ระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเปน็ 5 ระดับ พิจารณาจาก
ความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานตามเปาูหมายแต่ละระดับ ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 - คัดกรอง/ประเมิน ADL น้อยกว่าร้อยละ 40 

- คัดกรอง โรคที่เป็นปัญหาและพบบ่อย น้อยกว่าร้อยละ 20 
- คัดกรองกลุ่มGeriatric Syndromes น้อยกว่าร้อยละ 20 

2 - คัดกรอง/ประเมิน ADL ร้อยละ 40 
- คัดกรอง โรคที่เป็นปัญหาและพบบ่อย ร้อยละ 20 
- คัดกรองกลุ่มGeriatric Syndromes ร้อยละ 20 

3 - คัดกรอง/ประเมิน ADL ร้อยละ 60 
- คัดกรอง โรคที่เป็นปัญหาและพบบ่อย ร้อยละ 40 
- คัดกรองกลุ่มGeriatric Syndromes  ร้อยละ 40 

4 - คัดกรอง/ประเมิน ADL ร้อยละ 80 
- คัดกรองโรคที่เป็นปัญหาและพบบ่อย ร้อยละ 60 
- คัดกรองกลุ่ม Geriatric Syndromes ร้อยละ 60 

5 - คัดกรอง/ประเมิน ADL ร้อยละ 100 
- คัดกรองโรคที่เป็นปัญหาและพบบ่อย ร้อยละ 80 
- คัดกรองกลุ่ม Geriatric Syndromes ร้อยละ 80 
- สรุปวิเคราะห์ ผลการด าเนิน งานทั้งป ี

 

วิธีการประเมิน - การจัดเก็บ รวบรวม ติดตามโดยผู้รับผิดชอบงานผูสู้งอายุ รพ./ สสอ./ สสจ. 
- ผลการด าเนนิงานคัดกรอง/ประเมินผู้สูงอาย ุ
- แผนปฏบิัติการ และการแปลงสูก่ารปฏิบัติตามนโยบาย  

หน่วยงานประมวลผล
และจัดท าข้อมูล 

งานผู้สูงอายุ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ส านักงาสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช 
โทร./โทรสาร 075-343409-10  ต่อ 431  
 

ผู้รับผิดชอบการ
รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

    นางกันยาพัฒน์  สุรัติรางคกุล  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
    หน่วยงาน : งานผู้สูงอาย ุกลุ่มงานส่งเสรมิสุขภาพ  โทร.  075-343409-10  ต่อ 431 
    มือถือ : 083 – 1753261   Email: kanyaphatra09@gmail.com 
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ตัวชี้วัดที่ 1.33 ร้อยละของคนพิการทางการเคลื่อนไหว (ขาขาด) ได้รับบริการครบถ้วน  
ค านิยาม คนพิการขาขาด หมายถึง คนพิการที่ขาถูกตัดหรือไม่มีตั้งแต่ระดับข้อเท้าขึ้นมา 

บริการครบถ้วน หมายถึง การบริการทางการแพทย์ที่ครอบคลุมเรื่องอุปกรณ์เครื่องช่วย
ความพิการได้แก่ ขาเทียม รถนั่งคนพิการ หรืออุปกรณ์ช่วยการเดิน   ตามความเหมาะสม
ของคนพิการแต่ละราย 

เกณฑ์เปูาหมาย ร้อยละ 100 ภายในป ี2559 
ประชากรกลุ่มเปูาหมาย คนพิการขาขาดที่เปน็คนไทยทัง้หมดในจังหวัดที่มีภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัดนัน้ 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1. ให้ สสอ./รพศ./รพท. ส ารวจข้อมูลคนพิการขาขาดในจังหวัดให้แล้วเสร็จใน ไตรมาส 1 

โดยประสาน อสม.  
2. พัฒนาระบบประสาน ส่งต่อคนพิการที่ยังไม่ได้อุปกรณ์ไปรับบริการ รูปแบบ คปสอ. 
3. สสอ./รพศ./รพท. รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ติดตามและ รายงานผล 

แหล่งข้อมูล สสอ./รพศ./รพท. 
รายการข้อมูล 1 A = จ านวนคนพิการขาขาดที่ได้รับบริการ 
รายการข้อมูล 2 B = จ านวนคนพิการขาขาดทัง้หมด 
สูตรค านวณตวัชี้วัด  (A/B) X 100 
ระยะเวลาประเมิน ปี 2557 ได้ร้อยละ 80   ปี 2558 ได้ร้อยละ 90   ปี 2559 ได้ร้อยละ 100  

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 
Baseline data หน่วยวัด 

ผลงานจังหวัด 3 ปี ย้อนหลัง 
2556 2557 2558 

87.87 ร้อยละ - 82.69 93.06  
เกณฑ์การประเมิน 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
ขั้นตอนที่ 1-2 ขั้นตอนที่ 3-5 ขั้นตอนที่ 6-8 ขั้นตอนที่ 9  

ขั้นตอนท่ี 1. ส ารวจข้อมูลคนพิการขาขาดในพ้ืนท่ี 
ขั้นตอนท่ี 2. ส ารวจกายภาพโรงงานกายอุปกรณ์ในพื้นที่ (บุคลากร การผลิต อุปกรณ์) 
ขั้นตอนท่ี 3. ค้นหา ตรวจประเมิน คัดกรองความต้องการรับอุปกรณท์ี่เหมาะสมกับความพิการตามข้อมูลที่ส่วนกลางส่งให ้
ขั้นตอนท่ี 4. ขึ้นทะเบียนคนพิการในพื้นที่ 
ขั้นตอนท่ี 5. ยืนยันและจัดส่งข้อมลูให้ส่วนกลางเพื่อรับจัดสรรงบประมาณ 
ขั้นตอนท่ี 6. จัดท าแผนปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
ขั้นตอนท่ี 7. พัฒนาระบบบริการ (ศักยภาพการผลติและบุคลากร) 
ขั้นตอนท่ี 8. ผลิตขาเทียมและจัดหาอุปกรณเ์ครื่องช่วยความพิการที่เหมาะสมกับความพิการแตล่ะราย 
ขั้นตอนท่ี 9. ร้อยละ 100 ของคนพิการขาขาดได้รับการใส่ขาเทียม หรือไดร้ับอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการที่เหมาะสมกับความ
พิการแต่ละราย 
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เกณฑ์การให้คะแนน  :  ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ  
โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

ระดับคะแนน การด าเนินงานในแตล่ะขั้นตอน ปีงบประมาณ  2559 
1 มีฐานข้อมูลคนพิการขาขาดในพื้นที่ที่เปน็ปัจจบุัน โดยการส ารวจ และมีการบนัทึกลงทะเบียน

สถานการณ์คนพิการขาขาดข้อมูลโปรแกรมการลงทะเบียนบุคคลพิการขาขาด 

2 มีการขึ้นทะเบียนคนพิการขาขาดเพื่อรับอุปกรณ์เคร่ืองช่วยที่เหมาะสม 
ผ่านโปรแกรมการลงทะเบียนบคุคลพิการขาขาด 

3 มีแผนปฏบิัติการและการด าเนนิงานตามแผนที่ก าหนดไว้ 
4 มีรายงาน/สรุปผลการด าเนินงานและประเมินการให้บริการขาขาด 

5 
ร้อยละ 100 ของคนพิการขาขาดได้รับการใส่ขาเทียม หรือได้รับอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการที่เหมาะสมกับ   
ความพิการแตล่ะราย  

วิธีการประเมินผล ขั้นตอนที่ 1 พื้นทีป่ระเมินตนเองโดยส่งรายงานให้งานคนพิการ สสจ.นครศรีฯ 
ขั้นตอนที่ 2 สุ่มประเมนิในพื้นที ่
ขั้นตอนที่ 3 ติดตามการด าเนนิงานในพืน้ที่โดย สสจ.นครศรีฯ 

เอกสารสนับสนุน : 
 

1. แหล่งข้อมูลจ านวนคนพิการ (ขาขาด) จาก สปสช. และศูนย์สิรนิธรเพื่อการฟื้นฟูฯ 
2. มาตรฐานการผลิตกายอุปกรณ์ (ขาเทียม) 

ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด ชื่อ-สกุล นางทิพวรรณ แก้วบางพูด  ต าแหน่ง พยาบาลวชิาชีพช านาญการ 
โทร. 075 – 343409 ต่อ 431   มือถือ 086 – 0231716 
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ   e-mail :tippawan1133@gmail.com 

 
การสนับสนุนจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

1. ฐานข้อมูลคนพิการขาขาดในจังหวัด 
2. ฐานข้อมูลศักยภาพในการผลิตขาเทียมของโรงงานกายอุปกรณ์ในจังหวัด (กรณีพ้ืนที่นั้นๆ ไม่มีโรงงานกาย

อุปกรณ์) 
2.1 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 
2.2 โรงพยาบาลสิชล  ยกเว้นขาขาดระดับสะโพก 
2.3 โรงพยาบาลหัวไทร ยกเว้นขาขาดระดับสะโพก 

3. งบประมาณในการด าเนินการ หรืออุปกรณ์การผลิตขาเทียม สามารถเบิกจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ 
(สปสช.) 

4. การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาบุคลากรในการผลิตขาเทียมท่ีมีคุณภาพ 
5. คู่มือมาตรฐานการผลิตกายอุปกรณ์ (ขาเทียม) 
6. คู่มือคุณลักษณะส่วนประกอบขาเทียม  
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ตัวชี้วัดที่ 1.34 ร้อยละของผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 
ค านิยาม ผู้สูงอายุ หมายความตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 หมายถึง   บุคคลซึ่งมีอายุตั้งแต่ 60 ปี

บริบูรณ์ขึ้นไป และมีสัญชาติไทย อาศัยอยู่ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ 
พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ หมายถึง   พฤติกรรมสุขภาพในระหว่าง 6 เดือนที่ผ่านมา 
          ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมหรือการปฏิบัติตัว ดังต่อไปนี้ 

1. พฤติกรรมการออกก าลังกาย อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน ครั้งละ 15 – 30 นาท ี
2. รับประทานผัก  ผลไม้เป็นประจ าทุกวัน 
3. ดื่มน้ าอย่างน้อยวันละ 8 แก้ว 
4. ไม่สูบบุหรี่ /ไม่สูบยาเส้น 
5. ไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ (เช่น) สุรา  เบียร์  ยาดองเหล้า) 

หมายเหตุ:  
1. ผ่านการประเมินท้ัง 5 ข้อ ถือว่าผ่านการประเมินพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค์ 
2. อ้างอิงดัชนีวัดที่ 8 ตามแผนผูส้งูอายุแห่งชาติ ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2545-2564)ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 1 พ.ศ. 
2552   

เกณฑ์เปูาหมาย ร้อยละ 40 ของผู้สูงอายุในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 
ประชากรลุ่มเปูาหมาย ผู้สูงอายุในพ้ืนท่ีรับผิดชอบทุกอ าเภอ  
คู่มือท่ีใช้ในการ
ด าเนินงาน 

- คู่มือแนวทางการประเมิน (สมุดบันทึกสุขภาพผูสู้งอายุ เลม่สีฟูา กระทรวงสาธารณสุข)  
- คู่มือแนวทางการด าเนินงานอ าเภอสุขภาพดี 80 ปี ยังแจ๋ว  

วิธีจัดเก็บข้อมูล - รพ.สต.ประเมินสุขภาพผู้สูงอาย ุ  -อ าเภอรวมรวมข้อมลูส่งให้จังหวัด 
- จังหวัดรวบรวมผลในภาพรวมรายงานให้ศูนย์อนามัยที่ ๑๑ 

แหล่งข้อมูล รพ.สต./ สสอ. / รพศ. รพท. รพช.  
รายการข้อมลู 1 A = จ านวนผู้สูงอายุท่ีมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค์ในพื้นที่รับผดิชอบท้ังหมด 
รายการข้อมลู 2 B = จ านวนผู้สูงอายุในพ้ืนท่ีรับผดิชอบทั้งหมด 
สูตรการค านวณ  ร้อยละของผูสู้งอายุท่ีมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค์  = A/B X 100 
ระยะเวลาการประเมินผล ปีละ 2 ครั้ง ในไตรมาสที่ 1 และ 3 
รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน 

Baseline data หน่วยวัด ผลงานจังหวัด 3 ปีย้อนหลัง 
2556 2557 2558 

 ร้อยละ N/A - 39.26 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 5 หน่วยต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดการให้คะแนนดังนี้     
หน่วยวัด 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ร้อยละ ร้อยละ 20 ร้อยละ 25 ร้อยละ 30 ร้อยละ 35 ร้อยละ 40 

 

วิธีการประเมิน - รพ.สต./ สสอ.รายงานผลการด าเนินงาน 
- ทีมผู้นิเทศ แนะน าเยีย่มประเมิน ดูประเด็น 
1. มีการพัฒนากาย ใจ ผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยง ตามโปรแกรม 12 สัปดาห์สู่สุขภาพด ี
2. มีการสนับสนุนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเสี่ยงสู่พฤติกรรมสุขภาพดี ด้วยหลัก ๓ อ.๒ ส. 

ผู้รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

นางกันยาพัฒน์  สุรัติรางคกุล  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ    หนว่ยงาน : งานผู้สูงอายุ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ   
โทร.  075-343409-10  ต่อ 431  มือถอื : 083 – 1753261   Email: kanyaphatra09@gmail.com 
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ตัวชี้วัดที่ 1.35  ร้อยละของโรงพยาบาลชุมชน รพศ./ รพท. มีระบบการดูแลผูสู้งอายุที่ครบวงจร 
ค านิยาม ผู้สูงอายุ หมายความตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 หมายถึง   บุคคลซึ่งมีอายุตั้งแต่ 60 ปี

บริบูรณ์ขึ้นไป และมีสัญชาติไทย อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
หน่วยบริการผู้สูงอายใุน รพศ./รพท. หมายถึง หน่วยบริการพิเศษผู้สูงอายุที่ให้บริการผูปุ้วยนอก และ
ด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานการด าเนินงานคลินิก ผูสู้งอายุคณุภาพ ที่ผ่านตามเกณฑ์คู่มือมาตรฐาน
การและการด าเนนิงานคลนิิก 
          ผู้สูงอายุคุณภาพ  (ดาวน์โหลดได้ที่ ttp://agingthai.dms.moph.go.th/agingthai/) 
หน่วยบริการผู้สูงอายุโรงพยาบาลชุมชน หมายถึง โรงพยาบาลมีการให้บริการคัดกรอง/ประเมิน
สุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจ หมายถึง การด าเนนิการคัดกรองและประเมินสุขภาพผู้สงูอายุ 
รายละเอียดการคัดกรอง/ประเมิน เป็นไปตามแนวทาง  
          “คู่มือการคัดกรอง/ประเมินผู้สูงอาย”ุ ในประเดน็ 

-คัดกรองปัญหาส าคัญและโรคทีพ่บบ่อยในผูสู้งอายุ 
-คัดกรองกลุ่ม Geriatric Syndromes 
-ประเมินสมรรถนะผู้สูงอายุเพื่อการดูแล 

เกณฑ์เปูาหมาย - ร้อยละ 50 ของโรงพยาบาลชมุชนมีหน่วยบริการผู้สงูอายุที่ให้บริการประเมิน/คัดกรองและรักษา
เบื้องต้น 
- ร้อยละ 100 ของ รพศ./ รพท. มหีน่วยบริการผู้สูงอายุและด าเนินการตามเกณฑ์คู่มือมาตรฐานการ
ด าเนินงานคลินิกผูสู้งอายุคุณภาพ 

ประชากรกลุ่มเปูาหมาย โรงพยาบาลชุมชน, โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลศูนย์ ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช 
วิธีจัดเก็บข้อมูล - แบบสรุปผลการประเมิน  

- ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดรวบรวมข้อมูล  
แหล่งข้อมูล - โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลศนูย์ (โดยการ Self Assessment) 
รายการข้อมูล 1 A1 = จ านวนโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัด ที่มีหน่วยบริการผู้สูงอายุที่ให้บริการประเมิน/      

        คัดกรองและดูแลรักษาเบื้องต้น  
B1 = จ านวนโรงพยาบาลชุมชนทั้งหมดในจังหวัด 

รายการข้อมูล 2 A2 = จ านวนโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทัว่ไป ที่มีหน่วยบริการผู้สูงอายุ  
B2 = จ านวนโรงพยาบาลศนูย์และโรงพยาบาลทัว่ไปทั้งหมด ในเขตพื้นที่จังหวัด 

สูตรการค านวณ 1 (A1/B1) x 100                              
สูตรการค านวณ 2 (A2/B/) x 100 
ระยะเวลาการประเมินผล 1. นิเทศ/ประเมินผลปลีะ 2 คร้ัง ตามรอบการตรวจราชการปกต ิ

2. ติดตาม เป็นพี่เลี้ยงโดยผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ สสจ.นศ./ศูนยอ์นามัยที่ 11 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน Baseline data หน่วย

วัด 
ผลงานจังหวัด 3 ปี ย้อนหลัง 

๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 
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เกณฑ์การประเมิน : 

โรงพยาบาล มี ไม่มี 
-โรงพยาบาลชุมชน มีหน่วยบรกิารผู้สูงอายุที่ให้บริการประเมิน/คัดกรองและรักษา
เบื้องต้น 
-โรงพยาบาลทั่วไป มีหน่วยบริการพิเศษผู้สูงอายทุี่ให้บริการผู้ปวุยนอก และ
ด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานการด าเนินงานคลินิกผูสู้งอายุคณุภาพ 
-โรงพยาบาลศนูย์ มีหน่วยบริการพิเศษผู้สูงอายุที่ให้บริการผูปุ้วยนอก และ
ด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานการด าเนินงานคลินิกผูสู้งอายุคณุภาพ  

  

 

วิธีการประเมิน จัดเก็บ รวบรวม ติดตามและนิเทศโดยผู้รับผิดชอบงาน ตามแบบประเมินคลนิิกผู้สงูอายุคุณภาพ 
หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล 

งานผู้สูงอายุ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ส านักงาสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช 
โทร./โทรสาร 075-343409-10  ต่อ 431  

