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ปฏิบัติรำชกำรนี้ ประกอบด้วยตัวชี้วัดทั้งหมด 53  ตัว จ ำแนกเป็น ตัวชี้วัด Evaluation จ ำนวน 4 ตัว และ 
ตัวชี้วัด Monitor จ ำนวน 49 ตัว ภำยใต้ 4 ประเด็นยุทธศำสตร์ของส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดบุรีรัมย์  คือ    
1) กำรเสริมสร้ำงระบบสุขภำพแบบมีส่วนร่วมที่เข้มแข็งสู่วัฒนธรรมสุขภำพที่ยั่งยืน 2) กำรจัดบริกำรสุขภำพ
แบบองค์รวม และสร้ำงสรรค์ระบบบริกำรสุขภำพทุกระดับบริกำรให้มีคุณภำพ มำตรฐำน  3) กำรพัฒนำ
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    คณะผู้จัดท ำขอขอบคุณ นำยแพทย์วิทิต สฤษฎีชัยกุล นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 
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กรุณำจัดท ำค ำอธิบำยตัวชี้วัดกำรปฏิบัติรำชกำร ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดบุรีรัมย์  ประจ ำปีงบประมำณ 
๒๕63 ส ำหรับกำรควบคุมก ำกับติดตำมและกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร นี้ 
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37.ความส าเร็จของการด าเนินงานต าบลปลอดโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies Free Area) 116
38. ร้อยละความครอบคลุมการได้รับวัคซีนตามเกณฑ์มาตรฐาน 118
39. ความส าเร็จของการด าเนินงานการป้องกันเด็กจมน้ า 120

122
41.ความส าเร็จของการด าเนินงาน TO BE NUMBER ONE  123

125

43. ความส าเร็จของเด็กอายุ ๐-๑๒ ปี cavity free 127
44.ร้อยละของสตรีอายุ ๓๐-๖๐ ปี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 129

130
46. ความส าเร็จของการตรวจสอบภายในระดับอ าเภอ 131
47.ความส าเร็จของงานบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกระดับอ าเภอ 133

134
135

ภาคผนวก 137
49.ความส าเร็จของโรงพยาบาลในการด าเนินงานบริหารเวชภัณฑ์

33. ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดกลุ่มเส่ียงก่อความรุนแรงได้รับการประเมิน บ าบัดรักษาและติดตามดูแล
ช่วยเหลือตามระดับความรุนแรง อย่างต่อเน่ือง

34. ความส าเร็จของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA

40. ความส าเร็จในการด าเนินงานคุ้มครองภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนไทยระดับอ าเภอ  

42. ร้อยละ รพ.สต./ศสม. ผ่านเกณฑ์จัดบริการสุขภาพช่องปาก ๖ กลุ่มเป้าหมาย ๑๔ กิจกรรมและ
จัดบริการสุขภาพช่องปาก ๒๐๐คน ต่อพันประชากร

45. ร้อยละของประชากรสตรีกลุ่มเป้าหมายได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม

48.ความส าเร็จของโรงพยาบาลในการด าเนินงานบริบาลเภสัชกรรม

27. ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต
28. อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ
30. ร้อยละของผู้ป่วย CKD ท่ีมีอัตราการลดลงของ eGFR< 5 ml/min/1.73m2/yr
31. ร้อยละผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน
32. ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดเข้ารับการบ าบัดรักษา และ ติดตามดูแลอย่างต่อเน่ือง 1 ปี (Retention 
Rate)

22.ความส าเร็จของโรงพยาบาลท่ีพัฒนาอนามัยส่ิงแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital
23. ร้อยละของต าบลมีระบบจัดการปัจจัยเส่ียงด้านส่ิงแวดล้อมท่ีส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
24. ความส าเร็จของการส่งต่อผู้ป่วยออกนอกเขตสุขภาพ
26. ร้อยละของผู้ป่วยนอกท้ังหมดท่ีได้รับบริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟ้ืนฟูสภาพด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก



  

 

 

 

 

 

 

KPI Evaluation 



ชื่อตััวชี้วัด 1.อายุคาดเฉลีย่เมื่อแรกเกิด (Life Expectancy: LE) ของประชาชนในอำเภอ ไม่ต่ า 
กว ่าค่าเฉล ี่ย LE 3 ปีย้อนหลัง 

เกณฑ์เปั าหมาย  ไม ่ต่ ากว ่าค ่าเฉล ่ีย LE 3 ปี ย้อนหลัง หนั วยวัด ปี 
น้้าหนัก ร้อยละ ๓๐ 

   ประเภท KPI Evaluation 

 
นิยาม/ค านิยาม  
  อายุคาดเฉลี่ย (Life Expectancy) หมำยถึง จ ำนวนปีโดยเฉลี่ยซึ่งค ำนวณได้จำกตำรำงชีพท่ีประมำณว่ำ 
บุคคลหนึ่งจะมีชีวิตอยู่ต่อไป ถ้ำอัตรำตำยรำยอำยุอย่ำงที่เป็นอยู่ในปีที่น ำมำใช้สร้ำงต ำรำงชีพ ไม่เปลี่ยนแปลง อำยุคำด
เฉลี่ยสำมำรถค ำนวณได้ส ำหรับกลมอำยุต่ำงๆ  เช่น อำยุคำดเฉลยเมื่อแรกเกิด 
  ตารางชีพ (Life Tables) หมำยถึง ต ำรำงสถิติซึ่งแสดงโอกำสที่จะตำยและมีชีวิตอยู่ชองประช ำกรกลุ่มหนึ่ง 
โดยใช้อัตรำตำยรวมรำยอำยุ เช่น อำยุ ๐-๔, ๕-๙, ๑๐-๑๔ …… เป็นฐำนในกำรค ำนวณ ดัชนีส ำคัญที่แสดงในต ำรำงชีพ 
ได้แก่ อำยุคำดเฉลี่ย อัตรำกำรรอดชีพ จ ำนวนปีคน 
เกณฑ์การให้คะแนน : รอบท่ี ๑ 

 
ตัวชัี้วัดั(i) 

 
น้้าหนักั(w) 

เกณฑ์การให คะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑. จ านวนคนตายด้วยโรคต่อไปนี้ 
ลดลงจากค่าเฉลี่ยคนตาย ๓ ปี
ย้อนหลัง  
๑.๑ อุบัตเิหตุทางถนน 
(Traffic accidents) 
1.2 M : โรคหัวใจและหลอด
เลือด (Cardiovascular 
diseases) 
1.3 Sepsis 
1.4 D : ความผิดปกติปริ
ก าเนิด (Perinatal 
conditions) 

30   มากกว ่า ค ่าเฉลี่ย 
3 ปี ย้อนหลัง 

เท ่ากับค่าเฉลีย่  
3 ปี ย้อนหลัง 

ต่ ากวา่ค ่าเฉลี่ย  
3 ปี ย้อนหลัง 

เกณฑ์การให้คะแนน : รอบท่ี ๒ 
 

ตัวชัี้วัดั(i) 
 
น้้าหนักั(w) 

เกณฑ์การให คะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑. อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกดิ (Life 
Expectancy: LE) ของประชาชนใน 
อ าเภอ ไม ่ต่ ากว่าค่าเฉลี่ย LE 3 ปี 
ย้อนหลัง 

30   ต่ ากว ่า ค ่าเฉลี่ย 
LE 3 ปี 
ย้อนหลัง 

เท ่ากับค่าเฉลีย่ 
LE 3 ปี 
ย้อนหลัง 

มากกว่าค ่าเฉลี่ย 
LE 3 ปี 
ย้อนหลัง 
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คู่มือคําอธิบายตัวช้ีวัด สําหรับการควบคุมกํากับติดตามและการประเมินผลการดําเนินงาน 
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สูตรค านวณ 
ได้จำกกำรค ำนวณจำก ตำรำงชีพ (Life Tables) ค ำนวณอำยุคำดเฉลี่ย ใช้ฐำนข้อมูลกำรตำยของประชำกรใน

จังหวัดบุรีรัมย์ ดังน้ี 
กำรประเมินผลปฏิบัติรำชกำร รอบท่ี 1 ใช้ฐำนข้อมูลกำรตำยของประชำกรในจังหวัดบุรีรัมย์ เดือน ตุลำคม- 

ธันวำคม ๒๕๖๒ 
กำรประเมินผลปฏิบัติรำชกำร รอบท่ี 1 ใช้ฐำนข้อมูลกำรตำยของประชำกรในจังหวัดบุรีรัมย์ เดือน ตุลำคม- 

มิถุนำยน ๒๕๖๓ 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล / แหล่งข้อมูล : 

ฐำนข้อมูลคนตำยแยกตำมกลุ่มอำยุและเพศ จำก กองยุทธศำสตร์และแผนงำน กระทรวงสำธำรณสุข โดยกลุ่ม
งำนพัฒนำยุทธศำสตร์สำธำรณสุข ค ำนวณให้ 

ฐำนข้อมูลประชำกร ใช้จำก HDC รำยงำนประชำกรจ ำแนกตำมกลุ่มอำยุและเพศ 
 
ผู้จัดเก็บข้อมลู 
นำยประเสริฐ เก็มประโคน    กลุ่มงำนพัฒนำยุทธศำสตร์สำธำรณสุข 
โทรศัพท์ท่ีท ำงำน ๐ ๔๔๖๑ ๑๕๖๒ ต่อ ๑๑๓  โทรศัพท์มือถือ ๐๘๙-๘๔๘๔๕๖๓ 
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คู่มือคําอธิบายตัวช้ีวัด สําหรับการควบคุมกํากับติดตามและการประเมินผลการดําเนินงาน 
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ชื่อตัวชี้วัด 2. จ านวนครั้งของผู้ป่วยเบาหวาน DM /ความดันโลหิตสูง HT ที่มารับบริการที่
โรงพยาบาลลดลงจากปีท่ีผ่านมา ในช่วงเวลาเดียวกัน 

เกณฑ์บรรลุเป้าหมาย  มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๓๐  หน่วยวัด  ร้อยละ    
น้้าหนัก ร้อยละ 40  
ประเภทตัวชี้วัด Evaluation 

 

นิยาม/ค าอธิบาย:  
            ผู้ป่วยเบาหวาน DM ที่ลงทะเบียนและอยู่ในพ้ืนที่รับผิดชอบ หมายถึง ผู้ป่วยที่ถูกวินิจฉัยด้วยรหัสโรค ICD 10 
= E10-E14 และ Type area = 1 หรือ 3 
  ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง HT ที่ลงทะเบียนและอยู่ในพืน้ที่รับผิดชอบ หมายถึง ผู้ที่ได้รับกำรวินิจฉัยวำ่เป็นโรค/
ขึ้นทะเบียนโดยสถำนบริกำรด้วย Principle Diagnosis ด้วยรหสั ICD10 : ICD10 : I10-I15 และ Type area = 1 หรือ 3 
 จ้านวนครั้งของผู้ป่วย DM/HT ที่มารับบรกิารที่โรงพยาบาลลดลงจากปีที่ผ่านมา ในช่วงเวลาเดียวกัน 
หมายถึง จ านวนผู้ป่วย DM/HT ที่มารับบริการที่โรงพยาบาล (OPD) ในช่วงเวลา  โดย 
 รอบที่ ๑ ระหว่าง ๑ ต.ค. ๒๕๖๒ ถึง  ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๓ เปรียบเทียบกับ ๑ ต.ค. ๒๕๖๑ ถึง ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๒ 
 รอบที่ ๒ ระหว่าง ๑ ต.ค. ๒๕๖๒  ถึง ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๓  เปรียบเทียบกับ ๑ ต.ค. ๒๕๖๑ ถึง ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๒ 
หมายเหตุ: กำรนับจ ำนวนผู้ป่วย DM/HT ยกเว้น กรณีดังต่อไปนี้ ไม่นับรวม 

1. ผู้ป่วย DM/HT ที่มำตรวจ LAB ประจ ำป ี
2. ผู้ป่วย DM/HT ประเภทสีแดง และสีด ำ ในช่วงระยะเวลำที่ก ำหนด 

 
 

เกณฑ์การวัด : รอบท่ี ๑ และรอบท่ี ๒ 
  

ตัวชี้วัด (i) 
น้ าหนัก 

(w) 
เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
จ ำนวนครั้งของผู้ป่วย DM/HT ที่มำ
รับบริกำรที่โรงพยำบำลลดลงจำกปีท่ี
ผ่ำนมำ ในช่วงเวลำเดียวกัน 

๔๐%  ๑๐ ๑๕  ๒๐ ๒๕ ๓๐ 

 
 

 
สูตรค้านวณ   
  

จ ำนวนครั้งของผู้ป่วย DM/HT ที่มำรับบริกำรที่โรงพยำบำลลดลงจำกปีท่ีผ่ำนมำ ในช่วงเวลำเดียวกัน 

= 
จ ำนวนครั้งของผู้ป่วย DM/HT ที่มำรับบริกำร รพ. ปี ๒๕๖๒ - จ ำนวนผู้ป่วย DM/HT  

ที่มำรับบริกำร รพ. ปี ๒๕๖๓ ในช่วงเวลำเดียวกัน X 100 
จ านวนครั้งของผู้ป่วย DM/HT ที่มำรับบริกำรที่รพ. ปี ๒๕๖๒ ทั้งหมด ในช่วงเวลำเดียวกัน 

 

 
แหล่งข้อมูล      

HDC กระทรวงสำธำรณสุข 
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ผู้จัดเก็บข้อมลู        
นำง รัชดำพร  นิตย์กระโทก  ช่ือกลุ่มงำนโรคไม่ตดิต่อ สุขภำพจติและยำเสพติด 
โทรศัพท์ท่ีท ำงำน 0 4461 1562 ต่อ ๑๒๐  โทรศัพท์มือถือ ๐๙ ๔๑๕๔ ๒๒๙๕ 

  นำงสำวนิตยำ  ชุดไธสง                                           ช่ือกลุ่มงำนโรคไม่ติดต่อ สุขภำพจิตและยำเสพติด 
  โทรศัพท์ท่ีท ำงำน ๐ ๔๔๖๑ ๑๕๖๒ ต่อ ๑๒๐                   โทรศัพท์มือถือ 09 8359 5351 
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ชื่อตัวชี้วัด 3. อัตราการ Refer Out ของโรงพยาบาลชุมชนใน Case ที่ RW < 0.๕ 
เกณฑ์บรรลุเป้าหมาย  ลดลงจากปี 256๒ หน่วยวัด ร้อยละ 
น้้าหนัก ร้อยละ 20   
ประเภทตัวชี้วัด Evaluation 

 
นิยาม /ค้าอธิบาย : 
 การ Refer Out ของโรงพยาบาลชุมชนใน Case ที่ RW < 0.๕ หมายถึง ผู้ป่วยในของโรงพยาบาลชุมชน ที่มีค่า
RW < ๐.๕ ที่โรงพยาบาลชุมชนสง่ต่อไปโรงพยาบาลบุรรีัมย์ /โรงพยาบาลนางรอง  
เง่ือนไข : Case ที่ RW <๐.๕  ใหนั้บรวม RW=0 

เกณฑ์การให้คะแนน : รอบท่ี ๑ และ รอบท่ี ๒ 

ตัวชี้วัด (i) 
น้้าหนัก 

(w) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
คะแนน

ที่ได้ 
(C) 

คะแนน
ถ่วง

น้้าหนัก 
(wxc) 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

อัตราการ Refer Out ของ
โรงพยาบาลชุมชนใน Case ที่ 
RW < 0.๕ 

20.๐๐ เพิ่มขึ้น
จากปี 
๖๒ 

 เท่ากับ
ปี ๖๒ 

 ลดลง
จากปี 
๖๒ 

C1 W1 x C1 

สูตรค้านวณ 

อัตราการ Refer Out ของโรงพยาบาลชุมชนใน Case ที่ RW < 0.๕ 

= 
จ านวนผู้ป่วยในของโรงพยาบาลชุมชน  ที่มีค่าRW < ๐.๕ ทีโ่รงพยาบาลชุมชน Refer เข้า รพ.บุรรีัมย ์ 

X 100 จ านวนผู้ป่วยใน ที่โรงพยาบาลชุมชน  Refer เข้าโรงพยาบาลบรุีรัมย์ /โรงพยาบาลนางรอง ในช่วง
เวลาเดียวกัน  

แหล่งข้อมูล /วิธีการจัดเก็บข้อมูล 
แหล่งข้อมูล :  จากฐานข้อมูล 43 แฟ้ม ในระบบ HDC แฟ้ม Admission 
วิธีการจัดเก็บข้อมลู เชิงปรมิาณ (จากโรงพยาบาลต้นทางที ่Refer เข้าโรงพยาบาลบุรรีัมย/์โรงพยาบาลนางรอง) 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบรุีรมัย์ และ ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด (อัตราการ Refer Out ของโรงพยาบาลชุมชนใน Case ที่ RW 
< 0.๕) ของโรงพยาบาลนางรอง และโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง ดึงข้อมูล ตัวตั้ง ตัวหาร จากฐานข้อมลู 43 แฟ้ม ในระบบ 
HDC แฟ้ม Admission ในช่วงระยะเวลาตามการนับผลงาน 

วิธีการจัดเก็บข้อมลู เชิงคุณภาพ 
สุ่มเวชระเบียนจาก รพช. ที ่Refer ไปโรงพยาบาลบุรีรมัย์ / โรงพยาบาลนางรอง  ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่  

ระยะเวลาการนับผลงาน   
รอบท่ี ๑ นับผลงานตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 256๒ – ๓๑ ธันวาคม  ๒๕๖๒ 
รอบท่ี 2 นับผลงานตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 256๒ – ๓๑ พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 
 
ผู้จัดเก็บข้อมลู        
นางปณิชา   สุระโคตร  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตรส์าธารณสุขสสจ.บุรีรมัย์ 
โทรศัพท์ท่ีท างาน044-611562 ต่อ 113-114  โทรศัพท์มือถือ 06๑-๕๑๙๒๙๘๒ 
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ชื่อตัวชี้วัด 4.ระดับความส าเร็จขององค์กรแห่งความสุขและมีคณุภาพ 
เกณฑ์บรรลุเป้าหมาย  ระดับ 5 หน่วยวัด ระดับความส าเร็จ 
น้้าหนัก ร้อยละ 10  
ประเภทตัวชี้วัด Evaluation 

 
นิยาม/ค้าอธิบาย:  
 องค์กรแห่งความสุข หมายถึง หน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่ รพช . สสอ.            
(รพ.สต.นับรวมกับ สสอ.) มี การด าเนินการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขตามกระบวนการขับเคลื่อน  ๔ องค์ประกอบ 
ได้แก่ 
 องค์ประกอบที่ 1  มีการวิเคราะห์ พร้อมทั้งน าเสนอผลการประเมินดัชนีความสุขบุคลากร (Happinometer) 
และสุขภาวะองค์กร (HPI) ให้ผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงานทราบ โดยการประชุมช้ีแจงข้อมูลผลการวิเคราะห์ ดัชนี
ความสุขบุคลากร (Happinometer) และสุขภาวะองค์กร (HPI) หรือการท าเอกสารเผยแพร่ภายในหน่วยงาน 
 องค์ประกอบท่ี 2  มีการจดัท าแผนงาน/โครงการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขท่ีเป็นรปูธรรม 
 องค์ประกอบที่ 3  ด าเนินกิจกรรมสร้างสุขในองค์กร 
 องค์ประกอบท่ี ๔  มีการผลสรุปด าเนินกิจกรรมสร้างสุขในองค์กร 
  กิจกรรมสร้างสุขในองค์กร หมายถึง กิจกรรมซึ่งส่งผลต่อมิติความสุขใน ๙ ด้าน ได้แก่ สุขภาพดี ผ่อนคลายดี 
น้ าใจดี จิตวิญญาณดี ครอบครัวดี สังคมดี ใฝ่รู้ดี สุขภาพเงินดี การงานดี โดยให้กิจกรรมสอดคล้องกับมิติใดมิติหนึ่ง           
หรือสอดคล้องกับหลาย ๆ มิติ  
เกณฑ์การวัด : รอบท่ี ๑-2   
เกณฑ์การให้คะแนน : รอบท่ี ๑  
 ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ ดังน้ี 

ระดับคะแนน 
ระดับขั้นของความส้าเร็จ (Milestone) 

ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนที่ ๓ ขั้นตอนที่ ๔ ขั้นตอนที่ 5 
๑      
๒      
๓      
๔      
5      

 
เง่ือนไข (โดยท่ี) : 

ขั้นตอนที่ รายละเอียดการด้าเนินงาน 
๑. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีรูปเลม่รายงาน/เอกสาร การสรปุผลการประเมินดัชนีความสุขบคุลากร (Happinometer) และสุขภาวะ
องค์กร (HPI)  

ตัวชี้วัด 
น้้า 

หนัก 
(Wi) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(Ci) 

คะแนนถ่วง
น้้าหนัก 
(WixCi) 

0.0 1.0 

มีผลการสรุปการประเมินดัชนีความสขุ
บุคลากร (Happinometer)  

1.0 ไม่มี ม ี C๑ W๑xC๑ 

มีผลการสรุปการประเมิน สุขภาวะองค์กร 
(HPI) 

๑.0 ไม่มี ม ี C๒ W๒xC๒ 

รวม 2.0 ค่าคะแนนของตัวชี้วัดน้ี
เท่ากับ 

(wixci) 
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๒. มีการน าเสนอ ผลการวิเคราะห์การประเมินดัชนีความสุขบุคลากร (Happinometer) และสขุภาวะ
องค์กร (HPI) โดยการเผยแพร่ข้อมูลให้แก่บุคลากรในหน่วยงานทราบ  

ตัวชี้วัด 
น้ า 

หนัก 
(Wi) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(Ci) 

คะแนนถ่วง
น้ าหนัก 
(WixCi) 

0.0 ๒.0 

มีการน าเสนอผลการประเมินดัชนีความสุข
บุคลากร (Happinometer) และ สุขภาวะ
องค์กร (HPI) 

๒.๐ ไม่มี ม ี C๑ W๑xC๑ 

รวม 2.0 ค่าคะแนนของตัวชี้วัดน้ี
เท่ากับ 

(wixci) 
 

๓. บุคลากรทราบถึงผลการวิเคราะห์ดัชนีความสุขบุคลากร (Happinometer) และสุขภาวะองค์กร (HPI)  

ตัวชี้วัด 
น้ า 

หนัก 
(Wi) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(Ci) 

คะแนนถ่วง
น้ าหนัก 
(WixCi) 

0.0 ๒.0 

บุคลากรในหน่วยงานทราบผลการประเมิน
ดัชนีความสุขบุคลากร (Happinometer) 
และ สขุภาวะองค์กร (HPI) 

๒.๐ ไม่มี มี C๑ W๑xC๑ 

รวม 2.0 ค่าคะแนนของตัวชี้วัดน้ี
เท่ากับ 

(wixci) 
 

๔. มีการประชุมเพ่ือวางแผนการสรา้งสุขในองค์กรร่วมกันของบุคลากรในหน่วยงาน 

ตัวชี้วัด 
น้ า 

หนัก 
(Wi) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(Ci) 

คะแนนถ่วง
น้ าหนัก 
(WixCi) 

0.0 1.0 

มีสรุปรายงานการประชุมแผนการสรา้งสุข
ในองค์กร  

1.0 ไม่มี ม ี C๑ W๑xC๑ 

มีคณะท างานการด าเนินงานสร้างสขุใน
องค์กร 

๑.0 ไม่มี ม ี C๒ W๒xC๒ 

รวม 2.0 ค่าคะแนนของตัวชี้วัดน้ี
เท่ากับ 

(wixci) 
 

๕. มีการจัดท าแผนงาน/โครงการขบัเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขทีส่อดคล้องกับปัญหาในองค์กร (มิตคิวามสุขที่
มีคะแนนน้อยท่ีสุด) อย่างเป็นรูปธรรม 

ตัวชี้วัด 
น้ า 

หนัก 
(Wi) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(Ci) 

คะแนนถ่วง
น้ าหนัก 
(WixCi) 

0.0 1.0 

มีการจัดท าแผนงาน/โครงการขับเคลื่อน
องค์กรแห่งความสุข 

1.0 ไม่มี ม ี C๑ W๑xC๑ 

แผนงาน/โครงการขับเคลื่อนองค์กรแห่ง
ความสุขสอดคล้องกับปัญหาขององค์กร 

๑.0 ไม่มี ม ี C๒ W๒xC๒ 

รวม 2.0 ค่าคะแนนของตัวชี้วัดน้ี
เท่ากับ 

(wixci) 
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เกณฑ์การให้คะแนน : รอบท่ี ๒  
เง่ือนไข (โดยท่ี) : 

ขั้นตอนที่ รายละเอียดการด าเนินงาน 
๑. มีการประชาสัมพันธ์กจิกรรมการสร้างสขุในองค์กร 

ตัวชี้วัด 
น้ า 

หนัก 
(Wi) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(Ci) 

คะแนนถ่วง
น้ าหนัก 
(WixCi) 

0.0 ๒.0 

มีเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
การสร้างสขุในองค์กร 

๒.๐ ไม่มี ม ี C๑ W๑xC๑ 

รวม 2.0 ค่าคะแนนของตัวชี้วัดน้ี
เท่ากับ 

(wixci) 
 

๒. มีรายชื่อผู้เข้าร่วมกจิกรรมการสร้างสุขในองค์กร 

ตัวชี้วัด 
น้ า 

หนัก 
(Wi) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(Ci) 

คะแนนถ่วง
น้ าหนัก 
(WixCi) 

0.0 1.0 

มีรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมการสรา้งสขุใน
องค์กร  

1.0 ไม่มี ม ี C๑ W๑xC๑ 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ของบุคลากรในหน่วยงาน 

๑.0 น้อยกว่า
ร้อยละ 50 

มากกว่า 
ร้อยละ 50 

C๒ W๒xC๒ 

รวม 2.0 ค่าคะแนนของตัวชี้วัดน้ี
เท่ากับ 

(wixci) 
 

๓. มีภาพการด าเนินกิจกรรมสร้างสขุในองค์กร 

ตัวชี้วัด 
น้ า 

หนัก 
(Wi) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(Ci) 

คะแนนถ่วง
น้ าหนัก 
(WixCi) 

0.0 ๒.0 

มีภาพการด าเนินกิจกรรมสร้างสขุในองค์กร ๒.๐ ไม่มี ม ี C๑ W๑xC๑ 
รวม 2.0 ค่าคะแนนของตัวชี้วัดน้ี

เท่ากับ 
(wixci) 

 

๔. 
มีมีการประเมินความพึงพอใจในการด าเนินกิจกรรมสร้างสขุในองค์กร 

ตัวชี้วัด 
น้ า 

หนัก 
(Wi) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(Ci) 

คะแนนถ่วง
น้ าหนัก 
(WixCi) 

0.0 1.0 

มีการประเมินความพึงพอใจในการด าเนิน
กิจกรรมสร้างสขุในองค์กร 

๒.0 ไม่มี ม ี C๑ W๑xC๑ 

รวม 2.0 ค่าคะแนนของตัวชี้วัดน้ี
เท่ากับ 

(wixci) 
 

๕. มีสรุปผลการด าเนินกิจกรรมสร้างสุขในองค์กร 

ตัวชี้วัด 
น้ า 

หนัก 
(Wi) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(Ci) 

คะแนนถ่วง
น้ าหนัก 
(WixCi) 

0.0 1.0 

มีการสรุปผลกิจกรรมสร้างสขุในองค์กร ๒.0 ไม่มี ม ี C๑ W๑xC๑ 
รวม 2.0 ค่าคะแนนของตัวชี้วัดน้ี

เท่ากับ 
(wixci) 
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ผู้จัดเก็บข้อมลู        
นายภาณุพงษ์ ฉายไสว  ช่ือกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
โทรศัพท์ท่ีท างาน 0 4461 1562 ต่อ ๑๐๗  โทรศัพท์มือถือ ๐๘ ๗๐๗๘ ๑๕๖๕ 
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KPI Monitoring 



  

 

 

 

 

 

 

ประเดน็ยุทธศาสตร ์1  

การเสริมสร้างระบบสุขภาพแบบมีส่วนร่วมทีเ่ข้มแขง็สู่
วัฒนธรรมสุขภาพทีย่ั่งยนื 



ชื่อตัวชี้วัด 1.1 ความส าเร็จของการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
เกณฑ์บรรลุเป้าหมาย  รอบที่ 1 ผ่านท้ัง 5 ข้อ 

รอบที่ 2 ผ่านท้ัง 2 ข้อ 
หน่วยวัด       ส าเร็จ/ไม่ส าเร็จ      

ประเภทตัวชี้วัด Monitoring 
นิยาม/ค าอธิบาย:  

๑. ความส าเรจ็ของการป้องกันและลดอุบตัิเหตุทางถนน ประกอบดว้ย 
1.1 อ าเภอ/ต าบล มีการเช่ือมโยงภารกิจ ศปถ./พชอ. หมายถึง อ าเภอ/ต าบลมีการคืนข้อมูลการบาดเจ็บ

และเสียชีวิต เข้าสู่เวทีศปถ./พชอ. เพื่อน าไปสู่การก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไข 
๑.๒ อ าเภอมีการขับเคลื่อน ศปถ./พชอ.ด้วยเครื่องมือ 5 ช้ิน หมายถึง อ าเภอ/ต าบลมีการทบทวนผลลัพธ์

การป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรทางถนนด้วยเครื่องมือ 5 ช้ิน 
1.3 ต าบลมีการด าเนินงานถนนปลอดภัย (RTI) หมายถึง ทีมระดับอ าเภอ/ต าบลมีการสมัครเข้าร่วมทีม

ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน (D-RTI และ RTI)  
1.4 ต าบลมีการด าเนินงาน 3 ด่านประสานใจ หมายถึง ต าบลมีการขับเคลื่อนและเข้าร่วมการด าเนินงาน 3 

ด่านประสานใจ และมีฐานข้อมูลประชากรกลุ่มเสี่ยงสูง (หมายถึง กลุ่มสีแดง มีนิยามมีรถมอเตอร์ไซค์ ชอบดื่มสุรา และไม่
สวมหมวกนิรภัย รายหมู่บ้าน) 

1.5 อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บการจราจรทางถนน หมายถึง อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บ
การจราจรลดลงร้อยละ ๒๐ จากค่ามัฐยฐาน ๓ ปีย้อนหลัง (ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) 

๒. อุบัติเหตุทางถนน (รหัส ICD-๑๐-TM = V๐๑-V๘๙) หมายถึงการตายจากอุบัติเหตุจราจรทางบก ไม่รวมทาง
น้ าและทางอากาศ ผู้เสียชีวิต และผู้ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนนับตั้งแต่เกิดเหตุถึง ๓๐ วันหลังเกิดเหตุ รวมการ
เสียชีวิตที่จุดเกิดเหตุระหว่างน าส่งโรงพยาบาล ท่ีห้องฉุกเฉินระหว่างส่งต่อ (Refer) กรณี Admitted เสียชีวิตในตึกผู้ป่วย
ภายใน ๒๔ ช่ัวโมง และเสียชีวิตในตึกผู้ป่วยหลัง ๒๔ ช่ัวโมง จนถึง ๓๐ วันหลังเกิดเหตุ 
 ๓. การส ารวจประชาชนสวมหมวกกันน๊อค หมายถึง การส ารวจประชาชนท่ีสวมหมวกนิรภัยในทุกอ าเภอ (ผู้ขับขี่
และผู้โดยสารจักรยานยนต์) โดยเลือกส ารวจท่ีสี่แยกไฟแดงในเขตเทศบาล จ านวน ๑ แห่ง ช่วงเวลาในการส ารวจ มี ๒ ช่วง 
ได้แก่ เวลา๐๗.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. และเวลา ๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. โดยส ารวจทุกวันพุธ จ านวน ๔ สัปดาห์ ตั้งแต่เดือนมีนาคม – 
พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
เกณฑ์การวัด : รอบท่ี ๑  
 การผ่านเกณฑ์: ต้องผ่านท้ัง 5 ข้อ 

ข้อที ่ ตัวชี้วัด  
๑ รายละเอียดการด าเนินงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ไม่ผ่าน ผ่าน 

ร้อยละของอ าเภอ/ต าบล มีการเช่ือมโยงภารกจิ ศปถ./พชอ. < ร้อยละ 
๘๐ 

≥ ร้อยละ 
๘๐ 

 

๒ 
 

รายละเอียดการด าเนินงาน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ไม่ผ่าน ผ่าน 
๒.๑ ร้อยละของต าบลมีการขับเคลื่อน ศปถ./พชอ.ด้วยเครื่องมือ 5 ช้ิน < ร้อยละ 

๘๐ 
≥ ร้อยละ 

๘๐ 
2.๒ ร้อยละของต าบลมีการแก้ไขจุดเสีย่งระดับต าบลอย่างน้อยต าบลละ ๑ จุด < ร้อยละ 

๘๐ 
≥ ร้อยละ 

๘๐  
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๓ ต าบลมีการด าเนินงานถนนปลอดภัย (RTI) 

รายละเอียดการด าเนินงาน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ไม่ผ่าน ผ่าน 
๓.๑ อ าเภอมีการด าเนินงานทีมปอ้งกันอุบัติเหตุทางถนนและสมัครเข้าร่วม D-RTI 
team (ดูจากเลม่สรุปผลงาน) 

ไม่ม ี มี 

๓.๒ ต าบลมีการด าเนินงานทีมป้องกันอุบัติเหตุทางถนนและสมัครเข้าร่วม RTI team ไม่ม ี มี 
 

๔ ต าบลมีการด าเนินงาน 3 ด่านประสานใจ 

รายละเอียดการด าเนินงาน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ไม่ผ่าน ผ่าน 
๔.๑ ร้อยละต าบลมีการด าเนินงาน 3 ด่านประสานใจ < ร้อยละ 

100 
ร้อยละ 
100 

4.๒ ร้อยละของหมู่บ้านมีฐานข้อมูลประชากรกลุม่เสี่ยงสูง (หมายถงึ กลุ่มสีแดง มี
นิยามมีรถมอเตอร์ไซค์ ชอบดื่มสุรา และไม่สวมหมวกนิรภัย รายหมูบ่้าน) 

< ร้อยละ ๘๐ ≥ ร้อยละ 
๘๐ 

๔.๓ ร้อยละของประชาชนในพื้นที่มกีารสวมหมวกนิรภัย(การส ารวจ) < ร้อยละ ๖๐ ≥ ร้อยละ 
๖๐  

๕ การเสยีชีวิตจากการบาดเจบ็การจราจรทางถนน 

รายละเอียดการด าเนินงาน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ไม่ผ่าน ผ่าน 
๕.๑ อัตราการเสยีชีวิตจากการบาดเจ็บการจราจรลดลงร้อยละ ๒๐ จากค่ามัฐย
ฐาน ๓ ปีย้อนหลัง (ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)  

< ร้อยละ 20 ≥ ร้อยละ 20 

๕.๒ รถAmbulance เกิดอุบัติเหตุเป็นศูนย์  มีอุบัติเหต ุ อุบัติเหตุเป็น
ศูนย์  

เกณฑ์การให้คะแนน รอบท่ี ๒ 
 การผ่านเกณฑ์: ต้องผ่านท้ัง 2 ข้อ 
ขั้นตอน

ที ่
รายละเอียดการด าเนินงาน 

๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การด าเนินงานป้องกันอุบัติเหตุจราจรทางถนน  

รายละเอียดการด าเนินงาน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ไม่ผ่าน ผ่าน 
๑.๑ ร้อยละทีมป้องกันอุบัติเหตุทางถนน (RTI Team) ระดับ Good < ร้อยละ ๘๐ ≥ ร้อยละ 

๘๐ 
๑.๒ ร้อยละทีมป้องกันอุบัติเหตุทางถนน (RTI Team) ระดับ Excellent < ร้อยละ ๔๐ ≥ ร้อยละ 

๔๐ 
๑.๓ ร้อยละทีมป้องกันอุบัติเหตุทางถนน (RTI Team) ระดับ Advance < ร้อยละ ๒๕ ≥ ร้อยละ 

๒๕ 
๑.๔ ร้อยละของประชาชนในพื้นที่มกีารสวมหมวกนิรภัย(การส ารวจ) < ร้อยละ ๗0 ≥ ร้อยละ ๗

0 
๑.๕ มผีลการประเมินติดตามการด าเนินงานทีมป้องกันอุบัติเหตุทางถนน (D-RTI 
Team) ที่ผ่านการรับรองปี  

ไม่ม ี มี 
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ขั้นตอน
ที ่

รายละเอียดการด าเนินงาน 

๒ การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางถนน 

รายละเอียดการด าเนินงาน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ไม่ผ่าน ผ่าน 
2.๑ อัตราการเสยีชีวิตจากการบาดเจ็บการจราจรลดลงร้อยละ ๒๐ จากค่ามัฐยฐาน 
๓ ปีย้อนหลัง (ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)  

< ร้อยละ 20 ≥ ร้อยละ 
20 

2.๒ รถAmbulance เกิดอุบัติเหตุเป็นศูนย์  มีอุบัติเหต ุ อุบัติเหตุเป็น
ศูนย์  

 

ผู้จัดเก็บข้อมลู 

  

นางเทียนทอง บุญยรางกูร  กลุ่มงานควบคุมโรค ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรรีัมย์ 
โทรศัพท์ท่ีท างาน    ๐๔๔-๖๑๑-๕๖๒ ต่อ ๑๔๐  โทรศัพท์มือถือ  ๐๘-๑๕๔๗-๕๖๓๓ 
นายสุวิช นันโช  โทรศัพท์มือถือ ๐๘-๑๙๗๗-๗๘๙๗ 
นางปริชญา    หล่อประโคน  โทรศัพท์มือถือ ๐๘-๔๙๕๘-๑๖๘๘ 
นางสาวฉัตรธดิา ศรีภู ่  โทรศัพท์มือถือ ๐๘-๕๗๗๔-๘๑๐๓ 
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ชื่อตัวชี้วัด 1.2.1 อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke :I60-I69) 
เกณฑ์บรรลุเป้าหมาย  น้อยกว่าร้อยละ 7 หน่วยวัด     ร้อยละ 
ประเภทตัวชี้วัด Monitoring 

 
นิยาม/ค าอธิบาย:  
 ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke :I60-I69) 

1. ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง หมายถึง ผู้ป่วยใน (ผู้ป่วยท่ีรับไว้นอนพักรักษาในโรงพยาบาล (admit) นานตั้งแต่ 
4 ช่ัวโมงขึ้นไป) ที่มี principal diagnosis (pdx) เป็นโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke :I60-I69) 

2 . การตายของผู้ป่ วยโรคหลอดเลือดสมอง หมายถึ ง การตายจากสาเหตุ โรคหลอดเลือดสมอง                   
(Stroke :I60-I69) 
 3. การจ าหน่ายผูป้่วยโรคหลอดเลอืดสมอง หมายถึง การทีผู่้ป่วยในออกจากโรงพยาบาลด้วย โรคหลอดเลือด
สมอง (Stroke :I60-I69) 
 
เกณฑ์การวัด : รอบท่ี ๑-2  

ตัวชี้วัด  ผ่าน ไม่ผ่าน 

อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke: I60-I69) น้อยกว่าหรือเท่ากับ
ร้อยละ 7.00 

มากกว่าร้อยละ 
7.00 

 
สูตรค านวณ: อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง = (A/B) x 100 

ตัวต้ัง  (A) จ านวนครั้งของการจ าหน่ายสถานะตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke :I60-I69)                  
จากทุกหอผู้ป่วย 

ตัวหาร  (B)  จ านวนครั้งของการจ าหน่ายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจากทุกหอผู้ป่วยในช่วงเวลาเดียวกัน     
(Stroke :I60-I69) 
 
 
 
ผู้จัดเก็บข้อมลู        
นางรัชดาพร  นิตย์กระโทก  ช่ือกลุ่มงาน กลุ่มงานโรคไมต่ิดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
โทรศัพท์ท่ีท างาน 0 4461 1562 ต่อ 121  โทรศัพท์มือถือ 094-154-2295 
นางสาวนิตยา  ชุดไธสง  ช่ือกลุ่มงาน กลุ่มงานโรคไมต่ิดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
โทรศัพท์ท่ีท างาน 0 4461 1562 ต่อ 121  โทรศัพท์มือถือ 098-359-5351 
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ชื่อตัวชี้วัด 1.2.1.1 อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก (Hemorrhagic Stroke: I60-
I62) 

เกณฑ์บรรลุเป้าหมาย  น้อยกว่าร้อยละ 25 หน่วยวัด     ร้อยละ 
ประเภทตัวชี้วัด Monitoring 

 
นิยาม/ค าอธิบาย:  
 อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก (Hemorrhagic Stroke :I60-I62) 

1. ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก หมายถึง ผู้ป่วยใน (ผู้ป่วยที่รับไว้นอนพักรักษาในโรงพยาบาล(admit) นาน
ตั้งแต่ 4 ช่ัวโมงขึ้นไป ท่ีมี principal diagnosis (pdx) เป็นโรคหลอดเลือดสมองแตก (Hemorrhagic Stroke :I60-I62) 

2. การตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก หมายถึง การตายจากสาเหตุโรคหลอดเลือดสมองแตก 
(Hemorrhagic Stroke :I60-I62) 

3. การจ าหน่ายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก หมายถึง การที่ผู้ป่วยในออกจากโรงพยาบาลด้วยโรคหลอดเลือด
สมองแตก (Hemorrhagic Stroke :I60-I62) 
 
เกณฑ์การวัด : รอบท่ี ๑-2  

ตัวชี้วัด  ผ่าน ไม่ผ่าน 

อัตราตายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก (Hemorrhagic Stroke:  
I60-I62) 

น้อยกว่าหรือเท่ากับ
ร้อยละ 25.00 

มากกว่าร้อยละ 
25.00 

 
สูตรค านวณ: อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง =  (A/B) x 100 

ตัวต้ัง   (A) จ านวนครั้งของการจ าหน่ายสถานะตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก (Hemorrhagic Stroke 
:I60 - I62) จากทุกหอผู้ป่วย 

ตัวหาร   (B) จ านวนครั้งของการจ าหน่ายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก จากทุกหอผู้ป่วยในช่วงเวลาเดียวกัน 
(Hemorrhagic Stroke :I60-I62) 
 
 
ผู้จัดเก็บข้อมลู        
นางรัชดาพร  นิตย์กระโทก  ช่ือกลุ่มงาน กลุ่มงานโรคไมต่ิดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
โทรศัพท์ท่ีท างาน 0 4461 1562 ต่อ 121  โทรศัพท์มือถือ 094-154-2295 
นางสาวนิตยา  ชุดไธสง  ช่ือกลุ่มงาน กลุ่มงานโรคไมต่ิดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
โทรศัพท์ท่ีท างาน 0 4461 1562 ต่อ 121  โทรศัพท์มือถือ 098-359-5351 
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สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

คู่มือคําอธิบายตัวช้ีวัด สําหรับการควบคุมกํากับติดตามและการประเมินผลการดําเนินงาน 

ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓



ชื่อตัวชี้วัด 1.2.1.2 อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อดุตัน (Ischemic Stroke: I63) 
เกณฑ์บรรลุเป้าหมาย  น้อยกว่าร้อยละ 5 หน่วยวัด     ร้อยละ 
ประเภทตัวชี้วัด Monitoring 

 
นิยาม/ค าอธิบาย:  
 อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน (Ischemic Stroke :I63) 

1. ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน หมายถึง ผู้ป่วยใน (ผู้ป่วยที่รับไว้นอนพักรักษาในโรงพยาบาล (admit) 
นานตั้งแต่ 4 ช่ัวโมงขึ้นไป) ที่มี principal diagnosis (pdx) เป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน (Ischemic Stroke :I63) 

2. การตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน หมายถึง การตายจากสาเหตุโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุด
ตัน (Ischemic Stroke :I63) 

3. การจ าหน่ายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน หมายถึง การที่ผู้ป่วยในออกจากโรงพยาบาลด้วยโรค
หลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน (Ischemic Stroke :I63) 

 
เกณฑ์การวัด : รอบท่ี ๑-2  

ตัวชี้วัด  ผ่าน ไม่ผ่าน 

อัตราตายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน (Ischemic Stroke 
:I63) 

น้อยกว่าหรือเท่ากับ
ร้อยละ 5.00 

มากกว่าร้อยละ 
5.00 

 
สูตรค านวณ: อัตราตายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน =  (A/B) x 100 

ตัวต้ัง   (A) จ านวนครั้งของการจ าหน่ายสถานะตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน (Ischemic 
Stroke :I63) จากทุกหอผู้ป่วย 

ตัวหาร   (B)  จ านวนครั้งของการจ าหน่ายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน จากทุกหอผู้ป่วยในช่วงเวลา
เดียวกัน (Ischemic Stroke :I63) 
 
ผู้จัดเก็บข้อมลู        
นางรัชดาพร  นิตย์กระโทก  ช่ือกลุ่มงาน กลุ่มงานโรคไมต่ิดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
โทรศัพท์ท่ีท างาน 0 4461 1562 ต่อ 121  โทรศัพท์มือถือ 094-154-2295 
นางสาวนิตยา  ชุดไธสง  ช่ือกลุ่มงาน กลุ่มงานโรคไมต่ิดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
โทรศัพท์ท่ีท างาน 0 4461 1562 ต่อ 121  โทรศัพท์มือถือ 098-359-5351 
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สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

คู่มือคําอธิบายตัวช้ีวัด สําหรับการควบคุมกํากับติดตามและการประเมินผลการดําเนินงาน 

ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓



ชื่อตัวชี้วัด 1.2.1.3 ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตันระยะเฉยีบพลัน (I63) ที่มี
อาการไมเ่กิน 4.5 ช่ัวโมงไดร้ับการรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดด า
ภายใน   60 นาที (door to needle time) 

เกณฑ์บรรลุเป้าหมาย  มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60.00 หน่วยวัด     ร้อยละ 
ประเภทตัวชี้วัด Monitoring 

 
นิยาม/ค าอธิบาย:  
 ระยะเวลาที่ได้รับการรักษาที่เหมาะสม: ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตันระยะเฉียบพลัน (I63) ท่ีมี
อาการไม่เกิน 4.5 ช่ัวโมงได้รับการรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดด าภายใน 60 นาที (door to needle 
time) ระยะเวลาที่ได้รับการรักษาท่ีเหมาะสมนับตั้งแต่ผู้ป่วยมาถึงโรงพยาบาล (OPD/ER) 
 
เกณฑ์การวัด : รอบท่ี ๑-2  

ตัวชี้วัด  ผ่าน ไม่ผ่าน 

ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตันระยะเฉยีบพลัน (I63) ที่มี
อาการไมเ่กิน 4.5 ช่ัวโมงไดร้ับการรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือดทาง
หลอดเลือดด าภายใน 60 นาที (door to needle time) 

มากกว่าหรือเท่ากับ
ร้อยละ 60.00 

น้อยกว่าร้อยละ 
60.00 

 
สูตรค านวณ : ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตันระยะเฉียบพลัน (I63) ที่มีอาการไม่เกิน 4.5 ชั่วโมงได้รับ
การรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดด าภายใน 60 นาที = (A/B) x 100 

ตัวต้ัง   (A) จ านวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตันระยะเฉียบพลัน (I63) ที่มีอาการไม่เกิน 4.5 ช่ัวโมง
ได้รับการรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลอืดทางหลอดเลือดด าภายใน 60 นาทีนับตั้งแต่ผู้ป่วยมาถึงโรงพยาบาล (OPD/ER) 

ตัวหาร   (B)  จ านวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตันระยะเฉียบพลัน (I63) ที่มีอาการไม่เกิน 4.5 ช่ัวโมง
ได้รับการรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดด าในช่วงเวลาเดียวกัน 
 
 
 
ผู้จัดเก็บข้อมลู        
นางรัชดาพร  นิตย์กระโทก  ช่ือกลุ่มงาน กลุ่มงานโรคไมต่ิดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
โทรศัพท์ท่ีท างาน 0 4461 1562 ต่อ 121  โทรศัพท์มือถือ 094-154-2295 
นางสาวนิตยา  ชุดไธสง  ช่ือกลุ่มงาน กลุ่มงานโรคไมต่ิดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
โทรศัพท์ท่ีท างาน 0 4461 1562 ต่อ 121  โทรศัพท์มือถือ 098-359-5351 
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สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

คู่มือคําอธิบายตัวช้ีวัด สําหรับการควบคุมกํากับติดตามและการประเมินผลการดําเนินงาน 

ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓



ชื่อตัวชี้วัด 1.2.1.4 ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) ที่มีอาการไม่เกิน 72 ช่ัวโมง
ได้รับการรักษาใน Stroke Unit 

เกณฑ์บรรลุเป้าหมาย  มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50 หน่วยวัด     ร้อยละ 
ประเภทตัวชี้วัด Monitoring 

 
นิยาม/ค าอธิบาย:  
 การรักษาใน Stroke Unit: ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) ที่มีอาการไม่เกิน 72 ช่ัวโมงได้รับการ
รักษาใน Stroke Unit หออภิบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Unit) ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก 

1. สถานท่ีเฉพาะไม่น้อยกว่า 4 เตียง 
2. ทีมสหวิชาชีพ ที่มีความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมอง 
3. มีแผนการรักษาโรคหลอดเลือดสมอง (Care map) และแผนการให้ความรู้ที่จัดเตรียมไว้แล้วโดยผ่านการ

ประชุมของทีมสหวิชาชีพของสถานพยาบาลนั้นๆ 
 

เกณฑ์การวัด : รอบท่ี ๑-2  

ตัวชี้วัด  ผ่าน ไม่ผ่าน 

ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) ที่มีอาการไม่เกิน 72 
ช่ัวโมงได้รับการรักษาใน Stroke Unit 

มากกว่าหรือเท่ากับ
ร้อยละ 50.00 

น้อยกว่าร้อยละ 
50.00 

 
สูตรค านวณ : ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) ที่มีอาการไม่เกิน 72 ชั่วโมงได้รับการรักษาใน Stroke 
Unit  = (A/B) x 100 

ตัวต้ัง   จ านวนครั้งของการจ าหน่ายสถานะตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก (Hemorrhagic Stroke 
:I60 - I62) จากทุกหอผู้ป่วย 

ตัวหาร   จ านวนครั้งของการจ าหน่ายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก จากทุกหอผู้ป่วยในช่วงเวลาเดียวกัน 
(Hemorrhagic Stroke :I60-I62) 
 
 
ผู้จัดเก็บข้อมลู        
นางรัชดาพร  นิตย์กระโทก  ช่ือกลุ่มงาน กลุ่มงานโรคไมต่ิดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
โทรศัพท์ท่ีท างาน 0 4461 1562 ต่อ 121  โทรศัพท์มือถือ 094-154-2295 
นางสาวนิตยา  ชุดไธสง  ช่ือกลุ่มงาน กลุ่มงานโรคไมต่ิดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
โทรศัพท์ท่ีท างาน 0 4461 1562 ต่อ 121  โทรศัพท์มือถือ 098-359-5351 
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สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

คู่มือคําอธิบายตัวช้ีวัด สําหรับการควบคุมกํากับติดตามและการประเมินผลการดําเนินงาน 

ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓



ชื่อตัวชี้วัด 1.2.2 อัตราตายของผู้ป่วยโรคกลา้มเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI 
เกณฑ์บรรลุเป้าหมาย  น้อยกว่าร้อยละ 9 หน่วยวัด     ร้อยละ 
ประเภทตัวชี้วัด Monitoring 

 
นิยาม/ค าอธิบาย:  
 ผู้ป่วยโรคกล้ามเน้ือหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI หมายถึง กล้ามเนื้อหัวใจที่ขาดเลือดมาเลี้ยงจนเกิดการ
ตายของกล้ามเนื้อ และมีคลื่นไฟฟ้าหัวใจผิดปกติชนิดเอสที (ST Elevated Myocardial Infarction) รหัส ICD10 -WHO 
– I21.0-I21.3 ที่รับไว้รักษาท่ีโรงพยาบาล 
 
เกณฑ์การวัด : รอบท่ี ๑-2  
   

ตัวชี้วัด  
เกณฑ์การประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 9 มากกว่าร้อยละ 9 

 
สูตรค านวณ:   
 อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI = (A /B) X 100 

ตัวต้ัง    (A) จ านวนผู้ป่วยรหัส ICD10 -WHO – I21.0-I21.3 ท่ีเสียชีวิตในโรงพยาบาลทั้งหมด 
ตัวหาร  (B)  จ านวนผู้ป่วยรหัส ICD10 -WHO – I21.0-I21.3 ที่รับไว้รักษาท่ีโรงพยาบาลทั้งหมด 

 
 
ผู้จัดเก็บข้อมลู        
นางรัชดาพร  นิตย์กระโทก  ช่ือกลุ่มงาน กลุ่มงานโรคไมต่ิดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
โทรศัพท์ท่ีท างาน 0 4461 1562 ต่อ 121  โทรศัพท์มือถือ 094-154-2295 
นางสาวนิตยา  ชุดไธสง  ช่ือกลุ่มงาน กลุ่มงานโรคไมต่ิดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
โทรศัพท์ท่ีท างาน 0 4461 1562 ต่อ 121  โทรศัพท์มือถือ 098-359-5351 
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ชื่อตัวชี้วัด 1.2.3 ร้อยละของการให้การรักษาผู้ป่วย STEMI ได้ตามมาตรฐานเวลาที่ก าหนด 
เกณฑ์บรรลุเป้าหมาย  ร้อยละ 50 หน่วยวัด     ร้อยละ 
ประเภทตัวชี้วัด Monitoring 

 
นิยาม/ค าอธิบาย:  
 ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI หมายถึง กล้ามเนื้อหัวใจท่ีขาดเลือดมาเลี้ยงจนเกิดการตาย
ของกล้ามเนื้อ และมีคลื่นไฟฟ้าหัวใจผิดปกติชนิดเอสที (ST Elevated Myocardial Infarction) รหัส ICD10 -WHO – 
I21.0-I21.3 ที่รับไว้รักษาท่ีโรงพยาบาล 
 รักษาตามมาตรฐานเวลาที่ก าหนด หมายถึง ให้ยาละลายลิ่มเลือดภายใน 30 นาที นับจากผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัย 
STEMI เมื่อมาถึงโรงพยาบาล หรือส่งต่อไปท่ีโรงพยาบาลที่ท า PCI ได้ ให้ได้รับการท า Primary PCI ภายใน 120 นาทีนับ
จากผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัย STEMI เมื่อมาถึงโรงพยาบาล 
 
เกณฑ์การวัด : รอบท่ี ๑-2  
 

ตัวชี้วัด  
เกณฑ์การประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
ร้อยละของการให้การรักษาผู้ป่วย STEMI ไดต้ามมาตรฐาน
เวลาที่ก าหนด 

มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50 น้อยกว่าร้อยละ 50 

 
สูตรค านวณ : 
 ร้อยละของการให้การรักษาผู้ป่วย STEMI ได้ตามมาตรฐานเวลาที่ก าหนด = (A/B) x 100 

ตัวต้ัง   (A) จ านวนครั้งการรักษาที่สามารถให้ยาละลายลิม่เลือดภายใน 30 นาที นับจากผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัย 
STEMI เมื่อมาถึงโรงพยาบาล หรือจ านวนครั้งที่สามารถส่งต่อไปที่โรงพยาบาลที่ท า PCI ได้ ให้ได้รับการท า Primary PCI 
ภายใน 120 นาทีนับจากผู้ป่วยไดร้ับการวินิจฉัย STEMI เมื่อมาถึงโรงพยาบาล 

ตัวหาร   (B)  จ านวนผู้ป่วย STEMI ที่มาถึงโรงพยาบาลและได้รับยาละลายลิ่มเลือดทั้งหมด หรือจ านวนผู้ป่วย 
STEMI ที่มาถึงโรงพยาบาลและได้รับได้รับการท า Primary PCI ทั้งหมด 
 
 
ผู้จัดเก็บข้อมลู        
นางรัชดาพร  นิตย์กระโทก  ช่ือกลุ่มงาน กลุ่มงานโรคไมต่ิดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
โทรศัพท์ท่ีท างาน 0 4461 1562 ต่อ 121  โทรศัพท์มือถือ 094-154-2295 
นางสาวนิตยา  ชุดไธสง  ช่ือกลุ่มงาน กลุ่มงานโรคไมต่ิดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
โทรศัพท์ท่ีท างาน 0 4461 1562 ต่อ 121  โทรศัพท์มือถือ 098-359-5351 
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ชื่อตัวชี้วัด 1.2.4 ความส าเร็จของการด าเนินงานป้องกันควบคุมโรคหลอดเลือดสมอง หลอดเลือด

