
ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร(Performance Agreement)

ของส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๓



คำรับรองการปฏิบัตริาชการสำนักงานสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ 2563 หน้า ก 
 

 

คำนำ 
 

  กระทรวงสาธารณสุข โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
มีนโยบายให้ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขทุกระดับจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน  (Performance 
Agreement: PA) โดยให้มีการถ่ายทอดตัวชี้วัดตามนโยบายสำคัญของกระทรวง ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ 
๒๐ ปี ของกระทรวง แผนบูรณาการ และแผนงาน/โครงการสำคัญของกระทรวงสาธารณสุข ลงสู่ผู้บริหาร
กระทรวงสาธารณสุขทุกระดับ  
 

  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ได้จัดพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการของผู้บริหาร 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดลำพูน เพ่ือให้การกำกับ ติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติ
ราชการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูนประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖3 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน  ได้รวบรวมรายละเอียดคำรับรอง
การปฏิบัติราชการของผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256 3        
เป็นรูปเล่ม เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดได้ใช้ประกอบการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ  
 

  จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำรับรองการปฏิบัติราชการฯ เล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องได้ใช้ประกอบการดำเนินงานตามคำรับรองฯให้เกิดผลที่พึงประสงค์ต่อไป 
 
 

 

        กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
        สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คำรับรองการปฏิบัตริาชการสำนักงานสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ 2563 หน้า ข 
 

สารบัญ 
 

 หน้า 
คำนำ ก 
สารบัญ  ข 
คำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 

   นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน  กับ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน 1 
   นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน กับ สาธารณสุขอำเภอ 24 
   นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน กับ หัวหน้ากลุ่มงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 44 
ภาคผนวก  
   1.รายละเอียดตวัชี้วดั(KPI Template)ตามคำรบัรองการปฏบิัติราชการ(Performance Agreement:PA)    
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 

74 
 

   2.สรปุตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ(Performance Agreement: PA) ประจำปงีบประมาณ    
   2563 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนและสาธารณสุขอำเภอ 

203 

 

 
 



คำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2563 หน้า 1 
 

คำรับรองการปฏิบตัิราชการของสำนกังานสาธารณสุขจงัหวัดลำพูน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 

ระหว่าง 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน  

กับ  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน  

 

 
 



คำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2563 หน้า ๕ 
 

ตัวช้ีวัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 
ระหว่าง  

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน กับ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน 
 

 

 
 

ลำ 
ดับ 

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

ปีงบ 2563 

เกณฑ์การให้คะแนน ค่า 
น้ำหนัก 

กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

1 ร้อยละทารก
แรกเกิด
น้ำหนักน้อย 
(Low Birth 
Weight) 
 

ไม่เกินร้อย
ละ 10 

มากกว่า 12 10.1-12.0 8.1-10.0 7.1-8.0 น้อยกว่า 7 10 กง.ส่งเสริม
สุขภาพ 

2 ร้อยละของ
เด็กอายุ 0-5 
ปี ทั้งหมดตาม
ช่วงอายุที่
กำหนดมี
พัฒนาการ
สมวัย 
 

ร้อยละ 85 น้อยกว่า 75 75-79 80-85 86-90 มากกว่า 90 10 กง.ส่งเสริม
สุขภาพ 

 



คำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2563 หน้า ๖ 
 

ลำ 
ดับ 

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

ปีงบ 2563 

เกณฑ์การให้คะแนน ค่า 
น้ำหนัก 

กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

3 ร้อยละของเด็ก
อายุ 0-5 ปี สูง
ดีสมส่วน และ
ส่วนสูงเฉลี่ยที่
อายุ 5 ปี 
 

ร้อยละ 60 

     

 กง.ส่งเสริม
สุขภาพ 

3.1 ความ
ครอบคลุมเด็กที่
ได้รับการชั่ง
น้ำหนักและวัด
ความยาว/
ส่วนสูง 
 

 น้อยกว่า 75 75-79 80-85 86-90 มากกว่า 90 5 

3.2 ร้อยละเด็ก
อายุ 0-5 ปีสูงดี
สมส่วน 
 

 น้อยกว่า 45 45-49 50-54 55-59 มากกว่า 60 5 

 
 
 
 
 



คำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2563 หน้า ๗ 
 

ลำ 
ดับ 

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

ปีงบ 2563 

เกณฑ์การให้คะแนน ค่า 
น้ำหนัก 

กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

4 ร้อยละของ
ตำบลที่มี
ระบบการ
ส่งเสริม
สุขภาพดูแล
ผู้สูงอายุระยะ
ยาว (Long 
Term Care) 
ในชุมชนผ่าน
เกณฑ์ 
 

ร้อยละ 80 น้อยกว่า 75 75-79 80-85 86-90 มากกว่า 90 10 กง.ส่งเสริม
สุขภาพ 

5 ร้อยละ
ครอบครัวไทย
มีความรอบรู้
สุขภาพเรื่อง
กิจกรรมทาง
กาย 
 

รอบ 6 
เดือน 

 

0-5 6-10 11-15 16-20 >20 10 กง.ส่งเสริม
สุขภาพ 

รอบ 12 
เดือน 

< 10 10-15 16-20 21-25 มากกว่า 25 

 
 
 
 



คำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2563 หน้า ๘ 
 

ลำ 
ดับ 

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

ปีงบ 2563 

เกณฑ์การให้คะแนน ค่า 
น้ำหนัก 

กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

6 ร้อยละของ
ผู้ป่วยซึมเศร้า
เข้าถึงบริการ
สุขภาพจิต 
 

ร้อยละ 68 น้อยกว่า 75 75-79 80-85 86-90 มากกว่า 90 10 กง.ส่งเสริม
สุขภาพ 

7 ระดับ
ความสำเร็จ
ของการ
พัฒนาชมรม 
TO BE 
NUMBER 
ONE 
 

 การเก็บรวบรวม
ข้อมูล ชมรมฯ
ระดับอำเภอ 

วิเคราะห์ Gab 

มีการจัดทำ
แผนการพัฒนา
เครือข่ายชมรมฯ 

มีการดำเนินการ
ตามแผนพัฒนา
เครือข่ายชมรม 

TO BE Number 
One 

กำหนดพ้ืนที่
เป้าหมายการ

พัฒนาชมรมฯ ใน
ชุมชน มีการ
สนับสนุนการ

ทำงานของชมรม 

ชมรมฯ ในชุมชน 
ได้รับการตัดเลือก
เป็นตัวแทนระดับ

จังหวัด/ภาค/
ประเทศ 

10 กง.ส่งเสริม
สุขภาพ 

8 อัตราการ
เสียชีวิตผู้ป่วย
วัณโรคปอด
รายใหม่ 
 

น้อยกว่า 
ร้อยละ 5 

≥ร้อยละ 20 ร้อยละ 16-19 ร้อยละ 10-15 ร้อยละ 6-9 ≤ ร้อยละ 5 25 กง.ควบคุม
โรคติดต่อ 

 
 
 
 



คำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2563 หน้า ๙ 
 

ลำ 
ดับ 

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

ปีงบ 2563 

เกณฑ์การให้คะแนน ค่า 
น้ำหนัก 

กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

9 ร้อยละของ
การคัดกรอง
หาผู้ป่วยวัณ
โรครายใหม่ใน
ประชากรกลุ่ม
เสี่ยง 

≥ร้อยละ 90 
ของ

ประชากร
กลุ่มเสี่ยง

ได้รับการคัด
กรองหา
ผู้ป่วยวัณ

โรครายใหม่ 
 

≤ร้อยละ 59 ร้อยละ   
60-69 

ร้อยละ  70-79 ร้อยละ 80-89 ≥ร้อยละ 90 10 กง.ควบคุม
โรคติดต่อ 

10 อำเภอมีความ
พร้อมรับ
สถานการณ์
การเกิด
โรคติดต่อนำ
โดยยุงลายใน
พ้ืนที่ 
 
 
 

รอบ 6 
เดือน 

 

≤ 50 คะแนน 50 – 59 
คะแนน 

60 – 69 
คะแนน 

70 – 79 
คะแนน 

 ≥80 คะแนน 10 กง.ควบคุม
โรคติดต่อ 

รอบ 12 
เดือน 

≤ 59 คะแนน 60 – 69 
คะแนน 

70 – 79 
คะแนน 

80 – 89 
คะแนน 

≥ 90 คะแนน 

 
 
 



คำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2563 หน้า ๑๐ 
 

ลำ 
ดับ 

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

ปีงบ 2563 

เกณฑ์การให้คะแนน ค่า 
น้ำหนัก 

กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

11 ร้อยละสถาน
บริการสุขภาพ
ที่ผ่านเกณฑ์
การให้บริการ
วัคซีนครบชุด 
ในเด็กอายุ
ครบ 5 ปี 
 

 <ร้อยละ 49.99 ร้อยละ 50.00-
59.99 

ร้อยละ 60.00 -      
69.99 

ร้อยละ        
70.00-79.99 

ร้อยละ >80.00 10 กง.ควบคุม
โรคติดต่อ 

12 อัตราตาย
ผู้ป่วยติดเชื้อ
ในกระแส
เลือดแบบ
รุนแรง 
(severe 
sepsis ) ชนิด 
community-
acquired 
Sepsis / 
Septic 
shock 

น้อยกว่า 
ร้อยละ 20 

>ร้อยละ 25 ร้อยละ 25-21 ร้อยละ 20–16 ร้อยละ 15–10 <ร้อยละ 10 10 กง.ควบคุม
โรคติดต่อ 

 



คำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2563 หน้า ๑๑ 
 

ลำ 
ดับ 

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

ปีงบ 2563 

เกณฑ์การให้คะแนน ค่า 
น้ำหนัก 

กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

13 ร้อยละของ
โรงพยาบาลที่
ใช้ยาอย่างสม
เหตุผล (RDU) 
 

-RDUขั้นที่ 2 
60% 
-RDUขั้นที่ 3 
20% 
 

ผ่าน RDU ขั้นที่ 
1 ทุกตัวช้ีวัด 

ผ่าน RDU  ขั้น
ที่ 1และผ่าน 
RDU  ขั้นที่ 2 
ตัวชี้วัดที่ 6-9    
อย่างน้อย 2 

ตัวชี้วัด 
 

ผ่าน RDU ขั้นที่ 
2 ทุกตัวชี้วัด 

ผ่าน RDU ขั้นที่ 3  
ทุกตัวชี้วัด 

ผ่าน RDU ขั้นที่ 
3 ทุกตัวชี้วัดและ
มีการดำเนิน การ  

RDU 
Community  
ระดับ 4 ขึ้นไป 

20 กง.คบส 

14 คลินิกการให้
บริการหรือให้
คำปรึกษาการ
ใช้กัญชาทาง
การแพทย์ 
 

มีการดำเนินการ
จัดต้ังคลินิกการ
ให้บริการหรือให้
คำปรึกษากัญชา
ทางการแพทย์
ผสมผสานแพทย์
แผนปัจจุบันและ
แพทย์แผนไทย 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 1-๒ ขั้นตอนที่ 1-๓ ขั้นตอนที่ ๑-๔ ขั้นตอนที่ ๑-๕ 
 

10 กง.คบส 

15 ร้อยละของ
ผลิตภัณฑ์
สุขภาพกลุ่ม
เสี่ยงที่ได้รับ
การตรวจสอบ
ได้มาตรฐาน
ตามเกณฑ์ที่
กำหนด 
 

ร้อยละ 80 ผลิตภัณฑ์
สุขภาพกลุ่ม
เสี่ยงที่ได้รับ

การตรวจสอบ
ได้มาตรฐาน 
< ร้อยละ 70 

ผลิตภัณฑ์
สุขภาพกลุ่ม

เสี่ยงที่ได้รับการ
ตรวจสอบได้
มาตรฐาน ≥ 
ร้อยละ 70 

ผลิตภัณฑ์
สุขภาพกลุ่ม

เสี่ยงที่ได้รับการ
ตรวจสอบได้
มาตรฐาน ≥ 
ร้อยละ 80 

มีกลไกการดำเนนิงาน
ผ่านคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอำเภอ (พชอ.) 
และภาคีเครือข่าย + 

ผลิตภัณฑส์ุขภาพกลุ่ม
เสี่ยงที่ได้รับการ

ตรวจสอบได้มาตรฐาน 
≥ ร้อยละ 90 

ขั้นตอนที่ 4 + 
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
กลุ่มเสี่ยงที่ได้รับ
การตรวจสอบได้
มาตรฐาน ≥ ร้อย

ละ 95 

10 กง.คบส 



คำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2563 หน้า ๑๒ 
 

 

ลำ 
ดับ 

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

ปีงบ 2563 

เกณฑ์การให้คะแนน ค่า 
น้ำหนัก 

กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

16 ร้อยละ
ความสำเร็จ
ของอำเภอ
ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินการ
พัฒนา
คุณภาพชีวิตที่
มีคุณภาพ 
 

รอบ 6 เดือน ขั้นตอนที่ 1 - ขั้นตอนที่ 2 - ขั้นตอนที่ 3 
 

10 กง.พัฒนา
คุณภาพ 

รอบ 12 
เดือน 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 

17 ร้อยละ
ความสำเร็จ
ของหน่วย
บริการปฐม
ภูมิและ
เครือข่าย
หน่วยบริการ
ปฐมภูมิที่เปิด
ดำเนินการใน
พ้ืนที่ 
 

รอบ 6 เดือน ขั้นตอนที่ 1 - ขั้นตอนที่ 2 - ขั้นตอนที่ 3 
 

10 กง.พัฒนา
คุณภาพ 

รอบ 12 
เดือน 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 



คำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2563 หน้า ๑๓ 
 

 

ลำ 
ดับ 

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

ปีงบ 2563 

เกณฑ์การให้คะแนน ค่า 
น้ำหนัก 

กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

18 ร้อยละของ
ผู้ป่วย
กลุ่มเป้าหมาย
ที่ได้รับการ
ดูแลจากอสม.
หมอประจำ
บ้านมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

รอบ 6 เดือน 
-ร้อยละ อสม.
กลุ่มเป้าหมายมี
ศักยภาพเป็น 
อสม.หมอ
ประจำบ้าน 
 

68 69 70 71 72 10 กง.พัฒนา
คุณภาพ 

รอบ 12 เดือน 
-ร้อยละของ
ผู้ป่วย
กลุ่มเป้าหมายที่
ได้รับการดูแล
จาก อสม.หมอ
ประจำบ้านมี
คุณภาพชีวิตที่ดี 
 

68 69 70 71 72 

 
 
 
 
 



คำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2563 หน้า ๑๔ 
 

 
 

ลำ 
ดับ 

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

ปีงบ 2563 

เกณฑ์การให้คะแนน ค่า 
น้ำหนัก 

กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

19 ร้อยละ
ความสำเร็จของ 
รพ.สต. ที่ผ่าน
เกณฑ์การ
พัฒนาคุณภาพ  
รพ.สต.  
ติดดาว 
 

รอบ 6 
เดือน 

ขั้นตอนที่ 1 - ขั้นตอนที่ 2 - ขั้นตอนที่ 3 
 

10 กง.พัฒนา
คุณภาพ 

รอบ 12 
เดือน 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 

20 ร้อยละ
ความสำเร็จของ
โรงพยาบาล
สังกัดกระทรวง
สาธารณสุขผ่าน
การประกัน
คุณภาพตาม
มาตรฐานที่
กำหนด 
 

รอบ 6 
เดือน 

 

ขั้นตอนที่ 1 - ขั้นตอนที่ 2 - ขั้นตอนที่ 3 
 

10 กง.พัฒนา
คุณภาพ 

รอบ 12 
เดือน 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 

 
 



คำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2563 หน้า ๑๕ 
 

 

ลำ 
ดับ 

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

ปีงบ 2563 

เกณฑ์การให้คะแนน ค่า 
น้ำหนัก 

กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

21 ระดับ
ความสำเร็จของ
องค์กรแห่ง
ความสุขที่มี
คุณภาพ 
มาตรฐาน 
 

รอบ 6 
เดือน 

ขั้นตอนที่ 1 - ขั้นตอนที่ 2 - ขั้นตอนที่ 3 
 

10 กง.พัฒนา
คุณภาพ 

รอบ 12 
เดือน 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 

22 ร้อยละ
ความสำเร็จของ
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี
สุขภาพที่คิดค้น
ใหม่หรือท่ี
พัฒนาต่อยอด 
 

รอบ 6 
เดือน 

ขั้นตอนที่ 1 - ขั้นตอนที่ 2 - ขั้นตอนที่ 3 
 

10 กง.พัฒนา
คุณภาพ 

รอบ 12 
เดือน 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 

 
 
 
 
 
 



คำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2563 หน้า ๑๖ 
 

 
 

ลำ 
ดับ 

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

ปีงบ 2563 

เกณฑ์การให้คะแนน ค่า 
น้ำหนัก 

กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

23 ร้อยละผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมอง
ตีบ/อุดตัน ระยะ
เฉียบพลัน ที่มี
อาการไม่เกิน 4.5 
ชั่วโมงได้รับการ
รักษาด้วยยาละลาย
ลิ่มเลือดทางหลอด
เลือดภายใน 60
นาที (door to 
needle  time) 
 

มากกว่าหรือ
เท่ากับ 

ร้อยละ60 

มากกว่าหรือ
เท่ากับร้อย

ละ 58   

มากกว่าหรือ
เท่ากับร้อยละ 

59 

มากกว่าหรือ
เท่ากับร้อยละ 

60 

มากกว่าหรือ
เท่ากับร้อยละ 61 

มากกว่าหรือ
เท่ากับร้อยละ 

62 

10 กง.ควบคุมโรค
ไม่ติดต่อ 

24 ร้อยละของการให้
การรักษาผู้ป่วย 
STEMI ได้ตามเวลา
มาตรฐาน 
 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 48 ร้อยละ 49 ร้อยละ 50 ร้อยละ 51 
 

ร้อยละ 52 10 กง.ควบคุมโรค
ไม่ติดต่อ 

 
 
 



คำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2563 หน้า ๑๗ 
 

 
 

ลำ 
ดับ 

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

ปีงบ 2563 

เกณฑ์การให้คะแนน ค่า 
น้ำหนัก 

กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

25 ระดับความสำเร็จ
ในการพัฒนาระบบ
ประสานงานเพ่ือ
สนับสนุน
ปฏิบัติการ
การแพทย์ฉุกเฉิน
ระหว่างเครือข่าย
บริการการแพทย์
ฉุกเฉินจังหวัด 
 

รอบ 6 เดือน ขั้นตอนที่ 1 - ขั้นตอนที่ 2 - ขั้นตอนที่ 3 
 

10 กง.ควบคุมโรค
ไม่ติดต่อ 

รอบ 12 
เดือน 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 

26 การบำบัดฟ้ืนฟูผู้ใช้
ยาเสพติดโดยใช้
ชุมชนเป็น
ศูนย์กลาง 
(Community 
Based 
Treatment And 
care : CBTx ) 
 

รอบ 6 เดือน ขั้นตอนที่ 1 - ขั้นตอนที่ 2 - ขั้นตอนที่ 3 
 

10 กง.ควบคุมโรค
ไม่ติดต่อ 

รอบ 12 
เดือน 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 

 



คำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2563 หน้า ๑๘ 
 

 
 

ลำ 
ดับ 

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

ปีงบ 2563 

เกณฑ์การให้คะแนน ค่า 
น้ำหนัก 

กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

27 โรงพยาบาลมีการ
พัฒนาอนามัย
สิ่งแวดล้อมได้ตาม
เกณฑ์ GREEN & 
CLEAN Hospital 
 

-ร้อยละ 100  
ผ่าน
ระดับพื้นฐานขึ้น
ไป 
-ร้อยละ 40 
ผ่านเกณฑ์ระดับ
ดีมาก 
-โรงพยาบาล
ผ่านเกณฑ์ฯ
ระดับดีมาก 
plus อย่างน้อย
ร้อยละ 30 
 

ประเมิน
ตนเอง ผ่าน

เกณฑ์  
10 ข้อ 

ประเมินตนเอง 
ผ่านเกณฑ์  
11 ข้อ 

ประเมินตนเอง 
ผ่านเกณฑ์  
12 ข้อ 

ประเมินตนเอง 
ผ่านเกณฑ์  
14 ข้อ 

ประเมินตนเอง 
ผ่านเกณฑ ์ 
16 ข้อ 

10 กง.อนามัย
สิ่งแวดล้อม 

28 โรงพยาบาลมีห้อง
ปลอดฝุ่น(safe 
room)ที่ได้
มาตรฐาน 
 

โรงพยาบาล 
ทุกแห่ง มีห้อง
ปลอดฝุ่น 
อย่างน้อย 1 
จดุที่ได้
มาตรฐาน 
 

มีแผนการ
ดำเนินงาน 

มี 1 จุด และ
กำลังพัฒนา 

มี 1 จุดที่ได้
มาตรฐาน 

มี 1 จุด  ผ่าน
มาตรฐานและมี
แผนพัฒนาเพิ่ม 

มีมากกว่า 1 จุด 
ที่ผ่านมาตรฐาน
และเป็นต้นแบบ

ที่ดีเด่น 

10 กง.อนามัย
สิ่งแวดล้อม 

 



คำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2563 หน้า ๑๙ 
 

 
 

ลำ 
ดับ 

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

ปีงบ 2563 

เกณฑ์การให้คะแนน ค่า 
น้ำหนัก 

กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

29 หน่วยบริการที่
ประสบภาวะวิกฤต
ทางการเงิน  
ระดับ 7 

หน่วยบริการ
ไม่ประสบ
ภาวะวิกฤติ
ทางการเงิน
ระดับ 7   

 Risk Score 
ระดับ 7 และ  
7 Plus  
ระดับ A ถึง F 

 Risk Score 
ระดับ 4 - 6 
และ 7 Plus 
ระดับ C ถึง F 

 Risk Score 
ระดับ 0 - 3 
และ 7 Plus 
ระดับ C ถึง F 

 Risk Score 
ระดับ 4 - 6 
และ 7 Plus 
ระดับ A ถึง B- 

 Risk Score 
ระดับ 0 - 3 
และ 7 Plus 
ระดับ A ถึง B- 

10 กลุ่มงาน
ประกัน
สุขภาพ 

30 คุณภาพบัญชีหน่วย
บริการแม่ข่าย 

คุณภาพบัญชี
ทาง
อิเล็กทรอนิกส์
/จากการ
ตรวจสอบโดย
ทีมตรวจฯ  
ร้อยละ 100 

คะแนนคุณภาพ 
น้อยกว่า 

ร้อยละ 50 

คะแนนคุณภาพ
ร้อยละ 

50.00-79.99 

คะแนนคุณภาพ
ร้อยละ 

80.00-89.99 

คะแนนคุณภาพ
ร้อยละ 

90.00-94.99 

คะแนนคุณภาพ
ร้อยละ 

95.00-100 

10 กง.ประกัน
สุขภาพ 

31 ระดับความสำเร็จ
หน่วยบริการที่เป็น 
smart hospital 
 
 
 

 ผ่านเกณฑ์ข้อที่
กำหนด  

จำนวน 3 ข้อ 
ใน 7 ข้อ 

ผ่านเกณฑ์ข้อที่
กำหนด  

จำนวน 4 ข้อ 
ใน 7 ข้อ 

ผ่านเกณฑ์ข้อที่
กำหนด  

จำนวน 5 ข้อ 
ใน 7 ข้อ 

ผ่านเกณฑ์ข้อที่
กำหนด  

จำนวน 6 ข้อ 
ใน 7 ข้อ 

ผ่านเกณฑ์ข้อที่
กำหนด  

จำนวน 7 ข้อ 
ใน 7 ข้อ 

10 กง.พัฒนา
ยุทธศาสตร์ 

 
 



คำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2563 หน้า ๒๐ 
 

 

ลำ 
ดับ 

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

ปีงบ 2563 

เกณฑ์การให้คะแนน ค่า 
น้ำหนัก 

กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

32 
 

การมีคลินิกโรค
ปอดอุดกั้นเรื้อรัง
ครบวงจรและได้
มาตรฐาน 

ดำเนินการถึง
ขั้นตอนที่ 5 

จัดตั้งคลินิก
โรคปอดอุด
กั้นเรื้อรัง
ตามแนวทาง
เวชปฏิบัต ิ
 

ดำเนินการ
ขั้นตอนที่1 
และ 
มีการขึ้น
ทะเบียนผู้ป่วย 
และวินิจฉัย
ถูกต้องตาม
มาตรฐาน 
75% 
 

ดำเนินการ
ขั้นตอนที่1-2
และมีการใช้ยา
พ่นควบคุม 
(controller) 
อย่างเหมาะสม
ตาม GOLD 
stage ของ
ผู้ป่วย 

ดำเนินการ
ขั้นตอนที่1-3 
และ ดูแลผู้ป่วย
อย่างต่อเนื่องตาม
มาตรฐาน 
มีการติดตามการ
รักษาเช่น MMRC, 
CAT score,มีการ
ประเมินการใช้ยา
พ่นควบคุม 
(controller), มี
การฉีดวัคซีน
ไข้หวัดใหญ่ใน
ผู้ป่วยทุกราย 
 

ดำเนินการ
ขั้นตอนที่1-4 
และวัดอัตราการ
กำเริบของโรค
ปอดอุดกั้นเรื้อรัง
ควรมีแนวโน้ม
ลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง 

5 กง.พัฒนา
ยุทธศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 



คำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2563 หน้า ๒๑ 
 

ลำ 
ดับ 

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

ปีงบ 2563 

เกณฑ์การให้คะแนน ค่า 
น้ำหนัก 

กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

33 
 

การมีคลินิกโรค
หอบหืดครบวงจร
และได้มาตรฐาน 
 

ดำเนินการถึง
ขั้นตอนที่ 5 

จัดตั้งคลินิก
โรคหอบหืด
ตามแนวทาง
เวชปฏิบัต ิ
 

ดำเนินการ
ขั้นตอนที่1 
และมีการขึ้น
ทะเบียนผู้ป่วย 
และวินิจฉัย
ถูกต้องตาม
มาตรฐาน (มี
การใช้ 
spirometer) 
 

ดำเนินการ
ขั้นตอนที่1-2
และมีการใช้ 
ICS หรือ 
ICS/LABA 
มากกว่าร้อยละ 
80 ของผู้ป่วย 
asthma 

ดำเนินการ
ขั้นตอนที่1-3 
และ ดูแลผู้ป่วย
อย่างต่อเนื่องตาม
มาตรฐาน, มีการ
ติดตามการรักษา
เช่น ACT 
(asthma 
control test), มี
การประเมินการ
ใช้ยาพ่นควบคุม 
 

ดำเนินการ
ขั้นตอนที่1-4 
และวัดอัตราการ
กำเริบของหอบ
หืดมีแนวโน้ม
ลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง 

5 กง.พัฒนา
ยุทธศาสตร์ 

34 ร้อยละของ คปสอ. 
ที่มีผลการการ
ดำเนินงานตาม
เกณฑ์ 
คปสอ.ติดดาว 
 

ร้อยละ 40 ร้อยละ 
20 – 

29.99 

ร้อยละ 
30 – 39.99 

ร้อยละ 
40 – 49.99 

ร้อยละ 
50 – 59.99 

ร้อยละ 
60 ขึ้นไป 

10 กง.พัฒนา
ยุทธศาสตร์ 

 
 
 
 



คำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2563 หน้า ๒๒ 
 

ลำ 
ดับ 

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

ปีงบ 2563 

เกณฑ์การให้คะแนน ค่า 
น้ำหนัก 

กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

35 อัตราการใช้บริการ
สุขภาพช่องปาก
ของประชาชนใน
พ้ืนที่ 
 

รอบ 6 เดือน 
 

<18.0 18.0-19.9 20.0-21.9 22.0-23.9 >23.9 10 กง.ทันต
สาธารณสุข 

รอบ 12 
เดือน 

<38.0 38.0-39.9 40.0-41.9 42.0-43.9 >43.9 

36 ร้อยละของผู้ป่วย
นอกทั้งหมดที่ได้รับ
บริการ ตรวจ 
วินิจฉัย รักษาโรค 
และฟ้ืนฟูสภาพ 
ด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทย
และการแพทย์
ทางเลือก 
 

ร้อยละ 19.5 ร้อยละ 15 ร้อยละ 17.5 ร้อยละ 20 ร้อยละ 22.5 ร้อยละ 25 10 กง.แพทย์แผน
ไทย 

 
 
 
 
 
 
 



คำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2563 หน้า ๒๓ 
 

ลำ 
ดับ 

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

ปีงบ 2563 

เกณฑ์การให้คะแนน ค่า 
น้ำหนัก 

กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

37 หน่วยงานในสังกัด
กระทรวง
สาธารณสุขผ่าน
เกณฑ์การประเมิน 
ITA 
 

รอบ 6 
เดือน 

ไตรมาส 1 ระดับ1      
ไตรมาส 2 ร้อยละ 
40-49.99 

ไตรมาส 1 ระดับ 2   
ไตรมาส 2  ร้อยละ  
50-59.99 

ไตรมาส 1 ระดับ 3     
ไตรมาส 2  ร้อยละ 
60-69.99 

ไตรมาส 1 ระดับ4     
ไตรมาส 2  ร้อยละ 
70-79.99 

ไตรมาส 1 ระดับ 5    
ไตรมาส 2   ร้อยละ  
80-100 

10 กง.บริหารงาน
ทั่วไป 

รอบ 12 
เดือน 

ไตรมาส 3 ร้อยละ  
65 – 69.99 
ไตรมาส 4  ร้อยละ 
70 – 74.99    

ไตรมาส 3  ร้อยละ  
70 -74.99 
ไตรมาส 4  ร้อยละ  
75 – 79.99    

ไตรมาส 3  ร้อยละ  
75 – 79.99 
ไตรมาส 4  ร้อยละ  
80 - 84.99    

ไตรมาส 3  ร้อยละ  
80 – 84.99 
ไตรมาส 4  ร้อยละ  
85 -89.99    

ไตรมาส 3  ร้อยละ   
85 -100 
ไตรมาส 4  ร้อยละ 
90 -100   

38 ระดับความสำเร็จ
ของการจัดวาง
ระบบตรวจสอบ
ภายใน ควบคุม
ภายในและบริหาร
ความเสี่ยงของรพช. 

รอบ 6 
เดือน 

ขั้นตอนที่ 1 - ขั้นตอนที่ 1 - 2 - ขั้นตอนที่1 – 3 
10 กง.บริหารงาน

ทั่วไป 
รอบ 12 
เดือน 

- ขั้นตอนที่ 1 
(มีผลการ
ตรวจสอบ

ข้อเสนอแนะ) 

ขั้นตอนที่1 
(ทั้งหมด) 

ขั้นตอนที่2 ขั้นตอนที่3 

39 ร้อยละของเรื่อง
ร้องเรียนบุคลากร/
หน่วยงานในสังกัด 
สสจ.ลำพูน           
ที่ดำเนินการตาม
ขั้นตอนแล้วเสร็จ 
 

ร้อยละ 80 60 70 80 90 100 10 กง.นิติการ 

 



คำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2563 หน้า ๒๔ 
 

คำรับรองการปฏิบตัิราชการของสำนกังานสาธารณสุขจงัหวัดลำพูน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 

ระหว่าง 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน  

กับ  
สาธารณสุขอำเภอ 

 
 

 
 

 

 

 



คำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2563 หน้า ๒๘ 
 

ตัวช้ีวัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 
ระหว่าง  

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน กับ สาธารณสุขอำเภอ 
 
 

 

ลำ 
ดับ 

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

ปีงบ 2563 

เกณฑ์การให้คะแนน ค่า 
น้ำหนัก 

กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

1 ร้อยละทารก
แรกเกิด
น้ำหนักน้อย 
(Low Birth 
Weight) 
 

ไม่เกินร้อย
ละ 10 

มากกว่า 12 10.1-12.0 8.1-10.0 7.1-8.0 น้อยกว่า 7 10 กง.ส่งเสริม
สุขภาพ 

2 ร้อยละของ
เด็กอายุ 0-5 
ปี ทั้งหมดตาม
ช่วงอายุที่
กำหนดมี
พัฒนาการ
สมวัย 
 

ร้อยละ 85 น้อยกว่า 75 75-79 80-85 86-90 มากกว่า 90 10 กง.ส่งเสริม
สุขภาพ 

 
 



คำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2563 หน้า ๒๙ 
 

 

ลำ 
ดับ 

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

ปีงบ 2563 

เกณฑ์การให้คะแนน ค่า 
น้ำหนัก 

กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

3 ร้อยละของเด็ก
อายุ 0-5 ปี สูง
ดีสมส่วน และ
ส่วนสูงเฉลี่ยที่
อายุ 5 ปี 
 

ร้อยละ 60 

     

 กง.ส่งเสริม
สุขภาพ 

3.1 ความ
ครอบคลุมเด็กที่
ได้รับการชั่ง
น้ำหนักและวัด
ความยาว/
ส่วนสูง 
 

 น้อยกว่า 75 75-79 80-85 86-90 มากกว่า 90 5 

3.2 ร้อยละเด็ก
อายุ 0-5 ปีสูงดี
สมส่วน 
 

 น้อยกว่า 45 45-49 50-54 55-59 มากกว่า 60 5 

 
 
 
 



คำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2563 หน้า ๓๐ 
 

 

ลำ 
ดับ 

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

ปีงบ 2563 

เกณฑ์การให้คะแนน ค่า 
น้ำหนัก 

กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

4 ร้อยละของ
ตำบลที่มี
ระบบการ
ส่งเสริม
สุขภาพดูแล
ผู้สูงอายุระยะ
ยาว (Long 
Term Care) 
ในชุมชนผ่าน
เกณฑ์ 
 

ร้อยละ 80 น้อยกว่า 75 75-79 80-85 86-90 มากกว่า 90 10 กง.ส่งเสริม
สุขภาพ 

5 ร้อยละ
ครอบครัวไทย
มีความรอบรู้
สุขภาพเรื่อง
กิจกรรมทาง
กาย 
 

รอบ 6 
เดือน 

 

0-5 6-10 11-15 16-20 >20 10 กง.ส่งเสริม
สุขภาพ 

รอบ 12 
เดือน 

< 10 10-15 16-20 21-25 มากกว่า 25 

 
 
 



คำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2563 หน้า ๓๑ 
 

 

ลำ 
ดับ 

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

ปีงบ 2563 

เกณฑ์การให้คะแนน ค่า 
น้ำหนัก 

กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

6 ร้อยละของ
ผู้ป่วยซึมเศร้า
เข้าถึงบริการ
สุขภาพจิต 
 

ร้อยละ 68 น้อยกว่า 75 75-79 80-85 86-90 มากกว่า 90 10 กง.ส่งเสริม
สุขภาพ 

7 ระดับ
ความสำเร็จ
ของการ
พัฒนาชมรม 
TO BE 
NUMBER 
ONE 
 

 การเก็บรวบรวม
ข้อมูล ชมรมฯ
ระดับอำเภอ 

วิเคราะห์ Gab 

มีการจัดทำ
แผนการพัฒนา
เครือข่ายชมรมฯ 

มีการดำเนินการ
ตามแผนพัฒนา
เครือข่ายชมรม 

TO BE Number 
One 

กำหนดพ้ืนที่
เป้าหมายการ

พัฒนาชมรมฯ ใน
ชุมชน มีการ
สนับสนุนการ

ทำงานของชมรม 

ชมรมฯ ในชุมชน 
ได้รับการตัดเลือก
เป็นตัวแทนระดับ

จังหวัด/ภาค/
ประเทศ 

10 กง.ส่งเสริม
สุขภาพ 

8 อัตราการ
เสียชีวิตผู้ป่วย
วัณโรคปอด
รายใหม่ 
 

น้อยกว่า 
ร้อยละ 5 

≥ร้อยละ 20 ร้อยละ 16-19 ร้อยละ 10-15 ร้อยละ 6-9 ≤ ร้อยละ 5 25 กง.ควบคุม
โรคติดต่อ 

 
 
 



คำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2563 หน้า ๓๒ 
 

ลำ 
ดับ 

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

ปีงบ 2563 

เกณฑ์การให้คะแนน ค่า 
น้ำหนัก 

กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

9 ร้อยละของ
การคัดกรอง
หาผู้ป่วยวัณ
โรครายใหม่ใน
ประชากรกลุ่ม
เสี่ยง 

≥ร้อยละ 90 
ของ

ประชากร
กลุ่มเสี่ยง

ได้รับการคัด
กรองหา
ผู้ป่วยวัณ

โรครายใหม่ 
 

≤ร้อยละ 59 ร้อยละ   
60-69 

ร้อยละ  70-79 ร้อยละ 80-89 ≥ร้อยละ 90 10 กง.ควบคุม
โรคติดต่อ 

10 อำเภอมีความ
พร้อมรับ
สถานการณ์
การเกิด
โรคติดต่อนำ
โดยยุงลายใน
พ้ืนที่ 
 
 
 

รอบ 6 
เดือน 

 

≤ 50 คะแนน 50 – 59 
คะแนน 

60 – 69 
คะแนน 

70 – 79 
คะแนน 

 ≥80 คะแนน 10 กง.ควบคุม
โรคติดต่อ 

รอบ 12 
เดือน 

≤ 59 คะแนน 60 – 69 
คะแนน 

70 – 79 
คะแนน 

80 – 89 
คะแนน 

≥ 90 คะแนน 

 
 
 



คำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2563 หน้า ๓๓ 
 

ลำ 
ดับ 

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

ปีงบ 2563 

เกณฑ์การให้คะแนน ค่า 
น้ำหนัก 

กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

11 ร้อยละสถาน
บริการสุขภาพ
ที่ผ่านเกณฑ์
การให้บริการ
วัคซีนครบชุด 
ในเด็กอายุ
ครบ 5 ปี 
 

 <ร้อยละ 49.99 ร้อยละ 50.00-
59.99 

ร้อยละ 60.00 -      
69.99 

ร้อยละ        
70.00-79.99 

ร้อยละ >80.00 10 กง.ควบคุม
โรคติดต่อ 

12 ร้อยละของ
รพ.สต.ที่ใช้ยา
อย่างสม
เหตุผล (RDU) 
(ตัวชี้วัดของ 
สสอ.  
ประเมิน ตาม
เกณฑ์ RDU 
PCU (R2) ) 
 

 ผ่าน RDU ขั้นที่ 2 
ผ่าน RDU ขั้นที่ 1 

ทุกตัวช้ีวัด 

ผ่าน RDU ขั้นที่ 2 
และ มีการดำเนินการ 
RDU Community 

ระดับ 1 ข้ึนไป 
ผ่าน RDU  ขั้นที่ 1

และผา่น RDU   
ขั้นที่ 2  

ตัวช้ีวัดที่ 6-9 
อย่างน้อย 2 ตัวช้ีวัด 

ผ่าน RDU ขั้นที่ 3 
และมีการดำเนินการ 
RDU Community 

ระดับ 2 ข้ึนไป 
ผ่าน RDU ขั้นที่ 2 ทุก

ตัวช้ีวัด 

ผ่าน RDU ขั้นที่ 3 
และ 

มีการดำเนินการ      
RDU Community 

ระดับ 3 ข้ึนไป 
ผ่าน RDU ขั้นที่ 3 

ทุกตัวช้ีวัด 

ผ่าน RDU ขั้นที่ 3 
และ 

มีการดำเนินการ   
RDU Community 

ระดับ 4 ข้ึนไป 
ผ่าน RDU ขั้นที่ 3  

ทุกตัวช้ีวัด 
และ 

มีการดำเนินการ   
RDU Community

ระดับ 3 ขึ้นไป 
 
 

20 กง.คบส 

 
 



คำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2563 หน้า ๓๔ 
 

 
 

ลำ 
ดับ 

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

ปีงบ 2563 

เกณฑ์การให้คะแนน ค่า 
น้ำหนัก 

กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

13 ร้อยละของ
ผลิตภัณฑ์
สุขภาพกลุ่ม
เสี่ยงที่ได้รับ
การตรวจสอบ
ได้มาตรฐาน
ตามเกณฑ์ที่
กำหนด 
 

ร้อยละ 80 ผลิตภัณฑ์
สุขภาพกลุ่ม
เสี่ยงที่ได้รับ

การตรวจสอบ
ได้มาตรฐาน 
< ร้อยละ 70 

ผลิตภัณฑ์
สุขภาพกลุ่ม

เสี่ยงที่ได้รับการ
ตรวจสอบได้
มาตรฐาน ≥ 
ร้อยละ 70 

ผลิตภัณฑ์
สุขภาพกลุ่ม

เสี่ยงทีไ่ด้รับการ
ตรวจสอบได้
มาตรฐาน ≥ 
ร้อยละ 80 

มีกลไกการดำเนินงาน
ผ่านคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอำเภอ (พชอ.) 
และภาคีเครือข่าย + 
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ

กลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการ
ตรวจสอบได้
มาตรฐาน ≥  
ร้อยละ 90 

 

ขั้นตอนที่ 4 + 
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
กลุ่มเสี่ยงที่ได้รับ
การตรวจสอบได้
มาตรฐาน ≥ ร้อย

ละ 95 

10 กง.คบส 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2563 หน้า ๓๕ 
 

ลำ 
ดับ 

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

ปีงบ 2563 

เกณฑ์การให้คะแนน ค่า 
น้ำหนัก 

กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

14 ร้อยละ
ความสำเร็จ
ของอำเภอ
ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินการ
พัฒนา
คุณภาพชีวิตที่
มีคุณภาพ 
 

รอบ 6 เดือน ขั้นตอนที่ 1 - ขั้นตอนที่ 2 - ขั้นตอนที่ 3 
 

10 กง.พัฒนา
คุณภาพ 

รอบ 12 
เดือน 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 

15 ร้อยละ
ความสำเร็จ
ของหน่วย
บริการปฐม
ภูมิและ
เครือข่าย
หน่วยบริการ
ปฐมภูมิที่เปิด
ดำเนินการใน
พ้ืนที่ 
 

รอบ 6 เดือน ขั้นตอนที่ 1 - ขั้นตอนที่ 2 - ขั้นตอนที่ 3 
 

10 กง.พัฒนา
คุณภาพ 

รอบ 12 
เดือน 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 

 



คำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2563 หน้า ๓๖ 
 

ลำ 
ดับ 

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

ปีงบ 2563 

เกณฑ์การให้คะแนน ค่า 
น้ำหนัก 

กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

16 ร้อยละของ
ผู้ป่วย
กลุ่มเป้าหมาย
ที่ได้รับการ
ดูแลจากอสม.
หมอประจำ
บ้านมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

รอบ 6 เดือน 
-ร้อยละ อสม.
กลุ่มเป้าหมายมี
ศักยภาพเป็น 
อสม.หมอ
ประจำบ้าน 
 

68 69 70 71 72 10 กง.พัฒนา
คุณภาพ 

รอบ 12 เดือน 
-ร้อยละของ
ผู้ป่วย
กลุ่มเป้าหมายที่
ได้รับการดูแล
จาก อสม.หมอ
ประจำบ้านมี
คุณภาพชีวิตที่ดี 
 

68 69 70 71 72 

 
 
 
 
 
 



คำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2563 หน้า ๓๗ 
 

 

ลำ 
ดับ 

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

ปีงบ 2563 

เกณฑ์การให้คะแนน ค่า 
น้ำหนัก 

กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

17 ร้อยละ
ความสำเร็จของ 
รพ.สต. ที่ผ่าน
เกณฑ์การ
พัฒนาคุณภาพ  
รพ.สต.  
ติดดาว 
 

รอบ 6 
เดือน 

ขั้นตอนที่ 1 - ขั้นตอนที่ 2 - ขั้นตอนที่ 3 
 

10 กง.พัฒนา
คุณภาพ 

รอบ 12 
เดือน 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 

18 ร้อยละ
ความสำเร็จของ
ส่วนราชการใน
สังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุขที่
ดำเนินการ
พัฒนาคุณภาพ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ
ผ่านเกณฑ์ที่
กำหนด 

รอบ 6 
เดือน 

 

ขั้นตอนที่ 1 - ขั้นตอนที่ 2 - ขั้นตอนที่ 3 
 

10 กง.พัฒนา
คุณภาพ 

รอบ 12 
เดือน 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 



คำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2563 หน้า ๓๘ 
 

ลำ 
ดับ 

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

ปีงบ 2563 

เกณฑ์การให้คะแนน ค่า 
น้ำหนัก 

กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

19 ระดับ
ความสำเร็จของ
องค์กรแห่ง
ความสุขที่มี
คุณภาพ 
มาตรฐาน 
 

รอบ 6 
เดือน 

ขั้นตอนที่ 1 - ขั้นตอนที่ 2 - ขั้นตอนที่ 3 
 

10 กง.พัฒนา
คุณภาพ 

รอบ 12 
เดือน 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 

20 ร้อยละ
ความสำเร็จของ
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี
สุขภาพที่คิดค้น
ใหม่หรือท่ี
พัฒนาต่อยอด 
 

รอบ 6 
เดือน 

ขั้นตอนที่ 1 - ขั้นตอนที่ 2 - ขั้นตอนที่ 3 
 

10 กง.พัฒนา
คุณภาพ 

รอบ 12 
เดือน 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 

 
 
 
 
 
 
 



คำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2563 หน้า ๓๙ 
 

 

ลำ 
ดับ 

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

ปีงบ 2563 

เกณฑ์การให้คะแนน ค่า 
น้ำหนัก 

กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

21 ระดับความสำเร็จ
ในการพัฒนาระบบ
ประสานงานเพ่ือ
สนับสนุน
ปฏิบัติการ
การแพทย์ฉุกเฉิน
ระหว่างเครือข่าย
บริการการแพทย์
ฉุกเฉินจังหวัด 
 

รอบ 6 เดือน ขั้นตอนที่ 1 - ขั้นตอนที่ 2 - ขั้นตอนที่ 3 
 

10 กง.ควบคุมโรค
ไม่ติดต่อ 

รอบ 12 
เดือน 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 

22 การบำบัดฟ้ืนฟูผู้ใช้
ยาเสพติดโดยใช้
ชุมชนเป็น
ศูนย์กลาง 
(Community 
Based 
Treatment And 
care : CBTx ) 
 

รอบ 6 เดือน ขั้นตอนที่ 1 - ขั้นตอนที่ 2 - ขั้นตอนที่ 3 
 

10 กง.ควบคุมโรค
ไม่ติดต่อ 

รอบ 12 
เดือน 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 

 
 



คำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2563 หน้า ๔๐ 
 

 

ลำ 
ดับ 

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

ปีงบ 2563 

เกณฑ์การให้คะแนน ค่า 
น้ำหนัก 

กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

23 ร้อยละของ
โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลที่พัฒนา
อนามัยสิ่งแวดล้อม
ได้ตามเกณฑ ์
GREEN & CLEAN 
ระดับพ้ืนฐาน 
ขึ้นไป 
 

ร้อยละ 50 
ผ่านระดับ 
พ้ืนฐาน 
ขึ้นไป 

น้อยกว่า 
ร้อยละ 45 

45-49 50 51-55 มากกว่า 55 ขึ้น
ไปและมีดีเด่น 

green ในรพ.สต. 

