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ตัวช้ีวัดค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร รอบท่ี 2 ประจ ำปีงบประมำณ 2562 
ระหว่ำง  

นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน กับ ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลชุมชน 
 

 

ล ำดับ ตัวชี้วัด 
เป้ำหมำย 

ปีงบ 2562 

เกณฑ์กำรให้คะแนน ค่ำ 
น้ ำหนัก 

กลุ่มงำนที่
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

1 ระดับ
ความส าเร็จ
ของคลินิกหมอ
ครอบครัวที่
เปิดด าเนินการ
ในพ้ืนที่ 
(Primary 
Care Cluster) 

 1.วางแผน
และจัดเตรียม
ข้อมูลเพ่ือการ
จัดตั้งPCC 
2.ก าหนด
พ้ืนที่ 
Mapping
ประชากร 
8,000 - 
12,000 คน
ตามบริบท 
ของพ้ืนที่ 

ระดับ 1 และ 
1 มีการพัฒนา
ศักยภาพ อบรมให้
ความรู้ ทีมหมอ
ครอบครัว(FCT) ทีม 
สหวิชาชีพ ที่ดูแล
ประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย 
2.ทีมพัฒนาและทีม
ประเมิน คุณภาพ 
PCC ในระดับอ าเภอ
มีการประชุมทบทวน
การจัดตั้ง PCC และ
การด าเนินงานอย่าง
น้อย 1 ครั้ง 

ระดับ 2 และ 
1.มีการจัดท า
แผนการขับเคลื่อน/
การบริหาร
ทรัพยากรของทุก
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ในระดับพ้ืนที่ 
2.จัดระบบข้อมูล
สารสนเทศที่
เชื่อมโยงกับการ
ด าเนินงานพัฒนา
ในระดับปฐมภูมิให้
เป็นปัจจุบัน และ
สามารถสืบค้น
ข้อมูลได้ทันเวลา 

ระดับ3 และ 
จัดบริการเริ่ม
เป็นPCC 
Extendingจัด
แพทย์ มา
ให้บริการแบบ
ไม่ประจ า 
เฉพาะใน
สถานบริการ
หรือ เพิ่ม
บริการโดย
แพทย์ ครบ 3 
วัน/สัปดาห์ 

ระดับ 4 และ 
จัดบริการPCC 
เต็มรูปแบบPCC
จัดแพทย์ มา
ให้บริการแบบ
ประจ าในสถาน
บริการหรือ เพิ่ม
บริการโดยแพทย์
และมีการดูแล
ต่อเนื่องที่บ้าน
ตามแนวทางเวช
ศาสตร์ครอบครัว 
อย่างน้อย 5วัน/
สัปดาห์ และ
ด าเนินการครบ
ตามเกณฑ์ 3S 

10 กลุ่มงาน
พัฒนา
คุณภาพและ
รูปแบบ
บริการ 
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ล ำดับ ตัวชี้วัด 
เป้ำหมำย 

ปีงบ 2562 

เกณฑ์กำรให้คะแนน ค่ำ 
น้ ำหนัก 

กลุ่มงำนที่
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

2 ระดับ
ความส าเร็จ 
ของ
โรงพยาบาล
ส่งเสริม
สุขภาพต าบล 
ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน
คุณภาพ  
รพ.สต.ติดดาว 

 1.รพสต.ประเมิน
ตนเองตามเกณฑ์
มาตรฐาน 
คุณภาพ รพ.สต.
ติดดาว 
2.ประชุมทบทวน
แนวทางการ
พัฒนา 

ระดับ 1 และ 
1.จัดท า
แผนพัฒนาใน
ส่วนขาด รพสต.
ติดดาว 
2.คัดเลือก
ประเด็นการ
พัฒนาหรือแก้ไข
อย่างน้อย 1 
ประเด็นให้
สอดคล้องกับ 
ประเด็นการ
พัฒนาของ พชอ.
หรือการแก้ไข
ปัญหาของพ้ืนที่ 

ระดับ 2 และ 
1.ทีมพัฒนา/
ประเมินระดับ 
อ าเภอ มีการ
ประชุมอย่างน้อย 
1 ครั้ง 
2. รพสต.มีการ
ด าเนินงานตาม
ประเด็นการ
พัฒนาหรือแก้ไข
อย่างน้อย 1 
ประเด็นให้
สอดคล้องกับ
ประเด็นการ
พัฒนาของ พชอ.
หรือการแก้ไข
ปัญหาของพ้ืนที่   

