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รายละเอียดตัวชี้วัด  
(KPI Template) 

เขตสุขภาพที่ 13 กรุงเทพมหานคร 
 
 

ข้อตกลงการจัดท าร่วมกันระหว่าง 
กระทรวงสาธารณสุข และกรุงเทพมหานคร 

ปีงบประมาณ 2560 
(กระทรวงสาธารณสุข ปรับเพิ่มเติมอ้างอิงตัวชี้วัดภาพรวมประเทศ

เพ่ือใช้ในปีงบประมาณ 2561) 
 
 
 
 

หมายเหตุ : ใช้เฉพาะการด าเนินงานในพื้นที่กรุงเทพมหานครเท่านั้น           
                        เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นท่ี 
 
 
 

ปรับปรุง ณ 9 เมษายน 2561 
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ตัวช้ีวัดที่ 2 อัตราส่วนการตายมารดาไทย 
หมวด  Promotion, Prevention & Protection Excellence  

(ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ) 
แผนที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
โครงการที่ 1. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 
ระดับการวัดผล ประเทศ 
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 2. อัตราส่วนการตายมารดาไทย 
ค านิยาม การตายมารดา หมายถึง การตายของมารดาไทยตั้งแต่ขณะตั้งครรภ์ คลอดและหลังคลอด 

ภายใน 42 วัน ไม่ว่าอายุครรภ์จะเป็นเท่าใดหรือการตั้งครรภ์ที่ตําแหน่งใด จากสาเหตุที่
เกี่ยวข้องหรือก่อให้เกิดความรุนแรงขึ้นจากการตั้งครรภ์และหรือการดูแลรักษาขณะตั้งครรภ์ 
และคลอด แต่ไม่ใช่จากอุบัติเหตุต่อการเกิดมีชีพแสนคน 

เกณฑ์เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 60 ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 

ไม่เกิน 20 ต่อ 
การเกิดมีชีพแสนคน 

ไม่เกิน 20 ต่อ 
การเกิดมีชีพแสนคน 

ไม่เกิน 17 ต่อ 
การเกิดมีชีพแสนคน 

ไม่เกิน 17 ต่อ 
การเกิดมีชีพแสนคน 

ไม่เกิน 15 ต่อ 
การเกิดมีชีพแสนคน  

วัตถุประสงค์ 1. พัฒนาระบบบริการของสถานบริการสาธารณสุขในสังกัดกรุงเทพมหานคร/โรงพยาบาล
เอกชน/คลินิกอบอุ่นให้ได้มาตรฐาน อนามัยแม่และเด็ก คุณภาพ 
2. เฝูาระวังหญิงช่วงตั้งครรภ์ คลอดและหลังคลอด เพื่อปูองกันการตายของมารดาจากการ
ตั้งครรภ์ การคลอดและหลังคลอด อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. จัดระบบการส่งต่อหญิงตั้งครรภ์ภาวะฉุกเฉินอย่างมีประสิทธิภาพ 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย หญิงตั้งครรภ์ หญิงคลอด มารดาหลังคลอด 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1. รวบรวมข้อมูลการแจ้งตายจากฐานข้อมูลการตายทะเบียนราษฎร์ของกระทรวงมหาดไทย 

2. รายงานการตาย กองยุทธศาสตร์ (Web รายงานการตาย กยผ.) 
3. สํารวจการตายมารดาโดยกรมอนามัย (แบบรายงาน CE) 

แหล่งข้อมูล 1. ฐานข้อมูลการตายจากทะเบียนราษฎร์ 
2. โรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร/โรงพยาบาลเอกชนและโรงพยาบาลที่สังกัด
กระทรวงอ่ืนๆในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
3. สํารวจการตายมารดาโดยกรมอนามัย (แบบรายงาน CE) 

รายการข้อมูล 1 A = จํานวนมารดาตายระหว่างการตั้งครรภ์ การคลอด หลังคลอด 42 วันหลังคลอด ทุก
สาเหตุยกเว้นอุบัติเหตุในช่วงเวลาที่กําหนด 

รายการข้อมูล 2 B = จํานวนการเกิดมีชีพทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน 
สูตรค านวณตัวชี้วัด (A/B) x 100,000 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 4 
เกณฑ์การประเมิน  
ปี 2560 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- - - ไม่เกิน 20 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน 
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ปี 2561 : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

- - - ไม่เกิน 20 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน 
ปี 2562 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- - - ไม่เกิน 17 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน 

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

- - - ไม่เกิน 17 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน 
ปี 2564 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- - - ไม่เกิน 15 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน  

วิธีการประเมินผล : นําข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทั้งหมดมาตรวจสอบและประมวลผล ในการหาสัดส่วนการตายและ
สาเหตุการตาย 

เอกสารสนับสนุน : แบบรายงานการตายมารดา CE, แบบรายงาน ก1, แบบสอบสวนการตายมารดา (อ่ืนๆถ้ามี) 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 

Baseline data หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2557 2558 2559 
 อัตราส่วนการตายมารดาต่อการ

เกิดมีชีพ 100,000 คน 
14.7 18.9 กําลังดําเนินการ

ประมวลผล 
ข้อมูลจาก : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข 
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

กรุงเทพมหานคร 
- กองสร้างเสริมสุขภาพ สํานักอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข 
- สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง กรมอนามัย 

 1. นางศิริพรรณ บุตรศรี 
    โทรศัพท์ที่ทํางาน : 02-5213056 
    โทรสาร : 02-5910557 

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
โทรศัพท์มือถือ : - 
Email : puingbee@hotmail.com 

การประมวลผลและ 
จัดท าข้อมูล 

กรุงเทพมหานคร 
- กองสร้างเสริมสุขภาพ สํานักอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข 
- สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง กรมอนามัย 

 1. นางสาวอนุธิดา บุญยืน 
    โทรศัพท์ที่ทํางาน : 02-5216553 

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
Email :anuthida1992@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบการรายงาน 
ผลการด าเนินงาน 

กรุงเทพมหานคร                           
 - กองสร้างเสริมสุขภาพ สํานักอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข                      
 - สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง กรมอนามัย 
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ตัวช้ีวัดที่ 3 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย 
หมวด Promotion, Prevention & Protection Excellence  

(ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ) 
แผนที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
โครงการที่ 1. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 
ระดับการวัดผล จังหวัด 
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 3. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย 
ค านิยาม เด็กมีพัฒนาการสมวัย หมายถึง เด็กที่ได้รับตรวจคัดกรองพัฒนาการโดยใช้คู่มือเฝูาระวัง 

และส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย(DSPM) หรือเครื่องมือเฝูาระวังอ่ืนๆ ที่เป็นมาตรฐานของ
กรุงเทพมหานคร แล้วผลการตรวจคัดกรอง ผ่านครบ 5 ด้าน ในการตรวจคัดกรองพัฒนาการ
ครั้งแรกรวมกับเด็กที่พบพัฒนาการสงสัยล่าช้าและได้รับการติดตามให้ได้รับการกระตุ้น
พัฒนาการและประเมินซ้ํา แล้วผลการประเมินผ่านครบ 5 ด้านภายใน 30 วัน 

เกณฑ์เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 60 ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 85  
วัตถุประสงค์ 1. ส่งเสริมให้เด็กเจริญเติบโต พัฒนาการสมวัย พร้อมเรียนรู้ ตามช่วงวัย 

2. พัฒนาระบบบริการตามมาตรฐานอนามัยแม่และเด็กคุณภาพของหน่วยบริการทุกระดับ 
3. สร้างความตระหนักรู้ การเลี้ยงดูเด็กโดยใช้สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก ส่งเสริม
พัฒนาการด้วยกิจกรรมกิน กอด เล่น เล่า เฝูาดูช่องปาก นอน 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย เด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ทั้งหมดในเขตรับผิดชอบที่ได้จากการสํารวจและมีเด็กอยู่จริง 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1. บันทึกข้อมูลในโปรแกรมหลักของสถานบริการ 
แหล่งข้อมูล หน่วยบริการสํานักการแพทย์, สํานักอนามัยกรุงเทพมหานคร, คลินิกเวชกรรม, ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก สังกัดสํานักพัฒนาชุมชน กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขในกรุงเทพมหานคร ยกเว้นโรงพยาบาลสงฆ์ 

รายการข้อมูล 1 A = จํานวนเด็กอายุ 9,18,30 และ 42 เดือน ผลการตรวจคัดกรองพัฒนาการครั้งแรก 
ผ่านครบ 5 ด้าน 

รายการข้อมูล 2 B = จํานวนเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือนที่พัฒนาการสงสัยล่าช้าครั้งแรกได้รับการ
ติดตามกระตุ้นพัฒนาการภายใน 30 วันและผลการตรวจคัดกรองซ้ําผ่านครบ 5 ด้าน 

รายการข้อมูล 3 C = จํานวนเด็กอายุ 9,18,30 และ 42 เดือนทั้งหมดในเขตรับผิดชอบที่ได้รับการตรวจ     
คัดกรองพัฒนาการจริงในเวลาที่กําหนด 

สูตรค านวณตัวชี้วัด ((A+B)/C) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 1, 2, 3 และ 4(ไม่สะสม) 
เกณฑ์การประเมิน : กําหนดค่าเปูาหมายที่จะทําให้สําเร็จ ร้อยละของเด็กไทยอายุ 9,18,30 และ 42 เดือน มีพัฒนาการ 
สมวัย ดังนี้ 
ปี 2560 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
ร้อยละ80 ร้อยละ80 ร้อยละ8 ร้อยละ80 
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ปี 2561 : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

ร้อยละ80 ร้อยละ80 ร้อยละ80 ร้อยละ80 
ปี 2562 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
ร้อยละ80 ร้อยละ80 ร้อยละ80 ร้อยละ80 

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

ร้อยละ85 ร้อยละ85 ร้อยละ85 ร้อยละ85 
ปี 2564 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
ร้อยละ85 ร้อยละ85 ร้อยละ85 ร้อยละ85  

วิธีการประเมินผล :  ข้อมูลในระบบ HDC ของเขตสุขภาพที่13กรุงเทพมหานครเปรียบเทียบกับเปูาหมาย 
เอกสารสนับสนุน :  1. สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก 

2. คู่มือนักส่งเสริมพัฒนาการเด็กหลักสูตรเร่งรัด ประจําโรงพยาบาล 
3. คู่มือ DSPM (ฉบับปรับปรุง เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์) 
4. คู่มือมิสนมแม่ 
5. คู่มือเฝูาระวังการควบคุมการส่งเสริมการตลาด อาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก 
6. คู่มือคลินิกเด็กดีคุณภาพ 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 
Baseline data หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2557 2558 2559 
ร้อยละเด็ก 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ ขอข้อมูลจาก กทม. ขอข้อมูลจาก กทม. 87.64 
ข้อมูลจาก : สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจติ 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

กรุงเทพมหานคร 
- กองสร้างเสริมสุขภาพ สํานักอนามัย 
1. นางสาวฉวีวรรณ  ขันคํา 
    โทรศัพท์ที่ทํางาน : 02-2476467 
    โทรสาร : - 

 
 
นักจิตวิทยาปฏิบัติการ 
โทรศัพท์มือถือ : - 
Email : mentalhealthgroup@hotmail.com 

 กระทรวงสาธารณสุข 
- สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง กรมอนามัย 

 1.  นางสาวกรรณิการ์ เจริญจิตร 
    โทรศัพท์ที่ทํางาน : 02-5213056 
    โทรสาร : - 
2. นางดวงประทีป ไตรสุรัตน์ 
    โทรศัพท์ที่ทํางาน : 02-5213056 

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
โทรศัพท์มือถือ : - 
E-mail : cardiac5011@hotmail.com 
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
โทรศัพท์มือถือ : - 
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การประมวลผลและ 
จัดท าข้อมูล 

กรุงเทพมหานคร 
- กองสร้างเสริมสุขภาพ สํานักอนามัย 

 1. นางสาวฉวีวรรณ ขันคํา 
   โทรศัพท์ที่ทํางาน : 02-2476467 
   โทรสาร : 

นักจิตวิทยาปฏิบัติการ 
โทรศัพท์มือถือ : - 
Email : mentalhealthgroup@hotmail.com 

 กระทรวงสาธารณสุข 
- สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง กรมอนามัย 

 1. นางสาวอนุธิดา บุญยืน 
    โทรศัพท์ที่ทํางาน : 02-5216553 
    โทรสาร : - 

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
โทรศัพท์มือถือ : - 
Email : anuthida1992@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบการรายงาน 
ผลการด าเนินงาน 

กรุงเทพมหานคร 
- กองสร้างเสริมสุขภาพ สํานักอนามัย 

 1. นางสาวฉวีวรรณ  ขันคํา 
   โทรศัพท์ที่ทํางาน : 02-2476467 
   โทรสาร : - 

นักจิตวิทยาปฏิบัติการ 
โทรศัพท์มือถือ : - 
Email : mentalhealthgroup@hotmail.com 
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ตัวช้ีวัดที่ 4 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี 
หมวด Promotion, Prevention & Protection Excellence  

(ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ) 
แผนที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
โครงการที่ 1. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 
ระดับการวัดผล จังหวัด 
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 4. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยท่ีอายุ 5 ปี 
ค านิยาม เด็กอายุ 0 – 5 ปี หมายถึง เด็กแรกเกิด จนถึง อายุ 5 ปี  

สูงดี หมายถึง เด็กท่ีมีความยาวหรือส่วนสูงอยู่ในระดับสูงตามเกณฑ์ข้ึนไป เมื่อเทียบกับ
กราฟการเจริญเติบโตความยาว/ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ กรมอนามัย ชุดใหม่ ปี พ.ศ. 2558 
(ขององค์การอนามัยโลก) โดยมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ -1.5 SD ของส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ  
สมส่วน หมายถึง เด็กท่ีมีน้ําหนักอยู่ในระดับสมส่วน เมื่อเทียบกราฟการเจริญเติบโตน้ําหนัก
ตามเกณฑ์ความยาว/ส่วนสูง กรมอนามัย ชุดใหม่ ปี พ.ศ. 2558 (ขององค์การอนามัยโลก) 
โดยมีค่าระหว่าง +1.5 SD ถึง -1.5 SD ของน้ําหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง  
สูงดีสมส่วน หมายถึง เด็กที่มีความยาวหรือส่วนสูงอยู่ในระดับสูงตามเกณฑ์ข้ึนไปและมี
น้ําหนักอยู่ในระดับสมส่วน (ในคนเดียวกัน)  
ส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปีหมายถึง ค่าเฉลี่ยของส่วนสูงในเด็กชาย และเด็กหญิงที่อายุ 5 ปี 
เต็ม ถึง 5 ปี  

เกณฑ์เป้าหมาย 

ตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ 

2560 
ปีงบประมาณ

2561 
ปีงบประมาณ 

2562 
ปีงบประมาณ 

2563 
ปีงบประมาณ 

2564 
1.ร้อยละเด็กสูงดีสมส่วน 51 54 57 60 63 
2.ส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี  
- เดก็ชาย (เซนติเมตร)  
- เด็กหญิง (เซนติเมตร) 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
113 
112 

 

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กเจริญเติบโตเต็มศักยภาพ (Full Potential Growth) 
2. เพ่ือให้บรรลุเปูาหมายโลก ได้แก่ Global Nutrition Targets, SDG และ The  

Zero Hunger Challenge 
3. เพ่ือให้เด็กมีระดับเชาวน์ปัญญาดี 
4. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานในวัยผู้ใหญ่ 
5. เพ่ือสร้างภูมิต้านทานโรค สุขภาพแข็งแรง 
6. เพ่ือลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะอ้วนและโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในวัยทํางานและผู้สูงอายุ 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย เด็กอายุ 0-5 ปี 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล กลุ่มงานโภชนาการจัดทําโปรแกรมและแบบฟอร์มรายงาน (แบบฟอร์ม ภช.1, ภช.2) และให้

ศูนย์บริการสาธารณสุขจัดส่งมาท่ีหน่วยงาน  
แหล่งข้อมูล 1) ศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่ง(คลินิกเด็กดี)/โรงพยาบาลสังกัดสํานักการแพทย์ 

กรุงเทพมหานคร 
2) ชุมชน/คลินิกอบอุ่น 
3) ศูนย์เด็กเล็ก/สถานรับเลี้ยงเด็กกลางวัน/ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน 
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รายการข้อมูล 1 A1 = จํานวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน 
รายการข้อมูล 2 A2 = ผลรวมของส่วนสูงของประชากรชายอายุ 5 ปีที่ได้รับการวัดส่วนสูง 
รายการข้อมูล 4 B1 = จํานวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้ําหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด 
รายการข้อมูล 5 B2 = จํานวนประชากรชายอายุ 5 ปีที่ได้รับการวัดส่วนสูงทั้งหมด 
รายการข้อมูล 6 B3 = จํานวนประชากรหญิงอายุ 5 ปีที่ได้รับการวัดส่วนสูงทั้งหมด 
สูตรค านวณตัวชี้วัด ร้อยละเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน      = (A1/B1) × 100  

ส่วนสูงเฉลี่ยชายที่อายุ 5 ปี              = (A2/B2)  
ส่วนสูงเฉลี่ยหญิงที่อายุ 5 ปี             = (A3/B3) 

ระยะเวลาประเมินผล 1) เด็กอายุ 0-5 ปี ปีละ 4 ครั้ง คือ ไตรมาส 1, 2, 3 และ 4  
2) สํารวจภาวะการเจริญเติบโตเด็กอายุ 0-5 ปี ทุกๆ 3 ปี 

เกณฑ์การประเมิน : กําหนดค่าเปูาหมายที่จะทําให้สําเร็จ ร้อยละของเด็กไทยอายุ 9,18,30 และ 42 เดือนมีพัฒนาการ 
สมวัย ดังนี้ 
ปี 2560 : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- ประกาศนโยบายเด็กปฐมวัย
สูงดีสมส่วน 
- จัดทําและสนับสนุนเครื่องมือ
การดําเนินงานส่งเสริมเด็ก สูง
ดีสมส่วน 
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ดําเนินงานส่งเสริมเด็กไทย สูง
ดีสมส่วนแก่เขตสุขภาพ 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
และศูนย์บริการสาธารณสุข 
กรุงเทพมหานคร 
- จัดทําการสื่อสารความ 
สําคัญของเด็กสูงดีสมส่วน 

- ร้อยละ 10 ของจังหวัด
มีการถ่ายระดับเรื่อง
นโยบาย เด็กปฐมวัย สูง
ดีสมส่วนให้หน่วยงาน
สาธารณสุขทุกระดับและ
บุคลากรสาธารณสุขทุก
คนรับทราบ 
- สื่อสารความสําคัญของ
เด็กสูงดีสมส่วน 

- ร้อยละ 20 ของจังหวัดมี
การถ่ายระดับเรื่อง
นโยบายเด็กปฐมวัยสูงดี
สมส่วนให้หน่วยงาน
สาธารณสุขทุกระดับและ
บุคลากรสาธารณสุขทุกคน
รับทราบ 
- ร้อยละ 10 ของจังหวัด
สร้างองค์กรส่งเสริมเด็ก 
0-5 ปี สูงดีสมส่วนอย่าง 
น้อย ชุมชนละ 1 แห่ง 
- สื่อสารความสําคัญของ
เด็กสูงดีสมส่วน 

- ร้อยละ 30 ของจังหวัดมีการ
ถ่ายระดับเรื่องนโยบายเด็ก
ปฐมวัยสูงดีสมส่วนให้หน่วยงาน
สาธารณสุขทุกระดับและบุคลากร
สาธารณสุขทุกคนรับทราบ 
- ร้อยละ 20 ของจังหวัดสร้าง
องค์กรส่งเสริมเด็ก 0-5 ปี สูงดี
สมส่วน อย่างน้อยชุมชนละ 1 
แห่ง  
- สื่อสารความสําคัญของเด็กสูง
ดีสมส่วน 
- ร้อยละ 51 ของเด็กอายุ 0-5 
ปี สูงดีสมส่วน 

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

- สนับสนุนเครื่องมือการ
ดําเนินงานส่งเสริมเด็กสูงดี 
สมส่วน 
- ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การดําเนินงานส่งเสริม
เด็กไทยสูงดี สมส่วน 
- สื่อสารความสําคัญของเด็ก
สูงดี สมส่วน 

- ร้อยละ 40 ของ
กรุงเทพมหานครที่
บุคลากรสาธารณสุขที่ 
เกี่ยวข้องทุกคนรับทราบ 
นโยบายเด็กปฐมวัยสูงดี 
สมส่วน 
- ร้อยละ 30 ของ
กรุงเทพมหานครสร้าง
องค์กรส่งเสริมเด็ก 0-5ปี 
สูง ดีสมส่วนอย่างน้อย 

- ร้อยละ 50 ของ
กรุงเทพมหานครที่
บุคลากรสาธารณสุขที่
เกี่ยวข้องทุกคนรับทราบ 
นโยบายเด็กปฐมวัยสูงดี 
สมส่วน 
- ร้อยละ 40 ของ
กรุงเทพมหานครสร้าง
องค์กรส่งเสริมเด็ก 0-5 ปี 
สูงดีสมส่วนอย่างน้อย

- ร้อยละ 60 ของ
กรุงเทพมหานครที่บุคลากร
สาธารณสุขที่เก่ียวข้องทุกคน
รับทราบนโยบายเด็กปฐมวัยสูง
ดีสมส่วน 
- ร้อยละ 50 ของ
กรุงเทพมหานครสร้างองค์กร
ส่งเสริมเด็ก 0-5 ปีสูงดี สมส่วน
อย่างน้อยชุมชนละ 1 แห่ง  
- ร้อยละ 30 ของ
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ชุมชนละ 1 แห่ง 
- ร้อยละ 10 ของ
กรุงเทพมหานครสร้าง
ครอบครัวนักโภชนาการ 
ส่งเสริมเด็กปฐมวัยสูงดี
สมส่วนทุกเขต 
- สื่อสารความสําคัญของ
เด็กสูงดีสมส่วน 

ชุมชนละ 1 แห่ง 
- ร้อยละ 20 ของ
กรุงเทพมหานครสร้าง
ครอบครัวนักโภชนาการ 
ส่งเสริมเด็กปฐมวัยสูงดีสม
ส่วนทุกเขต 
- สื่อสารความสําคัญของ
เด็กสูงดีสมส่วน 

กรุงเทพมหานครสร้าง
ครอบครัวนักโภชนาการส่งเสริม
เด็กปฐมวัยสูงดีสมส่วนทุกเขต 
- สื่อสารความสําคัญของเด็กสูง
ดี สมส่วน 
- รอ้ยละ 54 ของเด็กอายุ 0-5 
ปี สูงดีสมส่วน 

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

- สนับสนุนเครื่องมือการ
ดําเนินงานส่งเสริมเด็กสูงดีสม
ส่วน 
- ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การดําเนินงานส่งเสริม
เด็กไทยสูงดีสมส่วน 
- สื่อสารความสําคัญของเด็ก
สูงดีสมส่วน 

- ร้อยละ 70 ของ
กรุงเทพมหานครที่
บุคลากรสาธารณสุขที่
เกี่ยวข้องทุกคนรับทราบ
นโยบายเด็กปฐมวัยสูงดี 
สมส่วน 
- ร้อยละ 60 ของ
กรุงเทพมหานครสร้าง
องค์กรส่งเสริมเด็ก 0-5 
ปี สูงดีสมส่วนอย่างน้อย
ชุมชนละ 1 แห่ง 
- ร้อยละ 40 ของ
กรุงเทพมหานคร สร้าง
ครอบครัวนักโภชนาการ
ส่งเสริมเด็กปฐมวัยสูงดี
สมส่วนทุกเขต 
- สื่อสารความสําคัญของ
เด็กสูงดีสมส่วน 

- ร้อยละ 80 ของ
กรุงเทพมหานครที่
บุคลากรสาธารณสุขที่
เกี่ยวข้องทุกคนรับทราบ 
นโยบายเด็กปฐมวัยสูงดี 
สมส่วน 
- ร้อยละ 70 ของ
กรุงเทพมหานครสร้าง
องค์กรส่งเสริมเด็ก0-5 ปี 
สูงดีสมส่วนอย่างน้อย
ชุมชนละ 1 แห่ง 
- ร้อยละ 50 ของ
กรุงเทพมหานคร สร้าง
ครอบครัวนักโภชนาการ 
ส่งเสริมเด็กปฐมวัยสูงดีสม
ส่วนทุกเขต 
- สื่อสารความสําคัญของ
เด็กสูงดีสมส่วน 

- ร้อยละ 90 ของ
กรุงเทพมหานครที่ บุคลากร
สาธารณสุขที่เก่ียวข้องทุกคน
รับทราบนโยบายเด็กปฐมวัยสูง
ดีสมส่วน 
- ร้อยละ 80 ของ
กรุงเทพมหานครสร้างองค์กร
ส่งเสริมเด็ก 0-5 ปี สูงดีสมส่วน
อย่างน้อยชุมชนละ 1 แห่ง 
- ร้อยละ 60 ของ
กรุงเทพมหานคร สร้าง
ครอบครัวนักโภชนาการส่ง 
เสริมเด็กปฐมวัยสูงดีสมส่วนทุก
เขต 
- สื่อสารความสําคัญของเด็กสูง
ดี สมส่วน 
- ร้อยละ 57 ของเด็กอายุ 0-5 
ปี สูงดีสมส่วน 

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

- สนับสนุนเครื่องมือการ
ดําเนินงานส่งเสริมเด็กสูงดี 
สมส่วน 
- ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การดําเนินงานส่งเสริม
เด็กไทยสูงดีสมส่วน  
- สื่อสารความสําคัญของเด็ก
สูงดีสมส่วน 

- ร้อยละ 100 ของ
กรุงเทพมหานครที่
บุคลากรสาธารณสุขที่
เกี่ยวข้องทุกคนรับทราบ
นโยบายเด็กปฐมวัยสูงดี
สมส่วน  
- ร้อยละ 90 ของ
กรุงเทพมหานครสร้าง
องค์กรส่งเสริมเด็ก 0-5 

- ร้อยละ 100 ของ
กรุงเทพมหานครสร้าง
องค์กรส่งเสริมเด็ก 0-5 ปี 
สูงดีสมส่วนอย่างน้อย
ชุมชนละ 1 แห่ง 
- ร้อยละ 80 ของ
กรุงเทพมหานครสร้าง
ครอบครัวนัก โภชนาการ
ส่งเสริมเด็กปฐมวัยสูงดี 

- ร้อยละ 90 ของ
กรุงเทพมหานครสร้าง
ครอบครัวนักโภชนาการส่งเสริม
เด็กปฐมวัยสูงดีสมส่วนทุกเขต 
- สื่อสารความสําคัญของเด็กสูง
ดีสมส่วน 
- ร้อยละ 60 ของเด็กอายุ 0-5 
ปี สูงดีสมส่วน 
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ปี สูงดีสมส่วนอย่างน้อย
ชุมชนละ 1 แห่ง 
- ร้อยละ 70 ของ
กรุงเทพมหานครสร้าง
ครอบครัวนักโภชนาการ
ส่งเสริมเด็กปฐมวัยสูงดี
สมส่วนทุกเขต  
- สื่อสารความสําคัญของ
เด็กสูงดีสมส่วน 

สมส่วนทุกเขต 
- สื่อสารความสําคัญของ
เด็กสูงดีสมส่วน 

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

- สนับสนุนเครื่องมือการ
ดําเนินงานส่งเสริมเด็กสูงด ี
สมส่วน 
- ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การดําเนินงานส่งเสริม
เด็กไทยสูงดีสมส่วน 
- สื่อสารความสําคัญของเด็ก
สูงดีสมส่วน 

- ร้อยละ 100 ของ
กรุงเทพมหานครที่
บุคลากรสาธารณสุขที่
เกี่ยวข้องทุกคนรับทราบ
นโยบายเด็กปฐมวัยสูงดี
สมส่วน 
- ร้อยละ 10 ของ
กรุงเทพมหานครมี
ครอบครัวนักโภชนาการ
ส่งเสริมเด็กปฐมวัยสูงดี
สมส่วนทุกชุมชน 
- สื่อสารความสําคัญของ
เด็กสูงดีสมส่วน 

- ร้อยละ 20 ของ
กรุงเทพมหานครมี
ครอบครัวนักโภชนาการ
ส่งเสริมเด็กปฐมวัยสูงดี 
สมส่วนทุกชุมชน 
- สื่อสารความสําคัญของ
เด็กสูงดีสมส่วน 

- ร้อยละ 30 ของ
กรุงเทพมหานครมีครอบครัวนัก
โภชนาการส่งเสริมเด็กปฐมวัย
สูงดีสมส่วนทุกชุมชน 
- สื่อสารความสําคัญของเด็กสูง
ดีสมส่วน 
- ร้อยละ 63 ของเด็กอายุ 0-5 
ปี สูงดีสมส่วน 

 
วิธีการประเมินผล :  1. มีโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน 

2. สุ่มสํารวจในเรื่องการรับทราบนโยบายของหน่วยงานและบุคลากรสาธารณสุขการสร้าง
องค์กรส่งเสริมเด็ก 0-5 ปี สูงดีสมส่วน การสร้างครอบครัวนักโภชนาการ การสื่อสาร
ความสําคัญของเด็กสูงดีสมส่วน 

เอกสารสนับสนุน :  1. หนังสือแนวทางการดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการในคลินิกฝากครรภ์ 
2. หนังสือแนวทางการดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการในคลินิกสุขภาพเด็กดี 
3. หนังสือคู่มือการพัฒนาสู่องค์กรส่งเสริมเด็กไทยเติบโตเต็มศักยภาพ 
4. มาตรการสําคัญและชุดกิจกรรมพ้ืนฐานด้านโภชนาการสตรีและเด็กปฐมวัย 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 
 Baseline 

data 
หน่วยวัด 

ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 2558 2559 

เด็กอายุ 0-5 ปี 
สูงดีสมส่วน 

46.3* ร้อยละ ขอข้อมูลจาก กทม. ขอข้อมูลจาก กทม. ขอข้อมูลจาก กทม. 

ส่วนสูงเฉลี่ยที่
อายุ 5 ป ี

ชาย = 111** 
หญิง= 109** 

เซนติเมตร 
เซนติเมตร 

ขอข้อมูลจาก กทม. ขอข้อมูลจาก กทม. ขอข้อมูลจาก กทม. 
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ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

กรุงเทพมหานคร 
- กองสร้างเสริมสุขภาพ สํานักอนามัย 
1. นางสาวพลอยไพลิน  ศรีศิริ 
   โทรศัพท์ที่ทํางาน: 02-2476025 
   โทรสาร : - 

 
 
นักโภชนาการปฏิบัติการ 
โทรศัพท์มือถือ : - 
E-mail :Nutrition2746@gmail.com 

 กระทรวงสาธารณสุข 
- สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง กรมอนามัย 

 1.  นางศิริพรรณ บุตรศรี 
  โทรศัพท์ที่ทํางาน : 02-5213056 
  โทรสาร : 02-5513610 

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
โทรศัพท์มือถือ : - 
E-mail : puingbee@hotmail.com 

การประมวลผลและ 
จัดท าข้อมูล 
 
 
การประมวลผลและ 
จัดท าข้อมูล 

กรุงเทพมหานคร 
- กองสร้างเสริมสุขภาพ สํานักอนามัย 
1. นางสาวพลอยไพลิน   ศรีศิริ 
   โทรศัพท์ที่ทํางาน: 02-2476025 
   โทรสาร : - 

 
 
นักโภชนาการปฏิบัติการ 
โทรศัพท์มือถือ : - 
E-mail : Nutrition2746@gmail.com 

กระทรวงสาธารณสุข 
- สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง กรมอนามัย 

 1. นางสาวอนุธิดา บุญยืน 
  โทรศัพท์ที่ทํางาน : 02-5216553 

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
Email :anuthida1992@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบการรายงาน 
ผลการด าเนินงาน 

กรุงเทพมหานคร 
- กองสร้างเสริมสุขภาพ สํานักอนามัย 
1. นางสาวพลอยไพลิน  ศรีศิริ 
   โทรศัพท์ที่ทํางาน: 02-2476025 

 
 
นักโภชนาการปฏิบัติการ 
E-mail : Nutrition2746@gmail.com 

 
ข้อพิจารณาเสนอแนะเพิ่มเติมจากส านักอนามัย : หากจะดําเนินการในกลุ่มเปูาหมายอายุ 5 ปี 11 เดือน 29 วัน 
จําเป็นต้องใช้เกณฑ์อ้างอิงน้ําหนักส่วนสูงเพ่ือประเมินภาวการณ์เจริญเติบโตของเด็กไทย จากกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข เพื่อต่อจากเกณฑ์ประเมินการเจริญเติบโตขององค์การอนามัยโลกมาดําเนินการกับกลุ่มเปูาหมายดังกล่าว 
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ตัวช้ีวัดที่ 6 ร้อยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมส่วน 
หมวด Promotion, Prevention & Protection Excellence  

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

ปี 11 เดือน 29 วัน)  
โรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพฯ หมายถึง โรงเรียนระดับประถมศึกษาหรือ
โรงเรียนระดับประถมศึกษาขยายโอกาสและมัธยมศึกษา (มัธยมศึกษาตอนต้น ม.1 - ม.3) 
ของเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพฯ (สพฐ.กทม. มี 37โรงเรียน) ปี 2561 โรงเรียน
สังกัดกรุงเทพฯ 437  แห่ง 
ภาวะเตี้ย หมายถึง ส่วนสูงของเด็กเมื่อเทียบกับเกณฑ์อายุเดียวกัน มีค่าต่ํากว่า–2 S.D. 
แสดงว่าเด็ก เติบโตไม่ดีอาจเนื่องมาจากมีการขาดอาหารเรื้อรัง หรือมีการเจ็บปุวยบ่อยๆ  
ภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน หมายถึง น้ําหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง> + 2 S.D. ขึ้นไปโดยใช้กราฟ
แสดง เกณฑ์อ้างอิง การเจริญเติบโตของกรมอนามัย ปี 2542  
ภาวะผอม หมายถึง น้ําหนักของเด็กเมื่อเทียบกับเกณฑ์ส่วนสูงเดียวกัน มีค่าต่ํากว่า–2 S.D. 
แสดงว่า เด็กมีน้ําหนักน้อยกว่าเด็กที่มีส่วนสูงเดียวกัน  
สูงดี หมายถึงเด็กที่มีส่วนสูงอยู่ในระดับสูงตามเกณฑ์ขึ้นไป เมื่อเทียบกับกราฟการเจริญเติบโต 
กรมอนามัย ปี 2542 มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ -1.5 SD ของส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ  
สมส่วน หมายถึง เด็กที่มีน้ําหนักอยู่ในระดับสมส่วน เมื่อเทียบกราฟการเจริญเติบโต กรม
อนามัย ปี 2542 มีค่าระหว่าง +1.5 SD ถึง -1.5 SD ของน้ําหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง  
เด็กสูงดีสมส่วน หมายถึง เด็กที่มีส่วนสูงอยู่ในระดับสูงตามเกณฑ์ขึ้นไป และมีน้ําหนักอยู่ใน
ระดับสมส่วน (ในคนเดียวกัน)  
ส่วนสูงเฉลี่ย หมายถึงค่าเฉลี่ยของส่วนสูงในเด็กชายและเด็กหญิง อายุ 12 ปี (เด็กอายุ 12 
ปีเต็ม ถึง 12 ปี 11 เดือน 29 วัน) 

เกณฑ์เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด ปีงบประมาณ 

2560 
ปีงบประมาณ 

2561 
ปีงบประมาณ 

2562 
ปีงบประมาณ 

2563 
ปีงบประมาณ 

2564 
1.ร้อยละเด็กวัยเรียน  
(6-14 ปี) สูงดีสมส่วน 

66 68 70 72 74 

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

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
154 
155  

วัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมให้เด็กวัยเรียนแข็งแรงและฉลาด 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย เด็กอายุ 6-14 ปี ในโรงเรียนระดับประถมศึกษาหรือโรงเรียนระดับประถมศึกษาขยายโอกาส 

มัธยมศึกษาทุกสังกัด(มัธยมศึกษาตอนต้น ม.1 - ม.3)(สพฐ.กทม. มี 37 โรงเรียน/โรงเรียน
สังกัดกรุงเทพฯ 437  แห่ง) 
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วิธีการจัดเก็บข้อมูล ระบบการจัดเก็บข้อมูลของเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพฯ (สพฐ.กทม. มี 37 
โรงเรียน/โรงเรียนสังกัดกรุงเทพฯ 437  แห่ง) 

แหล่งข้อมูล ระบบ HDC ของเขตสุขภาพที่13 กรุงเทพมหานคร 
รายการข้อมูล 1 A1 = จํานวนเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน 
รายการข้อมูล 2 A2 = จํานวนเด็กอายุ 6-14 ปี ที่มีภาวะผอม 
รายการข้อมูล 3 A3 = จํานวนเด็กอายุ 6-14 ปี ที่มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน 
รายการข้อมูล 4 A4 = จํานวนเด็กอายุ 6-14 ปี ที่มีภาวะเต้ีย 
รายการข้อมูล 5 A5 = ผลรวมของส่วนสูงของประชากรชายอายุ 12 ปี ที่ได้รับการวัดส่วนสูง 
รายการข้อมูล 6 A6 = ผลรวมของส่วนสูงของประชากรหญิงอายุ 12 ปี ที่ได้รับการวัดส่วนสูง 
รายการข้อมูล 7 B1 = จํานวนเด็กอายุ 6-14 ปีที่ชั่งน้ําหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด 
รายการข้อมูล 8 B2 = จํานวนเด็กอายุ 6-14 ปี ทั้งหมดในโรงเรียน 
รายการข้อมูล 9 B3 = จํานวนประชากรชายอายุ 12 ปีที่ได้รับการวัดส่วนสูงทั้งหมด 
รายการข้อมูล 10 B4 = จํานวนประชากรหญิงอายุ 12 ปีที่ได้รับการวัดส่วนสูงทั้งหมด 
สูตรค านวณตัวชี้วัด 
 
สํารวจเพื่อเป็นข้อมูลพ้ืนฐาน
(Baseline data) ที่แสดงให้
เห็นแนวโน้มภาวะทุพ
โภชนาการโดยภาพรวม 

1. ร้อยละเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน = (A1/B1) x 100 
2. ร้อยละเด็กอายุ 6-14 ปี มีภาวะผอม= (A2/B1) x 100 
3. ร้อยละเด็กอายุ 6-14 ปี มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน = (A3/B1) x 100 
4. ร้อยละเด็กอายุ 6-14 ปี มีภาวะเตี้ย= (A4/B1) x 100 
5. ความครอบคลุม= (B1/B2) x 100 
6. ส่วนสูงเฉลี่ยชายที่อายุ 12 ปี = (A5 / B3) 
7. ส่วนสูงเฉลี่ยหญิงที่อายุ 12 ปี = (A6 / B4) 

ระยะเวลาประเมินผล วิเคราะห์และสรุปผล ปีละ 2 ครั้ง โดยจัดเก็บข้อมูล 2 ภาคเรียน คือ :  
ภาคเรียนที่ 1  ขอระยะเวลา เช่น ระหว่าง เดือน.........ถึง......... 
ภาคเรียนที่ 2  ขอระยะเวลา เช่น ระหว่าง เดือน.........ถึง......... 

เกณฑ์การประเมิน 
ปี 2560 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
ขั้นตอนที่ 1-3.1 
(ภาค 2 ปีกศ.59) 

ขั้นตอนที่ 3.2, 4และ 5 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 3.3 
(ภาค 1 ปีกศ.60) และ 5 

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

ขั้นตอนที่ 1-3.1 
(ภาค 2 ปีกศ.60) 

ขั้นตอนที่ 3.2, 4และ 5 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 3.3 
(ภาค 1 ปีกศ.61) และ 5 

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

ขั้นตอนที ่1-3.1 
(ภาค 2 ปีกศ.61) 

ขั้นตอนที่ 3.2, 4และ 5 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 3.3 
(ภาค 1 ปีกศ.62) และ 5 
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ปี 2563 : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

ขั้นตอนที่ 1-3.1 
(ภาค 2 ปีกศ.62) 

ขั้นตอนที่ 3.2, 4และ 5 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 3.3 
(ภาค 1 ปีกศ.63) และ 5 

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

ขั้นตอนที่ 1-3.1 
(ภาค 2 ปีกศ.63) 

ขั้นตอนที่ 3.2, 4และ 5 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 3.3 
(ภาค 1 ปีกศ.64) และ 5 

 

วิธีการประเมินผล :  ขั้นตอนที่ 1 จัดตั้งคณะกรรมการและจัดทําแผนการส่งเสริม ควบคุม ปูองกัน และแก้ไข
ปัญหาทุพโภชนาการในเด็กวัยเรียนระดับเขต ระดับจังหวัดโดย PM จังหวัด ขั้นตอนที่ 2 มี
ฐานข้อมูลภาวะโภชนาการของเด็กวัยเรียนทุกระดับและนําข้อมูลไปใช้ในการจัดการปัญหา
ในพ้ืนที่ทุกระดับ 
ขั้นตอนที่ 3 มีสถานการณ์ภาวะโภชนาการ ปีละ 2 ครั้ง 
ขั้นตอนที่ 4 มีการดําเนินการแก้ไขปัญหา 

เอกสารสนับสนุน :  1. หนังสือแนวทางการดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการในเด็กวัยเรียน 
2. หนังสือคู่มือการพัฒนาสู่องค์กรส่งเสริมเด็กไทยเติบโตเต็มศักยภาพ 
3. คู่มือการควบคุมและปูองกันภาวะโภชนาการเกินในเด็กนักเรียน 
4. แนวทางการคัดกรอง ส่งต่อ เด็กอ้วนกลุ่มเสี่ยงในสถานศึกษาสถานบริการสาธารณสุข

และคลินิกDPAC 
5. คู่มือนักจัดการน้ําหนักเด็กวัยเรียน (Smart Kids Coacher) 
6. แนวทางการควบคุมปูองกันภาวะอ้วนในเด็กนักเรียน 
7. แนวทางการจัดค่ายลดน้ําหนักกินพอดีไม่มีอ้วน 
8. หนังสืออยากผอม...มาลองทําดู “ดูแลหุ่นสวยด้วยตัวเอง”สําหรับเด็กวัยเรียนและวัยใส 
9. หนังสือผักผลไม้สีรุ้ง 
10. หนังสือข้อแนะนําการออกกําลังกายสําหรับเด็กวัยเรียน 
11. แผ่นพับกินพอดี ไม่มีอ้วน 
12. แผ่นพับผักผลไม้สีรุ้ง 
13. แผ่นพับโตขึ้นหุ่นดีไม่มีอ้วน 
14. แผ่นพับการออกกําลังกายสําหรับนักเรียน 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 
 

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

เด็กอายุ 6-14 ปี 
สูงดีสมส่วน 

6 ร้อยละ ขอข้อมูลจาก 
กทม. 

