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สารบัญ 
                           เรื่อง หน้า 

  
Promotion, Prevention & Protection Excellence   
  1.แม่เด็กคุณภาพ (ครรภ์คณุภาพ/EPI) 
     - ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการฝากครรภ์คุณภาพ 
     - ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนในเด็กอายุครบ 1 ปี และ 5 ปี 
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  2.ไข้เลือดออก 
     - ระดับความส าเร็จของการป้องกันและควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพ 
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  3.คุ้มครองผู้บริโภค(ขนมจีน/ยาอันตราย) 
     - ร้อยละของร้านช าไม่มีการจ าหน่ายยาอันตราย 
     - ร้อยละ 100 ผลิตภัณฑ์เส้นขนมจีนผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านวัตถุเจือปนและจุลินทรีย์ 
ภายในปี 2563 
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Service Excellence   
  4.ความดัน/เบาหวาน 
     - ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน 
     - ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง 
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  5.วัณโรค 
     - อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ข้ึนทะเบียนไตรมาส 1/2563 อย่าง
น้อยร้อยละ 85  
     - คัดกรองค้นหาวัณโรค 7กลุ่มเสี่ยงอย่างน้อยร้อยละ 90 
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  6.อุบัติเหตุ 
     - ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในระดับ
อ าเภอ   

 
24 

  7.ยาเสพติด 
     - ผู้ติดยาเสพติด คงอยู่ในระบบการบ าบัดรักษาตามเกณฑ์ที่ก าหนด และการติดตาม ดูแล
ต่อเนื่องภายใน 1 ปี (Retention Rate) 
     - รอยละของผูปวยยาเสพติดกลุมเสี่ยงกอความรุนแรงไดรับการประเมินบ าบัดรักษาและ
ติดตามดูแลชวยเหลือตามระดับความรุนแรง อยางตอเนื่อง 
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  8.กัญชา 
     - .โรงพยาบาลในจังหวัดมีความพร้อมเพ่ือรองรับการให้ บริการกัญชาทางการแพทย์ได้
ภายในปี 2563 

 
33 



ข 

 

เรื่อง หน้า 
People Excellence  
  9.HRM(HROPS) 
     - ร้อยละของหน่วยงานที่มีฐานก าลังคนด้านสุขภาพ(HROPS)ถูกต้องครบถ้วน 
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Governance Excellence  
  10.องค์กรคุณภาพ(HA/รพ.สต.ติดดาว) 
     - ทีมน าต่างๆมีการประชุมติดตามความก้าวหน้าตามแผนที่ก าหนด 
     - รพ.สต.ผ่านเกณฑ์คุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว 
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  11.ข้อมูล 43 แฟ้ม 
     - สถานบริการทุกแห่งมีการพัฒนาคุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา 
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  12.ระบบบริหารจัดการด้านงบประมาณ/พัสดุ 
     - หนว่ยงาน(สสจ./สสอ./รพ.) ส่งหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ถูกต้องตามระเบียบ 
     - หนว่ยงาน(สสจ/สสอ./รพ.)มีการด าเนินงานตามแผนและเบิกจ่ายเงิน(งบประมาณและเงิน
บ ารุง)ตามเป้าหมาย 
     - หนว่ยงานย่อยในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่ง การตรวจสอบพัสดุประจ าปี
เป็นไปตามระเบียบและเวลาที่ก าหนด 
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PP&P Excellence 

ชื่อตัวชี้วัดระดับประเทศ/จังหวัด: ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการฝากครรภ์คุณภาพ 
ชื่อตัวชี้วัดระดับอ ำเภอ ระดับความส าเร็จของหญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการฝากครรภ์คุณภาพ   
ค ำนิยำม หญิงตั้งครรภ์  หมายถึง หญิงตั้งครรภ์ทุกราย ที่มาฝากครรภ์ที่สถานบริการสาธารณสุข

นั้น ๆ  
1.การฝากครรภ์คุณภาพ หมายถึง การบริการฝากครรภ์ในหญิงตั้งครรภ์ทุกรายผ่าน
การคัดกรอง และประเมินความเสี่ยงโรคทางอายุรกรรม ดาวน์ซินโดม  ธาลัสซีเมีย 
ท าอัลตราซาวด์ รับบริการทันตกรรม พร้อมได้รับซักประวัติ ตรวจร่างกาย ตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ ได้รับวิตามิน ฯลฯ ตามสิทธิ ประโยชน์ หญิงตั้งครรภ์ได้มาฝากครรภ์
ตามนัด จ านวน 5 ครั้ง (ตามนิยามกรมอนามัย) ดังนี้    
          ครัง้ที่ 1   เมื่ออายุครรภ์ ≤ 12 สัปดาห์  
          ครั้งที่ 2   เมื่ออายุครรภ์ 13<20 สัปดาห์  
          ครั้งที่ 3   เมื่ออายุครรภ์ 20<26 สัปดาห์ 
          ครั้งที่ 4   เมื่ออายุครรภ์ 26<32 สัปดาห์  
          ครั้งที่ 5   เมื่ออายุครรภ์ 32-40 สัปดาห์ขึ้นไป 
2.หญิงตั้งครรภ์ได้รับการคัดกรองภาวะเสี่ยงสูง โรคทางอายุรกรรมและสูติกรรม คือ
โรคกลุ่มอาการเบาหวาน  โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและ โรคไทรอยด์  
3.หญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการคัดกรองความเสี่ยงสูง และได้รับการติดตามเยี่ยมบ้าน 
4.หญิงตั้งครรภ์เสี่ยงสูงได้รับบริการวางแผนครอบครัวแบบกึ่งถาวรและถาวร 

รำยละเอียดข้อมูลพื้นฐำน 

Baseline data หน่วยวัด 
ผลกำรด ำเนินงำนในรอบปีงบประมำณ 

2560 2561 2562 
1) ฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์  75 62.06 69.52 74.51 

2)ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการคัดกรองภาวะ
เสี่ยงสูงด้วยโรคทางอายุรกรรม 

5 4.25 4.54 5.52 

3) ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการคัดกรองภาวะ
เสี่ยงสูง และได้รับการติดตามเยี่ยมบ้าน 

100 NA 49.03 56.48 

4)ร้อยละหญิงตั้งครรภ์มีภาวะเสี่ยงสูงได้รับ
บริการวางแผนครอบครัวแบบกึ่งถาวรและถาวร 

50 29.21 62.45 48.26 

 

เกณฑ์เป้ำหมำย : 
ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565 
ผ่านเกณฑ์ 2ใน4 ข้อ  
คิดเป็นร้อยละ 75 

ผ่านเกณฑ์ 3ใน4 ข้อ  
คิดเป็นร้อยละ 85 

ผ่านทุกข้อ ตามเกณฑ์ 
คิดเป็นร้อยละ 100 

 

วัตถุประสงค์ 1. พัฒนาระบบบริการของสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับให้ได้มาตรฐานอนามัยแม่
และเด็กคุณภาพ 
2. เฝ้าระวังหญิงช่วงตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอดเพ่ือลดการตายของมารดาจากการ
ตั้งครรภ์และการคลอดอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ประชำกรกลุ่มเป้ำหมำย หญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ และ หญิงคลอดทุกคน ทุก type 
 

วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล 1.ร้อยละ 75 หญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการดูแลก่อนคลอด 5 ครั้ง 
2.ร้อยละ 5 หญิงตั้งครรภ์ได้รับการคัดกรองพบภาวะเสี่ยงสูงด้วยโรคทางอายุรกรรม 
3. ร้อยละ100หญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการคัดกรองภาวะเสี่ยงสูง และได้รับการติดตาม
เยี่ยมบ้าน 
4.ร้อยละ50 หญิงตั้งครรภ์มีภาวะเสี่ยงสูงได้รับบริการวางแผนครอบครัวแบบกึ่งถาวร
และถาวร 

แหล่งข้อมูล เอกสารชี้แจงแนวทางการด าเนินงานระดับเขตปรับปรุงค่าเป้าหมายของยะลา 
รำยกำรข้อมูล 1 A=จ านวนผลงานในเวลาที่ก าหนด 
รำยกำรข้อมูล 2 B=จ านวนเป้าทั้งหมดในช่วงเวลาที่ก าหนด 
สูตรค ำนวนตัวช้ีวัด (A/B) x100 
ระยะเวลำประเมินผล ตุลาคม  2562 - กันยายน 2563 
เกณฑ์กำรประเมิน ตำม Small Success: 

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

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

วิธีกำรประเมินผล :           จากรายงาน HDC และ รายงาน M Risk 
1 ส ารวจข้อมูลหญิงวัยเจริญพันธุ์ หญิงตั้งครรภ์  หญิงคลอด และวิเคราะห์ความเสี่ยง

จากการด าเนินงานที่ผ่านมา 
2 ออกแบบระบบบริการ จัดท าแนวทาง และท าแผนปฏบิัติงาน/กิจกรรมพัฒนางาน 

เพื่อก าหนดแนวทางด าเนนิงาน ANC คุณภาพ 
3 ด าเนินการตามข้อ 2 โดยคณะท างานอนามัยแม่และเด็ก และเครือข่ายระดับอ าเภอ 
4 การก ากับ ดูแล ติดตามANC คณุภาพ ประเมินผลเพื่อทราบผลการด าเนินงานและ

น าไปปรบัปรุงระบบงานให้มีประสิทธิภาพ 
5  สรุปผลการด าเนนิงาน ตามตัวชี้วัด ANC คุณภาพ 5 ตัว     

 

เอกสำรสนับสนุน : คู่มือ ANC คุณภาพ/สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก 
แบบประเมินมาตรฐาน รพ./รพ.สต.ตามมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก 

ผู้ให้ข้อมลูทำงวิชำกำร / 
ผู้ประสำนงำนตัวช้ีวัด/ 

นางทฤนห์ธร  พุฒิไพโรจน์  นวก.สาธารณสุขช านาญการโทรศัพท์ : 0840001002 
นางสาวสามีดา  มะราเปะ จพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน  โทรศัพท์ : 0971943245 
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ E-mail : mch.yala@hotmail.com 

ผู้รับผิดชอบกำรรำยงำน
ผลกำรด ำเนินงำน 
ระดับจังหวัด 

นายกิตติเชษฐ   สุขเกษม นวก.สาธารณสุขช านาญการพิเศษ โทรศัพท์ : 
0908814533 
นางทฤนห์ธร  พุฒิไพโรจน์  นวก.สาธารณสุขช านาญการ โทรศัพท์ : 0840001002 
นางสาวสามีดา  มะราเปะ จพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน  โทรศัพท์ : 0971943245 
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ E-mail : mch.yala@hotmail.com 
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ระดับ 1 1 ศึกษำ วิเครำะห์ ด ำเนินงำน ANC คุณภำพ 

  1.1 ศึกษานโยบายกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 12 และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา 

  1.2 น าข้อมูลที่เก่ียวข้องมาศึกษา  วิเคราะห์ และสรุปผลการด าเนินงานของปทีี่ผา่นมาไปเพื่อหาโอกาสพัฒนา  

  1.3 ทบทวนแต่งตัง้คณะกรรมการประเมินและ คณะกรรมการ High Risk 

ระดับ 2 2. จัดท ำแผนงำน/โครงกำร/กจิกรรมพัฒนำงำน เพื่อก ำหนดแนวทำงด ำเนินงำน ANC คุณภำพ 

    2.1 น าข้อมูลการประเมินจากปีท่ีผ่านมา มาจัดท าแผนงาน/และโครงการแก้ปัญหาปี 2562  

    2.2 ก าหนดแผนการแก้ปัญหา: และแนวทางการประเมิน 

ระดับ 3 3. ด ำเนินกำรตำมแผนงำน/โครงกำรที่ก ำหนดแผนด ำเนินงำน ANC คุณภำพ 

    3.1 แต่งตั้งคณะท ำงำน อนำมัยแม่และเด็ก จังหวัดยะลำ 

   - ประชุมคณะท างาน (ย่อย)เพือ่แต่งตั้งคณะท างาน  ร่วมก าหนดแผนงานและแนวทางการพฒันางาน  

  3.2 ประชุมเชิงปฏบิัติการสรา้งทีมและเกณฑ์การประเมินระดบัจังหวัดและอ าเภอ 

  3.3 พัฒนาแนวทางการด าเนนิงาน /คู่มือ ANC คุณภาพ  

ระดับ 4 
4. กำรก ำกับ ดูแล ติดตำมANC คุณภำพ ประเมินผลเพื่อทรำบผลกำรด ำเนินงำนและน ำไปปรับปรุง
ระบบงำนให้มีประสิทธิภำพ 

  4.1 ประสานให้ทุกอ าเภอด าเนนิตามแผนที่ก าหนด 

  4.2 ลงประเมิน รพ.สต. /รพ. และพัฒนางาน ในโรงพยาบาลทกุแห่ง 

  4.3 ติดตามการด าเนนิงาน ในการการนิเทศ คปสอ.ทุกอ าเภอ 

ระดับ 5 5. สรุปผลกำรด ำเนินงำน ANC คุณภำพ 

  5.1 น าเสนอสรุปผลการด าเนินงาน ในการประชุม คปสจ. ทุกเดือน 

  5.2 น าเสนอสรุปผลการด าเนินงาน ในการประชุม MCH Board ทุกไตรมาส 

      น าผลสรุปการด าเนินงานและข้อมูลที่ได้ไปจัดท าเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนางานต่อไป  
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 PP&P Excellence  

ชื่อตัวช้ีวัดระดับประเทศ/จังหวัด : ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนในเด็กอายุครบ1 และ 5 ปีอย่างน้อย 
                                          ร้อยละ 90 (ยกเว้นMMR ร้อยละ 95)   

ชื่อตัวชี้วัดระดับอ าเภอ :  
1) ความครอบคลุมการได้รับวัคซีน BCG – MMR1 ในเด็กอายุครบ 1 ปี อย่างน้อยร้อยละ 95  
2) ความครอบคลุมการได้รับวัคซีน BCG – DTP4/OPV4/JE ในเด็กอายุครบ 2 ป ีอย่างน้อยร้อยละ 90  
3) ความครอบคลุมการได้รับวัคซีน BCG – MMR2 ในเด็กอายุครบ 3 ปี อย่างน้อยร้อยละ 95  
4) ความครอบคลุมการได้รับวัคซีน BCG – DTP5/OPV5 ในเด็กอายุครบ 5 ปีอย่างน้อยร้อยละ 90   
ค านิยาม ความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนพ้ืนฐานในเด็ก  

-อายุครบ 1 ปี (BCG- MMR1)  
-อายุครบ 2 ปี (BCG- DTP4/OPV4/JE)  
-อายุครบ 3 ปี (BCG- MMR2)  
-อายุครบ 5 ปี (BCG- DTP5/OPV5)  
โดยเป็นเด็กในพ้ืนที่เขตรับรับผิดชอบของสถานบริการ  

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 

Baseline data หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 
ความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนพ้ืนฐานในเด็ก  
-อายุครบ 1 ปี (BCG- MMR1)  
-อายุครบ 2 ปี (BCG- DTP4/OPV4/JE)  
-อายุครบ 3 ปี (BCG- MMR2)  
-อายุครบ 5 ปี (BCG- DTP5/OPV5)  
 