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 

    นางกันยาพัฒน์  สุรัติรางคกุล  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
    หน่วยงาน : งานผู้สูงอาย ุกลุ่มงานส่งเสรมิสุขภาพ  โทร.  075-343409-10  ต่อ 431 
    มือถือ : 083 – 1753261   Email: kanyaphatra09@gmail.com 
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ตัวชี้วัดที่  1.36 ร้อยละของผู้สูงอายุมีฟันใช้งานอย่างน้อย 4 คู่สบ 
ค านิยาม ผู้สูงอาย ุ หมายถึง ผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป  

4 คู่สบ หมายถึง ฟันแท้สบฟันแท้ หรือฟันแท้สบฟันเทียม หรือฟันเทียมสบฟันเทียม  
เกณฑ์เปูาหมาย ร้อยละ 60 
ประชากรกลุ่มเปูาหมาย ผู้สูงอายุ  
วิธีการจัดเก็บข้อมูล รายงานผลการจัดบริการทันตกรรม จากระบบ 43 แฟูม / เวบไซต์ยิ้มสดใส 
แหล่งข้อมูล ระบบเฝูาระวังทันตสุขภาพ 
รายการข้อมูล 1 จ านวนผู้สูงอายุที่ส ารวจ 
รายการข้อมูล 2 จ านวนผู้สูงอายุที่มีฟันใช้งานได้อย่างน้อย 4 คู่สบ 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  รายการข้อมูล 1 / รายการข้อมูล 2 x 100 
ความถี่ในการจัดเก็บ ส ารวจปีละ 1 ครั้ง  
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน Baseline data หน่วยวัด ผลงานจังหวัด 3 ปี ย้อนหลัง 

2556 2557 2558 
 ร้อยละ 32.27 65.02 64.81  

เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 5 หน่วยต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดการให้คะแนนดังนี้     
หน่วยวัด 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ร้อยละ 40 45 50 55 60 

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /ผู้
ประสานงานตัวชี้วัด 

1. ทันตแพทย์ส าราญ  ปิตากุลดิลก : ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ 
โทรศัพท์ :08 6565 4333, 0 7534 3409-10 ต่อ 441 
โทรสาร : 0 7534 3406    E-mail : sumran2550@gmail.com 

2. นางอรศรี  สุดชี :  เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขช านาญงาน 
โทรศัพท์ :09 5963 2232, 0 7534 3409-10 ต่อ 441 

     โทรสาร : 0 7534 3406     E-mail : or_sudchee@hotmail.co.th 
หน่วยงานบันทึกข้อมูล กลุ่มงานทันตกรรม รพศ., รพท.,  รพช., รพ.สต., และ ศสม. 
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ตัวช้ีวัดที่  1.37 อัตราความส าเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดเสมหะพบเชื้อรายใหม่  
ค านิยาม 1. อัตราความส าเร็จของการรักษา หมายถึง อัตราการรักษาหายรวมกับอัตราการ

รักษาครบในผู้ปุวยรายใหม่เสมหะพบเชื้อที่เป็นคนไทย 
2. รักษาหาย (Cure) หมายถึง ผู้ปุวยใหม่ที่มีเสมหะพบเชื้อเมื่อวินิจฉัย ซึ่งกินยา
สม่ าเสมอจนครบก าหนด มีผลเสมหะเป็นลบอย่างน้อย 2 ครั้ง โดยที่ผลเสมหะเมื่อ
สิ้นสุดการรักษาต้องเป็นลบด้วย 
3.รักษาครบ (Completed) หมายถึง ผู้ปุวยรายใหม่ที่มีเสมหะพบเชื้อเมื่อวินิจฉัย
และรักษาครบแต่ไม่มีผลเสมหะเมื่อสิ้นสุดการรักษา    

เกณฑ์เปูาหมาย ร้อยละ ≥90 
ประชากรกลุ่มเปูาหมาย ประชากรในพ้ืนที่รับผิดชอบของแต่ละอ าเภอ 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล รพ.รวบรวมข้อมูลคนไข้ในรอบ 3 เดือน ที่ข้ึนทะเบียนใน TB03 ลงในรายงาน วัณ

โรคราย CASE Finding ในแต่ละรอบ และส่งข้อมูลมาที่ สสจ.เพ่ือรวบรวม เป็น
ภาพรวมของจังหวัด 

แหล่งข้อมูล รายงาน Cohort รอบ 3 เดือน CASE Finding 
รายการข้อมูล 1 รพ.รวบรวมข้อมูลคนไข้ในรอบ 3 เดือน ที่ข้ึนทะเบียนใน TB03 
รายการข้อมูล 2 สสจ.รวบรวมข้อมูล ที่ได้จาก รพ.สรุปเป็นภาพรวม จังหวัด 
สูตรค านวณตามตัวชี้วัด จ านวนผู้ปุวยรักษาหาย+จ านวนผู้ปุวยรักษาครบ   X  100 

        จ านวนผู้ปุวยทั้งหมดที่ข้ึนทะเบียน 
ระยะเวลาประเมิน 1 ต.ค. 2558 ถึง 30 ก.ย. 2559 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 

 หน่วยวัด ผลงานจังหวัด 3 ปีย้อนหลัง 
2556 2557 2558 

Success Rate ร้อยละ   77.11 81.39 81.05  
วิธีการประเมินผล ประเมินจากทะเบียนผู้ปุวยวัณโรค (TB03) และตรวจสอบจากรายงาน TB08 ของ

แต่ละโรงพยาบาล ราย cohort รอบ 3 เดือน 
เกณฑ์การประเมิน : ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 2 หน่วยต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดการให้คะแนนดังนี้     
 

หน่วยวัด 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ร้อยละ 86 88 90 92 94 

 

เอกสารสนับสนุน คู่มือมาตรฐานคลินิกวัณโรคคุณภาพ 
ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด ชื่อ-สกุล นายสุนทร ฝอยทอง ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

โทร. 075-343409 ต่อ 322        มือถือ   081-5989853 
กลุ่มงานควบคุมโรค                
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ตัวช้ีวัดที่ 1.38    ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดได้ดี 
ค านิยาม ผู้ป่วยเบาหวาน หมายถึง ผู้ปุวยที่ได้รับการวนิิจฉัยด้วยรหัสโรค ICD10 = E10-E14 

ระดับน้ าตาลอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้ หมายถึงค่าระดับ HbA1c คร้ังสุดท้าย ในปงีบประมาณ  
2559 <7  

เกณฑ์เปูาหมาย ร้อยละ 40  
ประชากรกลุ่มเปูาหมาย ผู้ปุวยเบาหวาน (รวมถึงผู้ปวุยเบาหวานที่มีภาวะความดนัโลหิตสูงร่วมด้วย) ที่อยู่ในพื้นที่รบัผดิชอบ 

(Type area 1 และ 3) และขึ้นทะเบียนรักษาในคลนิิกของหน่วยบริการในเครือข่ายทั้งหมด  
วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1. หน่วยบริการบันทึกข้อมูลผูป้วุยเบาหวานในพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด (Type area 1 และ 3) ใน

แฟูมทะเบียนChronic (บันทึกเพิ่มเติมเฉพาะรายที่ยังไม่มีในแฟมูทะเบียน Chronic เท่านั้น) 
2. ทุกครั้งที่ผู้ปุวยเบาหวานมารับริการเพื่อติดตามในคลินิกเบาหวาน  ให้บันทึกข้อมูลการรับบริการ
ของผู้ปุวยในแฟูม Chronic FU และเมื่อมีการตรวจเลือดบันทึกผลเลือดในแฟูม Lab FU  
3. ส่งออกข้อมูลให้จังหวัด หากมีการบันทึกข้อมูลย้อนหลังให้สง่ออกข้อมูลครอบคลุมถึงวันที่บนัทึก
ย้อนหลังด้วย 
4. ทุกครั้งที่ส่งข้อมูลไปยังหนว่ยบริการที่ก าหนด (กระทรวง สปสช. จังหวัด) ผูส้่งข้อมูลและผู้
ให้บริการ ต้องร่วมกันตรวจสอบว่าได้ส่งข้อมูลครบถ้วนตามที่ให้บริการในช่วงเวลาดังกลา่วจรงิหรือไม่ 
หากมีความคลาดเคลื่อน/ผิดพลาดต้องแก้ไขและสง่ข้อมูลที่แก้ไขเรียบร้อยแล้วอีกคร้ัง 
5. หน่วยบริการที่รับผิดชอบผูป้วุย และหน่วยบริการที่ขึ้นทะเบยีนรักษาตรวจสอบผู้ปุวยที่ขาดนัด
จากระบบ PDC หากพบว่าผูปุ้วยไม่ได้รับการรักษาต่อเนื่องติดตามให้ผู้ปุวยได้รับการรักษา 

แหล่งข้อมูล - สสจ.ดึงข้อมูลผูปุ้วยจากแฟูมทะเบียน Chronic แฟูม Chronic FU และค่า Hba1C จากแฟมู  Lab 
FU ในฐานข้อมูล 43 แฟูมของหน่วยบริการ   
- หน่วยบริการดึงข้อมูลจากโปรแกรมของหน่วยบริการ  เก็บไว้เป็นหลักฐานที่หน่วยบริการ  

รายการข้อมูล 1 A = จ านวนผู้ปุวยโรคเบาหวานที่ลงทะเบียนและอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ (Type 1 , 3) ของคลินกิ
บริการในเครือข่ายทั้งหมดที่ได้รบัการตรวจและมผีลค่าระดับ HbA1c คร้ังสุดท้าย น้อยกว่า       
ร้อยละ 7 ในปีงบประมาณ  