ขอข้อมูลจาก 
กทม. 

ขอข้อมูลจาก 
กทม. 

เด็กอายุ 6-14 ปี 
ผอม 

- ร้อยละ ขอข้อมูลจาก 
กทม. 

ขอข้อมูลจาก 
กทม. 

ขอข้อมูลจาก 
กทม. 

เด็กอายุ 6-14 ปี 
อ้วน 
 

17.0 ร้อยละ ขอข้อมูลจาก 
กทม. 

ขอข้อมูลจาก 
กทม. 

ขอข้อมูลจาก 
กทม. 
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เด็กอายุ 6-14 ปี 
เตี้ย 

- ร้อยละ ขอข้อมูลจาก 
กทม. 

ขอข้อมูลจาก 
กทม. 

ขอข้อมูลจาก 
กทม. 

ส่วนสูงเฉลี่ยอายุ 
12 ปี  
-ชาย  
-หญิง 

 
 

148.2 
151.1 

 
 

เซนติเมตร 
เซนติเมตร 

ขอข้อมูลจาก 
กทม. 

ขอข้อมูลจาก 
กทม. 

ขอข้อมูลจาก 
กทม. 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

กรุงเทพมหานคร 
- กองสร้างเสริมสุขภาพ สํานักอนามัย 

 1. นางสาวพลอยไพลิน  ศรีศิริ 
 โทรศัพท์ที่ทํางาน: 02-2476025 
   โทรสาร : 

นักโภชนาการปฏิบัติการ 
โทรศัพท์มือถือ : - 
E-mail : Nutrition2746@gmail.com 

 กระทรวงสาธารณสุข 
- สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง กรมอนามัย 

 1. นางศรีสุดา  สว่างสาลี 
โทรศัพท์ที่ทํางาน : 02-5213056 
โทรสาร : 02-5513610 
2. นางสาววีรฉัตร จรัสฉิมพลีกุล   
โทรศัพท์ที่ทํางาน : 02-5213056 
โทรสาร : 02-5513610 

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
โทรศพัท์มือถือ : - 
E-mail : - 
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
โทรศัพท์มือถือ : - 
E-mail : colon_choc@hotmail.com 

การประมวลผลและ 
จัดท าข้อมูล 

กรุงเทพมหานคร 
- กองสร้างเสริมสุขภาพ สํานักอนามัย 

 1. นางสาวพลอยไพลิน  ศรีศิริ 
 โทรศัพท์ที่ทํางาน: 02-2476025 
   โทรสาร : - 

นักโภชนาการปฏิบัติการ 
โทรศัพท์มือถือ : - 
E-mail : Nutrition2746@gmail.com 

 กระทรวงสาธารณสุข 
- สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง กรมอนามัย 

 1. นางสาวอนุธิดา บุญยืน 
โทรศัพท์ที่ทํางาน : 02-5216553 
  โทรสาร : - 

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
โทรศัพท์มือถือ : - 
Email :anuthida1992@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบการรายงาน 
ผลการด าเนินงาน 

กรุงเทพมหานคร 
- กองสร้างเสริมสุขภาพ สํานักอนามัย 

 1. นางสาวพลอยไพลิน  ศรีศิริ 
 โทรศัพท์ที่ทํางาน: 02-2476025 
 โทรสาร : - 

นักโภชนาการปฏิบัติการ 
โทรศัพท์มือถือ : - 
E-mail : Nutrition2746@gmail.com 
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ตัวช้ีวัดที่ 8 ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปี ฟันดีไม่มีผุ (Cavity free) 
หมวด Promotion, Prevention & Protection Excellence  

(ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ) 
แผนที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
โครงการที่ 2. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น 
ระดับการวัดผล จังหวัด 
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 8. ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปี ฟันดีไม่มีผุ (Cavity free) 
ค านิยาม กลุ่มอายุ 0-12 ปี หมายถึง กลุ่มเด็กเล็ก ปฐมวัยและนักเรียนประถมศึกษาทั้งที่ปกติและมี

ความพิการ  
ฟันดีไม่มีผุ หมายถึง ผู้ที่มีฟันน้ํานมหรือฟันแท้ในช่องปากท่ีปกติ หรือผุ และได้รับการรักษา
แล้ว โดยไม่มีความจําเป็นต้องอุด ถอน รักษาคลองรากฟัน หรือบูรณะอ่ืนใดอีก 

เกณฑ์เป้าหมาย: 
ปีงบประมาณ 60 ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 

ร้อยละ 52 ร้อยละ 54 ร้อยละ 56 ร้อยละ 58 ร้อยละ 60  
วัตถุประสงค์ เพ่ือควบคุมโรคในช่องปากและลดการสูญเสียฟันแท้ในเด็กอายุ 12 ปี 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย เด็กกลุ่มอายุ 12 ปีในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โรงเรียนเอกชนและ สพฐ.และจากการ

สํารวจของกองทันตสาธารณสุข สํานักอนามัย ทุก 5 ปี 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล บันทึกข้อมูลในแบบบันทึกของหน่วยบริการและผลการสํารวจ 
แหล่งข้อมูล แบบบันทึกสุขภาพนักเรียนและข้อมูลจากแบบสํารวจ 
รายการข้อมูล 1 A = จํานวนเด็กกลุ่มอายุ 12 ปีที่ปราศจากฝันผุ (Cavity free) 
รายการข้อมูล 2 B = จํานวนเด็กกลุ่มอายุ 12 ปีที่ปราศจากฝันผุและไม่มีฟันผุหรือฟันถูกถอน 
รายการข้อมูล 3 C= จํานวนเด็กกลุ่มอายุ 12 ปีที่ได้รับการตรวจ 
สูตรค านวณตัวชี้วัด (A+B)/C x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 4 
เกณฑ์การประเมิน : เป็นข้อมูลสภาวะที่มีการส ารวจปีละครั้ง 
     A : Caries free จะต้องไม่ต่ ากว่าค่าพื้นฐาน(Baseline) 
ปี 2560 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- - - 52 

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

- - - 54 
ปี 2562 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- - - 56 

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

   58 
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ปี 2564 : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

- - - 60 
 

วิธีการประเมินผล : สํารวจสุขภาพช่องปากระดับจังหวัด(เด็กอายุ12ปีฟันดีไม่มีผุ) 
เอกสารสนับสนุน : 
 

1. แนวทางการดําเนินงานทันตสาธารณสุขประจําปี 2560  
2. มาตรฐานการทํางาน(Quality standard) การสร้างเสริมสุขภาพและปูองกันโรคด้าน   
ทันตสุขภาพในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2559 
3. เอกสารชุดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ด้านทันสุขภาพ 
4. หนังสือสํารวจสภาวะทันตสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่7 พ.ศ.2555 
5. คู่มือประเมินเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี 
6. คู่มือสร้างความเข้มแข็งโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี 
7. เอกสารเครือข่ายเด็กไทยฟันดี ชวนกันแปรงฟัน 
8. คู่มือ แนวทางการดําเนินงานส่งเสริมทันตสุขภาพเด็กปฐมวัย ANC คุณภาพ WCC  
คุณภาพ ศพด. คุณภาพ 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 
Baselinedata หน่วย

วัด 
ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2557 2558 2559 
กลุ่มอายุ 12 ปี ไม่มีฟันผุ ร้อยละ ขอข้อมูลจาก กทม. ขอข้อมูลจาก กทม. กําลังดําเนินการประมวลผล  

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /ผู้
ประสานงานตัวช้ีวัด 

กรุงเทพมหานคร 
กองทันตสาธารณสุข สํานักอนามัย 
1. นายเฉลิมพงศ์ ตั้งวิจิตรสกุล 
 โทรศัพท์ที่ทํางาน : 02-2487374  

 
 
ทันตแพทย์ชํานาญการ 
Email : dentplanbma2012@gmail.com 

 กระทรวงสาธารณสุข 
- สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง กรมอนามัย 

 1. นางสาวปัทมา โพธิ 
   โทรศัพท์ที่ทํางาน : 02-5213056 

ทันตแพทย์ชํานาญการพิเศษ 
E-mail : pattamapo@hotmail.com 

การประมวลผลและ 
จัดท าข้อมูล 

กรุงเทพมหานคร 
- กองทันตสาธารณสุข สํานักอนามัย 

 1. นายเฉลิมพงศ์ ตั้งวิจิตรสกุล 
   โทรศัพท์ที่ทํางาน : 02-2487374  

ทันตแพทย์ชํานาญการ 
Email : dentplanbma2012@gmail.com 

 กระทรวงสาธารณสุข 
- สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง กรมอนามัย 

 1. นางสาวอนุธิดา บุญยืน 
โทรศัพท์ที่ทํางาน : 02-5216553 

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
Email :anuthida1992@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบการรายงาน 
ผลการด าเนินงาน 

กรุงเทพมหานคร 
- กองสร้างเสริมสุขภาพ สํานักอนามัย 
1. นายเฉลิมพงศ์ ตั้งวิจิตรสกุล 
   โทรศัพท์ที่ทํางาน : 02-2487374 

ทันตแพทย์ชํานาญการ 
Email : dentplanbma2012@gmail.com 
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ตัวช้ีวัดที่ 9 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี  
หมวด Promotion, Prevention & Protection Excellence  

(ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ) 
แผนที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
โครงการที่ 2. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น 
ระดับการวัดผล จังหวัด 
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 9. อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี 
ค านิยาม จํานวนการคลอดบุตรมีชีวิตของผู้หญิงอายุ 15-19 ปี ต่อจํานวนประชากรหญิงอายุ 15- 19 

ปี 1,000 คน 
เกณฑ์เป้าหมาย ไม่เกิน 42 ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 1,000 คน (ปี 2560) 
วัตถุประสงค์ เพ่ือติดตามผลการดําเนินงานปูองกันและแกไขปัญหาการตั้งครรภในวัยรุน 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ผูหญิงอายุ 15–19 ป ที่มีการคลอดบุตรมีชีพในเขตกรุงเทพมหานคร ระหว่างปีที่ทําการเก็บ

ข้อมูล 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้หญิง อายุ 15 – 19 ป ที่มีการคลอดและทําการแจ้งเกิดกับนาย 

ทะเบียนแห่งท้องที่ที่เด็กเกิดและปรากฏข้อมูลอยู่ในฐานทะเบียนราษฎรในเขต  
กรุงเทพมหานคร   

แหล่งข้อมูล ฐานข้อมูลการเกิดมีชีพจากทะเบียนราษฎร กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
รายการข้อมูล 1 A = จํานวนการคลอดมีชีพโดยหญิงอายุ 15 – 19 ป (จากทะเบียนเกิด)   
รายการข้อมูล 2 B = จํานวนหญิงอายุ 15 – 19 ป ทั้งหมด (จํานวนประชากรกลางปีจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร  
รายการข้อมูล 3 - 
สูตรค านวณตัวชี้วัด (A/B)  X 1,000 
ระยะเวลาประเมินผล รายงานผลปีละ 1 ครั้ง 
เกณฑ์การประเมิน  

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- - - ไม่เกิน 20 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน 

 

หน่าวยงานจัดเก็บข้อมูล สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ตรวจสอบโดยกอง
ยุทธศาสตร์และแผน กระทรวงสาธารณสุข  สํานักอนามัยการเจริญพันธุ และ สถาบันพัฒนา
สุขภาวะเขตเมือง 

วิธีการประเมินผล : ใช้ข้อมูลจากสํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ที่ผ่านการตรวจสอบจากกอง
ยุทธศาสตร์และแผน กระทรวงสาธารณสุข เป็นการประมวลผลย้อนหลัง ปละ 1 ครั้ง 

เอกสารสนับสนุน : ฐานข้อมูลจํานวนการเกิด และข้อมูลประชากรกลางปี จากสํานักบริหารการทะเบียน 
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 

Baseline data หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2557 2558 2559 
อัตราการคลอดใน 
หญิงอายุ 15-19 ป 

อัตราการคลอดต่อพัน
ประชากรหญิงอายุ 
15-19 ป 

47.9 44.8 กําลังดําเนินการ 
ประมวลผล 

ข้อมูลจาก : กองยุทธศาสตร์และแผน กระทรวงสาธารณสุข 
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ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

กรุงเทพมหานคร 
- กองสร้างเสริมสุขภาพ สํานักอนามัย 
1. นางสาวเมษิณี  ประสานจิตต  
   โทรศัพท์ที่ทํางาน : 02-2476026         

 
 
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
Email : bma.anamai@hotmail.com 

 กระทรวงสาธารณสุข 
- สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง กรมอนามัย 

 1. นางวิไล  รัตนพงษ 
    โทรศัพท์ที่ทํางาน : 02-5213056 
    โทรสาร : - 

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
โทรศัพท์มือถือ : 086-8904082 
E-mail : lai_nurse@hotmail.com 

การประมวลผลและ 
จัดท าข้อมูล 

กระทรวงสาธารณสุข 
- สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง  
1. นางสาวอนุธิดา บุญยืน 
  โทรศัพท์ที่ทํางาน : 02-5216553 
  โทรสาร : - 

 
 
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
โทรศัพท์มือถือ : - 
Email: anuthida1992@gmail.com 

 ประสานขอข้อมูล จากแหล่งอ่ืน ได้แก่ โรงพยาบาลทุกสังกัดในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร และ 
สํานักบริหารการระเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

ผู้รับผิดชอบการรายงาน 
ผลการด าเนินงาน 

-  
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ตัวชี้วัดที่ 11 รอยละของศูนยบริการสาธารณสุขไดด าเนินการตามระบบการสงเสริมสุขภาพดูแลผูสูงอายุ ระยะยาว 
(Long Term Care) 

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

แผนที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
โครงการที่ 4. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยผู้สูงอายุ 
ระดับการวัดผล จังหวัด 
ตัวช้ีวัด 11. รอยละของศูนยบริการสาธารณสุขไดด าเนินการตามระบบการสงเสริมสุขภาพดูแล  

ผูสูงอาย ุระยะยาว (Long Term Care) 
ค านิยาม ระบบการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้าน ในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ใน

ศูนย์ส่งต่อเพื่อการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้าน (BMA Home Ward Referral Center) 
หมายถึง มีการดําเนินการ ดังนี้ 
1. มีการประเมินปัญหาสุขภาพ และมีข้อมูลผู้สูงอายุที่จําเป็นต้องได้รับการดูแลระยะยาว 
จําแนกตาม 6 กลุ่ม ตามเกณฑ์ สปสช. 
2. มีพยาบาลผู้จัดการสุขภาพของศูนย์บริการสาธารณสุข (Nurse Care manager) ในการ
จัดแผนการดูแลผู้สูงอายุ และจัดสรรผู้ดูแลช่วยงานพยาบาล (Care giver) เข้าเยี่ยมผู้สูงอายุ
อย่างต่อเนื่องและช่วยงานพยาบาลในการบันทึกความเปลี่ยนแปลงของสภาพร่างกาย จิตใจ  
สังคม ความสุขสบายตามกิจวัตรที่ควรได้รับเป็นพื้นฐานในแต่ละวัน 
3. มีการดูแลผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่องที่บ้าน ดุจโรงพยาบาล (Home Ward) ในผู้สูงอายุ 
ติดบ้าน/ติดเตียง ทั้ง 6 กลุ่ม โดยพยาบาลวิชาชีพ ซึ่งเป็นผู้จัดการสุขภาพในการจัดแผนการ
ดูแลผู้สูงอายุรายบุคคล (Care plan) โดยให้การดูแลร่วมกับผู้ดูแลช่วยงานพยาบาล (Care 
giver) และร่วมวางแผนกับทีมสหวิชาชีพในการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านอย่างครบวงจร 
4. มีผู้ตรวจการพยาบาล (Supervise Nurse) ร่วมวางแผนให้การดูแลและให้คําแนะนําใน
การดูแลผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง ทั้ง 6 กลุ่ม ในรายที่พบภาวะแทรกซ้อน มีอุปกรณ์
การแพทย์ ซึ่งเป็นต้นแบบในการดูแลผู้สูงอายุติดบ้าน/ติดเตียง นอกจากนั้นมีการส่งต่อ
ผู้สูงอายุที่มีความต้องการการดูแลให้ศูนย์บริการสาธารณสุขให้การดูแลที่บ้านอย่างต่อเนื่อง
ต่อไป 

กลุ่มเป้าหมาย ศูนย์บริการสาธารณสุข สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล ศูนย์บริการสาธารณสุข 

กองการพยาบาลสาธารณสุข สํานักอนามัย 
รายการข้อมูล 1 A = จํานวนศูนย์บริการสาธารณสุขที่ได้ดําเนินการตามระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 
รายการข้อมูล 2 B = จํานวนศูนย์บริการสาธารณสุขทั้งหมด 
สูตรค านวณตัวชี้วัด (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน  ปีละ 1 ครั้ง 
เกณฑ์การประเมิน : 
ปี2560 : ระบบการดูแลต่อเนื่องท่ีบ้าน ในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ร้อยละ 80 

รอบ3เดือน รอบ6เดือน รอบ9เดือน รอบ12เดือน 
- - - 80  



21 
 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 
Baseline data หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2557 2558 2559 
100 ร้อยละ - 100 100  

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

กรุงเทพมหานคร 
กองการพยาบาลสาธารณสุข สํานักอนามัย และหน่วยงานที่ร่วม 
- กองสร้างเสริมสุขภาพ          
- กองทันตสาธารณสุข 

 1. นางยุพดี เชาวณาพรรณ์ 
   โทรศัพท์ที่ทํางาน : 02-2763904 

นักวิชาการพยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ 
โทรศัพท์มือถือ : 081-9350734 
Email : It_nurse@hotmail.com 

 กระทรวงสาธารณสุข 
- สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง กรมอนามัย 

 1. ทันตแพทย์หญิง เยาวเรศ วงศาสุลักษณ์ 
   โทรศัพท์ที่ทํางาน : 02-5213056 
   โทรสาร : - 
2. นางสาวพัชรา อาจอินทร์ 
    โทรศัพท์ที่ทํางาน :02-5213056 
    โทรสาร : - 

ทันตแพทย์ชํานาญการพิเศษ 
โทรศัพท์มือถือ : - 
E-mail : Yong_dentist@yahoo.com 
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
โทรศัพท์มือถือ : - 
E-mail : Patch.jung@yahoo.com 

การประมวลผลและ 
จัดท าข้อมูล 

กรุงเทพมหานคร 
- กองการพยาบาลสาธารณสุข สํานักอนามัย 

 1. นางยุพดี เชาวณาพรรณ์ 
   โทรศัพท์ที่ทํางาน : 02-2763904 

นักวิชาการพยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ 
โทรศัพท์มือถือ : 081-9350734 

 โทรสาร : -                                            Email : It_nurse@hotmail.com 
- กองทันตสาธารณสุข 
กระทรวงสาธารณสุข 
- สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง กรมอนามัย 

 1. นางสาวอนุธิดา บุญยืน 
  โทรศัพทท์ี่ทํางาน : 02-5216553 
  โทรสาร : - 

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
โทรศัพท์มือถือ : - 
Email: anuthida1992@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบการรายงาน 
ผลการด าเนินงาน 

กรุงเทพมหานคร 
- กองการพยาบาลสาธารณสุข สํานักอนามัย 

 1. นางยุพดี เชาวณาพรรณ์ 
   โทรศัพท์ที่ทํางาน : 02-2763904 
   โทรสาร : - 

นักวิชาการพยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ 
โทรศัพท์มือถือ : 081-9350734 
Email : It_nurse@hotmail.com 

 
 
 
 

mailto:Patch.jung@yahoo.com
mailto:It_nurse@hotmail.com
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ตัวช้ีวัดที่ 14 ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถ
ปฏิบัติงานได้จริง 

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

แผนที่ 3. การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
โครงการที่ 1. โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ 
ระดับการวัดผล จังหวัด 
ชื่อตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 14. ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้

สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง 
ค านิยาม ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operations Center, EOC) หมายถึง 

สถานที่ที่ใช้ในการปฏิบัติงานร่วมกันของกลุ่มภารกิจต่างๆ ภายใต้ระบบบัญชาการเหตุการณ์ 
เพ่ือสนับสนุนการบริหารสั่งการ ประสานงาน แลกเปลี่ยนข้อมูล และทรัพยากรให้เกิดขึ้น
อย่างสะดวกรวดเร็วในภาวะฉุกเฉิน ในที่นี้นอกเหนือจากจะหมายถึงห้องทํางานและอุปกรณ์
ที่ใช้ในการทํางานแล้ว ยังหมายรวมถึงระบบงาน และบุคลากรที่ร่วมปฏิบัติงานในการตอบโต้
ภาวะฉุกเฉินด้วย 
ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (Situation Awareness Team: SAT) หมายถึง ทีม
ปฏิบัติการที่มีความสามารถในการรวบรวมข้อมูล เพ่ือติดตาม ตรวจจับ และประเมิน
สถานการณ์ พร้อมทั้งแจ้งเตือนแก่ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณาตอบสนอง
ต่อสถานการณ์นั้นๆ 
Incident Action Plan (IAP) หมายถึง แผนปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ที่กําหนดขึ้น
โดยผู้บัญชาการเหตุการณ์ร่วมกับกลุ่มยุทธศาสตร์ภายใต้ระบบบัญชาการเหตุการณ์ ที่
กําหนดเปูาหมาย ระยะเวลา ยุทธศาสตร์ และวิธีการปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน รวมทั้ง
หน่วยงานที่นําไปปฏิบัติ 
ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Public Health Emergency-PHE) หมายถึงเหตุการณ์ท่ี
เป็นโรคและภัยคุกคามสุขภาพมีเกณฑ์อย่างน้อย 2 ใน 4 ประการดังนี้ 

1. เกิดผลกระทบทางสุขภาพที่มีความรุนแรง 
2. และหรือเป็นเหตุการณ์ที่ผิดปกติหรือไม่เคยพบมาก่อน 
3. และหรือมีโอกาสแพร่ไปสู่พ้ืนที่อ่ืน 
4. และหรือต้องจํากัดการเคลื่อนที่ของผู้คนหรือสินค้า 

จังหวัด หมายถึง กรุงเทพมหานคร 
เกณฑ์เป้าหมาย: 

 ปี 2560 ทุกหน่วยงานด าเนินการตามขั้นตอนที่ 5 ได้ (ร้อยละ 80) 
ขั้นตอนที่ 1 - 5 สามารถดําเนินการไปพร้อมๆ กันได้ ตั้งแต่เริ่มต้นปีงบประมาณ โดย 
ไตรมาสที่ 1 (รอบ 3 เดือน)  ร้อยละ 80 ของหน่วยงานดําเนินการตามขั้นตอนที่ 1 ได้ 

ชื่อตัวชี้วัด 
หน่วย
วัด 

เป้าหมายการด าเนินงาน 
2560 2561 2562 2563 2564 

ร้อยละ 80 ของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน(EOC) 
และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถปฏิบัติงาน
ได้จริง 

ร้อยละ ร้อยละ 
80 
 

ร้อยละ 
85 
 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
100 
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ไตรมาสที่ 2 (รอบ 6 เดือน)  ร้อยละ 80 ของหน่วยงานดําเนินการตามขั้นตอนที่ 2 และ 3 ได้ 
ไตรมาสที่ 3 (รอบ 9 เดือน)  ร้อยละ 80 ของหน่วยงานดําเนินการตามขั้นตอนที่ 4 ได้ 
 ไตรมาสที่ 4 (รอบ 12 เดือน)  ร้อยละ 80 ของหน่วยงานดําเนินการตามขั้นตอนที่ 5 ได้ (ร้อยละ 80) 
ปี 2561 ทุกหน่วยงานดําเนินการตามขั้นตอนที่ 5 ได้ (ร้อยละ 85) 
ปี 2562 ทุกหน่วยงานดําเนินการตามขั้นตอนที่ 5 ได้ (ร้อยละ 90) 

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

ปี 2563 ทุกหน่วยงานดําเนินการตามขั้นตอนที่ 5 ได้ (ร้อยละ 95) 
ปี 2564 ทุกหน่วยงานดําเนินการตามขั้นตอนที่ 5 ได้ (ร้อยละ 100) 
วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาระบบปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินที่สามารถรับมือภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขที่เกิด

จากโรคติดต่อได้ 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย กรุงเทพมหานคร 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล รวบรวมข้อมูลจากผลการดําเนินงานระดับกรุงเทพมหานคร 
แหล่งข้อมูล ข้อมูลจากผลการดําเนินงานระดับกรุงเทพมหานคร 
รายการข้อมูล 1 A = จํานวนจังหวัด (รวมกรุงเทพมหานคร) ที่มี EOC และ SAT ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง 
รายการข้อมูล 2 B = จํานวนจังหวัดทั้งหมด (รวมกรุงเทพมหานคร) 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 4 
เกณฑ์การประเมิน :  ปี 2560 - 2564 : 

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

วิธีการประเมินผล : ขั้นตอน
ที ่

รายละเอียดการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
ประกอบการประเมินผล 

1 จัดทําโครงสร้างระบบบัญชาการ
เหตุการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุข 
รองรับศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน 
(EOC) และจัดทีมตระหนักรู้
สถานการณ์ (SAT) ระดับ
กรุงเทพมหานคร 

- หลักฐานคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตามระบบบัญชาการเหตุการณ์
ฉุกเฉินทางสาธารณสุข และศูนย์
ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) 
ระดับกรุงเทพมหานคร 
- หลักฐานคําสั่งแต่งตั้งทีมตระหนักรู้
สถานการณ์ (SAT) ระดับ
กรุงเทพมหานคร 

2 จัดเตรียมสถานที่ และอุปกรณ์ตาม
ความเหมาะสมเพ่ือรองรับการเปิด
ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) 
กรณีเกิดภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

- สถานที่และอุปกรณ์สําหรับการ
เปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน 
(EOC) กรณีเกิดภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุขในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

3 สมาชิกทีมตระหนักรู้สถานการณ์ 
(SAT) ระดับกรุงเทพมหานครได้รับ
การชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานและ

- รายชื่อผู้รับการชี้แจงและอบรม
การปฏิบัติงานขั้นพ้ืนฐาน 
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อบรมขั้นพ้ืนฐาน 
4 การซ้อมแผนเพื่อเปิดศูนย์ปฏิบัติการ

ภาวะฉุกเฉิน (EOC) ระดับ
กรุงเทพมหานคร และมีการเริ่ม
ปฏิบัติงานของทีมตระหนักรู้
สถานการณ์ (SAT) โดยประเมิน
สถานการณ์โรคและภัยสุขภาพพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร 

- มีรายงานผลการซ้อมแผนเพื่อเปิด
ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) 
ระดับกรุงเทพมหานคร 
- มีรายงานประเมินสถานการณ์โรค
และภัยสุขภาพพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร 

5 กรณีมีเหตุการณ์ท่ีเข้าข่ายภาวะฉุกเฉิน
ทางสาธารณสุข (Public Health 
Emergency-PHE)กรุงเทพมหานครมี
ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) 
และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ที่
สามารถปฏิบัติงานได้จริง(ถ้าไม่มีให้ใช้
ขั้นตอนที่ 4) 

- มีIncident Action Plan(IAP)ของ
เหตุการณ์ที่สําคัญท่ีอาจเกิดข้ึนใน
กรุงเทพมหานคร เพ่ือรองรับการ
เปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน 
(EOC) โดยกําหนดวิธีปฏิบัติการ 
พร้อมทั้งข้อสั่งการไปยังหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  

เอกสารสนับสนุน :  1. หนังสือกรอบแนวทางการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินและระบบบัญชาการ
เหตุการณ์ในภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข กรมควบคุมโรค พ.ศ. 2559-2564 
2. คู่มือพัฒนาการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระบบบัญชาการเหตุการณ์ และศูนย์
ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข กรมควบคุมโรค 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

Baseline data หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2557 2558 2559 
ร้อยละ 80 ของจังหวัด 
(รวมกรุงเทพมหานคร) มี
ศูนย์ปฏิบัติการภาวะ
ฉุกเฉิน (EOC) และทีม
ตระหนักรู้สถานการณ์ 
(SAT) ที่สามารถ
ปฏิบัติงานได้จริง 

ร้อยละ - - - 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ  
 

กรุงเทพมหานคร 
- กองควบคุมโรค สํานักอนามัย  

 1. นพ.เมธิพจน์  ชาตะเมธีกุล     
   โทรศัพท์มือถือ : 083 606 4513   

ผู้อํานวยการกองควบคุมโรคติดต่อ  
E-mail : methipot@gmail.com 

 กระทรวงสาธารณสุข 
- สถาบันปูองกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค        

 1. ร.ต.อ.นพ.รุ่งเรือง  กิตผาติ    
    โทรสาร :02-5210936 

ผู้อํานวยการสถาบันปูองกันควบคุมโรคเขตเมือง 
โทรศัพท์มือถือ : 08 1989 1978  
E-mail : - 
 
 

mailto:chawetsan@gmail.com
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ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด กระทรวงสาธารณสุข 
- สถาบันปูองกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค        

 1. นางศรินทร  สนธิศิริกฤตย์   
   โทรศัพท์  02 521 0913  
   โทรสาร : 02-5210936 

รองผู้อํานวยการสถาบันปูองกันควบคุมโรคเขตเมือง  
โทรศัพท์มือถือ : 081 632 8049        
E-mail : mambow2005@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 

กรุงเทพมหานคร 
- กองควบคุมโรค สํานักอนามัย 

 1. นพ.เมธิพจน์  ชาตะเมธีกุล  
    โทรศัพท์มือถือ : 083 606 4513    

ผู้อํานวยการกองควบคุมโรคติดต่อ  
E-mail : methipot@gmail.com 

 กระทรวงสาธารณสุข 
- สถาบันปูองกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค        

 1. ร.ต.อ.นพ.รุ่งเรือง  กิตผาติ 
    โทรสาร :02-5210936  

ผู้อํานวยการสถาบันปูองกันควบคุมโรคเขตเมือง  
โทรศัพท์มือถือ : 08 1989 1978  
E-mail : - 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:mambow2005@gmail.com
mailto:chawetsan@gmail.com
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ตัวช้ีวัดที่ 17 อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ าของเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี 
หมวด Promotion, Prevention & Protection Excellence  

(ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ) 
แผนที่ 3. การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
โครงการที่ 3. โครงการควบคุมโรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพ 
ระดับการวัดผล ประเทศ 
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 17. อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ าของเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี 
ค านิยาม เด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี หมายถึง เด็กแรกเกิดถึงเด็กท่ีมีอายุต่ํากว่า 15 ปี 

การจมน้ า หมายถึง การจมน้ําที่เกิดจากอุบัติเหตุ (ICD-10 = W65-W74) ยกเว้นที่เกิดจาก
การใช้ยานพาหนะ หรือการเดินทางทางน้ํา และภัยพิบัติ 

เกณฑ์เป้าหมาย: อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ําของเด็กอายุต่ํากว่า 15 ปี ต่อประชากรเด็กอายุต่ํากว่า 15 ปี แสนคน 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
< 2.41 < 2.40 < 2.39 < 2.38 < 2.37 

 

วัตถุประสงค์ เพ่ือลดการเสียชีวิตจากการจมน้ําของเด็กไทย เนื่องจากเป็นสาเหตุที่ปูองกันได้ 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย เด็กท่ีมีอายุต่ํากว่า 15 ปี 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1. รวบรวมข้อมูลการแจ้งตายจากฐานข้อมูลการตายทะเบียนราษฎร์ของกระทรวงมหาดไทย 

โดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
2. สถานบริการบันทึกข้อมูลการตายในฐานข้อมูล 43 แฟูม 

แหล่งข้อมูล 1. รวบรวมข้อมูลการแจ้งตายจากฐานข้อมูลการตายทะเบียนราษฎร์ของกระทรวงมหาดไทย 
โดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
2. ฐานข้อมูล 43 แฟูม 

รายการข้อมูล 1 A = จํานวนเด็กอายุต่ํากว่า 15 ปีที่เสียชีวิตจากการจมน้ํา 
รายการข้อมูล 2 B = จํานวนประชากรกลางปีของเด็ก อายุต่ํากว่า 15 ปี 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100,000 
ระยะเวลาประเมินผล ปีละ 1 ครั้ง (เมื่อสิ้นไตรมาสที่ 4) 
เกณฑ์การประเมิน :จํานวนการเสียชีวิตจากการจมน้ําของเด็กอายุต่ํากว่า 15 ปี (เปูาหมายระดับประเทศ) 
ปี 2560 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
< 21 คน <  20คน < 19 คน < 18 คน 

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

< 17 คน < 16 คน < 15 คน < 14 คน 
ปี 2562 :  

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
< 13 คน < 12 คน < 11คน < 10 คน 

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

< 9 คน < 8 คน < 7 คน < 6 คน 
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ปี 2564 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
< 5 คน < 4 คน < 3 คน < 2 คน 

 

วิธีการประเมินผล :  ส่วนกลาง ให้คะแนนโดยดูจากอัตราตายจากการจมน้ําในปี พ.ศ. 2560 ดังนี้ 
คะแนน 1 2 3 4 5 
อัตรา - - - - <2.41   

เอกสารสนับสนุน :  1. สถานการณ์การปูองกันเด็กจมน้ํา  
2. แนวทางการดําเนินงานปูองกันการจมน้ําในชุมชน 
3.  สื่อเผยแพร่ที่เกี่ยวข้องกับการปูองกันเด็กจมน้ํา ของสํานักโรคไม่ติดต่อ  
กรมควบคุมโรคข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ website สํานักโรคไม่ติดต่อ(www.thaincd.com) 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน Baseline 
data 

หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 2558 2559 

2.41 อัตราต่อประชากรเด็กแสนคน 2.61 1.56 2.41 
 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

กระทรวงสาธารณสุข 
- สถาบันปูองกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค 

 1. ร.ต.อ.นพ.รุ่งเรือง  กิตผาติ               
  โทรศัพท์ที่ทํางาน : 02- 521 0943 -5   
  โทรสาร : 02- 521 0963                  
2. นางศรินทร  สนธิศิริกฤตย์      
  โทรศัพท์ที่ทํางาน : 0 2521 0943 – 5   
โทรสาร : 0 2521 0963         

ผู้อํานวยการสถาบันปูองกันควบคุมโรคเขตเมือง 
โทรศัพท์มือถือ : 08 1989 1978  
E-mail : - 
รองผู้อํานวยการสถาบันปูองกันควบคุมโรคเขตเมือง   
โทรศัพท์มือถือ : 08 1632 8049  
E-mail : mambow2005@gmail.com 

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล(ระดับส่วนกลาง) 

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 

กระทรวงสาธารณสุข 
- สถาบันปูองกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค 

 1.นางธัญญา  รอดสุข                 
โทรศัพท์ที่ทํางาน : 02- 521 0943 – 5     
โทรสาร : 02- 521 0963   
2.นางธัญวัลย์  นันทดิลกวริทธิ์     
โทรศัพท์ที่ทํางาน : 02- 521 0943 – 5  
โทรสาร : 02- 521 0963   

รักษาการนักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
โทรศัพท์มือถือ : 08 9144 8006 
 E-mail : TANYA.RODS@hotmail.com 
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน
โทรศัพท์มือถือ :  09 4547 2941  
E-mail : tanyawan.warit@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:chawetsan@gmail.com
mailto:TANYA.RODS@hotmail.com
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ตัวช้ีวัดที่ 18 อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน 
หมวด Promotion, Prevention & Protection Excellence  

(ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ) 
แผนที่ 3. การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
โครงการที่ 3. โครงการควบคุมโรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพ 
ระดับการวัดผล ประเทศ 
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 18. อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน 
ค านิยาม อุบัติเหตุทางถนน (รหัส ICD-10 = V01-V89) หมายถึง การตายจากอุบัติเหตุจราจรทางบก 

ไม่รวมทางน้ําและทางอากาศ 
ผู้เสียชีวิต หมายถึง ผู้ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ทั้งการเสียชีวิตที่จุดเกิดเหตุ ระหว่าง
นําส่งโรงพยาบาลที่ห้องฉุกเฉิน ระหว่างส่งต่อ (Refer) กรณี Admitted เสียชีวิตในตึกผู้ปุวย
ภายใน 24 ชม. จนถึง 30 วันหลังเกิดเหตุรวมถึงขอกลับไปตายที่บ้าน โดยใช้ฐานข้อมูลจาก
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข 
เป้าหมายของทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน (ปี 2554-2563) คือ 
ลดการตายจากอุบัติเหตุทางถนนลงร้อยละ 50 โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นไป ดําเนินการ
มาแล้วเกือบ 5 ปี (ปี 2554 - 2558) แนวโน้มยังคงตัว มีเวลาที่จะดําเนินการอีก 5ปีเท่านั้น 
หากตั้งเปูาต้องลดให้ได้ร้อยละ 50 ต้องดําเนินการให้ได้เฉลี่ยร้อยละ 7 - 8 ต่อปี จึงจะบรรลุ
เปูาหมายทศวรรษฯ หรือคิดเป็นลดลงปีละ 2 ต่อประชากรแสนคน โดยใช้ปี 2554 เป็นค่าตั้ง
ต้น รายละเอียดเปูาหมาย และกําหนดให้ปี 2564 ไม่เกิน 10 ต่อประชากรแสนคนซึ่ง
คาดหมายว่าเมื่อสิ้นไตรมาสที่ 4 อัตราตายจะเพ่ิมมากกว่า 18 ต่อประชากรแสนคน จึงขอ
ตั้งเปูาหมายลดอัตราตายไม่เกิน 18 ต่อประชากรแสนคน ประกอบกับการดําเนินงานแก้ไข
ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กระทรวงสาธารณสุขรับผิดชอบเพียง
บางส่วน คือ การบริหารจัดการข้อมูลและประเมินผล การตอบสนองหลังเกิดเหตุ ดังนั้นใน
ปีงบประมาณ 2560 กระทรวงที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย 
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ จึงเสนอให้มีการแบ่งน้ําหนักความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของ
หน่วยงาน   

เกณฑ์เป้าหมาย  
ปีงบประมาณ 60  ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 
ไม่เกิน 2.94 ต่อ
ประชากรแสนคน 

ไม่เกิน 2.69  ต่อ
ประชากรแสนคน 

ไม่เกิน 2.44 ต่อ
ประชากรแสนคน 

ไม่เกิน2.19 ต่อ
ประชากรแสนคน 

ไม่เกิน 1.94 ต่อ
ประชากรแสนคน 

 

วัตถุประสงค์ เพ่ือลดการตายจากอุบัติเหตุทางถนน 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ประชากรไทยทุกกลุ่มอายุ 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล รวบรวมข้อมูลการตายจากอุบัติเหตุทางถนนแยกเป็นรายเขต/จังหวัด  

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน    สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
แหล่งข้อมูล ที่รวบรวมจากข้อมูลการตายฐานมรณะบัตร ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ซึ่ง

เป็นข้อมูลที่ยังไม่ผ่านการตรวจสอบ (verify) กับหนังสือรับรองการตายของกองยุทธศาสตร์
และแผนงาน  กระทรวงสาธารณสุข 

รายการข้อมูล 1 A = จํานวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนทั้งหมด (V01-V89) 
หมายเหตุ : ปี 2560 เดือนตุลาคม 2559 - กันยายน 2560 
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รายการข้อมูล 2 B = จํานวนประชากรกลางปี 2559 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100,000 (อัตราต่อประชากรแสนคน) 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 4 
เกณฑ์การประเมิน : 
ปี 2560 :จํานวนการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลดลงไม่เกิน 18 ต่อประชากรแสนคน (ลดลง 14 % จากค่า median ปี 
2553- 2555= 194 ราย )โดยคิดแยกเป็นรายเดือนในแต่ละไตรมาส) 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
จํานวนไม่เกิน 36 คน  จํานวนไม่เกิน 83 คน จํานวนไม่เกิน 126 คน จํานวนไม่เกิน 167 คน 