 
ร้อยละ 
ร้อยละ 
ร้อยละ 
ร้อยละ 

 

 
91.05 
85.24 
81.90 
67.68 

 
77.39 
76.80 
73.36 
67.68 

 
82.94 
80.32 
78.46 
72.84 

 
 

เกณฑ์เป้าหมาย : 

ตัวช้ีวัด หน่วยวัด 
ปีงบประมาณ 

2563 2564 2565 

-อายุครบ 1 ปี (BCG- MMR1)  ร้อยละ 95 95 95 
-อายุครบ 2 ปี (BCG- DTP4/OPV4/JE) ร้อยละ 90 90 90 
-อายุครบ 3 ปี (BCG- MMR2) ร้อยละ 95 95 95 
-อายุครบ 5 ปี (BCG- DTP5/OPV5) ร้อยละ 90 90 90 
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วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาการเข้าถึงการให้บริการวัคซีนพ้ืนฐานในเด็กครบ 1,2,3 และ 5 ปี  

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

เด็กท่ีมีอายุครบ 1,2,3 และ 5 ปี พ้ืนที่รับผิดชอบของสถานบริการ  
 

วิธีการจัดเก็บ
ข้อมูล 

เก็บข้อมูลจากความก้าวหน้าการรายงานผลวัคซีนตามไตรมาส  

แหล่งข้อมูล ความก้าวหน้าการรายงานผลวัคซีนตามไตรมาส จาก HDC  

  

รายการข้อมูล 
1 

A = จ านวนเด็กอายุครบ 2 ปี ตามไตรมาส (1,2,3,4) ในพื้นที่รับผิดชอบสถานบริการได้รับวัคซนี 
      ครบชุดตามเกณฑ์อายุ (BCG-MMR1) 

รายการข้อมูล 
2 

B = จ านวนเด็กอายุครบ 2 ปี ตามไตรมาส (1,2,3,4) ในพื้นที่รับผิดชอบสถานบริการได้รับวัคซนี 
      ครบชุดตามเกณฑ์อายุ (BCG-JE2)  

รายการข้อมูล 
3 

C=  จ านวนเด็กอายุครบ 3 ปี ตามไตรมาส (1,2,3,4) ในพื้นที่รับผิดชอบสถานบริการได้รับวัคซนี 
      ครบชุดตามเกณฑ์อายุ (BCG-MMR2)  

รายการข้อมูล 
4 

D=  จ านวนเด็กอายุครบ 5 ปี ตามไตรมาส (1,2,3,4) ในพื้นที่รับผิดชอบสถานบริการได้รับวัคซนี 
       ครบชุดตามเกณฑ์อายุ (BCG-DTP5/OPV5)  

รายการข้อมูล 
5 

E = จ านวนเด็กอายุครบ 1,2,3 และ 5 ปี ในพืน้ที่รับผิดชอบสถานบริการ 
  

สูตรค านวณ
ตัวช้ีวัด 

(A B C D)/E X 100  

 

ระยะเวลา
ประเมินผล 

ไตรมาส 1, 2, 3 และ 4  
 

เกณฑ์การประเมินตาม Small Success : 

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

ขั้นตอนที่ 1-2 ขั้นตอนที่ 1-5 ขั้นตอนที่ 1-5 ขั้นตอนที่ 1-5 
    

    
 

วิธีการประเมินผล : 
ขั้นตอนที ่ รายละเอียดการด าเนนิงาน 

1 มีรายงานสรุปผลงานความครอบคลุมการได้รบัวัคซีนในเด็กอายุครบ 1,2,3 และ 5 ปี   
 ในปีที่ผา่นมา เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ สภาพปัญหา และวางแผนด าเนินงานปี 2563 

  
2 มีกิจกรรมแผนงาน/โครงการ เพื่อเร่งรัดและเพิ่มความครอบคลุมการได้รับวัคซนี 

 ในกลุ่มเด็กอายุ 0-5 ปี ปีงบประมาณ 2563 
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3 มีข้อมูลกลุ่มเด็กที่ผู้ปกครองบ่ายเบี่ยง/มีแนวโน้มปฏิเสธวัคซีน 

  
4 มีการนิเทศ รพ.สต. / ประเมินมาตรฐานการด าเนนิงานสรา้งเสรมิภูมิคุ้มกันโรค 3 ด้าน 

 อย่างน้อยปลีะ 2 ครั้ง 
  

5 ผลการด าเนนิงานความครอบคลุมการได้รับวัคซนีในเด็กอายุครบ 1,2,3 และ 5 ปี    
 เพิ่มข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 5 เปรยีบเทียบจากปีทีผ่่านมา (ไตรมาสที่ 2,4) 

  
  

 

 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ขั้นตอนที่ รายละเอียด คะแนน 

1 มีรายงานสรุปผลงานความครอบคลุมการได้รบัวัคซีนในเด็กอายุ
ครบ 1,2,3 และ 5 ปี ในปีที่ผา่นมา โดยรายงานฯ  
จัดท าเปน็ภาพรวมอ าเภอ/รายสถานบริการ มีการวิเคราะห์ 
ผลงาน  ปญัหา/อุปสรรคที่พบในปี 2562  และกจิกรรม/แนว
ทางการด าเนินงานเพื่อแก้ไขปญัหาใน ปี 2563 

15 

 -มีรายงาน ครบ 3 ประเด็น 15 

 -มีรายงาน แต่ไม่ครบ 3 ประเด็น 10 

 -ไม่มี 0 

   
2 กิจกรรมแผนงานกิจกรรมโครงการฯ/แผนปฏิบัติราชการ  

เพื่อเร่งรัดผลงานให้มีความครอบคลุมการได้รบัวัคซีนเพิ่มข้ึน 
15 

 -มี 15 

 -ไม่มี 0 

   
3 มีข้อมูลกลุ่มเด็กอายุต่ ากว่า 5 ป ีที่ผู้ปกครองบ่ายเบี่ยง/มี

แนวโน้มปฏิเสธวัคซีน จดัเก็บรูปแบบ Electronic File  หรือ
เอกสาร ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ 

15 

 -มี 15 

 -ไม่มี 0 

   
4 มีการนิเทศ/ติดตามงานของสถานบริการในเครือข่ายด าเนนิ 

อย่างน้อยปลีะ 2 ครั้ง (มีแผนนิเทศฯสถานบริการในเครือข่าย  
15 
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นิเทศฯสถานบริการในเครือข่าย และมีผลสรุปการนิเทศ)  
 -มีแผน และออกนิเทศ ฯ (มีผลสรุปการนิเทศ) 15 

 -ไม่มีแผน แต่ออกนิเทศ ฯ / มแีผน แต่ไม่นิเทศ 10 

 -ไม่มีแผนนิเทศ และไม่ไดน้ิเทศฯ 0 

   
5 ผลการด าเนนิงานความครอบคลุมการได้รับวัคซนีในเด็กอายุ

ครบ 1,2,3 และ 5 ปี เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 5 เปรียบเทียบ
จากปีที่ผา่นมา หรือมีผลงานตามเกณฑ์เป้าหมาย (โดยมีผลงาน

จากรายงานระบบ HDC)  โดยมีผลงานในไตรมาสที่ 2,4 ดังนี้ 

40 

  > ร้อยละ 5    40 

 -ร้อยละ 3 – 4.9    30 
 -ร้อยละ 1.1-2.9 20 

 <ร้อยละ 1 10 
 -ลดลง 0 

   

  100  
  
  

ผลการประเมิน 
ปีงบประมาณ 2563 

ระดับคะแนน 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

ร้อยละ 55-64 65-74 75-84 85-94 > 95 

       
เอกสาร
สนับสนุน : 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน/รายงานวิเคราะห์สภาพปัญหา/แผนงานกิจกรรมโครงการ/ ข้อมูลเด็ก
บ่ายเบี่ยง/มีแนวโน้มปฏิเสธวัคซีน และผลการนิเทศ-ประเมินมาตรฐานงานฯ 3 ด้าน เป็นต้น 
 

ผู้ให้ข้อมูลทาง
วิชาการ / 
ผู้ประสานงาน
ตัวชี้วัด/ 

นางสนนท์พร ศิร ิ   ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
โทรศัพท์ส านักงาน 0 7321 2008 ต่อ 306  โทรศัพท์มือถือ : 08 2269 5550  
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา  
  

ผู้รับผิดชอบ
การรายงาน
ผลการ
ด าเนินงาน 
ระดับจังหวัด 

นางสุปรีดา ภิบาล ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
โทรศัพท์ส านักงาน 0 7321 2008 ต่อ 306  โทรศัพท์มือถือ : 08 6969 1052  
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา  
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PP&P Excellence 

ชื่อตัวชี้วัดระดับประเทศ/จังหวัด : อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลงร้อยละ 20 จากค่ามัธยฐาน 

ชื่อตัวชี้วัดระดับอ าเภอ : อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลงร้อยละ 20 จากค่ามัธยฐาน 

ค านิยาม ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก หมายถึง ผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษาที่สถานบริการ 
โดยมีอาการไข้ สูงเฉียบพลัน ปวดศีรษะ  ปวดกล้ามเนื้อ ร่วมกับการท า 
Tourniquet test ให้ผล Positive และ มีผลการตรวจวินิจฉัยทาง
ห้องปฏิบัติการ  รายงานด้วยบัตรรายงานโรค  (รง.506) โดยคิดอัตราป่วยต่อ
ประชากรแสนคน 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 

Baseline data หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 

อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก

ลดลง จากค่ามัธยฐาน 

ร้อยละ เพิ่มข้ึน 139.24 ลดลง 15.28 เพิ่มข้ึน 314.61 

 

เกณฑ์เป้าหมาย : 
ตัวช้ีวัด ปีงบประมาณ 

2563 
ปีงบประมาณ 

2564 
ปีงบประมาณ 

2565 

อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลง จาก
ค่ามัธยฐาน 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 

 

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 

2. เพ่ือลดอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ประชากรทุกกลุ่มวัยในจังหวัดยะลา 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล รวบรวมข้อมูลจ านวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกของจังหวัดยะลาจากรายงาน 

506 / 507 ของกลุ่มงานควบคุมโรค  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา 

แหล่งข้อมูล รายงาน 506/507  ,โปรแกรม R 506 

รายการข้อมูล 1 A=อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกท่ีรายงานด้วย รง.506 ของจังหวัดยะลา ใน
ปีงบประมาณ 2563  

รายการข้อมูล 2 B=ค่ามัธยฐาน 5 ปี (2558-2562) อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกที่รายงาน
ด้วย รง.506 ของจังหวัดยะลา  จากโปรแกรม R 506 

สูตรค านวนตัวช้ีวัด (A-B/B) x100 
ระยะเวลาประเมินผล 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน  2563 (ไตรมาส 1, 2, 3 และ 4) 
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เกณฑ์การประเมิน ตาม Small Success: 

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

ขั้นตอนที่ 1-3 ขั้นตอนที่ 1-5 ขั้นตอนที่ 1-5 ขั้นตอนที่ 1-5 
 

วิธีการประเมินผล : 
ขั้นตอนที ่

(ระดับคะแนน) 
รายละเอียดการด าเนนิงาน 

1 มีรายงานสรุปสถานการณ์โรค ในปีทีผ่่านมา เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์  สภาพปัญหา   

 วางแผนด าเนนิงานปี 2563 และวิเคราะห์สถานการณ์โรครายเดือน/ไตรมาส เพื่อ 
 เพื่อควบคุมโรคได้รวดเร็ว ทันเวลา  

  

2 มีกิจกรรมแผนงาน/โครงการ เพื่อควบคุม ป้องกันโรค 
  

3 มีการสุ่มประเมินระบบป้องกันควบคุมโรค และสุ่มคา่ HI, CI ทุกไตรมาส  
  

4 มีกิจกรรมสร้างนักพัฒนาสิ่งแวดล้อม ในโรงเรียน (สงักัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
 ประถมศึกษา) 

  
5 มีการด าเนินการป้องกัน ควบคมุโรคอย่างต่อเนื่อง โดยประเมนิจาก 

 อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลงร้อยละ 20 จากค่ามัธยฐาน  
  

 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ขั้นตอนที่ รายละเอียด คะแนน 

1 มีรายงานสรุปสถานการณ์โรครายเดือน/ไตรมาส/ปี 10 
 -มี ครบถ้วน 10 

 -มี แต่ไม่ครบถ้วน 5 

 -ไม่มี 0 
   

2 มีแผนงาน/โครงการและกิจกรรม เพื่อควบคุม ป้องกันโรค 10 

 -มี 10 
 -ไม่มี 0 

   
3 มีรายงานสรุปผลการสุ่มประเมิน HI, CI และมีผลการสุ่มประเมินระบบป้องกัน 30 
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ควบคุมโรค ทุกไตรมาส 
 -มี ครบถ้วน 30 

 -มี แต่ไม่ครบถ้วน 20 
 -ไม่มี 0 

   

4 มีนักพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน และมีรายงานผลการด าเนินกิจกรรม 30 
 - ≥ร้อยละ 20 ของโรงเรียน  30 

 -  < ร้อยละ 20 ของโรงเรียน  15 

 - ไม่มีนักพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 0 
   

5 อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลง 20 
 - ≥ร้อยละ 20 จากค่ามัธยฐาน 20 

 - ร้อยละ 0-19.9   10 

 - เพ่ิมข้ึน จากค่ามัธยฐาน 0 
   

 รวม 100 
 

ผลการประเมินปี 
2563 

ระดับคะแนน 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

ร้อยละ 50-54 55-59 60-69 ≥ 70-79 ≥80 
 

เอกสารสนับสนุน : รายงานวิเคราะห์สถานการณ์โรค/แผนงานกิจกรรมโครงการ/รายงานสรุปผล
การด าเนินงาน/ รายงาน 506/507 , รายงานการสอบสวนโรคเฉพาะราย 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด/ 

นางสาวเมริษา ศรีละมุล  และนายนัศรุณ  สลาม  ต าแหน่ง นักวิชาการ
สาธารณสุขช านาญการ 
โทรศัพท์ส านักงาน 0 7321 2008 ต่อ 306   
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา  

ผู้รับผิดชอบการรายงาน
ผลการด าเนินงาน 
ระดับจังหวัด 

นางสุปรีดา ภิบาล ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
โทรศัพท์ส านักงาน 0 7321 2008 ต่อ 306   
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา  
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PP&P Excellence 

ชื่อตัวชี้วัดระดับประเทศ/จังหวัด: ร้อยละของร้านช าไม่มีการจ าหน่ายยาอันตราย 
ชื่อตัวชี้วัดระดับอ าเภอ: ร้อยละของร้านช าไม่มีการจ าหน่ายยาอันตราย 
ค านิยาม ร้านช า ร้านค้าที่มีการจ าหน่ายเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆ 