 B = จ านวนผูปุ้วยโรคเบาหวานที่ลงทะเบียนและอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ ในคลินิกบริการเครือข่าย 
ทั้งหมด (Type area 1  ,3  ICD10 = E10 -E14)  

สูตรค านวณตามตัวชี้วัด (A/B) x 100  

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 
 

หน่วยวัด ผลงานจังหวัด 3 ปีย้อนหลัง 
2556 2557 2558 

ร้อยละ 37.99 42.7 40.6  
เกณฑ์การประเมิน : ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 2 หน่วยต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดการให้คะแนนดังนี้     

หน่วยวัด 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ร้อยละ 36 38 40 42 44  

ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด นางมนัทนา เฮา่ตระกูล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการพิเศษ โทร  0842415588 
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59                                           มิติที่ 1 การประเมินประสิทธิผล 

 

ตัวช้ีวัดที่  1.39 ร้อยละของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดี 
ค านิยาม ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง หมายถึง ผู้ปุวยความดันโลหิตสูงที่วินจิฉัยด้วย ICD10-TM  รหัส I10 – 

I15 , I67.4 และ H35.0 
ควบคุมระดับความดันโลหิตไดต้ามเป้าหมาย หมายถึงในผูปุ้วยความดันโลหิตสูงที่มีระดับความ 
ดันโลหิต 2 คร้ังสุดท้ายที่ตดิต่อกันในรอบปีงบประมาณ <140/90 มม.ปรอท. ทั้งนี้ ไม่ว่าผู้ป่วย
ความดันโลหิตสูงจะมีโรคเบาหวานร่วมด้วยหรือไม่ 

เกณฑ์เปูาหมาย ร้อยละ 50 
ประชากร
กลุ่มเปูาหมาย 

ผู้ปุวยความดันโลหิตสูง และความดันโลหิตสูงที่มีเบาหวานร่วมด้วย ที่อยู่ในพื้นที่รบัผิดชอบ (Type 
area 1 และ 3) และขึ้นทะเบียนรักษาในคลนิิกของหน่วยบริการในเครือข่ายทั้งหมด 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1. หน่วยบริการบันทึกข้อมูลผูป้วุยความดันโลหิตสูงในพื้นที่รับผดิชอบทั้งหมด (Type area 1 และ 
3) ในแฟูมทะเบียนChronic (บนัทึกเพิ่มเติมเฉพาะรายที่ยังไม่มใีนแฟูมทะเบียน Chronic เท่านัน้) 
2. ทุกครั้งที่ผู้ปุวยความดนัโลหิตสูง และความดันโลหิตสงูร่วมกับเบาหวาน มารับริการเพื่อติดตาม
โรคความดันโลหิตสูง ให้บนัทึกข้อมูลการรับบริการของผู้ปุวยในแฟูม Chronic FU และเมื่อมีการ
ตรวจเลือดบันทึกผลเลือดในแฟมู Lab FU  
3. ทุกครั้งที่ส่งข้อมูลไปยังหนว่ยบริการที่ก าหนด (กระทรวง สปสช. จังหวัด) ผูส้่งข้อมูลและผู้
ให้บริการ ต้องร่วมกันตรวจสอบว่าได้ส่งข้อมูลครบถ้วนตามที่ให้บริการในช่วงเวลาดังกลา่วจรงิ
หรือไม่ หากมีความคลาดเคลื่อน/ผิดพลาดต้องแก้ไขและส่งข้อมูลที่แก้ไขเรียบร้อยแล้วอีกคร้ัง 
4. หน่วยบริการที่รับผิดชอบผูป้วุย และหน่วยบริการที่ขึ้นทะเบยีนรักษาตรวจสอบผู้ปุวยที่ขาดนัด
จากระบบ PDC หากพบว่าผูปุ้วยไม่ได้รับการรักษาต่อเนื่องติดตามให้ผู้ปุวยได้รับการรักษา 

แหล่งข้อมูล - สสจ.ดึงข้อมูลผูปุ้วยจากแฟูมทะเบียน Chronic แฟูม Chronic FU และค่า Hba1C จากแฟมู  
Lab FU ในฐานข้อมูล 43 แฟูมของหน่วยบริการ   
- หน่วยบริการดึงข้อมูลจากโปรแกรมของหน่วยบริการ  เก็บไว้เป็นหลักฐานที่หน่วยบริการ 

รายการข้อมูล A = จ านวนผู้ปุวยความดนัโลหติสูงทั้งหมดที่ควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดีตามเกณฑท์ี่ก าหนด 
(ผู้ปุวยความดันโลหิตสงูที่ได้รบัการวินิจฉัยโรคด้วยรหัส = I10-I15, I67.4, H35.0) และมี 
SBP/DBP<140/90 mmHg ที่ติดต่อกัน 2 คร้ังในปีงบประมาณ 
B = จ านวนผูปุ้วยความดันโลหติสูงที่ลงทะเบียนและอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ ในคลนิิกบริการ 
เครือข่ายทั้งหมด (Type area 1,3) 

รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน 

หน่วยวัด 
ผลงานจังหวัด 3 ปี ย้อนหลัง 

2556 2557 2558 
ร้อยละ 60.18 58.86 60.1 

     
เกณฑ์การประเมิน : ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 5 หน่วยต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดการให้คะแนนดังนี้     

หน่วยวัด 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ร้อยละ 45 50 55 60 65  

ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด นางมนัทนา เฮา่ตระกูล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการพิเศษ โทร  0842415588  
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60                                           มิติที่ 1 การประเมินประสิทธิผล 

 
ตัวชี้วัดที่ 1.40   อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน 
ค านิยาม ผู้ปุวย Stroke หมายถึง ผู้ปุวยใน (ผู้ปุวยที่รับไว้นอนพักรักษาใน รพ. (admit) นานตั้งแต่ 4 

ช่ัวโมงขึ้นไป) ที่มี principal diagnosis (pdx) เป็นโรคหลอดเลือดสมอง โดยมีรหัสโรคอยู่ใน 
กลุ่มรหสัโรคตาม ICD-10 TM, ICD-10, ICD-9 ดังท่ีระบไุว ้ 
การเสยีชีวิตของผู้ปุวย Stroke หมายถึง การเสยีชีวิตจากทุกสาเหตขุองผู้ปุวย Stroke 
การจ าหน่ายทุกสถานะ ทุกกรณ ี

เกณฑ์เปูาหมาย เปูาหมาย ร้อยละ  7 
ประชากรกลุ่มเปูาหมาย ผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรอือุดตันเสยีชีวิตหลังรับไว้ในโรงพยาบาล 
วิธีการจัดเก็บข้อมลู 1. โรงพยาบาลบันทึกข้อมลูผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตนัท่ีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

จากทุกหอผู้ปุวยทุกรายลงในโปรแกรมของหน่วยบริการ 
2. บันทึกข้อมูลผู้ปุวยท่ีเสียชีวิตในโรงพยาบาลด้วย pdx = I60, I61, I62, I63, I64, I65, I66, I67 ทุก
คน (จากทุกหอผู้ปุวย) ลงในแฟูม Death ของโปรแกรมหนว่ยบริการ 

แหล่งข้อมูล สสจ.ดึงข้อมูลจากโปรแกรมหน่วยบริการ (43 แฟูม) 
รายการข้อมลู 1 A = จ านวนการเสียชีวิตของผู้ปุวยหลอดเลือดสมองด้วยรหัส pdx = I60, I61, I62, I63, I64, I65, 

I66, I67 Stroke ทุกคน 
 B = จ านวนผู้ปุวย Stroke จากทุกหอผู้ปุวยของโรงพยาบาลในช่วงเวลาเดยีวกัน 
สูตรค านวณตามตัวช้ีวัด (A/B) X 100 
ระยะเวลาการประเมิน เดือนละ 1 ครั้ง 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 
 

Baseline 
Data 

ผลงานจังหวัด 3 ปีย้อนหลัง 
2556 2557 2558 

7 4.65 6.35 5.04 

    
 

เกณฑ์การประเมิน : ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 หน่วยต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดการให้คะแนนดังนี้     
หน่วยวัด 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ร้อยละ 9 8 7 6 5  

วิธีการประเมินผล ค่ายิ่งน้อย = คุณภาพยิ่งดี 
ผู้รับผิดชอบระดับ
จังหวัด 

นางมันทนา เฮ่าตระกูล   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการพิเศษ 
โทร  0842415588 
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61                                           มิติที่ 1 การประเมินประสิทธิผล 

 
ตัวช้ีวัดที่ 1.41 ร้อยละสตรีอายุ 30 – 60 ปี ได้รับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (ปี 2555-2559) 
ค านิยาม สตรีอายุ 30 – 60 ปีได้รับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก หมายถึงสตรีอายุ 30 – 60 ปี  

ในพ้ืนที่รับผิดชอบ (Type 1 , 3) ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วยวิธี Pap 
Smear VIA หรือวิธีอ่ืน จากหน่วยบริการที่รับผิดชอบ  หรือตรวจคัดกรองจากหน่วย
บริการอ่ืน   