หัวใจเชิงรุก 
เกณฑ์บรรลุเป้าหมาย  ผ่านท้ัง ๓ ข้อ  หน่วยวัด     ส าเร็จ/ไม่ส าเร็จ 
ประเภทตัวชี้วัด Monitoring 

 
นิยาม/ค าอธิบาย:  
 ความส าเร็จของการด าเนินงานป้องกันควบคุมโรคหลอดเลือดสมอง หลอดเลือดหัวใจ หมายถึง การด าเนินงานใน
การป้องกันควบคุมโรคหลอดเลือดสมอง หลอดเลือดหัวใจในชุมชน โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม ดังนี้ 

1. ชุมชนมีการจัดต้ังสถานีเช็คสุขภาพ Health Station คือ สถานีสุขภาพที่เป็นสถานที่ส าหรับให้บริการ
ตรวจสุขภาพด้วยตนเอง สามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา มีผู้จัดการดูแล และมีอุปกรณ์พื้นฐาน เช่น เครื่องวัดความดัน เครื่อง
ช่ังน้ าหนัก สายวัดรอบเอว ป้ายแสดงการแปลผลค่าความดนัโลหติ ค่าน้ าหนักท่ีควรเป็น และค าแนะน าท่ีประชาชนเข้าใง่าย 
และ มีคณะท ำงำนขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำน Health Station ในชุมชน  คือ ชุมชนแต่งตั้งคณะท างาน โดยการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่รับผิดชอบ ภาคเอกชน  และภาคประชาชน โดยมี
ข้อตกลงร่วมกัน และท าหน้าที่รับผิดชอบต่อการจัดท าแผนการด าเนินงาน ขับเคลื่อนการด าเนินงาน Health Station ใน
ชุมชน มีระบบกำรเก็บข้อมูล วิเครำะห์ข้อมูล ระบบส่งต่อ และติดตำมกลุ่มเสี่ยงปรับเปลี่ยนพฤติกรรม   ซึ่งปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม หมายถึง การน ากลุ่มเสี่ยงเข้ากระบวนการปรับเปลี่ยนแบบมีส่วนร่วม  

2. Health Model คือ กลุ่มคนที่เข้าสู่กระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วมีการเปลี่ยนแปลงสุขภาพท่ีดีขึ้น 
สามารถเป็นแบบอย่างให้กับคนอื่น ๆ ในชุมชนได้ หรือเป็นแกนน าด้านสุขภาพ เช่น การออกก าลังกาย การบริโภคอาหาร 
สมาธิบ าบัด ฯลฯ 

3. การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับอาการสัญญาณเตือนโรคหลอดเลือดสมองและหลอดเลือด
หัวใจ หมายถึง การใช้สื่อเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร วิธีการและช่องทางการเข้าถึงชุมชนท่ีได้ผล รวมถึงปัญหาและปัจจัยที่ท า
ให้คนในชุมชนยอมรับสื่อและมีส่วนร่วมในการสื่อสารในชุมชน เพื่อเพ่ิมความสามารถในการสื่อสาร 
 
เกณฑ์การวัด : รอบท่ี 1 

ตัวชี้วัด  
เกณฑ์การประเมิน 

ไม่ผ่าน ผ่าน 
ร้อยละ 80 ของชุมชน/หมู่บา้นในพ้ืนท่ีรับผิดชอบมสีถานีตรวจสุขภาพ
ด้วยตนเอง Health Station  

น้อยกว่าร้อยละ 80  ร้อยละ 80ขึ้นไป 

  
สูตรค านวณ : 
 
         ร้อยละของของชุมชน/หมู่บ้านในพื้นที่รับผิดชอบมีสถานีตรวจสุขภาพด้วยตนเอง Health Station = (A/B) x 100 

ตัวต้ัง   (A) จ านวนของชุมชน/หมู่บ้านในพื้นที่รับผิดชอบมสีถานีตรวจสุขภาพด้วยตนเอง Health Station 
ตัวหาร   (B)  จ านวนของชุมชน/หมู่บ้านในพื้นที่รับผิดชอบ ทั้งหมด 
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เกณฑ์การวัด : รอบท่ี 2 
การผ่านเกณฑ์:  ต้องผ่านท้ัง 3 ข้อ โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

ข้อที ่ รายละเอียดการด าเนินงาน 
1 

 

เกณฑ์การประเมิน ไม่ผ่าน ผ่าน 
ร้อยละ 80 ของชุมชน/หมู่บา้นในพ้ืนท่ีรับผิดชอบมสีถานีตรวจ
สุขภาพด้วยตนเอง Health Station  

น้อยกว่า  
ร้อยละ 80 

ร้อยละ 80 
ขึ้นไป  

2 
 

เกณฑ์การประเมิน ไม่ผ่าน ผ่าน 
ร้อยละ 60 ของประชาชนรับรู้สญัญาณเตือนโรคหลอดเลือดหัวใจ
และหลอดเลือดสมอง 

ต่ ากว่าร้อยละ 
60.00 

ร้อยละ 
60.00 ข้ึนไป  

3  

เกณฑ์การประเมิน ไม่ผ่าน ผ่าน 
อ าเภอมี Health Model (1 ต าบล 1 หมู่บ้าน 1 คน) ไม่ม ี มี  

 
  
สูตรค านวณ: 
 
    ๑.  ร้อยละของของชุมชน/หมู่บ้านในพื้นที่รับผิดชอบมีสถานีตรวจสุขภาพด้วยตนเอง Health Station = (A/B) x 100 

ตัวต้ัง   (A) จ านวนของชุมชน/หมู่บ้านในพื้นที่รับผิดชอบมสีถานีตรวจสุขภาพด้วยตนเอง Health Station 
ตัวหาร   (B)  จ านวนของชุมชน/หมู่บ้านในพื้นที่รับผิดชอบ ทั้งหมด 

 
     ๒.  ร้อยละ 60 ของประชาชนรับรู้สัญญาณเตือนโรคหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมอง  = (A/B) x 100 
             ตัวต้ัง   (A) จ านวนประชาชนที่สุ่มตอบค าถามผ่านเกณฑก์ารรบัรู้อาการสัญญาณเตือนโรคหลอดเลือดหัวใจและ
หลอดเลือดสมอง   
             ตัวหาร   (B)  จ านวนประชาชนที่สุ่มการรับรู้อาการสัญญาณเตือนโรคหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมอง
ทั้งหมด   
 
 
แหล่งข้อมูล  Health Model ทะเบียน Health Model ประวัติ รูปถ่าย และรูปภาพกิจกรรมในชุมชน (แกนน า)  
 
ผู้จัดเก็บข้อมลู        
นางรัชดาพร  นิตย์กระโทก  ช่ือกลุ่มงาน กลุ่มงานโรคไมต่ิดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
โทรศัพท์ท่ีท างาน 0 4461 1562 ต่อ 121  โทรศัพท์มือถือ 094-154-2295 
นางสาวนิตยา  ชุดไธสง  ช่ือกลุ่มงาน กลุ่มงานโรคไมต่ิดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
โทรศัพท์ท่ีท างาน 0 4461 1562 ต่อ 121  โทรศัพท์มือถือ 098-359-5351 
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ชื่อตัวชี้วัด 1.2.6 ความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพ NCD Clinic Plus ในการป้องกันควบคุม
โรคเบาหวานและความดันโลหิตสงู 

เกณฑ์บรรลุเป้าหมาย  ผ่านท้ัง 5 ข้อ หน่วยวัด     ส าเร็จ/ไม่ส าเร็จ 
ประเภทตัวชี้วัด Monitoring 

 
นิยาม/ค าอธิบาย:  
             ๑. NCD Clinic Plus หมายถึง คลินิก ศูนย์ เครือข่ายของคลินิกในสถานบริการสาธารณสุขที่เช่ือมโยงในการ
บริหารจัดการและด าเนินการทางคลินิกให้เกิดกระบวนการ ป้องกัน ควบคุมและดูแลจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรังแก่กลุ่ม
ประชากร กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มป่วย เพื่อการดูแลลดปัจจัยเสี่ยง/โอกาสเสี่ยง รักษา ควบคุมความรุนแรงของโรค              
เพิ่มความสามารถการจัดการตนเอง และส่งต่อการรักษาดูแลที่จ าเป็นในระหว่างทีมและเครือข่ายการบริการ  โดยมีการ
ประเมินคุณภาพครอบคลุมทั้งการประเมินกระบวนการตาม ๖ องค์ประกอบ และการประเมินผลลัพธ์ตัวช้ีวัดการบริการ  
           ๒. ผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน  หมายถึง จ านวนประชากรอายุ ๓๕ ปี ขึ้นไป ในเขต
รับผิดชอบทั้งหมด มีค่าระดับน้ าตาลอดอาหาร (FPG) อยู่ระหว่าง ๑๐๐-๑๒๕ mg/dl หรือมีค่าระดับน้ าตาลโดยไม่อด
อาหาร (RPG) อยู่ระหว่าง ๑๔๐-๑๙๙ mg/dl ในปีท่ีผ่านมา ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวานรายใหม่ และขึ้นทะเบียน
ในปีงบประมาณปัจจุบัน  
          ๓. ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ าตาลได้ดี หมายถึง ผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่มีโรคร่วมที่มีค่าระดับน้ าตาลใน
เลือดHbA1c ครั้งสุดท้ายน้อยกว่าร้อยละ ๗ หรือผู้ป่วยเบาหวานท่ีมีโรครว่มที่มีค่าระดบัน้ าตาลในเลอืดHbA1c ครั้งสุดท้าย
น้อยกว่าร้อยละ ๘ 
          ๔. ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงท่ีควบคุมความดันโลหิตได้ดี หมายถึง ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ที่มีระดับความ
ดันโลหิต ๒ ครั้งสุดท้ายติดต่อกัน <๑๔๐/๙๐ mmHg ในช่วงปีงบประมาณ ทั้งนี้ไม่ว่าผู้ป่วยความดันโลหิตสูงจะมี
โรคเบาหวานร่วมด้วย 
          ๕. การตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน หมายถึง ประชากรสงสัยป่วยโรคเบาหวานอายุ ๓๕ ปีขึ้นไปใน
เขตรับผิดชอบ ได้รับการตรวจระดับน้ าตาลโดยวิธีเจาะจากปลายนิ้ว (Capillary Blood Glucose) หรือการตรวจระดับ
พลาสมากลูโคส (FPG) หลังอดอาหารมากกว่า ๘ ช่ัวโมง มีค่า ≥ ๑๒๖ mg/dl หรือโดยการตรวจระดับน้ าตาลโดยวิธีเจาะ
จากปลายนิ้ว (Capillary Blood Glucose) หรือการตรวจระดับพลาสมากลูโคส (RPG) จากการที่ไม่อดอาหารเวลาใดก็ได้ 
มีค่า ≥๒๐๐ mg/dl และยังไม่ได้รับการวินิจฉัยเป็นผู้ป่วยโรคเบาหวาน แล้วได้รับการตรวจยืนยันว่าเป็นเบาหวานหรือไม่ 
โดยการตรวจระดับพลาสมากลูโคสหลังอดอาหารมากกว่า ๘ ช่ัวโมง (FPG) ทางห้องปฏิบัติการ ในสถานบริการสาธารณสุข 
ภายใน ๓ เดือน 
         ๖. การตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง หมายถึง ประชากรอายุ ๓๕ ปี ขึ้นไป ที่ได้รับการคัด
กรองความดันโลหิตสูงและมีค่าระดับความดันโลหิตตัวบน (SBP) ในช่วง ๑๔๐-๑๗๙ mmHg และ/หรือค่าระดับความดัน
โลหิตตัวล่าง (DBP) ในช่วง ๙๐-๑๐๙ mmHg ในเขตรับผิดชอบและยังไม่ได้รับการวินิจฉัยโรคความดันโลหิตสูงใน
ปีงบประมาณ ได้รับการตรวจติดตามวัดความดันโลหิตซ้ าที่บ้าน ตามแนวทางการวัดความดันโลหิตที่บ้าน *(เอกสารแนบ) 
หลังจากได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูงที่สถานบริการสาธารณสุข หรือในชุมชนแล้ว   
หมายเหตุ ความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพ NCD Clinic Plus ในการป้องกันควบคุมโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 
ต้องผ่านท้ัง ๕ ข้อ ถึงจะเป็นระดับดีขึ้นไป 
 
เกณฑ์การวัด : รอบท่ี ๑ 
การผ่านเกณฑ์:  ต้องผ่านท้ัง 5 ข้อ  
โดยมรีายละเอียดขั้นตอน ดังนี ้
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ตัวชี้วัด  
เกณฑ์การประเมินผ่าน 

รอบท่ี 1 รอบท่ี 2 
1.อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน น้อยกว่าร้อยละ  

๒.0 
น้อยกว่าร้อยละ  

๒.0๗ 
2.ร้อยละผู้ป่วยโรคเบาหวานท่ีควบคุมระดับน้ าตาลได้ดี มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 

๒0.00 
มากกว่าหรือเท่ากับ

ร้อยละ ๔0.00 
3.ร้อยละผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตได้ดี มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 

๒๕.00 
มากกว่าหรือเท่ากับ

ร้อยละ ๕๐.00 
4.ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 

๓0.00 
มากกว่าหรือเท่ากับ

ร้อยละ ๖0.00 
5.ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 

๓0.00 
มากกว่าหรือเท่ากับ

ร้อยละ ๖0.00 
 
สูตรค านวณ:   
๑. อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน 

=  

จ านวนประชากรอาย ุ๓๕ ปี ขึ้นไป ในเขตรับผดิชอบ ที่ถูกวินิจฉัยว่าเป็นผู้ป่วย เบาหวานรายใหม ่
และขึ้นทะเบยีนในปีงบประมาณ 

X ๑๐๐ 
จ านวนประชากรอาย ุ๓๕ ปี ขึ้นไป ในเขตรับผดิชอบท้ังหมด ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเบาหวานใน
ปีงบประมาณที่ผ่านมา 

๒. ร้อยละผูป้่วยโรคเบาหวานท่ีควบคุมระดับน้ าตาลได้ดี 

=  
จ านวนผู้ป่วยเบาหวานในเขตรับผดิชอบท่ีควบคุมระดับน้ าตาลในเลอืดไดด้ ี

X ๑๐๐ 
จ านวนผู้ป่วยเบาหวานที่ในเขตรับผิดชอบท้ังหมด 

 
๓. ร้อยละผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตได้ดี 

=  
จ านวนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในเขตรับผดิชอบ ท่ีควบคุมระดับความดันโลหิตไดด้ี ๒ ครั้ง
สุดท้ายติดกันในปีงบประมาณ  X ๑๐๐ 
จ านวนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในเขตรับผดิชอบท้ังหมด 

๔. ร้อยละการตรวจติดตามกลุม่สงสัยป่วยโรคเบาหวาน 

=  

จ านวนประชากรสงสัยป่วยโรคเบาหวานอายุ ๓๕ ปีขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบ ไดร้ับการตรวจระดับ
พลาสมากลูโคสหลังอดอาหารมากกว่า ๘ ช่ัวโมง (FPG) ทางห้องปฏิบัติการ ในสถานบริการ
สาธารณสุข ภายในปีงบประมาณ (ท้ังนี้ควรตรวจตดิตาม ๓-๖ เดือน) X ๑๐๐ 
จ านวนประชากรอายุ ๓๕ ปีขึ้นไป ในเขตรับผดิชอบ ได้รับการคัดกรองโรคเบาหวานและเป็นกลุ่ม
สงสัยป่วยโรคเบาหวาน 
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๕. ร้อยละการตรวจติดตามกลุม่สงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง 

=  

จ านวนประชากรกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหติสูงอายุ ๓๕ ปี ข้ึนไป ในเขตรับผิดชอบ  
ได้รับการวัดความดันโลหติทีบ่้าน 

X ๑๐๐ 
จ านวนประชากรอายุ ๓๕ ปีขึ้นไป ในเขตรับผดิชอบ ได้รับการคัดกรองโรคความดันโลหติสูงและเป็น
กลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสงูในปีงบประมาณ 

 
ผู้จัดเก็บข้อมลู        
นางรัชดาพร  นิตย์กระโทก  ช่ือกลุ่มงาน กลุ่มงานโรคไมต่ิดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
โทรศัพท์ท่ีท างาน 0 4461 1562 ต่อ 121  โทรศัพท์มือถือ 094-154-2295 
นางสาวนิตยา  ชุดไธสง  ช่ือกลุ่มงาน กลุ่มงานโรคไมต่ิดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
โทรศัพท์ท่ีท างาน 0 4461 1562 ต่อ 121  โทรศัพท์มือถือ 098-359-5351 
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ชื่อตัวชี้วัด ๑.๓ อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรง  
เกณฑ์บรรลุเป้าหมาย - น้อยกว่าร้อยละ ๒๘ ในกลุ่มผูป้่วยCommunity -Acquired 

Sepsis 
- น้อยกว่าร้อยละ ๔๘ ในกลุ่มผูป้่วย Hospital -Acquired Sepsis 

หน่วยวัด ร้อยละ 

ประเภทตัวชี้วัด Monitoring 

ค านิยาม  
ผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรง หมายถึง ผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์การวินิจฉัยภาวะsevere sepsis (รหัส 

ICD-10 R 65.1 ) หรือ septic shock (รหัส ICD-10  R 57.2) 
      Severe sepsis หมายถึง  ผู้ป่วยท่ีมี SIRS ตั้งแต่ 2 ข้อขึ้นไป เกิดภาวะ tissue hypoperfusion หรือ organ 
dysfunction อาจจะมี หรือไม่มภีาวะ hypotension ก็ได้ 
  SIRS ได้แก่ 1. อุณหภูม ิ>38°C or <36°C ๒.HR > 90/m 3.RR >20 /min ๔. WBC >12,000 /mm3, 
<4000 /mm3, หรือม ีband form neutrophil >10 %   
 septic shock หมายถึง ผู้ป่วยท่ีมี SIRS ตั้งแต่ 2 ข้อขึ้นไป มี hypotension ต้องใช้ vasopressors ในการ 
maintain MAP ≥65 mmHg 
 Community-acquired sepsis หมายถึง การติดเชื้อมาจากที่บ้านหรือท่ีชุมชน 
 Hospital-acquired sepsis หมายถึง การติดเชื้อทีเกิดขึ้นภายหลังจากรับผู้ป่วยไวร้ักษาในโรงพยาบาลนาน
เกิน 48-72 ช่ัวโมง 

เกณฑ์การวัด :รอบท่ี ๑ และ รอบที่ ๒  
ตัวชี้วดั เกณฑ์ประเมิน

ผ่าน 
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ ผ่าน/ไมผ่่าน 

1.อัตราตายผูป้่วยตดิเชื้อในกระแสเลือดแบบรนุแรง      

๑.๑ ชนิด Community acquired sepsis < ร้อยละ 2๘     

๑.๒ ชนิด Hospital-acquired sepsis < ร้อยละ๔๘     

๒.อัตราการปฏิบตัติาม Guide Line      

๒.1 อัตราการเจาะ H/C ก่อนให้ Antibiotic   > ร้อยละ 90     
๒.2 อัตราการได้รับ Antibiotic ภายใน 1 ชม.  > ร้อยละ 90     
๒.3 อัตราการได้รับ IV fluid 30 ml/kg ใน 1 ชม  > ร้อยละ 90     
๒.4 อัตราการรับผู้ป่วยเข้า ICU  หรือ หน่วยงานท่ีดูแล
ผู้ป่วยได้ ภายใน 3 ชม.  

> ร้อยละ 90     

๓.รพ.Node  และ รพ.แม่ข่าย มีการพัฒนาศกัยภาพ 
รพ.ลูกข่าย อย่างน้อย ๑  ครั้ง/ป ี

อย่างน้อย ๑  
ครั้ง/ปี 

    

๔. ร้อยละความแตกต่างระหว่างฐานข้อมูล กบัทะเบียน
รายงานผู้ป่วยSepsis 

<ร้อยละ ๕     

สูตรค านวณ: 
๑.๑ อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลอืดแบบรุนแรงชนิด Community acquired sepsis 

= 

จ านวนผู้ป่วยที่เสียชีวิต และ จ านวนผู้ป่วยที่ปฏิเสธการรักษาเพื่อกลับไปเสียชีวิตท่ีบ้าน (against advise) 
จากการติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired ( ICD 10 รหัส     R 65.1 และ 
R57.2 ใน Principle Diagnosis และ Comorbidity ไม่นับรวมท่ีลงใน Post Admission Comorbidity 

(complication) และไม่นับรวมผู้ป่วย palliative (รหัส Z 51.5)      ในช่วงเวลาเดียวกัน X 100 

จ านวนผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired ท้ังหมดท่ีลง ICD 10 รหัส R 
65.1 และ R57.2 ใน Principle Diagnosis และ Comorbidity ไม่นับรวมท่ีลงใน Post Admission 
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Comorbidity (complication) และไม่นับรวมผู้ป่วย palliative (รหัส Z 51.5) ในช่วงเวลาเดียวกัน  

๑.๒ อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด Hospital-acquired sepsis 

= 

จ านวนผู้ป่วยที่เสียชีวิต และ จ านวนผู้ป่วยที่ปฏิเสธการรักษาเพื่อกลับไปเสียชีวิตท่ีบ้าน (against advise) 
จากการติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด Hospital-acquired sepsis ( ICD 10 รหัส     R 65.1 และ 

R57.2 ใน complication และไม่นับรวมผู้ป่วย palliative (รหัส Z 51.5)      ในช่วงเวลาเดียวกัน 
X 100 

จ านวนผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด Hospital-acquired sepsis ท้ังหมดท่ีลง ICD 10 รหัส 
R 65.1 และ R57.2 ใน complication และไม่นับรวมผู้ป่วย palliative (รหัส Z 51.5)   และไม่นับรวม

ผู้ป่วย palliative (รหัส Z 51.5) ในช่วงเวลาเดียวกัน  

๒.1 อัตราการเจาะ H/C ก่อนให ้Antibiotic   

= 
จ านวนผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด ท่ีได้รับ การเจาะ H/C ก่อนให้ Antibiotic    ในช่วงเวลาเดียวกัน 

X 100 
จ านวนผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดท้ังหมด ในช่วงเวลาเดียวกัน  

๒.๒ อัตราการได้รับ Antibiotic ภายใน 1 ชม.(เริ่มนับจากเวลาที่วินิจฉัย จนถึงบริหารยา) 

= 
จ านวนผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดท่ีได้รับ Antibiotic  ภายใน 1 ชม.   ในช่วงเวลาเดียวกัน 

X 100 
จ านวนผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดท้ังหมด ในช่วงเวลาเดียวกัน  

๒.๓ อัตราการได้รับ IV fluid 30 ml/kg ใน 1 ชม (เริ่มนับจากเวลาที่วินิจฉัย จนถึงได้รับIV Fluid 1.5 ลิตร ) 

= 
จ านวนผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดท่ีได้รับ IV fluid จ านวน 1.5 ลิตร ภายใน 1 ชม.ในช่วงเวลาเดียวกัน 

X 100 
จ านวนผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดท้ังหมด ในช่วงเวลาเดียวกัน  

๒.๔ อัตราการรับผู้ป่วยเข้า ICU  หรือ หน่วยงานที่ดูแลผู้ป่วยได้ ภายใน 3 ชม.(ได้รับวินิจฉัยแล้วงส่งเข้าหน่วยงานที่
ดูแลได้ภายใน 3 ชม. ) 

= 
จ ำนวนผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรง ท่ีเข้ำ ICU หรือ หน่วยงานท่ีดูแลผู้ป่วยได้ภำยใน 3 ชม 

X 100 
จ านวนผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดท้ังหมด ในช่วงเวลาเดียวกัน  

๔. ร้อยละความแตกต่างระหว่างฐานข้อมูล กับทะเบียนรายงานผู้ป่วย Sepsis 

= 
ผลต่ำงระหว่ำงจ ำนวนข้อมูลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิดCommunity Acquired sepsis ใน

ระบบ HDC และ ทะเบียนรำยงำน  ในช่วงเวลำเดียวกัน X 100 
จ านวนผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด ขนิดCommunity Acquired ท้ังหมดในระบบ HDC ในช่วงเวลาเดียวกัน  

 
แหล่งข้อมูล : จากรายงานทะเบียนของโรงพยาบาล และ จากระบบ HDC 

วิธกีารจัดเก็บข้อมลู : นับจ านวนตามตัวตั้ง ตัวหาร และค านวณตามสูตร 

ระยะเวลาการนับผลงาน   
รอบท่ี ๑ นับผลงานตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 256๒ – ๓๑ ธันวาคม  ๒๕๖๒ 
รอบท่ี 2 นับผลงานตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 256๒ – ๓๑ พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 

 

ผู้จัดเก็บข้อมลู        
นางปณิชา   สุระโคตร  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตรส์าธารณสุขสสจ.บุรีรมัย์ 
โทรศัพท์ท่ีท างาน044-611562 ต่อ 113-114  โทรศัพท์มือถือ 06๑-๕๑๙๒๙๘๒ 
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คู่มือคําอธิบายตัวช้ีวัด สําหรับการควบคุมกํากับติดตามและการประเมินผลการดําเนินงาน 
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ชื่อตัวชี้วัด 2.1 ความส าเร็จของการด าเนินงานโครงการมหัศจรรย์ ๑,๐๐๐ วันแรกแห่งชีวิต Plus 
เกณฑ์บรรลุเป้าหมาย ผ่านท้ัง 5 ข้อ หน่วยวัด ส าเร็จ/ไม่ส าเร็จ 
ประเภทตัวชี้วัด Monitoring 

 
ค านิยาม  
         ความส าเร็จของการด าเนนิงานโครงการมหศัจรรย์ ๑,๐๐๐ วันแรกแห่งชีวิต Plus  หมายถึง การจัดกิจกรรมการ
ด าเนินงานอนามัยแม่และเด็กเชิงคุณภาพ โดยเริมตั้งแต่ ระยะก่อนตั้งครรภ์ ระยะตั้งครรภ ์ ระยะคลอด ระยะ 0-6 เดือน  
ระยะ 6-12 เดือน ระยะ 1-2 ปี ระยะ 3-6 ปี โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน และภาคีเครือข่ายสุขภาพ 
 
เกณฑ์การวัด:รอบท่ี ๑  และ รอบที่ ๒ 
 การผ่านเกณฑ์:  ต้องผ่านท้ัง 5 ข้อ 
โดยมรีายละเอียดขั้นตอน ดังนี ้
ข้อ เกณฑ์การประเมิน เกณฑ์ประเมินผ่าน 
1 มีค าสั่ง/MOM /มีแผนปฏบิัติการ/โครงการฯ มี 
2 สร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในพ้ืนท่ี เช่น การจัดท าประชาคมหมู่บ้าน, 

กองทุนนม ไข่ 90-180 วัน 
 

3 ขับเคลื่อนงานให้มีต าบลต้นแบบ  
       ๓.๑ มี Holistic care plan ช่วยเหลือ แม่และเด็ก ดา้นกาย จิต สังคม 
       ๓.๒ มีการสนับสนุน นม 90 วัน 90 กล่อง หรือมากกว่าจากชุมชน 
หรือกองทุนต าบลเพื่อแก้ไขปญัหาทารกน้ าหนักน้อย 
       ๓.๓ ชุมชนมีการสนับสนุนกิจกรรม กิน กอด เล่น เลา่ นอนเฝา้ดูฟัน 
ติดตามวัคซีน เพ่ือพัฒนาการสมวยัในพ้ืนท่ี 
       ๓.๔ มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริม EQ ในเด็ก ในกิจกรรมอัจฉริยะและแสนดี 
การเลีย้งลูกแบบเสรมิพลังเชิงบวก 
       ๓.๕ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดท าโครงการอาหารเช้า และอาหารกลางวัน
คุณภาพเพื่อแก้ปัญหาโภชนาการในพ้ืนท่ี 
 

อย่างน้อยอ าเภอละ 1 ต าบล  
มีการด าเนิน 

4 มีกิจกรรมการส่งเสริมการเลีย้งลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย ๖ เดือน มี 
5 อ าเภอด าเนินการโครงการมหัศจรรย์ ๑,๐๐๐ วันแรกแห่งชีวิต Plus  

๕.1. มีกิจกรรมการเฝ้าระวัง แก้ไขและตดิตามภาวะโภชนาการแม่และ
เด็ก Survirance Anemia&Nutrition  

๕.2. มีกิจกรรมการเยี่ยมรับขวัญเด็ก,หญิงหลังคลอดทุกรายได้รับยา 
Triferdine ต่อเนื่องนาน 6 เดือน  

๕.3. มีกิจกรรมการเฝ้าระวังและสง่เสริมพัฒนาการเด็ก ทุกราย 
 

ร้อยละ 50 % ของต าบลทั้งหมด 

 
 
ผู้จัดเก็บข้อมลู        
ชื่อ-สกลุ นายอนุรักษ์  กระรมัย์   ชื่อกลุม่งานส่งเสริมสุขภาพ  

โทรศัพท์ท่ีท างาน 0 4461 1562 ต่อ๑๔๓,๑๔๖  โทรศัพท์มือถือ ๐๘๐-๔๖๗๒๘๙๔ 
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ชื่อตัวชี้วัด 2.2 อัตราภาวะแม่มภีาวะโลหติจางไม่เกินเกณฑ ์
เกณฑ์บรรลุเป้าหมาย  < ร้อยละ ๑๐.๐๐ หน่วยวัด ร้อยละ 
ประเภทตัวชี้วัด Monitoring 

 
นิยาม/ค าอธิบาย: 
 องค์การอนามัยโลกภาวะโลหิตจางระหว่างการตั้งครรภ์ ถือเอาทีร่ะดับ Hb ต่ ากว่า ๑๑ g/dl(1) ส่วน CDC แนะน า
ให้ถือ Hb หรือ Hct ที่ต่ ากว่าเปอร์เซนไตล์ที่ 5 ของแต่ละอายคุรรภ ์คือ ในไตรมาสที่หน่ึง Hct ต่ ากว่า 33%  
 ภาวะโลหิตจาง ถือเป็นความผิดปกติทางระบบเลือดที่พบได้บ่อยที่สดุในสตรีตั้งครรภ์ โดยมีอุบัติการณ์เฉลี่ยร้อยละ 
42 ของการตั้งครรภ์ แต่ในประเทศท่ีก าลังพัฒนาพบความชุกมากถึงร้อยละ 35-75 และจะมีความรุนแรงท่ีมากขึ้นดังมี
รายงานการเสียชีวิตของมารดาสัมพันธ์กับภาวะโลหิตจางถึงร้อยละ 20 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแถบแอฟริกา และเอเชียตอน
ใต้(1) โดยสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดเกิดจาก ภาวะขาดธาตุเหล็ก สถานการณภ์าวะโลหิตจางของสตรตีั้งครรภไ์ทยจากรายงาน
ของกรมอนามัย พบว่ามีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี ร้อยละ 20-30  
 
เกณฑ์การวัด :รอบท่ี ๑-2 
การผ่านเกณฑ์:  อัตราภาวะแมม่ภีาวะโลหิตจางไม่เกิน  < ร้อยละ ๑๐.๐๐ 
 
สูตรค านวณ 

อัตราภาวะแม่มภีาวะโลหิตจางไม่เกินเกณฑ์ 

= 
A=จ านวนหญิงตั้งครรภ ์Hct < ๓๓ % ทั้งหมด 

X k 
B= จ านวนหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ทั้งหมด.ในช่วงเวลาเดียวกัน 

 
 
แนวทางการประเมินผล   

๑. หน่วยงานด้านสาธารณสุขระดบัอ าเภอตรวจประเมินเก็บข้อมลูไว้ทุกเดือนและรายงานผลการด าเนินงานตาม
แบบรายงานส่ง สสจ.บรุีรัมย์เดือน โดยโรงพยาบาลส่งรายงาน จากระบบ Data Center และยืนยันข้อมูลทุก ๓ เดือน 

๓. สสจ.บุรรีัมย์ ตรวจสอบผลการด าเนินงานท่ีงานฝากครรภ/์ทะเบยีนการคลอดของ รพ.ประจ า คปสอ.น้ันๆ ทุก  
เดือน ส่วน สสอ.ตรวจจากทะเบยีนข้อมูลที่ ผู้รับผิดชอบงานฝากครรภ์ของ รพ./รพ.สต.  
 

ผู้จัดเก็บข้อมลู        
ช่ือ-สกุล นายอนุรักษ์  กระรมัย์   ช่ือกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ  
โทรศัพท์ท่ีท างาน 0 4461 1562 ต่อ๑๔๓,๑๔๖  โทรศัพท์มือถือ ๐๘๐-๔๖๗๒๘๙๔ 
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ชื่อตัวชี้วัด 2.3 หญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเมด็เสรมิไอโอดีน ธาตเหล็ก และโฟลิก  
เกณฑ์บรรลุเป้าหมาย  > ร้อยละ  ๙๐.๐๐ หน่วยวัด     ร้อยละ 
ประเภทตัวชี้วัด Monitoring 

 
นิยาม/ค าอธิบาย: 

ยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตเหล็ก และโฟลิก หมายถึง ยาเม็ดที่มสี่วนประกอบของยาทั้ง ๓ ตัว เช่น ยาเม็ดไตรเฟอร์
ดีน (Triferdine) ยาเมด็รวม หรือยาเม็ดแยกส าหรับแมต่ั้งครรภ ์ ในระหว่างการตั้งครรภ์ คณุแม่จะต้องการสารอาหารมาก
ขึ้น ทั้งเพื่อตัวของคุณแม่เองและเพื่อเจ้าตัวน้อยด้วย ทั้งโปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน วิตามิน และแร่ธาตุต่างๆ เมื่อแม่ได้
อาหารที่ดี ลูกในท้องก็จะเจริญเตบิโตได้เตม็ที่ สารอาหาร 3 อย่างที่ส าคัญที่จ าเป็นต้องไดร้ับอย่างเพยีงพอทุกวัน ตลอดการ
ตั้งครรภ์ เพื่อการเจริญเติบโตของสมองและร่างกาย ก็คือ ไอโดดีน เหล็ก และโฟลิก เมื่อคุณแม่ไปฝากครรภ์ในโรงพยาบาล
ของรัฐ คุณแม่จะไดร้ับยาเม็ดรวมช่ือ ไตรเฟอร์ดีน (Triferdine) ซึ่งรวมแร่ธาตุ 3 ชนิดที่จ าเป็นในช่วงตั้งครรภ์ คือ ไอโอดีน 
(Iodine) ธาตุเหล็ก (Iron) และกรดโฟลิก (Folic Acid) ซึ่งแต่ละชนิดมีความส าคญัที่ช่วยท้ังคุณแม่และเจ้าตัวน้อย แข็งแรง 
มีสุขภาพท่ีด ี
 
เกณฑ์การวัด :รอบท่ี ๑-2 
 การผ่านเกณฑ์:  หญิงตั้งครรภไ์ดร้ับยาเม็ดเสรมิไอโอดีน ธาตเหล็ก และโฟลิก ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 
 
สูตรค านวณ 

อัตราภาวะแม่มภีาวะโลหิตจางไม่เกินเกณฑ์ 

= 
A=จ านวนหญิงตั้งครรภ์ทีไ่ดร้ับยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตเหล็ก และโฟลิก 

ทั้งหมด X k 
B=จ านวนหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ ทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน 

 
แนวทางการประเมินผล   

๑. หน่วยงานด้านสาธารณสุขระดบัอ าเภอตรวจประเมินเก็บข้อมลูไว้ทุกเดือนและรายงานผลการด าเนินงานตาม
แบบรายงานส่ง สสจ.บรุีรัมย์เดือน โดยโรงพยาบาลส่งรายงาน จากระบบ Data Center และยืนยันข้อมูลทุก ๓ เดือน 

๓. สสจ.บุรรีัมย์ ตรวจสอบผลการด าเนินงานท่ีงานฝากครรภ/์ทะเบยีนการคลอดของ รพ.ประจ า คปสอ.น้ันๆ ทุก  
เดือน ส่วน สสอ.ตรวจจากทะเบยีนข้อมูลที่ ผู้รับผิดชอบงานฝากครรภ์ของ รพ./รพ.สต.  
 

ผู้จัดเก็บข้อมลู        
ช่ือ-สกุล นายอนุรักษ์  กระรมัย์   ช่ือกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ  
โทรศัพท์ท่ีท างาน 0 4461 1562 ต่อ๑๔๓,๑๔๖  โทรศัพท์มือถือ ๐๘๐-๔๖๗๒๘๙๔ 
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ชื่อตัวชี้วัด 2.4 ร้อยละของเด็กอายุ 6 เดือน – 5 ปี ได้รับยาน ้าเสรมิธาตุเหล็ก 
เกณฑ์บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 70 หน่วยวัด ร้อยละ 
ประเภทตัวชี้วัด Monitoring 

 
ค านิยาม  

ยาน้ าเสริมธาตุเหล็ก หมายถึง ยาน ้าที่มีส่วนประกอบธาตุเหล็ก ของ elemental iron 12.5 มิลลิกรัม ส้าหรับ
เด็กอายุ 6 เดือน – 2 ปี และ 25 มิลลิกรัม ส้าหรับเด็กอายุ 2 ปีขึ นไป – 5 ป ี

เด็กอายุ 6 เดือน – 5 ปี หมายถึง เด็กที่มีอายุตั งแต่ 6 เดือน  ถึง 59 เดือน ทุกราย (ไม่นับคนซ ้า หากมีซ ้าให้
นับครั งแรกของการมารับบริการของไตรมาสนั นๆ) 
 
เกณฑ์การวัด :รอบท่ี ๑ และ 2 
  การผ่านเกณฑ์:  ร้อยละของเด็กอายุ 6 เดือน – 5 ปี ได้รับยาน ้าเสริมธาตุเหล็ก ร้อยละ 70 
โดยสถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง เป็นผู้ key ข้อมูลทุกครั ง เมื่อเด็ก 6 เดือน – 5 ปี มารับยารวบรวมข้อมูลส่งส้านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด รายงานทุกไตรมาส 
 
หลักเกณฑ์การจ่ายยา 

1. จ่ายยาน ้าเสริมธาตุเหล็กทุกครั งที่เด็กมารับบริการวัคซีน (ช่วงอายุ 2, 4, 6, 9, 12, 18 เดือน,    2 ปี และ 
4 ปี)  

2. จ่ายยาน ้าเสริมธาตุเหล็กให้เพียงพอกับปริมาณที่ก้าหนดตามค้าแนะน้า (คู่มือแนวทางการควบคุมและป้องกัน
โลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก) โดยค้านวณให้กินสัปดาห์ละ 1 ครั ง จนถึงวันท่ีเด็ก    จะกลับมารับบริการในครั งต่อไป 

3. บันทึกการจ่ายยาน ้าเสริมธาตุเหล็กลงใน แฟ้ม Drug ส่งออกตามโครงสร้าง 43 แฟ้ม 
ชื่อทางการค้าและรหัสยาน้ าเสรมิธาตุเหล็ก (ใชร้หัสยา19 ตัวแรก) 
  
 
 

 

 

 

 

 

สูตรค านวณ: ร้อยละของเด็กอาย ุ6 เดือน – 5 ปี ได้รับยาน า้เสริมธาตุเหล็ก 

= 
จ้านวนเด็กอายุ 6 เดือน- 5 ปีท่ีได้รับยาน ้าเสริมธาตเุหล็ก 

X 100 
จ้านวนเด็กอายุ 6 เดือน- 5 ปีทั งหมดที่มารับบริการวัคซีน 

 
ผู้จัดเก็บข้อมลู        
นางสาวประภัสสร  เครือศรี   กลุ่มงานส่งเสรมิสุขภาพ สสจ.บุรีรมัย์ 
โทรศัพท์ท่ีท้างาน044-611562ต่อ 144, 146  โทรศัพท์มือถือ 094-6964241 

 

EUROFER - IRON (oral liquid) 100497414002040330581606 
Ferium (oral liquid) 100497414000800830582799 

FERRO - BC (syrup) 202030120087180130581617 
202030120087180130581487 

KIDIRON (oral liquid) 100489000000810330581267 

PEDIRON (oral drop) 100489000000950130581267 

FER-IN-SOL (drops) 100489000000950730581109 

Ferrokid 100488000008634230481506 
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ชื่อตัวชี้วัด 2.5 ความส าเร็จของพัฒนาการเดก็ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
เกณฑ์บรรลุเป้าหมาย ผ่านท้ัง 4 ข้อ หน่วยวัด ส าเร็จ/ไม่ส าเร็จ 
ประเภทตัวชี้วัด Monitoring 

ค านิยาม  

 ความส าเร็จของพัฒนาการเด็กตามเกณฑม์าตรฐาน หมายถึง เด็กอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดอืน ได้รับการตรวจ
คัดกรองพัฒนาการ พบสงล่าช้า พบสงสัยล่าช้าไดร้ับการตรวจกระตุน้พัฒนาการ และพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการ
ด้วย TEDA4I ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 

เด็กอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน หมายถึง เด็กที่อายุ 9 (9 เดือน-9 เดือน 29 วัน), 18 (18 เดือน-18 เดือน 
29 วัน), 30 (30 เดือน-30 เดือน 29 วัน), 42 (42 เดือน-42 เดือน 29 วัน) , 60 (60 เดือน-60 เดือน 29 วัน) 

เกณฑ์การวัด :รอบท่ี ๑ - ๒ 
การผ่านเกณฑ์:  ต้องผ่านทั้ง 4 ข้อ  โดยมีรายละเอียดขั้นตอน ดังนี ้
 

ข้อที ่ รายละเอียดการด าเนินงาน 
๑  

 
เกณฑ์การประเมิน เกณฑ์เป้าหมาย 

ร้อยละของเด็กอายุ 9,18,30,42,60 เดือน ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ ร้อยละ ๙๐ 

๒  
 

เกณฑ์การประเมิน เกณฑ์เป้าหมาย 
ร้อยละของเด็กอายุ 9,18,30,42,60 เดือน ท่ีได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ
พบสงสัยลา่ช้า 

ร้อยละ ๒0 

๓  
 

เกณฑ์การประเมิน เกณฑ์เป้าหมาย 
ร้อยละของเด็กอายุ 9,18,30,42,60 เดือน ท่ีได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ
พบสงสัยลา่ช้าไดร้ับการตรวจกระตุ้นพัฒนาการ 

ร้อยละ 90 

๔  
 

เกณฑ์การประเมิน เกณฑ์เป้าหมาย 
ร้อยละของเด็กพัฒนาการล่าช้าไดร้ับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I ร้อยละ 65 

 
 
สูตรค ำนวณ 

๑.ร้อยละของเด็กอายุ 9,18,30,42,60 เดือน ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ 

= 

จ านวนเด็กอาย ุ9,18,30,42,60 เดือน ทั้งหมดในเขตรับผิดชอบที่ได้รับการตรวจคัด 

กรองพัฒนาการจริง ในช่วงเวลาที่ก าหนด 
X 100 

เด็กไทยอาย ุ9,18,30,42,60 เดือน ทุกคนท่ีอยู่อาศัยในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ (Type1 ม ี

ช่ืออยู่ในทะเบียนบ้าน ตัวอยู่จริงและType3 ที่อาศัยอยู่ในเขต แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขต) 
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 2.ร้อยละของเด็กอายุ 9,18,30,42,60 เดือน ที่ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการพบสงสัยล่าช้า 

= 

จ านวนเด็กอาย ุ9,18,30,42,60 เดือน มีพัฒนาการสงสยัล่าช้า(ตรวจครั้งแรก) ที ่

ต้องแนะน าให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ส่งเสริมพัฒนาการตามวัย 30 วัน (1B261) + 

จ านวนเด็กอาย ุ9,18,30,42,60 เดือน มีพัฒนาการสงสยัล่าช้า(ตรวจครั้งแรก) 

ส่งต่อทันท ี(1B262 : เด็กท่ีพัฒนาการล่าช้า/ความผิดปกติอย่างชัดเจน) 
X 100 

จ านวนเด็กอาย ุ9,18,30,42,60 เดือน ทั้งหมดในเขตรับผิดชอบที่ได้รับการตรวจ 

คัดกรองพัฒนาการจริง ในช่วงเวลาที่ก าหนด 

3.ร้อยละของเด็กอายุ 9,18,30,42,60 เดือน ท่ีได้รับการตรวจคดักรองพัฒนาการพบสงสัยล่าช้าได้รับการ
ตรวจกระตุ้นพัฒนาการ 

= 

จ านวนเด็กอาย ุ9,18,30,42,60 เดือน มีพัฒนาการสงสยัล่าช้า(ตรวจครั้งแรก)ทั้ง 

เด็กท่ีต้องแนะน าให้พ่อแม ่ผู้ปกครอง ส่งเสรมิพัฒนาการตามวัย 30 วัน (1B261) แล้ว 

ติดตามกลับมาประเมินคดักรองพัฒนาการครั้งที ่2 X 100 

จ านวนเด็กอาย ุ9,18,30,42,60 เดือน มีพัฒนาการสงสยัล่าช้า(ตรวจครั้งแรก) ที ่

ต้องแนะน าให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ส่งเสริมพัฒนาการตามวัย 30 วัน (1B261) 

4.ร้อยละของเด็กพัฒนาการล่าชา้ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I 

= 

จ านวนเด็ก9,18,30,42,60 เดือน  

มีพัฒนาการล่าช้าไดร้ับการกระตุน้ด้วย TEDA4I X 100 

จ านวนเด็กอาย ุ9,18,30,42,60 เดือน มีพัฒนาการล่าช้า 

 
ผู้จัดเก็บข้อมลู        
นางสาวประภัสสร  เครือศรี   กลุ่มงานส่งเสรมิสุขภาพ สสจ.บุรีรมัย์ 
โทรศัพท์ท่ีท างาน044-611562ต่อ 144, 146  โทรศัพท์มือถือ 094-6964241 
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ชื่อตัวชี้วัด 2.6 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน 
เกณฑ์บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 60 หน่วยวัด ร้อยละ 
ประเภทตัวชี้วัด Monitoring 

 
ค านิยาม  

เด็กอายุ 0-5 ปี หมายถึง เด็กแรกเกิด จนถึงอายุ 5 ปี 11 เดือน 29 วัน 
สูงดี หมายถึง เด็กที่มีความยาวหรือส่วนสูงอยู่ในระดับสูงตามเกณฑ์ขึ้นไป เมื่อเทียบกับกราฟการเจริญเติบโต

ความยาว/ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ กรมอนามัย ชุดใหม่ ปี พ.ศ.2558 (ขององค์การอนามัยโลก) โดยมีค่ามากกว่าหรือ
เท่ากับ -1.5 SD ของส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ 

สมส่วน หมายถึง เด็กที่มีน้้าหนักระดับสมส่วน เมื่อเทียบกับกราฟการเจริญเติบโตความยาว/ส่วนสูงตามเกณฑ์
อายุ กรมอนามัย ชุดใหม่ ปี พ.ศ.2558 (ขององค์การอนามัยโลก) โดยมีค่าระหว่าง +1.5 SD ถึง -1.5 SD ของน้้าหนัก
ตามเกณฑ์อายุ 

สูงดีสมส่วน หมายถึง เด็กที่มีความยาวหรือส่วนสูงอยู่ในระดับสู งตามเกณฑ์ขึ้นไปและมีน้้าหนักอยู่ในระดับ      
สมส่วน (ในคนเดียวกัน) 

ส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี หมายถึง ค่าเฉลี่ยของส่วนสูงในเด็กชาย ปละเด็กหญิงอายุ 5 ปี เต็ม ถึง 5 ปี 11 เดือน 
29 วัน 
 
เกณฑ์การวัด :รอบท่ี ๑ และ 2 
 การผ่านเกณฑ์:  ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ร้อยละ 60  
 

สูตรค านวณ: ร้อยละของเด็กอาย ุ0-5 ปี สูงดสีมส่วน 

= 
จ้านวนเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดสีมส่วน 

X 100 
จ้านวนเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมด 

 
ผู้จัดเก็บข้อมลู        
นางสาวประภัสสร  เครือศรี   กลุ่มงานส่งเสรมิสุขภาพ สสจ.บุรีรมัย์ 

โทรศัพท์ท่ีท้างาน044-611562ต่อ 144, 146  โทรศัพท์มือถือ 094-6964241 
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ชื่อตัวชี้วัด 2.7 ความส าเร็จของการด าเนินงานลดอัตราส่วนการตายมารดาไทยไม่เกิน ๑7 ต่อ
การเกิดมีชีพแสนคน 

เกณฑ์บรรลุเป้าหมาย  ผ่านท้ัง 5 ข้อ   หน่วยวัด  ส าเร็จ/ไม่ส าเร็จ 
ประเภทตัวชี้วัด Monitoring 

 
นิยาม/ค าอธิบาย: 
  
 ๑.อัตราการตายมารดา (Maternal Mortality) หมายถึง การตายของมารดาตั้งแต่ขณะตั้งครรภ ์ การคลอดและ
หลังคลอด ( ๖ สัปดาห์หลังคลอด (๔๒ วัน)) ไม่ว่าอายุครรภ์จะเป็นเท่าใดหรือการตั้งครรภ์ที่ต าแหน่งใด จากสาเหตุที่
เกี่ยวข้องหรือก่อให้เกิดความรุนแรงขึ้น จากการตั้งครรภ์และหรือการดูแลรักษาขณะตั้งครรภ์ และคลอด แต่ไม่ใช่จาก
อุบัติเหตุหรือสาเหตุทีไ่ม่เกี่ยวข้องต่อการเกิดมีชีพ  รหัส ICD ๑๐ TM =O๐๐ - O๙๙ 
 ๒.หญิงต้ังครรภ์ฝากครรภ์ครั้งแรกก่อนหรือเท่ากับ ๑๒ สัปดาห ์ หมายถึง หญิงตั้งครรภ์เมื่อรู้ตัวว่าตั้งครรภ์ให้รีบ
มาฝากครรภ์ทันทีโดยอายคุรรภ์ตอ้งไม่เกิน ๑๒ สัปดาห์ ประเมินจากจาก Data Center เป็นล าดับแรก หากไมส่มบรูณ์ จะ
พิจารณาจากเอกสาร/หลักฐานทะเบียนข้อมูลการฝากครรภ์   

๓.หญิงต้ังครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครบ ๕ ครั้งตามเกณฑ ์หมายถึง หญิงตั้งครรภม์าฝากครรภ์ตามนัด จ านวน ๕ 
ครั้ง ดังนี้   

 การนัดครั้งที่ ๑ เมื่ออายุครรภ์ น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๑๒ สัปดาห์  
       การนัดครั้งที่ ๒ เมื่ออายุครรภ์ ๑๓ - < ๒๐ สัปดาห ์
       การนัดครั้งที่ ๓ เมื่ออายุครรภ์ ๒๐ - < ๒๖ สัปดาห ์
       การนัดครั้งที่ ๔ เมื่ออายุครรภ์ ๒๖ - < ๓๒ สัปดาห ์
       การนัดครั้งที่ ๕ เมื่ออายุครรภ์ ๓๒ - < ๔๐ สัปดาห์ขึ้นไป 

        ๔.มีรายงานการคัดกรองความเสี่ยงในหญิงต้ังครรภ์ หมายถึง มีกิจกรรมการด าเนินงานและเก็บรวบรวมข้อมลูดังนี ้
        1.ร้อยละหญิงที่มาฝากครรภ์ที่ไดร้ับการคดักรองความเสี่ยง  
        2.ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ทีม่ภีาวะเสี่ยง  
        3.ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ทีไ่ดร้ับการจดัการและส่งต่อเพื่อการดแูลและรักษา  
        4.ภาวะเสี่ยงท่ีพบมากที่สดุ 5 อันดับ และมีแนวทางแก้ไขปัญหา 

        ๕.โรงพยาบาลมีการประเมินตนเอง ตามเกณฑ์มาตรฐานงานห้องคลอดคุณภาพ กรมอนามัย  
 
เกณฑ์การวัด :รอบท่ี ๑-2 
 การผ่านเกณฑ์:  ต้องผ่านท้ัง 5 ข้อ 
ข้อ เกณฑ์การประเมิน เกณฑ์ประเมินผ่าน 
1 อัตราส่วนการตายมารดาไทยไมเ่กนิ ๑๗ ต่อการเกิดมีชีพแสนคน ไม่เกิน ๑๗ ต่อการเกิดมีชีพแสนคน 
2 ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ที่ไดร้ับบริการ ANC ก่อน ๑๒ Wks ร้อยละ ๗๐ 
3 ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ที่ไดร้ับบริการ ANC ๕ ครั้งคณุภาพ มากกว่าหรือเท่ากับ ๖๕ 
4 รายงานการคดักรองความเสี่ยงในหญิงตั้งครรภ์ มีรายงาน 
5 มีเอกสารการประเมินมาตรฐานงานห้องคลอดคุณภาพ กรมอนามัย กระทรวง

สาธารณสุข 
มีเอกสาร 
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สูตรค านวณ 
แนวทางการประเมินผล (สูตรค านวณ)  
๑. อัตราส่วนการตายมารดาไทยไม่เกิน ๑๗ ต่อการเกิดมีชีพแสนคน 

= 
A = จ านวนมารดาตายระหว่างการตั้งครรภ ์การคลอด หลังคลอด ๔๒ วันหลังคลอด  

ทุกสาเหตยุกเว้นอุบัติเหตุ (ในช่วงเวลาที่ก าหนด)  X ๑๐๐ 
B = จ านวนการเกิดมีชีพทั้งหมด (ในช่วงเวลาเดียวกัน)  

 
๒. ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ทีไ่ด้รบับริการ ANC ก่อน ๑๒ Wks 

= 
A=จ านวนหญิงตั้งครรภค์ลอดบตุรทั้งหมดที่ฝากครรภ์ครั้งแรกอายุครรภ์ก่อน ๑๒ สปัดาห ์

(ในช่วงเวลาที่ก าหนด) X ๑๐๐ 
B=จ านวนหญิงคลอดบตุรทั้งหมด (ในช่วงเวลาเดียวกัน) 

 
๓. ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รบับริการ ANC ๕ ครั้งคณุภาพ 

= 
A=จ านวนหญิงตั้งครรภฝ์ากครรภค์รั้งแรกครั้งแรก ๕ ครั้งคณุภาพ (ในช่วงเวลาที่ก าหนด) 

X ๑๐๐ 
B=จ านวนหญิงคลอดบตุรทั้งหมด (ในช่วงเวลาเดียวกัน)  

๔. มีรายงานการคดักรองความเสีย่งในหญิงตั้งครรภ์ หมายถึง มีการเก็บรวบรวมข้อมูลครบถ้วนท้ัง ๔ ข้อ ดังนี้  ๑.ร้อยละ
หญิงท่ีมาฝากครรภ์ท่ีไดร้ับการคัดกรองความเสีย่ง ๒.ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ทีม่ีภาวะเสีย่ง ๓.ร้อยละหญงิตั้งครรภ์ทีไ่ด้รับการ
จัดการและส่งต่อเพื่อการดูแลและรักษา ๔.ภาวะเสี่ยงท่ีพบมากที่สด ๕ อันดับ และมีแนวทางแก้ไขปัญหา 
๕. มีเอกสารการประเมินมาตรฐานงานห้องคลอดคุณภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
 
ผู้จัดเก็บข้อมลู        
ช่ือ-สกุล นายอนุรักษ์  กระรมัย์   ช่ือกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ  
โทรศัพท์ท่ีท างาน 0 4461 1562 ต่อ๑๔๓,๑๔๖  โทรศัพท์มือถือ ๐๘๐-๔๖๗๒๘๙๔ 
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ชื่อตัวชี้วัด 2.8 ความส าเร็จของการด าเนินงานเด็กวัยเรียน 
เกณฑ์บรรลุเป้าหมาย รอบที่ 1 ผ่าน 5 ข้อ 

