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รายการแก้ไขรายละเอียดตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2561 หลงั วันที่ 15 กันยายน 2560 

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

แผนที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
โครงการที่ 1. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 
ระดับการแสดงผล เขต 
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 1. ร้อยละสถานบริการสุขภาพที่มีการคลอดมาตรฐาน 
รายการข้อมูล 1 A = จ านวนโรงพยาบาลระดับ M1 และ F2 ขึ้นไปสถานบริการสุขภาพของรัฐทุกระดับ

ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
รายการข้อมูล 2 B = จ านวนโรงพยาบาลระดับ M1 และ F2 ขึ้นไปสถานบริการสุขภาพของรัฐทุกระดับ

ทั้งหมด 
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หมวด Promotion, Prevention & Protection Excellence  
(ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ) 

แผนที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
โครงการที่ 1. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 
ระดับการแสดงผล ประเทศ 
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 2. อัตราส่วนการตายมารดาไทย 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน Baseline 

data 
หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 2559 2560 
ส านักส่งเสริม
สุขภาพ กรม
อนามัย 

อัตราส่วนการ
ตายมารดาต่อ
การเกิดมีชีพ 
100,000 คน 

24.23 24.26 23.75 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

1. แพทย์หญิงพิมลพรรณ ต่างวิวัฒน์   หัวหน้ากลุ่มอนามัยแม่และเด็ก 
โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-5904435     โทรศัพท์มือถือ :  
โทรสาร : 02-5904427          E-mail : pimolphantang@gmail.com  

2. นางนงลักษณ์ รุ่งทรัพย์สิน     นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ  
โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-5904425   โทรศัพท์มือถือ : 086-8997380 
โทรสาร : 02-5904427         E-mail : noi_55@hotmail.com 

ส านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย 
ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 

1. นางวรรณชนก  ลิ้มจ ารูญ     นักวิชาการสาธารณสุข 
โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-5904438  โทรศัพท์มือถือ : 089-5465561  
โทรสาร : 02-5904427  E-mail : loogjun.ph@hotmail.com 

ส านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย 
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หมวด Promotion, Prevention & Protection Excellence  
(ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ) 

แผนที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
โครงการที่ 1. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 
ระดับการแสดงผล จังหวัด 
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 3. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย 
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

ผู้ก ากับตัวชี้วัด 
1. นายแพทย์วชิระ  เพ็งจันทร์         อธิบดีกรมอนามัย 

โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-5904049      โทรศัพท์มือถือ :  
     โทรสาร :     E-mail : drwachira99@gmail.com 
2. นายแพทย์ธงชัย  เลิศวิไลรัตนพงศ์     รองอธิบดีกรมอนามัย 

โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-5904007     โทรศัพท์มือถือ :  
โทรสาร :    E-mail : drthong@gmail.com 

3. นายแพทย์เอกชัย  เพียรศรีวัชรา  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมสุขภาพ 
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-5918166    โทรศัพท์มือถือ :  
    โทรสาร :        E-mail : ekachaipien@hotmail.com 
4. นางสาวสายพิณ โชติวิเชียร           ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ 
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-5918104    โทรศัพท์มือถือ :  
    โทรสาร :        E-mail : saipin.chotivichien@gmail.com 
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 
1. นางพิมลพรรณ ต่างวิวัฒน์            หัวหน้ากลุ่มอนามัยแม่และเด็ก  
  ส านักส่งเสริมสุขภาพ 
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-5904426    โทรศัพท์มือถือ :  
    โทรสาร : 02–5904427      E-mail: pimolphan.t@anamai.mail.go.th 
2. นายแพทย์ธีรชัย    บุญยะลีพรรณ    รองผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็ก 
     แห่งชาติ 
   โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-5918104   โทรศัพท์มือถือ : 
   โทรสาร :  02–5910557  E-mail : teerboon@hotmail.com 
ส านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย 
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หมวด Promotion, Prevention & Protection Excellence  
(ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ) 

แผนที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
โครงการที่ 1. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 
ระดับการแสดงผล จังหวัด 
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 4. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยท่ีอายุ 5 ปี 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  1) ความครอบคลุมเด็กท่ีได้รับการชั่งน้ าหนักและวัดความยาว/ส่วนสูง = (B2/ B1) × 100 

2) ร้อยละเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน    = (A1 / B1 B2) × 100 
3) ส่วนสูงเฉลี่ยชายที่อายุ 5 ปี            = (A2 / B3) 
4) ส่วนสูงเฉลี่ยหญิงที่อายุ 5 ปี           = (A3 / B4) 

ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 1, 2, 3 และ 4 
หมายเหตุ : น าข้อมูลมาวิเคราะห์ ปีละ 4 ครั้ง คือ งวดที่ 1 เดือนธันวาคม งวดที่ 2 เดือน
มีนาคม งวดที่ 3 เดือนมิถุนายน งวดที่ 4 เดือนกันยายน 
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หมวด Promotion, Prevention & Protection Excellence  
(ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ) 

แผนที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
โครงการที่ 2. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น 
ระดับการแสดงผล จังหวัด 
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 6. ร้อยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมส่วน 
ค านิยาม เด็กวัยเรียน หมายถึง เด็กท่ีมีอายุตั้งแต่ 6 ปี จนถึง 14 ปี (โดยเริ่มนับตั้งแต่อายุ 6 ปีเต็ม 

– 14 ปี 11 เดือน 29 วัน) 
โรงเรียนระดับประถมศึกษาทุกสังกัด หมายถึง โรงเรียนระดับประถมศึกษาหรือโรงเรียน
ระดับประถมศึกษาขยายโอกาส  และมัธยมศึกษา (มัธยมศึกษาตอนต้น ม.1 - ม.3) 
ภาวะเตี้ย หมายถึง ส่วนสูงของเด็กเมื่อเทียบกับเกณฑ์อายุเดียวกัน มีค่าต่ ากว่า – 2 S.D. 
แสดงว่าเด็กเติบโตไม่ดีอาจเนื่องมาจากมีการขาดอาหารเรื้อรัง หรือมีการเจ็บปุวยบ่อยๆ 
ภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน หมายถึง น้ าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง > + 2 S.D. ขึ้นไปโดยใช้
กราฟแสดงเกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโตของกรมอนามัย ปี 2542    
ภาวะผอม หมายถึง น้ าหนักของเด็กเม่ือเทียบกับเกณฑ์ส่วนสูงเดียวกัน มีค่าต่ ากว่า       
-2 S.D. แสดงว่าเด็กมีน้ าหนักน้อยกว่าเด็กท่ีมีส่วนสูงเดียวกัน 
สูงดี หมายถึง เด็กที่มีส่วนสูงอยู่ในระดับสูงตามเกณฑ์ข้ึนไป เมื่อเทียบกับกราฟการ
เจริญเติบโต กรมอนามัย ปี 2542  มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ -1.5 S.D. ของส่วนสูงตาม
เกณฑ์อายุ  
สมส่วน หมายถึง เด็กที่มีน้ าหนักอยู่ในระดับสมส่วน เมื่อเทียบกราฟการเจริญเติบโต  
กรมอนามัย ปี 2542 มีค่าระหว่าง +1.5 S.D. ถึง -1.5 S.D. ของน้ าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง 
เด็กสูงดีสมส่วน หมายถึง  เด็กที่มีส่วนสูงอยู่ในระดับสูงตามเกณฑ์ขึ้นไป และมีน้ าหนักอยู่
ในระดับสมส่วน (ในคนเดียวกัน) 
ส่วนสูงเฉลี่ย หมายถึง ค่าเฉลี่ยของส่วนสูงในเด็กชายและเด็กหญิง อายุ 12 ปี (เด็กอายุ 
12 ปีเต็ม ถึง 12 ปี 11 เดือน 29 วัน) 

เกณฑ์เป้าหมาย  :  
ตัวช้ีวัด ปีงบประมาณ 

61 
ปีงบประมาณ 

62 
ปีงบประมาณ 

63 
ปีงบประมาณ  

64 
1. ร้อยละเด็กวัยเรียน (6-

14 ปี) สูงดีสมส่วน 
66 
68 

66 
70 

66 
72 

66 
74 

2. ส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 12 ปี 
  - เด็กชาย (เซนติเมตร) 
  - เด็กหญิง (เซนติเมตร) 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
154 
155 
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ประชากรกลุ่มเป้าหมาย เด็กอายุ 6-14 ปี ในโรงเรียนระดับประถมศึกษา หรือโรงเรียนระดับประถมศึกษาขยาย
โอกาส มัธยมศึกษาทุกสังกัด (มัธยมศึกษาตอนต้น ม.1 - ม.3) 

เกณฑ์การประเมิน  
ปี 2561 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
ขั้นตอนที่ 1-3.1 

(ภาค 2 ปีกศ.60) 

ขั้นตอนที่ 3.2, 4 และ 5 

68 

ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 3.3 

(ภาค 1 ปีกศ.61) และ 5 

68 

ปี 2562 : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

ขั้นตอนที่ 1-3.1 

(ภาค 2 ปีกศ.61) 

ขั้นตอนที่ 3.2, 4 และ 5 

70 

ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 3.3 

(ภาค 1 ปีกศ.62) และ 5 

70 

ปี 2563 : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

ขั้นตอนที่ 1-3.1 

(ภาค 2 ปีกศ.62) 

ขั้นตอนที่ 3.2, 4 และ 5 

72 

ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 3.3 

(ภาค 1 ปีกศ.63) และ 5 

72 

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

ขั้นตอนที่ 1-3.1 

(ภาค 2 ปีกศ.63) 

ขั้นตอนที่ 3.2, 4 และ 5 

74 

ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 3.3 

(ภาค 1 ปีกศ.64) และ 5 

74 
 

วิธีการประเมินผล :  ขั้นตอนที่ 1  จังหวัดจัดตั้งคณะกรรมการและจัดท าแผนการส่งเสริม ควบคุม ปูองกัน   
                 และแก้ไขปัญหาทุพโภชนาการในเด็กวัยเรียนระดับเขต ระดับจังหวัดโดย  
                 PM จังหวัด 
ขั้นตอนที่ 2  จังหวัดมีฐานข้อมูลภาวะโภชนาการของเด็กวัยเรียนทุกระดับ และน าข้อมูล 
                 ไปใช้ในการจัดการปัญหาในพ้ืนที่ทุกระดับ  
ขั้นตอนที่ 3  สถานการณ์ภาวะโภชนาการ ปีละ 2 ครั้ง 

3.1 จังหวัดมีการชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง เพื่อเปรียบเทียบภาวะโภชนาการ 
และคัดกรองเด็กกลุ่มเสี่ยง 
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3.2 รายงานรอบที่ 1 โดยน าเข้าข้อมูลสถานการณ์ในช่วง 3 เดือน คือ ต.ค., 
พ.ย., ธ.ค. 60 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 และส่งสรุปผลภาวะ
โภชนาการมายัง กยผ. ส่วนกลางจะตัดข้อมูลรายงาน ณ วันที่ 15 ก.พ. 
2560  

3.3 รายงานรอบที่ 2 โดยน าเข้าข้อมูลสถานการณ์ในช่วง 3 เดือน คือ พ.ค., 
มิ.ย., ก.ค. ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 และส่งสรุปผลภาวะ
โภชนาการมายัง กยผ. ส่วนกลางจะตัดข้อมูลรายงาน ณ วันที่ 15 ส.ค. 
2560   

ขั้นตอนที่ 4  จังหวัดมีการด าเนินการ ดังนี้ 
4.1 การจัดการปัญหาภาวะทุพโภชนาการ (ผอม อ้วน เตี้ย) 
4.2 การส่งเสริมให้เด็กมีส่วนสูงระดับดี และรูปร่างสมส่วน 
4.3 มีการคัดกรอง ส่งต่อ เด็กอ้วนกลุ่มเสี่ยง โดยการตรวจ obesity sign  

1) รอบคอด า 2) นั่งหลับ 3) นอนกรน 4) ประวัติเจ็บปุวยครอบครัว 
จากสถานศึกษา สถานบริการสาธารณสุข (service plan) คลินิก 
DPAC ติดตามและรายงานผล 

4.4 รายงานตามระบบ 
ขั้นตอนที่ 5  จังหวัดมีรายงาน ดังนี้  

5.1 สถานการณ์ภาวะโภชนาการ ผอม อ้วน เตี้ย สูงสมส่วน 
5.2 จ านวนนักจัดการน้ าหนักในเด็กวัยเรียน (Smart Kids Coacher) 

(ครูข.) และแกนน านักเรียนด้านการจัดการน้ าหนักในเด็กวัยเรียน  
(Smart Kids Leader)   

1.จังหวัดมีการด าเนินงานดังนี้ 
   1.1 จัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการด าเนินงานส่งเสริมให้เด็กวัยเรียนสูงดีสม
ส่วน การปูองกันและแก้ไขปัญหาทุพโภชนาการในเด็กวัยเรียนและด าเนินการตามแผน 
   1.2 จัดกิจกรรม รณรงค์ส่งเสริมเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน และแก้ไขปัญหาทุพ
โภชนาการ (ผอม อ้วน เตี้ย )  
       - รณรงค์ดื่มนมจืด ปีละ 2 ครั้ง วันเด็กแห่งชาติและวันดื่มนมโลก 
       - ร่วมกับศูนย์อนามัยจัดกิจกรรมประกวดเมนูผักเพ่ือส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ       
ที่พึงประสงค์ 
       -  จัดมหกรรมกระโดดโลดเต้นเล่นสนุกเพ่ือเด็กไทยสูงสมส่วนแข็งแรง IQ EQ ดี 
    1.3 คัดกรองเด็กกลุ่มเสี่ยงส่งต่อสถานบริการสาธารณสุขในระบบ service plan  
    1.4 ผลักดันให้มีโรงเรียนต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพ อย่างน้อย 3 แห่ง 
    1.5 ติดตาม ควบคุม ก ากับให้หน่วยงานในพื้นท่ีรับผิดชอบรายงานข้อมูลสถานการณ์
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ภาวะโภชนาการในระบบรายงาน HDC ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดใน Template   
ปีละ 2 ครั้ง พร้อมทั้งตรวจสอบคุณภาพของข้อมูลและความครอบคลุม คือ : 
        ภาคเรียนที่ 1 พ้ืนทีช่ั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง และลงข้อมูล เดือน พ.ค., มิ.ย., ก.ค.          
                         สว่นกลางจะตัดข้อมูลรายงาน ณ วันที่ 15 ส.ค. 
 
        ภาคเรียนที่ 2 พ้ืนทีช่ั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง และลงข้อมูล เดือน ต.ค., พ.ย., ธ.ค., ม.ค.  
                         สว่นกลางจะตัดข้อมูลรายงาน ณ วันที่ 15 ก.พ. 
  1.6 รวบรวมสรุปและสรุปผลการด าเนินงานของจังหวัดส่งศูนย์อนามัยเขต              
ตามรายไตรมาส ได้แก่ 
        - จ านวนโรงเรียนต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพ 
        - จ านวนโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ดื่มนมจืดและกิจกรรมกระโดดโลดเต้น
เล่นสนุก 
        - จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ดื่มนมจืดและกิจกรรมกระโดดโลดเต้น
เล่นสนุก 
        - รายงานจ านวนเด็กกกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการคัดกรอง ส่งต่อ สถานบริการสาธารณสุข 
2. ศูนย์อนามัยมีการด าเนินงานดังนี้ 
      2.1 รายงานงานผลการด าเนินงานส่งส่วนกลาง รายไตรมาส 
      2.2 ตรวจสอบคุณภาพของข้อมูลและความครอบคลุมภาวะโภชนาการและ
เทียบเคียงกับค่าเปูาหมายในระบบรายงาน HDC 

เอกสารสนับสนุน :  1. แนวทางการคัดกรอง ส่งต่อ เด็กอ้วนกลุ่มเสี่ยงในสถานศึกษา สถานบริการสาธารณสุข    
    และคลินิก DPAC 
2. คู่มือนักจัดการน้ าหนักเด็กวัยเรียน (Smart Kids Coacher) 
3. แนวทางการควบคุมปูองกันภาวะอ้วนในเด็กนักเรียน 
4. หนังสืออยากผอม...มาลองท าดู “ดูแลหุ่นสวยด้วยตัวเอง”ส าหรับเด็กวัยเรียนและวัยใส 
5. หนังสือผักผลไม้สีรุ้ง 
6. หนังสือเมนูผักกุ๊กน้อย 4 ภาค 
7. แนวทางส่งเสริมกิจกรรมทางกายในโรงเรียน  
8. สื่อสิ่งพิมพ์และวิดิทัศน์กิจกรรมทางกายส าหรับเด็กวัยเรียน 
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รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 
 
 

Baseline data หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

ปีอื่นๆ 2557 2558 2559 2560 
เด็กอายุ 6-14 ปี  
สูงดีสมส่วน 

ร้อยละ 
- 

- 64 
65 

63.9 
64.5 

65.1 

เด็กอายุ 6-14 ปี ผอม ร้อยละ - - 5.2 - 5 

เด็กอายุ 6-14 ปี อ้วน  
ร้อยละ 17.0 (พ.ศ. 2556 

2560) 
8.8 9.5 12.4 11.2 

เด็กอายุ 6-14 ปี เตี้ย ร้อยละ  - 7.5 - 5.1 
ส่วนสูงเฉลี่ยอายุ 12 ปี* 
วัดผลที่ปี 2564 

เซนติเมตร ชาย = 148.2 
หญิง = 151.1 

- - - - 

หมายเหตุ : *ข้อมูลส่วนสูงเฉลี่ย จากรายงานการส ารวจสุขภาพประชาชนไทย (สุขภาพเดก็) โดยการตรวจรา่งกาย  
                 ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2551-2 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 
 

1. แพทย์หญิงพรเลขา  บรรหารศุภวาท  นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-5904329    โทรศัพท์มือถือ :   
    โทรสาร : 02-5904339               E-mail : ponlekha@anamai.mail.go.th 
2. นางสาวพรวิภา ดาวดวง  นักโภชนาการช านาญการพิเศษ 

โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-5904334    โทรศัพท์มือถือ :   
โทรสาร : 02-5904339-0               E-mail : pornwipa.dd@anamai.mail.go.th 

กลุ่มส่งเสริมโภชนาการเด็กวัยเรียน ส านักโภชนาการ กรมอนามัย 
3. นางสาวใจรัก ลอยสงเคราะห์  นักโภชนาการปฏิบัติการ 
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-5904334    โทรศัพท์มือถือ :   
    โทรสาร : 02-5904339  E-mail : jairak.l@anamai.mail.go.th 
    ดร.นภสับงกช  ศุภะพิชน์                 นักวิชาการช านาญการพิเศษ 
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-5904590    โทรศัพท์มือถือ :   
    โทรสาร : 02-5904584           E-mail : suppich_2@hotmail.com 
กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรมทางกายวัยรุ่นและวัยเรียน กองกิจกรรมทางกาย        
เพื่อสุขภาพ 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 
 

1. นางสาวพรวิภา  ดาวดวง                 นักโภชนาการช านาญการพิเศษ 
   โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-5904329       โทรศัพท์มือถือ :   
   โทรสาร : 02-5904339                  E-mail : pornwipa.dd@anamai.mail.go.th 
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    นางสาวใจรัก ลอยสงเคราะห์            นักโภชนาการปฏิบัติการ 
โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-5904334       โทรศัพท์มือถือ :   
โทรสาร : 02-5904339           E-mail : jairak.l@anamai.mail.go.th 

กลุ่มส่งเสริมโภชนาการเด็กวัยเรียน ส านักโภชนาการ กรมอนามัย 
2. นางสาวสุรีย์รัตน์ พิพัฒน์จารุกิตติ์     นักโภชนาการปฏิบัติการ 
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-5904336        โทรศัพท์มือถือ :   
    โทรสาร : 02-5904339                  E-mail:chaichana.b@anamai.mail.go.th 
              sureerat.pi@anamai.mail.go.th 
กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ ส านักโภชนาการ กรมอนามัย 
3. นางสาวขนิษฐา  ระโหฐาน                นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-5904590    โทรศัพท์มือถือ :   
    โทรสาร : 02-5904584               E-mail :got_achi@hotmail.com 
กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรมทางกายวัยรุ่นและวัยเรียน กองกิจกรรมทางกาย        
เพื่อสุขภาพ 
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แบบสรุปผลรายงานกิจกรรมส่งเสริมเด็กวัยเรียนสมส่วน 
ล าดับ ผลการด าเนินงาน 

1. 1.ช่ือแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : ระดับจังหวัดและระดับอ าเภอ 
 

แผนงาน ระดับจังหวัด  
(ชื่อแผนงาน) 

ระดับอ าเภอ 
(ชื่อแผนงาน) 

1.ส่งเสรมิเด็กสูงดสีมส่วน   
2.การแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการ 
  2.1 เด็กเริม่อ้วนและอ้วน   
  2.2 เด็กผอม    
  2.3 เด็กเตี้ย   

2.กิจกรรมส าคัญ/กระบวนการด าเนินงาน : ระดับจังหวดัและระดับอ าเภอ 
กระบวนการ กิจกรรมส าคัญ 

ระดับจังหวัด ระดับอ าเภอ 
1.ส่งเสรมิเด็กสูงดสีมส่วน   
2.แก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการ 
  2.1 เด็กเริม่อ้วนและอ้วน   

  2.2 เด็กผอม    

  2.3 เด็กเตี้ย   
 

2. กิจกรรมรณรงค์และสื่อสารในพื้นที่ 
1.ดื่มนมจืดยืดความสูง 
   จ านวน…………………….…….ครั้ง   จ านวนโรงเรียน……………………….แห่ง   
   จ านวนนักเรียน………………………………….คน  
2.กิจกรรมทางกาย กระโดดโลดเตน้เล่นสนุก 
   จ านวน…………………….…….ครั้ง   จ านวนโรงเรียน……………………….แห่ง   
   จ านวนนักเรียน………………………………….คน 

3. 1.ความครอบคลุมของการชั่งน้ าหนักและวัดส่วนสูง 
  ภาคเรียนท่ี .................. ปีการศกึษา ....................... 

จ านวนนักเรียนท้ังหมดในพ้ืนท่ี 
(คน) 

จ านวนนักเรียนท่ีได้รับการช่ังน้ าหนักและวัด
ส่วนสูง (คน) 

ความครอบคลุม 
(ร้อยละ) 

   
2. ภาวะโภชนาการในเด็กวัยเรียน  

สูงดีสมส่วน เริ่มอ้วนและอ้วน ผอม เตี้ย 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
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ล าดับ ผลการด าเนินงาน 
3. เปรียบเทียบภาวะโภชนาการ 2 ภาคเรียน 
   3.1 สูงดีสมส่วน (น้ าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง (W/H) และส่วนสูงตามเกณฑ์อาย ุH/A) ในคนเดียวกัน ) 

ภาคเรยีนที่ 2 (ปีกศ.60) ภาคเรยีนที่ 1 (ปีกศ.61) 
จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 

    
   3.2 ภาวะเริม่อ้วนและอ้วน (น้ าหนักตามเกณฑส์่วนสูง (W/H) ) 

ภาคเรยีนที่ 2 (ปีกศ.60) ภาคเรยีนที่ 1 (ปีกศ.61) 
จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 

    
   3.3 ภาวะผอม (น้ าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง (W/H) ) 

ภาคเรยีนที่ 2 (ปีกศ.60) ภาคเรยีนที่ 1 (ปีกศ.61) 
จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 

    
   3.4 ภาวะเตีย้ (ส่วนสูงตามเกณฑ์ส่วนสูง (H/A) ) 

ภาคเรยีนที่ 2 (ปีกศ.60) ภาคเรยีนที่ 1 (ปีกศ.61) 
จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 

     
4. 
 

จ านวนโรงเรยีนต้นแบบด้านการสง่เสริมสุขภาพ 
ประเภทโรงเรียน จ านวนโรงเรยีนทั้งหมดในพื้นที่ (แห่ง) 

ประถมศึกษา  
ประถมศึกษาขยายโอกาส   

5. 1.จ านวนโรงเรยีนมีการคัดกรอง สง่ต่อ เด็กอ้วนกลุ่มเสี่ยง  obesity  sign..........................แห่ง 
  พบเด็กอ้วนกลุ่มเสี่ยง*…………………..คน 
2.จ านวนเด็กอ้วนกลุ่มเสี่ยง (จากข้อ1.)*ได้รับการส่งต่อสถานบริการสาธารณสุขจ านวน..........................คน (ระบุรายละเอียด) 

รพศ./รพท. 
(คน) 

รพช. 
(คน) 

รพ.สต. 
(คน) 

คลินิก DPAC 
(คน) 
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หมวด Promotion, Prevention & Protection Excellence  
(ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ) 

แผนที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
โครงการที่ 3. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยท างาน 
ระดับการแสดงผล ประเทศ 
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 10. ร้อยละของประชาชนวัยท างานอายุ 30-44 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ 
ค านิยาม วัยท างาน หมายถึง ประชาชนอายุ 30 ปี 0 เดือน 0 วัน – 44 ปี 11 เดือน 29 วัน               

ที่มารับบริการในสถานบริการสาธารณสุข ได้แก่ รพศ./ รพช./ รพท. และ รพ.สต. 
ดัชนีมวลกายปกติ หมายถึง น้ าหนักเหมาะสมกับส่วนสูง โดยมีค่าดัชนีมวลกายอยู่ในช่วง 
18.5-22.9 กก./ตรม. โดยค านวณจาก น้ าหนัก (กก.) / ส่วนสูง (ตรม.) 
ผู้น าด้านสุขภาพ (Health leader) ผู้ที่มีความสามารถเปลี่ยนแปลงตนเองและสามารถ
กระตุ้นให้บุคคลอ่ืนๆในชุมชน เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่การมีสุขภาพที่ดี ด้านการเป็น
ผู้น าการสร้างสุขภาพ 

แหล่งข้อมูล - หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
- หมู่บ้าน/ชุมชน 
Health data center (HDC) 

รายการข้อมูล 1 A = จ านวนประชากรวัยท างานอายุ 30 ปี 0 เดือน 0 วัน – 44 ปี 11 เดือน 29 วัน           
      ทีม่ีดัชนีมวลกายปกตทิี่ชั่งน้ าหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด 

ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 4 (ข้อมูลในระบบ HDC) 
เอกสารสนับสนุน :  1. โรคอ้วนลงพุง 

2. พิชิตอ้วน พิชิตพุง 
3. ดูแลหุ่นสวย ด้วยตนเอง 
4. ขยับกับกิน 
1.โรคอ้วนลงพุง 7.ออกก าลังกายในคนอ้วน 
2.พิชิตอ้วน พิชิตพุง 8. แนวทางการสร้างผู้น าสุขภาพ 
3. ดูแลหุ่นสวยด้วยตนเอง 9. เดินขึ้นบันไดโอกาสทองของสุขภาพ 
4. ขยับกับกิน 10.องค์ความรู้ ทฤษฎีการสร้าง

พฤติกรรมสุขภาพ 
5. กินผักชะลอวัย หุ่นสวยหน้าใส 11. ออกก าลังกายในวัยท างาน 
6. ประชุมได้ผล คนได้สุขภาพ 12. การเดินนี้ไซร้ ไม่ใช่ธรรมดา 

สามารถดาวโหลดได้ที่   www.dopah.anamai.moph.go.th 
           http://nutrition.anamai.moph.go.th                                           
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รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน Baseline 

data 
หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.  

2557 2558 2559 2560 
วัยท างานอายุ 
30-44 ปี มี
ค่าดัชนีมวล
กายปกติ ร้อย
ละ 54.08 

ร้อยละ 54.75 
(ปชก 

7.8 ลค.) 

53.82 
52.54 
(ปชก 
13.5 

5.7 ลค.) 

54.08 
(ปชก 10  ลค 
ณ 9 กย.59) 

51.44 
(ปชก 10  ลค 
ณ 8 ตค.59) 

51.80 
(ปชก 6.7 
ลค. ณ 25 
กย.60) 

 
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

1. นางกุลพร  สุขุมาลตระกูล   นักโภชนาการช านาญการพิเศษ 
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-5904307-8 โทรศัพท์มือถือ :  
    โทรสาร : 02-5904339  E-mail : kunpunk11@gmail.com 
    แพทย์หญิงนภาพรรณ วิริยะอุตสาหกุล   ผู้อ านวยการส านักโภชนาการ 
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-5904328         โทรศัพท์มือถือ : 081-4211411 
    โทรสาร : 02-5904339                     E-mail : napavkul@gmail.com    
2. นายแพทย์อุดม  อัศวุตมางกุร          ผู้อ านวยการกองกิจกรรมทางกายเพ่ือ 
     สุขภาพ 
    โทรศัพท์ที่ท างาน  : 02-5904587        โทรศัพท์มือถือ :  081-3776623 
    โทรสาร : 02-5904587                    E-mail : udom.a@anamai.mail.go.th 
3. นางวสุนธรี  เสรสีุชาติ    นักโภชนาการช านาญการ 
     ส านักโภชนาการ 
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-5904307-8 โทรศัพท์มือถือ : 084-9162564 
    โทรสาร : 02-5904339  
    E-mail : wasuntharee.s@anamai.mail.go.th 
        wsarsanasuwan1960@gmail.com 
4. นางสาวิภาศรี สุวรรณผล   นักโภชนาการปฏิบัติการ 
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-5904307-8 โทรศัพท์มือถือ : 098-2639591 
    โทรสาร : 02-5904339  E-mail : wipasri.s@anamai.mail.go.th 
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    นางสาวสุพิชชา วงค์จันทร ์   กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ 
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-5904413     โทรศัพท์มือถือ : 086-3323600 
    โทรสาร : 02-5904584             E-mail : supitcha.w@anamai.mail.go.th 
ส านักโภชนาการ กรมอนามัย 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 

1. นางสาวสุพิชชา วงค์จันทร์  
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-5904413   โทรศัพท์มือถือ : 086-3323600 
    โทรสาร : 02-5904584              E-mail : supitcha.w@anamai.mail.go.th 
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 
2. นางสาววิภาศรี สุวรรณผล  นักโภชนาการปฏิบัติการ 
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-5904307-8 โทรศัพท์มือถือ : 098-2639591 
    โทรสาร : 02-5904339  E-mail : wipasri.s@anamai.mail.go.th 
ส านักโภชนาการ กรมอนามัย 
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หมวด Promotion, Prevention & Protection Excellence  
(ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ) 

แผนที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
โครงการที่ 4. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยผู้สูงอายุ 
ระดับการแสดงผล จังหวัด 
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 11. ร้อยละของต าบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long 

Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ 
ค านิยาม มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชน   

ผ่านเกณฑ์ หมายถึง มีการด าเนินงานครบองค์ประกอบ 7 ข้อ ดังนี้ 
1. มีระบบการประเมินคัดกรองปัญหาสุขภาพ และมีข้อมูลผู้สูงอายุที่จ าเป็นต้อง

ได้รับการส่งเสริมสุขภาพและการดูแลช่วยเหลือระยะยาว 
2. มีชมรมผู้สูงอายุผ่านเกณฑ์ชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ 
3. มีผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care manager) ผู้ดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุ        

(Caregiver) หรืออาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ 
4. มีบริการการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่บ้านที่มีคุณภาพ (Home Health Care) จาก

สถานบริการสู่ชุมชนโดยบุคลากรสาธารณสุขและทีมสหสาขาวิชาชีพ/ทีมหมอ
ครอบครัว 

5. มีบริการส่งเสริมปูองกันทันตสุขภาพในระดับต าบล 
6. มีระบบการดูแลผู้สูงอายุ กลุ่มติดบ้าน กลุ่มติดเตียง โดยท้องถิ่น ชุมชน มีส่วนร่วม

และมีแผนการดูแลผู้สูงอายุรายบุคคล (Care plan) 
7. มีคณะกรรมการ (ท้ังที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ) บริหารจัดการดูแล

ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงในชุมชนหรือคณะกรรมการกองทุนต าบล 
หมายเหตุ : ผ่านเกณฑ์ หมายถึง ผ่านองค์ประกอบทุกข้อ 

- ชมรมผู้สูงอายุที่ผ่านเกณฑ์ชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ หมายถึง ชมรมผู้สูงอายุที่อยู่ใน
พ้ืนที่ต าบล Long Term Care และผ่านเกณฑ์ชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ 

- มีบริการส่งเสริมปูองกันทันตสุขภาพในระดับต าบล หมายถึง มีการจัดบริการ
ปูองกันโรคในช่องปากตามชุดสิทธิประโยชน์ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
หรือ สนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากในชมรมผู้สูงอายุที่
ด าเนินการโดยแกนน าชมรมผู้สูงอายุหรือ อสม. 

มาตรการส าคัญ (PIRAB) ที่ท าให้ตัวช้ีวัดบรรลุผล :  
(P = Partnership , I=Investment, R= Regulation, A=Advocacy, B=Building 
capacity) 
P : ใช้กลไกคณะกรรมการร่วม สธ. และ สปสช. “ คณะกรรมการขับเคลื่อน LTC ” ใน
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ส่วนกลางและคณะกรรมการด าเนินงานในระดับพื้นที่ พชอ. และกลไกชมรมผู้สูงอายุ
คุณภาพ 

I : - ประสานแหล่งเงินทุน (สปสช. สสส. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) เพ่ือสนับสนุนการ   
      ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน  
    - สนับสนุนการจัดอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน (Care Giver)  
    - จัดพิมพ์คู่มือการอบรมหลักสูตร CG 
    - พัฒนาหลักสูตร CM   

- พัฒนาระบบฐานข้อมูลการส่งเสริมสุขภาพการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 
    - สร้าง พัฒนานวัตกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
    - พัฒนาขับเคลื่อนการด าเนินงาน Active Aging อ าเภอต้นแบบเพื่อส่งเสริมสุขภาพ 
    - จัดท าชุดความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมส าหรับ 
      ผูสู้งอายุและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุในรูปแบบ Application  
    - การส่งเสริมสุขภาพและปูองกันภาวะสมองเสื่อม ผ่าน Application สูงวัยสมองดี  
    - จัดท าชุดความรู้การจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในสถานที่สาธารณะของกลุ่ม  
      ผูสู้งอายุ เช่น ศาสนสถาน (วัด/มัสยิด) ในรูปแบบ media/Infographic 
    - จัดท าเครื่องมือประเมินการจัดสภาพแวดล้อมในท่ีพักอาศัยส าหรับผู้สูงอายุ รูปแบบ    
      Application 
R : - ขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมายที่เก่ียวข้องกับผู้สูงอายุและแนวทางการจ่ายเงินตาม    
       ชุดสิทธิประโยชน์ และมาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุ   
     - ชี้แจงและขับเคลื่อนนโยบายขับเคลื่อนการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพและดูแล  
       ผู้สูงอายุในชุมชน 
     - ควบคุม ก ากับ และติดตาม ประเมินผล การด าเนินงาน 
A : - ชี้น าด้านข้อมูลและงานวิจัย ด้านการส่งเสริมสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุ  
     - สร้างการสื่อสารสาธารณะที่เข้าถึงง่ายร่วมกับเครือข่าย เพื่อ “สังคมไทยเป็นสังคม 
       แห่งความกตัญญูรู้คุณ ไม่ทอดทิ้งผู้สูงอายุ 
B : - พัฒนานโยบายการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long  Term  Care) /ระบบดูแล 
       ผู้สูงอายุ 3 S (Thai Active Aging: Strong Social and Security)/ สร้าง พัฒนา   
       ทีมน าในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน อบรม Care manager, Caregiver  
       และ อสค. และ สนับสนุนกลไกการเงินจาก สปสช. 
     - ส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพในการดูแลผู้สูงอายุ Health Literacy เพ่ือเป็นสังคม   
       Health Literated Society 
 

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและให้การดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิง ได้รับดูแลจาก
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ทีมสหสาขาวิชาชีพ จากหน่วยบริการปฐมภูมิและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับต าบล 
ให้บริการดูแลด้านสุขภาพถึงที่บ้านอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอตามปัญหาสุขภาพและชุด
สิทธิประโยชน์โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิต
ที่ดี อยู่ในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรีเข้าถึงบริการอย่างถ้วนหน้าและเท่าเทียมเป็นการสร้างสังคม
แห่งความเอ้ืออาทร และสมานฉันท์ เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้รับการประเมินคัดกรอง ได้รับ
บริการส่งเสริมสุขภาพดูแลระยะยาวตามศักยภาพของผู้สูงอายุ เข้าถึงชุดสิทธิประโยชน์
อย่างถ้วนหน้าและเท่าเทียม 
2. เพ่ือให้ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิง ได้รับดูแลจากทีมสหสาขาวิชาชีพ จากหน่วย 
บริการปฐมภูมิและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับต าบล ให้บริการดูแลด้านสุขภาพถึงที่
บ้านอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอตามปัญหาสุขภาพและชุดสิทธิประโยชน์โดยการมีส่วน
ร่วมของครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรี
เข้าถึงบริการอย่างถ้วนหน้าและเท่าเทียม เป็นการสร้างสังคมแห่งความเอ้ืออาทร และ
สมานฉันท์ 
3. สามารถลดภาระงบประมาณค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพภาครัฐ ความแออัดในสถานพยาบาล 
ตลอดจนสนับสนุน และพัฒนาอาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุควบคู่ไปกับการพัฒนาทีมหมอ
ครอบครัวและอาสาสมัครในชุมชน 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1. พ้ืนทีจ่ังหวัด รายงานทาง E-mail หรือ ส่งข้อมูลผ่านศูนย์อนามัยเขต ระบบการรายงาน
ข้อมูล Long Term Care ให้กับศูนย์อนามัยเขต ที่ 1 – 12 /สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขต
เมือง/ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบและแรงงานข้ามชาติ ตามรอบการรายงาน 
3, 6, 9, 12 เดือน 
2. ศูนย์อนามัยที่ 1-13 12 /สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง / ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ 

ชายขอบและแรงงานข้ามชาติ รายงานข้อมูลให้ส านักอนามัยผู้สูงอายุ (หน่วยงาน
เจ้าภาพหลัก) รายงานตามระบบเข้าส่วนกลาง ตามรอบการรายงาน 3, 6, 9, 12 เดือน 

แหล่งข้อมูล 1. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
2. ศูนย์อนามัยที่ 1-13 12 /สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง /ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ 
ชายขอบและแรงงานข้ามชาติ และ ส านักอนามัยผู้สูงอายุ 
3. ส านักอนามัยผู้สูงอายุ และ Cluster กลุ่มวัยผู้สูงอายุ 

รายการข้อมูล 2 B = จ านวนต าบลทั้งหมดในประเทศไทยที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบดูแลระยะยาวด้าน
สาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงในพ้ืนที่ต าบล Long Term Care 

วิธีการประเมินผล :  1. พ้ืนที่ประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 
2. จังหวัดประเมินพื้นที่ รายงานให้ศูนย์อนามัยเขต รายไตรมาส 
3. ศูนย์อนามัยเขตสุ่มประเมิน และรายงานให้ส่วนกลางรอบ 3,  6, 9 และ 12 เดือน 
1. พ้ืนที่จังหวัด รายงานทาง E-mail หรือระบบการรายงานข้อมูล Long Term Care  
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    ให้กับศูนย์อนามัยเขต ที่ 1 – 12 /สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง / 
    ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบและแรงงานข้ามชาติ ตามรอบการรายงาน 
    3, 6, 9, 12 เดือน 
2. ศูนย์อนามัยเขต ที่ 1 – 12 /สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง/ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์  
   ชายขอบและแรงงานข้ามชาติ รายงานข้อมูลให้ส านักอนามัยผู้สูงอายุ (หน่วยงาน 
   เจ้าภาพหลัก) ตามรอบการรายงาน 3, 6, 9, 12 เดือน 

เอกสารสนับสนุน :  1. คู่มือแนวทางการด าเนินงานดูแลผู้สูงอายุระยะยาวด้านสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุ 
   ที่มีภาวะพ่ึงพิงในชุมชนในพ้ืนที่ต าบล Long Term Care 
2. คู่มือกลยุทธ์การด าเนินงานต าบลดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวกับต าบลต้นแบบ 
3. คู่มือแนวทางการประเมิน ADL 
4. คู่มือการประเมินผู้สูงอายุที่จ าเป็นต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือระยะยาว โดย 
   คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวสาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง 
5. คู่มือและ Application การส่งเสริมสุขภาพและปูองกันภาวะสมองเสื่อม “สูงวัย สมองดี” 
   แนวทางการฝึกอบรมหลักสูตร Care Manager / Caregiver กระทรวงสาธารณสุข 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 

 

Baseline 
data 

หน่วย
วัด 

ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 2558 2559 2560 

ร้อยละของ
ต าบลที่มีระบบ
การส่งเสริม
สุขภาพดูแล
ผู้สูงอายุระยะ
ยาว LTC 
(Long Term 
Care) ในชุมชน
ผ่านเกณฑ์ 

ร้อยละ  13.43 
(ทุกต าบลทั่ว

ประเทศ) 

27 
(ทุกต าบลทั่ว

ประเทศ) 

100 
74.5 

(หมายเหตุ :
เฉพาะต าบล  

น าร่องโครงการ 
LTC 1,067 

ต าบล) 

100 
81.2 

(หมายเหตุ :
เฉพาะต าบล
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

LTC 4,497 
4,469 
ต าบล) 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

ผู้ก ากับตัวชี้วัด 
1. นายแพทย์วชิระ  เพ็งจันทร์  อธิบดีกรมอนามัย 
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-5904049 โทรศัพท์มือถือ :  
    โทรสาร :         E-mail : drwachira99@gmail.com 
2. นายแพทย์อรรถพล  แก้วสัมฤทธิ์     รองอธิบดีกรมอนามัย            
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-5904072   โทรศัพท์มือถือ : 
    โทรสาร :    E-mail :  attapon2008@gmail.com 
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 
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2. นายแพทย์เอกชัย เพียรศรีวัชรา   ผู้อ านวยการส านักอนามัยผู้สูงอายุ 
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-5904503      โทรศัพท์มือถือ : 091-8904608 
    โทรสาร : 02-5904500    E-mail : ekachaipien@hotmail.com 
1. นายแพทย์กิตติ  ลาภสมบัติ            ผู้อ านวยการส านักอนามัยผู้สูงอายุ  
   กรมอนามัย    
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-5904503    โทรศัพท์มือถือ : 081-6829668 
    โทรสาร : 02-5904500                E-mail : kittilarp@yahoo.com 
2. นางวิมล บ้านพวน    รองผู้อ านวยการส านักอนามัยผู้สูงอายุ 
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-5904509 โทรศัพท์มือถือ : 097-2419729 
    โทรสาร : 02-5904500       E-mail : vimol.b@anamai.mail.go.th 
ส านักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย 

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 

กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ ส านักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 

1. นางรัชนี   บุญเรืองศรี 
    โทรศัพท์ที่ท างาน 02-5904504    โทรศัพท์มือถือ : 099-6165396 
    โทรสาร :     E-mail : rachanee.b@anamai.mail.go.th 
กลุ่มคุ้มครองสุขภาพผู้สูงอายุและความร่วมมือระหว่างประเทศ 
2. นางอรวรรณี อนันตรสุชาติ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-5904504 โทรศัพท์มือถือ : 081-4543563 
    โทรสาร :         E-mail:orawannee.a@anamai.mail.go.th 
กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ ส านักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวด Promotion, Prevention & Protection Excellence  
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(ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ) 
แผนที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
โครงการที่ 4. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยผู้สูงอายุ 
ระดับการแสดงผล จังหวัด 
ชื่อตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 12. ร้อยละของ Healthy Ageing 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุทุกคน (ผู้ที่มีอายุ 60 ปี บริบูรณ์ข้ึนไป)  

(สสจ./ รพศ/ รพท/ รพช./ รพ.สต.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบ 
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ตัวช้ีวัดที่ 12 ร้อยละของ Healthy Ageing 
แบบฟอร์มการติดตามประเมินผล 

ด้านผู้สูงอายุ 
 

1. ชื่อตัวช้ีวัด: ร้อยละของ Healthy Ageing  
2. จังหวัด.........................................................................................  เขตบริการสุขภาพที่.................   
3. ข้อมูลแสดงผลการด าเนินงาน 
4. ข้อมูลทั่วไป (ณ วันที่รายงาน) 

 4.1 จ านวนประชากรรวม   =.............................................คน 
 4.2 จ านวนผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่จริงในพื้นที่ =………………………………………...คน 

5. ข้อมูลผลการจ าแนกผู้สูงอายุตามกลุ่มศักยภาพ (ภาพรวมทั้งจังหวัด) 
5.1 จ านวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง ADL =……………………………..คน 
- จ านวนผู้สูงอายุ กลุ่ม 1 (Independent) =…………………………คน คิดเป็นร้อยละ.................. 
- จ านวนผู้สูงอายุ กลุ่ม 1 (Partial-dependent) =…………………คน คิดเป็นร้อยละ................. 
- จ านวนผู้สูงอายุ กลุ่ม 1 (dependent) =…………………………… คน คิดเป็นร้อยละ................. 

6. รายงานผลการจ าแนกผู้สูงอายุตามกลุ่มศักยภาพ (รายอ าเภอ) 
 จ านวนผู้สูงอายุที่อาศัย

อยู่จริงในพื้นที่ 
ผลการคัดกรอง ความสามารถในการด าเนนิกิจวัตรประจ าวัน

พื้นฐาน 
(Activity of Daily Living: ADL) 

 กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 
อ าเภอ 1  จ านวน    

ร้อยละ    
อ าเภอ 2  จ านวน    

ร้อยละ    
รวม      

 
7. ความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  

สังเคราะห์ จากการตรวจติดตาม 
..............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 

 
 

8. ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
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ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะท่ีให้ต่อหน่วยรับตรวจ 
 

สิ่งท่ีผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการรับ
ไปประสาน หรือ ด าเนินการต่อ 

   
   

 
9. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย 

..................................................................................................................................................................... ......... 
10. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 

.................................................................................................................................................... .......................... 
 