10 กง.อนามัย
สิ่งแวดล้อม 

24 ร้อยละของรพ.สต.
ในพ้ืนที่มีห้องปลอด
ฝุ่น (safe room) ที่
ได้มาตรฐาน 

ร้อยละ 100 
ของตำบลใน
พ้ืนที่ มีห้อง
ปลอดฝุ่น 
อย่างน้อย 1 
ตำบล 1  
รพ.สต.ที่ได้
มาตรฐาน 
เพ่ือเป็น
ต้นแบบ 

น้อยกว่า 
ร้อยละ 50 

ร้อยละ 50-99 ร้อยละ 100  
ของตำบลใน

พ้ืนที่ 

ร้อยละ 100 ของ
ตำบล และผ่าน

มาตรฐาน 

ร้อยละ 100 
ของตำบล ผ่าน
มาตรฐาน เป็น
ต้นแบบและมี
ดีเด่นหรือมี
นวัตกรรม 

10 กง.อนามัย
สิ่งแวดล้อม 



คำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2563 หน้า ๔๑ 
 

 

ลำ 
ดับ 

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

ปีงบ 2563 

เกณฑ์การให้คะแนน ค่า 
น้ำหนัก 

กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

25 คุณภาพบัญชีหน่วย
บริการลูกข่าย 

 คะแนน
คุณภาพ 
น้อยกว่า 

ร้อยละ 50 
 

คะแนนคุณภาพ
ร้อยละ 

50.00-79.99 

คะแนนคุณภาพ
ร้อยละ 

80.00-89.99 

คะแนนคุณภาพ
ร้อยละ  

90.00-94.99 

คะแนนคุณภาพ
ร้อยละ  

95.00-100 

10 กง.ประกัน
สุขภาพ 

26 ร้อยละของ คปสอ. 
ที่มีผลการการ
ดำเนินงานตาม
เกณฑ์ 
คปสอ.ติดดาว 
 

ร้อยละ 40 ร้อยละ 
20 – 

29.99 

ร้อยละ 
30 – 39.99 

ร้อยละ 
40 – 49.99 

ร้อยละ 
50 – 59.99 

ร้อยละ 
60 ขึ้นไป 

10 กง.พัฒนา
ยุทธศาสตร์ 

27 อัตราการใช้บริการ
สุขภาพช่องปาก
ของประชาชนใน
พ้ืนที่ 
 

รอบ 6 เดือน 
 

<18.0 18.0-19.9 20.0-21.9 22.0-23.9 >23.9 10 กง.ทันต
สาธารณสุข 

รอบ 12 
เดือน 

<38.0 38.0-39.9 40.0-41.9 42.0-43.9 >43.9 

 
 
 
 
 



คำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2563 หน้า ๔๒ 
 

ลำ 
ดับ 

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

ปีงบ 2563 

เกณฑ์การให้คะแนน ค่า 
น้ำหนัก 

กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

28 ร้อยละของผู้ป่วย
นอกทั้งหมดที่ได้รับ
บริการ ตรวจ 
วินิจฉัย รักษาโรค 
และฟ้ืนฟูสภาพ 
ด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทย
และการแพทย์
ทางเลือก 
 

ร้อยละ 
19.5 

ร้อยละ 15 ร้อยละ 17.5 ร้อยละ 20 ร้อยละ 22.5 ร้อยละ 25 10 กง.แพทย์
แผนไทย 

29 หน่วยงานในสังกัด
กระทรวง
สาธารณสุขผ่าน
เกณฑ์การประเมิน 
ITA 
 

รอบ 6 
เดือน 

ไตรมาส 1 ระดับ1      
ไตรมาส 2 ร้อยละ 
40-49.99 

ไตรมาส 1 ระดับ 2   
ไตรมาส 2  ร้อยละ  
50-59.99 

ไตรมาส 1 ระดับ 3     
ไตรมาส 2  ร้อยละ 
60-69.99 

ไตรมาส 1 ระดับ4     
ไตรมาส 2  ร้อยละ 
70-79.99 

ไตรมาส 1 ระดับ 5    
ไตรมาส 2   ร้อยละ  
80-100 

10 กง.
บริหารงาน
ทั่วไป รอบ 12 

เดือน 
ไตรมาส 3 ร้อยละ  
65 – 69.99 
ไตรมาส 4  ร้อยละ 
70 – 74.99    

ไตรมาส 3  ร้อยละ  
70 -74.99 
ไตรมาส 4  ร้อยละ  
75 – 79.99    

ไตรมาส 3  ร้อยละ  
75 – 79.99 
ไตรมาส 4  ร้อยละ  
80 - 84.99    

ไตรมาส 3  ร้อยละ  
80 – 84.99 
ไตรมาส 4  ร้อยละ  
85 -89.99    

ไตรมาส 3  ร้อยละ   
85 -100 
ไตรมาส 4  ร้อยละ 
90 -100   

 
 
 
 
 
 



คำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2563 หน้า ๔๓ 
 

ลำ 
ดับ 

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

ปีงบ 2563 

เกณฑ์การให้คะแนน ค่า 
น้ำหนัก 

กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

30 ระดับความสำเร็จ
การจัดวางระบบ
ตรวจสอบภายใน 
ควบคุมภายในและ
บริหารความเสี่ยง 

รอบ 6 
เดือน 

ขั้นตอนที่ 1 - ขั้นตอนที่ 1 - 2 - ขั้นตอนที่1 – 3 10 กง.บริหารงาน
ทั่วไป 

รอบ 12 
เดือน 

- ขั้นตอนที่ 1 
มีผลการ
ตรวจสอบ

ข้อเสนอแนะ 

ขั้นตอนที่ 1 
(ทั้งหมด) 

ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 
 

31 ร้อยละการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณ
ของสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
และสำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอ 
 

รอบ 6 
เดือน 

ร้อยละ   
1 - 4.99 

ร้อยละ   
5- 9.99 

ร้อยละ   
10 - 14.99 

ร้อยละ  
15 – 19.99 

ร้อยละ  
20 -  24.99 

10 กง.บริหารงาน
ทั่วไป 

รอบ 12 
เดือน 

ร้อยละ   
25 – 34.99 

ร้อยละ   
35 - 44.99 

ร้อยละ   
50 - 59.99 

ร้อยละ  
60 – 69.99 

ร้อยละ  
70 - 100 

32 ร้อยละของเรื่อง
ร้องเรียนบุคลากร/
หน่วยงานในสังกัด 
สสจ.ลำพูน           
ที่ดำเนินการตาม
ขั้นตอนแล้วเสร็จ 

ร้อยละ 80 60 70 80 90 100 10 กง.นิติการ 

 
 



คำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2563 หน้า ๔๔ 
 

 
คำรับรองการปฏิบตัิราชการของสำนกังานสาธารณสุขจงัหวัดลำพูน 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 
ระหว่าง 

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน  
กับ  

หัวหน้ากลุ่มงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 
 

 
 

 



คำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2563 หน้า 48 
 

ตัวช้ีวัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 
ระหว่าง  

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน กับ หัวหน้ากลุ่มงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน  
 

 

 
1.หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 

ลำ 
ดับ 

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

ปีงบ 2563 

เกณฑ์การให้คะแนน ค่า 
น้ำหนัก 

กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

1 ร้อยละ
ความสำเร็จของ
อำเภอผ่าน
เกณฑ์การ
ประเมินการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่มีคุณภาพ 
 

รอบ 6 
เดือน 

ขั้นตอนที่ 1 - ขั้นตอนที่ 2 - ขั้นตอนที่ 3 
 

20 กง.พัฒนา
คุณภาพ 

รอบ 12 
เดือน 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 

2 ร้อยละ
ความสำเร็จของ 
รพ.สต. ที่ผ่าน
เกณฑ์การ
พัฒนาคุณภาพ  
รพ.สต.  
ติดดาว 

รอบ 6 
เดือน 

ขั้นตอนที่ 1 - ขั้นตอนที่ 2 - ขั้นตอนที่ 3 
 

20 กง.พัฒนา
คุณภาพ 

รอบ 12 
เดือน 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 
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ลำ 
ดับ 

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

ปีงบ 2563 

เกณฑ์การให้คะแนน ค่า 
น้ำหนัก 

กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

3 ร้อยละ
ความสำเร็จ
ของหน่วย
บริการปฐม
ภูมิและ
เครือข่าย
หน่วยบริการ
ปฐมภูมิที่เปิด
ดำเนินการใน
พ้ืนที่ 
 

รอบ 6 เดือน ขั้นตอนที่ 1 - ขั้นตอนที่ 2 - ขั้นตอนที่ 3 
 

20 กง.พัฒนา
คุณภาพ 

รอบ 12 
เดือน 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 
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ลำ 
ดับ 

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

ปีงบ 2563 

เกณฑ์การให้คะแนน ค่า 
น้ำหนัก 

กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

4 ร้อยละของ
ผู้ป่วย
กลุ่มเป้าหมาย
ที่ได้รับการ
ดูแลจากอสม.
หมอประจำ
บ้านมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

รอบ 6 เดือน 
-ร้อยละ อสม.
กลุ่มเป้าหมายมี
ศักยภาพเป็น 
อสม.หมอ
ประจำบ้าน 
 

68 69 70 71 72 20 กง.พัฒนา
คุณภาพ 

รอบ 12 เดือน 
-ร้อยละของ
ผู้ป่วย
กลุ่มเป้าหมายที่
ได้รับการดูแล
จาก อสม.หมอ
ประจำบ้านมี
คุณภาพชีวิตที่ดี 
 

68 69 70 71 72 

รวม 100  
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ตัวช้ีวัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 

ระหว่าง  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน กับ หัวหน้ากลุ่มงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน  

 
 

2.หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ  
 

ลำ 
ดับ 

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

ปีงบ 2563 

เกณฑ์การให้คะแนน ค่า 
น้ำหนัก 

กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

1 ร้อยละทารก
แรกเกิด
น้ำหนักน้อย 
(Low Birth 
Weight) 
 

ไม่เกินร้อย
ละ 10 

มากกว่า 12 10.1-12.0 8.1-10.0 7.1-8.0 น้อยกว่า 7 15 กง.ส่งเสริม
สุขภาพ 

2 ร้อยละของ
เด็กอายุ 0-5 
ปี ทั้งหมดตาม
ช่วงอายุที่
กำหนดมี
พัฒนาการ
สมวัย 
 

ร้อยละ 85 น้อยกว่า 75 75-79 80-85 86-90 มากกว่า 90 15 กง.ส่งเสริม
สุขภาพ 
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ลำ 
ดับ 

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

ปีงบ 2563 

เกณฑ์การให้คะแนน ค่า 
น้ำหนัก 

กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

3 ร้อยละของเด็ก
อายุ 0-5 ปี สูง
ดีสมส่วน และ
ส่วนสูงเฉลี่ยที่
อายุ 5 ปี 
 

ร้อยละ 60 

     

 กง.ส่งเสริม
สุขภาพ 

3.1 ความ
ครอบคลุมเด็กที่
ได้รับการชั่ง
น้ำหนักและวัด
ความยาว/
ส่วนสูง 
 

 น้อยกว่า 75 75-79 80-85 86-90 มากกว่า 90 10 

3.2 ร้อยละเด็ก
อายุ 0-5 ปีสูงดี
สมส่วน 
 

 น้อยกว่า 45 45-49 50-54 55-59 มากกว่า 60 10 
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ลำ 
ดับ 

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

ปีงบ 2563 

เกณฑ์การให้คะแนน ค่า 
น้ำหนัก 

กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

4 ร้อยละของ
ตำบลที่มี
ระบบการ
ส่งเสริม
สุขภาพดูแล
ผู้สูงอายุระยะ
ยาว (Long 
Term Care) 
ในชุมชนผ่าน
เกณฑ์ 
 

ร้อยละ 80 น้อยกว่า 75 75-79 80-85 86-90 มากกว่า 90 10 กง.ส่งเสริม
สุขภาพ 

5 ร้อยละ
ครอบครัวไทย
มีความรอบรู้
สุขภาพเรื่อง
กิจกรรมทาง
กาย 
 

รอบ 6 
เดือน 

 

0-5 6-10 11-15 16-20 >20 10 กง.ส่งเสริม
สุขภาพ 

รอบ 12 
เดือน 

< 10 10-15 16-20 21-25 มากกว่า 25 
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ลำ 
ดับ 

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

ปีงบ 2563 

เกณฑ์การให้คะแนน ค่า 
น้ำหนัก 

กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

6 ร้อยละของ
ผู้ป่วยซึมเศร้า
เข้าถึงบริการ
สุขภาพจิต 
 

ร้อยละ 68 น้อยกว่า 75 75-79 80-85 86-90 มากกว่า 90 15 กง.ส่งเสริม
สุขภาพ 

7 ระดับ
ความสำเร็จ
ของการ
พัฒนาชมรม 
TO BE 
NUMBER 
ONE 
 

 การเก็บรวบรวม
ข้อมูล ชมรมฯ
ระดับอำเภอ 

วิเคราะห์ Gab 

มีการจัดทำ
แผนการพัฒนา
เครือข่ายชมรมฯ 

มีการดำเนินการ
ตามแผนพัฒนา
เครือข่ายชมรม 

TO BE Number 
One 

กำหนดพ้ืนที่
เป้าหมายการ

พัฒนาชมรมฯ ใน
ชุมชน มีการ
สนับสนุนการ

ทำงานของชมรม 

ชมรมฯ ในชุมชน 
ได้รับการตัดเลือก
เป็นตัวแทนระดับ

จังหวัด/ภาค/
ประเทศ 

15 กง.ส่งเสริม
สุขภาพ 

รวม   
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ตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563 

ระหว่าง  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน กับ หัวหน้ากลุ่มงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน  

 
 

3.หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
 

ลำ 
ดับ 

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

ปีงบ 2563 

เกณฑ์การให้คะแนน ค่า 
น้ำหนัก 

กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

1 จังหวัดมีศูนย์
ปฏิบัติการภาวะ
ฉุกเฉิน (EOC) และ
ทีมตระหนักรู้
สถานการณ์ (SAT)  
ที่สามารถปฏิบัติงาน
ได้จริง 

ร้อยละ 95 ร้อยละ 80
ดำเนินการ
ขั้นตอนที่ 1 

ร้อยละ 85
ดำเนินการ
ขั้นตอนที่ 

1-2 

ร้อยละ 90
ดำเนินการ
ขั้นตอนที่ 

1-3 

ร้อยละ 95
ดำเนินการ
ขั้นตอนที่ 
1-4 หรือ 

ดำเนินงานตาม
ขั้นตอนที่ 5 

ร้อยละ 100 
ดำเนินการ
ขั้นตอนที่ 

1-5 

20 กง.ควบคุมโรค
ไม่ติดต่อ 
สุขภาพจิต
และยาเสพติด 

2 อัตราการเสียชีวิตของ
ผู้เจ็บป่วยวิกฤต
ฉุกเฉินที่ Admit จาก
ห้องฉุกเฉิน ภายใน 
24 ชั่วโมง ใน
โรงพยาบาลระดับ F2 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 12 ร้อยละ  
16 

ร้อยละ  
14 

ร้อยละ  
12 

ร้อยละ 
10 

น้อยกว่า 
ร้อยละ 8 

 
 
 

 

20 กง.ควบคุมโรค
ไม่ติดต่อ 
สุขภาพจิต
และยาเสพติด 
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ลำ 
ดับ 

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

ปีงบ 2563 

เกณฑ์การให้คะแนน ค่า 
น้ำหนัก 

กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

3 อัตราการเสียชีวิต
จากการจมน้ำของ
เด็กอายุต่ำกว่า 15 
ปี 

4.5 ต่อแสน
ประชากร
เด็กอายุต่ำ
กว่า 15 ปี 

>5.1-5.3 >4.9-5.1 >4.7-4.9 >4.5-4.7 <4.5 20 กง.ควบคุมโรค
ไม่ติดต่อ 
สุขภาพจิต
และยาเสพติด 

4 ร้อยละของผู้ป่วย
เร่งด่วนและฉุกเฉิน
วิกฤติ (สีเหลืองและสี
แดง) ที่ได้รับ
ปฏิบัติการฉุกเฉิน
ภายใน 10 นาที ที่
ได้รับแจ้งเหตุ 

มากกว่า 
ร้อยละ 80 

70-74 
(ต่ำกว่า
เป้าหมายที่
กำหนดแต่อยู่ใน
เกณฑ์ที่รับได้) 

75-79 
(ต่ำกว่า
เป้าหมายที่
กำหนด) 
 

80-84 
(เป้าหมายที่
กำหนด) 
 
 

85-89 
(สูงกว่า
เป้าหมายที่
กำหนด) 
 
 

≥ 90 
(สูงกว่า
เป้าหมายที่
กำหนดสามารถ
เป็นแบบ อย่าง
ได้) 

20 กง.ควบคุมโรค
ไม่ติดต่อ 
สุขภาพจิต
และยาเสพติด 

5 ร้อยละของผู้ป่วยยา
เสพติดเข้ารับการ
บำบัดรักษา และ
ติดตามดูแลอย่าง
ต่อเนื่อง 1 ปี                 
( Retention Rate ) 

ร้อยละ  50 40 45 50 55 60 20 กง.ควบคุมโรค
ไม่ติดต่อ 
สุขภาพจิต
และยาเสพติด 

รวม   100  
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ตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563 

ระหว่าง  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน กับ หัวหน้ากลุ่มงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน  

 
 
4.หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข  

ลำ 
ดับ 

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

ปีงบ 2563 

เกณฑ์การให้คะแนน ค่า 
น้ำหนัก 

กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

1 ร้อยละของ
โรงพยาบาลที่ใช้ยา
อย่างสมเหตุผล (RDU) 
(ตัวชี้วัดของ สสอ.  
ประเมิน ตามเกณฑ์ 
RDU PCU (R2) ) 

Community อย่าง
น้อยจังหวัดละ 1 
อำเภอ และผ่านเกณฑ์
ระดับ 3 

ผ่าน RDU 
ขั้นที่ 2 

ผ่าน RDU  
ขั้นที่ 2 

และมีการดำเนนิ 
การ RDU 

Community 
ระดับ 1 ข้ึนไป 

ผ่าน RDU  
ขั้นที่ 3 และ 
มีการดำเนิน 
การ RDU 

Community 
ระดับ 2 ข้ึนไป 

ผ่าน RDU  
ขั้นที่ 3 
และ 

มีการดำเนิน 
การ  RDU 

Community 
ระดับ 3 ข้ึนไป 

ผ่าน RDU  
ขั้นที่ 3 
และ 

มีการดำเนิน 
การ  RDU 

Community 
ระดับ 4 ข้ึนไป 

25 กง.คุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัช
สาธารณสุข 

2 ร้อยละของ
โรงพยาบาลที่ใช้ยา
อย่างสมเหตุผล (RDU) 
(ตัวชี้วัดของ ผอ.รพช  
ประเมิน ตามเกณฑ์  
RDU –Hospital (R1) 

-RDU ขั้นที่ 2≥60 % 
-RDU ขั้นที่ 3≥20 % 
- ร้อยละ 100 ของ
จังหวัดมีการดำเนิน 
การ RDU 

ผ่าน RDU 
ขั้นที่ 1 

ทุกตัวชี้วัด 

ผ่าน RDU   
ขั้นที่ 1และ
ผ่าน RDU   
ขั้นที่ 2  

ตัวชี้วัดที่ 6-9  
อย่างน้อย  
2 ตัวชี้วัด 

ผ่าน RDU 
 ขั้นที่ 2 ทุก

ตัวชี้วัด 

ผ่าน RDU  
ขั้นที่ 3 

ทุกตัวชี้วัด 

ผ่าน RDU  
ขั้นที่ 3  

ทุกตัวชี้วัด 
และ 

มีการดำเนิน  
การ  RDU 

Community 
ระดับ 3 ขึ้นไป 

25 กง.คุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัช
สาธารณสุข 
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ลำ 
ดับ 

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

ปีงบ 2563 

เกณฑ์การให้คะแนน ค่า 
น้ำหนัก 

กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

3 ร้อยละของผลิตภัณฑ์
สุขภาพกลุ่มเสี่ยงที่
ได้รับการตรวจสอบได้
มาตรฐานตามเกณฑ์ที่
กำหนด 
 

  < 70 ≥70 ≥80 ≥90 
และ 

มีกลไกการ
ดำเนินงานผ่าน
คณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพ

ชีวิตระดับอำเภอ 
(พชอ.) และภาคี

เครือข่าย 

≥95  
และ 

มีกลไกการ
ดำเนินงานผ่าน
คณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพ

ชีวิตระดับอำเภอ 
(พชอ.) และภาคี

เครือข่าย 

25 กง.คุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัช
สาธารณสุข 

4 ร้อยละ คลินิกการให้
บริการหรือให้
คำปรึกษาการใช้กัญชา
ทางการแพทย์ 
 

 <25 ≥25 ≥50 ≥75 100 25 กง.คุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัช
สาธารณสุข 

รวม 100  
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ตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563 

ระหว่าง  
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5.หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข 

ลำ 
ดับ 

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

ปีงบ 2563 

เกณฑ์การให้คะแนน ค่า 
น้ำหนัก 

กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

1 ร้อยละอำเภอที่จัดบริการ 
สุขภาพช่องปากใน รพ.สต./
ศสม. ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ 
ภายใต้การสนับสนุนของ
คณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตอำเภอ หรือ
District Health Board 

60 <55.0 55.0-59.9 60.0-64.9 65.0-69.9 >69.9 35 กลุ่มงานทันต
สาธารณสุข 

2 อัตราการใช้บริการสุขภาพ 
ช่องปากของประชาชนใน
พ้ืนที่ 

40 <38.0 38.0-39.9 40.0-41.9 42.0-43.9 >43.9 35 กลุ่มงานทันต
สาธารณสุข 

3 ผู้สูงอายุได้รับบริการใส่ฟัน 
เทียมพระราชทานตาม
เป้าหมายของจังหวัด 

100 ≤69.9 70.0-79.9 80.0-89.9 90.0-99.9 ≥100.0 30 กลุ่มงานทันต
สาธารณสุข 

รวม 100  
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6.หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 

 

ลำ 
ดับ 

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

ปีงบ 2563 

เกณฑ์การให้คะแนน ค่า 
น้ำหนัก 

กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

1 ร้อยละหน่วยบริการที่ประสบ
ภาวะวิกฤติทางการเงิน 
ระดับ 7 

ไม่เกิน 
ร้อยละ 4 

risk ระดับ 7   
มากกว่า 3 

แห่ง 

risk ระดับ 7   
3 แห่ง 

risk ระดับ 7   
2 แห่ง  

risk ระดับ 7   
1 แห่ง 

ไม่มีหน่วย
บริการ

ประสบ risk 
ระดับ 7  

15 กลุ่มงานประกัน
สุขภาพ 

2 ร้อยละของหน่วยบริการมี
ผลต่างของแผนและผล ใน
หมวดค่าใช้จ่าย (สูงกว่าหรือ
ต่ำกว่าแผน)  
ไม่เกินร้อยละ 5 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 
87.5 

ร้อยละ 37.5 
(3แห่ง) 

ร้อยละ  
50  

(4แห่ง) 

ร้อยละ  
62.50 
(5แห่ง) 

ร้อยละ 75.0 
(6แห่ง) 

ร้อยละ  
87.5 (7แห่ง) 

15 กลุ่มงานประกัน
สุขภาพ 

3 ร้อยละหน่วยบริการผ่าน
เกณฑ์ประเมินด้าน
ประสิทธิภาพทางการเงิน > 
5 ตัว จาก 7 ตัวชีว้ัด  
(ระดับ B ขึ้นไป)  

ร้อยละ 50 ไม่มีหน่วย
บริการผ่าน

เกณฑ์ 

ร้อยละ 
12.50 
(1แห่ง) 

ร้อยละ 
25.00 
(2แห่ง) 

ร้อยละ 
37.50 
(3แห่ง) 

≥ร้อยละ 50 
(≥4แห่ง) 

15 กลุ่มงานประกัน
สุขภาพ 
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ลำ 
ดับ 

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

ปีงบ 2563 

เกณฑ์การให้คะแนน ค่า 
น้ำหนัก 

กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

4 ร้อยละ เรื่องร้องเรียน ตาม
มาตรา ๔๑ ที่ได้รับการ
จัดการให้แล้วเสร็จตาม
กระบวนการภายใน ๓๐ วัน 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 
87.5 

น้อยกว่า 
ร้อยละ 57.5 

ร้อยละ 
57.5–67.4 

ร้อยละ 
67.5–77.4 

ร้อยละ 
77.5-87.4 

ร้อยละ 
≥ 87.5 

10 กลุ่มงานประกัน
สุขภาพ 

5 ร้อยละ ความครบถ้วนของ
การส่งข้อมูลเรียกเก็บผู้ป่วย
ใน (IPD) ในโปรแกรม  
E-claim 

ร้อยละ 
100 

≤60 61-70 71-80 81-90 91-100 15 กลุ่มงานประกัน
สุขภาพ 

6 ร้อยละ ความทันเวลาของ
การส่งข้อมูลเรียกเก็บผู้ป่วย
ใน (IPD) ในโปรแกรม  
E-claim 

ร้อยละ 
100 

≤60 61-70 71-80 81-90 91-100 15 กลุ่มงานประกัน
สุขภาพ 

7 ร้อยละหน่วยบริการมี
สัดส่วนของต้นทุนต่อรายได้
ไม่เกินค่าเฉลี่ย+1SD ของ
หน่วยบริการในกลุ่มระดับ
เดียวกัน(20กลุ่ม) 

ร้อยละ 
100 

≤50  
(≤4แห่ง) 

ร้อยละ 
62.50 
(5แห่ง) 

ร้อยละ 75.0 
(6แห่ง) 

ร้อยละ 87.5 
(7แห่ง) 

ร้อยละ 100 
(8แห่ง) 

15 กลุ่มงานประกัน
สุขภาพ 

รวม 100  
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7.หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิงแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
 

ลำ 
ดับ 

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

ปีงบ 2563 

เกณฑ์การให้คะแนน ค่า 
น้ำหนัก 

กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

1 ร้อยละของโรงพยาบาลที่
พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้
ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN 
Hospital อย่างน้อย
ระดับพ้ืนฐานขึ้นไป 
 

ระดับดีมาก 
40 % , 

ดีมาก Plus 
อย่างน้อย
ร้อยละ 30 
(3 แห่ง) 

ดีมาก น้อย
กว่าร้อยละ 

25 

26-39 ดีมาก ร้อยละ 
40 

ระดับดีมาก 
40 % และ
ระดับดีข้ึนไป
ร้อยละ 60 

ระดับดีมาก 
40 % ,ดีมาก 

Plus  
อย่างน้อย 
ร้อยละ 30 
(3 แห่ง) 

25 กลุ่มงานอนามัย
สิงแวดล้อมและ
อาชีวอนามัย 

2 ร้อยละของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลที่
พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้
ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN 
 

ผ่านพ้ืนฐาน
ขึ้นไป  
50 % 

น้อยกว่าร้อย
ละ 45 

45-49 50 51-55 มากกว่า 55 
ขึ้นไปและมี
ดีเด่น green 
ในรพ.สต. 

25 กลุ่มงานอนามัย
สิงแวดล้อมและ
อาชีวอนามัย 
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ลำ 
ดับ 

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

ปีงบ 2563 

เกณฑ์การให้คะแนน ค่า 
น้ำหนัก 

กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

3 ร้อยละของโรงพยาบาล
(รพท.,รพช.)สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข มีการจัดการมูล
ฝอยติดเชื้อถูกต้อง 
 

100% น้อยกว่าร้อย
ละ 80 

80-99 100 100 และมี
แผนพัฒนา
ต่อเนื่อง 

100 และมี
แผนพัฒนา /
มีกิจกรรม

ดีเด่น 

25 กลุ่มงานอนามัย
สิงแวดล้อมและ
อาชีวอนามัย 

4 ร้อยละขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น(ระดับเทศบาล) 
มีมาตรฐานคุณภาพระบบ
บริการอนามัยสิ่งแวดล้อม 
(EHA) 
 

60% น้อยกว่าร้อย
ละ 58 

58-59 60 61-62 มากกว่า 62 
ขึ้นไป และมี

ดีเด่น 

25 กลุ่มงานอนามัย
สิงแวดล้อมและ
อาชีวอนามัย 

รวม 100  
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8.หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 

ลำ 
ดับ 

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

ปีงบ 
2563 

เกณฑ์การให้คะแนน ค่า 
น้ำหนัก 

กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

1 2 3 4 5 

1 ร้อยละของตำแหน่งว่างคงเหลือ ไม่เกิน 
ร้อยละ 2 

ไม่เกิน 
ร้อยละ 5 

ไม่เกิน 
ร้อยละ 4 

ไม่เกิน 
ร้อยละ 3 

ไม่เกิน 
ร้อยละ 2 

ไม่เกิน 
ร้อยละ 1 

25 กง.บริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

2 ร้อยละของความครบถ้วน     
ในการจัดทำคำสั่งในโปรแกรม
สารสนเทศเพ่ือการจัดการ
บุคลากรสาธารณสุข (HROPS) 

100 ร้อยละ  
80 

ร้อยละ  
85 

ร้อยละ  
90 

ร้อยละ  
95 

ร้อยละ  
100 

25 กง.บริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

3 อัตราการคงอยู่ของบุคลากร
สาธารณสุข (Retention rate) 

93 ร้อยละ  
78 

ร้อยละ  
83 

ร้อยละ  
88 

ร้อยละ  
93 

ร้อยละ  
98 

25 กง.บริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

4 ร้อยละของความสำเร็จในการ
คัดเลือกบุคคลขึ้นดำรงตำแหน่งที่
สูงขึ้น ระดับชำนาญการพิเศษ-
เชี่ยวชาญ 

90 ร้อยละ  
60 

ร้อยละ  
70 

ร้อยละ  
80 

ร้อยละ  
90 

ร้อยละ  
100 

25 กง.บริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

รวม 100  
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9.หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
 

ลำ 
ดับ 

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

ปีงบ 2563 

เกณฑ์การให้คะแนน ค่า 
น้ำหนัก 

กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

1 ร้อยละของการคัดกรองหา
ผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ใน
ประชากรกลุ่มเสี่ยง 

≥ร้อยละ 90 ≤ร้อยละ 
59 

ร้อยละ 
60-69 

ร้อยละ70-
79 

ร้อยละ  
80-89 

≥ร้อยละ  
90 

20 กลุ่มงานควบคุม
โรคติดต่อ 

2 อัตราการเสียชีวิตผู้ป่วยวัณโรค
ปอดรายใหม่ 

≤ ร้อยละ 5 ≥ร้อยละ 
20 

ร้อยละ  
16-19 

ร้อยละ  
10-15 

ร้อยละ  
6-9 

≤ ร้อยละ 5 20 กลุ่มงานควบคุม
โรคติดต่อ 

3 ร้อยละของอำเภอมีความพร้อม
รับสถานการณ์การเกิด
โรคติดต่อนำโดยยุงลายในพ้ืนที่ 

 ระดับ 3 ≤ร้อยละ 
๔๐ ( น้อย
กว่าหรือ
เท่ากับ ๓ 
อำเภอ) 

 

ร้อยละ ๕๐  
( ๔ อำเภอ) 

ร้อยละ ๖๐    
( ๕ อำเภอ) 

ร้อยละ ๗๕   
(๖ อำเภอ) 

≥ ร้อยละ ๘๕ 
( ๗ อำเภอ 

ขึ้นไป) 

20 กลุ่มงานควบคุม
โรคติดต่อ 
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ลำ 
ดับ 

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

ปีงบ 2563 

เกณฑ์การให้คะแนน ค่า 
น้ำหนัก 

กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

4 ร้อยละของสถานบริการสุขภาพที่
ผ่านกเกณฑ์การให้บริการวัคซีน
ครบชุดในเด็กอายุ 5 ปี 
 

ระดับ 3 <ร้อยละ 
49.99 

ร้อยละ 
50.00-
59.99 

ร้อยละ 
60.00 -      
69.99 

ร้อยละ     
70.00-
79.99 

ร้อยละ 
>80.00 

20 กลุ่มงานควบคุม
โรคติดต่อ 

5 อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแส
เลือดแบบรุนแรงชนิด 
community-acquired Sepsis 
/ Septic shock 
 

ระดับ 3 ≥ร้อยละ 
25 

ร้อยละ  
20-25 

ร้อยละ 
15 – 20 

ร้อยละ  
10 – 15 

≤ร้อยละ  
10 

20 กลุ่มงานควบคุม
โรคติดต่อ 

รวม 100  
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10.หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป  
 

ลำ 
ดับ 

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

ปีงบ 2563 

เกณฑ์การให้คะแนน ค่า 
น้ำหนัก 

กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

1 หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ITA 
 

รอบ 6 
เดือน 

ไตรมาส 1 ระดับ
1      
ไตรมาส 2 ร้อย
ละ 40-49.99 

ไตรมาส 1 ระดับ 
2   ไตรมาส 2  
ร้อยละ  50-
59.99 

ไตรมาส 1 ระดับ 
3     ไตรมาส 2  
ร้อยละ 60-
69.99 

ไตรมาส 1 ระดับ
4     ไตรมาส 2  
ร้อยละ 70-
79.99 

ไตรมาส 1 ระดับ 
5    ไตรมาส 2   
ร้อยละ  80-
100 

30 กลุ่มงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

รอบ 12 
เดือน 

ไตรมาส 3 ร้อย
ละ  65 – 
69.99 
ไตรมาส 4  ร้อย
ละ 70 – 
74.99    

ไตรมาส 3  ร้อย
ละ  70 -74.99 
ไตรมาส 4  ร้อย
ละ  75 – 
79.99    

ไตรมาส 3  ร้อย
ละ  75 – 
79.99 
ไตรมาส 4  ร้อย
ละ  80 - 
84.99    

ไตรมาส 3  ร้อย
ละ  80 – 
84.99 
ไตรมาส 4  ร้อย
ละ  85 -89.99    

ไตรมาส 3  ร้อย
ละ   85 -100 
ไตรมาส 4  ร้อย
ละ 90 -100   

2 ระดับความสำเร็จของการจัด
วางระบบตรวจสอบภายใน 
ควบคุมภายในและบริหารความ
เสี่ยงของรพช. 

รอบ 6 
เดือน 

ขั้นตอนท่ี 1 - 
ขั้นตอน 

ที ่1 - 2 - ขั้นตอนท่ี1 – 3 
30 กลุ่มงาน

บริหารงาน
ทั่วไป รอบ 12 

เดือน 
 ขั้นตอนท่ี1 

มีผลการ
ตรวจสอบ

ข้อเสนอแนะ 

ขั้นตอนที่1 
ทั้งหมด 

ขั้นตอนที่1-2 ขั้นตอน1-3 
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ลำ 
ดับ 

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

ปีงบ 2563 

เกณฑ์การให้คะแนน ค่า 
น้ำหนัก 

กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

3 ร้อยละการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณของสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดและ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 
 

รอบ 6 
เดือน 

ร้อยละ   
1 - 4.99 

ร้อยละ   
5- 9.99 

ร้อยละ   
10 - 14.99 

ร้อยละ  
15 – 19.99 

ร้อยละ  
20 - 24.99 

20 กลุ่มงาน
บริหารงานทั่วไป 

รอบ 12 
เดือน 

ร้อยละ   
25– 34.99 

ร้อยละ   
35 - 44.99 

ร้อยละ   
50 - 59.99 

ร้อยละ  
60 – 69.99 

ร้อยละ  
70 - 100 

4 วัดระดับความสำเร็จการ
ดำเนินการตามกระบวนการ
ตรวจสอบภายใน ภาคี
เครือข่ายระดับจังหวัด  
 

รอบ 6 
เดือน 

ขั้นตอนท่ี 1 - ขั้นตอนท่ี 2 - ขั้นตอนท่ี 3 
 

20 กลุ่มงาน
บริหารงานทั่วไป 

รอบ 12 
เดือน 

ขั้นตอนท่ี 1 - ขั้นตอนท่ี 2 - ขั้นตอนท่ี 3 
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ตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563 

ระหว่าง  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน กับ หัวหน้ากลุ่มงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน  

 
 
11.หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ 
 

ลำ 
ดับ 

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

ปีงบ 2563 

เกณฑ์การให้คะแนน ค่า 
น้ำหนัก 

กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

1  -ร้อยละของเรื่องร้องเรียน
บุคลากร/หน่วยงานในสังกัด 
สสจ.ลำพูน ที่ดำเนินการตาม
ขั้นตอนแล้วเสร็จ 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 ๒๕ กลุ่มงานนิติการ 

2  -ร้อยละของสัญญาการรับเงิน
เพ่ิมพิเศษสำหรับแพทย์ ทันต
แพทย์ และเภสัชกร สังกัด 
สสจ.ลำพูน ที่ปฏิบัติงานใน
หน่วยบริการ และหน่วยงาน
สังกัด สสจ.ลำพูน ที่ได้
ตรวจสอบมีความถูกต้อง 
ครบถ้วน และดำเนินการแล้ว
เสร็จภายในเวลาที่กำหนด  

ร้อยละ 9๐ ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 ๒๕ กลุ่มงานนิติการ 
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ลำ 
ดับ 

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

ปีงบ 2563 

เกณฑ์การให้คะแนน ค่า 
น้ำหนัก 

กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

3  -ร้อยละของการสืบหา
หลักทรัพย์ของลูกหนี้ตามคำ
พิพากษาหรือคำสั่ง ดำเนินการ
แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา 
 

ร้อยละ 9๐ ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 ๒๕ กลุ่มงานนิติการ 

4  -ร้อยละความสำเร็จของการ
บังคับใช้กฎหมายครบ
องค์ประกอบที่กำหนด 
 

ร้อยละ 8๐ ร้อยละ 60 ร้อยละ 7๐ ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 ๒๕ กลุ่มงานนิติการ 

รวม 100  
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ตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563 

ระหว่าง  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน กับ หัวหน้ากลุ่มงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน  

 
 

 
12.หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทย 

ลำ 
ดับ 

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

ปีงบ 2563 

เกณฑ์การให้คะแนน ค่า 
น้ำหนัก 

กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

1 ร้อยละของผู้ป่วยนอกท้ังหมดที่
ได้รับบริการ ตรวจ วินิจฉัย 
รักษาโรค และฟ้ืนฟูสภาพ ด้วย
ศาสตร์การแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก 
 

ร้อยละ 
19.5 

ร้อยละ 15 ร้อยละ 17.5 ร้อยละ 20 ร้อยละ 22.5 ร้อยละ 25 100 กลุ่มงานแพทย์
แผนไทย 
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ตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563 
ระหว่าง  

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน กับ หัวหน้ากลุ่มงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน  
 

 

 
13.หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
 

ลำ 
ดับ 

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

ปีงบ 2563 

เกณฑ์การให้คะแนน ค่า 
น้ำหนัก 

กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

1 ระดับความสำเร็จของการจัดทำ
แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ
การสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 
 

ระดับ 3 ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 ระดับ4 ระดับ5 20 กลุ่มงานพัฒนา
ยุทธศาสตร์
สาธารณสุข 

2 ร้อยละหน่วยบริการที่เป็น 
smart hospital 

ร้อยละ 75 >ร้อยละ 
20 

>ร้อยละ 45 >ร้อยละ 55 >ร้อยละ 65 >ร้อยละ 75 20 กลุ่มงานพัฒนา
ยุทธศาสตร์
สาธารณสุข 

3 ร้อยละการมีคลินิกโรคปอดอุด
กั้นเรื้อรังและโรคหอบหืดครบ
วงจรและได้มาตรฐาน 

 >ร้อยละ 
๖๐ 

>ร้อยละ ๖๕ >ร้อยละ ๗๐ >ร้อยละ ๗๕ >ร้อยละ ๘๐ 20 กลุ่มงานพัฒนา
ยุทธศาสตร์
สาธารณสุข 
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ลำ 
ดับ 

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

ปีงบ 2562 

เกณฑ์การให้คะแนน ค่า 
น้ำหนัก 

กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

4 ระดับความสำเร็จของการรับ
การตรวจราชการและนิเทศงาน 
ปีงบประมาณ 2561 

ระดับ 3 ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 ระดับ4 ระดับ5 20 กลุ่มงานพัฒนา
ยุทธศาสตร์
สาธารณสุข 

5 ร้อยละของ คปสอ. 
ที่มีผลการการดำเนินงานตาม
เกณฑ์คปสอ.ติดดาว 

ร้อยละ 40 ร้อยละ 
20 – 

29.99 

ร้อยละ 
30 – 39.99 

ร้อยละ 
40 – 49.99 

ร้อยละ 
50 – 59.99 

ร้อยละ 
60 ขึ้นไป 

20 กลุ่มงานพัฒนา
ยุทธศาสตร์
สาธารณสุข 

รวม 100  
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รายละเอียดตัวชี้วดั(KPI Template) 
ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ(Performance Agreement:PA) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 
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1. ตัวช้ีวัด   ร้อยละทารกแรกเกิดน้ำหนักต่ำกว่า 2,500 กรัม 
2. หน่วยวัด  : อัตราต่อการเกิดมีชีพแสนคน 
3. เกณฑ์เป้าหมาย  : ไม่เกินร้อยละ 10  
4. น้ำหนัก : ร้อยละ 10 
5. คำอธิบาย: 
 ทารกแรกเกิดน้ำหนักตัวน้อย (Low birth weight infant) เป็นทารกแรกเกิดที่มีภาวะเสี่ยงกลุ่มหนึ่ง 
หมายถึง  ทารกแรกเกิดที่มีน้ำหนักตัวต่ำกว่า 2,500 กรัม  ซึ่งอาจจะเป็นทารกเกิดก่อนกำหนด (Preterm 
infant) หรือครบกำหนดที่มีน้ำหนักตัวน้อยกว่าอายุครรภ์ก็ได้ 
 การคลอดก่อนกำหนด (Preterm Labor) คือภาวะปากมดลูกเปิดที่เป็นผลมาจากการหดและ
ขยายตัวของมดลูกในช่วงก่อนสัปดาห์ที่ 37 ของการตั้งครรภ์ ซึ่งการตั้งครรภ์แบบครบกำหนดคลอดจะใช้เวลา 
37-40 สัปดาห์ 
 

6. สูตรการคำนวณ: 
อัตราส่วนการตายมารดา =    (A/B)  x 100 
 
A = จำนวนเด็กเกิดมีชีพที่น้ำหนักแรกเกิดต่ำกว่า 2,500 กรัม  ในช่วงเวลาที่กำหนด 
B = จำนวนเด็กเกิดมีชีพทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน 

 

7. เกณฑ์การให้คะแนน: 
 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ … ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 มากกว่า 12 
2 10.1-12.0 
3 8.1-10.0 
4 7.1-8.0 
5 น้อยกว่า 7 

 
8. แนวทางการประเมินผล: แบ่งเกณฑ์การประเมินเป็น 2 รอบได้แกร่อบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน ดังนี้ 

8.1 การประเมินรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 

 
ค่าคะแนนที่ได้ 

1 2 3 4 5 
มากกว่า 12 10.1-12.0 8.1-10.0 7.1-8.0 น้อยกว่า 7 

1.ร้อยละทารกแรกเกิดน้ำหนักต่ำกว่า 2,500 กรัม 
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8.2 การประเมินรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 
 

ค่าคะแนนที่ได้ 
1 2 3 4 5 

มากกว่า 12 10.1-12.0 8.1-10.0 7.1-8.0 น้อยกว่า 7 
 

9. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 
 

 
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 

 
หน่วยวัด 

 

ผลการดำเนินงานในอดีต 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2560 2561 2562 

ชื่อตัวชี้วัด: อัตราส่วนการตาย
มารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน 

ต่อการเกิดมี
ชีพแสนคน 

10.33 11.48 12.16 

 
10. แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล: แบบรายงานอนามัยแม่และเด็ก, รายงานการเกิด (Birth Data) 
 
11. ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 1.นางสาวอรพินธ์   ใจสุนทร   หมายเลขโทรศัพท์   081-9932276 
      หนว่ยงาน : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 

           2. นางพิมภาวรรณ์   เขยะตา         หมายเลขโทรศัพท์ 081-8855044 
     หน่วยงาน : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 
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1. ตัวช้ีวัด   ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุที่กำหนดมีพัฒนาการสมวัย 
2. หน่วยวัด  : ร้อยละ 
3. เกณฑ์เป้าหมาย  : 85 
4. น้ำหนัก : ร้อยละ 10 
5. คำอธิบาย: 
เด็กอายุ 0 - 5 ปี หมายถึง เด็กแรกเกิด จนถึงอายุ 5 ปี 11 เดือน 29 วัน 
พัฒนาการสมวัย หมายถึง เด็กทุกคนได้รับตรวจคัดกรองพัฒนาการโดยใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) แล้วผลการตรวจคัดกรอง ผ่านครบ 5 ด้าน ในการตรวจคัดกรองพัฒนาการ
ครั้งแรก รวมกับเด็กที่พบพัฒนาการสงสัยล่าช้าและได้รับการติดตามให้ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการ และ
ประเมินซ้ำแล้วผลการประเมิน ผ่านครบ 5 ด้านภายใน 30 วัน(1B260) 
• การคัดกรองพัฒนาการ หมายถึง ความครอบคลุมของการคัดกรองเด็กอายุ 9 , 18, 30, 42 และ 60 

เดือน ณ ช่วงเวลาที่มีการคัดกรองโดยเป็นเด็กในพ้ืนที่ (Type1: มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ตัวอยู่จริงและ 
Type3 : ที่อาศัยอยู่ในเขต แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขต) 

• พัฒนาการสงสัยล่าช้า หมายถึง  เด็กที่ได้รับตรวจคัดกรองพัฒนาการโดยใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) และ ผลการตรวจคัดกรองพัฒนาการตามอายุของเด็กในการประเมิน
พัฒนาการครั้งแรกผ่านไม่ครบ 5 ด้าน ทั้งเด็กท่ีต้องแนะนำให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ส่งเสริมพัฒนาการตามวัย
ภายใน 30 วัน (1B261) รวมกับเด็กที่สงสัยล่าช้า  ส่งต่อทันที (1B262 : เด็กที่พัฒนาการล่าช้า/      
ความผิดปกติอย่างชัดเจน) 

• พัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม หมายถึง  เด็กท่ีได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการตามอายุของเด็ก
ในการประเมินพัฒนาการครั้งแรกผ่านไม่ครบ 5 ด้าน  เฉพาะกลุ่มที่แนะนำให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ส่งเสริม
พัฒนาการตามวัยภายใน 30 วัน (1B261)  แล้วติดตามกลับมาประเมินคัดกรองพัฒนาการครั้งที่ 2 

• เด็กพัฒนาการล่าช้า หมายถึง  เด็กที่ได้รับตรวจคัดกรองพัฒนาการโดยใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย(DSPM)  แล้วผลการตรวจคัดกรอง ไม่ผ่านครบ 5 ด้าน ในการตรวจคัดกรอง
พัฒนาการครั้งแรกและครั้งที่ 2 (1B202, 1B212, 1B222, 1B232, 1B242) 

 

6. สูตรการคำนวณ: 
 

(𝑨𝟗 + 𝒂𝟗) + (𝑨𝟏𝟖 + 𝒂𝟏𝟖) + (𝑨𝟑𝟎 + 𝒂𝟑𝟎) + (𝑨𝟒𝟐 + 𝒂𝟒𝟐) + (𝑨𝟔𝟎 + 𝒂𝟔𝟎)

𝐁
× 𝟏𝟎𝟎 

A = จำนวนเด็ก 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ที่ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการโดยใช้คู่มือเฝ้าระวังและ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) แล้วผลการตรวจคัดกรอง ผ่านครบ 5 ด้าน ในการตรวจคัดกรอง
พัฒนาการครั้งแรก 
a = จำนวนเด็ก 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ที่ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการพบพัฒนาการสงสัยล่าช้า
และได้รับการติดตามกระตุ้นพัฒนาการ และประเมินซ้ำแล้วผลการประเมิน ผ่านครบ 5 ด้านภายใน 30 วัน
(1B260) 

2.ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายทุี่กำหนดมีพัฒนาการสมวัย 



