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ตัวช้ีวัดที่ 2.1 อ าเภอผ่านเกณฑ์ควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนภายใต้ระบบสุขภาพอ าเภอ(DHS) 
ค านิยาม อ าเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน  หมายถึง อ าเภอที่มีระบบและกลไกการบริหาร

จัดการ การเฝูาระวัง ปูองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของพ้ืนที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล ทันสถานการณ์ วัดจากคุณลักษณะ 5 ด้าน 

เกณฑ์เปูาหมาย อ าเภอผ่านเกณฑ์ประเมินอ าเภอควบคุมโรคเข้มแข็งฯ ปี 2559 ตามเกณฑ์กรมควบคุมโรค   
ประชากรกลุ่มเปูาหมาย ประชากรในพ้ืนที่รับผิดชอบของแต่ละอ าเภอ 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1. อ าเภอประเมินตนเอง 2 รอบ มีนาคม, พฤษภาคม 2559 โดยใช้เกณฑ์ประเมิน  

ของกรมควบคุมโรค ปี 255ต  ประเมินทางเว็บไซท์ ส านักจัดการความรู้ 
2. สสจ. โดยงานควบคุมโรคติดต่อ ออกประเมินอ าเภอที่ประเมินตนเองผ่าน เดือน 
พฤษภาคม 2559 
3. สสจ. รว่ม สคร 11 ออกประเมินรับรอง (ประเมิน 30%) ที่ประเมินตนเองผ่าน  มิย.-กค 
2559 

แหล่งข้อมูล สสอ. รพช. รพศ. รพสต. 
รายการข้อมูล 1 การประเมินตนเองของอ าเภอ 2 รอบ (มีค ,พค.59) 
รายการข้อมูล 2 การประเมินรับรองโดย สสจ. สคร 11 นศ 
ระยะเวลาประเมิน ครั้งที่ 1. มีค 59   2. พค. 59   3. มิย. 59 

รายละเอียดข้อมูล
พ้ืนฐาน 

หน่วยวัด ผลงานจังหวัด 3 ปีย้อนหลัง 
2556 2557 2558 

ร้อยละ 95.65 
22 อ. 

100 % 
23 อ. 

91.3 
21 อ. 

 

วิธีการประเมินผล 1.อ าเภอประเมินตนเอง ตามแบบประเมินกรมควบคุมโรค 
2. สสจ./สคร.11 ออกประเมินรับรอง โดยใช้เกณฑ์ประเมิน กรมควบคุมโรค ปี 2558 

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

ผ่าน/ไมผ่่าน - - - - ผ่าน 
 

ผู้รับผิดชอบระดับ
จังหวัด 

ชื่อ-สกุล  นายพิทยา  แต่งเกลี้ยง    ต าแหน่ง  นวก.สาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
โทร. 075-343409                    มือถือ  08-40513135 
กลุ่มงานควบคุมโรค                   e-mail : pit_taya_n@hotmail.com 
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ตัวช้ีวัดที่ 2.2 อ าเภอสามารถควบคุมโรคติดต่อส าคัญของพื้นที่ได้ (ไข้เลือดออก) 
ค านิยาม 1.ควบคุมโรคได้ หมายถึง ร้อยละ 70  ของต าบล ในแต่ละอ าเภอ สามารถควบคุมโรคได้

ภายใน 2 รุ่น(2 เท่าของระยะฟักตัวที่ยาวที่สุดของโรค) ของการระบาดนับจากวันที่พบ
ผู้ปุวยรายแรก ของแต่ละเหตุการณ์(ผู้ปุวยที่พบห่างกันเกิน 4 สัปดาห์ขึ้นไปให้ถือเป็น
เหตุการณ์ใหม่)  
2.โรคติดต่อที่ส าคัญหมายถึง โรคประจ าถ่ินของประเทศไทย และมักพบการระบาดของ 
โรคทุกปี ได้แก่ โรคไข้เลือดออก (2 รุ่นเท่ากับ 28 วัน)  
3.อ าเภอ  ได้แก่ ทุกอ าเภอใน จังหวัดนครศรีธรรมราช  23  อ าเภอ 
หมายเหตุ  หากไม่มีการเกิดโรคในอ าเภอตลอดทั้งปี ให้ถือว่าควบคุมโรคได้ 

เกณฑ์เปูาหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของต าบล ควบคุมโรคได้ 
ประชากรกลุ่มเปูาหมาย ประชากรในพ้ืนที่รับผิดชอบของแต่ละอ าเภอ 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล การเฝูาระวังทางระบาดวิทยาโรคติดต่อ (รายงานผ่านทางระบบรายงาน 506 จากสถาน

บริการสาธารณสุข มายังงานระบาดวิทยา สสจ.นศ. 
แหล่งข้อมูล รายงาน 506  
ระยะเวลาประเมิน ปีละ 1 ครั้ง 
วิธีการประเมินผล ประเมินจากรายงานผู้ปุวยโรคไข้เลือดออก ในระบบเฝูาระวังทางระบาดวิทยา (รายงาน 

506) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

ร้อยละ  60 ร้อยละ 65 ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 
 

เอกสารสนับสนุน ฐานข้อมูลรายงาน 506 ส านักระบาดวิทยา 
ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด ชื่อ-สกุล  นายพิทยา  แต่งเกลี้ยง    ต าแหน่ง  นวก.สาธารณสุขช านาญการพิเศษ 

โทร. 075-343409                     มือถือ  08-40513135 
กลุ่มงานควบคุมโรค       e-mail : pit_taya_n@hotmail.com 
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ตัวชี้วัดที่  2.3 SRRT ระดับอ าเภอมีคุณภาพในการเฝ้าระวัง สอบสวนและควบคุมโรคและกลุ่มอาการที่มี

ความส าคัญสูงระดับประเทศ 
ค านิยาม 1. การเฝูาระวังโดยทีม SRRT ระดับอ าเภอ หมายถึง ทีมมีการวิเคราะห์สถานการณ์ทางระบาดวิทยา 

เพื่อตรวจจับการระบาดหรือแนวโน้มการระบาด จากฐานข้อมูลการเฝูาระวังผู้ปุวย (รง.๕๐๖) และ
ระบบเฝูาระวังเหตุการณ์ อย่างน้อยเดือนละ 1 คร้ัง 
2. การสอบสวนและควบคุมโรคได้อย่างมีคุณภาพ หมายถึง ทีม SRRT อ าเภอมีการสอบสวนควบคุม
โรค/ภัย และกลุ่มอาการที่มีความส าคัญสูง ตามเงื่อนไขการออกสอบสวนโรคที่ส านักระบาดวิทยา
ก าหนดภายใน ๒๔ ชั่วโมงหลังรับแจ้ง  รวมถึงเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน เช่น 
การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุขนส่ง พิษจากสารเคมี เป็นต้น และสามารถด าเนินการได้อย่างมีคุณภาพ  
ร้อยละ 50 ขึ้นไปของเหตุการณ์  โดยได้ผลตาม ข้อ ก. และข้ออื่น อีก 1 ข้อ ได้แก่ 

ก. ควบคุมโรคสงบไม่เกิน Generation ที่ 2  
ข. หาสาเหตุได้ หรือยืนยันได้ด้วยผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ หรือสรุปสาเหตุได้จากการ

เชื่อมโยงทางระบาดวิทยา  
ค. สามารถหาแหล่งโรคหรือรังโรค หรือที่มาของการระบาดได้  
ง. อธิบายการถ่ายทอดโรคได้ 

เกณฑ์เปูาหมาย ผ่านเกณฑ ์(ทีม SRRT ระดับอ าเภอ มีคุณภาพในการเฝูาระวัง สอบสวนและควบคุมโรคและกลุ่ม
อาการที่มีความส าคัญสูงระดับประเทศ) 

ประชากรกลุ่มเปูาหมาย ทีม SRRT ระดับอ าเภอ  
วิธีการจัดเก็บข้อมูล ผู้ประสานงานตัวชี้วัดจังหวัด จัดโฟลเดอร์รับไฟล์รายงานหรือไฟล์น าเสนอผลการวิเคราะห์

สถานการณ์จากทีม SRRT ระดับอ าเภอ และรับไฟล์รายงานการสอบสวนและกลุ่มอาการที่มี
ความส าคัญสูงระดับประเทศ แบบ Final report จากทีม SRRT ระดับอ าเภอ 

แหล่งข้อมูล 1. ทะเบียนรบัแจ้งเหตุการณ์การระบาดที่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
2. ฐานข้อมูลระบบเฝูาระวังผูปุ้วย (รง. ๕๐๖) ของจังหวัด 
3. รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ประจ าเดือนของทีม SRRT ระดับอ าเภอ 
4. รายงานสอบสวนโรคของทีม SRRT ระดับอ าเภอ  

วิธีการประเมินผล 1. ตรวจสอบรายงานหรือไฟล์ที่มีการวิเคราะห์สถานการณ์ทางระบาดวิทยา และการตรวจจับการ
ระบาด ซึ่งใช้ข้อมูลตามระบบเฝูาระวังผู้ปุวย (รง.๕๐๖) และระบบเฝูาระวังเหตุการณ์ เดือนละ 1 
ครั้ง หากอ าเภอใดมีหลักฐานอย่างน้อย 10 ครั้งในรอบ 12 เดือนย้อนหลังจากวันที่ประเมิน ถือว่า
ผ่านเกณฑ์การเฝูาระวังที่มีคุณภาพ 
2. ตรวจสอบทะเบียนรับแจ้งเหตุการณ์ของจังหวัด  และฐานข้อมูลระบบเฝูาระวังผู้ปุวย (รง.๕๐๖) 
ของอ าเภอที่จังหวัดได้รับ ว่ามีโรค/เหตุการณ์ใดต้องสอบสวนตามเงื่อนไข ที่ก าหนดในมาตรฐาน 
SRRT หรือไม่* หากมีโรค/เหตุการณ์ ให้ติดตามรายงานสอบสวนโรคแบบ Final Report  น ามา
ตรวจสอบคุณภาพ (ตามค านิยามข้อ 2) ถ้าผ่านร้อยละ 50 ของเหตุการณ์ถือว่าผ่าน  
3. การวัดผลให้ใช้ข้อมูลย้อนหลัง 12 เดือน นับจากวันที่ท าการตรวจสอบ 



รายละเอียดตัวช้ีวัดค ารบัรองและการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2559 

 
77                                           มิติที่ 2 การประเมินคณุภาพการให้บริการ 

4. ทีม SRRT อ าเภอ ที่ประเมินแล้วไม่ผ่าน จังหวัดควรพัฒนาศักยภาพ และสามารถท าการประเมิน
ใหม่ได้ ภายใน 15 กันยายน 2558 
5. ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดรายงานผลต่อส านักงานเขตสุขภาพและส านักงานปูองกันควบคุมโรค
ในพื้นที่รายไตรมาส โดยส่งภายในวันที่ 25 ของเดือนธันวาคม 2558 , มีนาคม 2559, มิถุนายน 
2559 และกันยายน 2559 
6. ตัวอย่างการจัดท าสรุปรายงาน ประจ า ไตรมาสที่ 3 ณ  วันที่  25  มิถุนายน  2559 

อ าเภอ คุณภาพ
การเฝา้
ระวัง 

ทีมมีคุณภาพการสอบสวน
ควบคมุโรค ผ่านเกณฑร์้อยละ 

๕๐ ขึ้นไป 

สรุป วันท่ีที่ท า
การ

ตรวจสอบ 

หมายเหต ุ

ก. ผ่าน ไม่ผา่น ไม่ผา่น ๒๐เม.ย.59  
ข. ผ่าน ผ่าน ผ่าน ๓๑ มี.ค.59  
ค. ผ่าน ผ่าน ผ่าน ๒๑ พ.ค.59  
ง. ไม่ผา่น ไม่พบผู้ป่วยด้วยโรคตามเง่ือนไข* ไม่ผา่น ๒๒ พ.ค.59 รอตรวจราย 

งานสอบสวน 
โรคอีกครั้ง  
ภายใน 15  
ก.ย. 59 

จ. ผ่าน ไม่พบผู้ป่วยด้วยโรคตามเง่ือนไข* ไม่ผา่น ๒๒ มิ.ย.๕9 รอตรวจราย 
งานสอบสวน 
โรคอีกครั้ง 
ภายใน 15 
ก.ย. 59 

รวมอ าเภอท่ีผ่าน ๒   
ร้อยละของอ าเภอที่ผ่าน = ๒/๕ * ๑๐๐  = ๔๐ % 
สรุปสถานะตัวช้ีวัดนี้ ณ ไตรมาส ๓   ......ไมผ่่าน.......   

   

หมายเหตุ : * หากตรวจสอบแล้ว ไม่มีโรค/เหตุการณ์ที่ต้องสอบสวน จงึท าให้ไม่มีรายงาน
สอบสวนให้ตรวจสอบ ให้ขยายเวลาได้จนถึงวนัที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ เพื่อตรวจสอบใหม่ หาก
ไม่มีจริง ๆ ถือว่าอ าเภอนั้นผา่นเกณฑ์การสอบสวนควบคุมโรคได้ 

เกณฑ์การประเมิน 
หน่วยวัด 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ผ่าน/ไม่

ผ่าน 
- - - - ผ่าน 

 

เอกสารสนับสนุน คู่มือมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติงานทีมเฝูาระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ฉบับปรับปรุง
ล่าสุด ปี ๒๕๕๕    ส านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค 

ผู้รับผิดชอบระดับ
จังหวัด 

ชื่อ-สกุล นายศุภโชค  แก้วงาม            ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
โทร. ๐๗๕-๓๔๓๔๐๙ ต่อ ๓๒๒          มือถือ ๐๘๑-๔๕๓๖๒๘๐ 
กลุ่มงานควบคุมโรค          e-mail : ch_kaewngam@hotmail.com 

 
 
 

mailto:ch_kaewngam@hotmail.com
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ตัวช้ีวัดที ่2.4 อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า 
ค านิยาม ผู้ปุวยโรคซึมเศร้า หมายถึง ผูป้วุยที่เจ็บปุวยด้วยโรคจิตเวชที่มกีารวินิจฉัย F32,F33,F34.1 F38 

และ F39 
การเข้าถึงบริการ หมายถึง การที่ประชาชนผู้ซึ่งได้รับการวินิจฉยัว่า เป็นโรคซึมเศร้า ได้รับการ
ดูแลรักษาด้วยวิธีทางการแพทย ์ที่หลักฐานทางวชิาการทีพ่ิสูจนไ์ด้ว่าผลชดัเจน เช่นจิตบ าบัด 
เภสัชบ าบัด การรักษาด้วยไฟฟาู ฯลฯ หรือได้รับการชว่ยเหลือตามแนวทางอย่างเหมาะสมจาก
หน่วยบริการ 

เกณฑ์เปูาหมาย มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 43 
ประชากรกลุ่มเปูาหมาย ผู้ปุวยโรคซึมเศร้าที่เปน็คนไทยทั้งหมดที่มีภูมิล าเนาอยู่อ าเภอนั้น คาดประมาณการจากอัตรา

ความชุกของผู้ปุวยโรคซึมเศร้าที่ได้จากการส ารวจ คือ ร้อยละ 2.3 ของประชากร (ภาคใต้)  
วิธีการจัดเก็บข้อมูล ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตระดบั รพศ./รพท./รพช./รพ.สต. ด าเนินการสนับสนนุให้มีการคัด

กรองโรคซึมเศร้าในทุกพื้นที่ทุกระดับ โดยใช้แบบคัดกรองโรคซมึเศร้าของกรมสุขภาพจิตและสง่ผู้
ที่สงสัยวา่เปน็โรคซึมเศร้าไปรบัการบ าบดั และดูแลอย่างต่อเนือ่ง มีการบันทึกข้อมูลในระบบ
รายงาน 43 แฟูม 

แหล่งข้อมูล ผลงานการบริการผู้ปุวยโรคซึมเศร้าจากระบบรายงาน 43 แฟูมและศูนย์สารสนเทศโรคซึมเศร้า 
รายการข้อมูล 1 A= จ านวนผู้ปุวยโรคซึมเศร้าทั้งรายเก่าและรายใหม่ที่มารบับริการตั้งแต่ปี 2552 สะสมมาถึงใน

ปีงบประมาณ 2559 ที่เข้ามารบับริการในหน่วยบริการ 
รายการข้อมูล 2  B= จ านวนผูปุ้วยโรคซึมเศร้าทั้งหมดที่ได้จากคาดประมาณการความชุกและฐานประชากร 15 ปี

ขึ้นไป 
สูตรค านวณตวัชี้วัด (A/B)X 100 
ระยะเวลาประเมินผล ตามระยะเวลาการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน Baseline 

data 
หน่วยวัด ผลงานจังหวัด 3 ปีย้อนหลัง 

2556 2557 2558 
 ร้อยละ 20.43 26.22 33.43 

 

วิธีการประเมินผล : ผลงานเปรียบเทียบกับเปาูหมายทุก 3 เดือน 
เกณฑ์การประเมิน : ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 หน่วยต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดการให้คะแนนดังนี้     

หน่วยวัด 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ร้อยละ 41  42 43 44 45  

เอกสารสนับสนุน ข้อมูลจาก Thaidepression.com และข้อมูลจาก 43 แฟูม 
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้
ประสานงานตัวชี้วัด 

นางวิภาดา อัฐพร ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชพีช านาญการ 
มือถือ 081-9581510 โทรสาร: 075-343409 ต่อ 341  E-mail:aednapa@hotmail.co.th 
งานสุขภาพจิตและจิตเวช  ส านกังานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ผู้รับผิดชอบรายงานผล
การด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตระดบัโรงพยาบาลศูนย์  โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน  
และโรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพต าบล 
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ตัวช้ีวัดที ่2.5 อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคจิต 
ค านิยาม ผู้ปุวยโรคจิต หมายถึง ผู้ปุวยที่ได้รับการวินิจฉัย F20-29 

การเข้าถึงบริการ หมายถึง การคัดกรองค้นหาผู้ปุวยเข้าสู่ระบบบริการ ได้รับการวินิจฉัย
และการรักษาตามความเหมาะสมของผู้ปุวยแต่ละราย 

เกณฑ์เปูาหมาย มากกว่าร้อยละ 55 
ประชากร
กลุ่มเปูาหมาย 

ผู้ปุวยโรคจิตที่เป็นคนไทยทั้งหมดที่มีภูมิล าเนาอยู่ในอ าเภอนั้น ประมาณการจากอัตราความ
ชุกของผู้ปุวยโรคจิตคือร้อยละ0.8 ของประชากร  

วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1.ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตทุกระดับ ด าเนินการคัดกรองโดยใช้แบบคัดกรองโรคจิตของ
กรมสุขภาพจิต และส่งต่อผู้ที่สงสัยว่าเป็น ผู้ปุวยโรคจิตไปรับการบ าบัดรักษาในสถานบริการ
ใกล้บ้าน 
2.ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตระดับโรงพยาบาลมีการบันทึกข้อมูลในระบบรายงาน 43 แฟูม 
และดูแลอย่างต่อเนื่อง 

แหล่งข้อมูล ข้อมูลสถิติผู้ปุวยโรคจิตในหน่วยบริการจากระบบรายงาน 43 แฟูม 
รายการข้อมูล 1 A= จ านวนผู้ปุวยโรคจิตที่ได้รับการวินิจฉัยในปีงบประมาณ 
รายการข้อมูล 2  B= จ านวนผู้ปุวยโรคจิตทั้งหมดที่ได้จากการประมาณความชุกและฐานประชากร อายุ 15 ปี

ขึ้นไป 
สูตรค านวณตัวชี้วัด (A/B) X 100 
ระยะเวลาประเมินผล ตามระยะเวลาการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 
รายละเอียดข้อมูล
พ้ืนฐาน 

Baseline 
data 

หน่วยวัด ผลงานจังหวัด 3 ปี ย้อนหลัง 
2556 2557 2558 

- ร้อยละ - 23.22 59.12 
 

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 
 

วิธีการประเมินผล : ผลงานเปรียบเทียบกับเปูาหมายทุก 3 เดือน 
เอกสารสนับสนุน ข้อมูลจาก sucidethai.com 
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1.นางวิภาดา อัฐพร ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
มือถือ 081-9581510, โทรสาร: 075-343409 ต่อ 341   
E-mail:aednapa@hotmail.co.th 
งานสุขภาพจิตและจิตเวช  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ผู้รับผิดชอบรายงานผล
การด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตระดับโรงพยาบาลศูนย์  โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน 
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
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ตัวชี้วัดที่  2.6 อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ปว่ยโรค Autistic(F84)/ ADHD(F90.0) 
ค านิยาม การเข้าถึงบริการ หมายถึง เด็กวัยเรียนได้รับการคัดกรองว่าแนวโน้มเปน็โรค Autistic/ ADHD 

ได้รับการช่วยเหลือ ดูแลรักษาดว้ยการส่งเสริมพัฒนาการ หรือ ได้รับการช่วยเหลือตามแนวทาง
อย่างเหมาะสมจากหน่วยบริการ 

เกณฑ์เปูาหมาย ร้อยละ 15 
ประชากรกลุ่มเปูาหมาย เด็กวัยเรียนเด็กวัยเรียนได้รับการคัดกรองจากเจ้าหน้าที่ ที่ได้รบัการอบรมให้ใช้แบบคัดกรองที่

ได้พัฒนาขึ้นส าหรับคัดกรองกลุม่อาการออทิสติก มีคะแนนตามเกณฑ์ที่มีแนวโน้มเป็นโรคออทิ
ซึมหรือกลุ่มอาการออทิสติกทั้งหมดที่มีภูมิล าเนาอยู่ในอ าเภอนัน้ 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1.ผู้ประสานการจัดเก็บข้อมูลของอ าเภอนั้นๆส ารวจข้อมูลการคัดกรองจากเจ้าหน้าที่ ทีไ่ด้รับ
การอบรมให้ใช้แบบคัดกรองที่ได้พัฒนาขึ้นส าหรับคัดกรองกลุ่มอาการ Autistic/ ADHD 
2.ผู้ประสานการจัดเก็บข้อมูลของอ าเภอประสานงานกบัผู้รับผดิชอบงานสุขภาพจิตของสถาน
บริการของอ าเภอนั้นๆเพื่อส่งต่อ ผู้ที่มีแนวโน้มเป็นโรค Autistic/ ADHD และเข้าถึงบริการ การ
ช่วยเหลือดูแลรักษา 
3.ผู้ประสานการจัดเก็บข้อมูลของอ าเภอนั้นๆรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ติดตามและรายงานผล 

แหล่งข้อมูล จากข้อมูล 43 แฟูม 
รายการข้อมูล 1 A=จ านวนผู้ปุวยโรค Autistic/ ADHD ทั้งรายเก่ารายใหม ่
รายการข้อมูล 2 B=จ านวนผูปุ้วยโรค Autistic/ ADHD คาดประมาณจากความชุกและฐานประชากรอายุไม่เกิน 

2-5 ปี(ความชุกAutisticร้อยละ0.6)(ความชุกADHD ร้อยละ7)ฐานประชากรอายุไม่เกิน 6-15 ปี 
สูตรค านวณตวัชี้วัด (A/B)x100 
ระยะเวลาประเมินผล ตามระยะเวลาการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน Baseline 

data 
หน่วยวัด ผลงานจังหวัด 3 ปี ย้อนหลัง 

2556 2557 2558 
- ร้อยละ - - 55.29/7.67 

 

เกณฑ์การประเมิน : ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 หน่วยต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดการให้คะแนนดังนี้     
หน่วยวัด 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ร้อยละ 13    14 15 16 17 

 

วิธีการประเมินผล : ประเมินจากรายงานผลการวิเคราะห์ระดับคะแนนความเสี่ยงตามเกณฑ์เฝูาระวัง 
ผลงานเปรียบเทียบกับเปาูหมายทุก 3 เดือน  

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้
ประสานงานตัวชี้วัด 

นางเสาวลักษณ์ เกศนาคินทร์ ต าแหน่ง นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ 
โทรศัพท์ส านักงาน: 075-343409 ต่อ 341  มือถือ  086-6826543 
 โทรสาร: 075-346940 E-mail: souwalux06@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตระดบัโรงพยาบาลศูนย์  โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
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ตัวชี้วัดที่  2.7 ระดับความส าเร็จในการพัฒนาบริการผู้ประสบภาวะวิกฤต กลุ่มเสีย่งให้เข้าถึงบริการวิกฤตสุขภาพจติ 
ค านิยาม ผู้ประสบภาวะวิกฤตกลุ่มเสี่ยง หมายถึง  ผู้ประสบภัยหรือบุคคลในครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจาก

สถานการณ์วิกฤตที่จัดเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อโอกาสเกิดปัญหาสุขภาพจิต 5 กลุ่ม ที่ PM แจ้งเตือนและที่พื้นท่ี
รายงานให้ PM ทราบ ประกอบด้วย  
1. ผู้บาดเจ็บที่ได้รับการรักษาแบบผู้ปุวยในโรงพยาบาล รวมถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบที่มีความพิการและทุพลภาพ 
2. ครอบครัวของผู้เสียชีวิต (หน่วยการนับ นับการประเมินสมาชิกในครอบครัวเป็นราย) 
3. กลุ่มที่ 1 และ 2 ที่ได้รับการประเมินว่ามีความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิตที่ต้องได้รับการบ าบัดรักษาและ
ผู้ปุวยจิตเวชเดิมที่เคยได้รับการบ าบัดรักษา (โดยประเมินจากBS4) 
4. เด็กที่ประสบภัย 
5. ผู้พิการและสูงอายุท่ีไม่มผีู้ดูแล 
การเข้าถึงบริการวิกฤตสุขภาพจติ  หมายถึง  ผู้ประสบภาวะวิกฤตกลุ่มเสี่ยงได้รับการประเมินภาวะ
สุขภาพจิตและเยียวยาด้านจิตใจ อย่างน้อย 1 ครั้ง เมื่อพบว่ามีความเสี่ยงต่อการเกดิปัญหาสุขภาพจติ 
จะต้องไดร้ับการติดตามดูแลต่อเนือ่งจนหมดความเสี่ยง เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์  1 เดือน  3 เดือน  หรือ
จนกว่าจะหมดความเสี่ยง 

เกณฑ์เปูาหมาย มากกว่าร้อยละ 80 
ประชากรกลุ่มเปูาหมาย ผู้ประสบภาวะวิกฤติทั้งหมดทีเ่ป็นกลุ่มเสี่ยงในเหตุการณ์วิกฤตินั้น 
วิธีการจัดเก็บข้อมลู - รพศ/รพท/รพช ส ารวจข้อมลูกลุม่เสี่ยงในเหตุการณ์วิกฤต ิ

- รพศ/รพท/รพช พัฒนาระบบประสาน ส่งต่อผู้ประสบภาวะวิกฤตไิปรับบริการ 
- รพศ/รพท/รพช รวบรวมข้อมลู วิเคราะห์ ติดตามและรายงานผล 

แหล่งข้อมูล สถานบริการทุกระดับ 
รายการข้อมลู 1 A=จ านวนผู้ประสบภัยที่เป็นกลุ่มเสี่ยงในเหตุการณ์วิกฤติ 
รายการข้อมลู 2 B=จ านวนผู้ประสบภัยที่เป็นกลุ่มเสี่ยงในเหตุการณ์วิกฤติทีเ่ข้าถึงบรกิารสุขภาพจิต 
สูตรค านวณตัวช้ีวัด (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ตามระยะเวลาการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 
รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน 

Baseline data หน่วยวัด ผลงานจังหวัด 3 ปี ย้อนหลัง 
2556 2557 2558 

- ร้อยละ 80 100 100 
 

วิธีการประเมินผล : ประเมินจากรายงานผลการวิเคราะห์ระดับคะแนนความเสี่ยงตามเกณฑ์เฝูาระวัง  
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  

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

นางมาริสา ศึกเสือ ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ระดับช านาญการ  
โทรศัพท์ส านักงาน: 075-343409  ต่อ 341 มือถือ  083-5967421  โทรสาร: 075-346940    
E-mail: mrs-suk@ hotmail.com  งานสุขภาพจติและจิตเวช  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

ผู้รับผิดชอบรายงานผล
การด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจติระดับโรงพยาบาลศูนย์  โรงพยาบาลทั่วไป  โรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล 
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ตัวชี้วัดที่  2.8 ต าบลต้นแบบ LTC  บูรณาการ 5 กลุ่มวัย 
ค านิยาม ต าบลต้นแบบ LTC บูรณาการ 5 กลุ่มวัย  หมายถึง ต าบลที่ดแูลทั้งผู้สงูอายุ เด็ก วัยรุ่น   

และวัยท างาน โดยใช้กลยุทธ์แบบบูรณาการทั้งระบบสุขภาพอ าเภอ DHS, ต าบลจัดการสุขภาพ, 
ทีมหมอครอบครัว FCT, พัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานต่อยอด อสม 
เป้าหมาย  
1. กลุ่มแม่และเด็ก : ดูแลเร่ืองหญิงตั้งครรภ์มีความเสี่ยง และ ดแูลเร่ืองพัฒนาการเด็กสมวัย  
2. กลุ่มวัยเรียน : ดูแลเร่ืองสายตา, LD, IQ, EQ  
3. กลุ่มวัยรุ่น : ดูแลเร่ือง Teenage Preg. แอลกอฮอล์/ บุหร่ี 
4. กลุ่มวัยท างาน : ดูแลเร่ืองเบาหวาน, ความดันโลหิตสูง, ไตวายเร้ือรัง (CKD) 
5. กลุ่มผู้สูงอายุ : ดูแลเร่ือง LTC      

เกณฑ์เปูาหมาย 1 อ าเภอ 1 ต าบลตน้แบบจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ 5 กลุ่มวัย 
ประชากรกลุ่มเปูาหมาย ทุกอ าเภอ อ าเภอละ 1 – 3 ต าบล  
วิธีจัดเก็บข้อมูล - ต าบลประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 

- อ าเภอประเมินพื้นที่ส่งรายงานให้จังหวัด 
- รวบรวมผลในภาพรวมจังหวัด   

แหล่งข้อมูล 
 

- ฐานข้อมูลสุขภาพของบุคคลของคนในพื้นที่ ระดับต าบล 
- Health Data Center  (การปุวย/ การส่งต่อ ระดับอ าเภอ) 

รายการข้อมูล 1 A = จ านวนต าบลต้นแบบ  
รายการข้อมูล 2 B = จ านวนต าบลเปูาหมาย 
สูตรการค านวณ    A/B X 100 
ระยะเวลาการประเมินผล ปีละ 2 คร้ัง ในไตรมาสที่ 1 และ 3 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

ตัวชี้วัด 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ต าบลต้นแบบจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ 

 5 กลุ่มวัย 
1 กลุ่มวัย 2 กลุ่มวัย 3 กลุ่มวัย 4 กลุ่มวัย 5 กลุ่มวัย 

 

วิธีการประเมิน - อ าเภอคัดเลือกพื้นที่เปูาหมาย 
- ชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน  
- มีการด าเนินการเร่ืองต าบลจัดการสุขภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน แลดูแลสุขภาพ

ประชาชน 5 กลุ่มวัยแบบบูรณาการ  
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 

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

ผู้รายงานผลการด าเนินงาน 
 

นางกันยาพัฒน์  สุรัติรางคกลุ  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
หน่วยงาน : งานผู้สูงอาย ุกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ  โทร.  075-343409-10  ต่อ 431 
มือถือ : 083 – 1753261   Email: kanyaphatra09@gmail.com 

mailto:kanyaphatra09@gmail.com
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ตัวช้ีวัดที่  2.9    ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ 

ค านิยาม ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ  หมายถึง  ศูนย์เด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ  (ไม่รวมโรงเรียนอนุบาลของรัฐสังกัดกระทรวง 
ศึกษาธิการและโรงเรียนอนุบาลเอกชน) โดยมีกระบวนการจัดบริการที่ได้มาตรฐาน 6 ด้าน คือ  
1) ด้านบุคลากรมีความรู้และการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดี 2) ด้าน
การเจริญเติบโตของร่างกายการดูแลสุขภาพช่องปาก การจัดอาหารมื้อหลักมีคุณค่าทาง
โภชนาการและอาหารเสริมตามวัยสะอาดถูกหลักสุขาภิบาล  
3) ด้านพัฒนาการและการเรียนรู้ตามช่วงวัยตามเกณฑ์อายุโดยครูพ่ีเลี้ยงเด็ก   
4) ด้านการจัดสภาพอนามัยสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกศูนย์เด็กเล็กสะอาด ปลอดภัย        
5) ด้านการปูองกันและควบคุมโรคติดต่อภายในศูนย์เด็กเล็ก เช่น โรค มือ เท้า ปาก  
6) ด้านการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 พร้อมทั้งบรรลุด้านผลลัพธ์  4  ข้อ 
1. เด็กมีพัฒนาการสมวัย (ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85) ตามแบบประเมิน DSPM 
2. เด็กมีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70) 
3. เด็กมีฟันน้ านมผุ (ไม่เกินร้อยละ 57) 
4. เด็กท่ีมีพัฒนาการไม่สมวัยได้รับการส่งต่อไปยังสถานบริการสาธารณสุข  เพ่ือประเมินและ
แก้ไขพัฒนาการ (ร้อยละ 100) 
ตามแบบประเมิน DSPM (Developmental Surveillance  and Promotion Manual)  
หมายถึง  คู่มือเฝูาระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย  ที่ใช้เพื่อการคัดกรอง  พัฒนาการ
เด็กปฐมวัยเบื้องต้นและเฝูาระวังติดตามพัฒนาการเด็ก  โดยการมีส่วนร่วมของ  ผู้ปกครอง  
ครอบครัว  และ  อสม. ในการส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการสมวัย 

เกณฑ์เปูาหมาย ระดับ   3 
ประชากร
กลุ่มเปูาหมาย 

ศูนย์เด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด(ไม่รวมโรงเรียนอนุบาลของรัฐสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการและโรงเรียนอนุบาลเอกชน) 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล ส ารวจและประเมินผลข้อมูลโดยผู้รับผิดชอบงานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ โรงพยาบาลชุมชน 
โรงพยาบาลทั่วไป ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ  

แหล่งข้อมูล ข้อมูลทะเบียนรายงานศูนย์เด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด 
(ไม่รวมโรงเรียนอนุบาลของรัฐสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและโรงเรียนอนุบาลเอกชน) 
ตามแบบสรุปผลการประเมินศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ   

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 
Baseline data หน่วยวัด 

ผลงานจังหวัด 3 ปี ย้อนหลัง  
2556 2557 2558 

65  ร้อยละ 60.05 70.24   70.24 
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เกณฑ์การให้คะแนน  :  ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ  
โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

ระดับคะแนน 
ระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) 

ขั้นตอนท่ี 1 ขั้นตอนท่ี 2 ขั้นตอนท่ี 3 ขั้นตอนท่ี 4 ขั้นตอนท่ี 5 
1      
2      
3      
4      
5      

     โดยที่ : 
ระดับคะแนน การด าเนินงานในแตล่ะขั้นตอน ปีงบประมาณ  2559 

1 - อ าเภอจัดท าแผนบูรณาการอย่างมีส่วนร่วมในการพัฒนาศูนย์เด็กเลก็ 
- ประเมินตนเองตามมาตรฐานศูนยเ์ด็กเล็กคุณภาพในระดับอ าเภอ 

2 - ตรวจประเมินศูนย์เด็กเล็กตามมาตรฐานศูนยเ์ด็กเล็กคณุภาพอย่างมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ในระดับอ าเภอ  
- รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล รายงานผลการด าเนินงานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ ระดับอ าเภอ  ส่งส านักงานสาธารณสุข

จังหวัด 
- เขตพื้นท่ีสาธารณสุข 1-6   คัดเลอืกและก าหนดศูนย์เด็กเล็กเปูาหมาย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสังกัด

เทศบาล  จ านวน 1 แห่ง  สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน  1  แห่ง  ที่ผ่านเกณฑม์าตรฐานศนูย์เด็กเล็ก
คุณภาพ  เพื่อเป็นต้นแบบศูนย์เดก็เล็กคณุภาพดเีด่นระดับจังหวดั                    

- เขตพื้นท่ีสาธารณสุข 1-6   รวบรวมรายงานผลการคัดเลือกศูนย์เดก็เล็กคณุภาพ   ส่งส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด 

3 - คณะกรรมการประเมินผลจังหวัดตรวจประเมินศูนย์เด็กเล็กตามมาตรฐานศูนยเ์ด็กเล็กคณุภาพตัวแทนระดับเขต
พื้นที่  1-6   อย่างมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในระดับจังหวัด  เพื่อเป็นต้นแบบศูนย์เด็กเล็กคุณภาพยอดเยี่ยม
ระดับจังหวดั 

- จังหวัดรายงานผลการด าเนินงาน จัดท าฐานข้อมูล รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล โดยสรุปผลการด าเนินงานและ
จ านวนศูนย์เด็กเล็กท่ีผา่นเกณฑ์มาตรฐานศูนยเ์ด็กเล็กคณุภาพในปีงบประมาณ  2559  ส่งหน่วยงานส่วนกลาง 

4 ผ่านขั้นตอนท่ี  1 – 3  และอ าเภอที่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ดีเด่นระดับเขตพื้นที ่
5 ผ่านขั้นตอนท่ี  1 – 3  และอ าเภอที่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ยอดเยี่ยมระดับจังหวัด 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวชี้วดั 

นางสมรธรรม   จุลนวล ,  นายวรุณ   ผดุงกิ่งตระกูล,  นายสาโรจน์  ธีระกุล,  นางกฤษณา 
สุดทองคง,   นางเสาวลักษณ์   เกศนาคินทร์,  นางรัตนภรณ์  มงัคะมณี  
โทรศัพท์ส านักงาน : 075-343409  ต่อ 431  Email : sm_tham27@hotmail.com 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

นางสมรธรรม   จุลนวล    นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ 
นางรัตนภรณ์    มังคะมณี นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ                   
โทรศัพท์ส านักงาน : 075-343409 ต่อ 431 Email : sm_tham27@hotmail.com     
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 

mailto:sm_tham27@hotmail.com
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ตัวช้ีวัดที ่ 2.10    ระดับความส าเร็จการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) ผ่านมาตรฐาน

งานอนามัยแม่และเด็ก 
ค านิยาม - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) ผ่านมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก   

หมายถึง  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) ที่จัดระบบบริการอนามัยแม่และเด็กท่ี
ได้มาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก  โดยผ่านเกณฑ์การประเมินคะแนนรวมแต่ละแผนกไม่
น้อยกว่าร้อยละ80 คือ  การน าองค์กร   คุณภาพบริการแผนกฝาก  คุณภาพบริการคลินิก
เด็กดี  ชมรมแม่และเด็ก และผลการด าเนินงานบรรลุผลลัพธ์ 3 ด้าน ได้แก่  1. ฝากครรภ์
ก่อน 12 สัปดาห์ ร้อยละ 60 (ท้ังต าบล)  2. อัตราเด็กอายุแรกเกิด- 6 เดือน เลี้ยงลูกด้วยนม
แม่อย่างเดียว  6  เดือนร้อยละ 50  หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.5 ต่อปี (จากฐานข้อมูลปีที่ผ่านมา)  
3. เด็กแรกเกิด-2 ปี และ เด็ก 3-5 ปี มีพัฒนาการสมวัยอย่างน้อยร้อยละ 85 

เกณฑ์เปูาหมาย ผ่านเกณฑ์  ระดับ  3    
(ระดับ  5  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) ผ่านเกณฑ์  ร้อยละ 40 ) 

ประชากร
กลุ่มเปูาหมาย 

โรงพยาบาลที่สมัครเข้าร่วมโครงการและพร้อมรับการประเมิน ทั้งที่เป็นรายใหม่และรายที่ถึง
ก าหนดประเมินซ้ าและไม่ถึงก าหนดประเมินซ้ าในปี  2559 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด  
แหล่งข้อมูล ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
รายการข้อมูล 1 จ านวนโรงพยาบาลที่ผ่านการประเมินทั้งหมด (สะสม+ ใหม่ + ผ่านประเมินซ้ า) 

รายการข้อมูล 2 จ านวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) ทั้งหมดในเครือข่ายบริการ 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  (รายการข้อมูลที่ 1 /รายการข้อมูลที่ 2 ) x 100 
เกณฑ์การให้คะแนน  :  ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ โดยพิจารณาจาก
ผลการด าเนินงาน ดังนี ้

ระดับคะแนน 
ระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) 

ขั้นตอนท่ี 1 ขั้นตอนท่ี 2 ขั้นตอนท่ี 3 ขั้นตอนท่ี 4 ขั้นตอนท่ี 5 
1      
2      
3      
4      
5       

โดยที ่: 
ระดับคะแนน การด าเนินงานในแต่ละขัน้ตอน  ปีงบประมาณ  2559 

1 - มีนโยบายโรงพยาบาลผ่านมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็กระดับเครือข่าย  
- มีส่วนร่วมความร่วมมือของหน่วยงานและภาคีที่เก่ียวข้องในทุกระดับ 
- มีการแต่งตั้งคณะท างานพฒันางานอนามัยแม่และเด็กระดบัเครือข่ายบริการ (โรงพยาบาล และส านักงาน

สาธารณสุขอ าเภอ ) 
2 - เครือข่ายบริการ มีแผนงาน/โครงการอบรม  เพื่อพัฒนางานอนามัยแม่และเด็ก  แก่บุคลากรที่เก่ียวข้อง 

(จนท. อสม. และภาคีเครือข่าย)  แก่เครือข่ายบริการ  
- มีการประชุมชี้แจงการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก  



รายละเอียดตัวช้ีวัดค ารบัรองและการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2559 

 
86                                           มิติที่ 2 การประเมินคณุภาพการให้บริการ 

 
ระดับคะแนน การด าเนินงานในแต่ละขัน้ตอน  ปีงบประมาณ  2559 

3 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) ประเมินผลตนเองตามแบบประเมินตามมาตรฐานงานอนามัย
แม่และเด็ก 
- มีการประเมิน ติดตาม นิเทศ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) และส่งผลการประเมิน รพ.สต.  
ให้จังหวัด  

4 ผลการประเมินระดับอ าเภอผ่านเกณฑ์ น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ  40 ของจ านวนโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล (รพ.สต.) 

5 ผลการประเมินระดับอ าเภอผ่านเกณฑ์ มากกว่า ร้อยละ  40  ของโรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพต าบล  
(รพ.สต.) 

หมายเหตุ  ขั้นตอนที่  4 และ 5 การประเมินโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบล (รพ.สต.) ผ่านมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก    
ต้องได้รับการรับรองจากคณะกรรมการระดับจังหวัด   

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 
Baseline data หน่วยวัด 

ผลการด าเนนิงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2556 2557 2558 

10.71 ร้อยละ 10.71 10.71 10.71 
 

วิธีการประเมินผล :  ผลงานเทียบกบัเปูาหมาย 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวชี้วดั 

นางสมรธรรม   จุลนวล    นกัวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
นางรัตนภรณ์   มังคะมณี  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ                 
โทรศัพท์มือถือ :  08-6479-3342  087-2790079   โทรศัพท์ส านักงาน : 075-
343409 ต่อ 431   Email : sm_tham27@hotmail.com    
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

นางสมรธรรม   จุลนวล    นกัวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
นางรัตนภรณ์   มังคะมณี  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ                 
โทรศัพท์มือถือ :  08-6479-3342  087-2790079    
โทรศัพท์ส านักงาน : 075-343409 ต่อ 431   Email : sm_tham27@hotmail.com    
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
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ตัวชี้วัดที ่ 2.11    รพช.ทุกแห่งผ่านมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก 
ค านิยาม โรงพยาบาลทีม่ีการจดัระบบบริการที่ได้มาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก ใน ๓ องค์ประกอบ   คือ  ๑)  

คุณภาพบริการแต่ละแผนกตั้งแต่ตั้งครรภ์  คลอด  หลังคลอดดูแลสุขภาพมารดาและทารก  การเลี้ยงดบูุตร
อายุแรกเกิดถึง ๕ ปี  และคลินิกสขุภาพเด็กดีคณุภาพ  ๒)  การมสี่วนร่วมของชุมชนในการดูแลมารดาและ
ทารก  และ ๓)  ผลการด าเนินงานบรรลผุลลัพธ์ ๔  ตัวช้ีวัด  ได้แก ่ผลการด าเนินงานบรรลุผลลัพธ์  ทารก
แรกเกิดขาดออกซเิจนไม่เกิน  ๓๐  :  พันการเกิดมีชีพ  ทารกแรกเกดิน้ าหนักน้อยกว่า  ๒,๕๐๐  กรัม  
ลดลงจากฐานข้อมูลเดิมปลีะ  ร้อยละ ๐.๕  (หรือไม่เกินร้อยละ ๗) อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 
๖ เดือน เพิ่มขึ้นจากฐานข้อมูลเดมิ   ร้อยละ ๒.๕   (หรือร้อยละ ๒๕) และเด็กแรกเกิดถึง  ๕  ปี  มี
พัฒนาการสมวัยไม่น้อยกว่า   ร้อยละ  ๙๐   ซึ่งมุ่งหวังให้แม่-ลูก  ปลอดภัยจากการตั้งครรภ์และการคลอด  
ลูกไดร้ับการเลีย้งด ูให้มีการเจรญิเติบโตและพัฒนาการสมวยั โดยแบ่งคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล
สายใยรักแห่งครอบครัว    เป็น ๓  ระดับ 
1. ระดับทองแดง ผ่านเกณฑ์ > 80 % ของแต่ละหน่วยบริการ  (5 หน่วยบริการข้างต้น) 
2. ระดับเงิน ผ่านเกณฑ์ระดับทองแดงและมีชมรมแม่และเด็ก 
3. ระดับทอง  ผ่านเกณฑ์ระดับเงิน และมผีลลัพธ์สถานะสุขภาพแมแ่ละเด็กผ่านทุกข้อ 

เกณฑ์เปูาหมาย ผ่าน/ไมผ่่าน  
ประชากรกลุ่มเปูาหมาย โรงพยาบาลชุมชน 
วิธีการจัดเก็บข้อมลู - ส านักงานสาธารณสุขจังหวดั  ตรวจสอบการส่งรายงานเฉพาะกิจโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครวั 

(ก-1, ก-2 )  ครบถ้วน  ถูกต้อง   ตรงเวลา 
- คณะกรรมการระดับจังหวัดออกตรวจประเมิน 
- จังหวัดได้รับผลการประเมินและรับรองจากส่วนกลาง   

แหล่งข้อมูล - ส านักงานสาธารณสุขจังหวดั   
- จังหวัดได้รับผลการประเมินและรับรองจากส่วนกลาง   

รายการข้อมลู 1 จ านวนโรงพยาบาลที่ผ่านการประเมินตามมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก 
รายการข้อมลู 2 จ านวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขท้ังหมดในจังหวัด 
สูตรค านวณตัวช้ีวัด  (รายการข้อมลูที่ 1 /รายการข้อมลูที ่2 ) x 100 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 
Baseline data หน่วยวัด 

ผลงานจังหวัด 3 ปีย้อนหลัง 
2556 2557 2558 

100 ร้อยละ 100 100   - 
 

เกณฑ์การประเมิน : ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน 0 คือ ไม่ผ่าน และคะแนน  1 คือ ผ่าน  ดังนี้     
หน่วยวัด 0 คะแนน 1 คะแนน 

 ผ่าน/ไม่ผา่น ไม่ผา่น ผ่าน 
 

วิธีการประเมินผล :  ผลงานเทียบกับเปูาหมาย 

ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด  นางสมรธรรม   จุลนวล    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ                    
โทรศัพท์มือถือ :  086-9582942  08-6479-3342  โทรศัพท์ส านักงาน:075-343409 ต่อ 431 
Email : sm_tham27@hotmail.com    กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
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ตัวชี้วัดที่ 2.12 ระดับความส าเร็จของอ าเภอที่มี District Health System (DHS-PCA) ที่เชื่อมโยงระบบบริการ
ปฐมภูมิกับชุมชนและท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ 