      ผู้รายงาน........................................................................... 
      ต าแหน่ง.................................................................. ........... 
      วัน/เดือน/ปี............................................................ ........... 
      โทร....................................E-mail………………………….…… 
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(ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ) 
แผนที่ 2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 
โครงการที่ 1. โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) 
ระดับการแสดงผล กระทรวง 
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 13. ร้อยละของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) ที่มีคุณภาพ 
เกณฑ์เป้าหมาย :  
- มีการด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) ทุกอ าเภอ  
- มีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) ที่มีคุณภาพร้อยละ 50 

ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 
ร้อยละ 50 ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 

หมายเหตุ : 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (Health Outcome) 

ร้อยละของอ าเภอที่มี คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (District Health Board (DHD) (พชอ.)    
ตาม(ร่าง)ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ พ.ศ. ....ที่มีประสิทธิภาพ
คุณภาพร้อยละ 50 

(อ าเภอที่มีคุณภาพ คือ อ าเภอที่มี DHS ตามองค์ประกอบ UCCARE ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไปตามแนวทาง DHS-PCA 
เชื่อมโยงปัญหาสุขภาพจาก Service Plan จน ถึงต าบลจัดการสุขภาพคุณภาพชีวิต) 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (Service outcome) 
 การใช้กลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) ในเป็นการแก้ไขปัญหาระดับพ้ืนที่ อย่างน้อย   
2 เรื่องโดยใช้มาตรฐานอ้างอิงเกณฑต์ามบริบทพ้ืนทีช่ี้วัดของกระทรวงสาธารณสุข เช่น ประเด็นการควบคุมโรคไข้เลือดออก 
เป็นต้น 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 2 และ 4 
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

1. นพ.กิตติ  กรรภิรมย์    สาธารณสุขนิเทศก์  เขตสุขภาพที่ 5 
     ผู้อ านวยการกองบริหารการสาธารณสุข  
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-5901761   โทรศัพท์มือถือ : 090-1069466 
    โทรสาร : 02-5901802  E-mail : kittisny@gmail.com  
กองบริหารการสาธารณสุข ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
2. นพ.ยงยศ  ธรรมวุฒิ        ผู้อ านวยการส านักงานบริหารยุทธศาสตร์ 
     สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย 
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-5901238   โทรศัพท์มือถือ : 081-9230536 
    โทรสาร : 02-5901239    E-mail : yyt2508@gmail.com 
 
3. นพ.ประสิทธิ์ชัย มั่งจิตร  รองผู้อ านวยการกองบริหารการสาธารณสุข 
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     รองผู้อ านวยการส านักงานสนับสนุนระบบ 
     ปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัว 
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-5901238   โทรศัพท์มือถือ : 081-9230536 
    โทรสาร : 02-5901239  E-mail : peed.pr@hotmail.com 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 

1. นางเกวลิน  ชื่นเจริญสุข          รองผู้อ านวยการกองบริหารการสาธารณสุข 
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-5901637      โทรศัพท์มือถือ : 089-8296454 
    โทรสาร : 02-5901631          E-mail : kavalinc@hotmail.com 
2. นางสมสินี  เกษมศิลป์                  นักวิชาการสาธารณสุข ช านาญการ 
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-5901637      โทรศัพท์มือถือ : 081-7472052 
    โทรสาร : 02-5901631          E-mail : somnee@hotmail.com 
3. นางเอ้ือมพร  จันทร์ทอง                 นักวิชาการสาธารณสุข ช านาญการ 
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-5901238        โทรศัพท์มือถือ : 081-1316800 
    โทรสาร : 02-5901239         E-mail : dhb.moph@gmail.com 
4. นายทองดี มุ่งดี                            นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-5901504      โทรศัพท์มือถือ : 094-2490555 
    โทรสาร : 02-5901501         E-mail : mungdee@health.moph.go.th 
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(ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ) 
แผนที่ 3. การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
โครงการที่ 1. โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ 
ระดับการแสดงผล จังหวัด 
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 14. ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้

สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง 
วิธีการประเมินผล :  ปี 2561 ทุกหน่วยงานด าเนินการตามขั้นตอนที่ 5 ได้ (ร้อยละ 85) 

ขั้นตอนที่ 1 - 5 สามารถด าเนินการไปพร้อมๆ กันได้ ตั้งแต่เริ่มต้นปีงบประมาณ โดย 
 ไตรมาสที่ 1 (รอบ 3 เดือน)  ทุกหน่วยงานด าเนินการตามขั้นตอนที่ 1 ได้ 
 ไตรมาสที่ 2 (รอบ 6 เดือน)  ทุกหน่วยงานด าเนินการตามขั้นตอนที่ 2 และ 3 ได้ 
 ไตรมาสที่ 3 (รอบ 9 เดือน)  ทุกหน่วยงานด าเนินการตามขั้นตอนที่ 4 ได้ 
 ไตรมาสที่ 4 (รอบ 12 เดือน) ทุกหน่วยงานด าเนินการตามขั้นตอนที่ 5 ได้  
(ร้อยละ 85) 
ปี 2561 ทุกหน่วยงานด าเนินการตามขั้นตอนที่ 5 ได้ (ร้อยละ 85) 
ปี 2562 ทุกหน่วยงานด าเนินการตามขั้นตอนที่ 5 ได้ (ร้อยละ 90) 
ปี 2563 ทุกหน่วยงานด าเนินการตามขั้นตอนที่ 5 ได้ (ร้อยละ 95) 
ปี 2564 ทุกหน่วยงานด าเนินการตามขั้นตอนที่ 5 ได้ (ร้อยละ 100) 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 

ขั้นตอน
ที ่

รายละเอียดการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
ประกอบการประเมินผล 

1 ผู้บัญชาการและรองผู้บัญชาการ

เหตุการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุข ตาม

โครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน 

(EOC) ระดับจังหวัด ได้รับการอบรม

หลักสูตร ICS ส าหรับผู้บริหาร 

- หลักฐานรายชื่อ นพ.สสจ. หรอื รอง 

นพ.สสจ. ที่รับผิดชอบจัดการภาวะ

ฉุกเฉินทางสาธารณสุข ผ่านการ

ฝึกอบรม ICS ส าหรับผู้บริหาร 

(จ านวน 9 ชั่วโมง จัดโดยกรมควบคุม

โรค) อย่างน้อยจังหวัดละ 2 คน 

2 จัดทีมปฏิบัติการระดับจังหวัดในส่วน
ภารกิจปฏิบัติการ (Operation 
Section) เพ่ือปฏิบัติการในภาวะปกติ
และภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 

- รายชื่อการจัดตั้งทีมปฏิบัติการ

ระดับจังหวัด เช่น MERT, mini 

MERT, EMS, MCAT, 

CDCU/SRRT ฯ 
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3 จัดทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) 
ระดับจังหวัดเพ่ือเฝูาระวัง ตรวจจับ 
และประเมินสถานการณ์การเกิดโรค
และภัยสุขภาพ (ภาวะปกติมีชื่อ
ผู้ปฏิบัติงานตระหนักรู้สถานการณ์
อย่างน้อยจังหวัดละ 3 คน และ ภาวะ
ฉุกเฉินจังหวัดละ 5 4 คน)  

- รายชื่อการจัดเวร SAT ภาวะปกติ
ประจ าเดือน/ปีงบประมาณ 2561 
- รายชื่อการจัดเวรท าทะเบียน 
SAT ภาวะฉุกเฉิน ปีงบประมาณ 
2561 โดยชื่อไม่ซ้ ากับ SAT ภาวะ
ปกติ 
- สามารถจัดท า Outbreak 
Verification list ทุกสัปดาห์ 
- สามารถจัดท า Spot Report ได้
ตามเงื่อนไขและเวลาที่ก าหนด  
- ผู้มีรายชื่อปฏิบัติงานตระหนักรู้
สถานการณ์อย่างน้อยร้อยละ 50 
ผ่านการฝึกปฏิบัติ SA ตามเวร
ประจ าสัปดาห์ (ที่ กรมควบคุมโรค 
หรือ สคร.) หรือ ผ่านการฝึกอบรม
แนวทางการปฏิบัติงาน 

4 วิเคราะห์ระดับความเสี่ยงส าคัญของ

โรคและภัยสุขภาพระดับจังหวัด 

- มีรายงานการวิเคราะห์ระดับ

ความเสี่ยงส าคัญของโรคและภัย

สุขภาพระดับจังหวัด ตาม 

template ที่กรมควบคุมโรค

ก าหนด 

5 ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) 

ระดับจังหวัด มีการซ้อมแผน หรือมี

การยกระดับเปิดปฏิบัติการภาวะ

ฉุกเฉินทางสาธารณสุขในพ้ืนที่ 

- มี Incident Action Plan (IAP) 

ของเหตุการณ์ที่ส าคัญที่อาจเกิดข้ึน

ในจังหวัด เพื่อรองรับการเปิดศูนย์

ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) 

หรือซ้อมแผน โดยก าหนดวิธี

ปฏิบัติการ พร้อมทั้งข้อสั่งการไปยัง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

1.  นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์  ผู้อ านวยการส านักระบาดวิทยา   
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-5901776  โทรศัพท์มือถือ : 
    โทรสาร : 02-5901784  E-mail : kepidem@gmail.com 

ส านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค 
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1. นางวัชรี  แก้วนอกเขา   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-5901793 โทรศัพท์มือถือ :  

    โทรสาร : 02-5901784  E-mail : wacharr@hotmail.com 

2. นางสาวบวรวรรณ  ดิเรกโภค  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

    โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-5901793 โทรศัพท์มือถือ : 083-8318999 

    โทรสาร : 02-5901784  E-mail : borworn67@gmail.com 

3. น.ส.ธนัชชา  ไทยธนสาร  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

    โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-5901793 โทรศัพท์มือถือ : 090-7066550 

    โทรสาร : 02-5901784  E-mail : milkthanatcha@gmail.com 
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หมวด Promotion, Prevention & Protection Excellence  
(ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ) 

แผนที่ 3. การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
โครงการที่ 2. โครงการควบคุมโรคติดต่อ 
ระดับการแสดงผล จังหวัด 
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ    16. ร้อยละของต าบลจัดการสุขภาพในการเฝ้าระวัง ป้องกันแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้

ตับและมะเร็งท่อน้ าดี 
ค านิยาม การด าเนินงานของต าบลจัดการสุขภาพในการเฝ้าระวัง ป้องกันแก้ไขปัญหาโรคพยาธิ

ใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี หมายถึง ต าบลมีการด าเนินงานตามเกณฑ์ เพ่ือการแก้ไข
ปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี ดังนี้ 
1) มีการคัดกรองพยาธิใบไม้ตับด้วยอุจจาระ/ปัสสาวะในประชาชน 15 ปีขึ้นไป โดยต้อง
ผ่านการคัดกรองด้วยวาจาว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงพยาธิใบไม้ตับประชาชนที่ติดเชื้อพยาธิใบ้ไมตับ
ได้รับการรักษา และติดตามปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทุกราย 
2) จัดการเรียนการสอนความรู้ด้านการปูองกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดีใน
เยาวชนคนรุ่นใหม่ สร้างพฤติกรรมกินปลาน้ าจืดสุกด้วยความร้อน สร้างนวัตกรรมอาหาร
ปลอดภัยจากพยาธิในพ้ืนที่ กระบวนการจัดการความรู้ การจัดการสิ่งแวดล้อม     
3) การจัดการสิ่งแวดล้อมและสิ่งปฏิกูลด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม/ข้อตกลงของชุมชน  
มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแกนน าในการสนับสนุน 
4) มีการสื่อสารสาธารณะและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการควบคุมปูองกันโรคพยาธิใบไม้ตับ
และมะเร็งท่อน้ าดีในพื้นท่ีด าเนินงาน 
สูตรค านวณ = (A/B) x 100 
A = จ านวนต าบลที่ด าเนินงานคัดกรองโรคพยาธิใบไม้ตับผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 
B = จ านวนต าบลเปูาหมาย (613 ต าบล) 
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หมวด Promotion, Prevention & Protection Excellence  
(ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ) 

แผนที่ 3. การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
โครงการที่ 3. โครงการควบคุมโรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพ 
ระดับการแสดงผล ประเทศ 
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 18. อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน 
ค านิยาม การบาดเจ็บทางถนน (รหัส ICD-10 = V01-V89) หมายถึง การตายจากการบาดเจ็บ

จราจรทางบก ไม่รวมทางน้ าและทางอากาศ 
ผู้เสียชีวิต หมายถึง ผู้ที่เสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน ทั้งการเสียชีวิตที่จุดเกิดเหตุ 
ระหว่างน าส่งโรงพยาบาล ที่ห้องฉุกเฉิน ระหว่างส่งต่อ (Refer) กรณี Admitted เสียชีวิตใน
ตึกผู้ปุวยภายใน 24 ชม. จนถึง 30 วันหลังเกิดเหตุ รวมถึงขอกลับไปตายที่บ้าน โดยใช้
ฐานข้อมูลจากกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข 
เป้าหมายของทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน (ป ี2554-2563) คือ 
ลดการตายจากการบาดเจ็บทางถนนลงร้อยละ 50 โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นไป ผลการ
ด าเนินงานในปีงบประมาณ 2559 ในรอบ 9 เดือนหรือสิ้นสุดไตรมาส 3 พบว่าอัตราตายอยู่
ที่ 15 ต่อประชากรแสนคน ซึ่งคาดหมายว่าเมื่อสินไตรมาสที่ 4 อัตราตายจะเพ่ิมมากกว่า 18 
ต่อประชากรแสนคน จึงขอตั้งเปูาหมายลดอัตราตายไม่เกิน 18 ต่อประชากรแสนคน 
ประกอบกับการด าเนินงานแก้ไขปัญหาการบาดเจ็บทางถนนมีหลายหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
กระทรวงสาธารณสุขรับผิดชอบเพียงบางส่วน คือ การบริหารจัดการข้อมูลและประเมินผล
การตอบสนองหลังเกิดเหตุ ดังนั้นในปีงบประมาณ 2560 กระทรวงที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 
กระทรวงคมนาคม  กระทรวงมหาดไทย  ส านักงานต ารวจแห่งชาติ จึงเสนอให้มีการแบ่ง
น้ าหนักความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล รวบรวมข้อมูลการตายจากการบาดเจ็บทางถนนแยกเป็นรายเขต/จังหวัด กองยุทธศาสตร์
และแผนงาน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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หมวด Promotion, Prevention & Protection Excellence  
(ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ) 

แผนที่ 3. การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
โครงการที่ 3. โครงการควบคุมโรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพ 
ระดับการแสดงผล จังหวัด 
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 19. อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน และอัตราผู้ป่วยความดัน

โลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงและสงสัยป่วยความดันโลหิตสูง 
ค านิยาม 1. อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน 

   1.1 กลุ่มเสี่ยงเบาหวาน (Pre-DM) หมายถึง ประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไป ที่มีค่าระดับ 

FBS 100 – 125 mg/dl ในปีที่ผ่านมา ในเขตรับผิดชอบ 

   1.2 ผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ หมายถึง ผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวานรายใหม่      

ในปีงบประมาณ โดยการวินิจฉัยของแพทย์ และได้รับการขึ้นทะเบียนในคลินิกโรคเรื้อรัง 

2. อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงและสงสัยป่วยความดันโลหิตสูง 

(อัตราประชากรกลุ่มเสี่ยงและสงสัยป่วยความดันโลหิตสูง ในเขตรับผิดชอบได้รับการ

วัดความดันโลหิตท่ีบ้าน) 

   2.1 กลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูง (Pre-HT) หมายถึง ประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไป ที่มีค่า

ระดับความดันโลหิต 120-139/80-89 mmHg ในปีที่ผ่านมา ในเขตรับผิดชอบ 

   2.2 ผู้สงสัยป่วยความดันโลหิตสูง หมายถึง ผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคความดัน

โลหิตสูงรายใหม่ในปีงบประมาณ โดยการวินิจฉัยของแพทย์* และได้รับการขึ้นทะเบียนใน

คลินิกโรคเรื้อรัง ประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไป ที่มีค่าระดับความดันโลหิต ≥ 140/90 mmHg 

ในปีที่ผ่านมา ในเขตรับผิดชอบ และรอการวินิจฉัยของแพทย์ 

   2.3 การวัดความดันโลหิตที่บ้าน หมายถึง กลุ่มเสี่ยงและสงสัยปุวยความดันโลหิตสูง 

ได้รับการตรวจความดันโลหิตซ้ าอีกครั้งที่บ้าน โดย อสม.หรือด้วยตนเอง (กรณีที่วัดความ

ดันโลหิตเป็น) ตามแนวทางการวัดความดันโลหิตที่บ้าน** หลังจากมารับบริการการ       

คัดกรองที่โรงพยาบาลแล้ว ภายใน 6 เดือน 

เกณฑ์เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง 

2561 อัตราผู้ปุวยเบาหวาน      
รายใหม่จากกลุ่มเสี่ยง
เบาหวาน ไม่เกินร้อยละ 
2.40 

อัตราประชากรกลุ่มเสี่ยงและสงสัยปุวย
ความดันโลหิตสูง ในพ้ืนที่เขตรับผิดชอบ
ได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน           
≥ร้อยละ 10 
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ปีงบประมาณ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง 
2562 อัตราผู้ปุวยเบาหวาน       

รายใหม่จากกลุ่มเสี่ยง
เบาหวาน ไม่เกินร้อยละ 
2.40 

อัตราประชากรกลุ่มเสี่ยงและสงสัยปุวย
ความดันโลหิตสูง ในพ้ืนที่เขตรับผิดชอบ
ได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน             
≥ร้อยละ 20 

2563 อัตราผู้ปุวยเบาหวาน      
รายใหม่จากกลุ่มเสี่ยง
เบาหวาน ไม่เกินร้อยละ 
2.28 

อัตราประชากรกลุ่มเสี่ยงและสงสัยปุวย
ความดันโลหิตสูง ในพ้ืนที่เขตรับผิดชอบ
ได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน             
≥ ร้อยละ 30 

2564 อัตราผู้ปุวยเบาหวาน     
รายใหม่จากกลุ่มเสี่ยง
เบาหวาน ไม่เกินร้อยละ 
2.16 

อัตราประชากรกลุ่มเสี่ยงและสงสัยปุวย
ความดันโลหิตสูง ในพ้ืนที่เขตรับผิดชอบ
ได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน                
≥ร้อยละ 40 

 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย 1. ประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไปในเขตรับผิดชอบ ที่ได้รับการคัดกรองว่าเป็นกลุ่มเสี่ยง 
    เบาหวานในปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
2. ประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไปในเขตรับผิดชอบ ที่ได้รับการคัดกรองว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงและ 
    สงสัยปุวยความดันโลหิตสูง ในปีงบประมาณท่ีผ่านมา 

รายการข้อมูล 1 A = จ านวนประชากรกลุ่มเสี่ยงเบาหวานอายุ 35 ปี ขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบที่ถูกวินิจฉัย 
      ว่าเป็นผู้ปุวยเบาหวานรายใหม่ และข้ึนทะเบียนในปีงบประมาณ 

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

รายการข้อมูล 3 C = จ านวนประชากรกลุ่มเสี่ยงและสงสัยปุวยความดันโลหิตสูงอายุ 35 ปี ขึ้นไป ในเขต 
      รับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน ที่ถูกวินิจฉัยว่าเป็นผู้ปุวยความดันโลหิต 
      สูงรายใหม่ และขึ้นทะเบียนในปีงบประมาณ 

รายการข้อมูล 4 D = จ านวนประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบทั้งหมดที่เป็นกลุ่มเสี่ยงและสงสัย    
      ปุวยความดันโลหิตสูง ในปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
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เกณฑ์การประเมิน :  
ปี 2561 : 

 รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
DM อัตราประชากร Pre-DM

ในพ้ืนทีเ่ขตรับผิดชอบ
ของปีที่ผ่านมาได้รับการ
ตรวจน้ าตาลซ้ าและ
ได้รับค าแนะน าเพ่ือ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
≥ร้อยละ 30 

อัตราประชากร Pre-DM 
ในพ้ืนทีเ่ขตรับผิดชอบ
ของปีที่ผ่านมาได้รับการ
ตรวจน้ าตาลซ้ าและ
ได้รับค าแนะน าเพ่ือ 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
≥ร้อยละ 80 

อัตราประชากร Pre-DM 
ในพ้ืนทีเ่ขตรับผิดชอบ
ของปีที่ผ่านมาได้รับการ
ตรวจน้ าตาลซ้ าและ
ได้รับค าแนะน าเพ่ือ 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  
≥ร้อยละ 90 

อัตราผู้ปุวยเบาหวาน
รายใหม่จาก Pre-DM       
ไม่เกินร้อยละ 2.40 

HT มีการเตรียมความพร้อม
และแผนงานในการ
ด าเนินงานส าหรับการวัด
ความดันโลหิตที่บ้าน 

อัตราประชากรกลุ่มเสี่ยง
และสงสัยปุวยความดัน
โลหิตสูง ในพ้ืนทีเ่ขต
รับผิดชอบได้รับการวัด
ความดันโลหิตที่บ้าน ≥
ร้อยละ 3 

 อัตราประชากรกลุ่ม
เสี่ยงและสงสัยปุวยความ
ดันโลหิตสูง ในพ้ืนทีเ่ขต
รับผิดชอบได้รับการวัด
ความดันโลหิตที่บ้าน ≥
ร้อยละ 5 

อัตราประชากรกลุ่ม
เสี่ยงและสงสัยปุวย
ความดันโลหิตสูง ใน
พ้ืนที่เขตรับผิดชอบ
ได้รับการวัดความดัน
โลหิตที่บ้าน ≥ร้อยละ 
10 

ปี 2562 :  
 รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

DM - - - อัตราผู้ปุวยเบาหวาน
รายใหม่จากกลุ่มเสี่ยง
เบาหวาน Pre-DM ไม่
เกินร้อยละ 2.40 

HT - - - อัตราประชากรกลุ่ม
เสี่ยงและสงสัยปุวย
ความดันโลหิตสูง ใน
พ้ืนที่เขตรบัผิดชอบ
ได้รับการวัดความดัน
โลหิตที่บ้าน ≥ร้อยละ 
20 
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ปี 2563 : 
 รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

DM - - - อัตราผู้ปุวยเบาหวาน
รายใหม่จากกลุ่มเสี่ยง
เบาหวาน Pre-DM ไม่
เกินร้อยละ 2.28 

HT - - - อัตราประชากรกลุ่ม
เสี่ยงและสงสัยปุวย
ความดันโลหิตสูง ใน
พ้ืนที่เขตรับผิดชอบ
ได้รับการวัดความดัน
โลหิตที่บ้าน ≥ร้อยละ 
30 

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

DM - - - อัตราผู้ปุวยเบาหวาน
รายใหม่จากกลุ่มเสี่ยง
เบาหวาน Pre-DM ไม่
เกินร้อยละ 2.16 

HT - - - อัตราประชากรกลุ่ม
เสี่ยงและสงสัยปุวย
ความดันโลหิตสูง ใน
พ้ืนที่เขตรบัผิดชอบ
ได้รับการวัดความดัน
โลหิตที่บ้าน ≥ร้อยละ 
40 

 
หมายเหตุ : ค าแนะน าเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างเป็นระบบ 
                  1. งดสูบบุหรี่ และดมควันบุหรี่ อย่างน้อย 6 เดือน 
                  2. ถ้าดัชนีมวลกายมากกว่า 30.0 กก./ม2 ให้ลดน้ าหนักลง 5% ของน้ าหนักเดิม ภายใน 1 ปี ด้วยวิธีการออก
ก าลังกายและควบคุมการบริโภคอาหาร (โดยเฉพาะการลดเกลือและโซเดียม) 
                  3. งดการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ อย่างน้อย 6 เดือน 
** วิธีการวัดความดันโลหิตที่บ้าน รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
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รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน Baseline data หน่วย
วัด 

ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 2559 2560 

อัตราผู้ปุวยเบาหวาน 
รายใหม่จากกลุ่มเสี่ยง
เบาหวาน 

อัตรา 2.09 
 

2.40 
 

2.07 
รอบ 9 เดือน 

(จากระบบ 
ข้อมูล HDC 
ข้อมูล ณ 30 

มิ.ย.60) 
อัตราผู้ปุวยความดัน
โลหิตสูงรายใหม่จาก
กลุ่มเสี่ยงและสงสัย
ปุวยความดันโลหิตสูง 
(อัตราประชากรกลุ่ม
เสี่ยงและสงสัยปุวย
ความดันโลหิตสูง ใน
เขตรับผิดชอบได้รับ
การวัดความดันโลหิต
ที่บ้าน) 

อัตรา - - - 

ที่มา : ระบบรายงาน HDC กระทรวงสาธารณสุข 
ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 

1. แพทย์หญิงสุมนี  วัชรสินธุ์  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบสาธารณสุข 
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-5903963     โทรศัพท์มือถือ :  
    โทรสาร : 02-5903964  E-mail : wsu_1978@hotmail.com 
2. นางเมตตา ค าพิบูลย์   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-5903963   โทรศัพท์มือถือ : 
    โทรสาร : 02-59039643  E-mail : mettakum@gmail.com   
3. นายกัณฑพล ทับหุ่น   นักวิชาการสาธาณสุขปฏิบัติการ 
  โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-5903963   โทรศัพท์มือถือ : 
  โทรสาร : 02-5903964   E-mail : kanthabhon@gmail.com 
ส านักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 
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หมวด Promotion, Prevention & Protection Excellence  
(ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ) 

แผนที่ 3. การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
โครงการที่ 4. โครงการส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัยด้านอาหาร 
ระดับการแสดงผล ประเทศ 
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 20. ร้อยละของผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหารแปรรูปมีความปลอดภัย  
สูตรค านวณตัวชี้วัด  ((A+C)/(B+D)) x 100 

((A/B)+(C+D))/2 x 100 
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หมวด Promotion, Prevention & Protection Excellence  
(ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ) 

แผนที่ 3. การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 

โครงการที่ 5. โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ 

ระดับการแสดงผล เขต 

ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 22. ร้อยละของสถานพยาบาลเอกชนและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพผ่านเกณฑ์

มาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด 

ค านิยาม สถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ หมายถึง สถานบริการสุขภาพ 2 กลุ่ม   
 กลุ่มท่ี 1 สถานพยาบาล ตาม พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ.2541 ซึ่งมี 2 ประเภทได้แก่

สถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ปุวยไว้ค้างคืน (คลินิก) และสถานพยาบาลประเภทที่
รับผู้ปุวยไว้ค้างคืน (โรงพยาบาล/ สถานพยาบาลเอกชน) ทั่วประเทศ  

 กลุ่มท่ี 2 สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ ตาม พ.ร.บ.สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
พ.ศ.2559  

ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด หมายถึง กระบวนการที่สถานพยาบาลและ
สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด หรือได้รับการ
ส่งเสริม ดังนี้ 
 กลุ่มท่ี 1 สถานพยาบาลเอกชนทั่วประเทศผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามท่ีกฎหมายก าหนด 

หรือได้รับการส่งเสริมตามแนวทางท่ีก าหนด 
 กลุ่มท่ี 2 สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด 
หมายเหตุ ในการพิจารณาออกใบอนุญาต ให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล จะต้อง
ปรากฏว่า ผู้ขอรับใบอนุญาตตามกฎกระทรวงออกตามความใน พระราชบัญญัติสถาน 
พยาบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 และพระราชบัญญัติสถานประกอบเพื่อสุขภาพ          
พ.ศ. 2559 
สถานพยาบาลเอกชน หมายถึง คลินิกเอกชน  
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด (สถานพยาบาลเอกชน) หมายถึง คลินิก
เอกชนที่ยื่นค าขอประกอบกิจการและด าเนินการสถานพยาบาล (ตั้งใหม่) และได้รับการ
ตรวจหลักฐานเอกสารครบถ้วน ถูกต้อง จนกระทั่งได้รับการอนุญาตจากผู้อนุญาต 
ระยะเวลาเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในคู่มือประชาชน 
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ หมายถึง สถานที่ที่ตั้งขึ้นเพ่ือด าเนินกิจการต่อไปนี้ 
 - กิจการสปา อันได้แก่ บริการที่เกี่ยวกับการดูแลและเสริมสร้างสุขภาพโดย
วิธีการบ าบัดด้วยน้ าและการนวดร่างกายเป็นหลัก ประกอบกับบริการอ่ืนตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวงอีกอย่างน้อยสามอย่าง เว้นแต่เป็นการด าเนินการในสถานพยาบาลตาม
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กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลหรือการอาบน้ า นวดหรืออบตัวที่เป็นการให้บริการในสถาน
อาบน้ า นวดหรืออบตัวตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 
 - กิจการนวดเพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมความงาม ยกเว้นการนวดเพื่อสุขภาพ
หรือเพ่ือเสริมความงามในสถานพยาบาลเอกชน/หน่วยงานสาธารณสุขของหน่วยงาน
ภาครัฐ และการนวด/การอบตัวที่เป็นบริการในสถานอาบน้ าตามกฎหมายว่าด้วยสถาน
บริการ   
 - กิจการอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด (สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ) หมายถึง 
กระบวนการที่สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพได้รับการตรวจประเมินจากผู้อนุญาตหรือ
คณะที่ผู้อนุญาตแต่งตั้งมีมติว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการ
เพ่ือสุขภาพ พ.ศ.2559 ซึ่งประกอบด้วย มาตรฐานด้านสถานที่ มาตรฐานด้านความ
ปลอดภัยและมาตรฐานด้านการให้บริการ 

เกณฑ์เป้าหมาย :  

ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 
กลุ่มที่ 1 สถานพยาบาล
ได้รับการตรวจ 
ผ่านเกณฑ์ฯ  
ร้อยละ 100  
กลุ่มที่ 2 
สถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพผ่านเกณฑ์ฯ  
ร้อยละ 65 

กลุ่มที่ 1 สถานพยาบาล
ได้รับการตรวจ 
ผ่านเกณฑ์ฯ  
ร้อยละ 100  
กลุ่มที่ 2 
สถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพผ่านเกณฑ์ฯ  
ร้อยละ 70 

กลุ่มที่ 1 สถานพยาบาล
ได้รับการตรวจ 
ผ่านเกณฑ์ฯ  
ร้อยละ 100  
กลุ่มที่ 2 
สถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพผ่านเกณฑ์ฯ  
ร้อยละ 75 

กลุ่มที่ 1สถานพยาบาล
ได้รับการตรวจ 
ผ่านเกณฑ์ฯ  
ร้อยละ 100  
กลุ่มที่ 2  
สถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพผ่านเกณฑ์ฯ   
ร้อยละ 80 

เกณฑ์เป้าหมายรวมเฉลี่ย 
ร้อยละ 82.5 

เกณฑ์เป้าหมายรวมเฉลี่ย 
ร้อยละ 85 

เกณฑ์เป้าหมายรวมเฉลี่ย 
ร้อยละ 87.5 

เกณฑ์เป้าหมายรวมเฉลี่ย 
ร้อยละ 90 

 

ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 
สถานพยาบาลเอกชน 
(รายใหม่) ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด ร้อยละ 90 

สถานพยาบาลเอกชน 
(รายใหม่) ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด ร้อยละ 90 

สถานพยาบาลเอกชน 
(รายใหม่) ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด ร้อยละ 90 

สถานพยาบาลเอกชน 
(รายใหม่) ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด ร้อยละ 90 

สถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพผ่านเกณฑ์

สถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพผ่านเกณฑ์

สถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพผ่านเกณฑ์

สถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพผ่านเกณฑ์
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มาตรฐานตามที่กฎหมาย
ก าหนด ร้อยละ 65 

มาตรฐานตามที่กฎหมาย
ก าหนด ร้อยละ 70 

มาตรฐานตามที่กฎหมาย
ก าหนด ร้อยละ 75 

มาตรฐานตามที่กฎหมาย
ก าหนด ร้อยละ 80 

 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้สถานพยาบาลเอกชนและสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพมีคุณภาพตามมาตรฐาน 

และประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย คลินิกเอกชนที่ยื่นค าขอประกอบกิจการและด าเนินการสถานพยาบาล (ตั้งใหม่) และสถาน

ประกอบการเพ่ือสุขภาพทั่วประเทศ 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล สถานพยาบาลเอกชน 

 ทุกเดือน โดยส านักงานสาธารณสุขจังหวัด บันทึกข้อมูลรายงานผลตัวชี้วัดผ่าน

ทางอินเตอร์เน็ต ซึ่งทางส านักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะจะส่ง Link ของ

แบบการรายงานผลตัวชี้วัดฯที่ Line สารวัตรออนไลน์ ทุกสื้นเดือน โดยทางส านักงาน

สนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1- 12  ด าเนินการติดตาม การรายงานผลฯจากสสจ.ในภาพ

เขตและแจ้งผลตัวชี้วัดฯให้ส านักสถานพยาบาลและการประกอบโรคสศิลปะทราบ เพื่อ

จัดท าเป็นรายงานผลการด าเนินงานทั่วประเทศ โดยส่งภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน 

สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

 แบบรายงานผลการด าเนินงาน และรายงานผ่าน www.thaispa.go.th 

แหล่งข้อมูล กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

สถานพยาบาลเอกชน 

 ส านักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ (ข้อมูลทั่วประเทศ) และ

ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1- 12 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ข้อมูลระดับ

เขต) และส านักงานสาธารณสุขจังหวัด (ข้อมูลระดับจังหวัด) 

สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

 - กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 

 - ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1 – 12 

 - ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด 

รายการข้อมูล 1 A1 = จ านวนอนุมัติใบอนุญาต (รายใหม่ + รายเก่า) 
A = จ านวนคลินิกเอกชนรายใหม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด 

รายการข้อมูล 2 A2 = จ านวนสถานประกอบการเพื่อสุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด  
        (รายใหม่ + รายเก่า) 
B = จ านวนสถานประกอบการเพื่อสุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามพระราชบัญญัติสถาน 
      ประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ.2559 
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รายการข้อมูล 3 B1 = จ านวนสถานพยาบาลที่ขออนุญาตใหม่ + ขอการเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการ  
        สถานพยาบาล (รายเก่า) 
C = จ านวนคลินิกเอกชนที่ยื่นค าขอตั้งใหม่ทั้งหมด 

รายการข้อมูล 4 B2 = จ านวนสถานประกอบเพ่ือสุขภาพที่ยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการและจ านวน 
        สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพที่ได้รับใบอนุญาตแล้ว (รายใหม่ + รายเก่า)  
D = จ านวนสถานประกอบเพ่ือสุขภาพที่ยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการตั้งแต่เดือน 
      กรกฎาคม 2560 ถึง เดือนกันยายน 2561 และได้รับการตรวจประเมินมาตรฐาน 

สูตรค านวณตัวชี้วัด  ((A1/B1) x 100 + (A2/B2) x 100)/2 
หมายเหตุ 
ร้อยละของสถานพยาบาลผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด = (A1/B1) x 100 

ร้อยละของสถานประกอบเพ่ือสุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามท่ีกฎหมายก าหนด             
= (A2/B2) x 100 
1. ร้อยละของสถานพยาบาลเอกชนผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด =   
   (A/C) x 100 
2. ร้อยละของสถานประกอบเพ่ือสุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด =   
   (B/D) x 100 

ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 1, 2, 3 และ 4 

หมายเหตุ :  

1. สถานพยาบาลเอกชน : ทุกเดือน 

2. สถานประกอบเพื่อสุขภาพ : ทุก 3 เดือน 

เกณฑ์การประเมิน :  
ปี 2561 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
กลุ่มที่ 1 
สถานพยาบาลเอกชน  
ร้อยละ 25 90 

กลุ่มที่ 1 
สถานพยาบาลเอกชน 
ร้อยละ 50 90 

กลุ่มที่ 1
สถานพยาบาลเอกชน 
ร้อยละ 75 90 

กลุ่มที่ 1 
สถานพยาบาลเอกชน 
ร้อยละ 100 90 

กลุ่มที่ 2 
สถานประกอบการ
เพ่ือสุขภาพผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน
ตามท่ีกฎหมาย 
ร้อยละ 30 50 

กลุ่มที่ 2  
สถานประกอบการ
เพ่ือสุขภาพผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน
ตามท่ีกฎหมาย  
ร้อยละ 40 55 

กลุ่มที่ 2  
สถานประกอบการ
เพ่ือสุขภาพผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน
ตามท่ีกฎหมาย  
ร้อยละ 50 60 

กลุ่มที่ 2  
สถานประกอบการ
เพ่ือสุขภาพผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน
ตามท่ีกฎหมาย  
ร้อยละ 65 



รายการแก้ไขรายละเอียดตวัชีว้ดั ปีงบประมาณ 2561 หลงั วนัท่ี 15 กนัยายน 2560 : 41 | P a g e  

 

เกณฑ์การประเมิน
รวมเฉลี่ย 
สถานพยาบาลและ
สถานประกอบการ
เพ่ือสุขภาพ  
ร้อยละ 27.5 

เกณฑ์การประเมิน
รวมเฉลี่ย
สถานพยาบาลและ
สถานประกอบการ
เพ่ือสุขภาพ  
ร้อยละ 45 

เกณฑ์การประเมิน
รวมเฉลี่ย 
สถานพยาบาลและ
สถานประกอบการ
เพ่ือสุขภาพ  
ร้อยละ 62.5 

เกณฑ์การประเมิน
รวมเฉลี่ย 
สถานพยาบาลและ
สถานประกอบการ
เพ่ือสุขภาพ  
ร้อยละ 82.5 

ปี 2562 : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

กลุ่มที่ 1 
สถานพยาบาลเอกชน  
ร้อยละ 25 90 

กลุ่มที่ 1 
สถานพยาบาลเอกชน 
ร้อยละ 50 90 

กลุ่มที่ 1
สถานพยาบาลเอกชน 
ร้อยละ 75 90 

กลุ่มที่ 1 
สถานพยาบาลเอกชน 
ร้อยละ 100 90 

สถานประกอบการ
เพ่ือสุขภาพผ่านเกณฑ์
มาตรฐานตามที่
กฎหมาย ร้อยละ 55 

สถานประกอบการ
เพ่ือสุขภาพผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานตามที่
กฎหมาย ร้อยละ 60 

สถานประกอบการ
เพ่ือสุขภาพผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานตามที่
กฎหมาย ร้อยละ 65 

กลุ่มที่ 2  
สถานประกอบการ
เพ่ือสุขภาพ ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานตามที่
กฎหมาย ร้อยละ 70 

   เกณฑ์การประเมิน
รวมเฉลี่ย 
สถานพยาบาลและ
สถานประกอบการ
เพ่ือสุขภาพ  
ร้อยละ 85 

ปี 2563 : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

กลุ่มที่ 1 
สถานพยาบาลเอกชน  
ร้อยละ 25 90 

กลุ่มที่ 1 
สถานพยาบาลเอกชน 
ร้อยละ 50 90 

กลุ่มที่ 1
สถานพยาบาลเอกชน 
ร้อยละ 75 90 

กลุ่มที่ 1 
สถานพยาบาลเอกชน 
ร้อยละ 100 90 

สถานประกอบการ
เพ่ือสุขภาพผ่านเกณฑ์
มาตรฐานตามที่
กฎหมาย ร้อยละ 60 

สถานประกอบการ
เพ่ือสุขภาพผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานตามที่
กฎหมาย ร้อยละ 65 

สถานประกอบการ
เพ่ือสุขภาพผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานตามที่
กฎหมาย ร้อยละ 70 

กลุ่มที่ 2  
สถานประกอบการ
เพ่ือสุขภาพผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานตามที่
กฎหมาย ร้อยละ 75 
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   เกณฑ์การประเมิน
รวมเฉลี่ย 
สถานพยาบาลและ
สถานประกอบการ
เพ่ือสุขภาพ  
ร้อยละ 87.5 

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

กลุ่มที่ 1 
สถานพยาบาลเอกชน  
ร้อยละ 25 90 

กลุ่มที่ 1 
สถานพยาบาลเอกชน 
ร้อยละ 50 90 

กลุ่มที่ 1
สถานพยาบาลเอกชน 
ร้อยละ 75 90 

กลุ่มที่ 1 
สถานพยาบาลเอกชน 
ร้อยละ 100 90 

สถานประกอบการ
เพ่ือสุขภาพผ่านเกณฑ์
มาตรฐานตามที่
กฎหมาย ร้อยละ 65 

สถานประกอบการ
เพ่ือสุขภาพผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานตามที่
กฎหมาย ร้อยละ 70 

สถานประกอบการ
เพ่ือสุขภาพผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานตามที่
กฎหมาย ร้อยละ 75 

กลุ่มที่ 2  
สถานประกอบการ
เพ่ือสุขภาพผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานตามที่
กฎหมาย ร้อยละ 80 

   เกณฑ์การประเมิน
รวมเฉลี่ย 
สถานพยาบาลและ
สถานประกอบการ
เพ่ือสุขภาพ  
ร้อยละ 90 

 

วิธีการประเมินผล :  กลุ่ม 1 จัดท ารายงานสรุปผลการตรวจผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามท่ีกฎหมายก าหนดและ/   
         หรือได้รับการส่งเสริมตามแนวทางที่ก าหนด โดย ส านักสถานพยาบาลและการ 
         ประกอบโรคศิลปะ 
กลุ่ม 2 จัดท ารายงานสรุปจ านวนสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  
         ตามท่ีกฎหมายก าหนด โดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 
สถานพยาบาลเอกชน 
 ประเมินจากข้อมูลการรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดฯ โดยที่ใน
กระบวนการขออนุญาตประกอบกิจการและด าเนินการคลินิก ใช้ระยะเวลาด าเนินการ
ทั้งสิ้น 67 วันท าการ อ้างอิงจากหนังสือคู่มือส าหรับประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
งานคลินิก ISBN : 978-616-11-3402-0 หน้า 3 
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สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
 ประเมินผลจากแบบรายงานผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 - ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่งจัดท ารายงานผลการด าเนินงานทุก 3 เดือน 
 - ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต  รวบรวมรายงานจากส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดภายในเขตรับผิดชอบส่งกองสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพทุก 3 เดือน 
 - กลุ่มควบคุมก ากับสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ กองสถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพจัดท ารายงานพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทุก 3 เดือน 
 - กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพรวบรวมข้อมูลจากส านักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขตและกลุ่มควบคุมก ากับสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพประมวลผลการ
ด าเนินงานภาพรวมส่งกลุ่มแผนงาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ทุก 3 เดือน   

เอกสารสนับสนุน :  สถานพยาบาลเอกชน 

 - พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 

 - คู่มือส าหรับประชาชน งานคลินิก กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

 - คู่มือการปฏิบัติงานการอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลและการ

ด าเนินการสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ปุวยไว้ค้างคืน (คลินิก) 

สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
 - คู่มือแนวทางการด าเนินงานสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

 - พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ.2559 

 - หนังสือเอกสารความรู้ผู้ด าเนินการสปา 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน Baseline data หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 2559 2560 

สถานพยาบาล ร้อยละ 100 
- 

100 
- 

100 
-  

สถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพผ่านเกณฑ์
มาตรฐานตามที่กฎหมาย
ก าหนด 

ร้อยละ - - - 
87.30 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 

ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

กลุ่มท่ี 1 สถานพยาบาลเอกชน 
1. ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ    ผู้อ านวยการส านักสถานพยาบาลและ
      การประกอบโรคศิลปะ 
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-1937000 ต่อ 18410 โทรศัพท์มือถือ : 081-7662234 
    โทรสาร : 02-1495631        E-mail : akom_p@hotmail.com 
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2. นางพรพิศ  กาลนาน       
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-1937000 ต่อ 18415 โทรศัพท์มือถือ : 081-7319771 
    โทรสาร : 02-1495631       E-mail : kanlanan@hotmail.com 
ส านักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ 
กลุ่มท่ี 2 สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
1. นางอภิญญา พรหมณา                      

    โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-1937093        โทรศัพท์มือถือ : 081-7763037 

    โทรสาร :    E-mail : aewapinya@hotmail.com 

    นายพรเทพ ล้อมพรม      

    โทรศัพทท์ี่ท างาน : 02-1937000 ต่อ 18619  โทรศัพท์มือถือ : 097-0986355        

    โทรสาร :      E-mail : porntep.taro@gmail.com 

2. นางสาวนฤมล ตรีเพชรศรีอุไร           กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 

    โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-1937093         โทรศัพท์มือถือ :        

    โทรสาร :    E-mail : n.tripetchsriurai@gmail.com 
    นายชิติพัทธ์ ศรีงามเมือง   
    โทรศัพทท์ี่ท างาน : 02-1937000 ต่อ 18619  โทรศัพท์มือถือ :                          
    โทรสาร :      E-mail : chitipat@gmail.com 
กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 

หน่วยงานประมวลผลและ

จัดท าข้อมูล 

(ระดับส่วนกลาง) 

1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริพร ประนมพนธ์  กลุ่มแผนงาน 

2. นายธานี  มูลประดับ                                  กลุ่มแผนงาน 

    โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-1937000 ต่อ 18604 โทรศัพท์มือถือ :  

    โทรสาร :      E-mail : fkpi@hss.mail.go.th  

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

สถานพยาบาลเอกชน 

กลุ่มแผนงาน ส านักบริหาร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-1937000 ต่อ 18604 

E-mail : fkpi@hss.mail.go.th 

สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ กองสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล กลุ่มท่ี 1 สถานพยาบาลเอกชน 
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การด าเนินงาน 1. นางวรียา สินธุเสก        
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-1937000 ต่อ 18406 โทรศัพท์มือถือ : 081-7319763 
    โทรสาร : 02-1495631           E-mail : vareeya10@gmail.com 
1. นางสาวประนอมณัฐา วิไลรัตน์      
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-1937000 ต่อ 18407 โทรศัพท์มือถือ : 081-7319764 
    โทรสาร : 02-1495631            E-maill: mew5555@hotmail.com 
ส านักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ 
2. ผู้รับผิดชอบการรายงานตัวชี้วัดในระดับเขต ของส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ  
   เขต 1 – 12 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
กลุ่มท่ี 2 สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
1. นางอภิญญา พรหมณา                      

    โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-1937093        โทรศัพท์มือถือ : 081-7763037 

    โทรสาร :    E-mail : aewapinya@hotmail.com 

1. นายพรเทพ ล้อมพรม 

    โทรศัพทท์ี่ท างาน : 02-1937000 ต่อ 18619   โทรศัพท์มือถือ : 097-0986355 

    โทรสาร :     E-mail : porntep.taro@gmail.com 

2. นายชิติพัทธ์ ศรีงามเมือง   

    โทรศัพทท์ี่ท างาน : 02-1937000 ต่อ 18619 โทรศัพท์มือถือ :    

    โทรสาร :      E-mail : chitipat@gmail.com 

2. นางสาวนฤมล ตรีเพชรศรีอุไร            

   โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-1937093         โทรศัพท์มือถือ :        

   โทรสาร :    E-mail : n.tripetchsriurai@gmail.com  

กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริพร ประนมพนธ์   

    โทรศัพท์ที่ท างาน :   โทรศัพท์มือถือ :  

    โทรสาร :     E-mail :  

2. นายธานี  มูลประดับ                                   

    โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-1937000 ต่อ 18604  โทรศัพท์มือถือ :  

    โทรสาร :     E-mail : fkpi@hss.mail.go.th  

กลุ่มแผนงาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
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เอกสารประกอบ 
ตัวช้ีวัดที่ 23 ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยส่ิงแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital 

แนวทางการพัฒนาอนามัยส่ิงแวดล้อมตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital 
.......................................... 