78 
 

 
7. เกณฑ์การให้คะแนน: 
 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน  +/- ร้อยละ … ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1      น้อยกว่าร้อยละ 75 
2 ร้อยละ 75-79 
3 ร้อยละ 80-85 
4 ร้อยละ 86-90 
5       มากกว่าร้อยละ  90 

 
8. แนวทางการประเมินผล: แบ่งเกณฑ์การประเมินเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบ 6 เดือนและรอบ 12 เดือน ดังนี้ 
8.1 การประเมินรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 

มีนาคม 2563) 
ค่าคะแนนที่ได้ 

1 2 3 4 5 
น้อยกว่า 75 75-79 80-85 86-90 มากกว่า 90 

 
8.2 การประเมินรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 –  

30 กันยายน 2563) 
ค่าคะแนนที่ได้ 

1 2 3 4 5 
น้อยกว่า 75 75-79 80-85 86-90 มากกว่า 90 

 
9. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 

 
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 

 
หน่วยวัด 

 

ผลการดำเนินงานในอดีต 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2560 2561 2562 

ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของเด็กอายุ 0-
5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุที่กำหนด
มีพัฒนาการสมวัย 

 

 ร้อยละ เปลี่ยนเกณฑ์ เปลี่ยนเกณฑ์ เปลี่ยนเกณฑ์ 
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10.แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล 
ใช้ข้อมูลจากระบบ Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข  
ประมวลผลทุก 30 วัน (ทุกเดือน)  

   การดึงข้อมูลจาก HDC ต้องรอการบันทึกข้อมูลสมบูรณ์ อย่างน้อย 45 วัน 
 
11. ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด   1.นางสาวอรพินธ์   ใจสุนทร    หมายเลขโทรศัพท์   081-9932276 
      หนว่ยงาน : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 

              2.นางพิมภาวรรณ์   เขยะตา    หมายเลขโทรศัพท์   081-8855044 
      หนว่ยงาน : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน  
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1. ตัวช้ีวัด  ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สงูดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี 
2. หน่วยวัด  : ร้อยละ 
3. เกณฑ์เป้าหมาย  : ร้อยละ 60 
4. น้ำหนัก : ร้อยละ 10 
5. คำอธิบาย: 

 เด็กอายุ 0 - 5 ปี หมายถึง เด็กแรกเกิด จนถึงอายุ 5 ปี 11 เดือน 29 วัน 
 สูงดี หมายถึง เด็กที่มีความยาวหรือส่วนสูงอยู่ในระดับสูงตามเกณฑ์ขึ้นไป (สูงตามเกณฑ์ ค่อนข้างสูง หรือสูง) 
เมื่อเทียบกับกราฟการเจริญเติบโตความยาว/ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ กรมอนามัย ชุดใหม่ ปี พ.ศ. 
2558 (ขององค์การอนามัยโลก)  โดยมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ -1.5 SDของความยาว/ส่วนสูงตาม
เกณฑ์อายุ  
 สมส่วน หมายถึง เด็กที่มีน้ำหนักอยู่ในระดับสมส่วน เมื่อเทียบกับกราฟการเจริญเติบโตน้ำหนัก
ตามเกณฑ์ความยาว/ส่วนสูง กรมอนามัย ชุดใหม่ ปี พ.ศ. 2558 (ขององค์การอนามัยโลก) โดยมีค่า
อยู่ในช่วง +1.5 SD ถึง -1.5 SD ของน้ำหนักตามเกณฑ์ความยาว/ส่วนสูง  
 สูงดีสมส่วน หมายถึง  เด็กที่มีความยาวหรือส่วนสูงอยู่ในระดับสูงตามเกณฑ์ขึ้นไปและมีน้ำหนักอยู่ในระดับ
สมส่วน (ในคนเดียวกัน) 
 ส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี หมายถึง ค่าเฉลี่ยของส่วนสูงในเด็กชาย และเด็กหญิงที่อายุ 5 ปีเต็ม ถึง 5 ปี 11 
เดือน 29 วัน 
 1,000 วันแรกของชีวิต หมายถึง ตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิในครรภ์มารดา จนถึงอายุ 2 ปี 
• มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต หมายถึง การส่งเสริมโภชนาการ (อาหารหญิงตั้งครรภ์ อาหารหญิงให้
นมบุตร นมแม่ และอาหารเด็กอายุ 6 เดือน – 5 ปี รวมทั้งการเสริมสารอาหารที่สำคัญในรูปของยา ได้แก่ ธาตุ
เหล็ก ไอโอดีน และกรดโฟลิกสำหรับหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอดที่ให้นมแม่ 6 เดือน ยาน้ำเสริมธาตุ
เหล็กสำหรับเด็กอายุ          6 เดือน ถึง 5 ปี) ร่วมกับการ บูรณาการงานสุขภาพอ่ืน ๆ เช่น สุขภาพช่องปาก 
กิจกรรมทางกาย การนอน สุขาภิบาลอาหารและน้ำ 
• ตำบลส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย หมายถึง ตำบลที่มีการ
ดำเนินงานดังนี้  

1) ประเมินตนเองตามแบบประเมินตำบลส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการ
สมวัย ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมสำคัญด้านโภชนาการ ทันตสุขภาพ กิจกรรมทางกาย การนอน 
สุขาภิบาลอาหารและน้ำ ใน 5 setting ได้แก่ สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ ชุมชน อปท. ศูนย์
เด็กเล็ก และครอบครัว เพ่ือส่งเสริมให้เด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย 

2) จัดทำแผนพัฒนา/ปรับปรุงการดำเนินงานโภชนาการ ทันตสุขภาพ กิจกรรมทางกาย การนอน 
สุขาภิบาลอาหารและน้ำ มีการดำเนินงานตามแผนที่วางไว้ 

 
 
 
 
 

3.ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมสว่น และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ป ี
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6. สูตรการคำนวณ: 
 

1) ความครอบคลุมเด็กท่ีได้รับการชั่งน้ำหนักและวัดความยาว/ส่วนสูง = (B2/ B1) × 100 
2) ร้อยละเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน    = (A1 / B2) × 100 
3) ส่วนสูงเฉลี่ยชายที่อายุ 5 ปี            = (A2 / B3) 
4) ส่วนสูงเฉลี่ยหญิงที่อายุ 5 ปี           = (A3 / B4) 
รายการข้อมูล 
A1 = จำนวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน 
A2 = ผลรวมของส่วนสูงของประชากรชายอายุ 5 ปีเต็ม ถึง 5 ปี 11 เดือน 29 วันที่ได้รับการวัดส่วนสูง 
A3 = ผลรวมของส่วนสูงของประชากรหญิงอายุ 5 ปีเต็ม ถึง 5 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่ได้รับการวัดส่วนสูง 
B1 = จำนวนเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมด 
B2 = จำนวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด 
B3 = จำนวนประชากรชายอายุ 5 ปีเต็ม ถึง 5 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่ได้รับการวัดส่วนสูงทั้งหมด 
B4 = จำนวนประชากรหญิงอายุ 5 ปีเต็ม ถึง 5 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่ได้รับการวัดส่วนสูงทั้งหมด 

 
7. เกณฑ์การให้คะแนน: 
 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ … ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

7.1 ความครอบคลุมเด็กท่ีได้รับการชั่งน้ำหนักและวัดความยาว/ส่วนสูง (น้ำหนักร้อยละ 5) 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1      น้อยกว่าร้อยละ 75 
2 ร้อยละ 75-79 
3 ร้อยละ 80-85 
4 ร้อยละ 86-90 
5       มากกว่าร้อยละ  90 

 
            7.2 ร้อยละเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน   (น้ำหนักร้อยละ 5) 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 น้อยกว่า ร้อยละ45 
2 ร้อยละ 45-49 
3 ร้อยละ 50-54 
4 ร้อยละ 55-59 
5 มากกว่าร้อยละ 60 
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8. แนวทางการประเมินผล: แบ่งเกณฑ์การประเมินเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน 
ดังนี้ 

8.1 การประเมินรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 
มีนาคม 2563) 

  1.ความครอบคลุมเด็กที่ได้รับการชั่งน้ำหนักและวัดความยาว/ส่วนสูง (น้ำหนักร้อยละ 5) 
ค่าคะแนนที่ได้ 

1 2 3 4 5 
น้อยกว่า 75 75-79 80-85 86-90 มากกว่า 90 

 
2.ร้อยละเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน   (น้ำหนักร้อยละ 5) 

 
ค่าคะแนนที่ได้ 

1 2 3 4 5 
น้อยกว่า 45 45-49 50-54 55-59 มากกว่า 60 

 

8.2 การประเมินรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระหว่างวนัที่ 1 ตุลาคม 2562 –  
30 กันยายน 2563) 

1.ความครอบคลุมเด็กที่ได้รับการชั่งน้ำหนักและวัดความยาว/ส่วนสูง (น้ำหนักร้อยละ 5) 
ค่าคะแนนที่ได้ 

1 2 3 4 5 
น้อยกว่า 75 75-79 80-85 86-90 มากกว่า 90 

 
2.ร้อยละเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน   (น้ำหนักร้อยละ 5) 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าคะแนนที่ได้ 

1 2 3 4 5 
น้อยกว่า 45 45-49 50-54 55-59 มากกว่า 60 
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9. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 

 
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 

 
หน่วยวัด 

 

ผลการดำเนินงานในอดีต 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2560 2561 2562 
ร้อยละความครอบคลุมฯ 
ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสม
ส่วน  
ส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี ชาย 
ส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี หญิง 

ร้อยละ 
ร้อยละ 

ซม. 
ซม 

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

 
10.แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล 

ใช้ข้อมูลจากระบบ Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข  
ประมวลผลรายไตรมาส  

   การดึงข้อมูลจาก HDC ต้องรอการบันทึกข้อมูลสมบูรณ์ อย่างน้อย 45 วัน 
 

11. ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 1.นางสาวอรพินธ์   ใจสุนทร   หมายเลขโทรศัพท์   081-9932276 
      หนว่ยงาน : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 

            2.นางพิมภาวรรณ์   เขยะตา   หมายเลขโทรศัพท์ 081-8855044 
       หนว่ยงาน : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 
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1. ตัวช้ีวัด  ร้อยละของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ใน
ชุมชนผ่านเกณฑ์ 

2. หน่วยวัด : ร้อยละ/จำนวน 
3. เกณฑ์เป้าหมาย :  ร้อยละ 80 
4. น้ำหนัก : ร้อยละ 10 
5. คำอธิบาย: 

มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ หมายถึง มีการดำเนินงานตามองค์ประกอบ ดังนี้ 
   1.  มีการประเมินคัดกรองปัญหาสุขภาพและมีข้อมูลผู้สูงอายุในการวางแผนการดูแลส่งเสริม 
       สุขภาพผู้สูงอายุรายบุคคล (Care Plan) 
   2. มีการสนับสนุนการดำเนินงานชมรมผู้สูงอายุผ่านเกณฑ์ชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ  กรมอนามัยอย่าง

น้อยตำบลละ 1 ชมรม 
3. มีบริการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุโดยทีมสหวิชาชีพ ภาคีเครือข่าย ท้องถิ่น และชุมชน อย่างมี 
   ส่วนร่วม 
4. มีระบบการส่งเสริมสุขภาพ /เฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมและป้องกันดูแลสุขภาพ ผู้สูงอายุในระดับ
ตำบล 
หมายเหตุ : ผ่านเกณฑ์  หมายถึง ผ่านองค์ประกอบทุกข้อ 

- มีการประเมินความสามารถในการดำเนินชีวิตประจำวัน (ADL) /การประเมินสภาวะของ
ผู้สูงอายุ (TAI) ประกอบด้วย Functional Activity status และการประเมินคัดกรองขั้น
พ้ืนฐานตามชุดสิทธิประโยชน์ 

- ชมรมผู้สูงอายุผ่านเกณฑ์ชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ หมายถึง ชมรมผู้สูงอายุที่อยู่ในระดับตำบล 
และผ่านเกณฑ์ชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ กรมอนามัย 

มีระบบการส่งเสริมสุขภาพ/เฝ้าระวังภาวะหกล้อม /การเฝ้าระวังแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและ
แผนการป้องกันดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในระดับตำบล เช่น ทันตสุขภาพ การป้องกันควบคุมโรคในกลุ่ม
ผู้สูงอายุ การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ดำเนินการโดยแกนนำชมรมผู้สูงอายุ 
Caregiver อาสาสมัครบริบาลท้องถ่ิน อผส. หรือ อสม. 

 
6. สูตรการคำนวณ: 
 

          สูตรการคำนวณ :   A x 100 
                                     B         
  A = จำนวนตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care)  
        ในชุมชนผ่านเกณฑ์ตามองค์ประกอบ 
  B = จำนวนตำบลทั้งหมด 

 
 
 

4.ร้อยละของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว  
   (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ 
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7. เกณฑ์การให้คะแนน: 
    ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ … ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1      น้อยกว่าร้อยละ 75 
2 ร้อยละ 75-79 
3 ร้อยละ 80-85 
4 ร้อยละ 86-90 
5       มากกว่าร้อยละ  90 

 
 

8. แนวทางการประเมินผล: แบ่งเกณฑ์การประเมินเป็น 2รอบ ได้แก่รอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน ดังนี้ 
8.1 การประเมินรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 
มีนาคม 2563) 

 
ค่าคะแนนที่ได้ 

1 2 3 4 5 
น้อยกว่า 75 75-79 80-85 86-90 มากกว่า 90 

  

8.2 การประเมินรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 
กันยายน 2563) 

 

 
 
 
 
9. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 
 

 
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 

 
หน่วยวัด 

 

ผลการดำเนินงานในอดีต 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2560 2561 2562 

ชื่อตัวชี้วัด..................................... ................. ............. ............. .............. 

 
 
 
 

ค่าคะแนนที่ได้ 
1 2 3 4 5 

น้อยกว่า 75 75-79 80-85 86-90 มากกว่า 90 
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10.แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล 
1) บันทึกข้อมูลคัดกรองดำเนินชีวิตประจำวัน (ADL) /การประเมินสภาวะของผู้สูงอายุ (TAI) ทุกครั้ง

หลังการประเมินในโปรแกรม HDC ก่อน ( ช่วงที่ระบบโปรแกรม Long Term Care ยังไม่
ประกาศให้บันทึกในระบบ)  

2) บันทึกข้อมูลปฏิบัติงานการดูแลผู้สูงอายุลงใน Care Plan ผ่านระบบโปรแกรม Long Term  
Care (3C) ตามแผนการปฏิบัติงาน 

3) การรายงานรอบ 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน ( ส่วนกลางดึงจากระบบ มาวิเคราะห์
ส่งคืนระดับพ้ืนที่พิจารณา /อุทรณ์ มายังส่วนกลางกรณีข้อมูลไม่สมบูรณ์ ) 

 
11. ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด  1.นางสาวอรพินธ์   ใจสุนทร   หมายเลขโทรศัพท์   081-9932276 
      หนว่ยงาน : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 

             2.นางจรรยา    ธัญน้อม    หมายเลขโทรศัพท์   081-9506874 
       หนว่ยงาน : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 
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1. ตัวช้ีวัด ร้อยละครอบครัวไทยมีความรอบรู้สุขภาพเรื่องกิจกรรมทางกาย 
2. หน่วยวัด : ร้อยละ/จำนวน 
3. เกณฑ์เป้าหมาย : ร้อยละ 10 
4. น้ำหนัก : ร้อยละ 10 
5. คำอธิบาย: 

1. ความรอบรู้ด้านสุขภาพ หมายถึง ระดับความสามารถที่แสดงออกมาของบุคคลในการเข้าถึง เข้าใจ 
ประเมิน และปรับใช้ข้อมูลความรู้และบริการสุขภาพด้านกายและจิตได้อย่างเหมาะสม  โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

2. การเข้าถึงข้อมูล ความรู้กิจกรรมทางกาย หมายถึง ประชาชนรู้แหล่งข้อมูล ความรู้ และสถานที่ออก
กำลังกาย และสามารถค้นหาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวิธีการ สถานที่และกิจกรรมทางกายด้วยวิธีการใด 
ๆ เมื่อจำเป็นได ้

3. การเข้าใจข้อมูล ความรู้กิจกรรมทางกาย หมายถึง ประชาชนเข้าใจความหมายของคำศัพท์เกี่ยวกับ
กิจกรรมทางกาย ตีความจากข้อมูลได้ถูกต้อง อธิบายเหตุผลความจำเป็นของกิจกรรมทางกายที่
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของตนเองได้ เข้าใจขั้นตอนและปฏิบัติตามขั้นตอนได้ถูกต้อง สามารถบอกได้ว่า
จะนำข้อมูลที่ได้รับไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตของตนเองได้อย่างไร และสามารถชี้แจงหรืออภิ
บายให้คนอ่ืนเข้าใจได้ 

4. การประเมินข้อมูล ความรู้กิจกรรมทางกาย หมายถึง ประชาชนบอกได้ถูกต้องว่าข้อมูลและความรู้
เกี่ยวกับกิจกรรมทางกายใดและจากแหล่งใดมีความน่าเชื่อถือ ถูกต้อง และเหมาะสมกับตนเอง บอก
ได้ว่ากิจกรรมทางกายใดที่ตนเองควรได้รับ และสามารถร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นและตอบโต้ซักถาม
เรื่องกิจกรรมทางกายกับบุคลากรด้านสาธารณสุขและคนอ่ืน ๆ ได ้

5. การปรับใช้ข้อมูล ความรู้กิจกรรมทางกาย หมายถึง ประชาชนตัดสินใจหรือร่วมตัดสินใจบนฐานข้อมูล
และความรู้ที่น่าเชื่อถือ ถูกต้อง และเพียงพอ สำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมทางกายที่เหมาะสมกับ
ตนเอง  

6. ครอบครัว  หมายถึง กลุ่มคนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป มาอยู่ร่วมกันในครัวเรือนเดียวกันมีสายสัมพันธ์กัน
อย่างใกล้ชิด และมีการติดต่อสื่อสารระหว่างกันและกัน 

7. ผู้ลงทะเบียน  หมายถึง ตัวแทนของครอบครัวซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลและดำเนินการกรอกข้อมูลเข้าสู่
ระบบลงทะเบียนโครงการ 10 ล้านครอบครัวไทย ออกกำลังกายเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ 

8. บัญชี หมายถึง ข้อมูลการลงทะเบียนครอบครัวในโครงการ 10 ล้านครอบครัวไทยออกกำลังกายเพ่ือ
ส่งเสริมสุขภาพ 

 

6. สูตรการคำนวณ: 
 

          สูตรการคำนวณ :   A x 100 
                                     B         
 A = จำนวนครอบครัวที่มีการกรอกข้อมูลเข้าสู่ระบบลงทะเบียนโครงการ 10 ล้านครอบครัวไทย  
      ออกกำลังกายเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ 
 B = จำนวนครอบครัวทั้งหมด 

5.ร้อยละครอบครัวไทยมีความรอบรู้สุขภาพเรื่องกิจกรรมทางกาย 
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7. เกณฑ์การให้คะแนน: 
 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ … ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1                           ร้อยละ 0 -5 
2                           ร้อยละ6-10 
3 ร้อยละ11-15 
4 ร้อยละ16-20 
5       มากกว่าร้อยละ 20 

 
8. แนวทางการประเมินผล: แบ่งเกณฑ์การประเมินเป็น 2 รอบ ได้แกร่อบ 6 เดือนและรอบ 12 เดือน ดังนี้ 
8.1   การประเมินรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 

มีนาคม 2563) 
 

ค่าคะแนนที่ได้ 
1 2 3 4 5 

0-5 6-10 11-15 16-20 >20 
 

8.2 การประเมินรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 –  
30 กันยายน 2563) 

 

9.รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 
 

 
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 

 
หน่วยวัด 

 

ผลการดำเนินงานในอดีต 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2560 2561 2562 
ชื่อตัวชี้วัด..................................... ร้อยละ NA NA NA 

 
 
 
 
 

ค่าคะแนนที่ได ้
1 2 3 4 5 

< 10 10-15 16-20 21-25 มากกว่า 25 
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10.แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล: 
พิจารณาจากการรายงานผลการลงทะเบียนบนเว็บไซต์ครอบครัวอบอุ่นออกกำลังกาย  
  1. การรายงานผลการลงทะเบียนบนเว็บไซต์ครอบครัวอบอุ่นออกกำลังกายรายจังหวัด 
  2. การรายงานผลการลงทะเบียนบนเว็บไซต์ครอบครัวอบอุ่นออกกำลังกายรายอำเภอ 
  3. การรายงานผลการลงทะเบียนบนเว็บไซต์ครอบครัวอบอุ่นออกกำลังกายรายตำบล 
 

11. ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด  1.นางสาวอรพินธ์   ใจสุนทร   หมายเลขโทรศัพท์   081-9932276 
         2.นางจรรยา   ธัญน้อม         หมายเลขโทรศัพท์   081-9506874 

        3.นางสาวสาวิตรี   วารี         หมายเลขโทรศัพท์   095-5257060 
      หนว่ยงาน : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 
 

 

1. ตัวช้ีวัด   ร้อยละของผู้ป่วยซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต 
2. หน่วยวัด  : ร้อยละ/จำนวน 
3. เกณฑ์เป้าหมาย  : ร้อยละ 68 
4. น้ำหนัก : ร้อยละ 10 
5. คำอธิบาย: 

การเขาถึงบริการ หมายถึง การที่ประชาชน ผูซึ่งไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคซึมเศรา ไดรับการบริการ
ตามแนวทางการดูแลเฝาระวังโรคซึมเศราระดับจังหวัด และแนวทางการจัดการโรคซึมเศร้าสําหรับแพทยเวช
ปฏิบัติทั่วไป หรือไดรับการชวยเหลือตามแนวทางมาตรฐานอย่างเหมาะสมจากหนวยบริการทุกสถานบริการ
ของประเทศไทย 

ผูปวยโรคซึมเศรา หมายถึง ประชาชนที่ ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ ตามเกณฑวินิจฉัยโรค 
Depressive Disorder ของสมาคมจิตแพทยอเมริกัน  ฉบับที่  5 (DSM-5: Diagnostic and Statistical 
Manual of Mental disorders 5) และตามมาตรฐานการจําแนกโรคระหวางประเทศขององคการอนามัยโลก
ฉบับที่  10 (ICD – 10 : International Classification of Diseases and Health Related Problems - 
10) โดยบันทึกตามรหัสโรคของ ICD-10 หมวด F32.x, F33.x, F34.1, F38.x และ F39.x ที่มารับบริการ
สะสมตั้งแตปงบประมาณ 2552 จนถึงในปงบประมาณ 2563 

 
6. สูตรการคำนวณ: 
 

          สูตรการคำนวณ :   A x 100 
                                     B         
A = จํานวนผปูวยโรคซึมเศราที่มารับบริการตั้งแตปงบประมาณ 2552 สะสมมาจนถึงปงบประมาณ 2563 
B = จํานวนผูปวยโรคซึมเศราคาดประมาณจากความชุกที่ไดจากการสํารวจ 
 

 
7. เกณฑ์การให้คะแนน: 
 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ … ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1                           น้อยกว่าร้อยละ 75 
2                           ร้อยละ 75-79 
3 ร้อยละ80-85 
4 ร้อยละ86-90 
5       มากกว่ามากกว่า 90 

 
 
 
 

6.ร้อยละของผู้ป่วยซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต 
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8. แนวทางการประเมินผล: แบ่งเกณฑ์การประเมินเป็น 2 รอบ ได้แกร่อบ 6 เดือนและ รอบ 12 เดือน ดังนี้ 
1.การประเมินรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 
มีนาคม 2563) 
 

ค่าคะแนนที่ได้ 
1 2 3 4 5 

น้อยกว่า 75 75-79 80-85 86-90 มากกว่า 90 
 

2.การประเมินรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 
กันยายน 2563) 
 

ค่าคะแนนที่ได้ 
1 2 3 4 5 

น้อยกว่า 75 75-79 80-85 86-90 มากกว่า 90 
 

9.รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน: 
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
 

หน่วยวัด 
 

ผลการดำเนินงานในอดีต 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2560 2561 2562 
ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของผู้ป่วย
ซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต 

ร้อยละ 58.69 76.63 115.32 

 
10.แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล: 

รวบรวมขอมูลผลการเขาถึงบริการของสถานบริการสาธารณสุขทั่วประเทศจากมาตรฐาน     
ขอมูล 43 แฟม โดยการรับขอมูลจากกองยุทธศาสตรและแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข   เปนรอบไตรมาส    
ที่มีขอมูลสอดคลองกับแบบรายงานที่กําหนดและทําการรวมผลการดําเนินงานในปปจจุบันเขากับผลการ
ดําเนินงานของปงบประมาณ 2552 – 2563 วัดจากฐานขอมูลการเขาถึงบริการโรคซึมเศรา กรมสุขภาพจิต 
โดยโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์   แลววิเคราะหประมวลผล และนําเสนอเปนรายจังหวัด เขตสุขภาพ และ
ประเทศท่ี www.thaidepression.com 
 
11. ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด  1.นางสาวอรพินธ์   ใจสุนทร   หมายเลขโทรศัพท์   081-9932276 
             2.นางสาวศิริพร    อูปแปง  หมายเลขโทรศัพท์  087 1910259 
      หนว่ยงาน : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 

 

 

 

http://www.thaidepression.com/
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1. ตัวช้ีวัด   ระดับความสำเร็จของการพัฒนาชมรม TO BE NUMBER ONE 
2. หน่วยวัด  : ร้อยละ/จำนวน 
3. เกณฑ์เป้าหมาย  : ระดับความสำเร็จ 
4. น้ำหนัก : ร้อยละ 10 
5. คำอธิบาย: 

การพัฒนาชมรม TO BE NUMBER ONE เป็นการส่งเสริม ผลักดัน และประสานความร่วมมือในการ
ร่วมดำเนินการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) จังหวัดลำพูน  โดยมี
การบูรณาการการทำงานเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE 
NUMBER ONE จังหวัดลำพูน ทั้งในสถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานพินิจ
และคุ้มครองเด็กและเยาวชน และเรือนจำ  มุ่งสู่วิสัยทัศน์ “ลำพูน เมืองแห่งความสุข บนความพอเพียง สร้างคน 
TO BE ด้วยวิถีวัฒนธรรม  เป็นหนึ่งโดยไม่พ่ึงยาเสพติด” 
กรอบ/แนวทางดำเนินงาน ประกอบด้วย  

๑ ส่งเสริมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE  ยึดวัยรุ่นและเยาวชนเป็นศูนย์กลาง            
บนพื้นฐานความเข้าใจธรรมชาติ พัฒนาการ ความต้องการ ความสนใจ และพฤติกรรมเฉพาะของวัยรุ่น นำไปสู่
หลักการดำเนินงานของโครงการ TO BE NUMBER ONE  คือ การส่งเสริมการแสดงความสามารถ กล้าคิด กล้าทำ 
กล้าแสดงออกและช่วยสร้างเสริมความภาคภูมิใจ โดยใช้สื่อ ดนตรี กีฬา ในการเข้าถึงเยาวชน 

2 กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในหน่วยงานระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพ่ือร่วมกันขับเคลื่อนโครงการ TO BE NUMBER ONE ภายใต้ 3 ยุทธศาสตร์หลัก คือ 

 1) การรณรงค์ปลุกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอ้ือต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 2) การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน 
 3) การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพ่ือการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
3 สนับสนุนการจัดทำแผนงานและโครงการ เพ่ือส่งเสริมการดำเนินกิจกรรม TO BE NUMBER ONE 

ของจังหวัดลำพูน และการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของโครงการ TO BE NUMBER 
ONE จังหวัดลำพูน 

4 สนับสนุนมีการจัดตั้ง และพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานของชมรม TO BE NUMBER ONE ใน
สถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และ
เรือนจำทุกแห่ง   

5 สนับสนุนให้มีการพัฒนาเด็ก เยาวชน วัยรุ่น ให้มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจ  และเปิดโอกาสให้ผู้เสพยา
เสพติดเปิดเผยตัวเองเข้ารับการบำบัดรักษา/ฟ้ืนฟูโดยสมัครใจ  ภายใต้กิจกรรม“ใครติดยายกมือขึ้น” 
 
6. สูตรการคำนวณ: ไม่มี 
 
 
 
 

7.ระดับความสำเร็จของการพัฒนาชมรม TO BE NUMBER ONE 
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7. เกณฑ์การให้คะแนน: 
 กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานแต่ละระดับ ดังนี้ 
 

ขั้นตอนการดำเนินงาน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 การเก็บรวบรวมข้อมูล ชมรมฯระดับอำเภอ วิเคราะห์ Gab  
2 มีการจัดทำแผนการพัฒนาเครือข่ายชมรมฯ 
3 มีการดำเนินการตามแผนพัฒนาเครือข่ายชมรม TO BE Number One 
4 กำหนดพ้ืนที่เป้าหมายการพัฒนาชมรมฯ ในชุมชน มีการสนับสนุนการ

ทำงานของชมรม 
5 ชมรมฯ ในชุมชน ได้รับการตัดเลือกเป็นตัวแทนระดับจังหวัด/ภาค/

ประเทศ 
 
8. แนวทางการประเมินผล: แบ่งเกณฑ์การประเมินเป็น 2 รอบ ได้แกร่อบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน ดังนี้ 
8.1 การประเมินรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 

มีนาคม 2563) 
 

ค่าคะแนนที่ได้ 
1 2 3 4 5 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 

 
ขั้นตอน  

การดำเนินงาน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

เอกสาร/หลักฐาน
ประกอบการประเมิน 

ค่าคะแนนที่ได ้

1 การเก็บรวบรวมข้อมูล ชมรมฯระดับ
อำเภอ วิเคราะห์ Gab  

เอกสารข้อมูล เท่ากับ 1 คะแนน 

2 มีการจัดทำแผนการพัฒนาเครือข่าย
ชมรมฯ 

แผนปฏิบัติการ/
โครงการ 

เท่ากับ 2 คะแนน 

3 มีการดำเนินการตามแผนพัฒนา
เครือข่ายชมรม TO BE Number One 

รายงานการจัด
กิจกรรม 

เท่ากับ 3 คะแนน 

4 กำหนดพ้ืนที่เป้าหมายการพัฒนาชมรม
ฯ ในชุมชน มีการสนับสนุนการทำงาน
ของชมรม 

การนำเสนอผลงาน เท่ากับ 4 คะแนน 

5 ชมรมฯ ในชุมชน ได้รับการตัดเลือก
เป็นตัวแทนระดับจังหวัด/ภาค/
ประเทศ 

ในประกาศเกียรติคุณ เท่ากับ 5 คะแนน 
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8.2 การประเมินรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 –  
30 กันยายน 2563) 

ค่าคะแนนที่ได้ 
1 2 3 4 5 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 

 
ขั้นตอน           

การดำเนินงาน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

เอกสาร/หลักฐาน
ประกอบการประเมิน 

ค่าคะแนนที่ได ้

1 การเก็บรวบรวมข้อมูล ชมรมฯระดับ
อำเภอ วิเคราะห์ Gab  

เอกสารข้อมูล เท่ากับ 1 คะแนน 

2 มีการจัดทำแผนการพัฒนาเครือข่าย
ชมรมฯ 

แผนปฏิบัติการ/
โครงการ 

เท่ากับ 2 คะแนน 

3 มีการดำเนินการตามแผนพัฒนา
เครือข่ายชมรม TO BE Number One 

รายงานการจัด
กิจกรรม 

เท่ากับ 3 คะแนน 

4 กำหนดพ้ืนที่เป้าหมายการพัฒนาชมรมฯ 
ในชุมชน มีการสนับสนุนการทำงานของ
ชมรม 

การนำเสนอผลงาน เท่ากับ 4 คะแนน 

5 ชมรมฯ ในชุมชน ได้รับการตัดเลือกเป็น
ตัวแทนระดับจังหวัด/ภาค/ประเทศ 

ในประกาศเกียรติคุณ เท่ากับ 5 คะแนน 

 
9. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน:  

 
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 

 
หน่วยวัด 

 

ผลการดำเนินงานในอดีต 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2560 2561 2562 

ชื่อตัวชี้วัด..................................... ................. ............. ............. .............. 
 
 
10. แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล: การรวบรวมเอกสารผลงาน การนิเทศติดตามงาน 
 
11. ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด  1.นางสาวอรพินธ์   ใจสุนทร   หมายเลขโทรศัพท์   081-9932276 
             2.นายจริญ  จินาเดช   หมายเลขโทรศัพท์  084 6160123 
      หนว่ยงาน : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 
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1. ตัวช้ีวัด   ความสำเร็จของการรักษาวัณโรค 
2. หน่วยวัด  : ร้อยละ 
3. เกณฑ์เป้าหมาย  : อัตราการเสียชีวิตผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
4. น้ำหนัก : ร้อยละ 25  
5. คำอธิบาย: 

1.ความสำเร็จการรักษา หมายถึง ผู้ป่วยวัณโรคท่ีมีผลการรักษาหายรวมกับรักษาครบ 
    1.1 ความสำเร็จของการดำเนินงานป้องกันควบคุมวัณโรค หมายถึง การสนับสนุนพ้ืนที่ จังหวัด 
โรงพยาบาล แก้ไขปัญหาวัณโรคให้สอดคล้อง วินิจฉัย การรักษา และการป้องกันควบคุมวัณโรคตามเป้าหมาย
ทีต่ั้งไว้ 
    1.2 ความสำเร็จการรักษา หมายถึง ผู้ป่วยวัณโรคท่ีมีผลการรักษาหายรวมกับรักษาครบ  
          1.2.1 รักษาหาย (Cured) หมายถึง ผู้ป่วยวัณโรคปอดที่มีผลตรวจพบเชื้อวัณโรคทางห้องปฏิบัติการ
ยืนยันเมื่อเริ่มการรักษา และต่อมาตรวจไม่พบเชื้อวัณโรคทางห้องปฏิบัติการอย่างน้อยหนึ่งครั้งก่อนสิ้นสุดการ
รักษาและในเดือนสุดท้ายของการรักษา 
         1.2.2 รักษาครบ (Treatment Completed) หมายถึง ผู้ป่วยวัณโรคที่รักษาครบกำหนดโดยไม่มี
หลักฐานที่แสดงว่าการรักษาล้มเหลว ซึ่งผู้ป่วยดังกล่าวไม่มีเอกสารที่แสดงผลการตรวจเสมหะในเดือนสุดท้าย
ของการรักษา ทั้งนี้มีผลตรวจเสมหะอย่างน้อยหนึ่งครั้งก่อนสิ้นสุดการรักษา เป็นลบรวมทั้งผู้ป่วยที่ไม่ได้ตรวจ
หรือไม่มีผลตรวจ 

2.ผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ หมายถึง ผู้ป่วยที่ไม่เคยรักษาวัณโรคมาก่อนและผู้ป่วยที่รักษาวัณโรค
น้อยกว่า 1 เดือน โดยไม่เคยข้ึนทะเบียนในแผนงานวัณโรคแห่งชาติ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 
     2.1 ผู้ป่วยที่มีผลตรวจยืนยันพบเชื้อ (Bacteriologically confirmed: B+) หมายถึง ผู้ป่วยที่มีผล
ตรวจเสมหะเป็นบวก อาจจะเป็นการตรวจด้วยวิธี Smear microscopy หรือ culture หรือวิธี Molecular 
หรือ วิธีการอ่ืนๆที่องค์การอนามัยโลกรับรอง  
    2.2 ผู้ป่วยที่วินิจฉัยด้วยลักษณะทางคลินิก (Clinically diagnosed: B - ) หมายถึง ผู้ป่วยที่มีผล
ตรวจเสมหะ เป็นลบ แต่ทำการวินิจฉัยด้วยวิธีการตรวจเอ็กซเรย์รังสีทรวงอก หรือมีลักษณะทางคลินิกเข้าได้
กับวัณโรค 

3. กลุ่มเป้าหมาย 
     3.1.การประเมินอัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ คือ ผู้ป่วยวัณโรคปอดราย
ใหม่ที่ขึ้นทะเบียน ในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2563 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2562) ที่เป็นผู้ป่วย
ไทย ไม่ใช่คนไทย และผู้ป่วยในเรือนจำ ที่รักษาในโรงพยาบาลรัฐทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ไม่
รวมโรงพยาบาลเอกชน 
     3.2.การประเมินร้อยละความครอบคลุมการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ (TB 
Treatment Coverage) คือ ผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำที่ขึ้นทะเบียนในปีงบประมาณ 2563 (1 
ตุลาคม 2562–30 กันยายน 2563) ที่เป็นผู้ป่วยไทยและผู้ป่วยในเรือนจำ ที่รักษาในโรงพยาบาลรัฐทั้งใน
และนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาลเอกชน  
       ทั้งนี้ ในการประเมินผลการดำเนินงานในรอบที่  1 ปี  2563  ซึ่ งยังไม่สามารถประเมิน
ผลการรักษาหายรวมกับรักษาครบเนื่องจากยังไม่ครบระยะเวลาการรักษา ให้ใช้อัตราการเสียชีวิตผู้ป่วย
วัณโรครายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนไตรมาสที่ 1/2563 เป็นข้อมูลประเมินผลการดำเนินงานไปก่อน  และ การ

7.อัตราการเสียชีวิตผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
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ประเมินผลการดำเนินงานในรอบที่ 2 ปี 2563  สามารถประเมินผลการรักษาหาย รวมกับรักษาครบ ใน
ผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ที่ข้ึนทะเบียนไตรมาสที่ 1/2563 เป็นข้อมูลประเมินผลการดำเนินงาน 

4. ระบบข้อมูลผู้ป่วยวัณโรค หมายถึง โปรแกรมบริหารจัดการข้อมูลรายป่วยวัณโรคระดับชาติ
(โปรแกรม NTIP online) หรือ ระบบการจัดเก็บข้อมูลผู้ป่วยวัณโรคผ่านระบบออนไลน์ หรือระบบรายงาน
ผู้ป่วยที่ทางกรมควบคุมโรคกำหนด 
6. สูตรการคำนวณ: 
 
อัตราอัตราการเสียชีวิตผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ เท่ากับ (A/B) x 100 
A = จำนวนผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ที่ขึ้นทะเบียน ในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2562  
      (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2561) ที่เสียชีวิต  
B = จำนวนผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ที่ขึ้นทะเบียน ในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2562  
      (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2561)  

 
7. เกณฑ์การให้คะแนน: 
 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ … ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 ≥ร้อยละ 20 
2 ร้อยละ 16-19 
3 ร้อยละ 10-15 
4 ร้อยละ 6-9 
5 ≤ ร้อยละ 5 

 
8. แนวทางการประเมินผล: แบ่งเกณฑ์การประเมินเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบ 6 เดือนและรอบ 12 เดือน ดังนี้ 
8.1 การประเมินรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 –  
      31 มีนาคม 2563)  
 

ค่าคะแนนที่ได้ 

1 2 3 4 5 

≥ร้อยละ 20 ร้อยละ 16-19 ร้อยละ 10-15 ร้อยละ 6-9 ≤ ร้อยละ 5 
 

8.2 การประเมินรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 –  
      30 กันยายน 2563) 

 

ค่าคะแนนที่ได้ 
1 2 3 4 5 

≥ร้อยละ 20 ร้อยละ 16-19 ร้อยละ 10-15 ร้อยละ 6-9 ≤ ร้อยละ 5 
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9. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 
 

 
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 

 
หน่วยวัด 

 

ผลการดำเนินงานในอดีต 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2559 2560 2561 
ชื่อตัวชี้วัด อัตราการเสียชีวิตผู้ป่วย
วัณโรคปอดรายใหม่ 
น้อยกว่าร้อยละ 5 

ร้อยละ ร้อยละ 15.0 ร้อยละ 15.4 ร้อยละ 7.6 

 
10.แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล: Data file online จากระบบข้อมูลในโปรแกรม NTIP online   
 
11.ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด  1.นางบุญทิน จิตร์สะบาย  หมายเลขโทรศัพท์ 094-8304987 
         2.นายณรงค์เดช  นันตาเวียง หมายเลขโทรศัพท์ 087-1760605 
     หน่วยงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 
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1. ตัวช้ีวัด  ร้อยละของการคัดกรองหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ในประชากรกลุ่มเสี่ยง 
2. หน่วยวัด  : ร้อยละ 
3. เกณฑ์เป้าหมาย  : ≥ร้อยละ 90 ของประชากรกลุ่มเสี่ยงได้รับการคัดกรองหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ 
4. น้ำหนัก : ร้อยละ 10  
5. คำอธิบาย: 

การคัดกรอง หมายถึง การคัดกรองเพ่ือค้นหาวัณโรค ในกลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยงต่อวัณโรค ด้วย
การเอกซเรย์ทรวงอก (CXR)  
กลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยงต่อวัณโรค ได้แก่ กลุ่มผู้ที่มีโรคหรือภาวะเสี่ยงต่อวัณโรค และกลุ่ม
ประชากรเสี่ยงต่อวัณโรค ที่กำหนดให้ดำเนินการ ตามนโยบายหรือแนวทางระดับประเทศ ระดับเขต
และกลุ่มเสี่ยงที่กำหนดโดยคณะทำงาน cluster TB จังหวัดลำพูน 

 

6. สูตรการคำนวณ: 
 

ร้อยละของประชากรกลุ่มเสี่ยงได้รับการคัดกรองหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ เท่ากับ ( A / B ) x 100 
A= จำนวนประชากรกลุ่มเสี่ยงที่มีผลการคัดกรองวัณโรคโดยวิธี CXR   
B= จำนวนกลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยงต่อวัณโรคเป้าหมาย 

 
7. เกณฑ์การให้คะแนน: 
 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ … ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 ≤ร้อยละ 59 
2 ร้อยละ 60-69 
3 ร้อยละ  70-79 
4 ร้อยละ 80-89 
5 ≥ร้อยละ 90 

 
8. แนวทางการประเมินผล: แบ่งเกณฑ์การประเมินเป็น 2 รอบได้แกร่อบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน ดังนี้ 
8.1 การประเมินรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 –  
      31 มีนาคม 2563)  
      ประเมินในประชากรกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งกำหนดโดยคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการควบคุมและ
ป้องกันวัณโรคจังหวัดลำพูน 
 

ค่าคะแนนที่ได้ 

1 2 3 4 5 
≤ร้อยละ 59 ร้อยละ  60-69 ร้อยละ  70-79 ร้อยละ 80-89 ≥ร้อยละ 90 

9.ร้อยละของการคัดกรองหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ในประชากรกลุ่มเสี่ยง 
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8.2 การประเมินรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระหว่างวนัที่ 1 ตุลาคม 2562 –  
      30 กันยายน 2563) 

ประเมินในประชากรกลุ่มท่ีมีความเสี่ยงสูง และกลุ่มท่ีมีความเสี่ยง ซึ่งกำหนดโดยคณะกรรมการพัฒนา
ระบบบริการควบคุมและป้องกันวัณโรคจังหวัดลำพูน 

 

ค่าคะแนนที่ได้ 
1 2 3 4 5 

≤ร้อยละ 59 ร้อยละ 60-69 ร้อยละ  70-79 ร้อยละ 80-89 ≥ร้อยละ 90 

 
9. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 
 

 
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 

 
หน่วยวัด 

 

ผลการดำเนินงานในอดีต 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2559 2560 2561 

ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของการคัดกรอง
หาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ใน
ประชากรกลุ่มเสี่ยง 

ร้อยละ ร้อยละ 
31.9 

ร้อยละ 
79.5 

ร้อยละ 
94.4 

 
10. แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล: Data file online จากระบบข้อมูลในโปรแกรม NTIP online  และ    
      การรายงานผลการดำเนินงาน เทียบกับค่าเป้าหมาย ติดตามผลการดำเนินงานทุกเดือน 
 
11. ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด:    1.นางบุญทิน จิตร์สะบาย       หมายเลขโทรศัพท ์0948304987 
               2. นายณรงค์เดช  นันตาเวียง    หมายเลขโทรศัพท์ 087-1760605 
     หน่วยงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 
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1. ตัวช้ีวัด  อำเภอมีความพร้อมรับสถานการณ์การเกิดโรคติดต่อนำโดยยุงลายในพ้ืนที่ 
2. หน่วยวัด  : ระดับความสำเร็จ 
3. เป้าหมาย  : ระดับที่ 3 
4. น้ำหนัก :  ร้อยละ 10 
5. คำอธิบาย: 
6. สูตรการคำนวณ: ไม่มี 
7. เกณฑ์การให้คะแนน: 
 กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานแต่ละระดับ ดังนี้ 

ความพร้อม คะแนน 
1.ด้านการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การเกิดโรค  
1.1 มีแผนงาน/โครงการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกระดับ
อำเภอ 

10 

1.2 มีคำสั่งคณะทำงานควบคุมโรคหรือคณะกรรมการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินระดับ
อำเภอ 

10 

1.3 มีแผนปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (IAP)กรณีเกิดโรคในพ้ืนที่และมีการซ้อม
แผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 

10 

1.4 สถานพยาบาลมีแนวทางการรักษาและการติดตามผู้ป่วย/สงสัยไข้เลือดออก 10 
1.5 มีทรัพยากรเพียงพอในการดูแลรักษาผู้ป่วยไข้เลือดออกภาวะวิกฤต เช่น 
Dextran 

10 

1.6 สถานพยาบาลมีมุมผู้ป่วยไข้เลือดออกที่ตึกผู้ป่วยนอก(Dengue Corner) 5 
2. มีการเฝ้าระวังสถานการณ์  
2.1. มีข้อมูลการเฝ้าระวังสถานการณ์โรคไข้เลือดออก     10 
2.2. มีข้อมูลการเฝ้าระวังดัชนีลูกน้ำยุงลาย 10 
3. ความพร้อมด้านทีมงาน   
3.1 มีแพทย์ ผู้รับผิดชอบด้านการรักษาผู้ป่วยไข้เลือดออก 5 
3.2 มีการอบรมแพทย์ พยาบาล เพ่ือพัฒนาความรู้และศักยภาพด้านการดูแลรักษา
ผู้ป่วยไข้เลือดออก 

10 

3.3 แพทย์ พยาบาล รับทราบและใช้แนวทางการรักษาและการติดตามผู้ป่วย/
สงสัยไข้เลือดออก 

10 

รวม 100 คะแนน 
 
 
 
 
 
 

10.อำเภอมีความพร้อมรับสถานการณ์การเกิดโรคติดตอ่นำโดยยุงลายในพื้นที่ 
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8. แนวทางการประเมินผล: แบ่งเกณฑ์การประเมินเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบ 6 เดือนและรอบ 12 เดือน ดังนี้ 
8.1 การประเมินรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 –  
      31 มีนาคม 2563) 
 

ค่าคะแนนที่ได้ 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
≤ 50  

คะแนน 
50 – 59 
คะแนน 

60 – 69 
คะแนน 

70 – 79 
คะแนน 

 ≥80  
คะแนน 

 

8.2 การประเมินรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระหว่างวนัที่ 1 ตุลาคม 2562 –  
      30 กันยายน 2563 ) 

 

ค่าคะแนนที่ได้ 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
≤ 59  

คะแนน 
60 – 69 
คะแนน 

70 – 79 
คะแนน 

80 – 89 
คะแนน 

≥ 90  
คะแนน 

 
 

9. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน:  

 
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 

 
หน่วยวัด 

 

ผลการดำเนินงานในอดีต 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2560 2561 2562 
ชื่อตัวชี้วัด อำเภอมีความพร้อมรับ
สถานการณ์เนินการเกิดโรคติดต่อนำ
โดยยุงลายในพ้ืนที่ 

ระดับ 0 0 0 

 

10. แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล:  
1. ข้อมูลเอกสารผลการดำเนินงานของโรงพยาบาล 
2. แผนงาน/โครงการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก 
3. เอกสารแนวทางการรักษาและการติดตามผู้ป่วย/สงสัยไข้เลือดออกของสถานพยาบาล 
4. รายงานข้อมูลทรัพยากรที่ใช้ในการดำเนินงานไข้เลือดออก 
5. รายงานเฝ้าระวังสถานการณ์โรคติดต่อนำโดยยุงลาย 
6. รายงานการสำรวจค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายประจำสัปดาห์/ประจำเดือน 
7. เอกสารรายชื่อแพทย์ ผู้รับผิดชอบด้านการรักษาผู้ป่วยไข้เลือดออก 
8. รายงานการประชุม/อบรมทีม แพทย์ พยาบาล พัฒนาความรู้และศักยภาพด้านการดูแลรักษา

ผู้ป่วยไข้เลือดออกและรับทราบและใช้แนวทางการรักษาและการติดตามผู้ป่วย/สงสัยไข้เลือดออก 
 

11. ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด: 1.นางบุญทิน จิตร์สะบาย  หมายเลขโทรศัพท์ 053-093725-6 ต่อ 122-23    
                  2.นางสาวอรวรรณ ร่มป่าตัน หมายเลขโทรศัพท์053-093725-6ต่อ122-23   
      หน่วยงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน    
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1. ตัวช้ีวัด  ร้อยละสถานบริการสุขภาพที่ผ่านเกณฑ์การให้บริการวัคซีนครบชุด ในเด็กอายุครบ 5 ปี 
2. หน่วยวัด  : ระดับ 
3. เกณฑ์เป้าหมาย  : ระดับ 3 
4. น้ำหนัก : ร้อยละ 10 
5. คำอธิบาย  :  

5.1.สถานบริการสุขภาพที่ผ่านเกณฑ์ หมายถึง จำนวนสถานบริการสุขภาพที่มีผลงานของอัตราความ
ครอบคลุมการให้บริการวัคซีนครบชุด 

5.2.เด็กอายุครบ 5 ปี หมายถึง เด็กอายุครบ 5 ปีที่อาศัยอยู่จริงในพ้ืนที่รับผิดชอบทั้งหมด ในงวดที่
รายงาน จากแฟ้ม Person ตามมาตรฐานโครงสร้าง 43 แฟ้ม (สถานะการอยู่อาศัย Type area = 1, 3) 

5.3.วัคซีนครบชุดได้แก่ วัคซีน BCG, HBV1, DTP-HBV3, โปลิโอ3, MMR1, JE, DTP4, โปลิโอ4 
MMR2, DTP5 และ โปลิโอ5 

 

6. สูตรการคำนวณ: (A/B) x 100 
รายการข้อมูล 1  A= จำนวนสถานบริการสุขภาพที่ผ่านเกณฑ์การให้บริการวัคซีนครบชุดในเด็กอายุ
ครบ 5 ปีที่กำหนด(แห่ง) 
รายการข้อมูล 2  B= จำนวนสถานบริการสุขภาพในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ(แห่ง) 

 

7. เกณฑ์การให้คะแนน: 
 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ … ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

 

 

8. แนวทางการประเมินผล: แบ่งเกณฑ์การประเมินเป็น 2 รอบ ได้แกร่อบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน ดังนี้ 
8.1 การประเมินรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 –  
     31 มีนาคม 2563) 
 

ค่าคะแนนที่ได้ 

1 2 3 4 5 
<ร้อยละ 
49.99 

ร้อยละ  
50.00-59.99 

ร้อยละ  
60.00- 69.99 

ร้อยละ     
70.00-79.99 

ร้อยละ 
>80.00 

  

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 <ร้อยละ 49.99 
2 ร้อยละ 50.00-59.99 
3 ร้อยละ 60.00-69.99 
4 ร้อยละ 70.00-79.99 
5 ร้อยละ >80.00 

11.ร้อยละสถานบริการสุขภาพที่ผ่านเกณฑ์การให้บริการวัคซีนครบชุด ในเด็กอายุครบ 5 ปี 
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8.2 การประเมินรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระหว่างวนัที่ 1 ตุลาคม 2562 –  
      30 กันยายน 2563) 

 

ค่าคะแนนที่ได้ 
1 2 3 4 5 

<ร้อยละ 
49.99 

ร้อยละ  
50.00-59.99 

ร้อยละ  
60.00 -69.99 

ร้อยละ        
70.00-79.99 

ร้อยละ 
>80.00 

 

9. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 
 

 
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 

 
หน่วยวัด 
 

ผลการดำเนินงานในอดีต 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2560 2561 2562 

ชื่อตัวชี้วัด :ร้อยละสถานบริการ
สุขภาพที่ผ่านเกณฑ์การให้บริการ
วัคซีนครบชุด ในเด็กอายุครบ 5 ปี 

ระดับ ระดับ 1  

(ร้อยละ 43.89) 

ระดับ 3  

(ร้อยละ 66.83) 

ระดับ 4  

(ร้อยละ 76.80) 
ณ 2 ธ.ค.2562 

 
10.แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล  ฐานข้อมูล 43แฟ้ม 
 
11. ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด: 1.นางบุญทิน จิตร์สบาย   หมายเลขโทรศัพท์ 053-093725-6 ต่อ 122-23                
                                  2.นายสุรสิทธิ์ ธนปารวงศ์ หมายเลขโทรศัพท์ 053-093725-6 ต่อ 122-23         
     หน่วยงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 
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1. ตัวช้ีวัด  อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรง (severe sepsis )  
               ชนิด community-acquired Sepsis / Septic shock 
2. หน่วยวัด  : ร้อยละ 
3. เกณฑ์เป้าหมาย  : น้อยกว่าร้อยละ 20  
4. น้ำหนัก : ร้อยละ 10 
5. คำอธิบาย : 
5.1. ผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรง หมายถึง ผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์การวินิจฉัยภาวะsevere sepsis 
หรือ septic shock  

1.1 ผู้ป่วย severe sepsis หมายถึง ผู้ป่วยที่สงสัยหรือยืนยันว่ามีการติดเชื้อในร่างกาย ร่วมกับมี 
SIRS ตั้งแต่ 2 ข้อ ขึ้นไป (ตารางที่ 1) ที่เกิดภาวะ tissue hypo perfusion หรือ organ 
dysfunction (ตารางที่ 2) โดยที่อาจจะมีหรือไม่มีภาวะ hypotension ก็ได้ หรือมีอาการแสดงตาม
เกณฑ์ ข้อใดข้อหนึ่งใน 4.2 - 4.4  
1.2 ผู้ป่วย septic shock หมายถึง ผู้ป่วยที่สงสัยหรือยืนยันว่ามีการติดเชื้อในร่างกาย ร่วมกับมี 
SIRS ตั้งแต่ 2 ข้อ ขึ้นไป (ตารางที่ 1) ที่มี hypotension ต้องใช้ vasopressors ในการ maintain 
MAP ≥65 mm Hg และ มีค่า serum lactate level >2 mmol/L (18 mg/dL) แม้ว่าจะได้สาร
น้ำเพียงพอแล้วก็ตาม  

5.2. Community-acquired sepsis หมายถึง การติดเชื้อมาจากที่บ้านหรือที่ชุมชน โดยต้องไม่อยู่ในกลุ่ม 
hospital-acquired sepsis  
6. สูตรการคำนวณ: 
 

ร้อยละของอัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรง (severe sepsis )  
ชนิด community-acquired Sepsis / Septic shock เท่ากับ ( A / B ) x 100 
A= จำนวนผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรง (severe sepsis )  
     ชนิด community-acquired Sepsis / Septic shock 
B= จำนวนผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรง (severe sepsis )  
    ชนิด community-acquired Sepsis / Septic shock เสียชีวิต 

 
7. เกณฑ์การให้คะแนน: 
 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ … ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 ≥ร้อยละ 25 
2 ร้อยละ 20-25 
3 ร้อยละ  15 – 20 
4 ร้อยละ 10 – 15 
5 ≤ร้อยละ 10 

 

12.ร้อยละสถานบริการสุขภาพที่ผ่านเกณฑ์การให้บริการวัคซีนครบชุด ในเด็กอายุครบ 5 ปี 
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8. แนวทางการประเมินผล: แบ่งเกณฑ์การประเมินเป็น 2 รอบ ได้แกร่อบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน ดังนี้ 
8.1 การประเมินรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 –  
      31 มีนาคม 2563)  
 

ค่าคะแนนที่ได้ 

1 2 3 4 5 
≥ร้อยละ 25 ร้อยละ 20-25 ร้อยละ 15–20 ร้อยละ10– 15 ≤ร้อยละ 10 

8.2 การประเมินรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระหว่างวนัที่ 1 ตุลาคม 2562 –  
30 กันยายน 2563) 

 

ค่าคะแนนที่ได้ 
1 2 3 4 5 

>ร้อยละ 25 ร้อยละ 20-25 ร้อยละ15–20 ร้อยละ10– 15 <ร้อยละ 10 

 

9. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 
 

 
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 

 
หน่วยวัด 

 

ผลการดำเนินงานในอดีต 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2559 2560 2561 

ชื่อตัวชี้วัด อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อ
ในกระแสเลือดแบบรุนแรง 
(severe sepsis ) ชนิด 
community-acquired Sepsis / 
Septic shock 

ร้อยละ NA ร้อยละ 
20.75 

ร้อยละ  
12.63 

 
10. แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล: ฐานข้อมูลของโรงพยาบาลหรือ ฐานข้อมูลจากการประเมินข้อมูล

จาก Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข หรือเก็บผ่านโปรแกรมอ่ืน ๆที่มีประสิทธิภาพได้
ใกล้เคียงกัน 

 
11. ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด : 1.นางบุญทิน จิตร์สะบาย   หมายเลขโทรศัพท์  0948304987 
      หนว่ยงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 
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1. ตัวช้ีวัด   ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) 
2. หน่วยวัด  : ร้อยละ  
3. เกณฑ์เป้าหมาย  :   - RDU ขั้นที่ 2 60% 
    - RDU ขั้นที่ 3 20% 

  - ร้อยละ 100 ของจังหวัดมีการดำเนินการ RDU Community อย่างน้อย 1 
อำเภอ และผ่านเกณฑ์ระดับ 3  

4. น้ำหนัก : ร้อยละ 20 
5. คำอธิบาย: 
RDU : โครงการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) 
RDU เป็นการประเมินการดำเนินงานระดับอำเภอ โดยมีโรงพยาบาล/ศูนย์บริการสาธารณสุข เป็นหน่วยงานหลัก
ในการประสานเชื่อมโยงกับหน่วยงานระดับที่สูงกว่า ระดับเดียวกันหรือระดับรองลงมา ซึ่งประกอบด้วยการ
ประเมิน RDU Hospital, RDU PCU และ RDU in community 
- RDU Hospital หมายถึง โรงพยาบาลสังกัดสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข (รพศ./รพท./รพช.)/โรงพยาบาล
สังกัดกรมการแพทย์/โรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิต/โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย/โรงพยาบาลและศูนย์บริการ
สาธารณสุข สังกัดกรุงเทพมหานคร 
- RDU PCU หมายถึง รพ.สต.และหน่วยบริการปฐมภูมิที่เรียกในชื่ออ่ืน 
- RDU community หมายถึงการดำเนินการเพื่อทำให้เกิด RDU  ในระดับอำเภอ/เขตของกรุงเทพมหานคร 

1.1 การพัฒนาสู่การเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล มี 3 ระดับดังนี้ 
▪ RDU ขั้นที่ 1 หมายถึงการดำเนินการผ่านเงื่อนไขต่อไปนี้ 

RDU Hospital (R1) RDU PCU (R2) 
1.อัตราการสั่งใช้ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติผ่านเกณฑ์ 

ที่กำหนด 
2.การดำเนินงานของ PTC ผ่านเกณฑ์ระดับ 3  
3.รายการยาที่ควรพิจารณาตัดออก 8 รายการ ซึ่งยังคงมี

อยู่ในบัญชีรายการยาของโรงพยาบาลไม่เกิน 1 
รายการ 

4.จัดทำฉลากยามาตรฐาน ผ่านเกณฑ์ระดับ 3 
5.การส่งเสริมจริยธรรมในการจัดซื้อจัดหายาและ 
การส่งเสริมการขายยา ผ่านระดับ 3 
 

จำนวน รพ.สต.ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของ  
รพ.สต.ทั้งหมดในเครือข่ายระดับอำเภอที่มีอัตรา
การใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ
ส่วนบนและโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันผ่านเกณฑ์
เป้าหมายทั้ง 2 โรค 

 

 

 

 

13.ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU)    
(สสอ.ประเมิน ตามเกณฑ์ RDU PCU/รพช. ประเมิน ตามเกณฑ์ RDU –Hospital  
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▪ RDU ขั้นที่ 2 หมายถึง การดำเนินการผ่านเงื่อนไขต่อไปนี้ 
RDU Hospital (R1) RDU PCU (R2) 

1. ผลการดำเนินงานของตัวชี้วัด จำนวน 5 ตัวชี้วัดตาม 
RDU ขั้นที่ 1 

2. อัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ
ส่วนบน โรคอุจาระร่วงเฉียบพลัน แผลสดอุบัติเหตุ และ
สตรีคลอดปกติครบกำหนดคลอดทางช่องคลอด ไม่เกิน
ค่าเฉลี่ยของประเทศ ทั้ง 4 ตัวชี้วัด (ปี 2562 เกณฑ์ RI 
รพศ./รพท. ≤ 30 % และ รพช.≤ 20 %, AD ≤ 20 %, 
FTW ≤ 50 %, APL ≤ 15 %) 

3. การใช้ยา NSAIDsผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระดับ 3 ขึ้นไป ไม่เกิน
ร้อยละ10  

4. การใช้ยา glibenclamide ในผู้ป่วยสูงอายุ หรือไตทำงาน
บกพร่อง ไม่เกินร้อยละ 5 

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

จำนวน รพ.สต.ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของ  
รพ.สต.ทั้งหมดในเครือข่ายระดับอำเภอ ที่มีอัตราการ
ใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ
ส่วนบนและโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันผ่านเกณฑ์
เป้าหมายทั้ง 2 โรค 
(เกณฑ์ RI ≤ 20 %, AD ≤ 20 %) 

▪ RDU ขั้นที่ 3 หมายถึง การดำเนินการผ่านเงื่อนไขต่อไปนี้ 
RDU Hospital (R1) RDU PCU (R2) 

1. ผลการดำเนินงานผ่านตามเกณฑ์ในคู่มือ RDU Service 
plan ครบทั้ง 18 ตัวชี้วัด  
(หมายเหตุ เกณฑ์ในคู่มือ RI ≤ 20 %, AD ≤ 20 %,  
FTW ≤ 40 %, APL ≤ 10 %) 
 

จำนวน รพ.สต.ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ รพ.สต.
ทั้งหมดในเครือข่ายระดับอำเภอ ที่มีอัตราการใช้ยา
ปฏิชีวนะในกลุ่มโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน
และโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันผ่านเกณฑ์เป้าหมาย
ทั้ง 2 โรค 
 

 

1.2.การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชน (RDU Community)  
เกณฑ์ผ่านตัวช้ีวัด: ระดับความสำเร็จการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชน ผ่านเกณฑ์ระดับ 3 
หน่วยวัด ระดับจังหวัด 
คำอธิบาย      แต่ละจังหวัด มีการออกแบบบริหารจัดการเพ่ือให้มีการดำเนินงานส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
ในชุมชน อย่างน้อย 1 อำเภอ ซึ่งแต่ละอำเภอดำเนินการ อย่างน้อย 1 ตำบล โดยกำหนดให้มีผู้ประสานงานระดับ
จังหวัด และอำเภอ โดยมีโรงพยาบาล/ศูนย์บริการสาธารณสุข เป็นหน่วยงานหลักในการประสานเชื่อมโยงกับ
หน่วยงานระดับที่สูงกว่า หน่วยงานระดับเดียวกันหรือระดับรองลงมา ทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
จนถึงชุมชน และเครือข่ายอ่ืนๆ ในชุมชน  ภายใต้กลไกคณะกรรมการระดับอำเภอที่ เกี่ยวข้อง เช่น 
คณะกรรมการหัวหน้าส่วนราชการในระดับอำเภอ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ 
คณะกรรมการธรรมนูญสุขภาพอำเภอ คณะกรรมการประสานงานด้านสาธารณสุขระดับอำเภอ เป็นต้น  
การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชน ดำเนินการ 5 กิจกรรมหลัก ดังนี้ 
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1.การเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาในหน่วยบริการสุขภาพ (Proactive Hospital based 
surveillance) 

2.การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพ่ือการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Community 
Participation)  

3.การเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาเชิงรุกในชุมชน  (Active Community based Surveillance) 
4.การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในภาคเอกชน (Good Private Sector) เช่น ร้านชำ ร้านยา 

คลินิก โรงพยาบาลเอกชน 
5.การสร้างความรอบรู้ด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลของประชาชน (RDU Literacy)  

 

ระดับความสำเร็จ คำอธิบาย 
ระดับ 1 1.จังหวัดออกแบบระบบบริหารจัดการ ได้แก่ กำหนดองค์ประกอบ โครงสร้างการ

จัดการ ระบบข้อมูลสารสนเทศ ระบบติดตามประเมินผล และระบบอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
2.โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่งในพ้ืนที่อำเภอเป้าหมาย หรือ
ศูนย์บริการสาธารณสุข กทม. หรือหน่วยบริการสุขภาพสังกัดอ่ืน ที่สมัครใจ ดำเนินการ 
Proactive Hospital based surveillance 

ระดับ 2 ผ่านเกณฑ์ระดับ 1 และดำเนินการกิจกรรมหลัก Active Community based 
Surveillance 

ระดับ 3 ผ่านเกณฑ์ระดับ 2 และดำเนินการกิจกรรมหลัก community participation 
ระดับ 4 ผ่านเกณฑ์ระดับ 3 และมีการดำเนินการกิจกรรมหลักที่เหลือ อย่างน้อย 1 ข้อ 
ระดับ 5 ดำเนินการครบ 5 กิจกรรมหลัก  

 

6. สูตรการคำนวณ: ไม่มี 
 

7. เกณฑ์การให้คะแนน: 
ตัวช้ีวัดของ สสอ. 

คะแนน(ระดับ) 1 2 3 4 5 
ร้อยละผลงาน ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ระดับ  รายละเอียด กิจกรรม  
ระดับที่1  ผ่าน RDU ขั้นที่ 2 
ระดับที่2  ผ่าน RDU ขั้นที่ 2 และ มีการดำเนิน การ RDU Community ระดับ 2 ขึ้นไป 
ระดับที่3  ผ่าน RDU ขั้นที่ 3 และมีการดำเนิน การ RDU Community ระดับ 3  
ระดับที่4  ผ่าน RDU ขั้นที่ 3 และมีการดำเนิน การ  RDU Community ระดับ 4  
ระดับที่5  ผ่าน RDU ขั้นที่ 3 และมีการดำเนิน การ  RDU Community ระดับ 5 
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ตัวช้ีวัดของ ผอ.รพช. 
 

คะแนน(ระดับ) 1 2 3 4 5 
ผลงาน ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ระดับ  รายละเอียด กิจกรรม  
ระดับท่ี 1 ผ่าน RDU ขั้นที่ 1 ทุกตัวชี้วัด 
ระดับท่ี 2 ผ่าน RDU  ขั้นที่ 1และผ่าน RDU  ขั้นที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 6-9   อย่างน้อย 2 ตัวชี้วัด 
ระดับท่ี 3   ผ่าน RDU ขั้นที่ 2 ทุกตัวชี้วัด 
ระดับท่ี 4 ผ่าน RDU ขั้นที่ 3  ทุกตัวชี้วัด 
ระดับท่ี 5   ผ่าน RDU ขั้นที่ 3 ทุกตัวชี้วัดและมีการดำเนิน การ  RDU Community   

  ระดับ 4 ขึ้นไป  
 
8. แนวทางการประเมินผล: แบ่งเกณฑ์การประเมินเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบ 6เดือน และรอบ 12 เดือน ดังนี้ 
8.1 การประเมินรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 –  
      31 มีนาคม 2563) 

ค่าคะแนนที่ได้ 

ระดับท่ี 1 ระดับท่ี 2 ระดับท่ี 3 ระดับท่ี 4 ระดับท่ี 5 
1 2 3 4 5 

 

8.2 การประเมินรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 –  
      30 กันยายน 2563) 

ค่าคะแนนที่ได้ 
ระดับท่ี 1 ระดับท่ี 2 ระดับท่ี 3 ระดับท่ี 4 ระดับท่ี 5 

1 2 3 4 5 
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9. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 
 

 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวช้ีวัด 

 

หน่วยวัด 
 

ผลการดำเนินงานในอดีต 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 2561 2562 

ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของ
โรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่าง
สมเหตุผล (RDU) 
 

- RDU ขั้นที่ 2 60% 
- RDU ขั้นที่ 3 20% 
- ร้อยละ 100 ของ
จังหวัดมีการดำเนินการ 
RDU Community อย่าง
น้อย 1 อำเภอ และผ่าน
เกณฑ์ระดับ 3  

 

RDU ขั้นที่ 1  
ร้อยละ 100 

RDU ขั้น 1 
ร้อยละ 100 
และ RDU ขั้น 

2 ร้อยละ 
12.5 

RDU ขั้น 1 
ร้อยละ 100 
RDU ขั้น 2 

ร้อยละ 37.5 
RDU ขั้น 3 

ร้อยละ 25.0 

 
10.แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล : รายงานจากโรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน 

 

11. ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด: 1.นางอินทริยา  อินทพันธุ์    หมายเลขโทรศัพท์    053-093725  ต่อ  120 
           2.นายเอกอดุลย์  บุตรแก้ว    หมายเลขโทรศัพท์    053-093725  ต่อ  127 
     หน่วยงาน : กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 
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1. ตัวช้ีวัด  :  ระดับความสำเร็จการใหบ้ริการหรือให้คำปรึกษาการใช้กัญชาทางการแพทย์ 
2. หน่วยวัด :  ระดับ 
3. เป้าหมาย    :  โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชน ได้ดำเนินการจัดตั้งคลินิกการให้บริการหรือให้
คำปรึกษากัญชาทางการแพทย์ผสมผสานแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทย 
4. น้ำหนัก   : ร้อยละ 10 
5. คำอธิบาย : คลินิกการให้บริการหรือให้คำปรึกษาการใช้กัญชาทางการแพทย์ หมายถึง การจัดตั้งคลินิก
เพ่ือการรักษา หรือการให้คำปรึกษา หรือให้ความรู้แนะนำการใช้กัญชาทางการแพทย์ ที่มีข้อบ่งชี้ ทั้งแพทย์
แผนปัจจุบัน แพทย์แผนไทย  
6. สูตรการคำนวณ: ไม่มี 
7. เกณฑ์การให้คะแนน: 
 กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานแต่ละระดับ ดังนี้ 
 
 

ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานกัญชาทางการแพทย์ 
2 มีการจัดตั้งคลินิกกัญชาทางการแพทย์ (Medical cannabis clinic) 
3 มีทีมบุคลากรประจำหน่วย Medical cannabis clinic ผ่านการอบรมหลักสูตรการใช้สารสกัด

จากกัญชาทางการแพทย์สำหรับบุคลากรทางการแพทย์อย่างน้อย ๓ วิชาชีพ คือ แพทย์   
เภสัชกร พยาบาล 

4 มีการให้บริการคำปรึกษา และ/หรือ การให้บริการกัญชาทางการแพทย์แก่ผู้ป่วยตามแนวทาง
ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

5 มีการสรุป และรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน Medical cannabis clinic 
 
8. แนวทางการประเมินผล: แบ่งเกณฑ์การประเมินเป็น 2 รอบได้แก่รอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน ดังนี้ 
8.1 การประเมินรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 –  
      31 มีนาคม 2563) 
 

ค่าคะแนนที่ได้ 
1 2 3 4 5 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 1-๒ ขั้นตอนที่ 1-๓ ขั้นตอนที่ ๑-๔ ขั้นตอนที่ ๑-๕ 
 

 
 
 
 
 

14.ร้อยละของจำนวนคลินิกการให้บริการหรือให้คำปรึกษาการใช้กัญชาทางการแพทย์ 
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ขั้นตอน           
การดำเนินงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบการ

ประเมิน 
ค่าคะแนนที่ได ้

1 ตามเอกสารประกอบการ
รายงาน 

หลักฐานคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
หรือคณะทำงานกัญชาทางการแพทย์ 

เท่ากับ 1 
คะแนน 

2 ตามเอกสารประกอบการ
รายงาน 

หลักฐานการจัดตั้งคลินิก หรือรายงาน
ผู้มารับบริการ 

เท่ากับ 2 
คะแนน 

3 ตามเอกสารประกอบการ
รายงาน 

หลักฐานการจัดตั้งคลินิก หรือรายงาน
ผู้มารับบริการ 

เท่ากับ 3 
คะแนน 

4 ตามเอกสารประกอบการ
รายงาน 

หลักฐานการจัดตั้งคลินิก หรือรายงาน
ผู้มารับบริการ 

เท่ากับ 4 
คะแนน 

5 ตามเอกสารประกอบการ
รายงาน 

หลักฐานการจัดตั้งคลินิก หรือรายงาน
ผู้มารับบริการ 

เท่ากับ 5 
คะแนน 

 

๘.๒ การประเมินรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระหว่างวันที่  1 ตุลาคม 2562 –  
  30 กันยายน 2563) 
หมายเหต ุ ใช้เกณฑ์ประเมินเหมือนรอบ 6 เดือน 
 

ค่าคะแนนที่ได้ 
1 2 3 4 5 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 1-๒ ขั้นตอนที่ 1-๓ ขั้นตอนที่ ๑-๔ ขั้นตอนที่ ๑-๕ 
 

 

9. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน:  
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
 

หน่วยวัด 
 

ผลการดำเนินงานในอดีต 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 2561 2562 

ชื่อตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จการให้
บริการหรือให้คำปรึกษาการใช้
กัญชาทางการแพทย์ 

ระดับ  - - - 

หมายเหตุ: ปี 2560 – 2561 ไม่ได้ถูกกำหนดเป็นตัวชี้วัดภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) 

 
 

10. แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล  รายงานจากโรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน  หรือ 
รายงานจาก Service Plan กัญชา 
 

11. ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 1.นางอินทริยา  อินทพันธุ์    หมายเลขโทรศัพท์    053-093725  ต่อ  120 
          2.นางสุกัญญา  เลาหกุล       หมายเลขโทรศัพท์    053-093725  ต่อ  127 
      หนว่ยงาน : กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 
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1. ตัวช้ีวัด ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด 
2. หน่วยวัด  : ร้อยละ 80 
3. เป้าหมาย  : สถานที่ผลิต สถานที่จำหน่าย และผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยง 
4. น้ำหนัก : ร้อยละ 10 
5. คำอธิบาย: 

สถานที่ผลิต หมายถึง สถานที่ผลิตอาหาร ยา เครื่องสำอาง ที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดลำพูน ซึ่งต้องได้รับการตรวจสอบสถานที่อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง/แห่ง และผ่านมาตรฐานตามเกณฑ์ของ
สถานที่แต่ละประเภท 

สถานที่จำหน่าย หมายถึง สถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพ เช่น ห้างสรรพสินค้า ตลาด ร้านค้า 
ร้านค้าแผงลอย (Street Food) ฯลฯ 

ผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยง หมายถึง 
1.ผักและผลไม้สด หมายถึง ผักและผลไม้สดตามขอบข่ายของประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 

386 พ.ศ. 2560 เรื่อง กำหนดวิธีการผลิต เครื่องมือ เครื่องใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาผักหรือผลไม้สด
บางชนิดและการแสดงฉลาก ซึ่งสุ่มเก็บตัวอย่าง ณ สถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ) ผักและผลไม้สด หรือสถานที่
จำหน่ายเป้าหมายแล้วแต่กรณี ผักและผลไม้สดที่ได้รับการตรวจสอบต้องพบการตกค้างของสารเคมีกำจัด
ศัตรูพืช ได้แก่ กลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต กลุ่มคาร์บาเมต กลุ่มออร์แกโนคลอรีน และกลุ่มไพรีทรอยด์ ตามเกณฑ์
ที่กฎหมายกำหนด 

2 อาหารสดหรืออาหารแปรรูป สุ่มเก็บตัวอย่าง ณ สถานที่ผลิตหรือสถานที่จำหน่ายเป้าหมายแล้วแต่
กรณี โดยตรวจหาสารปนเปื้อนจากชุดทดสอบเบื้องต้น หรือตรวจสอบเฝ้าระวังตามขอบข่ายของประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขในอาหารแต่ประเภท 

3. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรืออาหารกลุ่มเป้าหมายที่พบสารที่มีฤทธิ์ในการลดน้ำหนักหรือเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางเพศ หมายถึง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร กาแฟ หรือเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ที่ผลการ
ตรวจวิเคราะห์ในปี 2561 – 2562 พบการปลอมปนสารที่มีฤทธิ์ในการลดน้ำหนักหรือเสริมสร้างสมรรถภาพ
ทางเพศ (Blacklist) 

4. เครื่องสำอางกลุ่มเสี่ยง หมายถึง เครื่องสำอางที่จดแจ้งในประเภทบำรุงผิวที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
ผิวขาว กระจ่างใส และปัญหาสิว ฝ้า กระจุดด่างดำและฉลากกล่าวอ้างสรรพคุณเกินจริง หรือเครื่องสำอางที่มี
ลักษณะทางกายภาพสีเข้ม/ฉูดฉาด 

5. ผลิตภัณฑ์สมุนไพรกลุ่มเสี่ยง หมายถึง ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีทะเบียนตำรับยาชนิดรับประทานที่
พบจากการสุ่มสำรวจในครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุ อายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป ที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง ได้แก่ 1) โรค
เก๊าต์ 2) โรคไขมัน 3) เบาหวาน 4) ความดัน 5) หอบหืด 6) ข้อเสื่อม 7) โรคไตเรื้อรัง 
หมายเหตุ : การตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยง ใช้วิธีการตรวจวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการ สำหรับการ
ตรวจสอบผลิตภัณฑ์สมุนไพรจะมีเกณฑ์การคัดเลือกผลิตภัณฑ์ฯ มาทดสอบด้วยชุดทดสอบอย่างง่าย หากพบ
ตกมาตรฐานจะตรวจยืนยันโดยวิธีการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
   
6. สูตรการคำนวณ: ไม่มี 
 

15.ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐาน 
     ตามเกณฑ์ที่กำหนด 
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7. เกณฑ์การให้คะแนน: 
 กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานแต่ละระดับ ดังนี้ 
 

ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 ผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐาน < ร้อยละ 70 
2 ผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐาน ≥ ร้อยละ 70 
3 ผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐาน ≥ ร้อยละ 80 
4 มีกลไกการดำเนินงานผ่านคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) 

และภาคีเครือข่าย + ผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐาน 
≥ ร้อยละ 90 

5 ขั้นตอนที่ 4 + ผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐาน  
≥ ร้อยละ 95 

 

8. แนวทางการประเมินผล: แบ่งเกณฑ์การประเมินเป็น 2 รอบ ได้แกร่อบ 6 เดือนและ รอบ 12 เดือน ดังนี้ 
8.1 การประเมินรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 –  
      31 มีนาคม 2563) 

ค่าคะแนนที่ได ้
1 2 3 4 5 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 
 

ขั้นตอน           
การดำเนินงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบการประเมิน 

ค่าคะแนนที่ได ้

1 ตามเอกสาร
ประกอบการประเมิน 

ผลการตรวจสอบเบื้องต้นและผลวิเคราะห์
ผลิตภัณฑ์ 

เท่ากับ 1 
คะแนน 

2 ตามเอกสาร
ประกอบการประเมิน 

ผลการตรวจสอบเบื้องต้นและผลวิเคราะห์
ผลิตภัณฑ์ 

เท่ากับ 2 
คะแนน 

3 ตามเอกสาร
ประกอบการประเมิน 

ผลการตรวจสอบเบื้องต้นและผลวิเคราะห์
ผลิตภัณฑ์ 

เท่ากับ 3 
คะแนน 

4 ตามเอกสาร
ประกอบการประเมิน 

ผลการตรวจสอบเบื้องต้นและผลวิเคราะห์
ผลิตภัณฑ์ + สรุปรายงานผลดำเนินงาน
ผ่านคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอำเภอ (พชอ.) และภาคีเครือข่าย 

เท่ากับ 4 
คะแนน 

5 ตามเอกสาร
ประกอบการประเมิน 

ผลการตรวจสอบเบื้องต้นและผลวิเคราะห์
ผลิตภัณฑ์ + สรุปรายงานผลดำเนินงาน
ผ่านคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอำเภอ (พชอ.) และภาคีเครือข่าย 

เท่ากับ 5 
คะแนน 
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8.2 การประเมินรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระหว่างวนัที่ 1 ตุลาคม 2562 –  
      30 กันยายน 2563) 

หมายเหต ุ ใช้เกณฑ์ประเมินเหมือนรอบ 6 เดือน 
 

ค่าคะแนนที่ได ้
1 2 3 4 5 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 
 

 

9. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน:  
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
 

หน่วยวัด 
 

ผลการดำเนินงานในอดีต 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 2561 2562 

ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของผลิตภัณฑ์
สุขภาพกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการ
ตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่
กำหนด 

ร้อยละ 80  - - - 
หมายเหตุ: ปี 2560 – 2561 ไม่ได้ถูกกำหนดเป็นตัวชี้วัด
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) 

 
 

10. แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล  ผลการตรวจสอบเบื้องต้นและผลวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และ     
      สรุปรายงานผลดำเนินงานผ่านคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) และภาคีเครือข่าย 
 
11. ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด: 1.นางอินทริยา  อินทพันธุ์    หมายเลขโทรศัพท์  053-093725  ตอ่  120 
            2.นางเบญจพร  เกษรพรม   หมายเลขโทรศัพท์  053-093725  ต่อ  127 
     หน่วยงาน กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 
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1. ตัวช้ีวัด   ร้อยละความสำเร็จของอำเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ 
2. หน่วยวัด  : ระดับความสำเร็จ 
3. เกณฑ์เป้าหมาย  : ทุกอำเภอ ( 8 อำเภอ)  
4. น้ำหนัก : ร้อยละ  ๑๐ 
5. คำอธิบาย: การพัฒนาคุณภาพชีวิต หมายถึง  การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ หมายถึง การประเมิน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ที่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพ้ืนที่ พ.ศ.2561 ตามองค์ประกอบ UCCARE ในประเด็นที่พ้ืนที่กำหนดในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมีผลลัพธ์การพัฒนาระบบสุขภาพระดับอำเภอที่สามารถยกระดับขึ้นหนึ่งระดับทุกข้อ 
หรือตั้งแต่ระดับสามข้ึนไปทุกข้อ โดยการประเมินตนเองและประเมินระดับจังหวัด อำเภอ หมายถึง เป็นหน่วย
ราชการบริหารรองจากจังหวัด มีนายอำเภอเป็นหัวหน้าปกครองและเป็นผู้นำในการทำงานร่วมกับท้องถิ่นและ
ภาคส่วนต่างๆ ในการดูแลประชาชนและส่งเสริมให้ประชาชนดูแลตนเอง ครอบครัวและชุมชนร่วมกัน โดยใช้
ปัญหาความทุกข์ยากของประชาชนในพ้ืนที่ระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ เป็นเป้าหมายร่วมในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตภายใต้บริบทของแต่ละพ้ืนที่จำนวน 8 แห่ง 
 

6. สูตรการคำนวณ: ไม่มี 
 

7. เกณฑ์การให้คะแนน: 
 กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานแต่ละระดับ ดังนี้ 
 

ขั้นตอน           
การดำเนินงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 1.มีการประชุม ทบทวนคัดเลือกประเด็นที่สำคัญตามบริบทในพ้ืนที่ที่เก่ียวกับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตมาดำเนินการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหา อย่างน้อย ๔ ประเด็น 
2.พ้ืนที่ประเมินตนเอง พร้อมรายงานผลการประเมิน เพื่อวางแผนพัฒนาร่วมกับ
จังหวัด 

2 1.มีคณะทำงาน วางแผนกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนา
คุณภาพชีวิตตามที่พ้ืนที่กำหนด  
2.มีการบริหารจัดการ ทรัพยากรของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อน
ประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

3 มีการยี่ยมเสริมพลังและประเมินผลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามแนวทาง 
UCCARE โดยการประเมินของผู้เยี่ยมระดับจังหวัด 

4 อำเภอมีการดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตและผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมีผลลัพธ์การพัฒนาระบบสุขภาพระดับอำเภอที่สามารถ
ยกระดับขึ้นหนึ่งระดับทุกข้อ หรือตั้งแต่ระดับสามขึ้นไปทุกข้อ 

5 อำเภอมีการทบทวนถอดบทเรียนในระดับพ้ืนที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนา
ให้เกิดนวัตกรรมในระดับพ้ืนที่จำนวน ๑ เรื่อง 

 

16.ร้อยละความสำเร็จของอำเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ 
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8. แนวทางการประเมินผล: แบ่งเกณฑ์การประเมินเป็น 2 รอบ ได้แกร่อบ 6 เดือนและ รอบ 12 เดือน ดังนี้ 
8.1 การประเมินรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 –  
      31 มีนาคม 2563) 
 

ค่าคะแนนที่ได้ 
1 2 3 4 5 

ขั้นตอนที่ 1 - ขั้นตอนที่ 2 - ขั้นตอนที่ 3 
 

 
ขั้นตอน           

การดำเนินงาน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

เอกสาร/หลักฐาน
ประกอบการประเมิน 

ค่าคะแนนที่ได ้

1 1.มีการประชุม ทบทวนคัดเลือก
ประเด็นที่สำคัญตามบริบทในพ้ืนที่ที่
เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตมา
ดำเนินการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหา 
อย่างน้อย ๔ ประเด็น 
2.พ้ืนที่ประเมินตนเอง พร้อม
รายงานผลการประเมิน เพื่อวางแผน
พัฒนาร่วมกับจังหวัด 

รายงานการดำเนินงาน
ในระดับอำเภอ 

เท่ากับ 1 คะแนน 

2 1.มีคณะทำงาน วางแผนกำหนด
แนวทางในการขับเคลื่อนประเด็น
การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามที่พ้ืนที่
กำหนด  
2.มีการบริหารจัดการ  
ทรัพยากรของทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนประเด็น
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

รายงานการดำเนินงาน
ในระดับอำเภอ 

เท่ากับ 3 คะแนน 

3 มีการยี่ยมเสริมพลังและประเมินผล
การดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ตามแนวทาง UCCARE โดยการ
ประเมินของผู้เยี่ยมระดับจังหวัด 

รายงานการดำเนินงาน
ในระดับอำเภอ 

เท่ากับ 5 คะแนน 

 

8.2 การประเมินรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 –  
30 กันยายน 2563) 

 

ค่าคะแนนที่ได ้
1 2 3 4 5 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 
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ขั้นตอน           
การดำเนินงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐาน

ประกอบการประเมิน 
ค่าคะแนนที่ได ้

1 1.มีการประชุม ทบทวนคัดเลือก
ประเด็นที่สำคัญตามบริบทในพ้ืนที่ที่
เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตมา
ดำเนินการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหา 
อย่างน้อย 2 ประเด็น 
2.พ้ืนที่ประเมินตนเอง พร้อม
รายงานผลการประเมิน เพื่อวางแผน
พัฒนาร่วมกับจังหวัด 

รายงานการดำเนินงาน
ในระดับอำเภอ 

เท่ากับ 1 คะแนน 

2 1.มีคณะทำงาน วางแผนกำหนด
แนวทางในการขับเคลื่อนประเด็น
การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามที่พ้ืนที่
กำหนด  
2.มีการบริหารจัดการ  
ทรัพยากรของทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนประเด็น
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

รายงานการดำเนินงาน
ในระดับอำเภอ 

เท่ากับ 2 คะแนน 

3 มีการยี่ยมเสริมพลังและประเมินผล
การดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ตามแนวทาง UCCARE โดยการ
ประเมินของผู้เยี่ยมระดับจังหวัด 

รายงานการดำเนินงาน
ในระดับอำเภอ 

เท่ากับ 3 คะแนน 

4 อำเภอมีการดำเนินการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและผ่านเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต โดยมีผลลัพธ์การพัฒนาระบบ
สุขภาพระดับอำเภอที่สามารถ
ยกระดับขึ้นหนึ่งระดับทุกข้อ หรือ
ตั้งแต่ระดับสามข้ึนไปทุกข้อ 

รายงานการดำเนินงาน
ในระดับอำเภอ 

เท่ากับ 4 คะแนน 

5 อำเภอมีการทบทวนถอดบทเรียนใน
ระดับพ้ืนที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมในระดับ
พ้ืนที่จำนวน ๑ เรื่อง 

รายงานการดำเนินงาน
ในระดับอำเภอ 

เท่ากับ 5 คะแนน 

 
 
 
 
 



119 
 

9. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน:  

 
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 

 
หน่วยวัด 

 

ผลการดำเนินงานในอดีต 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2560 2561 2562 

ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของอำเภอผ่าน
เกณฑ์การประเมินการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ 

ร้อยละ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

 

10. แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล  
๑ การรวบรวมรายงานจากระดับพื้นท่ี สสอ.ทุกแห่ง 
๒ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพ้ืนที่ พ.ศ.2561 
๓ คู่มือประกอบการพิจารณาระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ระดับพ้ืนที่ พ.ศ.2561 
๔ คู่มือแนวทางการดำเนินงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ระดับพ้ืนที่ พ.ศ.2561 
5.แนวทางการประเมินคุณภาพการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ 

 

11. ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด: 1.นางพวงผกา  สุริวรรณ   หมายเลขโทรศัพท์  ๐๘๖-๑๘๙๘๖๗๕ 
            2.นายพงศกร ศรีสมยา     หมายเลขโทรศัพท์ 08๕-๕๙๙๓๙๗๘ 
     หน่วยงาน : กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 
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1. ตัวช้ีวัด  ร้อยละความสำเร็จของของหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิที่เปิด

ดำเนินการในพ้ืนที่  
2. หน่วยวัด  : ระดับความสำเร็จ 
3. เกณฑ์เป้าหมาย  : หน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิที่เปิดดำเนินการในพ้ืนที่ 

จำนวน ๑๗ แห่ง  
4. น้ำหนัก : ร้อยละ  ๑๐ 
5. คำอธิบาย:  

หน่วยบริการ หมายความว่า (1) สถานพยาบาลที่ดำเนินการโดยกระทรวง ทบวง กรม องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษาของรัฐ หน่วยงานอ่ืนของรัฐ และสภากาชาดไทย  (2) 
สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล (3) หน่วยบริการตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ  (4) หน่วยบริการอื่นตามท่ีคณะกรรมการประกาศกำหนด 

หน่วยบริการปฐมภูมิ หมายความว่า  หน่วยบริการที่ได้ขึ้นทะเบียนเพ่ือให้บริการสุขภาพปฐมภูมิตาม
พระราชบัญญัติเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ หมายความว่า  หน่วยบริการที่รวมตัวกันและขึ้นทะเบียนเป็น
เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ (ประเภทที่ 1) เพื่อให้บริการสุขภาพปฐมภูมิตามพระราชบัญญัติ 
          เพ่ือให้การดูประชาชนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบร่วมกันตามหลักเวชศาสตร์ครอบครัว  โดยมีแพทย์เวช
ศาสตร์ครอบครัว และคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ รวมทั้งสร้างเสริมให้ประชาชนมีศักยภาพและมีความรู้
ในการจัดการสุขภาพของตนเอง ขอบเขตบริการสุขภาพปฐมภูมิ 

(1) การดูแลสุขภาพในลักษณะองค์รวม ตั้งแต่แรก ต่อเนื่อง และผสมผสาน 
(2) การบริการด้านข้อมูลสุขภาพและการให้คำปรึกษาแก่ประชาชน 
(3) การบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขในระดับบุคคลและครอบครัว โดยการให้บริการการ

ส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมโรค การป้องกันโรค การตรวจวินิจฉัยโรค การรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสุขภาพ 
เชิงรับและเชิงรุกในพ้ืนที่ 

(5) การส่งเสริมให้ประชาชนมีศักยภาพและมีความรู้ในการจัดการสุขภาพของตนเองและครอบครัว 
(6) การส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมสุขภาพ 

รวมทั้งการป้องกันและควบคุมโรคในระดับชุมชน 
หน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ต้องผ่านเกณฑ์ 3 S ประกอบด้วย 

Staff - แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 1 คน โดยควรมีเวลาปฏิบัติงานในพ้ืนที่เพ่ือให้บริการสุขภาพ
ปฐมภูมิด้วยหลักเวชศาสตร์ครอบครัวและทำงานร่วมกับทีมสหวิชาชีพ 
         - พยาบาลวิชาชีพ 2 คน เป็นอย่างน้อย 
        - นักวิชาการ/เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 2 คน เป็นอย่างน้อย  

System - มีพ้ืนที่รับผิดชอบดูแลประชาชน ประมาณ 10,000 คน +/- 2,000 คน ขึ้นกับบริบท
ของพ้ืนที่   

-มีรูปแบบการจัดบริการด้วยหลักเวชศาสตร์ครอบครัว 
-มีระบบให้คำปรึกษาเพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงได้สะดวกโดยใช้เทคโนโลยี 
-ระบบดูแลส่งต่อเชื่อมโยงกับโรงพยาบาลแม่ข่าย หรือหน่วยบริการที่มีศักยภาพสูงกว่า 

17.ร้อยละความสำเร็จของของหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิที่    
     เปิดดำเนินการในพ้ืนที่ คุณภาพ 
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-การจัดบริการส่งเสริมป้องกันควบคุมโรคในชุมชน 
-ได้รับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลแม่ข่ายในการจัดบริการ 
-ข้อมูลสถานะสุขภาพ กลุ่มวัย/รายครอบครัว/รายบุคคล 

Structure  - มีอาคาร สถานที่ และสิ่งแวดล้อม ที่เอ้ืออำนวยต่อการให้บริการสุขภาพปฐมภูมิตาม
ความเหมาะสมกับจำนวนผู้รับบริการ สถานที่ตั้งหน่วยบริการอยู่ในพ้ืนที่ที่สะดวกต่อการเข้ารับบริการสุขภาพ
ปฐมภูมิของผู้รับบริการในเขตพ้ืนที่ของหน่วยบริการนั้น 

 

6. สูตรการคำนวณ: ไม่มี 
 

7. เกณฑ์การให้คะแนน: 
 กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานแต่ละระดับ ดังนี้ 
 

ขั้นตอน           
การดำเนินงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 จัดStaff   
- แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 1 คน ปฏิบัติงานร่วมกับทีมในระดับพ้ืนที่เพ่ือดูแล
ประชาชนร่วมกับทีมวิชาชีพและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เพ่ิมการ
เข้าถึงบริการ ลดรอคอย ลดแออัดในโรงพยาบาลใหญ่ 
- พยาบาลวิชาชีพ 2 คน เป็นอย่างน้อย 
- มีนักวิชาการ/เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 2 คน เป็นอย่างน้อย 

2 กำหนดพ้ืนที่ Mappingประชากร 8,000 - 12,000 คนตามบริบท ของพ้ืนที่โดยให้มี
ความครอบคลุมประชากร ซึ่งในปี 2563 ร้อยละ 40 ของประชากร 