รอบที่ 2 ผ่าน 4 ข้อ 
หน่วยวัด ส าเร็จ/ไม่ส าเร็จ 

ประเภทตัวชี้วัด Monitoring 

ค านิยาม  
เด็กวัยเรียน หมายถึง เด็กท่ีมีอายุตั้งแต่ 6 ปี จนถึง 14 ปี (โดยเริ่มนับตั้งแต่อายุ 6 ปีเต็ม – 14 ปี 11 เดือน 29 วัน) 
ภาวะเต้ีย หมายถึง ส่วนสูงของเด็กเมื่อเทียบกับเกณฑ์อายุเดียวกัน มีค่าต่ ากว่า – 2 S.D. แสดงว่าเด็กเติบโตไม่ดีอาจเนื่องมาจาก
มีการขาดอาหารเรื้อรัง หรือมีการเจ็บป่วยบ่อยๆ 
ภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน หมายถึง น้ าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง > + 2 S.D. ขึ้นไปโดยใช้กราฟแสดงเกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโต
ของกรมอนามัย ปี 2542 
ภาวะผอม หมายถึง น้ าหนักของเด็กเมื่อเทียบกับเกณฑ์ส่วนสูงเดียวกัน มีค่าต่ ากว่า –2 S.D. แสดงว่าเด็กมีน้ าหนักน้อยกว่าเด็กที่
มีส่วนสูงเดียวกัน 
เด็กสูงดีสมส่วน หมายถึง เด็กท่ีมีส่วนสูงอยู่ในระดับสูงตามเกณฑ์+ค่อนข้างสูง+สูง มีน้ าหนักอยู่ในระดับสมส่วน (ในคนเดียวกัน) 
ส่วนสูงเฉลี่ย หมายถึง ค่าเฉลี่ยของส่วนสูงในเด็กชายและเด็กหญิง อายุ 1๒ปี (เด็กอายุ 1๒ปีเต็ม ถึง 1๒ปี 11เดือน 29วัน) 
เด็กที่มีภาวะทุพโภชนาการได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  หมายถึง  เด็กที่มีภาวะอ้วน/เตี้ย/ผอม ได้รับการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม ได้แก่ การให้ความรู้ ควบคุมการรับประทานอาหารทั้งที่ร.ร.และบ้าน มีการออกก าลังกายทุกวันพร้อมบันทึก 
มีกำรติดตำมโดยครูทุอย่ำงต่อเนื่องทุกเดือน(ช่ังน้ ำหนัก/วัดส่วนสูง) 
 
เกณฑ์การวัด :รอบท่ี ๑ วัดขั้นตอนที่ ๑ - ๖  
 การผ่านเกณฑ์:  ต้องผ่าน ๕ ข้อ จากข้อที ่๑ – ๖   
เกณฑ์การวัด : รอบท่ี ๒ วัดขั้นตอนที่ ๑ - ๕ 
 การผ่านเกณฑ์:  ต้องผ่าน ๔ ข้อ จากข้อที่ ๑ - ๕  
โดยมรีายละเอียด ดังนี ้
 

ข้อที ่ รายละเอียดการด าเนินงาน 
๑  

 
เกณฑ์การประเมิน เกณฑ์เป้าหมาย 

ร้อยละของเด็กวัยเรยีนที่มีอายุตั้งแต่  ๖-๑๔ ปี ไดร้ับการคดักรอง ร้อยละ ๙๐ 

๒  
 

เกณฑ์การประเมิน เกณฑ์เป้าหมาย 
ร้อยละของเด็กวัยเรยีนที่มีอายุตั้งแต่ ๖-๑๔ ปี  มีรูปร่างดีสมส่วน ร้อยละ ๗๖ 

๓  
 

เกณฑ์การประเมิน เกณฑ์เป้าหมาย 
ร้อยละของเด็กวัยเรยีนที่มีอายุตั้งแต่ ๖-๑๔ ปี มีภาวะเริม่อ้วนและอ้วน ไม่เกินร้อยละ ๑๐ 

๔  
 

เกณฑ์การประเมิน เกณฑ์เป้าหมาย 
ร้อยละของเด็กวัยเรยีนที่มีอายุตั้งแต่ ๖-๑๔ ปี ท่ีมีภาวะผอม ไม่เกินร้อยละ ๕ 

๕  
 

เกณฑ์การประเมิน เกณฑ์เป้าหมาย 
ร้อยละของเด็กวัยเรยีนที่มีอายุตั้งแต่ ๖-๑๔ ปี มีภาวะเตีย้ ไม่เกินร้อยละ ๕ 

 
๖ 

 
 
 

 วัดเฉพาะรอบท่ี ๑  

เกณฑ์การประเมิน เกณฑ์เป้าหมาย 
ร้อยละของเด็กที่มีภาวะทุพโภชนาการได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ร้อยละ ๕๐ 
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สูตรค านวณ 

1.ร้อยละของเด็กวัยเรียนทีม่ีอายตุั้งแต่ 6-14 ปีที่มภีาวะเริม่อ้วนและอ้วน 

= 
เด็กวัยเรียนที่มีอายตุั้งแต่ 6-14 ปีที่มภีาวะเริ่มอ้วนและอ้วน 

X 100 
จ านวนเด็กวัยเรียนที่มีอายตุั้งแต่ 6-14 ปีทั้งหมด 

2.ร้อยละของเด็กวัยเรียนทีม่ีอายตุั้งแต่ 6-14 ปีที่มีภาวะเตีย้ 

= 
เด็กวัยเรียนที่มีอายตุั้งแต่ 6-14 ปีที่มีภาวะเตี้ย 

X 100 
จ านวนเด็กวัยเรียนที่มีอายตุั้งแต่ 6-14 ปีทั้งหมด 

3.ร้อยละของเด็กวัยเรียนทีม่ีอายตุั้งแต่ 6-14 ปีที่มีภาวะผอม 

= 
เด็กวัยเรียนที่มีอายตุั้งแต่ 6-14 ปีที่มีภาวะผอม 

X 100 
จ านวนเด็กวัยเรียนที่มีอายตุั้งแต่ 6-14 ปีทั้งหมด 

4. ร้อยละของเด็กวัยเรียนที่มีอายตุั้งแต่ 6-14 ปีสูงดสีมส่วน 

= 
เด็กวัยเรียนที่มีอายตุั้งแต่ 6-14 ปีสูงดีสมส่วน  

X 100 
จ านวนเด็กวัยเรียนที่มีอายตุั้งแต่ 6-14 ปีทั้งหมด 

 

๕. ร้อยละของเด็กท่ีมภีาวะทุพโภชนาการไดร้ับการปรับเปลี่ยนพฤตกิรรม 

= 
เด็กวัยเรียนที่มีอายตุั้งแต่ 6-14 ปีที่มีภาวะทุพโภชนาการ(เตีย้/อ้วน/ผอม)ได้รับการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม 

X 100 
จ านวนเด็กวัยเรียนที่มีอายตุั้งแต่ 6-14 ปีที่มีภาวะทุพโภชนาการ(เตี้ย/อ้วน/ผอม)ท้ังหมด 

 
 
ผู้จัดเก็บข้อมลู        
นางสาวสุรางคณา  สภุโกศล  กลุ่มงานส่งเสรมิสุขภาพ สสจ.บุรีรมัย ์
โทรศัพท์ท่ีท างาน 0 4461 1562 ต่อ ๑๔๔   โทรศัพท์มือถือ  081-0631279 
   

   
   
   

 

-37- 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

คู่มือคําอธิบายตัวช้ีวัด สําหรับการควบคุมกํากับติดตามและการประเมินผลการดําเนินงาน 

ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓



ชื่อตัวชี้วัด 2.9 ความส าเร็จของการด าเนินงานลดอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ ๑๕-๑๙ ปี 
เกณฑ์บรรลุเป้าหมาย ปี ๒๕๖๓ รอบที่  1 ผ่าน 2 ข้อ  

รอบที่ 2 ผ่าน 3 ข้อ 
หน่วยวัด ส าเร็จ/ไม่ส าเร็จ 

ประเภทตัวชี้วัด Monitoring 

ค านิยาม  
วัยรุ่น  หมายถึง    ผู้ที่มีอายุ ๑๐-๒๔ ปี ท้ังที่อยู่ในระบบการศึกษาและนอกระบบการศึกษา ชนบทหา่งไกล  สลัม  สถาน
ประกอบการ   เด็กเร่ร่อน  เด็กดอ้ยโอกาส  เด็กพิเศษ ทั้งหมดในอ าเภอนั้นๆที่มารับบริการในสถานบริการสาธารณสุขและนอกสถาน
บริการสาธารณสุขท่ีมีการคลอดและท าการแจ้งเกิดในทะเบยีนราษฎร์ 
เกณฑ์การวัด :รอบท่ี ๑  วัดขั้นตอนที่ ๑ - ๓ 
 การผ่านเกณฑ์:  ต้องผ่าน ๒ ข้อ จากข้อที่ ๑ – ๓  
เกณฑ์การวัด : รอบท่ี ๒ วัดขั้นตอนที่ ๑ - ๓ 
 การผ่านเกณฑ์:  ต้องผ่าน ๓ ข้อ จากข้อที่ ๑ - ๓  
โดยมรีายละเอียด ดังนี ้
 

ข้อที ่ รายละเอียดการด าเนินงาน 
๑ 

 
เกณฑ์การประเมิน เกณฑ์เป้าหมาย 

อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ ๑๕-๑๙ ปี   ไม่เกิน ๓๔ ต่อประชากรหญิงอาย ุ ๑๕-๑๙ ปี 1,000 

๒ 
 

เกณฑ์การประเมิน เกณฑ์เป้าหมาย 
อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ  ๑๐-๑๔  ปี ไม่เกิน ๑.๑ ต่อประชากรหญิงอาย ุ ๑๐-๑๔  ปี 1,000 

๓ 
 

เกณฑ์การประเมิน              เกณฑ์เป้าหมาย 
ร้อยละการตั้งครรภซ์้ า ในหญิงอายุน้อยกว่า ๒๐ ปี   ไม่เกินร้อยละ ๑๔  

 

สูตรค านวณ 

1. อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ ๑๕-๑๙  ปี 

= 
 

จ านวนการคลอดมีชีพในหญิงอาย ุ ๑๕-๑๙  ปี 11 เดือน 29 วัน ณ วันท่ีคลอด (จากทะเบียนเกิด ) 
   X 100๐ 

จ านวนหญิงอายุ๑๕-๑๙ ปี11 เดอืน 29 วัน ทั้งหมด (จ านวนประชากรจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์) 

2.อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ ๑๐-๑๔ ปี  

= 
จ านวนการคลอดมีชีพในหญิงอาย ุ ๑๐-๑๔ ปี 11 เดือน 29 วัน(จากทะเบียนเกดิ ) 

X 100๐ 
จ านวนหญิงอายุ๑๐-๑๔ ปี 11 เดอืน 29 วัน ทั้งหมด (จ านวนประชากรจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์) 

3. ร้อยละของการตั้งครรภซ์้ าในหญิงอายุน้อยกว่า ๒๐ ปี 

= 
จ านวนหญิงอายุน้อยกว่า ๒๐ ปี ที่มารับบริการด้วยเรื่องคลอดหรือแท้งบุตรและเป็นการตั้งครรภ์ ที่ ๒ ขึ้นไป 

X 100 
 จ านวนหญิงอายุ น้อยกว่า ๒๐ ป ีที่มารับบริการด้วยเรื่องคลอดหรอืแท้งบุตรทั้งหมด 

ผู้จัดเก็บข้อมลู        
นางอภิรมย์  จะรอนรัมย ์  กลุ่มงานส่งเสรมิสุขภาพ สสจ.บุรีรมัย์ 
โทรศัพท์ท่ีท างาน ๐๔๔-๖๑๑๕๖๒ ต่อ ๑๔๔    โทรศัพท์มือถือ ๐๘๔ ๘๓๕ ๐๔๑๑ 
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ชื่อตัวชี้วัด 3.ร้อยละของผูสู้งอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม (Care plan)  
เกณฑ์บรรลุเป้าหมาย   ร้อยละ  ๘๕ หน่วยวัด ร้อยละ 
ประเภทตัวชี้วัด KPI Monitoring 

นิยาม/ค าอธิบาย: 
  ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง คือ ผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน (ADL 5 - 11 คะแนน) กลุ่มติดเตียง (ADL 0 - 4คะแนน) ได้รับ
การดูแลโดยบุคลากรสาธารณสุข ทีมสหวิชาชีพ ตามแผนการดูแลผู้สูงอายุรายบุคคล(Care Plan)ทุกสิทธิ์ที่ได้รับบริการดูแลที่บ้าน
อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอตามปัญหาสุขภาพตามชุดสิทธิประโยชน์ โดยจัดท าแผนการดูแลผู้สูงอายุรายบุคคล (Care Plan) ผ่าน
โปรแกรม long Term Care (3C) กรมอนามัย และซิงค์ข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทุกสิทธิ์จากโปรแกรมคัดกรองผู้สู งอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิง ของ สปสช. 

เกณฑ์การวัด : รอบท่ี ๑-๒ 

 

ตัวชี้วัด  ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย 

 ร้อยละของผูสู้งอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม (Care plan) ร้อยละ ๘๕ 
 
สูตรค านวณ 
 
ร้อยละต าบลที่มีระบบส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายรุะยะยาว (long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ ์
 

= 
จ านวนผู้สูงอายทุี่มภีาวะพึ่งพิงที่ได้รับการดูแลตาม (Care Plan)  

X ๑๐๐ 
จ านวนผู้สูงอายุท่ีมภีาวะพึ่งพิงทั้งหมด  

 
 
 
 
 
 

ผู้จัดเก็บข้อมลู        
นาง วิไลพร  คลีกร  ช่ือกลุ่มงานกลุ่มงานส่งเสรมิสุขภาพ สสจ.บรุีรัมย ์
โทรศัพท์ท่ีท างาน ๐ ๔๔๖๑ ๑๕๖๒ ต่อ ๑๔๓  โทรศัพท์มือถือ 0๘6-๒๔๖-๑๐๖๔ 
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ชื่อตัวชี้วัด 4. ร้อยละของต าบลทีม่ีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผูสู้งอายุระยะยาว (long Term Care) 
ในชุมชนผ่านเกณฑ ์

เกณฑ์บรรลุเป้าหมาย   ร้อยละ  ๘๐ หน่วยวัด ร้อยละ 
ประเภทตัวชี้วัด KPI Monitoring 

นิยาม/ค าอธิบาย: 
 ต าบลที่มรีะบบการส่งเสรมิสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส และการดูแลระยะยาว(Long Term Care)ในชุมชน ผ่าน
เกณฑ์ หมายถึงต าบลที่มีการด าเนินงานตามองค์ประกอบ  7 ข้อ ดังนี ้

1. สถานบริการทุกแห่งในต าบล  มีการประเมินคดักรองปัญหาสขุภาพ Geriatric Syndrome  และADL จ านวน ๑๑ ข้อ ได้แก่ 
โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน CVD สุขภาพช่องปาก สมองเสื่อม ซึมเศร้า ๒Q ข้อเข่าเสื่อม ภาวะหกล้ม   ADL BMI  และ 
กลั้นปสัสาวะ อยา่งน้อย ร้อยละ ๕๐ในรอบที่ ๑ ร้อยละ ๙๐ ในรอบที่ ๒ และต้องคัดกรอง อย่างน้อย ๕ ข้อใน ๑๑ ข้อ จึงจะ
ผ่านเกณฑ์  และมีข้อมูลผู้สูงอายุที่จ าเป็นต้องไดร้ับการดแูลช่วยเหลือระยะยาว  

2. มีการด าเนินงานชมรมผูสู้งอายผุ่านเกณฑ์ชมรมผูสู้งอายุคณุภาพอยา่งน้อย ๑ ชมรม 
3. มีผู้จดัการการดผูู้สูงอายุ (Care manager) ผู้ดูแลผู้สูงอายุ(Care giver) หรอือาสาสมคัรดูแลผูสู้งอายุ 
4. มีบริการการดแูลสุขภาพผูสู้งอายุที่บา้นที่มีคณุภาพ (Home Health Care) จากสถานบริการสู่ชุมชน โดยบคุลากรสาธารณสุข

และทมีสหวิชาชีพ 
5. มีบริการส่งเสรมิป้องกันทันตสุขภาพในระดับต าบล 
6. มีระบบการดูแลผูสู้งอายุ กลุ่มติดบ้าน กลุ่มตดิเตยีงโดยทีมสหวิชาชีพ ภาคีเครือข่านท้องถิ่น ชุมชน อย่างมีส่วนร่วม

และมีแผนการดูแลผู้สูงอายุรายบุคคล (Care plan) 
7. มีคณะกรรมการบรหิารจัดการดูแลผูสู้งอายุที่มภีาวะพึ่งพิงในชุมชนหรือคณะกรรมการกองทุน 

หมายเหตุ: 
1. ผ่านเกณฑ์ หมายถึง ผา่นทุกองคป์ระกอบ (๑-๗ ) 
2. ชมรมผูสู้งอายุที่ผา่นเกณฑ์ชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ หมายถึง ชมรมผู้สูงอายุที่อยู่ในพื้นที่ต าบล Long Term Care และผ่านเกณฑ์

ชมรมผูสู้งอายุคณุภาพ ได้แก่ มคีณะกรรมการ มีกิจกรรม มีกองทุน และมกีารจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปาก  
มาตรการส าคัญ (PIRAB) ที่ท าให้ตัวชี้วัดบรรลุผล : 
(P = Partnership, I=Investment, R= Regulation, A=Advocacy, B=Building capacity) 
Partnership 

ใช้กลไกคณะกรรมการร่วม “คณะกรรมการขับเคลื่อน LTC” ในระดบัพ้ืนท่ี กลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอ าเภอ (พชอ.) และกลไกชมรมผูสู้งอายุคณุภาพ  
Investment 

1. จัดตั้งศูนย์ดูแลระยะยาว (LTC) และศูนย์เรียนรู้ ระดับอ าเภอ 
2. ประสานงานกับอปท. เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิงในชุมชน 

Regulation 
1. ขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุตามประกาศของสปสช. และแนวทางการจ่ายเงินตามชุดสิทธิ

ประโยชน์ และมาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุ   
2. ช้ีแจง/ขับเคลื่อนการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพและดูแลผู้สูงอายุในชุมชน ควบคุม ติดตาม ประเมินผล 

Advocacy 
1. มีการเผยแพร่กระจายข้อมูลข่าวสารในพื้นที่ เพื่อให้ผู้น าชุมชน ท้องถิ่น และประชาชนได้ทราบถึงความส าคัญของ

ปัญหา โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุ 
2. สื่อสารสาธารณะที่เข้าถึงง่าย ร่วมกับเครือข่าย เพื่อ“สังคมไทยเป็นสังคมแห่งความกตัญญูรู้คุณ ไม่ทอดทิ้งผู้สูงอายุ 

ภายใต้ค าขวัญ “คนบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ 1 ” 
Building 
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1. สนับสนุนให้ Care manager ในพื้นที่ต าบล Long Term Care ได้รับการอบรมให้ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 
2. ส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพในการดูแลผู้สูงอายุ 

 ผู้ป่วยเข้าถึงระบบบริการดูแลผู้ป่วยระยะยาว (LTC) คือ ผู้ป่วยทุกกลุ่มโรคที่ส่งออกจากหน่วยบริการต่างๆ เช่น รพศ./
รพท./รพช. ให้เยี่ยมในโปรแกรม Thai COC ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มหญิงตั้งครรภ์  กลุ่มหญิงหลังคลอด  ผู้สูงอายุ เด็กน้ าหนักน้อย
คลอดก่อนก าหนด  เด็ก  DM  HT  COPD  Stroke  STEMI  CKD  CAPD  Asthma  Trauma  ศัลยกรรมกระดูก  ศัลยกรรม 
มะเร็ง  ผู้พิการ  วัณโรค  Palliative Care  Hemodialysis  ENT  URO อื่นๆ 

เกณฑ์การวัด :รอบท่ี ๑-2 
  

ตัวชี้วัด (i) ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย 

๑. ร้อยละของต าบลทีม่ีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผูสู้งอายุระยะยาว (long Term Care) ใน
ชุมชนผ่านเกณฑ ์

ร้อยละ ๘๕ 

๒. ผูสู้งอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิงเข้าถึงระบบบริการดูแลผู้ป่วยระยะยาว (LTC) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙0 มากกว่าหรือเท่ากับ 

ร้อยละ ๙0 

สูตรค านวณ 
1. ร้อยละต าบลที่มีระบบส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายรุะยะยาว (long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ ์

= 
จ านวนต าบลทีม่ีระบบส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายรุะยะยาว (long Term Care)ในชุมชนผ่านเกณฑ ์

X 100 
จ านวนต าบลทั้งหมด  

2. ผู้ป่วยเข้าถึงระบบบริการดูแลผู้ป่วยระยะยาว (LTC) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

= 
จ านวนผู้ป่วยเข้าถึงระบบบริการดแูลผู้ป่วยระยะยาว (LTC) ที่ไดร้ับการเยี่ยมและดูแล 

X 100 
จ านวนผู้ป่วยท้ังหมดทีส่่งจากหน่วยบริการต่างๆ เช่น รพศ./รพท./รพช. 

 
ผู้จัดเก็บข้อมลู        
นาง วิไลพร  คลีกร  ช่ือกลุ่มงานกลุ่มงานส่งเสรมิสุขภาพ สสจ.บรุีรัมย ์
โทรศัพท์ท่ีท างาน 0 4461 1562 ต่อ ๑๔๓  โทรศัพท์มือถือ 0๘6-๒๔๖-๑๐๖๔ 
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คู่มือคําอธิบายตัวช้ีวัด สําหรับการควบคุมกํากับติดตามและการประเมินผลการดําเนินงาน 

ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓



ชื่อตัวชี้วัด 5. ร้อยละจ านวนครอบครัวไทยมคีวามรอบรูสุ้ขภาพเรื่องกิจกรรมทางกาย 

เกณฑ์บรรลุเป้าหมาย  ร้อยละ 10 หน่วยวัด    ร้อยละ  
ประเภทตัวชี้วัด Monitoring 

 
นิยาม/ค าอธิบาย:  
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ หมายถึง ระดับความสามารถท่ีแสดงออกมาของบุคคลในการเข้าถึง เข้าใจ ประเมิน และปรับใช้
ข้อมูลความรู้และบริการสุขภาพด้านกายและจิตได้อย่างเหมาะสม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ครอบครัว  หมายถึง กลุ่มคนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป มาอยู่ร่วมกันในครัวเรือนเดียวกันมีสายสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด และมีการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างกันและกัน 
ผู้ลงทะเบียน  หมายถึง ตัวแทนของครอบครัวซึ่งท าหน้าที่เป็นผู้ดูแลและด าเนินการกรอกข้อมูลเข้าสู่ระบบลงทะเบียน
โครงการ 10 ล้านครอบครัวไทย ออกก าลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพ 
 
เกณฑ์การวัด : รอบท่ี ๑ และ 2   
 การผ่านเกณฑ์: ร้อยละจ านวนครอบครัวไทยมีความรอบรู้สุขภาพเรือ่งกิจกรรมทางกาย ร้อยละ 10  
 

สูตรค านวณ : 
ร้อยละจ านวนครอบครัวไทยมีความรอบรูสุ้ขภาพเรื่องกิจกรรมทางกาย 

= 
จ านวนครอบครัวทีล่งทะเบียนโครงการ 10 ล้านครอบครัวไทย ออกก าลังกายเพื่อส่งเสรมิสุขภาพ 

X 100 
จ านวนครอบครัวทั้งหมด 

 
 
 
 
ผู้จัดเก็บข้อมลู        
นางสาวอภิญญา อุ่นบุญเรือง  กลุ่มงานส่งเสรมิสุขภาพ  สสจ.บรุรีัมย ์
โทรศัพท์ท่ีท างาน 0 4461 1562 ต่อ 143  โทรศัพท์มือถือ  088 323 3526 
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คู่มือคําอธิบายตัวช้ีวัด สําหรับการควบคุมกํากับติดตามและการประเมินผลการดําเนินงาน 

ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓



ชื่อตัวชี้วัด 6.1 อ าเภอมีคะแนนการขับเคลื่อนมาตรการยุติการใช้สารเคมีทางการเกษตรที่มี
อันตรายสูง 

เกณฑ์เป้าหมาย  รอบที่ 1 50 คะแนนขึ้นไป 
รอบที่ 2 ๑๐๐ คะแนน 

หน่วยวัด คะแนน 

ประเภท KPI Monitoring 
 
ค านิยาม  

สารเคมีทางการเกษตรที่มีอันตรายสูง หมายถึง สารเคมีทางการเกษตร 3 ชนิด ได้แก่ พาราควอต ไกลโฟเสต 
และคลอร์ไพริฟอส  

การขับเคลื่อนมาตรการยตุิการใช้สารเคมีทางการเกษตรที่มีอันตรายสูงในระดับอ าเภอ หมายถึง การด าเนินงาน
ขับเคลื่อนมาตรการเพื่อยุติการใช้สารเคมีทางการเกษตรร่วมกันใน ระดับอ าเภอ ผ่านกลไกของคณะกรรมการ เช่น 
คณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมระดับอ าเภอ หรือ พชอ. หรือ อสธอ. เป็นต้น                      
 เกณฑ์การประเมิน คะแนนเต็ม 100 คะแนน รายละเอียดดังนี้   
1. อ าเภอมีการประสานกับผู้เกีย่วข้องในระดับพื้นท่ีในการด าเนินนโยบาย (10 คะแนน)         
2. มีการเสนอประเด็นการขับเคลือ่นมาตรการยุติการใช้สารเคมีทางการเกษตรที่มีอันตรายสูงในการประชุมคณะกรรมการ
ระดับอ าเภอ เช่น คกก.ควบคุมโรคจากการการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม ฯ หรือ พชอ.หรือ อสธอ. เป็นต้น 
(10 คะแนน)       
3. มีการก าหนดประเด็นปัญหาผลกระทบต่อสุขภาพจากการใช้สารเคมีทางการเกษตรที่มีอันตรายสูง เป็นประเด็นการ
ขับเคลื่อนในระดับอ าเภอ อย่างน้อย 1 เรื่อง (10 คะแนน)        
4. มีแผนการขับเคลื่อนมาตรการฯ ในระดับอ าเภอ (5 คะแนน)                                    
5. มีการจัดท ารายงานข้อมูลการขบัเคลื่อนมาตรการฯในระดับอ าเภอ น าเสนอจังหวัด  (10 คะแนน)                                                                                              
6. มีการขับเคลื่อนการมสี่วนร่วมของชุมชนเพื่อยกเลิกการใช้สารเคมีทางการเกษตรที่มีอันตรายสูง อย่างน้อยต าบลละ  
1 หมู่บ้าน/ชุมชน (40 คะแนน)                                   
7. มีระบบการติดตามก ากับและประเมินผลการด าเนินงานในระดับอ าเภอ (15 คะแนน) 
 

เกณฑ์การวัด :รอบท่ี ๑  

ตัวชี้วดั  เกณฑ์การประเมิน 

อ าเภอมีคะแนนการด าเนินงานควบคุมป้องกันโรคและภยัสุขภาพจากการใช้สารเคมีทาง
การเกษตรที่มีอันตรายสูง 

ผ่านเกณฑ์การประเมิน 50 คะแนนขึ้นไป 

 
 

เกณฑ์การวัด :รอบท่ี ๒ 

   ตัวชี้วดั  เกณฑ์การประเมิน 

อ าเภอมีคะแนนการด าเนินงานควบคุมป้องกันโรคและภยัสุขภาพจากการใช้สารเคมีทาง
การเกษตรที่มีอันตรายสูง 

ผ่านเกณฑ์การประเมิน 100 คะแนน 

 
 
 
ผู้จัดเก็บข้อมลู        
นางสาวกรองกาญจน์  ผ่ายภูเขียว  กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สสจ.บรุีรมัย ์
โทรศัพท์ท่ีท างาน 0 4461 1562 ต่อ 126-127  โทรศัพท์มือถือ  08๐ 392๖๑๙๑ 
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คู่มือคําอธิบายตัวช้ีวัด สําหรับการควบคุมกํากับติดตามและการประเมินผลการดําเนินงาน 

ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓



ชื่อตัวชี้วัด 6.2 อ าเภอมีคะแนนระบบรับแจ้งข่าว การใช้/ป่วยจากการสัมผัสสารเคมีทางการ
เกษตรที่มอีันตราย 3 ชนิด (พาราควอต  คลอรไพริฟอส ไกลโฟเสต) โดยประชาชน/
อสม. ผ่าน Mobile Application สู่หน่วยบริการ (คลินิกสารเคมีเกษตร/คลินิกโรคจาก
การท างาน) 

เกณฑ์เป้าหมาย  รอบที่ 1 50 คะแนนข้ึนไป 
รอบที 2 ๑๐๐ คะแนน 

หน่วยวัด คะแนน 

ประเภท KPI Monitoring 
 
ค านิยาม  
 Mobile Application หมายถึง เครื่องมือที่ใช้ในการส ารวจการใช้สารเคมีก าจัดศตัรูพืชในพื้นที่ส าหรบั อสม.ผ่าน
อุปกรณ์อิเล็กโทรนิกส์เคลื่อนที่คลนิิกสารเคมีเกษตร หมายถึง คลินิกสุขภาพเกษตรกร หรือคลินิกการจดับริการอาชีวอนา
มัยให้กับแรงงานในชุมชนส าหรับหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ ท่ีมีอยู่เดิมและด าเนินการอยู่แล้ว หรือสามารถจัดตั้งข้ึนมา
ใหม่ได ้                                                                     
 เกณฑ์การประเมิน มรีายละเอียดดังนี้                                                                     
1. มีการช้ีแจงการด าเนินนโยบาย/แนวทางการด าเนินงานแก่ รพ.สต./ผู้เกี่ยวข้องของโรงพยาบาล ( 5 คะแนน)                                                                               
2. มีการให้ค าแนะน าปรึกษา ติดตามการด าเนินงานของ อสม. ในการใช้ Mobile Application ( 5 คะแนน)                                                                              
3. มีการส ารวจการใช้สารเคมรีอบที่ 1 ระหว่าง 15 – 30 มกราคม 256๓ โดย อสม.  ( 20 คะแนน)                                                                                               
4. มีการรวบรวมและวเิคราะห์ข้อมูลการส ารวจพร้อมรายงานสถานการณ์การใช้สารเคมี  ครั้งท่ี 1 และรายงาน  
คกก.ระดับอ าเภอ และ สสจ. ( 10 คะแนน)                                         
5. มีการก าหนดประเด็นผลกระทบสุขภาพจากการการใช้สาร เคมฯีในการประชุมของ คกก. ระดับอ าเภอ ( 5 คะแนน)                                                                              
6. มีการเชื่อมโยงข้อมูลกับฐานข้อมูลด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอ้มด้านเกษตรกรรม       (5 คะแนน) 
7. มีการส ารวจข้อมูลครั้งท่ี 2 ระหว่างวันท่ี 1-15 มีนาคม 2563 โดย อสม. (20 คะแนน)8. มีการรวบรวมและวิเคราะห

ข้อมูลการส ารวจพร้อมรายงานสถานการณ์การใช้สารเคมี    ครั้งท่ี 2 และรายงาน คกก.ระดับอ าเภอ และ สสจ.  
   (10 คะแนน)                                  
9. มีการน าข้อมูลสถานการณ์ไปขบัเคลื่อนมาตรการยุติการใช้สารเคมีในระดับอ าเภอ        (10 คะแนน)                                                                                             
10. มีการตดิตามผลการด าเนินงาน จัดท ารายงานผลข้อเสนอแนะ เสนอ คกก.ระดับอ าเภอ และ สสจ. ( 10 คะแนน) 

 
เกณฑ์การวัด :รอบท่ี ๑ 
    

ตัวชี้วดั  เกณฑ์การประเมิน 

อ าเภอมีคะแนนระบบรับแจ้งข่าว การใช้/ป่วยจากการสัมผัสสารเคมทีางการ
เกษตรที่มอีันตราย 3 ชนิด (พาราควอต  คลอรไพริฟอส ไกลโฟเสต) โดย
ประชาชน/อสม. ผ่าน Mobile Application สู่หน่วยบริการ (คลินกิสารเคมี
เกษตร/คลินิกโรคจากการท างาน) 

ผ่านเกณฑ์การประเมิน 50 คะแนนขึ้นไป 
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เกณฑ์การวัด :รอบท่ี ๒ 
    

ตัวชี้วดั  เกณฑ์การประเมิน 

อ าเภอมีคะแนนระบบรับแจ้งข่าว การใช้/ป่วยจากการสัมผัสสารเคมทีางการ
เกษตรที่มอีันตราย 3 ชนิด (พาราควอต  คลอรไพริฟอส ไกลโฟเสต) โดย
ประชาชน/อสม. ผ่าน Mobile Application สู่หน่วยบริการ (คลินกิสารเคมี
เกษตร/คลินิกโรคจากการท างาน)เกษตรกรรมและมีการรายงานการเจ็บป่วย
หรือเสยีชีวิตจากสารเคมีทางการเกษตร (รหัสโรค T60) 

ผ่านเกณฑ์การประเมิน ๑๐0 คะแนน 

 
 
ผู้จัดเก็บข้อมลู        
นางสาวกรองกาญจน์  ผ่ายภูเขียว  กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สสจ.บรุีรมัย ์
โทรศัพท์ท่ีท างาน 0 4461 1562 ต่อ 126-127  โทรศัพท์มือถือ  08๐ 392๖๑๙๑ 
 
 

-45- 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

คู่มือคําอธิบายตัวช้ีวัด สําหรับการควบคุมกํากับติดตามและการประเมินผลการดําเนินงาน 

ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓



ชื่อตัวชี้วัด 6.3 อ าเภอมีคะแนนการการจัดท าฐานข้อมูลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
(Occupational and Environmental Health Profile : OEHP) ด้านเกษตรกรรม
และมีการรายงานการเจ็บป่วยหรอืเสียชีวิตจากสารเคมีทางการเกษตร (รหสัโรค T60) 

เกณฑ์เป้าหมาย  รอบที่ 1 50 คะแนนข้ึนไป 
รอบที 2 ๑๐๐ คะแนน 

หน่วยวัด คะแนน 

ประเภท KPI Monitoring 
 
ค านิยาม  
  การจัดท าฐานข้อมูลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Occupational and Environmental Health Profile :  
OEHP) ด้านเกษตรกรรม หมายถึง กระบวนการรวบรวมหรือส ารวจข้อมูลสถานการณท์างด้านอาชีวอนามัยและสิง่แวดล้อม 
ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องทางด้านเกษตรกรรมโดยการรวบรวมข้อมูลทั่วไป ข้อมูลการใช้สารเคมีทางการเกษตร และข้อมูลการ 
เฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากแหล่งข้อมูลต่างๆเพื่อน ามาวิเคราะห์ และจัดท าเป็นข้อมูลพื้นฐานหรือข้อมูลสถานการณ์  
ส าหรับใช้ในการวางแผนและเฝ้าระวังสุขภาพประชาชสารเคมีทางการเกษตรที่มีอันตรายสูง 3 ชนิด หมายถึง สารเคมีทาง 
การเกษตร 3 ชนิด ไดแ้ก่ พาราควอต ไกลโฟเสต และ คลอร์ไพริฟอส                                           

 เกษตรกรรม หมายถึง อาชีพเพาะปลูกพืชต่างๆที่อาจจะมีการใช้สารเคมีทางการเกษตร ได้แก่ การท าไร่ ท านา  
ท าสวน เป็นต้น    
 การรายงานการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตจากสารเคมีทางการเกษตร (รหัสโรคT60) หมายถึง เจ้าหน้าที่ของหน่วย
บริการสาธารณสุขทุกระดับรายงานผู้ป่วยจากพิษสารเคมีทางการเกษตร ในระบบ 43 แฟ้มของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่ง
ได้แก่ ผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยจากสถานพยาบาลว่าป่วยจากพิษสารก าจัดศัตรูพืช ( ICD10TM Code T60.0, T60.1 , 
T60.2, T60.3, T60.4, T60.8, T60.9 ซึ่งไม่รวมการตั้งใจท าร้ายตนเอง หรือฆ่าตัวตาย (ICD10 TM สาเหตุภายนอก 
คือ X68) 
เกณฑ์การประเมิน คะแนนเต็ม 100 คะแนน รายละเอียดดังนี้   
 1. มีการรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล OEHP ด้านเกษตรกรรม รวมทั้งท าสรุปรายงานผลการด าเนินงาน รายงาน
สถานการณ์ ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลการใช้สารเคมีภาคเกษตรและข้อมูลการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพ และ
จัดท าไฟล์  OEHP ด้ าน เกษตรกรรม และจัดส่ ง สสจ. ภายในวันที่  15  กุมภาพันธ์  256 ๓  ( 20 คะแนน)                                       
 2.แมีการจัดท ารายงานการเจ็บป่วยจาก รหัส T 60 ในระดับอ าเภอ โดยด าเนินการตัดข้อมูลจากวันจันทร์ถึง
พ ฤหั ส บ ดี  ส่ ง  ส ส จ .บุ รี รั ม ย์  ทุ ก วัน ศุ ก ร์  เริ่ ม  สั ป ด าห์ แ รก ของเดื อ น กุ ม ภ าพั น ธ์2 5 6 ๓  (2 0  คะแน น )                                                                                     
 3. มีการน าเสนอข้อมูลสถานการณ์จากข้อมูล OEHP ด้านเกษตรกรรม และ T 60 ในการประชุม คกก. ระดับ
อ าเภอ ( 10 คะแนน)                                                            
 4. มีการติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานการจัดท า ข้อมูล OEHP ด้านเกษตรกรรม และ T 60 รอบ 6 เดือน , 
9 เดือน และ 12 เดือน เสนอผู้บริหาร ( 15 คะแนน)                    
 5. มีการวิเคราะห์ความเช่ือมโยงระหว่างการใช้สารเคมีทางการเกษตรและผลกระทบต่อสุขภาพ พร้อมจัดท า
รายงานฐานข้อมูล OEHP ด้านเกษตรกรรม ฉบับสมบูรณ์ จัดส่ง สสจ. ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2563 (20 คะแนน)                                            
 6. มีการจัดท ารายงานการพัฒนาการบันทึกข้อมูล T60 ของหน่วยบริการทุกระดับให้ถูกต้องตามหลักวิชาการให้ 
สสจ. ภายในวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 ( 15 คะแนน ) 

 
เกณฑ์การวัด :รอบท่ี ๑ 

  ตัวชี้วัด (i) เกณฑ์การประเมิน 

อ าเภอมีคะแนนการการจัดท าฐานข้อมูลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
(Occupational and Environmental Health Profile : OEHP) ด้าน
เกษตรกรรมและมีการรายงานการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตจากสารเคมทีาง
การเกษตร (รหัสโรค T60) 

ผ่านเกณฑ์การประเมิน 50 คะแนนขึ้นไป 
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คู่มือคําอธิบายตัวช้ีวัด สําหรับการควบคุมกํากับติดตามและการประเมินผลการดําเนินงาน 
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เกณฑ์การวัด :รอบท่ี ๒ 
    

ตัวชี้วดั (i) เกณฑ์การประเมิน 

อ าเภอมีคะแนนการการจัดท าฐานข้อมูลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
(Occupational and Environmental Health Profile : OEHP) ด้าน
เกษตรกรรมและมีการรายงานการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตจากสารเคมทีาง
การเกษตร (รหัสโรค T60) 

ผ่านเกณฑ์การประเมิน ๑๐0 คะแนน 

 
 
ผู้จัดเก็บข้อมลู        
นางสาวกรองกาญจน์  ผ่ายภูเขียว  กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สสจ.บรุีรมัย ์
โทรศัพท์ท่ีท างาน 0 4461 1562 ต่อ 126-127  โทรศัพท์มือถือ  08๐ 392๖๑๙๑ 
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คู่มือคําอธิบายตัวช้ีวัด สําหรับการควบคุมกํากับติดตามและการประเมินผลการดําเนินงาน 
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ประเดน็ยุทธศาสตร ์2  

การจัดบริการสุขภาพแบบองคร์วม และสร้างสรรคร์ะบบ
บริการสุขภาพทกุระดับบริการใหม้ีคุณภาพ มาตรฐาน 



ชื่อตัวชี้วัด ๗.1 ร้อยละของผู้ป่วยในที่รับ Refer  กลับจาก โรงพยาบาลบุรีรัมย์/โรงพยาบาลนางรอง
มาดูแลต่อเนื่องที่โรงพยาบาลชุมชน 

เกณฑ์บรรลุเป้าหมาย  ร้อยละ ๑๐๐ หน่วยวัด ร้อยละ 
ประเภทตัวชี้วัด Monitoring 

นิยาม/ค าอธิบาย : 
 ผู้ป่วยในที่รับ Refer  กลับจาก โรงพยาบาลบุรีรัมย์/โรงพยาบาลนางรอง หมำยถึง ผู้ป่วยประเภทผู้ป่วยในของ
โรงพยำบำลชุมชน ที่รับ Refer มำจำกโรงพยำบำลบรุีรัมย์ หรอื โรงพยำบำลนำงรอง เพื่อมำ Admit ดูแลต่อเนื่องที่
โรงพยำบำลชุมชน   ทั้งนี้ นับรวมที ่Refer  กลับ มำโดยรถพยำบำล  และ ท่ีผู้ป่วยมำเอง พร้อมใบส่งตัวกลับ 
   ผู้ป่วยในที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์ /โรงพยาบาลนางรอง Refer กลับโรงพยาบาลชุมชน หมายถึง ผู้ป่วยประเภท
ผู้ป่วยในของโรงพยำบำลบรุีรมัย์ /โรงพยาบาลนางรอง  สถานภาพจ าหน่าย แล้วส่งต่อกลบัมาดูแลรักษาต่อเนื่องที่โรงพยาบาล
ชุมชน พร้อมใบส่งตัวกลับ 

เกณฑ์การให้คะแนน : รอบท่ี ๑ และ รอบท่ี ๒ 

การผ่านเกณฑ์:  ร้อยละ 100  

ตัวชี้วัด ร้อยละ 
ปี๒๕๖๓ 

เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ ผ่าน ไม่ผ่าน 

ร้อยละของผู้ป่วยในท่ีรับ Refer  กลับจาก 
โรงพยาบาลบุรีรมัย์/โรงพยาบาลนางรองมาดูแล
ต่อเนื่องที่โรงพยาบาลชุมชน ๑๐๐% 

      

สูตรค านวณ 

ร้อยละของผู้ป่วยในท่ีรับ Refer  กลับจาก โรงพยาบาลบรุีรัมย์/โรงพยาบาลนางรองมาดูแลต่อเนื่องที่โรงพยาบาลชุมชน  

= 

จ านวนผู้ป่วย ในที่รับ Refer  กลับจาก โรงพยาบาลบุรรีัมย/์โรงพยาบาลนางรอง มาดูแลต่อเนื่อง 
ในช่วงเวลาเดียวกัน 

X 100 
จ านวนผู้ป่วยในทีโ่รงพยาบาลบรุีรมัย์ /โรงพยาบาลนางรอง Refer  กลับ โรงพยาบาลชุมชน 

 ในช่วงเวลาเดียวกัน  
 
แหล่งข้อมูล :  ทุกโรงพยาบาลใช้ข้อมูล จากฐานข้อมูล 43 แฟ้ม ในระบบ HDC แฟ้ม Admission 

วิธีการจัดเก็บข้อมลู 
๑. ตัวต้ัง หรือ ผลงาน : จ านวนผูป้่วย ในที่รับ Refer  กลับจาก โรงพยาบาลบุรีรมัย์/โรงพยาบาลนางรอง มาดูแล

ต่อเนื่อง  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรมัย์ และ ผูร้ับผิดชอบตัวช้ีวัด (ร้อยละของผู้ป่วยในท่ีรับ Refer  กลับจาก 
โรงพยาบาลบุรีรมัย์/โรงพยาบาลนางรองมาดูแลต่อเนื่องที่โรงพยาบาลชุมชน )  ของโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง ดึง
ข้อมูล ของโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง จากฐานข้อมูล 43 แฟ้ม ในระบบ HDC แฟ้ม Admission  ในช่วง
ระยะเวลาตามการนับผลงาน 

๒. ตัวหาร หรือ เป้าหมาย : จ านวนผู้ป่วยในท่ีโรงพยาบาลบุรรีัมย์ /โรงพยาบาลนางรอง Refer  กลบั โรงพยาบาล
ชุมชน  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรมัย์ดึงข้อมลู  จากฐานข้อมูล 43 แฟ้ม ของโรงพยาบาลบุรรีัมย์ และ 
โรงพยาบาลนางรอง  ในระบบ HDC แฟ้ม Admission  ในช่วงระยะเวลาตามการนับผลงาน 

ระยะเวลาการนับผลงาน   
รอบท่ี ๑ นับผลงานตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 256๒ – ๓๑ ธันวาคม  ๒๕๖๒ 
รอบท่ี 2 นับผลงานตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 256๒ – ๓๑ พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 
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ผู้จัดเก็บข้อมลู        
นางปณิชา   สุระโคตร  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตรส์าธารณสุขสสจ.บุรีรมัย์ 
โทรศัพท์ท่ีท างาน044-611562 ต่อ 113-114  โทรศัพท์มือถือ 06๑-๕๑๙๒๙๘๒ 
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ชื่อตัวชี้วัด ๗.2 ร้อยละของผู้ป่วยนอกจากโรงพยาบาลลูกข่าย ท่ีเข้ารับบริการ ข้าม Node  
เกณฑ์บรรลุเป้าหมาย  น้อยกว่า หรือ เท่ากับ ๕๐% หน่วยวัด ร้อยละ 
ประเภทตัวชี้วัด Monitoring 
 
นิยาม / ค าอธิบาย : 
 ตัวชี้วัดน้ี ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เก็บเป็นฐานข้อมูล เพ่ือเป็น Base line ข้อมูลที่โรงพยาบาลชุมชนลูกข่ายมี
การ Refer เข้าโรงพยาบาลบุรีรัมย์ /โรงพยาบาลนางรองมากน้อยเพียงใด 
 Node  หมายถึง โรงพยาบาลนางรอง  และ โรงพยาบาลชุมชน ทีม่ีแพทย์เฉพาะทางปฏิบตัิงานอยู่ ต้องรับConsult  
และ/หรือ รับการส่งต่อผู้ป่วยสาขานั้น เพื่อมาดูแลรักษาต่อท่ีโรงพยาบาล Node  
 โรงพยาบาลลูกข่าย หมายถึง โรงพยาบาลชุมชนท่ีมีพื้นท่ีทางภูมิศาสตร์อยู่ใกล้ กับ โรงพยาบาล Node   หากมี
การส่งต่อผู้ป่วยในสาขาท่ีมีแพทยเ์ฉพาะทางที่โรงพยาบาล Node มี   โรงพยาบาลลูกข่ายต้อง Consult แพทย์เฉพาะทางของ
โรงพยาบาล Node  ก่อน เพื่อให้แพทย์เฉพาะทางของโรงพยาบาล Node พิจารณาการดูแลรักษาต่อที่โรงพยาบาล Node 
หรือ พิจารณาส่งต่อหากเกินศักยภาพของโรงพยาบาล Node     

ตารางโรงพยาบาล Node และ โรงพยาบาลลูกข่าย 

โรงพยาบาล Node สาขา โรงพยาบาลลูกข่าย 

นางรอง สูติกรรม ศลัยกรรม อายุรกรรม  
กุมารเวชกรรม  Orthopidics 

ปะค า ช านิ เฉลิมพระเกียรติ หนองกี่  
โนนสุวรรณ 

นางรอง ศัลยกรรม  Orthopidics  โนนดินแดง  ละหานทราย 

สตึก ศัลยกรรม อายรุกรรม กุมารเวชกรรม แคนดง 

ล าปลายมาศ สูติกรรม ศลัยกรรม อายุรกรรม  
กุมารเวชกรรม  Orthopidics 

หนองหงส์ 

ประโคนชัย สูติกรรม  อายุรกรรม กุมารเวชกรรม 
Orthopidics 

พลับพลาชัย  บ้านกรวด 

ละหานทราย สูติกรรม  อายุรกรรม กุมารเวชกรรม โนนดินแดง 

พุทไธสง กุมารเวชกรรม  นาโพธิ์ บ้านใหม่ไชยพนจ ์

บุรีรัมย ์  บ้านด่าน  ห้วยราช  กระสัง  คูเมอืง  

ผู้ป่วยนอกจากโรงพยาบาลลูกขา่ย ที่เข้ารับบริการข้าม Node  หมายถึง ผู้ป่วยประเภทผู้ป่วยนอกของ
โรงพยาบาลลูกข่ายในสาขาท่ีโรงพยาบาล Node มีแพทย์เฉพาะทาง   ถูกส่งต่อมายังโรงพยาบาลบุรีรัมย์ / โรงพยาบาล
นางรอง โดยไม่ผ่านการ Consult แพทย์เฉพาะทางของโรงพยาบาล Node ก่อนส่งต่อมายัง โรงพยาบาลบรุีรมัย์ / 
โรงพยาบาลนางรอง  

เง่ือนไข : ไม่นับผู้ป่วยนอก ท่ีโรงพยาบาลบุรีรมัย์ นัดทุกกรณี  

เกณฑ์การให้คะแนน : รอบท่ี ๑ และ รอบท่ี ๒ 

ตัวชี้วัด  เกณฑ์ประเมินผ่าน 

ร้อยละของผู้ป่วยนอกจากโรงพยาบาลลูกข่าย ท่ีเข้ารับบริการ ข้าม Node น้อยกว่า หรือ เท่ากับ ๕๐% 
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คู่มือคําอธิบายตัวช้ีวัด สําหรับการควบคุมกํากับติดตามและการประเมินผลการดําเนินงาน 
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สูตรค านวณ: 
ร้อยละของผู้ป่วยนอกจากโรงพยาบาลลูกข่าย ท่ีเข้ารับบริการ ข้าม Node 

= 
จ านวนผู้ป่วย OPD  ของโรงพยาบาลลูกข่าย ท่ีไปรับบริการ ข้าม Node ในช่วงเวลาเดียวกัน  

X 100 จ านวนผู้ป่วย OPD  ของโรงพยาบาลลูกข่าย ที่มารับบริการทีโ่รงพยาบาลบรุีรัมย์ /โรงพยาบาล
นางรอง ทั้งหมด ในช่วงเวลาเดียวกัน  

แหล่งข้อมูล : ทุกโรงพยาบาลใช้ข้อมูล จากฐานข้อมูล 43 แฟ้ม ในระบบ  HDC แฟ้ม Service , Appointment , 
Diagnosis_OPD  

วิธีการจัดเก็บข้อมลู 
๑. ตัวต้ัง หรือ ผลงาน : จ านวนผู้ป่วย OPD  ของโรงพยาบาลลูกข่าย ที่ไปรับบริการ ข้าม Node   ส านักงาน

สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ และ ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด (ร้อยละของผู้ป่วยนอกจากโรงพยาบาลลูกข่าย ที่เข้ารับบริการ  ข้าม 
Node)  ของโรงพยาบาลนางรอง และโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง ดึงข้อมูล ของโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง จากฐานข้อมูล 43 
แฟ้ม ในระบบ HDC แฟ้ม Service , Appointment , Diagnosis_OPD ดึงตามรหัสโรคตามสาขาที่ Node มีแพทย์เฉพาะ
ทางอยู่  ในช่วงระยะเวลาตามการนับผลงาน 

๒. ตัวหาร หรือ เป้าหมาย : จ านวนผู้ป่วย OPD  ของโรงพยาบาลลูกข่าย ที่มารับบริการที่ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ /
โรงพยาบาลนางรอง ทั้งหมด ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ดึงข้อมูล  จากฐานข้อมูล 43 แฟ้ม ของโรงพยาบาล
บุรีรัมย์ และ โรงพยาบาลนางรอง  ในระบบ HDC แฟ้ม Service , Appointment , Diagnosis_OPD ในช่วงระยะเวลาตาม
การนับผลงาน 

สาขา รหัสโรคเพ่ือแยกสาขา 
สูติกรรม รหัส O00 - O99 รหัส N70-77,80-99 
ศัลยกรรม 
 

รหัส K25 K26 K27 K28 K352 K353  K358  K40-46 K60-64   
K800-801 K803-804 K705  T814 T793 L890-893 L899 L030-033 
L038-039 L55  T20-32 T00-07  S00-99   รหัส N20-23,30-39,40-
51,60-64 

อายุรกรรม 
(อายุ 15 ปี ข้ึนไป) 
 

Infection=รหัส A,B   มะเร็ง=รหัส C  โรคเลือด=รหัส D  
ระบบต่อมไร้ท่อ=รหัส E  ระบบประสาท=รหัสG ระบบไหลเวียนโลหิต=รหัส I  
ระบบหายใจ=รหสั J ระบบย่อยอาหาร=รหัส K (ท่ีไม่ตรงกับสาขาศลัยกรรม) 
ระบบกลา้มเนื้อ=รหัส M05-14,30-36,70-79 รหัส N00-19,25-29 
กลุ่มอาการ=รหสั R  

กุมารเวชกรรม 
อายุ(0-14วัน11เดือน 29 วัน) 

รหัส P  และ รหัส เหมือน สาขาอายุรกรรม  แตส่าขากุมารฯ ตัดที่อายุ ต่ ากว่า 15 ปี ลง
ไป 

ออร์โธปิดิกส ์
 

ระบบกลา้มเนื้อ=รหัส M15-19,20-25,40-54,60-79,80-94,95-99  
การบาดเจ็บ=รหัส S 

 

ระยะเวลาการนับผลงาน   
รอบท่ี ๑ นับผลงานตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 256๒ – ๓๑ ธันวาคม  ๒๕๖๒ 
รอบท่ี 2 นับผลงานตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 256๒ – ๓๑ พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 
 
ผู้จัดเก็บข้อมลู        
นางปณิชา   สุระโคตร  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตรส์าธารณสุขสสจ.บุรีรมัย์ 
โทรศัพท์ท่ีท างาน044-611562 ต่อ 113-114  โทรศัพท์มือถือ 06๑-๕๑๙๒๙๘๒ 
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ชื่อตัวชี้วัด ๗.3 ร้อยละของผู้ป่วย DM/HT Walk in เข้าโรงพยาบาลบุรีรัมย์ลดลงจากปีท่ีผ่านมา 
เกณฑ์บรรลุเป้าหมาย  ลดลงจากปี 2562 หน่วยวัด ร้อยละ 
ประเภทตัวชี้วัด Monitoring 

ค าอธิบาย : 
 ผู้ป่วย OPD (Out-Patient-Department : OPD) หมายถึง คือผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา โดยไม่ต้องนอนพัก
รักษาตัวในโรงพยาบาลสามารถกลับบ้านได้ในวันท่ีเข้ารับการรักษา 
 ผู้ป่วย OPD DM/HT Walk in หมายถึง  ผู้ป่วย DM และ HT ที่อยู่นอกเขตรับผิดชอบและไม่ได้ขึ้นทะเบียนสิทธิ
การรักษาที่ รพ.บุรีรัมย์ มารับบริการที ่OPD รพ .บุรีรัมย์ โดยมารับบริการเอง   ไม่ได้มาตามนัด หรือ ได้รับการส่งต่อ 
เกณฑ์การให้คะแนน : รอบท่ี ๑ และ รอบท่ี ๒ 

ตัวชี้วัด ร้อยละ ปี
2562 

เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ ผ่าน ไม่ผ่าน 

ร้อยละของผู้ป่วย DM/HT Walk in เข้าโรงพยาบาล
บุรีรัมย์ลดลงจากปีท่ีผา่นมา 

      

สูตรค านวณ 

ร้อยละของผู้ป่วย DM/HT Walk in เข้าโรงพยาบาลบรุีรัมย ์

= 

จ านวนครั้งของผู้ป่วย DM/HT ทีม่ารับบริการที่คลินิก DM/HT โรงพยาบาลบุรรีัมยโ์ดยมาเอง ไม่ไดม้า
ตามนัด หรือไดร้ับการส่งตัวมา  ในช่วงเวลาเดียวกัน (ไม่นับรวมทีไ่ปรับบริการศูนย์แพทย์) 

X 100 
จ านวนครั้งของผู้ป่วย OPD DM/HT ที่มารับบริการที่คลินิก DM/HT โรงพยาบาลบรุีรัมย ์

 ในช่วงเวลาเดียวกัน (ไม่นับรวมทีไ่ปรับบริการศูนย์แพทย์) 
 
แหล่งข้อมูล :  ใช้ข้อมูล จากฐานข้อมูล 43 แฟ้ม ในระบบ HDC แฟ้ม Service , Diagnosis_OPD(Pdx) , Appoinment 