ระดับ 3 และ 
1.รพสต.ได้รับ
การเยี่ยมเสริม
พลังการพัฒนา
คุณภาพ รพ.สต.
ติดดาว ในระดับ
อ าเภอ 
2.ประเด็นการ
พัฒนาของ พชอ.
หรือการแก้ไข
ปัญหาของพ้ืนที่
บรรลุตามตัวชี้วัด
ของการ
ด าเนินงาน 

ระดับ 4 และ 
1..รพสต.ได้รับ
การประเมินจาก
ทีมประเมินใน
ระดับ อ าเภอ/
จังหวัด 
2.รพสต.ผ่าน
เกณฑ์คุณภาพ 
รพสต. 3 ดาว 
ร้อยละ 100 
รพสต.ผ่านเกณฑ์
คุณภาพ รพสต. 
5 ดาว ร้อยละ 
80 

10 กลุ่มงานพัฒนา
คุณภาพและ
รูปแบบบริการ 

 
 
 
 
 



ค ำรับรองการปฏิบัติราชการส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน รอบท่ี 2 ประจ าปีงบประมาณ 2562 หน้า ๓ 
 

 

ล ำดับ ตัวชี้วัด 
เป้ำหมำย 

ปีงบ 2562 

เกณฑ์กำรให้คะแนน ค่ำ 
น้ ำหนัก 

กลุ่มงำนที่
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

3 ระดับ
ความส าเร็จ
ของการ
ส่งเสริมการใช้
ยาอย่าง
สมเหตุสมผล
ของ
โรงพยาบาล 
 

ระดับ 3   มีการด าเนินการ
ส่งเสริมการใช้ยา
อย่าง
สมเหตุสมผล แต่
ยังไม่ผ่าน RDU  
ขั้นที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 
1,3,4 และ 5 

ผ่าน RDU ขั้นที่ 
1 ตัวชี้วัดที่ 
1,3,4 และ 5 

ผ่าน RDU ขั้นที่ 
1 ทุกตัวชี้วัด 

ผ่าน RDU  ขั้นที่ 
1และผ่าน RDU  
ขั้นที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 
6-9  
อย่างน้อย 2 
ตัวชี้วัด 

ผ่าน RDU ขั้นที่ 
2 ทุกตัวชี้วัด 

20 กลุ่มงาน
คุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัช
สาธารณสุข 

4 ความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ 
อัตราการ
เสียชีวิตผู้ป่วย
วัณโรคปอด
รายใหม่น้อย
กว่าร้อยละ ๕ 

น้อยกว่า 
ร้อยละ ๕ 

≥ร้อยละ ๑๕ 
 

ร้อยละ 1๑-๑๔ ร้อยละ 1๐ ร้อยละ 6-๙ ≤ ร้อยละ 5 
 

๑5 กลุ่มงาน
ควบคุม
โรคติดต่อ 
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ล ำดับ ตัวชี้วัด 
เป้ำหมำย 

ปีงบ 2562 

เกณฑ์กำรให้คะแนน ค่ำ 
น้ ำหนัก 

กลุ่มงำนที่
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

5 ระดับ
ความส าเร็จ 
ขององค์กร
แห่งความสุข 
(Happy 
Organization) 

หน่วยงาน มีการ
วิเคราะหผ์ล 
Happinometer 
และ HPI  รวมทั้ง
มีการจัดท าแผน
ขับเคลื่อนองค์กร
แห่งความสุข 
 
 

หน่วยงานมีการ
วิเคราะห์และแปล
ผลการประเมิน
ความสุขบุคลากร 
(Happinometer) 
และสุขภาวะ
องค์กร (HPI) 

หน่วยงานมีการ
จัดท าแผน
ขับเคลื่อน
องค์กรแห่ง
ความสุข 

หน่วยงานมีการ
ด าเนินงานสร้าง
สุขในองค์กร
ตามแผน
ขับเคลื่อน
องค์กรแห่ง
ความสุข 

หน่วยงานมี
ความก้าวหน้า
ของการ
ขับเคลื่อน
องค์กรแห่ง
ความสุขที่เป็น
รูปธรรม  
(มีSuccess 
Story) 

หน่วยงานมีการ
ขับเคลื่อนองค์กร
แห่งความสุขที่
เป็นรูปธรรม และ
สร้างเครือข่าย
ความสุขไปยัง
ชุมชน 
 