ค านิยาม ค านิยาม ระบบสุขภาพระดับอ าเภอ (District Health System : DHS) หมายถึง ระบบการท างาน
ด้านสุขภาพระดับอ าเภอร่วมกันของทุกภาคส่วนด้วยการบูรณาการทรัพยากรภายใต้บริบทของพื้นที่
ผ่านกระบวนการชื่นชม และการจัดการความรู้ส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนพึ่งตนเองได้ และไม่
ทอดทิ้งโดยมีเปาูหมายร่วมเพื่อสุขภาวะของประชาชน 
คุณภาพ หมายถึง มีผลการด าเนินการ ดังนี ้
1. มีระบบสุขภาพระดบัอ าเภอ (District Health System :DHS) ที่เชื่อมโยงระบบบริการปฐมภูมิกับ
ชุมชนและท้องถิ่น ตามองค์ประกอบ UCARE และมีผลลัพธ์การพัฒนาระบบสุขภาพระดับอ าเภอที่
สามารถยกระดับขึน้หนึ่งระดบัทุกข้อ หรือตั้งแต่ระดับสามขึน้ไปทุกข้อ ตามแนวทางการพฒันา DHS – 
PCA  
2. มีการบูรณาการ แผนการจัดการใน 5 กลุ่มวัย และแผนที่เชือ่มโยงกับการพัฒนาระบบบริการ 
(Service Plan) ในบริบทของการบริการระดับปฐมภูม ิ
3. มีการจัดการให้มีการดูแลสุขภาพร่วมกัน เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการทั้ง Acute & Chronic care ไม่
น้อยกว่า 10 เร่ือง ential care เช่น อุบัติเหตุฉุกเฉินและส่งต่อ การเยี่ยมบ้าน Home care & LTC 
บริการแพทย์แผนไทย สุขภาพจติชุมชน การฟื้นฟสูุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพช่องปาก เป็นตน้) 
4. มีระบบบริหารจัดการ การแกป้ัญหาสุขภาพระดบัพื้นที ่โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
ระบบบริการปฐมภูมิ หมายถึง ระบบบริการระดับปฐมภูมิที่มีการให้บริการเป็นแบบผสมผสานองค์
รวมและต่อเนื่องทั้งบริการเชิงรกุเพื่อสร้างสุขภาพ บริการควบคุมปูองกันโรคและปัญหาที่คุกคาม
สุขภาพ บริการรักษาพยาบาลและฟื้นฟสูมรรถภาพ สนับสนุนระบบการดูแลสุขภาพตนเองและ
ครอบครัว มีระบบการดูแลสุขภาพที่บา้นและทีชุ่มชน และเชื่อมโยงกับระบบบริการระดับทุตยิภูมิ 
ตติยภูมิ อย่างเป็นระบบมีคุณภาพและมปีระสิทธิภาพ โดยมีประชากรที่เปน็เปูาหมายในการให้บริการ 
(catchments population) และผู้ให้บริการเป็นทีมสุขภาพ 
ชุมชนและท้องถิ่น หมายถึง ประชาชน ครอบครัว หมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น องค์กรอิสระ 
(NGO) ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน 
อ าเภอ หมายถึง อ าเภอที่มีโรงพยาบาล (รพศ,รพท,รพช) ไม่นบัรวมอ าเภอที่ไม่มีโรงพยาบาลในพื้นที่  

เกณฑ์เปูาหมาย ผ่านเกณฑ์คุณภาพ 
แหล่งข้อมูล ส านักงานสาสาธารณสุขอ าเภอ/โรงพยาบาล 
ระยะเวลาประเมินผล ปีละ 1 คร้ัง 
รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน 

Baseline data หน่วยวัด 
ผลงานจังหวัด 3 ปีย้อนหลัง 

2556 2557 2558 
 ร้อยละ 25 65.22 80 

 
 
 



รายละเอียดตัวช้ีวัดค ารบัรองและการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2559 

 
89                                           มิติที่ 2 การประเมินคณุภาพการให้บริการ 

 
เกณฑ์การประเมิน: 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
 มีการประเมินตนเอง โดย
ใช้แนวทางการพัฒนา 
DHS–PCA และมีแผนการ
ดาเนินการ  

 มีกระบวนการแก้ไขปัญหา
สุขภาพของแต่ละพืน้ที่ 
ตามบริบท ไม่น้อยกว่า 3 
เร่ือง /อ าเภอ  

 มีกระบวนการแก้ไขปัญหา
สุขภาพของแต่ละพืน้ที ่
ตามบริบท ไม่น้อยกว่า 3 
เร่ือง /อ าเภอ  

 มีอ าเภอที่ผ่าน DHS 
คุณภาพไม่น้อยกวา่  
ร้อยละ 85  

 

 1. มีการประเมินตนเอง (Self- Assessment) โดยใช้แนวทางการพัฒนาDHS– PCA  
2. มีแผนการดาเนินงานที่เชื่อมโยงระบบบริการปฐมภูมิ รวมถึงการบูรณาการจัดบริการ
ใน 5 กลุ่มวัย และการบูรณาการร่วมกับการพัฒนาระบบบริการ (Service Plan)  
3. มีการด าเนนิการตามแผน โดยมีระบบบริหารจัดการแก้ปัญหาสุขภาพระดบัพื้นที่ โดย
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ไม่น้อยกว่าอ าเภอละ 3 เร่ือง และมีโครงสรา้งทีมหมอ
ครอบครัวระดับอ าเภอ/ระดับต าบล/ระดับชุมชน เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่ติดเตียง    ผู้พิการ
ที่ต้องได้รับการดูแล ผู้ปุวย palliative care และเด็กอายุ 0-5 ปี ที่ต้องได้รบัการ
ส่งเสริมพัฒนาการ  
4. มีการประเมินตามองค์ประกอบ UCCARE และมีผลลัพธ์การพัฒนาระบบสุขภาพ
ระดับอ าเภอที่สามารถยกระดับข้ึนหนึ่งระดับทุกข้อหรือตั้งแต่ระดับสามขึ้นไปทุกข้อ 
ตามแนวทางการพฒันา DHS – PCA  โดยผู้เยี่ยมระดบัจังหวัด/ระดับเขต   (External 
Audit)  
                        ระดับการให้คะแนน DHS - PCA 

เกณฑ์การให้คะแนน 1  คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

ผ่านเกณฑ์ DHS-PCAระดับ3 3 หมวด 4 หมวด 5 หมวด 6 หมวด 7 หมวด 

เอกสารสนับสนุน :  1. หนังสือการขับเคลื่อนระบบสขุภาพระดับอ าเภอ (รสอ.) ฉบับประเทศไทย  
2. หนังสือเสริมคุณค่าปฐมภูมิดว้ยระบบสุขภาพระดบัอ าเภอ (รสอ.)  
3. หนังสือทีมหมอครอบครัว (Family Care Team)  

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /  
ผู้ประสานงานตัวชี้วดั  

ผู้รับผิดชอบงานพฒันาคุณภาพบริการปฐมภูมิ ระดับอ าเภอทุกอ าเภอ 
คุณกีรตา  ศุขเจริญ   โทร 089-4698278  

หน่วยงานประมวลผลและ  
จัดท าข้อมูล (ระดับจังหวัด)  

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช  

เอกสารสนับสนุน: หนังสือการขับเคลื่อนระบบสุขภาพระดับอ าเภอ (รสอ.) ฉบับประเทศไทย 
ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด นางกีรตา  ศุขเจริญ        ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

มือถือ  089-4698278    E-mail: keeta.sook@gmail.com 
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ตัวชี้วัดที่  2.13 อ าเภอที่สามารถจัดบริการไดต้ามแผน Service plan ด้านส่งเสริม 

สุขภาพ ป้องกันโรค ด าเนินการโดยกลไก DHS 
ค านิยาม แผนระบบสุขภาพระดับอ าเภอ (DHS) คือ แผนพัฒนาระบบบรกิารสุขภาพ ด้านส่งเสริม

สุขภาพ ปูองกันโรค 10 สาขา (สาขาหัวใจ สาขาอุบัติเหตุ สาขามะเร็ง สาขาทารกแรกเกิด 
สาขา 5 สาขาหลัก สาขาจักษ ุสาขาไต สาขาโรคไม่ติดต่อ สาขาจิตเวช สาขาทันตกรรม ) ที่
จัดบริการดูแลประชาชนตามความจ าเปน็ด้านสุขภาพ เน้นการท างานที่มีรูปแบบการดูแล
ต่อเนื่อง ผสมผสานองค์รวมและประสานความร่วมมือทุกหน่วยงาน โดยประชาชนมีส่วนร่วม 

เกณฑ์เปูาหมาย มีแผน DHS 5 เร่ือง 
ประชากรกลุ่มเปูาหมาย อ าเภอที่มีแผน Service plan ด้านสง่เสริมสุขภาพ ปูองกันโรค ด าเนินการโดยกลไกDHS 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล ประเมินแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ดา้นปูองกันโรค 10 สาขา โดย สสจ. 
แหล่งข้อมูล ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด/ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
รายการข้อมูล 1 A=จ านวนอ าเภอที่มีแผนการจัดบริการได้ตามแผน Service plan ด้านส่งเสริม 

สุขภาพ ปูองกันโรค ด าเนินการโดยกลไก DHS และมีผลสัมฤทธิ์ของแต่ละสาขา 
รายการข้อมูล 2 B=จ านวนอ าเภอทั้งหมด 
สูตรค านวณตวัชี้วัด (A/B)X100 
ระยะเวลาประเมินผล รายไตรมาส 
เกณฑ์การประเมิน : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
2 เร่ือง 3 เร่ือง 4 เร่ือง 5 เร่ือง  

เกณฑ์การให้
คะแนน 

1  คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  คะแนน 

ผ่าน ระดับ 3 
แต่ละประเดน็ของ 
DHS : UCCARE 

 1 เร่ืองใช้เกณฑ์ 
DHS ผ่านระดับ 3 
ทั้ง 6 ประเด็น 

2 เร่ืองใช้เกณฑ์ 
DHS ผ่านระดับ 3 
ทั้ง 6  ประเด็น 

3 เร่ืองใช้เกณฑ์ 
DHS ผ่านระดับ 3 
ทั้ง 6  ประเด็น 

4 เร่ืองใช้เกณฑ์ 
DHS ผ่านระดับ 3 
ทั้ง 6  ประเด็น 

5 เร่ืองใช้เกณฑ์ 
DHS ผ่านระดับ 3 
ทั้ง 6 ประเด็น 

วิธีการประเมินผล : จ านวนอ าเภอที่สามารถจัดบริการได้ตามแผน Service plan ด้านสง่เสริมสุขภาพ 
ปูองกันโรค ด าเนินการโดยกลไก DHSและผลสัมฤทธิ์ของแต่ละสาขา 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวชี้วดั 

1. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช 
นางกีรตา ศุขเจริญ โทรศัพท์ที่ท างาน 075 -343409 ต่อ 314,  089-4698278 

หน่วยงานประมวลผลและ 
จัดท าข้อมูล 

โรงพยาบาล, ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
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ตัวชี้วัดที่  2.14 ต าบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ   
ค านิยาม ต าบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ หมายถึง ต าบลที่มีกระบวนการสร้างสุขภาพที่ให้

ความส าคัญกับการพัฒนาบทบาทภาคประชาชน ท้องถิ่น และทุกๆภาคส่วนในท้องถิ่น ที่มีการบูรณาการ
ร่วมกัน ช่วยกันค้นหา หรือก าหนดปัญหาสุขภาพ ก าหนดอนาคต ด าเนินกิจกรรมการพัฒนาด้านสุขภาพ
และมาตรการทางสังคม รวมทั้งนวัตกรรมต่างๆ ได้ด้วยตนเอง ด้วยความตั้งใจ เต็มใจ มีจิตสานึกสาธารณะ 
โดยเน้นกระบวนการการมีส่วนร่วมและเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้เพื่อลดปัญหาและปัจจัยเสี่ยงในด้านพัฒนาการ
เด็ก อุบัติเหตุ โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ผู้สูงอายุ และปัญหาสุขภาพตามบริบทของพื้นที่ 

มาตรฐานที่ก าหนด หมายถึง เกณฑ์การประเมินกระบวนการพัฒนาที่ก าหนดขึ้นเพื่อใช้เป็น
กรอบในการดาเนินงานและวัดผลส าเร็จของต าบลจัดการสุขภาพ ประกอบด้วย 5 ระดับ คือ 
ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก และระดับดีเยี่ยม แบ่งระดับมาตรฐาน เป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

1) การพัฒนาทีมสุขภาพต าบล (ระดับพื้นฐาน) 
1.1 มีองค์ประกอบเครือข่ายที่เข้าร่วมทีมสุขภาพต าบลจากหลายภาคส่วน 
1.2 มีการสร้างและพัฒนาทีมเครือข่ายสุขภาพต าบล โดยก าหนดเปูาหมายของการพัฒนาร่วมกัน

และบทบาทของแต่ละภาคส่วนที่ชัดเจน 
1.3 มีการพัฒนาศักยภาพทีมสุขภาพต าบล ในเร่ืองการจัดท าแผนสุขภาพต าบล 
โดยใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ หรืออื่นๆ ด้วยกระบวนการจัดท าแผนอย่างมีส่วนร่วม และใช้

เกณฑ์หมู่บ้านจัดการสุขภาพประกอบการพัฒนา 
1.4 มีการพัฒนาความรู้ อสม. ในเรื่องการดูแลสุขภาพ ในด้านพัฒนาการเด็ก อุบัติเหตุ โรคไม่

ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ผู้สูงอายุ และปัญหาสุขภาพตามบริบทของพื้นที่ 
1.5 มีการศึกษา เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับทุนของวิสาหกิจชุมชน (เงิน/ทรัพยากร/ผลผลิต/

ความรู้/ภูมิปัญญา/ทุนทางวัฒนธรรม/ทุนทางสังคม) 
2) การพัฒนากระบวนการจัดท าแผนสุขภาพต าบล (ระดับพัฒนา) 
(ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับพื้นฐานครบทุกข้อ) 
2.1 มีการคืนข้อมูลสถานะสุขภาพของชุมชน เพื่อสร้างการรับรู้ และเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท า

แผนสุขภาพต าบล 
2.2 มีการจัดทาแผนสุขภาพต าบล โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมในการวิเคราะห์

ปัญหาสุขภาพของชุมชน ร่วมจัดท าแผนสุขภาพต าบล โครงการและกิจกรรม และก าหนดผู้รับผิดชอบเพื่อ
การแก้ปัญหาด้วยกระบวนของชุมชน 

2.3 มีการระดมทรัพยากร ทุน และภูมิปัญญาท้องถิ่นจากชุมชนมาใช้สนับสนุนโครงการและ
กิจกรรมที่ก าหนดไว้ 

2.4 มีการสื่อสารแผนงาน/โครงการแก่ผู้เกี่ยวข้องรับรู้เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติ 
2.6 มีการวิเคราะห์สถานการณ์เกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชน (เงิน/ทรัพยากร/ผลผลิต/ความรู้/ภูมิ

ปัญญา/ทุนทางวัฒนธรรม/ทุนทางสังคม) 
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 3) การขับเคลื่อนแผนสุขภาพต าบลสู่การปฏิบัติ (ระดับดี) 
(ผ่านเกณฑ์การประเมินในดับพื้นฐานและระดับพัฒนาครบทุกข้อ) 
3.1 มีชุมชน/ท้องถ่ิน/อสม.เป็นพลงัส าคัญขับเคลื่อนแผนสุขภาพต าบล/โครงการ/กิจกรรมเชิงรุกในหมู่บ้าน/
ชุมชน ในด้านพัฒนาการเด็ก อุบัติเหตุ โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ผู้สูงอายุ และปัญหาสุขภาพตามบริบท
ของพื้นที่อย่างมีความรู้สึกเป็นเจ้าของ และเข้ามามีส่วนร่วมด้วยความเต็มใจ โดยมี อสม. แกนนาชุมชน เป็น
ก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 
3.2 มี อสม.นักจัดการสุขภาพ ที่ได้รับการอบรม และมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอย่างน้อยร้อยละ 
20 ของผู้ได้รับการอบรม 
3.3 มีหมู่บ้านที่ผ่านเกณฑ์ประเมินหมู่บ้านจัดการสุขภาพอย่างน้อย ร้อยละ 70 
3.4 มีมาตรการทางสังคมในการแก้ปัญหาสุขภาพชุมชนอย่างน้อย 1 เร่ือง 
3.5 มีการรวมตัวของกลุ่มบุคคลตั้งแต่ 7 คนขึ้นไป เพื่อด าเนินการวิสาหกิจชุมชน(ผลิตสินค้า การให้บริการ 
หรืออ่ืนๆ) 
4) ต าบลมีระบบการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง (ระดับดีมาก) 
(ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา และระดับดี ครบทุกข้อ) 
4.1 มีข้อมูลที่จ าเป็นเพื่อใช้ในการติดตามประเมินผล และรายงานความก้าวหน้าให้ชุมชนรับรู้อย่างต่อเนื่อง 
4.2 มีกระบวนการติดตามและควบคุมก ากับ การบริหารจัดการ การพัฒนาต าบลจัดการสุขภาพ ตาม
เปูาหมายที่ตั้งไว้อย่างสม่ าเสมอ 
4.3 มีการสรุปประเมินผล เพื่อปรับกระบวนการ/กิจกรรม/โครงการ 
4.4 มีผลลัพธ์ของการพัฒนา เช่น ประชาชนกลุ่มเปูาหมายมีความรอบรู้ด้านสุขภาพในระดับพอใช้ขึ้นไป 
ร้อยละ 70 ประชาชนกลุ่มเปูาหมายมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องในระดับพอใช้ขึ้นไป ร้อยละ 70 
4.5 มีวิสาหกิจชุมชนพื้นฐาน (การด าเนินการเพื่อกิน เพื่อใช้ในชุมชน เพื่อให้ครอบครัวพึ่งตนเองได้ ลด
รายจ่าย เพิ่มรายรับ) อย่างน้อย 2 แห่ง/ต าบล 
5) ต าบลจัดการสุขภาพต้นแบบ (ระดับดีเยี่ยม) 
(ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี และระดับดีมาก ครบทุกข้อ) 
5.1 มีวิทยากรชุมชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพความเป็นครู หรือวิทยากรกระบวนการ วิทยากรต้นแบบใน
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และศูนย์เรียนรู้สุขภาพชุมชน เช่น โรงเรียนนวัตกรรมสุขภาพชุมชน
โรงเรียน อสม. ที่มีหลักสูตรเป็นไปตามความต้องการของชุมชน รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในชุมชน
และระหว่างชุมชน 
5.2 มีการสรุปบทเรียนการพัฒนา การจัดการความรู้ และนวัตกรรมสุขภาพชุมชนที่นาไปสู่การส่งเสริม
สุขภาพ การปูองกันโรค และการฟื้นฟูสุขภาพ 
5.3 มีการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การพัฒนาระหว่างชุมชนหรือต าบลอื่นๆ อย่างกว้างขวาง 
5.4 มีผลกระทบของการพัฒนาทาให้ปัญหาสุขภาพในด้านพัฒนาการเด็ก อุบัติเหตุ โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
(NCDs) ผู้สูงอายุ และปัญหาสุขภาพตามบริบทของพื้นที่ลดลง 
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 5.5 มีวิสาหกิจชุมชนก้าวหน้า (การน าผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน ผลผลิตที่เหลือกิน 
เหลือใช้ในชุมชน เข้าสูต่ลาดบรโิภคโดยปรับปรุงคุณภาพผลผลติ หีบห่อ การจัดการด้าน
การตลาดเพื่อให้สามารถแข่งขันได้) อย่างน้อยต าบลละ 1 แห่ง 

เกณฑ์เปูาหมาย ต าบลเปูาหมายที่มีการจัดการด้านสุขภาพแบบบูรณาการตามเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ70 
ประชากรกลุ่มเปูาหมาย ต าบลเปูาหมายในปี 2559 จ านวน 116 ต าบล 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ บันทึกข้อมูลในโปรแกรมต าบลจัดการสุขภาพ  

ทางเว็บไซต์ www.thaiphc.net 
แหล่งข้อมูล 1. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ  

2. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
3. กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 

รายการข้อมูล 1 A = จ านวนต าบลจัดการสุขภาพเปูาหมายการพัฒนาปี 2559 ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ในระดับดีข้ึนไป 

รายการข้อมูล 2 B = จ านวนต าบลทั้งหมด  
สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 

ระยะเวลาประเมินผล ปีละ 1 ครั้ง 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน Baseline data หน่วยวัด ผลงานจังหวัด 3 ปี ย้อนหลัง 

2557 2557 2558 
ร้อยละของต าบลเปูาหมาย
มีการจัดการด้านสุขภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐานที่
ก าหนด (ระดับดีขึ้นไป)    

ร้อยละ 100 
 

(46 ต าบล) 

100 
 

(75 ต าบล) 

100 
 

(85 ต าบล) 

 
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 
 

วิธีการประเมินผล :  ส่วนกลาง : สุ่มประเมินผลในพ้ืนที่ 
จังหวัด    : ประเมินผลตามเกณฑ์และเครื่องมือที่ส่วนกลางก าหนด 

เอกสารสนับสนุน :  1. แนวทางการด าเนินงานต าบลจัดการสุขภาพ 
2. แนวทางการด าเนินงานสุขภาพภาคประชาชนปี 2559 
3. คู่มือวิทยากรพ่ีเลี้ยงการด าเนินงานต าบลจัดการสุขภาพดี เพื่อการพึ่งตนเองของชุมชน 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /      
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

นายกฤษฎา  โยธารักษ์     นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
งานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน สสจ.นครศรีธรรมราช                              
เบอร์ติดต่อ มือถือ 080-1462569   E-mail  krisda2525@gmail.com 

 

http://www.thaiphc.net/
mailto:krisda2525@gmail.com
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ตัวชี้วัดที่  2.15 ระดับความส าเร็จในการด าเนนิการเฝ้าระวังการโฆษณาด้านสุขภาพที่ผิดกฎหมาย 
ค านิยาม โฆษณาด้านสุขภาพ  หมายถึง การโฆษณาผลิตภัณฑส์ุขภาพ  และโฆษณาสถานพยาบาล 

การโฆษณาดา้นสุขภาพทีผ่ิดกฎหมาย หมายถึง การโฆษณาที่ฝาุฝืนกฎหมาย หรือ ที่โอ้อวด เป็น
เท็จ หรือเกินจริง 

เกณฑ์เปูาหมาย ร้อยละ 80 
ประชากรกลุ่มเปูาหมาย สื่อโฆษณาที่ สถานที่ผลิตแพร่กระจายสื่อตั้งในอ าเภอ   
วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1.แบบบันทึกผลการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคระดับอ าเภอข้อ3  

2 แบบบนัทึกการตรวจสอบโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
แหล่งข้อมูล หน่วยงานสาธารณสุขระดบัอ าเภอ/กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สสจ.นศ. 
รายการข้อมูล 1 A= จ านวนโฆษณาด้านสุขภาพ เป็นไปตามกฎหมาย  
รายการข้อมูล 2 B= จ านวนโฆษณาดา้นสุขภาพ ทั้งหมดที่ตรวจสอบ 
สูตรค านวณตวัชี้วัด A/B x100 
ระยะเวลาประเมิน 1 คร้ัง/ปี 
วิธีการประเมินผล สรุปผลการด าเนนิการตรวจสอบโฆษณาแบบบนัทึกผลการด าเนินงานคุ้มครองผู้บรโิภคระดับ

อ าเภอ 

เกณฑ์การประเมิน 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
-  ด าเนินการได้

ระดับ 5 ตามที่
ก าหนด 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนน  :  ก าหนดเป็นระดับขัน้ของความส าเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเปน็ 5 ระดับ โดย
พิจารณาจากผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

ระดับคะแนน การด าเนินงานในแต่ละขัน้ตอน  ปีงบประมาณ  2559 
1 มีข้อมูลเก่ียวกับสื่อในพื้นที่ เช่น สถานีวิทยุชุมชนในพืน้ที่   
2 มีการการด าเนินงานตรวจเฝูาระวังโฆษณาดา้นสุขภาพทางสื่อต่างๆ ทีส่ถานที่ผลิตแพร่กระจายสื่อตั้งใน

อ าเภอ   
3 รวบรวมผลการด าเนินงานตามแบบบนัทึกผลการด าเนนิงานคุม้ครองผู้บริโภคระดับอ าเภอส่งให้ส านักงาน

สาธารณสุขจังหวัดทราบ ตามก าหนดเวลา  (ไตรมาสที่ 3 ) 
4 กรณี พบการโฆษณาเกินจริง ให้รวบรวมหลักฐาน เชน่ ข้อความโฆษณา บันทึกเทปข้อความโฆษณาส่ง 

กลุ่มงาน คบส.สสจ.นศ. 
5 การโฆษณาดา้นสุขภาพ เปน็ไปตามกฎหมาย  ร้อยละ 80 

 

ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด ชื่อ-สกุล  นางนิรมล  ตันติธรรม           ต าแหน่ง เภสัชกรช านาญการ 
โทร.  075-343409 ต่อ 121               มือถือ 087-4735991 
กลุ่มงาน/งาน  คุ้มครองผู้บริโภค           e-mail : fdanakhon@gmail.com 
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ตัวชี้วัดที่  2.16 ระดับความส าเร็จในการด าเนินการประสานความร่วมมือ ส่งเสริม พัฒนาและเฝ้าระวังสถานที่ผลิต

อาหารที่เข้าข่าย Primary GMP ให้ได้คุณภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
ค านิยาม “สถานท่ีผลิตอาหารเข้าข่าย Primary GMP” หมายถึง สถานท่ีผลิตอาหารแปรรูปท่ีบรรจุในภาชนะบรรจุ

พร้อมจ าหน่าย ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 342 พ.ศ.2555 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือ
เครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหารแปรรูปท่ีบรรจุในภาชนะบรรจุพร้อมจ าหน่าย 
“การด าเนินการประสานความร่วมมือ ส่งเสริม พัฒนาและเฝูาระวังสถานท่ีผลิตอาหารที่เข้าข่าย Primary 
GMP ให้ได้คุณภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด” หมายถึง การด าเนินการประสานความร่วมมือเพื่อส่งเสริม 
พัฒนาระหว่างพหุภาคี (ส านักงานเกษตรอ าเภอและส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ) ต่อสถานท่ีผลิตอาหาร
ที่เข้าข่าย Primary GMP ที่มีศักยภาพพร้อมที่จะพัฒนาและมีการผลิตเพื่อจ าหน่ายสม่ าเสมอและเฝูา
ระวังให้มีมาตรฐานการตรวจประเมินสถานที่ผลิตรวมแต่ละหมวดไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และไม่พบ
ข้อบกพร่องรุนแรงโดยใช้แบบตรวจประเมิน ตส.9 (55)  