วิธีการจัดเก็บข้อมลู 
๑. ตัวต้ัง หรือ ผลงาน : จ านวนครั้งของผู้ป่วย DM/HT ที่มารับบริการที่คลินิก DM/HT โรงพยาบาลบุรรีัมย์โดยมาเอง 

ไม่ได้มาตามนัด หรือได้รับการส่งตวัมา  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรมัย์ ดึงข้อมลู ของโรงพยาบาลของบุรรีัมย ์
จากฐานข้อมูล 43 แฟ้ม ในระบบ HDC แฟ้ม Service  , Appoinment   , Diagnosis_OPD (Pdx) ในช่วง
ระยะเวลาตามการนับผลงาน 

๒. ตัวหาร หรือ เป้าหมาย : จ านวนครั้งของผู้ป่วย OPD DM/HT ที่มารับบริการที่คลินิก DM/HT โรงพยาบาลบรุีรัมย ์ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบรุีรมัย์ดึงข้อมูล  จากฐานข้อมลู 43 แฟ้ม ของโรงพยาบาลบรุีรัมย ์  ในระบบ HDC 
แฟ้ม Service  , Diagnosis_OPD (Pdx)  ในช่วงระยะเวลาตามการนับผลงาน 

ระยะเวลาการนับผลงาน   
รอบท่ี ๑ นับผลงานตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 256๒ – ๓๑ ธันวาคม  ๒๕๖๒ 
รอบท่ี 2 นับผลงานตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 256๒ – ๓๑ พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 

 
 
ผู้จัดเก็บข้อมลู        
นางปณิชา   สุระโคตร  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตรส์าธารณสุขสสจ.บุรีรมัย์ 
โทรศัพท์ท่ีท างาน044-611562 ต่อ 113-114  โทรศัพท์มือถือ 06๑-๕๑๙๒๙๘๒ 
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ชื่อตัวชี้วัด ๗.4 ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยผู้ป่วย DM/HT ของโรงพยาบาล ทุกแห่ง ลดลงจากปีท่ีผ่านมา 
เกณฑ์บรรลุเป้าหมาย  ลดลงจากปี 2562 หน่วยวัด ร้อยละ 
ประเภทตัวชี้วัด Monitoring 

นิยาม/ค าอธิบาย : 
 ผู้ป่วย DM / HT หมายถึง  ผู้ป่วยประเภทผู้ป่วยนอกที่ได้รับการวินิจฉัยโรคหลัก(Pdx)ว่าเป็น DM และ ผู้ป่วย
ประเภทผู้ป่วยนอกท่ีได้รับการวินิจฉัยโรคหลัก(Pdx)ว่าเป็น HT  

ระยะเวลารอคอยรวมของผู้ป่วย DM / HT หมายถึง ระยะเวลา (นาที) ที่ผู้ป่วย DM / HT มารับบริการที่คลินิก DM / 
HT ของโรงพยาบาลแห่งนั้น โดยเริ่มนับเวลาตั้งแต่ ขั้นตอน รับบริการที่จุดซักประวัติ (ในผู้ป่วยที่ไม่ต้องเจาะเลือด ) หรือ เริ่มนับ
เวลาตั้งแต่ขั้นตอน รับบริการที่ห้องLAB (ในผู้ป่วยที่ต้องเจาะเลือดก่อน)  จนถึง ขั้นตอนการลงบันทึกจ่ายยาให้ผู้ป่วย  

ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยผู้ป่วย DM/HT หมายถึง ระยะเวลารอคอยรวม (นาที) ของผู้ป่วย DM / HT ทั้งหมด ที่มา
รับบริการในคลินิก DM / HT ต่อ จ านวนครั้งของผู้ป่วย DM / HT ทั้งหมด ท่ีมารับบริการในคลินิก DM / HT 

เกณฑ์การให้คะแนน : รอบท่ี ๑ และ รอบท่ี ๒ 

ตัวชี้วัด ระยะเวลา
รอคอย
เฉลี่ย ปี
2562 

เป้าหมาย ผลงาน ระยะเวลา
รอคอย
เฉลี่ย 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยผูป้่วย DM/HT ของโรงพยาบาล 
ลดลงจากปีท่ีผ่านมา 

      

สูตรค านวณ:  ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยผู้ป่วย DM/HT ของโรงพยาบาล ทุกแห่ง 

= 

ระยะเวลารอคอยรวม (นาที) ของผู้ป่วย DM / HT ที่มารับบริการในคลินิก DM / HT นับตั้งแต่ซัก
ประวัติ จนถึง ไดร้ับยากลับบ้าน  ในช่วงเวลาเดียวกัน  

X 100 
จ านวนครั้งของผู้ป่วย DM/HT ทั้งหมด ที่มารับบริการที่คลินิก DM/HT โรงพยาบาล 

 ในช่วงเวลาเดียวกัน 
 

แหล่งข้อมูล :  ใช้ข้อมูล จากฐานข้อมูล 43 แฟ้ม ในระบบ HDC แฟ้ม Service , Diagnosis_OPD(Pdx) , Appoinment 

วิธีการจัดเก็บข้อมลู 
๑. ตัวต้ัง หรือ ผลงาน : จ านวนครั้งของผู้ป่วย DM/HT ที่มารับบริการที่คลินิก DM/HT โรงพยาบาลบุรีรัมย์โดยมาเอง 

ไม่ได้มาตามนัด หรือไดร้ับการส่งตัวมา  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรมัย์ ดึงข้อมูล ของโรงพยาบาลของบุรรีัมย์ จาก
ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม ในระบบ HDC แฟ้ม Service  , Appoinment   , Diagnosis_OPD (Pdx) ในช่วงระยะเวลาตามการนับ
ผลงาน 

๒. ตัวหาร หรือ เป้าหมาย : จ านวนครั้งของผู้ป่วย OPD DM/HT ที่มารับบริการที่คลินิก DM/HT โรงพยาบาลบุรรีัมย ์ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบรุีรมัย์ดึงข้อมูล  จากฐานข้อมลู 43 แฟ้ม ของโรงพยาบาลบุรรีัมย์  ในระบบ HDC แฟ้ม 
Service  , Diagnosis_OPD (Pdx)  ในช่วงระยะเวลาตามการนับผลงาน 

ระยะเวลาการนับผลงาน   
รอบท่ี ๑ นับผลงานตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 256๒ – ๓๑ ธันวาคม  ๒๕๖๒ 
รอบท่ี 2 นับผลงานตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 256๒ – ๓๑ พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 

ผู้จัดเก็บข้อมลู        
นางปณิชา   สุระโคตร  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตรส์าธารณสุขสสจ.บุรีรมัย์ 
โทรศัพท์ท่ีท างาน044-611562 ต่อ 113-114  โทรศัพท์มือถือ 06๑-๕๑๙๒๙๘๒ 
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ชื่อตัวชี้วัด ๗.5 อัตราการรับ Refer ผู้ป่วยจากโรงพยาบาลลูกข่าย ของ Node  
เกณฑ์บรรลุเป้าหมาย  มากกว่า หรือ เท่ากับ ๑๕% หน่วยวัด ร้อยละ 
ประเภทตัวชี้วัด Monitoring 
 
นิยาม / ค าอธิบาย : 
 ตัวชี้วัดน้ี ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เก็บเป็นฐานข้อมูล เพ่ือเป็น Base line ข้อมูลของโรงพยาบาล Node  ใน
การรับ Refer ผู้ป่วยจากโรงพยาบาลลูกข่าย 
 Node หมายถึง โรงพยาบาลนางรอง และ โรงพยาบาลชุมชน ที่มแีพทย์เฉพาะทางปฏิบัติงานอยู่ ตอ้งรับConsult  
และ/หรือ รับการส่งต่อผู้ป่วยสาขานั้น เพื่อมาดูแลรักษาต่อท่ีโรงพยาบาล Node  
 โรงพยาบาลลูกข่าย หมายถึง โรงพยาบาลชุมชนท่ีมีพื้นท่ีทางภูมิศาสตร์อยู่ใกล้ กับ โรงพยาบาล Node   หากมี
การส่งต่อผู้ป่วยในสาขาท่ีมีแพทยเ์ฉพาะทางที่โรงพยาบาล Node มี   โรงพยาบาลลูกข่ายต้อง Consult แพทย์เฉพาะทางของ
โรงพยาบาล Node  ก่อน เพื่อให้แพทย์เฉพาะทางของโรงพยาบาล Node พิจารณาการดูแลรักษาต่อที่โรงพยาบาล Node 
หรือ พิจารณาส่งต่อหากเกินศักยภาพของโรงพยาบาล Node     

ตารางโรงพยาบาล Node และ โรงพยาบาลลูกข่าย 

โรงพยาบาล Node สาขา โรงพยาบาลลูกข่าย 

นางรอง สูติกรรม ศลัยกรรม อายุรกรรม  
กุมารเวชกรรม  Orthopidics 

ปะค า ช านิ เฉลิมพระเกียรติ หนองกี่  
โนนสุวรรณ 

นางรอง ศัลยกรรม  Orthopidics  โนนดินแดง  ละหานทราย 

สตึก ศัลยกรรม อายรุกรรม กุมารเวชกรรม แคนดง 

ล าปลายมาศ สูติกรรม ศลัยกรรม อายุรกรรม  
กุมารเวชกรรม  Orthopidics 

หนองหงส์ 

ประโคนชัย สูติกรรม  อายุรกรรม กุมารเวชกรรม 
Orthopidics 

พลับพลาชัย  บ้านกรวด 

ละหานทราย สูติกรรม  อายุรกรรม กุมารเวชกรรม โนนดินแดง 

พุทไธสง กุมารเวชกรรม  นาโพธิ์ บ้านใหม่ไชยพนจ ์

บุรีรัมย ์  บ้านด่าน  ห้วยราช  กระสัง  คูเมอืง  

การรับ Refer ผู้ป่วยจากโรงพยาบาลลูกข่าย หมายถึง โรงพยาบาล Node รับการส่งต่อผู้ป่วย จากโรงพยาบาล
ลูกข่าย ในสาขาท่ีมีแพทย์เฉพาะทางอยู่ ทั้งประเภทผู้ป่วยนอก และ ผู้ป่วยใน เพื่อมาดูแลรักษาต่อเนือ่งจากเกินศักยภาพของ
โรงพยาบาลลูกข่าย 

เกณฑ์การให้คะแนน : รอบท่ี ๑ และ รอบท่ี ๒ 

ตัวชี้วัด เกณฑ์เป้าหมาย เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ ผ่าน ไม่ผ่าน 
อัตราการรับ Refer ผู้ป่วยจาก
โรงพยาบาลลูกข่าย ของ Node 

มากกว่าหรือเท่ากับ
๑๕% 
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สูตรค านวณ: 
อัตราการรับ Refer ผู้ป่วยจากโรงพยาบาลลูกข่าย ของ Node 

= 
จ านวนผู้ป่วยที่รับ Refer จาก โรงพยาบาลลูกข่าย ในสาขาที่เป็นNode (ท้ังOPD  และ IPD) 

ในช่วงเวลาเดียวกัน X 100 
จ านวนผู้ป่วย ที่รับ Refer จาก โรงพยาบาลลูกข่าย ทั้งหมด ในช่วงเวลาเดยีวกัน  

แหล่งข้อมูล /วิธีการจัดเก็บข้อมูล 
แหล่งข้อมูล  : โรงพยาบาล Node ทุกแห่ง ใช้ข้อมูล จากฐานข้อมูล 43 แฟ้ม  ในระบบ  HDC แฟ้ม Service , , 
Diagnosis_OPD  

วิธกีารจัดเก็บข้อมลู 
๑. ตัวต้ัง หรือ ผลงาน : จ านวนผู้ป่วยที่รับ Refer จาก โรงพยาบาลลูกข่าย ในสาขาที่เป็นNode   ส านักงาน

สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ และ โรงพยาบาลNode ทุกแห่ง ดึงข้อมูล จากฐานข้อมูล 43 แฟ้ม ในระบบ HDC แฟ้ม 
Service , Diagnosis_OPD  ดึงตามรหัสโรคตามสาขาที่ Node มีแพทย์เฉพาะทางอยู่  ในช่วงระยะเวลาตามการ
นับผลงาน 

๒. ตัวหาร หรือ เป้าหมาย : จ านวนผู้ป่วย ที่รับ Refer จาก โรงพยาบาลลูกข่าย ทั้งหมด ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
บุรีรัมย์ และ โรงพยาบาลNode ทุกแห่ง ดึงข้อมูล จากฐานข้อมูล 43 แฟ้ม ในระบบ HDC แฟ้ม Service , 
Diagnosis_OPD ในช่วงระยะเวลาตามการนับผลงาน 
 

สาขา รหัสโรคเพ่ือแยกสาขา 
สูติกรรม รหัส O00 - O99 รหัส N70-77,80-99 
ศัลยกรรม 
 

รหัส K25 K26 K27 K28 K352 K353  K358  K40-46 K60-64   
K800-801 K803-804 K705  T814 T793 L890-893 L899 L030-033 L038-
039 L55  T20-32 T00-07  S00-99   รหัส N20-23,30-39,40-51,60-64 

อายุรกรรม 
(อายุ 15 ปี ข้ึนไป) 
 

Infection=รหัส A,B   มะเร็ง=รหัส C  โรคเลือด=รหัส D  
ระบบต่อมไร้ท่อ=รหัส E  ระบบประสาท=รหัสG ระบบไหลเวียนโลหิต=รหัส I  
ระบบหายใจ=รหสั J ระบบย่อยอาหาร=รหัส K (ท่ีไม่ตรงกับสาขาศลัยกรรม) 
ระบบกลา้มเนื้อ=รหัส M05-14,30-36,70-79 รหัส N00-19,25-29 
กลุ่มอาการ=รหสั R  

กุมารเวชกรรม 
อายุ(0-14วัน11เดือน 29 
วัน) 

รหัส P  และ รหัส เหมือน สาขาอายุรกรรม  แตส่าขากุมารฯ ตัดที่อายุ ต่ ากว่า 15 ปี ลงไป 

ออร์โธปิดิกส ์
 

ระบบกลา้มเนื้อ=รหัส M15-19,20-25,40-54,60-79,80-94,95-99  
การบาดเจ็บ=รหัส S 

ระยะเวลาการนับผลงาน   
รอบท่ี ๑ นับผลงานตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 256๒ – ๓๑ ธันวาคม  ๒๕๖๒ 
รอบท่ี 2 นับผลงานตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 256๒ – ๓๑ พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 

ผู้จัดเก็บข้อมลู        
นางปณิชา   สุระโคตร  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตรส์าธารณสุขสสจ.บุรีรมัย์ 
โทรศัพท์ท่ีท างาน044-611562 ต่อ 113-114  โทรศัพท์มือถือ 06๑-๕๑๙๒๙๘๒ 
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ชื่อตัวชี้วัด 7.6 ความส าเร็จของโรงพยาบาลระดับ M และ F ในจังหวัดทีใ่ห้การบริบาลฟื้นสภาพ
ระยะกลางแบบผู้ป่วยใน ( Intermediate bed / ward ) 

เกณฑ์บรรลุเป้าหมาย รอบที่ 1 ผ่านท้ัง 5 ข้อ 
รอบที่ 2 มากกว่าร้อยละ 60 

หน่วยวัด ส าเร็จ/ไม่ส าเร็จ 

ประเภทตัวชี้วัด Monitoring 

ค านิยาม  
โรงพยาบาลระดับ M และ F หมายถึง  โรงพยาบาลชุมชน โดย จังหวัดบุรีรัมย์ มีโรงพยาบาลชุมชนระดับ M 

จ านวน 3 แห่ง ได้แก่ ล าปลายมาศ สตึก ประโคนชัย ,โรงพยาบาลชุมชนระดับ F1  จ านวน 3 แห่ง ได้แก่ ละหานทราย 
พุทไธสง     คูเมือง ,โรงพยาบาลชุมชนระดับ F๒  จ านวน ๑๓ แห่ง ได้แก่ หนองกี่ กระสัง บ้านกรวด นาโพธิ์ ปะค า ช าน ิ
ห้วยราช หนองหงส์  บ้านใหม่ไชยพจน์ โนนสุวรรณ พลับพลาชัย โนนดินแดง เฉลิมพระเกียรติ  ,โรงพยาบาลชุมชนระดับ F
๓  จ านวน ๒ แห่ง ได้แก่ บ้านดา่น แคนดง 

การบรบิาลฟื้นสภาพระยะกลางแบบผู้ป่วยใน หมายถึง การดูแลผู้ป่วยประเภทผู้ป่วยในท่ีผ่านพ้นระยะวิกฤต ที่
โรงพยาบาลบุรีรมัย์ /นางรอง Refer กลับมาให้โรงพยาบาลระดับ M และ F ดูแลฟื้นฟูสภาพ ตามแนวทาง IPD Protocol 
care จนครบ 6เดือน ( เริ่มนับ หลังพ้นระยะวิกฤต) หรือจนค่า Barthel Index (ระดับความสามารถการปฏบิัติกิจวัตร
ประจ าวัน) =20 

เกณฑ์การวัด :รอบท่ี ๑   
 การผ่านเกณฑ์:  ต้องผ่านท้ัง 5 ข้อ โดยมีรายละเอียดขั้นตอน ดังนี้ 

ข้อที ่ รายละเอียดการด าเนินงาน 
1 มีการแต่งตั้ง/ทบทวน คณะกรรมการ/คณะท างาน เพื่อขับเคลื่อนงาน Intermediate Care เป็นปัจจุบัน 

เกณฑ์การประเมิน ไม่มี มี 
มีการแต่งตั้ง/ทบทวน คณะกรรมการ/คณะท างาน เพื่อขับเคลื่อนงาน 
Intermediate Care เป็นปัจจุบัน 

  

  
2 
 
 

 

มีแผนพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบตัิงานด้าน Intermediate care  
เกณฑ์การประเมิน ไม่มี มี 

มีแผนพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบตัิงานด้าน Intermediate care     

๓ มีการให้บริการ IMC Bed/Ward ตาม Care Protocol อย่างเป็นรปูธรรม 
เกณฑ์การประเมิน ไม่มี มี 

มีการให้บริการ IMC  Bed / Ward : (ระบุจ านวนเตยีงส าหรับ
รองรับผู้ป่วย) …………………………เตียง 

  

มี 1)ใบProblem List ๒)ใบTeam Meeting Report ๓) Standing 
Order ๔) Activity Protocol  ต้องมีครบทั้ง ๔ รายการจึงถือว่าม ี

  

 
๔ มีทะเบียนผู้ป่วย IMC ที่รับส่งต่อ กลับมาดูแลฟื้นฟูสภาพ   

เกณฑ์การประเมิน ไม่มี มี 
มีทะเบียนผู้ป่วย IMC ที่รับส่งต่อ กลับมาดูแลฟื้นฟูสภาพ   
 ไม่ตรง ตรง 
ทะเบียนผู้ป่วย IMC ของโรงพยาบาล  ,รายชื่อในสถานะรับ IMC ใน
โปรแกรมThai COC , รายชื่อผู้ป่วย IMC ที่ส่งกลับจากรพ.บร (ผู้
ประเมินขอจากรพ.บร) ข้อมูลตรงกัน 
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เกณฑ์การวัด :รอบท่ี ๑ 
ข้อที ่ รายละเอียดการด าเนินงาน 
๕ มีการดูแลผู้ป่วย IMC อย่างต่อเนื่องตามเกณฑ์ (0, 7วัน, ๑๔วัน, ๑ เดือน  ,๓ เดือน , ๖ เดือน) 

เกณฑ์การประเมิน ไม่มี มี 
มีการดูแลผู้ป่วย IMC อย่างต่อเนื่องตามเกณฑ ์โดยดูว่ามีการเยี่ยมในครั้ง
ถัดไปตามเกณฑ์ หลังจากวันท่ีD/C จากรพ.บุรีรัมย ์
(สุ่ม ๓ ราย ในThai COC : ดูวันท่ี D/C จากรพ.บุรีรัมย์ และมีการเยีย่ม
ในครั้งถัดไปตามเกณฑ์หรือไม่) 

  

  

เกณฑ์การให้คะแนน : รอบท่ี ๒ 

การผ่านเกณฑ์:  มากกว่าร้อยละ 60  
 ตัวชี้วัด เกณฑ์

เป้าหมาย 
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ ผ่าน ไม่ผ่าน 

ร้อยละของผู้ป่วย Stroke ,Traumatic Brain 
Injury ,Spinal Cord Injury ที่รอดชีวิตและมี
คะแนน BI<๑๕คะแนนรวมทั้ง คะแนน BI>๑๕
คะแนน with Multiple Impairments ได้รับการ
บริบาลฟื้นสภาพระยะกลางและตดิตามจนครบ ๖ 
เดือน หรือจนBI=๒๐ 

มากกว่า
ร้อยละ 

60 

     

สูตรค านวณ 
ร้อยละผู้ป่วย Stroke ,Traumatic Brain Injury ,Spinal Cord Injury ที่รอดชีวิตและมีคะแนน BI<๑๕คะแนนรวมทั้ง 
คะแนน BI>๑๕คะแนน with Multiple Impairments ได้รับการบริบาลฟื้นสภาพระยะกลางและติดตามจนครบ ๖ เดือน 
หรือจนBI=๒๐ 

= 

จ านวนผู้ป่วย Stroke ,Traumatic Brain Injury และ Spinal Cord Injury ภายในจังหวัดที่รอดชีวิต 
และมีคะแนน BI<15 ได้รับการบริบาลฟื้นสภาพระยะกลาง และตดิตามจนครบ 6 เดือน หรือ จน 

BI=20     ในช่วงเวลาเดียวกัน 
X 100 จ านวนผู้ป่วย Stroke ,Traumatic Brain Injury และ Spinal Cord Injury รายใหม่ หรือ กลับเป็นซ้ า

ทั้งหมดที่เข้ารับการรักษาใน รพ. ภายในจังหวัดรอดชีวิตและมีคะแนนBI<15 รวมทั้งคะแนนBI>=15 
with multiple implement 

ในช่วงเวลาเดียวกัน  
 
แหล่งข้อมูล : จากรายงานทะเบียนของโรงพยาบาล หรือ จากโปรแกรมThai COC  

วิธกีารจัดเก็บข้อมลู : นับจ านวนตามตัวตั้ง ตัวหาร และค านวณตามสูตร 

ระยะเวลาการนับผลงาน   
รอบท่ี ๑ นับผลงานตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 256๒ – ๓๑ ธันวาคม  ๒๕๖๒ 
รอบท่ี 2 นับผลงานตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 256๒ – ๓๑ พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 

ผู้จัดเก็บข้อมลู        
นางปณิชา   สุระโคตร  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตรส์าธารณสุขสสจ.บุรีรมัย์ 
โทรศัพท์ท่ีท างาน044-611562 ต่อ 113-114  โทรศัพท์มือถือ 06๑-๕๑๙๒๙๘๒ 
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ชื่อตัวชี้วัด 7.7 ร้อยละของผู้ป่วยท่ีเข้ารับการผ่าตดัแบบ One Day Surgery 
เกณฑ์บรรลุเป้าหมาย  มากกว่าร้อยละ ๖๐ หน่วยวัด     ร้อยละ 
ประเภทตัวชี้วัด Monitoring 

 
นิยาม/ค าอธิบาย:  
 One Day Surgery (ODS) คือ การผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ หมายถึง การรับผูป้่วยเข้ามาเพื่อรับการรักษาท า
หัตถการ หรือผ่าตดัที่ไดม้ีการเตรยีมการไว้ล่วงหน้า และสามารถให้กลับบ้านในวันเดยีวกัน กับวันท่ีรับไว้ท าหัตถการ หรือ 
ผ่าตัดอยู่ในโรงพยาบาลตั้งแต่ ๒ ช่ัวโมง ถึงเวลาจ าหน่ายออกไมเ่กิน ๒๔ ช่ัวโมง ตามรายการหัตถการของส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  

เกณฑ์การให้คะแนน : รอบท่ี ๑ และ รอบท่ี ๒ 

ตัวชี้วัด เกณฑ์
เป้าหมาย 

เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ ผ่าน ไม่ผ่าน 

ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผา่ตดัแบบ One 
Day Surgery 

>๖๐%      

สูตรค านวณ 

ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผา่ตดัแบบ One Day Surgery 

= 
จ านวนผู้ป่วยท้ังหมดทีไ่ดร้ับการผา่ตัด One Day Surgery  ในช่วงเวลาเดยีวกัน  

X 100 จ านวนผู้ป่วยที่เข้าเง่ือนไข ในการเข้ารับการผ่าตัด One Day Surgery ด้วยโรคที่ก าหนด ( Principle 
Diagnosis)  ในช่วงเวลาเดียวกัน 

 
แหล่งข้อมูล :  จากรายงานการท าผ่าตัดแบบวันเดียวกลับของโรงพยาบาล บุรีรัมย์ นางรอง สตึก 

วิธีการจัดเก็บข้อมลู : น าจ านวนที่ได้ ของตัวตั้ง ตัวหารมาค านวณตามสตูร 

ระยะเวลาการนับผลงาน   
รอบท่ี ๑ นับผลงานตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 256๒ – ๓๑ ธันวาคม  ๒๕๖๒ 
รอบท่ี 2 นับผลงานตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 256๒ – ๓๑ พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 

 
ผู้จัดเก็บข้อมลู        
นางปณิชา   สุระโคตร  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตรส์าธารณสุขสสจ.บุรีรมัย์ 
โทรศัพท์ท่ีท างาน044-611562 ต่อ 113-114  โทรศัพท์มือถือ 06๑-๕๑๙๒๙๘๒ 
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ชื่อตัวชี้วัด 8.1. ร้อยละของ อสม.ที่ไดร้ับการพัฒนาศักยภาพเป็น อสม.หมอประจ าบ้าน 
เกณฑ์บรรลุเป้าหมาย มากกกว่าหรือเท่ากับ  ร้อยละ 70 หน่วยวัด ร้อยละ  
ประเภทตัวชี้วัด Monitoring  

ค านิยาม :  

 อสม. หมอประจ าบาน หมายถึง อสม. ท่ีผ่านการอบรมตามหลักสตูร อสม.หมอประจ าบ้าน และผ่านการ
ประเมินศักยภาพ อสม.หมอประจ าบ้าน ตามแบบประเมินที่ก าหนด 
โดย อสม. หมอประจ าบ้านเป้าหมาย จังหวัดบุรีรัมย์ ปีงบประมาณ 2563 จ าแนกรายอ าเภอ :  
ที ่ อ าเภอ อสม.หมอประจ าบ้าน ที ่ อ าเภอ อสม.หมอประจ าบ้าน 

1 เมืองบุรีรัมย ์ 350 13 นาโพธิ ์ 75 
2 คูเมือง 110 14 หนองหงส ์ 105 
3 กระสัง 175 15 พลับพลาชัย 75 
4 นางรอง 210 16 ห้วยราช 85 
5 หนองกี ่ 110 17 โนนสุวรรณ 60 
6 ละหานทราย 90 18 ช าน ิ 70 
7 ประโคนชัย 190 19 บ้านใหม่ไชยพจน ์ 60 
8 บ้านกรวด 120 20 โนนดินแดง 40 
9 พุทไธสง 105 21 บ้านด่าน 65 

10 ล าปลายมาศ 220 22 แคนดง 60 
11 สตึก 185 23 เฉลิมพระเกียรต ิ 70 
12 ปะค า 85  รวม 2,715 
เกณฑ์การวัด :รอบท่ี ๑   
 การผ่านเกณฑ์:  ร้อยละของ อสม.ที่ไดร้ับการพัฒนาศักยภาพเป็น อสม.หมอประจ าบา้น มากกกว่าหรือเท่ากับ 
ร้อยละ 70 

สูตรค านวณ :  

 ร้อยละของ อสม.ทีไ่ดร้ับการพัฒนาศักยภาพเป็น อสม.หมอประจ าบา้น = (A/B)x100 
ตัวต้ัง :   A= จ านวน อสม. ที่ผ่านเกณฑ์ประเมินศักยภาพการเป็น อสม.หมอประจ าบ้าน  
ตัวหาร  : B= จ านวน อสม. ที่ผ่านการอบรมเป็น อสม. หมอประจ าบ้าน 

วิธีการจัดเก็บข้อมลู 
 1. จนท.รพ.สต./ กลุ่มงานเวชฯ รว่มกับ อสม.หมอประจ าบา้น ประเมินศักยภาพ อสม. หมอประจ าบา้น ที่ผ่านการอบรม
ตามหลักสูตร อสม.หมอประจ าบ้าน ตามแบบประเมินที่ก าหนด  
 2. จนท.รพ.สต./ กลุ่มงานเวชฯ บนัทึกข้อมูลการประเมินใน  www.thaiphc.net   
       - รอบที่ 1 ภายใน 28 กพ. 63 
      - รอบที 2 ภายใน 31 กค. 63 
ผู้จัดเก็บข้อมลู        
1.นางสาวเบญญา ลวกไธสง  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สสจ.บรุีรมัย ์
โทรศัพท์ท่ีท างาน 044611 562 ต่อ 138  โทรศัพท์มือถือ  085 856 0039 
2.นายชนะชน  แสนแก้ว  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สสจ.บรุีรมัย ์
โทรศัพท์ท่ีท างาน 044611 562 ต่อ 138  โทรศัพท์มือถือ  086 249 2466 
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http://www.thaiphc.net/


ชื่อตัวชี้วัด 8.2 ร้อยละของผู้ป่วยกลุม่เป้าหมายไดร้ับการดูแลจาก อสม.หมอประจ าบ้าน มคีุณภาพชีวิตที่ดี 
เกณฑ์บรรลุเป้าหมาย มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 70 หน่วยวัด ร้อยละ  
ประเภทตัวชี้วัด Monitoring (PA) 

ค านิยาม : 
 1. ผูปวยกลุ่มเป้าหมาย หมายถึง  ครอบครัวผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง (CKD)/ ครอบครัวผสููงอายตุิดบานติดเตยีง (LTC)  
ครอบครัวผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรงั (NCD)/ ครอบครัวผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง 
 2. อสม. หมอประจ าบาน หมายถึง  อสม. ท่ีผ่านการอบรมตามหลกัสูตร อสม.หมอประจ าบ้าน  
 3. ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี หมายถึง ผูปวยกลมุเปาหมายไดรับการดูแลใหม้ีคุณภาพชีวิตที่ดีใน 4 ดา้น ได้แก่ ดานรางกาย  
ดานจิตใจ ดานความสมัพันธทางสงัคม และดานสิ่งแวดลอม จาก อสม.หมอประจ าบ้าน  
 โดยครอบครัวผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมาย จังหวัดบุรีรัมย์ ปีงบประมาณ 2563 จ าแนกรายอ าเภอ : (อสม. 1 คน ดูแลอย่าง
น้อย 3 ครอบครัว) 
ที ่ อ าเภอ อสม. 

หมอประจ าบ้าน 
ผู้ป่วย  ที ่ อ าเภอ อสม. 

หมอประจ าบ้าน 
ผู้ป่วย 

1 เมืองบุรีรัมย ์ 350 1,050 13 นาโพธิ ์ 75 225 
2 คูเมือง 110 330 14 หนองหงส ์ 105 315 
3 กระสัง 175 525 15 พลับพลาชัย 75 225 
4 นางรอง 210 630 16 ห้วยราช 85 255 
5 หนองกี ่ 110 330 17 โนนสุวรรณ 60 180 
6 ละหานทราย 90 270 18 ช าน ิ 70 210 
7 ประโคนชัย 190 570 19 บ้านใหม่ไชยพจน ์ 60 180 
8 บ้านกรวด 120 360 20 โนนดินแดง 40 120 
9 พุทไธสง 105 315 21 บ้านด่าน 65 195 

10 ล าปลายมาศ 220 660 22 แคนดง 60 180 
11 สตึก 185 555 23 เฉลิมพระเกียรต ิ 70 210 
12 ปะค า 85 255  รวม 2,715 8,145 
 

เกณฑ์การวัด :รอบท่ี ๑  และ 2  
 การผ่านเกณฑ์: ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายไดร้ับการดูแลจาก อสม.หมอประจ าบา้น มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 70 
 
สูตรค านวณ :  
 ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลจาก อสม.หมอประจ าบ้าน มีคุณภาพชีวิตที่ดี = (A/B)x100 
ตัวต้ัง :   A= จ านวนผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายทีไ่ด้รับการดูแลจาก อสม.หมอประจ าบ้าน ผ่านเกณฑ์การมีคุณภาพชีวิตที่ดี                 
ตัวหาร  : B= จ านวนผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด  
 
วิธีการจัดเก็บข้อมลู: 

1. จนท.รพ.สต./ กลุม่งานเวชฯ ร่วมกับ อสม.หมอประจ าบ้าน ประเมนิคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย ทีไ่ดรับการดูแลจาก อส
ม.หมอประจ าบ้านตาม แบบประเมินที่ก าหนด  
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คู่มือคําอธิบายตัวช้ีวัด สําหรับการควบคุมกํากับติดตามและการประเมินผลการดําเนินงาน 

ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓



 2.จนท.รพ.สต./ กลุ่มงานเวชฯ บันทึกข้อมูลการประเมินใน  www.thaiphc.net   
    - รอบที่ 1 ภายใน 28 กพ.63 
    - รอบที 2 ภายใน 31 กค.63 
 3.. อสม. รายงานรูปภาพการเยี่ยม  การดูแลผู้ป่วย ผาน Application “SMART อสม.” ดวยตนเอง  
 
ผู้จัดเก็บข้อมลู        
1. นางสาวเบญญา ลวกไธสง  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สสจ.บรุีรมัย ์
โทรศัพท์ท่ีท างาน 044611 562 ต่อ 138  โทรศัพท์มือถือ  085 856 0039 
2. นายชนะชน  แสนแก้ว  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สสจ.บรุีรมัย ์
โทรศัพท์ท่ีท างาน 044611 562 ต่อ 138  โทรศัพท์มือถือ  086 249 2466 
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คู่มือคําอธิบายตัวช้ีวัด สําหรับการควบคุมกํากับติดตามและการประเมินผลการดําเนินงาน 

ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

http://www.thaiphc.net/


ชื่อตัวชี้วัด 9.1 ร้อยละของหน่วยบริการปฐมภูมิ และเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ท่ีเปิด
ด าเนินการในพื้นที ่

เกณฑ์บรรลุเป้าหมาย  มำกกว่ำหรือเท่ำกับร้อยละ 40 หน่วยวัด     ร้อยละ 
ประเภทตัวชี้วัด Monitoring  

นิยาม/ค าอธิบาย : 1. หน่วยบริการ ในจังหวัดบุรีรมัย์ หมายถึง โรงพยาบาลบุรรีัมย์ โรงพยาบาลนางรอง 
                           โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ศูนยส์าธารณสุขชุมชนเมือง  
                       2. หน่วยบริการปฐมภมูิ หมายถึง หน่วยบริการที่ได้ขึ้นทะเบียนเพื่อให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ  
                           ตาม พรบ. ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.2562 
                       3. เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ หมายถึง หน่วยบริการทีร่วมตัวกัน และขึ้นทะเบยีน  
                           เป็นเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ เพื่อให้บรกิารสุขภาพปฐมภูมิ  
                           ตาม พรบ. ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.2562 
เป้าหมายการจัดต้ัง หน่วยบริการปฐมภูมิ และเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภมูิ จังหวัดบุรีรมัย์  
ในปีงบประมาณ 2559-2572 จ าแนกรายอ าเภอ: 

ที ่ อ าเภอ เป้าหมาย ที ่ อ าเภอ เป้าหมาย 
1 เมืองบุรีรัมย ์ 20 13 นาโพธิ ์ 3 
2 คูเมือง 6 14 หนองหงส ์ 4 
3 กระสัง 10 15 พลับพลาชัย 5 
4 นางรอง 11 16 ห้วยราช 5 
5 หนองกี ่ 7 17 โนนสุวรรณ 2 
6 ละหานทราย 7 18 ช าน ิ 3 
7 ประโคนชัย 12 19 บ้านใหม่ไชยพจน ์ 3 
8 บ้านกรวด 6 20 โนนดินแดง 3 
9 พุทไธสง 4 21 บ้านด่าน 3 

10 ล าปลายมาศ 14 22 แคนดง 3 
11 สตึก 11 23 เฉลิมพระเกียรต ิ 5 
12 ปะค า 4  รวม 151 

 
เกณฑ์การวัด :รอบท่ี ๑ และ 2 
 การผ่านเกณฑ์:  ร้อยละของหน่วยบริการปฐมภูมิ และเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ท่ีเปดิด าเนินการในพ้ืนท่ี 
มำกกว่ำหรือเท่ำกับร้อยละ 40 
 
สูตรค านวณ :  
 ร้อยละของหน่วยบริการปฐมภูมิ และเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ท่ีเปิดด าเนินการในพื้นที่ = (A/B) x 100 

ตัวตั้ง :  A = จ านวนหน่วยบริการปฐมภูมิ และเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภมูิ ทีเ่ปิดด าเนินการและขึ้นทะเบียน 
                แล้วในฐานข้อมูลของส านักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ ในปีงบประมาณ 2559 - 2563 
ตัวหาร : B = จ านวนหน่วยบริการปฐมภมูิ และเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภมูิ เป้าหมาย  
                ตามแผนการจัดตั้ง ในปีงบประมาณ 2559 - 2572 

วิธีการจัดเก็บข้อมลู : รวบรวมจากการขึ้นทะเบียน ใน ฐานข้อมูล ส านักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภมูิ 
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คู่มือคําอธิบายตัวช้ีวัด สําหรับการควบคุมกํากับติดตามและการประเมินผลการดําเนินงาน 

ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓



 
ผู้จัดเก็บข้อมลู        
1. นางสาวเบญญา  ลวกไธสง  ช่ือกลุ่มงาน พัฒนาคุณภาพและรปูแบบบริการ 
โทรศัพท์ท่ีท างาน 0 4461 1562 ต่อ 138  โทรศัพท์มือถือ 085 856 0039 
2. นางสาวพัทธ์ชนก  พุทธมนต์สงิห์  ช่ือกลุ่มงาน พัฒนาคุณภาพและรปูแบบบริการ 
โทรศัพท์ท่ีท างาน 0 4461 1562 ต่อ 138  โทรศัพท์มือถือ 088 055 7056 
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คู่มือคําอธิบายตัวช้ีวัด สําหรับการควบคุมกํากับติดตามและการประเมินผลการดําเนินงาน 
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ชื่อตัวชี้วัด 9.2 ร้อยละของประชาชนในอ าเภอ  มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว หรือแพทย์ที่ผ่านการ
อบรม และคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ ดูแลด้วยหลักเวชศาสตร์ครอบครัว 

เกณฑ์บรรลุเป้าหมาย  มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 40 หน่วยวัด     ร้อยละ 
ประเภทตัวชี้วัด Monitoring  

นิยาม/ค าอธิบาย :  
1. ประชาชนในอ าเภอ หมายถึง ประชาชนทุกคน จากประชากร ทะเบียนราษฎร์ ณ 31 ธันวาคม 2562  
   (htps://www.dopa.go.th) 
2. แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว หมายถึง  
    2.1 แพทย์ที่รับหนังสือ อนุมัตบิัตร สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว (อว.) หรือ  
    2.2 แพทย์ที่รับหนังสือ วุฒิบัตร สาขาเวชศาสตรค์รอบครัว (วว.) หรือ  
    2.3 แพทย์ที่ผ่านการอบรมด้านเวชศาสตร์ครอบครัว จากหลักสตูรที่แพทยสภารับรอง หรือ  
         ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ความเป็นชอบ  
3. คณะผู้ให้บริการปฐมภูมิ หมายถึง ผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุข ซึ่งปฏิบตัิงานร่วมกันกับพทย ์
  เวชศาสตร์ครอบครัว ในการให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ และให้หมายรวมถึง ผู้ซึ่งผ่านการฝึกอบรมด้านสุขภาพปฐมภูมิ  
  เพื่อเป็นผู้สนับสนุนการปฏิบัติหน้าท่ีของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว และผู้ประกอบวิชาชีพดังกล่าว  
4 .ขอบเขตการบริการสุขภาพปฐมภมูิ ด้วยหลักเวชศาตร์ครอบครัว ประกอบด้วย 
  4.1 การดูแลสุขภาพในลักษณะองค์รวม ตั้งแต่แรก ต่อเนื่อง และผสมผสาน 
  4.2 การบริการด้านข้อมูลสุขภาพและการให้ค าปรึกษาแก่ประชาชน 
  4.3 การบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ในระดับบุคคลและครอบครัว โดยการให้บริการ การส่งเสริมสุขภาพ  
       การควบคุมโรค การป้องกันโรค การตรวจวินิจฉยัโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสภาพ  
       เชิงรับ และเชิงรุกในพ้ืนท่ี 
  4.4 การส่งเสริมให้ประชาชน มีศักยภาพ และมีความรู้ ในการจัดการสุขภาพของตนเอง และครอบครัว 
  4.5 การส่งเสริม และสนับสนุน การมีส่วนร่วมของประชาชน และภาคีเครือข่าย ในการส่งเสรมิสุขภาพ  
       รวมทั้งการป้องกันโรค และการควบคุมโรค ในระดับชุมชน 
เกณฑ์การวัด :รอบท่ี ๑ และ 2  
 การผ่านเกณฑ์:  ร้อยละของประชาชนในอ าเภอ  มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว หรือแพทย์ท่ีผ่านการอบรม และ
คณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภมูิ ดแูลด้วยหลักเวชศาสตร์ครอบครัว มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 40 
สูตรค านวณ : 
 ร้อยละของประชาชนในอ าเภอ  มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว หรือแพทย์ที่ผ่านการอบรม และคณะผู้ให้บริการ
สุขภาพปฐมภูมิ ดูแลด้วยหลักเวชศาสตร์ครอบครัว = (A/B) x 100 

ตัวตั้ง :  A= จ านวนประชาชนในอ าเภอ ที่มีการเปดิด าเนินการ หนว่ยบริการปฐมภูมิ และเครือข่ายหน่วยบริการ
ปฐมภูมิ และขึ้นทะเบยีนแล้วในฐานข้อมูลของส านักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ ในปีงบประมาณ 2559 - 2563 

ตัวหาร : B= จ านวนประชาชน ทั้งหมด ในอ าเภอ   
วิธีการจัดเก็บข้อมลู : 1. จากการขึ้นทะเบียน ใน ฐานข้อมูล ส านักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ 

                2. จากข้อมูลประชากร ทะเบียนราษฎร์ ณ 31 ธันวาคม 2562 (htps://www.dopa.go.th) 
ผู้จัดเก็บข้อมลู        
1. นางสาวเบญญา  ลวกไธสง  ช่ือกลุ่มงาน พัฒนาคุณภาพและรปูแบบบริการ 
โทรศัพท์ท่ีท างาน 0 4461 1562 ต่อ 138  โทรศัพท์มือถือ 085 856 0039 
2. นางสาวพัทธ์ชนก  พุทธมนต์สงิห์  ช่ือกลุ่มงาน พัฒนาคุณภาพและรปูแบบบริการ 
โทรศัพท์ท่ีท างาน 0 4461 1562 ต่อ 138  โทรศัพท์มือถือ 088 055 7056 
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คู่มือคําอธิบายตัวช้ีวัด สําหรับการควบคุมกํากับติดตามและการประเมินผลการดําเนินงาน 

ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓



ชื่อตัวชี้วัด 9.3 ร้อยละของอ าเภอ ผ่านเกณฑ์การประเมิน การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ 
เกณฑ์บรรลุเป้าหมาย  มำกกว่ำหรือเท่ำกับ ร้อยละ 70 หน่วยวัด     ร้อยละ 
ประเภทตัวชี้วัด Monitoring (PA) 

นิยาม/ค าอธิบาย : การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคณุภาพ หมายถึง การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ  
ที่เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นท่ี พ.ศ. 2561  

1. ตามองค์ประกอบ UCCARE ในประเด็นที่พ้ืนท่ีก ำหนดในกำรพฒันำคุณภำพชีวิต  
2. โดยมีผลลัพธ์กำรพัฒนำที่สามารถยกระดับขึ้นหนึ่งระดับทุกหมวด หรือ 
3. ผ่านระดับ 3 ข้ึนไป ทุกหมวด 
4. โดยการประเมินตนเอง ของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ แต่ละอ าเภอ 

 
เกณฑ์การวัด :รอบท่ี ๑ และ 2   
 การผ่านเกณฑ์:  ร้อยละของอ าเภอ ผ่านเกณฑ์การประเมิน การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคณุภาพ มำกกว่ำ
หรือเท่ำกับ ร้อยละ 70 
สูตรค านวณ 
 ร้อยละของอ าเภอ ผ่านเกณฑ์การประเมิน การพัฒนาคณุภาพชีวิตทีม่ีคุณภาพ = A/B * 100 
  A = จ านวนของอ าเภอที่ผ่านระดบั ๓ ขึ้นไป 
 B = จ านวนอ าเภอทั้งหมดในจังหวัดบุรีรมัย ์
 
วิธีการจัดเก็บข้อมลู :  
 1 .คณะกรรมการพัฒนาคณุภาพชีวิตระดับอ าเภอ แต่ละอ าเภอ ประเมินตนเอง ตามเกณฑ์ UCCARE 
 2. เลขาคณะกรรมการพัฒนาคณุภาพชีวิตระดับอ าเภอ ส่งผลการประเมินตนเอง ให้ เลขาคณะกรรมการสนับสนุน 
พชอ. จังหวัดบุรีรัมย์ (กลุม่งานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สสจ.บรุีรมัย์) ภายในวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2563 
 3. กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรปูแบบบริการ และส่งผลการประเมิน ไปยัง ส านักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐม
ภูมิ  
โดย บันทึกข้อมูล ในระบบข้อมูล ส านักบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดวีิถีชีวิตไทย (https://thlpmap.moph.go.th) 
 
ผู้จัดเก็บข้อมลู        
1. นางสาวเบญญา  ลวกไธสง  ช่ือกลุ่มงาน พัฒนาคุณภาพและรปูแบบบริการ 
โทรศัพท์ท่ีท างาน 0 4461 1562 ต่อ 138  โทรศัพท์มือถือ 085 856 0039 
2. นางสาวพัทธ์ชนก  พุทธมนต์สงิห์  ช่ือกลุ่มงาน พัฒนาคุณภาพและรปูแบบบริการ 
โทรศัพท์ท่ีท างาน 0 4461 1562 ต่อ 138  โทรศัพท์มือถือ 088 055 7056 
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คู่มือคําอธิบายตัวช้ีวัด สําหรับการควบคุมกํากับติดตามและการประเมินผลการดําเนินงาน 
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https://thlpmap.moph.go.th/


คู่มือคําอธิบายตัวชี้วัด 
การปฏิบัติราชการของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖3 

 
 

ชื่อตัวชี้วัด 10.1 ร้อยละผู้ป่วยท่ีไม่ฉุกเฉินในห้องฉุกเฉินระดับ 4 และ 5 (Non trauma) ลดลง
จากปีงบประมาณ 2562 

เกณฑ์บรรลุเป้าหมาย ลดลงจากปีงบประมาณ 2562 ร้อยละ 5 หน่วยวัด ร้อยละ 
ประเภทตัวชี้วัด Monitoring 

 
คํานิยาม  

การคัดแยกผู้ป่วย   
ระดับ 1 (สีแดง) คือ ผู้ป่วยท่ีมีภาวะคุกคามท่ีจะทําให้เสียชีวิต ต้องช่วยเหลือทันที (resuscitation)  
ระดับ 2 (สีชมพู) คือ ผู้ป่วยท่ีมีภาวะเจ็บป่วยรุนแรงท่ีต้องให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน (emergency)  
ระดับ 3 (สีเหลือง) คือ ผู้ป่วยท่ีมีภาวะเจ็บป่วยเร่งด่วนท่ีอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต และอวัยวะ (urgent)  
ระดับ 4 (สีเขียว) คือ ผู้ป่วยท่ีมีภาวะเจ็บป่วยเร่งด่วนท่ัวไป (less - urgent) ระดับ 5 (สีขาว) คือ              

ผู้ป่วยท่ีมีภาวะเจ็บป่วยไม่ฉุกเฉิน (non - urgent) 
 
เกณฑ์การวัด :รอบที่ ๑ และ 2   ดังน้ี 

เกณฑ์การประเมิน ไม่ผ่าน ผ่าน 
- ร้อยละของผู้ป่วยท่ีไม่่ฉุกเฉินในห้องฉุกเฉินระดับ 4 และ 5 (Non trauma) 
ลดลงจากปงีบประมาณ 2562 

< ร้อยละ ๕ ≥ ร้อยละ ๕ 

 
สูตรคํานวณ 
A = จํานวนผู้ป่วยท่ีไม่ฉุกเฉินในห้องฉุกเฉินระดับ 4 และ 5 (Non trauma) ปี ๒๕๖๒ 
B = จํานวนผู้ป่วยท่ีไม่ฉุกเฉินในห้องฉุกเฉินระดับ 4 และ 5 (Non trauma) ปี ๒๕๖๓ 
C = ร้อยละของผู้ป่วยท่ีไม่ฉุกเฉินในห้องฉุกเฉินระดับ 4 และ 5 (Non trauma) ลดลงจากปีงบประมาณ 2562 

= 
A – B 

X ๑๐๐ 
A  

 
ผู้จัดเก็บข้อมูล   
นางเทียนทอง บุญยรางกูร  กลุ่มงานควบคุมโรค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 
โทรศัพท์ท่ีทํางาน    ๐๔๔-๖๑๑-๕๖๒ ต่อ ๑๔๐  โทรศัพท์มือถือ  ๐๘-๑๕๔๗-๕๖๓๓ 
นายสุวิช นันโช  กลุ่มงานควบคุมโรค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 
โทรศัพท์ท่ีทํางาน    ๐๔๔-๖๑๑-๕๖๒ ตอ่ ๑๒๐  โทรศัพท์มือถือ ๐๘-๑๙๗๗-๗๘๙๗ 
นางปริชญา หล่อประโคน  กลุ่มงานควบคุมโรค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 
โทรศัพท์ท่ีทํางาน    ๐๔๔-๖๑๑-๕๖๒ ต่อ ๑๔๐  โทรศัพท์มือถือ ๐๘-๔๙๕๘-๑๖๘๘ 
นางสาวฉัตรธิดา ศรีภู่  กลุ่มงานควบคุมโรค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 
โทรศัพท์ท่ีทํางาน    ๐๔๔-๖๑๑-๕๖๒ ต่อ ๑๔๐  โทรศัพท์มือถือ ๐๘-๕๗๗๔-๘๑๐๓ 
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คู่มือคําอธิบายตัวช้ีวัด สําหรับการควบคุมกํากับติดตามและการประเมินผลการดําเนินงาน 
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ชื่อตัวชี้วัด 10.2 อัตราการเสียชีวิตของผปูวยวิกฤตฉุกเฉิน (triage level 1) ภายใน 24 ช่ัวโมง 
ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 (ทั้งที่ ER และ Admit) นอยกวารอยละ 12 
(Trauma<12%, Non-trauma<12%) 

เกณฑ์บรรลุเป้าหมาย < ร้อยละ ๑๒ หน่วยวัด ร้อยละ 
ประเภทตัวชี้วัด Monitoring 

นิยาม/ค าอธิบาย 
ECS : Emergency Care System (ระบบการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบส่งต่อ) หมายถึง ระบบการบริหารจัดการเพื่อให้

ผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินได้รับการดูแลรักษาที่มีคุณภาพและป้องกันภาวะทุพพลภาพ ที่อาจเกิดขึ้น ทั้งในภาวะปกติ และ ภาวะภัยสุขภาพประกอบด้วย 
การดูแลผู้ป่วยก่อนถึงโรงพยาบาล (EMS) การดูแลในห้องฉุกเฉิน (ER) การส่งต่อระหว่างสถานพยาบาล (Referral System) การจัดการสา
ธารณภัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Disaster) 

แนวคิดการจัดบริการ ECS คือ การพัฒนา “ห่วงโซ่คุณภาพ (Chain of Quality)” ได้แก่ EMS คุณภาพ, ER คุณภาพ, Refer 
คุณภาพ และ Disaster คุณภาพ เพื่อสร้าง “ห่วงโซ่แห่งการรอดชีวิต (Chain of Survival)” ของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน โดยมีเป้าประสงค์ 1) 
เพิ่มการเข้าถึงบริการของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน 2) ลดอัตราการเสียชีวิตและภาวะทุพพลภาพที่ป้องกันได้ (Preventable Death) จากการ
เจ็บป่วยฉุกเฉิน 3) ระบบ ECS ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
การพัฒนา ECS ในปี 2561 - 2565 จะมุ่งเน้นการพัฒนา ER คุณภาพ 
 “ผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน” หมายถึง ผู้มารับบริการ ณ ห้องฉุกเฉินและได้รับการคัดแยกเป็น Triage Level 1 

“การเสียชีวิตภายใน 24 ชั่วโมง” หมายถึง นับจากเวลาที่ผู้ป่วยมาห้องฉุกเฉินถึงเวลาที่เสียชีวิต (Door to Death) ภายใน 24 
ชั่วโมง ซ่ึงรวมถึงการเสียชีวิตในห้องฉุกเฉิน 

 
เงื่อนไข (โดยที่) : รอบที่ ๑ และรอบที ่๒ 
 
ส าหรับโรงพยาบาลทุกระดับ  
การพิจารณาผ่านเกณฑ์:  โรงพยาบาลระดับ F2 ต้องผ่านทั้ง ๒ ข้อจึงจะนับวา่ผ่าน ส่วนโรงพยาบาล F3 ต้องผ่านข้อ ๒ จึงจะถือว่าผา่น ดังนี ้

ขั้นตอนที่ รายละเอียดการด าเนินงาน 
๑ เกณฑ์การประเมิน ไม่ผ่าน ผ่าน 

1. อัตราการเสียชวีิตของผู้เจ็บปว่ยวิกฤตฉุกเฉิน (Triage level 1) ภายใน 24 ชัว่โมง ใน
โรงพยาบาลระดบั F2 ขึ้นไป (ทั้งที่ ER และ Admit) ไม่เกินร้อยละ 12 

> ร้อยละ 12 ≤ ร้อยละ 12 

 

๒ เกณฑ์การประเมิน ไม่ผ่าน ผ่าน 
๒. อัตราของโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไปที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน ECS คุณภาพ   < ร้อยละ ๕๐ ≥ ร้อยละ ๕๐ 

 

 
ผู้จัดเก็บข้อมลู   
นางเทียนทอง บุญยรางกูร  กลุ่มงานควบคุมโรค ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 
โทรศัพท์ที่ท างาน    ๐๔๔-๖๑๑-๕๖๒ ต่อ ๑๔๐  โทรศัพท์มือถือ  ๐๘-๑๕๔๗-๕๖๓๓ 
นายสุวิช นันโช  กลุ่มงานควบคุมโรค ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 
โทรศัพท์ที่ท างาน    ๐๔๔-๖๑๑-๕๖๒ ต่อ ๑๒๐  โทรศัพท์มือถือ ๐๘-๑๙๗๗-๗๘๙๗ 
นางปริชญา    หลอ่ประโคน  กลุ่มงานควบคุมโรค ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 
โทรศัพท์ที่ท างาน    ๐๔๔-๖๑๑-๕๖๒ ต่อ ๑๔๐  โทรศัพท์มือถือ ๐๘-๔๙๕๘-๑๖๘๘ 
นางสาวฉัตรธิดา ศรีภู ่  กลุ่มงานควบคุมโรค ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 
โทรศัพท์ที่ท างาน    ๐๔๔-๖๑๑-๕๖๒ ต่อ ๑๔๐  โทรศัพท์มือถือ ๐๘-๕๗๗๔-๘๑๐๓ 
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คู่มือคําอธิบายตัวชี้วัด 
การปฏิบัติราชการของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖3 

 
 

ชื่อตัวชี้วัด 10.3 ร้อยละของโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ ER คุณภาพ 
เกณฑ์บรรลุเป้าหมาย มากกว่าร้อยละ 5๐ หน่วยวัด ร้อยละ 
ประเภทตัวชี้วัด Monitoring 

 
คํานิยาม  

ห้องฉุกเฉินคุณภาพ หมายถึง ห้องฉุกฉินท่ีมีมาตรฐาน ให้การรักษาพยาบาลผู้เจ็บป่วย วิกฤตฉุกเฉิน อย่าง
ทันเวลา ปลอดภัยและประทับใจ โดยเน้นใน 3 มิติ คือ  

1. พัฒนาระบบบริการท่ีมีมาตรฐาน  
 1.1. เพ่ิมประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน  
  1.1.1.จัดบริการห้องฉุกเฉินตามเกณฑ์ ER Service Delivery  
  1.1.2.กาํหนดให้ผู้ป่วยท่ีมีข้อบ่งชี้ในการ Admit อยู่ในห้องฉกุเฉินไม่เกิน 2-4 ชั่วโมง (ER Target Time 

2-4 ชั่วโมง)  
 1.2. เพ่ิมทางเลือกให้ผู้ป่วยไม่ฉุกเฉิน  
  1.2.1. จัดบริการ OPD นอกเวลาราชการ   
2. พัฒนาระบบสนับสนุนท่ีมีมาตรฐาน  
 2.1.  พัฒนาอาคารสถานท่ี   
  2.1.1. จัดให้มี Double door with access control  
  2.1.2. จัดให้มีห้องรอตรวจ (Waiting area/room)  
  2.1.3. จัดให้มีห้องแยกโรค (Isolation room)  
 2.2.  พัฒนาระบบสารสนเทศ  
  2.2.1. มีสารสนเทศท่ีแสดงคิวและสถานะรวมถึงขั้นตอนการรักษาของผู้ป่วยแต่ละ ราย (Patient 

Tracking)  
  2.2.2. เชื่อมโยงข้อมลูด้านการแพทย์ฉุกเฉิน โดยการพฒันาระบบ Telemedicine และ   Ambulance 

Operation Center (AOC)  
  2.2.3. ส่งข้อมลูผู้รับบริการหอ้งฉุกเฉินทุกราย ผ่านแฟ้ม “ACCIDENT” ในระบบ ข้อมูล 43 แฟ้ม   
3.  การพัฒนาและธํารงรักษากําลังคน  
 3.1. วางแผนกําลงัคนแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน (EP) พยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน (ENP) และนักปฏิบัติการ

ฉุกเฉินทางการแพทย์ (Paramedic) 
 
เกณฑ์การวัด :รอบที่ ๑ และ 2 ดังน้ี 
 การผ่านเกณฑ์:  ต้องผ่านท้ัง ๒ ข้อ ดังน้ี 

ข้อ รายละเอียดการดําเนินงาน 
๑. เกณฑ์การประเมิน ไม่ผ่าน ผ่าน 

๑. ร้อยละของโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ประเมิน ER คุณภาพ (มากกว่าร้อยละ 
50) 

< ร้อยละ 
๕๐ 

≥ ร้อยละ 
๕๐ 

สูตรคํานวณ 
- ร้อยละของโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ประเมิน ER คุณภาพ 

= 
คะแนนการประเมิน ER คุณภาพ 

X ๑๐๐ 
คะแนน ER คุณภาพท้ังหมด  
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คู่มือคําอธิบายตัวชี้วัด 
การปฏิบัติราชการของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖3 

 
 

ข้อ รายละเอียดการดําเนินงาน 
๒. เกณฑ์การประเมิน ไม่ผ่าน ผ่าน 

๒. ร้อยละของผู้ป่วยท่ีมีข้อบ่งชี้ในการ admit อยู่ในห้องฉุกเฉินไม่เกิน 2 
ชม. (2 – hr target) 

< ร้อยละ 
๕๐ 

≥ ร้อยละ 
๕๐ 

สูตรคํานวณ 
- ร้อยละของผู้ป่วยท่ีมีข้อบ่งชี้ในการ admit อยู่ในห้องฉุกเฉินไม่เกิน 2 ชม. (2 – hr target) 

= 

ผู้ป่วยท่ีมีข้อบ่งชี้ในการ admit อยู่ในห้องฉุกเฉินไม่เกิน 2 ชม. (2 – hr 
target) (ราย) 

X ๑๐๐ ผู้ป่วยท่ีมีข้อบ่งชี้ในการ admit อยู่ในห้องฉุกเฉินไม่เกิน 2 ชม. (2 – hr 
target)  

ท้ังหมด (ราย)  
 
 
 
ผู้จัดเก็บข้อมูล   
นางเทียนทอง บุญยรางกูร  กลุ่มงานควบคุมโรค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 
โทรศัพท์ท่ีทํางาน    ๐๔๔-๖๑๑-๕๖๒ ต่อ ๑๔๐  โทรศัพท์มือถือ  ๐๘-๑๕๔๗-๕๖๓๓ 
นายสุวิช นันโช  กลุ่มงานควบคุมโรค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 
โทรศัพท์ท่ีทํางาน    ๐๔๔-๖๑๑-๕๖๒ ต่อ ๑๒๐  โทรศัพท์มือถือ ๐๘-๑๙๗๗-๗๘๙๗ 
นางปริชญา    หล่อประโคน  กลุ่มงานควบคุมโรค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 
โทรศัพท์ท่ีทํางาน    ๐๔๔-๖๑๑-๕๖๒ ต่อ ๑๔๐  โทรศัพท์มือถือ ๐๘-๔๙๕๘-๑๖๘๘ 
นางสาวฉัตรธิดา ศรีภู่  กลุ่มงานควบคุมโรค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 
โทรศัพท์ท่ีทํางาน    ๐๔๔-๖๑๑-๕๖๒ ต่อ ๑๔๐  โทรศัพท์มือถือ ๐๘-๕๗๗๔-๘๑๐๓ 
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ชื่อตัวชี้วัด 11.1 ความส าเร็จของโรงพยาบาลในการด าเนินงานการใช้ยาอย่างสมเหตุผล  
เกณฑ์บรรลุเป้าหมาย ผ่านอย่างน้อย 4 ข้อ หน่วยวัด ส าเร็จ/ไม่ส าเร็จ 
ประเภทตัวชี้วัด Monitoring 

 
ค านิยาม 
   
 การใช้ยาอย่างสมเหตุผล หมายถึง การใช้ยาโดยมีข้อบ่งช้ี เป็นยาที่มีคุณภาพ มีประสิทธิผลจริง สนับสนุนด้วย
หลักฐานท่ีเชื่อถือได้ ให้ประโยชน์ทางคลินิกเหนือกว่าความเสี่ยงจาการใช้ยาอย่างชัดเจน มีราคาเหมาะสม คุ้มค่าตามหลัก
เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ไม่เป็นการใช้ยาอย่างซ้ าซ้อน ค านึงถึงปัญหาเช้ือดื้อยา เป็นการใช้ยาในกรอบบัญชียายังผล          
อย่างเป็นขั้นตอนตามแนวทางพิจารณาการใช้ยา โดยใช้ยาในขนาดที่พอเหมาะกับผู้รับบริการในแต่ละกรณีด้วยวิธีการให้ยา
และความถี่ในการให้ยาท่ีถูกต้องตามหลักเภสัชวิทยาคลินิก ด้วยระยะเวลาการรักษาท่ีเหมาะสม  
 
เกณฑ์การวัด :รอบท่ี ๑ และ 2  
การผ่านเกณฑ์:  ต้องผ่านอย่างน้อย 4 ข้อ ใน 5 ข้อ 
โดยมีรายละเอียดขั้นตอน ดังนี้ 

รายละเอียด รายละเอียดเอกสาร/หลักฐาน และเกณฑ์ประเมินผ่าน 

1 อ าเภอ ความตรงเวลาในการรายงาน
ผลการด าเนินงาน RDU ประจ าเดอืน 

ความตรงเวลาในการรายงานผลการด าเนินงาน RDU ประจ าเดือน 
มากกว่าร้อยละ 80 (รายงานผลการด าเนินงาน RDU ไม่เกินวันท่ี 5 ของ
เดือนถัดไป สสจ.บุรรีัมย์ก าหนด) 

2 อ าเภอจดัตั้งคณะกรรมการ AMR 
ระดับโรงพยาบาลชุมชน 

ต้องมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ AMR ระดับโรงพยาบาลชุมชน 

3. อ าเภอมีการจัดกจิกรรมประชุมหรือ
อบรมฟื้นฟู พัฒนาองค์ความรู้ของ
บุคลากรโรงพยาบาลร่วมกับ รพ.สต. 