10 กลุ่มงานพัฒนา
คุณภาพและ
รูปแบบบริการ 
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ล ำดับ ตัวชี้วัด 
เป้ำหมำย 

ปีงบ 2562 

เกณฑ์กำรให้คะแนน ค่ำ 
น้ ำหนัก 

กลุ่มงำนที่
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

6 เด็ก 0 - 5 ปีท่ีมี
พัฒนาการสมวัย    

      20 กลุ่มงาน
ส่งเสริม
สุขภาพ 1. ร้อยละ 90 ของเด็ก 

0-5 ปี ได้รับการตรวจ
คัดกรองพัฒนาการเด็ก 

ร้อยละ 90 น้อยกว่า  80 80.1 – 85.0 85.1 – 90.0 90.1 – 95.0 มากกว่า 95 

2. ร้อยละ 20 ของเด็ก 
0-5 ปี ตรวจพบ
พัฒนาการสงสัยล่าช้า 

ร้อยละ 20 น้อยกว่า  10 10.1 - 15.0 15.1 - 20.0 20.1 - 25.0 มากกว่า 25 

3. ร้อยละ 90 ของเด็ก
0-5 ปี ที่พัฒนาการ
สงสัยล่าช้า ได้รับการ
ติดตาม/ส่งต่อ ภายใน 
30 วัน 

ร้อยละ 90 น้อยกว่า  80 80.1 – 85.0 85.1 – 90.0 90.1 – 95.0 มากกว่า 95 

4. ร้อยละ 60 ของเด็ก
0-5 ปี ที่พัฒนาการ
ล่าช้า ได้รับการกระตุ้น
ด้วย TEDA4I     

ร้อยละ 60 น้อยกว่า  40 40.1 – 50.0 50.1 – 60.0 60.1 – 70.0 มากกว่า 70 
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ล ำดับ ตัวชี้วัด 
เป้ำหมำย 

ปีงบ 2562 

เกณฑ์กำรให้คะแนน ค่ำ 
น้ ำหนัก 

กลุ่มงำนที่
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

7 โรงพยาบาลที่
พัฒนาอนามัย
สิ่งแวดล้อมได้
ตามเกณฑ์ 
GREEN& 
CLEAN 
Hospital  
 
 

-ร้อยละ 100  
ผ่านระดับพื้นฐาน
ขึ้นไป 
-ร้อยละ 40 
ผ่านเกณฑ์ระดับดี
มาก 
-โรงพยาบาลผ่าน
เกณฑฯ์ระดับดีมาก 
plus อย่างน้อย
จังหวัดละ1 แห่ง 
 

ประเมินตนเอง 
ผ่านเกณฑ์  
10 ข้อ 

ประเมินตนเอง 
ผ่านเกณฑ์  
12 ข้อ 

ประเมินตนเอง 
ผ่านเกณฑ์  
14 ข้อ 

ประเมินตนเอง 
ผ่านเกณฑ์  
15 ข้อ 

ประเมินตนเอง 
ผ่านเกณฑ ์ 
16 ข้อ 

10 กลุ่มงาน
อนามัย
สิ่งแวดล้อม 

8 หน่วยบริการ 
ที่ประสบภาวะ
วิกฤติทาง
การเงิน 
ระดับ 7   

หน่วยบริการไม่
ประสบภาวะ
วิกฤติทางการเงิน
ระดับ 7   

 Risk Score 
ระดับ 7 และ  
7 Plus  
ระดับ A ถึง F 

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

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

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

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

10 กลุ่มงาน
ประกัน
สุขภาพ 
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ล ำดับ ตัวชี้วัด 
เป้ำหมำย 

ปีงบ 2562 

เกณฑ์กำรให้คะแนน ค่ำ 
น้ ำหนัก 

กลุ่มงำนที่
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

9 ระดับ
ความส าเร็จ
ของ
โรงพยาบาล
สังกัด
กระทรวง
สาธารณสุขมี
คุณภาพ
มาตรฐานผ่าน
การรับรอง 
HA  ชั้น 3 

 มีแผนพัฒนาใน
ประเด็นที่ สรพ.ให้
ข้อเสนอแนะ และ
ท า Road Map 
ก าหนด Time 
Line การพัฒนา
คุณภาพต่อเนื่อง 