เกณฑ์เปูาหมาย ร้อยละ 100 
ประชากรกลุ่มเปูาหมาย สถานท่ีผลติอาหารที่เข้าข่าย Primary GMP 
วิธีการจัดเก็บข้อมลู 1. ส ารวจข้อมูลสถานท่ีผลิตอาหารที่เข้าข่าย Primary GMP  ในเขตที่รับผดิชอบท่ีเป็นปัจจุบัน 

2. ตรวจประเมินสถานท่ีผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจ าหน่ายตามเกณฑ์ Primary GMP 
ตามเปูาหมายโดยใช้แบบตรวจประเมิน ตส.9 (55)  
- สถานท่ีผลิตอาหารแปรรูปท่ีบรรจุในภาชนะพร้อมจ าหนา่ย ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 
342 พ.ศ.2555 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือ   เครื่องใช้ในการผลติ และการเก็บรักษาอาหารแปรรูปที่
บรรจุในภาชนะบรรจุพร้อมจ าหนา่ย 
- ผลิตภณัฑ์อาหารแปรรูปท่ีบรรจุในภาชนะพร้อมจ าหน่ายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 367 
พ.ศ.2557 เรื่องการแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจ ุ

แหล่งข้อมูล กลุ่มงานคุ้มครองผู้บรโิภค ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช/ 
หน่วยงานสาธารณสุขระดับอ าเภอ 

รายการข้อมลู 1 A=จ านวนสถานท่ีผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะบรรจุพร้อมจ าหน่ายที่เข้าข่าย Primary GMP 
(ท่ีมีศักยภาพพร้อมที่จะพัฒนา และมีการผลติเพื่อจ าหน่ายสม่ าเสมอ) 

รายการข้อมลู 2 B=จ านวนสถานท่ีผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะบรรจุพร้อมจ าหน่ายที่เข้าข่าย Primary GMPที่มี

คะแนนตรวจประเมินสถานท่ีผลติไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  
สูตรค านวณตามตัวช้ีวัด (B/A) x 100 
ระยะเวลาประเมิน 1 ครั้ง/ปี 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 
Baseline data หน่วยวัด ผลงานจังหวัด 3  ปี ย้อนหลัง 

2556 2557 2558 
 ร้อยละ 83.33 72.90 64.58 

 

วิธีการประเมินผล การตรวจประเมินสถานท่ีผลติอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะบรรจุพร้อมจ าหน่ายตามแบบตรวจประเมิน 
ตส.9 (55) 

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

  ด าเนินการไดร้ะดับ 5 ตาม ท่ีก าหนด  
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เกณฑ์การให้คะแนน  :  ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ โดยพิจารณาจาก
ผลการด าเนินงาน ดังนี ้

ระดับคะแนน การด าเนินงานในแต่ละขัน้ตอน  ปีงบประมาณ  2559 
1 มีข้อมูล จัดท าทะเบียนเป็นปัจจุบนัและก าหนดเปูาหมายสถานท่ีผลติอาหารที่เข้าข่าย Primary GMP  

ในเขตที่รับผดิชอบ 
2 มีการด าเนินการประสานความร่วมมือ แนะน า พัฒนา ส่งเสริม ตรวจ ประเมินสถานท่ีผลิตและมีการรายงานผล

การด าเนินการตามก าหนดเวลา  (ไตรมาส 3) 
3 สถานท่ีผลติอาหารที่เข้าข่าย Primary GMP ตามเปูาหมาย ในเขตที่รับผดิชอบมีกระบวนการผลิตตามเกณฑ์ 

Primary GMP ร้อยละ 60 
4 สถานท่ีผลติอาหารที่เข้าข่าย Primary GMP ตามเปูาหมาย ในเขตที่รับผดิชอบมีกระบวนการผลิตตามเกณฑ์ 

Primary GMP ร้อยละ 80 
5 สถานท่ีผลติอาหารที่เข้าข่าย Primary GMP ตามเปูาหมาย ในเขตที่รับผดิชอบมีกระบวนการผลิตตามเกณฑ์ 

Primary GMP ร้อยละ 100 
 
เอกสารสนับสนุน 1.บันทึกการตรวจประเมินสถานท่ีผลิตอาหารแปรรูปท่ีเข้าข่าย Primary GMP               

(แบบ ตส.9 (55)) 
2. คู่มือแนวทางการด าเนินงานคุ้มครองผู้บรโิภคและเภสัชสาธารณสขุ 

ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด ช่ือ-สกุล  นายกรวิช  นวลแก้ว    ต าแหน่งเภสัชกรปฏิบตัิการ 

โทร. 075-343409-121        มือถือ  092-2534886 
กลุ่มงาน/งาน  คุ้มครองผู้บรโิภค   e-mail : fdanakhon@gmail.com 
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ตัวชี้วัดที่  2.17 ระดับความส าเร็จในการด าเนินการเฝ้าระวังสารห้ามใช้ 5 ชนิดในอาหารและน้ ามันทอดซ้ า 
ค านิยาม “การด าเนินการเฝ้าระวังสารห้ามใช้ 5 ชนิดในอาหารและน้ ามนัทอดซ้ า” ” หมายถึง การด าเนินงาน

ตรวจเฝูาระวังสารห้ามใช้ 5 ชนิด ในอาหารและน้ ามันทอดซ้ า โดยชุดทดสอบเบื้องต้น ได้แก ่
1. บอแรกซ ์          2. ฟอร์มาลิน        3. สารฟอกขาว      4. สารกนัรา 
5. ยาฆ่าแมลง ในผัก 6 ชนิด ได้แก่ คะน้า กวางตุ้ง แตงกวา ถั่วฝักยาว พริก และกะหล่ าปล ี
6. น้ ามันทอดอาหาร 

อาหารปลอดภัยจากสารห้ามใช้ 5 ชนิด หมายถึง อาหารที่ตรวจโดยชุดทดสอบแล้วไม่พบสารห้ามใช้ หรือ
พบในระดับปลอดภัย 
อาหารปลอดภัยจากน้ ามันทอดซ้ า หมายถึง น้ ามันทอดอาหารจ าหน่ายที่ตรวจโดยชุดทดสอบแล้วสารโพ
ลาร์ไม่เกิน 25 กรัม/100 กรัมของน้ ามัน 

เกณฑ์เปูาหมาย ร้อยละ 97 
ประชากรกลุ่มเปูาหมาย อาหารที่อาจปนเปื้อนสารห้ามใช้  5 ชนิด  โดยในการตรวจยาฆ่าแมลงในผัก 6 ชนิด ได้แก่ คะน้า กวางตุ้ง 

แตงกวา ถั่วฝักยาว พริก และกะหล่ าปลีและน้ ามันทอดซ้ าจ าหน่าย 
วิธีการจัดเก็บข้อมลู 1.แบบรายงานผลการด าเนินงานอาหารปลอดภัยจากสารห้ามใช้ 5 ชนิด 

2.แบบรายงานผลการตรวจน้ ามันทอดซ้ า 
แหล่งข้อมูล หน่วยงานสาธารณสุขระดับอ าเภอ 

รายการข้อมลู 1 A= จ านวนอาหารปลอดภยัจากสารห้ามใช้ 5 ชนิด และน้ ามันทอดซ้ า  

รายการข้อมลู 2 B= จ านวนอาหารทั้งหมดที่ได้รับการตรวจสอบเฝูาระวังสารห้ามใช้ 5 ชนิด และน้ ามันทอดซ้ า 

สูตรค านวณตัวช้ีวัด A/B x100 
ระยะเวลาประเมิน 1 ครั้ง/ปี 

รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน 

Baseline data หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปี พ.ศ. 
2556 2557 2558 

อาหารปลอดภัยจากสารห้ามใช้ 5 
ชนิดและน้ ามันทอดซ้ า 

ร้อยละ 97 97 97 

 

วิธีการประเมินผล สรุปผลการตรวจสารห้ามใช้  5 ชนิด และน้ ามันทอดซ้ า โดยชดุทดสอบเบื้องต้น 

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

-  ด าเนินการไดร้ะดับ 5 ตามที่ก าหนด  
 

เกณฑ์การให้คะแนน  :  ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ โดยพิจารณาจาก 
ระดับคะแนน การด าเนินงานในแตล่ะขั้นตอน  ปีงบประมาณ  2559 

1 มีโครงการฯหรือกิจกรรมในการด าเนินงานตรวจเฝูาระวังสารห้ามใช้ 5 ชนิด ในอาหารและน้ ามันทอดซ้ า โดยชุด
ทดสอบเบื้องต้น    

2 มีการด าเนินงานตรวจเฝูาระวังสารห้ามใช้ 5 ชนิด ในอาหารและน้ ามันทอดซ้ า โดยชุดทดสอบเบื้องตน้   
3 มีการจัดส่งรายงานผลการด าเนินงานฯ ให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ตามก าหนดเวลา 
4 อาหารปลอดภัยจากสารห้ามใช้ 5 ชนิด และน้ ามันทอดซ้ า ร้อยละ 90 
5 อาหารปลอดภัยจากสารห้ามใช้ 5 ชนิด และน้ ามันทอดซ้ า ร้อยละ 97 

 

ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด ช่ือ-สกุล นางธารินี  แก้วกระจก   ต าแหน่ง เภสัชกรช านาญการ  โทร.  075-343409 ตอ่ 121              
มือถือ  086-2725599   e-mail : fdanakhon@gmail.com กลุ่มงาน/งาน  คุ้มครองผู้บริโภค           

 

mailto:fdanakhon@gmail.com


รายละเอียดตัวช้ีวัดค ารบัรองและการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2559 

 
98                                           มิติที่ 2 การประเมินคณุภาพการให้บริการ 

 

ตัวชี้วัดที่  2.18,2.19,2.20 ร้อยละของ รพ.สต./ศสม.ที่ จดับริการสุขภาพช่องปากที่มีคุณภาพ 
ค านิยาม การให้บริการสุขภาพช่องปากทีม่ีคุณภาพครอบคลุมทุกกลุ่มวัยประกอบด้วย 

2.18 รพ.สต./ศสม. ที่จัดบริการสุขภาพช่องปากได้ตามเกณฑ์คุณภาพอย่างน้อย สัปดาห์       
ละ 1 วัน 

2.19 การจัดบริการสุขภาพช่องปากที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ หมายถึง การให้บริการส่งเสริม 
ทันตสุขภาพ ทันตกรรมปูองกัน และ บริการทันตกรรมพื้นฐาน ทั้งในสถานบริการสุขภาพ  
และ นอกสถานบริการสุขภาพ ได้ตามเกณฑ์ 5 กลุ่มเปูาหมาย 14 กิจกรรม คือ 

1) คลินิกฝากครรภ์ (ANC) คือ  
1.1) หญิงตั้งครรภ์ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก 
1.2) บริการขูดหินน้ าลายและ อุดฟัน 
1.3) บริการฝึกแปรงฟนัแบบลงมือปฏิบัติ และ plaque control 

2) คลินิกส่งเสริมสุขภาพเด็กดี (WCC) 
2.1 มีการตรวจช่องปาก 
2.2 การฝึกพ่อแม่/ผู้ดูแลเด็กแปรงฟันแบบลงมือปฏบิัติ 
2.3 เด็กได้รับการทาฟลูออไรด์วานิช 

3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
3.1 เด็กทุกคนได้รับการตรวจสขุภาพช่องปาก 
3.2 เด็กกลุ่มเสี่ยงได้รับการทาฟลูออไรด์วานชิอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 
3.3 ร้อยละเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รบับริการทันตกรรม 

4) โรงเรียนประถมศึกษา  
4.1 นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1ได้รับการตรวจช่องปาก 
4.2 นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1ได้รับเคลือบหลุมร่องฟันกรามแท้ซี่ที่ 1 
4.3 การให้บริการทันตกรรมแก่นักเรียนประถมศึกษา 

5) กลุ่มผู้สูงอาย ุ
5.1 ผู้ปุวยเบาหวานได้ตรวจคัดกรองสุขภาพช่องปาก 
5.2 การตรวจสุขภาพช่องปากผูสู้งอายุในชมรมผู้สูงอายุปีละ 1 คร้ัง 

2.20 จัดบริการสุขภาพช่องปากที่ครอบคลุมประชากรได้ตามเกณฑ์ (>200 คนต่อ 1,000 
ประชากร) 

เกณฑ์เปูาหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ประชากรกลุ่มเปูาหมาย จ านวน รพ.สต. และ ศสม. ทัง้หมดเท่ากับ  256 แห่ง  จ าแนกเป็น จ านวน  รพ.สต. เทา่กับ 

253 แห่ง (ข้อมูล ณ  11 มี.ค. 2558) และ จ านวน ศสม.  เท่ากบั  3  แห่ง (ข้อมูลปี 2558)  
วิธีการจัดเก็บข้อมูล รวบรวมจากรายงาน ระบบ Health Data Central กระทรวงสาธารณสุข/43 แฟูม 
หน่วยงานที่จัดเก็บข้อมูล กลุ่มงานทันตสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช 
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แหล่งข้อมูล 1. ผลงานบริการทันตกรรมจากระบบ 43 แฟูม รายรพ.สต.และรายเครือข่ายบริการ

(http://hdcservice.moph.go.th) และ 
2. รายงานผลการจัดบริการและการสนับสนุนใน รพ.สต.ของกลุ่มงานทันตสาธารณสุข  

รายการข้อมูล 1 จ านวน รพ.สต./ศสม. ที่ให้บริการสุขภาพช่องปากได้คุณภาพตามเกณฑ์ครบทั้ง 3 องค์ประกอบ 
 

รายการข้อมูล 2 จ านวน รพ.สต. และ ศสม. ทัง้หมดเท่ากับ  256  แห่ง 
สูตรการค านวณตวัชี้วัด รายการข้อมูล 1 / รายการข้อมูล 2 x 100 
ความถี่ในการจัดเก็บ การตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปีละ  2 ครั้ง   
เกณฑ์การประเมิน : ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 5 หน่วยต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดการให้คะแนนดังนี้ 

ตัวชี้วัดที ่ หน่วยวัด 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
2.18 ร้อยละ 35 40 45 50 55 
2.19 ร้อยละ 35 40 45 50 55 
2.20 ร้อยละ 35 40 45 50 55  

หน่วยงานที่รับผดิชอบ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/
ผู้ประสาน/โทรศัพท ์

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

2. นางจิราพร  คงทอง :  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
โทรศัพท ์:08 8751 1723, 0 7534 3409-10 ต่อ 441 
โทรสาร : 0 7534 3406     E-mail : jirapornna@gmail.com 

หน่วยงานบนัทึกข้อมูล รพ.สต. และ ศสม. ที่จัดบริการสุขภาพช่องปากตามเกณฑ์ 
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ตัวช้ีวัดที่  2.21    ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสงูได้รับการคัดกรอง CKD 

ค านิยาม ผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ได้รับการคัดกรอง CKD หมายถึง ผู้ปุวยเบาหวาน (รหัส 
E10-E14) และผู้ปุวยความดันโลหิตสูง (รหัส I10 – I15) ที่ยังไม่เคยได้รับการวินิจฉัยเป็นโรค
ไตเรื้อรัง  

เกณฑ์เปูาหมาย ร้อยละ 90   
ประชากรกลุ่มเปูาหมาย ผู้ปุวยเบาหวาน และผูปุ้วยความดันโลหิตสงูที่มีสัญชาติไทยในพ้ืนที่รับผิดชอบ (Type 1 , 3) 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1. หน่วยบริการบันทึกการรับบริการติดตามของผู้ปุวยเบาหวาน ความดนัโลหิตสงู ในแฟูม  

Chronic FU 
2. บันทึกผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการของผู้ปุวยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงในแฟูม Lab FU  
ในโปรแกรมของหน่วยบริการ  
3. ส่งออกข้อมูลให้จังหวัด พร้อมตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลโดยผู้สง่ข้อมูล   
ผู้ให้บริการในคลินิก และผู้รับผดิชอบบนัทึกข้อมูลของห้องปฏิบัติการ 

แหล่งข้อมูล สสจ.ดึงข้อมูลจาก 43 ของหน่วยบริการ แฟูม Chronic  Chronic FU และ Lab FU โดยใช้ 
Labtest12 (microalbumin) หรือ Labtest14 (macroalbumin) และ Labtest11 
(creatinine) หรือ Labtest15 (eGFR)  

รายการข้อมูล 1 ผู้ปุวยเบาหวาน ความดันโลหติสูงที่มีสัญชาติไทย ในพื้นที่รับผิดชอบ (Type 1 , 3)  
ที่ไม่เคยได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคไตเรื้อรัง และได้รับการคัดกรอง CKD 

รายการข้อมูล 2 B = ผู้ปุวยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่มีสัญชาติไทยในพ้ืนที่รับผิดชอบ (Type 1 , 3)  
ทั้งหมดท่ีไม่เคยได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคไตเรื้อรัง  

สูตรค านวณตามตัวช้ีวัด A/B x 100,000 
ระยะเวลาการประเมิน ติดตามทุก 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  

ผู้รับผิดชอบระดับ
จังหวัด 

นางสาวนฤมล แซ่ลู่  พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ  โทร 0812734813 
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ตัวชี้วัดที่  2.22 รพศ. รพท. และ รพช. ผ่านเกณฑ์การประเมินคลินิก NCD คุณภาพ 
ค านิยาม คลินิก NCD คุณภาพ หมายถึง เครือข่ายของคลินิก/คลินิก/ศูนย์บริการในสถานบริการ ที่เชื่อมโยง

การบริหารจัดการและด าเนินการทางคลนิิกให้เกิดกระบวนการปูองกัน ควบคุม และดูแล จัดการโรค
เร้ือรังทั้งในกลุ่มปกติ  กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มปุวย 
       โดยการด าเนนิงานคลนิิก NCD คุณภาพในสถานพยาบาล มุ่งเนน้คลินิก /ศูนย/์เครือข่ายของ
คลินิกใสถานบริการที่เชื่อมโยงในการบริหารจัดการและด าเนนิการทางคลนิิก ให้เกิดกระบวนการ
ปูองกัน  ควบคุมและดูแลรักษาจัดการโรคเรื้อรังแก่บุคคลที่เข้ามารับการวนิิจฉัยโรคกลุ่มที่เปน็โรค/
ปุวยรวมทั้งกลุ่มเสี่ยงสูงต่อการด าเนินโรคสี่เปูาหมายหลัก ข้างต้น มีการลงทะเบียนดูแลใกล้ชิด
รายบุคคล เพื่อการดูแลลดปัจจัยเสี่ยง (Risk Factors) โอกาสเสี่ยง (Attributed Risk) รักษา 
ควบคุมความรุนแรงของโรค เพิ่มความสามารถการจัดการตนเอง และส่งต่อการรักษาดูแล ที่จ าเป็น
ระหว่างทีมใน/ระหวา่งทีมและเครือข่ายการบริการ  องค์ประกอบหลัก 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 
1) มีทิศทางและนโยบาย 
2) มีการปรับระบบและกระบวนการบริการ 
3) จัดบริการเชื่อมโยงชุมชน 
4) มีระบบสนับสนนุการจัดการตนเอง 
5) มีระบบสนับสนนุการตัดสนิใจ 
6) มีระบบสารสนเทศ 
เกณฑ์ผลลัพธ์เพื่อการรักษาดูแลผู้ป่วย ผู้รับผิดชอบคลินิก NCD ติดตามผลการปูองกันและการ
จัดการดูแลทั้งโดยการใช้ยาและไม่ใช้ยา ในการลดเสี่ยง ลดโอกาสเสี่ยง ลดโรคและภาวะแทรกซ้อน 
ได้แก ่
  1) ผู้ทีได้รับการประเมินความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด ละมีความเสี่ยงสูงได้รับการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างเข้มข้นและ/หรือได้รับยาในการรักษาร้อยละ 50 
  2) การคัดกรองการสูบบุหร่ี 
  3) การคัดกรองภาวะซึมเศร้า ประเมินภาวะเครียดและการติดสุรา 
  4) ผู้ปุวย DM/HT ควบคุมระดับน้ าตาล/ระดบัความดนัโลหิตได้ดีตามเปาูหมายในแตล่ะระยะของ
โรค 
  5) การคัดกรองภาวะแทรกซ้อน ตา  ไต  เท้า 
  6) คุณภาพการดูแลรักษา/ส่งผลต่อผู้ที มีภาวะแทรกซ้อน และ/หรือมีปัญหาการควบคุมไมไ่ดด้ีตาม
เปูาหมายอย่างต่อเนื่องติดกนั สุม่เสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรง เช่น ไตเสื่อม  
  7) ลดการนอนโรงพยาบาลไมไ่ด้คาดการณล์่วงหนา้(unexpected admission rate) 
  8) ลดอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรคเรื้อรัง 
  9) ลดอัตราการเสียชีวิต ที่สัมพันธ์โดยตรงจากโรคเรื้อรัง 

เกณฑ์เปูาหมาย ผ่าน/ไม่ผา่น 

 



รายละเอียดตัวช้ีวัดค ารบัรองและการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2559 

 
102                                           มิติที่ 2 การประเมินคณุภาพการให้บริการ 

 
ประชากรกลุ่มเปูาหมาย โรงพยาบาลทุกแห่ง และ รพ.สต.เครือข่ายละ 2 แห่ง  
วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1. ทุกเครือข่ายประเมินตนเอง คร้ังที่ 1 ภายในเดือนธันวาคม 

2. คณะกรรมการประเมินระดับจังหวัดประเมินเครือข่ายที่ยังไมไ่ด้รับการประเมนิรับรองฯจาก
คณะกรรมการระดับเขตฯ ภายในกุมภาพันธ์ 
3. คณะกรรมการประเมินระดับเขต ประเมินรับรองเครือข่ายที่ยังไม่ผา่นการประเมินรับรอง ภายใน
เดือนเมษายน 2559 
4. ทุก รพ.สต.เพื่อด าเนินการตามเกณฑ์คุณภาพคลินิก NCD รพ.สต. และเครือข่ายประเมินรับรอง 
ผ่านเกณฑ์อย่างน้อยเครือข่ายละ 2 แห่ง 

การประเมินผล ประเมนิผลทั้งกระบวนการ 6 องค์ประกอบในภาพรวมเครือข่าย และผลลัพธ์การให้บริการผูป้วุย 
การประเมินรับรองในระดับเขต  ให้โรงพยาบาลที่ได้รับการสุม่ประเมินน าเสนอความเชื่อมโยงใน
การจัดการภาพรวมเครือข่ายทั้ง 6 องค์ประกอบ และผลลัพธ์ของทุกกิจกรรมตามตัวชี้วัด 

แหล่งข้อมูล จากการรายงานของหน่วยบริการ และคณะกรรมการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน : ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/-2 หน่วยต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดการให้คะแนนดังนี้ 

หน่วยวัด 0 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ร้อยละ ไม่ผ่าน    ผ่าน  

ผู้รับผิดชอบตัวชีว้ัด นางมนัทนา เฮา่ตระกูล โทร 0842415588   
นางสาวนฤมล แซ่ลู่  โทร  0812734813 
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ตัวชี้วัดที่  2.23   ร้อยละของผู้ป่วยมีอัตราการลดลงของ eGFR < 4 ml/min/1.72 m๒/yr 
ค านิยาม - eGFR หมายถึง ค่าประมาณอัตราการกรองของไตที่ค านวณจาก serum creatinine โดยใช้

สมการ CKD – EPI 
- ผู้ป่วย CKD หมายถึง ผู้ปุวยจากแฟูม DIAGNOSIS_OPD ที่มีรหัสโรคเป็น N181-184, (N189 
ที่ไม่มี eGFR หรือมี eGFR  ≥ 15) หรือ E102  E112  E122  E132   E142 หรือ  
I12*   I13*  I151 ที่มี eGFR ≥ 15 และนับคนไม่ซ้ าในปีงบประมาณ 
โดยมีวัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด เพื่อประเมินความส าเร็จในการชะลอการเสื่อมไต 

เกณฑ์เปูาหมาย > 50% เมื่อสิ้นสุดปีงบฯ 2559 
ประชากรกลุ่มเปูาหมาย ผู้ปุวย CKD  
วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1. หน่วยบริการบันทึกข้อมูลการตรวจเลือดของผู้ปุวย CKD ในแฟูม lab  