โดยต้องแสดงหลักฐาน ดังนี้  
1. ก าหนดการ  2.ภาพถ่ายกิจกรรม 3. แบบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมอบรม  
4. แบบลงทะเบยีน   
หมายเหตุ : ผู้เข้าร่วมอบรมกลุม่เป้าหมายอย่างน้อย 20 คน 

4. อ าเภอมีการจัดกจิกรรมสร้างความเข้าใจ
การใช้ยาอย่างสมเหตผุล(RDU)ให้กับผู้ป่วย 
และประชาชน  

โดยต้องแสดงหลักฐาน ดังนี้  
1.ภาพถ่ายกจิกรรม 2.แบบทดสอบความรู้และสรุปผลการทดสอบความรู้ 
3.แบบประเมินความพึงพอใจและสรุปผลการประเมิน 

4. ผลการด าเนินงานตัวช้ีวัด RDU ระดับ 
รพ.สต. 

ร้อยละ รพ.สต. ของอ าเภอที่มีการใช้ยา ATB ในโรค URI ผ่านเกณฑ ์
มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60 

ร้อยละ รพ.สต. ของอ าเภอที่มีการใช้ยา ATB ในโรค AD ผ่านเกณฑ์ 
มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60  
(รพ.สต.ทีผ่่านเกณฑ์มีการใช้ยา ATB ทั้งสองกลุ่มโรค น้อยกว่าหรือเท่ากับ 
ร้อยละ 20) 

5. ผลการด าเนินงาน RDU ใน รพ. ผ่าน
ขั้นที่ 1 และ 2  

โรงพยาบาลมีผลการด าเนินงานการใช้ยาอย่างสมเหตผุลผ่านขั้น 1 และ 2 

หมายเหตุ : โดยรอบที่ 1  ต้องผ่านข้ัน 1 และรอบที่ 2 ต้องผ่านขั้น 2 
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สูตรค านวณ: 

1. อ าเภอ ความตรงเวลาในการรายงานผลการด าเนินงาน RDU ประจ าเดือน 

สูตร =       จ านวน ครั้งในรายงานผลการด าเนินงานฯ ทันเวลา  x  100 

                         จ านวน ครั้งที่ให้รายงานทั้งหมด (6 ครั้ง) 

2. ผลการด าเนินงานตัวช้ีวัด RDU ระดับ รพ.สต. 

สูตร = จ านวน รพ.สต. ของอ าเภอท่ีมีการใช้ยา ATB ในโรคทั้ง 2 กลุ่มโรคผ่านเกณฑ ์ x  100 

                             จ านวน รพ.สต. ของอ าเภอทั้งหมด 

(รพ.สต.ทีผ่่านเกณฑ์มีการใช้ยา ATB ทั้งสองกลุ่มโรค น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้จัดเก็บข้อมลู        
ช่ือ-สกุล นางปิยพร ผลประดับเพช็ร์  ช่ือกลุ่มงาน กลุ่มงานคุ้มครองผู้บรโิภคและเภสัชสาธารณสุข 

โทรศัพท์ท่ีท างาน 044-617464  โทรศัพท์มือถือ 088-5804158 

ช่ือ-สกุล นายธรรมปพน ทวันเวช  ช่ือกลุ่มงาน กลุ่มงานคุ้มครองผู้บรโิภคและเภสัชสาธารณสุข 

โทรศัพท์ท่ีท างาน 044-617464  โทรศัพท์มือถือ 082-7562958 
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ชื่อตัวชี้วัด 11.2 ความส าเร็จในการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านการส่งเสริมการใช้ยาอย่าง
สมเหตุสมผลในชุมชน (RDU Community) 

เกณฑ์บรรลุเป้าหมาย รอบที่ 1 ต้องผ่านท้ัง 5 ข้อ  
รอบที่ 2 ต้องผ่านท้ัง 3 ข้อ  

หน่วยวัด ส าเร็จ/ไม่ส าเร็จ 

ประเภทตัวชี้วัด Monitoring 
 
ค านิยาม 
 การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลในชุมชน (RDU community) หมายถึงการด าเนินการเพื่อท าให้เกิดการใช้ยาอย่าง
สมเหตุผล ในระดับระดับต าบล หรือระดับอ าเภอ 

 การใช้ยาอย่างสมเหตุผล  หมายถึง การได้รับยาและใช้ยาที่เหมาะสมกับข้อบ่งช้ีทางคลินิก ในปริมาณที่
สอดคล้องกับความจ าเป็นด้านสุขภาพของแต่ละบุคคล ในระยะเวลาที่ เพียงพอต่อการรักษาโรคนั้น และเกิด ความคุ้ม
ค่าสูงสุด ทั้งต่อบุคคลและสังคม รวมทั้งลดความเสี่ยงจากยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยง  

 ยา หมายถึง ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีมีส่วนผสมของยาหรือมุ่งหมายใช้เป็นยา 

เกณฑ์การวัด รอบท่ี 1  
การผ่านเกณฑ์  : ต้องผ่านท้ัง 5 ข้อ โดยมีรายละเอียดขั้นตอน ดังนี้  

เกณฑ ์ รายละเอียดเอกสาร/หลักฐานประกอบ 

1. อ าเภอ มีแผนการด าเนินงาน
คุ้มครองผู้บริโภคด้านการส่งเสริมการ
ใช้ยาอย่างสมเหตสุมผลในชุมชน 
(RDU Community) ระดับต าบล
อย่างน้อย 1 ต าบล 

อ าเภอ มีแผนการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านการส่งเสริมการใช้ยาอย่าง
สมเหตุสมผลในชุมชน (RDU Community) ต้องมีการก าหนดให้มผีู้ประสานงานระดับ
อ าเภอจากโรงพยาบาลชุมชน/สาธารณสุขอ าเภอเป็นหน่วยงานหลกัในการประสาน
เชื่อมโยงกับหน่วยงานระดับที่สูงกว่า ระดับเดียวกัน หรือระดับทีต่่ ากว่าทั้งในและนอก
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จนถึงชุมชน และเครือข่ายอื่นๆในชุมชน  ลงนามโดย
สาธารณสุขอ าเภอหรือผู้อ านวยการโรงพยาบาล 

2. อ าเภอมี ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงาน/
ประสานงานการใช้ยาอย่าง
สมเหตุสมผลในชุมชน (RDU 
Community) 

ค าสั่งแต่งตั้งฯระดับอ าเภอ (คปสอ.) ประกอบด้วย ตัวแทนจากหน่วยงาน รพช. /สสอ/ รพ.
สต./สอ./อสม. และองค์กรภาคีเครือข่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น นายอ าเภอ ตัวแทนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตัวแทนองค์กรเอกชน  ผู้น าชุมชน  เป็นต้น 

3. อ าเภอมีแนวทางการด าเนินงาน และ
ระบบตดิตามก ากับดูแลการใช้ยาอย่าง
สมเหตุผลในชุมชน 
 

อ าเภอมีแนวทางการด าเนินงาน และระบบตดิตามก ากับดูแลฯ ดังนี ้ 
1. มีระบบการเฝ้าระวังอาการไมพ่ึงประสงค์ที่เกิดจากการใช้ยาและผลติภณัฑส์ุขภาพใน
ระดับ รพ.สต. เพื่อควบคุมการปฏบิัติงานให้ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
2. มีระบบการติดตามและรายงานการจัดการปัญหาการใช้ยาไม่สมเหตุสมผลให้
โรงพยาบาลและส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

4. อ าเภอมีการด าเนินการส่งเสริมการใช้
ยาอย่างสมเหตสุมผลในชุมชนเชิงรุก 
เพื่อให้ชุมชนมีความปลอดภัยด้านยา 
 

 

4.1 อ าเภอมผีลตรวจรา้นค้าส่ง/รา้นช า/แผงลอย/ตลาดนดัคลองถม รอบที่ 1/2563 
4.2 อ าเภอมสีรุปผลการตรวจ ร้านค้าส่ง/รา้นช า/แผงลอย/ตลาดนดัคลองถม และ
รายงานผลให้จังหวัดทราบ รอบที่ 1/2563 
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เกณฑ ์ รายละเอียดเอกสาร/หลักฐานประกอบ 

5. อ าเภอมีการสร้างความรอบรู้ดา้นการ
ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลของ
ประชาชน และภาคเอกชน 
 

5.1 มเีครือข่ายเฝ้าระวังการจ าหน่ายยา/น ายาไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสมในชุมชน 
5.2 อบรม/ให้ความรู้ เรื่องการส่งเสรมิการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลในชุมชน
กลุ่มเป้าหมายคือ ประชาชนในชมุชน ผู้ประกอบการร้านค้า 

 
รอบท่ี 2 
การผ่านเกณฑ์  : ต้องผ่านท้ัง 3 ข้อ โดยมีรายละเอียดขั้นตอน ดังนี้ 
 

เกณฑ ์ รายละเอียดเอกสาร/หลักฐานประกอบ 

1. อ าเภอ ต้องมสีรุปผลการ
ด าเนินงานคุ้มครองผู้บรโิภคด้านการ
ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลใน
ชุมชน (RDU Community) 

1.1 ต้องมีสรุปผลการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ ดังนี ้
 (1) การด าเนินการส่งเสรมิการใช้ยาอย่างสมเหตสุมผลในชุมชนเชิงรุก 
 (2) การสรา้งความรอบรู้ด้านการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลของประชาชน และ
ภาคเอกชน 
1.2 สรุปรายงานการเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์ที่เกดิจากการใช้ยาและผลติภณัฑ์
สุขภาพ และ การตดิตามและรายงานการจัดการปัญหาการใช้ยาไมส่มเหตุสมผล 
 
 

2. อ าเภอมีการด าเนินการส่งเสริมการใช้
ยาอย่างสมเหตสุมผลในชุมชนเชิงรุก 
เพื่อให้ชุมชนมีความปลอดภัยด้านยา 
 

2.1 อ าเภอมผีลตรวจรา้นค้าส่ง/รา้นช า/แผงลอย/ตลาดนดัคลองถม รอบที่ 2/2563 
2.2 อ าเภอมสีรุปผลการตรวจ ร้านค้าส่ง/รา้นช า/แผงลอย/ตลาดนดัคลองถม และ
รายงานผลให้จังหวัดทราบ รอบที่ 2/2563 

3. ผลการด าเนินงานคุ้มครองผู้บรโิภค
ด้านการส่งเสริมการใช้ยาอย่าง
สมเหตุสมผลในชุมชน (RDU 
Community) ระดับอ าเภอ 

3.1 สุ่มตรวจร้านช า ในเขตต าบลที่มีการด าเนินงานคุ้มครองผู้บรโิภคด้านการส่งเสริมการ
ใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลในชุมชน (RDU Community) จ านวน 10 ร้าน โดยต้องไม่พบ
ยาที่ห้ามจ าหน่ายในร้านช า  
 

 
 
 
 
ผู้จัดเก็บข้อมลู        
นางวัชรินทร์  ยศราสูงเนิน           กลุ่มงานคุ้มครองผู้บรโิภคฯ .สสจ.บุรรีัมย ์
โทรศัพท์ท่ีท างาน 044-611562ต่อ 107/108            โทรศัพท์มือถือ  080-0071962 
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ชื่อตัวชี้วัด 14.1 ความส าเร็จในการด าเนินงานคลินิกกัญชาทางการแพทย ์
เกณฑ์บรรลุเป้าหมาย รอบที่ 1 ผ่านท้ัง 2 ข้อ  

รอบที ่2 ผ่านท้ัง 9 ข้อ  
หน่วยวัด ส าเรจ็/ไมส่ าเรจ็ 

ประเภทตัวชี้วัด Monitoring 
 
ค านิยาม 
 ความส าเร็จในการด าเนินงานคลินิกกัญชาทางการแพทย์ หมายถึง  สถานบริการสุขภาพมีการด าเนินงาน
คลินิกกัญชาทางการแพทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผ่านเกณฑ์ฯรายละเอียดการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินที่
ก าหนด 

 กัญชาทางการแพทย์ หมายถึง สิ่งที่ได้จากการสกัดพืชกัญชา เพื่อน าสารสกัดที่ได้มาใช้ทางการแพทย์และการ
วิจัย ไม่ได้หมายรวมถึงกัญชาที่ยังคงมีสภาพเป็นพืช หรือส่วนประกอบใดๆ ของพืชกัญชา อาทิ ยอดดอก ใบ ล าต้น ราก 
เป็นต้น 

ผลิตภัณฑ์กัญชา หมายถึง รูปแบบ หรือลักษณะของสารสกัดจากกัญชาที่ผ่านการเตรียมเพื่อน ามาใช้ทาง
การแพทย์กับผู้ป่วย อาทิ เม็ด สเปรย์พ่นในช่องปาก น้ ามันหยดใต้ลิ้น แท่งเหน็บทวารหนัก และ 
อื่นๆ 

Unapproved products หมายถึง ผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ที่ยังไม่ผ่านการขึ้นทะเบียนต ารับจาก
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
 
เกณฑ์การวัด :รอบท่ี ๑   
 การผ่านเกณฑ์:  ต้องผ่านท้ัง 2 ข้อ โดยรายละเอียด ดังนี ้
 

ข้อที ่ รายละเอียดการด าเนินงาน 
๑ มีการจัดตั้งคลินิกกญัชาทางการแพทย์ในสถานบริการสุขภาพ 

 

 
 

เกณฑ์การประเมิน ผ่าน ไม่ผ่าน 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการกัญชาทางการแพทย์ 
2. จัดให้มีระบบการลงทะเบียนผูป้่วย ในการให้บริการรักษา สั่งจ่าย
ยา ติดตามผลการรักษา ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. มีการจัดท าทะเบยีนสารสกดัจากกัญชาสามารถตรวจสอบจ านวน
การใช้ไปและคงเหลือ 
4. มีระบบส่งต่อผู้ป่วย กรณีผู้ป่วยเกิดอาการข้างเคยีง ผลทีไ่ม่พึง
ประสงค์จากการใช้ยา 
 

  

2 การจัดทีมบุคลากรประจ าหน่วยคลินิกกัญชาทางการแพทย ์

  

เกณฑ์การประเมิน ผ่าน ไม่ผ่าน 
1. แพทย์ อย่างน้อย จ านวน 1 คน 
2. เภสัชกร อย่างน้อย จ านวน 1 คน 
3. วิชาชีพอ่ืน..................................... 
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เกณฑ์การวัด :รอบท่ี 2   
 การผ่านเกณฑ์:  ต้องผ่านท้ัง 9 ข้อ โดยต้องมีการด าเนินงาน รายละเอียด ดังน้ี 

 
 
 

ผู้จัดเก็บข้อมลู        
ช่ือ-สกุล นางสาวชลธิชา จึงมั่นคง  ช่ือกลุ่มงาน กลุ่มงานคุ้มครองผู้บรโิภคและเภสัชสาธารณสุข 
โทรศัพท์ท่ีท างาน 044-617464  โทรศัพท์มือถือ 092-3619929 
ช่ือ-สกุล นางสาวสริิพร สีนลิแท้  ช่ือกลุ่มงาน กลุ่มงานคุ้มครองผู้บรโิภคและเภสัชสาธารณสุข 
โทรศัพท์ท่ีท างาน 044-617464  โทรศัพท์มือถือ 095-9199227 

 
 
    
    

 

เกณฑ์การประเมิน ผ่าน ไม่ผ่าน 
1.ก่อนแพทย์สั่งจ่ายสารสกัดจากกัญชา ผู้ป่วยต้องผ่านขั้นตอน 
2.มีการประเมินผู้ป่วยตามแบบประเมินก่อนสั่งจ่ายผลติภณัฑ์กัญชาทางการแพทย์ 
3. ได้รับค าแนะน าตามแนวทางปฏิบัติสาหรับผู้ป่วยท่ีได้รับผลติภณัฑ์กัญชาทาง
การแพทย์ 
4. ต้องลงนามในหนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมโครงการ (Inform Consent 
Form) 
5. การสั่งใช้สารสกดัจากกัญชาใหผู้้ป่วยต้องอยู่ภายใต้การดูแลก ากบัของทีมแพทย์
และเภสัชกรผู้เชี่ยวชาญ ที่ผ่านการอบรมหลักสตูร 
6. ให้ค าแนะน าผลข้างเคียงและอาการที่ไม่พึงประสงค์หลังไดร้ับสารสกัดจากกัญชา 
แก่ผู้ป่วยทุกราย 
7.การประเมินผู้ป่วยตามแบบสอบถามคุณภาพชีวิต (EQ-5D-5L) 
8.มีการติดตามผลลัพธ์การบ าบดัรกัษาผู้ป่วยและประเมินผลข้างเคยีง อาการที่ไม่พึง
ประสงค ์
9.มีการติดตามเฝ้าระวังผู้ป่วยระยะบ าบัดตลอดการรักษาด้วยสารสกัดจากกัญชา 
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ชื่อตัวชี้วัด ๑4.๒ หน่วยบริการมีการเปิดคลินิกกัญชาด้านการแพทยแ์ผนไทย 
เกณฑ์บรรลุเป้าหมาย  มีการเปิดคลินิกฯ หน่วยวัด มี/ไม่มี 
ประเภทตัวชี้วัด Monitoring 

นิยาม/ค าอธิบาย:  
กัญชาทางการแพทย์แผนไทย หมายถึง การให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยฯ ที่ใช้ต ารับยาแผน

ไทยทีม่ีกัญชาปรุงผสมอยู่ และการใช้น  ามันกัญชาสูตรอาจารย์เดชา 
หน่วยบริการมีการเปิดคลินิกกัญชาด้านการแพทย์แผนไทย หมายถึง หน่วยบริการระดับอ าเภอ 

มีห้องหรือสถานที่ในการให้บริการคลินิกกัญชาแพทย์แผนไทยเป็นสัดส่วนพร้อมบุคลากร และเครื่องมือ
พร้อมให้บริการ มี CPG ส ารับการรักษาด้วยต ารับ ต ารับสุขไสยาศน์ และต ารับท าลายพรสุเมรุ มีไว้หรือติด
ไว้ ณ ห้องให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย และมีการเปิดให้บริการอย่างน้อย ๑ วัน/สัปดาห์ 

เกณฑ์การวัด รอบท่ี ๑ 

ตัวช้ีวัด  เกณฑ์การประเมินผ่าน 

หน่วยบริการมีการเปิดคลินิกกัญชาด้านการแพทย์แผนไทย มี 

 

เกณฑ์การวัด รอบท่ี 2  

ตัวช้ีวัด  เกณฑ์การประเมินผ่าน 

มีผลการรักษาและการติดตามผู้ป่วยที่ใช้ยาต ารับยาแผนไทยที่มี
กัญชาปรุงผสมอยู่ ทั ง ๒ ต ารับ โดยน าเสนออย่างน้อย ต ารับละ ๑ 
ราย 

มี 

 
ผู้จัดเก็บข้อมูล        
นางสาวพีรญา ธรรมวัตร  กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
โทรศัพท์ที่ท างาน ๐๔๔-๖๑๑๕๖๒ต่อ๑๑๗  โทรศัพท์มือถือ ๐๘๒-๑๔๔๙๓๓๒ 
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ชื่อตัวชี้วัด 15.1 ความส าเร็จของการด าเนินงานดูแลรักษาผู้ป่วยวณัโรค  
เกณฑ์บรรลุเป้าหมาย  รอบที่ 1  ผ่านท้ัง 4  ข้อ 

รอบที่ 2 ผ่านท้ัง 3 ข้อ 
หน่วยวัด     ส าเร็จ/ไม่ส าเร็จ 

ประเภทตัวชี้วัด KPI 
 
นิยาม/ค าอธิบาย:  
 ความส าเร็จของการด าเนินงานดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรค หมายถึง อ าเภอที่มีการด าเนินกิจกรรมทุก
กิจกรรมดังต่อไปนี ้ 
          ๑. มี Situation analysis : วิเคราะห์สถานการณ์ ขนาดและความรุนแรงของปัญหา กลุ่มเสี่ยง/กลุ่มเป้าหมาย 
พื้นที่เป้าหมายช่องว่างและปัญหาอุปสรรค 
         ๒. มีแผนงานการติดตามดูแลผู้ป่วยวัณโรคโดยแยกระดับของผู้ป่วยท่ีได้รับการวินิจฉัยวัณโรค 
ออกเป็น 3 สี ได้แก่ สีเขียว(กลุ่มเสี่ยงน้อย) , สีเหลือง(กลุ่มเสี่ยงลม้เหลว) , สีแดง(กลุ่มเสีย่งเสียชีวิต) 
         ๓. มีการจัดท า DOT Mapping ทั้งระดับอ าเภอและระดับต าบล 
         ๔. มีผลการคัดกรองประชากรกลุ่มเสี่ยงวัณโรค(Key population for TB) ซึ่งหมายถึงผู้ที่มีโรคหรือภาวะเสี่ยงต่อ
วัณโรค มี 7 กลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้สัมผัสร่วมบ้าน , ผู้ต้องขังในเรือนจ า ,บุคลากรสาธารณสุข , กลุ่มผู้ติดเช้ือเอชไอวี , ผู้สูงอายุ 
65 ปีข้ึนไปมีโรคร่วม COPD , ผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่และรายเก่าท่ีมีค่า HbA1C ≥ 7 , แรงงานต่างด้าว  
 
เกณฑ์การวัด : รอบท่ี ๑ 
การผ่านเกณฑ์ : ต้องผ่านท้ัง 4 ข้อ รายละเอียด ดังนี ้  

ข้อที ่ รายละเอียดการด าเนินงาน 
เกณฑ์

ประเมินผ่าน 
๑. มี Situation analysis : วิเคราะหส์ถานการณ์ ขนาดและความรุนแรงของปัญหา กลุ่มเสี่ยง/

กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนท่ีเป้าหมายช่องว่างและปัญหาอุปสรรค 
มี 

๒. จัดท าแผนงาน (Planning) เพื่อลดการเสียชีวิต การขาดยา และตดิตามการรักษา โดยแยกระดับของ
ผู้ป่วยตามกลุ่มเสีย่ง 

มี 

๓. มี DOT Mapping ระดับอ าเภอและระดับต าบล มี 
๔. ร้อยละความครอบคลุมของการคดักรองวัณโรคในประชากรกลุ่มเสีย่งและบันทึกผลลงในโปรแกรม NTIP  

 จ านวนกลุ่มเสี่ยงเป้าหมายได้รับการคัดกรองวณัโรค 
แล้วบันทึกข้อมูลในโปรแกรม NTIP 

                           จ านวนกลุ่มเสี่ยงเป้าหมายทั้งหมด  
 

≥ ร้อยละ ๗๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X ๑๐๐ สูตรค ำนวณ = 
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เกณฑ์การวัด : รอบท่ี ๒  
การผ่านเกณฑ์ : ต้องผ่านทั้ง 3 ข้อ  รายละเอียด ดังนี ้  

ข้อที ่ รายละเอียดการด าเนินงาน 
เกณฑ ์

ประเมินผ่าน 
๑. อัตราการขาดยา  

                            จ านวนผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่และกลบัเปน็ซ้ าที่ขาดยา 
                      จ านวนผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่และกลับเป็นซ้ าที่ข้ึนทะเบียนรักษำ 

< ร้อยละ ๓ 

๒. อัตราการเสียชีวิต  
                            จ านวนผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่และกลบัเปน็ซ้ าที่เสียชีวิต 
                       จ านวนผู้ป่วยวณัโรคปอดรายใหม่และกลับเป็นซ้ าที่ข้ึนทะเบียนรักษา 

< ร้อยละ ๕ 

3. อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่และกลับเป็นซ้ า (TB Success Rate)  
                                   จ านวนผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่และกลับเป็นซ้ า 
                                         ที่มีผลรักษาหายรวมกับรักษาครบ 
จ า                      จ านวนผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่และกลับเปน็ซ้ าที่ข้ึนทะเบียนรักษา 
 

≥ ร้อยละ ๘๕ 

 
ผู้จัดเก็บข้อมลู      
นางธัญภา  ชาติสุภาพ  ช่ือกลุ่มงาน ควบคุมโรคติดต่อ 
โทรศัพท์ท่ีท างาน 0 4461 1562 ต่อ 121 , 122  โทรศัพท์มือถือ 061 3156994 

 
 
 
 
 

สูตรค ำนวณ =   X ๑๐๐ 

สูตรค ำนวณ = X ๑๐๐ 

สูตรค ำนวณ = X ๑๐๐ 

-78- 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

คู่มือคําอธิบายตัวช้ีวัด สําหรับการควบคุมกํากับติดตามและการประเมินผลการดําเนินงาน 

ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓



  

 

 

 

 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 3  
การพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพใหม้ีศักยภาพ และมีความสุข 

 



ชื่อตัวชี้วัด 16.1 ความส าเร็จของทีมน ายุทธศาสตร์ได้รับการพัฒนาศักยภาพดา้นการขับเคลื่อน
เชิงยุทธศาสตร ์

เกณฑ์บรรลุเป้าหมาย รอบที่ 1 ผ่านทั้ง 2 ข้อ 
รอบที่ 2 ผ่านท้ัง 2 ข้อ 

หน่วยวัด ส าเร็จ/ไม่ส าเร็จ 

ประเภทตัวชี้วัด Monitoring 
ค านิยาม  

ทีมน ายุทธศาสตร์ระดับอ าเภอ หมายถึง ทีมผู้น าการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ลดอัตราตายจากภัยสุขภาพ โรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อที่ส าคัญ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาระบบบริการไร้รอยต่อเพื่อลดความแออัดในหน่วยบริการ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ นโยบายมหัศจรรย์ 
๑,๐๐๐ วันแรกแห่งชีวิต ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างความเข้าใจเรื่องกัญชาทางการแพทย์ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร  ซ่ึงประกอบด้วย ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอ รองหัวหน้ากลุ่มงานในโรงพยาบาลชุมชนผู้แทนโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพระดับต าบล หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล นักวิชาการ/ผู้ปฏิบัติงานด้านแผนงานในโรงพยาบาลชุมชนและ
สาธารณสุขอ าเภอ  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่แต่ละอ าเภอต้องด าเนินการ 
1. RTI ได้แก่ อ าเภอกระสัง อ าเภอหนองกี่ อ าเภอพลับพลาชัย อ าเภอโนนสุวรรณ อ าเภอบ้านใหม่ไชยพจน์               

และอ าเภอบ้านด่าน 
2. ลดความแออัดในหน่วยบริการ ได้แก่ อ าเภอเมือง และอ าเภอประโคนชัย 
3. Sepsis ได้แก่ อ าเภอคูเมือง และอ าเภอปะค า 
4. มหัศจรรย์ ๑,๐๐๐ วันแรกแห่งชีวิต ได้แก่ อ าเภอหนองหงส์ และอ าเภอละหานทราย 
5. Stroke/STEMI ได้แก่ อ าเภอบ้านกรวด อ าเภอล าปลายมาศ อ าเภอนาโพธิ์ และอ าเภอแคนดง 
6. Health Model ได้แก่ อ าเภอนางรอง อ าเภอสตึก อ าเภอพุทไธสง อ าเภอช านิ อ าเภอห้วยราช                

อ าเภอโนนดินแดง และอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 

เกณฑ์การวัด : รอบท่ี ๑  
การผ่านเกณฑ์: ผ่านท้ัง 2 ข้อ ประกอบด้วย 

ข้อที ่ รายละเอียดการด าเนินงาน เกณฑ์การประเมินผ่าน 
๑ ทีมน ายุทธศาสตร์ระดับอ าเภอได้รบัการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้น าการปฏิบัติงานตาม

ยุทธศาสตร์ สสจ.บุรรีัมย์ (7 Successors)  
รายชื่อทีมน าท่ีผ่านการอบรม 

๒ ทีมน ายุทธศาสตร์ระดับอ าเภอมีแผนการด าเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทีส่อดคล้อง                    
ตามประเด็นที่แต่ละอ าเภอก าหนด 

มีแผนการด าเนินงาน 

เกณฑ์การวัด : รอบท่ี 2 
การผ่านเกณฑ์: ผ่านท้ัง 2 ข้อ ประกอบด้วย 

ข้อที ่ รายละเอียดการด าเนินงาน เกณฑ์การประเมินผ่าน 
1 ทีมน ายุทธศาสตร์ระดับอ าเภอมผีลด าเนินงานตามแผนงานและประเด็นขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์ที่ก าหนด 
ผลการด าเนินงานผ่านตาม

เกณฑ์ยุทธศาสตร ์

2 ทีมน ายุทธศาสตร์ระดับอ าเภอสรปุผลการด าเนินงาน/วิเคราะห์ปญัหา/จัดท าแนวทาง
การแก้ไข 

มีรายงานผลสรุปการ
ด าเนินงาน 
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เอกสารหลกัฐาน :  
๑. รายชื่อผู้ที่เข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้น าการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ สสจ.บุรีรัมย์ (7 

Successors) ในระหว่างวันท่ี 23-25 ธันวาคม 2562 
๒. แผนปฏิบัติงาน/โครงการในระดับอ าเภอที่ไดร้ับการอนุมตัิแล้ว 
๓. ภาพถ่าย,หนังสือ,วาระประชุม,หลกัฐานที่แสดงให้เห็นถึงการด าเนินกิจกรรม 
๔. เอกสารผลสรุปการด าเนินงาน 

 

ผู้จัดเก็บข้อมลู        

นางสาวจารุวรรณ โลไธสง  กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล สสจ.บุรรีัมย ์
โทรศัพท์ท่ีท างาน 0 4461 1562 ต่อ 139  โทรศัพท์มือถือ  08 0612 9980 
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ชื่อตัวชี้วัด 16.2  ร้อยละของบุคลากรต้นแบบด้านสุขภาพ 
เกณฑ์บรรลุเป้าหมาย  ร้อยละ 10 หน่วยวัด    ร้อยละ  
ประเภทตัวชี้วัด Monitoring 

 
นิยาม/ค าอธิบาย:  
บุคลากร หมายถึง บุคลากรสาธารณสุขท้ังหมด จ านวน 5 ประเภทการจ้าง ได้แก่  

1. ข้าราชการ  
2. พนักงานราชการ 
3. ลูกจ้างประจ า 
4. ลูกจ้างช่ัวคราว ยกเว้น ลูกจ้างรายคาบ/รายวัน/จ้างเหมาบริการ 
5. พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 

ทีป่ฏิบัติงานสังกัดหน่วยงานในความรับผิดชอบของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ และได้บันทึกข้อมูลทางด้านสุขภาพ
ของตนเองโดยการสมัครและลงทะเบียนโดยการเพิ่มเพื่อน Health Check-up Buriram  ในแอพพลิเคชั่นไลน์ (Line)  
ค่าดัชนีมวลกายเกิน หมายถึง บุคคลที่มีค่าน้ าหนักกับส่วนสูงที่มากกว่าปกติ  โดยมีค่าดัชนีมวลกายมากกว่าหรือเท่ากับ    
25 กก./ตรม. โดยค านวณจาก น้ าหนัก (กก.) หารด้วย ส่วนสูง (ตรม.) 
รอบเอวเกิน หมายถึง บุคคลที่ได้รับการวัดรอบเอว โดยเพศชายเกิน 90 เซนติเมตรและเพศหญิงเกิน 80 เซนติเมตร 
 
เกณฑ์การวัด :รอบท่ี ๑   
 ก ำหนดเป็นระดับขั้นของควำมส ำเรจ แบบ่งเกฑ์กกำรหหคคะบนนเป็นแ๒แระดับแดังน้ี 

การผ่านเกณฑ์:  ต้องผ่านท้ัง 2 ข้อ  
โดยมรีายละเอียดขั้นตอน ดังนี ้
 

ขั้นตอนที่ รายละเอียดการด าเนินงาน 

1 

 
 

เกณฑ์การประเมิน ผ่าน ไม่ผ่าน 
ร้อยละ 95 ของบุคลากรสมัครและลงทะเบียนโดยการเพิ่มเพื่อน 
Health Check-up Buriram  ในแอพพลิเคชั่นไลน์ (Line) 

ร้อยละ 95 < ร้อยละ 95 

 

2 

 
เกณฑ์การประเมิน ผ่าน ไม่ผ่าน 

ร้อยละ 95 ของบุคลากรมีการบันทึกข้อมูลใน Health Check-up 
Buriram ในระหว่างเดือนธันวาคม 2562 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2563 

ร้อยละ 95 < ร้อยละ 95 

 

สูตรค านวณ  
1. ร้อยละของบุคลากรสมัครและลงทะเบียนโดยการเพิ่มเพื่อน Health Check-up Buriram  ในแอพพลิเคชั่นไลน์ (Line) 

= 
จ านวนบุคลากรสมคัรและลงทะเบียนโดยการเพิ่มเพื่อน Health Check-up Buriram   

ในแอพพลิเคชั่นไลน์ (Line) X 100 
จ านวนบุคลากรทั้งหมด 
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2. ร้อยละของบุคลากรทีม่ีการบันทึกข้อมูลใน Health Check-up Buriram ในระหว่างเดือนธันวาคม 2562 ถึง 
 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 

= 
จ านวนบุคลากรบุคลากรทีม่ีการบนัทึกข้อมูลใน Health Check-up Buriram  

ในระหว่างเดือนธันวาคม 2562 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2563 X 100 
จ านวนบุคลากรทั้งหมด 

 
เกณฑ์การวัด :รอบท่ี 2   
 ก ำหนดเป็นระดับขั้นของควำมส ำเรจ แบบ่งเกฑ์กกำรหหคคะบนนเป็นแ๒แระดับแดังน้ี 

การผ่านเกณฑ์:  ต้องผ่านท้ัง 2 ข้อ จึงจะนับว่าผ่าน หากไม่ผ่านข้อใดข้อหนึ่งจะนับว่าไมผ่่านแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแ
โดยมรีายละเอียดขั้นตอน ดังนี ้

ขั้นตอนที่ รายละเอียดการด าเนินงาน 

1 

 
 

เกณฑ์การประเมิน ผ่าน ไม่ผ่าน 
ร้อยละ 95 ของบุคลากรทีม่ีการบนัทึกข้อมูลใน Health Check-up 
Buriram ในสัปดาห์สดุท้ายของเดอืนกรกฎาคม 2563 
 (ช่วงวันท่ี 27-31 ก.ค. 63) 

ร้อยละ 95 < ร้อยละ 95 

 

2 

 
เกณฑ์การประเมิน ผ่าน ไม่ผ่าน 

ร้อยละ 10 ของบุคลากรที่มีค่าดัชนีมวลกายเกิน 25 กก./ตรม. และมี
รอบเอวเกิน มีการเปลีย่นแปลงในทางที่ดีขึ้น 

ร้อยละ 10 < ร้อยละ 10 

 

สูตรค านวณ  
1. ร้อยละของบุคลากรทีม่ีการบันทึกข้อมูลใน Health Check-up Buriram ในสัปดาห์สดุท้ายของเดอืนกรกฎาคม 2563 

 (ช่วงวันท่ี 27-31 ก.ค. 63) 

= 
จ านวนบุคลากรที่มีการบันทึกข้อมลูใน Health Check-up Buriram ในสัปดาห์สดุท้าย 

ของเดือนกรกฎาคม 2563 (ช่วงวันท่ี 27-31 ก.ค. 63) X 100 
จ านวนบุคลากรทั้งหมด 

 
2. ร้อยละของบุคลากรที่มีค่าดัชนีมวลกายเกิน 25 กก./ตรม. และมีรอบเอวเกิน มีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น 

= 
จ านวนบุคลากรที่มีค่าดัชนีมวลกายเกิน 25 กก./ตรม. และมรีอบเอวเกิน  

มีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น X 100 
จ านวนบุคลากรที่มีค่าดัชนีมวลกายเกิน 25 กก./ตรม. และมรีอบเอวเกิน ทั้งหมด 

 
ผู้จัดเก็บข้อมลู        
นางสาวอภิญญา อุ่นบุญเรือง  กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ  สสจ.บุรีรัมย์ 
โทรศัพท์ท่ีท างาน 0 4461 1562 ต่อ 143  โทรศัพท์มือถือ  088 3233 526 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 4  

การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล 

และมปีระสิทธิภาพ 



ชื่อตัวชี้วัด 18.1 ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคณุภาพ รพ.สต.ตดิดาว ระดับ 5 ดาว 
เกณฑ์บรรลุเป้าหมาย  มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 75 หน่วยวัด     ร้อยละ 
ประเภทตัวชี้วัด Monitoring  

นิยาม/ค าอธิบาย :  
 1. รพ.สต. หมายถึง รพสต. ที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ไม่รวม ศสม./ PCU ในหน่วย รพ. / ศสช. และรพสต. 
ที่ถ่ายโอนไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
 2. การพัฒนาคณุภาพ รพ.สต. หมายถึง การพัฒนาตามเกณฑ์ รพ.สต.ตดิดาว 5 ดาว 5 ด ี
 3. การรบัรอง โดยคณะกรรมการประเมินระดับจังหวัด 
 
เกณฑ์การวัด :รอบท่ี ๑ และ 2   
 การผ่านเกณฑ์:  ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคณุภาพ รพ.สต.ตดิดาว ระดับ 5 ดาว มากกว่าหรือ
เท่ากับ ร้อยละ 75 
 
สูตรค านวณ : 

ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ตดิดาว ระดับ 5 ดาว = A/B * 100 
A = จ านวน รพ.สต. ท่ีผ่านเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาวระดับ 5 ดาว (ปีงบประมาณ 61-63) 
B = จ านวน รพ.สต. ท้ังหมดในจังหวัดบุรีรมัย์ ที่สังกัดส านักกระทรวงสาธารณสุข 

วิธีการจัดเก็บข้อมลู :  
 1. รพ.สต. ประเมินตนเอง   
 2. คณะกรรมการประเมินฯ ระดบัอ าเภอ ประเมินซ้ า ให้ข้อเสนอแนะ 
 3. คณะกรรมการประเมินระดับจงัหวัด ออกประเมินรับรอง  
 4. กลุม่งานพัฒนาคุณภาพและรปูแบบบริการ และส่งผลการประเมิน ไปยัง ส านักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐม
ภูมิ  
              โดยบันทึกข้อมูลในระบบข้อมูลทรัพยากรสุขภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ (http://gishealth.moph.go.th/pcu) 

              
ผู้จัดเก็บข้อมลู        
1. นางสาวเบญญา  ลวกไธสง  ช่ือกลุ่มงาน พัฒนาคุณภาพและรปูแบบบริการ 
โทรศัพท์ท่ีท างาน 0 4461 1562 ต่อ 138  โทรศัพท์มือถือ 085 856 0039 
2. นางสาวน้ าผึ้ง  กางหอม  ช่ือกลุ่มงาน พัฒนาคุณภาพและรปูแบบบริการ 
โทรศัพท์ท่ีท างาน 0 4461 1562 ต่อ 138  โทรศัพท์มือถือ 081 176 0667 

 
  
 
 
 
 

-83- 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

คู่มือคําอธิบายตัวช้ีวัด สําหรับการควบคุมกํากับติดตามและการประเมินผลการดําเนินงาน 

ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

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


ชื่อตัวชี้วัด 18.2 ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 
เกณฑ์บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 100 หน่วยวัด ร้อยละ 
ประเภทตัวชี้วัด Monitoring (PA) 

 
ค าอธิบาย: โรงพยาบาลที่ด าเนินงานตามมาตรฐาน HA หมายถึง โรงพยาบาลบุรีรมัย์ โรงพยาบาลนางรอง และโรงพยาบาล
ชุมชนทุกแห่ง ในจังหวัดบุรีรัมย์ มกีารด าเนินงานตามกระบวนการผา่นการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน HA ได้รบัการรบัรองคุณภาพ
จาก สรพ. โดยมีกระบวนการรับรอง 3 ขั้น ดังนี้ 

1. HA ขั้น1หมายถึง โรงพยาบาลมีคุณภาพการส ารวจ และป้องกันความเสีย่ง น าปัญหามาทบทวนเพื่อแก้ไขป้องกัน 
ปฏิบัติตามแนวทางป้องกันปัญหา ครอบคลมุปัญหาที่เคยเกดิ /มโีอกาสเกิดสูง 

2. HA ขั้น 2 หมายถึง โรงพยาบาลที่มีการประกัน และพัฒนาคุณภาพ วิเคราะหเ์ป้าหมาย/ กระบวนการ/ พัฒนา
คุณภาพทีส่อดคล้องกับเปา้หมาย/ ครอบคลุมกระบวนการส าคญัทั้งหมด ปฏิบตัิตามมาตรฐาน HA ไดต้ามเกณฑ์ ข้ัน 2 

3. HA ขั้น 3 หมายถึง โรงพยาบาลที่มีวัฒนธรรมคุณภาพ เริม่ด้วยการประเมินตนเอง ตามมาตรฐาน HA พัฒนา
อย่างเชื่อมโยงเป็นองค์กรเรียนรู/้ ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น ปฏิบัตติามมาตรฐาน HA ไดค้รบถ้วน  
 
วิธีการเก็บข้อมูล 

1. โรงพยาบาลทุกแห่งส่งเอกสารหลักฐานประกอบผลส าเร็จการด าเนินงาน HA ได้แก ่
   1.1 โรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองแต่ละขั้น ให้ส่งใบรับรองผลการประเมินจาก สรพ.  
   1.2 โรงพยาบาลที่อยู่ระหว่างการขอรับการประเมิน  ให้ส่งส าเนาหนังสือราชการที่โรงพยาบาลส่งไป สรพ. 