ระดับ1และ 
1.มีการด าเนินงาน
ตามแผน
กระบวนการพัฒนา
คุณภาพ
โรงพยาบาลและ
ผู้บริหารให้การ
สนับสนุน 
2.มีการทบทวน
กระบวนการพัฒนา
คุณภาพ
โรงพยาบาล 

ระดับ 2 และ 
1.มีการก ากับ
ติดตามแผน
กระบวนการพัฒ
นาคุณภาพ
โรงพยาบาล 
2.มีการพัฒนา
ศักยภาพประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทีมคุณภาพกับ
โรงพยาบาลอื่น 

ระดับ3และ 
1.มีรายงาน 
กิจกรรมการ
ทบทวนความ
เสี่ยงที่ส าคัญ
ของโรงพยาบาล 
2.มีรายงานผล
การด าเนินงาน
ตามแผน  
Road Map ส่ง
ให้ สสจ.ล าพูน
ตามก าหนด 

ระดับ4และ 
1.มีรายงาน
ตัวชี้วัด/
ผลลัพธ์ที่
เกิดข้ึนใน
ระดับนโยบาย 
ทีมแนวราบ 
หน่วยงาน 
CQI R2R 
2.โรงพยาบาล
ผ่านเกณฑ์
คุณภาพ HA 
ขั้น 3 
 

10 กง.พัฒนา
คุณภาพ 
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ล ำดับ ตัวชี้วัด 
เป้ำหมำย 

ปีงบ 2562 

เกณฑ์กำรให้คะแนน ค่ำ 
น้ ำหนัก 

กลุ่มงำนที่
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

10 อัตราการคัด
กรองหาผู้ป่วย
วัณโรคราย
ใหม่ใน
ประชากรกลุ่ม
เสี่ยง 

≥ร้อยละ ๙๐ ของ
ประชากรกลุ่ม
เสี่ยงได้รับการคัด
กรองหาผู้ป่วยวัณ
โรครายใหม่ 

≤ร้อยละ59 ร้อยละ60-69 ร้อยละ70-79 ร้อยละ๘๐-๘๙ ≥ร้อยละ๙0 20 กลุ่มงาน
ควบคุม
โรคติดต่อ 

11 ร้อยละสถาน
บริการสุขภาพ
ที่ผ่านเกณฑ์
การให้บริการ
วัคซีน OPV.3
ในเด็กอายุ
ครบ 1ปี 

มากกว่า ร้อยละ 
90.00 

<ร้อยละ  
83.99 

ร้อยละ  
84.00-
85.99 

ร้อยละ  
86.00-
87.99 

ร้อยละ  
88.00-
89.99 

ร้อยละ  
>90.00 

5 กลุ่มงาน
ควบคุม
โรคติดต่อ 

12 ร้อยละสถาน
บริการสุขภาพ
ที่ผ่านเกณฑ์
การให้บริการ
วัคซีน 
MMR1.ในเด็ก
อายุครบ 1ปี 

มากกว่า ร้อยละ 
95.00 

<ร้อยละ  
49.99 

ร้อยละ  
50.00-64.99 

ร้อยละ  
65.00-79.99 

ร้อยละ  
80.00-94.99 

ร้อยละ  
>95.00 

5 กลุ่มงาน
ควบคุม
โรคติดต่อ 
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ล ำดับ ตัวชี้วัด 
เป้ำหมำย 

ปีงบ 2562 

เกณฑ์กำรให้คะแนน ค่ำ 
น้ ำหนัก 

กลุ่มงำนที่
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

13 โรงพยาบาล
ผ่านเกณฑ์การ
ส ารวจลูกน้ า
ยุงลาย 

โรงพยาบาลมี
ดัชนีลูกน้ ายุงลาย
ในโรงพยาบาล 
เท่ากับ ศูนย์ 

≥ร้อยละ  
3.00 

ร้อยละ  
2.99 – 2.00 

ร้อยละ  
1.99 – 1.00 

ร้อยละ  
0.99 – 0.10 

≤ร้อยละ  
0.09 

10 กลุ่มงาน
ควบคุม
โรคติดต่อ 

14 ความ
ครอบคลุม
ของการ
ให้บริการ
วัคซีนไข้หวัด
ใหญ่ในกลุ่ม
เสี่ยงเป้าหมาย 
8 กลุ่มเสี่ยง 
 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๘๐  
ของวัคซีนทั้งหมด 