2. ผู้ดูแลตัวชี้วัดระดบักระทรวงเก็บข้อมูลแบบ real time จากฐานข้อมูล 43 แฟูม ใน HDC 
กระทรวงสาธารณสุข เป็นหลัก (หากมีข้อแย้งว่าข้อมูลไม่ถูกต้องโปรดให้เหตุผลเพิ่มเติมประกอบ) 
3. การค านวณการเปลี่ยนแปลง eGFR ต้องมี creatinine ≥ 2 ค่า หากมีการตรวจระดับ 
creatinine 1 คร้ัง จะไม่ประเมนิ 
หมายเหตุ คณะกรรมการ Service Plan NCD ระดับจังหวัด และอายุรแพทย์โรคไต ก าหนดให้
ทุกโรงพยาบาลตรวจ creatinine ในผู้ปุวยที่มีภาวะ CKD Stage 4 และ 5 อย่างน้อย 2 คร้ังขึ้น
ไป   ทุกราย ส าหรับ CKD Stage 3 ให้พิจารณาตามความเหมาะสม) 

แหล่งข้อมูล 43 แฟูม  

รายการข้อมูล 1 A = ผู้ปุวย CKD สัญชาติไทยทีม่ารับบริการทีโ่รงพยาบาลได้รบัการตรวจ creatinine/ 
มีผล eGFR ≥ 2 ค่า และมีค่าเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลง < 4 

รายการข้อมูล ๒ B = ผู้ปุวย CKD สัญชาตไิทยทีม่ารับบริการทีโ่รงพยาบาลได้รบัการตรวจ creatinine/ 
มีผล eGFR ≥ 2 ค่า 

สูตรค านวณตามตัวชี้วัด A x 100 / B 
ระยะเวลาการประเมิน ทุก 3 เดือน (3, 6, 9, 12 เดือน) หรือทุกไตรมาส 
เกณฑ์การประเมิน : ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/-2 หน่วยต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดการให้คะแนนดังนี้ 

หน่วยวัด 0 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ร้อยละ 46 48 50 52 54  

ผู้รับผิดชอบระดับ
จังหวัด 

นางสาวนฤมล แซลู่่   พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ โทร  0812734813 
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ตัวชี้วัดที่  2.24    โรงพยาบาลระดบั F1 ขึ้นไป มีคลินิกโรคไต (CKD Clinic คุณภาพ) 

ค านิยาม คลินิกโรคไต (CKD Clinic) หมายถึง โรงพยาบาลในระดบั A  S  M และ F1 มีการจัดการดูแล
ผู้ปุวยที่มปีัญหาโรคไตโดยทีมสหวิชาชีพ และก าหนดบทบาทของทีมสหวิชาชีพ เพื่อให้ผู้ปุวยได้รับ
การดูแลตามเปาูหมายแนวทางเวชปฏิบตัิ คือ 
พยาบาลคลินิก : ประเมินสภาวะของผู้ปุวย ได้แก่ อาการและอาการแสดง  ค่าความดันโลหิต ค่า 
BMI  รอบเอว  การใช้ยา การรับประทานอาการ  การออกก าลังกาย   และส่งข้อมูลของผู้ปุวยให้
บุคลากรในทีมเพื่อการดูแลที่เหมาะสมและต่อเนื่องตามสภาพของผู้ปุวยแต่ละราย  
แพทย์    : รักษาผู้ปุวยตามแนวทางเวชปฏิบัติ  
เภสัชกร  : ตรวจสอบวิธีการใชย้าของผู้ปุวย และปรบัตาม GFR  สอนอ่านฉลาก  หลีกเลี่ยงการใช้
NSAID กับผู้ปุวย 
โภชนากร/นักก าหนดอาหาร : สอนการรับประทานอาหารส าหรับโรคไต อาหารโปรตีนต า่ อาหาร
ลดเค็ม 
นักกายภาพบ าบัด :  
พยาบาลชุมชน (รพ. / รพ.สต./ศูนย์สุขภาพชุมชน) : ติดตามเยี่ยมบ้าน ประเมินพฤติกรรมและ
การดูแลตนเองของผู้ปุวยต่อเนือ่งที่บ้าน 
โรงพยาบาล F2 และ F3 คัดกรองภาวะโรคไตในผู้ปุวยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง  และผูปุ้วยที่มี
ความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคไตเร้ือรัง และส่งต่อผู้ปุวยที่มีภาวะ CKD stage 3 ไปยังโรงพยาบาลที่มี
คลินิก CKD และผู้ปุวย CKD Stage 4 , 5 ไปยังโรงพยาบาลที่มอีายุรแพทย์โรคไตเพื่อพิจารณาการ
ดูแลรักษาผู้ปวุย และหน่วยบริการบันทึกข้อมูลผูปุ้วยทีส่่งต่อในแฟูม Refer 

เกณฑ์เปูาหมาย ผ่าน/ไม่ผ่าน 
ประชากรกลุ่มเปูาหมาย โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่ง 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1. หน่วยบริการลงทะเบียนผู้ปุวยโรคไตเรื้อรังในแฟูมทะเบียน Chronic ของโปรแกรมหน่วย

บริการ 
2. บันทึกข้อมูลการรับบริการใน 

แหล่งข้อมูล จากรายงาน /สสจ.ดึงข้อมูลผู้ปุวยจาก 43 แฟูมของหน่วยบริการ 
ระยะเวลาการประเมิน ทุก 3 เดือน 
ผู้รับผิดชอบระดับ
จังหวัด 

นางมันทนา เฮ่าตระกูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ โทร 0842415588   
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ตัวชี้วัดที่  2.25    โรงพยาบาลในระดับ F2 ขึ้นไป สามารถให้ยาละลายลิ่มเลือด (Fibrinolytic drug) ในผู้ปว่ย 
STEMI ได้ 

ค านิยาม ผู้ป่วยโรคหัวใจตายเฉียบพลัน ชนิด STEMI หมายถึง กล้ามเนื้อหัวใจที่ขาดเลือดมาเลี้ยงจนเกิด
การตายของกล้ามเนื้อ และมีคลืน่ไฟฟาูหัวใจผิดปกตชินิดเอสทยีก (ST Elevated Myocardial 
Infarction) 
รพ.ในระดับ F2 ขึ้นไป หมายถงึ โรงพยาบาลที่จังหวัดก าหนดศักยภาพเป็นโรงพยาบาลตัง้แต่
ระดับ F2  ขึ้นไป ได้แก่ โรงพยาบาลระดับ A  S  M1  M2  F1  และ F2 
Fibrinolytic drug หมายถึง ยาละลายหรือสลายลิ่มเลือด เชน่ Streptokinase, 
Tenecteplase เป็นตน้  

เกณฑ์เปูาหมาย ผ่าน/ไม่ผ่าน 
ประชากรกลุ่มเปูาหมาย จ านวนโรงพยาบาลในระดับ F2 ขึ้นไปทุกแห่งทีส่ังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1. โรงพยาบาลระดบั F2 ขึ้นไป รายงานความสามารถให้ยาละลายลิ่มเลือดในผูปุ้วย STEMI ได้  

2. โรงพยาบาลระดบั F3 (ถ้ าพรรณรา) รายงานจ านวนผูปุ้วย STEMI ที่มาโรงพยาบาลและได้รบั
การส่งต่อเพื่อรับยาละลายลิ่มเลอืดทันเวลา 

แหล่งข้อมูล จากทุกเครือข่ายในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

สูตรค านวณตามตัวชี้วัด (A /B) X 100 
ระยะเวลาการประเมิน ทุก 3 เดือน (3, 6, 9, 12 เดือน) หรือทุกไตรมาส 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 
 

Baseline 
Data 

ผลงานจังหวัด 3 ปีย้อนหลัง  
2556 2557 2558 

จังหวัด = 26.32 
เขต 11 = 75.93 

21.05 21.05 26.32 

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

หน่วยวัด 0 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ร้อยละ ไม่ผ่าน    ผ่าน  

ผู้รับผิดชอบระดับ
จังหวัด 

นางมันทนา เฮ่าตระกูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
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ตัวช้ีวัดที่  2.26 โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  มีระบบควบคุม  ก ากับ การเก็บขน 
และก าจัดมูลฝอยติดเชื้อที่ถูกต้อง 

ค านิยาม โรงพยาบาลที่ด าเนนิการวา่จ้างเอกชนการจัดมูลฝอยติดเชื้อ ตั้งแต่การเก็บ ขน จนถึงขึ้น
ตอนการก าจัดท าลาย ในการขนส่งเพื่อการน ามลูฝอยติดเชื้อไปก าจัดท าลาย ณ สถานที่
ก าจัดท าลายนั้น โรงพยาบาลหรือผู้ว่าจ้างและเอกชนหรือผู้รับจ้างต้องด าเนินการให้เป็นไป
ตามมาตรฐานในกฎกระทรวงวา่ด้วยการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 รวมทั้งต้อง
ด าเนินการตามกระบวนการกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องทุกข้ันตอน โดยโรงพยาบาล
หรือผู้ว่าจ้างต้องด าเนินการก ากบัหรือตรวจสอบอย่างเข้มงวดตอ่เอกสาร/หลักฐาน ของ
เอกชนหรือผู้รับจ้างให้ถูกต้องตามค าสั่งกระทรวงที ่1852/2546 ลงวันที ่21 พฤศจิกายน 
2556 เร่ือง ก าหนดให้สถานบริการสาธารณสุขและห้องปฏิบตักิารเชื้ออันตรายในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข ที่มีการจ้างเอกชนด าเนินการขนส่งมลูฝอยติดเชื้อใช้เอกสารก ากับการ
ขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ 

เกณฑ์เปูาหมาย มี/ไม่มี 
กลุ่มเปูาหมาย รพศ./รพท./รพช. 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล สสจ. ส ารวจ และจัดเก็บรวบรวมข้อมูลผลส ารวจ รพ. ในระดับพื้นที ่(ไตรมาส 1 – 3) 

ข้อมูลการส ารวจ  
(1) จ านวนรพ.สธ. ที่มีการจ้างเอกชนก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ  
(2) จ านวน รพ.สธ. ที่มีการจ้างเอกชนก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ ใช้เอกสารก ากับการขนสง่มูล
ฝอยติดเชื้อ (มีตช.01/1(สีฟูา) และมีตช.01/2)  
(3)จ านวน อปท.(ที่รพ.ตั้งอยู)่ มีเอกสารก ากับการขนส่ง (มีตช.04)  
(4) จ านวน อปท.ที่มีสถานที่ก าจัดมูลฝอยติดเชื้อตั้งอยู ่มีการใช้เอกสารก ากับการขนส่งมูล
ฝอยติดเชื้อ (มีตช.05)  

- ศอ. 1 -12 ติดตามรวบรวมข้อมูลผลการส ารวจจาก สสจ. เพื่อจัดเก็บในระบบฐานข้อมูล  
วิธีการประเมินผล 
- รพ.มีการใช้เอกสารก ากับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ(มี ตช.01/1 (สีฟูา) และ ตช.01/2 
- อปท. (ที่ รพ.ตั้งอยู่) มีการใช้เอกสารก ากับการขนส่ง (มี ตช.04) 
- อปท.ที่มีสถานที่ก าจัดมลูฝอยติดเชื้อตั้งอยู่มีการใช้เอกสารก ากับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ (มี ตช.05) 
- รพ.มีฐานข้อมูลปริมาณมลูฝอยติดเชื้อ ที่ได้รับการควบคุม ก ากับ การเก็บ ขน และก าจัดมลูฝอยติดเชื้อนอก รพ.ที่
ถูกต้อง 
เกณฑ์การประเมิน : วัดความส าเร็จจากการด าเนนิการตามแนวทาง 

หน่วยวัด 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
มี/ไม่ม ี - - - - มีระบบควบคุม ก ากับ การเก็บ ขน 

และก าจัดมูลฝอยติดเชื้อที่ถูกต้อง  
ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด นายนุกูล  เพชรชนะ  ต าแหน่ง นกัวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 

โทร. 075 343409 ต่อ 122  มือถือ 0817374985  กลุ่มงานส่งเสรมิสุขภาพ 
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ตัวช้ีวัดที่  2.27 ร้านอาหารและแผงลอยจ าหน่ายอาหารผ่านมาตรฐาน (อาหารสะอาด รสชาติอร่อย 

Clean Food Good Teste = CFGT) 
ค านิยาม ร้านอาหาร/แผงลอยจ าหน่ายอาหาร ได้มาตรฐาน CFGTหมายถึง ร้านอาหารและแผง

ลอยจ าหน่ายอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสุขาภิบาลอาหารของกรมอนามัยตามเกณฑ์
ร้านอาหาร 15 ข้อ แผงลอยจ าหน่ายอาหาร 12 ข้อ หรือเกณฑ์มาตรฐานของท้องถิ่น 
เพ่ือให้ประชาชนบริโภคอาหารที่ปลอดภัย 

เกณฑ์เปูาหมาย ร้อยละ 80 
กลุ่มเปูาหมาย ร้านอาหารและแผงลอยจ าหน่ายอาหารที่ได้รับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งจาก

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการประกอบกิจการ 
แหล่งข้อมูล รพ./สสอ./คปสอ. 
สูตรการค านวณ   ร้านอาหารและแผงลอยจ าหน่ายอาหารได้มาตรฐาน CFGT x  100 

       ร้านอาหารและแผงลอยจ าหน่ายอาหารทั้งหมด 
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 

นายนุกูล  เพชรชนะ  ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
โทร. 075 343409 ต่อ 122  มือถือ 0817374985  กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
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ตัวชี้วัดที่ 2.28 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยในรพศ./ รพท./ รพช./รพ.สต. 
ค านิยาม ผู้รับบริการ หมายถึง  ประชาชนผู้มารับบริการโดยตรง ที่เป็นผู้ปุวย หรือญาติ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือ

หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มารับบริการตรวจรักษาพยาบาล/ ติดต่อบริการ ที่แผนกผู้ปุวยนอก 
หรือแผนกผู้ปุวยใน ที่โรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป โรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุก
แห่งในจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ความพึงพอใจ หมายถึง ความคิดเห็นของผู้รับบริการหรือผู้ปุวย ต่อการบริการที่ได้รับที่แผนกผู้ปุวย
นอก หรือแผนกผู้ปุวยในของโรงพยาบาลศนูย์/ทั่วไป โรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลทุกแห่งในจังหวัดนครศรีธรรมราชปีงบประมาณ 2559 ใน 5 ประเด็นค าถาม คือ 

1) ความพึงพอใจด้านขั้นตอนการให้บริการมี 5 ข้อค าถาม 
2) ความพึงพอใจด้านการอ านวยความสะดวก มี 5 ข้อค าถาม 
3) ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ      มี 5 ข้อค าถาม 
4) ความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการมี 3 ข้อค าถาม 
5) ความเชื่อมั่นเก่ียวกับคุณภาพการให้บริการมี 6 ข้อค าถาม 

ระดับ หมายถึง ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ หรือผู้ปุวย ต่อการบริการที่ได้รับที่แผนกผู้ปุวย
นอก หรือแผนกผู้ปุวยใน มี 4 ระดับ ก าหนดระดับการให้คะแนนดังนี้ 

1) คะแนน 4  หมายถึง พึงพอใจในบริการที่ได้รับ มาก 
2) คะแนน 3  หมายถึง พึงพอใจในบริการที่ได้รับ ปานกลาง 
3) คะแนน 2  หมายถึง พึงพอใจในบริการที่ได้รับ เฉยๆ 
4) คะแนน 1  หมายถึง ไม่พึงพอใจในบริการที่ได้รบั  

แบบประเมนิความพึงพอใจต่อบริการผู้ปุวยนอก 1 ชุด มี 24 ข้อค าถามๆ ละ 4 คะแนน รวมคะแนน
เต็ม 96 คะแนน 

เกณฑ์เปูาหมาย ผู้รับบริการมีความพงึพอใจต่อบริการแผนกผู้ปุวยนอก แผนกผูปุ้วยใน ของโรงพยาบาลศูนย์ /ทั่วไป 
โรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่ง ในจังหวัดนครศรีธรรมราชไมน่้อยกว่า
ร้อยละ 85  
เกณฑ์จ าแนกระดับความพึงพอใจ 
ต่ ากว่า ร้อยละ 70    หมายความว่า ผู้รับบริการพึงพอใจน้อยมาก ต้องปรับปรุง 
ร้อยละ 70 – 79.99 หมายความว่า ผู้รับบริการพึงพอใจอยู่ในระดับพอใช้ 
ร้อยละ 80 – 89.99 หมายความว่า ผู้รับบริการพึงพอใจอยู่ในระดับดี 
ร้อยละ 90 – 99.99 หมายความว่า ผู้รับบริการพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก 

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้มารับบริการที่แผนกผูปุ้วยนอก แผนกผู้ปุวยใน ของโรงพยาบาลศูนย์ /ทั่วไป โรงพยาบาลชุมชนทุก
แห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่งในจังหวัดนครศรีธรรมราช ในช่วงเดือนมกราคม 
2559 และช่วงเดือน มิถุนายน 2559 (ปีละ 2 ครั้ง) 
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วิธีการจัดเก็บข้อมูล พยาบาล และหรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย เก็บข้อมูลความพึงพอใจผู้รับบริการ ด้วยแบบประเมิน
ความพึงพอใจต่อการบริการผู้ปุวยนอก และแบบประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพบริการ
แผนกผู้ปุวยใน โดยการให้ผู้รับบริการแผนกผู้ปุวยนอก แผนกผู้ปุวยใน ของโรงพยาบาลศูนย์ /
ทั่วไปโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่ง ในจังหวัด
นครศรีธรรมราช ในช่วงเดือนมกราคม 2559 และช่วงเดือน มิถุนายน 2559  เป็นผู้ตอบแบบ
ประเมิน จ านวน ตัวอย่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของผู้มารับบริการที่โรงพยาบาลในช่วงเวลา
ดังกล่าว 

แหล่งข้อมูล โรงพยาบาลศูนย์ /ทั่วไปโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุก
แห่ง ในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

รายการข้อมูล  A  = ผลรวมของคะแนนความพึงพอใจจากแบบประเมินทุกชุดที่สมบูรณ์ 
B  = จ านวนชุดแบบประเมินที่สมบูรณ์ 
B1 =  คะแนนเต็มของแบบสอบถาม 1 ชุด 

สูตรค านวณตาม
ตัวชี้วัด 

ร้อยละความพึงพอใจผู้รับบริการ = A/ (B x B1)  x 100 

ระยะเวลาประเมิน ปีละ 2 ครั้ง 

รายละเอียดข้อมูล
พ้ืนฐาน 

Baseline data หน่วยวัด ผลงานจังหวัด 2 ปีย้อนหลัง 
2557 2558 2559 

1.ความพึงพอใจต่อบริการผู้ปุวยนอก 
2. ความพึงพอใจต่อบริการผู้ปุวยใน 

ร้อยละ 
ร้อยละ 

84.26 
83.79 

  
  

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

หน่วยวัด 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ร้อยละ 81 83 85 87 89 

 

วิธีการประเมินผล การนิเทศงาน การตรวจราชการ 
เอกสารสนับสนุน  
ผู้รับผิดชอบระดับ
จังหวัด 

ชื่อ-สกุล นางอรพรรณ  คงศรีชาย  ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
โทร. 075 – 343409 ต่อ 323 มือถือ 084 – 3090478 ,086 – 4814336 
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ  e-mail : kukssj80@gmail.com 
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ตัวชี้วัดที่  2.29 ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบรกิารแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้มาตรฐาน 
ค านิยาม 1.ผู้ป่วยนอกหมายถึง ผู้ปุวยทีม่ารับบริการการตรวจรักษาพยาบาลส่งเสริมสุขภาพปูองกันโรค

และฟื้นฟสูภาพทีโ่รงพยาบาลแต่ไม่ไดน้อนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลและไมน่ับบริการตรวจคัด
กรอง 
2. การบริการด้านการแพทย์แผนไทย หมายถึง บริการรักษาพยาบาลสง่เสริมสุขภาพปูองกันโรค
และฟื้นฟสูภาพดงันี ้
-การรักษาด้วยยาสมุนไพร                              -การนวดเพื่อรักษา-ฟื้นฟูสภาพ 
-การอบไอน้ าสมุนไพรเพื่อรักษา-ฟื้นฟูสภาพ         -การประคบสมุนไพรเพื่อรักษา-ฟื้นฟูสภาพ 
-การทับหม้อเกลือ                                       -การนวดเพื่อส่งเสริมสุขภาพ 
-การอบไอน้ าสมุนไพรเพื่อส่งเสริมสุขภาพ           -การประคบสมุนไพรเพื่อส่งเสริมสุขภาพ 
-การให้ค าแนะน าการสอนสาธิตด้านการแพทย์แผนไทย 
-การฝึกกายบริหารด้วยทา่ฤๅษีดดัตน 
3. การบริการด้านการแพทย์ทางเลือกหมายถึงบริการรักษาพยาบาลสง่เสริมสุขภาพและฟื้นฟู
สภาพดังนี ้
-การฝึกสมาธบิ าบัด  – การฝังเข็ม –การแพทย์ทางเลือกอ่ืน ๆ ได้แก่ การนวดปรบัสมดลุ
โครงสร้างร่างกาย โฮมิโอพาธีย์ 
4. บริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐานหมายถึงบริการด้าน
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข 
5. สถานบริการสาธารณสุขของรัฐหมายถึงโรงพยาบาลศนูย์โรงพยาบาลทั่วไปโรงพยาบาล
ชุมชนโรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพต าบล 

เกณฑ์เปูาหมาย ร้อยละ 18 
ประชากรกลุ่มเปูาหมาย ประชากรผู้มารับบริการผู้ปุวยนอกในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สังกัดกระทรวง 

สาธารณสุขทุกระดับ 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล การบันทึกข้อมูลในระบบรายงาน 43 แฟูมมาตรฐาน 
แหล่งข้อมูล 43 แฟูม (Service/Person/diagnosis_opd/drug_opd/procedure_opd/provider) 
รายการข้อมูล 1 A = จ านวนคร้ังผู้ปุวยนอกที่มารับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ได้

มาตรฐานในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ 
รายการข้อมูล 2 B=จ านวนคร้ังผูปุ้วยนอกที่มารับบริการทั้งหมดของสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ 
สูตรค านวณตามตัวชี้วัด (A/B) x 100 

เกณฑ์การประเมิน : ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1หน่วยต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดการให้คะแนนดังนี้ 
หน่วยวัด 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ร้อยละ 16 17 18 19 20  

ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด นางสาวประทักษ์วัล  สุขส าราญ  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ  งานแพทย์แผนไทยฯ 
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ตัวช้ีวัดที่  2.30 ร้อยละของมูลค่าการใช้ยาสมุนไพร 
ค านิยาม มูลค่าการใช้ยาจากสมุนไพร  หมายถึง มูลค่ายาจากสมุนไพรที่น าที่น ามาใช้ในการให้บริการทั้ง

การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก   
ยาสมุนไพร หมายถึง  ยาต ารับ  ยาสมุนไพรเดี่ยว ที่มีการผลิตจากสมุนไพรเป็นหลัก  
มูลค่าการใช้ยาทั้งหมด  หมายถึง มูลค่ายาทั้งหมดที่น ามาใช้ในการให้บริการทั้งการแพทย์แผน
ปัจจุบัน  การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกของสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ  

เกณฑ์เปูาหมาย รพศ./รพท.     ร้อยละ 1 
รพช.             ร้อยละ 5 
รพ.สต.          ร้อยละ 20 

ประชากร
กลุ่มเปูาหมาย 

ประชากรผู้มารับบริการผู้ปุวยนอกในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สังกัดกระทรวง 
สาธารณสุขทุกระดับ 

วิธีการจัดเก็บ
ข้อมูล 

การบันทึกข้อมูลในระบบรายงาน 43 แฟูมมาตรฐาน 

แหล่งข้อมูล 43 แฟูม (Service/Person/diagnosis_opd/drug_opd/procedure_opd/provider) 
รายการข้อมูล 1 A = มูลค่าการใช้ยาสมุนไพรที่แผนกผู้ปุวยนอก 
รายการข้อมูล 2 B = มูลค่าการใช้ยาทั้งหมดที่แผนกผู้ปุวยนอก 
สูตรค านวณตาม
ตัวชี้วัด 

(A/B) x 100 

เกณฑ์การประเมิน 

สถานบริการ หน่วยวัด 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
รพศ./รพท. ร้อยละ - - 1 2 3 

รพช. ร้อยละ 3 4 5 6 7 

รพ.สต. ร้อยละ 18 19 20 21 22 
 

ผู้รับผิดชอบระดับ
จังหวัด 
 

นางสาวประทักษ์วัล  สุขส าราญ  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ  งานแพทย์แผนไทยฯ 
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ตัวชี้วัดที่  2.31 
 

ดัชนีผู้ป่วยใน(CMI) ของแต่ละระดับสถานบริการสุขภาพตาม Service plan   
ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 

ค านิยาม CMI (Case Mix Index) หมายถึง  ผลรวมค่าเฉลี่ยน าหนักสัมพทัธ์ที่ปรับคา่แล้ว( Sum 
Adjusted Relative  Weights: ∑ AdjRW) ของผู้ปุวยในทั้งหมดที่จ าหนา่ยในชว่งเวลาที่
ก าหนด 