แนวทางการพัฒนาตาม บันได 4 ขั้น 
   ผ่านระดับดีเยี่ยม (ต้นแบบ) หมายถึง 
   

 
ผ่านระดับดีมาก หมายถึง 

4. เกิดนวัตกรรม GREEN ในโรงพยาบาลลด
โลกร้อน 

  
 

ผ่านระดับดี หมายถึง 

3. สามารถเป็นที่ศึกษาดูงานแก่ภาคี
เครือข่ายในเรื่องสถานบริการสาธารณสุข
ลดโลกร้อนได้ 

3. สามารถเป็นที่ศึกษาดูงานแก่ภาคี
เครือข่ายในเรื่องสถานบริการสาธารณสุขลด
โลกร้อนได้ 

 
 
 

ผ่านระดับพื้นฐาน หมายถึง 

2. มีการน าเข้าข้อมูล Carbon 
Footprint ผ่านโปรแกรม Carbon 
Footprint ของส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม 
1 ปีงบประมาณ เพื่อวางแผนการลดก๊าช
เรือนกระจก 

2. มีการน าเข้าข้อมูล Carbon 
Footprint ผ่านโปรแกรม Carbon 
Footprint ของส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม 
2 ปีงบประมาณ เพื่อวางแผนการลดก๊าช
เรือนกระจก 

2. มีการน าเข้าข้อมูล Carbon Footprint 
ผ่านโปรแกรม Carbon Footprint ของ
ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม 2 ปีงบประมาณ 
เพ่ือวางแผนการลดก๊าชเรือนกระจก 

1. โรงพยาบาลต้องผ่านเกณฑ์ 
กระบวนการ CLEAN และ มีการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม GREEN ใน
ระดับพ้ืนฐาน 

1. โรงพยาบาลต้องผ่านเกณฑ์
กระบวนการ CLEAN และ มีการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม GREEN ทั้งใน
ระดับพ้ืนฐานและระดับดี 

1. โรงพยาบาลต้องผ่านเกณฑ์
กระบวนการ CLEAN และ มีการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม GREEN ทุกข้อ 

1. โรงพยาบาลต้องผ่านเกณฑ์กระบวนการ 
CLEAN และ มีการขับเคลื่อนกิจกรรม 
GREEN ทุกข้อ 
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ประเด็น ระดับพื้นฐาน ระดับดี ระดับดีมาก 
การพัฒนากิจกรรม GREEN 

G: GARBAGE  
(การจัดการขยะทุก
ประเภท) 
 

1. มีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อตาม
กฎหมาย 
    มีการปฏิบัติได้ตามกฎกระทรวงว่า
ด้วยการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 
ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการ
จัดการมูลฝอยติดเชื้อ 7 เรื่อง ดังนี้   
(1) ด้านบุคลากร  
(2) การคัดแยกมูลฝอย  
(3) การเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อ              
(4) การเคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อ               
(5) ลักษณะของรถเข็นที่ใช้เคลื่อนย้ายมูล   
     ฝอยติดเชื้อ  
(6) สถานที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ  
(7) การก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ 

4. มีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อท่ีมีประสิทธิภาพ 
  สามารถลดปริมาณการเกิดมูลฝอยติดเชื้อ 
 
 
    
 
  

7. มีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อตามกฎหมาย                 
มีกระบวนการดังนี้ 
   มีนวัตกรรมการจัดการมูลฝอยติดเชื้อหรือเป็น
ต้นแบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 
 

 2. มีการจัดการมูลฝอยทั่วไป ด้วย
กระบวนการดังนี้ 
2.1 มีการลดการเกิดมูลฝอยตั้งแต่
แหล่งก าเนิด โดยใช้หลัก 3R  

5. มีการจัดการมูลฝอยท่ัวไป 
    มีการจัดการมูลฝอยทั่วไปที่มีประสิทธิภาพโดย
สามารถลดปริมาณการเกิดมูลฝอยทั่วไป 

8. มีการจัดการมูลฝอยท่ัวไป  
   มีการใช้ประโยชน์จากมูลฝอยทั่วไป 
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ประเด็น ระดับพื้นฐาน ระดับดี ระดับดีมาก 
2.2 มีการคัดแยกมูลฝอยทั่วไป และมี
ภาชนะ รองรับมูลฝอยทั่วไปแยกตาม
ประเภท คือ  มูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยย่อย
สลายได้ (มูลฝอยอินทรีย์) มูลฝอยอ่ืนๆ  
2.3 มีการเก็บรวบรวมและเคลื่อนย้ายมูล
ฝอยไปยั งที่ พักรวมมูลฝอยอย่ างถูก
สุขลักษณะ และ/หรือมี 
สถานที่พักรวมที่ถูกสุขลักษณะ 
2.4 มีการก าจัดมูลฝอยทั่วไปโดยส่งไป
ก าจัดกับหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น
หรื อหน่ วยง านที่ ไ ด้ รั บอนุญาตตาม
ข้อก าหนดของท้องถิ่น 

  

 3. มีการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรือ
อันตราย      
   มีการคัดแยกมูลฝอยที่ เป็นพิษหรือ
อันตรายออกจากมูลฝอยชนิดอื่น  
มีการเก็บรวบรวม/เคลื่อนย้ายมูลฝอยที่
เป็นพิษหรืออันตรายอย่างถูกต้องตาม
หลักสุขาภิบาลไปยังที่พักรวมมูลฝอย เพ่ือ
รอการน าส่งไปก าจัดอย่างถูกต้อง โดย

6. มีการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตราย      
   มีการแยกเก็บรวบรวมตามประเภท เช่น ยาและ
เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา/ภาชนะบรรจุสารเคมี/ซากแบตเตอรี่
และถ่านไฟฉาย/ซากเครื่องใช้ไฟฟูาและอิเล็คทรอนิกส์/
หลอดไฟ เป็นต้น 

9. มีการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตราย      
   น าส่งไปก าจัดอย่างถูกต้อง โดยหน่วยงานที่
ก าจัดต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมายประเภทมูล
ฝอยอันตราย และมีระบบก ากับติดตาม 
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ประเด็น ระดับพื้นฐาน ระดับดี ระดับดีมาก 
หน่วยงานที่ก าจัดต้องได้รับอนุญาตตาม
กฎหมายประเภทมูลฝอยอันตราย และมี
ระบบก ากับติดตาม 

RESTROOM (ห้อง
ส้วม) 
 

1. มีการ พัฒนาส้ วมในสถานบริการ
สาธารณสุข ให้ได้มาตรฐานส้วมสาธารณะ
ไทย (HAS) ที่อาคารผู้ปุวยนอก (OPD) 

2. มีการพัฒนาส้วมในสถานบริการสาธารณสุข ให้ได้
มาตรฐานส้วมสาธารณะไทย (HAS) ที่อาคารผู้ปุวย
นอก (OPD) และอาคารผู้ปุวยใน  

3.1 ผ่านมาตรฐานส้วมสาธารณะไทย (HAS) ทุกจุด 
3.2 มีระบบการจัดการสิ่งปฏิกูลที่ถูกหลักสุขาภิบาล  
3.3 ลดการใช้สารเคมีในห้องส้วม 

ENERGY (การจัดการ
ด้านพลังงาน) 

1. มีมาตรการประหยัดพลังงานที่เป็น
รูปธรรมเกิดการปฏิบัติตามมาตรการที่
ก าหนดร่วมกันทั้งองค์กร 

2. มีการใช้ประโยชน์จากปัจจัยธรรมชาติให้เกิดการ
ประหยัดพลังงาน/หรือมีการใช้พลังงานทดแทน การ
ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพ่ือลดความร้อนเข้าสู่อาคาร 
การปรับสภาพแวดล้อมบริเวณรอบอาคารให้ร่มรื่น 
เย็นสบาย  

3. มีการรายงานผลการประหยัดพลังงานจากทุก
ส่วนภายในองค์กร และภาพรวม โดยต้องสามารถ
ชี้ให้เห็นประสิทธิผล เช่น ลดอัตราค่าไฟฟูา หรือ
ลดค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เป็นต้น หรือผลความส าเร็จของ
การประหยัดพลังงานได้อย่างชัดเจน ตรวจสอบได้ 

ENVIRONMENTAL  
(การจัดการ
สิ่งแวดล้อมใน
โรงพยาบาล) 

1. มีการจัดสิ่งแวดล้อมทั่วไป มีการดูแล
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอก เช่น การด าเนินงานกิจกรรม 5ส. 
การจัดการน้ าเสีย  การปรับปรุงภูมิทัศน์ 
การปลูกต้นไม้เพ่ือดูดซับมลพิษ เป็นต้น 

2. มีการจัดสิ่งแวดล้อมส าหรับการท างาน โดยการ
พัฒนาสถานที่ท างาน น่าอยู่ น่าท างาน (Healthy 
Work Place) 

3. มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
สุขภาพ โดยการจัดสภาพสิ่งแวดล้อม ที่สามารถ
ส่งเสริมการมีสุขภาพดีให้แก่ผู้ปุวยและญาติ เช่น 
การจัดให้มีพ้ืนที่ออกก าลังกาย การจัดให้มีอุปกรณ์
ออกก าลังกาย หรือ พ้ืนที่ส าหรับการพักผ่อนหย่อน
ใจ เป็นต้น  
 

NUTRITION  1. มีการจัดการด้านสุขาภิบาลอาหารและ 2.มีการรณรงค์ด้านอาหารปลอดสารพิษ การใช้ผัก 3 โรงพยาบาลเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ชุมชนในเรื่อง
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ประเด็น ระดับพื้นฐาน ระดับดี ระดับดีมาก 
(การจัดการ
สุขาภิบาลอาหารและ
น้ า) 

น้ า  
1.1 สถานที่ประกอบอาหารผู้ปุวย 
ในโรงพยาบาลได้มาตรฐานสุขาภิบาล
อาหารของกรมอนามัย ในระดับพ้ืนฐาน 
1.2 ร้อยละ 80 ของร้านอาหารใน
โรงพยาบาลได้มาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร
ของกรมอนามัย 
1.3 มีการเฝูาระวังคุณภาพน้ าดื่มด้วยชุด
ทดสอบการปนเปื้อนแบคทีเรีย (อ 11) ณ 
จุดที่ให้บริการน้ าดื่มหลักของ OPD และ
น้ าปรุงประกอบอาหารในสถานที่ประกอบ
อาหารผู้ปุวยในโรงพยาบาล ความถี่  6 
เดือน/ครั้ง 
1.4 มีระบบการรายงานผลตามสายบังคับ
บัญชา และการจัดท าเอกสารผลการตรวจ
เป็นปัจจุบัน 
 

พ้ืนบ้านอาหารพ้ืนเมือง  
2.1 การจัดการโภชนาการส าหรับผู้ปุวยในโรงพยาบาล 
2.2 การรณรงค์เลิกใช้โฟมในโรงพยาบาล 
2.3 สถานที่ประกอบอาหารผู้ปุวยในโรงพยาบาลได้
มาตรฐานสุขาภิบาลอาหารของกรมอนามัย ในระดับดี 
2.4 ร้อยละ 90 ของร้านอาหารในโรงพยาบาลได้
มาตรฐานสุขาภิบาลอาหารของกรมอนามัย 
2.5 มีการเฝูาระวังคุณภาพน้ าดื่มด้วยชุดทดสอบการ
ปนเปื้อนแบคทีเรีย (อ 11) ณ จุดที่ให้บริการน้ าดื่มหลัก
ของ OPD, IPD และน้ าปรุงประกอบอาหารในสถานที่
ประกอบอาหารผู้ปุวยในโรงพยาบาล ความถี่ 6 เดือน/
ครั้ง และมีผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าทาง
ห้องปฏิบัติการ (20 พารามิเตอร์) อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี 

อาหารปลอดสารพิษ 
3.1 ส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษใน
โรงพยาบาล 
3.2 ส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายผักปลอดสารพิษจากใน
ชุมชน เช่น ชมรมผักปลอดสารพิษ ตลาดนัดสีเขียว 
เป็นต้น 
3.3 สถานที่ประกอบอาหารผู้ปุวยในโรงพยาบาลได้
มาตรฐานสุขาภิบาลอาหารของกรมอนามัย ใน
ระดับดีมาก 
3.4 ร้านอาหารทั้งหมดในโรงพยาบาลได้มาตรฐาน
สุขาภิบาลอาหารของกรมอนามัย 
3.5 มีการเฝูาระวังคุณภาพน้ าดื่มด้วยชุดทดสอบ
การปนเปื้อนแบคทีเรีย (อ 11) ณ จุดที่ให้บริการน้ า
ดื่มหลักของ OPD, IPD, น้ าปรุงประกอบอาหารใน
สถานที่ประกอบอาหารผู้ปุวย และร้านอาหารใน
โรงพยาบาล ความถี่ 6 เดือน/ครั้ง และผลการตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพน้ าทางห้องปฏิบัติการ (20 
พารามิเตอร์) อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี ผ่านตามเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพน้ าบริโภค กรมอนามัย 

Carbon Footprint            - บันทึกข้อมูลในระบบโปรแกรมคาร์บอนฟุตพริ้น 1 บันทึกข้อมูลในระบบโปรแกรมคาร์บอนฟุตพริ้น 2 
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ประเด็น ระดับพื้นฐาน ระดับดี ระดับดีมาก 
ของโรงพยาบาล ปีงบประมาณ

http://carbonfootprint.anamai.moph.go.th/ 
การค านวณ Carbon Footprint ท าให้ทราบว่า
โรงพยาบาลปล่อยก๊าซเรือนกระจกปริมาณเท่าไร  
จากแผนก/ส่วนไหน และจากกิจกรรมอะไร ค าตอบ
เหล่านี้มีความส าคัญต่อการก าหนดแผนการลดก๊าซ
เรือนกระจกในโรงพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ปีงบประมาณ
http://carbonfootprint.anamai.moph.go.th/ 
การค านวณ Carbon Footprint ท าให้ทราบว่า
โรงพยาบาลปล่อยก๊าซเรือนกระจกปริมาณเท่าไร  
จากแผนก/ส่วนไหน และจากกิจกรรมอะไร 
ค าตอบเหล่านี้มีความส าคัญต่อการก าหนด
แผนการลดก๊าซเรือนกระจกในโรงพยาบาลได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ CLEAN การพัฒนากระบวนการ CLEAN 
C: Communication 1. มีทีมงานสื่อสารองค์กรเพ่ือการพัฒนา รพ. ให้ได้ตามเกณฑ์ GREEN 
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กลยุทธ์ CLEAN การพัฒนากระบวนการ CLEAN 
2. มีกระบวนการสื่อสาร ส่งต่อข้อมูล ให้กับบุคลากรในองค์กรเก่ียวกับการพัฒนารพ. ให้ได้ตามเกณฑ์ GREEN 
3. จัดเวทีแลกเปลี่ยน และส่งเสริมการ มีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับเพ่ือขับเคลื่อนงานพัฒนารพ. ให้ได้ตามเกณฑ์ GREEN 
4. มีการสื่อสารสาธารณะด้วยการสร้างกระแสและผลักดันกิจกรรม GREEN ไปยังหน่วยงานอื่นให้มีความรู้ความเข้าใจ 
5. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจต่อประชาชน และชุมชนในการพัฒนากิจกรรม GREEN เพ่ือให้เกิดความตระหนักและส่งต่อข้อมูลในชุมชน 

L: Leader 1. ผู้บริหารมีนโยบายชัดเจนในการพัฒนา รพ. ให้ได้ตามเกณฑ์ GREEN 
2. ผู้บริหารมีการก าหนดวิสัยทัศน์หรือทิศทางในการพัฒนาโรงพยาบาล ให้ได้ตามเกณฑ์ GREEN และมีเปูาหมายที่ชัดเจน 
3. มีการก าหนดแผนปฏิบัติการ ผู้รับผิดชอบงาน และกรอบเวลาการพัฒนาโรงพยาบาลตามเกณฑ์ GREEN ระยะยาว (3 – 5 ปี)  
4. หัวหน้างานและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการมีส่วนร่วมต่อการพัฒนากิจกรรม GREEN 

E: Effectiveness 1. มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือการพัฒนาตามเกณฑ์ GREEN 
2. บุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุดกิจกรรมหรือกระบวนการพัฒนา 
3. มีรายงานข้อมูลการประเมินความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมใน รพ. เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาให้ได้ตามเกณฑ์ GREEN 
4. มีกระบวนการประเมินติดตามการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม และมีรายงานผลความก้าวหน้าระยะสั้น  (Small success) 
5. มีกระบวนการส่งเสริมเพ่ือพัฒนารพ.เป็นต้นแบบ โดยเป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับประชาชนและหน่วยงานภาคีในการด าเนินกิจกรรม GREEN 

A: Activities 1. มีการสร้างทีมขับเคลื่อนกิจกรรม GREEN ที่มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมอย่างชัดเจน 
2. มีการด าเนินกิจกรรม G-R-E-E-N ที่เป็นรูปธรรม โดยก าหนดกิจกรรม/กลวิธีหรือกระบวนการการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกภาคส่วนใน
โรงพยาบาล 
3. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้บริหาร และบุคลากรเพ่ือทบทวน จัดการปัญหาอุปสรรค 
4. สร้างกระบวนการเสริมสร้างคุณค่าให้ก าลังใจ ต่อบุคคลากรในการพัฒนา และสร้างความส าเร็จของการด าเนินกิจกรรม GREEN 
5. มีกระบวนการสร้างนวัตกรรม GREEN ในโรงพยาบาลที่เสริมสร้างประโยชน์ต่อการท างาน และลด ปัญหาโลกร้อน 

N: Networking 1. มีเครือข่ายที่มีความหลากหลายของคนในองค์กร เพ่ือติดตามความ ก้าวหน้า ตรวจสอบ และประเมินตัวเองต่อการด าเนินกิจกรรม GREEN 
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กลยุทธ์ CLEAN การพัฒนากระบวนการ CLEAN 
2. มีแผนงานเกี่ยวกับการขยายผลความส าเร็จของการด าเนินกิจกรรม GREEN ไปยังโรงพยาบาลอ่ืนๆ ในพ้ืนที่ 
3. มีการสร้างเครือข่ายทั้งภาคประชาชน เอกชน และราชการส่วนท้องถิ่นในการพัฒนากิจกรรม GREEN ในทุกภาคส่วนและเกิดการแลกเปลี่ยน
ทรัพยากรในการ 
4. มีกระบวนการขับเคลื่อนกิจกรรม GREEN ร่วมกับเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม 
5. มีกระบวนการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม GREEN ในชุมชน ที่เกิดจากการส่งเสริม และสนับสนุนทรัพยากรในการพัฒนางานจากโรงพยาบาล 
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เกณฑ์การประเมิน GREEN & CLEAN Hospital 
 เกณฑ์การประเมิน GREEN & CLEAN Hospital แบ่งออกเป็น 3 ระดับคือ ระดับพ้ืนฐาน ระดับดี 
และระดับดีมาก  
 ในระดับพ้ืนฐาน จะเป็นการประเมินการเข้าถึงการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม โดยประเมิน
ด้านการสร้างกระบวนการพัฒนา โดยการน าเอากลยุทธ์หลัก CLEAN มาใช้ และประเมินกิจกรรมการจัดการ
อนามัยสิ่งแวดล้อมภายในโรงพยาบาลโดยกิจกรรม GREEN ซึ่ง ประกอบด้วย การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ             
การจัดการมูลฝอยทั่วไป การพัฒนาส้วม OPD ให้ได้มาตรฐาน HAS การจัดการด้านพลังงาน การจัดการ
สิ่งแวดล้อมล้อมภายใน และภายนอกอาคารโรงพยาบาล การจัดการสุขาภิบาลอาหารและน้ าดื่มใน
โรงพยาบาล รวมทุกประเด็นจ านวน 10 ข้อ 
 ในระดับดี เน้นความครอบคลุมด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในโรงพยาบาล      
โดยเพิ่มกิจกรรม GREEN มา 2 ข้อคือ การพัฒนาส้วม IPD ให้ได้มาตรฐาน HAS และการจัดการมูลฝอยได้ครบ        
ทุกประเภท  
 ในระดับดีมาก เพ่ิมกิจกรรม GREEN อีก 2 ข้อ ระดับนี้เน้นเรื่องของคุณภาพในการจัดการและการ
สร้างเครือข่ายเพ่ือขยายผลการด าเนินงาน โดยเพ่ิมกิจกรรมการส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม GREEN และการ
น าไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งการสร้างเครือข่ายการพัฒนากิจกรรม GREEN ลงสู่ชุมชนจนเกิดเป็น GREEN 
Community 
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กิจกรรม GREEN เกณฑ์การประเมิน ค าอธิบายเกณฑ์ ผ่าน ไม่ผ่าน 
ข้อเสนอแนะ
ต่อการพัฒนา 

ขั้นตอนที่ 1 สร้างกระบวนการพัฒนา 

 1. มีการก าหนดนโยบาย จัดท าแผนการ
ขับเคลื่อน พัฒนาศักยภาพ และสร้าง
กระบวนการสื่อสารให้เกิดการพัฒนา
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม GREEN & 
CLEAN Hospital อย่างมีส่วนร่วม
ของคนในองค์กร 
 

1. โรงพยาบาลมีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือก าหนดทิศทางการ
ด าเนินงานพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั้งองค์กร 

2. มีแผนการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามเกณฑ์ GREEN & 
CLEAN Hospital 

3. พัฒนาศักยภาพเจ้ าหน้าที่ ให้ มี องค์ความรู้ ด้ านอนามัย
สิ่งแวดล้อม GREEN & CLEAN Hospital เช่น การอบรม
หลักสูตรการปูองกัน และระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจ
เกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ การควบคุมระบบบ าบัดน้ าเสีย เป็นต้น 

4. มีคณะท างานหรือผู้รับผิดชอบ เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อม GREEN & CLEAN Hospital 

5. มีการสื่อสารสาธารณะเพ่ือสร้างความเข้าใจในการด าเนินงาน
อย่างมีส่วนร่วมทั้งองค์กร 

   

แบบประเมินตามเกณฑ ์GREEN & CLEAN Hospital   
ชื่อโรงพยาบาล ........................................................................................................... 
จังหวัด ........................................................................................................................ 
ศูนย์อนามัยที…่……………………………………………………………….……………………………….. 
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ขั้นตอนที่ 2 กิจกรรม GREEN 

ระดับพื้นฐาน 

G: Garbage 

(การจัดการมูลฝอย

ทุกประเภท) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. มีการจัดการมูลฝอยติด เชื้ อตาม
กฎหมาย กฎกระทรวงว่าด้วยการ
จัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545  

 

          โรงพยาบาลมีการประเมินมาตรฐานการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยก าก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 ใน 7 หัวข้อ 
คือ 
1. บุคลากร 

1.1. มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ซึ่งมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา
วิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์ เพ่ือเป็นผู้รับผิดชอบดูแล
ระบบการเก็บ ขน และก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ 

1.2. ผู้ปฏิบัติงานเคลื่อนย้ายและก าจัดมูลฝอยติดเชื้อได้รับการ
อบรมหลักสูตรการปูองกัน และระงับการแพร่เชื้อหรืออันตราย
ที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

2. การคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อ 
2.1. มีการแยกมูลฝอยติดเชื้อออกจากมูลฝอยอ่ืนๆ ณ แหล่งก าเนิด 
2.2. มีการแยกมูลฝอยติดเชื้อระหว่างวัสดุมีคม และวัสดุไม่มีคม 

3. การเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อ 
3.1. ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อประเภทวัสดุมีคม มีลักษณะเป็น

กล่อง หรือถังท่ีท าด้วยวัสดุแข็งแรงทนทานต่อการแทงทะลุ
และการกัดกร่อนของสารเคมี มีฝาปิดมิดชิด และปูองกันการ
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รั่วไหลของเหลวภายในได้ 
3.2. ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อประเภทวัสดุไม่มีคม มีลักษณะเป็น

ถุงสีแดงทึบแสงท าจากพลาสติกหรือวัสดุอื่นที่มีความเหนียวไม่
ฉีกขาดง่าย ทนทานต่อสารเคมี การรับน้ าหนัก กันน้ าได้ ไม่
รั่วซึม และไม่ดูดซึม 

3.3. มีเครื่องหมายและค าเตือนที่บ่งบอกให้บุคคลทั่วไปทราบว่าเป็น
ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ 

3.4. มูลฝอยติดเชื้อประเภทวัสดุไม่มีคม บรรจุไม่เกิน 2 ใน 3 ส่วน
ของถุงและมัดปากถุงด้วยเชือกหรือวัตถุอ่ืนให้แน่น 

3.5. มูลฝอยติดเชื้อประเภทวัสดุมีคม บรรจุไม่เกิน 3 ใน 4 ส่วนของ
กล่อง 

3.6. ภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ (ถุงแดงและกล่องใส่มูล
ฝอยติดเชื้อ) มีการใช้งานเพียงครั้งเดียวและท าลายพร้อมกับ
การก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ 

4. การเคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อ 
4.1. ผู้ปฏิบัติงานเคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อสวมอุปกรณ์ปูองกัน

อันตรายส่วนบุคคลประกอบด้วย ถุงมือยางหนา ผ้ากันเปื้อน 
ผ้าปิดปากปิดจมูก และรองเท้า พ้ืนยางหุ้มแข้ง ในขณะ
ปฏิบัติงาน 
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4.2. ใช้รถเข็นเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ ยกเว้นกรณีที่มี
มูลฝอยติดเชื้อเกิดข้ึนน้อย 

4.3. มีการก าหนดเวลาและเส้นทางการเคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อที่
แน่นอน 

4.4. มีการท าความสะอาดรถเข็นและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานทุก
วันในบริเวณที่จัดไว้เฉพาะ และน้ าเสียที่เกิดจากการล้างท า
ความสะอาดต้องเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสีย 

5. ลักษณะของรถเข็นที่ใช้เคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อ 
5.1. มีพ้ืนและผนังทึบท าด้วยวัสดุที่ท าความสะอาดได้ง่ายด้วยน้ า

และมีฝาปิดมิดชิดปูองกันสัตว์และแมลงน าโรคได้ 
5.2. มีข้อความสีแดงที่รถว่า “รถเข็นมูลฝอยติดเชื้อ ห้ามน าไปใช้

ในกิจการอื่น” 
5.3. มีอุปกรณ์/เครื่องมือส าหรับเก็บมูลฝอยติดเชื้อ ในกรณีที่ตก

หล่นประจ ารถเข็น 
6. สถานที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ 

6.1. เป็นห้องหรืออาคารเฉพาะ แยกจากอาคารอ่ืนและอยู่ในที่ที่
สะดวกต่อการขนมูลฝอยไปก าจัด 

6.2. พ้ืนและผนังเรียบ ท าความสะอาดได้ง่ายและมีการปูองกันสัตว์
และแมลงพาหะน าโรค 
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6.3. มีขนาดเพียงพอส าหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อได้อย่างน้อย 2 วัน 
6.4. มีระบบปูองกันบุคคลทั่วไปไม่ให้สามารถที่จะเข้าไปในที่พักรวม

มูลฝอยติดเชื้อได้ 
6.5. มีรางหรือท่อระบายน้ าเสียเชื่อมต่อกับระบบบ าบัดน้ าเสีย 
6.6. มีข้อความเป็นค าเตือนขนาดสามารถเห็นได้ชัดเจนว่า “ที่พัก

รวมมูลฝอยติดเชื้อ” ไว้ที่หน้าห้องหรือหน้าอาคาร 
7. การก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ 

7.1. กรณีด าเนินการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อเอง 
7.1.1. ได้รับความเห็นชอบจากราชการส่วนท้องถิ่นให้ด าเนินการ

ก าจัดมูลฝอยติดเชื้อได้ 
7.1.2. ผู้ปฏิบัติงานในการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ มีการสวมอุปกรณ์

ปูองกันอันตรายส่วนบุคคลขณะปฏิบัติงาน 
7.1.3. ก าจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยเผาในเตาเผาชนิด 2 ห้องเผาที่

สามารถควบคุมอุณหภูมิในห้องเผามูลฝอย และห้องเผา
ควันให้อยู่ไม่ต่ ากว่า 760 และ 1,000 องศาเซลเซียส ได้
ตามล าดับหรือวิธีการท าลายเชื้อด้วยไอน้ าซึ่งต้องตรวจสอบ
มาตรฐานทางชีวภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบมาตรฐานทางชีวภาพ
ในการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2556 
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7.2. กรณีให้ผู้อื่นก าจัดให ้
7.2.1. มีหนังสือ/เอกสารแสดงชื่อหน่วยงานที่รับมูลฝอยติดเชื้อไป

ก าจัดที่ได้รับอนุญาต และแสดงชื่อสถานที่ก าจัดที่เชื่อได้ว่า
มีการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยวิธีที่ถูกต้อง 

7.2.2. มีการใช้งานเอกสารก ากับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ (ค าสั่ง
กระทรวงสาธารณสุข ที่ 1852/2556) และด าเนินการขน
มูลฝอยติดเชื้อเป็นไปตามข้อก าหนดในกฎกระทรวงว่าด้วย
การก าจัดมูลฝอย  ติดเชื้อ พ.ศ. 2545 

3 มีการคัดแยกมูลฝอยทั่วไป คือ มูลฝอยรี

ไซเคิล มูลฝอยอินทรีย์ มูลฝอยอื่นๆ ไปยัง

ที่พักรวมมูลฝอยอย่างถูกสุขลักษณะ 

 

1. การให้ความรู้บุคลากรในโรงพยาบาลในการจัดการมูลฝอย
ทั่วไปตั้งแต่การคัดแยก เก็บรวบรวม เคลื่อนย้าย และก าจัดมูล
ฝอยทั่วไป 

2. จัดให้มีภาชนะคัดแยกมูลฝอยตามประเภทของมูลฝอย อย่าง
น้อย 3 ประเภท ได้แก่ มูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยอินทรีย์  มูลฝอย
อ่ืนๆ (รอน าไปก าจัด)  

3. ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมชุดที่รัดกุม และสวมอุปกรณ์ปูองกัน
อันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสม  

4. มีการก าหนดเส้นทางและเวลาในการเคลื่อนย้ายมูลฝอยทั่วไป
อย่างชัดเจน 

5. ล้างท าความสะอาดรถเข็นเคลื่อนย้ายมูลฝอยหลังจากเสร็จสิ้น
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ภารกิจในแต่ละวัน ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์และแมลง
พาหะน าโรค  

6. ที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป มีพ้ืนและผนังเรียบ ท าความสะอาดง่าย 
สามารถปูองกันสัตว์และแมลงพาหะน าโรค มีรางหรือท่อระบาย
น้ าเสียสู่ระบบบ าบัดน้ าเสีย  

7. มีการเก็บรวบรวมมูลฝอยส่งไปก าจัดอย่างสม่ าเสมอตามวัน 
เวลา ที่ก าหนดไม่ให้เกิดการสะสมหรือมูลฝอยตกค้าง 

R: RESTROOM    

(การพัฒนาส้วม

มาตรฐานสะอาด 

เพียงพอ และ

ปลอดภัย (HAS)) 

 

4 มีการพัฒนาส้วมมาตรฐานสะอาด 

เพียงพอ และปลอดภัย (HAS) ที่อาคาร

ผู้ปุวยนอก (OPD) 

 
 

 

 

 

 

          อาคารผู้ปุวยนอก (Out Patient Department) หมายถึง 
อาคารส่วนที่ให้บริการเป็นจุดบริการแรกท่ีผู้ปุวยต้องมาติดต่อ มีขอบเขต
ภารกิจและหน้าที่ในการให้บริการผู้ปุวยทั่วไป และไม่ได้รับไว้ค้างคืน 
อาคารผู้ปุวยนอกของโรงพยาบาลผ่านมาตรฐานส้วมสาธารณะไทย 
(HAS) ใน 16 ข้อ ได้แก่ 
ความสะอาด  (Health:H) 

1. พ้ืน ผนัง เพดาน โถส้วม ที่กดโถส้วม โถปัสสาวะ สะอาด ไม่มี
คราบสกปรก อยู่ในสภาพดีใช้งานได้ 

2. น้ าใช้สะอาด เพียงพอ และไม่มีลูกน้ ายุง ภาชนะเก็บกักน้ า      
ขันตักน้ า  สะอาด  อยู่ในสภาพดี  ใช้งานได้ 

3. กระดาษช าระเพียงพอต่อการใช้งานตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ 
(อาจจ าหน่ายหรือบริการฟรี) หรือสายฉีดน้ าช าระที่สะอาด   
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อยู่ในสภาพดี ใช้งานได้ 
4. อ่างล้างมือ ก๊อกน้ า กระจก สะอาด ไม่มีคราบสกปรก อยู่ใน

สภาพดีและใช้งานได้ 
5. สบู่ล้างมือ  พร้อมให้ใช้ตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ 
6. ถังรองรับมูลฝอย  สะอาด  มีฝาปิด  อยู่ในสภาพดี  ไม่รั่วซึม  

ตั้งอยู่ในบริเวณอ่างล้างมือหรือบริเวณใกล้เคียง 
7. มีการระบายอากาศดี  และไม่มีกลิ่นเหม็น 
8. สภาพท่อระบายสิ่งปฏิกูลและถังเก็บกักไม่รั่ว  แตก  หรือช ารุด 
9. จัดให้มีการท าความสะอาด และระบบการควบคุมตรวจตรา 

เป็นประจ า 
ความเพียงพอ  (Accessibility: A) 

10. จัดให้มีส้วมนั่งราบส าหรับผู้ พิการ ผู้สูงวัย หญิงตั้งครรภ์และ
ประชาชนทั่วไปอย่างน้อยหนึ่งที่ 

*ต้องจัดให้มีห้องส้วมส าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราเข้า
ใช้ได ้อย่างน้อย 1 ห้อง และมีสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้พิการหรือ 
ทุพพลภาพ และคนชรา ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงก าหนดสิ่งอ านวย
ความสะดวกในอาคารส าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 
2548 

11. ส้วมสาธารณะพร้อมใช้งานตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ 
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ความปลอดภัย  (Safety: S) 
12. บริเวณท่ีตั้งส้วมต้องไมอ่ยู่ที่ลับตา/เปลี่ยว 
13. กรณีที่มีห้องส้วมตั้งแต่ 2 ห้องขึ้นไป ให้แยกเป็นห้องส้วม

ส าหรับชาย - หญิง โดยมีปูายหรือสัญลักษณ์ท่ีชัดเจน 
14. ประตูที่จับเปิด – ปิด และที่ล็อคด้านใน สะอาด อยู่ในสภาพดี  

ใช้งานได ้
15. พ้ืนห้องส้วมแห้ง 
16. แสงสว่างเพียงพอ สามารถมองเห็นได้ทั่วบริเวณ 

E: ENERGY           

(การจัดการด้าน

พลังงาน) 

 

5 มีมาตรการประหยัดพลังงานที่เป็น

รูปธรรมเกิดการปฏิบัติตามมาตรการที่

ก าหนดร่วมกันทั้งองค์กร 

 

           มาตรการประหยัดพลังงาน หมายถึง การใช้พลังงานไฟฟูา 
พลังงานเชื้อเพลิง รวมถึงทรัพยากรอ่ืนๆ อย่างประหยัด ยกตัวอย่างเช่น  

- ก าหนดเวลาการเปิดปิดเครื่องใช้ไฟฟูา  
- การตั้งค่าอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25 องศาเซลเซียส  
- การใช้รถยนต์ร่วมกัน (Car pool) 
- ส่งเสริมการใช้จักรยานในโรงพยาบาล 
- รณรงค์การใช้น้ าอย่างประหยัด  เป็นต้น 

และมีการด าเนินการดังต่อไปนี้ 
1. มีมาตรการการด าเนินงานการประหยัดพลังงานที่ชัดเจน  
2. มีผู้รับผิดชอบการด าเนินงานที่ชัดเจน 
3. มีการด าเนินการกิจกรรมประหยัดพลังงานที่สอดคล้องกับ
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นโยบาย 
E:ENVIRONMENT 

(การจัดการ

สิ่งแวดล้อมใน

โรงพยาบาล) 

 

 

 

6 มีการจัดสิ่งแวดล้อมทั่วไปทั้งภายในและ

ภายนอกอาคาร โดยเพิ่มพ้ืนที่ 

สีเขียว และพ้ืนที่พักผ่อนที่สร้าง
ความรู้สึกผ่อนคลายสอดคล้องกับ
ชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่นส าหรับ
ผู้ปุวย รวมทั้งผู้มารับบริการ 
 

1. มีการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกอาคารให้มี
ความสะดวกในการให้บริการ สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยไม่
เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และปลอดภัย แสงสว่างเพียงพอ ระบาย
อากาศได้ดี  

2. มีการด าเนินงานกิจกรรมที่ส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ดีในการ
ท างาน เช่น กิจกรรม  5ส  กิจกรรมสถานที่ท างานน่าอยู่ น่า
ท างาน (Healthy Work Place)  เป็นต้น 

3. มีการจัดการน้ าเสียได้มาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งตามที่
กฎหมายก าหนด (ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม) 

4. การปรับปรุงภูมิทัศน์ เช่น การจัดสวนสร้างความร่มรื่นหรือเพ่ิม
พ้ืนที่สีเขียว การปลูกต้นไม้เพ่ือดูดซับมลพิษ เป็นต้น 

   

7 มีการส่งเสริมกิจกรรมที่ เ อ้ือต่อการมี

สุขภาพที่ดีแบบองค์รวม ได้แก่ กิจกรรม

ทางกาย (Physical activity) กิจกรรมให้

ค าปรึกษาด้านสุขภาพขณะรอรับบริการ

ของผู้ปุวยและญาต ิ

1. มีกิจกรรมให้ความรู้  โดยการสอน สาธิต เพ่ือปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพระดับบุคคล ให้สามารถเพ่ิมกิจกรรมทางกาย
ในชีวิตประจ าวัน ได้อย่างถูกต้อง     

2. จัดบริการให้ค าปรึกษาแก่ผู้มารับบริการทุกกลุ่มวัย รวมทั้ง       
กลุ่มเสี่ยง กลุ่มที่เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) เพ่ือให้เกิด
ความตระหนักและจูงใจให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการ
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 บริโภคถูกต้องตามหลักโภชนาการและการเพิ่มกิจกรรมทางกาย
เพ่ือสุขภาพดีและปูองกันบ าบัดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) 

NUTRITION  

(การจัดการ

สุขาภิบาลอาหาร

และการจัดการน้ า

บริโภคใน

โรงพยาบาล) 

8 สถานที่ประกอบอาหารผู้ปุวยใน

โรงพยาบาลได้มาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร

ของกรมอนามัย ในระดับพื้นฐาน 

 

          สถานที่ประกอบอาหารผู้ปุวยในโรงพยาบาลได้มาตรฐาน
สุขาภิบาลอาหารของกรมอนามัย ในระดับพ้ืนฐาน ผ่าน 15 ข้อ ดังนี้ 

1. บริเวณท่ีเตรียม – ปรุงอาหาร สะอาด  เป็นระเบียบ มีแสงสว่าง
เพียงพอ ไม่อยู่ใกล้กับที่พักมูลฝอยหรือบริเวณบ าบัดน้ าเสีย 

2. บริเวณที่เตรียม – ปรุงอาหาร พ้ืน ผนัง ท าด้วยวัสดุถาวรแข็ง 
เรียบ  มีสภาพดี  และสะอาด 

3. อาหารและเครื่ องดื่ ม ในภาชนะบรรจุที่ปิ ดสนิท  ต้องมี
เครื่องหมายแสดงการได้รับอนุญาตที่ถูกต้องของส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (เลขสารบบอาหาร 13 หลัก) 

4. อาหารสด เช่น เนื้อสัตว์ ผักสด ผลไม้ และอาหารแห้ง มี
คุณภาพดี แยกเก็บเป็นสัดส่วน ไม่ปนกัน วางสูงจากพ้ืนอย่าง
น้อย 60 เซนติเมตร หรือเก็บในตู้เย็น อาหารสดต้องล้างให้
สะอาดก่อนน ามาปรุง 

5. อาหารที่ปรุงส าเร็จแล้ว เก็บในภาชนะที่สะอาด มีการปกปิด 
วางสูงจากพ้ืนอย่างน้อย 60 เซนติเมตร 

6. การล าเลียงอาหารที่ปรุงส าเร็จแล้วไปยังที่ต่างๆ ต้องมีการ
ปกปิดให้มิดชิด 
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7. ภาชนะอุปกรณ์ เช่น จาน ชาม ช้อน และส้อม ต้องท าด้วยวัสดุ
ที่ ไม่มี พิษภัย เช่น สแตนเลส กระเบื้องเคลือบขาว  แก้ว 
อลูมิเนียม เมลามีนสีขาวหรือสีอ่อน 

8. การล้างภาชนะต้องแยกภาชนะส าหรับผู้ปุวยติดเชื้อ และไม่ติด
เชื้อออกจากกัน 

9.  ล้างภาชนะอุปกรณ์ด้วยวิธีการ 3 ขั้นตอน และขั้นตอนสุดท้าย
ต้องมีการฆ่าเชื้อโรค อ่างล้างภาชนะต้องสูงจากพ้ืนอย่างน้อย 
60 เซนติเมตร และต้องมีท่อระบายน้ าทิ้งท่ีใช้การได้ดี 

10. ช้อน ส้อม วางตั้งเอาด้ามขึ้นในภาชนะโปร่งสะอาด หรือเก็บ
เป็นระเบียบในภาชนะที่สะอาดและปิดมิดชิด และขณะที่
ล าเลียงไปให้ผู้ปุวยต้องมีการปกปิด 

11. ใช้ถังมูลฝอยสภาพดี ไม่รั่วซึม ใช้ถุงพลาสติกสวมไว้ด้านในและ
มีฝาปิด 

12. ห้องน้ า ห้องส้วมต้องสะอาด ประตูไม่เปิดสู่บริเวณที่เตรียม - 
ปรุง  ที่ล้างและเก็บภาชนะอุปกรณ์ ที่เก็บอาหาร  และต้องมี
อ่างล้างมือที่ใช้การได้ดีในบริเวณห้องส้วม 

13. ผู้ปรุง ผู้เสิร์ฟ แต่งกายสะอาด สวมเสื้อมีแขน หรือมีเครื่องแบบ 
14. ผู้ปรุง ผู้เสิร์ฟ ต้องเป็นผู้มีสุขภาพดี ไม่เป็นโรคติดต่อ หรือพาหะ

ของโรคและโรคผิวหนัง โดยมีหลักฐานการตรวจสุขภาพในปีนั้น
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ให้ตรวจสอบได้ 
15. ผู้ปรุง ผู้เสิร์ฟ มีสุขนิสัยที่ดี เช่น ตัดเล็บสั้น ใช้อุปกรณ์ส าหรับ

หยิบจับอาหาร  ไม่สูบบุหรี่ขณะปฏิบัติงาน 
          หากการจัดบริการอาหารในโรงพยาบาลมีการจ้าง out 
source ให้โรงพยาบาลก าหนดมาตรฐานระดับพื้นฐาน 15 ข้อ 
ข้างต้นใน TOR และโรงพยาบาลควรให้ค าแนะน าตามมาตรฐาน 

9 ร้อยละ 80 ของร้านอาหารในโรงพยาบาล

ได้มาตรฐานสุขาภิบาลอาหารของกรม

อนามัย 

 

           ร้านอาหาร/แผงลอยจ าหน่ายอาหาร ในโรงพยาบาลได้
มาตรฐานสุขาภิบาลอาหารของกรมอนามัย ผ่าน 15 ข้อ ดังนี้ 

1. สถานที่รับประทาน สถานที่เตรียมปรุง ประกอบอาหาร ต้อง
สะอาดเป็นระเบียบ และจัดเป็นสัดส่วน 

2. ไม่เตรียมปรุงอาหารบนพ้ืน และบริเวณหน้า หรือในห้องน้ า 
ห้องส้วม และต้องเตรียมปรุงอาหารบนโต๊ะที่สูงจากพ้ืนอย่าง
น้อย 60 เซนติเมตร 

3. ใช้สารปรุงแต่งอาหารที่มีความปลอดภัย มี
เครื่องหมายรับรองของทางราชการ เช่น เ ล ข
สารบบอาหาร 
หรือเครื่องหมายรับรองมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม 
(มอก.)    

4. อาหารสดต้องล้างให้สะอาดก่อนน ามาปรุงหรือเก็บ การเก็บ
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อาหารประเภทต่างๆ ต้องแยกเก็บเป็นสัดส่วน อาหารประเภท
เนื้อสัตว์ดิบเก็บในอุณหภูมิที่ต่ ากว่า 5 องศาเซลเซียส 

5. อาหารที่ปรุงส าเร็จแล้ว เก็บในภาชนะที่สะอาดมีการปกปิด  
วางสูงจากพ้ืนอย่างน้อย 60 เซนติเมตร 

6. น้ าแข็งที่ใช้บริโภคต้องสะอาด เก็บในภาชนะที่สะอาดมีฝาปิด        
ใช้อุปกรณ์ที่มีด้ามส าหรับคีบ หรือตักโดยเฉพาะวางสูงจากพ้ืน
อย่างน้อย 60 เซนติเมตร        

7. ล้างภาชนะด้วยน้ ายาล้างภาชนะ แล้วล้างด้วยน้ าสะอาด 2 ครั้ง 
หรือล้างด้วยน้ าไหล และที่ล้างภาชนะต้องวางสูงจากพ้ืนอย่าง
น้อย 60 เซนติเมตร 

8. เขียงและมีด ต้องมีสภาพดี แยกใช้ระหว่างเนื้อสัตว์สุก เนื้อสัตว์
ดิบ และผัก ผลไม้ 

9. ช้อน ส้อม ตะเกียบ วางตั้งเอาด้ามขึ้นในภาชนะโปร่งสะอาด 
หรือวางเป็นระเบียบในภาชนะโปร่งสะอาดและมีการปกปิด 
เก็บสูงจากพ้ืนอย่างน้อย 60 เซนติเมตร 

10. มูลฝอย และน้ าเสียทุกชนิด ได้รับการก าจัดด้วยวิธีที่ถูกหลัก
สุขาภิบาล 

11. ห้องส้วมส าหรับผู้บริโภคและผู้สัมผัสอาหารต้องสะอาด มีอ่าง
ล้างมือที่ใช้การได้ดี และมีสบู่ใช้ตลอดเวลา 
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12. ผู้สัมผัสอาหารแต่งกายสะอาด สวมเสื้อมีแขน ผู้ปรุงต้องผูกผ้า
กันเปื้อนที่สะอาด สวมหมวกหรือเน็ทคลุมผม 

13. ผู้สัมผัสอาหารต้องล้างมือให้สะอาดก่อนเตรียมปรุง ประกอบ 
จ าหน่ายอาหารทุกครั้ง ใช้อุปกรณ์ในการหยิบจับอาหารที่ปรุง
ส าเร็จแล้วทุกชนิด 

14. ผู้สัมผัสอาหารที่มีบาดแผลที่มือต้องปิดแผลให้มิดชิด หลีกเลี่ยง
การปฏิบัติงานที่มีโอกาสสัมผัสอาหาร 

15. ผู้สัมผัสอาหารที่เจ็บปุวยด้วยโรคที่สามารถติดต่อไปยังผู้บริโภค 
โดยมีน้ าและอาหารเป็นสื่อ ให้หยุดปฏิบัติงานจนกว่าจะรักษา
ให้หายขาด 

10 จัดให้มีบริการน้ าดื่มสะอาดที่อาคารผู้ปุวย

นอกและผู้ปุวยใน  

 

1. จัดให้มีจุดบริการน้ าดื่มอย่างเพียงพอต่อจ านวนผู้มารับบริการ 
2. มีการเฝูาระวังคุณภาพน้ าดื่มด้วยชุดทดสอบการปนเปื้อน

แบคทีเรีย (อ11) ณ จุดที่ให้บริการน้ าดื่มหลักของอาคารผู้ปุวย
นอก (OPD) และอาคารผู้ปุวยใน (IPD) กรณีมีสถานที่ประกอบ
อาหารผู้ปุวยในโรงพยาบาลให้ตรวจน้ าที่ใช้ในการปรุงประกอบ
อาหาร ความถี่ 6 เดือน/ครั้ง 

   

ระดับดี 
 11 มีการจัดการมูลฝอยครบทุกประเภทถูก

สุขลักษณะ 

          มีการจัดการมูลฝอยครบทุกประเภท โดยเพิ่มการจัดการมูลฝอย
ที่เป็นพิษหรืออันตราย ดังนี้ 
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 1. มีการให้ความรู้บุคลากรในโรงพยาบาลในการจัดการมูลฝอยที่
เป็นพิษหรืออันตรายตั้งแต่การคัดแยก เก็บรวบรวม เคลื่อนย้าย 
และก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ 

2. จัดให้มีภาชนะคัดแยกมูลฝอยที่ เป็นพิษหรืออันตราย ณ 
แหล่งก าเนิด 

3. ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมอุปกรณ์ปูองกันอันตรายส่วนบุคคลขณะ
ปฏิบัติงาน 

4. มีการก าหนดเส้นทางและเวลาในการเคลื่อนย้ายมูลฝอยที่เป็น
พิษหรืออันตรายอย่างชัดเจน 

5. มีการเก็บรวบรวมมูลฝอยส่งไปก าจัดอย่างสม่ าเสมอตามวัน 
เวลาที่ก าหนดไม่ให้เกิดการสะสมหรือมูลฝอยตกค้าง 

12 มีการพัฒนาส้วมมาตรฐานสะอาด 

เพียงพอ และปลอดภัย (HAS) ที่อาคาร

ผู้ปุวยใน (IPD) 

 

          อาคารผู้ปุวยใน (Ward) หมายถึง อาคารส่วนที่ให้บริการผู้ปุวย
ที่พักค้างคืนเพ่ือรักษาตัวในโรงพยาบาล และรวมถึงคลินิก/แผนกต่างๆ 
เช่น แผนกอายุรกรรมแผนกศัลยกรรม แผนกสูติ - นรีเวช แผนกโรค
ผิวหนัง เป็นต้น  
อาคารผู้ปุวยในของโรงพยาบาลผ่านมาตรฐานส้วมสาธารณะไทย (HAS) 
ใน 16 ข้อ 

   

ระดับดีมาก 
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 13 มีการส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม GREEN 

โดยการน าไปใช้ประโยชน์และเกิดการ

แ ล ก เ ป ลี่ ย น เ รี ย น รู้ กั บ เ ค รื อ ข่ า ย

โรงพยาบาลและชุมชน 

 

           มีการสร้าง นวัตกรรม GREEN หมายถึง มีการท าสิ่งต่างๆ ด้วย
วิ ธี ใ ห ม่ ๆ  อ า จหมายถึ ง ก า ร เ ปลี่ ย นแปล งทา ง คว ามคิ ด  กา ร
ผลิต กระบวนการ หรือองค์กร หรือการพัฒนาต่อยอดการด าเนินงานที่
เกิดจากการปฏิบัติงานตามเกณฑ์ GREEN เช่น  

- Product Innovation คือ การคิดค้นหรือประดิษฐ์สิ่งของที่
แตกต่างจากรูปแบบเดิมเพ่ือช่วยสนับสนุนการด าเนินงานตาม 
GREEN 

- Process Innovation คือ การคิดค้นหรือการเปลี่ยนแปลง
ด้านกระบวนการท างาน หรือต่อยอดกระบวนการด าเนินงาน
ตาม GREEN  

- Service Innovation คือ การน าความคิดและแนวทางการ
ด าเนินงานด้านการบริการรูปแบบใหม่ๆ ที่ผ่านการคิดอย่าง
เป็นระบบ และเข้าใจถึงความต้องการของผู้ใช้บริการ มาใช้
เป็นแนวทางการสร้างการบริการที่แตกต่าง เพ่ือมุ่งตอบสนอง
ต่อความพึงพอใจของผู้มารับบริการ  

- Management Innovation คือ การพัฒนาระบบงาน
บริหาร ระบบการท างาน วิธีการท างาน หรือการผสมผสาน
การท างานรูปแบบใหม่ การสร้างสิ่งใหม่ๆ ในการบริหารจัดการ
สิ่งที่เป็นประโยชน์ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตาม GREEN 

   

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3
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14 สร้างเครือข่ายการพัฒนา GREEN  ลงสู่

ชุมชนเพ่ือให้เกิด GREEN Community 

 

           โรงพยาบาลร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ซึ่งได้แก่ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วัด โรงเรียน ผู้น า
ชุมชน หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ในการพัฒนา GREEN ลงสู่ชุมชน เพ่ือให้เกิด
กิจกรรม GREEN ในชุมชน 

   

สรุปผลการประเมิน 
ผ่านในระดับ      ระดับพ้ืนฐาน      ระดับดี     ระดับดีมาก 
ต้องปรับปรุง (ข้อ ................................................................................................................................................. ................................................................................................................) 