เกณฑ์เปูาหมาย ร้อยละ 80 
ประชากรกลุ่มเปูาหมาย สตรีอายุ 30 – 60 ปีในพ้ืนที่รับผิดชอบของหน่วยบริการ (Type 1 , 3) 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1. หน่วยบริการบันทึกข้อมูลสตรีอายุ 30 – 60 ปี ที่ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปาก

มดลูกทุกคน ในแฟูมบริการของโปรแกรมของหน่วยบริการ รหัส ICD10 Z014 หรือ 
Z124 (VIA)   
2. กรณีสตรีกลุ่มเปูาหมายในพ้ืนที่รับผิดชอบ บริการ (Type 1 , 3) ได้รับการตรวจคัดกรอง
จากหน่วยบริการอื่นให้บันทึกเฉพาะบริการของรัฐที่อยู่นอกจังหวัดนครศรีธรรมราช และ
หน่วยบริการเอกชน ซึ่งมีหลักฐานผลการตรวจ)  
3. รหัสสถานบริการของเอกชนคือ ๐๐๐๐๐ หน่วยอ่านท่ีไม่ทราบ รหัส ๐๐๐๐๐ 
4. หน่วยบริการสามารถบันทึกข้อมูลการตรวจย้อนหลัง (หากมีข้อมูล) โดยเปิดบริการ
ย้อนหลังไปในวันที่ผู้ปุวยได้รับการตรวจ และส่งข้อมูลให้จังหวัดย้อนหลัง  

แหล่งข้อมูล สสจ.ดึงข้อมูลจาก 43 แฟูม 
รายการข้อมูล 1 A = จ านวนสตรีอายุ 30 – 60 ปีในพ้ืนที่รับผิดชอบที่ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็ง 

ปากมดลูกในปีงบประมาณ  2555-2559  (ความครอบคลุม 5 ปี) 
รายการข้อมูล 2 B = จ านวนสตรีอายุ 30 – 60 ปีในพ้ืนที่รับผิดชอบทั้งหมด 
เกณฑ์การประเมิน : ช่วงปรบัเกณฑ์การให้คะแนน +/- 5 หน่วยต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดการให้คะแนนดังนี้     

หน่วยวัด 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ร้อยละ 60 65 70 75 80  

ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด 
 

นางสาวนฤมล แซ่ลู่ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ     โทร  0812734813 
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62                                           มิติที่ 1 การประเมินประสิทธิผล 

 
ตัวช้ีวัดที่ 1.42 ร้อยละสตรีอายุ 40-70 ปี ได้รับการตรวจเต้านมโดยบุคลากรสาธารณสุขอย่างน้อย 

ปีละ 1 ครั้ง 
ค านิยาม การด าเนินการคัดกรองมะเร็งเต้านมในสตรีกลุ่มเสี่ยง ด าเนินการดังนี้ 

1. สตรีอายุ 30-70 ปี ได้รับการสอนเรื่องการตรวจเต้านมด้วยตนเอง และแนะน า 
ให้ตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
2. สตรีอายุ 40– 70 ปี  ได้รับการตรวจเต้านมโดยบุคลากรสาธารณสุข อย่างน้อย ปีละ 1
ครั้ง  

เกณฑ์เปูาหมาย ร้อยละ 80 
ประชากรกลุ่มเปูาหมาย สตรีอายุ 40 – 70 ปีในพ้ืนที่รับผิดชอบของหน่วยบริการ (Type 1 , 3) 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล หน่วยบริการบันทึกข้อมูลการตรวจเต้านมโดยบุคลากรสาธารณสุข ในสตรีอายุ  

40-70 ปี (รหัส ICD10 – Z123) ในแฟูมบริการของโปรแกรมหน่วยบริการ 
แหล่งข้อมูล สสจ.ดึงข้อมูลจาก 43 แฟูมของหน่วยบริการ  
รายการข้อมูล  A = จ านวนสตรีอายุ 40 – 70 ปี ที่ได้รับการตรวจเต้านมโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 

อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
B = จ านวนสตรีอายุ 40 – 70 ปี ในพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด (Type 1 , 3) 

สูตรการค านวณ (A/B) x 100 
เกณฑ์การประเมิน : ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 5 หน่วยต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดการให้คะแนนดังนี้     

หน่วยวัด 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ร้อยละ 70 75 80 85 90 

       

ผู้รับผิดชอบระดับ
จังหวัด 

 
นางสาวนฤมล แซ่ลู่ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ     โทร  0812734813 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดตัวช้ีวัดค ารบัรองและการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2559 

 
63                                           มิติที่ 1 การประเมินประสิทธิผล 

 
ตัวช้ีวัดที่ 1.43 ร้อยละประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองโรคเบาหวานตามมาตรฐาน 

ที่ก าหนด  
ค านิยาม จ านวนประชาชนไทยอายุ 35 ปีขึ้นไป ที่ได้รับการคัดกรองเบาหวาน โดยการตรวจเลือด 

(Fasting Capillary Blood Glucose, FCG หรือ Fasting plasma glucose, FPG) 
หมายถึง จ านวนประชาชนไทยอายุ 35 ปีขึ้นไป ที่ไม่รู้ว่าเป็นเบาหวาน และ/หรือไม่เคยได้รับ
การวินิจฉัยว่าเป็นโรค ได้รับการคัดกรองเบาหวานโดยการตรวจเลือด (FCG หรือ FPG)ด้วย
เครื่องมือที่มีมาตรฐาน พร้อมแจ้งผลโอกาสเสี่ยงและแนวทางการปฏิบัติตนตามสถานะความ
เสี่ยง ทั้งหมด   
จ านวนประชาชนไทยอายุ 35 ปีขึ้นไปทั้งหมด หมายถึง จ านวนประชาชนไทยอายุ 35 ปีขึ้นไป 
ทั้งหมดในพื้นที่รับผิดชอบ ที่ไม่ได้รับการรักษาโรคเบาหวานหรือความดันโลหิตสูงในปัจจุบัน  
การตรวจน้ าตาลในเลือด หมายถึง การตรวจเลือดหลังอดอาหาร อย่างน้อย 8 ชั่วโมง จาก
ปลายนิ้ว (FCG) หรือ การตรวจน้ าตาลในพลาสม่า  (FPG) 

เกณฑ์เปูาหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
ประชากรกลุ่มเปูาหมาย ประชาชนไทยอายุ 35 ปี ขึ้นไปในพื้นที่รับผิดชอบ (Type 1 และ 3) 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล หน่วยบริการบนัทึกข้อมูลการคัดกรองเบาหวาน (ตรวจเลือด) ในโปรแกรมของหน่วยบริการฯ  
แหล่งข้อมูล ข้อมูลจาก 43 แฟูมของหน่วยบริการ 
สูตรการค านวณ (A/B) X 100 
รายการข้อมูล A = จ านวนประชากรไทยอายุ 35 ปี ขึ้นไปในพื้นที่รบัผิดชอบ (Type 1 และ 3) ที่ไม่ได้รบัการ

รักษาโรคเบาหวานหรือความดันโลหิตสงูในปัจจุบนั และได้รับการตรวจคัดกรองเบาหวานโดย
การเจาะเลือด 
 

B = จ านวนประชากรไทยอายุ 35 ปี ขึ้นไปในพื้นที่รบัผิดชอบ (Type 1 และ 3) ที่ไม่ได้รบัการ
รักษาเบาหวานหรือความดันโลหิตสูงในปัจจบุัน 

เกณฑ์การประเมิน ช่วงปรบัเกณฑ์การให้คะแนน +/- 2 หน่วยต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดการให้คะแนนดงันี้     
หน่วยวัด 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ร้อยละ 86 88 90 92 94  

ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด นางมนัทนา เฮา่ตระกูล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการพิเศษ  
โทร  0842415588  
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ตัวช้ีวัดที่  1.44 ร้อยละประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูงตามมาตรฐานที่

ก าหนด 
ค านิยาม จ านวนประชาชนไทยอายุ 35 ปีขึ้นไป ที่ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูง โดยการวัดความ

ดันโลหิต หมายถึง จ านวนประชาชนไทยอายุ 35 ปีขึ้นไป ที่ไม่รู้ว่าเป็นความดันโลหิตสูง และ/
หรือไม่เคยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรค ได้รับการคัดกรองโดยการวัดความดันโลหิตด้วยเครื่องวัด
ความดันโลหิตที่มีมาตรฐานและวิธีการวัดที่ถูกต้อง พร้อมแจ้งผลโอกาสเสี่ยงและแนวทางการ
ปฏิบัติตนตามสถานะความเสี่ยง ทั้งหมด   
จ านวนประชาชนไทยอายุ 35 ปีขึ้นไป ในพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด หมายถึง จ านวนประชาชน
ไทยอายุ 35 ปีขึ้นไป ที่ไม่ได้รับการรักษาความดันโลหิตสูง และเบาหวานทั้งหมดในพื้นที่รับผิดชอบ  

เกณฑ์เปูาหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
ประชากรกลุ่มเปูาหมาย ประชาชนไทยอายุ 35 ปี ขึ้นไปในพื้นที่รับผิดชอบ  (Type 1 และ 3)      
วิธีการจัดเก็บข้อมูล หน่วยบริการบนัทึกข้อมูลผู้ปุวยในโปรแกรมของหน่วยบริการฯ  
แหล่งข้อมูล ข้อมูลจาก 43 แฟูมของหน่วยบริการ 
สูตรการค านวณ (A/B) X 100 
 