เพื่อขอรับการตรวจประเมินเลื่อนระดับ 
   ให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์  ครั้งท่ี 1 ภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2563 
                                                   ครั้งท่ี 2 ภายในเดือน สิงหาคม 2563  

สูตรค านวณ :  

ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 = (A/B) x 100 
ตัวตั้ง :  A = จ านวนจ านวนโรงพยาบาลที่ผา่นการรับรอง HA ขั้น 3 
ตัวหาร : B = จ านวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ทั้งหมด ในจังหวัดบุรีรมัย์   

 
 
ผู้จัดเก็บข้อมลู        
1. นางเปรมฤดี  มูลศาสตร ์  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สสจ.บรุีรมัย์ 
โทรศัพท์ท่ีท างาน 044 611 562 ต่อ 124  โทรศัพท์มือถือ 088 371 1716 
2. นายธีรพงศ์  รองแก้ว  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สสจ.บรุีรมัย์ 
โทรศัพท์ท่ีท างาน 044 611 562 ต่อ 138  โทรศัพท์มือถือ 064 369 6293 
3. น.ส.ณัฐรุจา  ทองเกิด  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สสจ.บรุีรมัย ์
โทรศัพท์ท่ีท างาน 044 611 562 ต่อ 138  โทรศัพท์มือถือ 094 370 3585 
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ชื่อตัวชี้วัด 18.3 ความส าเร็จของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอท่ีด าเนินการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจดัการภาครัฐผ่านเกณฑ์ทีก่ าหนด 

เกณฑ์บรรลุเป้าหมาย รอบที่ 1 ผ่านท้ัง 5 ข้อ   
รอบที่ 2 ผ่านท้ัง 3 ข้อ 

หน่วยวัด ส าเร็จ/ไม่ส าเร็จ 

ประเภทตัวชี้วัด Monitoring 
 
ค านิยาม  

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ หมายถึง ส่วนราชการตามกฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานปลัดกระทรวง 
จังหวัดบุรีรมัย์มี จ านวน 23 แห่ง 

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจดัการภาครฐั หมายถึง การด าเนนิการพัฒนาคุณภาพการบริหารจดัการองค์กร
ตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ พ.ศ.2558 (Public Sector Management Quality Award : 
PMQA) ประกอบด้วย 1) ลักษณะส าคญัขององค์กร 2) เกณฑ์คุณภาพการบรหิารจดัการภาครัฐ 7 หมวด คือ หมวด 1 
การน าองค์การ หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ หมวด 3 การให้ความส าคญักับผูร้ับบริการและผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบตัิการ 
และหมวด 7 ผลลัพธ์การด าเนินการ  

ในปี 2561 – 2565 ด าเนินการ ดังนี ้
1. จัดท าลักษณะส าคญัขององค์กร จ านวน 13 ข้อค าถาม และทบทวนทุกปี 
2. ด าเนินการภาคบังคับในปี 2561 - 2563 ปีละ 2 หมวด และปี 2564 – 2565 ปีละ 6 หมวด 

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

3. น าผลการประเมินองค์กรด้วยตนเอง (OFI) ในหมวดที่ด าเนินการมาจัดท าแผนพัฒนาองค์กร หมวดละ 1 แผน 
4. จัดท าตัวช้ีวัดที่สะท้อนผลลัพธ์ในหมวดที่ด าเนินการตามเกณฑ์หมวด 7 
5. ด าเนินการตามแผนพัฒนาองคก์ร 

เกณฑ์การวัด :รอบท่ี ๑   
 การผ่านเกณฑ์:  ต้องผ่านท้ัง 5 ข้อ  
โดยมรีายละเอียดขั้นตอน ดังนี ้

ข้อที ่ รายละเอียดการด าเนินงาน 
๑ ทบทวนและปรับปรุงลักษณะส าคญัขององค์กรได้ครบ 13 ค าถาม 

เกณฑ์การประเมิน   ไม่ผ่าน ผ่าน 
มีจัดท าลักษณะส าคญัขององค์กรได้ครบ 13 ค าถาม ไม่ม ี มีแต่ไม่

ครบถ้วน 
มี

ครบถ้วน  
๒ การประเมินองค์กรด้วยตนเองเทียบกับเกณฑ์คณุภาพการบรหิารจดัการภาครัฐ พ.ศ. 2558 (หมวด 3 และ

หมวด 6) และทันเวลาที่ก าหนด 
เกณฑ์การประเมิน ไม่ผ่าน ผ่าน 

หมวด 3 จ านวน 10 ค าถาม ไม่ม ี มีแต่ไม่
ครบถ้วน 

มี
ครบถ้วน 

หมวด 6 จ านวน 10 ค าถาม ไม่ม ี มีแต่ไม่
ครบถ้วน 

มี
ครบถ้วน  
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ข้อที ่ รายละเอียดการด าเนินงาน 
๓ จัดท าแผนพัฒนาองค์กรของหมวดที่ด าเนินการไดค้รบถ้วน (หมวดละ 1 แผน) 

เกณฑ์การประเมิน ไม่ผ่าน ผ่าน 
มีการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรของหมวดที่ด าเนินการได้ครบถ้วน 
(หมวดละ 1 แผน) 

ไม่ม ี มีแต่ไม่
ครบถ้วน 

มี
ครบถ้วน  

๔ จัดท าตัวช้ีวัดที่สะท้อนผลลัพธ์ในหมวดที่ด าเนินการได้ครบถ้วน (ตามเกณฑ ์หมวด 7) 
เกณฑ์การประเมิน ไม่ผ่าน ผ่าน 

หมวด 3 จ านวน 5 ตัวช้ีวัด ไม่ม ี มีแต่ไม่
ครบถ้วน 

มี
ครบถ้วน 

หมวด 6 จ านวน 5 ตัวช้ีวัด ไม่ม ี มีแต่ไม่
ครบถ้วน 

มี
ครบถ้วน  

๕ ส่งผลการพัฒนาองค์กรตามแผนการพัฒนาองค์กรในหมวด 3 และหมวด 6 ในรอบ 3 เดือน ให้กับ 
กพร.สป. ในระยะเวลาที่ก าหนด 

เกณฑ์การประเมิน ไม่ผ่าน ผ่าน 
ส่งรายงานผลการพัฒนาองค์กรตามแผนการพัฒนาองค์กรในหมวด 
2 และหมวด 4 ในรอบ 3 เดือน ทันเวลาที่ก าหนด (ภายใน 31 มค 
63)  

ไม่ทันเวลา ทันเวลา 

 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : รอบท่ี ๒   
 การผ่านเกณฑ์:  ต้องผ่านท้ัง 3 ข้อ 
โดยมรีายละเอียด ดังนี ้

กิจกรรมด าเนินงาน    
เกณฑ์การให้คะแนน 

ไม่ผ่าน ผ่าน 
มีการรายงานผลการด าเนินงาน PMQA ให้ กพร.สป. ทันเวลาที่ก าหนด 

1. รอบ 6 เดือน  ไม่ทันเวลา ทันเวลา 
2. รอบ 9 เดือน  ไม่ทันเวลา ทันเวลา 
3. รอบ 12 เดือน ไม่ทันเวลา ทันเวลา 

 
 

ผู้จัดเก็บข้อมลู        
นส.มณฑิชา เจนพานิชทรัพย์   กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตรส์าธารณสุข สสจ.บรุีรมัย ์
โทรศัพท์ท่ีท างาน 0 4461 1562 ต่อ 113  โทรศัพท์มือถือ  08 6349 8321 
นายทักษิณ  เสง่ียมศักดิ ์  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตรส์าธารณสุข สสจ.บรุีรมัย ์
โทรศัพท์ท่ีท างาน 0 4461 1562 ต่อ 113  โทรศัพท์มือถือ  08 1976 2145 
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ชื่อตัวช้ีวัด 19. ระดับวิกฤตทางการเงินของหน่วยบริการน้อยกว่า ระดับ 4 
เกณฑ์บรรลุเป้าหมาย น้อยกว่าระดับ 4 หน่วยวัด   ระดับ 
ประเภทตัวชี้วัด Monitoring 

 
นิยาม/ค าอธิบาย: 
 1. หน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน หมายถึง  หน่วยบริการสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่มีระดับวิกฤติทางการเงิน ตามหลักเกณฑ์การคิดวิกฤติทางการเงิน (Risk Scoring) มี 7 
ระดับ ดังนี้ 

 ระดับ ๐-๑ ปกติ  
 ระดับ ๒ คาดว่าจะดีขึ้นภายหลัง ๓ เดือน  
 ระดับ ๓ คาดว่าจะดีขึ้นภายใน ๓ เดือน  
 ระดับ ๔ คาดว่าจะประสบปัญหาภายหลัง ๖ เดือน  
 ระดับ ๕ คาดว่าจะประสบปัญหาภายใน ๖ เดือน  
 ระดับ ๖ คาดว่าจะประสบปัญหาภายใน ๓ เดือน  

 ระดับ ๗ มีภาวะวิกฤติทางการเงินขั้นรุนแรง 

โดยวัดจากดัชนีทางการเงิน 3 กลุ่ม ได้แก่ 
  
1.กลุ่มแสดงความคล่องสภาพสินทรัพย์ 
 CR = สินทรัพย์หมุนเวียน(หักงบลงทุน)/หนี้สินหมุนเวียน  
 QR = เงินสด รายการเทียบเท่าเงินสดและลูกหนี้ (ไม่รวมสินค้าคงคลังและงบลงทุน)/หนี้สินหมุนเวียน 
 Cash =เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ไม่รวมสินค้าคงคลัง ลูกหนี้และงบลงทุน)/หนี้สินหมุนเวียน 
 
2.กลุ่มแสดงความม่ันคงทางการเงิน 
 เงินทุนหมุนเวียน = สินทรัพย์หมุนเวียน หัก หนี้สินหมุนเวียน 
 ผลประกอบการสุทธิ = รายได้สูง / ต่ ากว่าค่าใช้จ่าย รวม ค่าเสื่อมราคา 
 กลุ่มแสดงระยะเวลาเข้าสู่ปัญหาการเงิน 
 
3.กลุ่มแสดงเข้าสู่ปัญหาการเงินรุนแรงสามารถดูได้ทั้ง 2 มิติ 
 เนื่องจากทั้ง  2 มิติ มีผลกระทบต่อความอยู่รอดของหน่วยบริการ 
 *กรณีมีทุนหมุนเวียนคงเหลือ แต่มีผลการด าเนินงานขาดทุน หรือ กรณีมีก าไรจากผลการด าเนินงาน แต่ขาด
เงินทุนหมุนเวียน 
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เกณฑ์การคิดวิกฤตทางการเงิน ระดับ 7  
ประเภทดัชนี้ชี้วัด น้ าหนักความรุนแรง

ของความเสี่ยง(Risk 
Score) 

1.กลุ่มแสดงความคล่องตามสภาพสินทรัพย์ 
   1.1  CR < 1.5  1 
   1.2  QR < 1 1 
   1.3  Cash < 0.8 1 
2.กลุ่มแสดงความมั่นคงทางการเงิน 
  2.1 แสดงฐานะทางการเงิน (ทุนหมุนเวียน) NWC < 0 1 
  2.2 แสดงฐานะจากผลประกอบการ(รายไดสู้ง/ต่ ากว่าคา่ใช้จา่ยสุทธิ ) NI < 0 1 
3.กลุ่มแสดงระยะเวลาเข้าสู่ปญัหาการเงินรุนแรง มี 2 มิต ิ
    3.1 มิติ NWC หรือทุนหมนุเวียน ที่เพียงพอรับภาระการขาดทุนเฉลี่ยต่อเดือน (กรณี NWC เป็น
บวก&มี NI ติดลบ) 

 

    a)  ระยะเวลาทุนหมุนเวียนอาจหมด > 6 เดือน 0 
    b)  ระยะเวลาทุนหมุนเวียนอยู่ได้  > 3 เดือน ไม่เกิน 6 เดือน 1 
    c)  ระยะเวลาทนุหมุนเวียนอยู่ได้  < หรือ = 3 เดือน  2 
    3.2 มิติ ผลก าไรจากการด าเนินการ เพียงพอรับภาระหนี้สินหมุนเวียน 
          (กรณีNWC ติดลบ  & มีNI เป็นบวก ) 

 

     a)  ผลก าไร สามารถปรับ NWC เป็นบวก   > 6 เดือน 2 
     b)  ผลก าไร สามารถปรับ NWC เป็นบวก > 3 เดือน ไม่เกน 6 เดือน 1 
    c)  ผลก าไร  สามารถปรบั NWC เป็นบวก  < หรือ = 3 เดือน  0 
    3.3 กรณี NWC ติดบวก  & มีNI เป็นบวก  0 
    3.4 กรณNีWC ติดลบ  & มีNI เป็นลบ  2 
หมายเหตุ ความเสี่ยงสูงสุด ระดับ 7 ต่ าสุดระดับ 0 

 เกณฑ์การให้คะแนน : รอบที่ ๑ และรอบที่ ๒       
 เกณฑ์ประเมินผ่าน: หน่วยงานมีระดับวิกฤตทางการเงินน้อยกว่า ระดับ 4  

วิธีการจัดเก็บข้อมูล / แหล่งข้อมูล :  ข้อมูลลูกข่ายจาก web สพค.กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ 

ระยะเวลาการนับผลงานในการประเมินผล  
รอบท่ี ๑ ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2563 
รอบท่ี ๒ ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2563  
 

ผู้จัดเก็บข้อมูล        
นางสาววาสนา   ทวีสินรัตน์  กลุ่มงานประกันสุขภาพ  สสจ.บุรีรัมย์ 
โทรศัพท์ที่ท างาน  ๐๔๔- ๖๐๑๙๑๓  โทรศัพท์มือถือ  ๐๖๑-๐๙๕๘๘๕๔ 
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ชื่อตัวชี้วัด 20.1 หน่วยงานมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่ผลงานวิจัย/นวัตกรรมสุขภาพ
ภายในหน่วยงาน  

เกณฑ์เป้าหมาย มี  หน่วยวัด มี/ไม่มี 

ประเภทตัวชี้วัด Monitoring 
  
ค าอธิบาย 

1. งานวิจัย หมายถึง การวิจัย/นวัตกรรมทั้งแบบเต็มรูปแบบ  หรือการวิจัยแบบ “การท างานประจ าให้เป็น
ผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการ : R๒R”  ซึ่งเป็นองค์ความรู้ทางการพยาบาล/การแพทย์/การสาธารณสุขที่ผ่าน
การวิจัย/พัฒนา ได้แก่ นิพนธ์ต้นฉบับ (original article) บทปฏิทัศน์ (review article) บทความพิเศษ (special 
article) บทความฟื้นวิชา (refresher course) รายงานเบื้องต้น (preliminary report) หรือรายงานสังเขป 
(short communication) รายงานผู้ป่วย (case report) ปกิณกะ (miscellany) นวัตกรรม (innovation) และ
นับรวมผลงานจาก CQI ในหน่วยงาน 

2. นวัตกรรมสุขภาพ หมายถึง แนวคิด หรือ สิ่งประดิษฐ์ ที่เกิดขึ้นจากการผสมผสานความคิดริเริ่มสร้างสรรค์บน
พื้นฐานของวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เกิดเป็นผลงานที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ทั้งด้านกาย ใจ สังคม และ
ปัญญา และช่วยลดพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ ป้องกันโรค หรือส่งเสริมให้คนมีสุขภาพท่ีดีอย่างยั่งยืน 

3. หน่วยงาน. หมายถึง โรงพยาบาลชุมชน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  
4. การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หมายถึง หน่วยงานมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม

สุขภาพ ภายในหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563 (นับผลงานถึงวันก่อนออกประเมินผลงาน รอบ 
2/2563) โดยมีเอกสารประกอบการประเมิน ได้แก่  
 4.1 ทะเบียนรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
 4.2 ทะเบียนผลงาน หรือรูปเล่มผลงานท่ีเข้าร่วมเผยแพร่ผลงาน 
 4.3 ภาพประกอบในการประชุม 

เกณฑ์การให้คะแนน :รอบท่ี ๑    
 ไม่มีการวัดประเมิน 
 
เกณฑ์การให้คะแนน รอบท่ี 2   
 การผ่านเกณฑ์:  ต้องผ่านท้ัง 3 ข้อ 
 

หัวข้อประเมิน เกณฑ์การประเมินผ่าน 
4.1 ทะเบียนรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม มี 
4.2 ทะเบียนผลงาน หรือรูปเล่มผลงานท่ีเข้าร่วมเผยแพร่ผลงาน มี 
4.3 ภาพประกอบในการประชุม มี 

 
 
 

ผู้จัดเก็บข้อมลู        
นางสาวมณฑิชา เจนพานิชทรัพย์   กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตรส์าธารณสุข สสจ.บรุีรมัย์ 
โทรศัพท์ท่ีท างาน 0 4461 1562 ต่อ 113   โทรศัพท์มือถือ 08 ๖๓๔๙ ๘๓๒๑ 
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คู่มือคําอธิบายตัวช้ีวัด สําหรับการควบคุมกํากับติดตามและการประเมินผลการดําเนินงาน 
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ชื่อตัวชี้วัด 20.2 ร้อยละของบุคลากรในหน่วยงาน เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เผยแพร่ผลงานวิจัย/
นวัตกรรมสุขภาพ ระดับจังหวัด เขต และประเทศ  

เกณฑ์เป้าหมาย มากกว่าร้อยละ 10  หน่วยวัด ร้อยละ  

ประเภทตัวชี้วัด Monitoring 
  
ค าอธิบาย 

1. งานวิจัย หมายถึง การวิจัย/นวัตกรรมท้ังแบบเต็มรูปแบบ หรือการวิจัยแบบ “การท างานประจ าให้เป็นผลงานวิจัยหรือ
ผลงานวิชาการ : R๒R”  ซ่ึงเป็นองค์ความรู้ทางการพยาบาล/การแพทย์/การสาธารณสุขท่ีผ่านการวิจัย/พัฒนา ได้แก่ 
นิพนธ์ต้นฉบับ (original article) บทปฏิทัศน์ (review article) บทความพิเศษ (special article) บทความฟื้นวิชา 
(refresher course) รายงานเบื้องต้น (preliminary report) หรือรายงานสังเขป (short communication) รายงาน
ผู้ป่วย (case report) ปกิณกะ (miscellany) นวัตกรรม (innovation) และนับรวมผลงาน CQI ในหน่วยงาน 

2. นวัตกรรมสุขภาพ หมายถึง แนวคิด หรือ สิ่งประดิษฐ์ ท่ีเกิดขึ้นจากการผสมผสานความคิดริเริ่มสร้างสรรค์บนพื้นฐานของ
วิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เกิดเป็นผลงานท่ีเกี่ยวข้องกับสุขภาพ ท้ังด้านกาย ใจ สังคม และปัญญา และช่วยลด
พฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ ป้องกันโรค หรือส่งเสริมให้คนมีสุขภาพท่ีดีอย่างยั่งยืน 

3. หน่วยงาน. หมายถึง โรงพยาบาลชุมชน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล   
4. บุคลากรเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หมายถึง ปีงบประมาณ 2563 มีบุคลากรในหน่วยงานเข้าร่วมประชุม หรือน าเสนอ

ในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เผยแพร่ผลงานวิจัย/นวัตกรรมสุขภาพ ภายนอกหน่วยงานทุกระดับ ได้แก่ การเข้าร่วม 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ท้ังระดับจังหวัด ระดับเขตสุขภาพ และระดับประเทศ (นับผลงานถึงวันก่อนออกประเมินผล งาน รอบ 
2/2563) โดยมีเอกสารประกอบการประเมิน ได้แก่  
 4.1 หนังสือขออนุญาตเข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทุกระดับ หรือเอกสารตอบรับเข้าร่วมประชุม เป็น
รายบุคคล 
 4.2 เอกสารผลงานท่ีเข้าร่วมประชุม/น าเสนอ หรือ ไฟล์เอกสาร/ผลงานท่ีเข้าร่วมฯ  

 
เกณฑ์การใหค้ะแนน :รอบที่ ๑    
 ไม่มีการวัดประเมิน 
 
เกณฑ์การใหค้ะแนน รอบที่ 2   
 การผ่านเกณฑ์:  มากกว่าร้อยละ 10    
 
สูตรค านวณ: ร้อยละของบุคลากรในหน่วยงาน เข้าร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ เผยแพร่ผลงานวิจัย/นวัตกรรมสุขภาพ ระดับจังหวัด เขต 
และประเทศ = A*100/B 
A = จ านวนบุคลากรในหน่วยงาน เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่ผลงานวิจัย/นวัตกรรมสุขภาพ ระดับจังหวัด เขต และประเทศ 
B = จ านวนบุคลากรในหน่วยงานท้ังหมด (นับเฉพาะสายวิชาชีพทุกคน เช่น แพทย์ พยาบาล เภสัช ฯลฯ) 
 

 
 

ผู้จดัเกบ็ข้อมูล        
นางสาวมณฑิชา เจนพานิชทรัพย์   กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สสจ.บุรีรัมย์ 
โทรศัพท์ท่ีท างาน 0 4461 1562 ต่อ 113   โทรศัพท์มือถือ 08 ๖๓๔๙ ๘๓๒๑ 
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ชื่อตัวชี้วัด 20.3 จ านวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมด้านสุขภาพ ของหน่วยงาน ได้รับรางวัลทุกประเภท 
เกณฑ์เป้าหมาย อย่างน้อย 3 ผลงาน  หน่วยวัด จ านวน 

ประเภทตัวชี้วัด Monitoring 
  
ค าอธิบาย 

1. งานวิจัย หมายถึง การวิจัย/นวัตกรรมทั้งแบบเต็มรูปแบบ  หรือการวิจัยแบบ “การท างานประจ าให้เป็น
ผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการ : R๒R”  ซึ่งเป็นองค์ความรู้ทางการพยาบาล/การแพทย์/การสาธารณสุขที่ผ่าน
การวิจัย/พัฒนา ได้แก่ นิพนธ์ต้นฉบับ (original article) บทปฏิทัศน์ (review article) บทความพิเศษ (special 
article) บทความฟื้นวิชา (refresher course) รายงานเบื้องต้น (preliminary report) หรือรายงานสังเขป 
(short communication) รายงานผู้ป่วย (case report) ปกิณกะ (miscellany) นวัตกรรม (innovation) และ
นับรวมผลงาน CQI ในหน่วยงาน 

2. นวัตกรรมสุขภาพ หมายถึง แนวคิด หรือ สิ่งประดิษฐ์ ที่เกิดขึ้นจากการผสมผสานความคิดริเริ่มสร้างสรรค์บน
พื้นฐานของวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เกิดเป็นผลงานที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ทั้งด้านกาย ใจ สังคม และ
ปัญญา และช่วยลดพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ ป้องกันโรค หรือส่งเสริมให้คนมีสุขภาพท่ีดีอย่างยั่งยืน 

3. หน่วยงาน. หมายถึง โรงพยาบาลชุมชน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  
4. การได้รับรางวัลผลงาน หมายถึง หน่วยงานได้รับรางวัลผลงานวิจัย/ นวัตกรรมสุขภาพ ทุกประเภท จาก

ภายนอกหน่วยงาน ในส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในเวทีต่างๆ ประจ าปีงบประมาณ 2563 (นับผลงานถึงวันก่อน
ออกประเมินผลงาน รอบ 2/2563) โดยมีเอกสารประกอบการประเมิน เช่น ประกาศนียบัตร โล่รางวัล เหรียญ
รางวัล  หรือรูปภาพในการเข้ารับรางวัลดังกล่าว  

 
เกณฑ์การให้คะแนน :รอบท่ี ๑    
 ไม่มีการวัดประเมิน 
 
เกณฑ์การให้คะแนน รอบท่ี 2   
 การผ่านเกณฑ์:   

หัวข้อประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
จ านวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมด้านสุขภาพของหน่วยงาน  
ที่ได้รับรางวัลทุกประเภท 

> 3 ผลงาน < 3  ผลงาน 

 
 
 

ผู้จัดเก็บข้อมลู        
นางสาวมณฑิชา เจนพานิชทรัพย์   กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตรส์าธารณสุข สสจ.บรุีรมัย์ 
โทรศัพท์ท่ีท างาน 0 4461 1562 ต่อ 113   โทรศัพท์มือถือ 08 ๖๓๔๙ ๘๓๒๑ 
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ชื่อตัวช้ีวัด 2๑.๑ มีการใช้ใบสั่งยาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (OPDทุกห้องตรวจ) 
เกณฑ์บรรลุเป้าหมาย  มีการใช้ หน่วยวัด     มี/ไม่มี 
ประเภทตัวชี้วัด Monitoring  

 
นิยาม/ค าอธิบาย:  
 การใช้ใบสั่งยาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-Prescription)  โดยแพทย์สั่งจ่ายยาให้ผู้ป่วย
ด้วยระบบดิจิทัลจากห้องตรวจทุกห้องด้วย HIS ส่งแบบอัตโนมัติทันที ไปยังจุดตรวจสอบ จนถึงห้องจ่ายยา 
โรงพยาบาล 
 
เกณฑ์การวัด : รอบท่ี ๑-2  
 การผ่านเกณฑ์:  โรงพยาบาลมีการใช้ใบสั่งยาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (OPDทุกห้องตรวจ) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้จัดเก็บข้อมูล        
นาย ณรงค์  จันทศร  ชื่อกลุ่มงาน  พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
โทรศัพท์ที่ท างาน 0 4461 1562 ต่อ 113  โทรศัพท์มือถือ ๐๘๘ ๐๘๖๒๑๙๑ 
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ชื่อตัวช้ีวัด 2๑.๒ โรงพยาบาลมีการใช้งานระบบ HIS เชื่อมโยงกับ  ICT 
เกณฑ์บรรลุเป้าหมาย  มีการใช้ระบบ หน่วยวัด     มี/ไม่มี 
ประเภทตัวชี้วัด Monitoring  

 
นิยาม/ค าอธิบาย:   
 HIS Gateway :  หมายถึง โรงพยาบาลมีการติดตั้งระบบตัวกลาง มาตรฐานข้อมูล เพ่ือ
เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลในส่วน ICT กับ ศูนย์เทคโนโลยี่สารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงสาธารณสุข 
 
เกณฑ์การวัด : รอบท่ี ๑-2  
 การผ่านเกณฑ์:  โรงพยาบาลมีการใช้งานระบบ HIS เชื่อมโยงกับ  ICT 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้จัดเก็บข้อมูล        
นาย ณรงค์  จันทศร  ชื่อกลุ่มงาน  พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
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ชื่อตัวช้ีวัด 2๑.๓ โรงพยาบาลยกเลิกการเรียกรับส าเนาบัตรประชาชนและอ่ืน ๆจาก
ผู้รับบริการ 

เกณฑ์บรรลุเป้าหมาย  มีการยกเลิก หน่วยวัด    มี/ไม่มี 
ประเภทตัวชี้วัด Monitoring  

 
นิยาม/ค าอธิบาย:    
 โรงพยาบาลยกเลิกการเรียกรับส าเนาบัตรประชาชนและอ่ืน ๆจากผู้รับบริการ หมายถึง
โรงพยาบาลที่ยกเลิกการเรียกรับส าเนาบัตรประชาชนและเอกสารอ่ืน ๆ ที่ออกให้โดยหน่วยงานราชการ 
จากผู้ป่วยและผู้รับบริการ 
 
เกณฑ์การวัด : รอบท่ี ๑-2  
 การผ่านเกณฑ์:  โรงพยาบาลยกเลิกการเรียกรับส าเนาบัตรประชาชนและอ่ืน ๆ จากผู้รับบริการ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้จัดเก็บข้อมูล       
นาย ณรงค์  จันทศร  ชื่อกลุ่มงาน พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
โทรศัพท์ที่ท างาน 0 4461 1562 ต่อ 113  โทรศัพท์มือถือ ๐๘๘ ๐๘๖๒๑๙๑ 
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ชื่อตัวช้ีวัด 2๑.๔ โรงพยาบาลที่มีการใช้ระบบ ERP (Enterprise Resourcing 
Planning) 

เกณฑ์บรรลุเป้าหมาย  มีการใช้งาน หน่วยวัด     มี/ไม่มี 
ประเภทตัวชี้วัด Monitoring  

 
นิยาม/ค าอธิบาย:    
  โรงพยาบาลที่ มี การติดตั้ งและใช้ ระบบ ERP (Enterprise Resourcing Planning) 
หมายถึง โรงพยาบาลชุมชนที่มีการติดตั้งและใช้ระบบ ERP (Enterprise Resourcing Planning) ใน
รูปแบบโปรแกรมส าเร็จรูป เพ่ือใช้ในการวางแผนและจัดการทรัพยากร  ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั่วทั้ง
โรงพยาบาล 
 
ในรอบท่ี ๑ ประเมินใน โรงพยำบำล กระสัง , นำงรอง ,ประโคนชัย,พุทไธสง,บ้ำนกรวด,นำโพธิ์,โนนดินแดง 
บ้ำนใหม่ไชยพจน์,ปะค ำ,หนองกี่,หนองหงส์  
 
เกณฑ์การวัด : รอบท่ี ๑-2  
 การผ่านเกณฑ์:  โรงพยาบาลที่มีการใช้ระบบ ERP (Enterprise Resourcing Plan) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้จัดเก็บข้อมูล        
นาย ณรงค์  จันทศ  ชื่อกลุ่มงาน  พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข.. 
โทรศัพท์ที่ท างาน 0 4461 1562 ต่อ113  โทรศัพท์มือถือ ๐๘๘ ๐๘๖๒๑๙๑ 
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ตัวชี้วัดนอกประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด  

(ตัวชี้วัดกระทรวง/ก ากับติดตามเฉพาะเรื่อง) 



 ชื่อตัวชี้วัด 22.ความส าเร็จของโรงพยาบาลทีพ่ัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ 
GREEN&CLEAN Hospital 

เกณฑ์บรรลุเป้าหมาย  ผ่านท้ัง 5 ข้อ หน่วยวัด ส าเร็จ/ไม่ส าเร็จ 
ประเภทตัวชี้วัด Monitoring 

  
ค านิยาม  

ความส าเร็จของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN and CLEAN Hospital 
หมายถึง โรงพยาบาลที่มีกระบวนการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาลให้เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดีแบบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
องค์รวมทั้งร่างกาย จิตใจ และสังคมของผู้รับบริการ ทั้งผู้ป่วยและญาติ รวมถึงบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล โดย
ด าเนินกิจกรรมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (G-R-E-E-N) ประกอบด้วย G (Garbage), R (Restroom), E (Environmental),  
E (Energy), N (Nutrition) โดยมีกระบวนการพัฒนา C-L-E-A-N ประกอบด้วย C (Communication), L (Leader),       
E (Effectiveness), A (Activities), N (Networking)  

ระดับการผ่านเกณฑ์การประเมิน แบ่งเป็น 4 ระดับ ประกอบด้วย  
  1. ระดับพื้นฐาน       ผ่านการประเมิน ข้อที่ 1-10   
  2. ระดับดี       ผ่านการประเมิน ข้อที่ 1-12   
  3. ระดับดีมาก       ผ่านการประเมิน ข้อที่ 1-14   
  4. ระดับดีมาก พลัส    ผ่านการประเมิน ข้อที่ 1-16 

เกณฑ์การวัด :รอบท่ี ๑  และรอบ 2   
 ก ำหนดเป็นระดับขั้นของควำมส ำเร็จ แบ่งเกณฑ์กำรให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ ดังน้ี 

การผ่านเกณฑ์:  ต้องผ่านท้ัง 5 ข้อ  
โดยมรีายละเอียด ดังนี ้

ข้อที ่ รายละเอียดการด าเนินงาน 
1 รพ. มีแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN and CLEAN Hospital 

2 รพ. มีการประเมินตนเองและส่งผลการประเมินตนเองให้ สสจ.บุรรีมัย์ภายในเดือน มีนาคม 2563 

3 รพ. มีการบันทึกข้อมลูพลังงานทางเว็บไซด์ www.e-report.energy.go.th ครบถ้วน ทันเวลา  

๔ รพ. มีคะแนนประเมินผลการประหยัดพลังงาน (เต็ม ๕ คะแนน) 
เกณฑ์การประเมิน ไม่ผ่าน ผ่าน 

   
คะแนนประเมินผลการประหยัดพลังงาน ไม่เต็ม  

5 คะแนน 
เต็ม 

5 คะแนน  
๕ รพ. พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมผา่นเกณฑ์ GREEN and CLEAN Hospital 

เกณฑ์การประเมิน ไม่ผ่าน ผ่าน 
เกณฑ์ GREEN and CLEAN Hospital ต่ ากว่าระดับดี

มาก 
ระดับดีมาก

ขึ้นไป  
ผู้จัดเก็บข้อมลู        
นางพักตร์พิไล  เตนากุล  กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สสจ.บรุีรมัย ์
โทรศัพท์ท่ีท างาน 0 4461 1562 ต่อ 126 - 127  โทรศัพท์มือถือ  083 4939362 
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ชื่อตัวชี้วัด 23. ร้อยละของต าบลที่มรีะบบจดัการปัจจยัเสีย่งด้านสิ่งแวดล้อม                               
ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ           

เกณฑ์บรรลุเป้าหมาย  ร้อยละ 100  หน่วยวัด     ร้อยละ 
ประเภทตัวชี้วัด Monitoring 

 
นิยาม/ค าอธิบาย :  

ระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ  หมายถึง การด าเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
ด้านการค้นหา การประเมินความเสี่ยง การมีกลไกการบริหารจัดการ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน     
อย่างต่อเนื่ อง เพื่ อแก้ ไขปัญหาสิ่ งแวดล้อมที่ ส่ งผลกระทบต่อสุขภาพ โดย มีการด าเนินการอย่างบูรณาการ                       
มีประสิทธิภาพและยั่งยืน ใน 6 ประเด็น ดังนี้ 

1. มีสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในระดับพื้นท่ี และสามารถบ่งช้ีปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีส่งผลกระทบ       
ต่อสุขภาพ (NEHIS : National Environmental Health Information System ) 

2. มีการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อจัดการปญัหาสิ่งแวดล้อมท่ีส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพื้นที่  
ผา่นคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) 

3. มีระบบการเฝ้าระวังดา้นสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
4. มีการพัฒนาค ุณภาพระบบบรกิารอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส ่วนท้องถิ่น 

               (EHA : Environment Health Accreditation)  
5. องค์การบริหารส่วนต าบลมีการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่ 
    (GHC : GREEN and Health Communities) 

            6. มีการด าเนินงานด้านอาหารปลอดภัย   
                (CFGT : Clean Food Good Taste) 

เกณฑ์การให้คะแนน : รอบท่ี ๑ – ๒ 

ตัวชี้วัด (i) เกณฑ์การประเมิน 

 - ร้อยละของต าบลทีม่ีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงดา้นสิ่งแวดล้อม                               
ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพระดับดขีึ้นไป 

ผ่านการประเมิน ร้อยละ 100 

 
 

สูตรค านวณ 
๑. ร้อยละของต าบลทีม่ีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสขุภาพระดับดีขึน้ไป 

= 
จ ำนวนต ำบลทีผ่่ำนกำรประเมิน 

X 100 
จ ำนวนต ำบลทั้งหมด 

 
ผู้จดัเกบ็ข้อมูล 
นายสมเกียรติ เลิศสกุล      กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สสจ.บรุีรมัย์ 
โทรศัพท์ท่ีท างาน 044-611562 ต่อ 126 - 127  โทรศัพท์มือถือ 08 1389 9391 
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ชื่อตัวชี้วัด 24.ความส าเร็จของการส่งต่อผูป้ว่ยออกนอกเขตสุขภาพ 
เกณฑ์บรรลุเป้าหมาย  รอบที่ 1 ด าเนินการ 3 ขั้นตอน 

รอบที่ 2 ผ่านท้ัง 2 ข้อ  
หน่วยวัด     ส าเร็จ/ไม่ส าเร็จ 

ประเภทตัวชี้วัด Monitoring  
 
นิยาม/ค าอธิบาย : การส่งต่อผู้ป่วยออกนอกเขตสุขภาพหมายถึง การส่งต่อผูป้่วย 4 สาขา ได้แก่  
                       1. โรคหัวใจ รหัส I20- I25 
                       2. โรคมะเร็ง รหัส C ทั้งหมด และ DO ทั้งหมด 
                       3. อุบัติเหตุและฉุกเฉิน รหัส V01- 98 
                       4. ทารกแรกเกิด รหัส วินิจฉัย ที่เด็กอายุน้อยกว่า หรือเท่ากับ 28 วันเทียบกับวนัเกิดในแฟ้ม PERSON
เพื่อไปรับการรักษาต่อ ในสถานบริการระดับเดียวกัน หรือสถานบรกิารที่มีศักยภาพสูงกว่า ที่ตั้งอยู่นอกเขตสุขภาพตนเอง 
(ยกเว้น 1. สถานบริการที่มีข้อตกลงในการรับส่งต่อผู้ป่วยท้ังภาครัฐและภาคเอกชนของแต่ละเขตสุขภาพ  2. ความสมคัร
ใจของผู้มีสิทธิในการรักษา) 
กรณี 1. เพื่อการวินิจฉัย และการรักษา 
       2.เพื่อการวินิจฉัย 
       3. เพื่อการรักษาต่อเนื่อง และท าให้ผู้ป่วยไดร้ับการส่งต่อ ไปยังสถานบริการปลายทางนั้นๆ  
          (การส่งต่อ รวมทั้งฉุกเฉิน และไม่ฉุกเฉิน และทุกสิทธิการรักษา  
รพ.เป้าหมาย : รพ.บุรรีัมย์  และโรงพยาบาลนางรอง และ โรงพยาบาลชุมชน ทุกแห่ง 
วิธีการจัดเก็บข้อมลู : จังหวัดจัดเก็บข้อมูล และส่งเข้า HDC กระทรวงสาธารณสุข 
แหล่งข้อมลู : HDC กระทรวงสาธารณสุข 
วิธีการประเมิน : 5 ข้ันตอน 
ขั้นตอนที่ 1. ศูนย์รับส่งต่อผู้ป่วย ที่ รพ.บุรีรัมย์ รพ.นางรอง และ รพ.ช. ทุกแห่ง มีการท าบทบาทหน้าท่ี ในการ 
                 ประสานงาน รับส่งต่อผู้ป่วยตามแนวทางพัฒนาระบบส่งต่อ 
ขั้นตอนที่ 2. มีการใช้ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ในการส่งต่อผู้ป่วย การจัดท าระบบข้อมลูการส่งต่อผู้ป่วยสาขาทีเ่ป็น 
                ปัญหา เพื่อใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมลูและแก้ไขปัญหา 
ขั้นตอนที่ 3. มีการจัดท าเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญ และจัดท าระบบการส่งต่อที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ และสาขา ที่มีการ 
                ส่งต่อผู้ป่วยจ านวนมาก และเป็นปญัหาของจังหวัด ที่สอดคล้องกับ Service Plan เพื่อแก้ไขปัญหาการส่งต่อ 
ขั้นตอนที่ 4. มีการติดตามผล และวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน การส่งต่อผู้ป่วยระดับจังหวัด เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาใน 
                เครือข่าย 
ขั้นตอนที่ 5. สรุปและรายงานผลการส่งต่อผู้ป่วยระดับจังหวัด 
เกณฑ์การวัด : รอบท่ี 1  
 การผ่านเกณฑ์:  ต้องมีการด าเนนิการขั้นท่ี 1-3   
 
เกณฑ์การวัด : รอบท่ี 2 
 การผ่านเกณฑ์:  ต้องผ่านท้ัง 2 ข้อ  

 
 
 
 

ข้อ รายละเอียด เกณฑ์การประเมินผ่าน 
1. ด าเนินการ ขั้นตอนที ่4-5 มีการด าเนินการ 
2. รายงานร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยออกนอกเขตสุขภาพ ลดลงร้อยละ 10 
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สูตรค านวณ :  
 ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยออกนอกเขตสุขภาพ = (A-B)/A x 100 

ตัวตั้ง : A= จ านวนผู้ป่วย 4 สาขา ท่ีส่งต่อออกนอกเขตสุขภาพท่ี 9 ปีงบประมาณ 2563  
ตัวหาร : B= จ านวนผู้ป่วย 4 สาขา ท่ีส่งต่อออกนอกเขตสุขภาพท่ี 9 ปีงบประมาณ 2562 

 
ผู้จัดเก็บข้อมลู        
นางสาวณัฐรจุา  ทองเกิด  ช่ือกลุ่มงาน พัฒนาคุณภาพและรปูแบบบริการ 
โทรศัพท์ท่ีท างาน 0 4461 1562 ต่อ 138  โทรศัพท์มือถือ 082 538 9529 
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คู่มือคําอธิบายตัวช้ีวัด สําหรับการควบคุมกํากับติดตามและการประเมินผลการดําเนินงาน 

ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓



ชื่อตัวชี้วัด ๒๖.ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริกำรตรวจ วินิจฉัย รักษำโรค และ
ฟ้ืนฟูสภำพด้วยศำสตร์กำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก 

เกณฑ์บรรลุเป้าหมาย  ≥ ร้อยละ ๑๙.๕ หน่วยวัด ร้อยละ 
ประเภทตัวชี้วัด Monitoring 
ค านิยาม/ค าอธิบาย: 

ผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และพื้นฟูสภาพด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก หมำยถึง จ ำนวนครั้งของผู้ป่วยนอกที่เข้ำรับบริกำรกำรตรวจ 
วินิจฉัย รักษำโรค และฟ้ืนฟูสภำพ เช่น กำรรักษำด้วยยำสมุนไพร กำรนวดเพ่ือกำรรักษำ-ฟ้ืนฟูสภำพ กำร
ประคบสมุนไพรเพ่ือกำรรักษำ-ฟ้ืนฟูสภำพ กำรทับหม้อเกลือ กำรนวดเพ่ือส่งเสริมสุขภำพ กำรอบไอน้ ำ
สมุนไพรเพ่ือกำรส่งเสริมสุขภำพ กำรประคบสมุนไพรเพ่ือกำรส่งเสริมสุขภำพ กำรให้ค ำแนะน ำกำรดูแล
สุขภำพด้วยกำรสอนสำธิตด้ำนกำรแพทย์แผนไทย กำรให้ค ำแนะน ำกำรดูแลสุขภำพด้วยกำรสอนสำธิต
ด้ำนกำรแพทย์ทำงเลือก และกำรท ำหัตถกำรอ่ืนๆ ตำมมำตรฐำนวิชำชีพแพทย์แผนไทย หรือกำรบริกำร
อ่ืนๆ ที่มีกำรเพิ่มเติมรหัสภำยหลัง 

การบริการด้านแพทย์ทางเลือก หมำยถึง กำรแพทย์ปัจจุบัน และกำรแพทย์แผนไทย เช่น
ฝังเข็ม กำรแพทย์ทำงเลือกอ่ืนๆ หรือกำรบริกำรอื่นๆ ที่มีกำรเพิ่มรหัสภำยหลัง  

เกณฑ์การให้คะแนน รอบท่ี ๑-๒ 

ตัวช้ีวัด  
เกณฑ์การประเมิน 

ผ่ำน ไม่ผ่ำน 

ร้อยละผู้ป่วยนอกท้ังหมดที่ได้รับบริกำรตรวจ วินิจฉัย 
รักษำโรค และพ้ืนฟูสภำพด้วยศำสตร์กำรแพทย์แผนไทย
และกำรแพทย์ทำงเลือก  

≥๑๙.๕ <๑๙.๕  

 
สูตรค านวณ: 

 
 
 
 
ผู้จัดเก็บข้อมูล        

  
= 

จ ำนวนครั้งผู้ป่วยนอกทั้งหมดทีม่ำรับบริกำรตรวจ วินิจฉัย รักษำโรค และพ้ืนฟูสภำพด้วยศำสตร์
กำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือกในสถำนบริกำรสำธำรณสุขของรัฐ X ๑๐๐ 

จ ำนวนครั้งของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่มำรับบริกำรในสถำนบริกำรสำธำรณสุขของรัฐ 

นำงจิตรีมำ   ศิลำกุล  กลุ่มงำนกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก 
โทรศัพท์ที่ท ำงำน ๐๔๔-๖๑๑๕๖๒ต่อ ๑๑๗  โทรศัพท์มือถือ ๐๘๗-๒๖๒๗๗๒๒ 
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คู่มือคําอธิบายตัวช้ีวัด สําหรับการควบคุมกํากับติดตามและการประเมินผลการดําเนินงาน 

ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓



ชื่อตัวชี้วัด 27. ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต   

เกณฑ์เป้าหมาย ปี ๒๕๖๓ > ร้อยละ ๖๘  หน่วยวัด ร้อยละ 
ประเภทตัวช้ีวัด Monitoring 
 
นิยาม/ค าอธิบาย  
  การเข้าถึงบริการ หมายถึง กำรที่ประชำชนผู้ซึ่งได้รับกำรวินิจฉัยว่ำ เป็นโรคซึมเศร้ำ ได้รับกำรบริกำรตำมแนว
ตำมแนวทำงกำรดูแลเฝ้ำระวังโรคซึมเศร้ำระดับจังหวัด และแนวทำงกำรจัดกำร โรคซึมเศร้ำส ำหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป 
(CPG MDD GP) หรือได้รับกำรช่วยเหลือตำม แนวทำงมำตรฐำนอย่ำงเหมำะสมจำกหน่วยบริกำรทุกสถำนบริกำรของประเทศ
ไทย 
  ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า หมายถึง ประชาชนที่เจ็บป่วยด้วยโรคจิตเวชที่มีอาการสอดคล้องตาม เกณฑ์วินิจฉัยโรค 
Depressive Disorder ของสมาคมจิตแพทย์อเมริกัน ฉบับที่ ๕ (DSM-๕: Diagnostic and Statistical Manual of Mental disorders ๕) 

และตามมาตรฐานการจําแนกโรคระหว่างประเทศขององค์การอนามัยโลกฉบับที่ ๑๐ (ICD – ๑๐ : International Classification 

of Diseases and Health Related Problems - ๑๐) โดยบันทึกตามรหัส โรคของ ICD๑๐ หมวด F๓๒.x, F๓๓.x, F๓๔.๑, F๓๘.x และ 
F๓๙.x ที่มารับบริการสะสมตั้งแต่ ปีงบประมาณ ๒๕๕๒ จนถึงในปีงบประมาณ  ๒๕๖๓ 

เกณฑ์การวัด รอบท่ี ๑ และ ๒  

 การผ่านเกณฑ์: > ร้อยละ ๖๘ ของผู้ป่วยโรคซมึเศร้าเข้าถึงบริการ 

สูตรค านวณ (คป.สอ.[สสอ./รพช.])  

ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสขุภาพจิต 

= 
จํานวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าทีม่ารับบริการตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๒ สะสมมาจนถึง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

X ๑๐๐ 
จํานวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าคาดประมาณจากความชุก  (ร้อยละ ๒.๗ ของประชากรอายุ ๑๕ ปี ข้ึนไป)  

รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน :  

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 
ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถงึบริการสุขภาพจิต ร้อยละ ๖๒.๘๑ ๖๙.๗๐ ๗๗.๐๓ 

 
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล  
๑. รายงานการเข้าถึงบริการผู้ป่วยโรคซึมเศร้า โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ www.thaidepression.com  /หน่วยบริการ
สาธารณสุขพื้นที่ นําส่งรายงานข้อมูลผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่ได้รับการวินิจฉัย จาก  Hos.XP   รูปแบบ file ข้อมูล excel ที่
กําหนดส่งผ่านทาง E-mail:depression54@hotmail.com หรือ info@thaidepression.com  
 
ผู้จัดเก็บข้อมลู        
นางวิภาพร  เสตะจันทน ์ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ตดิต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด สสจ.บุรีรมัย ์
โทรศัพท์ท่ีทํางาน ๐๔๔-๖๑๑๕๖๒  โทรศัพท์มือถือ ๐๘๗ ๔๔๐๗๑๑๑ 
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คู่มือคําอธิบายตัวช้ีวัด สําหรับการควบคุมกํากับติดตามและการประเมินผลการดําเนินงาน 

ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓



ชื่อตัวชี้วัด 28. อัตราการฆ่าตัวตายสําเร็จ 
เกณฑ์เป้าหมาย ปี ๒๕๖๓  < ๖.๓ ต่อประชากรแสนคน หน่วยวัด ต่อประชากรแสนคน 
ประเภทตัวชี้วัด Monitoring 
นิยาม/ค าอธิบาย  
  การฆ่าตัวตายส าเร็จ คือ การกระทําของบุคคลในการปลิดชีวิตตนเองโดยสมัครใจและเจตนาที่จะตายจริง 
เพื่อให้หลุดพ้นจากการบีบคั้น หรือความคับข้องใจท่ีเกิดขึ้นในชีวิต ซึ่งอาจจะกระทําอย่างตรงไปตรงมาหรือกระทําโดยอ้อม
ด้วยวิธีการต่างๆ จนกระทั่งกระทําได้สําเร็จ 

เกณฑ์การวัด รอบท่ี ๑ และ ๒  

 การผ่านเกณฑ์: < ๖.๓ ต่อประชากรแสนคน 

สูตรค านวณ  

อัตราการฆ่าตัวตายสาํเรจ็ 

= 
จํานวนผู้ฆ่าตัวตายสําเร็จ 

X ๑๐๐,๐๐๐ 
จํานวนประชากรกลางป ี๒๕๖๒ 

รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน :  

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 
อัตราการฆ่าตัวตายสาํเรจ็ ต่อประชากรแสนคน ๕.๐๒ 

(๗๙ ราย) 
๕.๗๔ 

(๙๑ ราย) 
๔.๙๘ 

(๗๙ ราย) 
๕.๖๗ 

(๙๐ ราย) 
๕.๐๕ 

(๘๐ ราย) 

 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล  
  จำกบันทึกรำยงำนกำรฆ่ำตัวตำย รง ๕๐๖ S รายงานยังโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์  

 
 
 
 

ผู้จัดเก็บข้อมลู        
นางวิภาพร  เสตะจันทน ์ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ตดิต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด สสจ.บุรีรมัย ์
โทรศัพทท์ี่ทํางาน ๐ ๔๔๖๑ ๑๕๖๒  โทรศัพท์มือถือ ๐๘๗-๔๔๐๗๑๑๑ 
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คู่มือคําอธิบายตัวช้ีวัด สําหรับการควบคุมกํากับติดตามและการประเมินผลการดําเนินงาน 
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ชื่อตัวช้ีวัด 30.ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตรำกำรลดลงของ eGFR<5 
ml/min/1.73m2/yr 

เกณฑ์บรรลุเป้าหมาย  มำกกว่ำหรือเท่ำกับร้อยละ 6๖ หน่วยวัด     ร้อยละ 
ประเภทตัวชี้วัด Monitoring 

 

นิยาม/ค าอธิบาย:  
CKD = ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง  
GFR = estimated glomerular filtration rate (อัตรำกำรกรองของไตที่ได้จำกกำรค ำนวณจำก

ค่ำ serum creatinine ของผู้ป่วย ตำมสมกำร CKD-EPI)   
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย 

ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง Stage 3-4 หมำยถึง ผู้ป่วยจำกแฟ้ม DIAGNOSIS_OPD ที่มีรหัสโรคเป็น  
'N181', 'N182', 'N183', 'N184', 'N189', 'E102', 'E112', 'E122', 'E132', 'E142', 'N083', 'I120', 
'I129', 'I130', 'I131', 'I132', 'I139','I151', 'N021', 'N022', 'N023', 'N024', 'N025', 'N026', 
'N027', 'N028', 'N029', 'N031', 'N032', 'N033', 'N034', 'N035', 'N036', 'N037', 'N038', 
'N039’, 'N041', 'N042', 'N043', 'N044', 'N045', 'N046', 'N047', 'N048', 'N049’, 'N051', 
'N052', 'N053', 'N054', 'N055', 'N056', 'N057', 'N058', 'N059’, 'N061', 'N062', 'N063', 
'N064', 'N065', 'N066', 'N067', 'N068', 'N069’, 'N071', 'N072', 'N073', 'N074', 'N075', 
'N076', 'N077', 'N078', 'N079’, 'N081', 'N082', 'N083', 'N084', 'N085', 'N086', 'N087', 
'N088', 'N089’, 'N110','N111', 'N118', 'N119', 'N12’, 'N130', 'N131', 'N132', 'N133', 'N134', 
'N135', 'N136', 'N137', 'N138', 'N139', 'N140', 'N141', 'N142', 'N143', 'N144', 'N200', 
'N201', 'N202', 'N2019', 'N210', 'N211', 'N218', 'N219', 'N251', 'N258', 'N259', 'N26', 
'N270', 'N271', 'N279', 'N280', 'N281', 'N288', 'N289', 'N144’, 'Q610', 'Q611', 'Q612', 
'Q613', 'Q614', 'Q615', 'Q618'  ที่มี 60 > eGFR>= 15 

 
เกณฑ์การวัด : รอบท่ี ๑-๒ 
 การผ่านเกณฑ์:  ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตรำกำรลดลงของ eGFR<5 ml/min/1.73m2/yr 
มำกกว่ำหรือเท่ำกับ ร้อยละ ๖๖ 
 
สูตรค านวณตัวชี้วัด   
 ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตรำกำรลดลงของ eGFR<5 ml/min/1.73m2/yr = (A/B) x 100 

ตัวตั้ง  A = จ ำนวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง Stage 3-4 สัญชำติไทยที่มำรับบริกำรที่โรงพยำบำลได้รับกำร
ตรวจ creatinine/มีผล eGFR ≥ 2 ค่ำ และค่ำทั้งสองห่ำงกันไม่น้อยกว่ำ 3 เดือน โดยพิจำรณำค่ำของ eGFR 
ตั้งแต่ย้อนหลัง 1ปีงบประมำณและมีค่ำเฉลี่ยกำรเปลี่ยนแปลง < 5  

 

ตัวหาร   B = จ ำนวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง Stage 3-4 สัญชำติไทยที่มำรับบริกำรที่โรงพยำบำลได้รับ
กำรตรวจ creatinine/มีผล eGFR ≥2 ค่ำ และค่ำทั้งสองห่ำงกันไม่น้อยกว่ำ 3 เดือน โดยพิจำรณำค่ำของ 
eGFR ตั้งแต่ย้อนหลัง 1ปีงบประมำณ (B)   
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ค านวณ Stage เมื่อสิ้นสุดไตรมาส  

ผู้ป่วยจะต้องได้รับกำรตรวจ creatinine/มีผล eGFR ≥ 2 ค่ำ จึงจะถูกน ำมำประเมินอัตรำกำร
ลดลงของ eGFR ได้ เปรียบเทียบกับค่ำ GFR ย้อนหลัง 1 ปีงบประมำณและกำรตรวจแต่ละครั้งต้องห่ำงกัน
ไม่น้อยกว่ำ 3 เดือน  
วิธีกำรค ำนวณกำรเปลี่ยนแปลง eGFR อำศัยวิธี simple linear regression  
(y = mx+b)  
โดย m หรืออัตรำกำรเปลี่ยนแปลของ eGFR ค ำนวณจำกสูตร  

 
เมื่อ n = จ ำนวนครั้งของกำรตรวจ  
GFR x = จ ำนวนวันที่ตรวจ eGFR ที่ห่ำงจำกกำรตรวจ eGFR ครั้งแรก  

y = ค่ำของ eGFR ณ.วันที่ตรวจ 
 

วิธีการประเมินผล :  ประเมินผลได้แบบ real time ผ่ำนระบบ HDC เนื่องจำกเป็นอัตรำส่วนควำมส ำเร็จ
ต่อจำนวนผู้ป่วย CKD ที่มำรับบริกำร ณ เวลำนั้น ๆ แต่เพ่ือควำมครอบคลุมของผู้มำใช้บริกำรจริงใน
ภำพรวมของปี จึงควรประเมินผลช่วงสิ้นปีงบประมำณซึ่งเป็นช่วงที่มีผู้ป่วยมำใช้บริกำรสะสมมำกท่ีสุด 
 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล 

กำรตรวจติดตำม eGFR ของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง Stage 3 ควรตรวจอย่ำงน้อยทุก 6 เดือน และ ใน 
ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง Stage 4 ควรตรวจอย่ำงน้อยทุก 4 เดือน  

โรงพยำบำลส่งข้อมูล eGFR เข้ำมำยังระบบฐำนข้อมูลมำตรฐำน (43 แฟ้ม) และ HDC คำนวณผล
ตำม scrip ที่ตั้งไว้ในระบบ HDC แบบ real time 

แหล่งข้อมูล : HDC 
 
 
 

ผู้จัดเก็บข้อมูล        
นำงสำวสมประสงค์  เอ่ียมกลำง  ชื่อกลุ่มงำน โรคไม่ติดต่อ สุขภำพจิตและยำเสพติด 
โทรศัพท์ที่ท ำงำน 0 4461 1562 ต่อ 121  โทรศัพท์มือถือ 094-๖๕๒-๔๖๕๒ 
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ชื่อตัวชี้วัด 31.ร้อยละของผู้ป่วยตาต้อกระจกชนิดบอด(Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัด
ภายใน 30 วัน 

เกณฑ์บรรลุเป้าหมาย  มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 85 หน่วยวัด     ร้อยละ 
ประเภทตัวชี้วัด Monitoring  

 
นิยาม/ค าอธิบาย : ตาต้อกระจกชนิดบอด(Blinding Cataract) หมายถึง โรคต้อกระจกท่ีท าให้ผู้ป่วยมีระดับสายตา (V/A)  
                        แย่กว่า 20/400 โดยได้รับการตรวจวินจิฉัยโดยทีมจักษุ (จักษุแพทย์/ พยาบาลเวชปฏิบัติทางตา) 
 
เกณฑ์การวัด :รอบท่ี ๑ และ 2   
 การผ่านเกณฑ์:  ร้อยละของผู้ป่วยตาต้อกระจกชนิดบอด(Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตดัภายใน 30 วัน 
มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 85  
 
สูตรค านวณ :  
 ร้อยละของผู้ป่วยตาต้อกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน = (A/B)x100 
 ตัวต้ัง :   A = จ านวนผู้ป่วยตาต้อกระจกชนิดบอด(Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน        
 ตัวหาร :  B = จ านวนผู้ป่วยตาต้อกระจกชนิดบอด(Blinding Cataract) ได้รับการตรวจวินิจฉัยโดยทีมจักษุ 
                          
วิธีการจัดเก็บข้อมลู : 1. จัดเก็บข้อมูลการผ่าตดัต้อกระจก จากโปรแกรม Vision 2020 Thailand  
                               โดยบันทึกข้อมูลก่อน และหลังการผา่ตัด 
                2. การนับระยะเวลาการผ่าตัด นับตั้งแต่การได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นต้อกระจกชนิดบอดจากทีมจักษุ 
 
แหล่งข้อมลู : จากโปรแกรม Vision 2020 Thailand 
 
ผู้จัดเก็บข้อมลู        
นายธีรพงศ์  รองแก้ว  ช่ือกลุ่มงาน พัฒนาคุณภาพและรปูแบบบริการ 
โทรศัพท์ท่ีท างาน 0 4461 1562 ต่อ 138  โทรศัพท์มือถือ 064 369 6293 
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ชื่อตัวชี้วัด 32.ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพตดิเขา้รับการบ าบดัรักษา และตดิตามดแูลอย่างต่อเนื่อง 
1 ปี  (Retention Rate)  

เกณฑ์บรรลุเป้าหมาย  ร้อยละ ๕๐  หน่วยวัด  ร้อยละ    
ประเภทตัวชี้วัด Monitoring 

 
นิยาม/ค าอธิบาย:  
 ผู้ป่วยยาเสพติด   หมายถึง ผู้ป่วยยาเสพติดทุกระบบ ทุกระดับความรุนแรงที่เข้ารับการ บ าบัดรักษาและมี
คะแนนประเมินความรุนแรงตามแบบคัดกรอง บคก.กสธ. ดังนี้  
 - ผู้ใช้ยาเสพติด (User) คะแนน 2 -3  
 - ผู้เสพยาเสพติด (Abuse) คะแนน 4-6  
 - ผู้ติด ยาเสพติด  (Dependence) คะแนน 27 ขึ้นไป 
ประชากกลุ่มเป้าหมาย 

ผู้ใช้ ผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติดที่เข้ารับการบ าบัดรักษายาเสพติดในทุกระบบ และรายงาน ข้อมูลการบ าบัดรักษา 
ในฐานข้อมูลการบ าบัดรักษายาเสพติดของประเทศ (บสต.) 