การติดตามการด าเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) 
ตัวช้ีวัด รอบ 5 เดือน รอบ 10 เดือน รอบ 12 เดือน 

อัตราการเสียชีวิตจาก
การบาดเจ็บทางถนน 

ไม่เกิน 2.94  ต่อ 
แสนประชากร 

ไม่เกิน 2.94 ต่อ 
แสนประชากร 

ไม่เกิน 2.94 ต่อ 
แสนประชากร 

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

- - - ไม่เกิน 2.70 ต่อประชากรแสนคน 
ปี 2562 :  

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- - - ไม่เกิน 2.46 ต่อประชากรแสนคน 

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

- - - ไม่เกิน 2.22 ต่อประชากรแสนคน 
ปี 2564 :  

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- - - ไม่เกิน 1.98 ต่อประชากรแสนคน 

 

วิธีการประเมินผล :  คํานวณอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อประชากรแสนคนในปีที่ประเมิน 
เปรียบเทียบกับค่าเปูาหมาย จากข้อมูลเฉลี่ยปี 2553-2555 
โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ปี 2560 ดังนี้ 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

3.94 3.69 3.44 3.19 2.94  
เอกสารสนับสนุน :  -  
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน Baseline data หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2557 2558 2559 
194  

ค่ามัธยฐาน 3 ปี  
(ป5ี3-55) 

จํานวน 
(ต่อประชากร

แสนคน) 

269 ราย 
 (4.73) 

223 ราย 
 (4.12) 

237 
(4.18) 

ที่มา : ข้อมูลฐานมรณะบัตรที่ยังไม่ผ่านการ verify กับหนังสือรับรองการตาย   
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข 
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ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

กรุงเทพมหานคร 
- ศูนย์เอราวัณ  สํานักการแพทย์ 

 1. นายแพทย์พรเทพ  แซ่เฮ้ง          
   โทรศัพท์ที่ทํางาน : 0 2220 7572    
   โทรสาร : 0 2622 9265               

ผู้อํานวยการศูนย์เอราวัณ     
โทรศัพท์มือถือ : 08 1637 1130  
E-mail : porntep19717@yahoo.com 

 - สํานักการจราจรและขนส่ง   
 2. นายสุธน  อาณากุล                  

  โทรศัพท์ที่ทํางาน 0 2534 1199 ต่อ 3100    
ผู้อํานวยการสํานักการจราจรและขนส่ง   
โทรสาร : 08-6688 8167                

 กระทรวงสาธารณสุข 
- สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค 

 1. ร.ต.อ.นพ.รุ่งเรือง  กิตผาติ 
   โทรศัพท์ที่ทํางาน 02- 521 0943 – 5    
   โทรสาร : 02- 521 0963                     
2. นางศรินทร  สนธิศิริกฤตย์        
   โทรศัพท์ที่ทํางาน 02- 521 0943 – 5   
   โทรสาร : 02- 521 0963                 

ผู้อํานวยการสถาบันปูองกันควบคุมโรคเขตเมือง 
โทรศัพท์มือถือ : 08 1989 1978  
E-mail : - 
รองผู้อํานวยการสถาบันปูองกันควบคุมโรคเขตเมือง
โทรศัพท์มือถือ : 08-1632 8049  
E-mail : mambow2005@gmail.com 

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 

1.สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 
2.กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 

กรุงเทพมหานคร 
- สํานักการจราจรและขนส่ง  

 1. นางเครือฟูา บุญดวง             
โทรศัพท์ที่ทํางาน : 0 2354 1214            
โทรสาร : 0 2354 1210                       
- ศูนย์เอราวัณ  
2. นางสาวประภัสสร  อ่อนแช่ม     
โทรศัพท์มือถือ : 08 4651 0986 
โทรสาร : 0 2622 92650                      

 
โทรศัพท์มือถือ : 08 1822 0661  
E-mail : fah_bww@hotmail.com 
 
 
โทรศัพท์ที่ทํางาน : 0 2220 7572            
E-mail : pleng.prapat@gmail.com 

 กระทรวงสาธารณสุข 
- สถาบันปูองกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค 

 1.นางธัญญา   รอดสุข               
โทรศัพท์ที่ทํางาน : 02-521-0943            
โทรสาร : 02- 521 0963                         

 
โทรศัพท์มือถือ : 08 9144 8006  
E-mail : TANYA.RODS@hotmail.com 

 
 
 
 
 
 

mailto:porntep19717@yahoo.com
mailto:chawetsan@gmail.com
mailto:fah_bww@hotmail.com
mailto:TANYA.RODS@hotmail.com
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ตัวช้ีวัดที่ 19 อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน 
หมวด Promotion, Prevention & Protection Excellence  

(ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ) 
แผนที่ 3. การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
โครงการที่ 3. โครงการควบคุมโรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพ 
ระดับการวัดผล จังหวัด 
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 19. อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน 
ค านิยาม กลุ่มเสี่ยงเบาหวาน หมายถึง ประชากรอายุ 15 ปี ขึ้นไป ที่มีผลการคัดกรองเสี่ยงต่อ

โรคเบาหวาน จากการคัดกรองความเสี่ยงต่อภาวะกลุ่มโรค Metabolic โดยสํานักอนามัย 
และอาศัยอยู่ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ในปีที่ผ่านมา  
ผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ หมายถึง ผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวานรายใหม่ใน
ปีงบประมาณ โดยการวินิจฉัยของแพทย์ และได้รับการขึ้นทะเบียนในคลินิกโรคเรื้อรัง 

เกณฑ์เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 60 ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 

อัตราผู้ปุวยเบาหวาน
รายใหม่จากกลุ่มเสี่ยง

เบาหวานไม่เกิน 
ร้อยละ 2.40 

อัตราผู้ปุวยเบาหวาน
รายใหม่จากกลุ่มเสี่ยง

เบาหวานไม่เกิน 
ร้อยละ 2.40 

อัตราผู้ปุวยเบาหวาน
รายใหม่จากกลุ่มเสี่ยง

เบาหวานไม่เกิน 
ร้อยละ 2.40 

อัตราผู้ปุวยเบาหวาน
รายใหม่จากกลุ่ม

เสี่ยงเบาหวานไม่เกิน 
ร้อยละ 2.28 

อัตราผู้ปุวยเบาหวาน
รายใหม่จากกลุ่มเสี่ยง

เบาหวานไม่เกิน 
ร้อยละ 2.16 

 

วัตถุประสงค์ เพ่ือลดอัตราของผู้ปุวยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ประชากรอายุ 15 ปี ขึ้นไปในเขตรับผิดชอบ ที่ได้รับการคัดกรองว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงเบาหวานใน

ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล บันทึกผ่านโปรแกรมพ้ืนฐานของหน่วยบริการ ของสถานบริการ สังกัดสํานักอนามัยและ

สํานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 
แหล่งข้อมูล ระบบรายงานศูนย์บริ การสาธารณสุขและโรงพยาบาลสั งกัด  สํ านักการแพทย์ 

กรุงเทพมหานคร 
รายการข้อมูล 1 A = จํานวนประชากรอายุ 15 ปี ขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบ (ตามรายการแหล่งข้อมูล) ที่ได้รับ

การวินิจฉัยว่าเป็นผู้ปุวยเบาหวานรายใหม่ และข้ึนทะเบียนในปีงบประมาณ 
รายการข้อมูล 2 B = จํานวนประชากรอายุ 15 ปี ขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบทั้งหมด ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเบาหวานใน

ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 4 

หมายเหตุ : ใช้ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม ของปีงบประมาณท่ีวิเคราะห์ 
เกณฑ์การประเมิน : วัดผลลัพธ์จํานวนผู้ปุวยรายใหม่โดยประเมินผลปีละ 1 ครั้ง ในรอบ 12 เดือน 
ปี 2560 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- - - อัตราผู้ปุวยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยง

เบาหวาน ไม่เกินร้อยละ 2.40 
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หมายเหตุ ค าแนะน าเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
1. งดสูบบุรี่ และดมควันบุรี่ 
2. ดัชนีมวลกาย 18.5-22.9 กก./ม2 หรือใกล้เคียง รอบเอว น้อยกว่าส่วนสูง/2 (เซนติเมตร) 
3. ออกกําลังกาย ***หนักระดับปานกลาง 30 นาทีต่อครั้ง 5 ครั้งต่อสัปดาห์ 
4. ลดหวาน มัน เค็ม เพ่ิมผักและผลไม้ 
5. หยุดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์  
   ***ในรายที่หยุดดื่มไม่ได้ แนะนําให้ลดการดื่มลง(ผู้ชาย < 2 หน่วยมาตรฐาน; ผู้หญิง < 1 มาตรฐาน) 
ปี 2561 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- - - อัตราผู้ปุวยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ไม่เกินร้อยละ 2.40 

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

- - - อัตราผู้ปุวยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ไม่เกินร้อยละ 2.40 

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

- - - อัตราผู้ปุวยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ไม่เกินร้อยละ 2.28 
ปี 2564 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- - - อัตราผู้ปุวยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ไม่เกินร้อยละ 2.16 

 

วิธีการประเมินผล :  - ติดตามจากระบบรายงานศูนย์บริการสาธารณสุขและโรงพยาบาลสังกัด 
 สํานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 
- ส่งข้อมูลเข้าระบบรายงานใน HDC เขตสุขภาพที่ 13 ตัวชี้วัดอัตราผู้ปุวยเบาหวานรายใหม่
จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน 

เอกสารสนับสนุน :  - คู่มือการจัดบริการสุขภาพกลุ่มวัยทํางานแบบบูรณาการ 2558 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 

Baseline data 
หน่วย
วัด 

ผลการด าเนินงานใน
รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 2558 2559 

อัตราผู้ปุวยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน อัตรา - - - 
ที่มา :  ฐานข้อมูล ของสถานบริการที่รายงานข้อมลู  

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

กรุงเทพมหานคร 
- กองสร้างเสริมสุขภาพ สํานักอนามัย 

 1. นางสาวสุกานดา  สุธรรมกิตติวุฒิ  
   โทรศัพท์ที่ทํางาน 0-2247-6026         

E-mail : bma.anamai@hotmail.com 
 

 - สํานักการแพทย์ 
 1. นางสาวพรพิไล  ตันติลีปิกร                

   โทรศัพท์ที่ทํางาน  0 2220 7563         
2.นางสาววิสา  ปัดตาล              
  โทรศัพท์ที่ทํางาน 02-223-1728          

โทรสาร : 02-2242969                       
E-mail : beepornpilai@yahoo.com 
โทรสาร : 0 2224 2969                       
E-mail: planning.td@gmail.com 
 

mailto:planning.td@gmail.com
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 กระทรวงสาธารณสุข 
- สถาบันปูองกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค 

 1. ร.ต.อ.นพ.รุ่งเรือง  กิตผาติ               
  โทรศัพท์ที่ทํางาน : 02- 521 0943 -5   
  โทรสาร : 02- 521 0963                  
2. นางศรินทร  สนธิศิริกฤตย์      
  โทรศัพท์ที่ทํางาน : 0 2521 0943 – 5   
โทรสาร : 0 2521 0963         

ผู้อํานวยการสถาบันปูองกันควบคุมโรคเขตเมือง 
โทรศัพท์มือถือ : 08 1989 1978  
E-mail : - 
รองผู้อํานวยการสถาบันปูองกันควบคุมโรคเขตเมือง   
โทรศัพท์มือถือ : 08 1632 8049  
E-mail : mambow2005@gmail.com 

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 

สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 
 
 

ผู้รับผิดชอบรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

กรุงเทพมหานคร 
- กองสร้างเสริมสุขภาพ สํานักอนามัย 

 1. นางสาวสุกานดา  สุธรรมกิตติวุฒิ             
    โทรศัพท์ที่ทาํงาน :  0-2247-6026           
- สํานักการแพทย ์
2. นางสาวพรพิไล ตันตลิีปิกร      
   โทรศัพท์ที่ทาํงาน : 0 2220 7563            
   โทรสาร : 0 2224 2969                          
3. นางสาววิสา ปัดตาล              
   โทรศัพท์ที่ทาํงาน : 0 2223 1728          
   โทรสาร : 0 2224 2969                             

 
E-mail : bma.anamai@hotmail.com     
 
E-mail  : beepornpilai@yahoo.com  
 
 
 
E-mail: planning.td@gmail.com 

 กระทรวงสาธารณสุข 
- สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง  กรมควบคุมโรค 

 1.นางธัญญา   รอดสุข                       
โทรศัพท์ที่ทํางาน : 0 2521 0943 – 5    
โทรสาร : 0 2521 0963                     
2. นางอรนงค์  คงเรือง                       
โทรศัพท์ที่ทํางาน : 0 2521 0943 – 5     
โทรสาร 0 2521 0963                       

รักษาการนักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
โทรศัพท์มือถือ :  08 9144 8006  
E-mail:TANYA.RODS@hotmail.com 
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
โทรศัพท์มือถือ : 08 6798 3777  
E-mail : oranong28@hotmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:chawetsan@gmail.com
mailto:bma.anamai@hotmail.com
mailto:oranong28@hotmail.com
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ตัวช้ีวัดที่ 20 ร้อยละของผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหารแปรรูปมีความปลอดภัย 
หมวด Promotion, Prevention & Protection Excellence  

(ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ) 
แผนที่ 3. การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
โครงการที่ 4. โครงการส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัยด้านอาหาร 
ระดับการวัดผล ประเทศ 
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 20. ร้อยละของผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหารแปรรูปมีความปลอดภัย 
ค านิยาม 1. อาหารสด หมายถึง อาหารที่ยังไม่ผ่านการแปรรูป ที่นํามาเป็นวัตถุดิบในการปรุง

ประกอบอาหาร ได้แก่ ผัก ผลไม้ และเนื้อสัตว์ (เนื้อวัว เนื้อหมูสด)  
2. อาหารสดมีความปลอดภัย หมายถึง ผัก ผลไม้ ต้องไม่มีการตกค้างของสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืช และเนื้อสัตว์ (เนื้อวัว เนื้อหมูสด) ต้องไม่มีการตกค้างจากสารเร่งเนื้อแดง 
3. อาหารแปรรูป หมายถึง อาหารที่ผ่านกระบวนการที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
คุณลักษณะของอาหารไปแล้ว หรืออาหารที่ผสมกับส่วนผสมอื่น ๆ หรือหมายถึง อาหารสดที่
แปรรูป ทําให้แห้ง หรือหมักดอง หรือในรูปอ่ืนๆ รวมทั้งที่ใช้สารปรุงแต่งอาหาร ได้แก่ 
ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ น้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผลิตภัณฑ์
จากแปูง (เส้นก๋วยเตี๋ยวชนิดเส้นสด เส้นบะหมี่/เก๊ียว/ขนมจีน) นมโรงเรียน และน้ํามัน 
(รายละเอียดตามเอกสาร KPI Template ประเด็นย่อย 28.1-28.8) 
4. อาหารแปรรูปมีความปลอดภัย หมายถึง ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ น้ําบริโภคในภาชนะ
บรรจุที่ปิดสนิท ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผลิตภัณฑ์จากแปูง (เส้นก๋วยเตี๋ยวชนิดเส้นสด เส้น
บะหมี่/เกี๊ยว/ขนมจีน) นมโรงเรียน และน้ํามัน ต้องมีคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กําหนด 
(รายละเอียดตามเอกสาร KPI Template ประเด็นย่อย 28.1-28.8) 

เกณฑ์เป้าหมาย : ร้อยละ 80 
ปีงบประมาณ 60  ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 3 ปีงบประมาณ 64 

80 80 80 80 80 
หมายเหตุ : เกณฑ์เปาูหมายร้อยละ 80 ในแต่ละปี จะมีการเปลี่ยนกลุ่มเปูาหมายของผลิตภัณฑ์อาหารในการวัด 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้บริโภคได้รับอาหารที่มีความปลอดภัยเป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหารแปรรูปที่มีการจําหน่ายในประเทศ 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล ดําเนินการตามรายละเอียดเอกสาร KPI template ประเด็นย่อย 1-8 โดยรายงานผลการ

ดําเนินงานจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา/กรุงเทพมหานคร และหน่วยเคลื่อนที่
เพ่ือความปลอดภัยด้านอาหารตามช่องทางที่กองยุทธศาสตร์และแผนงานกําหนด 

แหล่งข้อมูล ส่วนกลาง : สํานักอาหาร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
ส่วนภูมิภาค :  เขตบริการสุขภาพ โดยหน่วยเคลื่อนที่เพ่ือความปลอดภัยด้านอาหาร/
กรุงเทพมหานคร/ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด แล้วแต่กรณี 

รายการข้อมูล 1 A=จํานวนของผลิตภัณฑ์ที่ผลวิเคราะห์ผ่านมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กําหนด 
รายการข้อมูล 2 B=จํานวนของผลิตภัณฑ์ที่เก็บตัวอย่างเพ่ือตรวจวิเคราะห์ทั้งหมด 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  ร้อยละของผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหารแปรรูปมีความปลอดภัย=(A/B)x100 
ระยะเวลาประเมินผล ประเมินผลสิ้นปีงบประมาณ โดยติดตามผลการดําเนินงาน รายไตรมาส 
เกณฑ์การประเมิน : 
ปี 2560 - 2564 : 
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หน่วยงาน รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
อย. 
 
 

 มีคณะทํางานแก้ไข 
ปัญหาความไมป่ลอดภยัอาหาร 
 มีทีม SAT แบบบูรณา 
การดา้นอาหาร 
 มีแผนการดาํเนนิการ             
ในภาพรวมของประเทศ 
 ดําเนินการตามแผน           
การดําเนินงานไม่น้อยกวา่ร้อย
ละ 30 ของแผน 
 ติดตาม 
ความก้าวหน้าการดําเนนิงาน
ในภาพรวมของประเทศ  

 โครงสร้างของระบบ 
ข้อมูลการเฝูาระวัง 
 มีแนวทางการแจ้ง 
เตือนภัยและจับ
สัญญาณความเสี่ยง 
 ดําเนินการตามแผน           
การดําเนินงานไม่น้อย
กว่าร้อยละ 65 ของแผน 
 ติดตาม 
ความก้าวหน้าการ
ดําเนินงานในภาพรวม
ของประเทศ 

 มีการทดลองนาํเข้า 
ข้อมูลการเฝูาระวัง                    
 ทดลองระบบ                  
การจัดการความเสี่ยง
ด้านอาหาร 
 ดําเนนิการตามแผน           
การดาํเนนิงานไมน่้อย
กว่าร้อยละ 100 ของ
แผน 
 ติดตาม 
ความก้าวหน้าการ
ดําเนินงานในภาพรวม
ของประเทศ 

 คู่มือการปฏิบัติงาน 
ของระบบการจัดการความ
เสี่ยงด้านอาหาร 
 แผนการจัดการความ 
เสี่ยงแบบบูรณาการ 
 ติดตาม 
ความก้าวหน้าการดําเนินงาน
ในภาพรวมของประเทศ 
 สรุปผลการ 
ดําเนินงานในภาพรวมของ
ประเทศ 
 ประสานและจัดส่ง 
ข้อมูลการดําเนนิงานให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เขต
สุขภาพ 

 

 มีแผนการ 
ดําเนินงานอาหารปลอดภัย
ระดับเขตบริการสุขภาพ 
 ดําเนินการตาม 
แผนการดําเนนิงาน ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 30 ของแผน 
 ติดตามและรายงาน  
ความก้าวหน้าการดําเนินงาน
ของหน่วยงานในเขตบริการ
สุขภาพ ผ่านกลไกคณะอนุกรรม 
การคุ้มครองผู้บริโภค ด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพระดับเขต 

 ดําเนินการตาม 
แผนการดําเนนิงานไม่
น้อยกว่าร้อยละ 65 ของ
แผน 
 ติดตามและรายงาน  
ความก้าวหน้าการ
ดําเนินงานของหน่วยงาน
ในเขตบริการสุขภาพ 
ผ่านกลไกคณะอนุกรรม 
การคุ้มครองผู้บริโภค 
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ระดับเขต 

 ดําเนินการตาม 
แผนการดําเนนิงาน
ร้อยละ 100 ของแผน 
 ติดตามและรายงาน  
ความก้าวหน้าการ
ดําเนินงานของ
หน่วยงานในเขตบริการ
สุขภาพ ผ่านกลไกคณะ
อนุกรรม การคุ้มครอง
ผู้บริโภค ด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพระดับ
เขต 

 ติดตามและรายงาน  
ความก้าวหน้าการดําเนินงาน
ของหน่วยงานในเขตบริการ
สุขภาพ ผ่านกลไกคณะ
อนุกรรม การคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์
สุขภาพระดับเขต 
 ประสานและจัดส่ง 
ข้อมูลผลการดําเนนิงานให้
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

กทม.  มีแผนบูรณาการ 
ดําเนนิงานอาหารปลอดภัยตลอด
ห่วงโซ่ระดับจังหวัด (เฉพาะ กทม.) 
 ดําเนินการตาม 
แผนการดําเนนิงานไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 30 ของแผน  
 รายงาน  
ความก้าวหน้าการดําเนินงาน
ของหน่วยงานในเขตบริการ
สุขภาพ ผ่านกลไกคณะอนุกรรม 
การคุ้มครองผู้บริโภค ด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพระดับเขต 
(เฉพาะ กทม..) 

 ดําเนินการตาม 
แผนการดําเนนิงานไม่
น้อยกว่าร้อยละ 65 ของ
แผน  
 รายงาน 
ความก้าวหน้าการ
ดําเนินงานของหน่วยงาน
ในเขตบริการสุขภาพ 
ผ่านกลไกคณะอนุกรรม 
การคุ้มครองผู้บริโภค 
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ระดับเขต 
(เฉพาะ กทม..) 
 
 

 ดําเนินการตาม 
แผนการดําเนนิงาน
ร้อยละ 100 ของแผน  
 รายงาน  
ความก้าวหน้าการ
ดําเนินงานของ
หน่วยงานในเขตบริการ
สุขภาพ ผ่านกลไกคณะ
อนุกรรม การคุ้มครอง
ผู้บริโภค ด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพระดับ
เขต (เฉพาะ กทม..) 

 รายงาน  
ความก้าวหน้าการดําเนินงาน
ของหน่วยงานในเขตบริการ
สุขภาพ ผ่านกลไกคณะ
อนุกรรม การคุ้มครอง
ผู้บริโภค ด้านผลิตภัณฑ์
สุขภาพระดับเขต (เฉพาะ 
กทม..) 
 ประสานและส่งต่อ 
ข้อมูลผลการดําเนนิงานให้
หน่วยงานที่เก่ียวข้องใน
จังหวัด 
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วิธีการประเมินผล :  การเก็บตัวอย่างเพ่ือตรวจวิเคราะห์ โดยชุดทดสอบเบื้องต้น (Test kit) และห้องปฏิบัติการ 
แล้วแต่กรณี 

เอกสารสนับสนุน :  เอกสาร KPI Template ประเด็นย่อย 28.1-28.8 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 

Baseline data 
หน่วย
นับ 

ผลการด าเนินงานในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2557 2558 2559 
1. อาหารสด  - - - 

1.1 ผักผลไม้สด* ร้อยละ 96.91  97.82  97.52 
1.2 เนื้อสัตว์สด* ร้อยละ 98.47  95.51 92.94 

2. อาหารแปรรูป     
    2.1 น้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ร้อยละ - - - 
    2.2 ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์  ร้อยละ 59.46 6.0 68.36 

2.3 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ร้อยละ 67.31 84.21 66.70 
2.4 นมโรงเรียน ร้อยละ 92.86 92.28 91.07 
2.5 ผลิตภัณฑ์จากแปูง (เส้นก๋วยเตี๋ยว 

(ชนิดเส้นสด)/ ผลิตภัณฑ์เส้นบะหมี่/เกี๊ยว
ขนมจีน) 

ร้อยละ 76.04 67.68 71.25 

2.6 น้ํามัน* ร้อยละ 89.14 84.60 76.82 
หมายเหตุ: *ผลการดําเนินงานโดยใช้ชุดทดสอบเบื้องต้น 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

กรุงเทพมหานคร 
- กองสุขาภิบาลอาหาร สํานักอนามัย  
กระทรวงสาธารณสุข 
- สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา สํานักอาหาร 

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 

กรุงเทพมหานคร 
- กองสุขาภิบาลอาหาร สํานักอนามัย  
กระทรวงสาธารณสุข 
- สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา สํานักอาหาร 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 

กรุงเทพมหานคร 
- กองสุขาภิบาลอาหาร สํานักอนามัย  
กระทรวงสาธารณสุข 
- สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา สํานักอาหาร 
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ตัวช้ีวัดที่ 21 ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
หมวด Promotion, Prevention & Protection Excellence  

(ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ) 
แผนที่ 3. การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
โครงการที่ 5. โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ 
ระดับการวัดผล เขต 
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 21. ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
ค านิยาม ผลิตภัณฑ์สุขภาพ หมายถึง ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 6 ประเภท ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อาหาร ยา วัตถุ

เสพติด เครื่องสําอาง วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข และเครื่องมือแพทย์ 
ที่เก็บจากสถานที่ผลิต นําเข้าหรือจําหน่าย ด่านอาหารและยา เฉพาะผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่
ได้รับอนุญาตและที่ไม่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา 
ที่ได้รับการตรวจสอบ หมายถึง 
1) ส่วนกลาง เก็บตัวอย่างตามแผนเก็บตัวอย่าง เพ่ือตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการและ
ตรวจด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น  
2)  ส่วนภูมิภาค เก็บตัวอย่างตาม 
   2.1) แผนเก็บตัวอย่างของจังหวัด หรือเก็บตัวอย่างในรายการที่ตกลงกับ อย. (ในตัวชี้วัด
ส่วนภูมิภาค)เพ่ือตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการหรือตรวจด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น 
   2.2) แผนเก็บตัวอย่างของหน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่ทั้งของจังหวัดและเขต 
ไม่นับรวมเรื่องร้องเรียน กรณีพิเศษ ฉุกเฉิน 

เกณฑ์เป้าหมาย : 
ปีงบประมาณ 60  ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 6 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 

95 96 97 98 99 
 

วัตถุประสงค์ เพ่ือผู้บริโภคได้บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพ ปลอดภัย 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย นับที่ดําเนินการโดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และกองสุขาภิบาลอาหาร สํานัก

อนามัย 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล รวบรวมจากผลการตรวจสอบเฝูาระวังฯ ตามแบบรายงานของสํานักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา และกองสุขาภิบาลอาหาร สํานักอนามัย บันทึกข้อมูลตามแบบฟอร์มการ
รายงานผลในระบบ Dashboard ของกระทรวงสาธารณสุข รายงานทุกไตรมาส 

แหล่งข้อมูล สํานัก/กองผลิตภัณฑ์ สํานักด่านอาหารและยา กอง คบ. และกองสุขาภิบาลอาหาร สํานัก
อนามัย 

รายการข้อมูล 1 A = จํานวนผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กําหนด 
รายการข้อมูล 2 B = จํานวนผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ตรวจสอบทั้งหมด 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 1, 2, 3 และ 4 (รายงานทุกวันที่ 20 ของเดือนธันวาคม, มีนาคม, มิถุนายน, 

กันยายน) 
เกณฑ์การประเมิน : ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ท่ีกําหนด 
ปี 2560 - 2564 : 
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รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
ร้อยละ 95 ร้อยละ 95 ร้อยละ 95 ร้อยละ 95 

1. การพัฒนาระบบการจัดการความเสี่ยงด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
1. คณะทํางานพัฒนาระบบการเฝูา
ระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
2. ทีมคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพส่วนกลาง และ
จังหวัด (ทีม SAT) 
3. จัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน 
   3.1 ข้อมูลสําคัญท่ีใช้ในการ    เฝูา
ระวัง 6 มิติ 
   3.2 หลักเกณฑ์การประเมินความ
เสี่ยง 
   3.3 ระบบฐานข้อมูลและช่อง
ทางการรายงาน 
4. แผนการจัดการความเสี่ยง   (Risk 
management Plan)     แบบ
บูรณาการภายใต้กลไกใหม่ 

1. สรุปผลการดําเนินงาน
และสถานการณ์เฝูาระวัง
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 6 
เดือน 
2. สื่อสารผลการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงไปยัง
หน่วยงาน    ที่เกี่ยวข้อง 
(Risk Management) 
เพ่ือการจัดการปัญหา 

1. สรุปผลการดําเนินงาน
และสถานการณ์เฝูาระวัง
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ         
9 เดือน 
2. สื่อสารผลการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
(Risk Management) 
เพ่ือการจัดการปัญหา 

1. สถานการณ์ผลิตภัณฑ์
สุขภาพในภาพรวมทั้ง
ประเทศ 
2. ข้อเสนอเชิงนโยบายใน
การจัดการปัญหาด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
3. ถอดบทเรียนจากการ
ดําเนินงาน เพ่ือปรับปรุง
ในปีต่อไป 

2. การตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพตาม PA ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
5. แผนการเฝูาระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
6. ดําเนินการตามแผนเฝูาระวังฯ ได้ 
ร้อยละ 30 

3. ดําเนินการตาม         
แผนเฝูาระวังผลิตภัณฑ์
สุขภาพได้ ร้อยละ 65 

3. ดําเนินการตาม         
แผนเฝูาระวังผลิตภัณฑ์
สุขภาพได้ ร้อยละ 100 

 

วิธีการประเมินผล :  จากรายงานสรุปผลของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และกองสุขาภิบาลอาหาร 
สํานักอนามัย 

เอกสารสนับสนุน :  - 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 

Baseline data 
หน่วย
วัด 

ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 2558 2559 

ร้อยละผลิตภัณฑ์สุขภาพที่
ได้รับการตรวจสอบได้
มาตรฐานตามเกณฑ์ท่ีกําหนด 
(ไม่รวมส่วนภูมิภาค) 
- ยา 
- อาหาร 
- เครื่องสําอาง 
- เครื่องมือแพทย์ 
- วัตถุอันตราย 
- วัตถุเสพติด 
 

ร้อยละ 94.94 
 
 
 

99.71 
94.01 
97.67 
94.04 
97.40 
92.26 

95.22 
 
 
 

99.96 
94.43 
96.55 
91.19 
90.24 
96.43 

93.56 
 
 
 

99.91 
92.14 
98.56 
96.52 
92.86 
98.80 
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ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

1. น.ส.ยวุดี  พัฒนวงศ์        
   โทรศัพท์ที่ทํางาน : 02-5907070     
    โทรสาร : 02-591-8479 

ผู้อํานวยการกองควบคุมเครื่องมือแพทย์      
โทรศัพท์มือถือ : 089-8116873  
E-mail : puyuwade@fda.moph.go.th 

 2. นายวชิระ  อําพนธ์ 
   โทรศัพท์ที่ทํางาน : 02-5907332    
   โทรสาร : 02-5918471 

ผู้อํานวยการกองควบคุมวัตถุเสพติด
โทรศัพท์มือถือ : 081-9288013 
E-mail : vachira@fda.moph.go.th 

 3. น.ส. สุมาลี  พรกิจประสาน               
    โทรศัพท์ที่ทํางาน : 02-5907154       
    โทรศัพท์มือถือ : 084-3618393 
    โทรสาร : 02-5918446               
4. น.ส. สุภัทรา  บุญเสริม                
    โทรศัพท์ที่ทํางาน : 02-5907351   
    โทรสาร : 02-5918477              
5. น.ส. สุกัญญา  เจียระพงษ์            
    โทรศัพท์ที่ทํางาน : 02-5907162  
    โทรสาร : 02-5918390             
6. น.ส. ทิพย์วรรณ  ปริญญาศิริ        
    โทรศัพท์ที่ทํางาน : 02-5907175  
    โทรสาร : 02-5918460  

ผู้อํานวยการสํานักควบคุมเครื่องสําอางและ
วัตถอัุนตราย 
E-mail : sumayee@fda.moph.go.th 
 
รก. ผู้อํานวยการสํานักด่านอาหารและยา 
โทรศัพท์มือถือ : 081-845-9043  
E-mail : pongsai@fda.moph.go.th 
ผู้อํานวยการสํานักยา 
โทรศพัท์มือถือ : 089-0416563 
E-mail : sukanya@fda.moph.go.th 
ผู้อํานวยการสํานักอาหาร 
โทรศัพท์มือถือ : 089-8116899  
E-mail : tipvon@hotmail.com 

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 

กรุงเทพมหานคร 
- กองสุขาภิบาลอาหาร  สํานักอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข 
- สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล ส่วนกลาง 
การดําเนินงาน 1. น.ส. จิตธาดา  เซ่งเจริญ 

   โทรศัพท์ที่ทํางาน : 02-5907292        
   โทรสาร : 02-5918457 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
โทรศัพท์มือถือ : 081-8415786         
E-mail : jtdtrs@fda.moph.go.th 

 กลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงานและวิชาการ 
ส่วนภูมิภาค 

 1.นายอาทิตย์  พันเดช   
   โทรศัพท์ที่ทํางาน : 02-5907383         
   โทรสาร : 02-5918484   
กองส่งเสริมงานคุ้มครองฯ (คบ) สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา 

เภสัชกรชํานาญการพิเศษ 
โทรศัพท์มือถือ : 084-7956951 
E-mail : artypun@gmail.com 

 
 
 
 
 

mailto:vachira@fda.moph.go.th
mailto:sumayee@fda.moph.go.th
mailto:pongsai@fda.moph.go.th
mailto:sukanya@fda.moph.go.th
mailto:tipvon@hotmail.com
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ตัวช้ีวัดที่ 22 ร้อยละของสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด 
หมวด Promotion, Prevention &Protection Excellence 

(ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภค) 
แผนที่ 3. การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
โครงการที่ 5. โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ 
ระดับการแสดงผล เขต 
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 22. ร้อยละของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด 
ค านิยาม สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ หมายถึง สถานที่ที่ตั้งขึ้นเพ่ือดําเนินกิจการต่อไปนี้ 

 กิจการสปา อันได้แก่ บริการที่เกี่ยวกับการดูแลและเสริมสร้างสุขภาพโดยวิธีการ
บําบัดด้วยน้ําและการนวดร่างกายเป็นหลัก ประกอบกับบริการอ่ืนตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวงอีกอย่างน้อยสามอย่าง เว้นแต่เป็นการดําเนินการในสถานพยาบาลตาม
กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลหรือการอาบน้ํา นวดหรืออบตัวที่เป็นการให้บริการในสถาน
อาบน้ํา นวดหรืออบตัวตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 
 กิจการนวดเพ่ือสุขภาพหรือเพ่ือเสริมความงาม ยกเว้นการนวดเพ่ือสุขภาพหรือเพ่ือ

เสริมความงามในสถานพยาบาลเอกชน/หน่วยงานสาธารณสุขของหน่วยงานภาครัฐ และการ
นวด/การอบตัวที่เป็นบริการในสถานอาบน้ําตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ   
 กิจการอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  

ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด หมายถึง กระบวนการที่สถานประกอบการ
เพ่ือสุขภาพได้รับการตรวจประเมินจากผู้อนุญาตหรือคณะที่ผู้อนุญาตแต่งตั้งมีมติว่าผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ.2559 ซึ่ง
ประกอบด้วย มาตรฐานด้านสถานที่  มาตรฐานด้านความปลอดภัยและมาตรฐานด้านการ
ให้บริการ 

เกณฑ์เป้าหมาย :  
 ปีงบประมาณ 

61 
ปีงบประมาณ 

62 
ปีงบประมาณ 

63 
ปีงบประมาณ 

64 
ปีงบประมาณ 

65 
สถาน
ประกอบการเพื่อ
สุขภาพผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน
ตามที่กฎหมาย
กําหนด 

 
 

ร้อยละ 65 

 
 

ร้อยละ 70 

 
 

ร้อยละ 75 

 
 

ร้อยละ 80 

 
 

ร้อยละ 85 

 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพมีคุณภาพตามมาตรฐาน และประชาชนได้รับบริการ
สุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพทั่วประเทศ 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล แบบรายงานผลการดําเนินงาน และรายงานผ่าน www.thaispa.go.th 

 
แหล่งข้อมูล  กองสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

 สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1 – 12 
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 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด 
รายการข้อมูล 1 A = จํานวนสถานประกอบการเพื่อสุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามพระราชบัญญัติสถาน

ประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ.2559 
รายการข้อมูล 2 B = จํานวนสถานประกอบเพ่ือสุขภาพที่ยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการตั้งแต่เดือน

กรกฎาคม 2560 ถึง เดือนกันยายน 2561 และได้รับการตรวจประเมินมาตรฐาน 
รายการข้อมูล 3 - 
รายการข้อมูล 4 - 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  ร้อยละของสถานประกอบเพ่ือสุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามท่ีกฎหมายกําหนด             

=  A   x 100 
    B 

ระยะเวลาประเมินผล ทุก 3 เดือน 
เกณฑ์การประเมิน : 
ปี 2561  

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
สถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพผ่านเกณฑ์
มาตรฐานตามท่ีกฎหมาย 
ร้อยละ 50 

สถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพผ่านเกณฑ์
มาตรฐานตามท่ีกฎหมาย 
ร้อยละ 55 

สถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพผ่านเกณฑ์
มาตรฐานตามท่ีกฎหมาย 
ร้อยละ 60 

สถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพ ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานตามท่ีกฎหมาย
ร้อยละ 65 

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

สถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพผ่านเกณฑ์
มาตรฐานตามท่ีกฎหมาย 
ร้อยละ 55 

สถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพผ่านเกณฑ์
มาตรฐานตามท่ีกฎหมาย 
ร้อยละ 60 

สถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพผ่านเกณฑ์
มาตรฐานตามท่ีกฎหมาย 
ร้อยละ 65 

สถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพ ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานตามท่ีกฎหมาย
ร้อยละ 70 

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

สถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพผ่านเกณฑ์
มาตรฐานตามท่ีกฎหมาย 
ร้อยละ 60 

สถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพผ่านเกณฑ์
มาตรฐานตามท่ีกฎหมาย 
ร้อยละ 65 

สถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพผ่านเกณฑ์
มาตรฐานตามท่ีกฎหมาย 
ร้อยละ 70 

สถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพ ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานตามท่ีกฎหมาย
ร้อยละ 75 

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

สถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพผ่านเกณฑ์
มาตรฐานตามท่ีกฎหมาย 

สถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพผ่านเกณฑ์
มาตรฐานตามท่ีกฎหมาย 

สถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพผ่านเกณฑ์
มาตรฐานตามท่ีกฎหมาย 

สถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพ ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานตามท่ีกฎหมาย
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ร้อยละ 65 ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 

ปี 2565 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

สถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพผ่านเกณฑ์
มาตรฐานตามท่ีกฎหมาย 
ร้อยละ 70 

สถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพผ่านเกณฑ์
มาตรฐานตามท่ีกฎหมาย 
ร้อยละ 75 

สถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพผ่านเกณฑ์
มาตรฐานตามท่ีกฎหมาย 
ร้อยละ 80 

สถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพ ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานตามท่ีกฎหมาย
ร้อยละ 85 

 

วิธีการประเมินผล :  ประเมินผลจากแบบรายงานผลการดําเนินงาน ดังนี้ 
 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่งจัดทํารายงานผลการดําเนินงานทุก 3 เดือน 
 สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต  รวบรวมรายงานจากสํานักงานสาธารณสุข

จังหวัดภายในเขตรับผิดชอบส่งกองสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพทุก 3 เดือน 
 กลุ่มควบคุมกํากับสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ กองสถานประกอบการเพ่ือ

สุขภาพจัดทํารายงานพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทุก 3 เดือน 
 กองสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพรวบรวมข้อมูลจากสํานักงานสนับสนุนบริการ

สุขภาพเขตและกลุ่มควบคุมกํากับสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพประมวลผลการ
ดําเนินงานภาพรวมส่งกลุ่มแผนงาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ทุก 3 เดือน   

เอกสารสนับสนุน :  คู่มือแนวทางการดําเนินงานสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
 พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ.2559 
 หนังสือเอกสารความรู้ผู้ดําเนินการสปา 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน Baseline data หน่วย
วัด 

ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 2559 2560 

สถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ตามที่กฎหมายกําหนด 

ร้อยละ  - - 87.30 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

กองสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
1. นายพรเทพ ล้อมพรม     ที่ทํางาน : 02-1937000 ต่อ 18619  

        มือถือ : 097-098-6355   โทรสาร :  - E-mail :porntep.taro@gmail.com 
   2.  นายชิติพัทธ์ ศรีงามเมือง  ที่ทํางาน : 02-1937000 ต่อ 18619                      

มือถือ :   -                      โทรสาร :  - E-mail : chitipat@gmail.com 
หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล(ระดับส่วนกลาง) 

กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ กองสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 

1. นายพรเทพ ล้อมพรม     ที่ทํางาน : 02-1937000 ต่อ 18619  
      มือถือ : 097-098-6355   โทรสาร :  - E-mail :porntep.taro@gmail.com 
2.  นายชิติพัทธ์ ศรีงามเมือง  ที่ทํางาน : 02-1937000 ต่อ 18619                      