ยาอันตราย เป็นยาประเภทหนึ่งตามกฎหมายที่ต้องจ าหน่ายโดยผู้ประกอบ
วิชาชีพ เช่น แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร เป็นต้น 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 

Baseline data หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 
ร้อยละ 60 ของ
ร้านช าจ าหน่าย 
ยาอันตราย เช่น  

ยาปฏิชีวนะ ยาแก้
อักเสบ (NSAIDs) 

เป็นต้น 

ร้อยละของร้านช า
ไม่มีการจ าหน่าย

ยาอันตราย 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 

เกณฑ์เป้าหมาย : 
ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565 

ร้อยละ 60 ของร้านช า
ไม่มีการจ าหน่าย 

ยาอันตราย 

ร้อยละ 80 ของร้านช า
ไม่มีการจ าหน่าย 

ยาอันตราย 

ร้อยละ 100 ของร้านช า
ไม่มีการจ าหน่าย 

ยาอันตราย 
 

วัตถุประสงค์ 1.เพ่ือให้ร้านช าสามารถจ าหน่ายยาได้ถูกต้อง เหมาะสม 
2.เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงยาได้อย่างสะดวกและปลอดภัย 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ร้านช าในจังหวัด 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล ตรวจประเมิน/รายงาน 
แหล่งข้อมูล ข้อมูลจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลและสาธารณสุขอ าเภอที่

รับผิดชอบ 
รายการข้อมูล 1 A=จ านวนร้านช าที่ไม่มีการจ าหน่ายยาอันตราย 
รายการข้อมูล 2 B=จ านวนร้านช าทั้งหมด 
สูตรค านวนตัวช้ีวัด (A/B) x100 
ระยะเวลาประเมนิผล ทุก 3 เดือน (จ านวน 4 ครั้ง/ปี) 
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เกณฑ์การประเมิน ตาม Small Success: 

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

ร้อยละ 30  
ของร้านช าไม่มีการ
จ าหน่ายยาอันตราย 

ร้อยละ 40  
ของร้านช าไม่มีการ
จ าหน่ายยาอันตราย 

ร้อยละ 50  
ของร้านช าไม่มีการ
จ าหน่ายยาอันตราย 

ร้อยละ 60  
ของร้านช าไม่มีการ
จ าหน่ายยาอันตราย 

 

วิธีการประเมินผล : รายงานผลจากการตรวจประเมินร้านช า 
เอกสารสนับสนุน : รายการตัวชี้วัด (แบบตรวจร้านช า) เพ่ือประเมินร้านช า 
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด/ 

ภญ.ฟาฎิลา สาดีน                 เภสชักรปฏิบัติการ 
โทรศัพท:์ 073-211726          E-mail: sdn_fadila@hotmail.com 

ผู้รับผิดชอบการรายงาน
ผลการด าเนินงาน 
ระดับจังหวัด 

ภญ.ฟาฎิลา สาดีน                 เภสชักรปฏิบัติการ 
โทรศัพท:์ 073-211726          E-mail: sdn_fadila@hotmail.com 
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 

 

 PP&P Excellence 

ชื่อตัวชี้วัดระดับจังหวัด :  ร้อยละ 100 ผลิตภัณฑ์เส้นขนมจีนผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านวัตถุเจือปนและ
จุลินทรีย์ ภายในปี 2563 
ชื่อตัวชี้วัดระดับอ าเภอ : ร้อยละ 100 ผลิตภัณฑ์เส้นขนมจีนผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านวัตถุเจือปนและ
จุลินทรีย์ ภายในปี 2563 
ค านิยาม  ผลิตภัณฑ์เส้นขนมจีน คือ ผลิตภัณฑ์เส้นขนมจีนที่ผลิตจากสถานที่ผลิตในจัด

หวัดยะลา 
วัตถุเจือปนอาหาร คือ วัตถุกันเสีย (benzoate และ sorbate) 
จุลินทรีย์ คือ จ านวนจุลินทรีย์รวม และ S.aureus 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 

Baseline data หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 
จ านวนสถานที่
ผลิตขนมจีน 

แห่ง 7 7 9 

 

เกณฑ์เป้าหมาย : 
ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565 

100 100 100 
 

วัตถุประสงค์ 1.เพื่อพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เส้นขนมจีน (ด้านเคมี และด้านจุลินทรีย์) 
2.เพื่อพัฒนาสถานที่ผลิตเส้นขนมจีน ให้ผ่านหลักเกณฑ์ Primary GMP ทุกแห่ง 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย สถานที่ผลิตขนมจีนทุกแห่งในจังหวัดยะลา 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล ส ารวจ ตรวจ และเก็บวิเคราะห์ตัวอย่าง 

แหล่งข้อมูล ผลวิเคราะห์และผลตรวจสถานที่ผลิต 

รายการข้อมูล 1 A = ผลวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เส้นขนมจีนเป้าหมายผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านวัตถุเจือปนและจุลินทรีย์ 

รายการข้อมูล 2 B= ผลวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เส้นขนมจีนเป้าหมายผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านวัตถุเจือปนและจุลินทรีย์ 

สูตรค านวนตัวช้ีวัด (A/B) x100 

ระยะเวลาประเมินผล ปีงบประมาณ 2563 

เกณฑ์การประเมิน ตาม Small Success: 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

- ส ารวจและจัดท า
ฐานข้อมูลสถานท่ีผลติ
ขนมจีนในจังหวัดยะลา
ให้เป็นปัจจุบัน 

- จัดอบรมให้ความรู้เพื่อ
พัฒนาผู้ประกอบการ

- ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง
ขนมจีน ครั้งท่ี1  
- ร้อยละ 60 ของ
ผลิตภณัฑ์เส้นขนมจีน
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ด้านวัตถุเจือปนและ

- ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง
ขนมจีน ครั้งท่ี2  
- ร้อยละ 100 ของ
ผลิตภณัฑ์เส้นขนมจีน
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ด้านวัตถุเจือปนและ

- มอบประกาศนียบตัร
ร้านขนมจีนต้นแบบ ปี 
2563 
- จัดประชุม KM 
วางแผนพัฒนา
มาตรฐานการผลิต
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สถานท่ีผลติขนมจีน/
เจ้าหน้าท่ี 

จุลินทรีย ์
- ตรวจติดตามการ
พัฒนาและเฝ้าระวัง
สถานท่ีผลติขนมจีน 

จุลินทรีย ์
- ตรวจติดตามการ
พัฒนาและเฝ้าระวัง
สถานท่ีผลติขนมจีน 

ขนมจีนในปีต่อไป 

 

วิธีการประเมินผล : ผลวิเคราะห์ และ ผลการตรวจประเมินสถานที่ผลิต 
เอกสารสนับสนุน : ประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เก่ียวข้อง 
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด/ 

นางสาวธัญลักษณ์ ลีฬหาวงค์ 

ผู้รับผิดชอบการรายงาน
ผลการด าเนินงาน 
ระดับจังหวัด 

นางสาวธัญลักษณ์ ลีฬหาวงค์ 
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Service Excellence 

ชื่อตัวชี้วัดระดับประเทศ/จังหวัด: ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน  

ชื่อตัวชี้วัดระดับอ ำเภอ ร้อยละกำรตรวจติดตำมกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบำหวำน  
ค านิยาม ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน  

1. กลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน หมายถึง ประชากรสงสัยป่วยโรคเบาหวาน
อายุ 35 ปีขึ้นไปในเขตรับผิดชอบ ได้รับการตรวจระดับน้ าตาลโดยวิธีเจาะ
จากปลายนิ้ว (Capillary Blood Glucose) หรือการตรวจระดับพลาสมา
กลูโคส (FPG) หลังอดอาหารมากกว่า 8 ชั่วโมง17 มีค่า ≥ 126 mg/dl หรือโดย
การตรวจระดับน้ าตาลโดยวิธีเจาะจากปลายนิ้ว (Capillary Blood 
Glucose) หรือการตรวจระดับพลาสมากลูโคส (RPG) จากการที่ไม่อดอาหาร
เวลาใดก็ได้ มีค่า ≥200 mg/dl และยังไม่ได้รับการวินิจฉัยเป็นผู้ป่วย
โรคเบาหวาน  
2. การได้รับการตรวจติดตาม หมายถึง 17ผู้ที่ได้รับการคัดกรองเบาหวาน โดย 17

การตรวจระดับน้ าตาลโดยวิธีเจาะจากปลายนิ้ว (Capillary Blood 
Glucose) หรือการตรวจระดับพลาสมากลูโคส (FPG) หลังอดอาหารมากกว่า 
8 ชั่วโมง17 มีค่า ≥ 126 mg/dl หรือโดยการตรวจระดับน้ าตาลโดยวิธีเจาะจาก
ปลายนิ้ว (Capillary Blood Glucose) หรือการตรวจระดับพลาสมากลูโคส 
(RPG) จากการที่ไม่อดอาหารเวลาใดก็ได้ มีค่า ≥200 mg/dl แล้วได้รับการ
ตรวจยืนยันว่าเป็นเบาหวานหรือไม่ โดยการตรวจระดับพลาสมากลูโคสหลัง
อดอาหารมากกว่า 8 ชั่วโมง (FPG) ทางห้องปฏิบัติการ ในสถานบริการ
สาธารณสุข ภายใน 3 เดือน  
 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 

Baseline data หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 
 ร้อยละ NA NA NA 

 

เกณฑ์เป้าหมาย : 
ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565 

≥ร้อยละ 60  
 

- - 
 

วัตถุประสงค์ เพ่ือยืนยันว่ากลุ่มสงสัยป่วยมีค่าระดับน้ าตาลในเลือดสูงจริง และส่งต่อพบ
แพทย์เพ่ือรับการวินิจฉัยโรคเบาหวาน  
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ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไปในเขตรับผิดชอบ ที่ได้รับการคัดกรองว่าเป็นกลุ่ม
สงสัยป่วยเบาหวาน typearea 1,3  

วิธีการจัดเก็บข้อมูล บันทึกผ่านโปรแกรมพ้ืนฐานของหน่วยบริการ และส่งออกข้อมูลตาม
มาตรฐานข้อมูล 43 แฟ้ม เข้าส านักงานสาธารณสุขจังหวัด  

แหล่งข้อมูล ระบบรายงาน HDC กระทรวงสาธารณสุข  
รายการข้อมูล 1 A = จ านวนประชากรสงสัยป่วยโรคเบาหวานอายุ 35 ปี ขึ้นไป ในเขต

รับผิดชอบ17ได้รับการตรวจยืนยันว่าเป็นเบาหวานหรือไม่ โดยการตรวจระดับ
พลาสมากลูโคสหลังอดอาหารมากกว่า 8 ชั่วโมง (FPG) ทางห้องปฏิบัติการ 
ในสถานบริการสาธารณสุข17 ภายใน 3 เดอืน  

รายการข้อมูล 2 B = จ านวนประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบที่ได้รับการคัดกรอง
โรคเบาหวานและเป็นกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน  

สูตรค านวนตัวช้ีวัด (A/B) x100 
ระยะเวลาประเมินผล 12 เดือน 
เกณฑ์การประเมิน ตาม Small Success: 

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

- 
 

≥ร้อยละ 20  ≥ร้อยละ 40 
 

≥ร้อยละ 60 
 

 

วิธีการประเมินผล : 
A: จ านวนกลุ่มสงสัยป่วยเบาหวาน จากแฟ้ม NCDSCREEN และ17ได้รับการตรวจยืนยันว่าเป็นเบาหวาน
หรือไม่ โดยการตรวจระดับพลาสมากลูโคสหลังอดอาหารมากกว่า 8 ชั่วโมง (FPG) ทางห้องปฏิบัติการ ใน
สถานบริการสาธารณสุข ภายใน 3 เดือน17 ประมวลผลจาก  
- แฟ้ม NCDSCREEN.BSTEST = 1 (ตรวจน้ าตาลในเลือด จากหลอดเลือดด าหลังอดอาหาร)  
หลังจากตรวจคัดกรองภายใน 3 เดือน  
- แฟ้ม LABFU ที่รหัส LABTEST = 0531002 (การตรวจหาน้ าตาลกลูโคสในซีรั่ม/พลาสม่า)  
หลังจากตรวจคัดกรองภายใน 3 เดือน  
B: จ านวนกลุ่มสงสัยป่วยเบาหวาน จากแฟ้ม NCDSCREEN ประมวลผลจาก  
- BSTEST เป็น 1 (ตรวจน้ าตาลในเลือด จากหลอดเลือดด าหลังอดอาหาร), 3 (17ตรวจน้ าตาลในเลือด จาก
เส้นเลือดฝอย หลังอดอาหาร)17 โดยที่ BSLEVEL ≥ 126 mg/dl  
- BSTEST เป็น 2 (ตรวจน้ าตาลในเลือด จากหลอดเลือดด า โดยไม่อดอาหาร), 4 (17ตรวจน้ าตาลในเลือด จาก
เส้นเลือดฝอย โดยไม่อดอาหาร) 17 โดยที่ BSLEVEL ≥ 200 mg/dl  
โดยนับเป็นเป้าหมายหลังตรวจพบเป็นกลุ่มสงสัยป่วยแล้ว 3 เดือน ซึ่งระยะเวลาการเป็นเป้าหมายอยู่ใน
ปีงบประมาณนั้นๆ  
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ตัวอย่างการค านวณเป้าหมายผลงาน  
ตรวจพบครั้งแรกว่าเป็นกลุ่มสงสัยป่วยในเดือนพฤศจิกายน จะถูกนับเป็นเป้าหมายในเดือนมกราคม 
ผลงานจะประเมินจากเดือนที่เป็นเป้าหมายแล้วตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง ว่ามีการตรวจยืนยันตาม
เงื่อนไข A หรือไม่ หากพบจะถูกนับเป็นผลงาน  
 
เอกสารสนับสนุน : แนวทางเวชปฏิบัติส าหรับโรคเบาหวานปี 2560  
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด/ 

นางจิตติมา ด่านเสถียรสกุล นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ หัวหน้า
กลุ่มงานโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
นายสุชาติ อนันตะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
หัวหน้าพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 

ผู้รับผิดชอบการรายงาน
ผลการด าเนินงาน 
ระดับจังหวัด 

นางสาหูรา ดอเลาะ   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
นางสาวมารีนา สะอะ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
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Service Excellence 

ชื่อตัวชี้วัดระดับประเทศ/จังหวัด:  
ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง  

ชื่อตัวชี้วัดระดับอ ำเภอ : ร้อยละกำรตรวจติดตำมกลุ่มสงสัยป่วยโรคควำมดันโลหิตสูง 
ค านิยาม 1. กลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง หมายถึง ประชากรอายุ 35 ปี ขึ้น

ไป ที่ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูงและมีค่าระดับความดันโลหิตตัวบน 
(SBP) ในช่วง 140-179 mmHg และ/หรือค่าระดับความดันโลหิตตัวล่าง 
(DBP) ในช่วง 90-109 mmHg ในเขตรับผิดชอบและยังไม่ได้รับการ
วินิจฉัยโรคความดันโลหิตสูงในปีงบประมาณ  
2. การได้รับการตรวจติดตาม หมายถึง การตรวจวัดความดันโลหิตซ้ าที่บ้าน 
ตามแนวทางการวัดความดันโลหิตที่บ้าน *(เอกสารแนบ) หลังจากได้รับการ
คัดกรองความดันโลหิตสูงที่สถานบริการสาธารณสุข หรือในชุมชนแล้ว  