 
เกณฑ์การวัด : รอบท่ี ๑-2  
 การผ่านเกณฑ์:  ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดเข้ารับการบ าบัดรักษา และติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง 1 ปี  
(Retention Rate) มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๕๐ 
 
สูตรค านวณ  
  ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดเข้ารับการบ าบัดรักษา และติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง 1 ปี  (Retention Rate) = 
(A/B) x 100  

ตัวต้ัง  A = จ านวนผู้ใช้ ผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติดที่ได้รับการบ าบัดรักษาติดตามดูแลต่อเนื่องตาม เกณฑ์
มาตรฐานอย่างน้อย 4 ครั้งภายใน 1 ปี  

ตัวหาร  B = จ านวนผู้ใช้ ผู้เสพ และผู้ติด ที่รับการบ าบัดรักษาและได้รับการจ าหน่ายทั้งหมดใน ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 จากสถานบ าบัดฟื้นฟูผู้ เสพผู้ติดยาเสพติด ยกเว้น ถูกจับ เสียชีวิต หรือผู้ป่วยที่ได้รับ methadone 
maintenance treatment : MMT( เนื่องจาก เป็นการดูแลต่อเนื่องไม่มีการจ าหน่าย)  
 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล 

รวบรวมข้อมูลการบ าบัดรักษา จากการรายงานข้อมูลของหน่วยงานผู้ให้การบ าบัดรักษา (สถานพยาบาล) จาก
ฐานข้อมูลการบ าบัดรักษายาเสพติดของประเทศ (บสต.) ซึ่งรายงานข้อมูลการบ าบัดรักษา จากสถานพยาบาล 
 
 
ผู้จัดเก็บข้อมลู        
นางสาวสมประสงค์  เอี่ยมกลาง  ช่ือกลุ่มงาน โรคไม่ตดิต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
โทรศัพท์ท่ีท างาน 0 4461 1562 ต่อ 121  โทรศัพท์มือถือ ๐๙ ๔๖๕๒ ๔๖๕๒ 
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ชื่อตัวชี้วัด 33. ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพตดิกลุ่มเสี่ยงก่อความรุนแรงได้รับการประเมิน บ าบัดรักษา
และ ติดตามดูแลช่วยเหลือตามระดับความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง 

เกณฑ์บรรลุเป้าหมาย  ร้อยละ ๖๐ หน่วยวัด     ร้อยละ 
ประเภทตัวชี้วัด Monitoring 

 
นิยาม/ค าอธิบาย:  
 ผู้ป่วยยาเสพติดกลุ่มเสี่ยงก่อความรุนแรง หมายถึง ผู้ป่วยยาเสพติดที่ทีอาการหรือพฤติกรรม ในข้อใดข้อหนึ่ง 
อย่างน้อย 1 ข้อ  ตามเกณฑ์ต่อไปนี้  

๑. มีประวัติการฆ่าตัวตายด้วยวิธีการรุนแรง โดยตั้งใจจะให้เสียชีวิตตลอดช่วงชีวิตที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบัน  
๒. มีประวัติการก่อความรุนแรง ท าร้ายผู้อื่น หรือสร้างความรุนแรงในชุมชนตลอดช่วงชีวิต ท่ีผ่านมาจนถึงปัจจุบัน 
๓. อาการทางจิตปัจจุบันของผู้ป่วยท่ีมีอาการหลงผิด หวาดระแวง เสี่ยงต่อการก่อความ รุนแรงต่อผู้อื่น  
๔. มีประวัติก่อคดีอาญารุนแรงตลอดชีวิตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน (คดีความผิดต่อชีวิต ต่อ ร่างกาย และเกี่ยวกับเพศ) 

 
เกณฑ์การวัด : รอบท่ี ๑-2  
 การผ่านเกณฑ์:  ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดกลุ่มเสี่ยงก่อความรุนแรงได้รบัการประเมิน บ าบัดรักษาและ ติดตาม
ดูแลช่วยเหลือตามระดับความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง มากกว่าหรือเทา่กับร้อยละ 6๐ 
สูตรค านวณ   
 ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดกลุ่มเสี่ยงก่อความรุนแรงได้รับการประเมิน บ าบัดรักษาและ ติดตามดูแลช่วยเหลือ
ตามระดับความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง = (A/B) x 100 

ตัวต้ัง   A = จ านวนผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงก่อความรุนแรงได้รับการประเมิน บ าบัดรกัษาและติตามดูแล ช่วยเหลือตาม
ระดับความรุนแรงอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 4 ครั้ง ภายใน 1 ปี หลังจ าหน่าย  

ตัวหาร   B = จ านวนผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงก่อความรุนแรงที่ได้รับการประเมิน การบ าบัดรักษาและได้รับ การจ าหน่ายทั้งหมด
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากสถานบ าบัดฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติด ยกเว้น ถูกจับ เสียชีวิต หรือผู้ป่วยที่ได้รับ methadone 
maintenance treatment : MMT (เนื่องจากเป็นการดูแลต่อเนื่องไม่มีการจ าหน่าย)  
วิธีการจัดเก็บข้อมูล 

รวบรวมข้อมูลการบ าบัดรักษา จากการรายงานข้อมูลของหน่วยงานผู้ให้การบ าบัดรักษา (สถานพยาบาล) จาก
ฐานข้อมูลการบ าบัดรักษายาเสพติดของประเทศ (บสต.) 
เอกสารสนับสนุน : 

ฐานข้อมูลบ าบัดรักษายาเสพติดของประเทศ (บสต.) และปรับปรุงนิยามจากเกณฑ์การคัด กรองผู้ป่วยจิตเวชที่มี
ความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V screening test) 

 
 
ผู้จัดเก็บข้อมลู          
นางสาวสมประสงค์  เอี่ยมกลาง  ช่ือกลุ่มงาน โรคไม่ตดิต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
โทรศัพท์ท่ีท างาน 0 4461 1562 ต่อ 121  โทรศัพท์มือถือ ๐๙ ๔๖๕๒ ๔๖๕๒ 
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ชื่อตัวชี้วัด 34.ความส าเร็จของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA 
เกณฑ์บรรลุเป้าหมาย ผ่านเกณฑ์ทั้ง 2 ข้อ หน่วยวัด ส าเร็จ/ไม่ส าเร็จ 
ประเภทตัวชี้วัด Monitoring 

ค านิยาม 

 ความส าเร็จของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA(Integrity and Transparency 
Assessment : ITA)  หมายถึง การประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สังเคราะห์เป็น
องค์ประกอบหลักที่ส าคัญ และจ าเป็นในการประเมินจ าแนกองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย ประเด็นการประเมิน และ
แปลงไปสู่ค าถามที่ใช้ในการสอบถาม จากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานที่ใช้ในการประเมินจากข้อมูลเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ 
(Evidence-Based Integrity andTransparencyAssessment :EBIT) ใน 5 ดัชนี ได้แก่ดัชนีความโปร่งใส (Transparency) 
ดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption-Free Index) ดัชนี
วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture) ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (Work Integrity) กระทรวง
สาธารณสุขก าหนดมาตรการ 3 ป. 1 ค. ในการป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย (1) ปลูก/ปลุกจิตส านึก (2) ป้องกัน (3) 
ปราบปราม และ (4) เครือข่าย มุ่งเน้นกลยุทธ์การป้องกันตามแนวนโยบายรัฐบาล ด าเนินงานผ่านกระบวนการประเมิน 
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้าน
สาธารณสุข) ตามเป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุขที่ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ครอบคลุมการปฏิบัติราชการ
หน่วยงานภาครัฐในทุกมิติ ตั้งแต่การบริหารงานของผู้บริหารและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ตลอดจน
ประเมิน “ระบบงาน” ที่มีคุณลักษณะที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล รวมไปถึงการประเมิน “วัฒนธรรม” ในหน่วยงานท่ีมุ่งเน้นการ
เสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต จุดเน้นหลักคือการประเมินตนเอง (Self-Assessment) จากข้อเท็จจริงที่สามารถ
ตรวจสอบได้จากเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ตามแบบส ารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based Integrity and 
Transparency Assessment : EBIT)  
 หน่วยงานเป้าหมายคือ สสจ. รพศ. รพท. สสอ. และรพช. รวม 47 หน่วยงาน 

คะแนนระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ า ต่ ามาก 

คะแนน 80–100 60–79.99 40–59.99 20–39.99 0–19.99 

 

เกณฑ์การให้คะแนน รอบท่ี 1 และ 2 
 การผ่านเกณฑ์: ผ่านท้ัง 2 ข้อ โดยมีรายละเอียดดังนี ้

 

การประเมิน 
เกณฑ์การประเมินผ่าน 

รอบท่ี 1 รอบท่ี 2 
1. 1.มีการประเมินตนเองตามแบบหลักฐานเชิงประจักษ์ครบทุกข้อ  EB1-EB4 EB1-EB26 

2. 2.คะแนนการประเมินตนเองตามแบบหลักฐานเชิงประจักษ ์ 90-100 คะแนน 90-100 คะแนน 

 
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล  

แหล่งข้อมลู วิธีการจัดเก็บข้อมลู 

แบบประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ(Integrity and 

๑.หน่วยงานเป้าหมาย จ านวน 47 หน่วยงาน ประเมินตนเองในรอบไตรมาสที่ 1 รอบ 
3 เดือน (เดือนธันวาคมของทุกปี) ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน (เดือนมีนาคมของทุกปี) 
ไตรมาส ท่ี 3 (เดือนมิถุนายนของทุกปี) และไตรมาสที่ 4 (เดือนกันยายนของทุกปี) 
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แหล่งข้อมลู วิธีการจัดเก็บข้อมลู 

Transparency Assessment : 
ITA) ของส านักงาน ป.ป.ช. 
เฉพาะแบบประเมิน Evidence 
Base Integrity & 
Transparency Assessment 

ตามแบบส ารวจ ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity and 
Transparency Assessment : EBIT) จ านวน 1 ชุดต่อ 1 หน่วยงาน โดยหน่วยงานท่ี
เข้ารับการประเมินจัดเตรียม เอกสาร/หลักฐาน หรือเอกสารอื่นท่ีเกีย่วข้อง เพื่อ
ประกอบการอ้างอิงค าตอบในแตล่ะข้อค าถามตามความเป็นจริง  

๒.สสจ.รวบรวมผลการประเมิน รอบที่ ๑ จากไตรมาส ๒ และรอบที่ ๒ จากไตรมาส ๓ 
มาให้คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน :  การประเมินรอบไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม ของทุกปี) 
ประเมินตนเองตามแบบหลักฐานเชิงประจักษ์ ข้อ EB 1 – EB 4 ค่าเป้าหมายคือ 
ระดับ 5 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

EB 1 - EB 1-3 - EB 1-4 

การประเมินรอบไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม ของทุกปี) ประเมินตนเองตามแบบ
หลักฐานเชิงประจักษ์ทุกข้อ (EB 1- EB 26) ค่าเป้าหมายคือ ระดบั 3 ร้อยละ 80  

ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 ระดับ4 ระดับ5 

70 75 80 85 90 

การประเมินรอบไตรมาสที่ 3 (เมษายน-พฤษภาคม ของทุกปี) ประเมินตนเองตาม
แบบหลักฐานเชิงประจักษ์ทุกข้อ (EB 1- EB 26) ค่าเป้าหมายคือ ระดับ 4 ร้อยละ 
85  

ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 ระดับ4 ระดับ5 

70 75 80 85 90 

การประเมินรอบไตรมาสที่ 4 (มิถุนายน-กันยายน ของทุกปี) ประเมนิตนเองตามแบบ
หลักฐานเชิงประจักษ์ทุกข้อ (EB 1- EB 26) ค่าเป้าหมายคือ ระดบั 5 ร้อยละ 90  

ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 ระดับ4 ระดับ5 

70 75 80 85 90 
 

 
 
ผู้จัดเก็บข้อมลู 
นายภัคพล ปฐมพิทักษ์นุกูล  กลุ่มงานนิติการ  สสจ.บุรีรมัย์ 
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 044-611562  โทรศัพท์มือถือ 09 6983 9145 
E-Mail : proboy27@hotmail.com   
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ชื่อตัวชี้วัด  35. ความส าเร็จของการด าเนินงานแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน  าด ี
เกณฑ์บรรลุเป้าหมาย  ผ่านเกณฑ์ขั นตอนที่ ๑ - ๕ หน่วยวัด      ส าเร็จ/ไม่ส าเร็จ 
ประเภทตัวชี้วัด Monitoring 

นิยาม/ค าอธิบาย:  
 ต าบลพระราชกุศล  หมายถึง ต าบลจัดการสุขภาพท่ีด าเนินกิจกรรมแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน  าดีเพื่อถวาย
เป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลท่ี 9 และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปี
หลวง    
 OVCCA หมายถึง โรคพยาธิใบไม้ตับ (OV:Opisthorchis viverrini ) และ มะเร็งท่อน  าดี (CCA: Cholangiocarcinoma)  
 กลุ่มเสี่ยง OV หมายถึง ประชาชนอายุ 15 ปีขึ นไปท่ีพักอาศัยในต าบลพระราชกุศล 
 กลุ่มเสี่ยง CCA หมายถึง ประชาชนอายุ ๔๐ ปีขึ นไป และมีข้อใดข้อหน่ึงต่อไปนี  ๑. มีประวัติติดเชื อ OV                          
๒. เคยกินยาถ่าย OV  ๓. มีประวัติกินปลาน  าจืดมีเกล็ดสุกๆดิบๆ ท่ีพักอาศัยในต าบลพระราชกุศล 

ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานแก้ไขปญัหาโรคพยาธิใบไมต้บัและมะเร็งท่อน้ าดี หมายถึง อ าเภอมีการด าเนนิกิจกรรม
ทุกกิจกรรมใน 5 ขั้นตอน จึงจะนบัว่าผ่าน โดยมีรายละเอยีดขั นตอน ดังนี  
เกณฑ์การประเมิน รอบท่ี 1 

ขั้น 
ตอนที่ 

เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ 
 
 
 
 

 

แผนงาน/ค าสั่ง 
กิจกรรมด ำเนินงำน เกณฑ ์

มี ไม่มี 
๑.๑ ทุกต ำบลจัดท ำแผนงำน/โครงกำร OVCCA    
๑.๒ จัดท ำค ำสั่งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งตับ/มะเร็งท่อน้ าดีระดับอ ำเภอ 
ครบทุกองค์ประกอบ 

  

 

๒ 
 
 
 
 

 

ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปญัหาโรคพยาธิใบไมต้ับและมะเร็งตบั/มะเร็งท่อน้ าดีระดบัอ าเภอ กิจกรรม
ด ำเนินงำน ดังนี้ 

เกณฑ ์
มี ไม่มี 

๒.๑ น ำข้อมูลจำกฐำนข้อมูล Isan cohort หรือผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำเพื่อทบทวนวิเครำะห์สภำพ
ปัญหำ OVCCA ระดับพื้นที่ 

  

๒.๒ มแีนวทำงกำรด ำเนินงำนแก้ไขปัญหำร่วมกันในระดับอ ำเภอและต ำบล   
 

๓ มีกิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคพยาธิใบไมต้ับและมะเรง็ท่อน้ าดี 
กิจกรรมด ำเนินงำน เกณฑ ์

มี ไม่มี 
กรณีพื้นที่ต าบลพระราชกุศลปี 2563 
๓.๑ ส ำรวจ เก็บและตรวจอุจจำระประชำชนกลุ่มเสี่ยง OV ด้วยกล้องจุลทรรศน์ ต าบลละ 100 ราย รวมทั้ง
รักษำผู้ติดเช้ือ OV ด้วยยำ พร้อมน ำเข้ำข้อมูลในโปรแกรม Isan cohort 

  

๓.๒ รณรงค์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง OV   
๓.๓ อัลตร้ำซำวด์กลุ่มเสี่ยง CCA ต าบลละ 35 รายขึ้นไป หำกพบอำกำรผิดปกติสงสัยมะเร็งท่อน้ ำดีต้อง
ได้รับกำรส่งต่อไปยังโรงพยำบำลบุรีรัมย์ 

  

๓.๔ บันทึกข้อมูลกำรด ำเนินงำนทุกกิจกรรมในฐำนข้อมูล Isan Cohort   
กรณีพื้นที่ต าบลพระราชกุศลเดิม 
3.5 ติดตำม ประเมินผลพฤติกรรมผู้ติดเช้ือ OV รำยเดิมเตรียมชุมชนและ                             ประสำนผู้
ติดเชื้อ OV รำยเดิมเพื่อตรวจอุจจำระซ้ ำ 
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ขั้น 
ตอนที่ 

เกณฑ์การให้คะแนน 

๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย/ชุมชน (ทุกต าบล) 
กิจกรรมด ำเนินงำน เกณฑ ์

มี ไม่มี 
๔.๑ ทุกต าบลประสานอปท.ทุกแห่งร่วมรณรงค์ประชำสัมพันธ์สร้ำงควำมรอบรู้ (Health Literacy) สร้ำง
กระแสในชุมชน เร่ือง“ไม่กินปลาดบิ-ไม่กินเหล้า-มะเร็งท่อน้ าด-ีปลาปลอดพยาธิ-ขับถา่ยลงสว้ม”รวมทั้ง 
ประสำนข้อมูลแนวทำงกำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อมและก ำจัดสิ่งปฏิกูลทีถู่กหลกัสุขำภิบำลไปยังอปท.ทุกแห่ง 

  

๔.๒ ทุกต าบลประสานสถานศึกษาทุกแห่งเพื่อจัดหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน หรือรณรงค์ประชำสัมพันธ์
สร้ำงควำมรอบรู้ (Health Literacy) อบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสร้ำงกระแสในกลุ่มเยำวชนในสถำนศึกษำ  
เร่ือง “ไม่กินปลาดิบ-ไม่กินเหล้า-มะเรง็ท่อน้ าดี-ปลาปลอดพยาธ-ิขบัถ่ายลงส้วม”พร้อมประเมินควำมรู้
ก่อน-หลัง (Pre-Post test) ครั้งที่ 1 

  

4.3 ทุกต ำบลบูรณำกำรสร้ำงควำมรอบรู้ (Health Literacy) โรคพยำธิใบไม้ตับ มะเร็งท่อน้ ำดีและ
เมนูอำหำรปลอดภัยแก่ผู้ประกอบกำรร้ำนอำหำร 

  

 

5 ระบบฐานข้อมูล 
กิจกรรมด ำเนินงำน เกณฑ ์

มี ไม่มี 
บันทึกข้อมูลกำรด ำเนินงำน (ข้อมูล OV และ ขอ้มูล CCA) ในฐำนข้อมูล Isan Cohort    

 

เกณฑ์การประเมิน รอบท่ี ๒ 

กิจกรรมด าเนินงาน 
เกณฑ์ 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

พื้นที่ทุกต าบล 
1. ร้อยละ ๑๐๐ ของหน่วยงานที่จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างความรอบรู้  (Health Literacy) เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
และจัดการสิ่งแวดล้อม  

  

    ๑.1 โรงเรยีนทุกแห่งจัดกิจกรรมสร้างความรอบรู้ ประเมินความรู้ก่อน-หลงั (Pre-Post test) ครั้งที่ 2 และตดิตาม
ประเมินพฤตกิรรมนักเรียนร่วมกับครูอนามัยและอสม.  

  

    1.๒. ต าบลทุกแห่งจัดกิจกรรมสร้างความรอบรู้และติดตามประเมินพฤติกรรมประชาชนในชุมชนและผู้ประกอบการ
ร้านอาหาร 

  

2. อปท.ทุกแห่งที่ได้รับการประสานขอ้มูลการจัดการสิ่งแวดล้อมและการก าจัดสิ่งปฏิกูลที่ถูกหลกัสุขาภิบาล   

กรณีพื้นที่ต าบลพระราชกุศลปี 2563 และต าบลพระราชกุศลเดิม 
3. ผู้ติดเชื อ OV ทุกรายได้รับการติดตาม ประเมินผลพฤติกรรมโดยสรุปผลการติดตามเชิงปริมาณและคุณภาพน าเรียน
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์เปน็หนังสือราชการ 

  

4.  การติดตามการส่งต่อ และรักษา CCA 
4.1 กลุ่มเสี่ยง CCA ที่มีอาการผิดปกตสิงสัย CCA ทุกราย ได้รับการส่งต่อ ตรวจติดตามอาการตามระบบจากรพ.บุรีรัมย์/
รพ.เครือข่ายร้อยละของ 
4.2 ผู้ป่วย CCA ทุกรายได้รับการรักษาตามระบบจากรพ.บุรีรัมย์/รพ.เครือข่าย/สหสาขาวิชาชพี 

  

5. สรุปผลการด าเนินงานน าเรียนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์เป็นหนังสือราชการ 
5.1 พื นที่ต าบลพระราชกุศล ป ี2563 ครอบคลุม 5 มาตรการ 
5.2 พื นที่ต าบลพระราชกุศลเดิม ปี 2559-2562 ครอบคลุม 5 มาตรการ 
5.3 พื นที่ต าบลอื่นๆ ครอบคลุม 3 มาตรการ 

 
 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล  
รวบรวมข้อมูลความก้าวหน้า และติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานพร้อมทั งรายงานสรุปผลการด าเนินงานและรายงานตาม

แบบรายงานท่ีส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ก าหนด  
ผู้จัดเก็บข้อมูล        
นายอธิพันธ ์ ศิริธรรมาภรณ์     กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สสจ.บุรีรัมย ์
โทรศัพท์ที่ท างาน ๐๔๔-๖๑๑๕๖๒ ต่อ ๑๒๐  โทรศัพท์มือถือ ๐๘๘-๑๑๐๕๑๖๑ 
นายกิตติศักดิ์  ประครองใจ      โทรศัพท์มือถือ 083-8448080 
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พ้ืนที่ด าเนินการ OV/CCA จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2559 - 2563  

(ด าเนินกิจกรรมต าบลจัดการสขุภาพ 5 มาตรการ ต าบล OVCCA) 
 

ล าดับ อ าเภอ 
ต าบลพระราชกุศลเดิม  

(ปี 2559-2561) 
ต าบลพระราชกุศลเดิม  

(ปี 2562) 
ต าบลพระราชกุศล  

ปี 2563 (ต าบลใหม่) 

1 เมืองบุรีรัมย ์
 

สะแกโพรง บ้านบัว  บ้านยาง  บ้านโคกกลาง 

2 คูเมือง พรส าราญ ปะเคียบ ตูมใหญ่ หินเหล็กไฟ 

3 กระสัง 
 

ล าดวน ห้วยส าราญ หนองเต็ง ชุมแสง 

4 นางรอง 
 

หนองไทร  หัวถนน  ล าไทรโยง  ชุมแสง 

5 หนองกี่ 
เย้ยปราสาท 

ทุ่งกระตาดพัฒนา 
บุกระสัง ดอนอะราง 

หนองกี ่ เมืองไผ่ โคกสูง  

6 ละหานทราย 
 

โคกว่าน ตาจง 
ละหานทราย ส าโรงใหม่  

หนองตะครอง  

7 ประโคนชัย ไพศาล ละเวี๊ย ประโคนชัย ปังกู เขาคอก 

8 บ้านกรวด 
บึงเจริญ จันทบเพชร 

 
บ้านกรวด ปราสาท 

หนองไม้งาม  เขาดินเหนือ หินลาด 

9 พุทไธสง มะเฟือง หายโศก บ้านเป้า บ้านยาง บ้านแวง 

10 ล าปลายมาศ 
 

หนองโดน บ้านยาง  โคกกลาง  หินโคน 

11 สตึก สะแก ท่าม่วง สนามชัย สตึก ทุ่งวัง 
นิคม เมืองแก  

ชุมแสง กระสัง  

12 ปะค า  ไทยเจริญ ปะค า หนองบัว โคกมะม่วง หูท านบ 

13 นาโพธิ ์  ดอนกอก ศรีสว่าง บ้านค ู

14 หนองหงส์  เสาเดียว สระแก้ว ไทยสามัคค ี

15 พลับพลาชัย  จันดุม ส าโรง  สะเดา 

16 ห้วยราช  โคกเหล็ก บ้านตะโก  สามแวง 

17 โนนสุวรรณ  โนนสุวรรณ ดงอีจาน  ทุ่งจังหัน 

18 ช านิ 
 

ช าน ิ เมืองยาง ละลวด 

19 บ้านใหม่ไชยพจน ์ หนองแวง กู่สวนแตง ทองหลาง แดงใหญ่ 

20 โนนดินแดง  ล านางรอง ส้มป่อย  โนนดินแดง 

21 บ้านด่าน  บ้านด่าน ปราสาท วังเหนือ  โดนขวาง 

22 แคนดง  แคนดง สระบัว  ดงพลอง  หัวฝาย 

23 เฉลิมพระเกียรต ิ ถาวร เจริญสุข อีสาณเขต  ยายแยม้วัฒนา 
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แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดีส าหรับนักเรียน 
โรงเรียน ..............................................  

บ้าน.......................หมู่ที่...........ต าบล.......................อ าเภอ............................จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

ค าชี้แจง : โปรดท าเครื่องหมาย ลงใน  หรือเติมข้อความลงในช่องว่างตามความเป็นจริงและถูกต้อง 
1. ช่ือ ...............................................นามสกุล................................................................ 
2. ปัจจุบันอายุ..........................ปี (นับจ านวนเต็มเป็นป)ี 
3. ปัจจุบันก าลังศึกษาชั น 
  1. ป.3 ป.4      2. ป.5-ป.6   3. ม.1-ม.3           4. อื่น (ระบุ).................... 
   
ข้อที ่ ข้อค าถามความรู้เกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับ ใช่ ไม่ใช่ ไม่ทราบ 
1 ประเทศไทยพบผู้ป่วยโรคพยาธิใบไม้ตับมากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     
2 ตัวอ่อนระยะติดต่อของพยาธิใบไมต้ับสามารถเจริญเติบโตได้ดีในหอยน  าจืด(หอยไซ)    
3 โรคพยาธิใบไม้ตับเป็นโรคที่สามารถติดต่อเข้าสู่ร่างกายของคนได้ได้โดยการสัมผัสหรือไชผ่านทาง

ผิวหนัง 
 
 

  
 

4 เมื่อตัวอ่อนพยาธิใบไมต้ับเข้าสู่ร่างกายคนแล้วจะไปเจริญเติบโตเป็นตัวเต็มวัยอาศัยอยู่ที่ถุงน  าดี
หรือท่อทางเดินน  าด ี

   

5 สุนัข และ แมว เมื่อกินปลาน  าจืดมีเกลด็แบบดิบๆ จะท าให้เป็นโรคพยาธิใบไม้ตับไดเ้ช่นเดียวกับ
คน 

 
 

  
 

6 ไข่พยาธิใบไมต้ับมีขนาดเล็กมาก  แต่เราสามารถมองเห็นได้โดยการใช้กล้องจุลทรรศนส์่องหาไข่
พยาธิในอุจจาระ 

   

7 อาการของโรคพยาธิใบไม้ตับในระยะแรก มักไม่มีอาการ หรือมีอาการท้องอืด ท้องเฟ้อเป็นครั ง
คราว   

   

8 การกินเมนูอาหารที่ท าจากปลาน  าจืดมีเกล็ดแบบสุกๆดิบๆ หรือกินแบบดิบๆ จะท าใหเ้สี่ยงเป็น
โรคพยาธิใบไม้ตับ 

   

9 เมื่อบีบน  ามะนาว  ใส่มดแดง หรือเทเหล้าขาวใส่ในเมนูอาหารปลาดบิแล้วจะท าให้ปลาสุก    
10 ต้มปลาร้าเดือดนาน 10 นาทีขึ นไป จะท าให้ตัวอ่อนพยาธิใบไม้ตบัตาย    
11 ควรตรวจอุจจาระเพื่อหาไข่พยาธอิย่างน้อยปีละ 1 ครั ง     
12 ยารักษาโรคพยาธิใบไม้ตับสามารถซื อมากินได้บ่อยๆ โดยไม่เป็นอันตราย    
13 การขับถ่ายอุจจาระลงส้วมที่ถูกสุขลักษณะ เป็นการป้องกันไม่ให้ไข่พยาธิใบไม้ตับท่ีแพร่กระจาย

ไหลลงแหล่งน  าธรรมชาต ิ
   

14 การเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับซ  าๆ จะเพิ่มโอกาสในการเป็นโรคมะเร็งท่อน  าดีให้สูงขึ น    
15 การป้องกันไม่ให้เป็นโรคพยาธิใบไม้ตับท่ีดีที่สดุคือกินเมนูปลาน  าจดืมีเกลด็ที่ปรุงสุก    

 
 

“คนบุรีรัมยร์ุ่นใหม่ กินปลาสุก ห่างไกลพยาธิใบไม้ตับ ไม่เป็นมะเร็งท่อน้ าดี” 

ก่อน คะแนนที่ได้...........                                
หลัง คะแนนที่ได้........... 
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ชื่อตัวชี้วัด 36. ความส าเร็จของการด าเนินงานแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก 
เกณฑ์บรรลุเป้าหมาย  ผ่านท้ัง 5 ข้อ หน่วยวัด      ส าเร็จ/ไม่ส าเร็จ 
ประเภทตัวชี้วัด Monitoring 

นิยาม/ค าอธิบาย:  
โรคไข้เลือดออก  หมายถึง โรคที่ได้รับการวินิจฉัยอาการตามเกณฑ์ทางคลินิก และหรือมีผลตามเกณฑ์ทาง

ห้องปฏิบัติการว่าป่วยด้วยไข้เลือดออกทุกกลุ่มอาการ ได้แก่ DF, DHF และ DSS 
การควบคุมโรคไข้เลือดออก หมายถึง การด าเนินงานตามมาตรการ 3 – 3 – 1 มีองค์ประกอบการด าเนินงาน

ประกอบด้วย 3 (ตัวแรก) หมายถึง การรายงานผู้สงสัยหรือผู้ป่วยภายใน 3 ช่ัวโมงหลังมีการวินิจฉัย, 3 (ตัวท่ีสอง ) หมายถึง การ
ลงควบคุมโรคเร็วภายใน 3 ช่ัวโมงและ 1 (ตัวสุดท้าย) หมายถึง การควบคุมโรคภาพรวมในชุมชนที่เกิดโรคภายใน 1 วันหลังจาก
รับแจ้งรายงานผู้ป่วย และด าเนินการต่อเนื่องตามมาตรฐานโรคไข้เลือดออก ในระบบทางด่วน 

นิยามศัพท์พ้ืนที่ระบาดของโรคไข้เลือดออก  
1. พ้ืนที่เกิดโรคใหม่ หมายถึง พื้นที่พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกใหม่รายแรกของพื้นที่  ในระบบทางด่วน     
2. พ้ืนที่ระบาดต่อเน่ือง หมายถึง พ้ืนท่ีที่มีการระบาดของโรคไข้เลือดออกติดต่อกันมากกว่า 2 สัปดาห์แต่ไม่เกิน 4 

สัปดาห์ ในระบบทางด่วน    
3. พ้ืนที่เกิด second generation (2nd gen) หมายถึง พื้นท่ีไม่สามารถควบคุมไข้เลือดออกให้สงบได้ภายใน 28 

วันนับจากวันเริ่มป่วยของ ผู้ป่วยรายแรกในชุมชน (Index case)  และพบผู้ป่วยใหม่ในสัปดาห์ที่ 5 หรือสัปดาห์อื่นๆ เป็นต้นไปใน
หมู่บ้าน/ชุมชนเดียวกัน  สอบสวนโรคแล้วมีความเช่ือมโยงกับผู้ป่วยรายแรก ในระบบทางด่วน    

4. พ้ืนที่ระบาดซ้ าซาก หมายถึง พ้ืนที่ท่ีเกิน 2nd generation แล้วยังพบผู้ป่วยต่อเนื่องไปเรื่อยๆ ในระบบทางด่วน    
ต าบลที่สามารถควบคุมโรคไข้เลือดออกไม่ให้เกิด Generation ที่ 2 หมายถึง ต าบลที่ไม่มีหมู่บ้านตามนิยามศัพท์

พื้นที่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ข้อ 3 และ ข้อ 4 
 การประชาคมหมู่บ้านเพ่ือก าหนดมาตรการทางสังคมก าจัดลูกน้ า และแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในต าบลเสี่ยง หมายถึง 
กิจกรรมที่ประชาชนหรือหมู่ชนที่เข้ามารวมกันเพื่อพูดคุย ปรึกษาหารือ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในรูปของกลุ่ม หรือ
เครือข่าย เพื่อก าหนดมาตรการทางสังคมก าจัดลูกน้ า และแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในหมู่บ้านเสี่ยงตามการวิเคราะห์ข้อมูลต าบลเสี่ยง
ตามแนวทาง IVM อย่างน้อยต าบลละ 1 หมู่บ้าน 

ดัชนีลูกน้ ายุงลายในภาชนะ (Container Index :CI) หมายถึง จ านวนภาชนะที่มีน้ าขัง และส ารวจลูกน้ ายุงลายใน
จ านวนภาชนะ ๑๐๐ ภาชนะ 

ดัชนีลูกน้ ายุงลายในบ้าน (House Index :HI) หมายถึง จ านวนบ้านในชุมชนท่ีส ารวจพบลูกน้ ายุงลายในจ านวนบ้าน 
๑๐๐ หลังคาเรือน 

สถานการณ์โรคไข้เลือดออก หมายถึง การน าข้อมูลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกมาวิเคราะห์ครอบคลุมเนื้อหาตามหลักระบาด
วิทยา (บุคคล เวลา และสถานที่) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อน าเสนอในที่ประชุมหน่วยราชการระดับอ าเภอ 

แนวทางการจัดการพาหะน าโรคแบบผสมผสาน (Integrated Vector Management : IVM) คอื แนวทางที่
ส านักโรคติดต่อน าโดยแมลง กรมควบคุมโรค จัดท าข้ึน เพื่อต าบลน าไปด าเนินการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ 

รายงานการสอบสวนโรคเบื้องต้น หมายถึง การรวบรวมข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์การป่วยโรคไข้เลือดออก
เชิงพรรณนา ได้แก่ ความเป็นมา ผลการสอบสวน กิจกรรมที่ได้ด าเนินการไปแล้ว ปัญหาและอุปสรรค สรุป และข้อเสนอแนะ 
 รายงาน ๕๐๗ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงข้อมูลการวินิจฉัยโรคไข้เลือดออกในระบบทางด่วนและระบบทางปกติ 
สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลโรคได้ไม่เกิน ๒๘ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มป่วย โดยส่งรายงาน ๕๐๗ มายัง ศูนย์ระบาดวิทยาระดับจังหวัดเท่านั้น 

ความทันเวลาของการได้รับแจ้งเมื่อมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก หมายถึง จ านวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ที่ศูนย์ระบาด
วิทยาระดับจังหวัดได้รับแจ้งภายใน ๓ ช่ัวโมงนับจากวันที่แพทย์วินิจฉัยโรคไข้เลือดออก/สงสัยโรคไข้เลือดออกในสถานบริการ 
และศูนย์ระบาดวิทยาอ าเภอรายงานผูป้่วยไข้เลอืดออกมายงัระบบทางด่วนระดับจังหวัด  โดยใช้ข้อมูลต้ังแต่ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๐๐ น.  

ความทันเวลาในการควบคุมแหล่งแพร่โรคไข้เลือดออก หมายถึง จ านวนพื้นที่ที่ได้รับการควบคุมโรคภายใน ๒๔ 
ช่ัวโมงนับจากวันที่แพทย์วินิจฉัยโรคไข้เลือดออก/สงสัยโรคไข้เลือดออกในสถานบริการ จากรายงานในระบบทางด่วนระดับอ าเภอ 
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 ความครอบคลุมในการควบคุมแหล่งแพร่โรค หมายถึง พื้นที่(หมู่บ้าน/ชุมชน) ที่ได้รับการยืนยันจากการสอบสวน
ผู้ป่วยว่าเป็นแหล่งแพร่โรคเมื่อมีรายงานผู้ป่วยได้รับการควบคุมอย่างครอบคลุม ตามองค์ประกอบ ดังนี้ 
 ๑. รายงานการปฏิบัติงานควบคุมโรค/สรุปรายงานสอบสวนโรคเบื้องต้นเสนอผู้บังคับบัญชา 
 ๒. ก าจัดลูกน้ ายุงลายในบ้านผู้ป่วยและบรเิวณรอบบ้านผูป้่วยในรัศมอีย่างน้อย ๑๐๐ เมตร และค่าดัชนีลูกน้ ายุงลายใน
พื้นที่ท่ีเกิดโรคหลังจากการควบคุมมีค่า HI = ๐ 
 ๓. มีการพ่นสารเคมี/สเปรย์ในบ้านผู้ป่วยและพื้นที่รอบบ้านในรัศมีอย่างน้อย ๑๐๐ เมตร และมีการพ่นเคมีตามก าหนด  

ระดับความส าเรจ็ของการด าเนินงานแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก หมายถึง อ าเภอสามารถด าเนินกิจกรรมตาม 5 
ขั้นตอน จึงจะนับว่าผ่าน หากไม่ผ่านข้อใดข้อหน่ึงจะนับว่าไม่ผ่าน โดยมีรายละเอียดขั้นตอน ดังนี ้

เงือนไข : รอบที่ ๑ และ รอบที่ 2 (ด ำเนินกำรวัดผลตั้งแต่ขั้นตอนท่ี ๑ - ๕)  
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล  

รวบรวมข้อมลูความก้าวหน้า และติดตามผลการด าเนินงานพร้อมทั้งรายงานสรุปสถานการณโ์รคและรายงานตาม
ตัวช้ีวัดที่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าหนด  
ผู้จัดเก็บข้อมลู        
นายอธิพันธ์  ศิริธรรมาภรณ์     กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สสจ.บรุีรัมย ์
โทรศัพท์ท่ีท างาน ๐๔๔-๖๑๑๕๖๒ ต่อ ๑๒๐  โทรศัพท์มือถือ ๐๘๘-๑๑๐๕๑๖๑ 
นายจุฬาลักษณ์  สายสุด      กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สสจ.บรุีรัมย ์
โทรศัพท์ท่ีท างาน ๐๔๔-๖๑๑๕๖๒ ต่อ ๑๒๐  โทรศัพท์มือถือ ๐๙๕-๖๐๕๖๗๓๓ 
 

ขั้นตอนที่ รายละเอียดการด าเนินงาน 
๑ 
 
 

 

การเตรียมความพรอ้มด้านบริหารจัดการพิจารณาจากเกณฑ์ ๔ ขอ้ ดังน้ี 
ตัวชี้วัด ผ่าน / ไม่ผ่าน 

๑. มีแผนงานโครงการ/ค าสั่งแต่งตั้งทีมควบคุมพาหะน าโรคระดับอ าเภอและมีการจัดประชุม  
๒. มีการส ารองสารเคมีที่ใช้กับเครือ่งพ่นสารเคมีก าจัดลูกน้ ายุงลาย และสารทาป้องกันยุง  
๓. มีการจัดท าสถานการณ์โรคไข้เลือดออก น าเสนอในที่ประชุมหน่วยราชการระดับอ าเภอ  
๔. มีการวิเคราะห์ข้อมูลต าบลเสี่ยงตามแนวทาง IVM น าเสนอในที่ประชุมหน่วยราชการระดับอ าเภอ  

 

๒ 
 

การเฝ้าระวังป้องกันโรคไข้เลือดออก 
ตัวชี้วัด ผ่าน / ไม่ผ่าน 

การประชาคมหมู่บ้าน เพื่อก าหนดมาตรการทางสังคมก าจัดลูกน้ า และแหล่งเพาะพันธ์ุยุงใน หมู่บ้าน
เสี่ยง (อย่างน้อยต าบลละ  1 หมูบ่้าน) และมีการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกไม่ให้เกดิ G2 

 

 

๓ 
 
 

 

ความทันเวลา และความครอบคลุมโรคไข้เลือดออกในระบบทางด่วน  
ตัวชี้วัด ผ่าน / ไม่ผ่าน 

๓.๑ ร้อยละ 9๐ ของความทันเวลาของการได้รบัแจ้งเมื่อมผีู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในระบบทางด่วน  
๓.๒ ร้อยละ 9๐ ของความครบถว้นของการสอบสวนโรคไข้เลือดออกในระบบทางด่วน   

๔ 
 

 

ความทันเวลา และความครอบคลุมแหล่งแพร่โรคไข้เลือดออกในระบบทางด่วน  
ตัวชี้วัด ผ่าน / ไม่ผ่าน 

๔.๑ ร้อยละ 9๐ ของความทันเวลาในการควบคุมแหล่งแพร่โรคไข้เลอืดออกในระบบทางด่วน  
๔.๒ ร้อยละ 9๐ ของความครอบคลุมในการควบคุมแหล่งแพร่โรคไข้เลือดออกในระบบทางด่วน   

๕ 
 
 

 

ร้อยละของต าบลที่ผ่านเกณฑ์ HI < 10 และ CI =0 
ตัวชี้วัด ผ่าน / ไม่ผ่าน 

๕.๑ ร้อยละ ๕๐ ของต าบลในอ าเภอมีค่าดัชนีลูกน้ ายุงลายในบ้าน HI ≤๑๐ (สุ่มประเมิน)  
๕.๒ ร้อยละ ๕๐ ของต าบลในอ าเภอวัด โรงเรยีนและศนูย์เด็กเล็กมคี่าดัชนีลูกน้ ายุงลาย CI = ๐ (สุ่มประเมนิ)  
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ชื่อตัวชี้วัด ๓๗. ความส าเร็จของการด าเนินงานต าบลปลอดโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies Free Area) 
เกณฑ์บรรลุเป้าหมาย ผ่านท้ัง 5 ข้อ หน่วยวัด ส าเร็จ/ไม่ส าเร็จ 
ประเภทตัวชี้วัด Monitoring 

 
ค านิยาม  

1. การเร่งรัดก าจัดโรคพิษสุนัขบา้ หมายถึง การสนับสนุน ส่งเสริม ผลักดัน ให้เกดิการด าเนินงานส าคัญสอดคล้อง 
ตามกลยุทธ์ของแผนยุทธศาสตร์ที ่3 ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุม และดูแลรักษาโรคพิษสุนัขบ้าในคน ตามโครงการสตัว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพษิสุนัขบ้า เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย คือ ไม่พบผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนขับ้าในพ้ืนท่ี  

2. ผู้สัมผัสโรค หมายถึง ผู้ที่ถูกกดั ข่วน เลีย ช าแหละ หรือรับประทานอาหารทีป่รุงจากสตัว์ท่ีตรวจพบเช้ือโรคพิษสุนัขบ้า 
หรือคนที่ตรวจพบว่าเป็นโรคพิษสนุัขบ้า 

3. ได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามแนวทางเวชปฏิบัติ หมายถึง ได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนขับ้า และ 
อิมมูโนโกลบุลิน ตามระดับความเสี่ยง 

- สัมผสัครั้งแรก : IM ครบ 5 เข็ม หรือ ID 4 เข็ม 
- สัมผสัซ้ า : ภายใน 6 เดือน ฉีด 1 เข็ม หรือเกิน 6 เดือน ฉีด 2 เข็ม 
4. มีการสื่อสารความเสีย่งเรื่องการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าแกป่ระชาชน /จัดกิจกรรมรณรงค์วันป้องกันโรคพิษ

สุนัขบ้าโลก เผยแพร่ความรู้ ประชาสัมพันธ์ ในพื้นที่ 
5. ต าบลที่มีการด าเนินงานเร่งรัดก าจัดโรคพิษสุนัขบ้า ตาม“โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ

สุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ” หมายถึง ต าบลที่มีกิจกรรมการเร่งรัดก าจัดโรคพิษสุนัขบ้า ดังนี้  
 - มีแผนงาน/โครงการสนับสนุนการด าเนินงานป้องกันควบคุมโรคพษิสุนัขบ้า ตามมาตรการเชิงรุก 
 - มีการจัดท าค าสั่งคณะท างาน โครงการสตัว์ปลอดโรค คนปลอดภยั จาก โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณธิานฯ 
 - มีการวิเคราะห์สถานการณ์และความเสีย่งของโรคพิษสุนัขบ้าในพืน้ท่ี  
 

ความส าเร็จของการด าเนินงานต าบลปลอดโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies Free Area) หมายถึง อ าเภอสามารถ
ด าเนินการตาม ๕ ข้อ  โดยมรีายละเอียดขั้นตอน ดังนี ้

เกณฑ์การให้คะแนน รอบท่ี 1 และ 2   
 การผ่านเกณฑ์:  ต้องผ่านท้ัง 5 ข้อ 

 
ข้อ 

 
รายละเอียด 

เกณฑ์
ประเมิน

ผ่าน 
1 มีแผนงาน/โครงการสนับสนุนการด าเนินงานป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามมาตรการเชิงรุก ระดบั

อ าเภอ และต าบล (นับอ าเภอร่วมกับ รายต าบล) 
มี 

2 มีการวิเคราะหส์ถานการณ์และความเสีย่งของโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที ่ มี 

3 มีการสื่อสารความเสี่ยงเรื่องการปอ้งกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าแก่ประชาชน /จัดกิจกรรมรณรงค์วัน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก เผยแพร่ความรู้ ประชาสมัพันธ์ /สนับสนนุสื่อความในพื้นที ่ระดับอ าเภอ 
และต าบล 

มี 

4 ร้อยละของผูส้ัมผัสโรคทีไ่ด้รบัการฉีดวัคซีนอย่างถูกต้อง และครบชุด  

สูตรค านวณ: ร้อยละของผู้สัมผัสโรคที่ได้รับการฉีดวัคซีนอยา่งถูกต้อง =  จ านวนผู้สัมผัสโรคที่ได้รับวัคซีนครบชุด X 100 
                                                                                           จ านวนผู้สัมผัสโรคทั้งหมด 
 

ไม่น้อย
กว่า  

ร้อยละ 
90 
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ข้อ 

 
รายละเอียด 

เกณฑ์
ประเมิน

ผ่าน 
 

5 
 

ต าบลที่มีการด าเนินงานเร่งรดัก าจดัโรคพิษสุนัขบ้า ตาม“โครงการสตัว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ” (Rabies Free Zone) 

มี 

 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล  
แหล่งข้อมลู   :    ๑. แผนงาน, โครงการสนบัสนุนการด าเนินงานป้องกันควบคุมโรคพษิสุนัขบ้า ตามมาตรการเชิงรุก 

๒. เอกสารการวเิคราะห์สถานการณ์และความเสี่ยงของโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที ่ระดับอ าเภอ และต าบล 
๓. หนังสือขอความร่วมมือจัดกจิกรรมรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า, สื่อความรู,้ สรุปรายงานการ ให้ 

ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับโรคพิษสนุัขบ้าและภาพกิจกรรมการ 
๔. ระบบรายงานโปรแกรม ร 36 (http://r36.ddc.moph.go.th/r36/home) 
5. สรุปรายงานการติดตามประเมนิผลความก้าวหน้าการด าเนินโครงการฯ ระดับต าบล พร้อมปญัหา

อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
 
 
ผู้จัดเก็บข้อมลู        
นายพุฒิธร  มาลาทอง     กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สสจ.บรุีรัมย ์
โทรศัพท์ท่ีท างาน ๐๔๔-๖๑ ๑๕๖๒ ต่อ ๑๒๑-๑๒๒  โทรศัพท์มือถือ  ๐๘-๐๔๑๒๙๖๙๖ 
นายอธิพันธ์  ศิริธรรมาภรณ ์     กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อสสจ.บุรรีัมย์  
โทรศัพท์ท่ีท างาน ๐๔๔-๖๑ ๑๕๖๒ ต่อ ๑๒๑-๑๒๒  โทรศัพท์มือถือ  ๐๘-๘๑๑๐๕๑๖๑ 
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ชื่อตัวชี้วัด 38. ร้อยละความครอบคลมุการได้รับวัคซีนตามเกณฑ์มาตรฐาน 
เกณฑ์บรรลุเป้าหมาย  ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๙๐  และ ร้อยละ 95 หน่วยวัด     ร้อยละ 
ประเภทตัวชี้วัด Monitoring 

 
นิยาม/ค าอธิบาย:  

 ร้อยละความครอบคลุมการได้รับวคัซีนตามเกณฑม์าตรฐาน ดังนี ้
 ๑. ประชากรเป้าหมาย ในพื้นที่รับผิดชอบได้รับวัคซีน และมีความครอบคลุมการได้รับวัคซีนตามเกณฑ์มาตรฐาน 
เป็นรายพื้นท่ี (หมู่บ้าน, ต าบล/เทศบาล,อ าเภอ) ดังนี ้

๑.๑ เด็กอายุต่ ากว่า ๑ ปี ได้รับวัคซีน BCG, HB๑, DTP-Hb-Hib๓, OPV๓, IPV๑, Rota2 และ MMR๑ 
๑.๒ เด็กอายุ 1 ปี ได้รับวัคซีน LAJE1 
๑.๓ เด็กอายุ 1 ปี 6 เดือน ได้รับวัคซีน DTP4, และ OPV4 
๑.๔ เด็กอายุ ๒ ปี 6 เดือน ได้รับวัคซีน LAJE2 และ MMR2 
๑.๕ เด็กอายุ ๔ ปี ได้รับวัคซีน DTP5, และ OPV5 
๑.๖ หญิงมีครรภ์ได้รับวัคซีน dT ครบชุดตามเกณฑ์ 
๑.7 หญิงมีครรภ์ได้รับวัคซีน FLU ทุกคน 

๒. นักเรียนได้รับวัคซีนเกินกว่าร้อยละ ๙๕ เป็นรายโรงเรียน ดังนี้ 
๒.๑ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ ให้วัคซีน 

- วัคซีน MR  ( เก็บตกรณรงค์บางราย ) 
- วัคซีนฺ BCG เฉพาะเด็กที่ไม่มีประวัติว่าเคยได้รับวัคซีนบีซีจีมาก่อน แล้วตรวจร่างกายเด็กไม่พบรอยแผลเป็น 
- วัคซีน dT, OPV, IPV, JE เฉพาะในรายที่ตรวจสอบแล้วว่าได้รับไม่ครบ  

๒.๒ นักเรียนหญิงช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ให้วัคซีน HPV  ( ทุกราย ) 
๒.3 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ให้วัคซีน dT กระตุ้น ๑ ครั้ง ( ทุกราย ) 

เกณฑ์การประเมิน รอบที่ 1 และ 2  
ร้อยละความครอบคลุมการได้รับวคัซีนตามเกณฑม์าตรฐาน หมายถงึ อ าเภอสามารถด าเนินการกิจกรรม

เสรมิสร้างภูมิคุม้กันโรคด้วยวัคซีนในกลุ่มเป้าหมายได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด จึงจะนับว่าผ่าน หากไมผ่่านข้อใดข้อ
หนึ่งจะนับว่าไมผ่่าน โดยมรีายละเอียดขั้นตอน ดังนี้ 

ตัวชี้วัด  เป้าหมาย ผลงาน อัตรา 
ผลงานไม่
น้อยกว่า
ร้อยละ 

ผ่าน /   
ไม่

ผ่าน 
- ความครอบคลุมของหญิงมีครรภ์ได้รับวัคซีน FLU ทุกคน    ๙5.๐๐  
- ความครอบคลุมของเด็กอายคุรบ 1 ปีท่ีไดร้ับวัคซีน BCG    ๙๐.๐๐  
- ความครอบคลุมของเด็กอายคุรบ 1 ปีท่ีไดร้ับวัคซีน HBV1    ๙๐.๐๐  
- ความครอบคลุมของเด็กอายคุรบ 1 ปีท่ีไดร้ับวัคซีน DTP-HB3    ๙๐.๐๐  
- ความครอบคลุมของเด็กอายคุรบ 1 ปีท่ีไดร้ับวัคซีน OPV 3    ๙0.๐๐  
- ความครอบคลมุของเด็กอายุครบ 1 ปีท่ีไดร้ับวัคซีน MMR1    ๙5.๐๐  
- ความครอบคลมุของเด็กอายุครบ 1 ปีท่ีไดร้ับวัคซีน IPV    ๙0.๐๐  
- ความครอบคลมุของเด็กอายุครบ 2 ปีท่ีไดร้ับวัคซีน DTP4    ๙0.๐๐  
- ความครอบคลมุของเด็กอายุครบ 2 ปีท่ีไดร้ับวัคซีน OPV 4    ๙0.๐๐  
- ความครอบคลมุของเด็กอายุครบ 2 ปีท่ีไดร้ับวัคซีน JE    ๙0.๐๐  
- ความครอบคลมุของเด็กอายุครบ 3 ปีท่ีไดร้ับวัคซีน JE    ๙0.๐๐  
- ความครอบคลมุของเด็กอายุครบ 3 ปีท่ีไดร้ับวัคซีน MMR2    ๙5.๐๐  
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ตัวชี้วัด  เป้าหมาย ผลงาน อัตรา 
ผลงานไม่
น้อยกว่า
ร้อยละ 

ผ่าน /   
ไม่

ผ่าน 
- ความครอบคลมุของเด็กอายุครบ 5 ปีท่ีไดร้ับวัคซีน DTP5    ๙0.๐๐  
- ความครอบคลมุของเด็กอายุครบ 5 ปีท่ีไดร้ับวัคซีน OPV5    ๙0.๐๐  
- ความครอบคลมุของเด็กนักเรยีนช้ัน ป.๖ ได้รับวคัซีน dTs    ๙๕.๐๐  

 
 

สูตรค านวณ : ร้อยละความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนต่างๆ  
 

 

= 
จ านวนกลุ่มเปา้หมายในพื้นที่ท่ีไดร้ับวัคซีน 

X ๑๐๐ 
จ านวนกลุ่มเปา้หมายในพื้นที่รับผดิชอบท้ังหมดที่อาศัยอยู่จริง 

 
 

สูตรค านวณ : ร้อยละความครอบคลุมของหญิงมีครรภ์ไดร้ับวัคซีน FLU 
 

 

= 
จ านวนหญิงมีครรภไ์ดร้ับวัคซีน FLU 

X ๑๐๐ 
จ านวนหญิงมีครรภ์ที่มาคลอด ในพื้นที่รับผิดชอบท้ังหมดที่อาศัยอยูจ่ริง 

 
 
เงือนไข : รอบที่ ๑ และ รอบที่ 2 (ด าเนินการวัดผลตัวช้ีทุกตัว) 
 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล:   

รวบรวมข้อมูลความก้าวหน้า และติดตามผลการด าเนินงานพร้อมทั้งรายงานสรุปสถานการณ์โรคและรายงาน
ตามตัวช้ีวัดที่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าหนด ตามแหล่งข้อมูลดังนี้ 

๑. รายงาน coverage vaccine (มีการบันทึกข้อมูลผ่านโปรแกรม HOS-XP และส่งข้อมูล Coverage vaccine 
ผ่านระบบ HDC ) 

๒. รายงานการสรุป coverage vaccine รายเดือน 
 

ผู้จัดเก็บข้อมลู        
นำยพุฒิธร  มำลำทอง  กลุ่มงำนควบคุมโรคติดต่อ  
โทรศัพท์ท่ีท ำงำน ๐๔๔-๖๑ ๑๕๖๒ ต่อ ๑๒๑-๑๒๒  โทรศัพท์มือถือ  ๐๘-๐๔๑๒๙๖๙๖ 
นำยอธิพันธ์  ศิริธรรมำภรณ ์  กลุ่มงำนควบคุมโรคติดต่อ  
โทรศัพท์ท่ีท ำงำน ๐๔๔-๖๑ ๑๕๖๒ ต่อ ๑๒๑-๑๒๒  โทรศัพท์มือถือ  ๐๘-๘๑๑๐๕๑๖๑ 
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ชื่อตัวชี้วัด 39.ความสา้เร็จของการด้าเนินงานการป้องกันเด็กจมน ้า 
เกณฑ์บรรลุเป้าหมาย รอบที่ 1 ผ่านทั ง 5 ข้อ  

รอบที่ 2 ผ่านทั ง 2 ข้อ  
หน่วยวัด ส้าเร็จ/ไม่ส้าเร็จ 

ประเภทตัวชี้วัด Monitoring 
ค านิยาม  

๑.ความส าเรจ็ของการด าเนินงานการป้องกันเด็กจมน้ า ประกอบไปด้วย 
  ๑.๑ มีฐานข้อมูลที่เกีย่วข้อง 

   ๑.๒ มีการผลักดันการใช้คอกกั นเด็ก ในเด็ก อายุ ๐-๒ ปี  
   ๑.๓ ด้าเนินการจัดตั งทีมผู้ก่อการดีในการป้องกันเด็กจมน ้า อย่างน้อยอ้าเภอละ ๓ ทีม 
 ๑.๔ มีการด้าเนินงานทีมป้องกันเด็กจมน ้า(Merit Maker)ทุกโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริม

สขุภาพต้าบล 
  ๑.๕ การเสียชีวิตจากการจมน ้าของเด็กต่้ากว่า ๑๕ ปี ไม่เกิน ๓.๙  ต่อแสนประชากรเด็กอายุต่้าว่า ๑๕ ปี 

๒. การตกน้ า จมน้ า หมายถึง การจมน ้าที่เกดิจากอุบัติเหตุ (ICD-๑๐=w=W๖๕-W๗๔) ยกเว้น ที่เกิดจากการใช้
ยานพาหนะ หรือการเดินทางน ้าและภยัพิบัต ิ

๓. เด็กอายุต่ ากว่า ๑๕ ปี หมายถึง เด็กแรกเกิดถึง ๔ ปีและเด็กวัยเรียน อายุ ๕ – ๑๔ ปี 
 

เกณฑ์การวัด :รอบท่ี ๑   
การผ่านเกณฑ์ :  ต้องผ่านทั ง 5 ข้อ  

โดยมรีายละเอียดขั นตอน ดังนี  
ข้อที ่ รายละเอียดการด าเนินงาน 
๑ มีฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

เกณฑ์การประเมิน ไม่ผ่าน ผ่าน 
-มีข้อมูลสถานการณ์การจมน ้าของอ้าเภอ แยกรายตา้บล ไม่ม ี มี 
-มีข้อมูลพื นท่ีแหล่งน ้าเสี่ยงของอ้าเภอ แยกรายต้าบล พร้อมแผนท่ี (ข้อมูลทั งอ้าเภอ) ไม่ม ี มี  

๒ มีแผนการด้าเนินงานป้องกันเด็กจมน ้า  
เกณฑ์การประเมิน ไม่ผ่าน ผ่าน 

-แผนงาน/โครงการป้องกันการจมน ้า ไม่ม ี มี 
-มีการด้าเนินงานในรูปแบบ สหสาขา Sharing ทรัพยากรในพื นที ่ ไม่ม ี มี 
-มีแผนการจดักิจกรรมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การจดัการสิ่งแวดล้อม เน้น   
อย่าใกล้ อย่าเก็บ อย่าก้มและแผนกิจกรรมในโรงเรยีนให้ความรู้ เรื่อง ตะโกน 
โยน ยื่น 

ไม่ม ี มี 

 
๓ การประชาสัมพันธ์และการสนับสนุนการใช้คอกกั นเด็กในเด็กอายุ ๑-๒ ปี 

เกณฑ์การประเมิน ไม่ผ่าน ผ่าน 
-มีข้อมูลการใช้คอกกั นเด็กของเดก็อายุ ๑-๒ปี (ข้อมูลทั งอ้าเภอ) ไม่ม ี มี 

 
 เกณฑ์การประเมิน ไม่ผ่าน ผ่าน 

-มีการจัด/ผลักดัน/สนับสนุนให้ศนูย์พัฒนาเด็กเล็กมีการด้าเนินการป้องกัน
เด็กจมน ้า 

ไม่ม ี มี 

-มีการจัด/ผลักดัน/สนับสนุนให้เดก็อายุ ๑-๒ปี มีการใช้คอกกั นเด็กหรือมี
พื นที่ปลอดภัย  Playpen 

ไม่ม ี มี 

 

-120- 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

คู่มือคําอธิบายตัวช้ีวัด สําหรับการควบคุมกํากับติดตามและการประเมินผลการดําเนินงาน 

ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓



ข้อที ่ รายละเอียดการด าเนินงาน 
๔ มีการจัดตั งทีมผู้ก่อการดี Merit Maker 

เกณฑ์การประเมิน ไม่ผ่าน ผ่าน 
มีการด้าเนินการจดัตั งทีมผู้ก่อการดีป้องดันเด็กจมน ้า Merit Maker อย่างน้อย 
อ้าเภอละ ๓ ทีม (ทีมใหม่/เพิ่มระดับ) 

๐-๑ ทีม ๒-๓ ทีม 

 

๕ การเสยีชีวิตจากการจมน ้าของเด็กต่้ากว่า ๑๕ ปี ไม่เกิน ๓.๙  ต่อแสนประชากรเด็กอายุต่้าว่า ๑๕ ปี 
เกณฑ์การประเมิน ไม่ผ่าน ผ่าน 

- มีรายงานการสอบสวน Case เด็กต่้ากว่า ๑๕ ปี จมน ้าเสียชีวิต ไม่ม ี ม ี

- การเสียชีวิตจากการจมน ้าของเดก็ต่้ากว่า ๑๕ ปี ลดลง เพิ่มขึ น ลดลงหรือ 
เท่าเดิม 

- อัตราการเสียชีวิตจากการจมน ้าของเด็กอายุต่้ากว่า ๑๕ ปี   
สูตรค านวณ: อัตราการเสียชวีิตจากการจมน ้าของเด็กอายุต่้ากว่า ๑๕ ปี =  
จ้านวนเด็กจมน า้เสียชีวิตอายุต่้ากว่า 15 ปี X 100,๐๐๐                                                                                        
จ้านวนเด็กอายุต่า้กว่า 15 ปี ทั งหมด 
 
 

>๓.๙ ต่อ
แสน ปชก. 