 

 

 
 

ลงช่ือ....................................................ผู้ประเมิน 

     ( ......................................................) 
ต าแหน่ง....................................................................  
วันท่ี .............เดือน.....................พ.ศ. ...................... 

ลงช่ือ....................................................ผูร้ับการประเมิน 

      ( ......................................................) 
ต าแหน่ง................................................................................  
วันท่ี ................เดือน............................ พ.ศ. ...................... 
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หมวด Promotion, Prevention & Protection Excellence  
(ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ) 

แผนที่ 4. การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
โครงการที่ 2. โครงการคุ้มครองสุขภาพประชาชนจากมลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยง (Hot Zone) 
ระดับการแสดงผล จังหวัด 
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 24. ร้อยละของจังหวัดที่มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอย่าง

บูรณาการมีประสิทธิภาพและย่ังยืน 
ค านิยาม จังหวัดมีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอย่างบูรณาการมี

ประสิทธิภาพและย่ังยืน หมายถึง ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมีระบบและกลไก        
เพ่ือจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพใน 6 ประเด็น ดังนี้ 
1. มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูล สถานการณ์ และการเฝูาระวังด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
2. มีกลไกการจัดการปัจจัยเสี่ยงจากมลพิษสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ โดยขับเคลื่อนการ 
   ด าเนินงาน ผ่านกลไกคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (คสจ.) 
3. มีระบบและกลไกสนับสนุนการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาล รพศ./รพท./รพช  
   สังกัดกระทรวงสาธารณสุขให้ถูกต้องตามกฎหมาย  
4. มีการส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีการจัดบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐาน (EHA) 
5. มีการด าเนินงานเพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดต าบลที่มีชุมชนเข้มแข็งด้านอนามัย 
   สิ่งแวดล้อม (Active Communities) 
6. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด.มีการจัดระบบเฝูาระวังสุขภาพจากการประกอบอาชีพและ 
    มลพิษสิ่งแวดล้อม 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ขับเคลื่อนการด าเนินงานตามเกณฑ์ตัวชี้วัด และจัดท า 
   ข้อมูลรายงานผลการด าเนินงานตามแบบฟอร์มการรายงานและส่งให้ศูนย์อนามัย เป็น 
   รายไตรมาส 
2. ศูนย์อนามัยรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวมของเขตและจัดส่งข้อมูลให้ส่วนกลาง 
   กรมอนามัย ตามแบบฟอร์มการรายงาน พร้อมส าเนาแบบฟอร์มการรายงานรายจังหวัด  
   เป็นรายไตรมาส 
3. หน่วยงานส่วนกลาง รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลระดับประเทศ จัดท าเป็นรายงาน 
   สรุปผลการด าเนินงานฯ รายไตรมาส 
4. การรายงานผ่านระบบการตรวจราชการกระทรวง 

รายการข้อมูล 2 B = จ านวนส านักงานสาธารณสุขจังหวัดทั้งหมด 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 1, 2, 3 และ 4 (ธค.60, มีค.61, มิย.61, กย.61) 
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เกณฑ์การประเมิน 
ปี 2561 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดมีแผนปฏิบัติการ
เพ่ือลดปัจจัยเสี่ยงจาก
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพฯ 

ร้อยละ 60 ของจังหวัด            
มีระบบจัดการปัจจัย
เสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพฯ ผ่านเกณฑ์
ระดับพ้ืนฐาน (จังหวัด
ประเมินตนเอง) 

ร้อยละ 80 ของจังหวัด              
มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยง
จากสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพฯ ผ่านเกณฑ์
ระดับพ้ืนฐาน (ประเมิน
โดย ศอ. และ สคร.) 

ร้อยละ 100 ของจังหวัด            
มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงจาก
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพฯ  
ผ่านเกณฑ์ระดับพ้ืนฐาน 
(ประเมินโดย ศอ. และ สคร.) 
 

ปี 2562 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดมีแผนปฏิบัติการ
เพ่ือลดปัจจัยเสี่ยงจาก
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

ร้อยละ 40 ของจังหวัด                
มีระบบจัดการปัจจัย
เสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ ผ่านเกณฑ์  
ระดับดี            
(จังหวัดประเมินตนเอง) 

ร้อยละ 60 ของจังหวัด             
มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยง
จากสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพฯ ผ่านเกณฑ์  
ระดับดี             
(ประเมินโดย ศอ. และ 
สคร.) 

ร้อยละ 80  ของจังหวัด              
มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงจาก
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพฯ  
ผ่านเกณฑ์ระดับดี             
(ประเมินโดย ศอ. และ สคร.) 
 

ปี 2563 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดมีแผนปฏิบัติการ
เพ่ือลดปัจจัยเสี่ยงจาก
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

ร้อยละ 60 ของจังหวัด              
มีระบบจัดการปัจจัย
เสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพฯ  ผ่านเกณฑ์
ระดับดี            
(จังหวัดประเมินตนเอง)  

ร้อยละ 80 ของจังหวัด             
มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยง
จากสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพฯ  ผ่านเกณฑ์
ระดับดี (ประเมินโดยศอ. 
และ สคร.) 

ร้อยละ 100  ของจังหวัด          
มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงจาก
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพฯ  
ผ่านเกณฑ์ระดับดี               
(ประเมินโดย ศอ. และ สคร.) 
 

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

ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดมีแผนปฏิบัติการ
เพ่ือลดปัจจัยเสี่ยงจาก
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

ร้อยละ 50 ของจังหวัด          
มีระบบจัดการปัจจัย
เสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพฯ ผ่านเกณฑ์
ระดับดีมาก (จังหวัด
ประเมินตนเอง)  

ร้อยละ 60 ของจังหวัด         
มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยง
จากสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพฯ ผ่านเกณฑ์ระดับ
ดีมาก (ประเมินโดย ศอ. 
และ สคร.) 

ร้อยละ 70 ของจังหวัด            
มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงจาก
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพฯ  
ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก 
(ประเมินโดย ศอ. และ สคร.) 
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วิธีการประเมินผล :  1. การประเมินตนเองของส านักงานสาธารณสุขจังหวัด (ตามแบบฟอร์มการประเมินผลการ 
   ด าเนินงานตามตัวชี้วัดที่ก าหนด) 
2. ศูนย์อนามัย (ศอ.) และส านักงานปูองกันควบคุมโรคเขต (สคร.) ท าการทวนสอบและ 
   วิเคราะห์ผลการประเมินตนเองของส านักงานสาธารณสุขจังหวัด และประเมินผลการ 
   ด าเนินงานของส านักงานสาธารณสุขจังหวัด (ตามแบบฟอร์มการประเมินผลการ 
   ด าเนินงานตามตัวชี้วัดที่ก าหนด) 
3. ส่วนกลางสุ่มประเมินเชิงคุณภาพ และจัดท าสรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดภาพรวม 
   ของประเทศ 

เอกสารสนับสนุน :  1. แนวทางการเฝูาระวังสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
2. คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานส าหรับฝุายเลขานุการคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด 
3. Animation ให้ความรู้ด้านกฎหมายสาธารณสุข และบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
สาธารณสุขจังหวัด 
4. คู่มือปฏิบัติงานส าหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เรื่องการพัฒนาคุณภาพระบบบริการ 
   อนามัยสิ่งแวดล้อม 
5. คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วน 
   ท้องถิ่น 
6. ระบบสารสนเทศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย (NEHIS) เพ่ือรองรับระบบ 
   ข้อมูลระดับจังหวัด และเขตสุขภาพ รวมทั้งสนับสนุนแนวทางการจัดท าข้อมูล 
   สถานการณ์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
7. แนวทางการพัฒนาชุมชนเข้มแข็งในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชน 
8. แนวทางการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนส าหรับประชาชน และเจ้าหน้าที่ 
9. แนวทางการด าเนินงานการจัดระบบเฝูาระวังสุขภาพจากการประกอบอาชีพและมลพิษ 
   สิ่งแวดล้อม 
10. แนวทางการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมส าหรับโรงพยาบาล 
11. คู่มือแนวทางการพัฒนาสถานบริการการสาธารณสุขให้ได้มาตรฐานการจัดการมูลฝอย 
     ติดเชื้อ 
12. คู่มือแนวทางการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
13. คู่มืออบรมผู้ปฏิบัติงานมูลฝอยติดเชื้อ หลักสูตรปูองกันและระงับการแพร่เชื้อหรือ 
     อันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ 
14. คู่มือแนวทางการบริหารจัดการสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล 
15. คู่มือแนวทางการด าเนินงาน GREEN & CLEAN Hospital 
16. กฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 และประกาศกระทรวงที่ 
     เกี่ยวข้อง 
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รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน Baseline data หน่วย
วัด 

ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 2559 2560 

ร้อยละของจังหวัดที่มี
ระบบจัดการปัจจัยเสี่ยง
จากสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพอย่างบูรณาการมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน 

ร้อยละ - - 51.32 
(39 จังหวัด) 

60.53 
(46 จังหวัด) 
ณ 25 กย.60 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

ประเด็นการพัฒนาระบบฐานข้อมูล สถานการณ์ และการเฝูาระวังด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
1. นางสาวอ าพร  บุศรังษี            นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ  
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-5904359 โทรศัพท์มือถือ : 081-8311430 
    โทรสาร : 02-5904356  E-mail : amporn.b@anamai.mail.go.th 
    นางสาวพาสนา ชมกลิ่น   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-5904202     โทรศัพท์มือถือ : 
    โทรสาร : 02-5904356    E-mail : pasana.c@anamai.mail.go.th 
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย   
ประเด็นการสนับสนุนการด าเนินงานคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (คสจ.) 
1. นางสาวชญาณี ศรีวรรณ   นักวิชาการสาธารณสุข  
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-5904219 โทรศัพท์มือถือ :  
    โทรสาร :    E-mail : chayanee.s@anamai.mail.go.th 
ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย  
ประเด็นการจดัการมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาล รพศ./รพท./รพช สังกัดกระทรวงสาธารณสขุ            
ให้ถูกต้องตามกฎหมาย 
1. นางสาวปาณิสา ศรีดโรมนต์   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ   
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-5904128 โทรศัพท์มือถือ : 091-8814733 
    โทรสาร : 02-5904200  E-mail : panisa.s@anamai.mail.go.th 
ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย   
ประเด็นการส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีการจัดบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมท่ีได้มาตรฐาน (EHA) 
1. นายชัยเลิศ  กิ่งแก้วเจริญชัย    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ  
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-5904177 โทรศัพท์มือถือ : 080-4346888 
    โทรสาร : 02-5904186,88  E-mail : chailert.k@anamai.mail.go.th 
ส านักสุขาภิบาลอาหารและน้ า กรมอนามัย  
 
 
ประเด็นการด าเนินงานเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดต าบลที่มีชุมชนเข้มแข็งที่มีการจัดการ
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ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของชุมชน (Active Communities) 
1. นางปรียานุช บูรณะภักดี   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-5904261       โทรศัพท์มือถือ :  
    โทรสาร :     E-mail: preeyanuch.b@anamai.mail.go.th 
ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย 
ประเด็นการสนับสนุนและพัฒนาระบบการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม 
ประเด็นมีการจัดระบบเฝูาระวังสุขภาพจากการประกอบอาชีพและมลพิษสิ่งแวดล้อม 
1. นางสุทธิดา  อุทะพันธุ์    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-5904393 โทรศัพท์มือถือ :  
    โทรสาร :     E-mail : env_med@googlegroups.com 
    นางสาวณราวดี ชินราช   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
    โทรศัพท์ที่ท างาน :  02-5904393   โทรศัพท์มือถือ : 
    โทรสาร :    E-mail : env-med@googlegroups.com 
ส านักโรคจากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค 

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 

กรมอนามัย (ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม ส านักสุขาภิบาลอาหารและน้ า กองประเมินผล
กระทบต่อสุขภาพ ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข) 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 

1. นางสาวพาสนา ชมกลิ่น  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-5904202  โทรศัพท์มือถือ :  
    โทรสาร : 02-5904202                    E-mail : pasana.c@anamai.mail.go.th 
                02-5904356 
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวด Service Excellence (ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ) 
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แผนที่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการที่ 1. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
ระดับการแสดงผล ประเทศ 
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 28. อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 
ค านิยาม 1. ผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง หมายถึง ผู้ปุวยใน (ผู้ปุวยที่รับไว้นอนพักรักษาใน 

    โรงพยาบาล (admit) นานตั้งแต่ 4 ชั่วโมงข้ึนไป) ที่มี principal diagnosis (pdx) เป็น 
    โรคหลอดเลือดสมอง  (I60-I69) 
2. การตายของผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมองหมายถึงการตายจากทุกสาเหตุของผู้ปุวยโรค 
   หลอดเลือดสมอง โดยแบ่งเป็นการตายของผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมองแตก (I60-I62)   
   และการตายของผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรือตัน (I63-I69) 
3. การจ าหน่ายผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมองทุกสถานะ หมายถึง การที่ผู้ปุวยในออกจาก 
   โรงพยาบาลในทุกสถานะ ทุกกรณี 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล - ข้อมูลจากรายงาน ตก.2 รวบรวมวิเคราะห์ในระดับเขตสุขภาพท่ี 1-12 

- ระบบข้อมูล 43 แฟูม 

แหล่งข้อมูล - รายงาน ตก.2 

- ฐานข้อมูลจากการประเมินข้อมูลจาก Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข 

รายการข้อมูล 1 A = จ านวนครั้งของการจ าหน่ายผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมองตายจากทุกหอผู้ปุวย (I60-I69) 

รายการข้อมูล 2 B = จ านวนครั้งของการจ าหน่ายทุกสถานะของผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมองจากทุกหอผู้ปุวย 

      ในชว่งเวลาเดียวกัน (I60-I69) 

รายการข้อมูล 3 C = จ านวนครั้งของการจ าหน่ายผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมองแตกตายจากทุกหอผู้ปุวย (I60-I62) 

รายการข้อมูล 4 D = จ านวนครั้งของการจ าหน่ายทุกสถานะของผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมองแตกจากทุกหอ 

      ผู้ปุวยในช่วงเวลาเดียวกนั (I60-I62) 

สูตรค านวณตัวชี้วัด  1. (A/B) x 100 

2. (C/D) x 100 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 
Baseline data หน่วยวัด 

ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ 
พ.ศ. 

2557 2558 2559 2560 
8.3 ร้อยละอัตราตาย

ผู้ปุวยโรคหลอด
เลือดสมอง 

17.1 9.9 8.3 9.1 

 

 

หน่วยงานประมวลผลและ 1. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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จัดท าข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 

2. ส านักนิเทศระบบการแพทย์ กรมการแพทย์  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบ 
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แบบฟอร์มการติดตามประเมินผล 
ด้านโรคหลอดเลือดสมอง 

 
1. ประเด็นการติดตามประเมินผล  

(1) ร้อยละอัตราตายของผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง (เปูาหมาย:  ร้อยละ 7) 

(2) ร้อยละอัตราตายของผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมองแตก (เปูาหมาย:  ร้อยละ 25) 
ค านิยาม ผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง หมายถึง ผู้ปุวยใน (ผู้ปุวยที่รับไว้นอนพักรักษาในโรงพยาบาล 
(admit) นานตั้งแต่   4 ชั่วโมงขึ้นไป) ที่มี principal diagnosis (pdx) เป็นโรคหลอดเลือดสมอง   
(I60-I69) 

2. ส ถ า น ก า ร ณ์
............................................................................................................................................. 
3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์   
    3.1 ข้อมูลเชิงปริมาณ............................................................................................................................  

         (1) ร้อยละอัตราตายของผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง (เปูาหมาย:  ร้อยละ 7) (เปูาหมายปี 2560 – 2564) 

สถานบริการสุขภาพ 

รายการข้อมูล 

หมาย
เหตุ 

จ านวนครั้งของการ
จ าหน่ายผู้ป่วยโรคหลอด

เลือดสมองตายจาก     
ทุกหอผู้ป่วย 

(รหัส ICD-10 =I60-I69) 
(A) 

จ านวนครั้งของการ
จ าหน่ายทุกสถานะของ

ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
จากทุกหอผู้ป่วย ในช่วง

เวลาเดียวกัน 
(B) 

ร้อยละอัตราตายของ
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือด

สมอง 
(A/B) x 100 

จังหวัด 1     
จังหวัด 2     
จังหวัด 3     
จังหวัด ...     

ภาพรวมเขต 
(ข้อมลู ณ วันที่รายงาน) 
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         (2) ร้อยละอัตราตายของผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมองแตก (เปูาหมาย:  ร้อยละ 25) 

สถานบริการสุขภาพ 

รายการข้อมูล 

หมาย
เหตุ 

จ านวนครั้งของการ
จ าหน่ายผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดสมองแตกตายจาก

ทุกหอผู้ป่วย 
(รหัส ICD-10 =I60-I62) 

(C) 

จ านวนครั้งของการ
จ าหน่ายทุกสถานะของ

ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
แตกจากทุกหอผู้ป่วย 
ในช่วงเวลาเดียวกัน 

(รหัส ICD-10 =I60-I62) 
(D) 

ร้อยละอัตราตายของ
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือด

สมองแตก 
(C/D) x100 

จังหวัด 1     
จังหวัด 2     
จังหวัด 3     
จังหวัด ...     

ภาพรวมเขต 
(ข้อมลู ณ วันที่รายงาน) 

    

 
    3.2 ข้อมูลเชิงคุณภาพ............................................................................................................................ 

    (วิเคราะห์ตามกรอบ 6 Building Blocks ภาพรวมจังหวัด)…………...........................………………… 
4. สรุปประเด็นส าคัญท่ีเป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห์ จาก
การตรวจติดตาม 
..............................................................................................................................................................................  
5. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะท่ีให้ต่อหน่วยรับตรวจ 
 

สิ่งท่ีผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการรับไป
ประสาน หรือ ด าเนินการต่อ 

   
   

 
6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย 
............................................................................................................................. ................................................. 
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7. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
.............................................................................................................................................................................. 

 
ผู้รายงาน....................................................................... 
ต าแหน่ง........................................................................ 
วัน/เดือน/ปี................................................................... 
โทร.............................. e-mail………………….....………... 
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หมวด Service Excellence (ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ) 

แผนที่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 

โครงการที่ 2. โครงการป้องกันและควบคุมการดื้อยาต้านจุลชีพและการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล 

ระดับการแสดงผล จังหวัด/เขต/ประเทศ 

ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 29. ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) และร้อยละของโรงพยาบาล

ที่มีระบบจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ (AMR) 

   29.1 ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) 

   29.2 ร้อยละของโรงพยาบาลทีมี่ระบบจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ (AMR) 

ค านิยาม 29.1 RDU การประเมินโรงพยาบาลใช้ยาอย่างสมเหตุผล เป็นการประเมินโรงพยาบาล/
เครือข่ายบริการสุขภาพระดับอ าเภอ ซึ่งประกอบด้วยการประเมิน RDU1 และ RDU2 
- RDU 1 หมายถึง โรงพยาบาลแม่ข่าย (โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาล
ชุมชน) เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ตามเกณฑ์เปูาหมาย 
- RDU 2 หมายถึง หน่วยบริการลูกข่าย (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล/หน่วยบริการ
ปฐมภูมิ) มีการส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบ ใน 2 โรค ตามเกณฑ์เปูาหมาย
ระดับการพัฒนาสู่การเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล มี 3 ระดับดังนี้ 
 RDU ขั้นที่ 1 หมายถึง การด าเนินการผ่านเงื่อนไขต่อไปนี้ 

RDU 1 (รพ.) RDU 2 (รพ.สต.ใน CUP) 
โรงพยาบาลผ่านเงื่อนไขต่อไปนี้ 
Process 
1. มีคณะกรรมการขับเคลื่อน RDU 
2. มีการพัฒนาระบบสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูล

ตัวชี้วัด  

Output 
1. จ านวน รพ.สต.ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 40 ของ รพ.สต.
ทั้งหมดในเครือข่ายระดับ
อ าเภอที่มีอัตราการใช้ยา
ปฏิชีวนะในกลุ่มโรคติด
เชื้อทางเดินหายใจส่วนบน
และโรคอุจจาระร่วง
เฉียบพลันผ่านเกณฑ์
เปูาหมายทั้ง 2 โรค 

Output 
1. อัตราการสั่งใช้ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติผ่านเกณฑ์

ที่ก าหนด 
2. การด าเนินงานของ PTC ผ่านเกณฑ์ระดับ 3  
3. รายการยาที่ควรพิจารณาตัดออก 8 รายการ ซึ่ง

ยังคงมีอยู่ในบัญชีรายการยาของโรงพยาบาลไม่เกิน 
1 รายการ 

 4. จัดท าฉลากยามาตรฐาน ผ่านเกณฑ์ระดับ 3 
5. การส่งเสริมจริยธรรมในการจัดซื้อจัดหายาและการ

ส่งเสริมการขายยา ผ่านระดับ 3 
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 RDU ขั้นที่ 2 หมายถึง การด าเนินการผ่านเงื่อนไขต่อไปนี้ 
RDU 1 RDU 2 

โรงพยาบาลผ่านเงื่อนไขต่อไปนี้ 

1. ผลการด าเนินงานของตัวชีว้ัด จ านวน 5 ตัวชี้วัดตาม 
RDU ขั้นที่ 1 

2. อัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มโรคติดเชื้อทางเดิน
หายใจส่วนบน โรคอุจาระร่วงเฉียบพลัน แผลสด
อุบัติเหตุ และสตรีคลอดปกติครบก าหนดคลอดทาง
ช่องคลอด ผ่านเกณฑ์ท้ัง 4 ตัวชี้วัด  

3. การใช้ยา NSAIDs ผู้ปุวยโรคไตเรื้อรังระดับ 3 ขึ้นไป    
ไม่เกินร้อยละ 10  

4. การใช้ยา glibenclamide ในผู้ปุวยสูงอายุ หรือไต
ท างานบกพร่อง ไม่เกินร้อยละ 5 

5. การไม่ใช้ยาที่ห้ามใช้ในสตรีตั้งครรภ์ ได้แก่ warfarin*, 
statins, ergots  (* ยกเว้นกรณีใส่ mechanical 
heart valve) 

1. จ านวน รพ.สต. ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 ของ รพ.สต.
ทั้งหมดในเครือข่ายระดับ
อ าเภอ ที่มีอัตราการใช้ยา
ปฏิชีวนะในกลุ่มโรคติดเชื้อ
ทางเดินหายใจส่วนบนและ
โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน
ผ่านเกณฑ์เปูาหมายทั้ง     
2 โรค 

 
 RDU ขั้นที่ 3 หมายถึง มีการด าเนินการผ่านเงื่อนไขต่อไปนี้ 

RDU 1 RDU 2 

โรงพยาบาลผ่านเงื่อนไขต่อไปนี้ 

1. ตัวชี้วัด RDU ผ่านเกณฑ์ทั้ง 18 ตัวชี้วัด  
 

1. จ านวน รพ.สต./หน่วย
บริการปฐมภูมิทุกแห่งใน
เครือข่ายระดับอ าเภอ ที่มี
อัตราการใช้ยาปฏิชีวนะ
ในกลุ่มโรคติดเชื้อทางเดิน
หายใจส่วนบนและโรค
อุจจาระร่วงเฉียบพลัน
ผ่านเกณฑ์เปูาหมายทั้ง   
2 โรค 

29.2 AMR เป็นการประเมินระบบจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ 
(Integrated AMR Management System) ของโรงพยาบาล ในแผนกผู้ป่วยในของ
โรงพยาบาล ซ่ึงด าเนนิการท้ัง 6 กิจกรรมส าคัญ ดังนี้  

กิจกรรม AMR 
1 ก าหนดนโยบายและมาตรการ โดยทีมบริหารจัดการ AMR 

โรงพยาบาลมีคณะกรรมการ AMR* ที่ประกอบด้วยองค์ประกอบอย่างน้อย คือ (1) 
ผู้บริหารโรงพยาบาล (2) แพทย์ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการในการจัดการ 
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AMR (3) ประธาน Patient Care Team (PCT) (4) พยาบาลควบคุมโรคติดเชื้อ (5) 
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานระบาดวิทยา (6) เภสัชกร (7) เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทาง
จุลชีววิทยา และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  
หมายเหตุ 
* คณะกรรมการ AMR หมายถึง (1) คณะกรรมการ AMR ทีโ่รงพยาบาลตั้งขึ้นใหม่ 
หรือ (2) คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการที่มีอยู่เดิม แต่ปรับปรุงโครงสร้างและ
อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการเดิมที่มีอยู่ให้ครอบคลุมองค์ประกอบข้างต้น โดยมี
ผู้บริหารโรงพยาบาล และแพทย์ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการในการจัดการ 
AMR เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการด าเนินการ 

2 การควบคุม ก ากับ และดูแลการใช้ยาต้านจุลชีพในโรงพยาบาล 
โรงพยาบาลจัดท ารายงานติดตามปริมาณและค่าใช้จ่ายของยาต้านจุลชีพที่ส าคัญ 
เช่น กลุ่มยา Carbapenems, Third and fourth generation of  
cephalosporins, Fluoroquinolones, Colistin และ กลุ่ม 
Betalactam/Betalactamase Inhibiotor (BLBI) เช่น Cefoperazone-
Sulbactam, Piperacillin/tazobactam, Amoxicillin-Clavulanic acid  

3 การเฝูาระวัง ปูองกัน และควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล 
โรงพยาบาลจัดท ารายงาน (1) อัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาล (point prevalence 
surveillance) ปีละ 1 ครั้ง (2) อัตราการติดเชื้อแทรกซ้อนหลักในโรงพยาบาล เช่น VAP, 
CA-UTI, CLABSI เดือนละ 1 ครั้ง และ (3) รายการเชื้อก่อโรค และความไวยาของการ    
ติดเชื้อแต่ละต าแหน่ง ปีละ 1 ครั้ง ตามมาตรฐานที่ก าหนด และส่งข้อมูลอัตราการติดเชื้อ
ในโรงพยาบาลของตนยังสถาบันบ าราศนราดูร กรมควบคุมโรค  

4 การเฝูาระวังทางห้องปฏิบัติการ 
4.1 โรงพยาบาลจัดท า (1) antibiogram อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตามมาตรฐานที่
ก าหนด เพื่อใช้ในการวางแผนจัดการ AMR ของโรงพยาบาล และ (2) ผลการ
ทดสอบความไวของเชื้อต่อยาของโรงพยาบาล เดือนละ 1 ครั้งและส่งข้อมูล (1) และ 
(2) มายังกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เขตรับผิดชอบ 

 4.2 โรงพยาบาลจัดท ารายงานการติดตามเชื้อดื้อยาในกระแสเลือด 8 ชนิด ได้แก่ 
Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella 
pneumoniae, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Salmonella 
spp., Enterococcus faecium และ Streptococcus pneumoniae           
ตามมาตรฐานที่ก าหนด และส่งมายังกองบริหารการสาธารณสุข                
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
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5  โรงพยาบาลจัดท า (1) antibiogram อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตามมาตรฐานที่ก าหนด 
เพ่ือใช้ในการวางแผนจัดการ AMR ของโรงพยาบาล และ (2) ผลการทดสอบความไว
ของเชื้อต่อยาของโรงพยาบาล เดือนละ 1 ครั้งและส่งข้อมูล (1) และ (2) มายัง
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

5 วิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูลอย่างบูรณาการ 
โรงพยาบาลมีการวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ ด้าน AMR และความเชื่อมโยงของสภาพ
ปัญหา และน าไปสู่มาตรการที่เหมาะสมในการแก้ปัญหา AMR ในโรงพยาบาล 

 

เกณฑ์เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 

RDU ขั้นที่ 1 80% 
RDU ขั้นที่ 2 20% 

RDU ขั้นที่ 2 80% RDU ขั้นที่ 2 80% 
RDU ขั้นที่ 3 20% 

RDU ขั้นที่ 3 80% 

AMR: ร้อยละ 70 ของ
โรงพยาบาล มีระบบการ
จัดการ AMR            
อย่างบูรณาการ  

   

 

เกณฑ์การประเมิน : 
ปี 2561 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
RDU ขั้นที่ 1 60% 

RDU ขั้นที่ 2 5% 

RDU ขั้นที่ 1 70% 

RDU ขั้นที่ 2 10% 

RDU ขั้นที่ 1 80% 

RDU ขั้นที่ 2 15% 

RDU ขั้นที่ 1 80% 

RDU ขั้นที่ 2 20% 

  AMR: ร้อยละ 40 ของ
โรงพยาบาลทีม่ีระบบ
การจัดการ AMR อย่าง
บูรณาการ 

AMR: ร้อยละ 70 ของ
โรงพยาบาลทีม่ีระบบ
การจัดการ AMR อย่าง
บูรณาการ 

ปี 2562 :  
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

   RDU ขั้นที่ 2 80% 
    

ปี 2563 : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

   RDU ขั้นที่ 2 80% 
RDU ขั้นที่ 3 20% 
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ปี 2564 : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

   RDU ขั้นที่ 3 80% 
    

 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน Baseline 
data 

หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 2559 2560 

ข้อมูลไตรมาส 
3/2560 

ร้อยละ - - RDU ขั้นที่ 1  
ร้อยละ 41.56 
RDU ขั้นที่ 2 
ร้อยละ 0.56 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 

ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

1. ภญ.ไพร า บุญญะฤทธิ์   เภสัชกรช านาญการ 
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-5901628 โทรศัพท์มือถือ : 092-3953289 
    โทรสาร : 02-5901634   E-mail : praecu@gmail.com 
กองบริหารการสาธารณสุข (ตัวชี้วัด RDU และกิจกรรมข้อที่ 1-3 ของตัวชี้วัด AMR) 
2. นางวราภรณ์ เทียนทอง   พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-5903652   โทรศัพท์มือถือ : 081-3465980 
    โทรสาร : 02-5903443   E-mail : varaporn.thientong2@gmail.com 
สถาบันบ าราศนราดูร (กิจกรรมข้อที่ 4 ของตัวชี้วัด AMR) 
3. ดร.วันทนา ปวีณกิตติพร              นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เชี่ยวชาญช านาญการ
     พิเศษ 
   โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-9510000 ต่อ 99302  โทรศัพท์มือถือ : 087-7059541 
   โทรสาร : 02-5910343   E-mail : wantana.p@dmsc.mail.go.th    
               02-9511486 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (กิจกรรมข้อที่ 5 ของตัวชี้วัด AMR) 
4. นพ.ฐิติพงษ์ ยิ่งยง                         นายแพทย์ช านาญการ 
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-5901795   โทรศัพท์มือถือ : 089-0540301 
                081-4543593 
    โทรสาร : 02-5901784    E-mail : thity_24@gmail.com 
                 thity_24@yahoo.com 
ส านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค (กิจกรรมข้อที่ 6 ของตัวชี้วัด AMR) 

หน่วยงานประมวลผลและ

จัดท าข้อมูล 

(ระดับส่วนกลาง) 

1. กองบริหารการสาธารณสุข ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (RDU/AMR) 
2. ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (AMR) 
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เอกสารประกอบ 
ตัวช้ีวัดที่ 31 อัตราตายทารกแรกเกิด 

แบบฟอร์มการติดตามประเมินผล 

ด้านทารกแรกเกิด 

1. ประเด็นการติดตามประเมินผล  
(1) อัตราตายทารกแรกเกิด อายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 28 วนั  

     (เปูาหมาย : ลดอัตราตายของทารกแรกเกิดอายุต่ ากว่าหรือเท่ากับ 28 วันให้น้อยกว่า 2.5 ต่อ 1,000     

      ทารกเกิดมีชีพ ในปีงบประมาณ 2564) 

2. สถานการณ์
............................................................................................................................................. 
3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์   

(1) อัตราตายทารกแรกเกิด อายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 28 วัน 

(เปูาหมาย: ลดอัตราตายของทารกแรกเกิดอายุต่ ากว่าหรือเท่ากับ 28 วันให้น้อยกว่า 2.5 ต่อ 1,000 
ทารกเกิดมีชีพ  ในปีงบประมาณ 2564) 

สถานบริการสุขภาพ 

รายการข้อมูล 

หมาย

เหตุ 

จ านวนทารกแรกเกิดที่

เสียชีวิตภายในอาย ุต่ ากว่า

หรือเท่ากับ 28 วัน 

(A) 

จ านวนทารกแรกเกิด

มีชีพ 

(B) 

อัตราตายทารกแรกเกิด 

อายนุ้อยกว่าต่ ากว่าหรือ

เท่ากับ 28 วัน 

(A/B) x 1,000 

จังหวัด 1     

จังหวัด 2     

จังหวัด 3     

จังหวัด ...     

ภาพรวมเขต 
(ข้อมูล ณ วันที่รายงาน) 

    

  

ผู้รายงาน....................................................................... 

ต าแหน่ง........................................................................ 

หน่วยงาน...................................................................... 

วัน/เดือน/ปี................................................................... 

โทร........................... e-mail……………………................ 
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หมวด Service Excellence (ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ) 
แผนที่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการที่ 6. โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยฯ 
ระดับการแสดงผล จังหวัด 
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 33. ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
เกณฑ์เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 
ร้อยละ 20  

- รพศ./ รพท. อย่างน้อยร้อยละ 10  
- รพช. อย่างน้อยร้อยละ 20  
- รพ.สต. อย่างน้อยร้อยละ 30   

ร้อยละ 20.5 
ร้อยละ 20 

ร้อยละ 21 
ร้อยละ 20 

ร้อยละ 21.5 
ร้อยละ 20 

 

เกณฑ์การประเมิน  
ปี 2561 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
1. ทบทวนรูปแบบการ
บริการ (Service Package) 
ด้านการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือกทุกระดับ
ตาม Service Plan 
2. ชี้แจง และสร้างกลไกการ
มีส่วนร่วมของ CTMO     
ทุกเขตสุขภาพ 
3. สนับสนุนให้มีการ
จัดบริการด้านการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือกในระบบบริการ
สาธารณสุข 
 

1. พัฒนาโรงพยาบาล
เปูาหมายเข้าสู่กระบวนการ
รับรองคุณภาพ 
  1.1 รพศ./รพท. เขตละ
อย่างน้อย 2 แห่ง (A-M1) 
  1.2 รพช. จังหวัดละ     
อย่างน้อย 2 แห่ง (M2-F3) 
2. พัฒนา รพ.สต. สู่มาตรฐาน
บริการการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก  
อ าเภอละอย่างน้อย  2 แห่ง 

สถานบริการทุกระดับมี
การจัดบริการการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์
ผสมผสานที่มีคุณภาพ
มาตรฐาน ตามบริบท
ของหน่วยบริการ ได้แก่  
-คลินิกครบวงจรด้าน
การแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก 
(A-F3) 
- คลินิก OPD แพทย์
แผนไทยคู่ขนาน(A-F3) 
- คลินิกบริการผู้ปุวยใน 
(IPD) ด้านการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก (A-M1) 
- บริการรักษา ส่งเสริม
สุขภาพ ปูองกันควบคุม
โรค และฟ้ืนฟูสุขภาพ

ผู้ปุวยนอกได้รับ
บริการการแพทย์
แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก  
ที่ได้มาตรฐาน         
ร้อยละ 20 แบ่งเป็น 
- รพศ./ รพท. อย่าง
น้อยร้อยละ 10  
- รพช. อย่างน้อย
ร้อยละ 20  
- รพ.สต. อย่างน้อย
ร้อยละ 30   
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ด้วยศาสตร์การแพทย์
แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก ใน รพ.สต. 

ปี 2562 : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

   ร้อยละ 20.5 
ร้อยละ 20 

ปี 2563 :  
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

   ร้อยละ 21 
ร้อยละ 20 

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

   ร้อยละ 21.5 
ร้อยละ 20 

 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน Baseline data หน่วย
วัด 

ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 2559 2560 

ร้อยละของผู้ปุวยนอก
ที่ได้รับบริการ 

ร้อยละ 17.51 17.15 19.64 
(ณ 11 ส.ค. 60) 

19.75 
(ณ 30 ก.ย. 60) 

ร้อยละผู้ปุวยนอกที่ได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน 
ปี พ.ศ. ร้อยละของผู้ป่วยนอกที่ได้รับบริการ 
2553 5.78   
2554 11.92 
2555 11.24 
2556 14.05 
2557 16.59   
2558 17.51 
2559 17.15 
2560 19.64 

19.75 
ที่มา : กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
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ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 

ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

1. นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์     ผู้อ านวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย  
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-1495647 โทรศัพท์มือถือ : 084-4391505          
    โทรสาร : 02-1495647  E-mail : khwancha@health.moph.go.th 
สถาบันการแพทย์แผนไทย 
2. นายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์                  ผู้อ านวยการส านักกองการแพทย์ทางเลือก 
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-1495636       โทรศัพท์มือถือ : 081-8723270 
    โทรสาร : 02-1495636                  E-mail : tewantha@gmail.com 
ส านักกองการแพทย์ทางเลือก 
3. แพทย์หญิงรุ่งนภา ประสานทอง           ผู้อ านวยการสถาบันการแพทย์ไทย-จีน 
     หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์ไทย – จีน 
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-1495676       โทรศัพท์มือถือ : 081-3565326 
    โทรสาร : 02-1495677                   E-mail : rungnapa.pr@gmail.com 
สถาบันการแพทย์ไทย-จีน กองการแพทย์ทางเลือก          
4. นายสมศักดิ์ กรีชัย       ผู้อ านวยการหัวหน้ากลุ่มงานส านักงาน 
     สนับสนุนเขตสุขภาพและบริหารโครงการพิเศษ  
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-1495653  โทรศัพท์มือถือ : 081-6846683          
    โทรสาร : 02-1495653  E-mail : augus_organ@hotmail.com 
ส านักงานสนับสนุนเขตสุขภาพและบริหารโครงการพิเศษ 
กองวิชาการและแผนงาน 
5. นางศรีจรรยา โชตึก    ผู้อ านวยการส านักยุทธศาสตร์ 
     หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน 
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-9659490 โทรศัพท์มือถือ : 099-2459791  
    โทรสาร : 02-9659490  E-mail : kungfu55@gmail.com 
ส านักยุทธศาสตร์ กองวิชาการและแผนงาน  
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

หน่วยงานประมวลผลและ

จัดท าข้อมูล 

(ระดับส่วนกลาง) 

ส านักกลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน กองวิชาการและแผนงาน 
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล

การด าเนินงาน 

1. นางกรุณา ทศพล            พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  

    โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-9659490  โทรศัพท์มือถือ : 089-7243816 

    โทรสาร : 02-9659490  E-mail : karunathailand4.0@gmail.com 

กองวิชาการและแผนงาน 

 



รายการแก้ไขรายละเอียดตวัชีว้ดั ปีงบประมาณ 2561 หลงั วนัท่ี 15 กนัยายน 2560 : 92 | P a g e  

 

2. นางสาวศศิธร  ใหญ่สถิตย์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  

    โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-9659490  โทรศัพท์มือถือ : 086-8812521  

    โทรสาร : 02-9659490  E-mail : kiwi_sida29@hotmail.com 

กองวิชาการและแผนงาน 

3. นายชัยพร กาญจนอักษร    แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ  

    โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-9659490  โทรศัพท์มือถือ : 095-4196394  

    โทรสาร : 02-9659490  E-mail : ckttmman414@hotmail.co.th 

ส านักยุทธศาสตร์ กองวิชาการและแผนงาน 

4. นางสาวสุกัญญา  ชายแก้ว  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

    โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-5917809 โทรศัพท์มือถือ : 082-7298989  

    โทรสาร : 02-9510218  E-mail : sukunya0210@gmail.com 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
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หมวด Service Excellence (ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ) 
แผนที่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการที่ 8. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก (สูตินารีเวช ศัลยกรรม                   

อายุรกรรม กุมารเวชกรรม และออร์โธปิดิกส์) 
ระดับการแสดงผล ประเทศ 
ชื่อตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 36. อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired 
รายการข้อมูล 2 B = จ านวนผู้ปุวยปฏิเสธการรักษาเพ่ือกลับไปเสียชีวิตที่บ้าน (against advise) จาก  

     ภาวะการติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired ทั้งหมด  
      ที่ลง ICD 10 รหัส R 65.1 และ R57.2  ใน Principle Diagnosis และ Comorbidity   
      ไม่นับรวมที่ลงใน Post Admission Comorbidity (complication) และไม่นับรวม 
      ผู้ปวุย palliative (รหัส Z 51.5) โดยมีสถานภาพการจ าหน่าย (Discharge status) =    
      2 ปฏิเสธการรักษา, และวิธีการจ าหน่าย (Discharge type) = 2 ดีขึ้น 

รายการข้อมูล 3 C= จ านวนผู้ปุวยที่ปฏิเสธการรักษาเพ่ือกลับไปเสียชีวิตที่บ้าน (against advise) จาก 
     ภาวะการติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired ที่ลง ICD 10  
     รหัส R 65.1 และ R57.2  ใน Principle Diagnosis และ Comorbidity  ไม่นับรวมที่ 
     ลงใน Post Admission Comorbidity (complication) และไม่นับรวมผู้ปุวย  
     palliative (รหัส Z 51.5)โดยมีสถานภาพการจ าหน่าย (Discharge status) = 2  
     ปฏิเสธการรักษา, และวิธีการจ าหน่าย (Discharge type) = 3 ไม่ดีข้ึน 

รายการข้อมูล 4 D = จ านวนผู้ปุวยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired ทั้งหมด  
     ที่ลง ICD 10 รหัส R 65.1 และ R57.2  ใน Principle Diagnosis และ Comorbidity   
     ไม่นับรวมที่ลงใน Post Admission Comorbidity (complication) และไม่นับรวม 
     ผู้ปุวย palliative (รหัส Z 51.5) 

สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) × 100 
(A+B+C) / D × 100 
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เอกสารประกอบ 

ตัวช้ีวัดที่ 36 อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired 

การแบ่งระดับการดูแลผู้ป่วยภายในโรงพยาบาล 

ระดับ 0 (Level 0) 

Patients whose needs can be met through normal ward care in an acute hospital 

ระดับ 1 (Level 1) 

Patients at risk of their condition deteriorating, or those recently relocated from higher levels 

of care, whose needs can be met on an acute ward with additional advice and support from 

the critical care team 

ระดับ 2  (Level 2) 

Patients requiring more detailed observation or intervention including support for a single 

failing organ system or post-operative care and those ‘stepping down’ from higher levels of 

care 

ระดับ 3  (Level 3) 

Patients requiring advanced respiratory support alone or basic respiratory support together 

with support of at least two organ systems. This level includes all complex patients requiring 

support for multi-organ failure 

ตารางท่ี 5 Modified Early Warning Score (MEWS) for Clinical Deterioration 

Criteria Point Value 
Systolic BP (mmHg)  
≤70  +3 
71-80  +2 
81-100  +1 
101-199  0 
≥200 +2 
Heart rate (beats per minute)  
<40  +2 
41-50  +1 
51-100  0 
101-110 +1 
111-129  +2 
≥130 +3 



รายการแก้ไขรายละเอียดตวัชีว้ดั ปีงบประมาณ 2561 หลงั วนัท่ี 15 กนัยายน 2560 : 95 | P a g e  

 

Criteria Point Value 
Respiratory rate (beats per minute)  
<9  +2 
9-14  0 
15-20 +1 
21-29  +2 
≥30  +3 
Temperature in °C (°F)  
<35 (<95) +2 
35–38.4 (95–101.12) 0 
≥38.5°C (101.3) +2 

Interpretation 

 A score ≥ 5 is statistically linked to increased likelihood of death or admission to an 
intensive care unit. 