มือถือ :   -                      โทรสาร :  - E-mail : chitipat@gmail.com 
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ตัวช้ีวัดที่ 23 ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยส่ิงแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital 
หมวด Promotion, Prevention & Protection Excellence  

(ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ) 
แผนที่ 4. การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
โครงการที่ 1. โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
ระดับการวัดผล จังหวัด 
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 23. ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยส่ิงแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN 

Hospital 
ค านิยาม โรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital 

หมายถึง โรงพยาบาลทุกสังกัด ในเขต กรุงเทพมหานคร (สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
กรุงเทพมหานคร เอกชน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงกลาโหม สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
การไฟฟูานครหลวง) ดําเนินงานตาม เกณฑ์ ดังนี้ 
ระดับพื้นฐาน 
ขั้นตอนที่ 1 การสร้างกระบวนการพัฒนา 
1. มีการกําหนดนโยบายจัดทาแผนการขับเคลื่อน พัฒนาศักยภาพ และสร้างกระบวน
สื่อสารให้เกิดการพัฒนาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมGREEN&CLEAN hospital อย่างมีส่วน
ร่วมของคนในองค์กร 
ขั้นตอนที่ 2 จัดกิจกรรม GREEN 
G: GARBAGE 2. มีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อตามกฎหมาย กฎกระทรวงว่าด้วย

การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 
3. มีการคัดแยกมูลฝอยทั่วไป คือ มูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยอินทรีย์ 
มูลฝอยอื่นๆ ไปยังที่พักรวมมูลฝอยอย่างถูกสุขลักษณะ 

R: RESTROOM 4.มีการพัฒนาส้วมมาตรฐานสะอาด เพียงพอ และปลอดภัย ที่
อาคาร ผู้ปุวยนอก 

E: ENERGY 5.มีมาตรการประหยัดพลังงานที่เป็นรูปธรรมเกิดการปฏิบัติตาม
มาตรการที่กําหนดรวมกันทั้งองค์กร 

E: ENVIRONMENT 6. มีการจัดสิ่งแวดล้อมทั่วไปทั้งภายในและภายนอกอาคาร โดยเพิ่ม
พ้ืนที่ สีเขียว และพ้ืนที่พักผ่อนที่สร้างความรู้สึกผ่อนคลาย
สอดคล้องกับชีวิตและ วัฒนธรรมท้องถิ่นสาหรับผู้ปุวยรวมทั้งผู้มา
รับริการ 

 7. มีการส่งเสริมกิจกรรมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาพที่ดีแบบองค์รวม 
ได้แก่กิจกรรมทางกาย (Physical activity) กิจกรรมให้คําปรึกษา
ด้านสุขภาพ ขณะรอรับบริการของผู้ปุวยและญาติ 

N: NUTRITION 8. สถานที่ประกอบอาหารผู้ปุวยในโรงพยาบาลได้มาตรฐาน
สุขาภิบาลอาหารของกรมอนามัย ในระดับพ้ืนฐาน 

 9. ร้อยละ 80 ของร้านอาหารในโรงพยาบาลได้มาตรฐานสุขาภิบาล
อาหารของกรมอนามัย 

 10. จัดให้มีบริการน้ําดื่มสะอาดที่อาคารผู้ปุวยนอก และผู้ปุวยใน 
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ระดับดี 
 11. มีการจัดการมูลฝอยครบทุกประเภทถูกสุขลักษณะ 
 12. มีการพัฒนาสวมมาตรฐานสะอาด เพียงพอ และปลอดภัย 

(HAS) ที่อาคารผู้ปุวยใน (OPD) 
ระดับดีมาก 
 13. มีการส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม GREEN โดยการนําไปใช้

ประโยชน์และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายโรงพยาบาล
และชุมชน 

 14. สร้างเครือข่ายการพัฒนา GREEN ลงสู่ชุมชนเพ่ือให้เกิด 
GREENCommunity  

เกณฑ์เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 60 ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 

โรงพยาบาลทุก สังกัด 
ในเขต 

กรุงเทพมหานคร ร้อย
ละ 75 ผ่าน เกณฑ์

ระดับพ้ืนฐาน 

โรงพยาบาลทุก สังกัด 
ในเขต 

กรุงเทพมหานคร ร้อย
ละ 100 ผ่าน เกณฑ์

ระดับพ้ืนฐาน 

โรงพยาบาลทุก สังกัด 
ในเขต 

กรุงเทพมหานคร ร้อย
ละ 75 ผ่าน เกณฑ์ 

ระดับดี 

โรงพยาบาลทุกสังกัด 
ในเขต 

กรุงเทพมหานคร ร้อย
ละ 100 ผ่าน เกณฑ์ 

ระดับดี 

โรงพยาบาลทุกสังกัด 
ในเขต 

กรุงเทพมหานคร ร้อย
ละ 75 ผ่านเกณฑ์ 

ระดับดีมาก 
 

วัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมให้โรงพยาบาลทุกสังกัด ในเขต กรุงเทพมหานคร มีการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ได้ตาม เกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย โรงพยาบาลทุกสังกัด ในเขต กรุงเทพมหานคร (สังกัดกระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร 
เอกชน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงกลาโหม สานักงานตํารวจแห่งชาติ การไฟฟูานคร
หลวง) 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1. โรงพยาบาลบันทึกข้อมูลในแบบรายงานผลการดําเนินงานส่งให้กรุงเทพฯ 
2. กรุงเทพฯ รวบรวม วิเคราะห์ และส่งรายงานรายไตรมาส ให้สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขต

เมืองและหน่วยงานกรุงเทพฯ ที่เก่ียวของได้แก่ สํานักการแพทย์ สํานักสิ่งแวดล้อม เพื่อ
วิเคราะห์ภาพรวมของเขต 

3. สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมืองรวบรวม วิเคราะห์ และส่งรายงานรายไตรมาส ให้
หน่วยงานส่วนกลาง 

แหล่งข้อมูล โรงพยาบาลทุกสังกัด ในเขต กรุงเทพมหานคร (สังกัดกระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร 
เอกชน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงกลาโหม สํานักงานตํารวจแห่งชาติ การไฟฟูานคร
หลวง) 

รายการข้อมูล 1 A = จํานวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข/กรุงเทพมหานคร/เอกชน/
กระทรวงศึกษาธิการ /กระทรวงกลาโหม/สํานักงานตํารวจแห่งชาติ/ การไฟฟูานครหลวง ที่
ดําเนินกิจกรรม GREEN & CLEAN 
A1 = จํานวนโรงพยาบาลทุกสังกัดในกรุงเทพฯทั้งหมด ที่ดําเนินกิจกรรม GREEN & CLEAN 

รายการข้อมูล 2 B = จํานวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข/กรุงเทพมหานคร/เอกชน/
กระทรวงศึกษาธิการ /กระทรวงกลาโหม/สํานักงานตํารวจแห่งชาติ/ การไฟฟูานครหลวง 
ทั้งหมด 
B1 = จํานวนโรงพยาบาลทุกสังกัดในกรุงเทพฯทั้งหมด 
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รายการข้อมูล 3 C = จํานวนเด็กอายุ 9,18,30 และ 42 เดือนทั้งหมดในเขตรับผิดชอบที่ได้รับการตรวจคัด
กรองพัฒนาการจริงในเวลาที่กําหนด 

สูตรค านวณตัวชี้วัด (A/B) X 100 , (A1/B1) X 100 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 2 และ 4 
เกณฑ์การประเมิน  
ปี 2560 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
1. ร้อยละ 80 ของกรุงเทพฯ
มีกลไกการขับเคลื่อน และ
จัด คณะกรรมการตรวจ
ประเมิน โรงพยาบาล 
GREEN & CLEAN 
Hospital ที่มีความ พร้อม
และมีศักยภาพ 
2. ร้อยละ 80 ของ
โรงพยาบาลมีแผนพัฒนา
โรงพยาบาลด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ 
GREEN &CLEAN Hospital 

1. ร้อยละ 60 ของกรุงเทพฯ
ดําเนินการขับเคลื่อน และ
ประเมินโรงพยาบาล 
GREEN & CLEAN 
Hospital 
2. ร้อยละ 30 ของ
โรงพยาบาลพัฒนาได้ตาม
เกณฑ์ GREEN & CLEAN 
Hospitalระดับพ้ืนฐาน 

1. ร้อยละ 80 ของกรุงเทพฯ
ดําเนินการขับเคลื่อน และ
ประเมินโรงพยาบาล 
2.ร้อยละ 60 ของ
โรงพยาบาลพัฒนาได้ตาม 
เกณฑ์GREEN & CLEAN 
Hospitalระดับพ้ืนฐาน 

1. ร้อยละ 100 ของ
กรุงเทพฯดําเนินการ
ขับเคลื่อน และประเมิน
โรงพยาบาล 
2. ร้อยละ 75 ของ
โรงพยาบาลพัฒนาได้ตาม 
เกณฑ์GREEN & CLEAN 
Hospitalระดับพ้ืนฐาน 

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

กรุงเทพฯและโรงพยาบาลมี 
แผนปฏิบัติการเพ่ือพัฒนา 
อนามัยสิ่งแวดล้อมตาม 
GREEN &CLEAN Hospital 

โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ 
ระดับพ้ืนฐานร้อยละ 50 

โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ 
ระดับพ้ืนฐานร้อยละ 60 

โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ 
ระดับพ้ืนฐานร้อยละ 75 

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

กรุงเทพฯและโรงพยาบาลมี 
แผนปฏิบัติการเพ่ือพัฒนา 
อนามัยสิ่งแวดล้อมตาม 
GREEN &CLEAN Hospital 

โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ 
ระดบัพื้นฐาน ร้อยละ75 

โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ 
ระดับพ้ืนฐาน ร้อยละ 80 

โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ 
ระดับพ้ืนฐาน ร้อยละ 100 

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

กรุงเทพฯและโรงพยาบาลมี
แผนปฏิบัติการเพ่ือพัฒนา
อนามัยสิ่ง แวดล้อมตาม 
GREEN &CLEAN Hospital 

โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ 
ระดับดี ร้อยละ 5 

โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ  
ระดับดี ร้อยละ 80 

โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ  
ระดับดี ร้อยละ 100 

 
 



46 
 

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

กรุงเทพฯและโรงพยาบาลมี
แผนปฏิบัติการเพ่ือพัฒนา
อนามัยสิ่ง แวดล้อมตาม 
GREEN &CLEAN Hospital 

โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ 
ระดับดีมาก ร้อยละ 30 

โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ 
ระดับดีมาก ร้อยละ 60 

โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ 
ระดับดีมาก ร้อยละ 75 

 

วิธีการประเมินผล :  1. โรงพยาบาลประเมินตนเองเพ่ือวางแผนพัฒนาโรงพยาบาล 
2. ทีมประเมินระดับกรุงเทพฯทําการประเมินเพ่ือรับรองโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัย

สิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ 
3. ผลงานเปรียบเทียบกับเปูาหมายรายไตรมาส 

เอกสารสนับสนุน :  1. คู่มือแนวทางการดําเนินกิจกรรม GREEN 
2. คู่มือแนวทางการจัดการมูลฝอย สวมและสิ่งปฏิกูลในโรงพยาบาล 
3. คู่มือสถานบริการสาธารณสุขตนแบบลดโลกร้อน 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 
รพ.สังกัด จ านวน 

(แห่ง) 
โรงพยาบาลที่มีการด าเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดลอมด้าน GREEN  

และการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 
การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 

(แห่ง) 
ร้อยละ การด าเนินกิจกรรม 

GREEN (แห่ง) 
ร้อยละ 

กทม. 10 - - - - 
เอกชน 102 - - - - 
กระทรวงสาธารณสุข 14 13 18.71 11 78.57 
กระทรวงศึกษาธิการ 
(วิทยาลัยแพทย์) 

10 - - - - 

กระทรวงกลาโหม 4 - - - - 
สานักงานตํารวจแห่งชาติ 1  - - - 
การไฟฟูานครหลวง 1 - - - - 
รวม 142 13 9.2 11 7.74 

หมายเหตุ :1.ข้อมูลโรงพยาบาลดําเนินกิจกรรมGREEN&CLEAN Hospital “โครงการสาธารณสุขรวมใจรณรงค์ลดโลกร้อน
ด้วยการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

กรุงเทพมหานคร 
- สํานักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม สํานักอนามัย  

 1. นางสาวจงกลวิณี บุญวิเศษ 
โทรศัพท์ที่ทํางาน : 02-3544227 
โทรสาร : - 

นักวิชาการสุขาภิบาล 
โทรศัพท์มือถือ : - 
Email : jongkonvinee.b@gmail.com 

 กระทรวงสาธารณสุข 
- สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง กรมอนามัย 

 1. นางสาวกนกอร ศรีจันทวงษ์ 
โทรศัพท์ที่ทํางาน : 02-9860884 

    โทรสาร : - 

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
โทรศัพท์มือถือ : - 
E-mail : ksrichan555@gmail.com 

mailto:ksrichan555@gmail.com
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การประมวลผลและ 
จัดท าข้อมูล 

กรุงเทพมหานคร 
- สํานักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม สํานักอนามัย  

 1. นางสาวจงกลวิณี บุญวิเศษ 
    โทรศัพท์ที่ทํางาน : 02-3544227 
    โทรสาร : - 

นักวิชาการสุขาภิบาล 
โทรศัพท์มือถือ : - 
Email : jongkonvinee.b@gmail.com 

 กระทรวงสาธารณสุข 
- สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง กรมอนามัย 

 1. นางสาวอนุธิดา บุญยืน 
     โทรศัพท์ที่ทํางาน : 02-5216553 
    โทรสาร : - 

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
โทรศัพท์มือถือ : - 
Email: anuthida1992@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบการรายงาน 
ผลการด าเนินงาน 

กรุงเทพมหานคร 
- สํานักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม สํานักอนามัย 

 1. นางสาวจงกลวิณี บุญวิเศษ 
ที่ทํางาน : 02-3544227 

     โทรสาร : - 

นักวิชาการสุขาภิบาล 
โทรศัพท์มือถือ : - 
Email : jongkonvinee.b@gmail.com 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:jongkonvinee.b@gmail.com
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ตัวช้ีวัดที่ 25 ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปิดด าเนินการในพื้นที่ (Primary Care Cluster) 
หมวด Service Excellence (ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ) 
แผนที่ 5. การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (Primary Care Cluster) 
โครงการที่ 1. โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ 
ระดับการวัดผล เขต และ ประเทศ 
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  25. ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปิดด าเนินการในพื้นที่ (Primary Care Cluster) 
ค านิยาม ระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (Primary Care Cluster) หมายถึง การรวมกลุ่มของหน่วยบริการ

ปฐมภูมิให้เป็นเครือข่ายการดูประชาชนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบร่วมกันเป็นการประจํา ต่อเนื่อง
ด้วยทีมสหวิชาชีพ เพ่ือเพ่ิมคุณภาพการให้บริการให้มีมาตรฐานใกล้เคียงกันและให้มีการ
บริหารจัดการ การใช้ทรัพยากรร่วมกัน โดยเป็นการพัฒนาต่อเนื่องจากนโยบายหมอประจํา
ครอบครัวซึ่งได้จัดทีมหมอครอบครัว 1 ทีมให้การดูแลประชาชนประมาณ 10,000 คน 
ประกอบด้วย แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 1 คน พยาบาลวิชาชีพ/พยาบาลเวชปฏิบัติ 4 คน 
ทันตาภิบาล 1 คน เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 1 คน นักวิชาการสาธารณสุข/เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข 4 คน แพทย์แผนไทย 1 คน รวมทีมให้บริการ 3 ทีมเป็นกลุ่มเครือข่ายบริการปฐม
ภูมิ (Primary Care Cluster) 1 Cluster เพ่ิมบุคลากรเพ่ือดูแลประชาชนในเครือข่าย ทันต
แพทย์ 1 คนเภสัชกร 1 คนและนักกายภาพบําบัด 1 คน 
พื้นที่ที่มีคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster) หมายถึง จํานวนทีมที่ดําเนินการ
ให้บริการการแพทย์ปฐมภูมิในรูปแบบ คลินิกหมอครอบครัว  

เกณฑ์เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 60  ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 

- มีแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัว 78 ทีม 
(สังกัด กทม. 38 ทีม 
นอกสังกัด กทม.40 
ทีม) 
คิดเป็นร้อยละ 34.2 

- มีแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัว 128 ทีม 
(สังกัด กทม. 48 ทีม 
นอกสังกัด กทม. 80 
ทีม)  
คิดเป็นร้อยละ 56.1 

- มีแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัว 178 ทีม 
(สังกัด กทม. 58 ทีม 
นอกสังกัด กทม. 120 
ทีม)  
คิดเป็นร้อยละ 78.1 

- มีแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัว 200 ทีม 
(สังกัด กทม. 68 ทีม 
นอกสังกัด กทม. 132 
ทีม)  
คิดเป็นร้อยละ 87.7 

- มีแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัว 228 ทีม 
(สังกัด กทม. 68 ทีม 
นอกสังกัด กทม. 160 
ทีม)  
คิดเป็นร้อยละ 100  

 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ประชาชนทุกคนได้รับบริการทุกที่ทั้งในหน่วยบริการและในชุมชน โดยทีมหมอ
ครอบครัว เพ่ือให้มีสุขภาพแข็งแรง สามารถดูแลตนเองและครอบครัวเบื้องต้นเมื่อมีอาการ
เจ็บปุวยได้อย่างเหมาะสม 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ศูนย์บริการสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร / คลินิกชุมชนอบอุ่น / รพ.ในสังกัดภาครัฐ ใน
พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร/เขตสุขภาพ 13 กรุงเทพมหานคร 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล ระบบรายงาน 
แหล่งข้อมูล กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
รายการข้อมูล 1 A = จํานวนทีมของคลินิกหมอครอบครัวที่ ศูนย์บริการสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร / 

คลินิกชุมชนอบอุ่น / รพ.ในสังกัดภาครัฐ ดําเนินการให้บริการการแพทย์ปฐมภูมิ 
รายการข้อมูล 2 B = จํานวนทีม บริการการแพทย์ปฐมภูมิเปูาหมาย (ปี 2560 เปูาหมาย = 424 ทีม 

      ปี 2564 = 3,250 ทีม) 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 1, 2, 3 และ 4 
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เกณฑ์การประเมิน  
ปี 2560 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- - - 34.2 % ( 78 ทีม) 

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

- - - 56.1 % (128 ทีม) 
ปี 2562 :  

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- - - 78.1 % (178 ทีม) 

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

- - - 87.7 % (200 ทีม) 
ปี 2564 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- - - 100 % (228 ทีม) 

 

วิธีการประเมินผล :  ลงประเมินในพ้ืนที่ของแต่ละระดับ 
เอกสารสนับสนุน :  แบบประเมิน 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน Baseline 

data 
หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2557 2558 2559 
- - - - มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 38 

คน คิดเป็น   16.7 % 
 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

กรุงเทพมหานคร 
- สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร 

 1. นายแพทย์วงวัฒน์  ลิ่วลักษณ์   
   โทรศัพท์มือถือ : 081 665 3511 

รองผู้อํานวยการสํานักอนามัย  
E-mail : wongwattliu@gmail.com 

 กระทรวงสาธารณสุข 
- กองตรวจราชการ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 2. นางแสงจันทร์  ชาติประสิทธิ์           
   โทรศัพท์ที่ทํางาน : 02 590 1954     

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ     
โทรศัพท์มือถือ : 092 246 0553     
E-mail : sritavong@yahoo.com 

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 

สํานักงานสนับสนุนระบบปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัว  
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 

กรุงเทพมหานคร 
- สํานักอนามัย  

 1. นายแพทย์วงวัฒน์  ลิ่วลักษณ์          
   โทรศัพท์มือถือ : 081 665 3511     
 

รองผู้อํานวยการสํานักอนามัย  
E-mail : wongwattliu@gmail.com 

mailto:wongwattliu@gmail.com
mailto:sritavong@yahoo.com
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 กระทรวงสาธารณสุข 
- กองตรวจราชการ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 2. นางแสงจันทร์  ชาติประสิทธิ์             
โทรศัพท์ที่ทํางาน : 02 590 1954  
E-mail : sritavong@yahoo.com 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
โทรศัพท์มือถือ : 092 246 0553 
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ตัวช้ีวัดที่26 ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้ 
หมวด Service Excellence (ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ) 
แผนที่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการที่ 1. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
ระดับการวัดผล เขต 
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 26. ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้ 
ค านิยาม ระดับค่าน้ าตาลอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้ หมายถึง ค่าระดับ HbA1c ครั้งสุดท้ายน้อยกว่า 7 mg% 

ในปีงบประมาณท่ีวิเคราะห์ 
ผู้ป่วยเบาหวานที่ลงทะเบียนและอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ  
1. ศูนย์บริการสาธารณสุข สํานักอนามัย  /โรงพยาบาลในสังกัด สํานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร   
หมายถึง ผู้ปุวยที่ถูกวินิจฉัยด้วยรหัสโรค ICD10 = E10 - E14 และ Type area = 1 และ 3 
2. โรงพยาบาลในสังกัด กรมการแพทย์  หมายถึง ผู้ปุวยที่ถูกวินิจฉัยด้วยรหัสโรค  
ICD10 = E10 - E14 
หมายเหตุ : ค่าเปูาหมายการควบคุมน้ําตาลในผู้ปุวยเบาหวาน ให้ใช้ตามแนวทางเวชปฏิบัติสําหรับ
โรคเบาหวาน 2557 ซึ่งแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มควบคุมเข้มงวดมาก ควบคุมเข้มงวด และ
ควบคุมไม่เข้มงวด แต่ในการวัดค่าเปูาหมายปี 2559 ให้ใช้แบบเดิม เพ่ือเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 
สําหรับในปี 2560 อาจมีการปรับเปลี่ยนตามมาตรฐานแนวปฏิบัติ 
ระดับความดันโลหิตที่ควบคุมได้ตามเป้าหมาย หมายถึง ค่าระดับความดันโลหิต 2 ครั้งสุดท้าย 
(SBP/DBP) น้อยกว่า 140/90 มม.ปรอท. (ให้ใช้ข้อมูลจากแฟูม CHRONICFU)ในปีงบประมาณที่
วิเคราะห์ ทั้งนี้ ไม่ว่าผู้ปุวยความดันโลหิตสูงจะมีโรคเบาหวานร่วมด้วยหรือไม่ 
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ลงทะเบียนและอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ หมายถึง  
1. ศูนย์บริการสาธารณสุข สํานักอนามัย  /โรงพยาบาลในสังกัด สํานักการแพทย์  
กรุงเทพมหานคร หมายถึง ผู้ปุวยความดันโลหิตสูงที่ได้รับการวินิจฉัยโรคด้วยรหัส = I10 - I15 
และ Type area = 1 และ 3  
2. โรงพยาบาลในสังกัด กรมการแพทย์  หมายถึง ผู้ปุวยความดันโลหิตสูงที่ได้รับการวินิจฉัยโรค
ด้วยรหัส = I10 - I15 

เกณฑ์เป้าหมาย :ร้อยละของผู้ป่วยที่สามารถควบคุมได้  
ปีงบประมาณ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง 
2560-2564 มากกว่า 35 % มากกว่า 35 % 

 

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผู้ปุวยโรคเบาหวานสามารถควบคุมระดับน้ําตาลได้ดี 
2. เพ่ือให้ผู้ปุวยโรคความดันโลหิตสูงสามารถควบคุมความดันโลหิตได้ดี 

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

1. ผู้ปุวยโรคเบาหวานที่ลงทะเบียนและอยู่ในพ้ืนที่รับผิดชอบ ศูนย์บริการสาธารณสุข สํานัก
อนามัย/  โรงพยาบาลสังกัดสํานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 
2. ผู้ปุวยความดันโลหิตสูงที่ลงทะเบียนและอยู่ในพ้ืนที่รับผิดชอบศูนย์บริการสาธารณสุข สํานัก
อนามัย/  โรงพยาบาลสังกัดสํานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 
3. ผู้ปุวยโรคเบาหวานที่ลงทะเบียนในคลินิกบริการ โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุข 
4. ผู้ปุวยความดันโลหิตสูงที่ลงทะเบียนในคลินิกบริการ โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ 
กระทรวงสาธารณสุข 
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วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1.ศูนย์บริการสาธารณสุข สํานักอนามัย/  โรงพยาบาลสังกัดสํานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 
บันทึกผ่านโปรแกรมพ้ืนฐานของหน่วยบริการ และส่งรายงานรูปแบบไฟล์หรือกรณีสามารถส่งออก
ข้อมูลตามมาตรฐานข้อมูล 43 แฟูม 
2.โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข บันทึกผ่านโปรแกรมพ้ืนฐานของหน่วย
บริการ ส่งออกข้อมูลตามมาตรฐานข้อมูล 43 แฟูม 

แหล่งข้อมูล 1.โรงพยาบาลสังกัด สํานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 
2. โรงพยาบาลสังกัด กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 
3.ศูนย์บริการสาธารณสุข สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร 

รายการข้อมูล 1 A = จํานวนผู้ปุวยโรคเบาหวานที่ลงทะเบียน ในคลินิกบริการทั้งหมดที่ระดับค่าน้ําตาลอยู่ในเกณฑ์
ที่ควบคุมได้ 

รายการข้อมูล 2 B = จํานวนผู้ปุวยโรคเบาหวานที่ลงทะเบียนในคลินิกบริการทั้งหมด 
รายการข้อมูล 3 C = จํานวนผู้ปุวยความดันโลหิตสูงที่ลงทะเบียน ในคลินิกบริการทั้งหมดที่ควบคุมระดับความดัน

โลหิตได้ดีตามเกณฑ์กําหนด 
รายการข้อมูล 4 D = จํานวนผู้ปุวยความดันโลหิตสูงที่ลงทะเบียน ในคลินิกบริการทั้งหมด 
สูตรค านวณตัวชี้วัด 
(เบาหวาน) 

(A/B) x 100 

สูตรค านวณตัวชี้วัด  
(ความดันโลหิตสูง) 

(C/D) x 100 

ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 4 
หมายเหตุ : ใช้ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม ของปีงบประมาณท่ีวิเคราะห์ 

เกณฑ์การประเมิน : 
ปี 2560 -2564 

 รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
เบาหวาน - - - มากกว่าหรือเท่ากับ 40% 

ความดันหิตสูง - - - มากกว่าหรือเท่ากับ 50% 
 

วิธีการประเมินผล :  1. วัดผลลัพธ์จากรายงานตัวชี้วัดร้อยละของผู้ปุวยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ําตาลได้ดี 
2. วัดผลลัพธ์จากรายงานตัวชี้วัดร้อยละของผู้ปุวยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตได้
ดี 

เอกสารสนับสนุน :  1. แนวทางเวชปฏิบัติสําหรับโรคเบาหวานปี 2557 
2. คู่มือการจัดบริการสุขภาพกลุ่มวัยทํางานแบบบูรณาการ 2558 
3. แนวทางการรักษาการรักษาโรคความดันโลหิตสูงในเวชปฏิบัติทั่วไป ฉบับปรับปรุง 2558 

รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน Baseline data หน่วยวัด 

ผลการด าเนินงาน 
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2557 2558 2559 
ร้อยละของผู้ปุวยเบาหวานที่สามารถ
ควบคุมระดับน้ําตาลได้ดี 

ร้อยละ - - - 

ผู้ปุวยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมระดับ
ความดันโลหิตได้ดี 

ร้อยละ - - - 
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ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ 
/ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

กระทรวงสาธารณสุข 
- สถาบันปูองกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค 

 1.ร.ต.อ.นพ.รุ่งเรือง  กิตผาติ   
โทรศัพท์ที่ทํางาน : 0 2521 0943 – 5     
โทรสาร : 0 2521 0963                      

ผู้อํานวยการสถาบันปูองกันควบคุมโรคเขตเมือง 
โทรศัพท์มือถือ : 08 1989 1978  
E-mail : - 

 2.นางศรินทร  สนธิศิริกฤตย์        
โทรศัพท์ที่ทํางาน : 0 2521 0943 – 5      

  โทรสาร : 0 2521 0963   E-mail : mambow2005@gmail.com 

รองผู้อํานวยการสถาบันปูองกันควบคุมโรคเขตเมือง  
โทรศัพท์มือถือ : 08 1632 8049 

 - กรมการแพทย์   
4. นายปวิช  อภิปาลกุล                
   โทรศัพท์ที่ทํางาน  0 2590 6352         
   โทรสาร  02-5918279   

 
 
โทรศัพท์มือถือ : 08 5959 4499  
E-mail : moeva_dms@yahoo.com      

 กรุงเทพมหานคร 
- กองสร้างเสริมสุขภาพ  สํานักอนามัย 

 1.นางสาวจินตนา  แจ้งโพธิ์         
   โทรสาร   0 2247 6026                     

 
E-mail : bma.anamai@hotmail.com 

 - สํานักการแพทย์   
2.นางสาวพรพิไล  ตันติลีปิกร      
  โทรศัพท์ที่ทํางาน : 0 2220 7563             
3.นางสาววิสา  ปัดตาล                            
  โทรศัพท์ที่ทํางาน  02-223-1728               
  โทรสาร 0 2224 2969                        

 
โทรสาร 02-2242969                         
E-mail : beepornpilai@yahoo.com 
 
E-mail: planning.td@gmail.com :  

หน่วยงานประมวลผล
และจัดท าข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 

สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 
 

ผู้รับผิดชอบและ
รายงานผลการ 

กระทรวงสาธารณสุข 
- สถาบันปูองกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค 

ด าเนินงาน 1.นางธัญญา   รอดสุข       
  โทรศัพท์ที่ทํางาน 0 2521 0943 – 5   
  โทรสาร : 0 2521 0963                         

รักษาการนักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
โทรศัพท์มือถือ  08 9144 8006  
E-mail :TANYA.RODS@hotmail.com 

 2. นางอรนงค์  คงเรือง      
 โทรศัพท์ที่ทํางาน  0 2521 0943 – 5  
โทรสาร 0 2521 0963                          

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
โทรศัพท์มือถือ : 08 6798 3777  
E-mail : oranong28@hotmail.com 

 - กรมการแพทย์   
3. นายปวิช  อภิปาลกุล                
โทรศัพท์ที่ทํางาน : 0 2590 6352         
โทรสาร : 02-5918279            
 
           

 
 
โทรศัพท์มือถือ : 08 5959 4499 
E-mail : moeva_dms@yahoo.com    

mailto:chawetsan@gmail.com
mailto:mambow2005@gmail.com
mailto:bma.anamai@hotmail.com
mailto:oranong28@hotmail.com


54 
 

 กรุงเทพมหานคร 
- กองสร้างเสริมสุขภาพ  สํานักอนามัย 

 1.นางสาวจินตนา แจ้งโพธิ์   
  โทรสาร :  0 2247 6026                      

 
E-mail : bma.anamai@hotmail.com 

 - สํานักการแพทย์   
2.นางสาวพรพิไล ตันติลีปิกร      
  โทรศัพท์ที่ทํางาน   0 2220 7563             
  โทรสาร   0 2224 2969                         

 
 
E-mail:beepornpilai@yahoo.com 

 3. นางสาววิสา ปัดตาล              
  โทรสาร - : 0 2224 2969                        E-mail: planning.td@gmail.com 

โทรศัพท์ที่ทํางาน : 0 2223 1728               
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:bma.anamai@hotmail.com
mailto:planning.td@gmail.com
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ตัวช้ีวัดที่ 27 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ข้ึนทะเบียนได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและ
หลอดเลือด (CVD Risk) 

หมวด Service Excellence (ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ) 
แผนที่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการที่ 1. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
ระดับการวัดผล จังหวัด 
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 27. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนได้รับการประเมินโอกาส

เสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) 
ค านิยาม ผู้ที่ได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) หมายถึง 

ผู้ปุวยโรคเบาหวาน (E10 - E14) ความดันโลหิตสูง (I10 - I15) อายุ 35-60 ปีที่ข้ึนทะเบียน
ในคลินิกบริการได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD 
Risk) ใน 10 ปีข้างหน้า 
หมายเหตุ : รหัส ICD10 ที่จะนํามาประเมิน CVD Risk ได้แก ่
1. รหัสโรคเบาหวาน E10. - E14. (นับทุกจุดที่ตามหลังรหัส) ยกเว้น รหัส E10. - E14. 

ร่วมกับ I60 – I69 ในทุกประเภทการวินิจฉัย (Dx type) 
2. รหัสโรคความดันโลหิตสูง I10 – I15 ยกเว้นรหัส I11.0, I11.9, I13.0, I13.1, I13.2, I13.9 

และ รหัส I10 – I15 ร่วมกับ I60 – I69 ในทุกประเภทการวินิจฉัย (Dx type) 
เกณฑ์เป้าหมาย : 

ปีงบประมาณ 60 ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 
≥80% ≥80.25% ≥80.5% ≥80.75% ≥90% 

 

วัตถุประสงค์ เพ่ือประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ปุวยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย 1.ศูนย์บริการสาธารณสุข สํานักอนามัย/  โรงพยาบาลสังกัดสํานักการแพทย์ หมายถึง ผู้ปุวย

โรคเบาหวาน (E10 - E14) ความดันโลหิตสูง (I10-I15) อายุ 35-60 ปี 
ที่ข้ึนทะเบียนและอยู่ในพื้นท่ีรับผิดชอบ 
2.โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข หมายถึง ผู้ปุวยโรคเบาหวาน (E10 
- E14) ความดันโลหิตสูง (I10-I15) อายุ 35-60 ปี ที่ขึ้นทะเบียนในคลินิกบริการ  
หมายเหตุ : 
1. ผู้ปุวยโรคเบาหวาน (E10 - E14) ความดันโลหิตสูง ( I10-I15) อายุ 35-60 ปีที่ขึ้น

ทะเบียน Type area 1 และ 3 หมายถึง 
1.1 ผู้ปุวยโรคเบาหวาน (E10 - E14) ความดันโลหิตสูง (I10-I15) อายุ 35-60 ปี Type 

area 1 หมายถึง ผู้ปุวยที่มีท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอาศัยอยู่จริง 
1.2 ผู้ปุวยโรคเบาหวาน (E10 - E14) ความดันโลหิตสูง (I10-I15) อายุ 35-60 ปีType 

area 3 หมายถึง ผู้ปุวยที่อาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบแต่ไม่มีทะเบียนบ้านอยู่เขต
รับผิดชอบ 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล รายงานผลการคัดกรองการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด 
(CVD Risk) ในผู้ปุวยโรคเบาหวาน ผู้ปุวยโรคความดันโลหิตสูงจากโปรแกรมของสถานบริการ 

- ศูนย์บริการสาธารณสุข สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร 
- โรงพยาบาลสังกัดสํานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 
- โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 
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แหล่งข้อมูล รายงานผลการคัดกรองการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด 
(CVD Risk)ในผู้ปุวยโรคเบาหวาน ผู้ปุวยโรคความดันโลหิตสูงจาก  

-ศูนย์บริการสาธารณสุข สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร 
- โรงพยาบาลสังกัดสํานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 
- โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 

รายการข้อมูล 1 A = จํานวนผู้ปุวยโรคเบาหวาน (E10 - E14) ความดันโลหิตสูง (I10-I15) อายุ 35-60 
ปี ที่ขึ้นทะเบียน(ตามแหล่งข้อมูล) ได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการเกิด 
โรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) ใน 10 ปีข้างหน้า 
หมายเหตุ : รหัส ICD10 ที่จะนํามาประเมิน CVD Risk ได้แก่ 
1. รหัสโรคเบาหวาน E10. - E14. (นับทุกจุดที่ตามหลังรหัส) ยกเว้น รหัส E10. - E14. 

ร่วมกับ I60 – I69 ในทุกประเภทการวินิจฉัย (Dx type) 
2. รหัสโรคความดันโลหิตสูง I10 – I15 ยกเว้นรหัส I11.0, I11.9, I13.0, I13.1, I13.2, I13.9 

และ รหัส I10 – I15 รว่มกับ I60 – I69 ในทุกประเภทการวินิจฉัย (Dx type) 
รายการข้อมูล 2 B = จํานวนผู้ปุวยโรคเบาหวาน (E10 - E14) ความดันโลหิตสูง (I10-I15) อายุ 35-60 

ปี ที่ขึ้นทะเบียนและอยู่ในพ้ืนที่รับผิดชอบ(ตามแหล่งข้อมูล) 
หมายเหตุ : รหัส ICD10 ที่จะนํามาประเมิน CVD Risk ได้แก ่
1. รหัสโรคเบาหวาน E10. - E14. (นับทุกจุดที่ตามหลังรหัส) ยกเว้น รหัส E10. - E14. 

ร่วมกับ I60 – I69 ในทุกประเภทการวินิจฉัย (Dx type) 
2. รหัสโรคความดันโลหิตสูง I10 – I15 ยกเว้นรหัส I11.0, I11.9, I13.0,I13.1,I13.2, I13.9 

และ รหัส I10 – I15 ร่วมกับ I60 – I69 ในทุกประเภทการวินิจฉัย (Dx type) 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 4  
เกณฑ์การประเมิน : 
ปี 2560 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- - - ≥ 80% 

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

-  - - ≥ 82.5% 
ปี 2562 :  

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- - - ≥ 85% 

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

- - - ≥ 87.5% 
ปี 2564 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- - - ≥ 90% 
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วิธีการประเมินผล : ฐานข้อมูลศูนย์บริการสาธารณสุข สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร /โรงพยาบาลสังกัดสํานัก
การแพทย์ กรุงเทพมหานคร/โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขเทียบ
กับค่าเปูาหมาย โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ปี 2560 ดังนี้ 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
70 72.5 75 77.5 80 

 

เอกสารสนับสนุน :  1. แนวทางการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ปุวยเบาหวาน
และความดันโลหิตสูง 
2. คู่มือการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด สําหรับอาสาสมัคร
สาธารณสุข(อสม.) 
3. คู่มือการจัดบริการสุขภาพ “กลุ่มวัยทํางาน” แบบบูรณาการ 2558 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 
 
 

Baseline data 
หน่วย
วัด 

ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ 
พ.ศ. 