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 

Baseline data หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 
  NA NA NA 

 

เกณฑ์เป้าหมาย : 
ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565 

≥รอ้ยละ 60  
 

≥ร้อยละ 70  
 

- 
 

วัตถุประสงค์ เพ่ือยืนยันว่ากลุ่มสงสัยป่วยมีความดันโลหิตสูงจริง  
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไปในเขตรับผิดชอบ (type area 1 และ 3) ที่ได้รับ

การคัดกรองว่าเป็นกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง ในปีงบประมาณ  
วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1. บันทึกผ่านโปรแกรมพ้ืนฐานของหน่วยบริการ และส่งออกข้อมูลตาม

มาตรฐานข้อมูล 43 แฟ้ม เข้าส านักงานสาธารณสุขจังหวัด  
2. กรณีข้อมูลการวัดความดันโลหิตที่บ้านให้บันทึกผ่านระบบ HDC  

แหล่งข้อมูล ระบบรายงาน HDC กระทรวงสาธารณสุข  
รายการข้อมูล 1 C = จ านวนประชากรสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูงอายุ 35 ปี ขึ้นไป ในเขต

รับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน*  
รายการข้อมูล 2 D = จ านวนประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบที่ได้รับการคัดกรอง

ความดันโลหิตสูงและเป็นกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง ใน
ปีงบประมาณ  

สูตรค านวนตัวช้ีวัด (C/D) x 100**  
ระยะเวลาประเมินผล 12 เดือน (ต.ค. 62 – ก.ย. 63)  
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เกณฑ์การประเมิน ตาม Small Success: 

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

≥ร้อยละ 50  ≥ร้อยละ 50  ≥ร้อยละ 60 
 

≥ร้อยละ 60 
 

 

วิธีการประเมินผล : 
ติดตามจากระบบรายงาน HDC กระทรวงสาธารณสุข  
หมายเหตุ  

*  ในกรณีที่ความดันโลหิต Systolic อยู่ในช่วง 140 – 159 mmHg และ/หรือ ความดันโลหิต Diastolic 
อยู่ในช่วง 90 – 99 mmHg ควรได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้านภายใน 3 เดือน  

- ส่วนกรณีท่ีความดันโลหิต Systolic อยู่ในช่วง 160 – 179 mmHg และ/หรือ ความดันโลหิต Diastolic 
อยู่ในช่วง 100 – 109 mmHg ควรได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้านภายใน 1 เดือน  

**  การประเมินผลการด าเนินงานในรอบ 3 เดือน, 6 เดือน และ 9 เดือน โดยกลุ่มเป้าหมายคือผู้ที่มาคัด
กรองและเป็นกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูงในแต่ละไตรมาส  

ในรอบ 12 เดือนจะประเมินผลการด าเนินงานภาพรวม โดยกลุม่เป้าหมาย คือ ผู้ ท่ีมาคดักรองและเป็น
กลุม่สงสยัป่วยโรคความดนัโลหิตสงูทัง้หมด ระหวา่งวนัท่ี 1 ต.ค. 62 – 30 มิ.ย. 63  
เอกสารสนับสนุน : รูปแบบการบริการป้องกันควบคุมโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โดยกอง

โรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค  

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด/ 

นางจิตติมา ด่านเสถียรสกุล นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ  
หัวหน้ากลุ่มงานโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
นายสุชาติ อนันตะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
หัวหน้าพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 

ผู้รับผิดชอบการรายงาน
ผลการด าเนินงาน 
ระดับจังหวัด 

นางสาหูรา ดอเลาะ   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
นางสาวมารีนา สะอะ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
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Service Excellence 

ชื่อตัวชี้วัดระดับประเทศ/จังหวัด : อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ขึ้นทะเบียน 
                                         ไตรมาส 1/2563 อย่างน้อยร้อยละ 85   
ชื่อตัวชี้วัดระดับอ าเภอ : 
     1.อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ขึ้นทะเบียนไตรมาส 1/2563 อย่างน้อยร้อยละ 85  
     2.คัดกรองค้นหาวัณโรค 7กลุ่มเสี่ยงอย่างน้อยร้อยละ 90  
ค านิยาม การคัดกรองค้นหาวัณโรค หมายถึง การคัดกรองกลุ่มเสี่ยงด้วยวิธีเอกซเรย์ค้นหาผู้ป่วยแบบ

เข้มข้น ในกลุ่มผู้ป่วยมีโรคหรือภาวะเสี่ยงที่ทาให้ภูมิคุ้มกันบกพร่อง ที่ไม่มีอาการสงสัยวัณโรค
หรือมีอาการแต่ไม่ได้ผ่านการค้นหาโดยการตั้งรับที่สถานบริการและเชิงรุกในชุมชน  

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 

Baseline data หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 

1.อัตราความส าเร็จการรักษาผูป้่วยวัณโรคปอด 
  รายใหม่ขึ้นทะเบียน ไตรมาสที่ 1/2563 
  อย่างน้อยร้อยละ 85 
2.ประชากรกลุ่มเสี่ยงเปา้หมายได้รับการคัดกรอง 
  ค้นหาวัณโรคอย่างน้อยร้อยละ 90 

ร้อยละ 

 
 

ร้อยละ 

91.88 
 
 
- 

89.69 
 
 

95.72 
 

88.79 
 
 

84.38 
 

 

เกณฑ์เป้าหมาย : 

 
 

ตัวชี้วัด หน่วยวัด 
เป้าหมายปงีบประมาณ 

2563 2564 2565 
1.อัตราความส าเร็จการรักษาผูป้่วยวัณโรคปอดรายใหม่ 
  ขึ้นทะเบียนไตรมาสที่ 1/2563 อย่างน้อยร้อยละ85 
2.ประชากรกลุ่มเสี่ยงเปา้หมายได้รับการคัดกรองค้นหา 
  วัณโรคอย่างน้อยร้อยละ 90 
 

ร้อยละ 
 

ร้อยละ 

85 
 

90 

85 
 

90 

90 
 

95 

วัตถุประสงค์  1.เพ่ือค้นหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่เชิงรุกในประชากรกลุ่มเสี่ยง 
 2.เพื่อให้ผู้ป่วยวัณโรคเข้าสู่ระบบการรักษาและมีผลส าเร็จการรักษา  

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

1.กลุ่มผู้สัมผัสร่วมบ้านผู้ป่วยวัณโรค หมายถึง จ านวนผู้สัมผัสร่วมบ้านผู้ป่วยวัณโรคที่ขึ้นทะเบียน 
  เป็นผู้ปว่ยวัณโรคทุกประเภทที่ขึ้นทะเบียนรักษาในไตรมาสที่ 1-4 ปีงบประมาณ 2562-2563  
  จากฐานข้อมูล NTIP Dashboard 
2.กลุ่มเอชไอวี หมายถึง จ านวนผู้ป่วยติดเชื้อ เอชไอวี ทุกรายจากโปรแกรม NAPH  
3.กลุ่มโรคเบาหวาน หมายถึง จ านวนผูป้่วยโรคเบาหวานรายใหม่ในปี 2562-2563 และ 
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  ที่มี Hba1c › 7 จากฐานข้อมูลระบบ HDC  
4.กลุ่มผู้ต้องขังเรือนจ า หมายถึง จ านวนผู้ต้องขังในเรือนจ าทีม่ีอยู่จริง ณ วันที่ด าเนินการ 
  คัดกรอง  
5.กลุ่มแรงงานต่างด้าว หมายถึง จ านวนแรงงานตา่งด้าวที่ขึ้นทะเบียนตามข้อมูลของส านักบรหิาร 
  แรงงานตา่งดา้ว  
6.กลุ่มผู้สูงอายุ หมายถึง จ านวนผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไปที่มโีรคปอดร่วม ได้แก ่COPD lung 
7.กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ หมายถึง จ านวนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข 
  ในพ้ืนที่รับผิดชอบสถานบริการ  

วิธีการจัดเก็บ
ข้อมูล 

เก็บข้อมูลจากความก้าวหน้าการรายงานผลการคัดกรองค้นหาผู้ป่วยวัณโรค  
ในประชากรกลุ่มเสี่ยง รายเดือน/ไตรมาส 

แหล่งข้อมูล ผลการคัดกรองค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในประชากรกลุ่มเสี่ยงโปรแกรม NTIP Dashboard  

รายการข้อมูล 
1 

A = จ านวนประชากรกลุ่มเสี่ยง (ประชากรกลุ่มเป้าหมายข้อที่ 1-7) ที่ได้รับการคัด 
      กรองค้นหาวัณโรคด้วยวิธีเอกซเรย์ในพ้ืนที่รับผิดชอบ  

รายการข้อมูล 
2 

B = จ านวนประชากรกลุ่มเสี่ยง (ประชากรกลุ่มเป้าหมายข้อที่ 1-7) ทั้งหมดในพ้ืนที่ 
      รับผิดชอบของสถานบริการ 

สูตรค านวน
ตัวช้ีวัด 

(A/B) x100 

ระยะเวลา
ประเมินผล 

C = จ านวนประชากร 7 กลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการคัดกรองค้นหาวัณโรคด้วยวิธีเอกซเรย์ 
       

เกณฑ์การประเมิน ตาม Small Success: 

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

ขั้นตอนที่ 1-3 
 

ขั้นตอนที่ 1-3 
 

ขั้นตอนที่ 3,4 
 

ขั้นตอนที่ 4,5 
 

 

วิธีการประเมินผล :  
ขั้นตอนที่ รายละเอียดการด าเนินงาน 

1 มีฐานข้อมูลประชากรเป้าหมาย 7 กลุ่มเสี่ยง จัดเก็บอยู่ในระบบของสถานบริการอย่าง
ชัดเจน ถูกต้องตามข้อมูลที่รายงาน  

2 มีแผนงาน/โครงการและกิจกรรมการคัดกรองประชากร 7 กลุ่มสี่ยงเป้าหมาย 

3 มีระบบบริการคัดกรอง ที่ประชากรกลุ่มเสี่ยงเป้าหมายสามารถเข้าถึงบริการได้ง่าย  
(Fast Track/Mobile X-Ray) และด าเนินการคัดกรองประชากรกลุ่มเสี่ยงเป้าหมาย 
ด้วยวิธีเอกซเรย์ โดยมีผลการคัดกรองดังนี้ 
-ไตรมาสที่ 1 อย่างน้อยร้อยละ 20 
-ไตรมาสที่ 2 อย่างน้อยร้อยละ 50 
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-ไตรมาสที่ 3 อย่างน้อยร้อยละ 90 
4 มีการบันทึกข้อมูลผลการด าเนินงานคัดกรอง การขึ้นทะเบียนผู้ป่วย การเยี่ยมติดตามการ

กินยา และผลการรักษาผู้ป่วยวัณโรคลงในโปรแกรม NTIP Dashboard อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 

5 อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ขึ้นทะเบียนไตรมาสที่ 1/2563 
อย่างน้อยร้อยละ 85  

เกณฑ์การให้
คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนที่ รายละเอียด คะแนน 

1 ข้อมูลประชากร 7 กลุ่มเสี่ยงเป้าหมายอยู่ในระบบของ 
สถานบริการอย่างชัดเจนถูกต้องตามข้อมูลที่รายงาน 

10 

 -มี ครบถ้วน 10 
 -มี แต่ไม่ครบถ้วน 5 

 -ไม่มี 0 

   
2 มีแผนงาน/โครงการและกิจกรรม การคัดกรองประชากร 7 

กลุ่มเสี่ยงเป้าหมาย   
10 

 -มี 10 

 -ไม่มี 0 

   
3 ผลการด าเนินงานการคัดกรองประชากร 7 กลุ่มเสี่ยงเป้าหมาย 40 

 ผลงานสิ้นสุดไตรมาสที่ 3  

                                                          >ร้อยละ 90  40 
                                                          ร้อยละ 81-89 35 

                                                          ร้อยละ 71-79 30 

                                                          ร้อยละ 70 20 
   

4 การบันทึกผลการคัดกรองประชากรกลุ่มเสี่ยงเป้าหมายลงใน 10 
 โปรแกรม NTIP Dashboard หรือ โปรแกรมท่ีก าหนด  

 -บันทึกการคัดกรองค้นหาฯ และผลการคัดกรอง  10 

 -บันทึกการคัดกรองค้นหาฯ แตไ่ม่บันทึกผลการคัดกรอง 5 
   

5 ผลส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ไตรมาสที่ 1/2563 30 

 (ตุลาคม - ธันวาคม 2562)  
                                                          -ร้อยละ ≥85     30 
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                                                          -ร้อยละ 76-84   20 
                                                          -ร้อยละ ≤75        10 

   
 รวม 100 

    
  
 
 
 
 

 

ผลการประเมิน 
ปีงบประมาณ 2563 

ระดับคะแนน 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

ร้อยละ 65-69 70-74 75-79 ≥ 80-84 ≥85 
      

  
เอกสาร
สนับสนุน 1 : 

รายงานการคัดกรองประชากรกลุ่มเสี่ยง (โปรแกรมNTIP Dashboard) 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ12 เดือน 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 50 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90  
เอกสาร
สนับสนุน 2 : 

รายงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุข (PA) 2563 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ12 เดือน 

   ร้อยละ 85  
ผู้ให้ข้อมูลทาง
วิชาการ / 
ผู้ประสานงาน
ตัวช้ีวัด/ 

1.นางสปุรีดา ภิบาล  ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ (ผู้รับผิดชอบคนที่ 1) 
โทรศัพท์ส านักงาน 0 7321 2008 ต่อ 306  โทรศัพท์มือถือ : 08 6969 1052  
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ส านกังานสาธารณสุขจังหวัดยะลา 
2.นางสนนท์พร ศิริ ต าแหนง่ เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน  (ผู้รับผิดชอบคนที่ 2) 
โทรศัพท์ส านักงาน 0 7321 2008 ต่อ 306  โทรศัพท์มือถือ : 08 2269 5550  
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ส านกังานสาธารณสุขจังหวัดยะลา  
3.นางสาวรอฮานี ดือเระ ต าแหน่ง นักวชิาการสาธารณสุข  (ผู้รบัผิดชอบคนที่ 3) 
โทรศัพท์ส านักงาน 0 7321 2008 ต่อ 306  โทรศัพท์มือถือ : 08 1766 2150  
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ส านกังานสาธารณสุขจังหวัดยะลา  

ผู้รับผิดชอบ
การรายงานผล
การด าเนินงาน 
ระดับจังหวัด 
 

นางสุปรีดา ภบิาล  ต าแหนง่ นกัวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ  
โทรศัพท์ส านักงาน 0 7321 2008 ต่อ 306  โทรศัพท์มือถือ : 08 6969 1052  
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ส านกังานสาธารณสุขจังหวัดยะลา 
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Service Excellence 