 
รายการข้อมูล 

A = จ านวนประชากรไทยอายุ 35 ปี ขึ้นไปในพื้นที่รบัผิดชอบ (Type 1 และ 3) ที่ไม่ได้รบัการ
รักษาโรคเบาหวานหรือความดันโลหิตสงูในปัจจุบนั และได้รับการตรวจคัดกรองความดันโลหติสูง 
 
B = จ านวนประชากรไทยอายุ 35 ปี ขึ้นไปในพื้นที่รบัผิดชอบ (Type 1 และ 3) ที่ไม่ได้รบัการ
รักษาเบาหวานหรือความดันโลหิตสูงในปัจจบุัน 

เกณฑ์การประเมิน 
 
 

ช่วงปรบัเกณฑ์การให้คะแนน +/- 2 หน่วยต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดการให้คะแนนดงันี้     
 

หน่วยวัด 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ร้อยละ 86 88 90 92 94  

ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด นางมนัทนา เฮา่ตระกูล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการพิเศษ  
โทร  0842415588  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดตัวช้ีวัดค ารบัรองและการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2559 

 
65                                           มิติที่ 1 การประเมินประสิทธิผล 

ตัวช้ีวัดที่ 1.45    อัตราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาลผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 

ค านิยาม อัตราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาลผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หมายถึง อัตราการปุวยจน
ต้องรับไว้รักษาในโรงพยาบาลดว้ยโรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง ต่อประชากร อายุ 15 ปี ขึ้นไปในเขต
รับผิดชอบ 
ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หมายถึง ผู้ปวุยที่แพทย์ให้การวินิจฉัยว่าเป็นโรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง 
PDx = J440-J449 

เกณฑ์เปูาหมาย ไม่เกิน 130 ต่อแสนประชากร 

ประชากรกลุ่มเปูาหมาย ประชากรอายุมากกว่า 15 ปี ในเขตรับผิดชอบ 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1. ทุกโรงพยาบาลจัดตัง้คลินิกโรคปอดอุดกั้นเร้ือรังตามแนวเวชปฏิบัติ 
2. จัดท าทะเบียนผู้ปุวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โดยบันทึกข้อมูลผู้ปุวยทุกรายในแฟูม
ทะเบียนโรคเรื้อรัง (แฟูม Chronic)  
3. บันทึกข้อมูลผู้ปุวยโรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง PDx = J440-J449 ลงในโปรแกรมของหน่วย
บริการทุกรายและทุกครั้งที่มารบัการรักษาในโรงพยาบาล 
4. ส่งออกข้อมูลให้จังหวัด และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูล 

แหล่งข้อมูล ฐานข้อมูลผูปุ้วยใน 43 แฟูมของสถานพยาบาล 

รายการข้อมูล 1 A = จ านวนคร้ังของการรับไว้รักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคปอดอุดก้ันเร้ือรังเป็นโรคหลัก  
(PDx = J440-J449) 

รายการข้อมูล 2 B = จ านวนประชากรกลางปี อายุ 15 ปีขึ้นไปในเขตรับผิดชอบจากฐานข้อมูลประชากร 

สูตรค านวณตามตัวชี้วัด A/B x 100,000 
ระยะเวลาการประเมิน ปีละ 1 ครั้ง ติดตามทุก 3 เดือน 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 
 

Baseline 
data 

ผลงานจังหวัด 3 ปีย้อนหลัง 
2556 2557 2558 

146.6 (สิทธิ UC)  221.90 315.72 (HDC) 

     

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

ขั้น 1-2 ขั้น 1-2 ขั้น 1-2 ขั้น 1-3  
เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงปรบัเกณฑ์การให้คะแนน +/- 5 หน่วยต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดการให้คะแนนดังนี้     

หน่วยวัด 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
อัตรา/แสนปชก. 140 135 130 125 120  

วิธีการประเมินผล 

จัดระดบัความส าเร็จเป็น 3 ขั้นตอน 
ขั้นตอน 1. จัดตั้งคลินิกโรคปอดอุดกั้นเร้ือรังตามแนวเวชปฏิบัติ 
ขั้นตอน 2. มีการข้ึนทะเบียนผูปุ้วย และดูแลผูปุ้วยอย่างต่อเนือ่ง 
ขั้นตอน 3. อัตราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาลผูปุ้วยโรคปอดอุดกั้นเร้ือรังลดลง 

ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด นางสาวนฤมล แซ่ลู่ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ     โทร  0812734813 
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ตัวชี้วัดที่ 1.46 ร้อยละของสถานที่ผลิตน้ าบรโิภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทและน้ าแข็งได้รบัการตรวจสอบ 
ตามเกณฑ์ GMP 

ค านิยาม 1. น้ าบริโภคในภาชนะบรรจุทีป่ิดสนิท คือ ผลิตภัณฑ์ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบบัที่ 61  
พ.ศ.2524 เรื่อง น้ าบริโภคในภาชนะบรรจุทีป่ิดสนิทฉบบัที่ 135 พ.ศ.2534 ฉบับที่ 256 พ.ศ.2545 
ฉบับที่ 284 พ.ศ.2547 และฉบับที่ 316 พ.ศ.2533 
2. น้ าแข็ง คือ ผลิตภัณฑ์ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 78 พ.ศ.2527 เร่ือง น้ าแข็ง ฉบับ
ที่ 137 พ.ศ.2534 ฉบับที่ 254 พ.ศ.2545 และฉบับที่ 285 พ.ศ.2547 

เกณฑ์เปูาหมาย ร้อยละ 100 
ประชากร สถานทีผ่ลิตน้ าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทและน้ าแข็งในพืน้ที่ที่รับผิดชอบ  
วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1. ส ารวจข้อมูลสถานทีผ่ลิตน้ าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนทิ ในเขตทีรับผิดชอบ 

2. ตรวจประเมิน แนะน าพฒันา สถานทีผ่ลิตน้ าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทและน้ าแข็ง 
ตามหลักเกณฑ์ GMP  

แหล่งข้อมูล หน่วยงานสาธารณสุขระดบัอ าเภอ 
รายการข้อมูล 1 A=สถานที่ผลิตน้ าบริโภคฯและน้ าแข็งที่ผา่นตามเกณฑ์ GMP 
รายการข้อมูล 2 B=สถานที่ผลติน้ าบริโภคฯและน้ าแข็งทั้งหมดที่ตรวจประเมินพฒันา 
สูตรค านวณตวัชี้วัด A/Bx100 
ระยะเวลาประเมิน 1 คร้ัง/ปี 

รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน 

Baseline data หน่วยวัด ผลงานจังหวัด 3 ปีย้อนหลัง 
2556 2557 2558 

 ร้อยละ 90 87  
 

วิธีการประเมินผล สรุปผลการตรวจประเมินสถานที่ผลิตน้ าบริโภคในภาชนะบรรจทุี่ปิดสนิทและน้ าแข็ง 

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

- ด าเนินการได้ระดบั 5 ตามที่ก าหนด   
 

เกณฑ์การประเมิน : ก าหนดเปน็ระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเปน็ 5 ระดับ พิจารณาจาก
ความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานตามเปาูหมายแต่ละระดับ ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 มีการส ารวจข้อมลูสถานท่ีผลติน้ าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทและน้ าแข็งในเขตที่รับผิดชอบ เป็นปัจจุบัน 
2 มีการด าเนินการตรวจประเมิน แนะน าพัฒนา สถานท่ีผลิตน้ าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดิสนิทและน้ าแข็ง  

ตามเกณฑ์ GMP ที่ก าหนด  
3 มีการรายงานผลการด าเนินการฯ ให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดทราบตามก าหนดเวลา(ไตรมาสที่2 ) 
4 สถานท่ีผลติน้ าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ในเขตที่รับผิดชอบมีกระบวนการผลิต 

ตามเกณฑ์ GMP  ร้อยละ 80 
5 สถานท่ีผลติน้ าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ในเขตที่รับผิดชอบมีกระบวนการผลิตตามเกณฑ์ GMP ร้อยละ 100 

 

เอกสารสนับสนุน -คู่มือแนวทางการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด ชื่อ-สกุล  นางสาวกรกช  เขียนวารี   ต าแหน่ง  เภสัชกรปฏบิัติการ  โทร.  075-343409 ต่อ 121  มือถือ  088-7683590   

กลุ่มงาน/งาน  คุ้มครองผู้บริโภค           e-mail : fdanakhon@gmail.com 
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ตัวชี้วัดที่ 1.47 ร้อยละของสถานศึกษาในอ าเภอที่มีการด าเนินกิจกรรม อย.น้อย 

1. โรงเรียนมัธยมศึกษา 
2. โรงเรียนประถมศึกษาขยายโอกาส 
3. โรงเรียนประถมศึกษา 

ค านิยาม อย.น้อย หมายถึง นักเรียนที่เป็นอาสาสมัครในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพทั้งในโรงเรียนและ
ชุมชน โดยมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ อาทิ อาหาร ยา เครื่องส าอาง เคร่ืองมือ
แพทย์ วัตถุอันตราย วัตถุเสพตดิ  