2557 2558 2559 
ร้อยละของผู้ปุวยเบาหวาน 
ความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียน
ได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยง
ต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด 
(CVD Risk) 

ร้อยละ - - - 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

กระทรวงสาธารณสุข 
- สถาบันปูองกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค 

 1.ร.ต.อ.นพ.รุ่งเรือง  กิตผาติ   
โทรศัพท์ที่ทํางาน : 0 2521 0943 – 5     
โทรสาร : 0 2521 0963                      

ผู้อํานวยการสถาบันปูองกันควบคุมโรคเขตเมือง 
โทรศัพท์มือถือ : 08 1989 1978  
E-mail : - 

 2.นางศรินทร  สนธิศิริกฤตย์        
โทรศัพท์ที่ทํางาน : 0 2521 0943 –5 
โทรสาร : 0 2521 0963      

รองผู้อํานวยการสถาบันปูองกันควบคุมโรคเขตเมือง
โทรศัพท์มือถือ : 08 1632 8049 
E-mail : mambow2005@gmail.com 

 - กรมการแพทย์   
4. นายปวิช  อภิปาลกุล                
โทรศัพท์ที่ทํางาน : 0 2590 6352        
โทรสาร : 02-5918279                   

 
 
โทรศัพท์มือถือ : 08 5959 4499 
E-mail : moeva_dms@yahoo.com      

 กรุงเทพมหานคร 
- กองสร้างเสริมสุขภาพ  สํานักอนามัย 

 1.นางสาวจินตนา  แจ้งโพธิ์          
โทรสาร :  0 2247 6026                

 
E-mail : bma.anamai@hotmail.com 

 - สํานักการแพทย์   
2.นางสาวพรพิไล  ตันติลีปิกร      
โทรศัพท์ที่ทํางาน : 0 2220 7563             
โทรสาร : 02-2242969   
             

 
 
E-mail: beepornpilai@yahoo.com 

mailto:chawetsan@gmail.com
mailto:mambow2005@gmail.com
mailto:bma.anamai@hotmail.com
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 3.นางสาววิสา  ปัดตาล              
โทรสาร : 0 2224 2969                

โทรศัพท์ที่ทํางาน : 02-223-1728               
E-mail : planning.td@gmail.com 

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล(ระดับ
ส่วนกลาง) 

สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 
 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 

กระทรวงสาธารณสุข 
- สถาบันปูองกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค 

 1.นางธัญญา   รอดสุข       
  โทรศัพท์ที่ทํางาน : 0 2521 0943 – 5   
  โทรสาร : 0 2521 0963                        
2. นางอรนงค์  คงเรือง      
  โทรศัพท์ที่ทํางาน : 0 2521 0943 – 5 
  โทรสาร 0 2521 0963 
- กรมการแพทย์   
3. นายปวิช  อภิปาลกุล                
   โทรศัพท์ที่ทํางาน : 0 2590 6352 
   โทรสาร : 02-5918279  

รักษาการนักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
โทรศัพท์มือถือ :  08 9144 8006  
E-mail :TANYA.RODS@hotmail.com
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
โทรศัพท์มือถือ : 08 6798 3777  
E-mail : oranong28@hotmail.com 
 
โทรศัพท์มือถือ : 08 5959 4499 
E-mail : moeva_dms@yahoo.com    

 กรุงเทพมหานคร 
- กองสร้างเสริมสุขภาพ  สํานักอนามัย 

 1.นางสาวจินตนา แจ้งโพธิ์   
   โทรสาร :  0 2247 6026                     

E-mail : bma.anamai@hotmail.com 

 - สํานักการแพทย์   
2.นางสาวพรพิไล ตันติลีปิกร                
โทรศัพท์ที่ทํางาน : 0 2220 7563             

 
โทรสาร : 0 2224 2969   
E-mail:beepornpilai@yahoo.com                 

 3.นางสาววิสา ปัดตาล                       
โทรศัพท์ที่ทํางาน : 0 2223 1728               
โทรสาร : 0 2224 2969                     

 
E-mail: planning.td@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:oranong28@hotmail.com
mailto:bma.anamai@hotmail.com
mailto:planning.td@gmail.com
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ตัวช้ีวัดที่ 28 อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 
หมวด Service Excellence (ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ) 
แผนที่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการที่ 1. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
ระดับการวัดผล ประเทศ 
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  28. อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 
ค านิยาม 1. ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองหมายถึง ผู้ปุวยใน (ผู้ปุวยที่รับไว้นอนพักรักษาในโรงพยาบาล

(admit นานตั้งแต่ 4 ชั่วโมงข้ึนไป) ที่มี principal diagnosis (pdx) เป็นโรคหลอดเลือด
สมอง (I60-I69) 
2. การตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง หมายถึง การตายจากทุกสาเหตุของผู้ปุวยโรค
หลอดเลือดสมอง 
3. การจ าหน่ายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองทุกสถานะ หมายถึง การทีผู่้ปุวยในออกจาก    
โรงพยาบาลในทุกสถานะทุกกรณี 

เกณฑ์เป้าหมาย : 
ปีงบประมาณ 60  ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 
น้อยกว่าร้อยละ 7 น้อยกว่าร้อยละ 7 น้อยกว่าร้อยละ 7 น้อยกว่าร้อยละ 7 น้อยกว่าร้อยละ 7 

 

วัตถุประสงค์ ลดอัตราตายของผู้ปุวยหลอดเลือดสมองในโรงพยาบาล 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล รวบรวมข้อมูลจากฐานข้อมูลโรงพยาบาล 
แหล่งข้อมูล โรงพยาบาลทุกสังกัดในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
รายการข้อมูล 1 A= จํานวนครั้งของการจําหน่ายผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมองตายจากทุกหอผู้ปุวย 
รายการข้อมูล 2 B= จํานวนครั้งของการจําหน่ายทุกสถานะของผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมองจากทุกหอผู้ปุวย 

ในช่วงเวลาเดียวกัน 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B)  100 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 4(ติดตามเปลี่ยนแปลงไตรมาส 2 และ 4) 
เกณฑ์การประเมิน  
ปี 2560 - 2564 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- - - น้อยกว่าร้อยละ 7 

 

วิธีการประเมินผล :  วิเคราะห์ข้อมูลจากฐานข้อมูลโรงพยาบาลเปรียบเทียบกับอัตราปุวยตายโรคหลอดเลือด
สมองในภาพประเทศ 

เอกสารสนับสนุน :  คู่มือนิยามตัวชี้วัด Service plan สาขาโรคหลอดเลือดสมอง 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 
 
 
 

Baseline 
data 

หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในรอบ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 2558 2559 

8.3 ร้อยละอัตราตายผู้ปุวยโรคหลอดเลือด
สมอง 

17.1 9.9 8.3 
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ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

กระทรวงสาธารณสุข 
- สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ 

 1. นพ.สุชาติ  หาญไชยพิบูลย์กุล  
โทรศัพท์ที่ทํางาน :02-306-9899 ต่อ 2408  
โทรสาร : 02-3547072  
2. นางจุฑาภรณ์ บุญธง     
 โทรศัพท์ที่ทํางาน : 02-3069899 ต่อ 1138 
 โทรสาร : 02-3547072    
กรุงเทพมหานคร 
- สํานักการแพทย์  
1. นางสาววิสา ปัดตาล              
    โทรศัพท์ที่ทํางาน : 02-2231728               
    โทรสาร : 02-2242969   
2. นางสาวพรพิไล ตันติลีปิกร   
   โทรศัพท์ที่ทํางาน : 02-2207563             
   โทรสาร : 02-2242969  

โทรศัพท์มือถือ :081-8434502 
E-mail:suchathanc@yahoo.com 
 
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
โทรศัพท์มือถือ :087-1149480  
E-mail :j.bunthong@gmail.com 
 
 
เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน  
Email: planning.td@gmail.com 
 
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  
E-mail : beepornpilai@yahoo.com 

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 

กองตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 13 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 

กระทรวงสาธารณสุข 
- สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ 

 1. นางจุฑาภรณ์ บุญธง     
 โทรศัพท์ที่ทํางาน : 02-3069899 ต่อ 1138 
 โทรสาร : 02-3547072  
กรุงเทพมหานคร 
- สํานักการแพทย์  
1. นางสาววิสา ปัดตาล 
   โทรศัพท์ที่ทํางาน : 02-2231728 
   Email: planning.td@gmail.com 
2. นางสาวพรพิไล ตันติลีปิกร 
   โทรศัพท์ที่ทํางาน : 02-2207563 
   โทรสาร : 02-2242969  

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
โทรศัพท์มือถือ :087-1149480  
E-mail : j.bunthong@gmail.com 
 
 
เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน 
โทรสาร : 02-2242969 
 
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
Email:beepornpilai@yahoo.com 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:planning.td@gmail.com
mailto:planning.td@gmail.com
mailto:j.bunthong@gmail.com
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ตัวช้ีวัดที่ 29 ร้อยละของสถานพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) 
หมวด Service Excellence (ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ) 
แผนที่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการที่ 2. โครงการป้องกันและควบคุมการดื้อยาต้านจุลชีพและการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล 
ระดับการแสดงผล จังหวัด/เขต/ประเทศ 
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 29. ร้อยละของสถานพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU)  
ค านิยาม 1. การประเมินโรงพยาบาล/หน่วยบริการปฐมภูมิใช้ยาอย่างสมเหตุผล  

  - RDU 1 หมายถึง โรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ตาม
เกณฑ์เปูาหมาย 
  - RDU 2 หมายถึง หน่วยบริการปฐมภูมิใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบ ใน 2 โรค ตาม
เกณฑ์เปูาหมาย 

2. ระดับการพัฒนาสู่การเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) มี 3 
ระดับดังนี้ 
RDU ขั้นที่ 1  หมายถึง การด าเนินงานผ่านเงื่อนไขต่อไปนี้ 

RDU 1 (โรงพยาบาล) RDU 2 (ศูนย์บริการสาธารณสุข) 
โรงพยาบาลผ่านเงื่อนไขต่อไปนี้ 
ประเมิน (Process) 
1. มีคณะกรรมการขับเคลื่อน RDU 
2. มีการพัฒนาระบบสารสนเทศในการจัดเก็บ
ข้อมูลตัวชี้วัด  
3. การจัดการการดื้อยา (AMR) : กรณีเป็น รพ. ต้องมี
แผนปฏิบัติการการเฝูาระวังทางห้องปฏิบัติการ การ
ปูองกันและควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อและการ
ดูแลกํากับการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล 

 
ประเมินผลด าเนินงาน (Output) 
1.จํานวนหน่วยบริการปฐมภูมิ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 40 ของ ศบส./
หน่วยบริการปฐมภูมิทั้งหมดใน
เครือข่ายที่มีอัตราการใช้ยาปฏิชีวนะ
ในกลุ่มโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ
ส่วนบนและโรคอุจจาระร่วง
เฉียบพลันผ่านเกณฑ์เปูาหมายทั้ง 2 
โรค 
 

ประเมินผลด าเนินงาน (Output) 
1. อัตราการสั่งใช้ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติผ่าน
เกณฑ์ที่กําหนด 
2. การดําเนินงานของ PTC ผ่านเกณฑ์ระดับ 3  
3. รายการยาที่ควรพิจารณาตัดออก 8 รายการ ซึ่ง
ยังคงมีอยู่ในบัญชีรายการยาของโรงพยาบาลไม่
เกิน 1 รายการ 
4. จัดทําฉลากยามาตรฐาน ผ่านเกณฑ์ระดับ 3 
5. การส่งเสริมจริยธรรมในการจัดซื้อจัดหายาและ
การส่งเสริมการขายยา ผ่านระดับ 3 

RDU ขั้นที่ 2 หมายถึง การด าเนินการผ่านเงื่อนไขต่อไปนี้ 
RDU 1 RDU 2 

ประเมินผลด าเนินงาน (Output)โรงพยาบาลผ่าน
เงื่อนไขต่อไปนี้ 
1. ผลการดําเนินงานของตัวชี้วัด จํานวน 5 ตัวชีว้ัด
ตาม RDU ขั้นที่ 1 

ประเมินผลด าเนินงาน (Output) 
1. จํานวนหน่วยบริการปฐมภูมิไม่
น้อยกว่าร้อยละ 60 ของ ศบส./หน่วย
บริการปฐมภูมิทั้งหมดในเครือข่าย ที่
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2. อัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มโรคติดเชื้อทางเดิน
หายใจส่วนบน โรคอุจาระร่วงเฉียบพลัน แผลสด
อุบัติเหตุ และสตรีคลอดปกติครบกําหนดคลอดทาง
ช่องคลอด ผ่านเกณฑ์ท้ัง 4 ตัวชี้วัด  
3. การใช้ยาNSAIDsผู้ปุวยโรคไตเรื้อรังระดับ 3ขึ้นไป ไม่
เกินร้อยละ10  
4. การใช้ยา glibenclamide ในผู้ปุวยสูงอายุ หรือ
ไตทํางานบกพร่อง ไม่เกินร้อยละ 5 
5. การไม่ใช้ยาที่ห้ามใช้ในสตรีตั้งครรภ์ ได้แก่ 
warfarin*, statins, ergots  (* ยกเว้นกรณีใส่ 
mechanical heart valve) 
6. การจัดการการดื้อยา (AMR) : กรณีเป็น รพ. ต้อง
มีรายงานอัตราการติดเชื้อดื้อยา (AMR) ในกระแส
เลือด 

มีอัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มโรค
ติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนและโรค
อุจจาระร่วงเฉียบพลันผ่านเกณฑ์
เปูาหมายทั้ง 2 โรค 

RDU ขั้นที่ 3 หมายถึง มีการด าเนินการผ่านเงื่อนไขต่อไปนี้ 
RDU 1 RDU 2 

ประเมินผลด าเนินงาน (Output)โรงพยาบาลผ่าน
เงื่อนไขต่อไปนี้ 

1. ตัวชี้วัด RDU ผ่านเกณฑ์ท้ัง 18 ตัวชี้วัด  
2. การจัดการการดื้อยา (AMR) : ต้องมีรายงาน
อัตราการติดเชื้อดื้อยา (AMR) ในกระแสเลือด
ลดลงร้อยละ 50 จาก Baseline data (แบคทีเรีย 
8 ชนิด ได้แก่ Acinetobacter baumannii, 
Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella 
pneumonia, Staphylococcus aureus, 
Escherichia coli, Salmonella spp., 
Enterococcus faecium และ Streptococcus 
pneumonia.) 

ประเมินผลด าเนินงาน (Output) 
1. จํานวน หน่วยบริการปฐมภูมิทุก
แห่งในเครือข่าย ที่มีอัตราการใช้ยา
ปฏิชีวนะในกลุ่มโรคติดเชื้อทางเดิน
หายใจส่วนบนและโรคอุจจาระร่วง
เฉียบพลันผ่านเกณฑ์เปูาหมายทั้ง 
2 โรค 

 

สูตรการค านวณ RDU 1 
A = จํานวนโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (ขั้นที่ 1) 
B = จํานวนโรงพยาบาลทั้งหมด   
(A/B) x 100 
RDU 2 
C = จํานวนหน่วยบริการปฐมภมูิที่มีการใช้ยาปฏิชวีนะอย่างรบัผิดชอบ (ขั้นที่ 1) 
D = จํานวนหนว่ยบริการปฐมภมูิทั้งหมด  
(C/D) x 100 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2557 2558 2559 
โรงพยาบาลดําเนินโครงการ RDU hospital  ร้อยละ - - - 
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เกณฑ์การให้คะแนน :   

รอบ ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

รอบ 6 เดือน 
RDU 1 
RDU 2 

 
<10 
0 

 
10 
< 5 

 
20 
10 

 
30 
15 

 
40 
20 

รอบ 12 เดือน 
RDU 1 
RDU 2 

 
40 
20 

 
50 
25 

 
60 
30 

 
70 
35 

 
80 
40  

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 
ตัวช้ีวัด/ข้อมูลพื้นฐาน 

ประกอบตัวชี้วัด 
 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผล 
การด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ าหนัก 

ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (ขั้นที่ 1) 20 ?? 1.0000 0.2000 
 

การปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
RDU 1  โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ขั้นที่ 1   

การค านวณ A   =   แห่ง 
             B   =    แห่ง 
          (A/B) x 100   =    % 

RDU 2  หน่วยบริการปฐมภูมิส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ขั้นที่ 1   
การค านวณ C  =   แห่ง 

 D =    แห่ง 
                                    (C/D) x 100   =    % 
 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

กรุงเทพมหานคร 
- สํานักการแพทย์ 
- สํานักอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข 
 - กองบริหารการสาธารณสุข  
1. ภญ.ไพรํา บุญญะฤทธิ์ 
   โทรศัพท์ที่ทํางาน : 02-5901628โ 
   โทรสาร : 02-5901634  

 
 
 
 
 
เภสัชกรชํานาญการ 
โทรศัพท์มือถือ : 092-3953289 
E-mail : praecu@gmail.com  

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 

กองบริหารการสาธารณสุข สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 

1. ภญ.ไพรํา บุญญะฤทธิ์           เภสัชกรชํานาญการ 
    โทรศัพท์ที่ทํางาน : 02-5901628 โทรศัพท์มือถือ : 092-3953289 
    โทรสาร : 02-5901634   E-mail : praecu@gmail.com 
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กองบริหารการสาธารณสุข สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (RDU/AMR) 

ตัวช้ีวัดที่ 31 อัตราตายทารกแรกเกิด  
หมวด Service Excellence (ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ) 
แผนที่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการที่ 4. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาทารกแรกเกิด 
ระดับการวัดผล ประเทศ 
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  31. อัตราตายทารกแรกเกิด  
ค านิยาม ทารกแรกเกิด หมายถึง ทารกที่คลอดรอดออกมา มีชีวิตจนถึง 28 วันในโรงพยาบาลทุกสังกัดใน

เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
เกณฑ์เป้าหมาย :ลดอัตราตายของทารกแรกเกิดอายุต่ํากว่าหรือเท่ากับ 28 วัน 

ปีงบประมาณ 60  ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 
4 3.6 3.2 2.8 2.5 

 

วัตถุประสงค ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลรกัษาทารกแรกเกิดให้ทั่วถึง ครอบคลุมทุกเขตบริการสุขภาพ 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ทารกที่คลอดและมชีีวิตจนถึง 28 วัน  
วิธีการจัดเก็บข้อมูล ใช้ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์เชือ่มโยงกับฐานข้อมูลของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สํานักการ

บริหารสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์ สํานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เพื่อ
ประมวลผลข้อมูลการตายของทารกแรกเกิดเก็บข้อมูลจากทะเบียนรายงานของโรงพยาบาลทุกสังกัด 

แหล่งข้อมูล ฐานข้อมูลการตาย มรณะบัตร และหนังสือรับรองการตาย  
รายการข้อมูล 1 A = จํานวนทารกที่เสียชวีิต < 28 วัน 
รายการข้อมูล 2 B   =  จํานวนทารกแรกเกิดมีชีพ 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) X 1,000 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 2 และ 4 
เกณฑ์การประเมิน : 
ปี 2560: 

ปี 2561: 

ปี 2562: 

ปี 2563: 

ปี 2564: 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
- 4.5 - 4.0 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
- 3.8 - 3.6 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
- 3.4 - 3.2 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
- 3.0 - 2.8 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
- 2.6 - 2.5 

วิธีการประเมินผล :  1. ประชุมทําเข้าใจตัวชี้วัด 
2. ส่งข้อมูลครบทุกเขต 
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3. มีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
4. มีการสรุปข้อมูล 

เอกสารสนับสนุน :  1. แนวทางพฒันาระบบบริการสุขภาพทารกแรกเกิด 
2. ยุทธศาสตร์ตัวชี้วดั และแนวทางการจัดเก็บข้อมูล กระทรวงสาธารณสุข 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน Baseline data หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 2558 2559 

7    5  3.94 
 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

กระทรวงสาธารณสุข 
- สถาบนัสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์   

 1. นพ.วิบูลย์ กาญจนพฒันกุล    
    โทรศัพท์ที่ทาํงาน :02-3548928  
    โทรสาร :02-3548439   
- สํานักนิเทศระบบการแพทย์ กรมการแพทย์ 
2. นพ.ภัทรวินฑ์ อัตตะสาระ   
    โทรศัพท์ที่ทาํงาน :02-5906357  
    โทรสาร :02-9659851   
3. นายปวชิ อภิปาลกุล                  
    โทรศัพท์ที่ทาํงาน : 02-5906347   
    โทรสาร : 02-5918279             
กรุงเทพมหานคร 
- สํานักการแพทย ์
1. นางสาววิสา ปัดตาล        
    โทรศัพท์ที่ทาํงาน : 02-2231728  
    โทรสาร : 02-2242969    
2. นางสาวพรพิไล ตันตลิีปิกร   
    โทรศัพท์ที่ทาํงาน : 02-2207563  
    โทรสาร : 02-2242969  

ผู้รับผิดชอบงาน serviceplan ทารกแรกเกิด 
โทรศัพท์มือถือ : 083-0070578 
E-mail : wiboonkan@gmail.com 
 
 
โทรศัพท์มือถือ : 081-9357334 
E-mail : pattarawin@gmail.com 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
โทรศัพท์มือถือ : 085-9594499 
E-mail : eva634752@gmail.com 
 
 
เจ้าพนักงานสถิตชิํานาญงาน 
Email: planning.td@gmail.com 
 
นักวิชาการสาธารณสุขชาํนาญการ  
Email : beepornpilai@yahoo.com 

หน่วยงานประมวลผลและ 1. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
จัดท าข้อมูล 
(ระดบัส่วนกลาง) 

- สํานักนิเทศระบบการแพทย์ กรมการแพทย์ 
2. นพ.ภัทรวินฑ์ อัตตะสาระ      
    โทรศัพท์ที่ทาํงาน : 02-5906357     
    โทรสาร : 02-9659851       

 
โทรศัพท์มือถือ : 081-9357334  
E-mail : pattarawin@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 

กระทรวงสาธารณสุข 
- สถาบนัสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 
กรมการแพทย์   

 

 1. นพ.วิบูลย์ กาญจนพฒันกุล    
    โทรศัพท์ที่ทาํงาน :02-3548928  
    โทรสาร :02-3548439  

ผู้รับผิดชอบงาน serviceplan ทารกแรกเกิด 
โทรศัพท์มือถือ : 083-0070578 
E-mail : wiboonkan@gmail.com 

 - สํานักนิเทศระบบการแพทย์ กรมการแพทย์ 
2. นพ.ภัทรวินฑ์ อัตตะสาระ   
    โทรศัพท์ที่ทาํงาน :02-5906357  
    โทรสาร :02-9659851 

 
 
โทรศัพท์มือถือ : 081-9357334 
E-mail : pattarawin@gmail.com 

mailto:wiboonkan@gmail.com
mailto:pattarawin@gmail.com
mailto:pattarawin@gmail.com
mailto:wiboonkan@gmail.com
mailto:pattarawin@gmail.com
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 3. นายปวชิ อภิปาลกุล                  
    โทรศัพท์ที่ทาํงาน : 02-5906347  
    โทรสาร : 02-5918279             
    E-mail : eva634752@gmail.com 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
โทรศัพท์มือถือ : 085-9594499 
 

 กรุงเทพมหานคร 
- สํานักการแพทย ์
1. นางสาววิสา ปัดตาล      
    โทรศัพท์ที่ทาํงาน : 02-2231728  
    โทรสาร : 02-2242969   
2. นางสาวพรพิไล ตันตลิีปิกร        
    โทรศัพท์ที่ทาํงาน : 02-2207563  
    โทรสาร : 02-2242969  

 
 
เจ้าพนักงานสถิตชิํานาญงาน 
Email: planning.td@gmail.com 
 
นักวิชาการสาธารณสุขชาํนาญการ 
Email : beepornpilai@yahoo.com 
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ตัวชี้วัดที่ 33 ร้อยละของผู้ป่วยนอกที่ได้รับบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกของศูนย์บริการ
สาธารณสุขสังกัดส านักอนามัย และสังกัดส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 

หมวด  Service Excellence (ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ) 
แผนที่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการที่ 6. โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยฯ 
ระดับการวัดผล จังหวัด 
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 33. ร้อยละของผู้ป่วยนอกที่ได้รับบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ของศูนย์บริการสาธารณสุขสังกัดส านักอนามัย และสังกัดส านักการแพทย์ 
กรุงเทพมหานคร 

ค านิยาม 1.ผู้ป่วยนอก หมายถึง ประชาชนที่มารับบริการตรวจรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพปูองกัน
โรค และฟ้ืนฟูสภาพที่โรงพยาบาลแต่ไม่นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล 
2.การบริการด้านการแพทย์แผนไทย หมายถึง บริการการรักษาพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ    
การปูองกันโรค และฟ้ืนฟูสภาพ ได้แก่ การรักษาด้วยยาสมุนไพร การนวดเพ่ือการรักษา-
ฟ้ืนฟูสภาพ การประคบสมุนไพรเพื่อการรักษา-ฟ้ืนฟูสภาพ การทับหม้อเกลือ การนวด  เพ่ือ
ส่งเสริมสุขภาพ การอบไอน้ําสมุนไพรเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพ การประคบสมุนไพร  เพ่ือการ
ส่งเสริมสุขภาพ การให้คําแนะนําการดูแลสุขภาพด้วยการสอนสาธิตด้านการแพทย์แผนไทย 
และการฝึกกายบริหารด้วยท่าฤๅษีดัดตน 
3.การบริการด้านแพทย์ทางเลือก หมายถึง การบริการรักษาพยาบาลส่งเสริมสุขภาพและ
ฟ้ืนฟูสภาพ ได้แก่ การฝึกสมาธิบําบัด ฝังเข็ม การกดจุดบําบัด การแพทย์ทางเลือกอ่ืนๆ เช่น 
การนวดปรับสมดุลโครงสร้างร่างกาย 
4.ศูนย์บริการสาธารณสุขสังกัดส านักอนามัย หมายถึง ศูนย์บริการสาธารณสุขในสถาน
บริการสาธารณสุขสังกัดกรุงเทพมหานคร ประเภทไม่มีเตียงรับผู้ปุวยไว้ค้างคืน มีหน้าที่
ให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข รวมทั้งการสํารวจดูแลภาวะสุขภาพของประชาชน
และสุขาภิบาลที่ดี ส่งเสริมให้ประชาชนพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพด้วยตนเอง โดยมีการ
จัดบริการภายในศูนย์บริการในรูปแบบคลินิก และการออกให้บริการนอกศูนย์บริการ 
5.ศูนย์บริการสาธารณสุขสังกัดส านักการแพทย์ หมายถึง ศูนย์บริการสาธารณสุขในสถาน
บริการสาธารณสุขสังกัดกรุงเทพมหานคร ประเภทมีเตียงรับผู้ปุวยไว้ค้างคืน มีหน้าที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการดําเนินการด้านการแพทย์และสาธารณสุข เผยแพร่ความรู้ด้าน
สาธารณสุขแก่ประชาชนทั่วไป และมีการจัดฝึกอบรมและพัฒนาทางวิชาการแพทย์และ
พยาบาล รวมทั้งกําหนดและประสานแผนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายและแผน
แม่บทของกรุงเทพมหานคร 

เกณฑ์เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 60  ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 

ร้อยละ 5 ร้อยละ 5 รอ้ยละ 6 ร้อยละ 7 ร้อยละ 8  
วัตถุประสงค์ เพ่ิมอัตราการเข้าถึงบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง

ของการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขครบวงจร 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ประชาชนได้รับบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกจากศูนย์บริการ

สาธารณสุขในสังกัดสํานักอนามัย และสํานักการแพทย์ 
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วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1) การรายงานตามแบบรายงานการให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก 

แหล่งข้อมูล 1) แบบรายงานการให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกท่ีกําหนด 
รายการข้อมูล 1 A = ศูนย์บริการสาธารณสุขในสังกัดสํานักอนามัยและสํานักการแพทย์ที่มีบริการด้าน

การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ทั้งในสถานบริการและในระดับชุมชน 
รายการข้อมูล 2 B = ศูนย์บริการสาธารณสุขในสังกัดสํานักอนามัยและสํานักการแพทย์ 
สูตรค านวณตัวชี้วัด (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ทุก 1 ปี (เม่ือสิ้นไตรมาสที่ 4) 
เกณฑ์การประเมิน  
ปี 2560 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- - - ร้อยละ 5 

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

- - - ร้อยละ 5 

 
ปี 2562 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- - - ร้อยละ 6 

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

- - - ร้อยละ 7 
ปี 2564 : 

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

วิธีการประเมินผล : 1.ข้อมูลจากแบบรายงานการให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่
กําหนด 

เอกสารสนับสนุน : - 
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

กระทรวงสาธารณสุข 
-โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน กรมการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก 

 1.นายแพทย์วัฒนะ พันธุ์ม่วง  
  โทรศัพท์ที่ทํางาน : 02-2248819     
  โทรศัพทม์ือถือ : 092-5274411 
กรุงเทพมหานคร 
- สํานักอนามัย 
1.นายธีรวีร์  วีรวรรณ                              
โทรศัพท์ที่ทํางาน : 02-1842693-5 ต่อ 401   

ผู้อํานวยการโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ผสมผสาน  
 
 
 
ผู้อํานวยการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 56  
E-mail : drtum23@yahoo.com 
 

mailto:drtum23@yahoo.com
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หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล  
(ระดับส่วนกลาง) 

สํานักงานสนับสนุนเขตสุขภาพและบริหารโครงการพิเศษ  
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 

กระทรวงสาธารณสุข 
- สํานักงานสนับสนุนเขตสุขภาพและบริหารโครงการพิเศษ  กรมการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก 

 1.นางสาวณัฐพร ฤทธิ์สืบเชื้อ      
โทรศัพท์ที่ทํางาน : 02-1495653        
E-mail : donuttar24@gmail.com 
2. นางสาวภัทธีรา แรงกล้า         
   โทรศพัท์ที่ทํางาน : 02-1495653           
   โทรศัพท์มือถือ : 091-739-5833  

แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ   
โทรศัพท์มือถือ : 092-816-5941   
 
แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ    
E-mail : r.phatteera@gmail.com 
 

 - โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน กรมการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก 

 3.นางสาวอังสนาภรณ์  พาณิชอนุเคราะห์กุล   
   โทรศัพท์ที่ทํางาน : 02-2248819        
   โทรศัพท์มือถือ : 082-333-6859  
กรุงเทพมหานคร 
- สํานักการแพทย์ 
1.นางสาววิสา ปัดตาล              
โทรศัพท์ที่ทํางาน :02-223-1728         
2.นางสาวพรพิไล  ตันติลีปิกร     
โทรศัพท์ที่ทํางาน : 02-220-7563     

แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ 
E-mail : taurus_ang@hotmail.com 
 
 
 
เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน  
E-mail : planning.td@gmail.com
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  
กองวิชาการสํานักการแพทย์   
E-mail : beepornpilai@yahoo.com 

 - กลุ่มหลักประกันสุขภาพ  สํานักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข  
 1.นางสาวซูรียา จะนือรง     

โทรศัพท์ที่ทํางาน : 02-2452057  
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ   
E-mail  : Ipp.health@gmail.com 
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ตัวช้ีวัดที่ 35 อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ 

หมวด Service Excellence (ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ) 
แผนที่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการที่ 7. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช 
ระดับการแสดงผล ประเทศ 
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 35. อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ 
ค านิยาม การฆ่าตัวตายส าเร็จ คือ การกระทําของบุคคลในการปลิดชีวิตตนเองโดยสมัครใจและเจตนา

ที่จะตายจริง เพื่อให้หลุดพ้นจากการบีบคั้น หรือความคับข้องใจที่เกิดขึ้นในชีวิต ซึ่งอาจจะ
กระทําอย่างตรงไปตรงมาหรือกระทําโดยอ้อมด้วยวิธีการต่างๆ จนกระทั่งกระทําได้สําเร็จ 

เกณฑ์เป้าหมาย :  
ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 
≤ 6.3 ต่อประชากร

แสนคน 
≤ 6.3 ต่อประชากร

แสนคน 
≤ 6.0 ต่อประชากร

แสนคน 
≤ 6.0 ต่อประชากร

แสนคน 
 

วัตถุประสงค์ 1. ทําให้ทราบถึงภาวะสุขภาพอนามัยของประชนกลุ่มเสี่ยงระหว่างกลุ่มบุคคล สถานที่  
ช่วงเวลา เมื่อนํามาเปรียบเทียบกัน 
2. เป็นเครื่องชี้วัดปัญหาสาธารณสุขและความรุนแรงของปัญหานั้น สู่การกําหนดมาตรการ
และแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ผู้ฆ่าตัวตายสําเร็จทั่วประเทศ 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล เป็นข้อมูลพ้ืนฐานรายงานครั้งเดียว 
แหล่งข้อมูล - รวบรวมข้อมูลการแจ้งตายจากฐานข้อมูลการตายทะเบียนราษฎร์ของกระทรวงมหาดไทย  

โดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข 
รายการข้อมูล 1 A = จํานวนผู้ฆ่าตัวตายสําเร็จ  
รายการข้อมูล 2 B = จํานวนประชากรกลางปี 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100,000 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 4 
เกณฑ์การประเมิน  
ปี 2561 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- - - รายงานอัตราการฆ่าตัวตายสําเร็จต่อ

ประชากรแสนคน(เปูาหมาย ≤ 6.3 ต่อ
ประชากรแสนคน) 

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

- - - รายงานอัตราการฆ่าตัวตายสําเร็จต่อ
ประชากรแสนคน(เปูาหมาย ≤ 6.3 ต่อ
ประชากรแสนคน) 
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ปี 2563 : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

- - - รายงานอัตราการฆ่าตัวตายสําเร็จต่อ
ประชากรแสนคน(เปูาหมาย ≤ 6.0 ต่อ
ประชากรแสนคน) 

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

- - - รายงานอัตราการฆ่าตัวตายสําเร็จต่อ
ประชากรแสนคน(เปูาหมาย ≤ 6.0 ต่อ
ประชากรแสนคน) 

 

วิธีการประเมินผล :  นําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติในรูปแบบของอัตราต่อประชากรแสนคน และ
อธิบายลักษณะทางภูมิศาสตร์ของผู้ที่ฆ่าตัวตายสําเร็จ 

เอกสารสนับสนุน :  1. ชุดข้อมูลรายงานการตายที่รวบรวมจากใบมรณะบัตร กระทรวงมหาดไทย โดยกอง
ยุทธศาสตร์และแผนงาน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
2. ชุดข้อมูล 43 แฟูม จากหน่วยบริการสาธารณสุขทั่วประเทศ รวบรวมโดยกอง
ยุทธศาสตร์และแผนงาน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน Baseline 
data 

หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 2559 2560 

การฆ่าตัวตาย
สําเร็จ 

อัตราต่อประชากร 
แสนคน 

- - 2.83 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

กระทรวงสาธารณสุข 
- กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต 

 1. นายแพทย์บุรินทร์  สุรอรุณสัมฤทธิ์   
    โทรศัพท์ที่ทํางาน : -  
    

ผู้อํานวยการกองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
โทรศัพท์มือถือ : 089 666 7553  
E-mail : - 

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 

1. นายแพทย์บุรินทร์  สุรอรุณสัมฤทธิ์   
    โทรศัพท์ที่ทํางาน : -  
    

ผู้อํานวยการกองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
โทรศัพท์มือถือ : 089 666 7553  
E-mail : - 
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ตัวช้ีวัดที่ 36 อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired 
หมวด Service Excellence (ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ) 
แผนที่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการที่ 8. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก (สูตินารีเวช ศัลยกรรม                   

อายุรกรรม กุมารเวชกรรม และออร์โธปิดิกส์) 
ระดับการแสดงผล ประเทศ 
ชื่อตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 36. อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired 
ค านิยาม 1. ผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรง หมายถึง ผู้ปุวยที่เข้าเกณฑ์การวินิจฉัยภาวะ

severe sepsis หรือ septic shock 
1.1 ผู้ป่วย severe sepsis หมายถึง  ผู้ปุวยที่สงสัยหรือยืนยันว่ามีการติดเชื้อในร่างกาย 

ร่วมกับมี SIRS ตั้งแต่ 2 ข้อ ขึ้นไป (ตารางที่ 1) ที่เกิดภาวะ tissue hypoperfusion หรือ 
organ dysfunction (ตารางที่ 2)  โดยที่อาจจะมีหรือไม่มีภาวะ hypotension ก็ได้ 

1.2 ผู้ป่วย septic shock หมายถึง ผู้ปุวยที่สงสัยหรือยืนยันว่ามีการติดเชื้อในร่างกาย 
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) แม้ว่าจะได้สารน้ําเพียงพอแล้วก็ตาม 
2. Community-acquired sepsis หมายถึง การติดเชื้อมาจากที่บ้านหรือที่ชุมชน    
โดยต้องไม่อยู่ในกลุ่ม hospital-acquired sepsis  
อัตราตายจากติดเชื้อในกระแสเลือด แบ่งเป็น 2 กลุ่ม 

1. อัตราตายจาก community-acquired sepsis 
2. อัตราตายจาก hospital-acquired sepsis 

3. กลุ่มเป้าหมาย ในปีงบประมาณ 2561 และ 2562 จะมุ่งเน้นที่กลุ่ม community – 
acquired sepsis  เพ่ือพัฒนาให้ มีระบบข้อมูลพ้ืนฐานให้เหมือนกัน ทั้งประเทศ แล้วจึง
ขยายไปยัง hospital-acquired sepsis ในปีถัดไป 
4. การคัดกรองผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรง หมายถึง การคัดกรองผู้ปุวยทั่วไป
ที่อาจจะเกิดภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงเพ่ีอนําไปสู่การวินิจฉัยภาวะติดเชื้อใน
กระแสเลือดแบบรุนแรงต่อไป ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ (sepsis screening tools) qSOFA ตั้งแต่ 2 
ข้อ ขึ้นไป (ตารางที่ 3) modified early warning score  SOS score (search out 
severity) ตั้งแต่ 4 ข้อ ขึ้นไป (ตารางท่ี 4) ซ่ึงเกณฑ์การคัดกรองไม่สามารถใช้แทนเกณฑ์ใน
การวินิจฉัยได้ 
5. ฐานข้อมูลของโรงพยาบาล หมายถึง ข้อมูลจาก ICD 10 และ/หรือฐานข้อมูลอ่ืนๆ ของ
แต่ละโรงพยาบาล 
ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงเป็นภาวะวิกฤตที่มีความสําคัญพบว่าอัตรา
อุบัติการณ์มีแนวโน้มสูงขึ้นและอัตราเสียชีวิตสูงขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้ที่รับยากด
ภูมิคุ้มกัน นอกจากนี้ยังพบว่าแนวโน้มของเชื้อดื้อยาเพ่ิมขึ้น ส่งผลให้การรักษาผู้ปุวยไม่ได้
ผลดีเท่าท่ีควร นอกจากนี้ยังพบว่าการติดเชื้อในกระแสเลือดส่งผลให้อวัยวะต่างๆ ทํางาน
ผิดปกติ ส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ตามมาได้แก่ ภาวะช็อก,ไตวาย การทํางาน
อวัยวะต่างๆ ล้มเหลว และเสียชีวิตในที่สุด 
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เกณฑ์เป้าหมาย : เพ่ือลดอัตราการเสียชีวิต จากภาวะการติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงของผู้ปุวยที่เข้ารับการรักษาใน
โรงพยาบาล <ร้อยละ 24 ในกลุ่มผู้ปุวย community-acquired sepsis < ร้อยละ 48 ในกลุ่มผู้ปุวย hospital-acquired 
sepsis 

ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 
< ร้อยละ 30 < ร้อยละ28 < ร้อยละ 26/50 < ร้อยละ 24/48 

 

วัตถุประสงค์ เพ่ือลดอัตราการเสียชีวิตจากภาวะการติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงของผู้ปุวยที่เข้ารับ
การรักษาในโรงพยาบาล รวมถึงการพัฒนาเครือข่ายการดูแลรักษาผู้ปุวย 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ผู้ปุวยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired ที่เข้ารับการรักษาใน
โรงพยาบาลทุกระดับ 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล รายงานการเสียชีวิตจากการติดเชื้อในกระแสเลือด ตามแนวทางการเก็บข้อมูลจาก ICD-10 
โดยใช้การประเมินข้อมูลจาก Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุขโดย
นําเสนอในภาพรวมของจังหวัด หรือ ภาพรวมของเขตสุขภาพ 

แหล่งข้อมูล ฐานข้อมูลของโรงพยาบาล หรือ ฐานข้อมูลจากการประเมินข้อมูลจาก Health Data 
Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข หรือเก็บผ่านโปรแกรมอ่ืนๆที่มีประสิทธิภาพได้
ใกล้เคียงกับข้อมูลจาก ICD-10 

รายการข้อมูล 1 A = จํานวนผู้ปุวยที่เสียชีวิต (dead) จากภาวะการติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรง   
      ชนิด community-acquired ที่ลง ICD 10 รหัส R 65.1 และ R57.2 ใน Principle  
      Diagnosis และ Comorbidity  ไม่นับรวมที่ลงใน Post Admission Comorbidity  
      (complication) และไม่นับรวมผู้ปุวย palliative (รหัส Z 51.5) 

รายการข้อมูล 2 B = จํานวนผู้ปุวยปฏิเสธการรักษาเพ่ือกลับไปเสียชีวิตที่บ้าน (against advise) จาก  
     ภาวะการติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired   
      ที่ลง ICD 10 รหัส R 65.1 และ R57.2  ใน Principle Diagnosis และ Comorbidity   
      ไม่นับรวมที่ลงใน Post Admission Comorbidity (complication) และไม่นับรวม 
      ผู้ปวุย palliative (รหัส Z 51.5) โดยมีสถานภาพการจําหน่าย (Discharge status) =    
      2 ปฏิเสธการรักษา, และวิธีการจําหน่าย (Discharge type) = 2 ดีขึ้น 

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

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

สูตรค านวณตัวชี้วัด   (A+C) / D × 100 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 2 และ 4 
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เกณฑ์การประเมิน :  
1. มีคณะทํางานเป็นทีมสหสาขาวิชาชีพของโรงพยาบาลแต่ละระดับ 
2. มีการพัฒนาเครือข่าย ของโรงพยาบาล และประสานงานระหว่างทีมสหสาขาวิชาชีพของโรงพยาบาลแต่ละระดับ 
3. มีผลการติดตามกํากับการดําเนินงานตัวชี้วัดหลัก ดังนี้ 
ปี 2561 : 

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

เลือดแบบรุนแรงชนิด 
community-acquired sepsis 
น้อยกว่าร้อยละ 30 

 อัตราตายผู้ปุวยติดเชื้อในกระแส
เลือดแบบรุนแรงชนิด 
community-acquired sepsis 
น้อยกว่าร้อยละ 30 

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

 อัตราตายผู้ปุวยติดเชื้อในกระแส
เลือดแบบรุนแรงชนิด 
community-acquired sepsis 
น้อยกว่าร้อยละ 28 

 อัตราตายผู้ปุวยติดเชื้อในกระแส
เลือดแบบรุนแรงชนิด 
community-acquired sepsis 
น้อยกว่าร้อยละ 28 

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

 อัตราตายผู้ปุวยติดเชื้อในกระแส
เลือดแบบรุนแรงชนิด
community-acquired sepsis 
น้อยกว่าร้อยละ 26 และ hospital-
acquired sepsis น้อยกว่าร้อยละ 
50 

 อัตราตายผู้ปุวยติดเชื้อในกระแส
เลือดแบบรุนแรงชนิด community-
acquired sepsis 
น้อยกว่าร้อยละ 26 และ hospital-
acquired sepsis น้อยกว่าร้อยละ 50 

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

 อัตราตายผู้ปุวยติดเชื้อในกระแส
เลือดแบบรุนแรงชนิด 
community-acquired sepsis 
น้อยกว่าร้อยละ 24  และ 
hospital-acquired sepsis 
น้อยกว่าร้อยละ 48 

 อัตราตายผู้ปุวยติดเชื้อในกระแส
เลือดแบบรุนแรงชนิด community-
acquired sepsis น้อยกว่าร้อยละ 
24  และ hospital-acquired sepsis 
น้อยกว่าร้อยละ 48 

 