ชื่อตัวชี้วัดระดับประเทศ/จังหวัด: ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ

ทางถนนในระดับอ าเภอ  (District Road Traffic Injury : D-RTI) “ระดับดีเยี่ยม (Advanced)” 

ชื่อตัวชี้วัดระดับอ าเภอ ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนใน

ระดับอ าเภอ  (District Road Traffic Injury : D-RTI) “ระดับดีเยี่ยม (Advanced)” 

ค านิยาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 ความส าเร็จของการด าเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทาง
ถนนในระดับอ าเภอ (District Road Traffic Injury : D-RTI) หมายถึง 
การด าเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในระดับอ าเภอ โดย
เกิดจากร่วมกันเลือกประเด็นปัญหาของอ าเภอ ผ่านกลไกคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) เชื่อมโยงกับศูนย์ปฏิบัติการความ
ปลอดภัยทางถนนระดับอ าเภอ (ศปถ.อ าเภอ) ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัย
ทางถนนระดับท้องถิ่น (ศปถ.อปท.) ด าเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่าย โดยมี
การวิเคราะห์ข้อมูลและประเด็นปัญหา เพ่ือไปสู่มาตรการป้องกัน พร้อมทั้งมี
การติดตามประเมินผล เน้นหนักการขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนนใน
ระดับต าบล โดยพัฒนาศักยภาพการท างานของต าบล 
3.2 กรอบการด าเนินงาน D-RTI: มีกรอบกิจกรรมด าเนินงาน 9 กิจกรรม 
โดยมี เกณ ฑ์ ก ารด า เนิ น งาน ระดั บ ดี ม าก  (Excellent) และดี เยี่ ย ม 
(Advanced) รายละเอียดตามหนังสือ “แนวทางการด าเนินงานป้องกันการ
บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในระดับอ าเภอ D-RTI+Plus”สามารถ Download 
ได้ที่เว็บไซต์ส านักโรคไม่ติดต่อ www.thaincd.com) 

กรอบกิจกรรมการด าเนินงาน D-RTI 
+Plus 

ระดับดีมาก
(Excellent) 

ระดับดีเยี่ยม 
(Advanced) 

1) มี จัดตั้ งคณ ะท างาน  Core Team 
และมีการประชุมการประชุมขับเคลื่อน      
วางแผนการด าเนินงานแก้ไขปัญหาแบบ
มีส่วนร่วมของทีมสหสาขา(พชอ./ศปถ.
อ าเภอ) 

3 ครั้ง/ปี ≥ 5 ครั้ง/ปี 

2) การจัดการข้อมูลเฝ้าระวัง และจัดท า
แนวโน้มสถานการณ์ปัญหาการบาดเจ็บ 
และเสียชีวิต ตามหลักระบาดวิทยาการ
บาดเจ็บ คน รถ ถนน แยกรายต าบล  
และกลุ่มอายุ และข้อมูลปัญหาเฉพาะ
พ้ืนที่อ าเภอ และน าข้อมูลมาวิเคราะห์

ย้อนหลัง 3 ปี ≥ 5 ปี 

http://www.thaincd.com/
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สามเหลี่ยมปัจจัยก าหนดสุขภาพ บุคคล, 
สภาวะแวดล้อม และระบบที่เกี่ยวข้อง 
3) มีการสอบสวนสาเหตุการบาดเจ็บ
และเสียชีวิต โดยใช้เทคนิค Haddon 
Matrix 
 

3 ครั้ง/ปี ≥ 5 ครั้ง/ปี 

4) คัดเลือกประเด็นปัญหาที่ส าคัญ และ
วิเคราะห์ประเด็นปัญหาด้วยแผนภูมิ
ต้นไม้ (Problem tree) เพ่ือหารากของ
ปัญหา      

3 ประเด็น ≥ 5 ประเด็น 

5) ก าหนดเป้าหมายในการแก้ปัญหาและ
สร้างบันไดผลลัพธ์ และวิเคราะห์ 
แรงเสริม - แรงต้าน พร้อมทั้งในก าหนด
แผนและกิจกรรม 

3 เป้าหมาย ≥ 5 
เป้าหมาย 

6) จั ดตั้ งที ม ระดั บท้ องถิ่ น /ต าบ ล /
หมู่บ้าน (RTI-Team) หรือ ศปถ.อปท. 
เพ่ือพัฒนาสู่ต าบลขับขี่ปลอดภัยพร้อม
กับสร้างกระบวนการศึกษารากของ
ปัญ ห าโดย ใช้ แน วคิ ดต้ น ไม้ ปั ญ ห า 
(Problem tree) 

3 ทีม ≥ 5 ทีม 
หรือทุก
ต าบลใน
อ าเภอ 

7) ด าเนินมาตรการการป้องกันการ
บาดเจ็บจากอุบั ติ เหตุทางถนนโดย
สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ประเด็น
ปัญหาของอ าเภอหรือต าบล 

3 มาตรการ ≥ 5 
มาตรการ 

8) การชี้เป้าและแก้ไขจุดเสี่ยงหรือความ
เสี่ยง (Black Spot) หรือการจัดให้มี  
โซนถนนปลอดภัย (Safety Zone) 

3 จุด/Zone ≥ 5 จุด/
Zone 

9) ก ารสรุป ผลการด า เนิ น งานและ
ประเมินผลเปรียบ เที ยบข้อมู ลการ
เสียชีวิต, การบาดเจ็บ และจ านวนครั้ง
การเกิดอุบัติ เหตุวิเคราะห์ปัจจัยแห่ง
ความส าเร็จ และปัญหาอุปสรรค และ
ประเมินผลมาตรกาเฉพาะบางมาตรการ 
(การรวมรวมข้อมูลสะท้อนผลลัพธ์) 

1 ฉบับ 
มีการประเมิน

ภาพรวม 

1 ฉบับ 
มีการ

ประเมิน
ภาพรวม 

และ
มาตรการ
เฉพาะ 
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หมายเหตุ : ในกรณีที่มีการด าเนินงานนอกเหนือจาก 9 กิจกรรมนี้ ที่เป็น
นวัตกรรมใหม่และด าเนินงานประสบความส าเร็จเป็นที่ยอมรับที่วัดผล
ผลิตหรือผลลัพธ์ได้ สามารถน าเสนอเพ่ิมเติมได้ โดยให้อยู่ในดุลพินิจของ
คณะกรรมการประเมิน 

 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 

Baseline หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 
ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินงานป้องกันการบาดเจ็บ
จากอุบัติเหตุทางถนนในระดับ
อ าเภอ (D-RTI) “ระดับดีเยี่ยม”
(Advanced) 

ระดับ  

1) จ านวนอ าเภอที่ผ่านเกณฑ์
ประเมินระดับดีเยี่ยม 
(Advanced) 

จ านวน - - ยะหา, รามัน
,บันนังสตา 

2) ต าบลที่ด าเนินการ D-RTI ผ่าน
เกณฑ์ระดับดีเยี่ยม (Advanced) 
RTI - team 

จ านวน - - โกตาบารู 

 

เกณฑ์เป้าหมาย : ไตรมาสที่ 1 ถึงข้ันตอนที ่1 
ไตรมาสที่ 2 ถึงข้ันตอนที ่2 
ไตรมาสที่ 3 ถึงข้ันตอนที ่3 
ไตรมาสที่ 4 ถึงข้ันตอนที่ 4 และ ๕ 

วัตถุประสงค์ 1.เพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน

ระดับอ าเภอ (District Road Traffic Injury : D-RTI) ระดับดีเยี่ยม 
(Advanced) 
2.เพ่ือลดอัตราการเสียชีวิตของจากอุบัติเหตุทางถนน 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย บุคลากรผู้รับผิดชอบงานในโรงพยาบาลจ านวน 8 แห่ง ,ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอ จ านวน 8 แห่ง, ศปถ.อ าเภอ,ศปถ.อปถ.,พชอ. ,ต ารวจ,
แขวงการทาง/หมวดการทาง และหน่วยงานอื่นๆที่เก่ียวข้อง 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล แบบ 1 รายงานผลลัพธ์เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยใช้ข้อมูล
จ านวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนที่ที่ด าเนินการ     
D-RTI จากข้อมูล ๓ ฐาน 
แบบ 2 รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานรอบ 3, 6, 9 และ 12 เดือน 
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ดังนี้ 
     1. รายงานผลการปฏิบัติงาน รอบ 3 เดือน (ภายในวันที่ 25 ธ.ค.62) 
พร้อมแนบเอกสารหลักฐานการด าเนินงาน 
     2. รายงานผลการปฏิบัติงาน รอบ 6 เดือน (ภายในวันที่ 25 ก.พ.63) 
พร้อมแนบเอกสารหลักฐานการด าเนินงาน 
     3. รายงานผลการปฏิบัติงาน รอบ 9 เดือน (ภายในวันที่ 25 มิ.ย.63) 
พร้อมแนบเอกสารหลักฐานการด าเนินงาน 
     4.รายงานผลการปฏิบัติงาน รอบ 12 เดือน (ภายในวันที่ 25 ส.ค. 63) 
พร้อมแนบเอกสารหลักฐานการด าเนินงาน 
 
 

แหล่งข้อมูล 1) ข้อมูลจากการด าเนินงานของอ าเภอ:  
- รายงานการด าเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนนจากแบบฟอร์มรายงาน
ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา และ สคร.12 
2) ข้อมูลจ านวนผู้บาดเจ็บและผู้ เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนที่
ด าเนินการ D-RTI ใช้ฐานข้อมูล ๓ ฐาน ระยะเวลา 1๒ เดือน: 1 ตุลาคม 
2562 – 31 กันยายน 2563 

 
ระยะเวลาประเมินผล 1 พฤศจิกายน 2562 – 31 สิงหาคม 2563 
เกณฑ์การประเมิน ตาม Small Success : วิเคราะห์เปรียบเทียบเกณฑ์ท่ีก าหนด 

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

ขั้นตอนที่ 1 
 

ขั้นตอนที่ 2 
 

ขั้นตอนที่ 3 
 

ขั้นตอนที่ 4 และ 5 
 

 

วิธีการประเมินผล : 

ขั้นตอนที่ รายละเอียดการด าเนินงาน 

1 ชี้แจงถ่ายทอดนโยบาย/ตัวชี้วัด/เป้าหมาย/พัฒนาศักยภาพ/จัดอบรม/กิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การด าเนินงานแก่หน่วยงานในพ้ืนที่ระดับอ าเภอ ร่วมกับภาคี
เครอืข่ายที่เกี่ยวข้อง  

2 ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยทางถนนระดับอ าเภออย่างน้อย ๕ ครั้ง    
ต่อปี สอบสวนสาเหตุการเสียชีวิต อย่างน้อย ๕ ครั้งต่อปี 

3 ต าบลเสี่ยงสูงของอ าเภอด าเนินโครงการต าบลปลอดภัย (RTI team) ร้อยละ 70 
ของต าบลเสี่ยงสูง  
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4 อ าเภอด าเนินการป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน (D-RTI) ผ่านเกณฑ์
ประเมินระดับดีมาก (Excellent) ขึ้นไป 

 

5 อ าเภอด าเนินการป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน (D-RTI) ผ่านเกณฑ์
ประเมินระดับดีเยี่ยม (Advanced) ขึ้นไป  
  

 

เอกสารสนับสนุน : หนังสือแนวทางการด าเนินงานและการประเมินการป้องกันการบาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุทางถนนระดับอ าเภอ ส านักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด/ 

1.นางจิตติมา  ด่านเสถียรสกุล ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ
พิเศษ 
2.นางสาวปาตีเมาะ  แวนิ ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
3.นายจิรายุวัฒน์  ชัยพานิชยกุล ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

ผู้รับผิดชอบการรายงาน
ผลการด าเนินงาน 
ระดับจังหวัด 

1.นางสาวปาตีเมาะ  แวนิ ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
2.นายจิรายุวัฒน์  ชัยพานิชยกุล ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
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 Service Excellence 

ชื่อตัวชี้วัดระดับประเทศ/จังหวัด : ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดเข้ารับการบ าบัดรักษา และติดตามดูแล 
                                          อย่างต่อเนื่อง 1 ปี (Retention Rate) 
ชื่อตัวชี้วัดระดับอ าเภอ : ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดเข้ารับการบ าบัดรักษา และติดตามดูแล 
                              อย่างต่อเนื่อง 1 ปี (Retention Rate)   
ค านิยาม ผู้ปวยยาเสพติดหมายถึง ผู้ป่วยยาเสพติดทุกระบบ ทุกระดับความรุนแรง    

ทีเ่ขา้รบัการบ าบัดรักษาและมีคะแนนประเมินความรุนแรงตามแบบคัดกรอง 
บคก.กสธ. ดังนี้  
 - ผู้ใชยาเสพติด (User) คะแนน 2 -3  
 - ผูเ้สพยาเสพติด (Abuse) คะแนน 4-6  
 - ผูต้ิด ยาเสพติด (Dependence) คะแนน 27 ขึ้นไป 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 

Baseline data หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 
รอยละ 50 ของผูใช ผูเสพ และผู ติดยา
เสพติด คงอยูในระบบการ บาบัดรักษา
ติดตามดูแลตอเนื่อง ตามเกณฑ
มาตรฐานอยางนอย 4 ครั้งภายใน 1 ป 
หลังจาหนาย (Retention Rate) 

รอยละ  
(เฉลี่ย3ป 
52.38) 

74.90 48.57 41.23 

 

เกณฑ์เป้าหมาย : 
ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565 

50 55 60 
 

วัตถุประสงค์ ผูปวยยาเสพติด ที่ไดรับการคัดกรองเปนผูใช ผูเสพ และผูตดิยาเสพติด ไดรับ
การบ าบัดรักษาและติดตามดูแลตอเนื่องอยางนอย 1 ป 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ผูใช ผเูสพ และผูติดยาเสพติดที่เขารับการบ าบัดรักษายาเสพติดในทุกระบบ 
และรายงานขอมูลการบ าบัดรักษา ในฐานขอมูลการบ าบัดรักษายาเสพติด
ของประเทศ (บสต.) 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล รวบรวมขอมูลการบ าบัดรักษา จากการรายงานขอมูลของหนวยงานผู้ใหการ
บ าบัดรักษา (สถานพยาบาล) จากฐานขอมูลการบ าบัดรักษายาเสพติดของ
ประเทศ (บสต.) 