เกณฑ์เปูาหมาย 1.รพศ.(A) มีค่า CMI  ไม่น้อยกว่า  1.6 
2.รพท.ขนาดเล็ก(M1) มีค่า CMI  ไม่น้อยกว่า  1.0 
3.รพท.แม่ข่าย  (M2) มีค่า CMI  ไม่น้อยกว่า   0.8 
4.รพช.(F1-F3)        มีค่า CMI  ไม่น้อยกว่า   0.6 

กลุ่มเปูาหมาย โรงพยาบาลในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ระดับโรงพยาบาลโรงพยาบาลศูนย์  โรงพยาบาลทั่วไป และ โรงพยาบาลชุมชน   

วิธีการจัดเก็บข้อมูล -โรงพยาบาลประมวลผลข้อมูลบริการ(Service Data) ประจ าเดือนของปีงบประมาณ 2558 
ภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป  มาตรวจสอบและวิเคราะห์ 
-โรงพยาบาลน าเข้าข้อมูลบริการ (Service Data) ผ่านทางเวบ็ไซด์ของกระทรวง 
สาธารณสุขhttp://phdb.moph.go.th/hssd1 ปีละ 2 ครั้ง  
คร้ังที่ 1 ส่งข้อมูลรอบ 6 เดือน (ตค.-มีค.) ภายในวันที่ 20 เมษายน 2558 
คร้ังที่ 2 ส่งข้อมูล 1 ปี (ตค.-กย.)  ภายในวนัที่ 20 ตุลาคม 2558 
-สสจ. ดาวน์โหลดข้อมูล CMI  จากเว็บ http://phdb.moph.go.th/hssd1มาวิเคราะห์ใน
ภาพรวมระดับจังหวัด ปีละ 2 ครั้ง 

แหล่งข้อมูล ฐานข้อมูล  CMI  ส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข 
รายการข้อมูล 1 A= ผลรวมน้ าหนักสัมพัทธ์ทีป่รับค่าแล้ว (AdjRW) 
รายการข้อมูล 2 B= จ านวนผูปุ้วยในที่มี AdjRW  น้อยกว่า  0.5 
รายการข้อมูล 3 C =  จ านวนผู้ปวุยในทั้งหมด 
สูตรค านวณตวัชี้วัด ค่า CMI  =  (A/C) 

ร้อยละ สัดส่วนจ านวนผู้ปุวยใน  ที่มี AdjRW  น้อยกว่า  0.5  =  (B/C) X 100 
เกณฑ์การประเมิน: วัดความส าเร็จการด าเนินงานแต่ละระดับสถานบริการผา่นเกณฑ์ที่ก าหนด 

หน่วยวัด ระดับ รพ. 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

ร้อยละ 

รพศ.(A) 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 
M1 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 
M2 - 0.2 0.4 0.6 0.8 

F1-F3 - - 0.2 0.4 0.6 
 

ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด 1.นางนวพรรณ  พงศส์วัสดิ์ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานสาธารณสุข ช านาญงาน 
โทรศัพท์ส านักงาน: 075-343409  ต่อ 321, 086-4765954  มือถือ 089-8739455 
โทรสาร: 075-346940 Email : nawaphan9@gmail.com 
กลุ่มงานประกันสุขภาพ  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช 
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ตัวชี้วัดที่  2.32 โรงพยาบาลผา่นการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน (HA) 
ค านิยาม       การพัฒนาคุณภาพระบบบริการ หมายถึง โรงพยาบาลในจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งสังกัด

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ านวน 19 แห่ง   
คือ  โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช  โรงพยาบาลทุ่งสง  โรงพยาบาลสิชล และโรงพยาบาล
ชุมชน 16 แห่ง พัฒนาคุณภาพบริการโดยใช้มาตรฐาน Hospital Accreditation : HA ตาม
แผนพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลและเปูาหมายการพัฒนาคุณภาพของส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
     โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน HA หมายถึง โรงพยาบาลได้รับการตรวจ
ประเมิน  และรับรองคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 
(องค์การมหาชน) โดยระบุอายุการรับรองไว้ในประกาศนียบัตร 

เกณฑ์เปูาหมาย โรงพยาบาลผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน HA 
กลุ่มเปูาหมาย โรงพยาบาลศนูย์ / โรงพยาบาลทั่วไป /โรงพยาบาลชุมชน สังกดัส านักงานสาธารณสุขจังหวัด

นครศรีธรรมราช 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล        โรงพยาบาลส่งรายงานความก้าวหน้าพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่องที่ส านักงาน

สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชทุก 6 เดือน และรายงานความก้าวหน้าไปยังสถาบันรับรอง
คุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ภายใน 6 เดือน หลังได้รับการรับรอง  
จัดเก็บเอกสารจากหนังสือแสดงผลการประเมิน/ประเมินซ้ า หรือการรับรองจากสถาบันรับรอง
คุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 

แหล่งข้อมูล Website สถาบนัรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 
รายการข้อมูล1 A=แผนพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลและผลการด าเนินงาน 
รายการข้อมูล 2 B=แผนและเปูาหมายการพัฒนาคุณภาพของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช 
สูตรค านวณตวัชี้วัด (A/B)X100 
ระยะเวลาประเมิน ทุก 6 เดือน 
รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน 
 

Baseline 
data 

 

 

หน่วยวัด ผลงานจังหวัด 3 ปี ย้อนหลัง 
2556 2557 2558 

 ร้อยละ 31.57 47.36 68.42 
 

เกณฑ์การประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 
เกณฑ ์ 0 1 2 3 4 5 

สถานะ 
การรับรอง
คุณภาพ
โรงพยาบาล 

หมดอายุการ
รับรองขั้นที่ 
1,2,3และไม่
อยู่ระหว่าง
กระบวนการ            
ขอต่ออาย ุ

ได้รับการ
รับรอง
คุณภาพ
มาตรฐาน  
ขั้นที่ 1 

หมดอายุการ
รับรองในขั้น
ที่ 2 และอยู่
ระหว่าง
กระบวนการ 
ขอต่ออายุ
การรับรองขั้น
ที่ 2 

ได้รับการ
รับรอง
คุณภาพ
มาตรฐาน
การ
รับรอง ข้ัน
ที่ 2 

หมดอายุการ
รับรอง HA 
และอยู่
ระหว่าง
กระบวนการ
ขอต่ออายุ 

ได้รับการ
รับรอง
คุณภาพ
มาตรฐาน 
HA 
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วิธีการประเมินผล คะแนน 0 โรงพยาบาลที่ไม่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานที่ก าหนด หรือเคยได้รับการรับรอง
ขั้นที่ 1,2,3 แล้ว  แต่หมดอายุ (ตามระยะเวลาการรับรองในใบประกาศนียบัตรที่ 
สรพ. ออกให้ และให้ยืดระยะเวลาหมดอายุต่ออีก 6 เดือน หลังจากวันหมดอายุ)  

คะแนน 1 โรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน HA ขั้นที่ 1 
คะแนน 2 โรงพยาบาลที่เคยผ่านการรับรองในบันไดขั้นที่ 2 แล้วแต่หมดอายุ (ตามระยะเวลา

การรับรองในใบประกาศนียบัตรที่ สรพ.ออกให้ และให้ยืดระยะเวลาหมดอายุต่อ
อีก  6 เดือน หลังจากวันหมดอายุ) และอยู่ระหว่างการด าเนินการธ ารงบันไดขั้นที่ 
2 (เข้าร่วมกระบวนการโครงการธ ารงบันไดขั้นที่ 2/ส่งเอกสาร/รายงาน/แบบ
ประเมินตนเอง ไปยัง โรงพยาบาลเพื่อขอธ ารงบันไดขั้นที่2 หรือเพื่อขอรับการ
ประเมิน Scoring) 

คะแนน 3 โรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน HA ขั้นที่ 2 
คะแนน 4 โรงพยาบาลที่เคยได้รับการประเมินเพื่อรับรอง HA ขั้น 3 และรับรองซ้ าแล้ว แต่

หมดอายุ (ตามระยะเวลาการรับรองในใบประกาศนียบัตรที่ สรพ.ออกให้ และให้ยืด
ระยะเวลาหมดอายุต่ออีก 6 เดือน หลังจากวันหมดอายุ ) และอยู่ระหว่าง
กระบวนการขอต่ออายุการรับรอง HA (ขั้น3)  

คะแนน 5 โรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน HA (Hospital Accreditation) 
หรือรับรองซ้ า (Re-Accreditation) นับจากวันที่ผ่านคณะกรรมการรับรองของ 
โรงพยาบาลรอบสุดท้าย  

เอกสารสนับสนุน คู่มือมาตรฐาน HA : สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 
ผู้ให้ข้อมูลทาง
วิชาการ/ผู้
ประสานงานตัวชี้วัด 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ผู้รับผิดชอบระดับ
จังหวัด 

ชื่อ-สกุล  นางปริ่มกมล  แก้วชว่ย   ต าแหน่ง พยาบาลวชิาชีพช านาญการ 
โทร.075-343409  ต่อ 323  มือถือ 081-5698259 
e-mail : primkamon8259@gmail.com 
กลุ่มงานพฒันาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:primkamon8259@gmail.com
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ตัวชี้วัดที่  2.33 โรงพยาบาลผ่านเกณฑป์ระกันคุณภาพการพยาบาล (Quality Assurance : QA) 

มีผลการประเมินคุณภาพบริการพยาบาลภายในที่ระดับ 3   
ค านิยาม การประกันคุณภาพการพยาบาล (Quality Assurance : QA)  หมายถึงกระบวนการด าเนนิงาน

อย่างมีแบบแผน และมีกิจกรรมที่เป็นขั้นตอน ต่อเนื่อง  เปน็ระบบในการวัดและประเมินคุณภาพ
บริการพยาบาล โดยบุคลากรทีอ่ยู่ในหน่วยงาน/ สถานบริการสาธารณสุขนั้น ทัง้ด้านโครงสรา้ง 
กระบวนการ และผลลัพธ์ เพื่อให้เป็นหลักประกันว่าหน่วยงานบริการพยาบาลและผูป้ฏิบัติการพยาบาล 
มีการปฏิบัติ หรือจัดบริการพยาบาลตามมาตรฐานอยา่งสม่ าเสมอ มีการแก้ไขข้อบกพร่องและการ
ปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อรักษาไว้ซึ่งระดับคุณภาพตามที่วชิาชีพ/ องค์กรหรือหน่วยงาน
คาดหวัง (กองการพยาบาล,2543) 
มาตรฐานการพยาบาลในโรงพยาบาล หมายถึง แนวทางในการปฏิบัติงานบริการพยาบาลตาม
ลักษณะงานการพยาบาล 10 งาน  
1) การบริหารการพยาบาล 
2) การบริการพยาบาลผู้ปุวยนอก 
3) การบริการพยาบาลผู้ปุวยอบุตัิเหตุและฉุกเฉิน 
4)การบริการพยาบาลผู้ปุวยใน 
5) การบริการพยาบาลผู้ปุวยหนัก 
6) การบริการพยาบาลผู้ปุวยทางสูติกรรม 
7) การบริการพยาบาลผู้ปุวยผ่าตัด 
8) การบริการพยาบาลวสิัญญี 
9) การบริการพยาบาลดา้นการปรึกษาสุขภาพ 
10) การบริการพยาบาลปูองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล 
การประเมินคุณภาพบริการพยาบาลภายใน หมายถึง  การประเมินตนเองของหน่วยงานร่วมกับการ
เยี่ยมตรวจเพื่อประเมินระหว่างหน่วยงานภายในกลุ่มงานการพยาบาล โดยเป็นกระบวนการที่อาศัย
ภาวะผูน้ า และการจูงใจเปน็เครื่องมือในการอ านวยการให้พยาบาลมีการปฏิบัตงิานอย่างมีมาตรฐาน 
โดยการสะท้อนผลงานของหน่วยงานที่ได้รับการประเมิน แลว้เหนี่ยวน าให้ผู้รับการประเมินพรอ้มที่จะ
ปรับปรุง(ส านักการพยาบาล,2547) 
ผลการประเมินคุณภาพบริการพยาบาลที่ระดับ 3 หมายถึง หน่วยงานบริการพยาบาลมีการ
ด าเนินการตามข้อก าหนดของมาตรฐานการพยาบาลในงานบริการนั้น ๆ อย่างครบถ้วน 

เกณฑ์เปูาหมาย 1.โรงพยาบาล/ หน่วยงานบริการพยาบาลประเมนิคุณภาพภายใน ปีละ 2 ครั้ง  
2. หน่วยงานบริการพยาบาลในโรงพยาบาลมผีลการประเมินคณุภาพบริการพยาบาลภายใน  
ทั้งมิติกระบวนการ และมิตผิลลพัธ์ ที่ระดับ 3 ร้อยละ 70   

กลุ่มเปูาหมาย โรงพยาบาล/ หน่วยงานบริการพยาบาลทุกงาน 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1.หน่วยงานบริการพยาบาลทุกงานทุกโรงพยาบาลประเมินคุณภาพภายในตามแบบฟอร์มการให้

คะแนนการประเมินคุณภาพของแต่ละงานปีละ 1 - 2 คร้ัง   
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-    คร้ังที่ 1  เดือนเมษายน 
-    คร้ังที่ 2  เดือนตุลาคม 
2. หน่วยงานบริการพยาบาลน าคะแนนผลการประเมนิตนเองมาคิดร้อยละของผลการประเมินคุณภาพ
การพยาบาลขององค์กร/ หน่วยงานบริการพยาบาล  
ตามสูตร (1)น าสง่หัวหน้าพยาบาล 
3. หัวหน้าพยาบาลคิดร้อยละของงานบริการที่มีผลคะแนนการประเมินคุณภาพที่ 
ระดับ 3 ข้ึนไป (ผลคะแนนจากข้อ 2 ที่ร้อยละ 50 ขึ้นไป)  ตามสูตร (2) 
รายงานต่อส านักงานสาธารณสขุจังหวัดนครศรีธรรมราช 

แหล่งข้อมูล โรงพยาบาลมหาราช, รพท.รพช.ทุกแห่ง 
รายการข้อมูล 1 A =คะแนนที่ได้จากการประเมินตนเองของงานบริการพยาบาล 
รายการข้อมูล 2 B =คะแนนเต็มของแบบประเมนิ 

ที่ แบบประเมนิฯ จ านวนข้อการประเมิน คะแนนเต็ม 
1 บริหารการพยาบาล 32 160 
2 การพยบ.ผู้ปุวยนอก 26 130 
3 การพยบ.ผู้ปุวยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 25 125 
4 การพยบ.ผู้ปุวยใน 28 140 
5 การพยบ.ผู้ปุวยหนัก 28 140 
6 การพยบ.ฝากครรภ์ 28 140 
7 การพยบ.ผู้คลอด 25 125 
8 การพยบ.ผู้ปุวยผ่าตัด 26 130 
9 การพยบ.วิสัญญ ี 26 130 
10 การพยบ.ด้านการปรึกษาสุขภาพ 26 130 
11 การพยบ.ปูองกันและควบคุมการติด

เชื้อในโรงพยาบาล 
26 130 

 
รายการข้อมูล  3 A1 = จ านวนหน่วยบริการพยาบาลที่มีผลการประเมินภายในทีร่ะดับ 3 ข้ึนไป 
 B1 = จ านวนหน่วยบริการพยาบาลทั้งหมดในโรงพยาบาล 
สูตรค านวณตาม
ตัวชี้วัด 

1. A / B    x 100 
2. A1/ B1x 100 

รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน 

Baseline data หน่วยวัด ผลการด าเนนิงานในรอบปี พ.ศ. 
2556 2557 2558 

ผลการประเมิน
คุณภาพบริการ
พยาบาลภายใน 

1.รพ......... 
2.รพ......... 

ร้อยละ  
 
 
 

 
 
 
 
 

 คร้ังที่ 1 
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3.รพ........ 
รวมจังหวัด  54.08 70.95 56.35 

ระดับคุณภาพ  3 4 3  
การประเมินผล ผลการด าเนนิงาน ปี 2558 
ผลการประเมิน
คุณภาพบริการ
พยาบาลภายใน ปี 
2558 
 

โรงพยาบาล คะแนนผลการประเมนิ ระดับคุณภาพ 
1.รพ...........   
2.รพ............   
3.รพ...........   

รวมจังหวัด    
เอกสารสนับสนุน 1. แบบรายงานการประเมินคุณภาพบริการพยาบาลภายใน ปี 2558 

2. แนวทางการให้คะแนน  
ระดับ 0 หมายถึง ไม่มีการด าเนนิการตามข้อก าหนดของมาตรฐาน/ ไม่มีหลักฐาน 
                      Scoring Band  0-5 %  
ระดับ 1 หมายถึง มีการด าเนนิการตามข้อก าหนดของมาตรฐานเป็นสว่นน้อย 
                      (น้อยกว่าคร่ึงหนึ่ง) Scoring Band  10-25 %  
ระดับ 2 หมายถึง มีการด าเนนิการตามข้อก าหนดของมาตรฐานเป็นสว่นใหญ่ 
                      (มากกว่าคร่ึงหนึ่ง)Scoring Band  30-45 %  
ระดับ 3 หมายถึง มีการด าเนนิการตามข้อก าหนดของมาตรฐานอย่างครบถ้วน 
                      Scoring Band  50-65 %  
ระดับ 4 หมายถึง มีการด าเนนิการตามข้อก าหนดของมาตรฐานอย่างเปน็ระบบเพิ่ม 
                      มากกว่าข้อก าหนดของมาตรฐานScoring Band  70-85 %  
ระดับ 5 หมายถึง มีการด าเนนิการตามข้อก าหนดของมาตรฐานอย่างเปน็ระบบเพิ่ม 
                      มากกว่าข้อก าหนดของมาตรฐานและเป็นแนวทางที่พสิูจนไ์ด้วา่น าสู่ความ 
                      เป็นเลิศ Scoring Band  90-100 %  

ผู้รับผิดชอบระดับ
จังหวัด 

ชื่อ-สกุล นางอรพรรณ  คงศรีชาย  ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
โทร. 075-343409 ต่อ 323            
กลุ่มงานพฒันาคุณภาพฯ   e-mail :kanyaphatra09@gmail.com 

 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:kanyaphatra09@gmail.com
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ตัวชี้วัดที่ 2.34 ห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขของโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาล
ชุมชนมีคุณภาพและมาตรฐานการบริการ 

ค านิยาม ห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขหมายถึงห้องปฏิบัติการชันสูตรสาธารณสุขของ
สถานพยาบาลทุกแห่ง โดยมีหน้าที่หลักในการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างจากร่างกายมนุษย์ และส่งผลการ
ตรวจให้ผู้เกี่ยวข้องน าไปประกอบการวินิจฉัยโรค การคัดกรองโรค ติดตามการรักษา ควบคุม ปูองกัน และ
เฝูาระวังการเกิดโรคนอกจากนี้ยังน าข้อมูลผลการตรวจไปช่วยสนับสนุน ส่งเสริมสุขภาพ และน ามา
วิเคราะห์วางแผนบริหารจัดการด้านนโยบายสุขภาพและการให้บริการสาธารณสุขเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลอีกด้วย ฉะนั้นผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการต้องมีคุณภาพ 
ถูกต้อง แม่นย า เชื่อถือได้และสามารถน าไปใช้สนับสนุนด้านการแพทย์ และการสาธารณสุขของประชาชน
ได้ทันตามเวลาที่ต้องการ 
มาตรฐานเทคนิคการแพทย์ หมายถึงมาตรฐานที่ออกโดยสภาเทคนิคการแพทย์ใช้เป็นกรอบในการ
ประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการ ซึ่งประกอบด้วย 10 หมวด หมวดองค์กรและการบริหารบุคลากร 
เครื่องมือ การจัดซื้อและใช้บริการภายนอก เอกสารคุณภาพ การควบคุมสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับข้อก าหนด 
การตรวจติดตามภายใน การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ 
มีทั้งหมด 100 ข้อ แปรผลขั้นที่ 1 คะแนนระหว่าง 0-50 คะแนน ขั้นที่ 2 คะแนนระหว่าง 51-75 คะแนน 
ขั้นที่ 3 คะแนนระหว่าง 76-100 คะแนน 
งานรังสีวินิจฉัย หมายถึงการตรวจวินิจฉัยผู้ปุวยด้วยเครื่องมือทางรังสีวิทยาตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่องก าหนดเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ทางรังสีวิทยา พ.ศ.2549  
ภาพถ่ายรังสีหมายถึง ภาพของผู้ปุวยที่เกิดจากการใช้รังสีในการถ่ายภาพ และภาพทางการแพทย์อื่นๆ ที่
เกิดจากการใช้เครื่องมือตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องก าหนดเครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางรังสี
วิทยา พ.ศ. 2549 โดยภาพที่ได้อาจจะพิมพ์หรือถ่ายลงบนฟิล์ม กระดาษ หรือภาพอิเล็กทรอนิกส์ เกณฑ์
การมอบประกาศเกียรติคุณ มี 3 ข้อคือ  
1.ผ่านเกณฑ์ขั้นพื้นฐาน หมายถึง หน่วยรับบริการรังสีวินิจฉัยได้คะแนนการประเมินจากผู้ตรวจประเมิน
ผ่านเกณฑ์ The Must ทุกข้อ  
2.ผ่านเกณฑ์ขั้นดี หมายถึง หน่วยรับบริการรังสีวินิจฉัยได้คะแนนการประเมินจากผู้ตรวจประเมิน ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 75 และผ่านเกณฑ์ The Must ทุกข้อ  
3. ผ่านเกณฑ์ขั้นดี หมายถึง หน่วยรับบริการรังสีวินิจฉัยได้คะแนนการประเมินจากผู้ตรวจประเมิน ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 85 และผ่านเกณฑ์ The Must ทุกข้อ 
(The Must หมายถึง ข้อปฏิบัตงิานทีง่านรังสีต้องมี ต้องด าเนินการ) 
1.ห้องปฏิบัติการชนัสูตรของโรงพยาบาลสงักัดกระทรวงสาธารณสุข 
2.ห้องปฏิบัติการรังสีของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสขุ 

เกณฑ์เปูาหมาย 
 

1.ห้องปฏิบัติการชันสูตรของโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชนผ่านเกณฑค์ุณภาพและ
มาตรฐานการบริการ 
2.ห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย ของโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชนผ่านเกณฑ์
คุณภาพและมาตรฐานการบริการ 
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ประชากร
กลุ่มเปูาหมาย 

1.ห้องปฏิบัติการชันสูตรของโรงพยาบาลสงักัดกระทรวงสาธารณสุข 
2.ห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยของโรงพยาบาลสังกัด  กระทรวงสาธารณสุข 

แหล่งข้อมูล 1.แบบตรวจติดตามและประเมินผล ตามเกณฑ์มาตรฐานกระทรวง 
2.แบบตรวจติดตามและประเมินผล ตามเกณฑ์และแนวทางการพัฒนางานรังสีวนิิจฉัยโรงพยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข 

ระยะเวลา
ประเมิน 

ปีละ 2 ครั้ง 

ผลการ
ด าเนินงาน  
ร้อยละของ
โรงพยาบาล 

ผลงานจังหวัด 3 ปี ย้อนหลัง 
2556 2557 2558 
48% 92% 100%  

เกณฑ์การประเมิน : ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1หน่วยต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดการให้คะแนนดังนี้ 
หน่วยวัด 0 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

ผ่าน/ไม่ผา่น ไม่ผ่าน    ผ่าน  
ผู้ประสานงานจัดท า
รายงานตัวชี้วดั 

นางสุภาพร  นนทะเสน พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โทรศัพท์ส านักงาน : 075-343409 ต่อ 411 
โทรศัพท์มือถือ 080-519 8183  อีเมล์: nontasan.nun1@gmail.com 
นางนงรัตน์  จงจิตร  เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน  
โทรศัพท์มือถือ 086-2746040 
อีเมล์: pcu.ssj@gmail.com 
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ตัวชี้วัดที่ 2.35 ระดับความส าเร็จในการน ามาตรฐานงานสุขศึกษามาใชใ้นสถานบริการสาธารณสุข 
ค านิยาม 1. มาตรฐานงานสุขศึกษา หมายถึง สิ่งที่ก าหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานและวัด

ความส าเร็จของงานสุขศึกษา ของสถานบริการทุกระดับ ประกอบไปด้วย 10 องค์ประกอบ 16 ตัวชี้วดั 
เกณฑ์ในระดับปฐมภูมิ มีจ านวน 36 เกณฑ์ ในระดับทุติยภูมิ จ านวน 41 เกณฑ์ และระดับตติยภูมิมี
จ านวน   41 เกณฑ์   
2. โครงสร้าง ของมาตรฐานงานสุขศึกษา ประกอบด้วย  
 หมวดที่ 1 การบริการจัดการ ประกอบด้วย 
 องค์ประกอบที่ 1 นโยบายการด าเนินงานสุขศึกษา และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ  
 องค์ประกอบที่ 2 ทรัพยากรการด าเนินงานสุขศึกษา และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ  
 องค์ประกอบที่ 3 การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ ด้านการด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพ 
 หมวดที่ 2 กระบวนการด าเนินงาน ประกอบด้วย  
 องค์ประกอบที่ 4 แผนการด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ  
 องค์ประกอบที่ 5 กิจกรรมสุขศึกษา และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ  
 องค์ประกอบที่ 6 การนิเทศงานสุขศึกษา และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ  
 องค์ประกอบที่ 7 การประเมินผล การด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ  
 หมวดที่ 3 กระบวนการพัฒนาคุณภาพบริการ ประกอบด้วย 
 องค์ประกอบที่ 8 การเฝูาระวังพฤติกรรมสุขภาพ 
 องค์ประกอบที่ 9 การวิจัยที่เก่ียวข้องกับสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 
 หมวดที่ 4 ผลลัพธ์ การด าเนินงาน ประกอบด้วย 
 องค์ประกอบที่ 10 ผลลัพธ์การด าเนินงานสุขศึกษา พฤติกรรมสุขภาพ 
3. สถานบริการสาธารณสุข หมายถึง สถานบริการสาธารณสุขที่สังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
นครศรีธรรมราช ที่ได้ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิและตติยภูมิ จ านวน 269  แห่ง ประกอบด้วย  

3.1 ระดับทุติยภูมิ/ระดับตติยภูมิ ประกอบด้วย รพศ./รพท./รพช. จ านวน 18  แห่ง  
 3.2 ระดับปฐมภูมิ ประกอบด้วย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จ านวน 251  แห่ง 
4. ระดับความส าเร็จ ในการน ามาตรฐานงานสุขศึกษามาใช้ในสถานบริการสาธารณสุข หมายถึง 
ความสามารถในการด าเนินงานเพื่อให้สถานบริการสาธารณสุขสามารถเข้ารับรองมาตรฐานงานสุข
ศึกษาในระดับประเทศ ทั้งในเรื่องการบริหารจัดการการด าเนินกิจกรรม การควบคุมก ากับและ
ประเมินผลซึ่งผลที่เกิดจากการรับรองมาตรฐานงานสุขศึกษา มีผลให้เกิดการปฏิบัติตัวทางสุขภาพที่
ถูกต้อง ปัญหาสาธารณสุขลดลงได้ 
5. การด าเนินงาน เพื่อให้เกิดความส าเร็จในการน ามาตรฐานงานสุขศึกษามาใช้ในสถานบริการ
สาธารณสุข มีหลักเกณฑ์ในการด าเนินงานดังนี้ 

5.1. สถานบริการสาธารณสุขแต่ละแห่ง โดยใช้แบบประเมินตนเอง หรือ ประเมินตนเองผ่าน
เว็บไซต์กองสุขศึกษา (http://www.hed.go.th ) ปีละ2ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 

http://www.hed.go.th/
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คร้ังที่ 2 เดือนกรกฎาคม – กันยายน 
5.2. สถานบริการสาธารณสุขวิเคราะห์ การประเมินตนเองตามมาตรฐานงานสุขศึกษา(แบบ 

มส.2) ในส่วน รพช. ให้ลงข้อมูลการวิเคราะห์ ลงในแบบสรุปการประเมินตนเองเป็นรายตัวชี้วัดจน
เสร็จสิ้นกระบวนงาน  ในส่วน รพ.สต.ประเมินตนเองทุกกระบวนงานจากแบบวิเคราะห์การประเมิน
ตนเอง (มส.2) แล้วลงข้อมูลในแบบสรุปผล แล้วแจ้ง สสอ. อยู่ในระดับใด โดย ผู้รับผิดชอบงานสุข
ศึกษา สสอ.เป็นผู้รวบรวมข้อมูล  แล้วลงข้อมูลในแบบสรุปผล ไปยังแล้วแจ้งงานสุขศึกษาและ
ประชาสัมพันธ์  

5.3. สถานบริการสาธารณสุขที่มีผลการประเมินตนเอง ในระดับ 3 (ดีมาก) ให้สมัครเข้า
รับรองมาตรฐานงานสุขศึกษา ในระดับจังหวัด ประเมินโดยทีมคณะกรรมการตรวจประเมินระดับ
จังหวัด  มีเปูาหมายในการส่งไม่ต่ ากว่า 10% ของสถานบริการที่มีผลการประเมินตนเองในระดับ 3 (ดี
มาก) 

5.4. สถานบริการสาธารณสุข จะถูกส่งเข้ารับการประเมินรับรองคุณภาพโดยบุคคลภายนอก
(คือสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา) ตามความสมัครใจ อีกครั้งเพื่อการรับรองสู่คุณภาพมาตรฐานงานสุข
ศึกษา ในปีถัดไป ( โดยเฉพาะ รพศ./รพท./รพช.) ส่วน รพ.สต. ส่งตามความสมัครใจ 

เกณฑ์เปูาหมาย รพ.   ผ่านเกณฑ์ 
รพ.สต.  ร้อยละ 10 ของรพ.สต.ทั้งหมดในพื้นที่ 

กลุ่มเปูาหมาย สถานบริการสาธารณสุขในสงักัดกระทรวงสาธารณสุข (รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.) 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล 
 

1. ประเมินสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ คือระดับปฐมภูมิ ระดับทุติยภูมิ และตติยภูมิ 
2. วิธีการประเมิน 
   2.1 ให้สถานบริการสาธารณสุขในแต่ละแห่งประเมินตนเอง ตามแบบ มส.1 โดยประเมินลงที่    
เว็ปไซต์ของกองสุขศึกษา ชื่อhttp://www.hed.go.th ปีละ 2 ครั้งคือ ครั้งที่ 1 เดือนตุลาคม-ธันวาคม 
คร้ังที่ 2 เดือน กรกฎาคม – กันยายน 
   2.2 สถานบริการทุกแห่ง วิเคราะห์ตนเองตามตัวชี้วัดลงในแบบ มส.2 และสรุปผลการประเมิน
ตนเอง ลงตามแบบสรุปผลการประเมินตนเอง เป็นรายตัวชี้วัดทั้ง 2 ครั้งของการประเมินตนเอง โดย
ผลการวิเคราะห์ตนเองรายตัวชี้วัด รพช.ด าเนินการเอง ส่วนรพ.สต. สสอ.เป็นผู้รวบรวมเป็นภาพรวม 
และแจ้งงานสุขศึกษา ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช 
   2.3 สถานบริการที่มีผลการประเมินตนเองในระดับ 3 (ดีมาก) ให้สมัครเข้ารับรองมาตรฐานงาน   
สุขศึกษาในระดับประเทศ ไม่น้อยกว่า 10% ของสถานบริการสาธารณสุขที่อยู่ในระดับ 3 (ดีมาก)  

แหล่งข้อมูล 
 

1.การประเมินตนเอง ผ่านเว็บไซต์ของกองสุขศึกษา ( http://www.hed.go.th. ) 
2.การสรุปการประเมินตนเองเปน็รายตัวชี้วัด 
3.สถานบริการสาธารณสุขสมัครเข้ารับรองมาตรฐานงานสุขศึกษาระดับจังหวัด 
4.สถานบริการสาธารณสุขสมัครเข้ารับรองมาตรฐานงานสุขศึกษาโดยการประเมินของบุคคลภายนอก
(สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา) 
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เกณฑ์การประเมิน : วัดระดับความส าเร็จการด าเนินงานตามมาตรฐานงานศึกษา แต่ละระดบั โดยก าหนดการให้ 
                        คะแนนดังนี้ 

หน่วยงาน หน่วยวัด 0 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
รพ. ผ่าน/ไม่ผา่น ไม่ผ่าน - - - ผ่านมาตรฐาน 

รพ.สต. ร้อยละ 6 8 10 12 14  
วิธีการประเมิน 

การคิดระดับความส าเร็จของการน ามาตรฐานงานสุขศึกษามาใช้ในสถานบริการสาธารณสุข  คิดคะแนนจากรายการ
ประเมิน ตามรายองค์ประกอบ น ามาจัดระดับความส าเร็จ ดังนี้ 

ระดับการผา่นประเมิน ระดับ 1 
พอใช้ 

ระดับ 2 
ดี 

ระดับ 3 
ดีมาก 

คะแนนทีไ่ด้จากการประเมิน ผ่านองคป์ระกอบ 
ที่ 2,4,5,7 

ผ่านองคป์ระกอบ 
ที่ 1 - 7 

ผ่านองคป์ระกอบ 
10 องค์ประกอบ 

เงื่อนไข : ระดับความส าเร็จของสถานบริการสาธารณสุข ที่น ามาตรฐานงานสุขศึกษามาใช้ จะต้องผ่านองค์ประกอบตา่งๆ ที่
ก าหนดไว้ในกระบวนการ 

รายการประเมิน หน่วย    
นับ 

เกณฑ์การให้คะแนน แหล่งข้อมูล 

1.การประเมินตนเองโดยใช้แบบ
ประเมินหรือประเมิน ผา่น
เว็บไซต์ของกองสุขศึกษา( 
http://www.hed.go.th. ) 

มี/ไม่ม ี 2คะแนน มีการประเมินตนเอง 2 ครั้ง 
1 คะแนน มีการประเมินตนเอง 1 ครั้ง 
0 คะแนน ไม่มีการประเมินตนเอง 

1.http://www.hed.go.th 
2.เอกสาร มส.1 

2.สถานบริการสาธารณสุขผ่าน
เข้ารับรองมาตรฐานงานสุข
ศึกษาระดับจังหวัด 

ร้อยละ ผ่านการรับรองร้อยละ 10 .แหล่งข้อมูลสรุปผลจากการตรวจ
ประเมินระดับจังหวัด 

3.สถานบริการสาธารณสุขผ่าน
การรับรองมาตรฐานงานสุข
ศึกษาโดยการประเมินจาก
บุคคลภายนอก(สมาคมวิชาชีพ
สุขศึกษา) 

 ตามความสมัครใจ แหล่งข้อมูลสรุปผลจากการตรวจ
ประเมินโดยบุคคลภายนอกในปี
ถัดไป 

 
ระยะเวลาประเมิน ปีละ 1 ครั้ง 
ผู้รับผิดชอบระดับ
จังหวัด 

นางธัญชนก  วงศ์สวัสดิชาติ  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
โทรศัพท์ 075-343-409  

 
 
 

http://www.hed.go.th/
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ตัวช้ีวัดที่  2.36 อัตราคงอยู่ในการบ าบัดรักษา (retention rate) 
ค านิยาม ร้อยละของผู้เสพ ผู้ติดที่ยังคงอยู่ในกระบวนการการบ าบัดรักษาในระยะเวลาตาม

รูปแบบการบ าบัดรักษาของสถานบริการสุขภาพ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
เกณฑ์เปูาหมาย ร้อยละ 70 
ประชากรกลุ่มเปูาหมาย ผู้ที่เข้ารับการบ าบัดรักษาทุกรูปแบบ เฉพาะระบบสมัครใจ ที่เข้ารับบริการจากสถาน

บริการสุขภาพ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ยกเว้นรูปแบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล รวบรวมข้อมูลจากผู้รับบริการ ตามรายงานแบบ บสต. 
แหล่งข้อมูล รพศ/รพท/รพช  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
รายการข้อมูล 1 A = จ านวนผู้ที่ยังคงอยู่ในกระบวนการบ าบัดรักษา ในระยะเวลาตามรูปแบบการ

บ าบัดรักษา ในสถานบริการสุขภาพ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข (บสต.การบ าบัด)  
รายการข้อมูล 2 B  = จ านวนที่เข้ารับการบ าบัดรักษาทั้งหมดในสถานบริการสุขภาพ สังกัดกระทรวง

สาธารณสุข (บสต.การบ าบัด)   
สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ทุก 6 เดือน 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 
 

Baseline data 
กระทรวง สธ. 

หน่วยวัด ผลงานจังหวัด 3 ปีย้อนหลัง 

2556 2557 2558 

เฉลี่ย 63.91 ร้อยละ 78.99 79.34 69.03 
 

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 

 
วิธีการประเมินผล :  โรงพยาบาล จัดเก็บข้อมูลผู้ปุวยยาเสพติดและบันทึกรายงานในฐานข้อมูลระบบ

รายงาน บสต. ผ่านเครือข่าย internet ประเมินผลโดย ส านักบริหารการสาธารณสุข 
ผู้ดูแลระบบ และ สสจ.นศ ใช้ข้อมูลจากการรายงานประเมิน 

เอกสารสนับสนุน :  ฐานข้อมูลระบบรายงาน บสต. 
ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด นางสุวรรณา  สุทธมุสิก นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 

(suwanna43@gmail.com)  กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 

 
 
 

 
 

mailto:suwanna43@gmail.com
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ตัวช้ีวัดที่  2.37 อัตราคงอยู่ในระยะติดตามการรักษา (retention rate) 
ค านิยาม ร้อยละของผู้เสพ ผู้ติดที่ผ่านการบ าบัดครบตามก าหนด และยังคงอยู่ในระบบการ

ติดตามการรักษาของสถานบริการสุขภาพ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้รับการ
ติดตามอย่างน้อย 4 ครั้งใน 1 ปี  

เกณฑ์เปูาหมาย ร้อยละ 60 
ประชากรกลุ่มเปูาหมาย ผู้เสพ ผู้ติดที่ผ่านการบ าบัดครบตามก าหนด ในระบบสมัครใจที่เข้ารับบริการจาก

สถานบริการสุขภาพ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ยกเว้นรูปแบบค่ายปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล รวบรวมข้อมูลจากผู้รับบริการ ตามรายงานแบบ บสต. 
แหล่งข้อมูล รพศ/รพท/รพช  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
รายการข้อมูล 1 A = จ านวนเสพ ผู้ติดที่ผ่านการบ าบัดครบตามก าหนดและยังคงอยู่ระบบการติดตาม

การรักษา อย่างน้อย 4 ครั้ง ระยะเวลา 1 ปี ในสถานบริการสุขภาพ สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข (บสต.ติดตาม)  

รายการข้อมูล 2 B = จ านวนเสพ ผู้ติดที่ผ่านการบ าบัดครบตามก าหนด ของสถานบริการสุขภาพ 
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  

สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ทุก 6 เดือน 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน Baseline data 

กระทรวง สธ. 
หน่วยวัด ผลงานจังหวัด 3 ปีย้อนหลัง 

2556 2557 2558 
เฉลี่ย 45.92 ร้อยละ 34.09 10.31 6.67 

 

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

 
วิธีการประเมินผล :  โรงพยาบาล จัดเก็บข้อมูลผู้ปุวยยาเสพติดและบันทึกรายงานในฐานข้อมูลระบบ

รายงาน บสต. ผ่านเครือข่าย internet ประเมินผลโดย ส านักบริหารการสาธารณสุข 
ผู้ดูแลระบบ และ สสจ.นศ ใช้ข้อมูลจากการรายงาน ประเมิน 

เอกสารสนับสนุน :  ฐานข้อมูลระบบรายงาน บสต. 
ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด นางสุวรรณา  สุทธมุสิก นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 

(suwanna43@gmail.com)  กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
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ตัวช ี้ว ัดที่   2.38 ร้อยละของผู ้ป่วยยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนือ่ง 3 เด ือน หลังจำหน่ายจากการ บ าบัดรักษา
ตามเกณฑ์ก าหนด 

คำน ิยาม ผู้ป่วยยาเสพติด หมายถึง ผู้ทีไ่ด้รับการว ินิจฉัยเป็นผู้เสพ (Abuse) หรือผู้ติด (Dependence) 
ยาเสพติด 
หย ุดเสพต ่อเนื่อง หมายถึง ผู้ปุวยหย ุดเสพ หร ือ เสพแต ่ไม่เข้าเกณฑ์การว ินิจฉัยเป็นผู้เสพ 
(Abuse) หรือ ผ ู้ติด (Dependence) ยาเสพติด 
บ าบัดรักษาตามเกณฑก์ าหนด หมายถึง บาบัดรักษาตามเกณฑ ์มาตรฐานของสถานพยาบาล 
และได้รับการประเมินครบกำหนดและติดตามต ่อเนื่องในระยะติดตามการร ักษา 

เกณฑ์เปูาหมาย ร้อยละ 92 
ประชากรกลุ ่มเปูาหมาย ผู้เสพ ผ ู้ติดยาเสพติดที่เข้ารับการบ าบัดรักษา ในระบบสมัครใจที่เข้ารับบร ิการจากสถานพยาบาล

ยาเสพติด ส ังก ัดกระทรวงสาธารณส ุข และผ ่านการบ าบัดรักษาครบก าหนด ตามเกณฑ์ 
ว ิธีการจดัเก็บข้อม ูล รวบรวมข ้อมูลผ ู้รับบร ิการจากสถานพยาบาลยาเสพติด ส ังก ัดกระทรวงสาธารณส ุข ที่ 

รายงานข้อมูลในระบบข ้อมูล บสต. ผ่านเครอืข่ายอ ินเทอร์เน็ต 
  แหล ่งขอม ูล ระบบขอมูล บสต. ของกระทรวงสาธารณสุข ที่ web site http://antidrug.moph.go.th 
รายการข้อมล 1 A = จ านวนผ ู้เสพ ผ ู้ติดยาเสพติดที่ผ่านการบ าบัดร ักษาได ้รับการจ าหน่ายครบก าหนด 

และสามารถหยุดเสพต ่อเนื ่อง เป ็นระยะเวลา 3 เดอืน (บสต.)ติดตาม) 
รายการข้อมล 2 B=จ านวนผู้เสพ ผ ู้ติดยาเสพติดที่ได้รบัการบ าบัดร ักษาและจ าหน ่ายครบก าหนด (บสต.จ าหน ่าย) 
สูตรค านวณต ัวชี้ว ัด (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ทุก 3 เดอืน 

รายละเอียดข้อม ูลพื้นฐาน Baseline data หน่วยว ัด ผลงานจังหวัด 3 ปี ย้อนหลัง 
2556 2557 2558 

กระทรวง ร้อยละ 84.64 87.57 88.66 
จังหวัดนครศรีฯ ร้อยละ 86.68 89.01 91.67 

 

เกณฑ์การประเมิน : ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 5 หน่วยต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดการให้คะแนนดังนี้ 
หน่วยวัด 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ร้อยละ 90 91 92 93 94 

 

ว ิธีการประเม ินผล สถานพยาบาลยาเสพต ิด (โรงพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการบาบัดรักษา) ของ กระทรวงสาธารณสุข 
จ ัดเก็บข้อมูลผ ู้ปวุยยาเสพต ิดและบันทึกรายงานในระบบข้อมูล บสต. ผ่านเครอืข่าย internet และ
ประเมินผลโดย งานบ าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ปุวยยาเสพตดิ กลุ่มงานส่งเสรมิสุขภาพ สสจ.นศ 
ผ ู้ดูแลระบบข ้อม ูล บสต. 

เอกสารสนับสน ุน -คูม่ ือมาตรฐานการบาบ ัดรักษายาเสพติด 
-คูม่ ือข้อก าหนดและเกณฑม์าตรฐานสถานพยาบาล 

  -คูม่ ือระบบข ้อมลู บสต. 
ผู้ให้ข้อมูลทางว ิชาการ 
/ ผู้ประสานงานตัวช ี้ว ัด 

นางสุวรรณา สุทธมุสิก  น ักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ โทร 075 343406 ต่อ 431 
ม ือถ ือ 081-6760211 งานบ าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ปวุยยาเสพติด กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ  

http://antidrug.moph.go.th/
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ตัวชี้วัดที ่ 2.39 สถานพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพและพัฒนาระบบงานยาเสพติด ด้านบริหาร
จัดการ ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 

ค านิยาม  หมายถึง 
1. โรงพยาบาลทุกแห่ง ได้รับการประเมินคุณภาพHA จากโรงพยาบาลธัญญรักษ์ และได้รับการ
รับรองคุณภาพ HA จาก สถาบันรับรองคุณภาพมาตรฐาน (ส.รพ.)และผ่านเกณฑ์ประเมินการ
พัฒนาระบบงานยาเสพติด ด้านบริหารจัดการตามเกณฑ์ พบยส. ของคณะกรรมการประเมิน
ระดับจังหวัด 
2. สาธารณสุขอ าเภอทุกแห่ง ผ่านเกณฑ์ประเมินการพัฒนาระบบงานยาเสพติด ด้านบริหาร
จัดการตามเกณฑ์ พบยส. ของคณะกรรมการประเมินระดับจังหวัด 
3. รพสต.ทุกแห่งผ่านเกณฑ์ประเมินการพัฒนาระบบงานยาเสพติด ด้านบริหารจัดการตาม
เกณฑ์ พบยส. ของคณะกรรมการประเมินระดับอ าเภอ 
     พบยส. หมายถึง เกณฑ์มาตรฐานพัฒนาระบบงานยาเสพติดด้านการบริหารจัดการ   คือ
ข้อก าหนดที่มุ่งหวังให้มี ต้องมี ต้องท าเพื่อเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบการควบคุม ก ากับงาน 
การบริหารงาน และการประเมินงานซึ่งมีทั้งหมด ๕๗ ข้อ 
ลักษณะเกณฑ์มาตรฐาน อาจแสดงในรูปกิจกรรม แสดงให้เห็นว่า หน่วยงาน  ได้มีการจัดท า 
หรือไม่มี ซึ่งวัดจากหลักฐานอ้างอิงเชิงประจักษ์  ซึ่งมีองค์ประกอบ   เกณฑ์มาตรฐานกิจกรรม 
๔ ด้านตามคู่มือเกณฑ์มาตรฐาน  พบยส. 