วิธีการประเมินผล :  1. รายงานผลจากฐานข้อมูล HDC หรือฐานข้อมูลของแต่ละโรงพยาบาลโดยนําเสนอใน
ภาพรวมของจังหวัด และ ภาพรวมของเขตสุขภาพ 
2. เกณฑ์การให้คะแนน: 
ใช้อัตราความสําเร็จในการรักษาแยกเป็นระดับจังหวัด และเขตสุขภาพ โดยมีเกณฑ์การให้
คะแนนตามอัตราตายผู้ปุวยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรง ดังนี้ 
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คะแนน 1 2 3 4 5 
 อัตราตาย 

สูงกว่าเกณฑ์
เปูาหมายที่
กําหนด
มากกว่า 
ร้อยละ  10 

อัตราตายสูง
กว่าเกณฑ์
เปูาหมายที่
กําหนด
มากกว่า 
ร้อยละ 5 

อัตราตายตาม
เกณฑ์เปูาหมาย
ที่กําหนด  รายปี 
อยู่ในช่วง
มากกว่าหรือ
น้อยกว่าไม่เกิน
ร้อยละ 5 

อัตราตายต่ํา
กว่าเกณฑ์
เปูาหมาย 
ที่กําหนด
มากกว่า 
ร้อยละ 5 

อัตราตาย
ต่ํากว่า
เกณฑ์
เปูาหมาย 
ที่กําหนด
มากกว่า 
ร้อยละ 10  

เอกสารสนับสนุน :  แนวทางการดูแลผู้ปุวยติดเชื้อในกระแสเลือด โดยสมาคมเวชบําบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน Baseline data หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 2559 2560 
อัตราตายผู้ปุวยติดเชื้อใน
กระแสเลือดแบบรุนแรง 

ร้อยละ 35.40 34.79 32.03 

 
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

กระทรวงสาธารณสุข 
- โรงพยาบาลราชวิถี 

 1. นพ.พจน์ อินทลาภาพร    
    โทรศัพท์ที่ทํางาน :    
    โทรสาร :     
- สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 
2. นพ.กิตติชัย มูลวิริยกิจ     
    โทรศัพท์ที่ทํางาน :     
    โทรสาร :     

นายแพทย์เชี่ยวชาญ 
โทรศัพท์มือถือ : 081-6125891  
E-mail : drpojin@yahoo.com 
 
นายแพทย์ชํานาญการ 
โทรศัพท์มือถือ : 081-4217606  
E-mail : kittii04@yahoo.com 

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 

1. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
3. สํานักนิเทศระบบการแพทย์กรมการแพทย์ 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 

กระทรวงสาธารณสุข 
- สํานักนิเทศระบบการแพทย์ กรมการแพทย์ 

 1. นพ.ภัทรวินฑ์  อัตตะสาระ   
    โทรศัพท์ที่ทํางาน : 02-5906357  
    โทรสาร : 02-9659851   

รองผู้อํานวยการสํานักนิเทศระบบการแพทย์
โทรศัพท์มือถือ : 081-9357334  
E-mail : pattarawin@gmail.com 

 - สํานักยุทธศาสตร์การแพทย์ กรมการแพทย์ 
 2. นายปวิช  อภิปาลกุล      

    โทรศัพท์ที่ทํางาน : 02-5906352  
    โทรสาร : 02-5918279   

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทรศัพท์มือถือ : 089-9594499  
E-mail : moeva_dms@yahoo.com 

 
 

 

 

 

mailto:drpojin@yahoo.com
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ตัวช้ีวัดที่ 37 ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีทีม Capture the fracture 

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

อายุรกรรม กุมารเวชกรรม และออร์โธปิดิกส์) 
ระดับการแสดงผล จังหวัด, เขต และ ประเทศ 
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 37. ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีทีม Capture the fracture 
ค านิยาม ผู้ป่วยCapture the fracture คือ ผู้ปุวยทั้งเพศชายและหญิง อายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป           

ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วยภาวะกระดูกสะโพกหักจากภยันตรายชนิดไม่รุนแรง
(Fragility fracture)ทุกราย 
ภยันตรายชนิดไม่รุนแรง (Fragility fracture) หมายถึง แรงกระท าจากการล้ม ในระดับที่
น้อยกว่าหรือเทียบเท่าความสูงขณะยืนของผู้ป่วย (Equivalent to fall from height) 
ผู้ป่วยที่มีกระดูกหักซ้ าภายหลังกระดูกสะโพกหัก (Refracture) หมายถึง ผู้ปุวยที่มีภาวะ
กระดูกหักในตําแหน่งต่อไปนี้ (กระดูกสันหลัง กระดูกสะโพก กระดูกข้อมือ กระดูกต้นแขน 
กระดูกปลายต้นขา กระดูกหน้าแข้งส่วนต้น กระดูกข้อเท้า) จากภยันตรายชนิดไม่รุนแรง
ภายหลังการรักษาภาวะกระดูกสะโพกหักภายใต้โครงการ Capture the fracture โดย
นับตั้งแต่วันหลังจากกระดูกสะโพกหัก และเข้ารับการรักษาเป็นผู้ปุวยในโครงการ Capture 
the fracture เป็นต้น 
การผ่าตัดแบบ Early surgery หมายถึง ผู้ปุวยCapture the fracture ที่ได้รับการผ่าตัด
ภายใน 72 ชั่วโมง หลังเข้ารับการรักษาภายในโรงพยาบาลแบบผู้ปุวยใน 
กระดูกสะโพกหัก หมายถึง ผู้ปุวยที่ได้รับการให้รหัสการบาดเจ็บ ด้วยรหัส  
 1. Femoral neck fracture S72.000-.019 
 2. Intertroch S72.100-101, S72.110-111 
 3. Subtroch S72.20, 21 
กระดูกสันหลัง กระดูกสะโพก กระดูกข้อมือ กระดูกต้นแขน กระดูกปลายต้นขา กระดูก
หน้าแข้ง  ส่วนต้น กระดูกข้อเท้า หมายถึง ผู้ปุวยที่ได้รับการให้รหัสการบาดเจ็บ ด้วยรหัส  
 1. Compression spine S22, S32 
 2. Distal radius S52 
 3. Ankle M80 
 4. Distal femur S72 
 5. Plateau S82 
 6. Proximal humerus S42 
ผู้ป่วย Capture the fracture ที่ได้รับการผ่าตัด หมายถึง ผู้ปุวยที่ได้รับการให้รหัส
หัตถการ ด้วยรหัส  
 1. THA 81.51 
 2. Partial hip replacement 81.52 
 3. Fixation 79.15, 79.35 
 4. open reduction femur 79.25 
 5. Close reduction 79.05 
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 6. Fixation 78.55 
เพื่อลดอัตรากระดูกหักซ้ าภายหลังกระดูกสะโพกหัก (refracture) ให้ด าเนินการโดยตั้ง
ทีม Capture the fracture ประกอบด้วย สหสาขาวิชาชีพที่ร่วมกันดูแลรักษาผู้ปุวยสูงอายุ
ที่มีกระดูกสะโพกหักจากโรคกระดูกพรุน โดยมุ่งเน้นการปูองกันการเกิดกระดูกสะโพกหักซ้ํา
ในผู้ปุวยกลุ่มนี้โดยมีบุคคลช่วยประสานและดําเนินการ (Liaison)  
องค์ประกอบของทีม Capture the fracture 
หัวหน้าโครงการ ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ 
ผู้ประสานงาน Fracture liaison nurse(FLS nurse) 
ระดับ รพ.ตติยภูมิ    คือ ตัวแทน หรือ ทีมพยาบาล ประจําหอผู้ปุวยกระดูกและข้อ 
ระดับ รพ.ทุติยภูมิ    คือ ตัวแทน หรือทีมพยาบาล ในโรงพยาบาลนั้น ผู้ถูกจัดตั้ง 
ทีมแพทย์สหสาขาวิชาชีพ   
จําเป็นต้องมี ระดับ รพ.ตติยภูมิ  -  วิสัญญีแพทย์, อายุรแพทย์ต่อมไร้ท่อ หรืออายุรแพทย์

ทั่วไป, แพทย์เวชศาสตร์ฟ้ืนฟู 
               ระดับ รพ.ทุติยภูมิ  - วิสัญญีแพทย์, อายุรแพทย์ 
แนะนําให้มี ระดับ รพ.ตติยภูมิ   - แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว, แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน,   

ทันตแพทย์, จักษุแพทย์ 
    ระดับ รพ.ทุติยภูมิ  - แพทย์เวชศาสตร์ฟ้ืนฟู, แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว,     

ทันตแพทย์, จักษุแพทย์ 
ทีมสหสาขาวิชาชีพอ่ืนๆ 
จําเป็นต้องมี  เภสัชกร, หน่วยบริการเยี่ยมบ้าน, หน่วยกายภาพบําบัด 
แนะนําให้มี   ตัวแทนแผนกโภชนาการ 
หมายเหตุ : แนะนําให้มี หมายความว่า อาจไม่มีก็ได้ ขึ้นกับบริบทของแต่ละโรงพยาบาลใน
ขณะนั้น 
สหสาขาวิชาชีพ หมายถึง ทีมงานที่ประกอบไปด้วยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ อายุรกรรม        
เวชศาสตร์ฟ้ืนฟู วิสัญญีแพทย์ แผนกโภชนาการ แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว หรือแผนกอ่ืนที่
เกี่ยวข้องที่ร่วมกันดูแลผู้ปุวยแบบบูรณาการ 
Liaison หมายถึง บุคลากรผู้มีหน้าที่ประสานงาน(Coordinator) ในการดูแลผู้ปุวยแบบองค์
รวมจากทีมสหสาขาวิชาชีพ 
เขตสุขภาพที่มีโรงพยาบาลที่มีทีม Capture the fracture หมายถึง เขตสุขภาพตามการ
แบ่งส่วนของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีอย่างน้อย 1 โรงพยาบาลในเขตสุขภาพนั้น จัดตั้งทีม 
Capture the fracture 

เกณฑ์เป้าหมาย : 
ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 

1. จํานวนเขตสุขภาพที่มี
การจัดตั้งทีม Capture 
the fracture ร้อยละ 100 
ของเขตสุขภาพทั้งหมด 
(รวม 13 เขต) 

1.  

1. ร้อยละ 20 ของ 
โรงพยาบาลระดับ S ขึ้นไป 

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

1. ร้อยละ 30 ของ
โรงพยาบาล ระดับ S ขึ้นไป  
1.1 Refracture < ร้อยละ 25 
1.2 ผ่าตัดแบบ Early 
surgery > ร้อยละ 50 ขึ้นไป 

1. ร้อยละ 40 ของ 
โรงพยาบาลระดับ S ขึ้นไป 
1.1 Refracture< ร้อยละ 20 
1.2 ผ่าตัดแบบ Early 
surgery > ร้อยละ 50 ขึ้นไป 
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วัตถุประสงค์  1. เพ่ือลดอัตราการตาย และการเกิดภาวะแทรกซ้อนของผู้ปุวยอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป จาก
โรคกระดูกพรุน ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่า ผู้ปุวยที่ได้รับการผ่าตัดรักษากระดูกสะโพกหักแบบ 
Early surgery ภายใน 72 ชั่วโมง มีอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อน และอัตราการตายที่
น้อยกว่าอย่างมีนัยสําคัญ อันจะนําไปสู่การปรับปรุงมาตรฐานการดูแลผู้ปุวยกลุ่มนี้ให้ดี
ยิ่งขึ้น เพื่อลดภาวะทุพพลภาพ และการตายของประชากรกลุ่มนี้ของประเทศในอนาคต 
2. เพ่ือสร้างทีม Capture the fracture ในระบบบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข
ทั่วประเทศ ให้สามารถดูแลรักษาผู้ปุวยสูงอายุที่มีภาวะกระดูกสะโพกหักจากภาวะกระดูก
พรุนเพื่อลดอัตราการเกิดกระดูกสะโพกหักซ้ําทั้งนี้เพ่ือให้ 

1. ผู้ปุวยได้รับการผ่าตัดรักษาท่ีรวดเร็วขึ้น (Early surgery) เพ่ือลดภาวะแทรกซ้อน 
ส่งเสริมการฟ้ืนตัวหลังผ่าตัดที่ดียิ่งขึ้น 

2. ผู้ปุวยได้รับการรักษาโรคกระดูกพรุนอย่างเป็นระบบ (Treatment of osteoporosis) 
3. ผู้ปุวยได้รับการประเมินความเสี่ยงต่อการหกล้ม (Fall assessment) 
4. ผู้ปุวยได้ฝึกการออกกําลังกายที่เหมาะสม สําหรับภาวะโรค (Exercise programme) 
5. ผู้ปุวยและญาติได้รับสุขศึกษาที่เก่ียวข้องกับการปูองกันภาวะกระดูกหักจากโรค

กระดูกพรุน (Education programme) 
และเชื่อมต่อกับระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ เพื่อการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับใหม่ 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย โรงพยาบาลกลุ่มเปูาหมายใน 13 เขตสุขภาพ 
เขต โรงพยาบาล 
1 โรงพยาบาลน่าน (จ.น่าน) 
2 โรงพยาบาลพุทธชินราช (จ.พิษณุโลก) 
3 โรงพยาบลสวรรค์ประชารักษ์(จ.นครสวรรค์) 
4 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า (จ.นนทบุรี) 
5 โรงพยาบาลนครปฐม (จ.นครปฐม), โรงพยาบาลราบุรี (จ.ราชบุรี) 
6 โรงพยาบาลชลบุรี (จ.ชลบุรี) 
7 โรงพยาบาลขอนแก่น (จ.ขอนแก่น) 
8 โรงพยาบาลอุดรธานี (จ.อุดรธานี) 
9 โรงพยาบาลนครราชสีมา (จ.นครราชสีมา) 
10 โรงพยาบาลมุกดาหาร (จ.มุกดาหาร) 
11 โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี (จ.สุราษฎร์ธานี) 
12 โรงพยาบาลตรัง (จ.ตรัง) 
13 โรงพยาบาลเลิดสิน โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลนพรัตน     

ราชธานี และ โรงพยาบาลกลาง กทม.  
วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1. โรงพยาบาลจัดเก็บข้อมูลตามระบบปกติของโรงพยาบาล และส่งข้อมูลเข้าระบบ HDC    

   กระทรวง 
2. จัดเก็บรวบรวมข้อมูล โดยทีมนิเทศและตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และ 
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   กรมการแพทย์ 
แหล่งข้อมูล เขตสุขภาพ 
รายการข้อมูล 1 A = จํานวนเขตสุขภาพ/โรงพยาบาลที่มีการจัดตั้งทีม Capture the fracture 
รายการข้อมูล 2 B = จํานวนเขตสุขภาพทั้งหมด 
สูตรค านวณตัวชี้วัด   (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 1 2 3 และ 4 
เกณฑ์การประเมิน : 
ปี 2561: 

ปี 2562 : 

ปี 2563 : 

 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
1.จัดทําคู่มือการจัดตั้งทีม 
Capture the Fracture แก่
พ้ืนที่จัดอบรมให้ความรู้แก่
โรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 1, 
2, 3 และ 13 

1.จัดอบรมให้ความรู้   
Capture the Fracture 
แก่โรงพยาบาลในเขต
สุขภาพที่  11 และ 12 

1.จัดอบรมให้ความรู้   
Capture the Fracture แก่
โรงพยาบาลในเขตสุขภาพท่ี  
4, 5, 6, 7, 8, 9 และ 10 

มีการจัดตั้งทีม  Capture 
the Fracture ครบทั้ง 13 
เขตสุขภาพทั่วประเทศ 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
1.1 ร้อยละ 5 ของโรงพยาบาล
ระดับ S ขึ้นไป มีการจัดตั้งทีม 
Capture the fracture 
1.2 Refracture< ร้อยละ 30 
1.3. ผา่ตัดแบบ Earlysurgery>
ร้อยละ 50 ขึ้นไป 

1.1 ร้อยละ 10 ของ
โรงพยาบาลระดับ S ขึ้นไป 
มีการจัดตั้งทีม Capture 
the fracture 
1.2 Refracture< ร้อยละ 30 
1.3. ผา่ตัดแบบ 
Earlysurgery>ร้อยละ 50 
ขึ้นไป 

1.1 ร้อยละ 15 ของ
โรงพยาบาลระดับ S ขึ้นไป มี
การจัดตั้งทีม Capture the 
fracture 
1.2 Refracture< ร้อยละ 30 
1.3. ผา่ตัดแบบ Earlysurgery>
ร้อยละ 50 ขึ้นไป 

1.1 ร้อยละ 20 ของ
โรงพยาบาลระดับ S ขึ้นไป มี
การจัดตั้งทีม Capture the 
fracture 
1.2 Refracture< ร้อยละ 30 
1.3. ผ่าตัดแบบ 
Earlysurgery>ร้อยละ 50 
ขึ้นไป 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
1.1 ร้อยละ 24 ของโรงพยาบาล
ระดับ S ขึ้นไป มีการจัดตั้งทีม 
Capture the fracture  
1.2 Refracture  
< ร้อยละ 28 
1.3 ผ่าตัดแบบ Earlysurgery 
>ร้อยละ 50 ขึ้นไป 

1.1 ร้อยละ 26 ของ
โรงพยาบาลระดับ S ขึ้นไป 
มีการจัดตั้งทีม Capture 
the fracture  
1.2 Refracture          
< ร้อยละ 28 
1.3 ผ่าตัดแบบEarlysurgery 
>ร้อยละ 50 ขึ้นไป 

1.1 ร้อยละ 28 ของ
โรงพยาบาลระดับ S ขึ้นไป มี
การจัดตั้งทีม Capture the 
fracture  
1.2 Refracture        < 
ร้อยละ 28 
1.3 ผ่าตัดแบบ Earlysurgery 
>ร้อยละ 50 ขึ้นไป 

1.1 ร้อยละ 30 ของ
โรงพยาบาลระดับ S ขึ้นไป 
มีการจัดตั้งทีม Capture  
the fracture  
1.2 Refracture     
< ร้อยละ 28 
1.3 ผ่าตัดแบบ 
Earlysurgery 
>ร้อยละ 50 ขึ้นไป 
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ปี 2564 : 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
1.ร้อยละ 34 ของโรงพยาบาล
ระดับ S ขึ้นไปมีการจัดตั้งทีม 
Capture the fracture 
1.2 Refracture < ร้อยละ 25 
1.3 ผ่าตัดแบบ Early surgery    
>ร้อยละ 50 ขึ้นไป 

1.ร้อยละ 36 ของ
โรงพยาบาลระดับS ขึ้นไป
มีการจัดตั้งทีม Capture 
the fracture  

1.2 Refracture< ร้อยละ 25 
1.3 ผ่าตัดแบบ Early 
surgery >ร้อยละ 50 ขึ้นไป 

1.ร้อยละ 38 ของ
โรงพยาบาลระดับ S ขึ้นไปมี
การจัดตั้งทีม Capture the 
fracture   
1.2 Refracture< ร้อยละ 25 
1.3 ผ่าตัดแบบ Early 
surgery >ร้อยละ 50 ขึ้นไป 

1.ร้อยละ 40 ของ
โรงพยาบาลระดับ S ขึ้นไปมี
การจัดตั้งทีม Capture the 
fracture   
1.2 Refracture< ร้อยละ25 
1.3 ผ่าตัดแบบ Early 
surgery >ร้อยละ 50 ขึ้นไป 

วิธีการประเมินผล :  วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินสถานการณ์ เพ่ือปรับมาตรการและกลยุทธ์ 
เอกสารสนับสนุน :  คู่มือการจัดตั้งทีม และดําเนินการโครงการ Capture the fracture 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน Baseline 

data 
หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2557 2558 2559 
NA NA NA NA NA 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

กระทรวงสาธารณสุข 
- โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ 

 1. นพ.สมศักดิ์ ลีเชวงวงศ์     
   โทรศัพท์ที่ทํางาน : 02-3539844   
   โทรศัพท์มือถือ : 089-1128899 
   โทรสาร : 02-3539845         

หัวหน้าศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้าน         
ออร์โธปิดิกส์  
E-mail : somsakortho@gmail.com 

หน่วยงานประมวลผลและ - สํานักนิเทศระบบการแพทย์ กรมการแพทย์ 
จัดท าข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 

1. นพ.ภัทรวินฑ์  อัตตะสาระ      
    โทรศัพท์ที่ทํางาน : 02-5906357  
    โทรสาร  02-9659851               

รองผู้อํานวยการสํานักนิเทศระบบการแพทย์
โทรศัพท์มือถือ : 081-9357334  
E-mail :  pattarawin@gmail.com 

 2. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
    (ระบบ HDC) 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 

- โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ 
1. นพ.สมศักดิ์ ลีเชวงวงศ์     
   โทรศัพท์ที่ทํางาน : 02-3539844   
   โทรศัพท์มือถือ : 089-1128899 
   โทรสาร : 02-3539845         

 
 
หัวหน้าศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้าน         
ออร์โธปิดิกส์  
E-mail : somsakortho@gmail.com 

 - สํานักนิเทศระบบการแพทย์ กรมการแพทย์ 
 1. นพ.ภัทรวินฑ์  อัตตะสาระ      

    โทรศัพท์ที่ทํางาน : 02-5906357  
    โทรสาร  02-9659851               

รองผู้อํานวยการสํานักนิเทศระบบการแพทย์
โทรศัพท์มือถือ : 081-9357334  
E-mail :  pattarawin@gmail.com 

 - สํานักยุทธศาสตร์การแพทย์ กรมการแพทย์ 
 2. นายปวิช  อภิปาลกุล      

    โทรศัพท์ที่ทํางาน : 02-5906352  
    โทรสาร : 02-5918279   

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทรศัพท์มือถือ : 089-9594499  
E-mail : moeva_dms@yahoo.com 



81 
 

ตัวช้ีวัดที่ 39  อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ 

หมวด Service Excellence (ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ) 
แผนที่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการที่ 9. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหัวใจ 
ระดับการวัดผล ประเทศ 
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  39. อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ 
ค านิยาม อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ หมายถึง จํานวนตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ  

(รหัส ICD-10 = I20-I25) ทุกกลุ่มอายุต่อประชากรแสนคนในช่วงปีนั้น 
เป้าหมายของการลดอัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ (ปี 2560 – 2564) คือ ลด
อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ ลดลงร้อยละ 10 เปรียบเทียบกับbaseline ในปี 2555 
โดยเริ่มรายงานตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นไป และวัดผลลัพธ์สุดท้ายในปี 2564 

เกณฑ์เป้าหมาย : ลดลงร้อยละ 10 ในระยะ 5 ปี 
ปีงบประมาณ 60  ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 

28 27 26 25 24 
 

วัตถุประสงค์ ในปี 2557 ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือด 58,681 คน หรือ
เฉลี่ยชั่วโมงละ 7 คน คิดเป็นอัตราตายของโรคหัวใจและหลอดเลือด เท่ากับ 90.34 ต่อ
แสนประชากร จํานวนผู้เสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจ จํานวน 18,079 คน หรือ เฉลี่ย
ชั่วโมงละ 2 คน คิดเป็นอัตราตายของโรคหลอดเลือดหัวใจ เท่ากับ 27.83 ต่อแสน
ประชากร 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย จํานวนประชากรไทยตามทะเบียนราษฎร์ 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล รวบรวมข้อมูลการแจ้งตายของผู้ปุวยโรคหลอดเลือดหัวใจจากฐานข้อมูลการตายทะเบียน

ราษฎร์ของกระทรวงมหาดไทย โดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข 
แหล่งข้อมูล รวบรวมข้อมูลการแจ้งตายจากฐานข้อมูลการตายทะเบียนราษฎร์ของกระทรวงมหาดไทย 

โดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข 
รายการข้อมูล 1 A = จํานวนประชากรที่ตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ (รหัส ICD-10 =I20-I25) 
รายการข้อมูล 2 B = จํานวนประชากรกลางในช่วงเวลาเดียวกัน 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100,000 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส4 
เกณฑ์การประเมิน : 
ปี 2560: 

ปี 2561: 

ปี 2562: 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
- - - 28 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
- - - 27 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
- - - 26 
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ปี 2563: 

ปี 2564: 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
- - - 25 

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

วิธีการประเมินผล :  วิเคราะห์จากฐานข้อมูลการตายของ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข  
จากข้อมูลเบื้องตนของทะเบียนราษฎร์ของกระทรวงมหาดไทย 

เอกสารสนับสนุน :  สถิติสาธารณสุข กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 

Baseline data หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ 

พ.ศ. 
2557 2558 2559 

26.9(2556) 
ต่อประชากรแสน

คน 
27.8 28.6 - 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

กรุงเทพมหานคร 
- สํานักการแพทย์  

 1. นางสาววิสา ปัดตาล      
   โทรศัพท์ที่ทํางาน : 02-2231728   
   Email: planning.td@gmail.com 2. 
นางสาวพรพิไล ตันติลีปิกร   
    โทรศัพท์ที่ทํางาน : 02-2207563     
    โทรสาร : 02-2242969  
กระทรวงสาธารณสุข 
- กรมการแพทย์ 
1. นพ.เกรียงไกร  เฮงรัศมี    
    โทรศัพท์ที่ทํางาน : 02-5919999 ต่อ 
30920  
    โทรสาร : 02-5919972    
2. นพ.ภัทรวินฑ์ อัตตะสาระ   

โทรศัพท์ที่ทํางาน : 02-5906357   
โทรสาร :02-9659851   

3. นายปวิช อภิปาลกุล                  
   โทรศัพท์ที่ทํางาน : 02-5906347   
   โทรสาร : 02-5918279              

เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน 
โทรสาร : 02-2242969   
 
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
Email:beepornpilai@yahoo.com 
 
 
 
หัวหน้ากลุ่มงานอายุรศาสตร์หัวใจ 
โทรศัพท์มือถือ : 081-3484236 
E-mail : k_hm2000@yahoo.com 
รองผู้อํานวยการสํานักนิเทศระบบ
การแพทย์ 
โทรศัพท์มือถือ : 081-9357334 
E-mail : pattarawin@gmail.com 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทรศัพท์มือถือ : 085-9594499  
E-mail : eva634752@gmail.com 

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 

กระทรวงสาธารณสุข 
- กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
- กรมการแพทย์ 

 1.  นพ.ภัทรวินฑ์ อัตตะสาระ    
    โทรศัพท์ที่ทํางาน : 02-5906357  

รองผู้อํานวยการสํานักนิเทศระบบ
การแพทย์  

mailto:pattarawin@gmail.com
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 โทรสาร : 02-9659851 โทรศัพท์มือถือ : 081-9357334  
E-mail : pattarawin@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล กรุงเทพมหานคร  – สํานักการแพทย์ 
การด าเนินงาน 1. นางสาววิสา ปัดตาล   

2. นางสาวพรพิไล ตันติลีปิกร  
กระทรวงสาธารณสุข 
- กรมการแพทย์ 
1. นพ.ภัทรวินฑ์ อัตตะสาระ  
  
2. นายปวิช อภิปาลกุล    

เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน 
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
 
 
รองผู้อํานวยการสํานักนิเทศระบบ
การแพทย์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
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ตัวช้ีวัดที่ 40 ลดระยะเวลารอคอย ผ่าตัด เคมีบ าบัด รังสีรักษา ของมะเร็ง 5 อันดับแรก 

หมวด Service Excellence (ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ) 
แผนที่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการที่ 10. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง 
ระดับการวัดผล เขต 
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  40. ลดระยะเวลารอคอย ผ่าตัด เคมีบ าบัด รังสีรักษา ของมะเร็ง 5 อันดับแรก 
ค านิยาม มะเร็ง 5 อันดับแรก ได้แก่  

มะเร็งตับ (C220-C229) มะเร็งปอด (C340-C349) มะเร็งเต้านม (C500-C509) มะเร็งลําไส้ใหญ่และ
ทวารหนัก (C180-C209) และมะเร็งปากมดลูก (C530-C539) 
ระยะเวลาการรอคอยรับการรักษาด้วยการผ่าตัด หมายถึง การกําหนดระยะเวลาในการเข้าถงึ
บริการ (Access to Care) การรักษาด้วยการผ่าตัดภายใน 4 สปัดาห์(28วัน) โดยนบัจาก 
 - วันที่ตดัชิน้เนื้อ/เซลล์ สง่ตรวจ (เป็นชิน้เนื้อ/เซลล์ในคร้ังที่เกิดการวินิจฉัยเป็นมะเร็งและนํามาสู่การ
รักษามะเร็ง)นับถึงวันทีไ่ด้รับการผ่าตัดรักษา 
 - วันสดุท้ายของการรักษาดว้ยวิธีอื่น (เช่น รังสีรักษา, เคมีบําบดั) โดยนบัถึงวนัที่ได้รบัการผา่ตดั
รักษา 
 - ในกรณีที่ไม่มีการตรวจชิน้เนือ้หรือไม่มีการรักษาด้วยวิธีอื่น ให้นับตั้งแต่วนัที่ทาํการตรวจวินจิฉัย
ทางรังสีวทิยาเชน่ วนัทําCT, MRI, Ultrasound, X-rayโดยนับจากครั้งที่นําผลมาตัดสนิใจให้การ
รักษามะเร็งเป็นต้น 
 - กรณีผู้ปุวยส่งต่อจากสถานพยาบาลอื่น ให้นับแบบเดียวกับผู้ปุวยใหม่แต่ให้แยกรายงาน จังหวัด 
หรืออําเภอที่ส่งต่อเพื่อพัฒนาระบบการส่งต่อ 

ระยะเวลาการรอคอยรับการรักษาด้วยเคมีบ าบัด หมายถึง การกําหนดระยะเวลาในการเข้าถึง
บริการ (Access to Care) การรักษาด้วยเคมีบําบัดภายใน 6 สัปดาห์ (42วัน) โดยนับจาก 

- วันที่ตัดชิน้เนื้อ/เซลล์ ส่งตรวจ (เป็นชิน้เนื้อ/เซลล์ในครั้งที่เกิดการวินิจฉัยเป็นมะเร็งและนาํมาสู่
การรักษามะเร็ง)นับถึงวันทีผู่้ปุวยได้รับยาเคมีวันแรก 

- วันสุดทา้ยของการรักษาด้วยวธิีอื่น (เช่น รังสีรักษา, ผ่าตดั) นบัถึงวันทีผู่้ปุวยได้รับยาเคมีวันแรก
(การรักษาผ่าตดั นบัจากวนัที่ผา่ตัด) 

- ในกรณีที่ไม่มีการตรวจชิ้นเนื้อหรือไม่มีการรักษาด้วยวิธีอื่น  และ ผูปุ้วยส่งต่อจากสถานพยาบาล
อื่น ให้ใช้หลักการเดียวกับข้อ 1.ระยะเวลาการรอคอยรับการรักษาด้วยการผ่าตัด 

ระยะเวลาการรอคอยรับการรักษาด้วยรังสีรักษา หมายถึง การกําหนดระยะเวลาในการเข้าถงึ
บริการ(Access to Care) การรักษาด้วยรังสีรักษาภายใน 6 สัปดาห์ (42วัน) โดยนับจาก 

- วันที่ตัดชิน้เนื้อ/เซลล์ ส่งตรวจ (เป็นชิน้เนื้อ/เซลล์ในครั้งที่เกิดการวินิจฉัยเป็นมะเร็งและนาํมาสู่
การรักษามะเร็ง) นับถึงวันแรกที่ผู้ปุวยได้รับรังสีรักษา 

- วันสุดทา้ยของการรักษาด้วยวธิีอื่น (เช่น เคมีบาํบัด, ผา่ตัด) นบัถึงวันแรกที่ผูปุ้วยได้รบัรังสีรักษา 
(การรักษาผ่าตดั นบัจากวนัที่ผา่ตัด) 

- ในกรณีที่ไม่มีการตรวจชิ้นเนื้อหรือไม่มีการรักษาด้วยวิธีอื่น และ ผูปุ้วยส่งต่อจากสถานพยาบาลอื่น 
ให้ใช้หลักการเดียวกับข้อ 1.ระยะเวลาการรอคอยรับการรักษาด้วยการผ่าตัด 
หมายเหตุ : การรายงานตัวชี้วัดผู้ปุวยมะเร็งรายใหม่ 5 โรค ไม่รวมกรณี Metastatic  
( Unknown primary ) 

เกณฑ์เป้าหมาย :  
ปีงบประมาณ 60  ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 82 ร้อยละ 82 ร้อยละ 85 
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1.ร้อยละของผู้ปุวยที่ได้รบัการรักษาด้วยการผา่ตัดภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์ ≥85%  
2.ร้อยละของผู้ปุวยที่ได้รบัการรักษาด้วยเคมีบําบัดภายในระยะเวลา  6 สัปดาห์ ≥85%  
3.ร้อยละของผู้ปุวยที่ได้รบัการรักษาด้วยรังสีรักษาภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ ≥85% 
วัตถุประสงค ์ เพื่อลดระยะเวลารอคอย ผ่าตัด เคมีบําบัด รังสีรักษา ของมะเร็ง 5 อันดับแรก 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย 1. ผู้ปุวยมะเร็งที่ต้องได้รับการรักษามะเร็งด้วยวิธีผ่าตัด 

2. ผู้ปุวยมะเร็งที่ต้องได้รับการรักษามะเร็งด้วยวิธีเคมีบาํบัด 
3. ผู้ปุวยมะเร็งที่ต้องได้รับการรักษามะเร็งด้วยวิธีรังสีรักษา 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1. จํานวนผู้ปุวยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งและมีแผนการรักษา จําแนกตามประเภทการรักษา 
2. จํานวนผู้ปุวยที่เข้าถึงบริการได้รับการรักษา โดยมีระยะเวลาการรอคอยของแต่ละการรักษาได้แก่ 
ศัลยกรรม(S) เคมีบําบัด (C)รังสีรักษา(R)ตามเกณฑ์ที่กําหนด 
3. ข้อมูลวันที่เก่ียวข้องกับการรักษา ที่ต้องเก็บ ได้แก ่

3.1 วันตัดชิ้นเนื้อหรือเซลล์ (Obtained_date) วันที่สง่ตรวจวนิิจฉัยโรคมะเร็งและเปน็คร้ังที่ตดัสิน
โรคและนาํมาซึ่งการรักษานัน้ๆ 

3.2 วันผา่ตัด (Operation_date) เพื่อการรักษา 
3.3 วันทีไ่ด้รับยาเคมีวันแรกและวันทีไ่ด้รับเคมีวันสุดท้าย 
3.4 วันที่ฉายแสงวนัแรกและ วนัที่ฉายแสงวันสุดทา้ย 

 กรณีการวินิจฉัยไม่สามารถตัดชิ้นเนื้อ 
3.5 วันที่ทาํการตรวจวนิิจฉัย เชน่ CT, MRI, Ultrasound, X-ray โดยนับจากครั้งที่นาํผลมา
ตัดสินใจให้การรักษามะเร็ง 

แหล่งข้อมูล 1. จาก Hospital Based Cancer Registry (Thai Cancer Based หรือ ระบบ Cancer 
Informatics ของโรงพยาบาล) 
2. จากหน่วยบริการผู้ปุวยศัลยกรรม ห้องผ่าตัด หน่วยที่ให้บรกิารผู้ปุวยเคมีบาํบัด  และหน่วยที่
ให้บริการผู้ปุวยรังสีรักษา 

รายการข้อมูล 1 A(S)  = จํานวนผู้ปุวยที่แพทย์วางแผนการรักษาด้วยการผ่าตัดและได้รบัการผ่าตัดรักษา 
         ≤4 สัปดาห์นับตามเกณฑ์ที่กําหนด 
A(C) = จํานวนผูปุ้วยที่แพทย์วางแผนการรักษาด้วยเคมีบาํบัดและได้รับการรักษาด้วยเคมีบําบัด ≤ 6 

สัปดาหน์ับตามเกณฑ์ที่กําหนด 
A(R) = จํานวนผูปุ้วยที่แพทย์วางแผนการรักษาด้วยรังสีรักษาและได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษา ≤ 6 

สัปดาหน์ับตามเกณฑ์ที่กําหนด 
รายการข้อมูล 2 B(S) = จํานวนผูปุ้วยทีไ่ด้รับการผ่าตัดเพื่อรักษามะเร็งทั้งหมดในปีที่รายงาน 

B(C) = จํานวนผู้ปวุยที่ได้รับเคมีบําบดัเพื่อรักษามะเร็งทั้งหมดในปีที่รายงาน 
B(R) = จํานวนผูปุ้วยทีไ่ด้รับรังสรีักษาเพื่อรักษามะเร็งทั้งหมดในปีที่รายงาน 

สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 2 และ 4 (วัดระดบัเขตสุขภาพ) 
เกณฑ์การประเมิน : 
ปี 2560: 

ปี 2561: 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
- 80 - 80 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
- 80 - 80 
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ปี 2562: 

ปี 2563: 

ปี 2564: 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
- 82 - 82 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
- 82 - 82 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
- 85 - 85 

วิธีการประเมินผล :  สํารวจและนิเทศติดตาม 
เอกสารสนับสนุน :  คู่มือนิยามตัวชี้วดั Service plan สาขาโรคมะเร็ง 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน Baseline 

data 
หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2557 2558 2559 
 ร้อยละ NA NA - 

ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2559 (ไตรมาสที่ 2) 
1.ร้อยละของผู้ปุวยที่ได้รบัการรักษาด้วยการผา่ตัดภายในระยะเวลา 4 สปัดาห์81.09%  
2.ร้อยละของผู้ปุวยที่ได้รบัการรักษาด้วยเคมีบําบัดภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ ≥ 85.15%  
3.ร้อยละของผู้ปุวยที่ได้รบัการรักษาด้วยรังสีรักษาภายในระยะเวลา 6 สปัดาห์ ≥ 74.18% 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

กรุงเทพมหานคร 
- สํานักการแพทย ์

 1. นางสาววิสา ปัดตาล      
   โทรศัพท์ที่ทาํงาน : 02-2231728    
   โทรสาร : 02-2242969   
2. นางสาวพรพิไล ตันตลิีปิกร             
    โทรศัพท์ที่ทาํงาน : 02-2207563     
    โทรสาร : 02-2242969  
กระทรวงสาธารณสุข 
- กรมการแพทย์ 
1. นพ.วีรวุฒิ อิ่มสําราญ     
   โทรศัพท์ที่ทาํงาน : 02-2026800    
   โทรสาร : 02-3547036    
2. นพ.ภัทรวินฑ์ อัตตะสาระ    
   โทรศัพท์ที่ทาํงาน : 02-5906357    
    โทรสาร : 02-9659851    
3. นายปวชิ อภิปาลกุล                   
    โทรศัพท์ที่ทาํงาน : 02-5906347   
    โทรสาร : 02-5918279               

เจ้าพนักงานสถิตชิํานาญงาน 
Email: planning.td@gmail.com  
 
นักวิชาการสาธารณสุขชาํนาญการ 
Email:beepornpilai@yahoo.com  
 
 
 
ผู้อํานวยการสถาบนัมะเร็งแห่งชาติ 
โทรศัพท์มือถือ : 081-8130123 
E-mail : armohmy@yahoo.com 
รองผู้อํานวยการสาํนักนิเทศระบบการแพทย์ 
โทรศัพท์มือถือ : 081-9357334 
E-mail : pattarawin@gmail.com 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทรศัพท์มือถือ : 085-9594499  
E-mail : eva634752@gmail.com 

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล 

กรุงเทพมหานคร 
- สํานักการแพทย ์

(ระดบัส่วนกลาง) 1. นางสาววิสา ปัดตาล              
2. นางสาวพรพิไล ตันตลิีปิกร  

เจ้าพนักงานสถิตชิํานาญงาน 
นักวิชาการสาธารณสุขชาํนาญการ  

mailto:pattarawin@gmail.com
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 กระทรวงสาธารณสุข 
- กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 - กรมการแพทย์ 
  1. นพ.ภัทรวินฑ์ อัตตะสาระ      

 
รองผู้อํานวยการสาํนักนิเทศระบบการแพทย์ 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 

กรุงเทพมหานคร 
- สํานักการแพทย ์

 1. นางสาววิสา ปัดตาล              
2. นางสาวพรพิไล ตันตลิีปิกร   
กระทรวงสาธารณสุข 
- กรมการแพทย์ 
1. นพ.ภัทรวินฑ์ อัตตะสาระ    
2. นายปวชิ อภิปาลกุล    

เจ้าพนักงานสถิตชิํานาญงาน 
นักวิชาการสาธารณสุขชาํนาญการ 
 
 
รองผู้อํานวยการสาํนักนิเทศระบบการแพทย์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
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ตัวช้ีวัดที่ 41 อัตราตายจากโรคมะเร็งตับ 

หมวด Service Excellence (ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ) 
แผนที่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการที่ 10. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง 
ระดับการแสดงผล ประเทศ 
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 41. อัตราตายจากโรคมะเร็งตับ 
ค านิยาม อัตราตายจากโรคมะเร็งตับ หมายถึง จํานวนการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งตับ และท่อน้ําดี  

(รหัส ICD-10 = C22,C24) ทุกกลุ่มอายุต่อประชากรแสนคนในช่วงปีนั้น 
เป้าหมายของการลดอัตราตายจากโรคมะเร็งตับ คือ ลดอัตราตายจากโรคมะเร็งตับลดลง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 เปรียบเทียบกับ baseline ในปี 2559 (26.3 ต่อประชากรแสนคน) 