แหล่งข้อมูล ฐานขอมูลการบ าบัดรักษายาเสพติดของประเทศ (บสต.) ซึ่งรายงานขอมลู
การบ าบัดรักษาจากสถานพยาบาล 

รายการข้อมูล 1 A= จ านวนผูใ้ช ผูเสพ และผูติดยาเสพติดที่ไดรบัการบ าบัดรักษาติดตาม
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ดูแลตอเนื่องตามเกณฑมาตรฐานอยางน้อย 4 ครั้งภายใน 1 ป หลังจ าหนาย 
รายการข้อมูล 2 B=จ านวนผูใช ผเูสพ และผูติด ที่รับการบ าบัดรักษาและไดรับการจ าหนาย

ทั้งหมดในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากสถานบ าบัดฟนฟูผู้เสพ ผูติดยาเสพติด 
ยกเวน ถูกจับ เสียชีวิต หรือผูปวยที่ได้รบั methadone maintenance 
treatment : MMT (เนื่องจาก เปนการดูแลตอเนื่องไมม่ ีการจ าหนา่ย) 

สูตรค านวนตัวช้ีวัด (A/B) x100 
ระยะเวลาประเมินผล ทุก 3 เดือน 
เกณฑ์การประเมิน ตาม Small Success: 

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

 
 

50  50 

 

วิธีการประเมินผล : สถานบ าบัดฟนฟ ูผูใช ผูเสพ และผูติดยาเสพติด จัดเก็บขอมูลผูปวยยาเสพติดและ 
บันทึกรายงานในฐานขอมูลบ าบัดรักษายาเสพติดของประเทศ (บสต.) ประเมินผลโดย ศูนยอ านวยการปอง
กันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข 
เกณฑการใหคะแนน 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

40 45 50 55 60 
 

เอกสารสนับสนุน : - 
ผู้ให้ข้อมลูทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด/ 

1.นางจิตติมา  ด่านเสถียรสกุล ต าแหน่งนักวชิาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
2.นางสาวต่วนนูรียะห์  ซารี ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

ผู้รับผิดชอบการรายงาน
ผลการด าเนินงาน 
ระดับจังหวัด 

1.นางสาวต่วนนูรียะห์  ซารี ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
2.นางจิตติมา  ด่านเสถียรสกุล ต าแหน่งนักวชิาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
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 Service Excellence 

ชื่อตัวชี้วัดระดับประเทศ/จังหวัด : รอยละของผูปวยยาเสพติดกลุมเสี่ยงกอความรุนแรงไดรับการประเมิน 
                                         บ าบัดรักษาและติดตามดูแลชวยเหลือตามระดับความรุนแรง 
                                         อยางตอเนื่อง 
ชื่อตัวชี้วัดระดับอ าเภอ : รอยละของผูปวยยาเสพติดกลุมเสี่ยงกอความรุนแรงไดรับการประเมิน    
                              บ าบัดรักษาและติดตามดูแลชวยเหลือตามระดับความรุนแรง อยางตอเนื่อง 
ค านิยาม ผูปวยยาเสพติดกลุมเสี่ยงกอความรุนแรง หมายถึง ผูปวยยาเสพติดทที่ีอาการ

หรือ พฤติกรรมในขอใดขอหนึ่ง อยางนอย 1 ขอ ตามเกณฑตอไปนี้   
1. มีประวัติการฆาตัวตายดวยวิธีการรุนแรงโดยตั้งใจจะใหเสยีชีวิตตลอดชวง
ชีวิตที่ผานมา จนถึงปัจจุบัน 
2. มีประวัติการกอความรุนแรง ทารายผูอ่ืน หรือสรางความรุนแรงในชุมชน
ตลอดชวงชีวิต ที่ผานมาจนถึงปัจจุบัน 
3. อาการทางจิตปัจจุบันของผูปวยที่มีอาการหลงผิด หวาดระแวง เสี่ยงตอกา
รกอความ รุนแรงตอผูอ่ืน   
4. มีประวัติกอคดีอาญารุนแรงตลอดชีวิตที่ผานมาจนถึงปัจจุบัน  
(คดคีวามผิดตอชีวิต ตอ รางกาย และเกี่ยวกับเพศ) 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 

Baseline data หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 
รอยละ 60 ของผปูวยยาเสพ ตดิกลุมเสี่ยง 
กอความรุนแรง ไดรับการประเมิน  
บาบัด รักษาและติดตามดูแล ชวยเหลือ
ตามระดบัความ รุนแรงอยางตอเนื่อง 

รอยละ  
(เฉลี่ย2ป 
59.37) 

- 62.01 56.61 

 

เกณฑ์เป้าหมาย : 
ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565 

60 65 70 
 

วัตถุประสงค์ ผูปวยยาเสพติดกลุมเสี่ยงกอความรุนแรงไดรับการประเมินบ าบัดรักษาและ
ติดตามดแูลชวยเหลือตามระดับความรุนแรง อยางตอเนื่อง 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ผูปวยยาเสพติดกลุมเสี่ยงกอความรุนแรง 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล รวบรวมขอมูลการบ าบัดรักษา จากการรายงานขอมูลของหน่วยงานผู้ใหการ

บ าบัดรักษา (สถานพยาบาล) จากฐานขอมูลการบ าบัดรักษายาเสพติดของ
ประเทศ (บสต.) 

แหล่งข้อมูล ฐานขอมูลการบ าบัดรักษายาเสพติดของประเทศ (บสต.) ซึ่งรายงานขอมลู
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การบ าบัดรักษาจากสถานพยาบาล 
รายการข้อมูล 1 A=จ านวนผูปวยกลุมเสี่ยงกอความรุนแรงได้รับการประเมินบ าบัดรักษาและ

ติดตามดูแล ชวยเหลือตามระดับความรุนแรงอยางตอเนื่องอยางนอย 4 ครั้ง 
ภายใน 1 ป หลังจ าหนาย    

รายการข้อมูล 2 B=จ านวนผูปวยกลุ่มเสี่ยงก่อความรุนแรงที่ไดรบัการประเมิน การบ าบัดรักษา
และไดรบัการจ าหนายทั้งหมดในปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
จากสถานบ าบัดฟนฟูผูีเสพผูติดยาเสพติด ยกเวน ถูกจับ เสียชีวิต หรือผู้ป่วย
ที่ไดรับ methadone maintenance treatment : MMT (เนื่องจากเป
นการดูแลตอเนื่องไมมีการจ าหนาย) 

สูตรค านวนตัวช้ีวัด (A/B) x100 
ระยะเวลาประเมินผล ทุก 3 เดือน 
เกณฑ์การประเมิน ตาม Small Success: 

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

 
 

60  60 

 

วิธีการประเมินผล : สถานบ าบัดผูปวยยาเสพติดกลุมเสี่ยงกอความรุนแรง จัดเก็บขอมูลผูปวยยาเสพติด
และบันทึกรายงานในฐานขอมูลบ าบัดรักษายาเสพติดของประเทศ (บสต.) ประเมินผลโดย 
ศูนยอ์ านวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข    
เกณฑการใหคะแนน 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

50 55 60 65 70 
 

เอกสารสนับสนุน : ฐานขอมูลบ าบัดรักษายาเสพติดของประเทศ (บสต.) และปรับปรุงนิยามจาก
เกณฑการคัดกรองผูปวยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงตอการกอความรุนแรง  
(SMI-V screening test) 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด/ 

1.นางจิตติมา  ด่านเสถียรสกุล ต าแหน่งนักวชิาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
2.นางสาวต่วนนูรียะห์  ซารี ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

ผู้รับผิดชอบการรายงาน
ผลการด าเนินงาน 
ระดับจังหวัด 

1.นางสาวต่วนนูรียะห์  ซารี ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
2.นางจิตติมา  ด่านเสถียรสกุล ต าแหน่งนักวชิาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
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Service Excellence 

ชื่อตัวชี้วัดระดับประเทศ/จังหวัด: ร้อยละ 100 ของโรงพยาบาลในจังหวัดยะลามีความพร้อมเพ่ือรองรับ
การให้บริการกัญชาทางการแพทย์ได้ภายในปี 2563 
ชื่อตัวชี้วัดระดับอ าเภอ: ร้อยละ 100 ของโรงพยาบาลในจังหวัดยะลามีความพร้อมเพ่ือรองรับการ
ให้บริการกัญชาทางการแพทย์ได้ภายในปี 2563 
ค านิยาม กัญชาทางการแพทย์ หมายถึง ผลิตภัณฑ์กัญชาซึ่งแพทย์ที่มีใบอนุญาตสั่ง

จ่ายกัญชาเป็นผู้สั่งใช้เพ่ือประโยชน์ทางการแพทย์ต่อผู้ป่วย  
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 

Baseline data หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 
- - - - - 

 

เกณฑ์เป้าหมาย : 
ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565 

100 100 100 
 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้โรงพยาบาลมีความพร้อมในการจัดตั้งคลินิกกัญชาเพ่ือให้บริการกัญชา
ทางการแพทย์ 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล การรายงาน 
แหล่งข้อมูล ข้อมูลจากโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน 
รายการข้อมูล 1 A=โรงพยาบาลที่มีการจัดตั้งคลินิกกัญชาทางการแพทย์ของจังหวัดยะลา 
รายการข้อมูล 2 B=โรงพยาบาลทั้งหมดในจังหวัดยะลา 
สูตรค านวนตัวช้ีวัด (A/B) x100 
ระยะเวลาประเมินผล ทุก 3 เดือน 
เกณฑ์การประเมิน ตาม Small Success: 

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

ร้อยละ 15 ของ
โรงพยาบาลในจังหวัด
ยะลามีความพร้อมเพ่ือ
รองรับการให้บริการ

กัญชาทางการแพทย์ได้
ภายในปี 2563 

(รพ.ยะลา) 

ร้อยละ 25 ของ
โรงพยาบาลในจังหวัด
ยะลามีความพร้อมเพ่ือ
รองรับการให้บริการ

กัญชาทางการแพทย์ได้
ภายในปี 2563 

(รพ.ยะลา,รพ.เบตง) 

ร้อยละ 100 ของ
โรงพยาบาลในจังหวัด
ยะลามีความพร้อมเพ่ือ
รองรับการให้บริการ

กัญชาทางการแพทย์ได้
ภายในปี 2563 
(รพ.ทุกแห่ง) 

ร้อยละ 100 ของ
โรงพยาบาลในจังหวัด
ยะลามีความพร้อมเพ่ือ
รองรับการให้บริการ

กัญชาทางการแพทย์ได้
ภายในปี 2563 
(รพ.ทุกแห่ง) 
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วิธีการประเมินผล : รายงานผลการด าเนินงานผ่านคณะท างานพัฒนาการใช้กัญชาเพ่ือประโยชน์ทาง
การแพทย์จังหวัดยะลาทุกไตรมาส 
เอกสารสนับสนุน : - 
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด/ 

นางสาวชญานิศ ฮิลมี เภสัชกรช านาญการ 

ผู้รับผิดชอบการรายงาน
ผลการด าเนินงาน 
ระดับจังหวัด 

นางสาวชญานิศ ฮิลมี เภสัชกรช านาญการ 
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People Excellence 

ชื่อตัวชี้วัดระดับประเทศ/จังหวัด: ร้อยละของหน่วยงานที่มีฐานข้อมูลก าลังคนด้านบริหารงานบุคคลใน

ระบบ HROPS ที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน 

ชื่อตัวชี้วัดระดับอ าเภอ ร้อยละของหน่วยงานที่มีฐานข้อมูลก าลังคนด้านบริหารงานบุคคลในระบบ HROPS 

ที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน 

ค านิยาม ฐานข้อมูล HROPS : Human Resource Office of the Permanent 

Secretary System  หมายถึง ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ

บุคลากรสาธารณสุข ซึ่งประกอบด้วยฐานข้อมูล ทะเบียนประวัติ อัตราก าลัง 

พัฒนาระบบ (การลาศึกษา/การฝึกอบรม) บรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอน การ

ลาออก เงินเดือนและถือจ่าย สรรหาบุคลากร การประเมินผลงานวิชาการ 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และการจัดคนลงตามโครงสร้าง 

ข้อมูล หมายถึง รายละเอียดข้อมูลจากฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือการ

บริหารจัดการบุคลากรสาธารณสุข HROPS ได้แก่ 

1. ข้อมูลเจ้าหน้าที่ตาม จ.18 

2. ข้อมูลเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจริง 

3. ข้อมูลวุฒิการศึกษา 

4. ข้อมูลใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  

5. ข้อมูลวันลาข้าราชการ 

6. ข้อมูลค าสั่งเลื่อนระดับข้าราชการ 

7. ข้อมูลค าสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและศอ.บต.  

8. ข้อมูลค าสั่งลาออกจากราชการ  

9. ข้อมูลเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

10. ข้อมูลการลาศึกษาและการฝึกอบรม 

11. ข้อมูลค าสั่งย้ายข้าราชการ 

12. ข้อมูลค าสั่งให้ราชการไปปฏิบัติราชการ  

กรอบอัตราก าลัง หมายถึง การก าหนดจ านวนก าลังคนที่ควรมีตามภารกิจ

และหน้าที่ของสถานบริการสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทุกระดับ 

โดยใช้กรอบอัตราก าลังที่ก าหนดปี  2560 – 2564 ตามมติ อ.ก .พ . ครั้งที่ 

3/2560 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 และจ านวนคนที่ควรมีรวมการจ้างทุก

ประเภท ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 

ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) 
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บุคลากรสาธารณสุข หมายถึง บุคลากรสาธารณสุขทั้งหมด 5 ประเภทการ

จ้าง 

1.ข้าราชการ  

2. พนักงานราชการ 

3. พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 

4. ลูกจ้างประจ า 

5. ลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 

Baseline data หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 
ร้อยละของเขตสุขภาพที่มี 
การบริหารจัดการก าลังคน
ที่มีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ - - 83.33 

 

เกณฑ์เป้าหมาย : 
ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ฐานข้อมูลก าลังคนด้านบริหารงานบุคคล HROPS มีความถูกต้อง 
ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย 1.บุคลากรสาธารณสุขในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา 5 ประเภท

การจ้าง (ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 

ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)) 

2.สังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา (สสจ. รพช. สสอ. รพ.สต.และ
สอ.น.) 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล ฐานข้อมูลก าลังคนด้านบริหารงานบุคคล HROPS 
แหล่งข้อมูล 1. ระบบฐานข้อมูล HROPS  

2.หน่วยงานสาธารณสุขในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา 

รายการข้อมูล 1 A=ข้อมูลที่ยังไม่ด าเนินการจัดท าในระบบ HROPS 
รายการข้อมูล 2 B= ฐานข้อมูลในระบบทั้งหมด HROPS 
สูตรค านวนตัวช้ีวัด (A/B) x100 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 4 
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เกณฑ์การประเมิน ตาม Small Success: 

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

1. มีแผนการบริหาร
จัดการฐานข้อมูลใน
ระบบ HROPS 
2. คืนข้อมูลตั้งต้นให้
หน่วยงาน 
3. มีระบบติดตาม
ก ากับ 

1. ชี้แจงแนวทางการ
ใช้ฐานข้อมูลในระบบ 
HROPS 
2. หน่วยงาน
ตรวจสอบข้อมูล
บุคลากรปฏิบัติงาน
ไม่ตรงกับฐานข้อมูล
ปฏิบัติงานจริง 

1. หน่วยงานส่ง
ฐานข้อมูลมายัง
จังหวัด  
2. จังหวัดตรวจสอบ
และปรับปรุง
ฐานข้อมูล  
3. จัดท าค าสั่งย้าย/
ปฏิบัติ 

ฐานข้อมูลก าลังคน
ด้านบริหารงาน
บุคคล HROPS ที่มี
ความถูกต้อง 
ครบถ้วน เป็น
ปัจจุบัน 