 For any single physiological parameter scored +3, consider higher level of care for 
patient.  
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หมวด Service Excellence (ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ) 
แผนที่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการที่ 8. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก (สูตินารีเวช ศัลยกรรม                   

อายุรกรรม กุมารเวชกรรม และออร์โธปิดิกส์) 
ระดับการแสดงผล จังหวัด, เขต และ ประเทศ 
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 37. ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีทีม Capture the fracture 

   37.1 ร้อยละของผู้ป่วย Capture the fracture ที่มีภาวะกระดูกหักซ้ า   
          (Refracture) 
   37.2 ร้อยละของผู้ป่วย Capture the fracture ที่ได้รับการผ่าตัดภายใน 72 ชั่วโมง 
          หลังจากได้รับการรักษาในโรงพยาบาล (Early surgery) 

เกณฑ์เป้าหมาย : 
ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 

1. จ านวนเขตสุขภาพที่มี
การจัดตั้งทีม Capture 
the fracture ร้อยละ 100 
ของเขตสุขภาพทั้งหมด 
(รวม 13 เขต) 
1.1 Refracture< ร้อยละ 30 

1. 1.2 ผ่าตัดแบบ Early 
surgery >ร้อยละ 50 ขึ้นไป 

1. ร้อยละ 20 ของ 
โรงพยาบาลระดับ M1 S    
ขึ้นไป 

1.1 Refracture< ร้อยละ 28 
1.2 ผ่าตัดแบบ Early 
surgery >ร้อยละ 50 ขึ้นไป 

1. ร้อยละ 30 ของ
โรงพยาบาล ระดับ M1 S    
ขึ้นไป  
1.1 Refracture< ร้อยละ 25 
1.2 ผ่าตัดแบบ Early 

surgery > ร้อยละ 50 
ขึ้นไป 

1. ร้อยละ 40 ของ 
โรงพยาบาลระดับ M1 S   
ขึ้นไป 
1.1 Refracture< ร้อยละ 20 
1.2 ผ่าตัดแบบ Early 
surgery > ร้อยละ 50 ขึ้นไป 

 

เกณฑ์การประเมิน : 
ปี 2561: 

 
 

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

1. Refracture < ร้อยละ 30 
2. ผ่าตัดแบบ Early 
surgery>ร้อยละ 50 ขึ้นไป 
 

 1. Refracture < ร้อยละ 30 
2. ผ่าตัดแบบ Early  
   surgery>ร้อยละ 50  
   ขึ้นไป 
3. จ านวนเขตสุขภาพที่มี 
    การจัดตั้งทีม Capture  
    the fracture ร้อยละ  
    100 ของเขตสุขภาพ 
    ทั้งหมด (รวม 13 เขต) 
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ปี 2562 : 

ปี 2563 : 

ปี 2564 : 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
 1. Refracture < ร้อยละ 28 

2. ผ่าตัดแบบ 
Earlysurgery>ร้อยละ 50 
ขึ้นไป 

 1. Refracture < ร้อยละ 28 
2. ผ่าตัดแบบ Earlysurgery>
ร้อยละ 50 ขึ้นไป 
3. ร้อยละ 20 ของโรงพยาบาล
ระดับ M1 S ขึ้นไป 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
 1. Refracture < ร้อยละ 25 

2. ผ่าตัดแบบ Early 
surgery>ร้อยละ 50 ขึ้นไป 
 

 

 1. Refracture < ร้อยละ 25 
2. ผ่าตัดแบบ Early surgery 
>ร้อยละ 50 ขึ้นไป 
3. ร้อยละ 30 ของโรงพยาบาล
ระดับ M1 S ขึ้นไป 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
 1. Refracture < ร้อยละ 20 

 2. ผ่าตัดแบบ Early 
surgery >ร้อยละ 50 ขึ้นไป 
 

 

 1. Refracture < ร้อยละ 20 
2. ผ่าตัดแบบ Early surgery    
>ร้อยละ 50 ขึ้นไป 
3. ร้อยละ 40 ของโรงพยาบาล
ระดับ M1 S ขึ้นไป 
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หมวด Service Excellence (ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ) 
แผนที่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการที่ 10. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง 
ระดับการแสดงผล เขต 
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 40. ร้อยละผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรก ได้รับการรักษาภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
ค านิยาม 1) มะเร็ง 5 อันดับแรก ได้แก่ มะเร็งตับ (C220-C229) มะเร็งปอด (C340-C349)  

มะเร็งเต้านม (C500-C509) มะเร็งล าไส้ใหญ่และทวารหนัก (C180-C209)  
และมะเร็งปากมดลูก (C530-C539) มะเร็งตับและท่อน้ าดี (C22,C24) มะเร็งหลอดคอ 
หลอดลมใหญ่และปอด (C33-C34) มะเร็งเต้านม (C50) มะเร็งล าไส้ใหญ่และทวารหนัก 
(C18-C21) และมะเร็งปากมดลูก (C53) 
2) ระยะเวลาการรอคอยรับการรักษาด้วยการผ่าตัด หมายถึง การก าหนดระยะเวลาใน
การเข้าถึงบริการ (Access to Care) การรักษาด้วยการผ่าตัดภายใน 4 สัปดาห์ (28 วัน) 
โดยนับจาก 

- วันที่ตัดชิ้นเนื้อ/เซลล์ ส่งตรวจ (เป็นชิ้นเนื้อ/เซลล์ในครั้งที่ใช้ยืนยันวินิจฉัยเป็นมะเร็งและ
น ามาสู่การรักษามะเร็ง) นับถึงวันที่ได้รับการผ่าตัดรักษา 

- วันสุดท้ายของการรักษาด้วยวิธีอ่ืน (เช่น รังสีรักษา, เคมีบ าบัด) โดยนับถึงวันที่ได้รับการ
ผ่าตัดรักษา 

- ในกรณีที่ไม่มีการตรวจชิ้นเนื้อหรือไม่มีการรักษาด้วยวิธีอ่ืน ให้นับตั้งแต่วันที่ท าการตรวจ
วินิจฉัยทางรังสีวิทยา เช่น วันท า CT, MRI, Ultrasound, X-ray โดยนับจากครั้งที่น าผลมา
ตัดสินใจให้การรักษามะเร็ง เป็นต้น  
- กรณีผู้ปุวยส่งต่อจากสถานพยาบาลอ่ืน ให้นับแบบเดียวกับผู้ปุวยใหม่โดยแยกรายงาน 
จังหวัดหรืออ าเภอที่ส่งต่อเพ่ือพัฒนาระบบการส่งต่อ 
3) ระยะเวลาการรอคอยรับการรักษาด้วยเคมีบ าบัด หมายถึง การก าหนดระยะเวลาใน
การเข้าถึงบริการ (Access to Care) การรักษาด้วยเคมีบ าบัดภายใน 6 สัปดาห์ (42 วัน) 
โดยนับจาก 

- วันที่ตัดชิ้นเนื้อ/เซลล์ ส่งตรวจ (เป็นชิ้นเนื้อ/เซลล์ในครั้งที่ใช้ยืนยันการวินิจฉัยเป็น
มะเร็งและน ามาสู่การรักษามะเร็ง) นับถึงวันที่ผู้ปุวยได้รับยาเคมีวันแรก 

- วันสุดท้ายของการรักษาด้วยวิธีอ่ืน (เช่น รังสีรักษา, ผ่าตัด) นับถึงวันที่ผู้ปุวยได้รับยา
เคมีวันแรก (การรักษาผ่าตัด นับจากวันที่ผ่าตัด) 
   - ในกรณีที่ไม่มีการตรวจชิ้นเนื้อหรือไม่มีการรักษาด้วยวิธีอ่ืนและผู้ปุวยส่งต่อจาก
สถานพยาบาลอ่ืน ให้ใช้หลักการเดียวกับข้อ 1.ระยะเวลาการรอคอยรับการรักษาด้วยการ
ผ่าตัด ให้นับแบบเดียวกับผู้ปุวยใหม่โดยแยกรายงาน จังหวัดหรืออ าเภอที่ส่งต่อเพ่ือพัฒนา
ระบบการส่งต่อ 
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4) ระยะเวลาการรอคอยรับการรักษาด้วยรังสีรักษา หมายถึง การก าหนดระยะเวลาใน
การเข้าถึงบริการ (Access to Care) การรักษาด้วยรังสีรักษาภายใน 6 สัปดาห์ (42 วัน) 
โดยนับจาก 

- วันที่ตัดชิ้นเนื้อ/เซลล์ ส่งตรวจ (เป็นชิ้นเนื้อ/เซลล์ในครั้งที่ใช้ยืนยันการวินิจฉัยเป็น
มะเร็งและน ามาสู่การรักษามะเร็ง) นับถึงวันแรกท่ีผู้ปุวยได้รับรังสีรักษา 

- วันสุดท้ายของการรักษาด้วยวิธีอ่ืน (เช่น เคมีบ าบัด, ผ่าตัด) นับถึงวันแรกที่ผู้ปุวยได้รับ
รังสีรักษา (การรักษาผ่าตัด นับจากวันที่ผ่าตัด) 

- ในกรณีที่ไม่มีการตรวจชิ้นเนื้อหรือไม่มีการรักษาด้วยวิธีอ่ืนและผู้ปุวยส่งต่อจาก
สถานพยาบาลอ่ืนให้ใช้หลักการเดียวกับข้อ 12.ระยะเวลาการรอคอยรับการรักษาด้วยการ
ผ่าตัด 
หมายเหตุ การรายงานตัวชี้วัดผู้ปุวยมะเร็งรายใหม่ 5 โรค ไม่รวมกรณี Metastatic           
(Unknown primary) 

เกณฑ์เป้าหมาย :  
ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 82 80 ร้อยละ 82 80 ร้อยละ 85 

1.ร้อยละของผู้ปุวยที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์ ≥ ร้อยละ 85  
2.ร้อยละของผู้ปุวยที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบ าบัดภายในระยะเวลา  6 สัปดาห์ ≥ ร้อยละ 85  
3.ร้อยละของผู้ปุวยที่ได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษาภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ ≥ ร้อยละ 85 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  ((A(S)/ B(S)) + (A(C) / B(C)) + (A(R)/ B(R)))/3 x 100 

1. (A(s)/ B(s)) X 100  
2. (A(c)/ B(c)) X 100 
3. (A(R)/ B(R)) X 100 

ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 1, 2, 3 และ 4 (วัดระดับเขตสุขภาพแยกรายจังหวัด) 
เกณฑ์การประเมิน : 

ปี 2561: 

ปี 2562: 

 

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

- 

80 

80 - 

80 

80 

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

- 

80 

82 

80 

- 

80 

82 

80 
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ปี 2563: 

ปี 2564: 
 

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

- 

80 

82 

80 

- 

80 

82 

80 

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

- 

85 

85 - 

85 

85 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 

1. นพ.ภัทรวินฑ์ อัตตะสาระ   รองผู้อ านวยการส านักนิเทศระบบการแพทย์  
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-5906357    โทรศัพท์มือถือ :  081-9357334 
    โทรสาร : 02-9659851                E-mail : pattarawin@gmail.com 
กรมการแพทย์ 
2. นายปวิช อภิปาลกุล    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
     โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-5906352     โทรศัพท์มือถือ : 085-9594499 
      โทรสาร : 02-5918279                 E-mail : eva634752@gmail.com 
ส านักยุทธศาสตร์การแพทย์ กรมการแพทย์ 
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เอกสารประกอบ 
แบบฟอร์มการติดตามประเมินผลด้านโรคมะเร็ง 

1. ประเด็นการติดตามประเมินผล  (ติดตามทุก 3 เดือน)  
(1) ร้อยละของผู้ปุวยที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์ ≥ 85 80%  
(2) ร้อยละของผู้ปุวยที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบ าบัดภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ ≥ 85 80% 
(3) ร้อยละของผู้ปุวยที่ได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษาภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ ≥ 85 80% 

2. สถานการณ์ 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์    

 3.1 ข้อมูลเชิงปริมาณ 
 (1) ร้อยละของผู้ป่วยท่ีได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์ ≥ 85 80% 

สถานบริการสุขภาพ 

ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์ ≥ 85 
80% 

หมาย
เหตุ 

จ านวนผู้ป่วยมะเร็งที่
แพทย์ได้รับการวาง

แผนการรักษาด้วยการ
ผ่าตัดและได้รับการผ่าตัด  
ใน ≤ 4 สัปดาห์ นับตาม

เกณฑ์ที่ก าหนด 
(A) 

จ านวนผู้ป่วยมะเร็งที่
ได้รับการวางแผนการ
รักษาด้วยการผ่าตัด 

เพื่อรักษามะเร็งทั้งหมด
ในปีท่ีรายงานได้รับการ
ผ่าตัด ใน 4 สัปดาห์ 

(A B) 

ร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับ
การวางแผนการรักษาด้วย
การผ่าตัด ได้รับการผ่าตัด 

ภายในระยะเวลา ≤ 4 สัปดาห์ 
(A/B) x 100 

จังหวัด 1     

จังหวัด 2     

จังหวัด 3     

จังหวัด ...     

ภาพรวมเขต 
(ข้อมลู ณ วันที่รายงาน) 
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(2) ร้อยละของผู้ปุวยที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบ าบัดภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ ≥ 85 80% 

สถานบริการสุขภาพ 

ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบ าบัดภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ ≥ 

85 80% 

หมายเหตุ 

จ านวนผู้ป่วยที่แพทย์
วางแผนรักษาด้วยเคมี
บ าบัดและได้รับการ
รักษาด้วยเคมีบ าบัด    
≤ 6 สัปดาห์ นับตาม

เกณฑ์ที่ก าหนด 
(A) 

จ านวนผู้ป่วยมะเร็งที่
ต้องได้รับการรักษาด้วย

เคมีบ าบัดเพื่อรักษา
มะเร็งทั้งหมดในปีท่ี

รายงาน 
(B) 

ร้อยละของผู้ป่วยได้รับการ
รักษาด้วยเคมีบัดภายใน
ระยะเวลา ≤ 6 สัปดาห ์

(A/B) x 100 

จังหวัด 1     

จังหวัด 2     

จังหวัด 3     

จังหวัด ...     

ภาพรวมเขต 
(ข้อมลู ณ วันที่รายงาน) 
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(3) ร้อยละของผู้ปุวยที่ได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษาภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ ≥ 85 80% 

สถานบริการสุขภาพ 

ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษาภายในระยะเวลา  
6 สัปดาห์  ≥ 85 80% 

หมายเหตุ 
 

จ านวนผู้ป่วยที่แพทย์
วางแผนการรักษา
ด้วยรังสีรักษาและ
ได้รับการรักษาด้วย

รังสีรักษา ≤ 6 
สัปดาห์ นับตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 

(A) 

จ านวนผู้ป่วยมะเร็งที่
ต้องได้รับการรักษา
ด้วยรังสีรักษาเพื่อ
รักษามะเร็งทั้งหมด

ในปีท่ีรายงาน 
(B) 

ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการ
รักษาด้วยรังสีรักษาภายใน

ระยะเวลา 
≤ 6 สัปดาห์ ≥ 85% 

(A/B) x 100 

จังหวัด 1     

จังหวัด 2     

จังหวัด 3     

จังหวัด ...     

ภาพรวมเขต 
(ข้อมลู ณ วันที่รายงาน) 

    

 
3.2 ข้อมลูเชงิคุณภาพ

............................................................................................................................. .................................................

.................................................................................. ........................................................................ .................... 
4. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
......................................................... ............................................................................ .........................................
............................................................................................................................. ................................................. 
5. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อสว่นกลาง / ต่อผูบ้รหิาร / ต่อระเบยีบ กฎหมาย 
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................  
 

ผู้รายงาน....................................................................... 

ต าแหน่ง........................................................................ 

วัน/เดือน/ปี................................................................... 

โทร.................................. e-mail………………....……..… 
 

 



รายการแก้ไขรายละเอียดตวัชีว้ดั ปีงบประมาณ 2561 หลงั วนัท่ี 15 กนัยายน 2560 : 104 | P a g e  

 

หมวด Service Excellence (ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ) 
แผนที่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการที่ 10. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง 
ระดับการแสดงผล ประเทศ 
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 41. อัตราตายจากโรคมะเร็งตับ 
ค านิยาม อัตราตายจากโรคมะเร็งตับ หมายถึง จ านวนการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งตับและท่อน้ าดี (รหัส 

ICD-10 =C220-C229 C22,C24) ทุกกลุ่มอายุต่อประชากรแสนคนในช่วงปีนั้น 
เป้าหมายของการลดอัตราตายจากโรคมะเร็งตับ คือ ลดอัตราตายจากโรคมะเร็งตับลดลง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 เปรียบเทียบกับ baseline ในปี 25589 (25.2 26.3 ต่อประชากร
แสนคน) 

เกณฑ์เป้าหมาย : ลดลงร้อยละ 5 ภายในระยะ 5 ปี (ปี พ.ศ.2564) 
ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 

24.6 
26 

24.3 
25.6 

24 
25.3 

23.7 
25 

 

รายการข้อมูล 1 A = จ านวนการตายจากโรคมะเร็งตับ (รหัส ICD-10 = C220-C229 C22,C24) 
เกณฑ์การประเมิน 
ปี 2561 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- - - 24.6 

26 
ปี 2562 :  

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- - - 24.3 

25.6 
ปี 2563 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- - - 24 

25.3 
ปี 2564 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- - - 23.7 

25 
 

เอกสารสนับสนุน :  สถิติสาธารณสุข 25589 
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รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน Baseline 
data 

หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 2559 2560 

25.2 
26.3 

(25589) 

ต่อประชากร
แสนคน 

25.2 NA 
26.3 

NA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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เอกสารประกอบ 
แบบฟอร์มการติดตามประเมินผลด้านโรคมะเร็ง 

1. ประเด็นการติดตามประเมินผล (ติดตามทุก 3 12 เดือน) 
(1) อัตราการเสียชีวิตจากมะเร็งตับ (เปูาหมาย: ลดลงร้อยละ 5 ภายในระยะ 5 ปี (ปี พ.ศ.2564) 

2. สถานการณ์
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์   

 3.1 ข้อมูลเชิงปริมาณ  
      (1) อัตราการเสียชีวิตจากมะเร็งตับ (เป้าหมาย: ลดลงร้อยละ 5 ภายในระยะ 5 ปี (ปี พ.ศ.2564)) 

สถานบริการสุขภาพ 

รายการข้อมูล 
หมาย
เหตุ 

 

จ านวนการตายจากโรคมะเร็งตับ 
(รหัส ICD-10 = C220, 

C2429) (A) 

จ านวนประชากร
กลางในช่วงเวลา

เดียวกัน (B) 

อัตราการเสียชีวิตจากมะเร็งตับ 
(A/B) x 100,000 

จังหวัด 1     

จังหวัด 2     

จังหวัด 3     

จังหวัด ...     

ภาพรวมเขต 
(ข้อมลู ณ วันที่รายงาน) 

    

 
3.2 ข้อมูลเชิงคุณภาพ

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 
4. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
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5. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย 
................................................................................................................................ ..............................................
..................................................................................... .........................................................................................  
 

ผู้รายงาน....................................................................... 

ต าแหน่ง........................................................................ 

วัน/เดือน/ปี................................................................... 

โทร............................ e-mail………….............……..….. 
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หมวด Service Excellence (ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ) 
แผนที่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการที่ 10. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง 
ระดับการแสดงผล ประเทศ 

ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 42. อัตราตายจากมะเร็งปอด 
ค านิยาม อัตราตายจากโรคมะเร็งปอด หมายถึง จ านวนตายจากโรคมะเร็งที่หลอดคอ หลอดลม

ใหญ่และปอด (รหัส ICD-10 = C330-C349 C33-C34) ทุกกลุ่มอายุต่อประชากรแสนคน
ในช่วงปีนั้น 
เป้าหมายของการลดอัตราตายจากโรคมะเร็งปอด คือ ลดอัตราตายจากโรคมะเร็งปอด
ลดลงร้อยละ 5 เปรียบเทียบกับ baseline ในปี 2558 2559 (20.16 ต่อประชากรแสนคน) 

เกณฑ์เป้าหมาย : ลดลงร้อยละ 5 ภายในระยะ 5 ปี (ปี พ.ศ.2564) 
ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 

19.8 

20.3 

19.6 

20.1 

19.3 

19.9 

19 

19.6 
 

รายการข้อมูล 1 A = จ านวนการตายจากโรคมะเร็งปอด (รหัส ICD-10 = C330-C349 C33-C34) 
เกณฑ์การประเมิน 
ปี 2561 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- - - 19.8 

20.3 
ปี 2562 :  

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- - - 19.6 

20.1 
ปี 2563 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- - - 19.3 

19.9 
ปี 2564 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- - - 19 

19.6 
 

เอกสารสนับสนุน :  สถิติสาธารณสุข 25589 
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รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน Baseline 
data 

หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 2559 2560 

20.1 
20.6 

(25589) 

ต่อประชากร
แสนคน 

20.1 
 

NA 
20.6 

NA 
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เอกสารประกอบ 
แบบฟอร์มการติดตามประเมินผลด้านโรคมะเร็ง 

1. ประเด็นการติดตามประเมินผล (ติดตามทุก 3 12 เดือน) 
(1) อัตราการเสียชีวิตจากมะเร็งปอด (เปูาหมาย: ลดลงร้อยละ 5 ภายในระยะ 5 ปี (ปี พ.ศ.2564)) 

2. สถานการณ์
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์  

 3.1 ข้อมูลเชิงปริมาณ 
       (1) อัตราการเสียชีวิตจากมะเร็งปอด (เป้าหมาย: ลดลงร้อยละ 5 ภายในระยะ 5 ปี (ปี พ.ศ.
2564)) 

สถานบริการสุขภาพ 

รายการข้อมูล 
หมาย
เหต ุ

จ านวนการตายจากโรคมะเร็งปอด 
(รหัส ICD-10 = C330-C349) 

(A) 

จ านวนประชากร
กลางในช่วงเวลา

เดียวกัน (B) 

อัตราการเสียชีวิตจากมะเร็งปอด 
(A/B) x 100,000 

จังหวัด 1     
จังหวัด 2     
จังหวัด 3     
จังหวัด ...     

ภาพรวมเขต 
(ข้อมูล ณ วันที่รายงาน) 

    

 

3.2 ข้อมูลเชิงคุณภาพ
........................................................... ...................................................................................................................
............................................................... ...............................................................................................................  
4. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... ..........  
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5. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย 
................................................................................................................................... ...........................................
........................................................................................................ ...................................................................... 
 

ผู้รายงาน....................................................................... 
ต าแหน่ง........................................................................ 

วัน/เดือน/ปี................................................................... 

โทร......................... e-mail…………….....................…… 
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หมวด Service Excellence (ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ) 
แผนที่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการที่ 11. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไต 
ระดับการแสดงผล จังหวัด เขต และ ประเทศ 
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 43. ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr 
ค านิยาม CKD หมายถึง ผู้ปุวยโรคไตเรื้อรัง 

eGFR หมายถึง estimated glomerular filtration rate (อัตราการกรองของไตที่ได้จาก

การค านวณจากค่า serum creatinine ของผู้ปุวย ตามสมการ CKD-EPI) 

หมายเหตุ : 

ไม่ควรใช้ประเมินใน scale ที่เล็กกว่าจังหวัด เนื่องจาก รพ.แต่ละระดับดูแลผู้ปุวยที่มีความ

รุนแรงต่างกัน ซึ่งจะมีอัตราความเสื่อมของไตต่างกัน 
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เอกสารประกอบ 
แบบฟอร์มการติดตามประเมินผล 

ด้านโรคไต 

1. ประเด็นการติดตามประเมินผล  
    (1) ร้อยละของผู้ปุวย CKD ทีม่ีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr  

          (เปูาหมาย: > 65 66% เมื่อสิ้นสุดปีงบฯ 2560 2561) 

2. ส ถ า น ก า ร ณ์
............................................................................................................................................. 
3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์    
   3.1 ข้อมูลเชิงปริมาณ 

 (1) ร้อยละของผู้ปุวย CKD ทีม่ีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr  
      (เปูาหมาย: > 50 65% เมื่อสิ้นสุดปีงบฯ 2559 2560) 

จังหวัด 

รายการข้อมูล 

หมายเหตุ 

จ านวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะ
ที่ 3-4 ที่มีอัตราการลดลงของ 

eGFR< 4 ml/min/1.73 
m2/yr x 100  

(A) 

จ านวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
ระยะที่ 3-4  

(B) 

A x 100/B 
ร้อยละของผู้ปุวย CKD 
ที่มีอัตราการลดลงของ 

eGFR<4 
ml/min/1.73m2/yr 

 (A/B)X100 
จังหวัด 1     
จังหวัด 2     
จังหวัด 3     
จังหวัด ...     

ภาพรวมเขต 
(ข้อมูล ณ วันที่รายงาน) 

    

 

3.2 ข้อมูลเชิงคุณภาพ.............................................................................................................................. 

  (วิเคราะห์ตามกรอบ 6 Building Blocks ภาพรวมจังหวัด)…………………………..…............…………..… 
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4. สรุปประเด็นส าคัญท่ีเป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห์ จาก
การตรวจติดตาม 
............................................................................................................................. ................................................. 
5. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะท่ีให้ต่อหน่วยรับตรวจ 

 

สิ่งท่ีผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการรับไป

ประสาน หรือ ด าเนินการต่อ 

   
   

 
6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย 
............................................................................................................................. ................................................. 

7. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
..................................................................................................................................................................... ......... 

 

 

ผู้รายงาน....................................................................... 

ต าแหน่ง........................................................................ 

วัน/เดือน/ปี................................................................... 

                   โทร............................... e-mail…………………......……… 
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หมวด Service Excellence (ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ) 
แผนที่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการที่ 12. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาจักษุวิทยา 

ระดับการแสดงผล จังหวัด เขต และ ประเทศ 
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 44. ร้อยละผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ได้รับการ

ผ่าตัดภายใน 30 วัน 
ค านิยาม ตาบอดจากต้อกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) หมายถึง โรคต้อกระจกท่ีท าให้

ผู้ปุวย มีระดับสายตาแย่กว่า 20/400 
เกณฑ์เป้าหมาย : 

ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 
ร้อยละ 80 
ร้อยละ 85 

ร้อยละ 80 
ร้อยละ 85 

ร้อยละ 80 
ร้อยละ 85 

ร้อยละ 80 
ร้อยละ 85 

 

เกณฑ์การประเมิน : 
ปี 2561: 

ปี 2562: 

ปี 2563: 

ปี 2564:  

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

ร้อยละ 80 
ร้อยละ 85 

ร้อยละ 80 
ร้อยละ 85 

ร้อยละ 80 
ร้อยละ 85 

ร้อยละ 80 
ร้อยละ 85 

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

 ร้อยละ 80 

ร้อยละ 85 

 ร้อยละ 80 

ร้อยละ 85 

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

ร้อยละ 80 
ร้อยละ 85 

ร้อยละ 80 
ร้อยละ 85 

ร้อยละ 80 
ร้อยละ 85 

ร้อยละ 80 
ร้อยละ 85 

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

 ร้อยละ 80 

ร้อยละ 85 

 ร้อยละ 80 

ร้อยละ 85 
 

 

 

 

 

 

 



รายการแก้ไขรายละเอียดตวัชีว้ดั ปีงบประมาณ 2561 หลงั วนัท่ี 15 กนัยายน 2560 : 116 | P a g e  

 

เอกสารประกอบ 
แบบฟอร์มการติดตามประเมินผล 

ด้านตา     

1. ประเด็นการติดตามประเมินผล  
     (1) ร้อยละผู้ปุวยตาบอดจากต้อกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน  

          (เปูาหมาย: ร้อยละผู้ปุวยตาบอดจากต้อกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัดมากกว่า 

           หรือเท่ากับ 80 85% ของเปูาหมาย) 

2. สถานการณ์............................................................................................................................................ 
3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์     

     (1) ร้อยละผู้ปุวยตาบอดจากต้อกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน 

          (เปูาหมาย: ร้อยละผู้ปุวยตาบอดจากต้อกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัดมากกว่า 

           หรือเท่ากับ 80 85% ของเปูาหมาย) 

สถานบริการสขุภาพ 

รายการข้อมูล 

หมาย

เหตุ 

จ านวนผู้ป่วยตาบอดจาก

ต้อกระจกชนิดบอด 

(Blinding Cataract) ที่

ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 

วัน  

(A) 

จ านวนผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจก

ชนิดบอด (Blinding Cataract)    

ที่ก าหนดเป็นเป้าหมาย โดย

คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการ

สุขภาพสาขาตากระทรวง

สาธารณสุข ที่ได้รับการวินิจฉัย 

(B) 

ร้อยละผู้ป่วยตาบอดจาก

ต้อกระจกชนิดบอด 

(Blinding Cataract)     

ทีไ่ด้รับการผ่าตัด ภายใน 

30 วัน 

(A/B) x 100 

จังหวัด 1     

จังหวัด 2     

จังหวัด 3     

จังหวัด ...     

ภาพรวมเขต 
(ข้อมลู ณ วันที่รายงาน) 

    

ผู้รายงาน....................................................................... 

ต าแหน่ง........................................................................ 

วัน/เดือน/ปี................................................................... 

โทร.......................... e-mail………………….........………… 
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หมวด Service Excellence (ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ) 
แผนที่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการที่ 13. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาปลูกถ่ายอวัยวะ 
ระดับการแสดงผล จังหวัด, เขต และ ประเทศ 
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 45. อัตราส่วนของจ านวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตาย ต่อ จ านวนผู้ป่วย

เสียชีวิตในโรงพยาบาล 
ค านิยาม  ผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ปุวยสมองตาย (actual brain death donor) = ผู้ปุวยที่ได้รับ

การวินิจฉัยภาวะสมองตายครบถ้วนตามกระบวนการที่แพทยสภาก าหนดและญาติลงนาม
ยินยอมบริจาคอวัยวะลงในแบบฟอร์มของศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาด และ ได้มีการลง
มือผ่าตัดน าอวัยวะใดอวัยวะหนึ่งออกเพ่ือการน าไปปลูกถ่าย 

 จ านวนผู้ปุวยเสียชีวิตในโรงพยาบาล = จ านวนผู้ปุวยที่เสียชีวิตใน รพ. จากทุกสาเหตุ ใน
ปีงบประมาณ 2560 

หมายเหตุ : 
  ไม่ควรใช้จ านวนการปลูกถ่ายไตดังเช่นที่ผ่านมาในการขับเคลื่อน เนื่องจากการปลูกถ่าย
ไตและอวัยวะอ่ืนๆส่วนใหญ่ท าใน รพ.มหาวิทยาลัย และในแต่ละเขตและจังหวัดมีศักยภาพในการ
ปลูกถ่ายอวัยวะแตกต่างกันมาก ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุข ควรขับเคลื่อนด้วยการติดตาม
จ านวน organ donation จากผู้ปุวยสมองตาย โดยจ านวน organ donation จะส่งผลต่อจ านวน
การปลูกถ่ายอวัยวะในระดับประเทศโดยตรง เพราะอวัยวะจากผู้ปุวยสมองตายจะถูกจัดสรรให้กับ
ศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะทั่วประเทศ 

เกณฑ์เป้าหมาย :  
ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 

0.4 : 100 
0.7 : 100 

0.5 : 100 
0.8 :100 

 0.6 : 100 
0.9 : 100 

0.7 : 100 
1.0 : 100 

 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ผู้ปุวยสมองตายในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขระดับ A, และ S และ M1         ทั่ว
ประเทศ 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล น าข้อมูลจ านวนผู้บริจาคอวัยวะจากผู้ปุวยสมองตาย (actual donor) จากรายงานประจ าเดือนของ
ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยในช่วงปีงบฯ 2561 มาเปรียบเทียบกับจ านวนผู้ปุวยเสียชีวิต
ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขระดับ A, และ S และ M1 ทั่วประเทศในปีงบฯ 2560 

แหล่งข้อมูล  ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย : จ านวนผู้บริจาคอวัยวะจากผู้ปุวยสมองตาย (actual 
donor) 

 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข : จ านวนผู้ปุวยเสียชีวิตในโรงพยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขระดับ A, และ S และ M1 ทั่วประเทศในปีงบฯ 2560 
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เกณฑ์การประเมิน : 
ปี 2561: 
 
 
 
 
ปี 2562: 
 
 
 
 
ปี 2563: 
 
 
 
 
ปี 2564: 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
0.1 : 100 

0.175 : 100 
0.2 : 100 
0.35 : 100 

0.3 : 100 
0.525 : 100 

0.4 : 100 
0.7 : 100 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
0.125 : 100 
0.2 : 100 

0.25 : 100 
0.4 : 100 

0.375 : 100 
0.6 : 100 

0.5 : 100 
0.8 : 100 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
0.15 : 100 
0.225 : 100 

0.3 : 100 
0.45 : 100 

0.45 : 100 
0.675 : 100 

0.6 : 100 
0.9 : 100 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
0.175 : 100 
0.25 : 100 

0.35 : 100 
0.5 : 100 

0.525 : 100 
0.75 : 100 

0.7 : 100 
1.0 : 100 
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เอกสารประกอบ 
แบบฟอร์มการติดตามประเมินผล 

ด้านโรคไต 
1. ประเด็นการติดตามประเมินผล  

สถานการณ์ด้านการปลูกถ่ายไต................................................................................................................ 
2. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์   

3.1 ข้อมูลเชิงปริมาณ 
อัตราส่วนของจ านวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ปุวยสมองตาย  ต่อ จ านวนผู้ปุวยเสียชีวิตใน

โรงพยาบาล (เปูาหมาย: 1.0:100 (ในปีงบประมาณ 2564)) 

 
จังหวัด 

รายการข้อมูล 

หมาย
เหตุ 

จ านวนผู้บริจาค
อวัยวะจากผู้ป่วย

สมองตาย 
(actual donor) 

(A) 

จ านวนผู้ป่วยที่
เสียชีวิตใน รพ. จาก

ทุกสาเหตุ ใน
ปีงบประมาณ 2560 

(B) 

อัตราส่วนของจ านวนผู้
ยินยอมบริจาคอวัยวะ

จากผู้ป่วยสมองตาย ต่อ 
จ านวนผู้ป่วยเสียชีวิตใน

โรงพยาบาล 
(A/B)X100 

จังหวัด 1     

 2     

 3     

จังหวัด ...     

ภาพรวมเขต 
(ข้อมลู ณ วันที่รายงาน) 

    

 
3.2 ข้อมูลเชิงคุณภาพ.............................................................................................................................. 

  (วิเคราะห์ตามกรอบ 6 Building Blocks ภาพรวมเขต)……………………….....…………………………..… 
3 สรุปประเด็นส าคัญท่ีเป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ

ความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห์ 
จากการตรวจติดตาม 

............................................................................................................................. ................................................. 
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4 ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะท่ีให้ต่อหน่วยรับตรวจ 
 

สิ่งท่ีผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการรับ
ไปประสาน หรือ ด าเนินการต่อ 

   
   

 
5 ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย 
............................................................................................................................. ................................................. 
6 นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
............................................................................................................................. ................................................. 
 

ผู้รายงาน....................................................................... 
ต าแหน่ง........................................................................ 
วัน/เดือน/ปี................................................................... 

         โทร............................... e-mail………………….…………… 
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หมวด Service Excellence (ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ) 
แผนที่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการที่ 14. โครงการพัฒนาระบบบริการบ าบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด 
ระดับการแสดงผล หน่วยงาน และกระทรวง 
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 46. ร้อยละของผู้ป่วยที่ใช้สารยาเสพติดทีไ่ด้รับการบ าบัดรักษา และหยุดเสพต่อเนื่อง

3 เดือนหลังจ าหน่าย (3 month remission rate) 
เกณฑ์เป้าหมาย :  

ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 

ร้อยละ 70 90 ร้อยละ 72 90 ร้อยละ 74 90 ร้อยละ 76 90 
 
วัตถุประสงค์ ผู้เสพผู้ติดยาเสพติดที่เข้ารับการบ าบัดรักษาและสามารถหยุดเสพยาเสพติดได้อย่าง

ต่อเนื่อง 3 เดือน 6 เดือน  และ 12 เดือน หลังการจ าหน่ายจากการบ าบัดรักษา 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ผู้เสพ ผู้ติด ที่เข้ารับการบ าบัดรักษา ระบบสมัครใจที่เข้ารับการบ าบัดรักษา                       

ในสถานพยาบาลยาเสพติด สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
รายการข้อมูล 1 A = จ านวนผู้ปุวยยาเสพติดที่เข้ารับการบ าบัดรักษาและหยุดเสพต่อเนื่องเป็นระยะเวลา  

      3 เดือน 6 เดือน  และ12 หลังจ าหน่ายจากหน่วยบริการการบ าบัดรักษา (บสต. 
      ติดตาม) 

รายการข้อมูล 2 B = จ านวนผู้ปุวยยาเสพติดที่เข้ารับการบ าบัดรักษาและได้รับการจ าหน่ายตามเกณฑ์ท่ี 
      ก าหนดจากหน่วยบริการ และได้รับการติดตามในระยะเวลา 3 เดือน 

ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 1, 2, 3 และ 4 
เกณฑ์การประเมิน : 
ปี 2561: 

ปี 2562: 

ปี 2563: 

 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
70 70 

90 
- 

90 
70 
90 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
72 72 

90 
- 

90 
72 
90 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
74 74 

90 
- 

90 
74 
90 
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ปี 2564: 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
76 76 

90 
- 

90 
76 
90 

วิธีการประเมินผล :  หน่วยบริการสถานบริการ (โรงพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการบ าบัดรักษา) 
จัดเก็บข้อมูลผู้ปุวยยาเสพติดและบันทึกรายงานในฐานข้อมูลบ าบัดรักษายาเสพติดของ
ประเทศ (บสต.) ผ่านเครือข่าย internet ประเมินผลโดย กลุ่มพัฒนาระบบงานยาเสพติด
และสารเสพติดเทคนิคบริการ กองบริหารการสาธารณสุข ผู้ดูแลระบบข้อมูล 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับ 1  ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
66 
70 

68 
75 

70 
80 

72 
85 

74 
90 

 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน Baseline data หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 2559 2560 

ร้อยละของผู้ปุวย
ที่ใช้สารยาเสพติด

ที่หยุดเสพ
ต่อเนื่อง 3 เดือน
หลังจ าหน่ายจาก
การบ าบัดรักษา  

3 เดือน 
(3 month 

remission rate) 
 

ร้อยละ 70.65 
87.57 

69.57 
90.92 

63.69 
93.71 

ผู้ปุวยยาเสพติดที่
หยุดเสพต่อเนื่อง
หลังจ าหน่ายจาก
การบ าบัดรักษา  

6 เดือน 

ร้อยละ 78.95 70.18 49.52 

ผู้ปุวยยาเสพติดที่
หยุดเสพต่อเนื่อง
หลังจ าหน่ายจาก
การบ าบัดรักษา  

12 เดือน 

ร้อยละ 72.93 70.96 40.68 
 
 

ณ วันที่ 
11/08/2560 
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ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

1. นพ.อังกูร ภัทรากร    นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ     
   โทรศัพท์ที่ท างาน :    โทรศัพท์มือถือ : 086-3316106 
   โทรสาร :    E-mail :  
สถาบันบ าบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กรมการแพทย์ 
2. พญ.บุญศิริ จันศิริมงคล   ผู้อ านวยการ     
   โทรศัพท์ที่ท างาน :    โทรศัพท์มือถือ : 089-1403884 
   โทรสาร :    E-mail :  
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ 
    นพ.บุรินทร์  สุรอรุณสัมฤทธิ์  ผู้อ านวยการ 
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-5908007 โทรศัพท์มือถือ : 089-6667553 
    โทรสาร : 02-1495533  E-mail : burinsura@hotmail.com 
ส านักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต 
3. นพ.อัครพล  คุรุศาสตรา   รองผู้อ านวยการ     
   โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-5901799 โทรศัพท์มือถือ : 081-5954450 
   โทรสาร : 02-5901740   E-mail : akraponmuk@gmail.ccom 
กองบริหารการสาธารณสุข 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 

1. นางอัจฉรา  วิไลสกุลยง   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-5901799 โทรศัพท์มือถือ : 089-1050344 
    โทรสาร : 02-5901740  E-mail : acharawi@gmail.com 
กองบริหารการสาธารณสุข 
2. นางระเบียบ  โตแก้ว    พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-5310080 ต่อ 398,399 โทรศัพท์มือถือ : 097-0314811 
    โทรสาร :    E-mail : rabiab_to@yahoo.com 
สถาบันบ าบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี 
3. นางไพวัล อาจหาญ    พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
    โทรศัพท์ที่ท างาน :   โทรศัพท์มือถือ : 081-8107445 
    โทรสาร :    E-mail : wanarthan@gmail.com 
สถาบันบ าบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี 
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หมวด Service Excellence (ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ) 
แผนที่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการที่ 15. โครงการพัฒนาระบบบริการดูแลระยะกลาง (Intermediate Care) 
ระดับการแสดงผล จังหวัด, เขต และ ประเทศ 
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 47. ร้อยละสถานพยาบาลระดับ M และ F ที่ให้บริการการดูแลระยะกลาง 
ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 

1. ดร.จุฑาทิพย์ พิทักษ์               นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-5901642   โทรศัพท์มือถือ :  
    โทรสาร :    E-mail : kaonaina@gmail.com 
กองบริหารการสาธารณสุข 
2. นายแพทย์ภัทรวินฑ์ อัตตะสาระ  รองผู้อ านวยการส านักนิเทศระบบการแพทย์  
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-5906357 โทรศัพท์มือถือ : 081-9357334 
    โทรสาร : 02-9659851  E-mail :  pattarawin@gmail.com 
3. นายปวิช  อภิปาลกุล   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-5906347 โทรศัพท์มือถือ : 089-9594499 
    โทรสาร : 02-5918279  E-mail : eva634752@gmail.com 
ส านักยุทธศาสตร์การแพทย์ 
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เอกสารประกอบ 
แบบฟอร์มการติดตามประเมินผล 

ด้านการพัฒนาระบบบริการดูแลระยะกลาง (Intermediate Care) 
1. ประเด็นการติดตามประเมินผล 

ร้อยละสถานพยาบาลระดับ M และ F ที่ให้บริการการดูแลระยะกลาง 
(เปูาหมาย: ร้อยละ 50 ในปีงบประมาณ 2564) 

2. สถานการณ์............................................................................................................................................ 
3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์   

3.1 ข้อมูลเชิงปริมาณ 
 ร้อยละสถานพยาบาลระดับ M และ F ที่ให้บริการการดูแลระยะกลาง 
 (เปูาหมาย: ร้อยละ 50 ในปีงบประมาณ 2564) 

สถานบริการสุขภาพ 

รายการข้อมูล 

หมาย
เหตุ 

จ านวนโรงพยาบาลระดับ 
M และ F ที่ด าเนินงาน

การดูแลระยะกลาง 
(A) 

จ านวนโรงพยาบาลระดับ 
M และ F ทั้งหมด 

(B) 

ร้อยละสถานพยาบาล
ระดับ M และ F        

ที่ให้บริการการดูแล
ระยะกลาง 
(A/B)x100 

จังหวัด 1     
จังหวัด 2     
จังหวัด 3     
จังหวัด ...     

ภาพรวมเขต 
(ข้อมลู ณ วันที่รายงาน) 

    

 
3.2 ข้อมูลเชิงคุณภาพ.............................................................................................................................. 

  (วิเคราะห์ตามกรอบ 6 Building Blocks ภาพรวมจังหวัด)……………………………….....………………..… 
4. สรุปประเด็นส าคัญท่ีเป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ

ความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห์ 
จากการตรวจติดตาม 

............................................................................................................................. ................................................. 
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5. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะท่ีให้ต่อหน่วยรับตรวจ 
 

สิ่งท่ีผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการรับไป
ประสาน หรือ ด าเนินการต่อ 

   
   

 
6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย 
............................................................................................................................. ................................................. 
7. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
................................................................................................................................................. ............................. 