≤๓.๙ ต่อแสน 
ปชก. 

 
 
เกณฑ์การวัด : รอบท่ี ๒   
 การผ่านเกณฑ์ : ต้องผ่านทั ง ๒ ข้อ 
โดยมรีายละเอียดขั นตอน ดังนี  

ข้อที ่ รายละเอียดการด าเนินงาน 
๑ 
 
 
 

พัฒนาทีมผู้ก่อการดีป้องกันเด็กจมน ้า ระดับทอง   
เกณฑ์การประเมิน ไม่ผ่าน ผ่าน 

ทีมผู้ก่อการดีป้องกันเด็กจมน ้า ระดับทอง  อย่างน้อย 2 ทีม ๐ - ๑ทีม ๒ ทีมขึ นไป  

๒ การเสยีชีวิตจากการจมน ้าของเด็กต่้ากว่า ๑๕ ปี ไม่เกิน ๓.๙  ต่อแสนประชากรเด็กอายุต่้าว่า ๑๕ปี 
เกณฑ์การประเมิน ไม่ผ่าน ผ่าน 

- อัตราการเสียชีวิตจากการจมน ้าของเด็กอายุต่้ากว่า ๑๕ ปี ไมเ่กิน ๓.๙  
ต่อแสน ปชก. 

>๓.๙ ≤๓.๙ 

- มีรายงานการสอบสวน Case เด็กต่้ากว่า ๑๕ ปี จมน ้าเสียชีวิต ไม่ม ี มี  

ผู้จัดเก็บข้อมลู   
นางปริชญา    หล่อประโคน  กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรรีัมย ์
โทรศัพท์ท่ีท้างาน    ๐๔๔-๖๑๑-๕๖๒ ต่อ ๑๔๐  โทรศัพท์มือถือ๐๘๔-๙๕๘-๑๖๘๘ 
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ชื่อตัวชี้วัด 4๐. ความส าเร็จในการด าเนินงานคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยระดับ
อ าเภอ 

เกณฑ์เป้าหมาย ปี ๒๕๖๓ รอบท่ี ๑ ผ่านทั้ง ๓ ข้อ 
รอบท่ี ๒ ผ่านทั้ง ๓ ข้อ 

หน่วยวัด ส าเร็จ/ไม่ส าเร็จ 

ประเภทตัวชี้วัด Monitoring 
ค ำอธิบำย 
 “ภูมิปัญญำกำรแพทย์แผนไทย” หมำยควำมว่ำ พ้ืนควำมรูควำมสำมำรถเกี่ยวกับกำรแพทย์แผน
ไทย 

“ต ำรำกำรแพทย์แผนไทย” หมำยควำมว่ำ หลักวิชำกำรต่ำงๆ เกี่ยวกับกำรแพทย์แผนไทย ทั้งที่ได
บันทึกไว ในสมุดไทย ใบลำน ศิลำจำรึก หรือวัสดุอ่ืนใดหรือที่มิไดมีกำรบันทึกกันไวแต่เป็นกำรเรียนรู้หรือ
ถ่ำยทอดสืบต่อกันมำไมว่ำด้วยวิธีใด  

“ต ำรับยำแผนไทย” หมำยควำมว่ำ สูตรซึ่งระบุกรรมวิธีกำรผลิตและส่วนประกอบสิ่งปรุงที่มียำ
แผนไทย รวมอยู่ด้วยไมว่ำสิ่งปรุงนั้นจะมีรูปลักษณะใด 

ควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนคุ้มครองภูมิปัญญำกำรแพทย์แผนไทยระดับอ ำเภอ หมำยถึง อ ำเภอ
ต้องด ำเนินงำนคุ้มครองภูมิปัญญำกำรแพทย์แผนไทให้ครบ ๗ ข้อ ดังนี้ 

๑. แสดงหลักฐำนจัดท ำจัดท ำทะเบียนสมุนไพรเด่นระดับอ ำเภอ เพ่ือน ำไปต่อยอดในกำรอนุรักษ์และ
ส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่ำ ๕ ชนิด มีรำยละเอียดครบถ้วนตำมท่ีก ำหนด 

๒. แสดงหลักฐำนจัดท ำจัดท ำทะเบียนต ำรับ ต ำรำ ยำหมอพื้นบ้ำน ปี ๖๒ ให้เป็นปัจจุบัน โดยน ำเสนอ
เป็นรูปเล่ม 

๓. แสดงหลักฐำนจัดท ำจัดท ำทะเบียนข้อมูลบุคลำกรด้ำนกำรแพทย์แผนไทย ๕ กลุ่ม ปี ๖๒ ให้เป็น
ปัจจุบัน โดยน ำเสนอเป็นรูปเล่ม 

๔. แสดงรำยละเอียด บุคลำกรด้ำนกำรแพทย์แผนไทย ๕ กลุ่ม และต ำรับต ำรำกำรแพทย์แผนไทย     
ทีเ่พ่ิมข้ึน จ ำนวน ๕ รำยกำร/คน ในปี ๒๕๖๓ โดยแสดงข้อมูลให้ครบถ้วน 

๕. แสดงหลักฐำนกำรออกเยี่ยมและติดตำมหมอพ้ืนบ้ำน โดยแสดงเป็นเอกสำรประกอบด้วย ชื่อ ที่อยู่ 
หมอพ้ืนบ้ำนที่ออกเยี่ยม รำยละเอียดกิจกรรม และภำพถ่ำยประกอบพร้อมค ำบรรยำย ตำมรำยชื่อหมอพ้ืนบ้ำน
ที่เพ่ิมข้ึน จ ำนวน ๕ คน ในปี ๒๕๖๓ 

๖. มีสรุปผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรด ำเนินงำน คุ้มครองภูมิปัญญำกำรแพทย์แผนไทยระดับอ ำเภอ 
พร้อมปัญหำ และข้อเสนอแนะ ของปี ๒๕๖๓ โดยผู้บริหำรระดับอ ำเภอ (ผอ.รพ./สสอ.) ลงนำมรับทรำบ 
 
เกณฑ์กำรให้คะแนน รอบท่ี ๑-๒ 
 เกณฑ์การประเมินผ่าน(ส าเร็จ) รอบท่ี ๑: มีการด าเนินงานในข้อที่ ๑-๓ ครบทั้ง ๓ ข้อ  
 เกณฑ์การประเมินผ่าน(ส าเร็จ) รอบท่ี ๒: มีการด าเนินงานในข้อที่ ๔-๖ ครบทั้ง ๓ ข้อ  
 
ผู้จัดเก็บข้อมูล        
นำงสำวจันทรำ แทนกระโทก  กลุ่มงำนกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก 
โทรศัพท์ที่ท ำงำน ๐๔๔-๖๑๑๕๖๒ ต่อ ๑๑๗  โทรศัพท์มือถือ ๐๘๙-๔๔๒๔๘๓๖ 
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ชื่อตัวชี้วัด 41. ความส าเร็จของการด าเนินงาน TO BE NUMBER ONE 
เกณฑ์บรรลุเป้าหมาย ผ่านทั้ง 3 ข้อ หน่วยวัด ส าเร็จ/ไม่ส าเร็จ 
ประเภทตัวชี้วัด Monitoring 

 
ค านิยาม  

ระดับความส าเร็จของอ าเภอที่ด าเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE 
หมายถึง           

 1. อ าเภอมีสมาชิก TO BE NUMBER ONE ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 (ประชากรอายุ 6-24 ปี) และมีการจัดตั้ง
ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน/หมู่บ้าน สถานพินิจฯ เรือนจ า และส านักงานคุม
ประพฤติ ซึ่งมีองค์ประกอบ ครบ ๓ ก 3 ย ไม่น้อยกว่า 3 ชมรมต่ออ าเภอ และมีการขยายการจัดตั้งชมรม  TO BE 
NUMBER ONE ใหม่เพิ่มขึ้นปีละ 2 ชมรม 
  1.1 กรรรมการ หมายถึง กลุ่มบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างน้อย ๕ คน เพื่อเป็นกรรมการชมรม   
ประกอบด้วย ประธาน ๑ ต าแหน่ง, รองประธาน ๑ ต าแหน่ง, เลขานุการ ๑ ต าแหน่ง, และกรรมการอย่างน้อย ๒ ต าแหน่ง 
และมีการประชุมปรึกษาหารือร่วมกัน อย่างน้อย ๒ ครั้งต่อปี 

1.2 กองทุน หมายถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
      1) เงิน ซึ่งได้จากการบริจาค การจัดกิจกรรมเพื่อหาทุนหรือได้รับสนับสนุนจากภาครัฐ/เอกชนต่างๆ 

        2) ทรัพย์สิน ประเภทที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ เช่น ห้องประกอบกิจกรรมชมรม สนามที่ได้รับ
อนุญาตให้ใช้กิจกรรมของชมรม และประเภทสามารถเคลื่อนย้ายได้ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์ส านักงาน อุปกรณ์กีฬา     
เครื่องดนตรี 
  1.3 กิจกรรม หมายถึง กิจกรรมที่ชมรมจัดขึ้น เพื่อสมาชิกภายในชมรมเข้าร่วมด าเนินการกับ
หน่วยงาน/องค์กรภายนอก ท้ังนี้ให้นับรวมกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกไม่น้อยกว่า ๓ ครั้ง ต่อปีประกอบด้วย 

       1) กิจกรรมด้านการช่วยเหลือ ให้ค าปรึกษา 
       2) กิจกรรมสร้างสรรค์ 
       3) กิจกรรมพัฒนาสังคม 

  การด าเนินงานตามหลัก 3 ยุทธศาสตร์  
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การรณรงค์ปลุกจิตส านึกและสร้างกระแสนิยมที่เอือ้ต่อการป้องกันและแกไ้ขปัญหา 
                     ยาเสพติด 

             ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การเสริมสร้างภูมิคุม้กันทางจิตให้แก่เยาวชน 
                        ยุทธศาสตร์ที ่๓  การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ 

2. อ าเภอมีการจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ที่มีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 2 แห่ง 
หมายถึง การด าเนินงานภายใต้กรอบแนวคิดของการให้บริการ “ปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหา พัฒนา EQ” ดังนี ้

1) การให้บริการครบ ๓ กิจกรรม ได้แก่ การให้ค าปรึกษา การพัฒนา EQ และการจัดกิจกรรมสร้างสุข 
2) การให้บริการโดยอาสาสมัครตามตารางการให้บริการ หมายถึง การให้บริการโดยอาสาสมัคร   

ประจ าศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร "การด าเนินงานในศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER 
ONE" ของกรมสุขภาพจิต ให้มีความรู้ความสามารถด้านให้ค าปรึกษา การจัดกิจกรรมเพื่อให้เยาวชนได้ฝึกคิดแก้ปัญหา
พัฒนา EQ/ร่วมกิจกรรมเสริมทักษะเชิงสร้างสรรค์เพื่อสร้างสุข และการบริหารจัดการด้านอื่นๆ ภายในศูนย์เพื่อนใจ           
TO BE NUMBER ONE โดยกิจกรรมบริการ ประกอบด้วย 

- บริการให้ค าปรึกษา (Counseling) มีบริการ ๒ ลักษณะ คือ บริการปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือ
รายกลุ่ม (Walk in) และบริการปรึกษาทางโทรศัพท์ (Phone in) 

- บริการฝึกคิดแก้ปัญหาพัฒนา EQ บริการด้วยกิจกรรม ๒ ลักษณะ คือ การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
(Self Study) และกิจกรรมกลุ่ม (Group Activities) 
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- บริการเสริมทักษะเชิงสร้างสรรค์เพื่อสร้างสุข เป็นการให้บริการแนะน า และฝึกสอนกิจกรรมต่างๆ 
ตามความสนใจของเยาวชน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพความมีคุณค่าในตนเอง 

3. อ าเภอมีชมรม/ทีม เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดหรือการแข่งขันต่างๆ ของโครงการ ได้แก่ การแข่งขัน         
TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE 
NUMBER ONE IDOL) และการประกวดผลการด าเนินงานชมรม  TO BE NUMBER ONE ในระดับจังหวัด ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับประเทศ   
 
เกณฑ์การวัด: รอบท่ี ๑ และ 2 
 การผ่านเกณฑ์: ต้องผ่านครบ 3 ข้อ โดยมีรายละเอียดขั้นตอน ดังนี้ 
 

ข้อที ่ รายละเอียดการด าเนินงาน 
๑ 1.1 อ าเภอมีสมาชิก TO BE NUMBER ONE ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 (ประชากรอายุ 6 - 24 ปี) 

1.2 อ าเภอมีการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ที่มีการด าเนินงานครบองค์ประกอบ ๓ ก 3 ย       
ในสถานศึกษา ชุมชน สถานประกอบการ สถานพินิจฯ เรือนจ า และส านักงานคุมประพฤติ ไม่น้อยกว่า 3 
ชมรมต่ออ าเภอ และมีการขยายการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ใหม่เพิ่มขึ้นปีละ 2 ชมรม  

๒ อ าเภอมีศูนย์เพื่อนใจTO BE NUMBER ONEในชมรมฯ ไม่น้อยกว่า ๒ แห่งต่ออ าเภอ และมีกิจกรรมการ
อบรมพัฒนาทักษะแกนน าของศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE อย่างต่อเนื่อง 

3 อ าเภอมีชมรม/ทีม เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดหรือการแข่งขันต่างๆ ของโครงการ ได้แก่ การแข่งขัน      
TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER 
ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) และการประกวดผลการด าเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE               
ในระดับจังหวัด ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับประเทศ   

 
 
ผู้จัดเก็บข้อมลู          
นางสาวรินรดา  วันโน  กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ตดิต่อฯ สสจ.บุรีรมัย์ 
โทรศัพท์ท่ีท างาน 0 4461 1562   โทรศัพท์มือถือ 08 3380 2585 
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ชื่อตัวชี้วัด 42. ร้อยละรพ.สต./ศสม.ผ่านเกณฑ์จัดบริการสุขภาพช่องปาก๖กลุ่มเป้าหมาย ๑๔ 
กิจกรรมและจดับริการสุขภาพช่องปาก ๒๐๐คน ต่อพันประชากร 

เกณฑ์บรรลุเป้าหมาย  ร้อยละ ๖๐ หน่วยวัด     ร้อยละ 
ประเภทตัวชี้วัด Monitoring 

 
นิยาม/ค าอธิบาย:  

รพ.สต./ศสม.ผ่านเกณฑ์จัดบริการสุขภาพช่องปาก ๖ กลุ่มเป้าหมาย ๑๔ กิจกรรมและจัดบริการสุขภาพช่องปาก 
๒๐๐คน ต่อพันประชากร ได้แก่ รพ.สต. /ศสม. ที่มีทันตาภิบาลประจ าหรือไม่มีประจ า(หมุนเวียน) มีการให้บริการส่งเสริม
ทันตสุขภาพ ทันตกรรมป้องกันและบริการทันตกรรมพื้นฐานแก่ 6 กลุ่มเป้าหมาย และครบทั้ง 1๔ กิจกรรมและจัดบริการ
สุขภาพช่องปาก ๒๐๐คน ต่อพันประชากรตามเกณฑ์และคีย์ผลงานลงในโปรแกรม Hos pcu อย่างครบถ้วนและมีคุณภาพ  
ดังนี ้

ตัวชี้วัด เกณฑ์เป้าหมาย 

ก.ให้บริการสุขภาพช่องปากตามเกณฑ์ 6 กลุ่มเป้าหมาย 1๔กิจกรรม  
คลินิกฝากครรภ์ (ANC)  
1)หญิงตั้งครรภ์ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก >๐ 
2) หญิงมีครรภ์บริการฝึกแปรงฟันแบบลงมือปฏิบัติและได้รับบริการ Plaque control >๐ 

3) หญิงมีครรภ์ได้รับบริการทันตกรรม >๐ 
คลินิกส่งเสริมสุขภาพเด็กดี (WCC)  
4) ตรวจสุขภาพช่องปากเด็ก 0-2 ปี >๕๐ 

5) ฝึก พ่อ แม่ ผู้ปกครองแปรงฟันแบบลงมือปฏิบัต ิ >๐ 

6) เด็ก 0-2ปี ได้รับการทาฟลูออไรด์วานิช >๐ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
๗) เด็ก 3-5ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก >๕๐ 
๘) เด็ก 3-5ปี ได้รับการทาฟลูออไรด์วานิช >๐ 

๙) เด็ก 3-5 ปี ได้รับบริการทันตกรรม >๐ 

โรงเรียนประถมศึกษา  
1๐) เด็ก 6-๑๒ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก >๐ 
1๑) เด็ก 6ปี ได้รับการเคลือบปิดหลุมร่องฟันในฟันกรามแท้ซี่ที่ 1 >๐ 

1๒) เด็ก 6-12 ปี ได้รับบริการทันตกรรม >๕๐ 

กลุ่มผู้สูงอายุ  
1๓) ผู้สูงอายุได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก >๐ 
กลุ่มประชาชนท่ัวไป  
1๔) ผู้ป่วยเบาหวานได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก >๐ 

ข.ให้บริการสุขภาพช่องปากครอบคลุมประชากร ร้อยละ ๒0 
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เกณฑ์การวัด : รอบท่ี ๑ 

 
เกณฑ์การวัด : รอบท่ี 2  

 
 
 
สูตรค านวณ 
 

= 
รพ.สต./ศสม.ที่ผา่นเกณฑ์จัดบริการสุขภาพช่องปาก๖กลุ่มเป้าหมาย ๑๔ 

กิจกรรมและจดับริการสุขภาพช่องปาก ๒๐๐คน ต่อพันประชากร 
X ๑๐๐ 

                                     จ านวนรพ.สต.ทั้งหมดในพื้นที่รับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้จัดเก็บข้อมลู        
นางสาวสุกัญญา ศรีพาโชค  ช่ือกลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
โทรศัพท์ท่ีท างาน 0 4461 1562 ต่อ ๑๑๖  โทรศัพท์มือถือ ๐๘๑๗๕๙๓๕๐๓ 

 
 
 

เกณฑ์และรายละเอียดการด าเนินงาน ไม่ผ่าน ผ่าน 
๑.รพ.สต./ศสม.ที่ผ่านเกณฑจ์ัดบรกิารสุขภาพช่องปาก๖กลุ่มเป้าหมาย ๑๔ กิจกรรมและ
จัดบริการสุขภาพช่องปาก ๒๐๐คน ต่อพันประชากร  
 

<ร้อยละ 30 ร้อยละ ๓๐ 

เกณฑ์และรายละเอียดการด าเนินงาน ไม่ผ่าน ผ่าน 
๑.รพ.สต./ศสม.ที่ผ่านเกณฑจ์ัดบรกิารสุขภาพช่องปาก๖ กลุ่มเป้าหมาย ๑๔ กิจกรรมและ
จัดบริการสุขภาพช่องปาก ๒๐๐คน ต่อพันประชากร  
 

<ร้อยละ 60 ร้อยละ ๖๐ 
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ชื่อตัวชี้วัด 43. ความส าเร็จของเด็กอายุ ๐-๑๒ ปี cavity free 
เกณฑ์บรรลุเป้าหมาย รอบที่ 1 ผ่านท้ัง 4 ข้อ 

รอบที่ 2 ผ่านท้ัง 3 ข้อ  
หน่วยวัด ส าเร็จ/ไม่ส าเร็จ 

ประเภทตัวชี้วัด Monitoring 
 
ค านิยาม  
 ความส าเร็จของเด็กอายุ ๐-๑๒ ปี cavity free หมายถึง กลุ่มเด็กเล็ก ปฐมวัย และนักเรียนประถมศึกษาทั้งที่
ปกติและมีความพิการได้รับการส่งเสริม ป้องกัน ทันตสุขภาพและการบริการทันตกรรมขั้นพื้นฐานทั้งในและนอกสถาน
บริการอย่างมีคุณภาพจนส่งผลไปถึงการที่เด็กมีฟันดีไม่มีผุ (Cavity Free) และส าหรับในเด็กที่มีฟันผุก็ได้รับการรักษาจน
ฟันซี่นั้นสามารถใช้งานได้ โดย 
 ๑. กลุ่มอายุ 0-12ปี หมายถึงกลุม่เด็กเล็ก ปฐมวัย และนักเรียนประถมศึกษาท้ังที่ปกติและมีความพกิาร 
            2. Cavity Free ฟันดีไม่มีผุ หมายถึง ผู้ที่มีฟันน้ านมหรือฟันแท้ในช่องปากท่ีปกติ หรือผุแต่ได้รับการแก้ไขแล้ว
โดยไม่มีความจ าเป็นต้องอุด ถอน รักษาคลองรากฟัน หรือบูรณะอื่นใดอีก 
           ๓. ได้รับบริการทันตกรรมหมายถึง การได้รับบริการทันตกรรมทั้งมิติในด้านส่งเสริม ป้องกัน ทันตสุขภาพและการ
บริการทันตกรรมขั้นพื้นฐานทั้งในและนอกสถานบริการ โดยจะนับทุกรหัสหัตถการ ในส่วนของการตรวจฟันจะนับเฉพาะ
การตรวจทั้งปาก+วางแผนการรักษา 
 
เกณฑ์การวัด :รอบท่ี ๑    

เกณฑ์ประเมินผ่าน: ต้องผ่านท้ัง 4 ข้อ  
 

เกณฑ์และรายละเอียดการด าเนินงาน เกณฑ์ประเมินผ่าน 

๑.มีแผนการด าเนินงานครอบคลุมทุกกลุ่มวัย (ANC, ๐-๒,๓-๕,๖-๑๒) ที่ได้รับการอนุมตัิเรยีบร้อย 
แล้วและถ่ายทอดแนวทางการด าเนินงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ทีเ่กี่ยวข้องในการปฏิบัติงานใน 
ทุกระดับ (มีครบ=ผ่าน  ,ไม่มีหรือมีไม่ครบ= ไม่ผ่าน) 

มี 

๒.เด็ก๐-๒ปีไดร้ับบริการทันตกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐  

สูตรในการค านวณ  =                 เด็ก ๐-๒ ปี ในเขตรับผิดชอบ         x  100 

                                   เด็ก ๐ – ๒ ปี ท่ีไดร้ับบริการทันตกรรมทุกรหัสหตัการ               

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ 

๓.เด็ก ๓ - ๕ปี ได้รับบริการทันตกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐  

สูตรในการค านวณ =                 เด็ก ๓ - ๕ปี ในเขตรับผิดชอบ        x  100 

                                    เด็ก ๓ - ๕ปี ท่ีได้รบับริการทันตกรรมทุกรหัสหตัการ   

     

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ 

๔.เด็ก ๖ – ๑๒ ปีไดร้ับบริการทันตกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕  

สูตรในการค านวณ =                  เด็ก ๖ – ๑๒ ปี ในเขตรับผดิชอบ     x  100 

                                  เด็ก ๖ – ๑๒ ปี ท่ีได้รับบริการทันตกรรมทุกรหสัหัตการ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕ 
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เกณฑ์การให้คะแนน : รอบท่ี ๒   

 เกณฑ์ประเมินผ่าน: ต้องผ่านท้ัง 3 ข้อ  

 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล / แหล่งข้อมูล : ในการประเมินรอบที่ ๑ ดูจาก 

๑. ดูแผนปฏิบัติงานของอ าเภอที่ได้รับการอนุมัติแล้ว 
๒. ภาพถ่าย,หนังสือ,วาระประชุม,หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการด าเนินกิจกรรม 
๓. ข้อมูลจากระบบ HDC 

 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล / แหล่งข้อมูล : ในการประเมินรอบที่ ๒ ดูจาก 

๑. ข้อมูลจากผลการส ารวจสภาวะทนัตสุขภาพระดับจังหวัดปี ๒๕๖๒ และ ๒๕๖๓ 
 
 
ผู้จัดเก็บข้อมลู        
นางสาวสุกัญญา ศรีพาโชค  กลุ่มงานทันตสาธารณสุข สสจ.บรุรีัมย ์
โทรศัพท์ท่ีท างาน 0 4461 1562 ต่อ ๑๑๖  โทรศัพท์มือถือ  ๐๘๑๗๕๙๓๕๐๓ 

 

เกณฑ์และรายละเอียดการด าเนินงาน เกณฑ์ประเมินผ่าน 

๑.เด็ก ๓ ปี มีค่าปราศจากฟันผุ (caries free)   เพิ่มขึ้นจากเดมิร้อยละ๑ 

๒.เด็ก 12 ปี มคี่าปราศจากฟันผุ (caries free)  เพิ่มขึ้นจากเดมิร้อยละ๑    

๓.เด็ก 12 ปี มคี่าฟันดีไม่ผุ (cavity  free)   ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๔ 
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ชื่อตัวชี้วัด 44.ร้อยละของสตรีอายุ ๓๐-๖๐ ปี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 
เกณฑ์บรรลุเป้าหมาย  รอบที่ 1 >ร้อยละ 10  

รอบที่ 1 >ร้อยละ 20 
หน่วยวัด     ร้อยละ 

ประเภทตัวชี้วัด Monitoring 
 
นิยาม/ค าอธิบาย:  

๑. สตรีกลุ่มเป้าหมาย pap smear หมายถึง สตรีสัญชาติไทยที่มีอายุ  ๓๐ - ๖๐ ปี  ในเขตรับผิดชอบ 
TYPEAREA 1,3 การค านวนอายุ ใช้ปีพ.ศ. 2563 ตั้งแล้วลบด้วยปี พ.ศ.เกิด  

๒. การตรวจปากมดลูกโดยวิธี Pap Smear  หมายถึง  การตรวจโดยการเก็บหรือป้ายเอาเซลล์จากปากมดลูก
ไปป้ายลงบนแผ่นสไลด์ ท าการย้อมสีและอ่านผล โดยบุคลากรเซลล์วิทยา 

๓. สตรีกลุ่มเป้าหมายที่มีผลการตรวจมะเร็งปากมดลูกผิดปกติ หมายถึง สตรีที่ได้รับการตรวจมะเร็งปากมดลูก
โดยวิธี Pap Smear  มีผลผิดปกติ หมวด ๒๐๐ และ ๓๐๐  ตามแบบรายงาน The Bethesda ๒๐๐๑ หรือโดยวิธี VIA  
(Visual Inspection with Acetic acid)  มีผลผิดปกติเห็นฝ้าขาวขอบเขตชัดเจน และต าแหน่งแน่นอนจากการท าปฏิกิริยา
ของน้ าส้มสายชูกับเนื้อเยื่อที่ผิดปกติของปากมดลูกเมื่อป้ายน้ าส้มสายชูชนิดเจือจางที่บริเวณปากมดลูก ท้ิงไว้ ๑นาที หรือ 
โดยวิธี DNA HPV test เป็นเทคนิคทางด้านชีวโมเลกุล เพื่อตรวจหาตัวเช้ือเอชพีวี สายพันธุ์ก่อมะเร็งบริเวณ  ปากมดลูก
และผนังช่องคลอด จึงช่วยค้นหาและป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกได้ตั้งแต่ในระยะก่อนการเป็นมะเร็ง เมื่อตรวจแล้วพบว่ามี
ผลผิดปกติไม่ว่าจะเป็นการตรวจคัดกรองโดยวิธี Pap Smear หรือโดยวิธี VIA  หรือ วิธี DNA HPV test ให้ด าเนินการ
ต่อตามแนวทางการรักษาและส่งต่อของกรมการแพทย์และกรมอนามัย 

4. จ านวนสตรีเป้าหมายเขตพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด  หมายถึง จ านวนสตรีสัญชาติไทยที่มีอายุ  ๓๐ - ๖๐ ปี  
ในเขตรับผิดชอบทั้งหมด  (เกิด พ.ศ. ๒๕33 - ๒503) 
 

เกณฑ์การวัด : รอบท่ี ๑  

ตัวชี้วัด 
เกณฑ์การประเมินผ่าน 

รอบท่ี 1  รอบท่ี 2 

ร้อยละของสตรีอายุ ๓๐-๖๐ ปี ได้รับการตรวจคดักรองมะเร็งปากมดลูก มากกว่าหรือเท่ากับ
ร้อยละ 10.00 

มากกว่าหรือเท่ากับ
ร้อยละ 20.00 

 

สูตรค านวณ  
 ร้อยละของสตรีอายุ ๓๐-๖๐ ปี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก= (A/B) x 100 

ตัวต้ัง    (A) จ ำนวนสตรีอำยุ ๓๐-๖๐ ปี ได้รับกำรตรวจคัดกรองมะเร็งปำกมดลูกด้วยวิธี Pap Smear หรือVIA  
หรือ DNA HPV test 

ตัวหาร  (B)  จ ำนวนสตรีอำยุ ๓๐-๖๐ ปี  ทั้งหมด 
 
 

ผู้จัดเก็บข้อมลู        
นางรัชดาพร  นิตย์กระโทก  ช่ือกลุ่มงาน กลุ่มงานโรคไมต่ิดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
โทรศัพท์ท่ีท างาน 0 4461 1562 ต่อ 121  โทรศัพท์มือถือ 094-154-2295 
นางสาวนิตยา  ชุดไธสง  ช่ือกลุ่มงาน กลุ่มงานโรคไมต่ิดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
โทรศัพท์ท่ีท างาน 0 4461 1562 ต่อ 121  โทรศัพท์มือถือ 098-359-5351 
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ชื่อตัวชี้วัด 45.รอ้ยละของประชากรสตรีกลุ่มเป้าหมายไดร้ับการตรวจคดักรองมะเร็งเต้านม 
เกณฑ์บรรลุเป้าหมาย  ร้อยละ 80 หน่วยวัด     ร้อยละ 
ประเภทตัวชี้วัด Monitoring 

 
นิยาม/ค าอธิบาย:  

การคัดกรองมะเร็งเต้านม หมายถึง สตรีกลุ่มเป้าหมาย (อายุ 30-70 ป) ได้รับความรูและสร้างความตระหนัก
เรื่องการดูแลความผิดปกติของเต้านม และไดรับการสอนตรวจเต้านมด้วยตนเอง (Breast Self-Awareness หรือ Breast 
Self-Examination : BSE) มีการตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างสม่ าเสมอตามค าแนะน าและตรวจคัดกรองโดยบุคลากร
สาธารณสุข (Clinical Breast Self-Examination : CBE) ในสตรีกลุ่มเป้าหมาย (อายุ 40-70 ป) คนละ 1 ครั้งตอป 

 
เกณฑ์การวัด : รอบท่ี ๑ – 2  
การผ่านเกณฑ์:  ต้องผ่านทั้ง ๒ ข้อ โดยมีรายละเอียดขั้นตอน ดังนี้ 

ตัวชี้วัด  
เกณฑ์การประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

ร้อยละของสตรีอายุ 30-70 ปี ทีไ่ดร้ับการคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยวิธี 
BSE (ไดรับการสอนตรวจเตา้นมดว้ยตนเอง และตรวจเต้านมด้วยตนเอง) 

มากกว่าหรือเท่ากับ
ร้อยละ 80.00 

น้อยกว่าร้อยละ 
80.00 

ร้อยละของสตรีอายุ 40-70 ปี ทีไ่ดร้ับการคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยวิธี 
BSE (ตรวจคัดกรองโดยบุคลากรสาธารณสุข) 

มากกว่าหรือเท่ากับ
ร้อยละ 80.00 

น้อยกว่าร้อยละ 
80.00 

 
สูตรค านวณ   
ร้อยละของสตรีอายุ 30-70 ปี ที่ได้รับการคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยวิธี BSE (ไดรับการสอนตรวจเต้านมด้วยตนเอง และ
ตรวจเต้านมด้วยตนเอง) =  (A(BSE) /B(BSE)) x 100       

ตัวต้ัง   A (BSE) = จ านวนสตรี อายุ 30-70 ปี ทีไ่ด้รับการคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยวิธี BSE 
ตัวหาร B (BSE) = จ านวนสตรีกลุ่มอายุ 30-70 ปีทั้งหมด ที่ตองได้รับการคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยวิธ ีBSE 

 
 ร้อยละของสตรีอายุ 40-70 ปี ที่ได้รับการคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยวิธี BSE (ตรวจคัดกรองโดยบุคลากรสาธารณสุข) =
(A(CBE) /B(CBE)) x 100    
 

ตัวต้ัง    A (CBE) = จ านวนสตรี อายุ 40-70 ปี ทีไ่ด้รับการคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยวิธี CBE 
ตัวหาร  B (CBE) = จ านวนสตรีกลุ่มอายุ 40-70 ปีทั้งหมด ท่ีตองได้รับการคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยวิธ ีCBE 
 

 

ผู้จัดเก็บข้อมลู        
นางรัชดาพร  นิตย์กระโทก  ช่ือกลุ่มงาน กลุ่มงานโรคไมต่ิดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
โทรศัพท์ท่ีท างาน 0 4461 1562 ต่อ 121  โทรศัพท์มือถือ 094-154-2295 
นางสาวนิตยา  ชุดไธสง  ช่ือกลุ่มงาน กลุ่มงานโรคไมต่ิดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
โทรศัพท์ท่ีท างาน 0 4461 1562 ต่อ 121  โทรศัพท์มือถือ 098-359-5351 
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ชื่อตัวชี้วัด 46. ความส าเร็จของการตรวจสอบภายในระดับอ าเภอ 
เกณฑ์บรรลุเป้าหมาย ผ่าน 5 ข้อ  หน่วยวัด ส าเร็จ/ไม่ส าเร็จ 
ประเภทตัวชี้วัด Monitoring 

 
ค านิยาม  

ความส าเร็จของการตรวจสอบภายใน หมายถึง  หน่วยงานระดับอ าเภอต้องมีกิจกรรมตรวจสอบภายใน
ประกอบด้วย มคี าสั่ง มีแผนออกตรวจสอบ มีการออกตรวจสอบ มีรายงานผลการตรวจสอบ และรายงานผลการแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะและข้อทักท้วง โดยมกีารตรวจสอบหลักฐาน ดังตารางต่อไปนี ้

 
เกณฑ ์ รายละเอียดเอกสาร/หลักฐานประกอบ 

1. อ าเภอ มีค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบภายใน
ปีงบประมาณ 2563 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในปีงบประมาณ 2563  

2. อ าเภอมีแผนการออกตรวจสอบ
ภายใน ปีงบประมาณ 2563 

แผนการออกตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2563 ระบุวัน เดือน ปี                          
และช่ือหน่วยงานท่ีรับตรวจ 

1.3 รพ.สต. ท่ีไดร้ับการตรวจสอบ
ภายในจากอ าเภอ ปีงบประมาณ 
2563 

จ านวน รพ.สต.ทีไ่ดร้ับการตรวจสอบภายในจากอ าเภอ 

1.4 อ าเภอทีม่ีรายงานผลการ
ตรวจสอบภายในของ รพ.สต. 
ปีงบประมาณ 2563 

หนังสือแจ้งผลการตรวจสอบภายในหรือแบบสอบทานการตรวจสอบภายใน 
ปีงบประมาณ 2563 (แจ้งผลการตรวจสอบส่งให้ รพ.สต.ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันท่ี
ออกตรวจสอบ) 

1.5 รพ.สต.ทีม่ีรายงานผลการแกไ้ข
ตามข้อเสนอแนะและข้อทักท้วง
หลักฐานเชิงประจักษ์ รอบ
ปีงบประมาณ 2562 

รายงานผลการแกไ้ขตามข้อเสนอแนะและข้อทักท้วงหลักฐานเชิงประจักษ์รอบปี 2562 
(หนังสือส่งรายงานจาก รพ.สต. ระบุวันท่ี ก่อนวันรับประเมิน) 
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                                  เกณฑ์การวัด  : รอบท่ี ๑ และรอบที่ ๒ 
เกณฑ์ประเมินผ่าน: ต้องผ่านท้ัง 5 ข้อ  
 

เกณฑ์และรายละเอียดการด าเนินงาน 
เกณฑ์การ
ประเมิน 

1. อ าเภอมคี าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในปีงบประมาณ 2563 มี 

2. อ าเภอมีแผนการออกตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2563 มี 

3. ร้อยละของ รพ.สต. ท่ีไดร้ับการตรวจสอบภายในจากอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

สูตร =       จ านวน รพ.สต.ที่ได้รบัการตรวจสอบภายใน          x  100 

                   จ านวน รพ.สต.ทุกแห่งในอ าเภอ 

 

รอบที่ 1 ≥50% 

รอบที่ 2 100% 

1.4 ร้อยละของอ าเภอ ที่มีรายงานผลการตรวจสอบภายในของ รพ.สต. ปีงบประมาณ 2563 

สูตร   =  จ านวนรายงานผลการตรวจสอบภายในของ รพ.สต. ท่ีออกตรวจสอบแล้ว   x  100 

                              จ านวน รพ.สต.ทุกแห่งในอ าเภอ 

 

รอบที่ 1 ≥50% 

รอบที่ 2 100% 

1.5 ร้อยละของ รพ.สต.ที่มรีายงานผลการแก้ไขตามข้อเสนอแนะและข้อทักท้วงหลักฐานเชิงประจักษ์        
รอบปี 2562 

สูตร  =  จ านวนรายงานการแกไ้ขตามข้อเสนอแนะและข้อทักท้วงหลักฐานเชิงประจักษ์ รอบปี 2562 x  100 

                              จ านวน รพ.สต.ทุกแห่งในอ าเภอ 

100% 

 
 
 
 
ผู้จัดเก็บข้อมลู        
นางสาวกัญจนาพร  เนยีรกระโทก  กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
โทรศัพท์ท่ีท างาน 0 4461 1562 ต่อ 108  โทรศัพท์มือถือ  09 3293 6269 
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คู่มือคําอธิบายตัวช้ีวัด สําหรับการควบคุมกํากับติดตามและการประเมินผลการดําเนินงาน 

ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓



ชื่อตัวชี้วัด ๔๗.ควำมส ำเร็จของงำนบริกำรด้ำนกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก
ระดับอ ำเภอ 

เกณฑ์บรรลุเป้าหมาย  รอบท่ี ๑ ผ่านทั้ง ๔ ข้อ 
รอบท่ี ๒ ผ่านทั้ง ๓ ข้อ 

หน่วยวัด ส ำเร็จ/ไม่ส ำเร็จ 

ประเภทตัวชี้วัด Monitoring 
ค านิยาม/ค าอธิบาย: 

สถำนบริกำรด้ำนกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือกที่ได้มำตรฐำน หมำยถึง สถำนบริกำร
ของรัฐ ในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข ที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำน รพ.สส.พท. ของกรมกำรแพทย์
แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก 

สถำนบริกำรสำธำรณสุขของรัฐ  ในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข หมำยถึง โรงพยำบำลศูนย์ 
โรงพยำบำลทั่วไป โรงพยำบำลชุมชน โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล  สถำนีอนำมัย สถำนบริกำร
สำธำรณสุขชุมชน ศูนย์สุขภำพชมชุนของโรงพยำบำล และศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 

ควำมส ำเร็จของงำนบริกำรด้ำนกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือกระดับอ ำเภอ หมำยถึง 
อ ำเภอมีกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก ครบทั้ง ๗ ข้อ ดังต่อไปนี้ 

๑. สถำนบริกำรของรัฐต้องผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนของ รพ.สส.พท. ในระดับดี ร้อยละ ๘๐ (ระดับดี 
หมำยถึง ผ่ำนเกณฑ์ฯ ๗๐ คะแนน) 

๒. แสดงหลักฐำนกำรใช้ยำต ำรับ ๓ ต ำรับ ได้แก่ ต ำรับสะเก็ดเงิน ต ำรับประสะน้ ำนม และต ำรับนอน
ไม่หลับใน รพช./รพสต. ไมน่้อยกว่ำ ๕ รำย โดยแสดงใน Hosxp/บันทึกในเอกสำร ข้อมูลในปี ๒๕๖๓ 

๓. แสดงหลักฐำนกำรด ำเนินงำนออกพ้ืนที่ในชุมชนในผู้ป่วยจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ ๕ รำย ด้ำนกำรแพทย์
แผนไทยร่วมกับสหวิชำชีพอ่ืน 

๔. มีโครงร่ำง/รูปเล่มสรุป/เล่มฉบับเต็ม งำนวิจัย นวัตกรรม R๒R ในกำรพัฒนำงำนกำรแพทย์แผนไทย
ในพ้ืนที่ประจ ำปี ๒๕๖๓  

๕. ร้อยละมูลค่ำกำรใช้ยำสมุนไพร ≥ ๖.๕ % 
๖. แสดงหลักฐำนกำรน ำเสนอผลงำนด้ำนงำนวิจัย หรือนวัตกรรม R๒R ในกำรพัฒนำงำนกำรแพทย์

แผนไทยฯ อย่ำงน้อย ๑ ครั้ง ในระดับ อ ำเภอ/จังหวัด/เขต/ประเทศ 
๗. มีสรุปผลกำรด ำเนินงำนของงำนบริกำรด้ำนกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือกระดับอ ำเภอ 

พร้อมปัญหำและข้อเสนอแนะ ของปี ๒๕๖๓ โดยผู้บริหำรระดับอ ำเภอ (ผอ.รพ./สสอ.) ลงนำมรับทรำบ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน รอบท่ี ๑-๒ 
 เกณฑ์การประเมินผ่าน(ส าเร็จ) รอบท่ี ๑: มีการด าเนินงานในข้อที่ ๑-๔ ครบทั้ง ๔ ข้อ  
 เกณฑ์การประเมินผ่าน(ส าเร็จ) รอบท่ี ๒: มีการด าเนินงานในข้อที่ ๕-๗ ครบทั้ง ๓ ข้อ  
 
 
ผู้จัดเก็บข้อมูล        
นำงจิตรีมำ   ศิลำกุล  กลุ่มงำนกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก 
โทรศัพท์ที่ท ำงำน ๐๔๔-๖๑๑๕๖๒ต่อ ๑๑๗  โทรศัพท์มือถือ ๐๘๗-๒๖๒๗๗๒๒ 
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คู่มือคําอธิบายตัวช้ีวัด สําหรับการควบคุมกํากับติดตามและการประเมินผลการดําเนินงาน 

ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓



ชื่อตัวชี้วัด 48. ความส าเร็จของโรงพยาบาลในการด าเนินงานบริบาลเภสัชกรรม 
เกณฑ์บรรลุเป้าหมาย ผ่านท้ัง 6 ข้อ หน่วยวัด ส าเร็จ/ไม่ส าเร็จ 
ประเภทตัวชี้วัด Monitoring 

 
ค านิยาม  

บริบาลเภสัชกรรม หมายถึง ความรับผดิชอบของเภสัชกรต่อการใช้ยารักษาโรค โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้ป่วยได้รับ
ผลประโยชน์สูงสุดจากการใช้ยา ซึ่งเพ่ิมคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย ประเมินโดยการใช้เกณฑ์แบบประเมินมาตรฐานความ
ปลอดภัยด้านยา กระทรวงสาธารณสุข ใน 6 หัวข้อ 
 
เกณฑ์การวัด :รอบท่ี ๑ และ 2  
 การผ่านเกณฑ์ :  ต้องผ่านทั้ง 6 ข้อ (ใช้เกณฑ์แบบประเมินมาตรฐานความปลอดภัยด้านยา กระทรวง
สาธารณสุข ใน 6  หัวข้อ) โดยมีรายละเอียดขั้นตอน ดังนี้  
 

หัวข้อ 
เกณฑ์ประเมินผ่าน 

รอบท่ี 1 รอบท่ี 2 
1. การบริหารจัดการระบบความปลอดภัย

ด้านยาในโรงพยาบาล 
ระดับ 3  

ประเมิน 5 ใน 8 หัวข้อ 
ระดับ 3 
ทุกข้อ 

2. การบริการจ่ายยาผู้ป่วยนอก ระดับ 3 (รวม ข้อ 3 กับ ข้อ 4 ตดั ข้อ7) 
ประเมิน 3 ใน 5 หัวข้อ  

ระดับ 3  
ทุกข้อ 

3. การจ่ายยาผู้ป่วยใน ระดับ 3 
ประเมิน 4 ใน 6 หัวข้อ 

ระดับ 3  
ทุกข้อ 

4. การให้ค าปรึกษาด้านยาแกผู่้ป่วยนอก ระดับ 3  
ประเมิน 3 ใน 5 หัวข้อ 

ระดับ 3  
ทุกข้อ 

5. การบริบาลทางเภสัชกรรมในหอผูป้่วย ระดับ 3  
ประเมิน 3 ใน 5 หัวข้อ 

ระดับ 3  
ทุกข้อ 

6. การติดตามอาการไม่พึงประสงค์จาก
การใช้ยาและผลติภณัฑส์ุขภาพ 

ระดับ 3  
ประเมิน 3 ใน 5 หัวข้อ 

ระดับ 3  
ทุกข้อ 

 

 

 
ผู้จัดเก็บข้อมลู        
ช่ือ-สกุล นางปิยพร ผลประดับเพช็ร์  ช่ือกลุ่มงาน กลุ่มงานคุ้มครองผู้บรโิภคและเภสัชสาธารณสุข 

โทรศัพท์ท่ีท างาน 044-617464  โทรศัพท์มือถือ 088-5804158 

ช่ือ-สกุล นายธรรมปพน ทวันเวช  ช่ือกลุ่มงาน กลุ่มงานคุ้มครองผู้บรโิภคและเภสัชสาธารณสุข 

โทรศัพท์ท่ีท างาน 044-617464  โทรศัพท์มือถือ 082-7562958 
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คู่มือคําอธิบายตัวช้ีวัด สําหรับการควบคุมกํากับติดตามและการประเมินผลการดําเนินงาน 

ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓



ชื่อตัวชี้วัด 49.ความส าเร็จของโรงพยาบาลในการด าเนินงานบริหารเวชภัณฑ ์
เกณฑ์บรรลุเป้าหมาย ผ่านท้ัง 6 ข้อ หน่วยวัด ส าเร็จ/ไม่ส าเร็จ 
ประเภทตัวชี้วัด Monitoring 

 
ค านิยาม  
 
 บริหารเวชภัณฑ ์หมายถึง กระบวนการที่ส าคญัที่จะท าให้ยามีคุณภาพ ไดย้าที่มีราคาเหมาะสมและลดจ านวนยา
ที่สูญเสียโดยเปล่าประโยชน์ เวชภัณฑย์าจะเสื่อมสภาพได้ง่ายถ้าอยู่ในสภาวะทีไ่ม่เหมาะสมและยามอีายุการใช้งานแล้วแต่
ชนิดและประเภท  
 
เกณฑ์การวัด :รอบท่ี ๑ และ 2  
การผ่านเกณฑ์:  ต้องผ่านทั้ง 6 ข้อ (ใช้เกณฑ์แบบประเมินมาตรฐานความปลอดภัยด้านยา กระทรวงสาธารณสุข และ
แบบสอบทานระบบการควบคุมภายใน ด้าน การบริหารจัดการด้านยา) โดยมีรายละเอียดขั้นตอน ดังนี้  
 

เกณฑ ์ รายละเอียดเอกสาร/หลักฐานประกอบ 

1. โรงพยาบาลมรีะบบการคัดเลือกยาเข้า
โรงพยาบาล 

โดยใช้เกณฑ์แบบประเมินมาตรฐานความปลอดภัยดา้นยา กระทรวงสาธารณสุข  
รอบที่ 1 ต้องผ่านการประเมินระดับ 3 อย่างน้อย   2 ข้อ ใน 4 หัวข้อ 
รอบที่ 2 ต้องผ่านการประเมิน ระดับ 3 ทุกข้อ 

2 โรงพยาบาลมีการจัดซื้อและคลงั
เวชภัณฑ ์

โดยใช้เกณฑ์แบบประเมินมาตรฐานความปลอดภัยดา้นยา กระทรวงสาธารณสุข  
รอบที่ 1 ต้องผ่านการประเมินระดับ 3 อย่างน้อย   3 ข้อ ใน 5 หัวข้อ 
รอบที่ 2 ต้องผ่านการประเมิน ระดับ 3 ทุกข้อ 

3. โรงพยาบาลมีการจัดท าแผนการจัดหา
พัสดุประจ าป ี

3.๑ มีแผนการจัดซื้อวสัดุ (ส ารวจความต้องการของฝ่าย/กลุม่งาน และข้อมลูย้อนหลัง 
๓ ปี) โดยได้รับอนมุัติจากผู้มีอ านาจ 
(1) มีแผนงบด าเนินงาน (งบวัสดุ) 
(2) จัดท าแผนการจัดหางบลงทุน ครุภณัฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
3.2 มีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง และแผนการจัดหาผ่านเวบ็ไซต์ของ
หน่วยงาน ปิดป้ายประกาศของหน่วยงาน และเว็บไซต์ของกรมบญัชีกลาง 

4. โรงพยาบาลมีการควบคุม เก็บรักษาวัสดุ   4.๑ จดัท าบัญชีวัสดุ ตามแบบท่ีคณะกรรมการ นโยบายก าหนด และมีหลักฐานการ
รับเข้าเป็นปัจจุบัน 
4.๒ สถานท่ีเก็บรักษาเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย มรีะบบการจัดเก็บท่ีมี
ประสิทธิภาพ ก าหนดรหัสจดัเก็บเป็นหมวดหมู่ 
4.๓ ยอดวัสดคุงเหลือถูกต้องตามบัญชีวัสด ุ
 

5. โรงพยาบาลมีระบบการเบิกตามระเบียบ 

 

 

 

5.1 จดัท าใบเบิกพัสดุทุกครั้ง  
5.2 ใบเบิกพัสดุต้องได้รับอนมุัติจา่ยจากหัวหน้าหน่วยพสัดุ 
5.3 ใบเบิกพัสดลุงลายมือช่ือผู้มีสทิธิเบิก ผู้มีสิทธิรบั ผู้จ่าย ผู้อนุมัตสิั่งจ่าย วัน เดือน ปี 
ที่เบิก และเลขท่ีใบเบิกให้ครบถ้วน (ช่ือสกุลให้ชัดเจน) 
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เกณฑ ์ รายละเอียดเอกสาร/หลักฐานประกอบ 

6. โรงพยาบาลมีการตรวจสอบพสัดุ
ประจ าป ี

6.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจ าป ี
6.๒ จดัท ารายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจ าปี ภายใน ๓๐ วันท าการนับแต่วันเปดิ
ท าการวันแรกของปีงบประมาณและเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ 

 

 
  

 

 

 

 

 

ผู้จัดเก็บข้อมลู        
ช่ือ-สกุล นายสริิวัฒน์ บุญโภค  ช่ือกลุ่มงาน กลุ่มงานคุ้มครองผู้บรโิภคและเภสัชสาธารณสุข 
โทรศัพท์ท่ีท างาน 044-617464  โทรศัพท์มือถือ 085-4941617 
ช่ือ-สกุล นางสุชีรา วีระดนัยวงศ ์  ช่ือกลุ่มงาน กลุ่มงานคุ้มครองผู้บรโิภคและเภสัชสาธารณสุข 
โทรศัพท์ท่ีท างาน 044-617464  โทรศัพท์มอืถือ 085-1361639 
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ภาคผนวก 



ผู้ก ำกับดูแลตัวชี้วัด 
 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
นางศิริวรรณ เที่ยงธรรม   
โทรศัพท์ท่ีท างาน 0 4461 1562 ต่อ 145  โทรศัพท์มือถือ 08 1879 2284 
   
กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล   
นางสุธิสา อินทนุพัฒน์   
โทรศัพท์ท่ีท างาน 0 4461 1562 ต่อ 107  โทรศัพท์มือถือ 08 4168 3884 
   
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตรส์าธารณสุข   
นายประเสริฐ เก็มประโคน   
โทรศัพท์ท่ีท างาน 0 4461 1562 ต่อ 114  โทรศัพท์มือถือ 08 9848 4563 
   
กลุ่มงานประกันสุขภาพ   
นายวุฒิภาพ วรชัยเศรษฐ์   
โทรศัพท์ท่ีท างาน 0 4461 1562 ต่อ 137  โทรศัพท์มือถือ 09 4016 8130 
   
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ   
นายธาดา วรรธนปิยกุล   
โทรศัพท์ท่ีท างาน 0 4461 1562 ต่อ 124  โทรศัพท์มือถือ 08 1977 0595 
   
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ   
นางศันสนีย์  ภัทรศรีวงศ์ชัย   
โทรศัพท์ท่ีท างาน 0 4461 1562 ต่อ 120  โทรศัพท์มือถือ 08 1725 6711 
   
กลุ่มงานนิติการ   
นายภัคพล ปฐมพิทักษ์นุกูล   
โทรศัพท์ท่ีท างาน 0 4461 1562 ต่อ 130  โทรศัพท์มือถือ 09 6983 9145 
   
กลุ่มงานสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย   
นายสังคม ล าไธสง   
โทรศัพท์ท่ีท างาน 0 4461 1562 ต่อ 127  โทรศัพท์มือถือ 08 1879 2258 
   
กลุ่มงานส่งเสรมิสุขภาพ   
นางวิไลพร คลีกร   
โทรศัพท์ท่ีท างาน 0 4461 1562 ต่อ 143-146  โทรศัพท์มือถือ 08 6246 1064 
   
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข   
นายจีรศักดิ์  ทิพยส์ุนทรชัย   
โทรศัพท์ท่ีท างาน 0 4461 1562 ต่อ 116  โทรศัพท์มือถือ 08 1282 5744 
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กลุ่มงานคุ้มครองผู้บรโิภคและเภสชัสาธารณสุข   
นางกนกพร ชนะค้า   
โทรศัพท์ท่ีท างาน 0 4461 1562 ต่อ 121-122  โทรศัพท์มือถือ 08 1389 7981 
   
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ตดิต่อ ยาเสพติดและ
สุขภาพจิต 

  

นางสุวิมล พัฒนาวิศิษฏ ์   
โทรศัพท์ท่ีท างาน  0 4461 1562 ต่อ 142  โทรศัพทม์ือถือ 08 8561 6688 
   
กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก   
นายวรินทร์ จันละออ   
โทรศัพท์ท่ีท างาน 0 4461 7464  โทรศัพท์มือถือ 08 1392 2721 
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