 

วิธีการประเมินผล : วิเคราะห์ข้อมูลจากฐานข้อมูลก าลังคนด้านบริหารงานบุคคล HROPS 
เอกสารสนับสนุน : - 
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด/ 

นางณัฎฐา ดิษฐานนท์ ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 

โทรศัพท์ส านักงาน : 0 7321 2008 ต่อ 205 โทรศัพท์มือถือ : 086 957 8701 

นางสาวแวนุรฮายาตี อิสาเฮาะ ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 

โทรศัพท์ส านักงาน : 0 7321 2008 ต่อ 204 โทรศัพท์มือถือ : 0626929637 

ผู้รับผิดชอบการรายงาน
ผลการด าเนินงาน 
ระดับจังหวัด 

นางสาวแวนุรฮายาตี อิสาเฮาะ ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 

โทรศัพท์ส านักงาน : 0 7321 2008 ต่อ 204 โทรศัพท์มือถือ : 0626929637 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



38 

 

Governance  Excellence 

ชื่อตัวชี้วัดระดับประเทศ/จังหวัด : ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีคุณภาพมาตรฐาน  ผ่านการ
รับรอง HA ขั้น 3 แบ่งเป็น 
                          (1) ร้อยละ 100 ของ รพศ./รพท. มีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 
                          (2) ร้อยละ 90 ของ รพช. มีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 
ชื่อตัวชี้วัดระดับอ าเภอ : ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐาน HA 
ค านิยาม โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข หมายถึง 

- โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป ใน จังหวัดยะลา มีจ านวน 2 แห่ง  คือ 
โรงพยาบาลยะลา และ โรงพยาบาลเบตง 
- โรงพยาบาลชุมชนในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ.ยะลา     
มีจ านวน 6 แห่ง ได้แก่ รพร.ยะหา  รามัน  บันนังสตา  ธารโต  กาบัง  และ 
กรงปินัง 
HA (Hospital Accreditation) หมายถึง กระบวนการรับรองระบบคุณภาพ
ของสถานพยาบาล จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 
(องค์การมหาชน)  : สรพ.  โดยมีกระบวนการรับรอง 3 ขั้น ดังนี้ 
- HA ขั้น 1 หมายถึง โรงพยาบาลมีคุณภาพการส ารวจและป้องกันความเสี่ยง 
น าปัญหามาทบทวน เพ่ือแก้ไขป้องกัน ปฏิบัติตามแนวทางปัญหาครอบคลุม
ปัญหาที่เคยเกิด/มีโอกาสเกิดสูง 
- HA ขั้น 2 หมายถึง โรงพยาบาลมีการประกันและพัฒนาคุณภาพ วิเคราะห์
เป้าหมาย/กระบวนการ/พัฒนาคุณภาพที่สอดคล้องกับเป้าหมาย/ครอบคลุม
กระบวนการส าคัญท้ังหมดปฏิบัติตามมาตรฐาน HA ได้ตามเกณฑ์ข้ัน 2 
- HA ขั้น 3 หมายถึง โรงพยาบาลมีวัฒนธรรมคุณภาพ เริ่มด้วยการประเมิน
ตนเองตามมาตรฐาน HA พัฒนาอย่างเชื่อมโยง เป็นองค์กรเรียนรู้/ผลลัพธ์ที่
ดีขึ้น ปฏิบัติตามมาตรฐาน HA ได้ครบถ้วน 

เกณฑ์เป้าหมาย : ระดับความส าเร็จ 5 ขั้นตอน 
วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาคุณภาพหน่วยงานบริการด้านสุขภาพ ให้สามารถจัดบริการเป็นไป

ตามมาตรฐาน และผู้ป่วยมีความปลอดภัย 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย โรงพยาบาลทุกระดับใน จ.ยะลา  
วิธีการจัดเก็บข้อมูล จากรายงานผลการด าเนินงานของศูนย์คุณภาพประจ าโรงพยาบาล 
แหล่งข้อมูล ศูนย์คุณภาพ รพ.ทุกแห่ง 
ระยะเวลาประเมินผล ต.ค. 62 - ก.ย. 63 แบ่งเป็นไตรมาส 1, 2, 3 และ 4 
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เกณฑ์การประเมิน ตาม Small Success : วิเคราะห์เปรียบเทียบเกณฑ์ฯที่ก าหนด  

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

ขั้นตอนที่ 1 - 2 1 - 3 1 - 4 1 - 5 
 
 
วิธีการประเมินผล : 

ขั้นตอนที่ รายละเอียดการด าเนินงาน 

1 มีคณะท างานพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน HA (ทุกทีมน า) ของ รพ. ที่เป็นปัจจุบัน 
2 มียุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพบริการมาตรฐาน HA ปี 2563 
3 มีการทบทวน CPG โรคส าคัญ ๆ ของ รพ. 
4 มี แผนปฏิบัติงาน/กรอบระยะเวลาด าเนินงานพัฒนาคุณภาพภายใน รพ. ที่

ชัดเจน 
5 มีผลการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลและได้รับการรับรองจาก สรพ. 

ในปี 2563 ดังนี้ 
- รพ.กรงปินัง ผ่านการ Re - accredit 1 
- รพ.รามัน   ผ่านการ Re – accredit 4 
- รพ.เบตง , บันนังสตา, ธารโต, ผ่านการ Re – accredit 3 
- รพ.ยะลา , รพร.ยะหา , รพ.กาบัง  ผ่านการประเมินเฝ้าระวัง (Surveillance) 
 

 

เอกสารสนับสนุน : มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ (ฉบับที่ 4) ของ สรพ. 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด/ผู้รับผิดชอบ
การรายงานผลการด าเนินงานระดับ
จังหวัด 

ชื่อ – สกุล : นางสาวดวงกมล  ศิริลัภยานนท์ 
ต าแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
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Governance Excellence 
ชื่อตัวชี้วัดระดับประเทศ : ร้อยละ 75 ของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาวระดับ 5 ดาว 

ชื่อตัวชี้วัดระดับจังหวัด / อ าเภอ :  ร้อยละ 100 ของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ   

                                            รพ.สต.ติดดาวระดับ 5 ดาว  

ค านิยาม 1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) หมายถึง หน่วยบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ      

ที่อยู่ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยไม่หมายรวมถึง ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง (ศสม.)

และหน่วยบริการปฐมภูมิในโรงพยาบาล (PCU) 

2. การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. หมายถึง การพัฒนาคุณภาพให้ได้ตามเกณฑ์คุณภาพโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลติดดาวที่ก าหนดคือ 5 ดาว 5 ดีประกอบด้วย 1) บริหารดี2) ประสานงานดีภาคี  

มีส่วนร่วม 3) บุคลากรดี 4) บริการดี 5) ประชาชนมีสุขภาพดี 

มีเกณฑ์ประเมินดังนี้ 

หมวด 1 การน าองค์กรและการจัดการดี 

หมวด 2 การให้ความส าคัญกับประชากรเป้าหมายชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

หมวด 3 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 

หมวด 4 การจัดระบบบริการครอบคลุมประเภทและประชากรทุกกลุ่มวัย 

หมวด 5 ผลลัพธ์ 

โดยมีการแปลผลระดับดาว ดังนี้ 

ร้อยละ 60.00 - 69.99 เท่ากับ 3 ดาว   

ร้อยละ 70.00 - 79.99 เท่ากับ 4 ดาว  

ร้อยละ 80 ขึ้นไป เท่ากับ 5 ดาว  

3. การรับรองผล คณะกรรมการประเมินระดับอ าเภอ/ระดับจังหวัด รับรองผล รพ.สต.ที่ผ่านเกณฑ์

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

รายการตัวชี้วัด  
หน่วย

วัด 

ผลการด าเนินงานสะสมปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 

1. รพ.สต. ผ่านเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาวระดับ 3 ดาว   

(เป้าหมายปี 2562 ร้อยละ 100 ) 

ร้อยละ  

(แห่ง) 
0 

96.30  

(78 แห่ง) 

100 

(81 แห่ง) 

2. รพ.สต. ผ่านเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาวระดับ 5 ดาว  

(เป้าหมายปี 2562 ร้อยละ 70 ) 

ร้อยละ  

(แห่ง) 
0 

35.80  

(29 แห่ง) 

70.37 

(57 แห่ง) 
 

เกณฑ์เป้าหมาย : ระดับความส าเร็จ 5 ขั้นตอน ตามวิธีการประเมิน 

วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลให้มีคุณภาพ ตามเกณฑ์ฯท่ีกระทรวง

ก าหนด 

ประชากร

กลุ่มเป้าหมาย 
รพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัดยะลา (81 แห่ง)                        

วิธีการจัดเก็บข้อมูล จากการบันทึกข้อมูลผ่านทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหน่วยบริการปฐมภูมิ 

(Gishealth) ของ รพ.สต. และสสอ. 

 
แหล่งข้อมูล รพ.สต. ประเมินตนเอง/ผลการประเมินโดยทีมระดับอ าเภอ/ระดับจังหวัด และ

บันทึกข้อมูลผ่านทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหน่วยบริการปฐมภูมิ 

(Gishealth) 

ระยะเวลาประเมินผล 1. รพ.สต. ประเมินตนเอง และบันทึกข้อมูลผ่านทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน่วยบริการปฐมภูมิ (Gishealth) ให้แล้วเสร็จในไตรมาส 1  

2. ทีมระดับอ าเภอประเมิน ข้อมูลผ่านทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหน่วยบริการ

ปฐมภูม ิ(Gishealth) ให้แล้วเสร็จในไตรมาส 2 

เกณฑ์การประเมินตาม Small Success : วิเคราะห์เปรียบเทียบเกณฑ์ท่ีก าหนด 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
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ขั้นตอนที่ 1 -2 ขั้นตอนที่ 1 - 3 ขั้นตอนที่ 1 - 4 ขั้นตอนที่ 1 - 5 
 

วิธีการประเมินผล : 

ขั้นตอนที่ 

(ระดบัคะแนน) 
รายละเอียดการด าเนินงาน 

1 มีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานทีมพ่ีเลี้ยง/ทีมประเมิน ระดับอ าเภอที่เป็นปัจจุบัน = 1 คะแนน 

2 

2.1 มีการประชุมคณะท างานฯจากข้ันตอนที่ 1  เพื่อวิเคราะห์ส่วนขาด/หาข้อที่ไม่ผ่านเกณฑ์  

รพ.สต.ติดดาว จากผลการประเมิน = 0.5 คะแนน 

2.2 มีการวิเคราะห์ส่วนขาด/ข้อที่ไม่ผ่านเกณฑ์ฯ และจัดท าแผน/แนวทางการพัฒนาเป็น          

ลายลักษณ์อักษร = 0.5 คะแนน 

3 
มีการด าเนินการพัฒนาตามแผน/แนวทาง และตามระยะเวลาที่ก าหนด จากขั้นตอนที ่2 = 1 

คะแนน 

4 

4.1 มีการประเมินโดยทีมระดับอ าเภอ (ประเมินใหม่ : รพ.สต.ทีย่ังไม่ผ่านเกณฑ์ฯ ระดับ 5 ดาว และ 

ประเมินซ้ า : รพ.สต.ที่ผ่านเกณฑ์ฯ ระดับ 5 ดาว เมื่อปี 2561–62 เพ่ือรักษาสภาพการผ่านเกณฑ์)   

= 0.5 คะแนน 

4.2 ทีมระดับอ าเภอ มีการบันทึกข้อมูลผลการประเมินฯของ รพ.สต.ทุกแห่ง ผ่านทางระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศหน่วยบริการปฐมภูมิ (Gishealth) = 0.5 คะแนน 

5 

ร้อยละ 100 ของ รพ.สต. ในเครือข่ายผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาวระดับ 5 

ดาว 

 (น้อยกว่าร้อยละ 60 = 0 คะแนน / ร้อยละ 60 – 69.99 = 0.2 คะแนน / ร้อยละ 70 – 79.99 = 0.4 คะแนน /   

ร้อยละ 80 – 89.99 = 0.6 คะแนน /  ร้อยละ 90 – 99.99 = 0.8 คะแนน  /  ร้อยละ  100 = 1 คะแนน) 
 

เอกสารสนับสนุน : คู่มือแนวทางการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ปี 2563 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /ผู้

ประสานงานตัวช้ีวัด 

 - นางสาวกนกอร ณ พัทลุง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  

   โทร. 097 079 9747 

- นายตะวัน  ทองนวล   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  

   โทร. 088 032 5973 E-mail : qualityyala@hotmail.com 

ผู้รับผิดชอบการรายงาน

ผลการด าเนินงานระดับ

จังหวัด 
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Governance Excellence 

ชื่อตัวชี้วัดระดับประเทศ/จังหวัด : สถานบริการทุกแห่งมีการพัฒนาคุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม ให้ครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา ร้อยละ 98  

ชื่อตัวชี้วัดระดับอ าเภอ : สถานบริการทุกแห่งมีการพัฒนาคุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม ให้ครบถ้วน ถูกต้อง 
ทันเวลา ร้อยละ 98    

ค านิยาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม หมายถึง คุณภาพข้อมูลแฟ้มอนามัยแม่และเด็ก  
4 แฟ้ม ได้แก่ แฟ้ม Prenatal ANC Labor Newborn โดยพัฒนาคุณภาพการ
บันทึกข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้อง ตามโครงสร้างมาตรฐาน 43 แฟ้ม (กยผ.) 
ทันเวลาตามท่ีจังหวัดก าหนด 

เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพและทันเวลาในการเชื่อมโยงการให้บริการ 
ส่งเสริมครรภ์คุณภาพ (รองรับการพัฒนาระบบ Application Line Alert/PNC) 
และลดความเสี่ยงมารดาตาย  

การตรวจสอบคุณภาพข้อมูล ตรวจสอบจากข้อมูลที่หน่วยบริการส่งผ่าน 
Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข ในปีงบประมาณ 2563 
ประเมินจากแฟ้มข้อมูล 2 แฟ้ม ส าหรับ รพ.สต./ศสม./เวชฯ รพ. และ 2 แฟ้ม
ส าหรับ รพ. รวมเป็น 4 แฟ้ม ดังนี้ 
ระดับ รพ.สต./ศสม./เวชฯ รพ.  