 
ผู้รายงาน....................................................................... 
ต าแหน่ง........................................................................ 
วัน/เดือน/ปี................................................................... 
โทร....................... E-mail……………………………………… 
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เอกสารประกอบ 
ตัวช้ีวัดที่ 48 ร้อยละของผู้ป่วยท่ีเข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery 

รายการหัตถการแนบท้ายการผ่าตัดแบบ One Day Surgery 
ล าดับ Diagnosis (การวินิจฉัย) ICD-9-CM Procedures 

1 Inguinal hernia Herniotomy  herniorrhaphy 
Hernioplasty 
53.0 Other unilateral repair of inguinal hernia ® 
Excludes: laparoscopic unilateral repair of inguinal hernia (17.11-
17.13) 
53.00 Unilateral repair of inguinal hernia, not otherwise specified  
Inguinal herniorrhaphy NOS 
53.01 Other and open repair of direct inguinal hernia ® 
Direct and indirect inguinal hernia 
53.02 Other and open repair of indirect inguinal hernia ® 
53.03 Other and open repair of direct inguinal hernia with graft or  
prosthesis ® 
53.04 Other and open repair of indirect inguinal hernia with graft 
or  prosthesis ® 
53.05 Repair of inguinal hernia with graft or prosthesis, not 
otherwise  Specified 
53.1 Other bilateral repair of inguinal hernia ® 
Excludes: laparoscopic bilateral repair of inguinal hernia (17.21 
17.24) 
53.10 Bilateral repair of inguinal hernia, not otherwise specified 
53.11 Other and open bilateral repair of direct inguinal hernia ® 
53.12 Other and open bilateral repair of indirect inguinal hernia ® 
53.13 Other and open bilateral repair of inguinal hernia, one 
direct and  one indirect ® 
53.14 Other and open bilateral repair of direct inguinal hernia 
with graft or prosthesis ® 
53.15 Other and open bilateral repair of indirect inguinal hernia 
with  graft or prosthesis ® 
53.16 Other and open bilateral repair of inguinal hernia, one 
direct and  one indirect, with graft or prosthesis ® 
53.17 Bilateral inguinal hernia repair with graft or prosthesis, not  
otherwise specified 
53.2 Unilateral repair of femoral hernia 
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ล าดับ Diagnosis (การวินิจฉัย) ICD-9-CM Procedures 
  53.21 Unilateral repair of femoral hernia with graft or prosthesis 

53.29 Other unilateral femoral herniorrhaphy 
53.3 Bilateral repair of femoral hernia 
53.31 Bilateral repair of femoral hernia with graft or prosthesis 
53.39 Other bilateral femoral herniorrhaphy 

2 Hydrocele 61.2 Excision of hydrocele (of tunica vaginalis) 
Bottle repair of hydrocele of tunica vaginalis 
Excludes: percutaneous aspiration of hydrocele (61.91) 

3 Hemorrhoid 49.4 Procedures on hemorrhoids 
49.42 Injection of hemorrhoids 
49.43 Cauterization of hemorrhoids Clamp and cautery of 
hemorrhoids 
49.44 Destruction of hemorrhoids by cryotherapy 
49.45 Ligation of hemorrhoids 
49.46 Excision of hemorrhoids Hemorrhoidectomy NOS 
49.47 Evacuation of thrombosed hemorrhoids 
49.49 Other procedures on hemorrhoids Lord procedure 

4 Vaginal bleeding postpartal manual exploration of uterine cavity (75.7)                                                       
68.12 Hysteroscopy 
Excludes: that with biopsy (68.16)                 
68.16  Closed biopsy of uterus Endoscopic (laparoscopy) 

hysteroscopy) biopsy of uterus                                                           
68.19 Other diagnostic procedures on uterus and supporting 
structures                   
68.2 Excision or destruction of lesion or tissue of uterus                                                  
68.21 Division of endometrial synechiae Lysis of intraluminal 
uterine adhesions  
68.22 Incision or excision of congenital septum of uterus                                          
68.23 Endometrial ablation Dilation and curettage Hysteroscopic 
endometrial  ablation  
68.29 Other excision or destruction of lesion of uterus Uterine 
myomectomy 
Excludes: biopsy of uterus (68.13, 68.16) uterine fistulectomy 
(69.42)                                                                                

  69 Other operations on uterus and supporting structures Code 
also any application or administration of an adhesion barrier 
substance  (99.77)                               
69.0 Dilation and curettage of uterus Excludes: aspiration 
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ล าดับ Diagnosis (การวินิจฉัย) ICD-9-CM Procedures 
curettage of uterus (69.51-69.59)                                             
69.01 Dilation and curettage for termination of pregnancy                                          
69.02 Dilation and curettage following delivery or abortion                                         
69.09 Other dilation and curettage Diagnostic D and C                                
69.5 Aspiration curettage of uterus 

Excludes: menstrual extraction (69.6)  
69.51 Aspiration curettage of uterus for termination of pregnancy 
Therapeutic abortion NOS                             
69.52 Aspiration curettage following delivery or abortion                                                      
69.59 Other aspiration  curettage of uterus 

5 Esophagogastric varices 
(Esophageal  varices, Gastric varices) 
 

42.33 Esophageal varices by endoscopic approach Control of 
esophageal Bleeding by endoscopic approach 
43.41 Ligation of gastric varices by endoscopic approach 
44.4  endoscopic control of gastric or duodenal bleeding 

6 Esophageal Stricture 44.2 Endoscopic dilation of pylorus Dilation with balloon 
endoscope  Endoscopic dilation of gastrojejunostomy site  

7 Esophagogastric cancer with 
obstruction 
(Esophageal cancer, gastric cancer) 

42.33 Endoscopic excision or destruction of lesion or tissue of  
esophagus 
42.81 Insertion of permanent tube into esophagus 

8 Colorectal polyp 
(colonic, rectal polyp) 

45.42 Endoscopic Polypectomy of large intestine 
45.43 Endoscopic ablation of tumor of large intestine 

9 Common bile duct Stone 
(Bile duct stone) 

51.10 Endoscopic retrograde cholangiopancreatography [ERCP] 
51.85 Endoscopic  sphincterotomy and papillotomy 

  51.88  Endoscopic removal of stone (s) from biliary tract 
51.86  Endoscopic  insertion of nasobiliary drainage  tube  
51.87 Endoscopic  insertion of stent  (tube) into bile duct 

10 Pancreatic duct stone 52.13 Endoscopic retrograde pancreatograhpy (ERP) 
51.82 Pancreatic sphincterotomy 
52.93 Endoscopic  insertion of stent  (tube) into Pancreatic duct 
52.94 Endoscopic  Removal of stone from pancreatic duct 

11 Bile duct stricture 51.10 Endoscopic retrograde cholangiopancreatography [ERCP] 
51.85 Endoscopic  sphincterotomy and papillotomy 
51.86 Endoscopic  insertion of nasabiliary drainage  tube 
51.87 Endoscopic  insertion of stent  (tube) into bile duct 
 
 

12 Pancreatic duct stricture 52.13 Endoscopic retrograde pancreatograhpy (ERP) 
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ล าดับ Diagnosis (การวินิจฉัย) ICD-9-CM Procedures 
51.82 Pancreatic sphincterotomy 
52.93 Endoscopic  insertion of stent  (tube) into Pancreatic duct  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบ 
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แบบฟอร์มการติดตามประเมินผล 
ด้านการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ One day surgery : ODS 

1. ประเด็นการติดตามประเมินผล  
    ร้อยละของจ านวนผู้ปุวยที่เข้ารับบริการผ่าตัดแบบ One Day Surgery  
    (เปูาหมาย: ร้อยละ 30 ในปีงบประมาณ 2564) 
2. สถานการณ์  

- อังกฤษผ่าตัดแบบผู้ปุวยนอกเพ่ิมขึ้นจาก 34% เป็น 65% อเมริกาผ่าตัดแบบผู้ปุวยนอก>60% ค.ศ.2016  
  จะเพ่ิมขึ้นถึง 75% ประเทศไทยมีข้อจ ากัดท่ีท าให้ไม่สามารถให้บริการได้สาเหตุส าคัญคือการชดเชยค่า 
  รักษาพยาบาลที่แตกต่างกันระหว่างการให้บริการแบบผู้ปุวยนอกกับแบบผู้ปุวยใน 
- ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันในระดับนานาชาติว่า one day surgery มีความส าคัญ คือผู้ปุวยสามารถกลับไป 
  ใช้ชีวิตประจ าวัน และกลับไปท างานหารายได้จุนเจือครอบครัวได้เร็ว ลดค่าใช้จ่ายครอบครัวในการดูแล 
  ผู้ปุวย ลดภาระเศรษฐกิจประเทศชาติในการรักษาพยาบาลลงมาก   
- ผู้ปุวยที่ท าหัตการวันนอนเฉลี่ย 3 วัน, ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยวันละ 7,500 บาท 

3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์   
3.1 ข้อมูลเชิงปริมาณ 

 ร้อยละของจ านวนผู้ปุวยที่เข้ารับบริการผ่าตัดแบบ One Day Surgery  
 (เปูาหมาย: ร้อยละ 30 ในปีงบประมาณ 2564) 

สถานบริการสุขภาพ 

รายการข้อมูล 

หมาย
เหตุ 

จ านวนผู้ป่วยทั้งหมดที่
ได้รับการผ่าตัดแบบ    
One Day Surgery 

(A) 

จ านวนผู้ป่วยที่เข้าเงื่อนไข
ในการเข้ารับการผ่าตัด

แบบ One Day Surgery 
ด้วยโรคที่ก าหนด 

(Principle diagnosis) 
(B) 

ร้อยละของจ านวน
ผู้ป่วยที่เข้ารับบริการ
ผ่าตัดแบบ One Day 

Surgery 
(A/B) x 10 

 
จังหวัด 1     
จังหวัด 2     
จังหวัด 3     
จังหวัด ...     

ภาพรวมเขต 
(ข้อมลู ณ วันที่รายงาน) 

    

 
 
 
3.2 ข้อมูลเชิงคุณภาพ.............................................................................................................................. 
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  (วิเคราะห์ตามกรอบ 6 Building Blocks ภาพรวมจังหวัด)……………..……………………………………..… 
4. สรุปประเด็นส าคัญท่ีเป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ

ความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห์ 
จากการตรวจติดตาม 

............................................................................................................................. ................................................. 
5. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะท่ีให้ต่อหน่วยรับตรวจ 
 

สิ่งท่ีผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการรับ
ไปประสาน หรือ ด าเนินการต่อ 

   
   

 
6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย 
............................................................................................................................. ................................................. 
7. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
............................................................................................................................. ................................................. 

 
ผู้รายงาน...................................................................... 
ต าแหน่ง........................................................................ 
วัน/เดือน/ปี................................................................... 
โทร....................... E-mail……………………………………… 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบ 
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ตัวช้ีวัดที่ 49 ร้อยละของผู้ป่วยท่ีเข้ารับการผ่าตัดแบบ Minimally Invasive Surgery 
แบบฟอร์มการติดตามประเมินผล 

ด้านการพัฒนาระบบบริการ Minimally Invasive Surgery(MIS) 
1. ประเด็นการติดตามประเมินผล  

ร้อยละของผู้ปุวยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ Minimally Invasive Surgery  
(ค่าเปูาหมาย: ร้อยละ 25 ในปีงบประมาณ 2564) 

2. สถานการณ์............................................................................................................................................ 
3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์   

3.1 ข้อมูลเชิงปริมาณ 
ร้อยละของผู้ปุวยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ Minimally Invasive Surgery  
(ค่าเปูาหมาย: ร้อยละ 25 ในปีงบประมาณ 2564)  

สถานบริการสุขภาพ 

รายการข้อมูล 

หมาย
เหตุ 

จ านวนผู้ป่วยทั้งหมดที่
ได้รับการผ่าตัดแบบ 

Minimally Invasive 
Surgery 

(A) 

จ านวนผู้ป่วยที่เข้าเงื่อนไข
ในการเข้ารับการผ่าตัด

แบบด้วยโรค Minimally 
Invasive Surgery          

ที่ก าหนด (Principle 
diagnosis) 

(B) 

ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้า
รับการผ่าตัดแบบ 

Minimally Invasive 
Surgery 

(A/B) x 100 

จังหวัด 1     
จังหวัด 2     
จังหวัด 3     
จังหวัด ...     

ภาพรวมเขต 
(ข้อมลู ณ วันที่รายงาน) 

    

 
3.2 ข้อมูลเชิงคุณภาพ.............................................................................................................................. 

  (วิเคราะห์ตามกรอบ 6 Building Blocks ภาพรวมจังหวัด)………………………………........……………..… 
4. สรุปประเด็นส าคัญท่ีเป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ

ความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห์ 
จากการตรวจติดตาม 

........................................................................................................................................................ ..................... 
 
5. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
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ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะท่ีให้ต่อหน่วยรับตรวจ 
 

สิ่งท่ีผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการรับไป
ประสาน หรือ ด าเนินการต่อ 

   
   

 
6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย 
............................................................................................................................. ................................................. 
7. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
........................................................................................................................................................................ ...... 

 
ผู้รายงาน....................................................................... 
ต าแหน่ง........................................................................ 
วัน/เดือน/ปี................................................................... 
โทร....................... E-mail……………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวด Service Excellence (ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ) 
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แผนที่ 7. การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ 
โครงการที่ 1. โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ 
ระดับการแสดงผล เขต 
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 50. อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาล

ระดับ F2 ขึ้นไป (ทั้งที่ ER และ Admit) 
เกณฑ์การประเมิน : อัตราการเสียชีวิตภายใน 24 ชั่วโมงของผู้เจ็บปุวยวิกฤตฉุกเฉินที่ Admit จากห้องฉุกเฉินใน
โรงพยาบาลระดับ F2 น้อยกว่าร้อยละ 12 
ปี 2561 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
1. รวบรวมอัตราการ
เสียชีวิตของผู้เจ็บปุวย
วิกฤตฉุกเฉินภายใน 24 
ชั่วโมงในปี 2559, 
2560 เป็นข้อมูล
พ้ืนฐาน 
2. วิเคราะห์โรคที่เป็น
สาเหตุการเสียชีวิต 
3. Audit เพ่ือค้นหา
สาเหตุ 
4. วางแผนการพัฒนา
เพ่ือลดอัตราการ
เสียชีวิต 
1.ระบบข้อมูล 

- มี National Triage 

- จัดท าคู่มือ ER 

คุณภาพ และความ

ปลอดภัย(ER Safety 

Goals) 

- ปรับปรุงเกณฑ์

ประเมินคุณภาพระบบ

การรักษาพยาบาล

ฉุกเฉิน (ECS) 

- จัดท ามาตรฐานข้อมูล

1. ปฏิบัติตามแนว
ทางการพัฒนาที่ได้
วางแผน 
1. ระบบข้อมูล 

  - จ านวน รพ. F2    

ขึ้นไป ส่งข้อมูลแฟูม 

Accident ร้อยละ 40  

2. การจัดการสาธารณ

ภัยในสถานพยาบาล 

   - จ านวนโรงพยาบาล

ตั้งแต่ F2 ขึ้นไปที่

ประเมิน Hospital 

Safety Index       

ร้อยละ 40 

3. ER คุณภาพ  

  - จ านวนโรงพยาบาล
ระดับ M1, S, A        
มี TEA unit ที่ได้
มาตรฐาน ร้อยละ 40 

1. ปฏิบัติตามแนว
ทางการพัฒนาที่ได้
วางแผน 
1. ระบบข้อมูล 

  - จ านวน รพ. F2    

ขึ้นไป ส่งข้อมูลแฟูม 

Accident ร้อยละ 60 

2. การจัดการสาธารณ

ภัยในสถานพยาบาล 

   - จ านวนโรงพยาบาล

ตั้งแต่ F2 ขึ้นไปที่

ประเมิน Hospital 

Safety Index      

ร้อยละ 60 

- จ านวนของ

โรงพยาบาลตั้งแต่ F2 

ขึ้นไปผ่านเกณฑ์ ECS 

คุณภาพ ร้อยละ 70 

3. ER คุณภาพ  

  - จ านวนโรงพยาบาล
ระดับ M1, S, A มี 
TEA unit ที่ได้
มาตรฐาน ร้อยละ 60 

1. อัตราการเสียชีวิต
ภายใน 24 ชั่วโมงของผู้
เจ็บปุวยวิกฤตฉุกเฉินที่ 
Admit จากห้องฉุกเฉิน
ในโรงพยาบาลระดับ 
F2 น้อยกว่าร้อยละ 12 
1. ระบบข้อมูล 

  - จ านวน รพ. F2   

ขึ้นไป ส่งข้อมูลแฟูม 

Accident ร้อยละ 80  

2. การจัดการสาธารณ

ภัยในสถานพยาบาล 

   - จ านวนโรงพยาบาล

ตั้งแต่ F2 ขึ้นไปที่

ประเมิน Hospital 

Safety Index        

ร้อยละ 80 

 

3. ER คุณภาพ  

  - จ านวนโรงพยาบาล
ระดับ M1, S, A มี 
TEA unit ที่ได้
มาตรฐาน ร้อยละ 80 
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ห้องฉุกเฉิน 

- สื่อสารนโยบายและ
การด าเนินงานพัฒนา
ห้องฉุกเฉิน 

ปี 2562 :  
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

   ร้อยละ 10 
ปี 2563 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
   ร้อยละ 8 

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

   ร้อยละ 6 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

เอกสารประกอบ 
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ขึ้นไป (ทั้งที่ ER และ Admit) 
แบบฟอร์มการติดตามประเมินผล 

ด้านการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ 
1. ประเด็นการติดตามประเมินผล  

 อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บปุวยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป (ทั้งท่ี ER    
 และ Admit) (ค่าเปูาหมาย: ร้อยละ 6 ในปีงบประมาณ 2564) 

2. สถานการณ์............................................................................................................................................ 
3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์   

3.1 ข้อมูลเชิงปริมาณ 
อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บปุวยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป (ทั้งท่ี ER   
และ Admit) (ค่าเปูาหมาย: ร้อยละ 6 ในปีงบประมาณ 2564) 

สถานบริการสุขภาพ 

รายการข้อมูล 

หมาย
เหตุ 

จ านวนผู้เจ็บป่วยวิกฤต
ฉุกเฉินทีีีเสียชีวิตภายใน 

24 ชั่วโมง 
(A) 

จ านวนผู้เจ็บป่วยวิกฤต
ฉุกเฉินทั้งหมด 

(B) 

อัตราการเสียชีวิตของผู้
เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน 
ภายใน 24 ชั่วโมง ใน
โรงพยาบาลระดับ F2 

ขึ้นไป 
(A/B) X 100 

จังหวัด 1     
จังหวัด 2     
จังหวัด 3     
จังหวัด ...     

ภาพรวมเขต 
(ข้อมลู ณ วันที่รายงาน) 

    

 
3.2 ข้อมูลเชิงคุณภาพ.............................................................................................................................. 

  (วิเคราะห์ตามกรอบ 6 Building Blocks ภาพรวมจังหวัด)………………………………………………..…..… 
4. สรุปประเด็นส าคัญท่ีเป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ

ความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห์ 
จากการตรวจติดตาม 

............................................................................................................................. ................................................. 
 
 

5. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
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ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะท่ีให้ต่อหน่วยรับตรวจ 
 

สิ่งท่ีผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการรับ
ไปประสาน หรือ ด าเนินการต่อ 

   
   

6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย 
............................................................................................................................. ................................................. 
7. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
.............................................................................................................................................. ................................ 

 
ผู้รายงาน....................................................................... 
ต าแหน่ง........................................................................ 
วัน/เดือน/ปี................................................................... 
โทร.......................... E-mail…………………………………… 
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หมวด Service Excellence (ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ) 
แผนที่ 8. การพัฒนาตามโครงการเฉลิมกระเกียรติและพื้นที่เฉพาะ 
โครงการที่ 1. โครงการเฉลิมพระเกียรติ 
ระดับการแสดงผล จังหวัด 
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 51. อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่  
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 1, 2, 3 และ 4  

หมายเหตุ :  
- ครบรอบรายงานผลการรักษาไม่เกินวันที่ 31 สิงหาคม 2561 เพ่ือน าผลการรักษา (Outcome)  
  ไปรายงานผลลัพธ์ในสิ้นเดือนกันยายน 2561 
- ติดตามตามผลการด าเนินงานตามมาตรการทุกไตรมาส 

เกณฑ์การประเมิน 
ปี 2561 - 2564 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 ร้อยละ 85  
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หมวด Service Excellence (ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ) 
แผนที่ 8. การพัฒนาตามโครงการเฉลิมกระเกียรติและพื้นที่เฉพาะ 
โครงการที่ 2. โครงการพัฒนาพื้นที่พิเศษ 
ระดับการแสดงผล จังหวัด 
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 52. ร้อยละการผ่านเกณฑ์ของหน่วยบริการสาธารณสุข ส าหรับการจัดบริการ 

อาชีวอนามัย และเวชกรรมสิ่งแวดล้อมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
รายการข้อมูล 2 B = จ านวนรวมของหน่วยบริการสาธารณสุข (รพศ./รพท./รพช.) ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ

พิเศษทั้งหมด (24 27 แห่ง) 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน Baseline data หน่วย

วัด 
ผลการด าเนินงานในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 2559 2560 

ร้อยละการผ่านเกณฑ์ของหน่วยบริการ
สาธารณสุข ส าหรับการจัดบริการอาชีวอ
นามัย และเวชกรรมสิ่งแวดล้อมในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 

ร้อยละ - - รอผล 
55.56 
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เอกสารประกอบ 
ตัวช้ีวัดที่ 52 ร้อยละการผ่านเกณฑ์ของหน่วยบริการสาธารณสุข ส าหรับการจัดบริการอาชีวอนามัย และ

เวชกรรมสิ่งแวดล้อมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
หน่วยบริการสาธารณสุขในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (24 27 แห่ง)  

ข้อมูลจากส านักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ณ วันที ่31 ก.ค. 60 3 ตค. 60 
สคร.  ชื่อ รพศ., รพท., รพช. ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ผลการประเมิน ปี 2558-2560  

จังหวัด รพศ./รพท. รพช. การจัดบริการ 
อาชีวอนามัย 

การจัดบริการเวชกรรม
สิ่งแวดล้อม 

สคร. 
1 

เชียงราย เชียงรายประชานุเคราะห์ รพช.แม่สาย 
  

  รพช.เชียงแสน 
แม่สาย   

  รพช.เชียงของ 
เชียงแสน 

(รอผลประเมิน) 
- 

(รอผลประเมิน)  
- 

 เชียงของ 
  

สคร. 
2 

ตาก รพท.แม่สอด   
  

  รพช.พบพระ (รอผลประเมิน) 
- 

- 

  รพช.แม่ระมาด - - 

สคร. 
5 

กาญจนบุร ี รพท.พหลพลพยุหเสนา     (รอผลประเมิน) 
 

 (รอผลประเมิน) 
 

สคร. 
6 

ตราด  ตราด รพช.คลองใหญ ่   
 คลองใหญ ่   

สระแก้ว รพท.อรัญประเทศ 
สระแก้ว 

 
 - 

อรัญประเทศ รพช.วัฒนานคร     
 วัฒนานคร - - 

สคร. 
8 

หนองคาย รพท.หนองคาย    (รอผลประเมิน) 
 

 (รอผลประเมิน) 
 

  รพช.สระใคร - - 

นครพนม รพท.นครพนม     
  รพช.ท่าอุเทน - - 

สคร. 
10 

มุกดาหาร  รพท.มุกดาหาร   
  

  รพช.หว้านใหญ ่  (รอผลประเมิน) 
 

 (รอผลประเมิน) 
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สคร.  ชื่อ รพศ., รพท., รพช. ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ผลการประเมิน ปี 2558-2560  

จังหวัด รพศ./รพท. รพช. การจัดบริการ 
อาชีวอนามัย 

การจัดบริการเวชกรรม
สิ่งแวดล้อม 

  รพช.ดอนตาล - - 

สคร. 
12 

สงขลา  รพท.สงขลา 
หาดใหญ ่

  
  

  รพช.สะเดา - - 

นราธิวาส  รพท.นราธิวาสราชนคริ
นทร์  

   (รอผลประเมิน) 
 

 (รอผลประเมิน) 
 

รพท.สุไหงโกลก    (รอผลประเมิน) 
 

 (รอผลประเมิน) 
 

  
รพช.ตากใบ  (รอผลประเมิน) 

 
 (รอผลประเมิน) 

 
  รพช.แว้ง  - -  

  
รพช.ยี่งอเฉลิมพระเกียรต ิ  (รอผลประเมิน) 

 
 (รอผลประเมิน) 

 
รวม 

(แห่ง) 
10 9 

12 
15   
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หมวด Service Excellence (ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ) 
แผนที่ 9. อุตสาหกรรมทางการแพทย์ 
โครงการที่ 1.โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์ 
ระดับการแสดงผล เขต , ประเทศ 
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 53. จ านวนเมืองสมุนไพร อย่างน้อยเขตสุขภาพละ 1 จังหวัด 
เกณฑ์เป้าหมาย : จ านวนเมืองสมุนไพร อย่างน้อยเขตสุขภาพละ 1 จังหวัด 

ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 
12 เขต 13 จังหวัด 12 เขต 13 จังหวัด 12 เขต 25 13

จังหวัด 
12 เขต 25 13

จังหวัด 
 

เกณฑ์การประเมิน : 

ปี 2561: 

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

จังหวัดน าร่อง 
1. มีกลุ่มแกนน าด้าน
สมุนไพร อย่างน้อย  
1 กลุ่ม   
2. มีฐานข้อมูล ผู้ปลูก/     
ผู้จ าหน่าย/พ้ืนที่ปลูก/   
แปรรูป/ปริมาณวัตถุดิบ
สมุนไพรที่ได้มาตรฐานของ
จังหวัด 
3. มีข้อมูลความต้องการ
วัตถุดิบสมุนไพร/ผลิตภัณฑ์
สมุนไพรของจังหวัดเมือง
สมุนไพร (Demand & 
Supply Matching)  
2. มีการจัด Zoning พ้ืนที่
การปลูกสมุนไพร 

จังหวัดน าร่อง 
1. มีพ้ืนที่เพาะปลูก
สมุนไพรที่ได้มาตรฐาน
จากแปลงปลูกมาตรฐาน 
GAP/GACP/Organic  
จ านวนรวม 1,000 ไร่/ปี 
2. มีโรงงานแปรรูปและ
ผลิตยาผลิตภัณฑ์
สมุนไพร GMP               
อย่างน้อย 1 แห่ง 
(ภาครัฐและเอกชน)  
1. มีฐานข้อมูล ผู้ปลูก/ผู้
จ าหน่าย/พ้ืนที่ปลูก/แปร
รูป/ปริมาณวัตถุดิบ
สมุนไพรที่ได้มาตรฐาน
ของจังหวัด 
2. มีข้อมูลความต้องการ
วัตถุดิบสมุนไพร/
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรของ
จังหวัดเมืองสมุนไพร 

จังหวัดน าร่อง 
1. เพ่ิมจ านวน Shop/Outlet 
อย่างน้อยปีละ 1 แห่ง  
2. มีมูลค่าการตลาดของ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพ่ิมขึ้น 
     2.1 ผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
Product Champion (ไพล 
กระชายด า ขมิ้นชัน บัวบก) 
อย่างน้อย 1 ผลิตภัณฑ์ 
     2.2 ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเด่น
ในจังหวัด อย่างน้อย  
2 ผลิตภัณฑ์ ส าหรับท าแผน
ธุรกิจ (Business plan)  

จังหวัดน าร่อง 
1. มีพ้ืนที่เพาะปลูก
สมุนไพรที่ได้มาตรฐาน
จากแปลงปลูกมาตรฐาน 
GAP/GACP/Organic  
จ านวนรวม 1,000 ไร่/ปี 
2. มีโรงงานแปรรูปและ
ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ผ่านการรับรองมาตรฐาน 
GMP อย่างน้อย 1 แห่ง 
(ทั้งภาครัฐและเอกชน) 
3. ร้อยละของผู้ปุวยนอก
ได้รับบริการด้าน
การแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือกที่ได้
มาตรฐาน ร้อยละ 20 
4. มูลค่าของการใช้
สมุนไพรในสถานบริการ
สาธารณสุขเพ่ิมขึ้น             
ร้อยละ 20 15 
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(Demand & Supply 
Matching)  

5. มีมูลค่าการตลาดของ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรรวม
เพ่ิมขึ้น ไม่น้อยกว่า            
ร้อยละ 15 

จังหวัดส่วนขยาย 
1. มีฐานข้อมูล ผู้ปลูก/        
ผู้จ าหน่าย/พื้นท่ีปลูก/   
แปรรูป/ปริมาณวัตถุดิบ
สมุนไพรที่ได้มาตรฐาน 
ของจังหวัด  
มีกลุ่มแกนน าด้านสมุนไพร 
อย่างน้อย 1 กลุ่ม 
 

จังหวัดส่วนขยาย 
1. มีการจัด Zoning 
พ้ืนที่การปลูกสมุนไพร 
2. มีโรงงานแปรรูปและ
ผลิตยาผลิตภัณฑ์
สมุนไพรเตรียมการเข้าสู่
มาตรฐาน GMP                
อย่างน้อย 1 แห่ง 
1. มีฐานข้อมูล ผู้ปลูก/ผู้
จ าหน่าย/พื้นที่ปลูก/แปร
รูป/ปริมาณวัตถุดิบ
สมุนไพรที่ได้มาตรฐาน
ของจังหวัด 
2. บุคลากรผู้เกี่ยวข้อง
ด้านการจัดการสมุนไพร
ได้รับการอบรมด้านแผน
ธุรกิจ (Business plan) 

จังหวัดส่วนขยาย 
1. จัดตั้ง Shop/Outlet            
อย่างน้อย 1 แห่ง 
2. บุคลากรผู้เกี่ยวข้องด้านการ
จัดการสมุนไพรได้รับการอบรม
ด้านแผนธุรกิจ (Business 
plan) 
2. มีข้อมูลความต้องการวัตถุดิบ

สมุนไพร/ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ของจังหวัดเมืองสมุนไพร 

(Demand & Supply 

Matching) 

 

จังหวัดส่วนขยาย 
1. มีพ้ืนที่เพาะปลูก
สมุนไพรที่ได้มาตรฐาน
จากแปลงปลูกมาตรฐาน
GAP/GACP/Organic  
จ านวนรวม 1,000 ไร่/ปี 
2. มีโรงงานแปรรูปและ
ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร
เตรียมการเข้าสู่
มาตรฐาน GMP อย่าง
น้อย 1 แห่ง (ท้ังภาครัฐ
และเอกชน) 
3. ร้อยละของผู้ปุวยนอก
ได้รับบริการด้าน
การแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือกที่ได้
มาตรฐาน ร้อยละ 20 
4. มูลค่าของการใช้
สมุนไพรในสถานบริการ
สาธารณสุขเพ่ิมขึ้น             
ร้อยละ 20 15 
5. มีมูลค่าการตลาดของ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรรวม
เพ่ิมข้ึน ไม่น้อยกว่า           
ร้อยละ 10 
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ปี 2562: 

 

 

 

 

ปี 2563: 

 

 

 

 

ปี 2564: 
 

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

   12 เขต  25 13 

จังหวัด 

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

   12 เขต  25 13 

จังหวัด 

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

   12 เขต  25 13 

จังหวัด 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน Baseline 
data 

หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 2559 2560 

จ านวนเขต
สุขภาพที่มี
จังหวัดเมือง

สมุนไพร 

จ านวน 
(เขตสุขภาพ/

จังหวัด) 

- - 4/4 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

1. นางสาวอัญชลี  จูฑะพุทธิ    ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
   โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-5914409 โทรศัพท์มือถือ : 085-4856900 
   โทรสาร : 02-1495609   E-mail : anchaleeuan@gmail.com 
กองวิชาการและแผนงาน 
2. นายวัฒนศักดิ์ ศรรุ่ง    ผู้อ านวยการหัวหน้ากลุ่มงานส านักงาน 
     คณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ  
   โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-1495609 โทรศัพท์มือถือ : 092-2461023 
   โทรสาร : 02-1495609   E-mail : wsornrung@gmail.com 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ กองวิชาการและแผนงาน 
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3. นางศรีจรรยา โชตึก    ผู้อ านวยการส านักยุทธศาสตร์  
     หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน  
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-9659490  โทรศัพท์มือถือ : 099-2459791  
    โทรสาร : 02-9659490  E-mail : kungfu55@gmail.com 
กองวิชาการและแผนงาน 
4. นางกรุณา  ทศพล                           หวัหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ ส านักยุทธศาสตร์ 
     พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
   โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-9659490 โทรศัพท์มือถือ : 089-7243816 
   โทรสาร : 02-9659490   E-mail : karunathailand4.0@gmail.com 
ส านักยุทธศาสตร์ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
กองวิชาการและแผนงาน 

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 

ส านักยุทธศาสตร์ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน กองวิชาการและแผนงาน 
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 

1.นางสาวศศิธร  ใหญ่สถิตย์                   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
   โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-9659490 โทรศัพท์มือถือ : 086-8812521 
   โทรสาร : 02-9659490            E-mail : kiwi_sida29@hotmail.com 
กองวิชาการและแผนงาน 
2.นายชัยพร  กาญจนอักษร                   แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ 
   โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-9659490 โทรศัพท์มือถือ : 095-4196394 
   โทรสาร : 02-9659490   E-mail : CKTTMMan414@hotmail.co.th 
ส านักยุทธศาสตร์ กองวิชาการและแผนงาน 
3. นางสาวผุสชา จันทร์ประเสริฐ  แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ  
   โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-1495609 โทรศัพท์มือถือ : 064-3235939 
   โทรสาร : 02-1495609   E-mail : ppin1987@gmail.com 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ กองวิชาการและแผนงาน 
4. นางสาวสุกัญญา ชายแก้ว                  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
   โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-5917809 โทรศัพท์มือถือ : 082-7298989 
   โทรสาร : 02-5910218            E-mail : sukanya0210@gmail.com 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
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หมวด People Excellence (ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ) 
แผนที่ 10. การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ 
โครงการที่ 2. โครงการ Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแห่งความสุข 
ระดับการแสดงผล ประเทศ 
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 56. ร้อยละของหน่วยงานที่มีการน าดัชนีความสุขของคนท างาน (Happinometer) ไปใช ้
เกณฑ์การประเมิน 
ปี 2561 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
-หน่วยงานที่มี
การประเมิน
ดัชนีความสุข
ของคนท างาน 
(Happinomet
er) ร้อยละ 60 
ตั้งแต่ระดับ 3 

ขึ้นไป 

-หน่วยงานที่มีการประเมิน
ดัชนีความสุขของคนท างาน 
(Happinometer) ร้อยละ 
60 ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป 
- ร้อยละ 60 ของหน่วยงาน 
มีการน าดัชนีความสุขของ
คนท างาน 
(Happinometer) ไปใช้ 
ตั้งแต่ระดับที่ 3 ขึ้นไป 

-หน่วยงานที่มีการ
ประเมินดัชนีความสุข
ของคนท างาน 
(Happinometer) ไปใช้ 
ตั้งแต่ระดับ 4 ขึ้นไปร้อย
ละ 60 
- ร้อยละ 60 ของ
หน่วยงาน มีการน าดัชนี
ความสุขของคนท างาน 
(Happinometer) ไปใช้ 
ตั้งแต่ระดับที่ 4 ขึ้นไป 

-หน่วยงานที่มีการ
ประเมินดัชนีความสุข
ของคนท างาน 
(Happinometer)ไปใช้
ตั้งแต่ระดับ 5 ขึ้นไป 
ร้อยละ 60 
- ร้อยละ 60 ของ
หน่วยงาน มีการน าดัชนี
ความสุขของคนท างาน 
(Happinometer) ไปใช้ 
ตั้งแต่ระดับที่ 5 ขึ้นไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายการแก้ไขรายละเอียดตวัชีว้ดั ปีงบประมาณ 2561 หลงั วนัท่ี 15 กนัยายน 2560 : 148 | P a g e  

 

หมวด People Excellence (ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ) 
แผนที่ 10. การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ 
โครงการที่ 3. โครงการพัฒนาเครือข่ายก าลังคนด้านสุขภาพ 
ระดับการแสดงผล ประเทศ 
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 59. ร้อยละของครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ 
1. นางอัญธิกา  ชัชวาลยางกูร    ผู้อ านวยการกองสนับสนุนสุขภาพภาค 
     ประชาชน 
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-1937000 ต่อ 18724 โทรศัพท์มือถือ :  
    โทรสาร :    E-mail : phc.division@gmail.com 
         ผู้อ านวยการกองสนับสนุนสุขภาพภาค 
     ประชาชน 
    โทรศัพท์ที่ท างาน :   โทรศัพท์มือถือ :  
    โทรสาร :    E-mail :  
2. นางวิรุณศิริ อารยวงศ์    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ   
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-1937000 ต่อ 18715 โทรศัพท์มือถือ :  
    โทรสาร :    E-mail : phc.division@gmail.com 

กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1.  

    โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-1937036-37  02-1937000 ต่อ 18604  
    โทรศัพท์มือถือ :  
    โทรสาร :     E-mail : 

กลุ่มแผนงาน ส านักบริหาร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

2.  

    โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-1937000 ต่อ 18716 โทรศัพท์มือถือ :  
    โทรสาร :     E-mail : phc.division@gmail.com 

กลุ่มพัฒนานโยบายและยุทธศาตร์สุขภาพภาคประชาชน กองสนับสนุนสุขภาพภาค

ประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 

กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-1937000 ต่อ 18715 
E-mail : phc.division@gmail.com 
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ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 

1.     
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-1937036-37 02-1937000 ต่อ 18604  
    โทรศัพท์มือถือ :  
    โทรสาร :     E-mail :  
กลุ่มแผนงาน ส านักบริหาร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
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หมวด Governance Excellence (ยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล) 

แผนที่ 11. การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 

โครงการที่ 1. โครงการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส และบริหารความเสี่ยง 

ระดับการแสดงผล จังหวัด 

ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 60. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA 

ค านิยาม  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) เป็นการประยุกต์แนวคิดของ 
การประเมินคุณธรรมการด าเนินงานขององค์การต่างประเทศที่ประสบความส าเร็จคือ 
คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตและสิทธิพลเมือง สาธารณรัฐเกาหลี (Anti-Corruption 
and Civil Right Commission : ACRC) บูรณาการเข้ากับดัชนีวัดความโปร่งใสของ
หน่วยงานภาครัฐ ซ่ึงด าเนนิการโดยส านักงาน ป.ป.ช. น ามาก าหนดเป็นกรอบแนวคิดการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สังเคราะห์เป็น
องค์ประกอบหลักที่ส าคัญและจ าเป็นในการประเมิน การประเมิน ITA จ าแนก
องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย ประเด็นการประเมิน และแปลงไปสู่ค าถามท่ีใช้ในการ
สอบถามความคิดเห็นหรือรวบรวมจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานของหน่วยงาน ดัชนีการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency) แบ่งเป็น 5 ดัชนี ดังนี้ 
 1. ดัชนีความโปร่งใส (Transparency) ประเมินจากความคิดเห็นหรือประสบการณ์ 
ของประชาชน ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีในการรับบรกิารจากหน่วยงานภาครฐั และ
ประเมินจากข้อมูลเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based) บนพ้ืนฐานของข้อเท็จจริง 
ในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 2. ดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability) ประเมินจากความคิดเห็นหรือ
ประสบการณ์ของประชาชน ผู้รบับริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีในการรับบริการจากหน่วยงาน
ภาครัฐ ข้อมูลเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based) บนพ้ืนฐานของข้อเท็จจริงในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน 
 3. ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption-Free Index) 
ประเมินจากการรับรู้ และประสบการณ์ตรงของประชาชนผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียที่มีต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ ข้อมูลเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence 
Based) บนพ้ืนฐานของข้อเท็จจริงในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 4. ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture) ประเมินจากความคิดเห็น 
ของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานภาครัฐ และจากข้อมูลเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence 
Based) บนพ้ืนฐานของข้อเท็จจริงในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
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 5. ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (Work Integrity) ประเมินจากความคิดเห็น 
ของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานภาครัฐที่มีต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน ข้อมูลเอกสารหลักฐาน
เชิงประจักษ์ (Evidence Based) บนพ้ืนฐานของข้อเท็จจริงในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
  กระทรวงสาธารณสุขก าหนดมาตรการ 3 ป. 1 ค. ในการปูองกันการทุจริต 
ประกอบด้วย (1) ปลูก/ปลุกจิตส านึก (2) ปูองกัน (3) ปราบปราม และ (4) เครือข่าย  
มุ่งเน้นกลยุทธ์การป้องกันตามแนวนโยบายรัฐบาล ด าเนินงานผ่านกระบวนการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหนว่ยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ตามหลักธรรมาภิบาล ช่วยยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การ
ทุจริต (CPI) ให้สูงขึ้นตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ในปี 2561 คือ 44 คะแนน จึง
ก าหนดให้หน่วยงานระดับกรม หน่วยงานระดับจังหวัด (สป.) หน่วยงานระดับอ าเภอ (สป.) 
หน่วยงานของรัฐภายใต้ก ากับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รัฐวิสาหกิจ และ
องค์การมหาชน จ านวนทั้งสิ้น 1,866 1,850 แห่ง ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : 
ITA) มุ่งเน้นการประเมินตนเอง (Self-Assessment) ตามแบบประเมินหลักฐานเชิง
ประจักษ์ (Evidence Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT) 
เพ่ือปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส และตรวจสอบได้    
หากผลการประเมิน ITA ส าหรับหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity and 
Transparency Assessment : EBIT) ของกระทรวงสาธารณสุข ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 90 
จะช่วยสนับสนุนการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ 
ปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตัวชี้วัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน และดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : 
CPI) ของประเทศไทยมีล าดับและคะแนนดีขึ้น 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งสิ้น จ านวน 1,866 1,850 แห่ง จ าแนกดังนี ้
1. กรมทุกกรมในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จ านวน 9 หน่วยงาน 
1. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด จ านวน 76 หน่วยงาน  
2. โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป จ านวน 116 แห่ง 
3. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ จ านวน 878 หน่วยงาน 
4. โรงพยาบาลชุมชน จ านวน 780 หน่วยงาน 
5. หน่วยงานของรัฐภายใต้ก ากับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รัฐวิสาหกิจ  
    และองค์การมหาชน จ านวน 7 หน่วยงาน 
 ประเมินตนเอง (Self-Assessment) ตามแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ 
(Evidence Base Integrity and Transparency Assessment : EBIT) เพ่ือปรับปรุงและ
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พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานเกิดความโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล หน่วยงานเปูาหมาย จ านวน 1,866 1,850 หน่วยงาน ประเมินตนเองในรอบไตรมาสที่ 1           

รอบ 3 เดือน (เดือนธันวาคมของทุกปี) ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน (เดือนมีนาคมของทุกปี)          
ไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายนของทุกปี) และไตรมาสที่ 4 (เดือนกันยายนของทุกปี) ตามแบบ
ส ารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity and Transparency 
Assessment : EBIT) จ านวน 1 ชุดต่อ 1 หน่วยงาน โดยหน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน
จัดเตรียมเอกสาร/หลักฐาน หรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการอ้างอิงค าตอบใน
แต่ละข้อค าถามตามความเป็นจริง 

แหล่งข้อมูล แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของส านักงาน 
ป.ป.ช. เฉพาะแบบประเมิน Evidence  Base Integrity and Transparency 
Assessment 

รายการข้อมูล 2 B = จ านวนหน่วยงานทั้งหมดที่ได้รับการประเมิน ITA (1,850 หน่วยงาน) 

ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 1, 2, 3 และ 4  
หมายเหตุ : 
หน่วยงานจ านวน 1,866 1,850 หน่วยงาน ประเมินตนเองเพ่ือปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนการปฏิบัติงานเกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ตามแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ 
(Evidence Base) ประเมินตนเองในรอบไตรมาสที่ 1 รอบ 3 เดือน (เดือนธันวาคมของทุกปี) 
ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน (เดือนมีนาคมของทุกปี) ไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายนของทุกปี) 
และไตรมาสที่ 4 (เดือนกันยายนของทุกปี) 

เกณฑ์การประเมิน : ระบุเกณฑ์/ระดับการท างานที่คาดหวังแต่ละไตรมาส 

ปี 2561 : 

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

ระดับ 3 (5) 80 85 90 
ปี 2562 :  

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

ระดับ 3 (5) 80 85 90 

ปี 2563 : 

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

ระดับ 3 (5) 80 85 90 

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

ระดับ 3 (5) 80 85 90 

หมายเหตุ : 

รอบ 3 เดือน  รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
หน่วยงานประเมินตนเอง
ตามแบบประเมินหลักฐาน
เชิงประจักษ์ (Evidence 
Base Integrity & 
Transparency 
Assessment : EBIT)  

หน่วยงานประเมินตนเอง
ตามแบบประเมินหลักฐาน
เชิงประจักษ์ (Evidence 
Base Integrity & 
Transparency 
Assessment : EBIT)  

หน่วยงานประเมินตนเอง
ตามแบบประเมินหลักฐาน
เชิงประจักษ์ (Evidence 
Base Integrity & 
Transparency 
Assessment : EBIT)  

หน่วยงานประเมินตนเอง
ตามแบบประเมินหลักฐาน
เชิงประจักษ์ (Evidence 
Base Integrity & 
Transparency 
Assessment : EBIT)  

Small Success :  
ตรวจหลักฐาน 
เชิงประจักษ์ประเด็น 
การจัดซื้อจัดจ้างเท่านั้น 
(EB 4- EB 6) 
ในไตรมาสที ่1  
เดือนธันวาคมของทุกปี 

ตรวจหลักฐาน 
เชิงประจักษ์ทุกข้อ 
(EB 1- EB 11) 
ในไตรมาสที่ 2  
เดือนมีนาคมของทุกปี 

ตรวจหลักฐาน 
เชิงประจักษ์ ทุกข้อ 
(EB 1- EB 11) 
ในไตรมาสที ่3  
เดือนมิถุนายนของทุกปี 

ตรวจหลักฐาน 
เชิงประจักษ์ทุกข้อ 
(EB 1-EB 11)  
ในไตรมาสที่ 4  
เดือนกันยายนของทุกปี 

 

วิธีการประเมินผล :  หน่วยงานจ านวน 1,866 1,850 หน่วยงาน ประเมินตนเองเพ่ือปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนการปฏิบัติงานเกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามแบบประเมินหลักฐานเชิง
ประจักษ์ (Evidence Base ) ประเมินตนเองในรอบไตรมาสที่ 1 รอบ 3 เดือน (เดือน
ธันวาคมของทุกปี) ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน (เดือนมีนาคมของทุกปี) ไตรมาสที่ 3 (เดือน
มิถุนายนของทุกปี) และไตรมาสที่ 4 (เดือนกันยายนของทุกปี) รายละเอียดดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 จัดเก็บหลักฐานเชิงประจักษ์ตามแบบประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ 
(Evidence Based) ในรอบไตรมาสที่ 1 รอบ 3 เดือน (เดือนธันวาคมของทุกปี) ไตรมาสที่ 
2 รอบ 6 เดือน (เดือนมีนาคมของทุกปี) ไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายนของทุกปี)  
และไตรมาสที่ 4 (เดือนกันยายนของทุกปี) 
เกณฑ์การให้คะแนน :  
การประเมินรอบไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม ของทุกปี) 
Small Success : ประเมินตนเองตามแบบหลักฐานเชิงประจักษ์ ข้อ EB4 – EB6 
ค่าเป้าหมายคือ ระดับ 3 (5) วัดระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) 
เกณฑ์การให้คะแนน : ปรับเกณฑ์การให้คะแนน 3 ระดับ โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน
ดังนี้ 
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ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
ข้อ 1 
EB 4 

- ข้อ 2 
EB 5 

- ข้อ 3 
EB 6 

ระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) ดังนี้ 
ระดับ

คะแนน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 หลักฐานเชิงประจักษ์ประกอบประเด็นการจัดซื้อจัดจ้าง  
EB 4 

3 หลักฐานเชิงประจักษ์ประกอบประเด็นการจัดซื้อจัดจ้าง 
EB 5 

5 หลักฐานเชิงประจักษ์ประกอบประเด็นการจัดซื้อจัดจ้าง 
EB 6 

การประเมินรอบไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม ของทุกปี) 
ประเมินตนเองตามแบบหลักฐานเชิงประจักษ์ทุกข้อ (EB 1- EB 11) 
ค่าเป้าหมายคือ ระดับ 3 ร้อยละ 80 
เกณฑ์การให้คะแนน ช่วงปรบัเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน  
โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้  

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
70 75 80 85 90 

การประเมินรอบไตรมาสที่ 3 (เมษายน-พฤษภาคม ของทุกปี) 
ประเมินตนเองตามแบบหลักฐานเชิงประจักษ์ทุกข้อ (EB 1- EB 11) 
ค่าเป้าหมายคือ ระดับ 4 ร้อยละ 85 
เกณฑ์การให้คะแนน ช่วงปรบัเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน  
โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้  

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
70 75 80 85 90 

การประเมินรอบไตรมาสที่ 4 (มิถุนายน-กันยายน ของทุกปี) 
ประเมินตนเองตามแบบหลักฐานเชิงประจักษ์ทุกข้อ (EB 1- EB 11) 
ค่าเป้าหมายคือ ระดับ 5 ร้อยละ 90 
เกณฑ์การให้คะแนน ช่วงปรบัเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน  
โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้  

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
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70 75 80 85 90  

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน Baseline data หน่วย

วัด 

ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 2559 2560 

ร้อยละของหน่วยงาน

ในสังกัดกระทรวง

สาธารณสุขผ่าน

เกณฑ์การประเมิน 

ITA 

ร้อยละ 98.82 
ผ่าน 84 

หน่วยงาน 
(85 หน่วย 

งาน) 

94.12 
ผ่าน 80  

หน่วยงาน 
(85 หน่วย 

งาน) 

84.09 
ผ่าน 333
หน่วยงาน 

ยังใส่คะแนน
ไม่ได้ 

(จ านวน 396 
หน่วยงาน) 
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หมวด Governance Excellence (ยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล) 

แผนที่ 11. การพัฒนาระบบธรร มาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 

โครงการที่ 2. โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ 

ระดับการแสดงผล เขต 

ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 64. ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการ
รับรอง HA ขั้น 3 

ค านิยาม โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข หมายถึง 
- โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค 

และ กรมสุขภาพจิต จ านวน  165 164 แห่ง 
- โรงพยาบาลชุมชนในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ านวน 780 แห่ง  

ตามท าเนียบสถานบริการฐานข้อมูลกองบริหารการสาธารณสุข ณ 13 มกราคม 
2559) 