ยุทธศาสตร์ที ่1 การบริหารจัดการองค์กรงานยาเสพติดของหน่วยงาน  มี 5 ตัวชี้วัด 
ยุทธศาสตร์ที ่2 การบริหารจัดการระบบการบ าบัดรักษาและฟื้นฟสูมรรถภาพผูปุ้วยยา

เสพติด  มี  48  ตัวชี้วัด 
ยุทธศาสตร์ที ่3 การปูองกันกลุ่มเสี่ยงมิให้มีโอกาสเกี่ยวข้องกับยาเสพติด มี 2  ตัวชี้วัด 
ยุทธศาสตร์ที ่4 การควบคุมตัวยาและสารเคมี     มี  2  ตัวชี้วัด 

  
เกณฑ์เปูาหมาย - ระดับ รพศ.รพท/รพช. ผลคะแนนประเมิน ผ่านที่ระดับ ร้อยละ 100  

- ระดับ สสอ .ผลคะแนนประเมิน ผ่านที่ระดับ ร้อยละ 80 
          -     - ระดับ รพสต. ผลคะแนนประเมิน ผ่านที่ระดบั ร้อยละ 70 และภาพอ าเภอต้องผ่านเกณฑ์

ร้อยละ 70 ของ รพ.สต. ทั้งหมด 
ประชากรกลุ่มเปูาหมาย รพศ/รพท/รพช./รพ.สต.และ สสอ.   
วิธีการจัดเก็บข้อมูล รวบรวมข้อมูลจากการประเมินสถานบริการทุกแห่ง  
แหล่งข้อมูล สถานบริการทุกแห่ง ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
รายการข้อมูล  
                 

A1 =  จ านวนข้อการประเมินที่ผ่าน  
B1  = จ านวนข้อทั้งหมดของเกณฑ์การประเมินในแตล่ะระดบั 
A2 =  จ านวน รพสต. ที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน 70 % 
B2  = จ านวน รพสต. ทั้งหมดที่ได้รับการประเมิน 
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สูตรค านวณตวัชี้วัด  1. ระดับ รพ. รพ.สต.และ สสอ.  (A1/B1) x 100  

2.    ระดับ คปสอ.   A2 /B2 x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ทุก 6 เดือน 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 
 

ปี 2557 รพศ/รพท/รพช สสอ. รพสต. คปสอ. 
HA 14 แห่ง    

พบยส 
ระดับคะแนนเฉลี่ย(ร้อยละ) 

74.23 83.84 78.33 88.88 

 

เกณฑ์การประเมิน  

สถาน 
พยาบาล 

หน่วยวัด 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

รพ (HA) ผ่าน/ไม่
ผ่าน 

ส่งแบบ
ประเมินให้

จังหวัด 

Re acradit ส่งแบบขอรับ
การประเมิน 
HA.ให้สถาบัน 

ประเมินโดย
คณะกรรมการ

รอผล 

ผ่านการ
รับรอง 

รพ (พบยส) ร้อยละ 80 85 90 95 100 
สสอ (พบยส) ร้อยละ 70 75 80 85 90 

คปสอ. (พบยส) ร้อยละของ 
รพสต.ผ่าน

เกณฑ์ 
70% 

60 65 70 75 80 

วิธีการประเมินผล :  1. HA ยาเสพติด 
- ใช้แบบสรปุผลการประเมิน HA ของ โรงพยาบาลทุกแห่ง 

2. พบยส 
- แบบสรุปผลการประเมินตามเกณฑ์ พบยส.ของสถานพยาบาลทุกแห่ง 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /  
ผู้ประสานงานตัวชี้วดั 

   นางสุวรรณา สุทธมุสิก  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพเิศษ 
   งานบ าบัดรักษาและฟื้นฟสูมรรถภาพผู้ปุวยยาเสพติด 
   กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ (suwanna43@gmail.com) 
   โทร 0 75 343406 ต่อ 431 มือถือ 081-6760211 

ผู้รายงานผลการ 
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบงานบ าบดัรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ปุวยยาเสพติดโรงพยาบาลศูนย์ 
โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง 
สาธารณสุขอ าเภอทุกแห่ง โรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพต าบลทุกแห่ง 
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ตัวช้ีวัดที่  2.40 ข้อมูลในระบบรายงาน บสต. มีคุณภาพ 
ค านิยาม ร้อยละของข้อมูล ระบบรายงาน บสต.ภาพรวม มีคุณภาพ (ถูกต้อง ครบถ้วน)  
เกณฑ์เปูาหมาย ร้อยละ 96 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล รวบรวมข้อมูลจากรายงานแบบ บสต. 
แหล่งข้อมูล รพศ/รพท/รพช  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
รายการข้อมูล 1 A = จ านวนแบบบ าบัดรักษาและแบบจ าหน่ายสรุปผลการรักษาที่มีคุณภาพ  
รายการข้อมูล 2 B  = จ านวนแบบบ าบัดรักษาและแบบจ าหน่ายสรุปผลการรักษาทั้งหมด   
สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ทุก 6 เดือน 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 
 

หน่วยวัด ผลงานจังหวัด 3 ปีย้อนหลัง 
2556 2557 2558 

ร้อยละ 95.25 94.50 89.85 
 

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

 
วิธีการประเมินผล :  โรงพยาบาล จัดเก็บข้อมูลผู้ปุวยยาเสพติดและบันทึกรายงานในฐานข้อมูลระบบ

รายงาน บสต. ผ่านเครือข่าย internet ประเมินผลโดย ส านักบริหารการสาธารณสุข 
ผู้ดูแลระบบ และ สสจ.นศ ใช้ข้อมูลจากการรายงาน ประเมิน 

เอกสารสนับสนุน :  ฐานข้อมูลระบบรายงาน บสต. 
ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด นางสุวรรณา  สุทธมุสิก  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 

(suwanna43@gmail.com)  กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
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ตัวช้ีวัดที่  2.41 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE 
ค านิยาม การด าเนินงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE หมายถึง การด าเนนิกิจกรรมรณรงค์ปูองกันแก้ไข

ปัญหายาเสพติด โดยการบูรณาการงานของทุกภาคสว่นที่เก่ียวข้อง เช่น มหาดไทย แรงงาน ศึกษาธิการ
ยุติธรรม ป.ป.ส. พัฒนาสงัคมฯ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งในเร่ืองแผนงาน งบประมาณ โดยไม่
ถือว่าเป็นเร่ืองของสาธารณสุขเท่านัน้ โดยหน่วยงานในพืน้ที่ของแต่ละกระทรวงควรมีนโยบายสนับสนนุ
ให้ประชาชนที่เปน็กลุ่ม เปูาหมายของตนเองด าเนนิงานตามยุทธศาสตร์หรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของ
โครงการฯ เช่นกระทรวงศึกษา สนบัสนนุให้มีการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE /ศูนย์เพื่อน TO 
BE NUMBER ONE ในสถานศกึษา กระทรวงแรงงานสนบัสนนุให้มีการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER 
ONE /ศูนย์เพื่อนใจวัยท างานในสถานประกอบการ รวมทั้งจดักิจกรรมรณรงค์ปูองกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดให้กับกลุ่มเปูาหมายของตนเองในพื้นที่ เปน็ต้น 
ชมรม TO BE NUMBER ONE หมายถึง ชมรมที่จัดตั้งขึน้ในสถานศึกษาสถานประกอบการ หรือใน
ชุมชน/หมู่บ้าน ซึ่งมีองค์ประกอบครบ 3ก. ได้แก่ 
1. คณะกรรมการ หมายถึง กลุ่มบุคคลที่ได้รบัการแต่งตั้งอยา่งน้อย 5 คน เพื่อเป็นกรรมการชมรม
ประกอบด้วย 
- ประธาน 1 ต าแหน่ง 
- รองประธาน 1 ต าแหน่ง 
- เลขานุการ 1 ต าแหน่ง 
- กรรมการอย่างน้อย 2 ต าแหน่ง และจะต้องมีการประชุมปรึกษาหารือร่วมกัน อย่างน้อย 2 คร้ังต่อปี 
ศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE หมายถึง ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE (TO BE 
NUMBER ONE FRIEND CORNER) ในโครงการ TO BE NUMBER ONE โดยมีการด าเนินงานตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด ดังนี้ 
1. ด าเนนิงานภายใต้กรองแนวคดิของการให้บริการ “ปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหา พัฒนา EQ” 
2. รูปแบบการให้บริการ 
2.1 การให้บริการโดยอาสาสมัครประจ าศูนย์เพื่อนใจวัยรุน่ที่ผา่นการอบรม 
หลักสูตร “การด าเนินงานในศนูย์เพื่อนใจวัยรุ่น” ของกรมสุขภาพจิต ให้มีความรู้ ความสามารถด้านการ
ให้ค าปรึกษาการจัดกิจกรรมเพื่อให้เยาวชนได้ฝึกคิด แก้ปัญหา พัฒนา EQ / ร่วมกิจกรรมเสริมทักษะเชิง
สร้างสรรค์เพื่อสร้างสุข และการบริหารจัดการด้านอื่น ๆ ภายในศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น 
2.2 กิจกรรม บริการ ประกอบด้วย 
2.2.1 บริการให้ค าปรึกษา (Counseling) มีบริการใน 2 ลักษณะ คือ 
- บริการปรึกษารายบุคคล หรือรายกลุ่ม (Walk in) 
- บริการปรึกษาทางโทรศัพท์ (Phone in) 
2.2.2 บริการฝึกคิดแก้ปัญหา พฒันา EQ บริการด้วยกิจกรรม 2 ลักษณะ คือ 
- การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Study) 
- กิจกรรมกลุ่ม (Group Activities) 

 



รายละเอียดตัวช้ีวัดค ารบัรองและการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2559 

 
130                                           มิติที่ 2 การประเมินคณุภาพการให้บริการ 

 

 2.2.3 บริการกิจกรรมเสริมทักษะเชิงสร้างสรรค์เพื่อสร้างสุข เป็นการให้บริการ 
แนะน า และฝึกสอนกิจกรรมต่าง ๆ ตามความสนใจของเยาวชน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ/ความมี
คุณค่าในตนเอง โดยอาสาสมัครที่มีความเชี่ยวชาญในแตล่ะดา้น เช่น ดนตรี กีฬา ศิลปะ ร้องเพลง 
เต้น/ร า Talk DJ และอื่น ๆ เป็นต้น 
อ าเภอมีศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE หมายถึง มีศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE 
ในสถานศึกษาอย่างน้อย 1 แห่ง 
2. กิจกรรม หมายถึง สิ่งที่ชมรมจัดขึ้นเพื่อสมาชิกภายในชมรม หรือ มอบหมายสมาชิก เข้าร่วม
ด าเนินการกับ 
หน่วยงาน / องค์กรภายนอก ทัง้นี้ให้นับรวมกิจกรรมทั้งภายในและภายนอก ไม่น้อยกว่า 3 คร้ัง/ป ี
โดยกิจกรรม ประกอบด้วย 
- กิจกรรมด้านการช่วยเหลือให้ค าปรึกษา 
- กิจกรรมสร้างสรรค์ 
- กิจกรรมพัฒนาสังคม 
3. กองทุน หมายถึง สิ่งใดสิ่งหนึ่งดังต่อไปนี้ 
3.1 เงินซึ่งไดจ้ากการบริจาค การจัดกิจกรรมเพื่อหาทุน หรือได้รับสนบัสนนุจากภาครัฐหรือเอกชน
ต่าง ๆ 
3.2 ทรัพย์สิน 
- ประเภทไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ เช่น ห้องประกอบกิจกรรมชมรม สถานที่ได้รับ การ 
อนุญาตให้ใช้ในกิจกรรมของชมรม เป็นต้น 
- ประเภทสามารถเคลื่อนย้ายได้ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์ส านักงาน อุปกรณ์กีฬา ดนตร ีเป็นตน้  

เกณฑ์เปูาหมาย ระดับ 3 ขึ้นไป 
ประชากร
กลุ่มเปูาหมาย 

- เยาวชนผู้ที่มีอายุ 10 – 24 ปี ในสถานศึกษา ในชุมชน และสถานประกอบการ ที่เป็น
สมาชิก TO BE NUMBER ONE 
- อ าเภอมีชมรม TO BE NUMBER ONE และด าเนินงานศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER 
ONE 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล รวบรวมข้อมูลจากการประเมินตนเองของ คปสอ. ตามแบบประเมินและจากการรายงานผล
การด าเนินงาน โครงการ To Be Number One  

แหล่งข้อมูล สสอ.  
รายการข้อมูล  
                 

A1 =  จ านวนเยาวชนผู้ที่มีอายุ 10 – 24 ปี ในสถานศึกษา ในชุมชน และสถานประกอบการ 
ที่เป็นสมาชิก TO BE NUMBER ONE  
B1  = จ านวนเยาวชนผู้ที่มีอายุ 10 – 24 ปี ทั้งหมด   
A2 =  จ านวน ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาทีด่ าเนินงานศูนย์เพ่ือนใจ TO 
BE NUMBER ONE  
B2  = จ านวน ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาทั้งหมด 
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สูตรค านวณตัวชี้วัด  จ านวนสมาชิก ชมรม TO BE NUMBER ONE = (A1/B1) x 100  เปูาหมาย 85 % 
จ านวนศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE =  ( A2 /B2) x 100 เปูาหมาย 50 % 

ระยะเวลาประเมินผล ทุก 6 เดือน 
รายละเอียดข้อมูล
พ้ืนฐาน 
 

รายการ ผลงานจังหวัด 3 ปีย้อนหลัง 
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

สมาชิก 63.26%  76.85%  76.85% 
ศูนย์เพ่ือนใจ 3.84 % 3.84 % 3.84 % 

 

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

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 อ าเภอมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับอ าเภอ  จังหวัด                                  

โดยมี นายอ าเภอเป็นประธานและมีผูบ้ริหารหรือผู้รับผิดชอบจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องทุกภาคส่วนเปน็
คณะกรรมการ 

2 มีแผนปฏบิัติการด าเนนิงานโครงการ TO BE  NUMBER ONE โดยระบุรายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลา 
เปูาหมาย งบประมาณ แหล่งงบประมาณ และผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน 

3 มีการด าเนินงานตามแผนปฏบิัตกิารที่ระบุรายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลา เปาูหมาย ผู้รบัผิดชอบที่
ชัดเจน 

4 มีจ านวนสมาชิก TO BE NUMBER ONE อายุ 10 – 24 ปี ในสถานศึกษา ชุมชน และสถาน
ประกอบการ และเคยเข้าร่วมกิจกรรม  TO BE NUMBER ONE อย่างน้อย 1  คร้ัง  ร้อยละ  85 

0.2 คะแนน 0.4 คะแนน 0.6 คะแนน 0.8 คะแนน 1 คะแนน 
ร้อยละ 65 ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 

 

5 ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา มีการจัดตั้งและด าเนินงานศนูย์เพื่อนใจ TO BE 
NUMBER ONE  ร้อยละ 50              

0.2 คะแนน 0.4 คะแนน 0.6 คะแนน 0.8 คะแนน 1 คะแนน 
ร้อยละ 30 ร้อยละ 35 ร้อยละ 40 ร้อยละ 45 ร้อยละ 50 

                                    
วิธีการประเมินผล :  แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ TO Be Number One จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด นางจารุวรรณ สิงหบุญ  นักวิชาการสาธารณสุข ช านาญการ 

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
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ตัวชี้วัดที่  2.42 ร้อยละของผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตแิละฉุกเฉินเร่งด่วน (การคัดกรอง ระดับ 1 และ 2)  
ที่ได้รับปฏิบัติการฉุกเฉิน ภายใน 10 นาที ตั้งแต่ได้รับแจง้เหต ุ

ค านิยาม ผู้ปุวยฉุกเฉินวิกฤติและฉุกเฉินเร่งด่วน (การคัดกรองระดับ 1 และ 2 ตามระบบการคัดกรอง
มาตรฐานของสถานบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ หรือ Emergency Severity Index 
version.IV ซึ่งแบ่งเปน็ 5 ระดับ) ที่ได้รับปฏิบัติการฉุกเฉินโดยชดุปฏิบัติการฉุกเฉินนบัตั้งแต่ 
First Responder หรือ Basic Life Support  ในการตรวจสอบเหตุ หรือโดยทีม Advance 
Life Support นับตั้งแต่มีการรบัแจ้งเหตุที่ศูนย์รับแจ้งเหตุจนถงึชุดปฏบิัติการไปถึง ณ จุดเกิด
เหตุและเร่ิมให้การดูแลรักษา (Response Time) 
ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติ (ESI level I) คือผู้ปุวยที่ต้องได้รบัการบ าบัดรักษาทันที มิฉะนั้น 
จะเสียชีวิตอยา่งรวดเร็วหากไม่ได้รับปฏิบัติการทางการแพทย์ทนัที หรือท าให้ 
การบาดเจ็บหรืออาการปุวยของผู้ปุวยฉุกเฉินนัน้รุนแรงขึ้นหรือเกิดภาวะแทรกซ้อน 
ได้อย่างฉับไว 
ผู้ป่วยฉุกเฉินเร่งด่วน (ESI level II) คือผู้ปุวยที่ต้องได้รบัการบ าบดัรักษา อย่างรวดเร็ว 
มิฉะนั้นจะเพิ่มโอกาสการเสียชีวติในเวลาต่อมา หรืออาจสูญเสียอวัยวะที่ส าคัญ เช่น ระบบ
ประสาท ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจ เปน็ต้น 

เกณฑ์เปูาหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
ประชากรกลุ่มเปูาหมาย ผู้ปุวย/ผู้บาดเจ็บที่มาด้วยระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินทุกระดับ 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1.จากเอกสารการรายงานของสถานบริการทุกระดบั 

2.รายงานจากระบบ ITEMs ของสถาบนัการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) 
แหล่งข้อมูล 1.ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) ของทุกทีม ทุกระดับสถานบริการ 

2.รายงานจากระบบ ITEMs ของสถาบนัการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) 
รายการข้อมูล 1 A = จ านวนผู้ปุวยฉุกเฉินวิกฤตแิละฉุกเฉินเร่งด่วน (การคัดกรอง ระดับ 1 และ 2)  

ที่ได้รับการปฏิบัติการฉุกเฉิน ภายใน 10 นาที นบัตั้งแต่ได้รับแจ้งเหตุ 
รายการข้อมูล 2 B = จ านวนผูปุ้วยฉุกเฉินวิกฤตแิละฉุกเฉินเร่งด่วน (การคัดกรอง ระดับ 1 และ 2)  

ที่มาโดยระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 
สูตรค านวณตวัชี้วัด (A/B) x 100 
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  

เอกสารสนับสนุน: เกณฑ์การคัดแยกผู้ปุวยฉุกเฉินและจัดล าดับการบริบาล ณ ห้องฉุกเฉินตาม 
หลักเกณฑ์ที่ กพฉ. ก าหนด ฉบบัที่ 1 พ.ศ./2556 

ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด 1.นางพัชนี สุวรรณรัตน์ หนว่ยงาน ส านักงานสาธารณสุขจังหวดันครศรีธรรมราช 
โทรศัพท์ 086-4761877 Email : p_patchanee_07@hotmail.com  
2.นายอนันต์ รอดสัน้ หน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช 
โทรศัพท์ 081-2722929 Email : etaff04@hotmail.com  
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ตัวชี้วัดที่ 2.43 ร้อยละของผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตแิละฉุกเฉินเร่งด่วน (การคัดกรอง ระดับ 1 และ 2) ที่มาด้วย
ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 

ค านิยาม ผู้ปุวยฉุกเฉินวิกฤติและฉุกเฉินเร่งด่วน (การคัดกรองระดับ ๑ และ ๒ ตามระบบการคัดกรองมาตรฐาน
ของสถานบันการแพทย์ฉุกเฉินแหง่ชาติ หรือ Emergency Severity Index version.IV ซึ่งแบ่งเป็น 5 
ระดับ) ที่มารับการรักษาท่ีห้องฉุกเฉิน (ER visit) ซึ่งไดร้ับการดูแลและน าส่งโดยทีม ปฏิบัติการฉุกเฉินที่
ขึ้นทะเบียนในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน นับตั้งแต่ ทีมระดับ First Responder หรือ Basic Life 
Support ในการตรวจสอบเหตุ หรือโดยทีม Advance Life Support และไดร้ับการสั่งการจากศูนยร์ับ
แจ้ง เหตุและสั่งการในระดับจังหวดั 
ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติ (ESI level I) คือ ผู้ปุวยท่ีต้องได้รับการบ าบัดรกัษาทันท ีมิฉะนั้นจะเสียชีวิตอยา่ง
รวดเร็วหากไม่ไดร้ับปฏิบตัิการทางการแพทย์ทันที หรือท าให้การบาดเจ็บหรืออาการปุวยของผู้ปุวย
ฉุกเฉินน้ันรุนแรงข้ึนหรือเกิดภาวะแทรกซ้อนได้อย่างฉับไว 
ผู้ป่วยฉุกเฉินเร่งด่วน (ESI level II) คือ ผู้ปุวยท่ีต้องไดร้ับการบ าบดัรักษา อย่างรวดเร็ว มิฉะนั้นจะเพิ่ม
โอกาสการเสียชีวิตในเวลาต่อมา หรืออาจสญูเสยีอวัยวะที่ส าคัญ เชน่ ระบบประสาท ระบบไหลเวียน
โลหิต ระบบหายใจ เป็นต้น 

เกณฑ์เปูาหมาย เพิ่มข้ึน ร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปีทีผ่่านมา 
ประชากรกลุ่มเปูาหมาย ผู้ปุวย/ผู้บาดเจ็บที่มาด้วยระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินทุกระดับ 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1.จากเอกสารการรายงานของสถานบริการทุกระดบั 

2.รายงานจากระบบ ITEMs ของสถาบนัการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) 
แหล่งข้อมูล 1. ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) ของทุกทีม ทุกระดับสถานบริการ 

2.รายงานจากห้องฉุกเฉิน ของทุกระดับสถานบริการ 
3.รายงานจากระบบ ITEMs ของสถาบนัการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) 

รายการข้อมูล 1 A = จ านวนคร้ังของผูปุ้วยฉุกเฉินวิกฤติและฉุกเฉินเร่งด่วน (การคัดกรอง ระดับ 1 และ 2) ที่มาโดย
ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 

รายการข้อมูล 2 B = จ านวนผูปุ้วยฉุกเฉินวิกฤตแิละฉุกเฉินเร่งด่วน (การคัดกรอง ระดับ 1 และ 2) ทั้งหมดที่มารับ
บริการที่ห้องฉุกเฉิน (ER visit) 

สูตรค านวณตวัชี้วัด (A/B) x 100 
รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน 

Baseline data หน่วยวัด 
ผลงานจังหวัด 3 ปีย้อนหลัง 

2556 2557 2558 
 ร้อยละ 29.85 26.96  

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

เพิ่มข้ึนร้อยละ 2 4 6 8 10  
เอกสารสนับสนุน: เกณฑ์การคัดแยกผู้ปุวยฉุกเฉินและจัดล าดับการบริบาล ณ ห้องฉุกเฉินตามหลักเกณฑ์ที่ กพฉ. ก าหนด ฉบับท่ี 

๑ พ.ศ.๒๕๕๖ 
ผู้รับผิดชอบระดับ
จังหวัด 

1.นางพัชนี สุวรรณรัตน์ โทรศัพท์ 086-4761877 Email : p_patchanee_07@hotmail.com  
2.นายอนันต์ รอดสั้น โทรศัพท์ 081-2722929 Email : etaff04@hotmail.com   กลุ่มงานควบคุมโรค 
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ตัวชี้วัดที่  2.44 การส่งต่อผู้ป่วยออกนอกเขตบริการสุขภาพ 
 

 

 

 

 

 

 

การส่งต่อ หมายถึง การส่งต่อผู้ปุวยเพื่อไปรับการรักษาต่อในสถานบริการ ระดับเดียวกัน 
หรือสถานบริการที่มีศักยภาพสูงกว่านอกเขตสุขภาพ เช่นกรณีขาดแพทย์เฉพาะทาง ขาด
เครื่องมืออุปกรณ์จ าเป็นต้องส่งต่อผู้ปุวยเพื่อวินิจฉัยรักษา ผ่าตัด ชันสูตร เป็นต้น และท า
ให้ผู้ปุวยได้รับการส่งต่อไปยังสถานพยาบาลปลายทางนั้น ๆ(การส่งต่อรวมทั้งฉุกเฉินและไม่
ฉุกเฉินและทุกสิทธิการรักษาพยาบาล) 
เขตบริการ หมายถึง การจัดระบบบริการสุขภาพเครือข่ายที่ 11 ซึ่งประกอบด้วย 7 
จังหวัด คือ จังหวัดระนอง จังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฏร์ธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช 
จังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงา และจังหวัดภูเก็ต 
การส่งต่อในเขตสุขภาพ หมายถึง การส่งต่อในเขตบริการสุขภาพ ตามแผนพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ รวมทั้งสถานบริการนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่อยู่ในเขตสุขภาพนั้นๆ 
การส่งต่อนอกเขตสุขภาพ หมายถึง การส่งต่อไปยังสถานบริการที่อยู่นอกเขตบริการ
สุขภาพของตนเอง และบันทึกความเข้าใจข้อตกลง (MOU) ที่ได้ท าไว้นอกเขตสุขภาพ 

เกณฑ์เปูาหมาย ลดลงร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
ประชากร กลุม่เปูาหมาย โรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ ตติยภูมิ ทุกแห่งในจังหวัด/เขตสุขภาพ 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล แบบรายงาน และส ารวจจากศูนย์ประสานงานส่งต่อระดับจังหวัด / เขตบริการสุขภาพ 

(สบรส.) 
แหล่งข้อมูล ศูนย์ประสานการส่งต่อระดับจังหวัด /เขต 
รายการข้อมูลที่ 1 A = จ านวนการส่งต่อผู้ปุวยออกนอกเครือข่ายเขตปี 2558 
รายการข้อมูลที่ 2 B = จ านวนการส่งต่อผู้ปุวยออกนอกเครือข่ายเขต ปี 2559 
สูตรค านวณตัวชี้วัด (A-B)/A x 100 
ระยะประเมินผล 6 เดือน, 12 เดือน 
รายละเอียดข้อมูล
พ้ืนฐาน 

Baseline data หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในรอบปี พ.ศ. 
2557 2558 2559 

 ร้อยละ    
 

  



รายละเอียดตัวช้ีวัดค ารบัรองและการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2559 

 
135                                           มิติที่ 2 การประเมินคณุภาพการให้บริการ 

เกณฑ์การประเมิน 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
ขั้นตอนที่ 1 – 3 ขั้นตอนที่ 1 – 5 ขั้นตอนที่ 1 – 5 ขั้นตอนที่ 1 – 5 

ขั้นตอนที่  
1. มีการศูนย์ศูนย์ประสานงานส่งต่อระดับจังหวัด(ศสต.) ระดับจังหวัด/ เขต เพ่ือท าบทบาทหน้าที่ในการ

ประสานรับส่งต่อผู้ปุวยตามแนวทางพัฒนาระบบส่งต่อ 
2. มีการจัดท าระบบข้อมูลการส่งต่อผู้ปุวยเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา 
3. มีการจัดท าเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญสาขาที่มีการส่งต่อผู้ปุวยจ านวนมาก และเป็นปัญหาของจังหวัด/เขต ที่

สอดคล้องกับแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ Service Plan เพ่ือแก้ไขปัญหาส่งต่อ 
4. มีการติดตามผลและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานการส่งต่อผู้ปุวยระดับจังหวัด/เขตเพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหา

ในเครือข่าย 
5. สรุปและรายงานผลการส่งต่อผู้ปุวยระดับจังหวัด / เขตตามแบบบันทึกข้อมูลการส่งต่อผู้ปุวยออกนอกเขต

สุขภาพ 
วิธีการประเมินผล การนิเทศงาน การตรวจราชการ 
ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด ชื่อ-สกุล นางอรพรรณ  คงศรีชาย  ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

โทร. 075 – 343409 ต่อ 323 มือถือ 084 – 3090478 ,086 – 4814336 
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ  e-mail : kukssj80@gmail.com 

 