1. แฟ้ม Prenatal หมายถึง แฟ้มข้อมูลประวัติการตั้งครรภ์ ของหญิง
ตั้งครรภ์ในเขตรับผิดชอบหรือหญิงตั้งครรภ์ผู้มารับบริการ 

2. แฟ้ม ANC หมายถึง แฟ้มข้อมูลการให้บริการฝากครรภ์กับหญิงตั้งครรภ์
ที่มารับบริการ และประวัติการฝากครรภ์หญิงตั้งครรภ์ในเขตรับผิดชอบ 

ระดับ โรงพยาบาล 
1. แฟ้ม Labor หมายถึง แฟ้มข้อมูลประวัติการคลอดหรือการสิ้นสุดการ

ตั้งครรภ์ของหญิงคลอดในเขตรับผิดชอบและ/หรือหญิงคลอดผู้มารับ
บริการ 

2. แฟ้ม Newborn หมายถึง แฟ้มข้อมูลประวัติการคลอดของทารกจาก
หญิงในเขตรับผิดชอบ หรือทารกที่คลอดที่หน่วยบริการ 
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รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 

Baseline หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 
สถานบริการทุกแห่งมีการ
พัฒนาคุณภาพข้อมูล 43 
แฟ้ม ให้ครบถ้วน ถูกต้อง 

ทันเวลา 

ร้อยละ NA NA NA 

 

เกณฑ์เป้าหมาย : 
ปีงบ 2563 ปีงบ 2564 ปีงบ 2565 ปีงบ 2566 
ไม่น้อยกว่า 

98% 
ไม่น้อยกว่า 

98% 
ไม่น้อยกว่า 

99% 
ไม่น้อยกว่า 

100%  
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพและทันเวลาในการเชื่อมโยงการให้บริการ ส่งเสริม

ครรภ์คุณภาพ (รองรับการพัฒนาระบบ Application Line Alert/PNC) และ 
ลดความเสี่ยงมารดาตาย 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย หญิงตั้งครรภ์ในเขตรับผิดชอบหรือหญิงตั้งครรภ์ผู้มารับบริการ 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล 
การบันทึกข้อมูลการให้บริการของสถานบริการในจังหวัด โดยโปรแกรมพ้ืนฐาน 
HOSxP/JHCIS 

แหล่งข้อมูล 
ฐานข้อมูลฯ 43 แฟ้ม/จากคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ HDC หน่วย
บริการ/ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

ระยะเวลาประเมินผล เดือน ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 
เกณฑ์การประเมิน ตาม Small Success :  

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

60% 70% 80% 98% 
 

วิธีการประเมินผล : 
ขั้นตอนที่ รายละเอียดการด าเนินงาน 

1 
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลอนามัยแม่และเดก็ ในคณะกรรมการ CIO 
ระดับจังหวัด/อ าเภอ 

2 
วิเคราะห์และจัดท าแผนการพฒันาคุณภาพข้อมูลอนามัยแม่และเด็ก/ท าเนียบผู้รับผิดชอบ
ข้อมูลแฟ้มอนามัยแม่และเด็ก ระดับรพ./รพ.สต./ศสม./เวชฯ รพ. 

3 
วิเคราะห์ข้อมูลแฟ้ม Labor, ANC Prenatal, Newborn ระดับ รพ./รพ.สต./ศสม./ 
เวชฯ รพ. ที่จังหวัดคืนข้อมูล 

4 ควบคุม ก ากับ ติดตาม ประเมินผล  
5 คุณภาพข้อมูลอนามัยแม่และเด็กร้อยละ 98 (น าข้อมูลมาวิเคราะห์ในการใช้ประโยชน์ 
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การเฝ้าระวังและพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง) 
 

เอกสารสนับสนุน : 1. คู่มือการปฏิบัติงานการจัดเก็บและจัดส่งข้อมูลตามโครงสร้างมาตรฐาน
ข้อมูลด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข Version 2.3 ปีงบประมาณ 2561  
ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2560 
เว็บไซต์ http://spd.moph.go.th/new_bps/43file_version2.3 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด/ 

ข้อมูลบริการสุขภาพ 
1. นางสาวจารุณี  แซ่โง้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
โทรศัพท์ที่ท างาน : 0-7321-2008 โทรศัพท์มือถือ : 08-8790-4959 
โทรสาร : 0-7321-3767 E-mail : jarunee_yala@hotmail.com 
งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา 

ผู้รับผิดชอบการรายงาน
ผลการด าเนินงาน 
ระดับจังหวัด 

1. นางสาวอาณีตา  จิใจ    นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
โทรศัพท์ที่ท างาน : 0-7321-2008 โทรศัพท์มือถือ : 08-2286-8707 
โทรสาร : 0-7321-3767 E-mail : ant_bk32@hotmail.com 
2. นางสาววานีตา  จาราแว  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
โทรศัพท์ที่ท างาน : 0-7321-2008 โทรศัพท์มือถือ : 09-9364-5145 
โทรสาร : 0-7321-3767 E-mail : nong_comsci@hotmail.com 
งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา 
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Governance Excellence 

ชื่อตัวชี้วัดระดับประเทศ/จังหวัด: หน่วยงาน(สสจ./สสอ./รพ. ส่งหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีถูกต้องตามระเบียบไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ชื่อตัวชี้วัดระดับอ าเภอ …..   
ค านิยาม หน่วยงาน สสจ./สสอ./รพ. จะต้องด าเนินการจัดท าใบส าคัญขอเบิก

จ่ายเงินงบประมาณที่ถูกต้องตามระเบียบต่างๆ ให้ถูกต้องตามแหล่งเงินที่
ได้รับ  เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS ได้ถูกต้อง และรวดเร็ว 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 

Baseline data หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 
     

 

เกณฑ์เป้าหมาย : 
ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 

 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้การเบิกจ่ายเงินถูกต้องตามระเบียบและรวดเร็วทันเวลาในที่
ก าหนด 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย จ านวนใบส าคัญเบิกของหน่วยงาน สสจ./สสอ./รพ. 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล จัดเก็บข้อมูลจากใบส าคัญที่ส่งเบิกท่ีงานการเงิน กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

โดยนับจ านวนที่ส่งหลักฐานจากทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก 
แหล่งข้อมูล ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิกเงิน 
รายการข้อมูล 1 A= จ านวนใบส าคัญที่ส่งเบิกไม่ถูกต้องตามระเบียบ 
รายการข้อมูล 2 B= จ านวนใบส าคัญที่ส่งเบิก 
สูตรค านวนตัวช้ีวัด             จ านวนใบส าคัญที่ส่งเบิก * 80    

                      100 
ระยะเวลาประเมินผล 12 เดือน 
เกณฑ์การประเมิน ตาม Small Success: 

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

ใบส าคัญที่ส่งถูกต้องไม่
น้อยกว่าร้อยละ 65 

 

ใบส าคัญที่ส่งถูกต้องไม่
น้อยกว่าร้อยละ  70 

ใบส าคัญที่ส่งถูกต้องไม่
น้อยกว่าร้อยละ  70 

ใบส าคัญที่ส่งถูกต้องไม่
น้อยกว่าร้อยละ  80 

 

วิธีการประเมินผล : 
เอกสารสนับสนุน :  
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ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด/ 

นางรอกาเย๊าะ  หวาสกุล 
โทรศัพท์มือถือ  0950763443  โทรศัพท์ส านักงาน 073212008 

ผู้รับผิดชอบการรายงาน
ผลการด าเนินงาน 
ระดับจังหวัด 

นางรอกาเย๊าะ  หวาสกุล 
โทรศัพท์มือถือ  0950763443  โทรศัพท์ส านักงาน 073212008 
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Governance Excellence 

ชื่อตัวชี้วัดระดับประเทศ/จังหวัด: หน่วยงาน สสจ./สสอ./รพ. มีการด าเนินงานตามแผนงานและ
เบิกจ่าย (งบประมาณและเงินบ ารุง) ตามเป้าหมายที่ก าหนด 
ชื่อตัวชี้วัดระดับอ าเภอ …..   
ค านิยาม การพิจารณาผลส าเร็จการใช้จ่ายเงินงบประมาณ งบรายจ่ายประจ า จะใช้

อัตราการใช้จ่ายเงินของหน่วยเบิก เป็นตัวชี้วัดความสามารถในการใช้
จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการที่ก าหนด   โดยจะใช้
ข้อมูลการใช้จ่ายเงินจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)     ประกอบกับกรมบัญชีกลางได้ก าหนด
มาตรการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการ โดยก าหนด
เป้าหมายการใช้จ่ายเงิน ซึ่งประกอบด้วยจ านวนการก่อหนี้ร่วมกับการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณ   เป็นรายไตรมาส โดยเงินงบประมาณงบรายจ่าย
ประจ าต้องได้เป้าหมายการใช้จ่ายเงิน ดังนี้ 
  ไตรมาส 1            ไตรมาส 2        ไตรมาส  3         ไตรมาส  4 
  ร้อยละ 36          ร้อยละ  57       ร้อยละ 80         ร้อยลละ 100 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 

Baseline หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 
     ไตรมาส 1 =37.22  

ไตรมาส 2  = 42.48 
ไตรมาส 3 =  74.55 
ไตรมาส 4 = 99.99 

 

เกณฑ์เป้าหมาย : ด าเนินการครบตามข้ันตอนที่ก าหนด 
 

วัตถุประสงค์ เพ่ือควบคุมและติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณทุกแหล่งเงินงบ 
เพ่ือให้มีการใช้จ่ายเงินตามแผนงาน/โครงการที่ก าหนด ได้ถูกต้องตาม
ระเบียบได้รวดเร็ว และครบถ้วน 
 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย หน่วยงาน สสจ./สสอ/รพ.ในสังกัด 
 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล ดูทะเบียน รายงานการใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน 
 

แหล่งข้อมูล ทะเบียน รายงาน รายงานผลการประชุม 
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ระยะเวลาประเมินผล ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 
 

เกณฑ์การประเมิน ตาม Small Success : วิเคราะห์เปรียบเทียบเกณฑ์ท่ีก าหนด 

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

ขั้นตอน 1 ขั้นตอน 1 -3 ขั้นตอน 1-4 ขั้นตอน 1-5 
 

วิธีการประเมินผล : 

ขั้นตอนที่ รายละเอียดการด าเนินงาน 

1 จัดท าทะเบียนคุมรับจัดสรร (รับ-จา่ย) เงินงบประมาณ และเงินนอก
งบประมาณ 

2 จัดท ารายงานการใช้จ่ายเงินทุกเดือน เสนอผู้บริหารรับทราบผลการใช้จ่ายเงิน 
3 มีการติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณในการประชุมประจ าเดือน 
4 มีการสรุปผลการใช้จ่ายเงินเป็นรายไตรมาส เพ่ือตรวจสอบกับหน่วยเบิก 
5 มีการใช้จ่ายเงินตามเป้าหมายที่กรมบัญชีกลางก าหนด      

 

เอกสารสนับสนุน : ทะเบียน รายงาน รายงานผลการประชุม 
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด/ 

นางรอกาเย๊าะ  หวาสกุล  นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ              
โทรศัพท์ 0950763443    โทรศัพท์หน่วยงาน 073212007 

ผู้รับผิดชอบการรายงาน
ผลการด าเนินงาน 
ระดับจังหวัด 

นางรอกาเย๊าะ  หวาสกุล  นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ              
โทรศัพท์ 0950763443    โทรศัพท์หน่วยงาน 073212007 
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Governance Excellence 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด: หน่วยงานย่อยในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลาทุกแห่ง มีการตรวจสอบพัสดุประจ าปี 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการพัสดุและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และเวลาที่ก าหนด ครบ
ร้อยละ 100 
ค านิยาม “พัสดุ” หมายความว่า สินค้า งานบริการ งานก่อสร้าง งานจ้างที่ปรึกษา

และงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง รวมทั้งการด าเนินการอ่ืน
ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
“การบริหารงานพัสดุ”  หมายความว่า  การเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย 
การยืม การตรวจสอบ การบ ารุง รักษา และการจ าหน่ายพัสดุ 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 

Baseline 
หน่วย
วัด 

ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 
ประสิทธิภาพการบริหารงานพัสดุ ด้านการ
ตรวจสอบพัสดุประจ าปีครบถ้วน 100% 

100 60 80 100 

 

เกณฑ์เป้าหมาย : ระดับความส าเร็จ 5 ขั้นตอน 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้การตรวจสอบพัสดุประจ าปี ด าเนินการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

ถูกต้อง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 213  

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย เครือข่ายทั้ง 8 สาธารณสุขอ าเภอ  และ 4  โรงพยาบาลชุมชน 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล ปีละ 1 ครั้ง 
แหล่งข้อมูล เอกสารของเครือข่ายทั้ง 8 สาธารณสุขอ าเภอ  และ 4  โรงพยาบาลชุมชน 
ระยะเวลาประเมินผล กันยายน 2562 - ตุลาคม 2563 
เกณฑ์การประเมิน ตาม Small Success : วิเคราะห์เปรียบเทียบเกณฑ์ที่ก าหนด 

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

ขั้นตอนที่ 2 - 3 ขั้นตอนที่ 4 – 5 ครบทุกขั้นตอนที่ 1 -5 ขั้นตอนที่ 1 
 

วิธีการประเมินผล : 
ขั้นตอนที่ รายละเอียดการด าเนินงาน 

1 เจ้าหน้าที่พัสดุท าการส ารวจรายชื่อเจ้าหน้าที่ ที่จะแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจ าปี  
เจ้าหน้าที่พัสดุจดัท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจ าปี (ภายในเดือน กันยายน ก่อน
สิ้นปีงบประมาณของทุกปี)  ตามระเบียบข้อ 213 

2 คณะกรรมการตามค าสั่งแต่งตั้งตรวจสอบพัสดุประจ าปี ด าเนินการตรวจสอบพัสดุในวันเปิดท าการวัน
แรกของปีงบประมาณ (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ) แล้วรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจ าปี (ภายใน 30 



51 

 

วันท าการ) สรุปผลการตรวจสอบพัสดุ เสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการและ ส่งส าเนารายงานไปยัง
ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสงขลา 1 ชุด  (ภายในเดือน พฤศจิกายน) 

3 เมื่อหัวหน้าส่วนราชการได้รับรายงานจากผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุ ตามข้อ 213 และปรากฏ
ว่ามีพัสดุช ารุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป หรือไม่จ าเป็นต้องใช้ในหน่วยงานต่อไป ก็ให้เสนอหัวหน้า
หน่วยงานหรือผู้ได้รับมอบอ านาจ ท าการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง เพื่อท าการ
ตรวจสอบหาข้อเท็จจริงต่อไป  ตามระเบียบข้อ 214  (เดือนธันวาคม) 

4 หลังจากการตรวจสอบแล้ว พัสดุใดหมดความจ าเป็น หรือหากใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไปจะสิ้นเปลือง
ค่าใช้จ่ายมาก ให้เจ้าหน้าที่รายงานต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือพิจารณาสั่งให้ด าเนินการการ
จ าหน่ายพัสดุ ตามระเบียบข้อ 215   
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เมื่อท าการจ าหน่ายพัสดุเรียบร้อยแล้ว  (ภายใน 30 วัน)  นับจากวันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการ 
แล้วรายงานผลให้หัวหน้าส่วนราชการทราบและส่งส านักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสงขลา 1 ชุด  
(ภายในเดือน กุมภาพันธ์) 
 

 

 
เอกสารสนับสนุน : 

 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
ประกอบกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด/ 

นางมาลาศรี  รุจนพันธ์    
นางมาลาศรี  รุจนพันธ์    

ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการด าเนินงาน 
ระดับจังหวัด 

นางกูกามารีย๊ะ  สะซี / นางสาวนวินดา  สุริยะ 
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