3 พัฒนาคุณภาพ Developingทำงานเป็นทีมหมอครอบครัว(FCT)ดูแลประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย 

4 -มีรูปแบบการจัดบริการด้วยหลักเวชศาสตร์ครอบครัว 
-มีระบบให้คำปรึกษาเพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงได้สะดวกโดยใช้เทคโนโลยี 
-มีระบบดูแลส่งต่อเชื่อมโยงกับโรงพยาบาลแม่ข่าย หรือหน่วยบริการที่มีศักยภาพสูงกว่า 
-มีการจัดบริการส่งเสริมป้องกันควบคุมโรคในชุมชน 
-ได้รับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลแม่ข่ายในการจัดบริการ 
-ข้อมูลสถานะสุขภาพ กลุ่มวัย/รายครอบครัว/รายบุคคล 

5 ๑ PCU ที่เปิดดำเนินการในพ้ืนที่ ดำเนินการครบตามเกณฑ์ 3 S ทุกแห่ง 
๒ มกีารจัดบริการ ดูแลประชาชน เพ่ือให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงบริการสุขภาพใกล้บ้าน 
มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวประจำตัวเป็นที่ปรึกษา ให้การดูแลส่งเสริมสุขภาพคนใน
ครอบครัวและชุมชน  
๓ มีข้อมูลด้านสุขภาพท่ีเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยบริการทุกระดับ 
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8. แนวทางการประเมินผล: แบ่งเกณฑ์การประเมินเป็น 2 รอบ ได้แกร่อบ 6เดือน และ รอบ 12 เดือน ดังนี้ 
8.1 การประเมินรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 –  
      31 มีนาคม 2563) 
 

ค่าคะแนนที่ได้ 
1 2 3 4 5 

ขั้นตอนที่ 1 - ขั้นตอนที่ 2 - ขั้นตอนที่ 3 

 
ขั้นตอน           

การดำเนินงาน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

เอกสาร/หลักฐาน
ประกอบการประเมิน 

ค่าคะแนนที่ได ้

1 จัดStaff   
- แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 1 คน 
ปฏิบัติงานร่วมกับทีมในระดับพ้ืนที่
เพ่ือดูแลประชาชนร่วมกับทีมวิชาชีพ
และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ
หมู่บ้าน (อสม.) เพ่ิมการเข้าถึงบริการ 
ลดรอคอย ลดแออัดในโรงพยาบาล
ใหญ ่
- พยาบาลวิชาชีพ 2 คน เป็นอย่าง
น้อย 
- มีนักวิชาการ/เจ้าพนักงาน
สาธารณสุขชุมชน 2 คน เป็นอย่าง
น้อย 

รายงานการดำเนินงาน
ในระดับอำเภอ 

เท่ากับ 1 คะแนน 

2 กำหนดพ้ืนที่ Mappingประชากร 
8,000 - 12,000 คนตามบริบท 
ของพ้ืนที่โดยให้มีความครอบคลุม
ประชากร ซึ่งในปี 2563 ร้อยละ 40 
ของประชากร 

รายงานการดำเนินงาน
ในระดับอำเภอ 

เท่ากับ 3 คะแนน 

3 พัฒนาคุณภาพ Developingทำงาน
เป็นทีมหมอครอบครัว(FCT)ดูแล
ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 

รายงานการดำเนินงาน
ในระดับอำเภอ 

เท่ากับ 5 คะแนน 
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8.3  การประเมินรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 
30 กันยายน 2563) 

 
ค่าคะแนนที่ได้ 

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

 
ขั้นตอน           

การดำเนินงาน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

เอกสาร/หลักฐาน
ประกอบการประเมิน 

ค่าคะแนนที่
ได้ 

1 จัดStaff   
- แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 1 คน 
ปฏิบัติงานร่วมกับทีมในระดับพ้ืนที่เพ่ือดูแล
ประชาชนร่วมกับทีมวิชาชีพและอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เพิ่มการ
เข้าถึงบริการ ลดรอคอย ลดแออัดใน
โรงพยาบาลใหญ่ 
- พยาบาลวิชาชีพ 2 คน เป็นอย่างน้อย 
- มีนักวิชาการ/เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 
2 คน เป็นอย่างน้อย 

รายงานการดำเนินงาน
ในระดับอำเภอ 

เท่ากับ 1 
คะแนน 

2 กำหนดพ้ืนที่ Mappingประชากร 8,000 - 
12,000 คนตามบริบท ของพ้ืนทีโ่ดยให้มี
ความครอบคลุมประชากร ซึ่งในปี 2563 
ร้อยละ 40 ของประชากร 

รายงานการดำเนินงาน
ในระดับอำเภอ 

เท่ากับ 2 
คะแนน 

3 พัฒนาคุณภาพ Developingทำงานเป็นทีม
หมอครอบครัว(FCT)ดูแลประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย 

รายงานการดำเนินงาน
ในระดับอำเภอ 

เท่ากับ 3 
คะแนน 

4 -มีรูปแบบการจัดบริการด้วยหลักเวชศาสตร์
ครอบครัว 
-มีระบบให้คำปรึกษาเพ่ือให้ประชาชนเข้าถึง
ได้สะดวกโดยใช้เทคโนโลยี 
-มีระบบดูแลส่งต่อเชื่อมโยงกับโรงพยาบาล
แม่ข่าย หรือหน่วยบริการที่มีศักยภาพสูงกว่า 
-มีการจัดบริการส่งเสริมป้องกันควบคุมโรคใน
ชุมชน 
-ได้รับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลแม่ข่าย
ในการจัดบริการ 
-ข้อมูลสถานะสุขภาพ กลุ่มวัย/ราย
ครอบครัว/รายบุคคล 

รายงานการดำเนินงาน
ในระดับอำเภอ 

เท่ากับ 4 
คะแนน 



124 
 

ขั้นตอน           
การดำเนินงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐาน

ประกอบการประเมิน 
ค่าคะแนนที่

ได้ 
5 ๑ PCU ที่เปิดดำเนินการในพ้ืนที่ ดำเนินการ

ครบตามเกณฑ์ 3 S ทุกแห่ง 
๒ มกีารจัดบริการ ดูแลประชาชน เพ่ือให้
ประชาชนทุกคนเข้าถึงบริการสุขภาพใกล้บ้าน 
มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวประจำตัวเป็นที่
ปรึกษา ให้การดูแลส่งเสริมสุขภาพคนใน
ครอบครัวและชุมชน  
๓ มีข้อมูลด้านสุขภาพท่ีเชื่อมโยงข้อมูล
ระหว่างหน่วยบริการทุกระดับ 

รายงานการดำเนินงาน
ในระดับอำเภอ 

เท่ากับ 5 
คะแนน 

 
9. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน:  

 
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 

 
หน่วยวัด 

 

ผลการดำเนินงานในอดีต 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2560 2561 2562 

ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของ
หน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่าย
หน่วยบริการปฐมภูมิที่เปิด
ดำเนินการในพ้ืนที่ 

ร้อยละ ๒๐ ๓๐ ๓๗.๕ 

 
10. แหล่งข้อมูล โปรแกรม   แฟ้มเอกสาร งานคลินิกหมอครอบครัว Primary care cluster อำเภอ/จังหวัด   
     วิธีการจัดเก็บข้อมูล จากระบบลงทะเบียนสำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
 

11. ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด: 1.นางพวงผกา  สุริวรรณ     หมายเลขโทรศัพท์  ๐๘๖ ๑๘๙๘๖๗๕ 
            2.นายพงศกร ศรีสมยา   หมายเลขโทรศัพท์ 08๕-๕๙๙๓๙๗๘ 
     หน่วยงาน : กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 
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1. ตัวช้ีวัด  ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม.หมอประจำบ้าน มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
2. หน่วยวัด  : ร้อยละ 70 
3. เกณฑ์เป้าหมาย  : อสม.กลุ่มเป้าหมายมีศักยภาพเป็น อสม.หมอประจำบ้าน 
4. น้ำหนัก : ร้อยละ 10 
5. คำอธิบาย:  

1.ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมาย หมายถึง ผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง/ผู้พิการ/ผู้ด้วยโอกาสที่มีภาวะพ่ึงพิง      
2.อสม.หมอประจำบ้าน หมายถึง ประธานอสม.ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน หรืออสม.ตามระเบียบกระทรวง

สาธารณสุข ที่ได้รับคัดเลือกและพัฒนาศักยภาพตามหลักสูตร อสม.หมอประจำบ้านที่กระทรวงสาธารณสุข
กำหนด  

3.อสม.ที่มีศักยภาพเป็น อสม.หมอประจำบ้าน หมายถึง อสม.ที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรอสม.หมอ
ประจำบ้าน มีความรู้และทักษะในการดูแลสุขภาพคนในชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  

4.คุณภาพชีวิตที่ดี หมายถึง ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลด้านร่างกาย จิตใจ ด้านความสัมพันธ์
ทางสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม 
 

6. สูตรการคำนวณ: 
 

1.ร้อยละ อสม.กลุ่มเป้าหมายมีศักยภาพเป็น อสม.หมอประจำบ้าน  
= จำนวนอสม.กลุ่มเป้าหมาย/จำนวนอสม.ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ X 100 
2.ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม.หมอประจำบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
= จำนวนผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจากอสม.หมอประจำบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดี / 
จำนวนผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมาย X 100 

 

7. เกณฑ์การให้คะแนน: 
รอบ ๖ เดือน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 จำนวนอสม.กลุ่มเป้าหมาย/จำนวนอสม.ที่ได้รับการพัฒนา

ศักยภาพ ร้อยละ 68 
2 จำนวนอสม.กลุ่มเป้าหมาย/จำนวนอสม.ที่ได้รับการพัฒนา

ศักยภาพ ร้อยละ 69 
3 จำนวนอสม.กลุ่มเป้าหมาย/จำนวนอสม.ที่ได้รับการพัฒนา

ศักยภาพ ร้อยละ 70  
4 จำนวนอสม.กลุ่มเป้าหมาย/จำนวนอสม.ที่ได้รับการพัฒนา

ศักยภาพ ร้อยละ 71 
5 จำนวนอสม.กลุ่มเป้าหมาย/จำนวนอสม.ที่ได้รับการพัฒนา

ศักยภาพ ร้อยละ 72 
 
 

 

18.ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม.หมอประจำบา้น  
     มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
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รอบ ๑๒ เดือน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 จำนวนผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจากอสม.หมอประจำ

บ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดี ร้อยละ 68 
2 จำนวนผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจากอสม.หมอประจำ

บ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดี ร้อยละ 69 
3 จำนวนผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจากอสม.หมอประจำ

บ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดี ร้อยละ 70  
4 จำนวนผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจากอสม.หมอประจำ

บ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดี ร้อยละ 71 
5 จำนวนผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจากอสม.หมอประจำ

บ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดี ร้อยละ 72 
 

8. แนวทางการประเมินผล: แบ่งเกณฑ์การประเมินเป็น 2 รอบ ได้แกร่อบ 6เดือน และ รอบ 12 เดือน ดังนี้ 
8.1  การประเมินรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 –  
      31 มีนาคม 2563) 
      รอบ 6 เดือน  ๑.มีอสม.หมอประจำบ้านจำนวน 594 คน 

๒.มีอสม.หมอประจำบ้านจำนวน 594 คน (สะสม) และ อสม.กลุ่มเป้าหมายมี   
   ศักยภาพเป็นอสม.หมอประจำบ้าน ร้อยละ 70 (จำนวน 416 คน)  

ค่าคะแนนที่ได้ 
1 2 3 4 5 

68 69 70 71 72 
 

8.2 การประเมินรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 –  
30 กันยายน 2563) 
รอบ 12 เดือน  ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดี ร้อยละ 70 (จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 1,782 คน)      
                   ร้อยละ 70 = 1,247 คน 

 

ค่าคะแนนที่ได้ 
1 2 3 4 5 

68 69 70 71 72 
 

9. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 
 

 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
 

หน่วยวัด 
 

ผลการดำเนินงานในอดีตปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 2561 2562 

ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่
ได้รับการดูแลจากอสม.หมอประจำ

บ้าน มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

70 เนื่องจากเป็น
ตัวชี้วัดใหม่ จึงไม่
มีข้อมูลพื้นฐาน 

............. .............. 
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10.แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บ 
แหล่งข้อมูล : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และ 
เทศบาลเมืองลำพูน  
วิธีการจัดเก็บ : จัดเก็บจากฐานข้อมูล อสม. ซึ่งมีการลงทะเบียน 2 ช่องทาง ดังนี้  
1.เจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้รับผิดชอบพื้นท่ี รพ.สต./รพช.เทศบาลเมืองลำพูน นำข้อมูลผลการดำเนินงาน
มาบันทึกลงในเว็บไซต์ฐานข้อมูล www.thaiphc.net  
2.อสม.รายงานผลผ่าน Application “SMART อสม.” ด้วยตนเอง 

 

11. ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด: 1.นางพวงผกา  สุริวรรณ  หมายเลขโทรศัพท์  086 1898675 
       2.นายพัฒฑณา   อินทะชัย   หมายเลขโทรศัพท์ 081-9928734 
     หน่วยงาน : กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.thaiphc.net/
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1. ตัวช้ีวัด   ร้อยละความสำเร็จของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว 
2. หน่วยวัด  : ระดับความสำเร็จ 
3. เกณฑ์เป้าหมาย  : รพสต.และ หน่วยบริการปฐมภูมิในโรงพยาบาล (PCU)จำนวน ๗๒ แห่ง  
4. น้ำหนัก : ร้อยละ ๑๐ 
5. คำอธิบาย:  

1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) หมายถึง หน่วยบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ ทั้งที่
อยู่ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และที่ถ่ายโอนไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่รวม ศูนย์
สุขภาพชุมชน(ศสช.) ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง(ศสม.) และหน่วยบริการปฐมภูมิในโรงพยาบาล (PCU) 

2. การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. หมายถึงการพัฒนาคุณภาพของรพ.สต.ให้ได้ตามเกณฑ์คุณภาพ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาวที่กำหนด คือ 5 ดาว 5 ดี ประกอบด้วย 1) บริหารดี  2) 
ประสานงานดี ภาคีมีส่วนร่วม 3) บุคลากรที่ดี 4) บริการดี 5) ประชาชนมีสุขภาพดี มีเกณฑ์ประเมินดังนี้ 

หมวด 1 การนำองค์กรและการจัดการที่ดี 
หมวด 2 การให้ความสำคัญกับประชากรเป้าหมายชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
หมวด 3 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 
หมวด 4 การจัดระบบบริการครอบคลุมประเภทและประชากรทุกกลุ่มวัย 
หมวด 5 ผลลัพธ์ 

โดยมีการแปลผลระดับดาว ดังนี้ 
ร้อยละ 60.00 - 69.99 เท่ากับ 3 ดาว (รายงาน เขต และจังหวัด เพื่อการพัฒนา) 
ร้อยละ 70.00 - 79.99 เท่ากับ 4 ดาว (รายงาน เขต และจังหวัด เพื่อการพัฒนา) 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป และทุกหมวดต้องผ่าน ร้อยละ 80 เท่ากับ 5 ดาว  
3. การรับรองผล จังหวัดและเขตร่วมพัฒนาและรับรองผล รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ 

รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว โดยรักษาสภาพ 2 ปี ก่อนเข้ารับการประเมินใหม่ 
 

6. สูตรการคำนวณ: ไม่มี 
 

7. เกณฑ์การให้คะแนน: 
 กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานแต่ละระดับ ดังนี้ 
 

ขั้นตอน           
การดำเนินงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 1. ประชุมชี้แจงนโยบาย กำหนด ทิศทาง ติดตามการดำเนินงาน (Kick off) ระดับอำเภอ 
2. อบรมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานพัฒนาและประเมินคุณภาพ  รพ.สต.ติดดาว ระดับ

อำเภอ จำนวน  1 ครั้งต่อปี  
3. มีคู่มือแนวทางการพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว (รพ.สต.

ติดดาว) ปี 2563 
4. รพ.สต. ประเมินตนเองและบันทึกข้อมูลในระบบข้อมูลทรัพยากรสุขภาพ หน่วย

บริการปฐมภูมิ  
(http://gishealth.moph.go.th/pcu) 

19.ร้อยละความสำเร็จของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว 
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ขั้นตอน           
การดำเนินงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน 

2 ๑. แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาและประเมินคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว  
ระดับอำเภอ 1 ทีม/อำเภอ 

๒. มีทีมพ่ีเลี้ยงระดับอำเภอเพ่ือพัฒนา รพ.สต. ทุกแห่ง    ร้อยละ 100 
๓. สสอ. ตรวจสอบข้อมูลการบันทึกการประเมินตนเองของ รพ.สต. ในโปรแกรม 
http://gishealth.moph.go.th/pcu เพ่ือวางแผนการพัฒนา 

3 1. รพ.สต. (ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์) ได้รับการพัฒนาโดยทีมพ่ีเลี้ยงระดับอำเภอ 
2. คณะกรรมการประเมินระดับอำเภอ ประเมิน  

4 ๑. สสอ. ตรวจสอบข้อมูล  ส่งผลการประเมินมายังสำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ 
(สสป.) ผ่านโปรแกรม http://gishealth.moph.go.th/pcu 

๒ รพ.สต.ผ่านเกณฑ์พัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว  ระดับ 5 ดาว สะสมร้อยละ 75 
5 รพสต.มีการทบทวนถอดบทเรียนในระดับพ้ืนที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาให้เกิด

นวัตกรรมในระดับพื้นท่ีจำนวน ๑ เรื่อง 
 

8. แนวทางการประเมินผล: แบ่งเกณฑ์การประเมินเป็น 2 รอบ ได้แกร่อบ 6 เดือนและ รอบ 12 เดือน ดังนี้ 
8.1 การประเมินรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 –  
      31 มีนาคม 2563) 
 

ค่าคะแนนที่ได ้
1 2 3 4 5 

ขั้นตอนที่ 1 - ขั้นตอนที่ 2 - ขั้นตอนที่ 3 
 

ขั้นตอน           
การดำเนินงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐาน

ประกอบการประเมิน 
ค่าคะแนนที่ได ้

1 1. ประชุมชี้แจงนโยบาย กำหนด ทิศทาง 
ติดตามการดำเนินงาน (Kick off) 
ระดับอำเภอ 

2. อบรมเชิงปฏิบัติการคณะทำงาน
พัฒนาและประเมินคุณภาพ                
รพ.สต.ติดดาว ระดับอำเภอ จำนวน  
1 ครั้งต่อปี  

3. มีคู่มือแนวทางการพัฒนาคุณภาพ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติด
ดาว (รพ.สต.ติดดาว) ปี 2563 

4. รพ.สต. ประเมินตนเองและบันทึก
ข้อมูลในระบบข้อมูลทรัพยากรสุขภาพ 
หน่วยบริการปฐมภูมิ  

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

รายงานการดำเนินงาน
ในระดับอำเภอ 

เท่ากับ 1 
คะแนน 

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

เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐาน

ประกอบการประเมิน 
ค่าคะแนนที่ได ้

2 ๑. แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาและ
ประเมินคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว  
ระดับอำเภอ 1 ทีม/อำเภอ 

๒. มีทีมพ่ีเลี้ยงระดับอำเภอเพ่ือพัฒนา            
รพ.สต. ทุกแห่ง    ร้อยละ 100 

๓. สสอ. ตรวจสอบข้อมูลการบันทึกการ
ประเมินตนเองของ รพ.สต. ในโปรแกรม 
http://gishealth.moph.go.th/pcu 
เพ่ือวางแผนการพัฒนา 

รายงานการดำเนินงาน
ในระดับอำเภอ 

เท่ากับ 3 
คะแนน 

3 1. รพ.สต. (ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์) ได้รับการ
พัฒนาโดยทีมพ่ีเลี้ยงระดับอำเภอ 

2. คณะกรรมการประเมินระดับอำเภอ 
ประเมิน  

รายงานการดำเนินงาน
ในระดับอำเภอ 

เท่ากับ 5
คะแนน 

 

8.2 การประเมินรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 
     30 กันยายน 2563) 

 

ค่าคะแนนที่ได ้
1 2 3 4 5 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 
 

ขั้นตอน           
การดำเนินงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐาน

ประกอบการประเมิน 
ค่าคะแนนที่ได ้

1 1. ประชุมชี้แจงนโยบาย กำหนด 
ทิศทาง ติดตามการดำเนินงาน (Kick 
off) ระดับอำเภอ 

2. อบรมเชิงปฏิบัติการคณะทำงาน
พัฒนาและประเมินคุณภาพ                
รพ.สต.ติดดาว ระดับอำเภอ จำนวน  
1 ครั้งต่อปี  

3. มีคู่มือแนวทางการพัฒนาคุณภาพ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติด
ดาว (รพ.สต.ติดดาว) ปี 2563 

4. รพ.สต. ประเมินตนเองและบันทึก
ข้อมูลในระบบข้อมูลทรัพยากร
สุขภาพ หน่วยบริการปฐมภูมิ  

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

รายงานการดำเนินงาน
ในระดับอำเภอ 

เท่ากับ 1 คะแนน 
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ขั้นตอน           
การดำเนินงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐาน

ประกอบการประเมิน 
ค่าคะแนนที่ได ้

2 ๑. แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาและ
ประเมินคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว  
ระดับอำเภอ 1 ทีม/อำเภอ 

๒. มีทีมพ่ีเลี้ยงระดับอำเภอเพ่ือพัฒนา            
รพ.สต. ทุกแห่ง    ร้อยละ 100 

๓. สสอ. ตรวจสอบข้อมูลการบันทึก
การประเมินตนเองของ รพ.สต. ใน
โปรแกรม 
http://gishealth.moph.go.th/pcu 
เพ่ือวางแผนการพัฒนา 

รายงานการดำเนินงาน
ในระดับอำเภอ 

เท่ากับ 2 คะแนน 

3 1. รพ.สต. (ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์) ได้รับ
การพัฒนาโดยทีมพ่ีเลี้ยงระดับอำเภอ 

2. คณะกรรมการประเมินระดับอำเภอ 
ประเมิน  

รายงานการดำเนินงาน
ในระดับอำเภอ 

เท่ากับ 3 คะแนน 

4 ๑. สสอ. ตรวจสอบข้อมูล  ส่งผลการ
ประเมินมายังสำนักสนับสนุนระบบ
สุขภาพปฐมภูมิ (สสป.) ผ่านโปรแกรม 
http://gishealth.moph.go.th/pcu 

๒ รพ.สต.ผ่านเกณฑ์พัฒนาคุณภาพ 
รพ.สต.ติดดาว  ระดับ 5 ดาว สะสม
ร้อยละ 75 

รายงานการดำเนินงาน
ในระดับอำเภอ 

เท่ากับ 4 คะแนน 

5 รพสต.มีการทบทวนถอดบทเรียนใน
ระดับพ้ืนที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
พัฒนาให้เกิดนวัตกรรมในระดับพื้นท่ี
จำนวน ๑ เรื่อง 

รายงานการดำเนินงาน
ในระดับอำเภอ 

เท่ากับ 5 คะแนน 

 
 

9. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน:  

 
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 

 
หน่วยวัด 

 

ผลการดำเนินงานในอดีต 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2560 2561 2562 

ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของอำเภอผ่าน
เกณฑ์การประเมินการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ 

ร้อยละ ๒๙.๖๕ ๖๖.๒๘ ๑๐๐ 

 
 

http://gishealth.moph.go.th/pcu
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10. แหล่งข้อมูล รพ.สต. ประเมินตนเอง, ประเมินและรับรองผลโดยทีมระดับอำเภอ ระดับจังหวัด ระดับเขต 
ในระบบข้อมูลทรัพยากรสุขภาพ หน่วยบริการปฐมภูมิ (http://gishealth.moph.go.th/pcu) 
     วิธีการจัดเก็บข้อมูล  

๑ รพ.สต. ประเมินตนเองและบันทึกข้อมูล,  
๒ สสอ. ตรวจสอบและแก้ไข, (รับรอง) 
๓ สสจ. ตรวจสอบและแก้ไข, (รับรอง) 
๔ เขต ตรวจสอบและส่งผลการประเมินผ่านโปรแกรมมายัง สสป. ผ่านระบบข้อมูลทรัพยากรสุขภาพ 

หน่วยบริการปฐมภูมิ (http://gishealth.moph.go.th/pcu)  
 

11. ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด: 1.นางพวงผกา  สุริวรรณ     หมายเลขโทรศัพท์  ๐๘๖ ๑๘๙๘๖๗๕ 
            2.นายพงศกร ศรีสมยา   หมายเลขโทรศัพท์ 08๕-๕๙๙๓๙๗๘ 
     หน่วยงาน : กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 
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1. ตัวช้ีวัด  ร้อยละความสำเร็จของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนินการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนด  

2. หน่วยวัด  : ระดับความสำเร็จ 
3. เกณฑ์เป้าหมาย  : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ   
            จำนวน ๙ แห่ง  
4. น้ำหนัก : ร้อยละ  ๑๐ 
5. คำอธิบาย:  

ส่วนราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หมายถึง ส่วนราชการตามกฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 คือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จำนวน ๑ 
แห่ง และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ จำนวน ๗ แห่ง 

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมายถึง การดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการองค์กรตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ.2558 (Public Sector 
Management Quality Award : PMQA) ประกอบด้วย    1) ลักษณะสำคัญขององค์กร 2) เกณฑ์คุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ 7 หมวด คือ หมวด 1 การนำองค์การ หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ หมวด 
3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์และการจัดการ
ความรู้ หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ และหมวด 7 ผลลัพธ์การ
ดำเนินการ โดยดำเนินการในปี 2561- 2565  ดังนี้ 

1.จัดทำลักษณะสำคัญขององค์กร จำนวน 13 ข้อคำถาม และทบทวนทุกปี 
2.ดำเนินการภาคบังคับในปี 2561-2563 ปลีะ 2 หมวด และปี 2564 -2565  ปลีะ 6 หมวด 

และคงรักษาสภาพ (Maintain) หมวดที่ดำเนินการไปแล้ว 
พ.ศ.  ภาคบังคับ 
2561  หมวด 1,หมวด 5 
2562  หมวด 2,หมวด 4 
2563  หมวด 3,หมวด 6 
2564  หมวด 1- 6 
2565  หมวด 1- 6 
3.นำโอกาสในการปรับปรุง (Opportunity For Improvement: OFI) ที่ ได้จากการประเมิน

องค์การด้วยตนเอง (Self Assessment) เทียบกับเกณฑ์ฯ มาจัดทำแผนพัฒนาองค์การ หมวดละ 1 แผน 
4.กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กำหนดตัวชี้วัดบังคับ หมวดละ 2 

ตัวชี้วัด ใช้วัดผลการดำเนินงานของส่วนราชการ 
5.ให้ส่วนราชการกำหนดตัวชี้วัดขึ้นเองหมวดละ 3 ตัวชี้วัด ตามหมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ 

หัวข้อ 7.1-7.6 ให้มีความสอดคล้องกับ OFI (Opportunity for Improvement) พร้อมจัดทำรายละเอียด
ตัวชี้วัด (KPI Template)  

6.ดำเนินการตามแผนพัฒนาองค์การของส่วนราชการ 

20.ร้อยละความสำเร็จของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่    
     ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ที่กำหนด 
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7.จัดส่งเอกสารรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน รอบ 3 , 6, 9 และ 12 เดือน ให้กลุ่ม
พัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ภายในระยะเวลาที่กำหนด 

8.ตรวจประเมินผลการดำเนินงานส่วนราชการในพ้ืนที่ โดยทีมผู้ตรวจประเมิน (Auditor) และกลุ่ม
พัฒนาระบบบริหาร จำนวน 2 รอบ  

 

6. สูตรการคำนวณ: ไม่มี 
 

7. เกณฑ์การให้คะแนน: 
 กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานแต่ละระดับ ดังนี้ 
 

ขั้นตอน           
การดำเนินงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 1. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ จัดทำลักษณะสำคัญขององค์การครบ 13 
คำถาม ส่งภายในระยะเวลาที่กำหนด 
2. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ประเมินตนเองเทียบกับเกณฑ์คุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2558 หมวด 3 และหมวด 6 ส่งภายในระยะเวลา 
ที่กำหนด  

2 3. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ นำโอกาสในการปรับปรุง (Opportunity for 
Improvement : OFI)  มาจดัทำแผนพัฒนาองค์การหมวด 3 และหมวด 6 
หมวดละ 1 แผน ส่งภายในระยะเวลาที่กำหนด 
4. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ จัดทำตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนพัฒนา
องค์การหมวด 3 และหมวด 6 ส่งภายในระยะเวลาที่กำหนด    

3 1.รายงานผลการดำเนินงาน 6 เดือนเทียบกับแผนพัฒนาองค์การของหมวด 3 
และหมวด 6 
2.รายงานผลลัพธ์ตัวชี้วัด 6 เดือนของหมวด 3 และหมวด 6 

4 1.รายงานผลการดำเนินงาน 9 เดือนเทียบกับแผนพัฒนาองค์การของหมวด 3 
และหมวด 6 
2.รายงานผลลัพธ์ตัวชี้วัด 9 เดือนของหมวด 3 และหมวด 6 

5 ระดับ1-4 และสำนักสาธารณสุขอำเภอมีการดำเนินการผ่านเกณฑ์ที่กำหนด มี
การดำเนินงานพัฒนาและติดตามผลลัพธ์ครบทั้ง ๖ หมวด  

 
8. แนวทางการประเมินผล: แบ่งเกณฑ์การประเมินเป็น 2 รอบ ได้แกร่อบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน ดังนี้ 
8.1 การประเมินรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 –  
      31 มีนาคม 2563) 
 

ค่าคะแนนที่ได ้
1 2 3 4 5 

ขั้นตอนที่ 1 - ขั้นตอนที่ 2 - ขั้นตอนที่ 3 
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ขั้นตอน           
การดำเนินงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐาน

ประกอบการประเมิน 
ค่าคะแนนที่ได ้

1 1. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ จัดทำ
ลักษณะสำคัญขององค์การครบ 13 
คำถาม ส่งภายในระยะเวลาที่กำหนด 
2. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 
ประเมินตนเองเทียบกับเกณฑ์คุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2558 
หมวด 3 และหมวด 6 ส่งภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด  

รายงานการดำเนินงาน
ในระดับอำเภอ 

เท่ากับ 1 คะแนน 

2 3. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ นำ
โอกาสในการปรับปรุง (Opportunity 
for Improvement : OFI)  มาจัดทำ
แผนพัฒนาองค์การหมวด 3 และ
หมวด 6 หมวดละ 1 แผน ส่งภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด 
4. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ จัดทำ
ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนพัฒนา
องค์การหมวด 3 และหมวด 6 ส่ง
ภายในระยะเวลาที่กำหนด    

รายงานการดำเนินงาน
ในระดับอำเภอ 

เท่ากับ 3 คะแนน 

3 1.รายงานผลการดำเนินงาน 6 เดือน
เทียบกับแผนพัฒนาองค์การของหมวด 
3 และหมวด 6 
2.รายงานผลลัพธ์ตัวชี้วัด 6 เดือนของ
หมวด 3 และหมวด 6 

รายงานการดำเนินงาน
ในระดับอำเภอ 

เท่ากับ 5 คะแนน 

 
8.2 การประเมินรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 –  
      30 กันยายน 2563) 

 

ค่าคะแนนที่ได้ 
1 2 3 4 5 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 
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ขั้นตอน           
การดำเนินงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐาน

ประกอบการประเมิน 
ค่าคะแนนที่ได ้

1 1. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ จัดทำ
ลักษณะสำคัญขององค์การครบ 13 
คำถาม ส่งภายในระยะเวลาที่กำหนด 
2. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 
ประเมินตนเองเทียบกับเกณฑ์คุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2558 
หมวด 3 และหมวด 6 ส่งภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด  

รายงานการดำเนินงาน
ในระดับอำเภอ 

เท่ากับ 1 คะแนน 

2 3. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ นำ
โอกาสในการปรับปรุง (Opportunity 
for Improvement : OFI)  มาจัดทำ
แผนพัฒนาองค์การหมวด 3 และ
หมวด 6 หมวดละ 1 แผน ส่งภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด 
4. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ จัดทำ
ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนพัฒนา
องค์การหมวด 3 และหมวด 6 ส่ง
ภายในระยะเวลาที่กำหนด    

รายงานการดำเนินงาน
ในระดับอำเภอ 

เท่ากับ 2 คะแนน 

3 1.รายงานผลการดำเนินงาน 6 เดือน
เทียบกับแผนพัฒนาองค์การของหมวด 
3 และหมวด 6 
2.รายงานผลลัพธ์ตัวชี้วัด 6 เดือนของ
หมวด 3 และหมวด 6 

รายงานการดำเนินงาน
ในระดับอำเภอ 

เท่ากับ 3 คะแนน 

4 1.รายงานผลการดำเนินงาน 9 เดือน
เทียบกับแผนพัฒนาองค์การของหมวด 
3 และหมวด 6 
2.รายงานผลลัพธ์ตัวชี้วัด 9 เดือนของ
หมวด 3 และหมวด 6 

รายงานการดำเนินงาน
ในระดับอำเภอ 

เท่ากับ 4 คะแนน 

5 ระดับ1-4 และสำนักสาธารณสุข
อำเภอมีการดำเนินการผ่านเกณฑ์ที่
กำหนด มีการดำเนินงานพัฒนาและ
ติดตามผลลัพธ์ครบทั้ง ๖ หมวด  

รายงานการดำเนินงาน
ในระดับอำเภอ 

เท่ากับ 5 คะแนน 
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9. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน:  

 
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 

 
หน่วยวัด 

 

ผลการดำเนินงานในอดีต 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2560 2561 2562 

ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของ
ส่วนราชการในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่
ดำเนินการพัฒนา คุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ท่ี
กำหนด 

ร้อยละ 100 100 100 

 

10. แหล่งข้อมูล 
1.กองส่วนกลาง 
2.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 
3.สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ส่วนราชการที่เป็นกลุ่มเป้าหมายรายงานผ่านระบบ Online ที่กลุ่ม
พัฒนาระบบบริหาร กำหนด 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล  
จากรายงานผลการประเมินเป็นรายไตรมาส (รอบ 3 ,6, 9 และ 12 เดือน)  ของสำนักงาน

สาธารณสุขจังหวัดและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

11. ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด   1.นางพวงผกา  สุริวรรณ      หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๖ ๑๘๙๘๖๗๕ 
             2.นางกุหลาบทิพย์ พิทักษ์รัตนานุกูล   หมายเลขโทรศัพท์ 0๘๙-6331645 
     หน่วยงาน : กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 
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1. ตัวช้ีวัด  ร้อยละความสำเร็จของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ผ่านการประกันคุณภาพตาม
มาตรฐานที่กำหนด 

2. หน่วยวัด  : ระดับความสำเร็จ 
3. เกณฑ์เป้าหมาย  : โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชนในสังกัดในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข จำนวน ๘ แห่ง  
4. น้ำหนัก : ร้อยละ  ๑๐ 
5. คำอธิบาย:  

โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข หมายถึง 
- โรงพยาบาลทั่วไปในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน  1 แห่ง 
- โรงพยาบาลชุมชนในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 7 แห่ง  (ตามทำเนียบสถาน

บริการฐานข้อมูลกองบริหารการสาธารณสุข ณ 2 กรกฎาคม 2562) 
  HA (Hospital Accreditation) หมายถึง กระบวนการรับรองระบบคุณภาพของสถานพยาบาล 

จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.) โดยมีกระบวนการรับรอง 3 ขั้น ดังนี้ 
- HA ขั้น 1 หมายถึง โรงพยาบาลมีคุณภาพการสำรวจและป้องกันความเสี่ยง นำปัญหามาทบทวน 

เพ่ือแก้ไขป้องกัน ปฏิบัติตามแนวทางป้องกันปัญหาครอบคลุมปัญหาที่เคยเกิด/มีโอกาสเกิดสูง 
- HA ขั้น 2 หมายถึง โรงพยาบาลมีการประกันและพัฒนาคุณภาพ วิเคราะห์เป้าหมาย/กระบวนการ/

พัฒนาคุณภาพที่สอดคล้องกับเป้าหมาย/ครอบคลุมกระบวนการสำคัญทั้งหมด ปฏิบัติตามมาตรฐาน HA ได้
ตามเกณฑ์ขั้น 2 

- HA ขั้น 3 หมายถึง โรงพยาบาลมีวัฒนธรรมคุณภาพ เริ่มด้วยการประเมินตนเองตามมาตรฐาน HA 
พัฒนาอย่างเชื่อมโยง เป็นองค์กรเรียนรู้/ ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น ปฏิบัติตามมาตรฐาน HA ได้ครบถ้วน 

 มาตรฐานบริการกายภาพบำบัด สภากายภาพบำบัดส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการประกอบ
วิชาชีพกายภาพบำบัด อีกทั้งการควบคุม กำกับ ดูแล และกำหนดมาตรฐานการให้บริการของผู้ประกอบ
วิชาชีพกายภาพบำบัด ประกอบกับข้อบังคับสภากายภาพบำบัด ว่าด้วยข้อจำกัด และเงื่อนไขในการประกอบ
วิชาชีพกายภาพบำบัด พ.ศ. ๒๕๕๑ และข้อบังคับสภากายภาพบำบัดว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
กายภาพบำบัด พ.ศ. ๒๕๕๑ กำหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ต้องรักษามาตรฐานของการประกอบ
วิชาชีพกายภาพบำบัดในระดับที่ดีที่สุดในการปฏิบัติต่อผู้ป่วยหรือผู้รับบริการ จึงเห็นควรกำหนดมาตรฐาน
บริการกายภาพบำบัดขึ้น ๙ มาตรฐาน เพ่ือให้หน่วยบริการสุขภาพหรือสถานบริการที่มีการบริการ
กายภาพบำบัดนำไปใช้ในการกำหนดแนวทางปฏิบัติ เพ่ือพัฒนาการบริการกายภาพบำบัดให้มีคุณภาพและได้
มาตรฐานต่อไป สภากายภาพบำบัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสภากายภาพบำบัด จึงออกประกาศ
ไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ มาตรฐานบริการกายภาพบำบัด มี ๙ มาตรฐาน ประกอบด้วย 
มาตรฐานที่ ๑ การจัดองค์กร และการบริหารงานกายภาพบำบัด 
มาตรฐานที่ ๒ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
มาตรฐานที่ ๓ การบริหารสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 
มาตรฐานที่ ๔ การบริหารความเสี่ยง 
มาตรฐานที่ ๕ เครื่องมือทางกายภาพบำบัด อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวก 

21.ร้อยละความสำเร็จของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ผ่านการประกันคุณภาพ
ตามมาตรฐานที่กำหนด 
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มาตรฐานที่ ๖ ระบบข้อมูลสารสนเทศทางกายภาพบำบัด 
มาตรฐานที่ ๗ การบริการทางกายภาพบำบัด 
มาตรฐานที่ ๘ กระบวนการทางกายภาพบำบัด 
มาตรฐานที่ ๙ ผลลัพธ์การดำเนินงานของงานกายภาพบำบัด 
มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ ในปี2555 นี้ กำหนดขึ้นเพ่ือให้ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ใช้

เป็นแนวทางในการจัดตั้งระบบคุณภาพ บำรุงรักษาและพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ในห้องปฏิบัติการสาขา
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งตัวอย่างของมนุษย์เช่น โลหิตวิทยา ภูมิคุ้มกัน ธนาคารเลือด โลหิตวิทยาและจุลทรรศน
ศาสตร์คลินิก เคมีคลินิก ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก จุลชีววิทยาคลินิก ปรสิตวิทยา พิษวิทยา นิติวิทยาศาสตร์ 
ชีววิทยาระดับโมเลกุลและมนุษย์พันธุศาสตร์อณูพันธุศาสตร์เทคโนโลยีเกี่ยวกับเซลล์ต้นกำเนิด (Stem cell) 
เทคโนโลยีการเจริญพันธุ์ของมนุษย์การทดสอบทางสรีรวิทยา และการทดสอบทางห้องปฏิบัติการอ่ืนที่
เกี่ยวข้องหรือที่มีลักษณะงานคล้ายกับงานที่กล่าวข้างต้น หรือ ที่มีชื่อเรียกเป็นอย่างอ่ืน 

มาตรฐานงานรังสีวินิจฉัย หมายถึง การตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยด้วยเครื่องมือทางรังสีวิทยาตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขเรื่องกำหนดเครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางรังสีวิทยา พ.ศ.2549ภาพถ่ายรังสี หมายถึง ภาพ
ของผู้ป่วยที่เกิดจากการใช้รังสีในการถ่ายภาพ และภาพทางการแพทย์อ่ืนๆ ที่เกิดจากการใช้เครื่องมือตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องกำหนดเครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางรังสีวิทยาพ.ศ. 2549 โดยภาพที่ได้
อาจจะพิมพ์หรือถ่ายลงบนฟิล์มกระดาษ หรือภาพอิเล็กทรอนิกส์ห้องตรวจทางรังสีหมายถึง ห้องที่ใช้ตรวจทาง
รังสีวินิจฉัยผู้รับบริการ หมายถึง ผู้ป่วย หรือบุคคลที่ต้องได้รับการถ่ายภาพรังสี เพ่ือการตรวจวินิจฉัยทาง
การแพทย์ตามคำสั่งของแพทย์ (ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม) 

 

6. สูตรการคำนวณ: ไม่มี 
 

7. เกณฑ์การให้คะแนน: 
 กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานแต่ละระดับ ดังนี้ 
 

ขั้นตอน           
การดำเนินงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 มีแผนพัฒนาในประเด็นที่ สรพ.หรือผู้เยี่ยมสำรวจของแต่ละด้าน คือ HA 
/ กายภาพบำบัด/เทคนิคการแพทย์/งานรังสีวินิจฉัย ให้ข้อเสนอแนะ และ
ทำ Road Map กำหนด Time Line การพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง ทุกเรื่อง 

2 มีการดำเนินงานตามแผนกระบวนการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล มี
รายงานตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในระดับนโยบาย และผู้บริหารให้การ
สนับสนุน HA / กายภาพบำบัด/เทคนิคการแพทย์/งานรังสีวินิจฉัย ผ่าน
เกณฑ์คุณภาพ  
จำนวน 1 เรื่อง 

3 มีการดำเนินงานตามแผนกระบวนการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล มี
รายงานตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในระดับนโยบาย และผู้บริหารให้การ
สนับสนุน HA / กายภาพบำบัด/เทคนิคการแพทย์/งานรังสีวินิจฉัย ผ่าน
เกณฑ์คุณภาพ จำนวน 2 เรื่อง 
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ขั้นตอน           
การดำเนินงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน 

4 มีการดำเนินงานตามแผนกระบวนการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล มี
รายงานตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในระดับนโยบาย และผู้บริหารให้การ
สนับสนุน HA / กายภาพบำบัด/เทคนิคการแพทย์/งานรังสีวินิจฉัย ผ่าน
เกณฑ์คุณภาพ จำนวน 3 เรื่อง 

5 มีการดำเนินงานตามแผนกระบวนการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล มี
รายงานตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในระดับนโยบาย และผู้บริหารให้การ
สนับสนุน HA / กายภาพบำบัด/เทคนิคการแพทย์/งานรังสีวินิจฉัย ผ่าน
เกณฑ์คุณภาพ จำนวน 4 เรื่อง 

 

8. แนวทางการประเมินผล: แบ่งเกณฑ์การประเมินเป็น 2 รอบ ได้แกร่อบ 6เดือน และ รอบ 12 เดือน ดังนี้ 
8.1 การประเมินรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 –  
      31 มีนาคม 2563) 
 

ค่าคะแนนที่ได ้
1 2 3 4 5 

ขั้นตอนที่ 1 - ขั้นตอนที่ 2 - ขั้นตอนที่ 3 
 

ขั้นตอน           
การดำเนินงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐาน

ประกอบการประเมิน 
ค่าคะแนนที่ได ้

1 มีแผนพัฒนาในประเด็นที่ สรพ.หรือผู้เยี่ยม
สำรวจของแต่ละด้าน คือ HA / 
กายภาพบำบัด/เทคนิคการแพทย์/งานรังสี
วินิจฉัย ให้ข้อเสนอแนะ และทำ Road Map 
กำหนด Time Line การพัฒนาคุณ
ภาพต่อเนื่อง ทุกเรื่อง 

รายงานการดำเนินงาน
ในระดับอำเภอ 

เท่ากับ 1 
คะแนน 

2 มีการดำเนินงานตามแผนกระบวนการพัฒนา
คุณภาพโรงพยาบาล มีรายงานตัวชี้วัด/
ผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนในระดับนโยบาย และ
ผู้บริหารให้การสนับสนุน HA / 
กายภาพบำบัด/เทคนิคการแพทย์/งานรังสี
วินิจฉัย ผ่านเกณฑ์คุณภาพ จำนวน 1 เรื่อง 

รายงานการดำเนินงาน
ในระดับอำเภอ 

เท่ากับ 3 
คะแนน 

3 มีการดำเนินงานตามแผนกระบวนการพัฒนา
คุณภาพโรงพยาบาล มีรายงานตัวชี้วัด/
ผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนในระดับนโยบาย และ
ผู้บริหารให้การสนับสนุน HA / 
กายภาพบำบัด/เทคนิคการแพทย์/งานรังสี
วินิจฉัย ผ่านเกณฑ์คุณภาพ จำนวน 2 เรื่อง 

รายงานการดำเนินงาน
ในระดับอำเภอ 

เท่ากับ 5 
คะแนน 
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8.2 การประเมินรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 –  
30 กันยายน 2563) 

 

ค่าคะแนนที่ได ้
1 2 3 4 5 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 
 

ขั้นตอน           
การดำเนินงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐาน

ประกอบการประเมิน 
ค่าคะแนนที่ได ้

1 มีแผนพัฒนาในประเด็นที่ สรพ.หรือผู้
เยี่ยมสำรวจของแต่ละด้าน คือ HA / 
กายภาพบำบัด/เทคนิคการแพทย์/งาน
รังสีวินิจฉัย ให้ข้อเสนอแนะ และทำ 
Road Map กำหนด Time Line การ
พัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง ทุกเรื่อง 
 

รายงานการดำเนินงาน
ในระดับอำเภอ 

เท่ากับ 1 คะแนน 

2 มีการดำเนินงานตามแผน
กระบวนการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 
มีรายงานตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นใน
ระดับนโยบาย และผู้บริหารให้การ
สนับสนุน HA / กายภาพบำบัด/เทคนิค
การแพทย์/งานรังสีวินิจฉัย ผ่านเกณฑ์
คุณภาพ จำนวน 1 เรื่อง 
 

รายงานการดำเนินงาน
ในระดับอำเภอ 

เท่ากับ 2 คะแนน 

3 มีการดำเนินงานตามแผน
กระบวนการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 
มีรายงานตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นใน
ระดับนโยบาย และผู้บริหารให้การ
สนับสนุน HA / กายภาพบำบัด/เทคนิค
การแพทย์/งานรังสีวินิจฉัย ผ่านเกณฑ์
คุณภาพ จำนวน 2 เรื่อง 
 

รายงานการดำเนินงาน
ในระดับอำเภอ 

เท่ากับ 3 คะแนน 

4 มีการดำเนินงานตามแผน
กระบวนการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 
มีรายงานตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นใน
ระดับนโยบาย และผู้บริหารให้การ
สนับสนุน HA / กายภาพบำบัด/เทคนิค
การแพทย์/งานรังสีวินิจฉัย ผ่านเกณฑ์
คุณภาพ จำนวน 3 เรื่อง 
 

รายงานการดำเนินงาน
ในระดับอำเภอ 

เท่ากับ 4 คะแนน 
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ขั้นตอน           
การดำเนินงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐาน

ประกอบการประเมิน 
ค่าคะแนนที่ได ้

5 มีการดำเนินงานตามแผน
กระบวนการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 
มีรายงานตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นใน
ระดับนโยบาย และผู้บริหารให้การ
สนับสนุน HA / กายภาพบำบัด/เทคนิค
การแพทย์/งานรังสีวินิจฉัย ผ่านเกณฑ์
คุณภาพ จำนวน 4 เรื่อง 

รายงานการดำเนินงาน
ในระดับอำเภอ 

เท่ากับ 5 คะแนน 

 

9. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน:  

 
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 

 
หน่วยวัด 

 

ผลการดำเนินงานในอดีต 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2560 2561 2562 

ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของ
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ผ่านการประกันคุณภาพ
ตามมาตรฐานที่กำหนด 

ร้อยละ - - - 

 
10. แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล  

ข้อมูลจากเว็บไซต์สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) www.ha.or.th /สำหรับ
ประชาชน/โรงพยาบาลที่ได้รับการรับรอง  

สภากายภาพบำบัด http://pt.or.th/PTCouncil/index.php 
สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ http://blqs.dmsc.moph.go.th/ 

 และมาตรฐานห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย (X-Ray MOPH Standard)  
http://mophstd.dmsc.moph.go.th/webblqs/asp/xraystd.html 
 
11. ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด: 1.นางพวงผกา  สุริวรรณ   หมายเลขโทรศัพท์  ๐๘๖ ๑๘๙๘๖๗๕ 
            2.นางจันรานนท์  ตุ้ยเจรญิ   หมายเลขโทรศัพท์ 0๘๙-5538024 
             3.นางสุรัสวดี ศศิวรรณพงศ์  หมายเลขโทรศัพท์ 089-9544947 
     หน่วยงาน : กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 
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1. ตัวช้ีวัด   ระดับความสำเร็จขององค์กรแห่งความสุข ที่มีคุณภาพมาตรฐาน  
2. หน่วยวัด  : ระดับความสำเร็จ 
3. เกณฑ์เป้าหมาย  : องค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพมาตรฐาน ทุกระดับ คือ สสจ./รพช./ สสอ./ รพ.สต. 
4. น้ำหนัก : ร้อยละ  ๑๐ 
5. คำอธิบาย:  

องค์กรแห่งความสุข หมายถึง หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกระดับ คือ สสจ./รพช./ 
สสอ./ รพ.สต. มีการดำเนินการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขตามมาตรฐานองค์กรแห่งความสุขซึ่งคุณภาพ
ขององค์กรแห่งความสุข มี 3 ระดับ ประกอบด้วย ขั้น 1 ขั้น 2 และขั้น 3 

เกณฑ์การประเมินมาตรฐานองค์กรแห่งความสุข มีทั้งหมด 5 หมวด ได้แก่ 
หมวดที่ 1  การนำองค์กรแห่งความสุข 
หมวดที่ 2  กระบวนการพัฒนาองค์กรแห่งความสุข 
หมวดที่ 3  การจัดการความรู้ในองค์กร 
หมวดที่ 4  การมุ่งเน้นบุคลากร 
หมวดที่ 5  ผลลัพธ์ของการเป็นองค์กรแห่งความสุข6. สูตรการคำนวณ: ไม่มี 

 

7. เกณฑ์การให้คะแนน: 
 กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานแต่ละระดับ ดังนี้ 
 

ขั้นตอน           
การดำเนินงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 1.มีการประชุมชี้แจงนโยบาย กำหนด ทิศทาง ติดตามการดำเนินงาน (Kick off) 
ระดับอำเภอ 

2. การประเมินความสุขบุคลากร ด้วยตนเอง (Happinometer) และสุขภาวะ
องค์กร (HPI) ของเจ้าหน้าที่ให้ครอบคลุม อย่างน้อย 60 % 

2 วิเคราะห์และแปลผลการประเมินความสุขบุคลากร (Happinometer)  
และสุขภาวะองค์กร (HPI)  

3 1.พัฒนาทีมพ่ีเลี้ยง (MOPH Happy Coaching Team) อย่างน้อย 2 ทีม 
2.การจัดทำแผนขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 

4 การดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 

5 ๑.ผลลัพธ์ของการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขที่เป็นรูปธรรมตามงาน/โครงการ
ที่กำหนด 
2 มี Success Story หรือ Bright Spot อย่างน้อยหน่อยงานละ 1 เรื่อง 

 
 
 
 
 

22.ระดับความสำเร็จขององค์กรแห่งความสุข ที่มคีุณภาพมาตรฐาน 
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8. แนวทางการประเมินผล: แบ่งเกณฑ์การประเมินเป็น 2 รอบ ได้แก่รอบ6 เดือน และ รอบ 12 เดือน ดังนี้ 
8.1 การประเมินรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 –  
      31 มีนาคม 2563) 
 

ค่าคะแนนที่ได้ 
1 2 3 4 5 

ขั้นตอนที่ 1 - ขั้นตอนที่ 2 - ขั้นตอนที่ 3 
 

ขั้นตอน           
การดำเนินงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐาน

ประกอบการประเมิน 
ค่าคะแนนที่ได ้

1 1.มีการประชุมชี้แจงนโยบาย กำหนด 
ทิศทาง ติดตามการดำเนินงาน (Kick off) 
ระดับอำเภอ 

2. การประเมินความสุขบุคลากร ด้วย
ตนเอง (Happinometer) และสุขภาวะ
องค์กร (HPI) ของเจ้าหน้าที่ให้ครอบคลุม 
อย่างน้อย 60 % 

รายงานการดำเนินงาน
ในระดับอำเภอ 

เท่ากับ 1 
คะแนน 

2 วิเคราะห์และแปลผลการประเมินความสุข
บุคลากร (Happinometer)  
และสุขภาวะองค์กร (HPI)  

รายงานการดำเนินงาน
ในระดับอำเภอ 

เท่ากับ 3 
คะแนน 

3 1.พัฒนาทีมพ่ีเลี้ยง (MOPH Happy 
Coaching Team) อย่างน้อย 2 ทีม 
2.การจัดทำแผนขับเคลื่อนองค์กรแห่ง
ความสุข 

รายงานการดำเนินงาน
ในระดับอำเภอ 

เท่ากับ 5 
คะแนน 

 

8.2 การประเมินรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 –  
     30 กันยายน 2563) 

 

ค่าคะแนนที่ได้ 
1 2 3 4 5 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 
 

ขั้นตอน           
การดำเนินงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐาน

ประกอบการประเมิน 
ค่าคะแนนที่ได ้

1 1.มีการประชุมชี้แจงนโยบาย กำหนด 
ทิศทาง ติดตามการดำเนินงาน (Kick 
off) ระดับอำเภอ 

2. การประเมินความสุขบุคลากร ด้วย
ตนเอง (Happinometer) และสุขภาวะ
องค์กร (HPI) ของเจ้าหน้าที่ให้
ครอบคลุม อย่างน้อย 60 % 

รายงานการดำเนินงาน
ในระดับอำเภอ 

เท่ากับ 1 คะแนน 
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ขั้นตอน           
การดำเนินงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐาน

ประกอบการประเมิน 
ค่าคะแนนที่ได ้

2 วิเคราะห์และแปลผลการประเมินความสุข
บุคลากร (Happinometer)  
และสุขภาวะองค์กร (HPI)  

รายงานการดำเนินงาน
ในระดับอำเภอ 

เท่ากับ 2 คะแนน 

3 1.พัฒนาทีมพ่ีเลี้ยง (MOPH Happy 
Coaching Team) อย่างน้อย 2 ทีม 
2.การจัดทำแผนขับเคลื่อนองค์กรแห่ง
ความสุข 

รายงานการดำเนินงาน
ในระดับอำเภอ 

เท่ากับ 3 คะแนน 

4 การดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนองค์กร
แห่งความสุข 

รายงานการดำเนินงาน
ในระดับอำเภอ 

เท่ากับ 4 คะแนน 

5 ๑.ผลลัพธ์ของการขับเคลื่อนองค์กรแห่ง
ความสุขที่เป็นรูปธรรมตามงาน/โครงการ
ที่กำหนด 
2 มี Success Story หรือ Bright Spot 
อย่างน้อยหน่อยงานละ 1 เรื่อง 

รายงานการดำเนินงาน
ในระดับอำเภอ 

เท่ากับ 5 คะแนน 

 

9. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน:  
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
 

หน่วยวัด 
 

ผลการดำเนินงานในอดีต 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2560 2561 2562 

ชื่อตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของ
องค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ
มาตรฐาน 

ร้อยละ - - - 

 

10. แหล่งข้อมูล โปรแกรม   แฟ้มเอกสาร งานองค์กรแห่งความสุข ระดับอำเภอ/จังหวัด   
      วิธีการจัดเก็บข้อมูล จากการรายงานสรุปผลการดำเนินงาน 
 

11. ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 1.นางพวงผกา  สุริวรรณ    หมายเลขโทรศัพท์  ๐๘๖ ๑๘๙๘๖๗๕ 
           2. นายพงศกร ศรีสมยา      หมายเลขโทรศัพท์ 08๕-๕๙๙๓๙๗๘ 
     หน่วยงาน : กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 
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1. ตัวช้ีวัด   ร้อยละความสำเร็จของนวัตกรรมและเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่หรือที่พัฒนาต่อยอด 
2. หน่วยวัด  : ระดับความสำเร็จ 
3. เกณฑ์เป้าหมาย  : ทุกอำเภอ ( 8 อำเภอ)  
4. น้ำหนัก : ร้อยละ  ๑๐ 
5. คำอธิบาย:  

1.องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ หมายถึง ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ได้จากการ
ศึกษาวิจัย สามารถเผยแพร่ ถ่ายทอด และนำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และให้บริการด้าน
สาธารณสุขได้ 

2.เทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ หมายถึง การนำเอาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
มาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

3.นวัตกรรมที่คิดค้นใหม่ หมายถึง นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่มีการศึกษา วิจัย 
ประดิษฐ์ คิดค้นใหม่ ผ่านการทดสอบว่าสามารถใช้ได้จริง 

4.การพัฒนาต่อยอด หมายถึง การนำนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือเทคโนโลยีสุขภาพที่
เคยมีการศึกษา วิจัยประดิษฐ์ คิดค้นขึ้นที่สำเร็จแล้ว นำมาพัฒนาต่อยอด ให้เกิดประโยชน์เพิ่มเติมจากเดิม 

5.นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ หมายถึง ผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์ ที่พัฒนาขึ้นจากกระบวนการวิจัย พัฒนา หรือการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ หรือบริการเดิมด้วยองค์
ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยบุคลากรของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีส่วนร่วม ทั้งนี้ ต้องมีการ
ทดสอบและผ่านการรับรองตามกระบวนการที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กำหนด โดยนวัตกรรมดังกล่าวอาจ
ไม่จำกัดเฉพาะผลิตภัณฑ์หรือบริการที่พัฒนาขึ้นใหม่ซึ่งไม่ เคยมีปรากฏในที่อ่ืน ๆ มาก่อน แต่เป็นผลิตภัณฑ์
หรือบริการที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พัฒนาขึ้นซึ่งทำให้หรือจะทำให้เกิดประโยชน์ด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์หรือสาธารณสุขได้ จำแนกเป็น 4 ประเภท ได้แก่  

  1)นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Product Innovation) เป็นการพัฒนาและนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมไป
ถึงการปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมที่มีอยู่ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น เช่น ชุดทดสอบ ชุดเครื่องมือ 
ผลิตภัณฑ์รักษาโรค ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภค เป็นต้น 

  2)นวัตกรรมบริการ (Service Innovation) เป็นการนำเสนอบริการใหม่ที่เกิดจากการสร้างข้ึนใหม่ 
หรือปรับปรุงสิ่งเดิม เช่น Test Service การทดสอบความชำนาญ OECD GLP ขอการรับรองตามมาตรฐาน
ระดับประเทศและสากล ระบบบริการ Online บริการตรวจสอบเครื่องมือ เป็นต้น 

  3)นวัตกรรมกระบวนการ (Process Innovation) เป็นการเปลี่ยนแนวทาง หรือวิธีการผลิตสินค้า 
หรือการให้บริการในรูปแบบที่แตกต่างออกไปจากเดิม ด้วยการพัฒนาสร้างสรรค์กระบวนการให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งต้องอาศัยความรู้ทางเทคโนโลยี กระบวนการ และเทคนิคต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง รวมถึง
การประยุกต์ใช้แนวคิด วิธีการ หรือกระบวนการใหม่ ๆ ที่ส่งผลให้กระบวนการผลิตและการทำงานโดยรวมให้
มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงขึ้น เช่น กระบวนการออกแบบและพัฒนา กระบวนการจัดการนวัตกรรม 
เป็นต้น 

  4)นวัตกรรมการจัดการ (Management Innovation) เป็นการใช้ความทางด้านการบริหารจัดการ
มาปรับปรุงระบบโครงสร้างเดิมขององค์กร สามารถตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น Model Development การใช้ระบบ QR Code การพัฒนาระบบพี่เลี้ยง เป็นต้น 

23.ร้อยละความสำเร็จของนวัตกรรมและเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่หรือที่พัฒนาต่อยอด 
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6.เทคโนโลยีทางสุขภาพ หมายถึง การรวบรวมความรู้และวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาใช้อย่างเป็น
ระบบซึ่งจะช่วยให้เกิดประสิทธิภาพในการดูแล การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันรักษาโรค และการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพทางร่างกาย เพ่ือให้บุคคลหรือชุมชนมีสุขภาพที่ดีและมีความปลอดภัยในชีวิต ทั้งนี้หมายรวมถึง
เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ (เทคโนโลยีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง อาหาร ยา เครื่องมือแพทย์ 
และอุปกรณ์หรือเครื่องมือสุขภาพ) และบริการสุขภาพ (เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการตรวจโรค การรักษาโรค การ
ป้องกันโรค และการสร้างเสริมสุขภาพ) 

7.การผลิต หมายถึง การนำเอาปัจจัยการผลิตมาผ่านกระบวนการอย่างใดอย่างหนึ่งภายใต้
เทคโนโลยีระดับหนึ่งผสมผสานกันเพ่ือให้เกิดสินค้าหรือบริการเพ่ือตอบสนองความต้องการของมนุษย์ หรือ
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 

8.การนำองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ หมายถึง การมีหลักฐานที่แสดงว่าได้
มีการนำองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ได้จากการศึกษา วิจัย ไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหา
สาธารณสุขตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ โดยประเภทของการใช้ประโยชน์ มีดังนี้ 

   1)การใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ คือ การนำผลงานไปใช้ประโยชน์หรือพัฒนาในทางการแพทย์
หรือสาธารณสุขเพ่ือสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรค รักษาโรค และฟ้ืนฟูสมรรถภาพ เช่น 
การนำไปประยุกต์ใช้ทางห้องปฏิบัติการ การตรวจชันสูตร การใช้อ้างอิงทางวิชาการ การใช้ประโยชน์ในการต่อ
ยอดการวิจัยทางการแพทย์หรือสาธารณสุข เป็นต้น 

   2)การใช้ประโยชน์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เช่น การถ่ายทอดองค์ความรู้ที่นำไปสู่การจัดการ
ปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัย การสื่อสารแจ้งเตือนภัยสุขภาพ การตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
หรือที่เกี่ยวกับอาหาร ยา ยาเสพติด วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท สารระเหยเครื่องสำอาง เครื่องมือ
แพทย์ รังสี และวัตถุอันตรายทางสาธารณสุข  
ชีววัตถุ สมุนไพร และการชันสูตรโรค เป็นต้น 

   3)การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เช่น การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การจำหน่ายผลิตภัณฑ์หรือ
นวัตกรรมนั้น ๆ การถ่ายทอดเทคโนโลยีของนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ กระบวนการนำไปสู่มาตรการสนับสนุน
ทางเศรษฐกิจ เป็นต้น 

   4.ฐานข้อมูลนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ หมายถึง การจัดเก็บข้อมูลองค์ความรู้ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์อย่างเป็นระบบ มีความถูกต้องเชื่อถือได้ และเป็น
มาตรฐานเดียวกัน ทำให้ผู้ใช้สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่เกี่ยวข้องในระบบงานต่าง ๆ ร่วมกันได้ โดยไม่
เกิดความซ้ำซ้อน และหลีกเลี่ยงความขัดแย้งของข้อมูล รวมทั้งมีระบบความปลอดภัยของข้อมูล 
 

6. สูตรการคำนวณ: ไม่มี 
 

7. เกณฑ์การให้คะแนน: 
 กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานแต่ละระดับ ดังนี้ 
 

ขั้นตอน           
การดำเนินงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 มีการประชุม ทบทวนคัดเลือกประเด็นที่สำคัญตามบริบทในพื้นที่ท่ีเกี่ยวกับการ
พัฒนานวัตกรรม หรือเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่ หรือที่พัฒนาต่อยอดที่
เพ่ิมข้ึนจากฐานข้อมูลนวัตกรรมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ของปีที่ผ่านมา  
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ขั้นตอน           
การดำเนินงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน 

2 1.มีคณะทำงาน การพัฒนานวัตกรรม หรือเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่  
2.มีการบริหารจัดการ ทรัพยากรของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อน
การพัฒนานวัตกรรม หรือเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่ 

3 มีการคัดเลือกนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่อย่างน้อย รพช/สสอ 
แห่งละ 1 เรื่อง  

4 มีการดำเนินการพัฒนาการพัฒนานวัตกรรม หรือเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่ 
และนำผลงานไปใช้ประโยชน์หรือพัฒนาในทางการแพทย์หรือสาธารณสุขเพ่ือ
สนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรค รักษาโรค และฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ ของประชาชนในเขตรับผิดชอบ 

5 พัฒนานวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่โดยพัฒนาต่อยอด ใน
ปีงบประมาณ 2563 โดยมีการใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหา
สาธารณสุขในระดับพ้ืนที่  

 
8. แนวทางการประเมินผล: แบ่งเกณฑ์การประเมินเป็น 2 รอบ ได้แกร่อบ 6 เดือนและ รอบ 12 เดือน ดังนี้ 
8.1 การประเมินรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 –  
      31 มีนาคม 2563) 
 

ค่าคะแนนที่ได ้
1 2 3 4 5 

ขั้นตอนที่ 1 - ขั้นตอนที่ 2 - ขั้นตอนที่ 3 

 
ขั้นตอน           

การดำเนินงาน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

เอกสาร/หลักฐาน
ประกอบการประเมิน 

ค่าคะแนนที่ได ้

1 มีการประชุม ทบทวนคัดเลือก
ประเด็นที่สำคัญตามบริบทในพ้ืนที่ที่
เกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรม หรือ
เทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่ หรือที่
พัฒนาต่อยอดที่เพ่ิมข้ึนจากฐานข้อมูล
นวัตกรรมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ของปีที่ผ่านมา  

รายงานการดำเนินงาน
ในระดับอำเภอ 

เท่ากับ 1 คะแนน 
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ขั้นตอน           
การดำเนินงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐาน

ประกอบการประเมิน 
ค่าคะแนนที่ได ้

2 1.มีคณะทำงาน การพัฒนานวัตกรรม 
หรือเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่  
2.มีการบริหารจัดการ ทรัพยากรของ
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรม หรือ
เทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่ 

รายงานการดำเนินงาน
ในระดับอำเภอ 

เท่ากับ 3 คะแนน 

3 มีการคัดเลือกนวัตกรรม หรือ
เทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่อย่าง
น้อย รพช/สสอ แห่งละ 1 เรื่อง  

รายงานการดำเนินงาน
ในระดับอำเภอ 

เท่ากับ 5 คะแนน 

 

8.2 การประเมินรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 –  
 30 กันยายน 2563) 

 

ค่าคะแนนที่ได ้
1 2 3 4 5 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 
 

ขั้นตอน           
การดำเนินงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐาน

ประกอบการประเมิน 
ค่าคะแนนที่ได ้

1 มีการประชุม ทบทวนคัดเลือกประเด็น
ที่สำคัญตามบริบทในพ้ืนที่ที่เกี่ยวกับ
การพัฒนานวัตกรรม หรือเทคโนโลยี
สุขภาพที่คิดค้นใหม่ หรือที่พัฒนาต่อ
ยอดท่ีเพ่ิมข้ึนจากฐานข้อมูลนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ของปีที่
ผ่านมา  
 

รายงานการดำเนินงาน
ในระดับอำเภอ 

เท่ากับ 1 คะแนน 

2 1.มีคณะทำงาน การพัฒนานวัตกรรม 
หรือเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่  
2.มีการบริหารจัดการ ทรัพยากรของ
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรม หรือ
เทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่ 
 

รายงานการดำเนินงาน
ในระดับอำเภอ 

เท่ากับ 2 คะแนน 

3 มีการคัดเลือกนวัตกรรม หรือ
เทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่อย่าง
น้อย รพช/สสอ แห่งละ 1 เรื่อง  
 

รายงานการดำเนินงาน
ในระดับอำเภอ 

เท่ากับ 3 คะแนน 



150 
 

ขั้นตอน           
การดำเนินงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐาน

ประกอบการประเมิน 
ค่าคะแนนที่ได ้

4 มีการดำเนินการพัฒนาการพัฒนา
นวัตกรรม หรือเทคโนโลยีสุขภาพที่
คิดค้นใหม่ และนำผลงานไปใช้
ประโยชน์หรือพัฒนาในทางการแพทย์
หรือสาธารณสุขเพ่ือสนับสนุนการ
ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุม
โรค รักษาโรค และฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
ของประชาชนในเขตรับผิดชอบ 

รายงานการดำเนินงาน
ในระดับอำเภอ 

เท่ากับ 4 คะแนน 

5 พัฒนานวัตกรรมหรือเทคโนโลยี
สุขภาพที่คิดค้นใหม่โดยพัฒนาต่อยอด 
ในปีงบประมาณ 2563 โดยมีการใช้
ประโยชน์ในการดำเนินงานเพ่ือแก้ไข
ปัญหาสาธารณสุขในระดับพื้นที่  

รายงานการดำเนินงาน
ในระดับอำเภอ 

เท่ากับ 5 คะแนน 

 

9. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน:  

 
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 

 
หน่วยวัด 

 

ผลการดำเนินงานในอดีต 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2560 2561 2562 

ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสุขภาพที่
คิดค้นใหม่หรือที่พัฒนาต่อยอด 

เรื่อง 10 15 17 

 
 

10. แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล  
      การรวบรวมรายงานจากระดับพื้นที่ รพช./สสอ.ทุกแห่ง 
 
11. ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด: 1.นางพวงผกา  สุริวรรณ     หมายเลขโทรศัพท์  ๐๘๖ ๑๘๙๘๖๗๕ 
            2.นายพงศกร ศรีสมยา   หมายเลขโทรศัพท์ 08๕-๕๙๙๓๙๗๘ 
     หน่วยงาน : กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 
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1. ตัวช้ีวัดที ่ : ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน ระยะเฉียบพลัน ที่มีอาการไม่เกิน 4.5 ชั่วโมงได้รับ
การรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดภายใน 60นาที (door to needle  time) 

2. หน่วยวัด  : ร้อยละ 
3. เป้าหมาย : มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ60 
4. น้ำหนัก    : ร้อยละ 10  
5. คำอธิบาย : ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง(Stroke :I63 ) 
            1.จำนวนผู้ปว่ยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน (Stroke :I63)ที่มีอาการไม่เกิน 4.5 ชั่วโมงได้รับการ
รักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดในโรงพยาบาล 
            2.จำนวนผู้ปว่ยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน (Stroke :I63)ที่มีอาการไม่เกิน 4.5 ชั่วโมง ทั้งหมด
6. สูตรการคำนวณ: (A/B) X 100 
A=จำนวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน (Stroke :I63)ที่มีอาการไม่เกิน 4.5 ชั่วโมงได้รับการรักษาด้วย
ยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดในโรงพยาบาล 
B=จำนวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน (Stroke :I63)ที่มีอาการไม่เกิน 4.5 ชั่วโมง ทั้งหมด 
7. เกณฑ์การให้ระดับคะแนน 
 1.ระดับคะแนนที่ 1 = มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 58   

2.ระดับคะแนนที่ 2 = มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 59                     
3.ระดับคะแนนที่ 3 = มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60 
4.ระดับคะแนนที่ 4 = มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 61  
5.ระดับคะแนนที่ 5 = มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 62 

8. แนวทางการประเมินผล:  
 ปีละ 1 ครั้ง  ติดตามเปลี่ยนแปลงทุก 6  เดือน 
  

9. แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล   
 ฐานข้อมูลจากการประเมินข้อมูลจาก  Health Data Center (HDC) 
 

10. ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด  1.นายเจริญ สิทธิโรจน์     หมายเลขโทรศัพท์  089 7575117 
           2. นายอำพนพินิจ   เศรษฐสมพงศ์       หมายเลขโทรศัพท์  094 6276543   
     หน่วยงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด   
 
 
 
 
 
 
 
 

24.ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตบี/อุดตัน ระยะเฉียบพลัน ที่มีอาการไม่เกิน 4.5 ชั่วโมง
ได้รับการรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลอืดภายใน 60นาที (door to needle  
time) 
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1. ตัวช้ีวัดที ่ : ร้อยละผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI ได้รับยาละลายลิ่มเลือด 
2. หน่วยวัด  : ร้อยละ 
3. เป้าหมาย : ไม่เกินร้อยละ 10  
4. น้ำหนัก    : ร้อยละ 10 
5. คำอธิบาย : ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI หมายถึง กล้ามเนื้อหัวใจที่ขาดเลือดมา
เลี้ยงจนเกิดการตายของกล้ามเนื้อ และมีคลื่นไฟฟ้าหัวใจผิดปกติชนิดเอสทียก(ST Elevated Myocardial 
Infarction)  
6. สูตรการคำนวณ: โรงพยาบาลตั้งแต่ในระดับ F2 ขึ้นไปที่มีการให้ยาละลายลิ่มเลือดในผู้ป่วย STEMI 
    สูตรการคำนวณ: (A/B) X 100 
A = จำนวนครั้งการรักษาที่สามารถให้ยาละลายลิ่มเลือดภายใน 30 นาที นับจากผู้ป่วย 
      ได้รับการวินิจฉัย  STEMI เมื่อมาถึงโรงพยาบาล หรือ จำนวนครั้งที่สามารถส่งต่อไปที่โรงพยาบาลที่ทำ  
      PCI ได้ ให้ได้ รับการทำ Primary PCI ภายใน 120 นาทีนับจากผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัย STEMI เมื่อ 
      มาถึง โรงพยาบาล 
B = จำนวนผู้ป่วย STEMI ที่มาถึงโรงพยาบาลและได้รับยาละลายลิ่มเลือดท้ังหมด หรือจำนวนผู้ป่วย 
      STEMI ที่มาถึงโรงพยาบาลและได้รับการทำ Primary PCI ทั้งหมด 
7. เกณฑ์การให้ระดับคะแนน 
     1.ระดับคะแนนที่ 1 = ร้อยละ 48  
               2.ระดับคะแนนที่ 2 = ร้อยละ 49                     
               3.ระดับคะแนนที่ 3 = ร้อยละ 50 
               4.ระดับคะแนนที่ 4 = ร้อยละ 51  
               5.ระดับคะแนนที่ 5 = ร้อยละ 52            
       

8. แนวทางการประเมินผล:  
     รายงานจากเวชระเบียนข้อมูล 
-จำนวนผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI ทั้งหมดท่ีรับไว้หรือมารักษาในโรงพยาบาล 
-จำนวนผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI ที่รับไว้หรือมารักษาในโรงพยาบาลและได้รับยา
ละลายลิ่มเลือดภายใน 30 นาที ได้รับการวินิจฉัย STEMI 
-จำนวนผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI ที่รับไว้หรือมารักษาในโรงพยาบาลและได้รับยา
ละลายลิ่มเลือดท้ังหมด    
 

9. แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล   
      ฐานข้อมูลจากการประเมินข้อมูลจาก  Health Data Center (HDC) 
 

10. ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด  1.นายเจริญ สิทธิโรจน์   หมายเลขโทรศัพท์ 089 7575117 
            2.นายอำพนพินิจ   เศรษฐสมพงศ์  หมายเลขโทรศัพท์  094 6276543   
หน่วยงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด   
 
 
 

25.ร้อยละผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI ได้รับยาละลายลิ่มเลือด      
     (Fibrinolytic drug) 
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1. ตัวช้ีวัด   : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบประสานงานเพ่ือสนับสนุนปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน 
    ระหว่างเครือข่ายบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัด 
2. หน่วยวัด  : ระดับความสำเร็จ 
3. เป้าหมาย  :  มีการประสานงานเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรและหน่วยงานภาคเอกชนที่มี
ประสิทธิภาพ  
4. น้ำหนัก : ร้อยละ 10 
5. คำอธิบาย: 
 ระบบประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 
มีองค์ประกอบดังนี้ 1.มีหน่วยจัดการที่มีขีดความสามารถและมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน  
2.มีการประชุมร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องในอำเภออย่างสม่ำเสมอ 3. มีแผนการ
พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินของอำเภอ 4.มีการดำเนินงานตามแผนพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินของอำเภอ 
จังหวัดและแผนหลักการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 5.การประเมินผลและปรับปรุงการดำเนินงาน 
 หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หมายรวมถึง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
ทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชนที่ม่แสวงหากำไรและ
หน่วยงานภาคเอกชน  
 หน่วยจัดการ คือ ศูนย์ องค์กร คณะกรรมการ หรือท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืน ที่สามารถดำเนินการผลักดันให้
เครือข่ายในอำเภอมาร่วมดำเนินการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินตามนิยาม 4 ข้อที่ประกอบขึ้นด้วยหลาย
ภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน   
 

6. สูตรการคำนวณ: ไม่มี 
 

7. เกณฑ์การให้คะแนน: 
 กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานแต่ละระดับ ดังนี้ 
 

ขั้นตอน           
การดำเนินงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 ผ่านขั้นตอนที่ 1 มีแผนปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินกำหนดแนวทางปฏิบัติ
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามแผนปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน 

2 ผ่านขั้นตอนที่ 2 การเตรียมความพร้อมบุคลากรและทรัพยากรเพ่ือสนับสนุน
การดำเนินงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน 

3 ผ่านขั้นตอนที่ 3 การปฏิบัติหรือฝึกซ้อมปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่กำหนดใน
ขั้นตอนที่ 1 

4 ผ่านขั้นตอนที่ 4 การทบทวนและวิเคราะห์ผลการปฏิบัติหรือการฝึกซ้อม 
5 ผ่านขั้นตอนที่ 5 การพัฒนาปรับปรุงระบบตามผลการทบทวนและวิเคราะห์

อย่างต่อเนื่อง 
 

26. ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบประสานงานเพ่ือสนับสนุนปฏิบัตกิารการแพทย์
ฉุกเฉินระหว่างเครือข่ายบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัด 
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8. แนวทางการประเมินผล: แบ่งเกณฑ์การประเมินเป็น 2 รอบ ได้แกร่อบ 6 เดือนและ รอบ 12 เดือน ดังนี้ 
8.1 การประเมินรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 –  
      31 มีนาคม 2563) 
 

ค่าคะแนนที่ได ้
1 2 3 4 5 

ขั้นตอนที่ 1 - ขั้นตอนที่ 2 - ขั้นตอนที่ 3 
 

ขั้นตอน           
การดำเนินงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐาน

ประกอบการประเมิน 
ค่าคะแนนที่ได ้

1 มีแผนปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
กำหนดแนวทางปฏิบัติร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

แผนปฏิบัติงานด้าน
การแพทย์ฉุกเฉิน 

เท่ากับ 1 คะแนน 

2 การเตรียมความพร้อมบุคลากรและ
ทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการดำเนินงาน
ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน 

แผนการพัฒนา
บุคลากรและการขอ
สนับสนุนทรัพยากรที่

เกี่ยวข้อง 

เท่ากับ 3 คะแนน 

3 การปฏิบัติหรือฝึกซ้อมปฏิบัติตาม
แนวทางปฏิบัติที่กำหนดในขั้นตอนที่ 1 

การจัดทำโครงการที่
เกี่ยวข้องตามแผนฯ 

เท่ากับ 5 คะแนน 

 

8.2 การประเมินรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 –  
30 กันยายน 2563) 

 
 

ค่าคะแนนที่ได ้
1 2 3 4 5 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 
 
 

ขั้นตอน           
การดำเนินงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐาน

ประกอบการประเมิน 
ค่าคะแนนที่ได ้

1 มีแผนปฏิบัติงานด้านการแพทย์
ฉุกเฉินกำหนดแนวทางปฏิบัติ
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

แผนปฏิบัติงานด้าน
การแพทย์ฉุกเฉิน 

เท่ากับ 1 คะแนน 

2 การเตรียมความพร้อมบุคลากร
และทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการ
ดำเนินงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน 
 

แผนการพัฒนาบุคลากร
และการขอสนับสนุน
ทรัพยากรที่เก่ียวข้อง 

เท่ากับ 2 คะแนน 

3 การปฏิบัติหรือฝึกซ้อมปฏิบัติตาม
แนวทางปฏิบัติที่กำหนดใน
ขั้นตอนที่ 1 
 

การจัดทำโครงการที่
เกี่ยวข้องตามแผนฯ 

เท่ากับ 3 คะแนน 
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ขั้นตอน           
การดำเนินงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐาน

ประกอบการประเมิน 
ค่าคะแนนที่ได ้

4 การทบทวนและวิเคราะห์ผลการ
ปฏิบัติหรือการฝึกซ้อม 

สรุปผลการปฏิบัติงานด้าน
การแพทย์ฉุกเฉินตาม
ตัวชี้วัด service plan 
และการพัฒนาระบบ
บริการการแพทย์ฉุกเฉิน
ครบวงจรและระบบส่งต่อ 

เท่ากับ 4 คะแนน 

5 การพัฒนาปรับปรุงระบบตามผล
การทบทวนและวิเคราะห์อย่าง
ต่อเนื่อง 

มีการดำเนินการสนับสนุน
การจัดบริการการแพทย์
ฉุกเฉินครอบคลุมพ้ืนที่ 
และสนับสนุนการพัฒนา
ชุดปฏิบัติการให้มีคุณภาพ
และมาตรฐาน ด้านคน รถ
ปฏิบัติการ และวัสดุ
อุปกรณ์ 

เท่ากับ 5 คะแนน 

 
 

9. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน:  
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
 

หน่วยวัด 
 

ผลการดำเนินงานในอดีต 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 2561 2562 

ชื่อตัวชี้วัด เชิงปริมาณท่ีสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน 
1.อัตราการแจ้งเหตุผ่านหมายเลข 1669 
2.ความครอบคลุมของหน่วยปฏิบัติการใน
พ้ืนที่และมีผลการปฏิบัติงาน 
3.สัดส่วนผู้ปว่ยฉุกเฉินระดับวิกฤติ 
(สีแดง)ที่มาด้วยระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 
 
4.ร้อยละของผู้ป่วยฉุกเฉินที่ได้รับปฏิบัติการ
ฉุกเฉินภายใน 10 นาททีี่ได้รับแจ้งเหตุ 
5.ร้อยละของผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน(รหัสแดง) ที่
ได้รับปฏิบัติการฉุกเฉินภายใน 8 นาทีที่ได้รับ
แจ้งเหตุ 

ร้อยละ 
 

80 
70 

 
เพ่ิมข้ึนร้อย
ละ 10 

 
95 

 
55 

 
 

52.48 
82.46 

 
    19.24 
 
 

 
 

55.75 
80.70 

 
21.69 

 
 

88.64 
 

54.89 
 

 

 
 

71.05 
82.46 

 
22.01 

 
 

91.81 
 

68.66 
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10. แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล  ข้อมูลจากผลการดำเนินงานระดับอำเภอ รวบรวมข้อมูลจากผลการ
ดำเนินงานระดับอำเภอ   
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จากแผนปฏิบัติงานสาธารณสุขทุกอำเภอที่มีการบรรจุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่
เกี่ยวข้องในการสนับสนุนการดำเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่ 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โปรแกรมระบบสารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉิน (ITEMS) วิธีการจัดเก็บ :.จากการบันทึก
ข้อมูลผลการออกปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินของแต่ละจังหวัดในโปรแกรมระบบสารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉิน 
(ITEMS) 
 

11. ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 1.นายเจริญ สิทธิโรจน์   หมายเลขโทรศัพท์ 089 7575117 
           2.นางวันเพ็ญ โพธิยอด   หมายเลขโทรศัพท์  053093725-6 ต่อ 125 
     หน่วยงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด   
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1. ตัวช้ีวัดที่  : การบำบัดฟ้ืนฟูผู้ใช้ยาเสพติดโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง (Community Based Treatment And 
care :CBTx ) 

2. หน่วยวัด  : ผลงานเปรียบเทียบกับจำนวนกิจกรรมตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
3. เป้าหมาย : ระดับ 5  
4. น้ำหนัก    : ร้อยละ 10 
5. คำอธิบาย : การบำบัดฟ้ืนฟูผู้ใช้ยาเสพติดโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง เป็นการดูแลผู้ที่มีปัญหาการใช้        
ยาเสพติด ที่ผ่านการคัดกรอง สภาพการเสพ โดยชุมชนมีการสนับสนุน ช่วยเหลือทั้งก่อนและหลังการบำบัด
ฟ้ืนฟู  เป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน และการเชื่อมกับการบริการป้องกันด้านสุขภาพจนนำไปสู่การ
หยุดใช้ยาเสพติด  และเป็นบริการที่เน้นรูปแบบการให้คำปรึกษา ไม่เรียกร้อง หรือบังคับผู้รับบริการ แต่จะ
จัดบริการที่เหมาะสมตามที่ผู้รับบริการร้องขอ   
6. สูตรการคำนวณ: ไม่มี 
7. เกณฑ์การให้คะแนน: 
 กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานแต่ละระดับ ดังนี้ 

ขั้นตอน          
การดำเนินงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 มีคณะกรรมการ ที่คัดเลือก มบ./ชช. เป้าหมาย เช่น หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ,  
ตำบลมั่นคงปลอดภัยยาเสพติด , มบ./ชช.เสริมสร้างความเข้มแข็ง (ก ข ค ง )     

2 มีกระบวนการค้นหา คัดกรอง และส่งต่อ ผ่านเวทีประชาคมเพ่ือทบทวนสภาพปัญหา 
และข้ันตอนที่ 1                 

3 จัดทำข้อตกลง และ แผนชุมชนในการดูแลผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดและเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชน และข้ันตอนที่ 1 - 2               

4 การดูแล ช่วยเหลือ บำบัดฟื้นฟู ได้รับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในชุมชน  อย่างน้อย 
3 หน่วย คือ  ชุมชน ฝ่ายปกครอง สาธารณสุข และขั้นตอนที่ 1 - 3               

5 คืนคนดีสู่สังคม มีบุคคลที่สามารถเลิกเสพยาเสพติด ได้รับการยอมรับจากครอบครัวและ
ชุมชน และ มีการบันทึกผลงานที่ตรวจสอบได้ ในระบบ บสต  และข้ันตอนที่ 1 - 4               

 

8. แนวทางการประเมินผล: แบ่งเกณฑ์การประเมินเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบ 6 เดือนและรอบ 12 เดือน ดังนี้ 
8.1 การประเมินรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
      (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 
 

ค่าคะแนนที่ได ้
1 2 3 4 5 

ขั้นตอนที่ 1 - ขั้นตอนที่ 2 - ขั้นตอนที่ 3 
 
 
 
 

27.การบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง ( Community Based 
Treatment And care : CBTx ) 
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ขั้นตอน           
การดำเนินงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐาน

ประกอบการประเมิน 
ค่าคะแนนที่ได ้

1 มีคณะกรรมการ ที่คัดเลือก มบ./ชช. 
เป้าหมาย เช่น หมู่บ้านกองทุนแม่ของ
แผ่นดิน ,  ตำบลมั่นคงปลอดภัยยาเสพติด , 
มบ./ชช.เสริมสร้างความเข้มแข็ง (ก ข ค ง )     

คำสั่ง/การมอบหมาย
งาน/รายชื่อ มบ./ชช. 

เป้าหมาย 

เท่ากับ 1 คะแนน 

2 กระบวนการค้นหา คัดกรอง และส่งต่อ ผ่าน
เวทีประชาคมเพ่ือทบทวนสภาพปัญหา                

รูปภาพ /รายชื่อ
คณะทำงาน 

เท่ากับ 3 คะแนน 

3 จัดทำข้อตกลงและ แผนชุมชนในการดูแล
ผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชน  

แผนชุมชน /รายงาน
การประชุม  

เท่ากับ 5 คะแนน 

 

8.2 การประเมินรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 
30 กันยายน 2563) 

 

ค่าคะแนนที่ได้ 
1 2 3 4 5 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 
 

ขั้นตอน           
การดำเนินงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐาน

ประกอบการประเมิน 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 
1 มีคณะกรรมการ ที่คัดเลือก มบ./ชช. เป้าหมาย 

เช่น หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ,  ตำบล
มั่นคงปลอดภัยยาเสพติด , มบ./ชช.เสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง (ก ข ค ง )     

คำสั่ง/การมอบหมาย
งาน/รายชื่อ มบ./ชช. 

เป้าหมาย 

1 คะแนน 

2 กระบวนการค้นหา คัดกรอง และส่งต่อ ผ่านเวที
ประชาคมเพ่ือทบทวนสภาพปัญหา                

รูปภาพ /รายชื่อ
คณะทำงาน 

2 คะแนน 

3 จัดทำข้อตกลงและ แผนชุมชนในการดูแลผู้ใช้ ผู้
เสพ ผู้ติดยาเสพติด และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ให้กับประชาชน  

แผนชุมชน /รายงานการ
ประชุม  

3 คะแนน 

4 การดูแล ช่วยเหลือ บำบัดฟื้นฟู ได้รับการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วนในชุมชน  อย่างน้อย 3 
หน่วย คือ  ชุมชน ฝ่ายปกครอง สาธารณสุข และ
ขั้นตอนที่ 1 - 3               

รายงานการปฏิบัติงาน/
รูปภาพ  

4 คะแนน 

5 คืนคนดีสู่สังคม มีบุคคลที่สามารถเลิกเสพยาเสพ
ติด ได้รับการยอมรับจากครอบครัวและชุมชน 
และ มีการบันทึกผลงานที่ตรวจสอบได้ ในระบบ 
บสต  และข้ันตอนที่ 1 - 4               

จำนวนผู้ป่วย ในระบบ 
บสต.บำบัด ปี 2563  

5 คะแนน 
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9. แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล  เอกสารที่เกี่ยวข้อง รูปภาพ ระบบรายงาน บสต. 
 

10. ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด  1.นายเจริญ สิทธิโรจน์   หมายเลขโทรศัพท์ 089 7575117 
           2.นางพัชรี  วีรพันธุ์     หมายเลขโทรศัพท์ 089 9524248 
     หน่วยงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด  
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1. ตัวช้ีวัด  :  โรงพยาบาลมีการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital 

2. หน่วยวัด  : ระดับความสำเร็จ 
3. เป้าหมาย :  รพท./รพช. ทุกแห่ง 
  - ร้อยละ 100 ผ่านระดับพ้ืนฐานขึ้นไป (8 แห่ง) 
  - ร้อยละ 40 ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก (4 แห่ง) 
  - โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯระดับดีมาก plus อย่างน้อยร้อยละ 30 (3 แห่ง) 
4. น้ำหนัก  : ร้อยละ 10 
5. คำอธิบาย : โรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital 
หมายถึง โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (รพศ. รพช. รพท. และรพ.สังกัดกรมวิชาการ)  
ดำเนินงานตามเกณฑ์ดังนี้ 
ระดับพื้นฐาน 
ขั้นตอนที่ 1 การสร้างกระบวนการพัฒนา 
 1. มีการกำหนดนโยบายจัดทำแผนการขับเคลื่อนพัฒนาศักยภาพและสร้างกระบวนการสื่อสารให้เกิด
การพัฒนาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม GREEN & CLEAN hospital อย่างมีส่วนร่วมของคนในองค์กร 
ขั้นตอนที่ 2 จัดกิจกรรม GREEN 
G: GARBAGE 
 2. มีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อตามกฎหมายกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2545 
 3. มีการคัดแยกมูลฝอยทั่วไปคือมูลฝอยรีไซเคิลมูลฝอยอินทรีย์มูลฝอยอ่ืนๆไปยังที่พักรวมมูลฝอย
อย่างถูกสุขลักษณะ 
R: RESTROOM 
 4 มีการพัฒนาส้วมมาตรฐานสะอาดเพียงพอและปลอดภัยที่อาคารผู้ป่วยนอก 
E: ENERGY 
 5. มีมาตรการประหยัดพลังงานที่เป็นรูปธรรมเกิดการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดร่วมกันทั้งองค์กร 
E:ENVIRONMENT 
 6. มีการจัดสิ่งแวดล้อมทั่วไปทั้งภายในและภายนอกอาคารโดยเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและพ้ืนที่พักผ่อนที่
สร้างความรู้สึกผ่อนคลายสอดคล้องกับชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่นสำหรับผู้ป่วยรวมทั้งผู้มารับริการ 
 7. มีการส่งเสริมกิจกรรมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาพที่ดีแบบองค์รวมได้แก่กิจกรรมทางกาย (Physical 
activity) กิจกรรมให้คำปรึกษาด้านสุขภาพขณะรอรับบริการของผู้ป่วยและญาติ 
N: NUTRITION 
 8. สถานที่ประกอบอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาลได้มาตรฐานสุขาภิบาลอาหารของกรมอนามัยในระดับดีมาก 
 9. ร้อยละ 100 ของร้านอาหารในโรงพยาบาลได้มาตรฐานสุขาภิบาลอาหารของกรมอนามัย 
 10. จัดให้มีบริการน้ำดื่มสะอาดที่อาคารผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน 
ระดับดี 
 11. มีการจัดการมูลฝอยครบทุกประเภทถูกสุขลักษณะ 
 12. มีการพัฒนาส้วมมาตรฐานสะอาดเพียงพอและปลอดภัย (HAS) ที่อาคารผู้ป่วยใน (IPD) 
 

28.โรงพยาบาลมีการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital 
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ระดับดีมาก 
 13. มีการส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม GREEN โดยการนำไปใช้ประโยชน์และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับเครือข่ายโรงพยาบาลและชุมชน 
 14. สร้างเครือข่ายการพัฒนา GREEN ลงสู่ชุมชนเพ่ือให้เกิด GREEN Community 
ระดับดีมาก Plus 
 15.โรงพยาบาลมีการดำเนินงานนโยบายโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยร่วมกับภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่ 
 16.โรงพยาบาลผ่านมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ระดับเริ่มต้น
พัฒนาขึ้นไป  
6. สูตรการคำนวณ:  
  

1.((A1+A2+A3+A4)/B) X 100 = ร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนิน 
กิจกรรม GREEN & CLEAN ผ่านเกณฑ์ระดับพ้ืนฐานขึ้นไป 
2.((A2+A3+A4)/B) X 100 = ร้อยละกลุ่มเป้าหมาย โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนิน 
กิจกรรม GREEN & CLEAN ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป 
3.(A3+A4/B) X 100 = ร้อยละกลุ่มเป้าหมาย โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนิน 
กิจกรรม GREEN & CLEAN ผ่านเกณฑ์ระดับดีมากขึ้นไป 
4. (A4/B) X 100 = ร้อยละกลุ่มเป้าหมาย โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนิน 
กิจกรรม GREEN & CLEAN ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก plus 
A1 = จำนวนกลุ่มเป้าหมาย โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนินกิจกรรม GREEN & CLEANผ่าน
เกณฑ์ระดับพื้นฐาน 
A2 = จำนวนกลุ่มเป้าหมาย โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนินกิจกรรม GREEN & CLEANผ่าน
เกณฑ์ระดับดี 
A3 = จำนวนกลุ่มเป้าหมาย โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนินกิจกรรม GREEN & CLEANผ่าน
เกณฑ์ระดับดีมาก 
A4= จำนวนกลุ่มเป้าหมาย โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนินกิจกรรม GREEN & CLEANผ่าน
เกณฑ์ระดับดีมาก plus 
B = จำนวนกลุ่มเป้าหมาย โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมด 
 
7. เกณฑ์การให้คะแนน: 
 กำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ของการดำเนินงานแต่ละระดับ ดังนี้ 

ขั้นตอน          
การดำเนินงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 ประเมินตนเอง ผ่านเกณฑ์  10 ข้อ 
2 ประเมินตนเอง ผ่านเกณฑ์ 11 ข้อ 
3 รพท./รพช.ประเมินตนเอง ผ่านเกณฑ์  12 ข้อ 
4 ประเมินตนเอง ผ่านเกณฑ์  14 ข้อ 
5 ประเมินตนเอง ผ่านเกณฑ์ 16 ข้อ 
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8. แนวทางการประเมินผล: แบ่งเกณฑ์การประเมินเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบ 6 เดือนและรอบ 12 เดือน ดังนี้ 
8.1 การประเมินรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
      (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 
 

ค่าคะแนนที่ได ้
1 2 3 4 5 

10 ข้อ 11 ข้อ 12 ข้อ 14 ข้อ 16 ข้อ 
 

8.2 การประเมินรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 
30 กันยายน 2563) 

 

ค่าคะแนนที่ได ้
1 2 3 4 5 

10 ข้อ 11 ข้อ 12 ข้อ 14 ข้อ 16 ข้อ 
 

9. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน:  

 
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 

 
หน่วยวัด 

 

ผลการดำเนินงานในอดีต 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2560 2561 2562 

ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละโรงพยาบาลมีการ
พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตาม
เกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital 

ระดับ
ความสำเร็จ 

ผ่านพ้ืนฐาน 
100% 

ผ่านพ้ืนฐาน 100% 
ผ่านระดับดี 50 % 
ผ่านระดับดมีาก25% 

ผ่านพ้ืนฐาน 100% 
ผ่านระดับดี   50 % 
ผ่านระดับดมีาก 25% 
ผ่านระดับดมีากplus 37 % 

 

10. แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล   
 วิธีการจัดเก็บข้อมูล   
 1. โรงพยาบาล  ทุกแห่ง ประเมินตนเอง และบันทึกข้อมูลในแบบรายงานผลการดำเนินงานส่งให้
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 
 2. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด รวบรวมข้อมูลการประเมินโรงพยาบาลในพ้ืนที่ วิเคราะห์แล้วส่ง
รายงานให้ศูนย์อนามัย (พร้อมแนบไฟล์แบบรายงานที่กรมอนามัยกำหนด)และรายงานผ่านระบบ Health KPI 
เดือนละ 1 ครั้งทุกวันที่ 20 ของเดือน 
 3. ศูนย์อนามัยรวบรวมข้อมูลจากจังหวัดในพ้ืนที่วิเคราะห์ภาพรวมของเขตและส่งรายงานรายเดือน
ให้กรมอนามัย (พร้อมแนบไฟล์แบบรายงานที่กรมอนามัยกำหนด) ผ่านระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติการ 
(DOC) กรมอนามัยเดือนละ 1 ครั้งทุกวันที่ 25 ของเดือน 
 แหล่งข้อมูล 
 โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (รพศ./รพท./รพช. และรพ.สังกัดกรมวิชาการ)/รพ.สต. 
 

11. ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด  นางละมัย สิทธิโรจน์  หมายเลขโทรศัพท์ 053 093726 ตอ่ 124 
     หน่วยงาน : กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย    
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1. ตัวช้ีวัด  :  ร้อยละของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์  
                 GREEN & CLEAN ระดับพ้ืนฐานขึ้นไป 
2. หน่วยวัด  : ร้อยละ  
3. เป้าหมาย :  รพ.สต. ทุกแห่ง 
     - ร้อยละ 50 ผ่านระดับพ้ืนฐานขึ้นไป 
4. น้ำหนัก  : ร้อยละ 10 
5. คำอธิบาย : โรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN  หมายถึง 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ดำเนินงานตามเกณฑ์ดังนี้ 
ระดับพื้นฐาน 
ขั้นตอนที่ 1 การสร้างกระบวนการพัฒนา 
 1. มีการกำหนดนโยบายจัดทำแผนการขับเคลื่อนพัฒนาศักยภาพและสร้างกระบวนการสื่อสารให้เกิด
การพัฒนาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม GREEN & CLEAN hospital อย่างมีส่วนร่วมของคนในองค์กร 
ขั้นตอนที่ 2 จัดกิจกรรม GREEN 
G: GARBAGE 
 2. มีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อตามกฎหมายกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการมูลฝอยติดเชื้อพ.ศ. 2545 
 3. มีการจัดการมูลฝอยครบทุกประเภทถูกสุขลักษณะ 
R: RESTROOM 
 4 มีการพัฒนาส้วมได้มาตรฐาน HAS สะอาดเพียงพอและปลอดภัย 
 5. มีมาตรการลดการใช้สารเคมีในห้องส้วม 
E: ENERGY 
 6.มีมาตรการประหยัดพลังงานที่เป็นรูปธรรมเกิดการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดร่วมกันทั้งองค์กร 
E: ENVIRONMENT 
 7. มีการจัดสิ่งแวดล้อมทั่วไปทั้งภายในและภายนอกอาคารโดยเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวและพ้ืนที่พักผ่อนที่
สร้างความรู้สึกผ่อนคลายสอดคล้องกับชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่นสำหรับผู้ป่วยรวมทั้งผู้มารับริการ 
 8. มีการส่งเสริมกิจกรรมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาพที่ดีแบบองค์รวมได้แก่กิจกรรมทางกาย (Physical 
activity) กิจกรรมให้คำปรึกษาด้านสุขภาพขณะรอรับบริการของผู้ป่วยและญาติ 
N: NUTRITION 
 9. มีกิจกรรมส่งเสริมด้านโภชนาการ อาหารปลอดภัย และผักปลอดสารพิษ 
 10. จัดให้มีบริการน้ำดื่มสะอาดแก่ประชาชนที่มารับบริการ 
ระดับดี 
 11. ส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอยและใช้ประโยชน์จากมูลฝอยในชุมชน 
 12. ส่งเสริมการปลูกและบริโภคอาหารปลอดสารพิษในชุมชน 
ระดับดีมาก 
 13. มีการส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม GREEN โดยการนำไปใช้ประโยชน์และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับเครือข่ายโรงพยาบาลและชุมชน 
 14. สร้างเครือข่ายการพัฒนา GREEN ลงสู่ชุมชนเพ่ือให้เกิด GREEN Community 
6. สูตรการคำนวณ:  

28.2 ร้อยละรพ.สต.ในพ้ืนที่ พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN 
Hospital 
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 จำนวนรพ.สต.พัฒนาด้านอนามยัสิ่งแวดล้อมได้มาตรฐาน  x   ๑๐๐ 
                                      จำนวนรพ.สต.ทั้งหมด 
 

 
7. เกณฑ์การให้คะแนน: 
 กำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ของการดำเนินงานแต่ละระดับ ดังนี้ 

ขั้นตอน          
การดำเนินงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 น้อยกว่าร้อยละ 45 
2 ร้อยละ 45-49 
3 ร้อยละ 50 
4 ร้อยละ 51-55 
5 มากกว่า 55 ขึ้นไปและมีดีเด่น green ในรพ.สต. 

 

 
8. แนวทางการประเมินผล: แบ่งเกณฑ์การประเมินเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบ 6 เดือนและรอบ 12 เดือน ดังนี้ 
8.1 การประเมินรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
      (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 
 

ค่าคะแนนที่ได้ 
1 2 3 4 5 

น้อยกว่าร้อยละ 
45 

45-49 50 51-55 มากกว่า 55 ขึ้นไป
และมีดีเด่น green 

ในรพ.สต. 
 

8.2 การประเมินรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 
30 กันยายน 2563) 

 

ค่าคะแนนที่ได้ 
1 2 3 4 5 

น้อยกว่าร้อยละ 
45 

45-49 50 51-55 มากกว่า 55 ขึ้นไป
และมีดีเด่น green 

ในรพ.สต. 
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9. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน:  

 
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 

 
หน่วยวัด 

 

ผลการดำเนินงานในอดีต 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2560 2561 2562 

ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลที่พัฒนาอนามัย
สิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & 
CLEAN ระดับพ้ืนฐานขึ้นไป 

ร้อยละ - - 60% 

และมีดีเด่นด้านการ
จัดการขยะ 

 

10. แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล   
 วิธีการจัดเก็บข้อมูล   
 1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  ทุกแห่ง ประเมินตนเอง และบันทึกข้อมูลในแบบรายงานผล
การดำเนินงานส่งให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 
 2. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด รวบรวมข้อมูลการประเมินโรงพยาบาลในพ้ืนที่ วิเคราะห์ รายงานผล 
เดือนละ 1 ครั้งทุกวันที่ 20 ของเดือน  
 แหล่งข้อมูล 
 โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (รพศ./รพท./รพช. และรพ.สังกัดกรมวิชาการ)/รพ.สต. 
 

11. ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด นางละมัย สิทธิโรจน์  หมายเลขโทรศัพท์ 053 093726 ตอ่ 124 
     หน่วยงาน : กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย    
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1. ตัวช้ีวัดที ่ :  โรงพยาบาลมีห้องปลอดฝุ่น (Safe room) ที่ได้มาตรฐาน 
2. หน่วยวัด  : ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานตามมาตรฐาน  
3. เป้าหมาย :  โรงพยาบาล ทุกแห่ง มีห้องปลอดฝุ่น อย่างน้อย 1 จุด ที่ได้มาตรฐาน 
4. น้ำหนัก   : ร้อยละ 10  
5. คำอธิบาย :  ห้องปลอดฝุ่น  หมายถึง ห้องที่จัดเตรียมไว้ภายในบ้านหรืออาคารสาธารณะเพ่ือลดการสัมผัส
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) โดยภายใน
ห้องต้องมีค่า PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมงไม่เกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) และPM10 
เฉลี่ย 24 ชั่วโมงไม่เกิน 120 มคก./ลบ.ม. 
  แนวทางการเตรียมห้องปลอดฝุ่นและการจัดสภาพแวดล้อมเพ่ือลดและป้องกันผลกระทบต่อ
สุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก ของ กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย 
  แนวทางการจัดเตรียมห้องปลอดฝุ่น ประกอบด้วย 
  4.1 มาตรการจัดทำห้องปลอดฝุ่น 
      1) การเลือกห้อง 
      2) การควบคุมแหล่งกำเนิด 
      3) การจัดสภาพแวดล้อม 
  4.2 มาตรการอื่นๆ 
      1) ด้านความปลอดภัย 
      2) ด้านสุขภาพ 
      3) ด้านอื่นๆ 
  4.3 แนวทางการเฝ้าระวังและประเมินปริมาณฝุ่นละอองในห้องปลอดฝุ่น 
   โรงพยาบาล ทุกแห่ง มีห้องปลอดฝุ่น อย่างน้อย 1 จุด ที่ได้มาตรฐาน เพื่อป้องกัน ลดการ
สัมผัสฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และดูแลสุขภาพประชาชน กลุ่มเสี่ยง หรือผู้มารับบริการในโรงพยาบาล
ในช่วงภาวะหมอกควันไฟป่า 
 

6. สูตรการคำนวณ:  ไม่มี  
 
7. เกณฑ์การให้ระดับคะแนน 

ค่าคะแนนที่ได ้
1 2 3 4 5 

มีแผนการ
ดำเนินงาน 

มี 1 จุด 
กำลังพัฒนา 

 
 

มี 1 จุด 
ที่ได้มาตรฐาน 

มี 1 จุดผ่าน
มาตรฐานและมี
การมีแผนพัฒนา

เพ่ิม  

มีมากกว่า 1 จุด 
ที่ผ่านมาตรฐาน
และเป็นต้นแบบ

มีดีเด่น 
 

 
 
 
 

29.โรงพยาบาลมีห้องปลอดฝุ่น (Safe room) ที่ได้มาตรฐาน  
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8. แนวทางการประเมินผล: แบ่งเกณฑ์การประเมินเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบ 6 เดือนและรอบ 12 เดือน ดังนี้ 
8.1 การประเมินรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
      (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 
 

ค่าคะแนนที่ได้ 
1 2 3 4 5 

มีแผนการ
ดำเนินงาน 

มี 1 จุด 
กำลังพัฒนา 

 
 

มี 1 จุด 
ที่ได้มาตรฐาน 

มี 1 จุดผ่าน
มาตรฐานและมี

การมี
แผนพัฒนาเพิ่ม  

มีมากกว่า 1 จุด 
ที่ผ่านมาตรฐานและ
เป็นต้นแบบมีดีเด่น 

 

8.2 การประเมินรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 
30 กันยายน 2563) 

 

ค่าคะแนนที่ได้ 
1 2 3 4 5 

มีแผนการ
ดำเนินงาน 

มี 1 จุด 
กำลังพัฒนา 

 
 

มี 1 จุด 
ที่ได้มาตรฐาน 

มี 1 จุดผ่าน
มาตรฐานและมี

การมี
แผนพัฒนาเพิ่ม  

มีมากกว่า 1 จุด 
ที่ผ่านมาตรฐานและ
เป็นต้นแบบมีดีเด่น 

 
   
9. แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล  จากการตรวจประเมินโดยกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและ            
อาชีวอนามัย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 
       

10. ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 1.นางละมัย สิทธิโรจน์  หมายเลขโทรศัพท์ 053 093726 ต่อ 124 
           2.นายปรีชา เครือธง หมายเลขโทรศัพท์ 053 093726 ต่อ 124 
     หน่วยงาน : กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย   
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1. ตัวช้ีวัดที ่ :  ร้อยละของรพ.สต.ในพ้ืนที่มีห้องปลอดฝุ่น (safe room) ที่ได้มาตรฐาน 
2. หน่วยวัด  : ร้อยละ  
3. เป้าหมาย :  อย่างน้อย 1 ตำบล 1 รพ.สต.ที่ได้มาตรฐาน 
4. น้ำหนัก    : ร้อยละ 10  
5. คำอธิบาย :  ห้องปลอดฝุ่น  หมายถึง ห้องที่จัดเตรียมไว้ภายในบ้านหรืออาคารสาธารณะเพ่ือลดการสัมผัส
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) โดยภายใน
ห้องต้องมีค่า PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมงไม่เกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) และPM10 
เฉลี่ย 24 ชั่วโมงไม่เกิน 120 มคก./ลบ.ม. 
  แนวทางการเตรียมห้องปลอดฝุ่นและการจัดสภาพแวดล้อมเพ่ือลดและป้องกันผลกระทบต่อ
สุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก ของ กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย 
  แนวทางการจัดเตรียมห้องปลอดฝุ่น ประกอบด้วย 
  4.1 มาตรการจัดทำห้องปลอดฝุ่น 
      1) การเลือกห้อง 
      2) การควบคุมแหล่งกำเนิด 
      3) การจัดสภาพแวดล้อม 
  4.2 มาตรการอื่นๆ 
      1) ด้านความปลอดภัย 
      2) ด้านสุขภาพ 
      3) ด้านอื่นๆ 
  4.3 แนวทางการเฝ้าระวังและประเมินปริมาณฝุ่นละอองในห้องปลอดฝุ่น 
   ร้อยละ 100 ของตำบลในพื้นที่ มีห้องปลอดฝุ่น อย่างน้อย 1 ตำบล 1 รพ.สต.ที่ได้
มาตรฐาน เพื่อเป็นต้นแบบ ลดการสัมผัสฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 
 

6. สูตรการคำนวณ:   
 
 จำนวนรพ.สต.ที่มีห้องปลอดฝุ่น (safe room) ที่ได้มาตรฐาน x   ๑๐๐ 
                                      จำนวนรพ.สต.ทั้งหมด 
 
7. เกณฑ์การให้ระดับคะแนน 

ค่าคะแนนที่ได้ 
1 2 3 4 5 

น้อยกว่าร้อยละ 
50 

ร้อยละ  
50-99 

ร้อยละ 100 
ของตำบลในพ้ืนที่ 

ร้อยละ 100 
ของตำบล และ
ผ่านมาตรฐาน 

ร้อยละ 100 ของ
ตำบล ผ่านมาตรฐาน 
เป็นต้นแบบและมี

ดีเด่นหรือมีนวัตกรรม 
 
 

29.2 ร้อยละของรพ.สต.ในพื้นที่มีห้องปลอดฝุ่น (safe room) ที่ไดม้าตรฐาน  
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8. แนวทางการประเมินผล: แบ่งเกณฑ์การประเมินเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบ 6 เดือนและรอบ 12 เดือน ดังนี้ 
8.1 การประเมินรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
      (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 
 

ค่าคะแนนที่ได้ 
1 2 3 4 5 

น้อยกว่าร้อยละ 
50 

ร้อยละ  
50-99 

ร้อยละ 100 
ของตำบลใน

พ้ืนที่ 

ร้อยละ 100 
ของตำบล และ
ผ่านมาตรฐาน 

ร้อยละ 100 ของ
ตำบล ผ่านมาตรฐาน 
เป็นต้นแบบและมี

ดีเด่นหรือมี
นวัตกรรม 

 

8.2 การประเมินรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 
30 กันยายน 2563) 

 

ค่าคะแนนที่ได้ 
1 2 3 4 5 

น้อยกว่าร้อยละ 
50 

ร้อยละ  
50-99 

ร้อยละ 100 
ของตำบลใน

พ้ืนที่ 

ร้อยละ 100 
ของตำบล และ
ผ่านมาตรฐาน 

ร้อยละ 100 ของ
ตำบล ผ่าน

มาตรฐาน เป็น
ต้นแบบและมีดีเด่น
หรือมีนวัตกรรม 

 

9. แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล  จากการตรวจประเมินโดยกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและ            
อาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน และเครือข่ายในพ้ืนที่ ทุกอำเภอ  
       

10. ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด  1.นางละมัย สิทธิโรจน์ หมายเลขโทรศัพท์ 053 093726 ต่อ 124 
            2.นายปรชีา เครือธง หมายเลขโทรศัพท์ 053 093726 ต่อ 124 
     หน่วยงาน : กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย   
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1. ตัวช้ีวัดที ่ :  หน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงินระดับ 7   
2. หน่วยวัด  :  ระดับประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง ของหน่วยบริการ 
3. เป้าหมาย :  ระดับ Risk Score ของหน่วยบริการ เทียบกับ เกณฑ์การจัด 7 Plus Efficiency Score 
4. น้ำหนัก    : ร้อยละ 10  
5. คำอธิบาย :  พิจารณาจาก ระดับ Risk Score และ ระดับประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง ของ 
หน่วยบริการเทียบกับ เกณฑ์การจัด 7 Plus Efficiency Score ดังนี้ 
ระดับRisk Score  ประกอบด้วย 

ดัชนีชี้วัด น้ำหนัก Risk Score   
1. กลุ่มแสดงความคล่องตามสภาพสินทรัพย์ 
1.1 Current ratio<1.5 
1.2 Quick ratio <1 
1.3 Cash ratio < 0.8 

 
1 
1 
1 

2. กลุ่มแสดงความมั่นคงทางการเงิน 
2.1 แสดงฐานะทางการเงิน(ทุนหมุนเวียน)NWC<0 
2.2 แสดงฐานะจากผลประกอบการ(รายได้สูง/ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ) NI<0 

 
1 
1 

3. กลุ่มแสดงระยะเวลาเข้าสู่ปัญหาการเงินรุนแรงมี 2มิติ 
3.1 มิตNิWC หรือทุนหมุนเวียนที่เพียงพอรับภาระการขาดทุนเฉลี่ยต่อเดือน  
( กรณี NWC เป็นบวก & มี NI ติดลบ ) 
a) ระยะเวลาทุนหมุนเวียนอาจหมด > 6 เดือน 
b) ระยะเวลาทุนหมุนเวียนอยู่ได้> 3 เดือน ไม่เกิน 6   เดือน 
c) ระยะเวลาทุนหมุนเวียนอยู่ได้< หรือ = 3 เดือน 
3.2 มิติผลกำไรจากการดำเนินการเพียงพอรับภาระหนี้สินหมุนเวียน  
( กรณี NWC ติดลบ & มี NI เป็นบวก ) 
a) ผลกำไรสามารถปรับ NWC เป็นบวก  > 6 เดือน 
b) ผลกำไรสามารถปรับ NWC เป็นบวก  > 3 เดือน ไม่เกิน 6   เดือน 
c) ผลกำไรสามารถปรับ NWC เป็นบวก  < หรือ = 3 เดือน 
3.3 กรณี NWC ติดบวก & มี NI เป็นบวก 
3.4 กรณี NWC ติดลบ & มี NI เป็นลบ 

 
 
 

0 
1 
2 
 
 

2 
1 
0 
0 
2 

 

ระดับประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง ของหน่วยบริการ ประกอบด้วย 
ตัวช้ีวัดประสิทธิภาพ คำอธิบาย 

1. ประสิทธิภาพการทำกำไร วัดความสามารถในการทำกำไร(EBITDA) 
 

2.อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ วัดความสามารถในการทำกำไรของสินทรัพย์ทั้งหมดที่
หน่วยบริการใช้ในการดำเนินงาน 
 

3. ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการชำระหนี้การค้ากลุ่ม
บริการ(ค่ายา เวชภัณฑ์มิใช่ยา ) 

วัดความสามารถในการบริหารหนี้การค้า 

30.ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน 
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ตัวช้ีวัดประสิทธิภาพ คำอธิบาย 
4. ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเรียกเก็บหนี้ สปสช. วัดความสามารถในการบริหารลูกหนี้ของโรงพยาบาล

ที่เรียกเก็บจาก สปสช / กรมบัญชีกลาง/ประกันสังคม
(ในเครือข่าย) 

5. ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเรียกเก็บหนี้
กรมบัญชีกลาง 
6. ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเรียกเก็บหนี้
ประกันสังคม 
7. การบริหารสินค้าคงคลัง วัดความสามารถบริหารจัดการ ยา เวชภัณฑ์มิใช่ยา ที่

อยู่ในคลังในปริมาณที่เหมาะสม 
 

นำประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง ของหน่วยบริการ มาจัดอันดับ 
การจัด Grade จำนวนข้อที่ผ่าน 

A 7 
A- 6 
B 5 
B- 4 
C 3 
C- 2 
D 1 
F 0 

 

นำ Risk Score และ ระดับประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง จัดเป็น Matrix Grading : 7 Plus 
Efficiency Score ดังตาราง 
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6. สูตรการคำนวณ:  ประเมินจาก  ระดับ Risk Score เทียบกับ  7 Plus Efficiency Score 
 

7. เกณฑ์การให้ระดับคะแนน 
ค่าคะแนนที่ได้ 

1 2 3 4 5 
Risk Score ระดับ 7 

และ 
7 Plus ระดับ A ถึง F 

Risk Score ระดับ 4 
- 6 และ 7 Plus 
ระดับ C ถึง F 

Risk Score ระดับ 0 
- 3 และ 7 Plus 
ระดับ C ถึง F 

Risk Score ระดับ 4 
- 6 และ 7 Plus 
ระดับ A ถึง B- 

Risk Score ระดับ 0 
- 3 และ 7 Plus 
ระดับ A ถึง B- 

 

8. แนวทางการประเมินผล: แบ่งเกณฑ์การประเมินเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบ 6 เดือนและรอบ 12 เดือน ดังนี้ 
8.1 การประเมินรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
      (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 
 

ค่าคะแนนที่ได้ 
1 2 3 4 5 

Risk Score ระดับ 7 
และ 

7 Plus ระดับ A ถึง F 

Risk Score ระดับ 4 
- 6 และ 7 Plus 
ระดับ C ถึง F 

Risk Score ระดับ 0 
- 3 และ 7 Plus 
ระดับ C ถึง F 

Risk Score ระดับ 4 
- 6 และ 7 Plus 
ระดับ A ถึง B- 

Risk Score ระดับ 0 
- 3 และ 7 Plus 
ระดับ A ถึง B- 

 

8.2 การประเมินรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 
30 กันยายน 2563) 

 

ค่าคะแนนที่ได้ 
1 2 3 4 5 

Risk Score ระดับ 7 
และ 

7 Plus ระดับ A ถึง F 

Risk Score ระดับ 4 
- 6 และ 7 Plus 
ระดับ C ถึง F 

Risk Score ระดับ 0 
- 3 และ 7 Plus 
ระดับ C ถึง F 

Risk Score ระดับ 4 
- 6 และ 7 Plus 
ระดับ A ถึง B- 

Risk Score ระดับ 0 
- 3 และ 7 Plus 
ระดับ A ถึง B- 

 

9. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน:  

 
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 

 
หน่วยวัด 

 

ผลการดำเนินงานในอดีต 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2560 2561 2562 

ชื่อตัวชี้วัด หน่วยบริการสังกัด 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูนที่
ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน 

ร้อยละ ไตรมาส 1/60 
ร้อยละ 0.00 
ไตรมาส 2/60 
ร้อยละ 0.00 
ไตรมาส 3/60 
ร้อยละ 12.5 
ไตรมาส 4/60
ร้อยละ 12.5 

ไตรมาส 1/61 
ร้อยละ 0 
ไตรมาส 2/61 
ร้อยละ 0 
ไตรมาส 3/61 
ร้อยละ 0 
ไตรมาส 4/61 
ร้อยละ 0 

ไตรมาส1/62  
ร้อยละ 0 
ไตรมาส 2/62  
ร้อยละ 0 
ไตรมาส 3/62 
ร้อยละ 0 
ไตรมาส 4/62 
ร้อยละ 0 
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10. แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล  จากรายงานผลการวิเคราะห์สภาวะวิกฤติด้านการเงินการคลังหน่วย
บริการ แหล่งข้อมูลจากจากเว็บไซด์  http://hfo62.cfo.in.th 
       

11. ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 1.นายธานี  ศรีวงค์วรรณ์ หมายเลขโทรศัพท์ 081 - 7244315 
          2.นางอังคณา เสียงอ่อน  หมายเลขโทรศัพท์ 088-8067731 
     หน่วยงาน : กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 
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1. ตัวช้ีวัดที่  คุณภาพบัญชีของหน่วยบริการแม่ข่าย. 
2. หน่วยวัด  : คะแนนคุณภาพบัญชีของหน่วยบริการแม่ข่าย 
3. เกณฑ์เป้าหมาย  : ร้อยละความถูกต้องของงบทดลองตามเกณฑ์ของกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ 
4. น้ำหนัก : ร้อยละ 10 
5. คำอธิบาย  :  พิจารณาจาก ร้อยละความถูกต้องของงบทดลองตามเกณฑ์ของกองเศรษฐกิจสุขภาพและ
หลักประกันสุขภาพ ดังนี้ 
  ไตรมาส 1-2 ประเมินจากเกณฑ์คุณภาพบัญชีทางอิเล็กทรอนิกส์  และ  
  ไตรมาส 3-4 ประเมินจากเกณฑ์คุณภาพบัญชีเกณฑ์คงค้าง ตามผังบัญชีภาคสุขภาพ 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 

6. สูตรการคำนวณ: ตามเกณฑ์คะแนนของบัญชี 
 

7. เกณฑ์การให้คะแนน: 
 ไตรมาส 1-2 ประเมินจากเกณฑ์คุณภาพบัญชีทางอิเล็กทรอนิกส์       

เกณฑ์ รายละเอียดเกณฑ์ คะแนน 
1.ครบถ้วน/
ทันเวลา 

ส่งงบทดลองแม่ข่าย 5 
แม่ข่ายส่งงบทดลองภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป 5 

2.ถูกต้อง
ตามหลัก
บัญชี 

ค่าสุทธิไม่ผิดด้าน 10 
งบทดลองต้องสัมพันธ์กันทุกเดือน 5 
ต้องมียอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ-รอการ
จัดสรรและบัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ-ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ 

5 

ปรับปรุงลูกหนี้ค่ารักษา UC -OP ใน CUP 5 
ต้องมีลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลางทุกเดือน 5 
ต้องมีการบันทึกลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP-AE ทุกเดือน 5 
บันทึกวัสดุคงเหลือตามนโยบายบัญชีสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ทุกเดือน 

5 

ปรับปรุงค่าเสื่อมราคา / ค่าตัดจำหน่ายทุกเดือน 5 
ค่าเสื่อมสะสมราคา น้อยกว่า สินทรัพย์ 5 
ต้องมีการบันทึกเจ้าหนี้การค้าทุกเดือน 5 

3.ปรับปรุง
ตามนโยบาย
บัญชี 

ต้องมีการบันทึกค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (LAB) 5 
บัญชีรายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิไม่มียอดคงเหลือ 5 
ส่งข้อมูลบริการประจำเดือน 10 
ส่งข้อมูลบริการประจำเดือนครบถ้วนทุกช่อง 5 
มีการบันทึกรายได้งบประมาณงบบุคลากร, รายได้งบประมาณงบบุคลากร 
UC และค่าใช้จ่ายงบคุลากร 

5 

มีการบันทึก ค่ารักษาพยาบาลตามจ่าย 5 
รวมคะแนน 100 

31.1 คุณภาพบัญชีหน่วยบริการแม่ข่าย  
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นำคะแนนคุณภาพบัญชีทางอิเล็กทรอนิกส์มาคิดคะแนนตามค่าน้ำหนัก (ข้อ 2) เพ่ือประเมินคุณภาพบัญชีของ
หน่วยบริการ   ดังตาราง 
 

รายละเอียดเกณฑ์ประเมินคุณภาพบัญชี น้ำหนักคะแนน 
1.หน่วยบริการจัดส่งงบทดลองแม่ข่ายภายในวันที่ 12 ของเดือนถัดไป   
(ไม่เกิน 16.30 น.) 20 
2.งบทดลองของหน่วยบริการแม่ข่ายมีความถูกต้องตามเกณฑ์คุณภาพบัญชีทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 100%  
(ตรวจสอบ ณ วันที่ 12 ของเดือนถัดไป เวลา 16.30 น.) 30 
3.งบทดลองของหน่วยบริการแม่ข่ายมีความถูกต้องตามเกณฑ์การตรวจสอบ
คุณภาพบัญชี โดย สสจ.ลำพูน  
(ตรวจสอบ ณ วันที่ 13 ของเดือนถัดไป ไม่เกิน 16.30 น.) 30 
4.หน่วยบริการมีการตรวจสอบ/แก้ไขงบทดลองตามเกณฑ์คุณภาพบัญชี และ
ข้อเสนอแนะของ สสจ. ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ไม่เกิน 16.30 น. 

20 

รวม 100 
 

ไตรมาส 3-4 ประเมินจากเกณฑ์คุณภาพบัญชีเกณฑ์คงค้าง ตามผังบัญชีภาคสุขภาพ สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข  
 

รายการ น้ำหนัก 
คะแนน ผลการ

ตรวจ 
สอบ ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง 

ไม่มีการ
ให้บริการ 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 10       10.00 
ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล 15       15.00 
ลูกหนี้อื่น 4       4.00 
วัสดุคงเหลือ 10       10.00 
สินทรัพย์หมุนวียนอื่น 2       2.00 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 10       10.00 
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ค่ารักษาฯ 10       10.00 
เงินกองทุน/เงินรับฝาก/รายได้รับล่วงหน้า/
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 5       5.00 
หนี้สินหมุนเวียนอื่นและหนี้สินไม่หมุนเวียน
อ่ืน 2       2.00 
ทุน 2       2.00 
รายได้ 15       15.00 
ค่าใช้จ่าย 15       15.00 
รวม 100 0 0.00 0 100 
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8. แนวทางการประเมินผล: แบ่งเกณฑ์การประเมินเป็น 2 รอบได้แก่รอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน ดังนี้  
    การประเมินรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
1 2 3 4 5 

คะแนนคุณภาพ 
น้อยกว่าร้อยละ 50 

คะแนนคุณภาพ
ร้อยละ 

50.00-79.99 

คะแนนคุณภาพ
ร้อยละ 

80.00-89.99 

คะแนนคุณภาพ 
ร้อยละ 

90.00-94.99 

คะแนนคุณภาพ
ร้อยละ 

95.00-100 
 

9. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 
 

 
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 

 
หน่วยวัด 

 

ผลการดำเนินงานในอดีต 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2559 2560 2561 

ชื่อตัวชี้วัด.คะแนนคุณภาพบัญชี
ของหน่วยบริการแม่ข่าย. 

ร้อยละ 100 100       100 

 
10.แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บ 
      จากเว็บไซด์  http://hfo62.cfo.in.th และ วิธีการจัดเก็บข้อมูล จากรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพบัญชี
ทางอิเล็กทรอนิกส์ และจากการสอบทานระบบบัญชี โดยคณะกรรมการสอบทาน/ตรวจสอบระดับจังหวัด 
 
11. ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 1.นายธานี  ศรีวงค์วรรณ์ หมายเลขโทรศัพท์ 081 - 7244315 
                   2.นางปรานอม  ทมวงศ์  หมายเลขโทรศัพท์ 053-093726 ต่อ 225 
     หน่วยงาน : กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://hfo62.cfo.in.th/


177 
 

 
 
1. ตัวช้ีวัดที่   : คุณภาพบัญชีของหน่วยบริการแม่ข่าย. 
2. หน่วยวัด  : คะแนนคุณภาพบัญชีของหน่วยบริการลูกข่าย 
3. เกณฑ์เป้าหมาย  : ร้อยละความถูกต้องของงบทดลองตามเกณฑ์ของกองเศรษฐกิจสุขภาพและ 
หลักประกนัสุขภาพ 
4. น้ำหนัก : ร้อยละ 10  
5. คำอธิบาย  : พิจารณาจาก ร้อยละความถูกต้องของงบทดลองตามเกณฑ์ของกองเศรษฐกิจสุขภาพและ
หลักประกันสุขภาพ ดังนี้ 
             เกณฑ์คุณภาพบัญชีทางอิเล็กทรอนิกส์ ประเมินจากเกณฑ์คุณภาพบัญชีเกณฑ์คงค้าง ตามผัง
บัญชีภาคสุขภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 

6. สูตรการคำนวณ: ตามเกณฑ์คะแนนของบัญชี 
 

7. เกณฑ์การให้คะแนน: 
       ประเมินจากเกณฑ์คุณภาพบัญชีทางอิเล็กทรอนิกส์       

เกณฑ์ รายละเอียดเกณฑ์ คะแนน 
1.ครบถ้วน/ทันเวลา ส่งลูกข่ายครบ 10 

ลูกข่ายส่งงบทดลองภายในวันที่ 25 ของเดือนถัดไป 5 
2.ถูกต้องตามหลัก
บัญชี 

ค่าสุทธิไม่ผิดด้าน 10 
งบทดลองต้องสัมพันธ์กันทุกเดือน 5 
ปรับปรุงลูกหนี้ค่ารักษา UC -OP ใน CUP 5 
บันทึกวัสดุคงเหลือตามนโยบายบัญชีสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขทุกเดือน 

5 

ปรับปรุงค่าเสื่อมราคา / ค่าตัดจำหน่ายทุกเดือน 5 
การบันทึกบัญชีส่วนต่างค่ารักษาท่ีสูงกว่าและ ส่วนต่างค่า
รักษาที่ต่ำกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-เบิกจ่ายตรง
กรมบัญชีกลางผู้ป่วยใน(IP) 

5 

รวมคะแนน 50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31.2 คุณภาพบัญชีหน่วยบริการลูกข่าย  
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นำคะแนนคุณภาพบัญชีทางอิเล็กทรอนิกส์มาคิดคะแนนตามค่าน้ำหนัก (ข้อ 2) เพ่ือประเมินคุณภาพบัญชีของ
หน่วยบริการ ดังตาราง 
 

รายละเอียดเกณฑ์ประเมินคุณภาพบัญชี น้ำหนักคะแนน 
1.หน่วยบริการจัดส่งงบทดลองแม่ข่ายภายในวันที่ 12 ของเดือนถัดไป   
(ไม่เกิน 16.30 น.) 20 
2.งบทดลองของหน่วยบริการแม่ข่ายมีความถูกต้องตามเกณฑ์คุณภาพบัญชี
ทางอิเล็กทรอนิกส์ 100%  
(ตรวจสอบ ณ วันที่ 12 ของเดือนถัดไป เวลา 16.30 น.) 30 
3.งบทดลองของหน่วยบริการแม่ข่ายมีความถูกต้องตามเกณฑ์การตรวจสอบ
คุณภาพบัญชี โดย สสจ.ลำพูน  
(ตรวจสอบ ณ วันที่ 13 ของเดือนถัดไป ไม่เกิน 16.30 น.) 30 
4.หน่วยบริการมีการตรวจสอบ/แก้ไขงบทดลองตามเกณฑ์คุณภาพบัญชี และ
ข้อเสนอแนะของ สสจ. ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ไม่เกิน 16.30 น. 

20 

รวม 100 
             

นำคะแนนคุณภาพบัญชีทางอิเล็กทรอนิกส์มาคิดคะแนนตามค่าน้ำหนัก (ข้อ 3) เพ่ือประเมินคุณภาพบัญชีของ
หน่วยบริการ   ดังตาราง 
 
     

รายละเอียดเกณฑ์ประเมินคุณภาพบัญชี น้ำหนักคะแนน 
1.หน่วยบริการลูกข่าย จัดส่งเอกสารเพ่ือประกอบการบันทึกบัญชีให้กับแม่ข่าย 
ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา (ตามข้อกำหนดของแต่ละ CUP) 

30 

2.มีรายงานการเงิน ของลูกข่าย (รพ.สต.) ส่งส่วนกลางได้ครบทุกแห่ง ภายใน
วันที่ 25 ของเดือนถัดไป (ไม่เกิน 16.30 น.) 

30 

3.งบทดลองของหน่วยบริการลูกข่ายมีความถูกต้องตามเกณฑ์คุณภาพบัญชี
ทางอิเล็กทรอนิกส์ 100%  
(ตรวจสอบ ณ วันที่ 25 ของเดือนถัดไป เวลา 16.30 น.) 

30 

4.หน่วยบริการมีการตรวจสอบ/แก้ไขงบทดลองลูกข่ายตามเกณฑ์คุณภาพ
บัญชี และข้อเสนอแนะของ สสจ. ภายในวันสิ้นเดือน 

10 

รวม 100 
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8. แนวทางการประเมินผล: แบ่งเกณฑ์การประเมินเป็น 2 รอบได้แก่รอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน ดังนี้ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
1 2 3 4 5 

คะแนนคุณภาพ
น้อยกว่าร้อยละ 

50 

คะแนนคุณภาพ
ร้อยละ  

50.00-79.99 

คะแนนคุณภาพ
ร้อยละ  

80.00-89.99 

คะแนนคุณภาพ 
ร้อยละ  

90.00-94.99 

คะแนนคุณภาพ
ร้อยละ  

95.00-100 
 

9. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 
 

 
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 

 
หน่วยวัด 

 

ผลการดำเนินงานในอดีต 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2559 2560 2561 

ชื่อตัวชี้วัด.คะแนนคุณภาพบัญชี
ของหน่วยบริการลูกข่าย. 

ร้อยละ 100 100       100 

 
10.แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บ 
      จากเว็บไซด์  http://hfo62.cfo.in.th และ วิธีการจัดเก็บข้อมูล จากรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพบัญชี
ทางอิเล็กทรอนิกส์ และจากการสอบทานระบบบัญชี โดยคณะกรรมการสอบทาน/ตรวจสอบระดับจังหวัด 
 
11.ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 1.นายธานี  ศรีวงค์วรรณ์ หมายเลขโทรศัพท์ 081 - 7244315 
         2.นางปรานอม  ทมวงศ์   หมายเลขโทรศัพท์ 053-093726 ต่อ 225 
     หน่วยงาน : กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 
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1. ตัวช้ีวัด   หนวยบริการที่เปน Smart Hospital 
2. หน่วยวัด  : ระดับความสำเร็จ 
3. เกณฑ์เป้าหมาย  :   เปาหมายที่ 1 หมายถึง รพ. ระดับ A, S, M1, M2   จำนวน  1 แห่ง 

    เปาหมายที่ 2 หมายถึง รพ. ระดับ F1, F2, F3 จำนวน  7 แห่ง 
4. น้ำหนัก : ร้อยละ  ๑๐ 
5. คำอธิบาย:  

1. Smart Hospital หมายถึง โรงพยาบาลภาครัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่มีการประยุกตใช
เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือสนับสนุนการจัดบริการภายในโรงพยาบาลลดขั้นตอนการปฏิบัติ และเพ่ือความสะดวก
รวดเร็วในการรับบริการที่มีคุณภาพดีมีความปลอดภัยและทันสมัยอยางเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
           ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 กําหนดเกณฑการประเมินหนวยบริการที่เปน Smart Hospital มีการ 
ดําเนินงาน ดังนี้   
 1) Smart Place  
     1.1 ผานเกณฑ มาตรฐาน โรงพยาบาล Green and Clean & Digital Look 
 2) Smart Tools (อยางนอย 2 ขอ ไมเรียงลําดับ) 

    2.1 Queue: มีหนาจอแสดงลําดับคิว ในจุดที่เหมาะสม เพ่ือลดความแออัด บริเวณจุดบริการ  
และหน้าหองตรวจ  

    2.2 Queue: มีชองทางออนไลน หรือชองทางแจงเตือนคิวรบับริการ อยางนอย 1 จุด เชน คิวพบแพทย  
    2.3 Devices: มีการเชื่อมขอมูลของเครื่องมือแพทย (Vital Sign) อยางนอย 1 อุปกรณ เขาส ูHIS 

อัตโนมัต ิ
 3) Smart Services (อยางนอย 4 ขอ ไมเรียงลําดับ)  

    3.1 BPM : ยกเลิกการเรียกรับสําเนาบัตรประชาชนและเอกสารอ่ืนที่ออกโดยราชการ จากผูรับบริการ 
    3.2 BPM : มีการจัดเก็บขอมูลเวชระเบียนผูปวยดวยรูปแบบอิเล็กทรอนิกส  
         (EMR : Electronic Medical Records)  
    3.3 BPM : มีการใชใบสั่งยาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส (OPD ทุกหองตรวจ)  
    3.4 BPM : มีขอมูลระยะเวลารอคอยรับบริการ อยางนอย 1 จุด บริการ OPD  
    3.5 BPM : มี บริการนัดหมายแบบเหลื่อมเวลา หรือมีการจัดกลุมผูรับบริการไดรับบริการตรงเวลา 

หรือแตกตางเล็กนอยอยางเหมาะสม 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

32. หนวยบริการที่เปน Smart Hospital 
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6. สูตรการคำนวณ: ไม่มี 
7. เกณฑ์การประเมิน: 
 กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานแต่ละระดับ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1) Smart Place (อยางนอย 1 ขอ ไมเรียงลําดับ) 
     1.1 ผานเกณฑ มาตรฐาน โรงพยาบาล Green and Clean & Digital Look 
 2) Smart Tools (อยางนอย 2 ขอ ไมเรียงลําดับ) 

    2.1 Queue: มีหนาจอแสดงลําดับคิว ในจุดที่เหมาะสม เพ่ือลดความแออัด บริเวณจุดบริการ และ
หนาหองตรวจ  

    2.2 Queue: มีชองทางออนไลน หรือชองทางแจงเตือนคิวรับบริการ อยางนอย 1 จุด เชน คิวพบแพทย  
    2.3 Devices: มีการเชื่อมขอมูลของเครื่องมือแพทย (Vital Sign) อยางนอย 1 อุปกรณ เขาสู HIS อัตโนมัต ิ

 3) Smart Services (อยางนอย 4 ขอ ไมเรียงลําดับ)  
    3.1 BPM : ยกเลิกการเรียกรับสําเนาบัตรประชาชนและเอกสารอ่ืนที่ออกโดยราชการ จากผูรับบริการ 
    3.2 BPM : มีการจัดเก็บขอมูลเวชระเบียนผูปวยดวยรูปแบบอิเล็กทรอนิกส  
         (EMR : Electronic Medical Records)  
    3.3 BPM : มีการใชใบสั่งยาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส (OPD ทุกหองตรวจ)  
    3.4 BPM : มีขอมูลระยะเวลารอคอยรับบริการ อยางนอย 1 จุด บริการ OPD  
    3.5 BPM : มี บริการนัดหมายแบบเหลื่อมเวลา หรือมีการจัดกลุมผูรับบริการไดรับบริการตรงเวลา 

หรือแตกตางเล็กนอยอยางเหมาะสม 
 
7. เกณฑ์การให้คะแนน: (ต่อ) 
 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ … ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 ผ่านเกณฑ์ข้อที่กำหนด จำนวน 3 ข้อ ใน 7 ข้อ 
2 ผ่านเกณฑ์ข้อที่กำหนด จำนวน 4 ข้อ ใน 7 ข้อ 
3 ผ่านเกณฑ์ข้อที่กำหนด จำนวน 5 ข้อ ใน 7 ข้อ 
4 ผ่านเกณฑ์ข้อที่กำหนด จำนวน 6 ข้อ ใน 7 ข้อ 
5 ผ่านเกณฑ์ข้อที่กำหนด จำนวน 7 ข้อ ใน 7 ข้อ 
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8. แนวทางการประเมินผล: แบ่งเกณฑ์การประเมินเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบ 6 เดือน และ  
    รอบ 12 เดือน ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
          รอบท่ี 1           รอบท่ี 2 
หมายเหตุ :  กลุ่มเป้าหมายที่ 1 คือ รพท. 
 กลุ่มเป้าหมายที่ 2 คือ รพช. 
 

ค่าคะแนนที่ได้ 

1 2 3 4 5 
ผ่าน 3 ข้อ ผ่าน 4 ข้อ ผ่าน 5 ข้อ ผ่าน 6 ข้อ ผ่าน 7 ข้อ 

 

9. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน:  
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10. แหล่งข้อมูล รพ.ประเมินตนเอง, 
      วิธีการจัดเก็บข้อมูล  

๑ รพ. ประเมินตนเองและบันทึกข้อมูล,  
2 สสจ. ออกประเมิน 
3 รายงานเขตสุขภาพที่ 1 และ ICT สป.  