เกณฑ์เปูาหมาย 1.โรงเรียนมัธยมศึกษา ร้อยละ 70 (ค่าน้ าหนัก 0.5) 
2.โรงเรียนประถมศึกษาขยายโอกาส ร้อยละ 50 (ค่าน้ าหนัก 0.3) 
3.โรงเรียนประถมศึกษา ร้อยละ 15 (ค่าน้ าหนัก 0.2) 

ประชากร
กลุ่มเปูาหมาย 

โรงเรียนมัธยมศึกษา   โรงเรียนประถมศึกษาขยายโอกาส                                                 
โรงเรียนประถมศึกษาในอ าเภอ 

วิธีการจัดเก็บ
ข้อมูล 

แบบบนัทึกผลการด าเนนิงานคุม้ครองผู้บริโภคระดับอ าเภอ 

แหล่งข้อมูล หน่วยงานสาธารณสุขระดบัอ าเภอ 
รายการข้อมูล 1 A=จ านวนโรงเรียนมัธยมศึกษาในอ าเภอที่ด าเนินกิจกรรม อย.น้อย    
รายการข้อมูล 2 B=จ านวนโรงเรียนประถมศึกษาขยายโอกาสในอ าเภอที่ด าเนนิกิจกรรม อย.น้อย 
รายการข้อมูล 3 C=จ านวนโรงเรียนประถมศึกษาในอ าเภอที่ด าเนินกิจกรรม อย.น้อย 
รายการข้อมูล 4 D=จ านวนโรงเรียนมัธยมศึกษาในอ าเภอทั้งหมด 
รายการข้อมูล 5 E=จ านวนโรงเรียนประถมศึกษาขยายโอกาสในอ าเภอทั้งหมด 
รายการข้อมูล 6 F=จ านวนโรงเรียนประถมศึกษาในอ าเภอทั้งหมด 
สูตรค านวณตวัชี้วัด 1. โรงเรียนมัธยมศึกษา ร้อยละ 70                  สูตรค านวณ =A/D x 100 

2. โรงเรียนประถมศึกษาขยายโอกาส ร้อยละ 50  สูตรค านวณ =B/E x 100 
3. โรงเรียนประถมศึกษา ร้อยละ 15                 สูตรค านวณ =C/F x 100 

ระยะเวลาประเมิน 1 คร้ัง/ปี 

รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน 

Baseline data หน่วย
วัด 

ผลงานจังหวัด 3 ปี ย้อนหลัง 
2556 2557 2558 

1.โรงเรียนมัธยมศึกษา  ร้อยละ    
2.โรงเรียนประถมศึกษาขยายโอกาส ร้อยละ    
3.โรงเรียนประถมศึกษา  ร้อยละ    
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วิธีการประเมินผล ผลการด าเนินงานกิจกรรม อย.น้อยจากแบบบันทึกผลการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคระดับอ าเภอข้อ 6 

เกณฑ์การประเมิน 

หน่วยวัด น้ าหนัก 
(W) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
คะแนน

ที่ได้  
(S) 

ผลรวม
ค่า

คะแนน 
(WxS) 

1 2 3 4 5 

1.ร้อยละ     
   โรงเรียน 
   มัธยม 

0.5 50 55 60 65 70   

2.ร้อยละ 
   โรงเรียน 
   ประถมศึกษา 
   ขยายโอกาส 

 
0.3 

 
30 35 40 45 50   

3.ร้อยละ 
   โรงเรียน 
   ประถมศึกษา 

 
0.2 

12 14 16 18 20   

น้ าหนักรวม 1 
2.51-
3.00 

3.01-
3.50 

3.51-
4.00 

4.01-
4.50 

4.51-
5.00 

 ผลรวม
ทั้งสิ้น 

(∑WxS)=        
 

เอกสารสนับสนุน คู่มือแนวทางการด าเนินงานคุม้ครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
ผู้รับผิดชอบระดับ
จังหวัด 

ช่ือ-สกุล นางธารินี  แก้วกระจก           ต าแหน่ง เภสัชกรช านาญการ 
โทร.  075-343409 ตอ่ 121               มือถือ  086-2725599 
กลุ่มงาน/งาน  คุ้มครองผู้บรโิภค          e-mail : fdanakhon@gmail.com 
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ตัวชี้วัดที่ 1.48 ร้อยละของสถานประกอบการด้านยา ได้รับการตรวจสอบตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ค านิยาม สถานประกอบการด้านยา  หมายถึงสถานที่จ าหน่ายยาตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510  มาตรา 4 

การตรวจสอบสถานประกอบการด้านยา  หมายถึง 
       1. การตรวจมาตรฐานของสถานประกอบการด้านยาตามที่กฎหมายก าหนดหรือ  ตามแบบ
บันทึกการตรวจที่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดได้ก าหนดไว้ 
       2. การตรวจเฝูาระวังสถานประกอบการด้านยาที่ไม่ได้รับอนุญาต (ร้านยาเถื่อน)และมีการ
รายงานให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชทราบ (ถ้ามี)     

เกณฑ์เปูาหมาย ร้อยละ 80 
ประชากร
กลุ่มเปูาหมาย 

สถานประกอบการด้านยา ที่ไดร้ับอนุญาตในอ าเภอ 
 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล แบบรายงานผลการด าเนินงานและแบบบันทึกการตรวจที่ส านกังานสาธารณสุขจังหวัดได้ก าหนดไว้ 
แหล่งข้อมูล กลุ่มงานคุ้มครองผูบ้ริโภค ส านกังานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช 

หน่วยงานสาธารณสุขระดบัอ าเภอ 
รายการข้อมูล 1 A=จ านวนสถานประกอบการดา้นยา ที่ได้รบัการตรวจมาตรฐาน 
รายการข้อมูล 2 B=จ านวนสถานประกอบการด้านยา ทีไ่ด้รับอนุญาตในอ าเภอ 
สูตรค านวณตาม
ตัวชี้วัด 

(A/B) X100  
 

ระยะเวลาประเมิน อย่างน้อยปลีะ 1 ครั้ง 

รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน 

 
 
 

Baseline data 
หน่วย
วัด 

ผลงานจังหวัด 3 ปี ย้อนหลัง 
2556 2557 2558 

สถานประกอบการด้านยา ที่
ได้รับการตรวจมาตรฐาน 

ร้อยละ 86 85.23 90.09 

วิธีการประเมินผล สรุปผลความครอบคลุมของการตรวจสอบสถานประกอบการดา้นยา และสถานบริการสุขภาพ 

เกณฑ์การประเมิน : ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/-10 หน่วยต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดการให้คะแนนดังนี้     
 

หน่วยวัด 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ร้อยละ 40 50 60 70 80 

 

เอกสารสนับสนุน - แบบบนัทึกการตรวจทีส่ านักงานสาธารณสุขจังหวัดได้ก าหนดไว้ 
   (แบบตรวจมาตรฐานร้านจ าหน่ายยา) 
- คู่มือแนวทางการด าเนินงานคุม้ครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 

ผู้รับผิดชอบระดับ
จังหวัด 

ชื่อ-สกุล  นางสุทธิดา  ผกากรอง          ต าแหน่ง เภสัชกรช านาญการ 
โทร.  075-343409 ต่อ 121               มือถือ  081-8938748 
กลุ่มงาน/งาน  คุ้มครองผู้บริโภค           e-mail : fdanakhon@gmail.com 
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ตัวช้ีวัดที่ 1.49 ร้อยละของเคร่ืองส าอางที่ตรวจสอบแสดงฉลากถูกต้องในสถานทีจ่ าหน่าย   

เคร่ืองส าอาง ร้อยละ 85 
ค านิยาม เคร่ืองส าอาง หมายถึง วัตถุที่มุ่งหมายส าหรับใช้ทา ถู นวด ฯ หรือการกระท าด้วยวิธีอ่ืนใดต่อร่างกาย 

เพื่อความสะอาด สวยงาม และเปน็ไปตามค าจ ากัดความตามพระราชบัญญัติเครื่องส าอาง พ.ศ.2558 
มาตรา 4 
การแสดงฉลากเคร่ืองส าอางที่ถูกต้อง หมายถึง ฉลากเครื่องส าอางที่เป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการเครื่องส าอาง เรื่องฉลากเครื่องส าอาง ลงวันท่ี 11 ก.พ.2554 

เกณฑ์เปูาหมาย ร้อยละ 85 
ประชากรกลุ่มเปูาหมาย เครื่องส าอางที่วางจ าหน่ายในสถานท่ีจ าหน่ายเครื่องส าอางในพื้นที่ท่ีรับผิดชอบ 
วิธีการจัดเก็บข้อมลู 1.ตรวจและแนะน าสถานท่ีโดยใช้แบบบันทึกการตรวจสถานท่ีขายเครื่องส าอาง 

2.ส่งสรุปผลการด าเนินงานตรวจสอบฉลากเครื่องส าอางในสถานท่ีจ าหน่าย 
แหล่งข้อมูล หน่วยงานสาธารณสุขระดับอ าเภอ/คปสอ. 