เกณฑ์เป้าหมาย : ลดลงร้อยละ 5 ภายในปี พ.ศ.2564 
ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 

26 25.6 25.3 25 
 

วัตถุประสงค์ เพ่ือลดอัตราตายจากโรคมะเร็งตับของประชากรไทย 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย จํานวนประชากรไทยตามทะเบียนราษฎร์ 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล รวบรวมข้อมูลการแจ้งตายของผู้ปุวยโรคมะเร็งตับจากฐานข้อมูลการตายทะเบียนราษฎร์

ของกระทรวงมหาดไทย โดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
แหล่งข้อมูล ฐานข้อมูลการตายจากทะเบียนราษฎร์ โดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน (ตรวจสอบสาเหตุ

การเสียชีวิตให้สอดคล้องกับการวินิจฉัยมะเร็งตับรายใหม่ เพ่ือแยกสาเหตุการเสียชีวิตจาก
โรคมะเร็งกระจายไปตับ) 

รายการข้อมูล 1 A = จํานวนการตายจากโรคมะเร็งตับ (รหัส ICD-10 = C22,C24) 
รายการข้อมูล 2 B = จํานวนประชากรกลางปีในช่วงเวลาเดียวกัน 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100,000 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 4 
เกณฑ์การประเมิน 
ปี 2561 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- - - 26 

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

- - - 25.6 
ปี 2563 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- - - 25.3 

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

- - - 25 
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วิธีการประเมินผล :  วิเคราะห์จากฐานข้อมูลการตายของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน จากข้อมูลเบื้องต้นตาม
ทะเบียนราษฎร์ของกระทรวงมหาดไทย 

เอกสารสนับสนุน :  สถิติสาธารณสุข 2559 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน Baseline 

data 
หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 2559 2560 
26.3 

(2559) 
ต่อประชากร

แสนคน 
 26.3 NA 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

กระทรวงสาธารณสุข 
- กรมการแพทย์ 

 1. นพ.ภัทรวินฑ์ อัตตะสาระ    
    โทรศัพท์ที่ทํางาน : 02-5906357 
    โทรสาร : 02-9659851  
- สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 
2. นพ.อาคม ชัยวีระวัฒนะ  
โทรศัพท์ที่ทํางาน 02-3547025 ต่อ 1555  
โทรสาร : 02-3547037    

รองผู้อํานวยการสํานักนิเทศระบบการแพทย์  
โทรศัพท์มือถือ : 081-9357334  
E-mail : pattarawin@gmail.com 
 
รองผู้อํานวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ
โทรศัพท์มือถือ :  081-5673823  
E-mail : arkom70@hotmail.com 

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล 

1. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
- กรมการแพทย์ 

(ระดับส่วนกลาง) 2. นพ.ภัทรวินฑ์ อัตตะสาระ    
    โทรศัพท์ที่ทํางาน : 02-5906357   
    โทรสาร : 02-9659851    

รองผู้อํานวยการสํานักนิเทศระบบการแพทย์
โทรศัพท์มือถือ : 081-9357334  
E-mail : pattarawin@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 

กระทรวงสาธารณสุข 
- กรมการแพทย์ 

 1. นพ.ภัทรวินฑ์ อัตตะสาระ     
    โทรศัพท์ที่ทํางาน : 02-5906357  
    โทรสาร : 02-9659851   
2. นายปวิช อภิปาลกุล     
    โทรศัพท์ที่ทํางาน : 02-5906352  
    โทรสาร : 02-5918279   

รองผู้อํานวยการสํานักนิเทศระบบการแพทย์
โทรศัพท์มือถือ : 081-9357334  
E-mail :  pattarawin@gmail.com
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สํานักยุทธศาสตร์การแพทย์  
โทรศัพท์มือถือ : 085-9594499 
E-mail : moeva_dms@yahoo.com 
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ตัวช้ีวัดที่ 42 อัตราตายจากมะเร็งปอด 
หมวด Service Excellence (ยทุธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ) 
แผนที่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการที่ 10. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง 
ระดับการแสดงผล ประเทศ 
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 42. อัตราตายจากมะเร็งปอด 
ค านิยาม อัตราตายจากโรคมะเร็งปอด หมายถึง จํานวนตายจากโรคมะเร็งที่หลอดคอ หลอดลม

ใหญ่และปอด (รหัส ICD-10 = C33-C34) ทุกกลุ่มอายุต่อประชากรแสนคนในช่วงปีนั้น 
เป้าหมายของการลดอัตราตายจากโรคมะเร็งปอด คือ ลดอัตราตายจากโรคมะเร็งปอด
ลดลงร้อยละ 5 เปรียบเทียบกับ baseline ในปี 2559 (20.6 ต่อประชากรแสนคน) 

เกณฑ์เป้าหมาย : ลดลงร้อยละ 5 ภายในปี พ.ศ.2564 
ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 

20.3 20.1 19.9 19.6 
 

วัตถุประสงค์ เพ่ือลดอัตราตายจากโรคมะเร็งปอดของประชากรไทย 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย จํานวนประชากรไทยตามทะเบียนราษฎร์ 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล รวบรวมข้อมูลการแจ้งตายของผู้ปุวยโรคมะเร็งปอดจากฐานข้อมูลการตายทะเบียนราษฎร์

ของกระทรวงมหาดไทย โดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
แหล่งข้อมูล ฐานข้อมูลการตายจากทะเบียนราษฎร์ โดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
รายการข้อมูล 1 A = จํานวนการตายจากโรคมะเร็งปอด (รหัส ICD-10 = C33-C34) 
รายการข้อมูล 2 B = จํานวนประชากรกลางปีในช่วงเวลาเดียวกัน 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100,000 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 4 
เกณฑ์การประเมิน 
ปี 2561 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- - - 20.3 

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

- - - 20.1 
ปี 2563 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- - - 19.9 

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

- - - 19.6 
 

วิธีการประเมินผล :  วิเคราะห์จากฐานข้อมูลการตายของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน จากข้อมูลเบื้องต้นตาม
ทะเบียนราษฎร์ของกระทรวงมหาดไทย 

เอกสารสนับสนุน :  สถิติสาธารณสุข 2559 
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รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน Baseline 
data 

หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 2559 2560 

20.6 
(2559) 

ต่อประชากร
แสนคน 

 20.6 NA 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

กระทรวงสาธารณสุข 
- กรมการแพทย์ 

 1. นพ.ภัทรวินฑ์ อัตตะสาระ    
    โทรศัพท์ที่ทํางาน : 02-5906357 
    โทรสาร : 02-9659851  
- สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 
2. นพ.อาคม ชัยวีระวัฒนะ  
โทรศัพท์ที่ทํางาน 02-3547025 ต่อ 1555  
โทรสาร : 02-3547037    

รองผู้อํานวยการสํานักนิเทศระบบการแพทย์  
โทรศัพท์มือถือ : 081-9357334  
E-mail : pattarawin@gmail.com 
 
รองผู้อํานวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ
โทรศัพท์มือถือ :  081-5673823  
E-mail : arkom70@hotmail.com 

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล 

1. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
- กรมการแพทย์ 

(ระดับส่วนกลาง) 2. นพ.ภัทรวินฑ์ อัตตะสาระ    
    โทรศัพท์ที่ทํางาน : 02-5906357   
    โทรสาร : 02-9659851    

รองผู้อํานวยการสํานักนิเทศระบบการแพทย์
โทรศัพท์มือถือ : 081-9357334  
E-mail : pattarawin@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 

กระทรวงสาธารณสุข 
- กรมการแพทย์ 

 1. นพ.ภัทรวินฑ์ อัตตะสาระ     
    โทรศัพท์ที่ทํางาน : 02-5906357  
    โทรสาร : 02-9659851   
2. นายปวิช อภิปาลกุล     
    โทรศัพท์ที่ทํางาน : 02-5906352  
    โทรสาร : 02-5918279   

รองผู้อํานวยการสํานักนิเทศระบบการแพทย์
โทรศัพท์มือถือ : 081-9357334  
E-mail :  pattarawin@gmail.com
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สํานักยุทธศาสตร์การแพทย์  
โทรศัพท์มือถือ : 085-9594499 
E-mail : moeva_dms@yahoo.com 
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ตัวช้ีวัดที่ 43 ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr 
หมวด Service Excellence (ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ) 
แผนที่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการที่ 11. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไต 
ระดับการวัดผล จังหวัด 
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  43. ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr 
ค านิยาม eGFR หมายถึง ค่าประมาณอัตราการกรองของไตที่คํานวณจาก serumcreatinine  

ที่ตรวจโดยวิธี enzymatic methodและคํานวณโดยใช้สมการ CKD-EPI 
ผู้ป่วย CKD จะเก็บข้อมูลเฉพาะผู้ป่วย CKD ระยะที่ 3-4 เท่านั้น หมายถึง ผู้ปุวยที่มี
รหัสโรคเป็น N183-184, (N189 ที่มี 60 >eGFR≥15) หรือ ( (E102, E112, E122, E132, 
E142 หรือ I12*, I13*, I151) ที่มี 60 >eGFR ≥ 15) และมีการตรวจคํานวณ eGFR 
(LABTEST 15)  ≥ 2 ค่า หากมีค่า eGFR 1 ค่าใน 1 ปี จะไม่ประเมิน KPI ข้อนี้ และ 
สัญชาติไทย (File PERSON: สัญชาติไทยรหัส 099) เท่านั้น 

เกณฑ์เป้าหมาย :มากกว่าร้อยละ50 เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ 2559 
ปีงบประมาณ 60  ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 

≥65% ≥66% ≥67% ≥68% ≥69% 
 

วัตถุประสงค์ เพ่ือชะลอความเสื่อมไต ในผู้ปุวย CKD 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ผู้ปุวย CKD 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1. เก็บทันที (real time แบบอัตโนมัติจากฐานข้อมูล 43 แฟูม) (ใช้ข้อมูลจาก HDC 

กระทรวงสาธารณสุข เป็นหลัก) 
2. การคํานวณการเปลี่ยนแปลง eGFRต้องมี creatinine ≥ 2 ค่าในปีงบประมาณนั้นๆ 
3. หน่วยที่ใช้ในการวัด เป็นร้อยละ 
4. จากฐานข้อมูลโรงพยาบาลทุกสังกัดในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

แหล่งข้อมูล HDC กระทรวงสาธารณสุข / โรงพยาบาลทุกสังกัดในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

รายการข้อมูล 1 A = จํานวนผู้ปุวยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 3-4 ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR< 4 
ml/min/1.73 m2/yr x 100 

รายการข้อมูล 2 B = จํานวนผู้ปุวยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 3-4 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 2 และ 3 (ตามรอบการตรวจราชการปกติ) 
เกณฑ์การประเมิน : 
ปี 2560: 

 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
- มีการตรวจ serum Cr 

ด้วย enzymatic 
method >90% ของ 
รพ.ระดับทุติยภูมิขึ้น
ไป 

- - มีการตรวจ serum Cr ด้วย enzymatic method  
  100% ของ รพ.ระดับทุติยภูมิข้ึนไป 
- ผู้ปุวยCKD ที่มีอัตราการลดลงของ 
 eGFR<4 ml /min/1.73m2/yr>65% 
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ปี 2561: 

ปี 2562: 

ปี 2563: 

ปี 2564: 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
- - - ผู้ปุวยCKD ที่มีอัตราการลดลงของ  

eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr>66% 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
- - - ผู้ปุวยCKD ที่มีอัตราการลดลงของ  

eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr>67% 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
- - - ผู้ปุวยCKD ที่มีอัตราการลดลงของ  

eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr>68% 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
- - - ผู้ปุวยCKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 

ml/min/1.73m2/yr>69% 
วิธีการประเมินผล :  ตามตารางท้าย KPI Template 
เอกสารสนับสนุน :  ผลการปฏิบัติงาน CKD  คลินิคของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 

Baseline data 
หน่วย
วัด 

ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ 
พ.ศ. 

2558 2559 2560 
- ร้อยละ - 63.6 N/A 

(ระบบเก็บข้อมูลเริ่มปี 
2559) 

    
 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

กรุงเทพมหานคร 
- สํานักการแพทย์ 

 1. นางสาววิสา ปัดตาล                  
   โทรศัพท์ที่ทํางาน : 02-2231728               
   โทรสาร : 02-2242969   
2. นางสาวพรพิไล ตันติลีปิกร      
    โทรศัพท์ที่ทํางาน : 02-2207563             
   โทรสาร : 02-2242969  

เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน 
Email: planning.td@gmail.com 
 
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
Email:beepornpilai@yahoo.com 

 กระทรวงสาธารณสุข 
- กรมแพทย์ 
1. นพ.สกานต์ บุนนาค                     
 โทรศัพท์ที่ทํางาน :02-3548108 ต่อ 5118     
   โทรสาร : 02-3548146  
         

 
 
โรงพยาบาลราชวิถี 
โทรศัพท์มือถือ :  080-4531110 
E-mail : sakarnbunnag@yahoo.com 
 

mailto:sakarnbunnag@yahoo.com
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 2. นพ.ภัทรวินฑ์ อัตตะสาระ              
   โทรศัพท์ที่ทํางาน : 02-5906357              
   โทรสาร : 02-9659851              
3. นายปวิช อภิปาลกุล                            
    โทรศัพท์ที่ทํางาน : 02-5906347            
    โทรสาร : 02-5918279    

รองผู้อํานวยการสํานัก นิเทศระบบ
การแพทย์ โทรศัพท์มือถือ : 081-9357334 
E-mail : pattarawin@gmail.com
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทรศัพท์มือถือ : 085-9594499 
E-mail : eva634752@gmail.com 

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล 

กรุงเทพมหานคร  
- ส านักการแพทย์ 

(ระดับส่วนกลาง) 1. นางสาววิสา ปัดตาล              
2. นางสาวพรพิไล ตันติลีปิกร   

เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน 
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

 อนุกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาไต ด้านระบบข้อมูล 
ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 

กรุงเทพมหานคร  
- สํานักการแพทย์ 

 1. นางสาววิสา ปัดตาล              
2. นางสาวพรพิไล ตันติลีปิกร   
กระทรวงสาธารณสุข 
- กรมการแพทย์ 
1 .พญ.วรรณิยา มีนุ่น             
โทรศัพท์ที่ทํางาน :02-3548108 ต่อ 5514  
โทรสาร : 02-3548146                      
2. นพ.ภัทรวินฑ์ อัตตะสาระ             
3.  นายปวิช อภิปาลกุล                           

เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน 
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
 
 
โรงพยาบาลราชวิถี 
โทรศัพท์มือถือ :  098-2702091  
E-mail:Wanniya_meenune@yahoo.com
รองผู้อํานวยการสํานักนิเทศระบบการแพทย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:pattarawin@gmail.com
mailto:pattarawin@gmail.com
mailto:eva634752@gmail.com
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ตัวช้ีวัดที่ 44 ร้อยละผู้ปว่ยตาบอดจากต้อกระจก (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน 
หมวด Service Excellence (ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ) 
แผนที่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการที่ 12. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาจักษุวิทยา 
ระดับการวัดผล จังหวัด 
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  44. ร้อยละผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจก (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน 
ค านิยาม ตาบอดจากต้อกระจก (Blinding Cataract) หมายถึง โรคต้อกระจกที่ทําให้ผู้ปุวย  

มีระดับสายตาแย่กวา่ 20/400 
เกณฑ์เป้าหมาย : ร้อยละผู้ปุวยตาบอดจากต้อกระจก (Blinding Cataract) ได้รับการผา่ตัดภายใน 30 วัน เท่ากบั 80% 

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

 

วัตถุประสงค ์ เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยการลดอัตราความชุกของภาวะตาบอดจากต้อกระจกโดย
ใช้แนวทางเชิงรุกทั้งการคัดกรองและการผ่าตัดและสร้างความเข้มแข็งให้ระบบสุขภาพตาอย่าง
ยั่งยืน ด้วยการเพิ่มคุณภาพและการเข้าถึงบริการ ลดระยะเวลารอคอย และลดการส่งต่อออก
นอกเขต 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ผู้ปุวยตาบอดจากต้อกระจก (Blinding Cataract) ที่ได้รับการตรวจวินิจฉัยโดย  
จักษุแพทย์/ พยาบาลเวชปฏิบัตทิางตา 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล ทีมจักษุที่ทําการผ่าตัดต้อกระจกบันทึกลงในโปรแกรม Vision2020thailand / จากการรวบรวม
รายงานของโรงพยาบาลทุกสังกดัในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และนํามาคาํนวณเป็นร้อยละ 

แหล่งข้อมลู โปรแกรม Vision2020thailand / โรงพยาบาลทุกสังกัด 
รายการข้อมูล 1 A = จํานวนผู้ปุวยตาบอดจากตอ้กระจก (Blinding Cataract) ที่ได้รับการผา่ตัด ภายใน 30 วนั 
รายการข้อมูล 2 B = จํานวนผูปุ้วยตาบอดจากตอ้กระจก (Blinding Cataract) ที่กําหนดเป็นเปาูหมาย  

โดยคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาตากระทรวงสาธารณสุข 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 2 และ 4 
เกณฑ์การประเมิน : 
ปี 2560: 

ปี 2561: 

ปี 2562: 

ปี 2563: 

 
 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
- ร้อยละ 80 - ร้อยละ 80 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
- ร้อยละ 80 - ร้อยละ 80 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
- ร้อยละ 80 - ร้อยละ 80 
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ปี 2564: 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
- ร้อยละ 80 - ร้อยละ 80 

วิธีการประเมินผล :  ตามตารางท้าย KPI Template 
เอกสารสนับสนุน :  Vision2020thailand 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน Baseline data หน่วย

วัด 
ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2557 2558 2559 
ร้อยละผู้ปุวยตาบอดจากต้อกระจก
ได้รับการผา่ตัดภายใน 30 วัน 

ร้อยละ NA NA 80.5 % 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

กรุงเทพมหานคร 
- สํานักการแพทย ์

 1. นางสาววิสา ปัดตาล                      
   โทรศัพท์ที่ทาํงาน : 02-2231728   
   โทรสาร : 02-2242969   
2. นางสาวพรพิไล ตันตลิีปิกร     
    โทรศัพท์ที่ทาํงาน : 02-2207563 
    โทรสาร : 02-2242969  

เจ้าพนักงานสถิตชิํานาญงาน 
Email: planning.td@gmail.com 
 
นักวิชาการสาธารณสุขชาํนาญการ 
Email : beepornpilai@yahoo.com 
 

 กระทรวงสาธารณสุข 
- โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) กรมการแพทย ์

 1. นพ.ภูวัต  จารุกําเนิดกนก  
    โทรศัพท์ที่ทาํงาน : 034-225818  
    โทรสาร : 034-388744    
2. นพ.ภัทรวินฑ์ อัตตะสาระ    
    โทรศัพท์ที่ทาํงาน : 02-5906357   
    โทรสาร : 02-9659851   
3.  นายปวชิ อภิปาลกุล                 
    โทรศัพท์ที่ทาํงาน : 02-5906347    
    โทรสาร : 02-5918279                  

จักษุแพทย์  
โทรศัพท์มือถือ : 089-7222668  
E-mail : drpuwat@yahoo.com 
รองผู้อํานวยการสาํนักนิเทศระบบการแพทย์
โทรศัพท์มือถือ : 081-9357334  
E-mail : pattarawin@gmail.com 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทรศัพท์มือถือ : 085-9594499  
E-mail : eva634752@gmail.com 

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล 
(ระดบัส่วนกลาง) 

จากโปรแกรมVision2020thailand 
กรุงเทพมหานคร 
- สํานักการแพทย์  

 1. นางสาววิสา ปัดตาล 
2. นางสาวพรพิไล ตันตลิีปิกร 

เจ้าพนักงานสถิตชิํานาญงาน  
นักวิชาการสาธารณสุขชาํนาญการ 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 

กรุงเทพมหานคร 
- สํานักการแพทย ์

 1.นางสาววิสา ปัดตาล   
2. นางสาวพรพิไล ตันตลิีปิกร    
กระทรวงสาธารณสุข 
- กรมการแพทย์  
1. นพ.ภัทรวินฑ์ อัตตะสาระ     
2. นายปวชิ อภิปาลกุล     

  เจ้าพนักงานสถิตชิํานาญงาน 
นักวิชาการสาธารณสุขชาํนาญการ 
 
 
รองผู้อํานวยการสาํนักนิเทศระบบการแพทย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

mailto:planning.td@gmail.com
mailto:drpuwat@yahoo.com
mailto:pattarawin@gmail.com
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ตัวชี้วัดที่ 45 อัตราส่วนของจ านวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตาย ต่อ จ านวนผู้ป่วยเสียชีวิตใน
โรงพยาบาล 

หมวด Service Excellence (ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ) 
แผนที่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการที่ 13. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาปลูกถ่ายอวัยวะ 
ระดับการแสดงผล จังหวัด, เขต และ ประเทศ 
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 45. อัตราส่วนของจ านวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตาย ต่อ จ านวน

ผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล 
ค านิยาม  ผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ปุวยสมองตาย (actual brain death donor) = ผู้ปุวยที่

ได้รับการวินิจฉัยภาวะสมองตายครบถ้วนตามกระบวนการที่แพทยสภากําหนดและ
ญาติลงนามยินยอมบริจาคอวัยวะลงในแบบฟอร์มของศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาด 
และ ได้มีการลงมือผ่าตัดนําอวัยวะใดอวัยวะหนึ่งออกเพ่ือการนําไปปลูกถ่าย 

 จํานวนผู้ปุวยเสียชีวิตในโรงพยาบาล = จํานวนผู้ปุวยที่เสียชีวิตใน รพ. จากทุกสาเหตุ 
ในปีงบประมาณ 2560 

หมายเหตุ : 
  ไม่ควรใช้จํานวนการปลูกถ่ายไตดังเช่นที่ผ่านมาในการขับเคลื่อน เนื่องจากการ
ปลูกถ่ายไตและอวัยวะอ่ืนๆส่วนใหญ่ทําใน รพ.มหาวิทยาลัย และในแต่ละเขตและจังหวัดมี
ศักยภาพในการปลูกถ่ายอวัยวะแตกต่างกันมาก ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุข ควร
ขับเคลื่อนด้วยการติดตามจํานวน organ donation จากผู้ปุวยสมองตาย โดยจํานวน 
organ donation จะส่งผลต่อจํานวนการปลูกถ่ายอวัยวะในระดับประเทศโดยตรง เพราะ
อวัยวะจากผู้ปุวยสมองตายจะถูกจัดสรรให้กับศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะทั่วประเทศ 

เกณฑ์เป้าหมาย :  
ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 

0.7 : 100 0.8 :100 0.9 : 100 1.0 : 100 
 

วัตถุประสงค์ เพ่ือใช้ประเมินผลสําเร็จของการขอรับบริจาคอวัยวะ 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ผู้ปุวยสมองตายในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขระดับ A, S และ M1 ทั่วประเทศ 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล นําข้อมูลจํานวนผู้บริจาคอวัยวะจากผู้ปุวยสมองตาย (actual donor) จากรายงาน

ประจําเดือนของศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยในช่วงปีงบฯ 2561 มาเปรียบเทียบ
กับจํานวนผู้ปุวยเสียชีวิตในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขระดับ A, S และ M1  
ทั่วประเทศในปีงบฯ 2560 

แหล่งข้อมูล  ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย : จํานวนผู้บริจาคอวัยวะจากผู้ปุวยสมองตาย 
(actual donor) 

 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข : จํานวนผู้ปุวยเสียชีวิตใน
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขระดับ A, S และ M1 ทั่วประเทศในปีงบฯ 2560 

รายการข้อมูล 1 A = จํานวนผู้บริจาคอวัยวะจากผู้ปุวยสมองตาย (actual donor) 
รายการข้อมูล 2 B = จํานวนผู้ปุวยที่เสียชีวิตใน รพ. จากทุกสาเหตุ ในปีงบประมาณ 2560 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 1, 2, 3 และ 4  
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เกณฑ์การประเมิน : 
ปี 2561: 

ปี 2562: 

ปี 2563: 

ปี 2564: 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
0.175 : 100 0.35 : 100 0.525 : 100 0.7 : 100 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
0.2 : 100 0.4 : 100 0.6 : 100 0.8 : 100 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
0.225 : 100 0.45 : 100 0.675 : 100 0.9 : 100 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
0.25 : 100 0.5 : 100 0.75 : 100 1.0 : 100 

วิธีการประเมินผล :  ประเมินผลรายไตรมาส และ สรุปผลการประเมิน ณ สิ้นปีงบประมาณ 
เอกสารสนับสนุน :  รายงานประจําปีศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 
 
 
 

Baseline 
data 

หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 2559 2560 

ระบบเก็บข้อมูล
เริ่มปี 2558 

ร้อยละ 0.33 0.31 N/A 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

กระทรวงสาธารณสุข 
- โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ 

 1. นพ.สกานต์  บุนนาค  
    โทรศัพท์ที่ทํางาน :     
    โทรสาร :    

นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรม
โทรศัพท์มือถือ : 080-4531110  
E-mail : sakarnbunnag@yahoo.com 

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 

กองบริหารการสาธารณสุข 
1. นางสาววราภรณ์ อ่ําช้าง   
    โทรศัพท์ที่ทํางาน : -    
    โทรสาร : -     

 
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
โทรศัพท์มือถือ : 061-4851286 E-mail : 
Primary05@hotmail.com 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 

กระทรวงสาธารณสุข 
- โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ 

 1. นพ.สกานต์  บุนนาค  
    โทรศัพท์ที่ทํางาน : -    
    โทรสาร : -  

นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรม
โทรศัพท์มือถือ : 080-4531110  
E-mail : sakarnbunnag@yahoo.com 
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ตัวชี้วัดที่ 46 ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน หลังจ าหน่ายจากการบ าบัดรักษา (3 month 
remission rate) 

หมวด Service Excellence (ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ) 
แผนที่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการที่ 14. โครงการพัฒนาระบบบริการบ าบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด 
ระดับการวัดผล หน่วยงาน และกระทรวง 
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 46. ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน หลังจ าหน่ายจากการ

บ าบัดรักษา    (3 month remission rate) 
ค านิยาม ผู้ป่วยยาเสพติด หมายถึง ผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยเป็นผู้เสพ (Abuse) หรือผู้ติด

(Dependence)  
ยาเสพติด  

เกณฑ์เป้าหมาย : 
ปีงบประมาณ 60  ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 

90 93 94 95 96  
วัตถุประสงค์ เพ่ือประเมินผลการหยุดเสพยาเสพติดของผู้ปุวยยาเสพติดที่ผ่านการบําบัดรักษา  

หลังจําหน่าย 3 เดือน 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ผู้เสพ ผู้ติดที่เข้ารับการบําบัดรักษา ระบบสมัครใจและระบบบังคับบําบัดแบบไม่ควบคุมตัว 

จากสถานบริการสุขภาพ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล รวบรวมข้อมูลจากผู้รับบริการ ตามรายงานข้อมูลการบําบัดรักษายาเสพติดของประเทศ 

(บสต.) 
แหล่งข้อมูล สถานบริการสุขภาพทุกสังกัด  
รายการข้อมูล 1 A = จํานวนผู้ปุวยยาเสพติดที่เข้ารับการบําบัดรักษาและหยุดเสพต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3 

เดือนหลังจําหน่ายจากการบําบัดรักษา 
รายการข้อมูล 2 B = จํานวนผู้ปุวยยาเสพติดที่เข้ารับการบําบัดรักษาและได้รับการจําหน่ายตามเกณฑ์ท่ี

กําหนด 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 1, 2, 3 และ 4 
เกณฑ์การประเมิน : 
ปี 2560: 

ปี 2561: 

ปี 2562: 

 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
NA 92 92 92 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
93 93 93 93 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
94 94 94 94 
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ปี 2563: 

ปี 2564: 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
95 95 95 95 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
96 96 96 96 

วิธีการประเมินผล :  สถานบริการ (โรงพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการบําบัดรักษา) จัดเก็บข้อมูลผู้ปุวย
ยาเสพติดและบันทึกรายงานในฐานข้อมูลบําบัดรักษายาเสพติดของประเทศ (บสต.) ผ่าน
เครือข่าย internet ประเมินผลโดย กลุ่มงานพัฒนาระบบงานยาเสพติด สํานักบริหารการ
สาธารณสุข ผู้ดูแลระบบข้อมูล 

เอกสารสนับสนุน :  ฐานข้อมูลบําบัดรักษายาเสพติดของประเทศ(บสต.) 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน Baseline 

data 
หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2557 2558 2559 
 รอ้ยละ 87.26 87.75 92.09 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

กรุงเทพมหานคร 
- สํานักการแพทย์  

 1. นางสาววิสา ปัดตาล                
    โทรศัพท์ที่ทํางาน : 02-2231728  
โทรสาร : 02-2242969   
2. นางสาวพรพิไล ตันติลีปิกร   
   โทรศัพท์ที่ทํางาน : 02-2207563  
   โทรสาร : 02-2242969 

เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน 
Email: planning.td@gmail.com 
 
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
Email:beepornpilai@yahoo.com 
 

 กระทรวงสาธารณสุข 
- สถาบันบําบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี 

 1.นพ.อังกูร ภัทรากร    
  โทรศัพท์มือถือ :086-3316106 
2. นางระเบียบ โตแก้ว    
   โทรศัพท์มือถือ : 097-0314811 
- กองบริหารการสาธารณสุข 
3. นพ. อัครพล คุรุศาสตรา    
   โทรศัพท์มือถือ :081-5954450 
4. นางยุพา  กลิ่นสุคนธ์    
   โทรศัพท์ที่ทํางาน :02-5901799  
5. นางอัจฉรา  วิไลสกุลยง    
    โทรศัพท์ที่ทํางาน :02-5901799  
- ศอ.ปส.สธ. 
6. นางไพวัล อาจหาญ     
    โทรศัพท์มือถือ : 081-8107445 

นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ 
 
 
 
 
รองผู้อํานวยการสํานักบริหารการ
สาธารณสุข 
 
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
โทรศัพท์มือถือ : 089-9279826 
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
โทรศัพท์มือถือ :089-1050344 
 
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
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หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล(ระดับ
ส่วนกลาง) 

กองบริหารการสาธารณสุข สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 

กรุงเทพมหานคร 
- สํานักการแพทย์  

 
 
 
 
 
 
 
 

1.นางสาววิสา ปัดตาล   
โทรศัพท์ที่ทํางาน : 02-2231728  
โทรสาร : 02-2242969   
2.นางสาวพรพิไล ตันติลีปิกร  
โทรศัพท์ที่ทํางาน : 02-2207563  
โทรสาร : 02-2242969  
กระทรวงสาธารณสุข 
- กองบริหารการสาธารณสุข 
1. นพ. อัครพล คุรุศาสตรา    
   โทรศัพท์มือถือ :081-5954450 
2. นางยุพา  กลิ่นสุคนธ์    
   โทรศัพท์ทีท่ํางาน :02-5901799  
3. นางอัจฉรา  วิไลสกุลยง    
    โทรศัพท์ที่ทํางาน :02-5901799  

เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน  
Email: planning.td@gmail.com 
 
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
Email:beepornpilai@yahoo.com 
 
 
 
รองผู้อํานวยการสํานักบริหารการ
สาธารณสุข 
 
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
โทรศัพท์มือถือ : 089-9279826 
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
โทรศัพท์มือถือ :089-1050344 
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ตัวช้ีวัดที่ 48 ร้อยละของผู้ป่วยท่ีเข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery 
หมวด Service Excellence (ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ) 
แผนที่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการที่ 16. โครงการพัฒนาระบบบริการ one day surgery 
ระดับการแสดงผล เขตสุขภาพ และ ประเทศ 
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 48. ร้อยละของผู้ป่วยท่ีเข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery  
ค านิยาม One Day Surgery (ODS) หมายถึง การผ่าตัดผู้ปุวยที่ไม่ต้องรับเป็นผู้ปุวยในและอยู่

โรงพยาบาลไม่เกิน 24 ชั่วโมง ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาโรค จํานวน 12 โรค         
หัตถการตามรายละเอียดแนบท้าย 

 1. Inguinal hernia , Femoral hernia                      
3. Hemorrhoid 
5. Esophagogastric varices 
7. Esophagogastric cancer with 

obstruction 
9. Common bile duct stone 
12. Pancreatic duct  stricture 

2. Hydrocele 
4. Vaginal bleeding 
6. Esophageal stricture 
8. Colorectal polyp 
10. Pancreatic duct stone 
11. Bile duct stricture 

เกณฑ์เป้าหมาย :  
ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 

ร้อยละ 15 ร้อยละ 20 ร้อยละ 25 ร้อยละ 30 
หมายเหตุ : เกณฑ์เปูาหมายของปีงบประมาณ 2562 อาจจะปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของการประเมิน 
โครงการปี 2561 
วัตถุประสงค์  1.ลดความแออัดของผู้ปุวยที่รับไว้ในโรงพยาบาลเพ่ือให้มีจํานวนเตียงที่สามารถรับผู้ปุวยที่

จําเป็นต้องรับไว้เป็นผู้ปุวยใน 
2. ลดระยะเวลารอคอยผ่าตัดสั้นลง                                                                                       
3. ประชาชนเข้าถึงบริการที่มาตรฐาน สะดวก  ปลอดภัย 
4. ลดค่าใช้จ่ายบริการการรักษา และการใช้จ่ายของผู้ปุวยในการมารับบริการ 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ผู้ปุวยที่เข้าหลักเกณฑ์รายโรค One Day Surgery 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล เขตสุขภาพจัดเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ปุวยตามแบบฟอร์มการรายงานผลการดําเนินงาน 
แหล่งข้อมูล เขตบริการสุขภาพ , Health Data Center 
รายการข้อมูล 1 A = จํานวนผู้ปุวยทั้งหมดที่ได้รับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery 
รายการข้อมูล 2 B = จํานวนผู้ปุวยที่เข้าเง่ือนไขในการเข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery ด้วยโรคที่

กําหนด (Principle diagnosis) 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 2 และ 4 
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เกณฑ์การประเมิน : ปี 2561: 

ปี 2562: 

ปี 2563: 

ปี 2564: 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
 ร้อยละ 15  ร้อยละ 15 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
 ร้อยละ 20  ร้อยละ 20 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
 ร้อยละ 25  ร้อยละ 25 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
 ร้อยละ 30  ร้อยละ 30 

วิธีการประเมินผล :  วิเคราะห์ข้อมูลจากการรายงานผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาระบบบริการ  One Day 
Surgery (ODS) 

เอกสารสนับสนุน :  1.คู่มือแนวทางการดําเนินงานOne Day Surgery (ODS) 
2.คู่มือมาตรฐานความปลอดภัยของผู้ปุวย (Patient Safety)                        

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน Baseline 
data 

หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 2558 2559 

- ร้อยละ NA NA NA 
 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

กระทรวงสาธารณสุข 
- โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ 

 1. นายทวี  รัตนชูเอก    
    โทรศัพท์ที่ทํางาน : 02-3548077  
    โทรสาร : 02-3548146   

 
โทรศัพท์มือถือ : 081-8145705  
E-mail : thawee1958@gmail.com  

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล 

กระทรวงสาธารณสุข 
- กรมการแพทย ์

(ระดับส่วนกลาง) 1. นพ.ภัทรวินฑ์  อัตตะสาระ  
   โทรศัพท์ที่ทํางาน : 02-5906357 
   โทรสาร :  02-9659851 

รองผู้อํานวยการสํานักนิเทศระบบการแพทย์ 
โทรศัพท์มือถือ : 081-9357334  
E-mail :  pattarawin@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 

กระทรวงสาธารณสุข 
- กรมการแพทย ์

 1. นพ.ภัทรวินฑ์  อัตตะสาระ  
   โทรศัพท์ที่ทํางาน : 02-5906357  
   โทรสาร  02-9659851    
2. นายปวิช  อภิปาลกุล        
   โทรศัพท์ที่ทํางาน : 02-5906352  
   โทรสาร : 02-5918279    
 

รองผู้อํานวยการสํานักนิเทศระบบ
การแพทย์โทรศัพท์มือถือ : 081-9357334 
E-mail :  pattarawin@gmail.com
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สํานักยุทธศาสตร์การแพทย์ 
โทรศัพท์มือถือ : 089-9594499  
E-mail : moeva_dms@yahoo.com 
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ตัวช้ีวัดที่ 49 ร้อยละของผู้ป่วยท่ีเข้ารับการผ่าตัดแบบ Minimally Invasive Surgery   
หมวด Service Excellence (ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ) 
แผนที่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการที่ 17. โครงการพัฒนาระบบบริการ Minimally Invasive Surgery   
ระดับการแสดงผล เขต และ ประเทศ 
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 49. ร้อยละของผู้ป่วยท่ีเข้ารับการผ่าตัดแบบ Minimally Invasive Surgery   
ค านิยาม Minimally Invasive Surgery (MIS) หมายถึง การผ่าตัดส่องกล้องตามหลักเกณฑ์การ

พิจารณาโรค ดังนี้ 
Diagnosis (การวินิจฉัย) Procedure (หัตการรักษา) 

Symptomatic gallstone /cholecystitis Laparoscopic Cholecystectomy 
Coloreatal cancer Laparoscopic Colectomy 

Laparoscopic anterior resection 
Laparoscopic abdominoperineal 
resection  
Laparoscopic TME 

Lumbar disc herniation Precutaneous Endoscopic Lumbar 
Discectomy Surgery 

ACL injury Arthroscopic ACL Reconstruction 
Myoma uteri Laparoscopic Hyterectomy 
Ovarian cyst Laparoscopic Cystectomy 

 

เกณฑ์เป้าหมาย :  
ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 

10 15 20 25 
 

วัตถุประสงค์  1. ลดความแออัดของผู้ปุวยที่รับไว้ในโรงพยาบาลเพ่ือให้มีจํานวนเตียงที่สามารถรับผู้ปุวยที่
จําเป็นต้องรับไว้เป็นผู้ปุวยใน 
2. ลดระยะเวลารอคอยผ่าตัดสั้นลง                                                                                       
3. ประชาชนเข้าถึงบริการที่มาตรฐาน สะดวก  ปลอดภัย                                                     
4. ลดค่าใช้จ่ายบริการการรักษา และการใช้จ่ายของผู้ปุวยในการมารับการรักษา 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ผู้ปุวยที่เข้าหลักเกณฑ์รายโรค Minimally Invasive Surgery 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล เขตสุขภาพจัดเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ปุวยตามแบบฟอร์มการรายงานผลการดําเนินงาน 
แหล่งข้อมูล โรงพยาบาลศูนย์ 13 เขตสุขภาพ 
รายการข้อมูล 1 A = จํานวนผู้ปุวยทั้งหมดที่ได้รับการผ่าตัดแบบ Minimally Invasive Surgery 
รายการข้อมูล 2 B = จํานวนผู้ปุวยที่เข้าเง่ือนไขในการเข้ารับการผ่าตัดแบบด้วยโรค Minimally Invasive 

Surgery ที่กําหนด (Principle diagnosis) 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 2 และ 4 
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เกณฑ์การประเมิน : 
ปี 2561: 

ปี 2562: 

ปี 2563: 

ปี 2564: 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
 ร้อยละ 10  ร้อยละ 10 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
 ร้อยละ 15  ร้อยละ 15 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
 ร้อยละ 20  ร้อยละ 20 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
 ร้อยละ 25  ร้อยละ 25 

วิธีการประเมินผล :  วิเคราะห์ข้อมูลจากการรายงานผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาระบบบริการ Minimal 
Invasive Surgery (MIS) 

เอกสารสนับสนุน :  คู่มือแนวทางการดําเนินงาน Minimally Invasive Surgery (MIS) 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 
 
 

Baseline 
data 

หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 2558 2559 

- ราย NA NA NA 
 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

กระทรวงสาธารณสุข 
- โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ 

 1. นายทวี  รัตนชูเอก    
    โทรศัพท์ที่ทํางาน : 02-3548077  
    โทรสาร : 02-3548146   

 
โทรศัพท์มือถือ : 081-8145705  
E-mail : thawee1958@gmail.com  

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล 

กระทรวงสาธารณสุข 
- กรมการแพทย ์

(ระดับส่วนกลาง) 1. นพ.ภัทรวินฑ์  อัตตะสาระ  
   โทรศัพท์ที่ทํางาน : 02-5906357 
   โทรสาร :  02-9659851 

รองผู้อํานวยการสํานักนิเทศระบบการแพทย์ 
โทรศัพท์มือถือ : 081-9357334  
E-mail :  pattarawin@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 

กระทรวงสาธารณสุข 
- กรมการแพทย ์

 1. นพ.ภัทรวินฑ์  อัตตะสาระ  
   โทรศัพท์ที่ทํางาน : 02-5906357  
   โทรสาร  02-9659851    
2. นายปวิช  อภิปาลกุล        
   โทรศัพท์ที่ทํางาน : 02-5906352  
   โทรสาร : 02-5918279    
 

รองผู้อํานวยการสํานักนิเทศระบบ
การแพทย์โทรศัพท์มือถือ : 081-9357334 
E-mail :  pattarawin@gmail.com
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สํานักยุทธศาสตร์การแพทย์ 
โทรศัพท์มือถือ : 089-9594499  
E-mail : moeva_dms@yahoo.com 
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ตัวช้ีวัดที่ 50 อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาลระดับ ทุติยภูมิขึ้นไป        
(ทั้งที่ ER และ Admit) 