HA (Hospital Accreditation) หมายถึง กระบวนการรับรองระบบคุณภาพของ
สถานพยาบาล จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.)โดยมี
กระบวนการรับรอง 3 ขั้น ดังนี้ 
- HA ขั้น 1 หมายถึง โรงพยาบาลมีคุณภาพการส ารวจและปูองกันความเสี่ยง น าปัญหา
มาทบทวน เพื่อแก้ไขปูองกัน ปฏิบัติตามแนวทางปูองกันปัญหาครอบคลุมปัญหาที่เคยเกิด/
มีโอกาสเกิดสูง 
- HA ขั้น 2 หมายถึง โรงพยาบาลมีการประกันและพัฒนาคุณภาพ วิเคราะห์เปูาหมาย/
กระบวนการ/พัฒนาคุณภาพที่สอดคล้องกับเปูาหมาย/ครอบคลุมกระบวนการส าคัญ
ทั้งหมด ปฏิบัติตามมาตรฐาน HA ในส่วนที่ไม่ยากเกินไป 
- HA ขั้น 3 หมายถึง โรงพยาบาลมีวัฒนธรรมคุณภาพ เริ่มด้วยการประเมินตนเองตาม
มาตรฐาน HA พัฒนาอย่างเชื่อมโยง เป็นองค์กรเรียนรู้/ ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น ปฏิบัติตาม
มาตรฐาน HA ได้ครบถ้วน 

รายการข้อมูล 2 B = โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์  
      กรมควบคุมโรค และกรมสุขภาพจิต จ านวน 165 164 แห่ง 

เกณฑ์การประเมิน  
ปี 2561 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
1. โรงพยาบาลศูนย์, 
โรงพยาบาลทั่วไป,
โรงพยาบาลสังกัด

1. โรงพยาบาลศูนย์, 
โรงพยาบาลทั่วไป,
โรงพยาบาลสังกัด   

1. โรงพยาบาลศูนย์, 
โรงพยาบาลทั่วไป,
โรงพยาบาลสังกัด  

1. โรงพยาบาลศูนย์, 
โรงพยาบาลทั่วไป,
โรงพยาบาลสังกัด    
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กรมการแพทย์,        
กรมควบคุมโรค และ  
กรมสุขภาพจิต          
ร้อยละ 98.18 98.78 
(162 แห่ง จาก 165 164 
แห่ง) 

กรมการแพทย์,         
กรมควบคุมโรค และ   
กรมสุขภาพจิต           
ร้อยละ 99.39 
(164 163 แห่ง จาก 165 
164 แห่ง) 

กรมการแพทย์,         
กรมควบคุมโรค และ   
กรมสุขภาพจิต           
ร้อยละ 100.00 
(165 164 แห่ง จาก 165 
164 แห่ง) 

กรมการแพทย์,           
กรมควบคุมโรค และ    
กรมสุขภาพจิต            
ร้อยละ 100.00 
(165 164 แห่ง จาก 165 
164 แห่ง) 

2. โรงพยาบาลชุมชน 
ในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข            
ร้อยละ 74.36 
(580 แห่ง จาก 
780 แห่ง)  

2. โรงพยาบาลชุมชน 
ในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ร้อยละ 76.28 
(595 แห่ง จาก 780 แห่ง)  

2. โรงพยาบาลชุมชน 
ในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ร้อยละ 78.21 
(610 แห่ง จาก 780 แห่ง) 

2. โรงพยาบาลชุมชน 
ในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ร้อยละ 80.00 
(624 แห่ง จาก 780 แห่ง) 

ปี 2562 : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

    
ปี 2563 : 

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

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

    
 

วิธีการประเมินผล :  ข้อมูลจากเว็บไซต์สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) www.ha.or.th 
/ส าหรับประชาชน/โรงพยาบาลที่ได้รับการรับรอง 

เกณฑ์การให้
คะแนน 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

โรงพยาบาลศูนย์, 
โรงพยาบาลทั่วไป,
โรงพยาบาลสังกัด
กรมการแพทย์, 
กรมควบคุมโรค 
และกรมสุขภาพจิต 

ร้อยละ 
97.58 
98.17 

(161 แห่ง
จาก 165 
164 แห่ง) 

ร้อยละ 
98.18 
98.78 

(162 แห่ง 
จาก 

165 164  

ร้อยละ 
99.39 

(164 163 
แห่ง จาก 
165 164 

แห่ง) 

ร้อยละ 
100.00 

(165 164 
แห่ง จาก 
165 164 

แห่ง) 

ร้อยละ 
100.00 

(165 164 
แห่ง จาก 
165 164

แห่ง) 
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แห่ง) 

โรงพยาบาลชุมชน
ในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

ร้อยละ 
73.85 

(576 แห่ง
จาก 780 

แห่ง) 

ร้อยละ 
74.12 

(580 แห่ง 
จาก 

780 แห่ง) 

ร้อยละ 
76.28 

(595 แห่ง 
จาก 

780 แห่ง) 

ร้อยละ 
78.21 

(610 แห่ง 
จาก 

780 แห่ง) 

ร้อยละ 
80.00 

(624 แห่ง 
จาก 

780 แห่ง) 
เงื่อนไข : 
1. โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค      
   และ กรมสุขภาพจิต จ านวน 165 164 แห่ง ประกอบด้วย 

- โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป  จ านวน 116 แห่ง 
- โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์     จ านวน   30 29 แห่ง 
- โรงพยาบาลสังกัดกรมควบคุมโรค    จ านวน     2 แห่ง 
- โรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิต     จ านวน   17 แห่ง  

(ไม่รวมสถาบันสุขภาพจิตเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากเป็นหน่วยงาน  
ตั้งใหม ่และไม่รวมสถาบันทันตกรรม เนื่องจากสถาบันทันตกรรมไม่มีเตียงรองรับ
ผู้ปุวยในและเป็นสถานบริการที่เปิดให้บริการเฉพาะด้าน)  

2. ผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 และรวมอยู่ระหว่างการต่ออายุ  
3. ข้อมูลที่ผ่าน/ไม่ผ่านการรับรอง จากเว็บไซต์สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล  
   (องค์การมหาชน) 
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เอกสารประกอบ 
ตัวช้ีวัดที่ 65 ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว 

- ตัดเอกสารประกอบในภาคผนวก ก และ ข ออก 
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หมวด Governance Excellence (ยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล) 

แผนที่ 13. การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ 

โครงการที่ 2. โครงการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง 

ระดับการแสดงผล เขต 

ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 72. ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน 

ค านิยาม หน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน หมายถึง หน่วยบริการสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่มีวิกฤติทางการเงิน ตามหลักเกณฑ์การคิดวิกฤติทางการเงิน 
ระดับ 7 (Risk Scoring) ดังนี้ 

ประเภทดัชนีชี้วัด น้ าหนักความ
รุนแรง 

ของความเสี่ยง 
(Risk Score) 

ค าอธิบาย 

1. กลุ่มแสดงความคล่อง
ตามสภาพสินทรัพย์ 

 กลุ่มแสดงความคล่องสภาพ
สินทรัพย์ 

 1.1 CR < 1.5 1 CR = สินทรัพย์หมุนเวียน /หนี้สิน
หมุนเวียน 

 1.2 QR < 1.0 1 QR = เงินสด รายการเทียบเท่าเงิน
สดและลูกหนี้ /หนี้สินหมุนเวียน 

 1.3 Cash < 0.8 1 Cash Ratio = เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด /หนี้สินหมุนเวียน 

2. กลุ่มแสดงความมั่นคง
ทางการเงิน  

 กลุ่มแสดงความม่ันคงทางการเงิน 

 2.1 แสดงฐานะทาง
การเงิน (ทุนหมุนเวียน)  
NWC < 0  

1 เงินทุนหมุนเวียน = สินทรัพย์
หมุนเวียน หัก หนี้สินหมุนเวียน 

 2.2 แสดงฐานะจากผล
ประกอบการ (รายได้สูง/ต่ า
กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ) NI < 0  

1 ผลประกอบการสุทธิ = รายได้ -
ค่าใช้จ่าย  

3. กลุ่มแสดงระยะเวลาเข้า
สู่ปัญหาการเงินรุนแรง มี 2 
มิติ 

 กลุ่มแสดงระยะเวลาเข้าสู่ปัญหา
การเงิน 

ประเภทดัชนีชี้วัด น้ าหนักความ ค าอธิบาย 
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รุนแรง 
ของความเสี่ยง 
(Risk Score) 

 3.1 มิติ NWC หรือ
ทุนหมุนเวียน ที่เพียงพอ
รับภาระการขาดทุนเฉลี่ย
ต่อเดือน (กรณี NWC เป็น
บวก & มี NI ติดลบ) 

 กลุ่มแสดงเข้าสู่ปัญหาการเงิน
รุนแรงสามารถดูได้ทั้ง 2 มิติ 

  a) ระยะเวลาทุน
หมุนเวียนอาจหมด > 6 
เดือน 

0 เนื่องจากทั้ง 2 มิติ มีผลกระทบต่อ
ความอยู่รอดของหน่วยบริการ 

  b) ระยะเวลาทุน
หมุนเวียนอยู่ได้ > 3 เดือน 
ไม่เกิน 6 เดือน 

1 * กรณีมีทุนหมุนเวียนคงเหลือ แต่มี
ผลการด าเนินงานขาดทุน หรือ 

  c) ระยะเวลาทุน
หมุนเวียนอยู่ได้ < หรือ = 
3 เดือน 

2  

 3.2 มิติ ผลก าไรจาก
การด าเนินการ เพียงพอกับ
ภาระหนี้สินหมุนเวียน 
(กรณี NWC ติดลบ & มี NI 
เป็นบวก) 

  

 a) ผลก าไร 
สามารถปรับ NWC เป็น
บวก > 6 เดือน 

2 * กรณีมีก าไรจากผลการด าเนินงาน 
แต่ขาดเงินทุนหมุนเวียน  

 b) ผลก าไร 
สามารถปรับ NWC เป็น
บวก > 3 เดือนไม่เกิน 6 
เดือน 

1  

 c) ผลก าไร 
สามารถปรับ NWC เป็น
บวก < หรือ = 3 เดือน 

0  
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ประเภทดัชนีชี้วัด น้ าหนักความ
รุนแรง 

ของความเสี่ยง 
(Risk Score) 

ค าอธิบาย 

 3.3 กรณี NWC ติด
บวก & มี NI เป็นบวก 

0  

 3.4 กรณี NWC ติด
ลบ & มี NI เป็นลบ 

2  

  การประเมินสถานะการเงินจะประเมินทุกสิ้นไตรมาส โดยก าหนดให้
หน่วยบริการที่ได้ 7 คะแนน มีความเสี่ยงทางการเงินสูงสุด 
 ทั้งนี ้ระบบข้อมูลบัญชีของหน่วยบริการที่ดีมีคุณภาพมีส่วนส าคัญท่ีท าให้ผลการ
ประเมินสถานะทางเงินมีความถูกต้อง และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพจะช่วยแก้ไข
ปัญหาภาวะวิกฤติทางการเงินที่เกิดขึ้นได้ 
 การขับเคลื่อนการเงินการคลังปี 2561 

1. มาตรการในการขับเคลื่อนการเงินการคลัง                                                                       
        : บทบาทของเขต จังหวัด และ หน่วยบริการ 
        : แผนงาน/กิจกรรม   
       : ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 2.   การบริหารและก ากับแผนการเงิน (PlanFin)  
 3.   เครื่องมือในการด าเนินงานการพัฒนาประสิทธิภาพ ระบบการก ากับและ
รายงาน 
มาตรการ 
  มาตรการที่ 1: การจัดสรรเงินอย่างเพียงพอ (Sufficient Allocation)  
  มาตรการที่ 2: ติดตามก ากับด้วยแผนทางการเงิน (Planfin 
Management) 
  มาตรการที่ 3: สร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการ (Efficient 
Management) 
  มาตรการที่ 4: พัฒนาการบริหารระบบบัญชี  (Accounting 
Management)  
  มาตรการที่ 5: พัฒนาเครือข่ายและศักยภาพบุคลากรด้านการเงินการ
คลัง (Network & Capacity Building) 

มาตรการขับเคลื่อน แนวทางการด าเนินงาน เป้าหมาย 
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มาตรการที่ 1:  
การจัดสรรเงินอย่าง
พอเพียง (Sufficient 
Allocation)  
 

1.1 มีการจัดสรรเงินให้
หน่วยบริการมีรายได้
เพียงพอกับค่าใช้จ่าย 
1.2 พัฒนาประสิทธิภาพ
ของระบบการจัดสรรเงิน
ให้กับหน่วยบริการ 
1.3 เฝูาระวัง ติดตาม 
ประเมินผลความเพียงพอ
ของการจัดสรรเงินให้กับ
หน่วยบริการ 

1.1 ร้อยละของหน่วยบริการ  
มีรายได้ ≥ ค่าใช้จ่าย เมื่อ
เทียบกับแผนทางการเงิน 
(Planfin) 
ค่าเปูาหมาย: 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
 
 

มาตรการ 2: ติดตาม
ก ากับด้วยแผนทาง
การเงิน (Planfin 
Management) 

   2.1 ทุกหน่วยบริการ
จัดท าแผนทางการเงินปี 
2560 ที่มีคุณภาพ 
   2.2 วางระบบเฝูาระวัง
ตามแผนทางการเงินหน่วย
บริการ (รายเดือน) 
   2.3 ควบคุมก ากับด้วย
เปรียบเทียบแผนการเงินกับ
ผลการด าเนินงาน (ไตรมาส) 

2.1 ร้อยละของหน่วยบริการ
มีผลต่าง ของแผนและผล
ของรายได้ ไม่เกินร้อยละ 5 
(รายได้และค่าใช้จ่ายสูงกว่า
หรือต่ ากว่าแผนได้ไม่เกิน  
รอ้ยละ 5)  
ค่าเปูาหมาย: 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70  
 

มาตรการ 3: สร้าง
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการ (Efficient 
Management) 

3.1 เพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย 
จากการด าเนินงาน 
     - ประเมิน/ควบคุม
สัดส่วนของต้นทุนต่อรายได้ 
(ยา เวชภัณฑ์ วัสดุ
วิทยาศาสตร์การแพทย์                            
ค่าตอบแทน) เปรียบเทียบ
กับหน่วยบริการกลุ่มระดับ
เดียวกัน 20 กลุ่ม (HGR)  
     - ประเมินรายได้ค่า
รักษาพยาบาลทุกประเภท
สิทธิ เปรียบเทียบกับหน่วย
บริการกลุ่มระดับเดียวกัน 
20 กลุ่ม (HGR) 

3.1 ร้อยละของหน่วยบริการ
ผ่านเกณฑ์ประเมิน > 4 ตัว 
(มากกว่า ระดับ B-) จาก
เกณฑ์ประสิทธิภาพทาง
การเงิน 7 ตัว 
ค่าเปูาหมาย: 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65  
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3.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการ
ด าเนินงาน  
     - พัฒนาและใช้ดัชนี
ประเมินประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงาน  
     - ประเมิน/ควบคุม
ประสิทธิภาพการบริหาร
การเงินการคลัง  
     - ประเมินและควบคุม
ประสิทธิภาพการบริหาร
เจ้าหนี้ ลูกหนี้ สินค้าคงคลัง 
และค่าตอบแทนค้างจ่าย  

มาตรการที่ 4: 
พัฒนาการบริหารระบบ
บัญชี (Accounting 
Management) 

4.1 พัฒนาระบบบัญชีให้ได้
มาตรฐาน 
4.2 พัฒนาระบบการ
ตรวจสอบบัญชี  
4.3 พัฒนาระบบงาน
สารสนเทศด้านการเงินการ
คลังส าหรับผู้บริหาร                         
(Executive Information 
System: EIS)  
4.4 พัฒนาการน าข้อมูล
การเงินหน่วยบริการเข้า
ระบบ GFMIS  
 

4.1 ร้อยละของหน่วยบริการ
ที่มีคุณภาพบัญชีผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนด 
ค่าเปูาหมาย: ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 (อิเล็กทรอนิกส์) 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
(ผู้ตรวจสอบบัญชี) 
4.2 ร้อยละของหน่วยบริการ
ที่เป็นศูนย์ 
ต้นทุนน าข้อมูลเงินนอก
งบประมาณ 
เข้าระบบ GFMIS 
ค่าเปูาหมาย : ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 75 

มาตรการ 5: พัฒนา
เครือข่ายและศักยภาพ
บุคลากรด้านการเงินการ
คลัง (Network & 
Capacity Building) 
 

5.1 พัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหารทางการเงิน (CFO)  
5.2 พัฒนาศักยภาพผู้
ตรวจสอบบัญชี (Auditor)  
    

5.1 ร้อยละของบุคลากรด้าน
การเงินการคลัง (CFO และ 
Auditor) ที่ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ 
ค่าเปูาหมาย: ร้อยละของ
บุคลากรด้านการเงินการคลัง
ที่ได้รับการอบรมตามหลักสูตร 
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ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 
มาตรการที่ 1 :  
การจัดสรรเงินอย่างพอเพียง (Sufficient Allocation)  

ระดับ แผนงาน/กิจกรรม ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
เขต 1.ปรับเกลี่ยวงเงินตามที่กระทรวง

ก าหนดรวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์ใน
การปรับเกลี่ยตามปัญหาและบริบท
ของพ้ืนที่  
2.มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา
ช่วยเหลือหน่วยบริการ (CF)              
3.พัฒนารูปแบบการจัดสรรเงินในเขต   
4.พัฒนาหลักเกณฑ์การจ่ายชดเชย 

1. มีหลักเกณฑ์การปรับเกลี่ยระดับ
เขต   
 
 
2. มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา
ช่วยเหลือหน่วยบริการ (CF)        
3. หน่วยบริการได้รับการจัดสรรเงิน/
ชดเชยเงิน UC 

จังหวัด 1.มีหลักเกณฑ์ในการปรับเกลี่ย
วงเงินตามท่ีเขตก าหนด      
2.ปรับเกลี่ยวงเงินตามที่กระทรวง/
เขต ก าหนด  
3.ติดตามการจัดสรรงบประมาณ/
ชดเชยตามเวลาที่ก าหนด 

1.หน่วยบริการได้รับการจัดสรรเงิน 
UC ตามหลักเกณฑ์ ที่ก าหนด             
2.รายงานผลการจัดสรรเป็นราย   
ไตรมาสและผลการจ่ายชดเชยเป็น
รายเดือน 
 

หน่วย
บริการ 

1.มีคณะกรรมการการเงินการคลัง
ระดับหน่วยบริการจัดสรรเงินให้กับ
รพ.แม่ข่ายและลูกข่าย  
2.คณะกรรมการฯ มีแนวทางและ
แผนผังการจัดสรรเงินในรพ.แม่ข่าย
และลูกข่ายตามท่ีส่วนกลาง/เขต 
ก าหนด          
3. คณะกรรมการมีการจัดท าตัวเลข
รายได้และรายจ่ายขั้นต่ าทั้งแม่ข่าย
และลูกข่าย 

1.หน่วยบริการได้รับการจัดสรรเงิน 
UC    
 
2.รายงานผลการจัดสรรเป็นราย  
ไตรมาสและผลการจ่ายชดเชยเป็น
รายเดือน 
 
3.มีแนวทางและแผนผังการจัดสรร
เงินทั้งแม่ข่ายและลูกข่าย 
 
4. มีตัวเลขท้ังรายได้และรายจ่าย  
ขั้นต่ าทั้งแม่ข่ายและลูกข่าย 
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มาตรการที่  2 :  
ติดตามก ากับด้วยแผนทางการเงิน (Planfin Management) 

ระดับ แผนงาน/กิจกรรม ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
เขต 1. ก าหนดนโยบายและหลักเกณฑ์

การจัดท าแผนทางการเงินตาม
กระทรวงก าหนด                                       
2. วิเคราะห์ภาพรวมการจัดท าแผน
ทางการเงินและความเสี่ยงของหน่วย
บริการในเขต (PlanFin Analysis) 
3. ตรวจ อนุมัติ ก ากับ ติดตามแผน
และผลทางการเงิน (7 แผน) ของ
จังหวัด 

1.มีนโยบายและหลักเกณฑ์การ
จัดท าแผนทางการเงินตามกระทรวง
ก าหนด 
2.ผลการวิเคราะห์ภาพรวมการ
จัดท าแผนทางการเงินและความ
เสี่ยงของหน่วยบริการในเขต 
(PlanFin Analysis) 
3.ผลการตรวจ อนุมัติ มีแผนการ
ก ากับ ติดตามแผนและผลทาง
การเงิน (7 แผน) ของจังหวัด 

จังหวัด 1. ก าหนดมาตรการเพื่อขับเคลื่อน
นโยบายการจัดท าแผนทางการเงิน
ตามกระทรวงก าหนด                                            
2. ตรวจสอบการจัดท าแผนทางการ
เงินและความเสี่ยงของหน่วยบริการ
ในจังหวัด 
3. ตรวจ อนุมัติ ปีละ 2 ครั้ง ก ากับ 
ติดตามแผนและผลทางการเงิน     
(7 แผน) รายเดือน 

1.มีมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนนโยบาย
การจัดท าแผนทางการเงินตาม
กระทรวงก าหนด             
2.มีแผนทางการเงินมีความครบถ้วน 
ถูกต้อง สมบูรณ์ ของหน่วยบริการใน
จังหวัด 
3.ผลการตรวจ อนุมัติ ปีละ 2 ครั้ง 
ก ากับ ติดตามแผนและผลทาง
การเงิน (7 แผน) รายเดือน 

หน่วย
บริการ 

1. จัดท าแผนทางการเงินให้เป็นไป
ตามนโยบายของเขต/ จังหวัด                                         
2. บริหารแผนทางการเงินให้เป็นไป
ตามเปูาหมาย                                
3. ก ากับ ติดตามแผนและผลทาง
การเงิน รายเดือน (7 แผน) 

1. หน่วยบริการมีผลต่างของแผนและ
ผลของรายได้ ไม่เกินร้อยละ 5 
(รายได้สูงกว่าหรือต่ ากว่าแผนได้    
ไม่เกินร้อยละ 5 )  
ค่าเปูาหมาย : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
 2.หน่วยบริการมีผลต่างของแผนและ
ผลของค่าใช้จ่าย ไม่เกินร้อยละ 5 
(ค่าใช้จ่ายสูงกว่าหรือต่ ากว่าแผนได้ไม่
เกินร้อยละ 5 )  
ค่าเปูาหมาย : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
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มาตรการที่  3 :  
สร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการ (Efficient Management) 

ระดับ แผนงาน/กิจกรรม ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
เขต 1.มีแนวทางการจัดซื้อร่วมระดับเขต 

2.มีแนวทางการบริหารจัดการ
ค่าตอบแทนร่วมกับการบริหารด้าน
การเงินการคลัง  
3.ใช้ดัชนีประเมินประสิทธิภาพใน
การด าเนินงาน 7 ตัว ในการก ากับ 
 
4.แผนประเมินประสิทธิภาพ FAI 
(ไขว้จังหวัด) 
5.วางระบบเฝูาระวังและการตรวจ
เยี่ยมพ้ืนที่ 

1.ลดสัดส่วนของต้นทุนต่อรายได้ 
2.มีแนวทาง หลักเกณฑ์ในการบริหาร
ค่าตอบแทนระดับเขต  
 
3.การประเมินตามดัชนีประสิทธิภาพ
ในการด าเนินงาน 7 ตัว ทุกราย     
ไตรมาส   
4.ประเมินประสิทธิ (FAI) ทุกราย    
ไตรมาส         
5.มีระบบเฝูาระวังและแผนการ    
ตรวจเยี่ยม 

จังหวัด 1.มีการจัดซื้อร่วมระดับเขต 
2.การบริหารจัดการค่าตอบแทน
ร่วมกับการบริหารด้านการเงินการ
คลัง  
3.ใช้ดัชนีประเมินประสิทธิภาพใน
การด าเนินงาน 7 ตัว ในการก ากับ 
 
4.ประเมินประสิทธิภาพ (FAI) (ไขว้
จังหวัด) 
5.การเฝูาระวังและการตรวจเยี่ยม
พ้ืนที่ 

1.ลดสัดส่วนของต้นทุนต่อรายได้ 
2.ใช้แนวทาง หลักเกณฑ์ในการ
บริหารค่าตอบแทนหน่วยบริการ  
 
3.หน่วยบริการทุกแห่งได้รับการ
ประเมินตามดัชนีประสิทธิภาพใน
การด าเนินงาน 7 ตัว   
4.หน่วยบริการทุกแห่งได้ประเมิน
ประสิทธิ (FAI)         
5.แผนการตรวจเยี่ยมพ้ืนที่มี    
ความเสี่ยง วิกฤติ 

หน่วย
บริการ 

1. มีการจัดซื้อร่วมระดับเขต 
2. มีการบริหารจัดการค่าตอบแทน
ร่วมกับการบริหารด้านการเงินการ
คลัง                  
3. ใช้ดัชนีประเมินประสิทธิภาพใน
การด าเนินงาน 7 ตัว                             
4. ประเมินประสิทธิภาพ (FAI) 
(ไขว้จังหวัด) 

1.ลดสัดส่วนของต้นทุนต่อรายได้ 
2.ใช้แนวทาง แนวทางหลักเกณฑ์ใน
การบริหารค่าตอบแทนระดับหน่วย
บริการ             
3.ได้รับการประเมินตามดัชนี
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 7 ตัว                                                
4.ได้รับการประเมินประสิทธิภาพ  
(FAI) 
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มาตรการที่  4 :  
พัฒนาการบริหารระบบบัญชี (Accounting Management)  

 ระดับ แผนงาน/กิจกรรม ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
เขต 1.ควบคุม ก ากับติดตาม การจัดท า

บัญชีของหน่วยบริการให้เป็นไป
ตามนโยบายบัญชีของหน่วยบริการ
สังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
2. ควบคุม ก ากับติดการส่งข้อมูล
ทางการเงินให้ถูกต้อง ครบถ้วน
ทันเวลา      
3.จัดท าแผนการตรวจสอบบัญชี
ของหน่วยบริการทุกแห่งในจังหวัด  

1.ข้อมูลบัญชีที่มีคุณภาพทุกเดือน    
2.แผนการตรวจสอบบัญชีของหน่วย
บริการทุกแห่งในจังหวัด  
3. รายผลการตรวจสอบบัญชีของ
หน่วยบริการ                                  
 

จังหวัด 1.ควบคุม ก ากับติดตาม การจัดท า
บัญชีของหน่วยบริการให้เป็นไป
ตามนโยบายบัญชีของหน่วยบริการ
สังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
2. ติดตามผลการประเมินคุณภาพ
บัญชีของหน่วยบริการและน ามา
พัฒนาให้ผ่านเกณฑ์  
3. ให้ค าปรึกษา แนะน าการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชี       

1.ก ากับ ติดตามการส่งรายงาน
ทางการเงินให้ถูกต้อง ครบถ้วน 
ทันเวลาทุกเดือน 
2. ข้อมูลบัญชีที่มีคุณภาพและผ่าน
เกณฑ์การประเมินรายเดือน 
 

หน่วย
บริการ 

1.จัดท าบัญชีให้เป็นไปตามคู่มือ
ของหน่วยบริการสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
2.ส่งรายงานข้อมูลงบทดลองให้
เป็นตามแนวทางที่ก าหนด 
3. รวบรวมเอกสารหลักฐานส าหรับ
การตรวจสอบบัญชีจากผู้ตรวจสอบ
ภายในและภายนอก 

1.ข้อมูลบัญชีที่มีคุณภาพข้อมูลบัญชี
ที่มีคุณภาพรายเดือน 
2. งบการเงินผ่านการตรวจสอบโดย
ผู้ตรวจสอบบัญชีปีละ 1 ครั้ง  
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มาตรการที่  5 :  
พัฒนาเครือข่ายและศักยภาพบุคลากรด้านการเงินการคลัง (Network & Capacity 
Building) 

ระดับ แผนงาน/กิจกรรม ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
เขต 1. แผนการประชุม CFO เขต  

2. แผนการอบรมผู้บริหารด้าน
การเงินการคลังร่วมกับกระทรวง                  
3. แผนการอบรมการพัฒนา
ศักยภาพ CFO และ Auditor ใน
ระดับเขตร่วมกับกระทรวง     
 

1.มีการประชุม CFO เขต   
รายไตรมาส 
2.มีแผนการอบรมผู้บริหารด้าน
การเงินการคลังร่วมกับกระทรวง                              
3. มีแผนการอบรมการพัฒนา
ศักยภาพ CFO และ Auditor 
ร่วมกับกระทรวง     

จังหวัด 1. แผนการประชุม CFO จังหวัด  
2.แผนการอบรมผู้บริหารด้าน
การเงินการคลังร่วมกับกระทรวง/
เขต  
3. แผนการอบรมการพัฒนา
ศักยภาพ CFO และ Auditor ใน
ระดับจังหวัด     

1.มีการประชุม CFO จังหวัด      
รายไตรมาส 
2.มีแผนการอบรมผู้บริหารด้าน
การเงินการคลังร่วมกับกระทรวง/
เขต                                       
3. มีแผนการอบรมการพัฒนา
ศักยภาพ CFO และ Auditor       
ในระดับจังหวัด  

หน่วย
บริการ 

1. แผนการประชุม CFO ระดับ 
CUP  
2.แผนการอบรมผู้บริหารหน่วย
บริการ      
3. แผนการอบรมการพัฒนา
ศักยภาพ ทีม CFO ของหน่วย
บริการ เช่น หัวหน้าฝุายบริหาร  
นักบัญชี เป็นต้น 

1.มีการประชุม CFO ระดับ CUP 
รายไตรมาส 
2.มีแผนการอบรมผู้บริหารหน่วย
บริการ    
3. มีแผนการอบรมการพัฒนา
ศักยภาพ ทีม CFO ของหน่วย
บริการ เช่น หัวหน้าฝุายบริหาร   
นักบัญชี เป็นต้น 

 
 
การบริหารและก ากับแผนการเงิน PlanFin 

ระดับ การบริหารและก ากับแผนการเงิน PlanFin 
เขต 1.เขตต้องมีการก าหนดแนวทางในการบริหารการเงินการคลังการจัดท า 

PlanFin ให้จังหวัดน าไปสู่การปฏิบัติ 
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2.เขตต้องตรวจสอบและอนุมัติแผนทางการเงิน (Planfin) หน่วยบริการมีให้  
มีความครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์ และให้หน่วยบริการปรับแผนให้ไปตาม
แนวทางในข้อ 1 และ การอนุมัติ  
3.เขตต้องชี้หน่วยบริการที่มีความเสี่ยงทางการเงิน ตามผลการวิเคราะห์
ตาราง PlanFin Analysis และ ความเสี่ยงการเงิน เพ่ือให้จังหวัดก ากับ   
เฝูาระวังตามมาตรการการเงินการคลังของเขต  
4.เขตต้องเป็นที่ปรึกษาด้านปัญหา อุปสรรค และให้การสนับสนุนข้อมูลทาง
วิชาการด้านการเงินการคลังในการบริหาร PlanFin 

จังหวัด 1.จังหวัดต้องมีการก ากับ PlanFin หน่วยบริการ ควบคู่กับรายงาน         
งบการเงิน วิเคราะห์หาสาเหตุที่ไม่เป็นไปตามแผน และ มีระบบรายงานเขต 
2.จังหวัดต้องมีระบบเฝูาระวัง ติดตาม ก ากับในกลุ่มหน่วยบริการที่มี     
ความเสี่ยงตามผลการวิเคราะห์ตาราง PlanFin Analysis โดยเฉพาะใน 
กลุ่มท่ีม ีEBITDA ลบ , มีการลงทุนมากกว่า 20% EBITDA และฐานะเงินทุน
ส ารองน้อย (ติดลบ) การบริหาร PlanFin จะบริหารความเสี่ยงไม่ให้เป็น
ระดับ 7   
3.จังหวัดต้องให้หน่วยบริการใช้แผนปรับประสิทธิภาพ จัดท า Business 
Plan ช่วยในการปรับ EBITDA จากลบ พัฒนาให้ EBITDA บวก เพ่ือให้มี
กระแสเงินสดเพียงพอในการด าเนินงาน ลงทุน และ เพ่ิมเงินทุนส ารอง 
4.จังหวัดต้องวางแผนลงตรวจเยี่ยมพ้ืนที่ในกลุ่มหน่วยบริการที่มีความเสี่ยงสูง 
(High Risk) และมีปัญหาในด้านบริหารจัดการ PlanFin มีวิกฤติการเงิน 
ตลอดจน การปฏิบัติตาม LOI และ มีระบบรายงานเขต 

หน่วย
บริการ 

1.จัดท าแผนทางการเงินให้เป็นไปตามนโยบายของเขต/ จังหวัด                                          
2.บริหารแผนทางการเงินให้เป็นไปตามเปูาหมาย                                
3.ก ากับ ติดตามแผนและผลทางการเงินรายเดือน (ทั้ง 7 แผน) ให้มีผลต่าง
ของแผนและผล ไม่เกินร้อยละ 5  
  3.1 หน่วยบริการมีผลต่างของแผนและผลของรายได้ ไม่เกินร้อยละ 5 
(รายได้สูงกว่าหรือต่ ากว่าแผนได้ไม่เกินร้อยละ 5)  
  3.2 หน่วยบริการมีผลต่างของแผนและผลของค่าใช้จ่าย ไม่เกินร้อยละ 5 
(ค่าใช้จ่ายสูงกว่าหรือต่ ากว่าแผนได้ไม่เกินร้อยละ 5) 

เครื่องมือในการด าเนินงานการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการก ากับและรายงาน การ
บริหารจัดการการเงินการคลัง 
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หมวด Governance Excellence (ยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล) 

แผนที่ 14. การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมด้านสุขภาพ 

โครงการที่ 1. โครงการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ 

ระดับการแสดงผล เขต 

ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 73. ร้อยละผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพที่ให้หน่วยงานต่างๆน าไปใช้ประโยชน์ 

ค านิยาม ผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพ หมายถึง องค์ความรู้ทางการพยาบาล/การแพทย์/การ
สาธารณสุขที่ผ่านการวิจัย/พัฒนา ได้แก่ นิพนธ์ต้นฉบับ (original article) บทปฏิทัศน์ 
(review  article)  บทความพิเศษ (special article) บทความฟ้ืนวิชา (refresher 
course) รายงานเบื้องต้น (preliminary report) หรือรายงานสังเขป (short 
communication) รายงานผู้ปุวย (case report) ปกิณกะ (miscellany) และนวัตกรรม 
(innovation)  
ผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพที่ให้หน่วยงานต่าง ๆ น าไปใช้ประโยชน์ หมายถึง องค์
ความรู้ทางการพยาบาล/การแพทย์/การสาธารณสุขที่ผ่านการวิจัย/พัฒนา ได้รับการ
ถ่ายทอด เผยแพร่สู่กลุ่มเปูาหมายที่ก าหนดในช่องทาง/สื่อต่าง ๆ รวมถึงที่ได้เผยแพร่ในการ
ประชุมวิชาการท้ังในระดับประเทศและต่างประเทศ และน าไปใช้ประโยชน์ตาม
วัตถุประสงค์ที่ระบุในโครงการวิจัยหรือรายงานการวิจัย สามารถน าไปแก้ปัญหาได้อย่าง
เป็นรูปธรรม โดยมีหลักฐานปรากฏอย่างชัดเจนถึงการน าไปใช้จนก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริง
อย่างชัดเจน หรือมีการใช้ประโยชน์เชิงวิชาการในการอ้างอิง (Citation) ในบทความ
วิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ หรือลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่ได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์
คุณภาพของศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI: Thai-Journal Citation Index Centre) 
อยู่ในวารสารกลุ่มที่ 1 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย 1. ผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทุกระดับของ    

    สถานบริการสุขภาพ ใน 12 เขตสุขภาพ 

2. ผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในส่วนกลาง   

3. ผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการสาธารณสุข 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1.การแจงนับผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพที่ผลิตโดย 
  1.1 หน่วยงานเจ้าภาพของตัวชี้วัด (ส านักวิชาการสาธารณสุข) 
  1.2 สถานบริการสุขภาพทุกระดับท่ีส่งผลงานวิจัยเข้ารับเผยแพร่ในวารสารวิชาการทาง
การแพทย์และสาธารณสุขของหน่วยงานในเขตสุขภาพ ผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพ
ทั้งหมดของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในสถานบริการสุขภาพทุกระดับใน 12 
เขตสุขภาพ ที่ผ่านการน าเสนอเผยแพร่ผ่านสื่อต่าง ๆ หรือน าเสนอผลงานในเวทีตั้งแต่
ระดับจังหวัดขึ้นไป 
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  1.3 สถานบริการสุขภาพทุกระดับท่ีส่งผลงานวิจัยเข้ารับเผยแพร่ในวารสารวิชาการ
สาธารณสุขทางเว็บไซต์ของส านักวิชาการสาธารณสุข ผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพของ
บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในสถานบริการสุขภาพทุกระดับใน 12 เขตสุขภาพ 
ที่ส่งผลงานวิจัยเข้ารับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการสาธารณสุขทางเว็บไซต์ของ
ส านักวิชาการสาธารณสุข 
  1.4 สถานบริการสุขภาพทุกระดับท่ีส่งผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพ เข้ารับการประกวด
และผ่านการคัดเลือกเป็นผลงานวิชาการดีเด่น จากคณะกรรมการตัดสินในการประชุม
วิชาการของกระทรวงสาธารณสุขประจ าปี โดยส านักวิชาการสาธารณสุข 
  1.5 ผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพท่ีผ่านการอ่านทบทวนจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา และ
บรรณาธิการวารสารวิชาการสาธารณสุข และได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการ
สาธารณสุขทางเว็บไซต์ของส านักวิชาการสาธารณสุข ฯ โดยนับเริ่มตั้งแต่ฉบับที่ 6 ของ
ปีงบประมาณท่ีผ่านมาถึงฉบับที่ 5 ของปีงบประมาณปัจจุบัน (วารสารวิชาการสาธารณสุข
ผลิต 6 เล่ม/ปี)  
2. การนิเทศติดตามประเมินผล 

แหล่งข้อมูล 1.หน่วยงานส่วนกลาง 
   1.1.ส านักวิชาการสาธารณสุข 
2.สถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ ใน 12 เขตสุภาพ 

รายการข้อมูล 2 B = จ านวนผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพทั้งหมดที่ผ่านการตีพิมพ์เผยแพร่ทางผ่านสื่อต่าง ๆ  
      หรือน าเสนอผลงานในเวทีตั้งแต่ระดับจังหวัดขึ้นไป 

วิธีการประเมินผล :        โดยการนับจ านวนผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพท่ีน าไปใช้ประโยชน์ โดยที่ผลงานวิจัย
จะด าเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ กรณีที่งานวิจัย/R2R มีการน าไปใช้ประโยชน์มากกว่า      
1 ครั้ง ให้นับการใช้ประโยชน์ได้เพียงครั้งเดียว  
ประเภทของการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพ มีดังนี้ 
1. เชิงเศรษฐกิจและพาณิชย์ ได้แก่ ได้รับหนังสือหรือหลักฐานอ่ืน แสดงความสนใจเพ่ือ   
เจราจาธุรกิจ มีการซื้อขายเทคโนโลยีระหว่างนักวิจัยและผู้น าไปใช้ประโยชน์ มีการน า
ผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพ ไปสู่การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์หรือผลิตภัณฑ์ซึ่งก่อให้เกิดรายได้ 
รวมทั้งการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาลิขสิทธิ์ของผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัย 
2. เชิงวิชาการ ได้แก่ การปรับแนวทางเวชปฏิบัติ การอ้างอิงผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ใน   
วารสารวิชาการระดับประเทศและหรือระดับนานาชาติ บทความวิชาการได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารที่ได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์คุณภาพของศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI: 
Thai-Journal Citation Index Centre) อยู่ในวารสารกลุ่มที่ 1 หรือผลงานวิจัย/R2R ได้
ถูกอ้างอิง(Citation) ในบทความวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ หรือมีการปรับแนวทาง
เวชปฏิบัติ 
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3. เชิงนโยบาย หมายถึง จ านวนผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพ ที่น าไปประกอบการ
ตัดสินใจในการบริหาร และการก าหนดเป็นนโยบาย มาตรการ แนวทางส าคัญ ในการ
พัฒนาด้านส่งเสริม รักษา ปูองกัน ฟ้ืนฟูสภาพ และคุ้มครองผู้บริโภค โดยมีหลักฐานแสดง
ประกอบการน าไปใช้ 
4. เชิงการพัฒนาสังคมและชุมชน โดยมีการน าผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพไปการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ได้จากงานวิจัยในกลุ่มเปูาหมายที่ก าหนด เช่น อบรม คู่มือ แผ่นพับ 
โปสเตอร์ เว็บไซด์ฯ  

เอกสารสนับสนุน :  1. ผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพที่จังหวัดได้รวบรวมและวิเคราะห์จากหน่วยงานในจังหวัดส่งเป็น  
   ฐานข้อมูลผลงานวิจัย/ R2R ระดับเขตสุขภาพ ทั้ง 12 เขตสุขภาพ 
2. เว็ปไซต์ http://www.thailand.digitaljournals.org ในกรณีที่ผลงานวิจัย/R2R ได้        รับ 
   รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการสาธารณสุขแล้ว     
3. ผลงานที่เป็นต้นฉบับสมบูรณ์ท่ีได้รับการพิจารณาว่าเหมาะสมจากบรรณาธิการ ซึ่งพร้อม 
   ที่จะเผยแพร่   
4. บทคัดย่อผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพท่ีได้รับการคัดเลือกให้น าเสนอในงานประชุม 
   วิชาการกระทรวงสาธารณสุขประจ าปี 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน Baseline data หน่วย

วัด 

ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 2559 2560 

ร้อยละ

ผลงานวิจัย/R2R

ด้านสุขภาพทีใ่ห้

หน่วยงานต่าง ๆ

น าไปใช้ประโยชน์

ได้รับการพัฒนาและ

น าไปถ่ายทอด

เผยแพร่ 

ผลงาน 

ร้อยละ 

117 

- 

115 

- 

114 

48.48 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 

ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

1. ดร.จุฬาพร กระเทศ   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-5901718-9 โทรศัพท์มือถือ : 094-4899929 
    โทรสาร : 02-5901718-9  E-mail : juraporn_krates@hotmail.com 
2. นางสุมาลี  ศักดิ์ผิวฝาด   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-5901718-9 โทรศัพท์มือถือ : 085-3280737 
    โทรสาร : 02-5901718-9  E-mail : raksit-kamp@hotmail.com 
 

mailto:raksit-kamp@hotmail.com
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3. นางชนิดา กาจีนะ   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-5901718-9 โทรศัพท์มือถือ : 081-8066238 
    โทรสาร : 02-5901718-9  E-mail : numaewssj@hotmail.com 
    นางชวิดา สุขนิรันดร ์   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

    โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-5901718-9 โทรศัพท์มือถือ : 086-4148694 

    โทรสาร : 02-5901718-9  E-mail : ladychavida@hotmail.com 
4. นางมยุรี  จงศิริ                              นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ 
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-5919835        โทรศัพท์มือถือ : 081-2616060 
    โทรสาร : 02-5919835  E-mail : research.moph@hotmail.com 
5. นางพัชรวรรณ  แก้วศรีงาม                พยาบาลวิชาชพีช านาญการ 
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-5901706 โทรศัพท์มือถือ : 089-7811748 
    โทรสาร : 02-5919835  E-mail : research.moph@hotmail.com 
                02-5919832    patcha_mart@hotmail.com  
ส านักวิชาการสาธารณสุข ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

หน่วยงานประมวลผลและ

จัดท าข้อมูล 

(ระดับส่วนกลาง) 

ส านักวิชาการสาธารณสุข  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล

การด าเนินงาน 

1. นายแพทย์ปฐม  สวรรค์ปัญญาเลิศ       ผู้ทรงคุณวุฒิด้านส่งเสริมสุขภาพ (นายแพทย์ 
                                                    ทรงคุณวุฒิ) (ด้านสาธารณสุข) 
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-5901715 โทรศัพท์มือถือ : 081-6124480 
    โทรสาร : 02-5901704  E-mail : pathom@health.moph.go.th  
1. ดร.ณัฏฐญา พัฒนะวาณิชนันท์            นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ 
                                                    ด้านก าลังคนสาธารณสุข 
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-5901716 โทรศัพท์มือถือ : 085-2476446 
    โทรสาร : 02-5901704  E-mail : nattaya-pa@hotmail.com 
2. ดร.สลักจิต ชุติพงษ์วิเวท  นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ทรงคุณวุฒิ 
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-5901716 โทรศัพท์มือถือ : 081-8611196 

    โทรสาร : 02-5901704  E-mail : salakchit.c@dmsc.mail.go.th 
3. นางชนิดา กาจีนะ   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-5901718-9 โทรศัพท์มือถือ : 081-8066238 
    โทรสาร : 02-5901718-9  E-mail : numaewssj@hotmail.com 
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3. ดร.จุฬาพร กระเทศ   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-5901718-9 โทรศัพท์มือถือ : 094-4899929 
    โทรสาร : 02-5901718-9  E-mail : juraporn_krates@hotmail.com 
4. นางสุมาลี  ศักดิ์ผิวฝาด   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-5901718-9 โทรศัพท์มือถือ : 085-3280737 
    โทรสาร : 02-5901718-9  E-mail : raksit-kamp@hotmail.com 
5. นางชวิดา สุขนิรันดร์   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

   โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-5901718-9 โทรศัพท์มือถือ : 086-4148694 

   โทรสาร : 02-5901718-9  E-mail : ladychavida@hotmail.com 
6. นางมยุรี  จงศิริ                              นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ 
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-5919835        โทรศัพท์มือถือ : 081-2616060 
    โทรสาร : 02-5919835  E-mail : research.moph@hotmail.com 
7. นางพัชรวรรณ  แก้วศรีงาม                พยาบาลวิชาชพีช านาญการ 
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-5901706 โทรศัพท์มือถือ : 089-7811748 
    โทรสาร : 02-5919835  E-mail : research.moph@hotmail.com 
                02-5919832    patcha_mart@hotmail.com 
ส านักวิชาการสาธารณสุข ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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หมวด Governance Excellence (ยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล) 

แผนที่ 14. การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมด้านสุขภาพ 

โครงการที่ 1. โครงการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ 

ระดับการแสดงผล เขต และประเทศ 

ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 74. ร้อยละของงบประมาณด้านการวิจัยและพัฒนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.5 ของ

งบประมาณทั้งหมด 

ค านิยาม รัฐบาลให้ความส าคัญต่อการวิจัย การพัฒนาต่อยอดและการสร้างนวัตกรรม เพ่ือ
น าไปสู่การผลิตและบริการที่ทันสมัย จึงได้ก าหนดนโยบาย (ข้อ 8) การพัฒนาและส่งเสริม
การใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรมให้สนับสนุน
การเพ่ิมค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศ เพ่ือมุ่งไปสู่เปูาหมายให้ไม่ต่ ากว่า    
ร้อยละ 1 ของรายได้ประชาชาติ และมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน 30 :70 ตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จากนโยบายดังกล่าว กระทรวงสาธารณสุข จึงสนับสนุน
ก าหนดให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข สนับสนุนงบประมาณส าหรับการวิจัย
ให้กับนักวิจัยในสังกัดให้ได้เพ่ิมค่าใช้จ่ายในการวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.5 ของ
งบประมาณทั้งหมดต่อปี 2561 และสนับสนุนเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องในปีต่อไป โดยตัวชี้วัดนี้
เป็นการรวบรวมงบประมาณที่แต่ละหน่วยงานได้รับทั้งหมดในปี พ.ศ.  2561 และ
งบประมาณท่ีหน่วยงานสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการวิจัยในปี พ.ศ. 2561 เท่านั้น 