 
11. ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด: 1.นางบุษบา อนุศักดิ ์    หมายเลขโทรศัพท์  ๐๘4 0453530 
            2.นายมนตรี อินแสง    หมายเลขโทรศัพท์ 081-๕304524 
     หน่วยงาน : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 
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1. ตัวช้ีวัด  การมีคลินิกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังครบวงจรและได้มาตรฐาน 
2. หน่วยวัด  : ระดับความสำเร็จ 
3. เป้าหมาย  :  ดำเนินการถึงขั้นตอนที่ 5 
4. น้ำหนัก :  ร้อยละ 5 
5. คำอธิบาย : การมีคลินิกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังครบวงจรและได้มาตรฐาน ได้แก่ 
  - วินิจฉัยถูกต้องตามมาตรฐานการรักษา 
  - มีการติดตามการรักษาเช่น MMRC, CAT score 
  - มีการประเมินการใช้ยาพ่นควบคุม (controller) 
  - ให้คำแนะนำการสูบบุหรี่ในผู้ที่ยังสูบ 

- มีการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในผู้ป่วยทุกราย   

6. สูตรการคำนวณ: ไม่มี 
 

7. เกณฑ์การให้คะแนน: 
 กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานแต่ละระดับ ดังนี้ 
 

ขั้นตอน          
การดำเนินงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 จัดตั้งคลินิกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังตามแนวทางเวชปฏิบัติ 
2 มีการขึ้นทะเบียนผู้ป่วย และวินิจฉัยถูกต้องตามมาตรฐาน 75% 
3 มีการใช้ยาพ่นควบคุม (controller) อย่างเหมาะสมตาม GOLD 

stage ของผู้ป่วย 
4 ดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องตามมาตรฐาน 

มีการติดตามการรักษาเช่น MMRC, CAT score,มีการประเมินการ
ใช้ยาพ่นควบคุม (controller), มีการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในผู้ป่วย
ทุกราย 

5 วัดอัตราการกำเริบของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังควรมีแนวโน้มลดลง
อย่างต่อเนื่อง 

 
8. แนวทางการประเมินผล: แบ่งเกณฑ์การประเมินเป็น 2 รอบ ได้แก่รอบ 6 เดือนและ รอบ 12 เดือน ดังนี้ 
8.1 การประเมินรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 –  
      31 มีนาคม 2563) 
 

ค่าคะแนนที่ได ้
1 2 3 4 5 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 1+๒ ขั้นตอนที่ 1+
๒+3 

ขั้นตอนที่ 1+
๒+3+4 

ขั้นตอนที่ 1+
๒+3+4+5 

 

33.การมีคลินิกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังครบวงจรและได้มาตรฐาน 
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ขั้นตอน           
การดำเนินงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐาน

ประกอบการประเมิน 
ค่าคะแนนที่ได ้

1 1 คะแนน √ เท่ากับ 1 คะแนน 
1-2 2 คะแนน √ เท่ากับ 2 คะแนน 
1-3 3 คะแนน √ เท่ากับ 3 คะแนน 
1-4 4 คะแนน √ เท่ากับ 4 คะแนน 
1-5 5 คะแนน √ เท่ากับ 5 คะแนน 

 
8.2 การประเมินรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระหว่างวนัที่ 1 ตุลาคม 2562 –  

30 กันยายน 2563) 
 

ค่าคะแนนที่ได ้
1 2 3 4 5 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 1+๒ ขั้นตอนที่ 1+
๒+3 

ขั้นตอนที่ 1+
๒+3+4 

ขั้นตอนที่ 1+
๒+3+4+5 

 

ขั้นตอน           
การดำเนินงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐาน

ประกอบการประเมิน 
ค่าคะแนนที่ได ้

1 1 คะแนน √ เท่ากับ 1 คะแนน 
1-2 2 คะแนน √ เท่ากับ 2 คะแนน 
1-3 3 คะแนน √ เท่ากับ 3 คะแนน 
1-4 4 คะแนน √ เท่ากับ 4 คะแนน 
1-5 5 คะแนน √ เท่ากับ 5 คะแนน 

 
 

9. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน:  
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
 

หน่วยวัด 
 

ผลการดำเนินงานในอดีต 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 2561 2562 

การมีคลินิกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังครบ
วงจรและได้มาตรฐาน 

................. ......-....... ......-....... (ยังไม่มีการเก็บ
ข้อมูล) 

 
 

10. แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล: โปรแกรมการติดตามและฐานข้อมูลผู้ป่วย 
 
11. ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด  1.นางบุษบา อนุศักดิ ์    หมายเลขโทรศัพท์  ๐๘4 0453530 
            2.นางสุรางค์ หมื่นกันฑ์   หมายเลขโทรศัพท์ 091 8530508 
     หน่วยงาน : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 
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1. ตัวช้ีวัด  การมีคลินิกโรคหอบหืดครบวงจรและได้มาตรฐาน 
2. หน่วยวัด  : ระดับความสำเร็จ 
3. เป้าหมาย  :  ดำเนินการถึงขั้นตอนที่ 5 
4. น้ำหนัก : ร้อยละ 5 
5. คำอธิบาย : การมีคลินิกโรคหอบหืดครบวงจรและได้มาตรฐาน ได้แก่ 
  -วินิจฉัยถูกต้องตามมาตรฐานการรักษา 
  - มีการติดตามการรักษาเช่น ACT (asthma control test) 
  - มีการประเมินการใช้ยาพ่นควบคุม (controller) 
  - ให้คำแนะนำการสูบบุหรี่ในผู้ที่ยังสูบ 
 

6. สูตรการคำนวณ: ไม่มี 
 

7. เกณฑ์การให้คะแนน: 
 กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานแต่ละระดับ ดังนี้ 
 

ขั้นตอน          
การดำเนินงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 จัดตั้งคลินิกโรคหอบหืดตามแนวทางเวชปฏิบัติ 
2 มีการขึ้นทะเบียนผู้ป่วย และวินิจฉัยถูกต้องตามมาตรฐาน (มีการใช้ spirometer) 
3 มีการใช้ ICS หรือ ICS/LABA มากกว่าร้อยละ 80 ของผู้ป่วย asthma 
4 ดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องตามมาตรฐาน, มีการติดตามการรักษาเช่น ACT (asthma 

control test), มีการประเมินการใช้ยาพ่นควบคุม  
5 วัดอัตราการกำเริบของหอบหืดมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง 

 

8. แนวทางการประเมินผล: แบ่งเกณฑ์การประเมินเป็น 2 รอบ ได้แก่รอบ 6เดือน และ รอบ 12 เดือน ดังนี้ 
8.1 การประเมินรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 –  
      31 มีนาคม 2563) 

ค่าคะแนนที่ได้ 
1 2 3 4 5 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 1+๒ ขั้นตอนที่ 1+๒+
3 

ขั้นตอนที่ 1+๒+
3+4 

ขั้นตอนที่ 1+๒+
3+4+5 

 

ขั้นตอน           
การดำเนินงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐาน

ประกอบการประเมิน 
ค่าคะแนนที่ได ้

1 1 คะแนน √ เท่ากับ 1 คะแนน 
1-2 2 คะแนน √ เท่ากับ 2 คะแนน 
1-3 3 คะแนน √ เท่ากับ 3 คะแนน 
1-4 4 คะแนน √ เท่ากับ 4 คะแนน 
1-5 5 คะแนน √ เท่ากับ 5 คะแนน 

34.การมีคลินิกโรคหอบหืดครบวงจรและได้มาตรฐาน 
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8.2 การประเมินรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระหว่างวนัที่ 1 ตุลาคม 2562 –  
30 กันยายน 2563) 
 

ค่าคะแนนที่ได้ 
1 2 3 4 5 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 1+๒ ขั้นตอนที่ 1+๒+
3 

ขั้นตอนที่ 1+๒+
3+4 

ขั้นตอนที่ 1+๒+
3+4+5 

 

ขั้นตอน           
การดำเนินงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐาน

ประกอบการประเมิน 
ค่าคะแนนที่ได ้

1 1 คะแนน √ เท่ากับ 1 คะแนน 
1-2 2 คะแนน √ เท่ากับ 2 คะแนน 
1-3 3 คะแนน √ เท่ากับ 3 คะแนน 
1-4 4 คะแนน √ เท่ากับ 4 คะแนน 
1-5 5 คะแนน √ เท่ากับ 5 คะแนน 

 
 

9. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน:  
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
 

หน่วยวัด 
 

ผลการดำเนินงานในอดีต 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 2561 2562 

อัตราการมีคลินิกโรคหอบหืดครบ
วงจรและได้มาตรฐาน 

................. .......-...... .......-...... .......-....... 

 
 

10. แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล: โปรแกรมการติดตามและฐานข้อมูลผู้ป่วย 
 
11. ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด: 1.นางบุษบา อนุศักดิ ์    หมายเลขโทรศัพท์  ๐๘4 0453530 
           2.นางสุรางค์ หมื่นกันฑ์   หมายเลขโทรศัพท์ 091 8530508 
     หน่วยงาน : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 
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1. ตัวช้ีวัด  ร้อยละของคปสอ.ที่มีผลการการดำเนินงานตามเกณฑ์ คปสอ.ติดดาว 
2. หน่วยวัด  : ร้อยละ 
3. เป้าหมาย  :  ร้อยละ 40   
4. น้ำหนัก : ร้อยละ 10 
5. คำอธิบาย : การดำเนินงาน คปสอ.ติดดาว หมายถึง การพัฒนาคุณภาพให้ได้ตามเกณฑ์คุณภาพ  
คปสอ.ติดดาว ที่กำหนด คือ 5 ดาว มีเกณฑ์การประเมิน 4 มิติ ดังนี้   
 มิติที่ 1  การประเมินประสิทธิผล ประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์ที่ 1  
Prevention & Promotion Excellence  (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)  มีค่าคะแนน ร้อยละ 40  
 มิติที่ 2  การประเมินคุณภาพการให้บริการ ประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์ที่ 2  
Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) มีค่าคะแนน ร้อยละ 40  
 มิติที่ 3 การประเมินประสิทธิภาพ ประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์ที่ 3  People 
Excellence (บุคลากรเป็นเลิศ) มีค่าคะแนน ร้อยละ 10  
 มิติที่ 4  การพัฒนาองค์การ ประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 
 ประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  ยุทธศาสตร์ที่  4  Governance Excellence (บริหารเป็น
เลิศด้วยธรรมาภิบาล) 
 มีค่าคะแนน ร้อยละ 10 
 โดยมีการแปลผลระดับดาว ดังนี้   
ค่าคะแนนรวมทั้ง 4 มิติ  ร้อยละ 60 ขึ้นไป = 5 ดาว  ร้อยละ 50 – 59.99 =  4 ดาว   
ร้อยละ 40 – 49.99  =  3 ดาว  ร้อยละ 30 – 39.99  =  2 ดาว  ร้อยละ 20 – 29.99  =  1 ดาว 

6. สูตรการคำนวณ: ร้อยละของผลงานเปรียบเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนน 
 ค่าคะแนนรวมทั้ง 4 มิติ   ร้อยละ 60 ขึ้นไป = 5 ดาว   
    ร้อยละ 50 – 59.99 =  4 ดาว   
    ร้อยละ 40 – 49.99  =  3 ดาว   
    ร้อยละ 30 – 39.99  =  2 ดาว   
    ร้อยละ 20 – 29.99  =  1 ดาว 
 

7. เกณฑ์การให้คะแนน: 
 กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานแต่ละระดับ ดังนี้ 
 

คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 ร้อยละ 20 – 29.99   
2 ร้อยละ 30 – 39.99   
3 ร้อยละ 40 – 49.99   
4 ร้อยละ 50 – 59.99 
5 ร้อยละ  60 ขึ้นไป   

 

 
 

35.ร้อยละของคปสอ.ที่มีผลการการดำเนินงานตามเกณฑ์ คปสอ.ติดดาว 
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8. แนวทางการประเมินผล: แบ่งเกณฑ์การประเมินเป็น 2 รอบ ได้แก่รอบ 6เดือน และ รอบ 12 เดือน ดังนี้ 
8.1 การประเมินรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 –  
      31 มีนาคม 2563) 

ค่าคะแนนที่ได้ 
1 2 3 4 5 

 ร้อยละ  
20 – 29.99   

ร้อยละ  
30 – 39.99   

ร้อยละ 
40 – 49.99   

ร้อยละ 
50 – 59.99  

ร้อยละ 
60 ขึน้ไป   

 
8.2 การประเมินรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระหว่างวนัที่ 1 ตุลาคม 2562 –  

30 กันยายน 2563) 
 

ค่าคะแนนที่ได้ 
1 2 3 4 5 

 ร้อยละ  
20 – 29.99   

ร้อยละ  
30 – 39.99   

ร้อยละ 
40 – 49.99   

ร้อยละ 
50 – 59.99  

ร้อยละ 
60 ขึ้นไป   

 
 

9. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน:  
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
 

หน่วยวัด 
 

ผลการดำเนินงานในอดีต 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 2561 2562 

ร้อยละของคปสอ.ที่มีผลการการ
ดำเนินงานตามเกณฑ์ คปสอ.ติดดาว 

................. .......-...... .......-...... .......-....... 

 
 

10. แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล: การประเมินผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ คปสอ.ติดดาว แหล่งข้อมูล 
รายงานผลการดำเนินงานตามแหล่งข้อมูลที่กำหนด 
 

11. ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด: 1.นางบุษบา อนุศักดิ ์    หมายเลขโทรศัพท์  ๐๘4 0453530 
           2.นางสุวิมล ทิพย์ชมภู   หมายเลขโทรศัพท์ 081 0204125 
     หน่วยงาน : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 
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1. ตัวช้ีวัด   :  อัตราการใช้บริการสุขภาพช่องปากของประชาชนในพื้นท่ี 
2. หน่วยวัด  :  ร้อยละอัตราการใช้บริการสุขภาพช่องปากของประชาชนในพื้นที่ 
3. เกณฑ์เป้าหมาย  :  ประชากรในพ้ืนที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ ใช้บริการสุขภาพช่องปาก 
4. น้ำหนัก  :  ร้อยละ 10 
5. คำอธิบาย  :  อัตราการใช้บริการสุขภาพช่องปาก หมายถึง อัตราการใช้บริการส่งเสริม สุขภาพช่องปาก    
ทันตกรรมป้องกัน บริการรักษาทันตกรรมพ้ืนฐาน บริการทันตกรรมเฉพาะทาง และบริการฟ้ืนฟูสภาพช่อง
ปาก ทั้งในหน่วยบริการและบริการเชิงรุกในชุมชนของประชาชนในพื้นท่ี 
6. สูตรการคำนวณ  : 
 

แหล่งข้อมูล ผลงานบริการทันตกรรมจากระบบ ๔๓ แฟ้ม 
(http://hdcservice.moph.go.th)  

รายการข้อมูล 1 จำนวนคนใหม่ที่รับบริการสุขภาพช่องปากในรอบปี (คนต่อสถานบริการ) 
จากกลุ่มรายงานมาตรฐาน -> การเข้าถึงบริการ -> ทันตกรรม (บริการ) ->  
1.ผู้ป่วยนอกที่รับบริการทางทันตกรรม รวมทุกสิทธิ์ (คนต่อสถานบริการ) 

รายการข้อมูล 2 ประชากรในพ้ืนที่ 
จากกลุ่มรายงานมาตรฐาน -> ข้อมูลเพ่ือตอบสนอง Service Plan สาขา
สุขภาพช่องปาก -> ข้อ 1 OHSP อัตรา (ร้อยละ) การใช้บริการทันตกรรมรวม
ทุกสิทธิ เฉพาะเขตรับผิดชอบ (คน)(ใช้แบบความครอบคลุม) -> คอลัมภ์ B 
(ประชาชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบทั้งหมด(คน)) 

สูตรการคำนวณตัวชี้วัด รายการข้อมูล 1 / รายการข้อมูล 2 x 100   
 
7. เกณฑ์การให้คะแนน  : 
 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 2 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 น้อยกว่าร้อยละ 38.0 
2 ร้อยละ 38.0-39.9  
3 ร้อยละ 40.0-41.9 
4 ร้อยละ 42.0-43.9 
5 มากกว่าร้อยละ 43.9 

 
 
 
 
 
 
 
 

36.อัตราการใช้บริการสุขภาพช่องปากของประชาชนในพ้ืนที่ 
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8. แนวทางการประเมินผล: แบ่งเกณฑ์การประเมินเป็น 2 รอบ ได้แก่รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน ดังนี้
8.1 การประเมินรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 –  
     31 มีนาคม 2563) 
 

ค่าคะแนนที่ได้ 

1 2 3 4 5 
<18.0 18.0-19.9 20.0-21.9 22.0-23.9 >23.9 

 
8.2 การประเมินรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระหว่างวนัที่ 1 ตุลาคม 2562 –  

30 กันยายน 2563) 
 

ค่าคะแนนที่ได้ 

1 2 3 4 5 
<38.0 38.0-39.9 40.0-41.9 42.0-43.9 >43.9 

 

9. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน  : 
 

 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
 

หน่วยวัด 
 

ผลการดำเนินงานในอดีต 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 2561 2562 

อัตราการใช้บริการสุขภาพช่องปาก 
ของประชาชนใพ้ืนที่ 

ร้อยละ (คน) 33.4 34.3 34.2 

 
10.แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล  : 

ผลงานบริการทันตกรรมจากระบบ ๔๓ แฟ้ม (http://hdcservice.moph.go.th)  
 

11. ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด : 1.นายปิยะดนัย สุธีรพงศ์พันธ์  หมายเลขโทรศัพท์ 081-5945215 
             2.นางสาววรางคณา ขานวล    หมายเลขโทรศัพท์ 095-4467736 
     หน่วยงาน  :  กลุ่มงานทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 

 

 

 

 

 

 



192 
 

 

 
 

1. ตัวช้ีวัด : ร้อยละของผู้ป่วยนอกท้ังหมดที่ได้รับบริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟ้ืนฟูสภาพ ด้วย  
ศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
2. หน่วยวัด  : ร้อยละ 
3. เกณฑ์เป้าหมาย  : ร้อยละ 19.5 
4. น้ำหนัก : ร้อยละ 10 
5. คำอธิบาย : 
 ผู้ป่วยนอก หมายถึง ประชาชนที่มารับบริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟ้ืนฟูสภาพ แบบไม่นอน
พักรักษาตัวในโรงพยาบาล โดยผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องที่ได้มาตรฐาน เช่น แพทย์แผนไทย แพทย์แผน
ไทยประยุกต์ แพทย์แผนปัจจุบัน พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข เป็นต้น 
 การบริการด้านการแพทย์แผนไทย หมายถึง บริการการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟ้ืนฟูสภาพ 
เช่น การรักษาด้วยยาสมุนไพร การนวด การประคบ การอบไอน้ำ เพ่ือการรักษา -ฟ้ืนฟูสภาพ-ส่งเสริมสุขภาพ 
การทับหม้อเกลือ การให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพด้วยการสอนสาธิตด้านการแพทย์แผนไทยหรือการแพทย์
ทางเลือก การทำหัตถการอ่ืน ๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพแพทย์แผนไทย หรือ การบริการอ่ืน ๆ ที่มีการเพ่ิมเติม
รหัสภายหลัง 
 การบริการด้านการแพทย์ทางเลือก หมายถึง การบริการรักษาพยาบาลนอกเหนือ จากการแพทย์
แผนปัจจุบันและการแพทย์แผนไทย เช่น การฝังเข็ม การแพทย์ทางเลือกอ่ืน ๆหรือ การบริการอ่ืน ๆ ที่มีการ
เพ่ิมเติมรหัสภายหลัง 
 
6. สูตรการคำนวณ: 
 

(B/A) x 100 
A = จำนวนผู้รับบริการ (ครั้ง) ที่ได้รับบริการทั้งหมดของสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ 
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
B = จำนวนผู้รับบริการ (ครั้ง) ที่ได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
 

 
7. เกณฑ์การให้คะแนน: 
 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ … ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 ร้อยละ 15.00 
2 ร้อยละ 17.50 
3 ร้อยละ 20.00 
4 ร้อยละ 22.50 
5 ร้อยละ 25.00 

37.ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพ 
ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
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8. แนวทางการประเมินผล: แบ่งเกณฑ์การประเมินเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบ 6 เดือนและรอบ 12 เดือน ดังนี้ 
8.1 การประเมินรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 –  
31 มีนาคม 2563) 

 

ค่าคะแนนที่ได้ 

1 2 3 4 5 
ร้อยละ 15.00 ร้อยละ 17.50 ร้อยละ 20.00 ร้อยละ 22.50 ร้อยละ 25.00 

 

8.2 การประเมินรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระหว่างวนัที่ 1 ตุลาคม 2562 –  
30 กันยายน 2563) 

 

ค่าคะแนนที่ได้ 
1 2 3 4 5 

ร้อยละ 15.00 ร้อยละ 17.50 ร้อยละ 20.00 ร้อยละ 22.50 ร้อยละ 25.00 
 

9. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 
 

 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
 

หน่วยวัด 
 

ผลการดำเนินงานในอดีต 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 2561 2562 

ชื่อตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้ป่วยนอก
ทั้ งห ม ด ที่ ได้ รั บ บ ริ ก าร  ต รวจ 
วินิจฉัย รักษาโรค และฟ้ืนฟูสภาพ 
ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก 

ร้อยละ 19.33 27.24 24.15 

 
10.แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล:  

43 แฟ้ม (Person/Provider/Service/Diagnosis_opd/Drug_opd/Procedure_opd/Labor) 
 
 

11. ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 1.นายเกรียงไกร  ยังฉิม  หมายเลขโทรศัพท์ 081-6714505 
            2.นางสาวพันธิตรา  บุตรนชุิต  หมายเลขโทรศัพท์ 083-7652227 

      หนว่ยงาน : กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
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1. ตัวช้ีวัด  ร้อยละของหน่วยงานผ่านเกณฑ์การประเมิน  ITA 
2. หน่วยวัด  : ร้อยละ 
3. เกณฑ์เป้าหมาย  : ร้อยละ  90 
4. น้ำหนัก : ร้อยละ 10  
5. คำอธิบาย:  ตัวชี้วัดระดับกระทรวง  วัดจากหลักฐานเชิงประจักษ์ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอและโรงพยาบาลชุมชน  ตามแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์  (Evidence – 
Based Integrity and Transparency Assessment:EBIT) ที่พัฒนาจาก สำนักงาน  ป.ป.ช.  
 

6. สูตรการคำนวณ: 
 

จำนวนข้อที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามแบบ X100 
         จำนวนข้อตามแบบประเมินทั่งหมด 
 

 
7. เกณฑ์การให้คะแนน: 
 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ … ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
รอบ 6 เดือน 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 ไตรมาส 1  ระดับ   1     ไตรมาส 2  ร้อยละ 40-49.99 
2 ไตรมาส 1  ระดับ   2   ไตรมาส 2    ร้อยละ  50-59.99 
3 ไตรมาส 1  ระดับ   3     ไตรมาส 2  ร้อยละ 60-69.99 
4 ไตรมาส 1  ระดับ   4     ไตรมาส 2  ร้อยละ 70-79.99 
5 ไตรมาส 1  ระดับ   5    ไตรมาส 2   ร้อยละ  80-100 

  

รอบ  12 เดือน 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 ไตรมาส 3  ร้อยละ  65 – 69.99 

ไตรมาส 4  ร้อยละ 70 – 74.99    
2 ไตรมาส 3  ร้อยละ  70 -74.99 

ไตรมาส 4  ร้อยละ  75 – 79.99    
3 ไตรมาส 3  ร้อยละ  75 – 79.99 

ไตรมาส 4  ร้อยละ  80 - 84.99    
4 ไตรมาส 3  ร้อยละ  80 – 84.99 

ไตรมาส 4  ร้อยละ  85 -89.99    
5 ไตรมาส 3  ร้อยละ  85 -100 

ไตรมาส 4  ร้อยละ 90 -100   

38.ร้อยละของหน่วยงานผ่านเกณฑ์การประเมิน  ITA 
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8. แนวทางการประเมินผล: แบ่งเกณฑ์การประเมินเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน 
ดังนี้ 
8.1การประเมินรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 –  
     31 มีนาคม 2563) 

 
8.2 การประเมินรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระหว่างวนัที่ 1 ตุลาคม 2562 –  
      30 กันยายน 2563) 

ค่าคะแนนที่ได้ 

1 1 2 3 4 5 
ไตรมาส 3 
ไตรมาส 4 

65 – 69.99 
70 – 74.99 

70 -74.99 
75 – 79.99 

75 – 79.99 
80 - 84.99 

80 – 84.99 
85 -89.99 

85 -100 
90 -100 

 

9. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 
 

 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
 

หน่วยวัด 
 

ผลการดำเนินงานในอดีต 

งบประมาณ พ.ศ. 
2560 2561 2562 

ชื่อตัวชี้วัดร้อยละของหน่วยงาน 
ผ่านเกณฑ์การประเมิน  ITA 
 

ร้อยละ 93.27 98.22 100 

 
10.แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูลแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์(Evidence – Based Integrity 

and Transparency Assessment:EBIT) ที่พัฒนาจาก สำนักงาน  ป.ป.ช. 
 

11. ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด: 1.นางณัฐดา  วิเศษสรรค์    หมายเลขโทรศัพท์ 089 951 8931 
       2.นางกรรณิการ์  วงศ์ฝ้น    หมายเลขโทรศัพท์ 088 252  6955 
     หน่วยงาน :    งานการเงิน    กลุ่มงานบริหารทั่วไป  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 

 
 
 
 
 
 

ค่าคะแนนที่ได้ 

1 1 2 3 4 5 
ไตรมาส 1 
ไตรมาส 2 

1 
40-49.99 

2 
50-59.99 

3 
60-69.99 

4 
70-79.99 

5 
80-100 
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1. ตัวช้ีวัด   ระดับความสำเร็จการจัดวางระบบตรวจสอบภายใน ควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 
2. หน่วยวัด  : ระดับความสำเร็จ 
3. เป้าหมาย  : ระดับ  5 
4. น้ำหนัก : ร้อยละ 10 
5. คำอธิบาย:  วัดระดับความสำเร็จการจัดวางระบบควบคุมภายใน  ตรวจสอบภายในและบริหารความเสี่ยง
ของหน่วยงานในสังกดั สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอและโรงพยาบาลชุมชน 
6. สูตรการคำนวณ: ไม่มี 
7. เกณฑ์การให้คะแนน: 
 กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานแต่ละระดับ ดังนี้ 
 

ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 คำสั่งตรวจสอบภายใน ควบคุมภายในบริหารความเสี่ยงเป็นปัจจุบัน  
2 มีการค้นหาความเสี่ยง จัดอันดับความเสี่ยง/ประเมินตนเองตามท่ี  สป.สาธารณสุขกำหนด/มี

แผนการตรวจสอบภายในเครือข่ายอำเภอ 
3 ทีมเครือข่ายอำเภอออกตรวจสอบภายใน รพ.สต./จัดทำ ปค.4 ,ปค.5  ครบทุกหน่วย 
4 มีรายงานการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ/สรุปผลการตรวจสอบภายในภาพรวมระดับอำเภอ 
5 ภายในเดือน สิงหาคม  

- ส่งสรุปผลตรวจสอบภายในระดับอำเภอให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
- มีรายงานความเสี่ยงภาพรวมอำเภอ/รพช.,จัดทำปค.4,ปค.5  ภาพรวมอำเภอ/รพช. 

 

8. แนวทางการประเมินผล: แบ่งเกณฑ์การประเมินเป็น 2 รอบ ได้แก่รอบ 6เดือน และ รอบ 12 เดือน ดังนี้ 
8.1 การประเมินรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 –  
      31 มีนาคม 2563) 
 

ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 คำสั่งตรวจสอบภายใน ควบคุมภายในบริหารความเสี่ยงเป็นปัจจุบัน /ส่ง ตารางความเสี่ยง 
ปค.4 ปค.5 ภายในเดือน  พ.ย. 

2 มีการค้นหาความเสี่ยง จัดอันดับความเสี่ยง/ประเมินตนเองตามท่ี  สป.สาธารณสุขกำหนด/มี
แผนการตรวจสอบภายในเครือข่ายอำเภอ 

3 ทีมเครือข่ายอำเภอออกตรวจสอบภายใน รพ.สต./จัดทำ ปค.4 ,ปค.5  ครบทุกหน่วย 
 

ค่าคะแนนที่ได้ 
1 2 3 4 5 

ขั้นตอนที่ 1 - ขั้นตอนที่ 1 - 2 - ขั้นตอนที่1 – 3 

39.ระดับความสำเร็จการจัดวางระบบตรวจสอบภายใน ควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 
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ขั้นตอน           
การดำเนินงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบการ

ประเมิน 
ค่าคะแนนที่ได ้

1 คำสั่งเป็นปัจจุบัน/ส่งปค.4 ปค.5 ตาราง
ความเสี่ยง ภาพรวมระดับอำเภอ รพช.ภายใน 
พ.ย. 

คำสั่ง คกก.ควบคุมภายในฯ 
ปค.4 ปค.5 ตารางความเสี่ยง 

เท่ากับ 1 คะแนน 
เท่ากับ 2 คะแนน 

2 จัดอันดับความเสี่ยง/ประเมินตนเองตามแบบ 
สป.สธ./มีแผนตรวจสอบภายในหน่วยงาน
ย่อย 

รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยง/
แบบประเมินตนเอง/แผนการ
ตรวจสอบ คกก.ตรวจสอบฯ
เครือข่ายระดับอำเภอ 

เท่ากับ 3 คะแนน 
 

3 ทีมเครือข่ายปฏิบัติการตามแผนตรวจสอบ
ภายใน/จัดทำ ปค.4,ปค.5  ครบทุกหน่วย ที่
ตรวจสอบ 

บันทึกอนุมัติปฏิบัติการตาม
แผน/ผลการตรวจ 
แบบ ปค.4,ปค.5 

เท่ากับ 4 คะแนน 
- 

เท่ากับ 5 คะแนน 
 
8.2 การประเมินรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระหว่างวนัที่ 1 ตุลาคม 2562 –  
30 กันยายน 2563) 

 
ค่าคะแนนที่ได้ 

1 2 3 4 5 
- ขั้นตอนที่ 1 

มีผลการ
ตรวจสอบ

ข้อเสนอแนะ 

ขั้นตอนที่ 1 
(ทั้งหมด) 

ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 
 

 
ขั้นตอน           

การดำเนินงาน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

เอกสาร/หลักฐาน
ประกอบการประเมิน 

ค่าคะแนนที่ได ้

1 ทีมเครือข่ายอำเภอออกตรวจสอบภายใน รพ.
สต.ตามแผน/จัดทำ ปค.4 ,ปค.5  ครบทุก
หน่วยที่ตรวจสอบ 

ผลการตรวจสอบ/
ข้อเสนอแนะ 
แบบ  ปค.4 ปค.5 

เท่ากับ 2 คะแนน 
- 

เท่ากับ 3 คะแนน 
2 มีรายงานการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ/สรุปผล

การตรวจสอบภายในภาพรวมระดับอำเภอ 
สรุปผลการตรวจและ
การแก้ไข 

เท่ากับ 4 คะแนน 

3 ภายในเดือน สิงหาคม  
- ส่งสรุปผลตรวจสอบภายในระดับอำเภอให้
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
 

หนังสือนำส่ง สรปุผล
การตรวจ/แก้ไข  

เท่ากับ 5 คะแนน 
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9. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน:  

 
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 

 
หน่วยวัด 
 

ผลการดำเนินงานในอดีต 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2560 2561 2562 

ชื่อตัวชี้วัด.ระดับความสำเร็จการตรวจสอบภายในควบคุม
ภายในและบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานย่อย 

ระดับ 5 - ระดับ 2 ระดับ 2 

 
10. แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล แบบสอบทานการตรวจสอบภายใน กระทรวงสาธารณสุข 
 
11. ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 1.นางณัฐดา  วิเศษสรรค์          หมายเลขโทรศัพท์  089  951  8931 
     2.นางสาวศรีทอน  มหาวันแจ่ม   หมายเลขโทรศัพท์  088  851  6923 
     หน่วยงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 
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1. ตัวช้ีวัด   ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
2. หน่วยวัด  : ร้อยละ 
3. เกณฑ์เป้าหมาย  : ร้อยละ  99 
4. น้ำหนัก : ร้อยละ 10  
5. คำอธิบาย:   วัดความสำเร็จในการส่งเอกสารเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  ของหน่วยงานในสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ             
6. สูตรการคำนวณ: 
 

                        เงินงบประมาณที่เบิกจ่าย     X 100 
                        เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

 
7. เกณฑ์การให้คะแนน:   
 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ … ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

                         รอบ 6 เดือน 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1                   ร้อยละ  1 - 4.99 
2                   ร้อยละ  5- 9.99 
3 ร้อยละ  10 - 14.99 
4                   ร้อยละ 15 – 19.99 
5                   ร้อยละ 20 -  24.99 

   

 รอบ 12 เดือน 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1                   ร้อยละ  25 – 34.99 
2                   ร้อยละ  35 - 44.99 
3 ร้อยละ  50 - 59.99 
4                   ร้อยละ 60 – 69.99 
5                   ร้อยละ 70 - 100 

 
 
 
 
 
 

40.ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
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8. แนวทางการประเมินผล: แบ่งเกณฑ์การประเมินเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบ 6 เดือนและรอบ 12 เดือน ดังนี้ 
8.1 การประเมินรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 –  

31 มีนาคม 2563) 
 

ค่าคะแนนที่ได้ 

1 2 3 4 5 
1-4.99 5-9.99- 10-14.99 15-19.99 20-24.99 

 
8.2 การประเมินรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระหว่างวนัที่ 1 ตุลาคม 2562 –  

30 กันยายน 2563) 
 

ค่าคะแนนที่ได้ 
1 2 3 4 5 

25 – 34.99 35 - 44.99 50 - 59.99 60 – 69.99 70-100 
 

9. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 
 

 
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 

 
หน่วยวัด 

 

ผลการดำเนินงานในอดีต 
งบประมาณ พ.ศ. 

2560 2561 2562 
ชื่อตัวชี้วัด 
ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 

 

ร้อยละ 100 100 100 

 
10. แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์(Evidence – Based Integrity 
and Transparency Assessment:EBIT) ที่พัฒนาจาก สำนักงาน  ป.ป.ช. 
 
11. ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด  1.นางณัฐดา  วิเศษสรรค์    หมายเลขโทรศัพท์ 089 951 8931 
       2.นางกรรณิการ์  วงศ์ฝ้น    หมายเลขโทรศัพท์ 088 252  6955 
      หนว่ยงาน :    งานการเงิน  กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 
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1. ตัวช้ีวัด  ร้อยละของเรื่องร้องเรียนบุคลากร/หนว่ยงานในสังกัด สสจ. ลำพูน ที่ดำเนินการตามขั้นตอนแล้วเสร็จ 
2. หน่วยวัด  : ร้อยละ 
3. เกณฑ์เป้าหมาย  : ร้อยละ 80 
4. น้ำหนัก : ร้อยละ 10  
5. คำอธิบาย:   เรื่องร้องเรียน หมายถึง เรื่องที่ประชาชน ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวง
สาธารณสุข   และลูกจ้าง ได้รับความเดือดร้อน ไม่ได้รับความเป็นธรรม จากการบริการ การบริหาร และการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 
  หน่วยงาน หมายถึง  รพ.ลำพูน /รพ.ชุมชน./สสอ./รพ.สต.   
  การดำเนินการตามข้ันตอน หมายถึง การดำเนินการตรวจสอบ หรือการส่งเรื่องไปให้
หน่วยงานในสังกัดตรวจสอบ  
  การดำเนินการ  หมายถึง การพบหรือสงสัยวา่มีมูลการทำผิดทางวินยั  ต้องดำเนินการทางวินยัตามที่
กฎหมาย  และระเบยีบกำหนดทุกราย  หากเกี่ยวข้องกับกฎหมายอ่ืน  ๆต้องดำเนินการตามหลักของกฎหมายนั้น 
1..  มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ  หรือได้รับมอบหมาย หรือแจ้งหน่วยงานในสังกัด เพ่ือให้ดำเนินการ ตรวจสอบ/ชี้แจง
ข้อเท็จจริง  (ส่งคำสั่ง /มีหนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน 7 วัน)  
2.  ประชุมคณะกรรมการฯ กำหนดการดำเนินงาน หรือได้รับมอบหมาย หรือหน่วยงานดำเนินการตรวจสอบ ภายใน  
10 วัน นับแต่วันรับทราบการมอบหมาย/คำสั่ง 
3. คณะกรรมการฯ หรือได้รับมอบหมาย หรือหน่วยงานดำเนินการตรวจสอบ/ชี้แจงข้อเท็จจริงรวบรวม
พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องภายใน 45 วัน นับแต่วันที่รับทราบคำสั่ง 
4. คณะกรรมการฯ สรุปผลและจัดทำรายงานเสนอผู้สั่งแต่งตั้งพิจารณา สั่งการ /ผู้ได้รับมอบหมายรายงาน    การ
ตรวจสอบให้ผู้มอบหมายพิจารณาสั่งการ ภายใน 15 วัน นับแต่วันประชุมสรุปผลของคณะกรรมการฯ   
5. จัดทำรายงานผลการพิจารณาฯ เสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับ แล้วแจ้งผลให้ผู้เกี่ยวข้องทราบหรือ
ดำเนินการฯ ภายใน 10 วัน นับแต่วันที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการ 
 
6. สูตรการคำนวณ: 
 

        
            จำนวนเรื่องร้องเรียนที่ดำเนินการตามข้ันตอนแล้วเสร็จ  X 100 
                             จำนวนที่ได้รับเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 
 

 
 
 
 
 

41.ร้อยละของเรื่องร้องเรียนบุคลากร/หน่วยงานในสังกัด สสจ. ลำพูน ที่ดำเนินการตาม
ขั้นตอนแล้วเสร็จ 
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7. เกณฑ์การให้คะแนน:   
  กำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ของการดำเนินงานแต่ละระดับ ดังนี้ 
 

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

  
8. แนวทางการประเมินผล: แบ่งเกณฑ์การประเมินเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบ 6 เดือนและรอบ 12 เดือน ดังนี้
8.1 การประเมินรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 –  

31 มีนาคม 2563) 
 

ค่าคะแนนที่ได้ 

1 2 3 4 5 
60 70 80 90 100 

 
8.2 การประเมินรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระหว่างวนัที่ 1 ตุลาคม 2562 –  

30 กันยายน 2563) 
 

ค่าคะแนนที่ได้ 
1 2 3 4 5 

60 70 80 90 100 
 

9. แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล  
 ประเมินตามเกณฑ์การให้คะแนนตามตัวชี้วัด  
 แหล่งข้อมูล เอกสารเรื่องร้องเรียน  และรายงานผลการดำเนินการ 
 
10. ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด: ส.ต.ต.วชิฌ์พล  พรมสวัสดิ์   หมายเลขโทรศัพท์ 0-5309-3725-6 ต่อ 301 
      หนว่ยงาน : กลุ่มงานนิติการ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 

 



ผอ.
รพช.

น ้ำหนัก สสอ. น ้ำหนัก

1 ร้อยละทารกแรกเกิดน ้าหนักน้อย (Low Birth Weight) / 10 / 10 กง.ส่งเสริมสุขภาพ

2 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ทั งหมดตามช่วงอายุท่ีก้าหนดมีพัฒนาการสมวัย / 10 / 10 กง.ส่งเสริมสุขภาพ

3 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉล่ียท่ีอายุ 5 ปี / 10 / 10 กง.ส่งเสริมสุขภาพ

4 ร้อยละของต้าบล ท่ีมีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 
(Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์

/ 10 / 10 กง.ส่งเสริมสุขภาพ

5 ร้อยละครอบครัวไทยมีความรอบรู้สุขภาพเร่ืองกิจกรรมทางกาย / 10 / 10 กง.ส่งเสริมสุขภาพ

6 อัตราการเสียชีวิตผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ / 25 / 25 กง.ควบคุมโรค

7 ร้อยละของโรงพยาบาลท่ีใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU)   (สสอ.ประเมิน ตาม
เกณฑ์ RDU PCU/รพช ประเมิน ตามเกณฑ์ RDU –Hospital (R1) )

/ 20 / 20 กง.คบส

8 ร้อยละความส้าเร็จของอ้าเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตท่ีมีคุณภาพ

/ 10 / 10 กง.พัฒนาคุณภาพ

9 ร้อยละความส้าเร็จของหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐม
ภูมิท่ีเปิดด้าเนินการในพื นท่ี

/ 10 / 10 กง.พัฒนาคุณภาพ

10 ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับการดูแลจาก อสม.หมอประจ้าบ้าน 
มีคุณภาพชีวิตท่ีดี

/ 10 / 10 กง.พัฒนาคุณภาพ

11 ร้อยละความส้าเร็จของ รพ.สต. ท่ีผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ            
รพ.สต. ติดดาว

/ 10 / 10 กง.พัฒนาคุณภาพ

พชอ

PCC

อสม.เป็นหมอครอบครัว

รพ.สต.ติดดำว

จัดกำรภัยคุกคำมควำมม่ันคงทำงสุขภำพ
กำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุผล/จัดกำรเชื อดื อยำ (RDU & AMR)

พัฒนำระบบสุขภำพปฐมภูมิ

ลดแออัดในโรงพยาบาล

ค้ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร(Performance Agreement) สสจ.ล้ำพูน ประจ้ำปีงบประมำณ  2563

แม่และเด็ก

ผู้สูงอายุ

Health literacy 

การควบคุมป้องกันวัณโรค

รำยกำร ผอ.รพช. สสอ. ผู้รับผิดชอบ

สุขภำพทุกกลุ่มวัย

 ล้ำดับ

ความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่



ผอ.
รพช.

น ้ำหนัก สสอ. น ้ำหนัก

ค้ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร(Performance Agreement) สสจ.ล้ำพูน ประจ้ำปีงบประมำณ  2563
รำยกำร ผอ.รพช. สสอ. ผู้รับผิดชอบ ล้ำดับ

12 ระดับความส้าเร็จหน่วยบริการท่ีเป็น smart hospital / 10 - - กง.ยุทธสาสตร์ฯ

13 ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน ระยะเฉียบพลัน ท่ีมีอาการไม่
เกิน 4.5 ช่ัวโมงได้รับการรักษาด้วยยาละลายล่ิมเลือดทางหลอดเลือด
ภายใน 60นาที (door to needle  time)

/ 10 - - กง.ควบคุมโรคไม่
ติดต่อ

14 ร้อยละผู้ป่วยโรคกล้ามเนื อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI ได้รับยาละลาย
ล่ิมเลือด (Fibrinolytic drug)

/ 10 - - กง.ควบคุมโรคไม่
ติดต่อ

15 ระดับความส้าเร็จในการพัฒนาระบบประสานงานเพ่ือสนับสนุนปฏิบัติการ
การแพทย์ฉุกเฉินระหว่างเครือข่ายบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัด

/ 10 / 10 กง.ควบคุมโรคไม่
ติดต่อ

16 ระดับความส้าเร็จของการมีคลินิกการให้บริการกัญชาทางการแพทย์แผน
ปัจจุบันและแพทย์แผนไทย 

/ 10 - - กง.คบส

17 ร้อยละความส้าเร็จของส่วนราชการในสังกัดส้านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขท่ีด้าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์
ท่ีก้าหนด

- - / 10 กง.พัฒนาคุณภาพ

18 ร้อยละความส้าเร็จของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านการ
ประกันคุณภาพตามมาตรฐานท่ีก้าหนด

/ 10 - - กง.พัฒนาคุณภาพ

19 ระดับความส้าเร็จขององค์กรแห่งความสุขท่ีมีคุณภาพ มาตรฐาน / 10 / 10 กง.พัฒนาคุณภาพ

โรงพยาบาลมีการพัฒนาอนามัยส่ิงแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN
 Hospital

/ 10 - - กง.อนามัย
ส่ิงแวดล้อม

ร้อยละ รพสต ในพ้ืนท่ีพัฒนาอนามัยส่ิงแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & 
CLEAN Hospital

- - / 10 กง.อนามัย
ส่ิงแวดล้อม

กำรพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศด้ำนสุขภำพ

Stroke

STEMI

PMQA

HA

องค์กรแห่งควำมสุข

GREEN & CLEAN Hospital

PM 2.5

การเข้าถึงกัญชาทางการแพทย์

องค์กรคุณภาพ

EMS
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โรงพยาบาลมีห้องปลอดฝุ่น(safe room)ท่ีได้มาตรฐาน / 10 - -

ร้อยละของรพ.สต.ในพ้ืนท่ีมีห้องปลอดฝุ่น (safe room) ท่ีได้มาตรฐาน - - / 10

22 การบ้าบัดฟ้ืนฟูผู้ใช้ยาเสพติดโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง (Community 
Based Treatment And care : CBTx )

/ 10 / 10 กง.ควบคุมโรคไม่
ติดต่อ

23 หน่วยบริการท่ีประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน ระดับ 7 / 10 - - กง.ประกันสุขภาพ

คุณภาพบัญชีหน่วยบริการแม่ข่าย / 10 - - กง.ประกันสุขภาพ

คุณภาพบัญชีหน่วยบริการลูกข่าย - - / 10 กง.ประกันสุขภาพ

25 อัตราการใช้บริการสุขภาพช่องปากของประชาชนในพ้ืนท่ี / 10 / 10 กง.ทันตกรรม

26 ร้อยละของผู้ป่วยนอกท้ังหมดท่ีได้รับบริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และ
ฟ้ืนฟูสภาพ ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

/ 10 / 10 กง.แพทย์แผนไทย

27 รอยละของผูปวยโรคซึมเศราเขาถึงบริการสุขภาพจิต / 10 / 10 กง.ส่งเสริมสุขภาพ

28 ระดับความส้าเร็จของการพัฒนาชมรม TO  BE NUMBER ONE ในชุมชน / 10 / 10 กง.ส่งเสริมสุขภาพ

29 ร้อยละของการคัดกรองหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ในประชากรกลุ่มเส่ียง / 10 / 10 กง.ควบคุมโรค

30 อ าเภอมีความพร้อมรับสถานการณ์การเกิดโรคติดต่อน าโดยยุงลายในพ้ืนท่ี / 10 / 10 กง.ควบคุมโรค

31 ร้อยละของสถานบริการสุขภาพท่ีผ่านเกณฑ์การให้บริการวัคซีนครบชุดใน
เด็กอายุ ๕ ปี

/ 10 / 10 กง.ควบคุมโรค

32 ร้อยละความส าเร็จของนวัตกรรมและเทคโนโลยีสุขภาพท่ีคิดค้นใหม่หรือท่ี
พัฒนาต่อยอด

/ 10 / 10 กง.พัฒนาคุณภาพ

33 การมีคลินิกโรคปอดอุดก้ันเร้ือรังครบวงจรและได้มาตรฐาน / 5 - - กง.ยุทธสาสตร์ฯ

กง.อนามัย
ส่ิงแวดล้อม

ยุงลำย

วัคซีน

R2R

COPD

ทันตกรรม

แพทย์แผนไทย

กำรเข้ำถึงบริกำรสุขภำพจิต

TO  BE NUMBER ONE  

วัณโรค

24

CBTx

วิกฤติทางการเงิน

21
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34 การมีคลินิกโรคหอบหืดครบวงจรและได้มาตรฐาน / 5 - - กง.ยุทธสาสตร์ฯ

35 คปสอ.ติดดาว / 10 / 10 กง.ยุทธสาสตร์ฯ

36 ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเส่ียงท่ีได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐาน
ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด

/ 10 / 10 กง.คบส

37 อัตราตายผู้ป่วยติดเช้ือในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด 
community-acquired Sepsis / Septic shock

/ 10 - - กง.ควบคุมโรค

38 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA / 10 / 10 กง.บริหารงานท่ัวไป

39 ระดับความส าเร็จของการจัดวางระบบตรวจสอบภายใน ควบคุมภายใน
และบริหารความเส่ียงของสสอ.และรพช.

/ 10 / 10 กง.บริหารงานท่ัวไป

40 ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดและ
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ

- - / 10 กง.บริหารงานท่ัวไป

41 ร้อยละของเร่ืองร้องเรียนบุคลากร/หน่วยงานในสังกัด สสจ.ล าพูน           
ท่ีด าเนินการตามข้ันตอนแล้วเสร็จ

/ 10 / 10 กง.นิติการ

รวม 39 405 32 345

อำหำรปลอดภัย

ITA

ควบคุมภำยใน

กำรเบิกจ่ำยเงิน

คปสอ.

Sepsis 

ข้อร้องเรียน