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

ระดับทุติยภูมิขึ้นไป (ทั้งที่ ER และ Admit) 
ค านิยาม ECS : Emergency Care System (ระบบการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบส่งต่อ) 

หมายถึง ระบบการบริหารจัดการเพ่ือให้ผู้เจ็บปุวยฉุกเฉินได้รับการดูแลรักษาท่ีมีคุณภาพ
และปูองกันภาวะทุพพลภาพ ที่อาจเกิดข้ึน ทั้งในภาวะปกติ และ ภาวะภัยสุขภาพ
ประกอบด้วย การดูแลผู้ปุวยก่อนถึงโรงพยาบาล (EMS) การดูแลในห้องฉุกเฉิน (ER) การ
ส่งต่อระหว่างสถานพยาบาล (Referral System) การจัดการสาธารณภัยด้านการแพทย์
และสาธารณสุข (Disaster) 
แนวคิดการจัดบริการ ECS คือ การพัฒนา “ห่วงโซ่คุณภาพ (Chain of Quality)” 
ได้แก่ EMS คุณภาพ, ER คุณภาพ, Refer คุณภาพ และ Disaster คุณภาพ เพื่อสร้าง 
“ห่วงโซ่แห่งการรอดชีวิต (Chain of Survival)” ของผู้เจ็บปุวยวิกฤตฉุกเฉิน โดยมี
เปูาประสงค์ 1) เพ่ิมการเข้าถึงบริการของผู้เจ็บปุวยวิกฤตฉุกเฉิน 2) ลดอัตราการเสียชีวิต
และภาวะทุพพลภาพที่ปูองกันได้ (Preventable Death) จากการเจ็บปุวยฉุกเฉิน                
3) ระบบ ECS ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
การพัฒนา ECS ในปี 2561-2565 จะมุ่งเน้นการพัฒนา ER คุณภาพ 
“ผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน” หมายถึง ผู้มารับบริการ ณ ห้องฉุกเฉินและได้รับการคัดแยก
เป็น Triage Level 1 และ 2 
“การเสียชีวิตภายใน 24 ช่ัวโมง” หมายถึง นับจากเวลาที่ผู้ปุวยมาห้องฉุกเฉินถึงเวลาที่
เสียชีวิต (Door to Death) ภายใน 24 ชั่วโมง ซึ่งรวมถึงการเสียชีวิตในห้องฉุกเฉิน 

เกณฑ์เป้าหมาย  
 อัตราการเสียชีวิตภายใน 24 ชั่วโมงของผู้เจ็บปุวยวิกฤตฉุกเฉินที่ Admit จากห้องฉุกเฉินในโรงพยาบาลทุติยภูมิ 
น้อยกว่าร้อยละ 12 

ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 
ร้อยละ 12* ร้อยละ 10 ร้อยละ 8 ร้อยละ 6 

 

วัตถุประสงค์    เพ่ือพัฒนาระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉิน อย่างครบวงจร  เพ่ือให้ผู้เจ็บปุวยฉุกเฉินได้รับ
การดูแลรักษาท่ีมีคุณภาพและปูองกันภาวะทุพพลภาพ ที่อาจเกิดข้ึน ทั้งในภาวะปกติ และ 
ภาวะภัยพิบัติ  
   ในปี 2561-2565 จะมุ่งเน้นการพัฒนา ER คุณภาพ คือ การจัดบริการและพัฒนา
คุณภาพการรักษาเพ่ือให้ผู้เจ็บปุวยวิกฤตฉุกเฉินได้รับบริการที่เท่าเทียม ทั่วถึง ทันเวลา 
ปลอดภัยและประทับใจ 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับทุติยภูมิขึ้นไป 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล HDC  

1. ผู้เจ็บปุวยเสียชีวิตจากแฟูม DEATH, SERVICE, ADMISSION เชื่อมโยงด้วยรหัสบัตร
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ประชาชน 
2. ระยะเวลาจากแฟูม DEATH, SERVICE, ADMISSION 
3. ผู้เจ็บปุวยวิกฤตฉุกเฉินจากแฟูม ACCIDENT 

แหล่งข้อมูล มาตรฐาน 43 แฟูมกระทรวงสาธารณสุข 
รายการข้อมูล 1 A = จํานวนผู้เจ็บปุวยวิกฤตฉุกเฉินที่เสียชีวิตภายใน 24 ชั่วโมง 
รายการข้อมูล 2 B = จํานวนผู้เจ็บปุวยวิกฤตฉุกเฉินทั้งหมด 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) X 100 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 4  
เกณฑ์การประเมิน : อัตราการเสียชีวิตภายใน 24 ชั่วโมงของผู้เจ็บปุวยวิกฤตฉุกเฉินที่ Admit จากห้องฉุกเฉินใน
โรงพยาบาลระดับ ทติยภูมิ น้อยกว่าร้อยละ 12 
ปี 2561 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
1.ระบบข้อมูล 
- มี National Triage 
- จัดทําคู่มือ ER คุณภาพ 
และความปลอดภัย(ER 
Safety Goals) 
- ปรับปรุงเกณฑ์ประเมิน
คุณภาพระบบการ
รักษาพยาบาลฉุกเฉิน 
(ECS) 
- จัดทํามาตรฐานข้อมูล
ห้องฉุกเฉิน 
- สื่อสารนโยบายและการ
ดําเนินงานพัฒนาห้อง
ฉุกเฉิน 

1. ระบบข้อมูล 
  - จํานวน รพ. ระดับทุติยภูมิ 
ขึ้นไป ส่งข้อมูลแฟูม 
Accident ร้อยละ 40  
2. การจัดการสาธารณภัยใน
สถานพยาบาล 
   - จํานวนโรงพยาบาลตั้งแต่ 
รพ.ระดับทุติยภูมิขึ้นไปที่
ประเมิน Hospital Safety 
Index ร้อยละ 40 
3. ER คุณภาพ  
  - จํานวนโรงพยาบาลระดับ 
ตติยภูมิมี TEA unit ที่ได้
มาตรฐาน ร้อยละ 40 

1. ระบบข้อมูล 
  - จํานวน รพ. ระดับทุติยภูมิ 
ขึ้นไป ส่งข้อมูลแฟูม 
Accident ร้อยละ 60 
2. การจัดการสาธารณภัยใน
สถานพยาบาล 
   - จํานวนโรงพยาบาลตั้งแต่ 
ระดับทุติยภูมิขึ้นไปที่ประเมิน 
Hospital Safety Index ร้อย
ละ 60 
- จํานวนของโรงพยาบาล
ตั้งแต่ ระดับทุติยภูมิ ขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์ ECS คุณภาพ ร้อย
ละ 70 
3. ER คุณภาพ  
  - จํานวนโรงพยาบาลระดับ 
ตติยภูมิ มี TEA unit ที่ได้
มาตรฐาน ร้อยละ 60 

1. ระบบข้อมูล 
  - จํานวน รพ. ระดับ
ทุติยภูมิข้ึนไป ส่งข้อมูล
แฟูม Accident ร้อยละ 
80  
2. การจัดการสาธารณภัย
ในสถานพยาบาล 
   - จํานวนโรงพยาบาล
ตั้งแต่ รพ.ระดับทุติยภูมิ 
ขึ้นไปที่ประเมิน 
Hospital Safety Index 
ร้อยละ 80 
3. ER คุณภาพ  
  - จํานวนโรงพยาบาล
ระดับ ตติยภูมิมี TEA 
unit ที่ได้มาตรฐาน ร้อย
ละ 80 

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

   ร้อยละ 10 
ปี 2563 : 

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

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

   ร้อยละ 6 
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วิธีการประเมินผล :  ขั้นตอนที่ 1 โรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไปมีคณะกรรมการพัฒนาระบบรักษาพยาบาล
ฉุกเฉินของโรงพยาบาลและ TEA Unit ในโรงพยาบาลระดับ ขึ้นไปเพ่ือทําหน้าที่ 

1.1จัดทําสถิติบริการห้องฉุกเฉินแยกตามระดับการคัดแยก 
1.2รวบรวมข้อมูลการเสียชีวิตของผู้เจ็บปุวยวิกฤตฉุกเฉินที่ Admit จากห้อง

ฉุกเฉินภายใน 24 ชั่วโมง 
1.3วิเคราะห์โรคและสาเหตุการเสียชีวิตของผู้เจ็บปุวยวิกฤตฉุกเฉิน 
1.4Audit เพ่ือค้นหาโอกาสการพัฒนา และจัดทําข้อเสนอแนะ 
1.5วางแผนการพัฒนาโดยจัดลําดับความสําคัญ 
1.6นําแผนไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  
1.7ติดตามและประเมินผลทุก 1-3 เดือน 

ขั้นตอนที่ 2 เขตสุขภาพ  
2.1 จัดทําสถิติบริการห้องฉุกเฉินแยกตามระดับการคัดแยกตามระดับโรงพยาบาล 

     2.2 เปรียบเทียบเสียชีวิตของผู้เจ็บปุวยวิกฤตฉุกเฉินที่ Admit จากห้องฉุกเฉิน ภายใน 
24 ชั่วโมง ตามระดับโรงพยาบาล/จังหวัด 
     2.3 สนับสนุนงบประมาณ ครุภัณฑ์ การฝึกอบรม 
ขั้นตอนที่ 3 ส่วนกลาง 
     3.1 จัดทําสถิติบริการห้องฉุกเฉินแยกตามระดับการคัดแยกตามระดับโรงพยาบาล/เขต 
     3.2 เปรียบเทียบเสียชีวิตของผู้เจ็บปุวยวิกฤตฉุกเฉินที่ Admit จากห้องฉุกเฉิน ภายใน 
24 ชั่วโมง ตามระดับโรงพยาบาล/เขต 
     3.3 วิเคราะห์ในระดับนโยบาย เช่น สนับสนุน คน การอบรม งบประมาณ เครื่องมือ 

เอกสารสนับสนุน :  http://www.who.int/bulletin/volumes/91/5/12-112664/en/ 
คู่มือความปลอดภัยผู้ปุวย (National Patient Safety Goal) SIMPLE 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน Baseline 
data 

หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 2559 2560 

 ร้อยละ N/A N/A N/A 
 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ กระทรวงสาธารณสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- กรมการแพทย์ 
1. พ.ญ.นฤมล   สวรรค์ปัญญาเลิศ     
    โทรศัพท์ที่ทํางาน : 02-5906286  
    โทรสาร : 02-5918276   
      
2. นพ.ไพโรจน์ เครือกาญจนา                
    โทรศัพท์ที่ทํางาน :    
    โทรสาร :  
5. นพ.สัจจะ ชลิตาภรณ์ 
    โทรศพัท์ที่ทํางาน :    
   โทรศัพท์มือถือ : 095-9254656  
  
 

 
หัวหน้ากลุ่มฉุกเฉินทางการแพทย์
โทรศัพท์มือถือ : 081-8424148  
E-mail : mertthailand@gmail.com  
            Ieip.dms@gmail.com 
หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
โรงพยาบาลราชวิถี 
โทรศัพท์มือถือ : 081-6400614 
กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 
E-mail : tsenjoyme@gmail.com 

 
 

mailto:Ieip.dms@gmail.com
mailto:tsenjoyme@gmail.com


109 
 

 6. นพ.เกษมสุข  โยธาสมุทร  
    โทรศัพท์ที่ทํางาน :    
    โทรศัพท์มือถือ : 083-8033310 
7. นางธัณณ์จิรา ธนาศิริธัชนันท์   
    โทรศัพท์ที่ทํางาน :    
    โทรศัพท์มือถือ : 085-4881669 

กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
 โรงพยาบาลเลิดสิน 
E-mail : k.yothasamutr@gmail.com 
รองผู้อํานวยการสํานักยุทธศาสตร์ 
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 
E-mail : thunjira.t@niems.go.th 

ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด กระทรวงสาธารณสุข 
 - สํานักสาธารณสุขฉุกเฉิน 

1. นพ.กิตติ์พงศ์ สัญชาตวิรุฬห์           
    โทรศัพท์ที่ทํางาน :    
    โทรศัพท์มือถือ : 081-2554711 
2. นพ.สุนทร ชินประสาทศักดิ์           
    โทรศัพท์ที่ทํางาน :    
    โทรศัพท์มือถือ : 081-6606069 
- กรมการแพทย์ 
3. พ.ญ.นฤมล  สวรรค์ปัญญาเลิศ        
   โทรศัพท์ที่ทํางาน : 02-5906286   
   โทรสาร : 02-5918276   
       
4. นางนริศรา  แย้มทรัพย์    
    โทรศัพท์ที่ทํางาน : 02-5906285  
    โทรสาร : 02-5918276   
- สํานักสาธารณสุขฉุกเฉิน 
5. นางพรทิพย์ บุนนาค                     
    โทรศัพท์ที่ทํางาน :    
    โทรสาร :    

 
ผู้อํานวยการสํานักสาธารณสุขฉุกเฉิน 
Email : dr_nok@yahoo.com 
 
รอง Email: soontornchin@gmail.com 
ผู้อํานวยการสํานักสาธารณสุขฉุกเฉิน 
 
 
หัวหน้ากลุ่มฉุกเฉินทางการแพทย์
โทรศัพท์มือถือ : 081-8424148  
E-mail : mertthailand@gmail.com  
            Ieip.dms@gmail.com
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
โทรศัพท์มือถือ : 081-9883925  
E-mail : narissara.yamsub@gmail.com 
 
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
โทรศัพท์มือถือ : 081-9241771  
Email: pherex099@gmail.com 

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล 

กระทรวงสาธารณสุข 
- กรมการแพทย์ 

(ระดับส่วนกลาง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. พ.ญ.นฤมล  สวรรค์ปัญญาเลิศ   
    โทรศัพท์ที่ทํางาน : 02-5906286 
    โทรสาร : 02-591-8276   
  
2. นางนริศรา  แย้มทรัพย์    
    โทรศัพท์ทีท่ํางาน : 02-5906285  
    โทรสาร : 02-5918276  
 
 
                                         

หัวหน้ากลุ่มฉุกเฉินทางการแพทย์
โทรศัพท์มือถือ : 081-8424148  
E-mail : mertthailand@gmail.com 
           Ieip.dms@gmail.com
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
กลุ่มฉุกเฉินทางการแพทย์  
โทรศัพท์มือถือ : 081-9883925  
E-mail : narissara.yamsub@gmail.com 
 
 
 

mailto:narissara.yamsub@gmail.com
mailto:mertthailand@gmail.com
mailto:Ieip.dms@gmail.comนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
mailto:Ieip.dms@gmail.comนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
mailto:narissara.yamsub@gmail.com
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 - สํานักสาธารณสุขฉุกเฉิน 
3. นพ.สุนทร ชินประสาทศักดิ์           
    โทรศัพท์ที่ทํางาน :  -    
    โทรสาร : -  
4. นายโสรัจจะ  ชูแสง               
    โทรศัพท์ที่ทํางาน :  -                      
    โทรสาร : -  

รอง ผู้อํานวยการสํานักสาธารณสุขฉุกเฉิน
โทรศัพท์มือถือ : 081-6606069  
Email: soontornchin@gmail.com
หัวหน้างานบริหารระบบสารสนเทศ
โทรศัพท์มือถือ : 081-8271669   
Email : sorajja.c@niems.go.th 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 

กระทรวงสาธารณสุข 
- กรมการแพทย์ 

 1. พ.ญ.นฤมล  สวรรค์ปัญญาเลิศ   
    โทรศัพท์ที่ทํางาน : 02-5906286 
    โทรสาร : 02-591-8276   
  
2. นางนริศรา  แย้มทรัพย์    
    โทรศัพท์ที่ทํางาน : 02-5906285  
    โทรสาร : 02-5918276  
 
                                        

หัวหน้ากลุ่มฉุกเฉินทางการแพทย์
โทรศัพท์มือถือ : 081-8424148  
E-mail : mertthailand@gmail.com 
           Ieip.dms@gmail.com
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
กลุ่มฉุกเฉินทางการแพทย์  
โทรศัพท์มือถือ : 081-9883925  
E-mail : narissara.yamsub@gmail.com 
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ตัวช้ีวัดที่ 51 อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ 
หมวด Service Excellence (ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ) 
แผนที่ 8. การพัฒนาตามโครงการเฉลิมกระเกียรติและพื้นที่เฉพาะ 
โครงการที ่ 1. โครงการเฉลิมพระเกียรติ 
ระดับการวัดผล จังหวัด 
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 51. อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่  
ค านิยาม 1. ความส าเร็จการรักษา หมายถึง ผู้ปุวยวัณโรคที่มีผลการรักษาหายรวมกับรักษาครบ  

1.1 รักษาหาย (Cured) หมายถึง ผู้ปุวยวัณโรคปอดที่มีผลตรวจพบเชื้อวัณโรคทาง
ห้องปฏิบัติการยืนยันเมื่อเริ่มการรักษา และต่อมาตรวจไม่พบเชื้อวัณโรคทางห้องปฏิบัติการ
อย่างน้อยหนึ่งครั้งก่อนสิ้นสุดการรักษาและในเดือนสุดท้ายของการรักษา 

1.2 รักษาครบ (Treatment Completed) หมายถึง ผู้ปุวยวัณโรคที่รักษาครบ
กําหนดโดยไม่มีหลักฐานที่แสดงว่าการรักษาล้มเหลว ซึ่งผู้ปุวยดังกล่าวไม่มีเอกสารที่
แสดงผลการตรวจเสมหะในเดือนสุดท้ายของการรักษา ทั้งนี้มีผลตรวจเสมหะอย่างน้อย
หนึ่งครั้งก่อนสิ้นสุดการรักษา เป็นลบรวมทั้งผู้ปุวยที่ไม่ได้ตรวจหรือไม่มีผลตรวจ 
2. ผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ หมายถึง ผู้ปุวยที่ไม่เคยรักษาวัณโรคมาก่อนและผู้ปุวยที่รักษา
วัณโรคน้อยกว่า1 เดือน และไม่เคยขึ้นทะเบียนในแผนงานวัณโรคแห่งชาติโดยแบ่ง เป็น 4 
กลุ่ม ดังนี้  

  2.1 ใหม่เสมหะพบเชื้อ (New M+) หมายถึง ผู้ปุวยที่มีผลตรวจเสมหะด้วยวิธี 
Smear เป็นพบเชื้ออย่างน้อย 1 ครั้ง 

  2.2 ใหม่เสมหะไม่พบเชื้อ (New M-) หมายถึง  
   2.2.1 ผู้ปุวยที่มีผลตรวจเสมหะด้วยวิธี smear เป็นไม่พบเชื้ออย่างน้อย 2 ครั้ง แต่

ภาพรังสีทรวงอกพบแผลพยาธิสภาพในเนื้อปอด  
   2.2.2 ผู้ปุวยที่มีผลตรวจเสมหะด้วยวิธี smear เป็นไม่พบเชื้ออย่างน้อย 2 ครั้ง แต่

ผล Culture พบเชื้อวัณโรค หรือวิธีอ่ืนๆ ที่สามารถระบุเชื้อ M. tuberculosis ได ้
  2.3 ไม่มีผลเสมหะ/ ไม่ได้ตรวจ (New Smear not done) หมายถึง ผู้ปุวยผู้ใหญ่

บางรายที่มี อาการหนักและไม่สามารถเก็บเสมหะตรวจได้หรือไม่มีการตรวจเสมหะ หรือใน
ผู้ปุวยเด็กเล็ก ที่ขากเสมหะส่งตรวจไม่ได้ 
     2.4 ใหม่วัณโรคนอกปอด (EP) หมายถึง การที่มีพยาธิสภาพของวัณโรคที่อวัยวะอ่ืนๆที่
ไม่ใช่เนื้อปอด 
3. ผู้ป่วยวัณโรคกลับเป็นซ้ า (Relapse) หมายถึง ผู้ปุวยมีลักษณะทางคลินิกและได้รับ
การประเมินในการรักษาครั้งล่าสุดว่ารักษาหายหรือรักษาครบแล้ว แต่กลับมาได้รับการ
วินิจฉัยว่าเป็นวัณโรคอีก 

เกณฑ์เป้าหมาย :  
ปีงบประมาณ 60  ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 

ร้อยละ 74 ร้อยละ 76 ร้อยละ 78 ร้อยละ 80 ร้อยละ 82  
วัตถุประสงค์ เพ่ือประเมินผลการรักษาผู้ปุวยวัณโรค 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ผู้ปุวยวัณโรคทุกประเภท 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล แบบฟอร์ม TB08 ผ่านระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกรายบุคคล (โปรแกรมTBCM)  

และนําส่งค่าเปูาหมายเข้าระบบ Estimate SM (ESM) ของกรมควบคุมโรค 
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แหล่งข้อมูล แบบฟอร์ม TB08 ผ่านระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกวัณโรครายบุคคล (TBCM) 
รายการข้อมูล 1 A = จํานวนผู้ปุวยวัณโรคใหม่และกลับเป็นซ้ํา ที่ข้ึนทะเบียนตั้งแต่ตุลาคม 2559 – 

กันยายน 2560 และครบรอบรายงานสิ้นกันยายน 2561  โดยมีผลการรักษาหายและครบ 
รายการข้อมูล 2 B = จํานวนผู้ปุวยวัณโรคใหม่และกลับเป็นซ้ํา ที่ข้ึนทะเบียนตั้งแต่ตุลาคม 2559 – 

กันยายน 2560 และครบรอบรายงานสิ้นกันยายน 2561 
สูตรค านวณตัวชี้วัด A/B 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาสที่ 4 
เกณฑ์การประเมิน 
ปี 2560 - 2564 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- - - ร้อยละ 74 

 
 

วิธีการประเมินผล : เกณฑ์การให้คะแนน : 
เกณฑ์การให้คะแนนโดยใช้อัตราความสําเร็จของการรักษาแยกเป็นระดับกรุงเทพมหานคร  
ระดับสํานักวัณโรค ระดับสํานักงานปูองกันควบคุมโรค 
ตารางที่ 1 เกณฑ์การให้คะแนนอัตราความสําเร็จของการรักษาผู้ปุวยวัณโรคใหม่และกลับ
เป็นซ้ําที่ข้ึนทะเบียนตั้งแต่ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560 และครบรอบรายงานสิ้นกันยายน 
2561 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
<70 71 72 73 >74  

เอกสารสนับสนุน : - 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 

Baseline data หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในรอบ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 2558 2559 

อัตราความสําเร็จการรักษาวัณโรค ร้อยละ 77.7 73.8 53.9  
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

กรุงเทพมหานคร 
- กองสร้างเสริมสุขภาพ สํานักอนามัย 
- กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สํานักอนามัย 

 1. นายแพทย์วงวัฒน์  ลิ่วลักษณ์             
   โทรศัพท์มือถือ : 081-3833461         

รองผู้อํานวยการสํานักอนามัย 
E-mail : wongwatliu@gmail.com 

 กระทรวงสาธารณสุข 
- สถาบันปูองกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค 

 1. ร.ต.อ.นพ.รุ่งเรือง  กิตผาติ  
   โทรศัพท์ที่ทํางาน :02-5210943      

ผู้อํานวยการสถาบันปูองกันควบคุมโรคเขตเมือง  
โทรสาร : 02-5210963               

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล  
(ระดับส่วนกลาง) 
 
 

สํานักวัณโรค กรมควบคุมโรค 

mailto:wongwatliu@gmail.com
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ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 

กรุงเทพมหานคร 
- กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สํานักอนามัย 

 1. แพทย์หญิงอลิศรา  ทัตตากร    
   โทรศัพทม์ือถือ : 081-6922292               
   E-mail : ohalisra@gmail.com 

ผู้อํานวยการกองโรคเอดส์ โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ และวัณโรค 

 กระทรวงสาธารณสุข 
- สถาบันปูองกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค 

 1. นางรุจิรา  ตระกูลพัว             
   โทรศัพท์ที่ทํางาน : 02-5210943 
   โทรสาร : 02-5210963             

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
โทรศัพท์มือถือ : 081-3833461  
E-mail : rujira0860@yahoo.com 

ข้อสรุปการแบ่งเขตรับผิดชอบ 
สังกัด  จ านวน ผู้รับผิดชอบ 

1. กรุงเทพมหานคร - สํานักอนามัย          19 แห่ง กอพ. 
- สํานักการแพทย์ 9 แห่ง 
- รพ.วิชิระ 1 แห่ง 

3. กระทรวงกลาโหม/ 
กระทรวงมหาดไทย 

พระมงกุฎ   
พระปิ่นเกล้าภูมิพล  
รพ.ตํารวจ 
รพ.ทหารผ่านศึก 

5 แห่ง สปคม. 

4. กระทรวงศึกษาธิการ จุฬา ศิริราช รามา 
รพ.เวชศาสตร์เขตร้อน 

4 แห่ง สปคม. 
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ตัวช้ีวัดที่ 78 ร้อยละของครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
หมวด People Excellence (ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ) 
แผนที่ 10. การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ 
โครงการที่ 3. โครงการพัฒนาเครือข่ายก าลังคนด้านสุขภาพ 
ระดับการวัดผล ประเทศ 
ชื่อตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 78. ร้อยละของครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ที่

ก าหนด 
ค านิยาม ครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองตามเกณฑ์ที่ก าหนด หมายถึง 

ครอบครัวที่มี อสค. ทําหน้าที่ดูแลสุขภาพ และสมาชิกในครอบครัวปฏิบัติตนในการ
ดูแลสุขภาพตนเอง โดย 

1. อสค. แสดงบทบาท ได้แก่ (1) เป็นแกนนําปฏิบัติตนด้านสุขภาพที่มีพฤติกรรม 
เป็นแบบอย่างให้ครอบครัว และเป็นผู้ดูแลสุขภาพของคนในครอบครัวตนเอง  (2) 
ถ่ายทอดความรู้ ให้คนในครอบครัวตนเองและช่วยเหลือผู้ที่อยู่ ในภาวะพ่ึงพิง  (3) 
ประสานงานพัฒนาสุขภาพครอบครัว และเป็นเครือข่ายกับ อสม. โดยไม่ซ้ําซ้ อน
บทบาทกัน 

2. สมาชิกในครอบครัวปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพตนเอง ได้แก่ (1) คุมอาหาร
อย่างเป็นรูปธรรม เช่น กินแบบลดหวาน ลดมัน ลดเค็ม ดื่มน้ําเปล่า (2) ดูแลการกินยา
ให้ตรงเวลา และไปพบแพทย์ตามนัด (3) ออกกําลังกายเช่น ออกกําลังกายด้วยยางยืด 
และ (4) บํารุงรักษาจิตใจ  

อาสาสมัครประจ าครอบครัว หรือ อสค. หมายถึง สมาชิกคนใดคนหนึ่งของแต่
ละครอบครัวที่ได้รับการคัดเลือกและผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตร อสค. ที่กระทรวง
สาธารณสุขกําหนด เพ่ือให้ทําหน้าที่ดูแลสุขภาพของสมาชิกในครอบครัวตนเอง  

กรณีครอบครัวนั้นอยู่คนเดียวหรืออยู่ในภาวะพ่ึงพิงอาจคัดเลือกเพ่ือนบ้านให้เข้า
รับการอบรมและทําหน้าที่ อสค. ให้ครอบครัวนั้นได้ 

เกณฑ์เป้าหมาย 1. คัดเลือกและพัฒนา อสค. จํานวน 5,000 คน (เปูาหมายทั่วประเทศ จํานวน 500,000 คน) 
2. มีครอบครัวที่ผ่านเกณฑ์การประเมินครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพ
ตนเองได้ตามเกณฑ์ที่กําหนด ร้อยละ 50 

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือต่อยอดการสร้างความรู้จากชุมชนไปถึงทุกครัวเรือน 

2. เพ่ือให้ครอบครัวได้รับการดูแลสุขภาพและถ่ายทอดความรู้สม่ําเสมอ 

3. เพ่ือให้คนในแต่ละครอบครัวทําหน้าที่ในการดูแลสุขภาพครอบครัวของตนเอง 
เนื่องจากคนในครอบครัวเป็นบุคคลที่ดีที่สุด เหมาะสมที่สุด 
4. เพ่ือให้แต่ละครอบครัวมี อสค. อย่างน้อย 1 คน  เป็นผู้ดูแลสุขภาพ ประสานและ
เชื่อมโยงส่งต่อกับ อสม. ซึ่งเป็นแกนนําขับเคลื่อนการดูแลและจัดการสุขภาพของชุมชน 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย - ครอบครัวผู้ปุวยโรคเบาหวานและหรือความดันโลหิตสูง ที่ปุวยเป็นโรคไตเรื้อรัง 
(CKD)  
- ครอบครัวผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง (LTC)  
- ครอบครัวผู้ปุวยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD)  
จากฐานข้อมูลของหน่วยงานดําเนินงาน อาทิ 
1. หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
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    1) สํานักอนามัย 
    2) ศูนย์บริการสาธารณสุข 
    3) สถานพยาบาลในสังกัดสํานักการแพทย ์
2. สถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 
3. โรงพยาบาลเอกชนที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1. การข้ึนทะเบียน อสค.  
          เจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้รับผิดชอบพ้ืนที่ ดําเนินการพัฒนาและขึ้นทะเบียน 
อสค. ลงในเว็บไซต์ฐานข้อมูลอาสาสมัครประจําครอบครัว 
2. การประเมินศักยภาพครอบครัว อสค. 
          1) เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมกับ อสค. ประเมินศักยภาพครอบครัวของ อสค. 
ตามความสมัครใจของแต่ละหน่วยงาน โดย อสค. แต่ละคนดําเนินการประเมิน
ศักยภาพครอบครัวของตนเองตามแบบประเมิน แล้วเก็บข้อมูลผลการประเมินด้วยตนเอง (Self 
Assessment) ไว้ที่ตนเอง หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้รับผิดชอบพ้ืนที่เป็นคนเก็บไว้ใน
รูปแบบเอกสาร  
          2) เจ้าหน้าที่สาธารณสุขสุ่มประเมินตามแบบประเมินแล้วบันทึกผลการ
ประเมินศักยภาพครอบครัวลงในเว็บไชต์ลงในเว็บไซต์ฐานข้อมูลอาสาสมัครประจํา
ครอบครัว 
หมายเหตุ : 1. ช่องทางในการลงทะเบียน อสค. และบันทึกผลการประเมินศักยภาพ
ครอบครัว อสค. คือ 
                    1) ระบบฐานข้อมูลอาสาสมัครประจําครอบครัว
http://fv.phc.hss.moph.go.th 
                    2) ระบบสารสนเทศงานสุขภาพภาคประชาชน www.thaiphc.net 
               2. หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการบันทึกข้อมูลคือ 
                    1) หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร 

 กองสร้างเสริมสุขภาพ สํานักอนามัย 
 สํานักการแพทย์  

                    2 )  สถานพยาบาลในสั งกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ ตั้ งอยู่ ในเขต
กรุงเทพมหานคร 
                    3) โรงพยาบาลเอกชนที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 

แหล่งข้อมูล 1. หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
    1) สํานักอนามัย 
    2) ศูนย์บริการสาธารณสุข 
    3) สถานพยาบาลในสังกัดสํานักการแพทย์ 
2. สถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 
3. โรงพยาบาลเอกชนที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 

รายการข้อมูล 1 A = จํานวนครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ท่ีกําหนด 
รายการข้อมูล 2 B = จํานวนครอบครัวเปูาหมาย 
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สูตรค านวณตัวชี้วัด  ร้อยละของครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ที่กําหนด  
= รายการข้อมูล 1 X 100  
       รายการข้อมูล 2        

ระยะเวลาประเมินผล รายไตรมาส  
เกณฑ์การประเมิน :  

 รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
จํานวน  
(คน) 

- - คัดเลือกและพัฒนา อสค. 
จํานวน 5,000 คน 
(เปูาหมายทั้งประเทศ 
จํานวน 500,000 คน) 

- 

ร้อยละ - - -  
 

ครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพ
ตนเองได้ตามเกณฑ์ท่ีกําหนด ร้อยละ 50 

 

วิธีการประเมินผล :  การประเมินผลครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ที่กําหนด โดย
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมกับ อสค. ด้วยวิธีการ ดังนี้ 
 1. การประเมินตนเอง (Self Assessment) โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมกับ อสค. โดย
หลังจากที่ อสค. ได้ประเมินศักยภาพครอบครัวของตนเองแล้ว ให้เก็บผลการประเมินไว้ที่
ตนเอง หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้รับผิดชอบพื้นท่ีเป็นคนเก็บไว้ในรูปแบบเอกสาร  
 2. การสุ่มประเมิน ตามลําดับชั้นตามระเบียบวิธีทางสถิติ ตั้งแต่ระดับล่างสุดขึ้นไป (ขนาด
ของการสุ่มตัวอย่างหรือขนาดของตัวอย่าง (Sample Size) ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 30 ของ
จํานวน อสค. ทั้งหมด) โดยสามารถบันทึกผลการประเมินในระบบฐานข้อมูลได้ที่เว็บไซต์  
http://fv.phc.hss.moph.go.th หรือ www.thaiphc.net   
 ค่าน้ําหนักของเกณฑ์การประเมินครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองได้ตาม
เกณฑ์ที่กําหนด คือ บทบาท อสค. (60) : การประพฤติปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพตนเอง
ของสมาชิกในครอบครัว (40) 

ตารางก าหนดค่าน้ าหนักของเกณฑ์การประเมิน 
บทบาท อสค. ค่า

น้ าหนัก 
 การปฏิบัติตน 

ในการดูแลสุขภาพตนเอง
ของสมาชิกในครอบครัว 

ค่า
น้ าหนัก 

1. เป็นแกนนําปฏิบัติตนด้าน
สุ ขภาพที่ มี พฤติ กร รม เป็ น
แบบอย่างให้ครอบครัวและ
เป็นผู้ดูแลสุขภาพของคนใน
ครอบครัวตนเอง 

20  1. คุมอาหารอย่างเป็น
รูปธรรม เช่น กินแบบลด
หวาน ลดมัน ลดเค็ม ลดเนื้อ 
ดื่มน้ําเปล่า 

10 

2.  ถ่ายทอดความรู้ ให้คนใน
ครอบครัวตนเองและช่วยเหลือผู้
ที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิง 

20  2. ดูแลการกินยาให้ตรงเวลา
และพาไปพบแพทย์ตามนัด 

10 

3. ประสานงานพัฒนาสุขภาพ
ครอบครัว และเป็นเครือข่าย
กับ อสส. 

20  3. ออกกําลังกาย เช่น ออก
กําลังกายด้วยยางยืด 

10 

 4.บํารุงรักษาจิตใจ  10 
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รวม 60  รวม 40 
คะแนนรวมทั้งหมดต้องไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์ครอบครัวที่มี

ศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 

เอกสารสนับสนุน :  1. แนวทางการดําเนินงานอาสาสมัครประจําครอบครัว (อสค.) 
2. หลักสูตร อสค. 
3. คู่มือ อสค.  
4. แบบประเมินศักยภาพครอบครัว 
5. เว็บไซต์สําหรับขึ้นทะเบียน อสค. และพิมพ์ประกาศนียบัตรและบัตรประจําตัว อสค. 
และรายงานผลการดําเนินงาน อสค. 
    1) http://fv.phc.hss.moph.go.th 
    2) www.thaiphc.net 
หมายเหตุ สามารถดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์กองสนับสนุนสุขภาพภาค
ประชาชน http://phc.moph.go.th หรือ เว็บไซต์ระบบฐานข้อมูลอาสาสมัครประจํา
ครอบครัว http://fv.phc.hss.moph.go.th 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Baseline data 

หน่วย
วัด 

ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ
พ.ศ. 

2557 2558 2559 
1.จํานวนอาสาสมัครประจํา
ครอบครัว (อสค.) ที่ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ 

คน - - -  

2. ร้อยละของครอบครัวที่มี
ศักยภาพในการดูแลสุขภาพ
ตนเองได้ตามเกณฑท์ี่กําหนด 

ร้อยละ - - - 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ 

ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

กรุงเทพมหานคร 
- สํานักอนามัย  
กระทรวงสาธารณสุข 
- กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
1. ผู้อํานวยการกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 

 2. นางวิรุณศิริ อารยวงศ์  
โทร 0 2193 7000 ต่อ 18715             

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
อีเมล์ phc.division@gmail.com 

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล 

(ระดับส่วนกลาง) 

กรุงเทพมหานคร 
- สํานักอนามัย  
กระทรวงสาธารณสุข 
- กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  

 โทร 0 2193 7000 ต่อ 18715           อีเมล์ phc.division@gmail.com 
ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 

กรุงเทพมหานคร 
- กองสร้างเสริมสุขภาพ สํานักอนามัย  
กระทรวงสาธารณสุข 
- กลุ่มแผนงาน สํานักบริหาร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
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ตัวช้ีวัดที่ 71 ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
หมวด Governance Excellence (ยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล) 
แผนที่ 13. การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ 
โครงการที่ 1. โครงการลดความเหลื่อมล้ าของ 3 กองทุน 
ระดับการวัดผล จังหวัด 
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 71. ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
ค านิยาม ประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน หมายถึง บุคคลซึ่งได้รับบาดเจ็บหรือมีอาการ

ปุวยกะทันหัน ซึ่งเป็นภยันตรายต่อการดํารงชีวิตหรือการทํางานของอวัย วะสําคัญ
จําเป็นต้องได้รับการประเมิน การจัดการและการบําบัดรักษาอย่างทันท่วงทีเพ่ือปูองกันการ
เสียชีวิตหรือการรุนแรงขึ้งของการบาดเจ็บหรืออาการปุวยนั้น ซึ่งในที่นี้เรียกว่า ผู้ปุวย
ฉุกเฉิน และได้รับบริการการแพทย์ฉุกเฉินโดยชุดปฏิบัติการฉุกเฉินที่ได้มาตรฐานตั้งแต่จุ ด
เกิดเหตุจนถึงสถานพยาบาลโดยการสั่งการของศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ 
ประชากรเปูาหมายปี 2560 = 1,500,000 ราย 
ประชากรเปูาหมายปี 2561 = 1,550,000 ราย 
ประชากรเปูาหมายปี 2562 = 1,600,000 ราย 
ประชากรเปูาหมายปี 2563 = 1,650,000 ราย 
ประชากรเปูาหมายปี 2564 = 1,700,000 ราย 

เกณฑ์เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 60  ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 

ร้อยละ 95.5 ร้อยละ 95.5 ร้อยละ 95.5 ร้อยละ 95.5 ร้อยละ 95.5 
 

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือลดความเหลื่อมล้ําด้านคุณภาพบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินแก่ประชาชน 
2. เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉินให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ประชาชนทุกคนในประเทศไทย 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล โปรแกรมระบบสารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉิน (ITEMS) 
แหล่งข้อมูล ข้อมูลบันทึกผลการปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (ITEMS) ของแต่ละจังหวัด 
รายการข้อมูล 1 A = จํานวนผู้ปุวยฉุกเฉินที่ได้รับบริการการแพทย์ฉุกเฉินโดยชุดปฏิบัติการฉุกเฉินที่ได้

มาตรฐานในแต่ละจังหวัดที่บันทึกในระบบ ITEMS 
รายการข้อมูล 2 B = จํานวนผู้ปุวยฉุกเฉินที่เป็นเปูาหมายปี 2560= 1,500,000 ราย 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 1, 2, 3 และ 4 
เกณฑ์การประเมิน : 
ปี 2560 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
ร้อยละ 25 ร้อยละ 50 ร้อยละ 75 ร้อยละ 95.5 

ปี 2561 : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
ร้อยละ 25 ร้อยละ 50 ร้อยละ 75 ร้อยละ 95.5 
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ปี 2562 :  
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
ร้อยละ 25 ร้อยละ 50 ร้อยละ 75 ร้อยละ 95.5 

ปี 2563 : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
ร้อยละ 25 ร้อยละ 50 ร้อยละ 75 ร้อยละ 95.5 

ปี 2564 : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
ร้อยละ 25 ร้อยละ 50 ร้อยละ 75 ร้อยละ 95.5 

 

วิธีการประเมินผล :  1. มีระบบตรวจสอบ (Audit) เอกสารแบบฟอร์มการปฏิบัติงาน 
2. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในระบบ ITEMS 

เอกสารสนับสนุน :  1. ข้อมูลในระบบฐานข้อมูล ITEMS 
2. รายงานการตรวจสอบแบบฟอร์มการปฏิบัติงานในระบบ Audit 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน Baseline 
data 

หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 2558 2559 

1,337,035 ครั้ง 1,277,985 1,337,035 954,565 
ปี 2559  ผลงาน 8 เดือน 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

กรุงเทพมหานคร  
- ศูนย์เอราวัณ สํานักการแพทย์ 

 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 
1. นางสิริมา  อาเดไจ                       
    โทรศัพท์มือถือ : 085-2341669      

 
ผู้จัดการระบบสนเทศพยาบาล  
E-mail :sirima.a@niems.go.th 

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 

กรุงเทพมหานคร  
- ศูนย์เอราวัณ สํานักการแพทย์ 

 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 
1. นางสิริมา  อาเดไจ                       
    โทรศัพท์มือถือ : 085-2341669 

 
ผู้จัดการระบบสนเทศพยาบาล  
E-mail :sirima.a@niems.go.th 

 