การวิจัยด้านสุขภาพ หมายถึง ศึกษาค้นคว้า หาความรู้ หาวิธีการใหม่ๆ คิดค้น
เทคโนโลยีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ในการปูองกัน รักษาโรค รวมทั้งในการแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ในการปฏิบัติงานทางสาธารณสุขเพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี 
สามารถประกอบอาชีพ และด ารงชีวิตประจ าวันได้อย่างปกติสุข 

งบประมาณที่เกี่ยวกับการวิจัย หมายถึง งบประมาณที่หน่วยงานสนับสนุนเป็น
ค่าใช้จ่ายใน การวิจัยตามโครงการวิจัย เช่น ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย หรือน าเสนอ
ผลงานวิจัย ฯลฯ ที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (กรณีเป็นโครงการต่อเนื่องมากกว่า 1 
ปี ให้แสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณปัจจุบัน) งบประมาณที่หน่วยงานสนับสนุน
ให้กับนักวิจัย เพ่ือใช้จ่ายในการจัดท าวิจัยเช่นเงินเดือนและค่าตอบแทนบุคลากรค่าใช้จ่าย
ส าหรับงานสนามค่าใช้จ่ายส านักงานค่าครุภัณฑ์ค่าประมวลผลข้อมูล ค่าพิมพ์รายงาน        
ค่าจัดประชุมวิชาการ เพ่ือปรึกษาเรื่องการด าเนินงาน หรือเพ่ือเสนอผลงานวิจัยเมื่อจบ
โครงการแล้ว และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – วันที่ 30 กันยายน 2561 

งบด าเนินการ หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพ่ือการบริหารงานประจ าของ
หน่วยงาน ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ ายในลักษณะค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ  และ                     
ค่าสาธารณูปโภค รวมถึงรายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอ่ืนใดในลักษณะรายจ่าย
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ดังกล่าว 
การวิจัย หมายถึง การวิจัยด้านสุขภาพ การศึกษาค้นคว้า หาความรู้ หาวิธีการใหม่ๆ 

คิดค้นเทคโนโลยีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการปูองกัน รักษาโรค รวมทั้งในการ
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานทางสาธารณสุขเพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี 
สามารถประกอบอาชีพ และด ารงชีวิตประจ าวันได้อย่างปกติสุข 

งบประมาณทั้งหมด หมายถึง งบประมาณที่แต่ละหน่วยงานได้รับทั้งหมดในปี พ.ศ. 
2561 ได้แก่ เงินงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ และ งบประมาณอ่ืน 

(1) งบประมาณแผ่นดิน หมายถึง งบประมาณที่หน่วยงานได้รับจัดสรรจาก
ส านักงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 
พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562  

(2) งบประมาณเงินรายได้ หมายถึง งบประมาณที่หน่วยงานได้จัดสรรรายรับ
นั้นตามระเบียบว่าด้วยเงินรายได้ ฯ และหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงิน
รายได้ประจ าปี เช่น รายได้ของค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ค่าเช่า เป็นต้น  

(3) งบประมาณอ่ืน หมายถึง งบประมาณอ่ืน ๆ ที่ไม่จัดอยู่เป็นงบประมาณ
แผ่นดิน (ตามข้อ 1) และงบประมาณเงินรายได้ (ตามข้อ 2) เช่น เงินกองทุน เงินของแหล่ง
ทุนที่ขอสนับสนุนงานวิจัย เช่น สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข  (สวรส) ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  (สกว.) มูลนิธิ
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร เป็นต้น 
 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข หมายถึง หน่วยงานระดับกรม ในสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส่วนกลาง จ านวน  8 กรม แห่ง ได้แก่ กรมการแพทย์ 
กรมควบคุมโรค กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมสุขภาพจิต กรมอนามัย และ
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา และหน่วยงานระดับเขตสุขภาพส่วนภูมิภาค 
จ านวน 12 แห่ง  ได้แก่ ส านักงานเขตสุขภาพที่ 1-12  
 งบประมาณเกี่ยวกับการวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.5 ของงบด าเนินการต่อปี 
หมายถึง งบด าเนินการที่เกี่ยวกับการวิจัยของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข           
หารด้วยงบประมาณด าเนินการทั้งหมดของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขคูณด้วย
หนึ่งร้อย 
 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข สนับสนุนงบประมาณส าหรับการวิจัย
ให้กับนักวิจัยในสังกัด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.5 ของงบด าเนินการในปีงบประมาณ         
พ.ศ.2561 หมายถึง หน่วยงานระดับกรม ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข            
มีการสนับสนุนงบประมาณส าหรับการวิจัยให้กับนักวิจัยในสังกัดเพ่ือใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
วิจัย ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.5 ของงบด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
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ร้อยละของงบประมาณที่เกี่ยวกับการวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.5 ของงบประมาณ
ทั้งหมดต่อปี หมายถึง หน่วยงานส่วนกลาง และ หน่วยงานส่วนภูมิภาค มีการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการวิจัย ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.5 ของงบประมาณทั้งหมดที่ได้รับ                
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

เกณฑ์เป้าหมาย :  

ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 1.5 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 1.5 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 1.5 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 1.5 

1) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการวิจัยอย่างต่อเนื่อง 

ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 1.5 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 1.5 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 1.5 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 1.5 

2) หน่วยงานอื่นมีส่วนร่วมสนับสนุนการวิจัย 

ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 
ร้อยละ 3 ร้อยละ 4 ร้อยละ 5 ร้อยละ 6 

หมายเหตุ : 

เป้าหมายรัฐบาล (ใช้อ้างอิง) 
1. รัฐบาลลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนาเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง  

แผน 5 ปี แผน 10 ปี แผน 15 ปี แผน 20 ปี 
ร้อยละ 1.5 ร้อยละ 2 ร้อยละ 2.5 ร้อยละ 3 

2. ส่งเสริมให้ภาคเอกชน มีส่วนร่วมสนับสนุนการวิจัย 
แผน 5 ปี แผน 10 ปี แผน 15 ปี แผน 20 ปี 
ร้อยละ 6 ร้อยละ 8 ร้อยละ 10 ร้อยละ 12 

 

วัตถุประสงค์ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาต่อยอดการสร้างนวัตกรรม เพ่ือน าไปสู่การผลิตและบริการที่
ทันสมัย เพ่ือให้บรรลุเปูาหมายและสนองตอบต่อประเด็นเร่งด่วนตามยุทธศาสตร์และ
แผนพัฒนาประเทศ และภารกิจของหน่วยงาน โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการวิจัย และหน่วยงานอ่ืนมีส่วนร่วมสนับสนุนการวิจัยเพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องทุกปี 
เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข สนับสนุนงบประมาณส าหรับการวิจัยและ
พัฒนา ให้กับนักวิจัยในสังกัด อย่างน้อยไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.5 ของงบประมาณที่ ได้รับ
ทั้งหมดในปีงบประมาณ 2561 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ได้รับงบประมาณการวิจัย ได้แก่ ดังนี้ 
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1. หน่วยงานระดับกรมส่วนกลาง จ านวน 8 กรม แห่ง ได้แก่ กรมการแพทย์, กรมควบคุมโรค, 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, กรมสุขภาพจิต, กรมอนามัย, 
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
2. หน่วยงานระดับเขตสุขภาพส่วนภูมิภาค จ านวน 12 แห่ง ได้แก่ ส านักงานเขตสุขภาพที่ 
1-12 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล ส ารวจข้อมูลงบประมาณด้านการวิจัยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
1. รวบรวมข้อมูลงบประมาณที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดสรรให้
ด าเนินงานเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จากทุกหน่วยงานระดับ
กรม และ หน่วยงานระดับเขต 
2. ติดตามการรายงานผลการจัดสรรงบประมาณ จากทุกหน่วยงานระดับกรม หน่วยงาน
ระดับเขต 
3. บันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัด รอบ 3,6,9,และ 12 เดือน จาก
หน่วยงานระดับกรม และ หน่วยงานระดับเขต 
4. ข้อมูลบนเวปไซด์ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุขปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
www.http://healthkpi.moph.go.th(แสดงเป็นภาพรวมของแต่ละกรม และ แต่ละเขต
สุขภาพ) 

แหล่งข้อมูล 1. เอกสารและข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ข้อมูล Secondary Data           
จากหน่วยงานระดับกรม หน่วยงานระดับเขตและ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
2. โปรแกรมระบบตัวชี้วัด KPI ของกระทรวงสาธารณสุข จากการ Key In ของหน่วยงาน
ส่วนกลาง และ หน่วยงานส่วนภูมิภาค ข้อมูลบนเวปไซด์ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข
http://healthkpi.moph.go.th 

รายการข้อมูล 1 A = งบประมาณท่ีหน่วยงานจัดสรรให้กับโครงการวิจัยและพัฒนาสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่าย
ในการวิจัยตามโครงการวิจัยทั้งหมด 

 

 

เกณฑ์การประเมิน :  

1) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการวิจัยอย่างต่อเนื่อง 

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

- 0.5 % 1.0 % 1.5 % 
ปี 2562 :  

http://www.http/healthkpi.moph.go.th
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รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- 0.5 % 1.0 % 1.5 % 

ปี 2563 : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

- 0.5 % 1.0 % 1.5 % 
ปี 2564 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- 0.5 % 1.0 % 1.5 % 

 
2) หน่วยงานอื่นมีส่วนร่วมสนับสนุนการวิจัย 

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

- 1 % 2 % 3 % 
ปี 2562 :  

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
1 % 2 % 3 % 4 % 

ปี 2563 : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

2 % 3 % 4 % 5 % 
ปี 2564 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
3 % 4 % 5 % 6 % 

 

วิธีการประเมินผล :  1. ระยะเวลาในการประเมิน ภายในเดือนกันยายนของปีงบประมา 
2. จากผลการด าเนินงาน 4 ไตรมาศ ของหน่วยงานส่วนกลาง จ านวน 8 แห่ง และ 

หน่วยงานส่วนภูมิภาค จ านวน 12 แห่ง โดยจังหวัดเป็นผู้กรอกในโปรแกรมระบบตัวชี้วัด 
KPI ของกระทรวงสาธารณสุข http://healthkpi.moph.go.th/kpi/kpi/index/ 
(โปรแกรมจะแสดงเป็นภาพรวมของเขตสุขภาพ) 
1. ร้อยละของงบประมาณท่ีสนับสนุนให้กับโครงการวิจัยและพัฒนา อย่างน้อยไม่น้อยกว่า 
    ร้อยละ 1.5 ของงบประมาณท่ีได้รับทั้งหมดในปีงบประมาณ 2561 
2. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขสนับสนุนงบประมาณให้กับ 
    โครงการวิจัยและพัฒนา อย่างน้อยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของหน่วยงานทั้งหมด 

เอกสารสนับสนุน :  1. รายงานผลการด าเนินงาน จ านวน 4 ไตรมาศ จากหน่วยงานส่วนกลาง จ านวน 8 
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แห่ง และ หน่วยงานส่วนภูมิภาค จ านวน 12 แห่ง ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
(Performance Agreement : PA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จากหน่วยงานระดับ
กรม และ หน่วยงานระดับเขต 

2. แผนงบประมาณที่หน่วยงานสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการวิจัยตามโครงการวิจัยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ข้อมูลใน http://healthkpi.moph.go.th(แสดงเป็นภาพรวม
ของแต่ละกรม และ แต่ละเขตสุขภาพ) 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน Baseline data หน่วย

วัด 

ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 2559 2560 

ร้อยละของ
งบประมาณด้าน
การวิจัยและพัฒนา 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
1.5 ของ
งบประมาณท้ังหมด 

ร้อยละ 
1.5 

- - 3.46 

หน่วยงานในสังกัด
กระทรวง
สาธารณสุข 
สนับสนุนเป็น
ค่าใช้จ่ายในการวิจัย 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
1.5 ของ
งบประมาณท้ังหมด 

ร้อยละ 
80 

- - 75 

ร้อยละของงานวิจัย 
ได้รับการสนับสนุน 
งบประมาณ  

ร้อยละ 
100 

 -  - 70.50 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 

ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

1. นายแพทย์สมควร  หาญพัฒนชัยกูร ผู้เชี่ยวชาญด้านควบคุมปูองกันโรค 
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-5901714 โทรศัพท์มือถือ : 089-967674 
    โทรสาร : 02-5919832  E-mail : bengouy@hotmail.com 
ส านักวิชาการสาธารณสุข ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
2. นางสุริยาพร  ตั้งศรีสกุล  นายแพทย์เชี่ยวชาญ 
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-5901706 โทรศัพท์มือถือ : 091-0033752 
    โทรสาร :02-5919832   E-mail : tungsrisakul@gmail.com 
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3. นางพัชราวรรณ แก้วศรีงาม  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-5901706 โทรศัพท์มือถือ : 089-7811748 
    โทรสาร : 02-5919832  E-mail : patcha_mart@hotmail.com 
ส านักวิชาการสาธารณสุข ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

หน่วยงานประมวลผลและ

จัดท าข้อมูล 

(ระดับส่วนกลาง) 

1. ส านักวิชาการสาธารณสุข ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
2. หน่วยงานส่วนกลาง จ านวน 8 แห่ง 
2. หน่วยงานระดับเขต จ านวน 12 แห่ง รับผิดชอบติดตามข้อมูลจากหน่วยงานระดับ 
   จังหวัดในเขต 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล

การด าเนินงาน 

1. นางจิรภฎา  วานชิอังกูร           นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-5901706         โทรศัพท์มือถือ : 089-7997079 
    โทรสาร : 02-5919832  E-mail :  ppproject2016@hotmail.com 
ส านักวิชาการสาธารณสุข ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

1. นายแพทย์สมควร  หาญพัฒนชัยกูร ผู้เชี่ยวชาญด้านควบคุมปูองกันโรค 
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-5901714 โทรศัพท์มือถือ : 089-967674 
    โทรสาร : 02-5919832  E-mail : bengouy@hotmail.com 
2. นางสุริยาพร  ตั้งศรีสกุล  นายแพทย์เชี่ยวชาญ 
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-5901706 โทรศัพท์มือถือ : 091-0033752 
    โทรสาร :02-5919832   E-mail : tungsrisakul@gmail.com 
3. นางพัชราวรรณ แก้วศรีงาม  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-5901706 โทรศัพท์มือถือ : 089-7811748 
    โทรสาร : 02-5919832  E-mail : patcha_mart@hotmail.com 
ส านักวิชาการสาธารณสุข ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

 

 

หมวด Governance Excellence (ยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล) 

แผนที่ 14. การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมด้านสุขภาพ 

โครงการที่ 1. โครงการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ 

ระดับการแสดงผล ประเทศ 

ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 77. จ านวนต ารับยาแผนไทยแห่งชาติ ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการคุ้มครอง

และส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 
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เกณฑ์เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 

100 ต ารับ 

จัดพิมพ์รายการต ารับยา

แผนไทยแห่งชาติ ปี 

2560 อย่างน้อย 100 

ต ารับ 

100 ต ารับ 

จัดพิมพ์รายการต ารับยา

แผนไทยแห่งชาติ ปี 

2561 อย่างน้อย 100 

ต ารับ 

100 ต ารับ 

จัดพิมพ์รายการต ารับยา

แผนไทยแห่งชาติ ปี 

2562 อย่างน้อย 100 

ต ารับ 

ประกาศต ารับยา 

แผนไทยแห่งชาติ  

อย่างน้อย 300-500 

ต ารับ 

ในราชกิจจานุเบกษา 

และจัดพิมพ์ต ารายา 

แผนไทยแห่งชาติ 
 

เกณฑ์การประเมิน  

ปี 2561 : 

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

1. มีการกลั่นกรอง 
คัดเลือกต ารับยาแผนไทย
แห่งชาติ ตามกลุ่มโรคและ
กลุ่มอาการทางการแพทย์
แผนไทย 
2. ได้ผลการกลั่นกรอง
ต ารับยาแผนไทยแห่งชาติ
ที่ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการคุ้มครอง
และส่งเสริมภูมิปัญญาฯ 
จ านวน 25 20 ต ารับ 

1. มีการกลั่นกรอง 
คัดเลือกต ารับยาแผนไทย
แห่งชาติ ตามกลุ่มโรคและ
กลุ่มอาการทางการแพทย์
แผนไทย 
2. ได้ผลการกลั่นกรอง
ต ารับยาแผนไทยแห่งชาติ
ที่ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการคุ้มครอง
และส่งเสริมภูมิปัญญาฯ 
จ านวน 50 ต ารับ 

1. มีการกลั่นกรอง 
คัดเลือกต ารับยาแผนไทย
แห่งชาติ ตามกลุ่มโรคและ
กลุ่มอาการทางการแพทย์
แผนไทย 
2. ได้ผลการกลั่นกรอง
ต ารับยาแผนไทยแห่งชาติ
ที่ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการคุ้มครอง
และส่งเสริมภูมิปัญญาฯ 
จ านวน 75 80 ต ารับ 

1. ได้ผลการกลั่นกรอง
ต ารับยาแผนไทยแห่งชาติ
ที่ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการคุ้มครอง
และส่งเสริมภูมิปัญญาฯ 
จ านวน 100 ต ารับ (ยอด
สะสม 200 ต ารับในปี 
2560-2561) 
2. รับฟังความคิดเห็นจาก
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แพทย์
แผนไทย และ
ผู้ประกอบการผลิตยา
แผนไทย ต่อต ารับยาแผน
ไทยที่คัดเลือก 
3. มีเอกสารต้นฉบับเพื่อ
เตรียมการจัดพิมพ์และ
เผยแพร่ 

ปี 2562 :  

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
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   100 ต ารับ 

ปี 2563 : 

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

   100 ต ารับ 

ปี 2564 : 

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

   500 ต ารับ 

(ผลงานปีงบประมาณ  

2560-2564) รวบรวม

จัดท าเป็นประกาศ

กระทรวงสาธารณสุข 

ประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษา และ

จัดพิมพ์เป็นต ารายา 

แผนไทยแห่งชาติ 
 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน Baseline 

data 

หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 2559 2560 

จ านวนต ารับ

ยาแผนไทย

แห่งชาติ 

ต ารับ - - 82 
(ณ 21 ส.ค. 60) 

104 
(ณ 25 ก.ย. 60) 

 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 

ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

1. ภญ.ดร.อัญชลี จูฑะพุทธิ  ผู้ช่วยอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและ 

              การแพทย์ทางเลือก และ  

     ผู้อ านวยการส านักงานวิชาการแพทย์ดั้งเดิม 

     ระหว่างประเทศกองวิชาการและแผนงาน 

    โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-5914409 โทรศัพท์มือถือ : 085-4856900 

    โทรสาร : 02-5914409  E-mail : anchaleeuan@gmail.com 

ส านักงานวิชาการแพทย์ดั้งเดิมระหว่างประเทศ 

กองวิชาการและแผนงาน 
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2. นางเสาวณีย์ กุลสมบูรณ์                    ผู้อ านวยการกองคุ้มครองและส่งเสริม            

                                                    ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ 

                                                    พ้ืนบ้านไทย 

    โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-1495608 โทรศัพท์มือถือ : 081-3727660 

    โทรสาร : 02-5917808  E-mail : saowanee@dtam.moph.go.th 

กองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและแพทย์พ้ืนบ้านไทย 

3. นายนันทศักดิ์ โชติชนะเดชาวงศ์  ผู้อ านวยการกองคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์

     แผนไทยและพ้ืนบ้านไทย 

     นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 

    โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-1495608 โทรศัพท์มือถือ : 085-4829029 

    โทรสาร : 02-5911095  E-mail : krittatach.dtam@gmail.com 
กองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้านไทย 
4. นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์     ผู้อ านวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย  
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-1495647 โทรศัพท์มือถือ : 084-4391505          
    โทรสาร : 02-1495647  E-mail : khwancha@health.moph.go.th 
สถาบันการแพทย์แผนไทย 

หน่วยงานประมวลผลและ

จัดท าข้อมูล 

(ระดับส่วนกลาง) 

ส านักยุทธศาสตร์ กองวิชาการและแผนงาน  

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล

การด าเนินงาน 

1. นางกรุณา ทศพล            พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  

    โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-9659490  โทรศัพท์มือถือ : 089-7243816 

    โทรสาร : 02-9659490  E-mail : karunathailand4.0@gmail.com 

กองวิชาการและแผนงาน 

2. นางสาวศศิธร  ใหญ่สถิตย์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ                                                

    โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-9659490  โทรศัพท์มือถือ : 086-8812521  

    โทรสาร : 02-9659490  E-mail : kiwi_sida29@hotmail.com 

ส านักยุทธศาสตร์ กองวิชาการและแผนงาน 

3. นางสาวสุกัญญา  ชายแก้ว  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  

    โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-5917809 โทรศัพท์มือถือ : 082-7298989  

    โทรสาร : 02-9510218  E-mail : sukunya0210@gmail.com 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
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หมวด Governance Excellence (ยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล) 

แผนที่ 14. การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมด้านสุขภาพ 

โครงการที่ 1. โครงการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ 

ระดับการแสดงผล ประเทศ 

ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 78. จ านวนนวัตกรรมที่คิดค้นใหม่ เทคโนโลยีสุขภาพ หรือพัฒนาต่อยอดการให้บริการ

ด้านสุขภาพ จ านวนนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่ หรือที่พัฒนาต่อยอด 

ค านิยาม 1. นวัตกรรมที่คิดค้นใหม่ หมายถึง การใช้องค์ความรู้ ทักษะการบริหารจัดการ
ประสบการณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์ และด้านเทคโนโลยี เพื่อการคิดค้น การประดิษฐ์ การ
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พัฒนา การผลิตสินค้า การบริการ กระบวนการผลิต และจัดการองค์ความรู้ในรูปแบบใหม่
ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยนวัตกรรมดังกล่าว ไม่จ ากัดเฉพาะผลิตภัณฑ์หรือ
บริการที่พัฒนาขึ้นใหม่ซึ่งไม่เคยมีปรากฏในที่อ่ืนๆ มาก่อน แต่หมายรวมถึงผลิตภัณฑ์หรือ
บริการที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พัฒนาขึ้นซึ่งท าให้หรือจะท าให้เกิดประโยชน์ด้าน
วิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือสาธารณสุขได้ นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่มี
การศึกษา วิจัย ประดิษฐ์ คิดค้นใหม่ หรือพัฒนาต่อยอดจากนวัตกรรมเดิม 
2. นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ หมายถึง ผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่พัฒนาขึ้นจากกระบวนการวิจัย พัฒนา หรือการปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์หรือบริการเดิมด้วยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยบุคลากรของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีส่วนร่วม ทั้งนี้ ต้องมีการทดสอบหรือผ่านการรับรองตาม
กระบวนการที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก าหนด โดยนวัตกรรมดังกล่าวอาจไม่จ ากัด
เฉพาะผลิตภัณฑ์หรือบริการที่พัฒนาขึ้นใหม่ซึ่งไม่เคยมีปรากฏในที่อ่ืนๆ มาก่อน แต่เป็น
ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พัฒนาขึ้นซึ่งท าให้หรือจะท าให้เกิด
ประโยชน์ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือสาธารณสุขได้ 
3. เทคโนโลยีสุขภาพ หมายถึง วิทยาการที่น าความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ ไม่ว่าในทางใดในด้านการแพทย์และสาธารณสุข การรวบรวมความรู้และวิธีการ
ทางวิทยาศาสตร์มาใช้อย่างเป็นระบบซึ่งจะช่วยให้เกิดประสิทธิภาพในการดูแล การสร้าง
เสริมสุขภาพ การปูองกันรักษาโรค และการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางร่างกาย เพ่ือให้บุคคลหรือ
ชุมชนมีสุขภาพที่ดีและมีความปลอดภัยในชีวิต ทั้งนี้หมายรวมถึงเทคโนโลยีที่เก่ียวกับ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ (เทคโนโลยีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง อาหาร ยา เครื่องมือแพทย์ 
และอุปกรณ์หรือเครื่องมือสุขภาพ) และบริการสุขภาพ (เทคโนโลยีที่เก่ียวกับการตรวจโรค 
การรักษาโรค การปูองกันโรค และการสร้างเสริมสุขภาพ) 
3. การพัฒนาต่อยอดการให้บริการด้านสุขภาพ หมายถึง การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และ

พัฒนา เพ่ือให้ได้องค์ความรู้ไปใช้ต่อยอดให้เกิดประโยชน์ในงานด้านการแพทย์และ

สาธารณสุข 

เกณฑ์เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 

จ านวนนวัตกรรมที่
คิดค้นใหม ่หรือ
เทคโนโลยีสุขภาพที่
คิดค้นใหม ่หรือที่
พัฒนาต่อยอดการ

จ านวนนวัตกรรมที่
คิดค้นใหม่ หรือ
เทคโนโลยีสุขภาพที่
คิดค้นใหม ่หรือที่
พัฒนาต่อยอดการ

จ านวนนวัตกรรมที่
คิดค้นใหม่ หรือ
เทคโนโลยีสุขภาพที่
คิดค้นใหม่ หรือที่
พัฒนาต่อยอดการ

จ านวนนวัตกรรมที่
คิดค้นใหม่ หรือ
เทคโนโลยีสุขภาพที่
คิดค้นใหม่ หรือที่
พัฒนาต่อยอดการ
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ให้บริการด้านสุขภาพ 
ที่เพ่ิมขึ้นจาก
ฐานข้อมูลนวัตกรรม
ด้านกรมวิทยาศาสตร์ 
การแพทย์ ของปีที่
ผ่านมา ร้อยละ 10 
(เปรียบเทียบจาก
จ านวนข้อมูลจาก
ฐานข้อมูลนวัตกรรม
ด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์
ปีงบประมาณ 2560) 

ให้บริการด้านสุขภาพ 
ที่เพ่ิมขึ้นจาก
ฐานข้อมูลนวัตกรรม
ด้านกรมวิทยาศาสตร์ 
การแพทย์ ของปีที่
ผ่านมา ร้อยละ 15 5 
(เปรียบเทียบจาก
จ านวนข้อมูลจาก
ฐานข้อมูลนวัตกรรม
ด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์
ปีงบประมาณ 2560) 

ให้บริการด้านสุขภาพ 
ที่เพ่ิมขึ้นจาก
ฐานข้อมูลนวัตกรรม
ด้านกรมวิทยาศาสตร์ 
การแพทย์ ของปีที่
ผ่านมา ร้อยละ 20 5 
(เปรียบเทียบจาก
จ านวนข้อมูลจาก
ฐานข้อมูลนวัตกรรม
ด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์
ปีงบประมาณ 2560) 

ให้บริการด้านสุขภาพ 
ที่เพ่ิมขึ้นจาก
ฐานข้อมูลนวัตกรรม
ด้านกรมวิทยาศาสตร์ 
การแพทย์ ของปีที่
ผ่านมา ร้อยละ 25 5 
(เปรียบเทียบจาก
จ านวนข้อมูลจาก
ฐานข้อมูลนวัตกรรม
ด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์
ปีงบประมาณ 2560) 

 

วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาระบบการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วย
นวัตกรรมและองค์ความรู้ขององค์การ เทคโนโลยีสุขภาพของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย 1. ประชาชนและชุมชน 
2. หน่วยงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
3. นักวิจัย 
4. สถานศึกษา สถาบันการศึกษาหรือวิจัย 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล รวบรวมข้อมูลผ่านระบบฐานข้อมูลงานวิจัยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปี พ.ศ.2502 - 
ปัจจุบัน) รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และจาก
ฐานข้อมูลนวัตกรรมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
 

ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 4 
หมายเหตุ : 5 ปี โดยตลอดระยะเวลา 5 ปี จะมีการประเมินผลทุกปี 

เกณฑ์การประเมิน : 
ปี 2561 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนองค์ความรู้ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
และสาธารณสุข 

แผนการถ่ายทอดนวัตกรรม 
หรือเทคโนโลยีสุขภาพที่
คิดค้นใหม่ หรือที่พัฒนาต่อ
ยอดให้แก่หน่วยงานอื่น 
หรือ แผนการผลิต
นวัตกรรม ด้านการแพทย์

รายงานผลความก้าวหน้า
การผลิตนวัตกรรม ด้าน
การแพทย์และสาธารณสุข 
การถ่ายทอดนวัตกรรม 
หรือเทคโนโลยีสุขภาพที่
คิดค้นใหม่ หรือที่พัฒนาต่อ

- จ านวนนวัตกรรมที่คิดค้น
ใหม่ หรือเทคโนโลยีสุขภาพ 
ที่คิดค้นใหม่ หรือพัฒนา 
ต่อยอดการให้บริการด้าน
สุขภาพ ที่เพ่ิมข้ึนจาก
ฐานข้อมูลนวัตกรรมด้าน
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และสาธารณสุข ประจ าปี
งบประมาณ 2561 

ยอดให้แก่หน่วยงานอื่น 
หรือผลความก้าวหน้า การ
ผลิต 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ของปีที่ผ่านมา ร้อยละ 10 
(เปรียบเทียบจากจ านวน
ข้อมูลจากฐานข้อมูล
นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์ปีงบประมาณ 
2560) 
- จ านวนนวัตกรรมหรือ
เทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้น
ใหม่ หรือที่พัฒนาต่อยอด 
ที่มีการใช้ประโยชน์ทาง
การแพทย์ หรือการ
คุ้มครองผู้บริโภค       
อย่างน้อย 2 เรื่อง 

ปี 2562 :  
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

ทบทวนค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการขับเคลื่อน
องค์ความรู้ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม ด้าน
วิทยาศาสตร์การแพทย์และ
สาธารณสุข 

แผนการถ่ายทอดนวัตกรรม 
หรือเทคโนโลยีสุขภาพที่
คิดค้นใหม่หรือที่พัฒนาต่อ
ยอด ให้แก่หน่วยงานอ่ืน 
หรือ แผนการผลิต
นวัตกรรม ด้านการแพทย์
และสาธารณสุข ประจ าปี
งบประมาณ 2562 

รายงานผลความก้าวหน้า
การผลิตนวัตกรรม ด้าน
การแพทย์และสาธารณสุข 
การถ่ายทอดนวัตกรรม 
หรือเทคโนโลยีสุขภาพที่
คิดค้นใหม่หรือที่พัฒนาต่อ
ยอด ให้แก่หน่วยงานอ่ืน 
หรือผลความก้าวหน้าการ
ผลิต 

- จ านวนนวัตกรรมที่คิดค้น
ใหม ่หรือเทคโนโลยีสุขภาพ 
ที่คิดค้นใหม่ หรือพัฒนา  
ต่อยอดการให้บริการด้าน
สุขภาพ ที่เพ่ิมขึ้นจาก
ฐานข้อมูลนวัตกรรมด้าน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ของปีที่ผ่านมา ร้อยละ 15 5 
(เปรียบเทียบจากจ านวน
ข้อมูลจากฐานข้อมูล
นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์ปีงบประมาณ 
2560) 
- จ านวนนวัตกรรมหรือ
เทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้น
ใหม่หรือที่พัฒนาต่อยอด ที่มี
การใช้ประโยชน์ทาง
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การแพทย์ หรือการคุ้มครอง
ผู้บริโภค อย่างน้อย 2 เรื่อง 

ปี 2563 : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

ทบทวนค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการขับเคลื่อน
องค์ความรู้ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม ด้าน
วิทยาศาสตร์การแพทย์และ
สาธารณสุข 

แผนการถ่ายทอดนวัตกรรม 
หรือเทคโนโลยีสุขภาพที่
คิดค้นใหม่หรือที่พัฒนาต่อ
ยอด ให้แก่หน่วยงานอ่ืน 
หรือ แผนการผลิต
นวัตกรรม ด้านการแพทย์
และสาธารณสุข ประจ าปี
งบประมาณ 2563 

รายงานผลความก้าวหน้า
การผลิตนวัตกรรม ด้าน
การแพทย์และสาธารณสุข 
การถ่ายทอดนวัตกรรม 
หรือเทคโนโลยีสุขภาพที่
คิดค้นใหม่หรือที่พัฒนาต่อ
ยอด ให้แก่หน่วยงานอ่ืน 
หรือผลความก้าวหน้าการ
ผลิต 

- จ านวนนวัตกรรมที่คิดค้น
ใหม่ หรือเทคโนโลยีสุขภาพ
ที่คิดค้นใหม่ หรือพัฒนาต่อ
ยอดการให้บริการด้าน
สุขภาพ ที่เพ่ิมข้ึนจาก
ฐานข้อมูลนวัตกรรมด้าน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ของปีที่ผ่านมา ร้อยละ 20 
5 (เปรียบเทียบจากจ านวน
ข้อมูลจากฐานข้อมูล
นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์ปีงบประมาณ 
2560) 
- จ านวนนวัตกรรมหรือ
เทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้น
ใหม่หรือท่ีพัฒนาต่อยอด  
ที่มีการใช้ประโยชน์ทาง
การแพทย์ หรือการ
คุ้มครองผู้บริโภค       
อย่างน้อย 2 เรื่อง 

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

ทบทวนค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการขับเคลื่อน
องค์ความรู้ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม ด้าน
วิทยาศาสตร์การแพทย์และ
สาธารณสุข 

แผนการถ่ายทอดนวัตกรรม 
หรือเทคโนโลยีสุขภาพที่
คิดค้นใหม่หรือที่พัฒนาต่อ
ยอด ให้แก่หน่วยงานอ่ืน 
หรือ แผนการผลิต
นวัตกรรม ด้านการแพทย์
และสาธารณสุข ประจ าปี

รายงานผลความก้าวหน้า
การผลิตนวัตกรรม ด้าน
การแพทย์และสาธารณสุข 
การถ่ายทอดนวัตกรรม 
หรือเทคโนโลยีสุขภาพที่
คิดค้นใหม่หรือที่พัฒนาต่อ
ยอด ให้แก่หน่วยงานอ่ืน 

- จ านวนนวัตกรรมที่คิดค้น
ใหม่ หรือเทคโนโลยีสุขภาพ 
ที่คิดค้นใหม่ หรือที่พัฒนา
ต่อยอดการให้บริการด้าน
สุขภาพ ที่เพ่ิมข้ึนจาก
ฐานข้อมูลนวัตกรรมด้าน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
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งบประมาณ 2563 2564 หรือผลความก้าวหน้าการ
ผลิต 

ของปีที่ผ่านมา ร้อยละ 25 
5 (เปรียบเทียบจากจ านวน
ข้อมูลจากฐานข้อมูล
นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์ปีงบประมาณ 
2560) 
- จ านวนนวัตกรรมหรือ
เทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้น
ใหม่หรือท่ีพัฒนาต่อยอด   
ที่มีการใช้ประโยชน์ทาง
การแพทย์ หรือการ
คุ้มครองผู้บริโภค        
อย่างน้อย 2 เรื่อง 

 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน Baseline data หน่วย
วัด 

ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 2558 2559 

ฐานข้อมูลงานวิจัย
นวัตกรรม 

กรมวิทยาศาสตร์ 
การแพทย์ 

ปีงบประมาณ 
2560 (ปี พ.ศ.2502 

- ปัจจุบัน) 

เรื่อง 47 
18 

58 
27 

17 
28 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

1. นางเดือนถนอม  พรหมขัติแก้ว  นักวิทยาศาสตร์ทรงคุณวุฒิ 
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 99121  โทรศัพท์มือถือ :  
    โทรสาร : 02-9511297  E-mail:duanthanorm.p@dmsc.mail.go.th 
2. นางสาววรางคณา อ่อนทรวง  ผู้อ านวยการกองแผนงานและวิชาการ  
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-5899868 โทรศัพท์มือถือ :  
    โทรสาร : 02-5899868  E-mail : warangkana.o@dmsc.mail.go.th 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 

1. นางสาววรางคณา อ่อนทรวง  ผู้อ านวยการกองแผนงานและวิชาการ  
   โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-5899868 โทรศัพท์มือถือ :  
   โทรสาร :      E-mail : warangkana.o@dmsc.mail.go.th 
2. นายจุมพต  สังข์ทอง                   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  
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   โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-5899868 โทรศัพท์มือถือ :  
   โทรสาร :    E-mail : jumepote.s@dmsc.mail.go.th  
3. นางสาวชิสา  นันทกิจ                  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
   โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-5899868 โทรศัพท์มือถือ :  
   โทรสาร :    E-mail : chisa.n@dmsc.mail.go.th 
กองแผนงานและวิชาการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หมวด Governance Excellence (ยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล) 

แผนที่ 14. การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมด้านสุขภาพ 

โครงการที่ 1. โครงการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ 

ระดับการแสดงผล ประเทศ 

ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 79. จ านวนงานวิจัยสมุนไพร/งานวิจัยการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือกที่

น ามาใช้จริงทางการแพทย์ หรือการตลาด 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน Baseline data หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 2559 2560 

จ านวนงานวิจัยที่มีการ 
ส่งต่อและน าไปใช้ประโยชน์ 

จ านวน
เรื่อง 

- - 9 
11 
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ข้อมูลสิ้นสุด ณ  11 สิงหาคม 2560 30 กันยายน 2560 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 

ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

1. นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์     ผู้อ านวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย  
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 0-21495647 โทรศัพท์มือถือ : 084-4391505          
    โทรสาร : 0-2149-5647  E-mail : khwancha@health.moph.go.th 
สถาบันการแพทย์แผนไทย 
2. ดร.ภญ.มณฑกา ธีรชัยสกุล  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยการแพทย์แผนไทย 
     หัวหน้ากลุ่มวิจัยการแพทย์แผนไทย 
     (สถาบันวิจัยการแพทย์แผนไทย) 
   โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-2243247 โทรศัพท์มือถือ : 083-1774297 
   โทรสาร : 02-2243247   E-mail : monthaka.t@gmail.com 
สถาบันวิจัยการแพทย์แผนไทย  สถาบันการแพทย์แผนไทย 
2. นางเสาวณีย์ กุลสมบูรณ์   ผู้อ านวยการกองการแพทย์พื้นบ้านไทย 
     ผู้อ านวยการกองคุ้มครองและส่งเสริม 
     ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและพื้นบ้านไทย 
   โทรศัพท์ที่ท างาน : 0-2149-5692 โทรศัพท์มือถือ : 081-372-7660 
   โทรสาร : 0-2149-5693  E-mail : saowanee@health.moph.go.th 
กองการแพทย์พ้ืนบ้านไทย   
กองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและพื้นบ้านไทย 
4. ภก.สมนึก สุชัยธนาวนชิ  ผู้อ านวยการกองพัฒนายาแผนไทยและ 
     สมุนไพร 
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 0-2564-7889 โทรศัพท์มือถือ : 089-760-0592 
    โทรสาร : 0-2564-7889 ต่อ 26 E-mail : somnuekster@gmail.com 
กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร 
5. นายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์               ผู้อ านวยการกองการแพทย์ทางเลือก 
    โทรศัพท์ที่ท างาน: 0-2149-5636       โทรศัพท์มือถือ : 081-872-3270 
    โทรสาร : 0-2149-5636                   E-mail : tewantha@gmail.com 
ส านักการแพทย์ทางเลือก  กองการแพทย์ทางเลือก 
6.  แพทย์หญิงรุ่งนภา ประสานทอง         ผู้อ านวยการสถาบันการแพทย์ไทย-จีน 
     หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์ไทย – จีน 
     โทรศัพท์ที่ท างาน : 0-2149-5676      โทรศัพท์มือถือ : 081-356-5326 

mailto:khwancha@health.moph.go.th
mailto:monthaka.t@gmail.com
mailto:saowanee@health.moph.go.th
mailto:somnuekster@gmail.com


รายการแก้ไขรายละเอียดตวัชีว้ดั ปีงบประมาณ 2561 หลงั วนัท่ี 15 กนัยายน 2560 : 195 | P a g e  

 

     โทรสาร : 0-2149-5677                 E-mail : rungnapa.pr@gmail.com 
สถาบันการแพทย์ไทย-จีน กองการแพทย์ทางเลือก          
3. นางศรีจรรยา โชตึก    ผู้อ านวยการส านักยุทธศาสตร์  
     หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน  
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-9659490  โทรศัพท์มือถือ : 099-2459791  
    โทรสาร : 02-9659490  E-mail : kungfu55@gmail.com 
ส านักยุทธศาสตร์ กองวิชาการและแผนงาน 

หน่วยงานประมวลผลและ

จัดท าข้อมูล 

(ระดับส่วนกลาง) 

ส านักยุทธศาสตร์ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน กองวิชาการและแผนงาน 
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
 
 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล

การด าเนินงาน 

1. นางกรุณา ทศพล            พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  

    โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-9659490  โทรศัพท์มือถือ : 089-7243816 

    โทรสาร : 02-9659490  E-mail : karunathailand4.0@gmail.com 

กองวิชาการและแผนงาน 

2. นางสาวศศิธร  ใหญ่สถิตย์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  

    โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-9659490  โทรศัพท์มือถือ : 086-8812521  

    โทรสาร : 02-9659490  E-mail : kiwi_sida29@hotmail.com 

ส านักยุทธศาสตร์ กองวิชาการและแผนงาน 

3. นางสาวสุกัญญา  ชายแก้ว  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  

    โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-5917809 โทรศัพท์มือถือ : 082-7298989  

    โทรสาร : 02-9510218  E-mail : sukunya0210@gmail.com 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
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หมวด Governance Excellence (ยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล) 

แผนที่ 11. การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 

โครงการที่ 2. โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ 

ระดับการแสดงผล เขต 
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 65. ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว 
ค านิยาม 1. การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. หมายถึง การพัฒนาคุณภาพให้ได้ตามเกณฑ์คุณภาพ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลติดดาวที่ก าหนดคือ 5 ดาว 5 ดี ประกอบด้วย 1) บริหารดี 
2) ประสานงานดีภาคีมีส่วนร่วม 3) บุคลากรดี 4) บริการดี 5) ประชาชนมีสุขภาพดี 
มีเกณฑ์ประเมินดังนี้ 
    หมวด 1 การน าองค์กรและการจัดการดี 
    หมวด 2 การให้ความส าคัญกับประชากรเปูาหมาย ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
    หมวด 3 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 
    หมวด 4 การจัดระบบบริการครอบคลุมประเภทและประชากรทุกกลุ่มวัย 
    หมวด 5 ผลลัพธ ์
โดยมีการประเมินเกณฑ์พัฒนา 3 ดาว 4 ดาว และ 5 ดาว (ผ่านเกณฑ์) 
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รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์คือ 5 ดาว ต้องมีทุกข้อต่อไปนี้ 
    1) คะแนนรายหมวด       มากกว่า ร้อยละ 80 
    2) คะแนนรวม 5 หมวด   มากกว่า ร้อยละ 90 
โดยมีการแปลผลระดับดาว ดังนี้ 

ร้อยละ 60.00 - 69.99 เท่ากับ 3 ดาว  (รายงาน เขต และจังหวัด เพื่อการพัฒนา) 
ร้อยละ 70.00 - 79.99 เท่ากับ 4 ดาว  (รายงาน เขต และจังหวัด เพื่อการพัฒนา) 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป        เท่ากับ 5 ดาว  (รายงานเป็นตัวชี้วัด PA)  

2. การรับรองผล จังหวัดและเขตร่วมพัฒนาและรับรองผล รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนา
คุณภาพ รพ.สต. ติดดาว ระดับ 5 ดาว โดยรักษาสภาพ 2 ปี ก่อนเข้ารับการประเมินใหม่ 

เกณฑ์เป้าหมาย : (สะสม) 
ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 

ร้อยละ 25 ร้อยละ 50 ร้อยละ 75 ร้อยละ 100 
 

วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลให้มีคุณภาพ 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทั่วประเทศ จ านวน 9,780 แห่ง ไม่รวมจ านวน รพ.สต. ที่

ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว ในปี 2560 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทั่วประเทศ จ านวน  8,123 แห่ง (ไม่นับรวม รพ.สต.             
ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว ในปี 2560) 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล รพ.สต.บันทึกข้อมูลผ่านทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหน่วยบริการปฐมภูมิ ซึ่งดูแลโดย
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 

 

 

 

แหล่งข้อมูล รพ.สต. ประเมินตนเอง, ทีมประเมินระดับอ าเภอ จังหวัด และเขตสุขภาพ 
รายการข้อมูล 1 A = จ านวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล 

      ส่งเสริมสุขภาพต าบลติดดาว 
B = จ านวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 3 ดาว 
C = จ านวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 4 ดาว 
A = จ านวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ระดับ 5 ดาว 
B = จ านวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ระดับ 4 ดาว 
C = จ านวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ระดับ 3 ดาว 

รายการข้อมูล 2 D = จ านวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทั้งหมดที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ ในปี 2560 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/D) x 100 
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ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 3 และ 4 
เกณฑ์การประเมิน : 
ปี 2561: 

ปี 2562: 

 
 
ปี 2563: 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
1. ประชุมชี้แจงนโยบาย 
(kickoff) ระดับประเทศ 
2. อบรม ครู ก ครั้งที่ 1 
และครั้งที่ 2 ระดับประเทศ 
1 ครั้ง 
3. อบรม ครู ข ทุกเขต 
อย่างน้อย เขตละ 1 ครั้ง 
4. แต่งตั้งทีมพัฒนา/
ประเมินระดับจังหวัด 1 ทีม  
อ าเภอ 1 ทีม 
5. มีคู่มือแนวทางการพัฒนา
คุณภาพ รพ.สต.ติดดาว    
ปี 2561 
3. มีคู่มือแนวทางการพัฒนา
คุณภาพรพ.สต.ติดดาวปี 
2561 

1. อบรม ครู ก ครั้งที่ 2  
2. อบรม ครู ข ทุกเขต 
อย่างน้อย เขตละ 1 ครั้ง 
3. แต่งตั้งทีมพัฒนา/
ประเมินระดับจังหวัด 1 
ทีม อ าเภอ  1 ทีม 

1. รพ.สต.ร้อยละ 100 (ที่
ยังไม่ผ่านเกณฑ์)  มีการ
ประเมินตนเองและพัฒนา 
2. ประเมิน รพ.สต.ติดดาว 
ระดับอ าเภอ จังหวัด และ
เขต  
 

รพ.สต.ที่ผ่านเกณฑ์
การพัฒนาคุณภาพ 
รพ.สต. ติดดาว ร้อยละ 
25 (สะสม)  
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
   รพ.สต.ที่ผ่านเกณฑ์

การพัฒนาคุณภาพ 
รพ.สต. ติดดาว ร้อยละ 
50 (สะสม)  

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
   รพ.สต.ที่ผ่านเกณฑ์

การพัฒนาคุณภาพ 
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ปี 2564:  

รพ.สต. ติดดาว ร้อยละ 
75 (สะสม) 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
   รพ.สต.ที่ผ่านเกณฑ์

การพัฒนาคุณภาพ 
รพ.สต. ติดดาว ร้อยละ 
100 (สะสม) 

วิธีการประเมินผล :  รพ.สต. ผ่านการประเมินและรับรองโดยทีมประเมินระดับจังหวัดหรือระดับเขต 
เอกสารสนับสนุน :  คู่มือแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลติดดาว 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน Baseline 

data 
หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 2559 2560 
9,780 แห่ง 
1,683 แห่ง 

ร้อยละ - - 17.16 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

1. พญ.ณภัทร สิทธิศักดิ์   นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 042-222356  โทรศัพท์มือถือ :  
    โทรสาร :    E-mail : 
ส านักงานเขตสุขภาพที่ 8 

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 

1. นางสาวหทัยรัตน์  คงสืบ    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-5901378 โทรศัพท์มือถือ :  
    โทรสาร : 02-5902348  E-mail : strategic2.bps@gmail.com 
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 

1. พญ.มานิตา  พรรณวดี     รองผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-5901387      โทรศัพท์มือถือ :  
    โทรสาร :                E-mail :  
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 