รายการข้อมลู 1 A=จ านวนเครื่องส าอางที่ได้รับการตรวจสอบฉลาก 
รายการข้อมลู 2 B=จ านวนเครื่องส าอางที่แสดงฉลากถูกต้อง 
สูตรค านวณตามตัวช้ีวัด (B/A) x 100 
ระยะเวลาประเมิน 3 เดือน  (ไตรมาส) 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 
Baseline data หน่วยวัด ผลงานจังหวัด 3 ปีย้อนหลัง 

2556 2556 2558 

 ร้อยละ 83.36 95.82 98.04 
 

วิธีการประเมินผล ผลการตรวจฉลากเครื่องส าอางในสถานท่ีจ าหน่าย 
เกณฑ์การประเมิน : ก าหนดเปน็ระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเปน็ 5 ระดับ พิจารณาจาก
ความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานตามเปาูหมายแต่ละระดับ ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 มีการตรวจสถานที่จ าหน่ายเครื่องส าอาง 

2 มีการส่งรายงานตรวจสถานท่ีจ าหน่ายเครื่องส าอางให้ สสจ. ตามก าหนดเวลา (ไตรมาส 3) และส่งหลกัฐานการ
ตรวจสถานท่ีจ าหน่าย 

3 สถานท่ีจ าหน่ายเครื่องส าอาง มเีครื่องส าอางแสดงฉลากถูกต้อง ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 65 
4 สถานท่ีจ าหน่ายเครื่องส าอาง มเีครื่องส าอางแสดงฉลากถูกต้อง ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 75 
5 สถานท่ีจ าหน่ายเครื่องส าอาง มเีครื่องส าอางแสดงฉลากถูกต้อง ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 85 

 

เอกสารสนับสนุน เอกสารแผ่นพับเครื่องส าอางอันตราย 
ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด ช่ือ-สกุล  นางวีร์ธิมา  หนูสวัสดิ์   ต าแหน่งเภสัชกรช านาญการ 

โทร. 075-343409-121        มือถือ 081-8938748 
กลุ่มงาน/งาน  คุ้มครองผู้บรโิภค   e-mail : fdanakhon@gmail.com 
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ตัวช้ีวัดที่  1.50 ร้อยละของ รพ.สต.ท่ีด าเนินงาน คบส. ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
ค านิยาม รพ.สต. หมายถึง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

รพ.สต.ท่ีด าเนินงาน คบส. ตามเกณฑ์ที่ก าหนด  หมายถึง รพ.สต.ที่มีการด าเนินการคุม้ครองผู้บริโภค
ด้านผลิตภณัฑส์ุขภาพตามเกณฑ์ครบทั้ง 4 เกณฑ์ตามที่ อย.ก าหนด  
เกณฑ์การด าเนินงาน คบส. ของ รพ.สต. 4 เกณฑ์ ได้แก่  
1. การรวบรวมและจดัท าฐานข้อมลูที่ส าคญัในพ้ืนท่ี เช่น สถานท่ีจ าหน่าย สถานท่ีผลิต รา้นค้า รถเร่ 
ตลาดนดั เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตรวจสอบและเฝูาระวังผลิตภัณฑส์ุขภาพในชุมชน 
2. ตรวจสอบฉลาก  การแสดงสรรพคุณบนฉลาก ลักษณะทางกายภาพของผลิตภณัฑ์ (สีและกลิ่น) 
ตลอดจนความเหมาะสมของบรรจภุัณฑ์และการเก็บรักษา 
3. เฝูาระวังการโฆษณาผลิตภณัฑส์ุขภาพท่ีมีข้อความบ่งบอกถึงความโอ้อวดเกินจริง และอาจเกดิ
อันตราย ตามเคเบิ้ลทีวี วิทยุชุมชน หนังสือพิมพ์ วารสาร แผ่นพับ และโบรชัวร์ และส่งข้อมูลการเฝูา
ระวังให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการต่อไป 
4. เพิ่มองค์ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ท่ีมผีลต่อสุขภาพในเรื่องการเลือกซื้อ เลือก
บริโภคที่ถูกต้อง และขั้นตอนการติดตาม ตรวจสอบเฝูาระวังตลอดจนถึงการจัดการกับผลิตภณัฑ์
สุขภาพ ให้แก่ กลุ่มอสม. คร/ูนักเรียน อย.น้อย กลุ่มแม่บ้าน กลุม่เยาวชน  และผู้น าชุมชน เป็นต้น 

เกณฑ์เปูาหมาย ร้อยละ 60 
ประชากรกลุ่มเปูาหมาย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในอ าเภอ 
วิธีการจัดเก็บข้อมลู 1. ติดตามนเิทศ /รวบรวมข้อมลูตามแบบบันทึกผลการด าเนินงานคุม้ครองผู้บรโิภคระดับ รพ.สต 

2. รวบรวมผลการด าเนินงานตามแบบบันทึกผลการด าเนินงานคุม้ครองผู้บริโภคระดับอ าเภอ (เกี่ยวกบั
ผลการด าเนินงานของรพ.สต).  
3. ส่งแบบบันทึกผลการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคระดับอ าเภอ .ให้กลุ่มงานคบส. สสจ.นศ.ตามเวลาที่
ก าหนด 

แหล่งข้อมูล หน่วยงานสาธารณสุขอ าเภอ 
รายการข้อมลู 1 X = จ านวน รพ.สต.ในอ าเภอที่ด าเนินงาน คบส. ครบทั้ง 4 เกณฑต์ามที่ อย. ก าหนด  
รายการข้อมลู 2 Y =จ านวนรพ.สต.ทั้งหมดในอ าเภอ 
สูตรค านวณตัวช้ีวัด (X/Y)x100 
ระยะเวลาประเมิน 1 ครั้ง/ปี 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 
Baseline data หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปี พ.ศ. 

2556 2557 2558 
 ร้อยละ - - 62.45 

 

วิธีการประเมินผล สรุปผลการตรวจติดตาม นิเทศ งาน คุ้มครองผู้บรโิภคระดับ รพ.สต 
(แฟูมเอกสาร หลักฐานเกี่ยวกับการด าเนินงานคุม้ครองผู้บริโภคระดบั รพ.สต) 

เกณฑ์การประเมิน 
หน่วยวัด 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ร้อยละ 40 45 50 55 60 

 

เอกสารสนับสนุน -คู่มือแนวทางการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด ช่ือ-สกุล  นางธารินี  แก้วกระจก      ต าแหน่งเภสัชกรช านาญการ     โทร.  075-343409 ต่อ 121               

มือถือ  086-2725599  กลุ่มงาน/งาน  คุ้มครองผู้บริโภค    e-mail : fdanakhon@gmail.com 
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ตัวชี้วัดที่  1.51 ร้อยละของคลินิกเอกชนได้รับการตรวจสอบตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ค านิยาม คลินิกเอกชน หมายถึง สถานพยาบาลที่ไม่รับผู้ปุวยไว้ค้างคืน ตามพระราชบัญญัติ

สถานพยาบาล พ.ศ. 2541  และกฎกระทรวง เรื่อง ก าหนดลักษณะของสถานพยาบาลและ
ลักษณะการให้บริการของสถานพยาบาลปีพ.ศ.2558 
การตรวจสอบคลินิกเอกชน หมายถึง การตรวจสอบมาตรฐานของคลินิกเอกชน ตามแบบ
บันทึกการตรวจที่ก าหนดไว้ 

เกณฑ์เปูาหมาย ร้อยละ 100 
ประชากร
กลุ่มเปูาหมาย 

สถานพยาบาลที่ไม่รับผู้ปุวยไว้ค้างคืนที่ได้รับอนุญาตในอ าเภอ    
 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล แบบรายงานผลการด าเนินงานและแบบบันทึกการตรวจที่ก าหนดไว้ 
แหล่งข้อมูล กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช 

หน่วยงานสาธารณสุขระดับอ าเภอ 
รายการข้อมูล 1 A= จ านวนสถานพยาบาลที่ไม่รับผู้ปุวยไว้ค้างคืน ที่ได้รับการตรวจมาตรฐาน 
รายการข้อมูล 2 B= จ านวนสถานพยาบาลที่ไม่รับผู้ปุวยไว้ค้างคืนที่ได้รับอนุญาตทั้งหมดในอ าเภอ       
สูตรค านวณตาม
ตัวชี้วัด 

(A/B) X100  

ระยะเวลาประเมิน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

รายละเอียดข้อมูล
พ้ืนฐาน 

 
 
 

Baseline data 
หน่วย
วัด 

ผลงานจังหวัด 3 ปีย้อนหลัง 
2556 2557 2558 

 ร้อยละ - - - 

วิธีการประเมินผล สรุปผลความครอบคลุมของการตรวจสอบคลินิกเอกชน 
เกณฑ์การประเมิน : ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/-10 หน่วยต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดการให้คะแนนดังนี้     
 

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

 

เอกสารสนับสนุน -แบบบันทึกการตรวจที่ก าหนดไว้(แบบตรวจมาตรฐานสถานพยาบาลประจ าปี) 
-คู่มือแนวทางการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 

ผู้รับผิดชอบระดับ
จังหวัด 

ชื่อ-สกุล  นายอรรถพล  ศรีสุวรรณ        ต าแหน่ง เภสัชกรช านาญการ  
โทร.  075-343409 ต่อ 121               มือถือ 082-2732324   
กลุ่มงาน/งาน  คุ้มครองผู้บริโภค          e-mail : fdanakhon@gmail.com 
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