≤ร้อยละ  
88.99 

ร้อยละ 
89.00-91.99 

ร้อยละ 
92.00-94.99 

ร้อยละ 
95.00-97.99 

≥ร้อยละ 
98.00 

5 กลุ่มงาน
ควบคุม
โรคติดต่อ 
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ล ำดับ ตัวชี้วัด 
เป้ำหมำย 

ปีงบ 2562 

เกณฑ์กำรให้คะแนน ค่ำ 
น้ ำหนัก 

กลุ่มงำนที่
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

15 ระดับ
ความส าเร็จ 
ในการ
ด าเนินงาน
ตามเกณฑ์  
คปสอ.ติดดาว 

ร้อยละ 70 ≤ 49.99 50 - 69.99 70 -79.99 80 – 89.99 90 - 100 10 กลุ่มงาน
พัฒนา
ยุทธศาสตร์ 

16 คุณภาพบัญชี
หน่วยบริการ 
แม่ข่าย 

คุณภาพบัญชีทาง
อิเล็กทรอนิกส์/
จากการ
ตรวจสอบโดยทีม
ตรวจฯ  
ร้อยละ 100 

คะแนนคุณภาพ
น้อยกว่าร้อยละ 

50 

คะแนนคุณภาพ
ร้อยละ  

50.00-79.99 

คะแนนคุณภาพ
ร้อยละ  

80.00-89.99 

คะแนนคุณภาพ
ร้อยละ  

90.00-94.99 

คะแนนคุณภาพ
ร้อยละ  

95.00-100 

10 กลุ่มงาน
ประกัน
สุขภาพ 

17 หน่วยงานผ่าน
เกณฑ์การ
ประเมิน ITA 

ร้อยละ 90 ของ
หน่วยงานใน

สังกัด 

50-59 60 - 69 70 - 79 80-89 ≥90 ขึ้นไป 20 กลุ่มงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

 



ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน ประจ ำปีงบประมำณ 2562 หน้ำ ๑๑ 
 

รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI template ) 
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ(Performance Agreement:PA)รอบที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ 2562 

ระหว่าง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดล าพูน กับ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชุมชน 
 
 

1. งำน / โครงกำร โครงกำรพัฒนำระบบกำรแพทย์ปฐมภูม ิ
2. รหสัตัวช้ีวัด 1 

3. ช่ือตัวช้ีวัด ระดับความส าเร็จของคลินิกหมอครอบครัวที่เปิดด าเนินการในพ้ืนที่ (Primary Care Cluster) 
4. ระดับตัวช้ีวัด จังหวัด 
5. หน่วยวัด ระดับควำมส ำเร็จ 
6. เกณฑ ์ ระดับ 3 
7. น้ ำหนักควำมส ำคญั 10 
8. ค ำอธิบำยตัวช้ีวัด ระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (Primary Care Cluster) หมายถึง การรวมกลุ่มของหน่วยบริการปฐมภูมิให ้เป็น

เครือข่ายการดูประชาชนท่ีอยู่ในเขตรับผดิชอบร่วมกันเป็นการประจ า ต่อเนื่องด้วยทีมสหวิชาชีพ เพื่อเพ่ิม
คุณภาพการให้บริการให้มีมาตรฐานใกล้เคียงกันและให้มีการบริหารจัดการ การใช้ทรัพยากรร่วมกัน โดย
เป็นการพัฒนาต่อเนื่องจากนโยบายหมอประจ าครอบครัวซึ่งได้จัดทมีหมอครอบครัว 1 ทีม ให้การดูแล
ประชาชนประมาณ 10,000 คน ± 20% 
ประกอบด้วย แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 1 คน พยาบาลวิชาชีพ/พยาบาลเวชปฏิบตัิ4 คน  
ทันตาภิบาล 1 คน เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 1 คน นักวิชาการสาธารณสุข/เจ้าพนักงานสาธารณสุข 4 คน 
แพทย์แผนไทย 1 คน รวมทีมให้บริการ 3 ทีม (ตามบรบิทของพื้นที่ของอ าเภอ) เป็นกลุ่มเครือข่ายบรกิาร
ปฐมภูมิ (Primary Care Cluster) 1 Clusterเพิ่มบุคลากรเพิม่ดูแลประชาชนในเครือข่าย ทันตแพทย์ 1 คน
เภสัชกร 1 คน และนักกายภาพบ าบัด 1 คน (ทั้งนี้ส าหรับต าแหน่งพยาบาล/นักวิชาการสาธารณสุข ในป ี
2561อาจเริ่มต้นท่ี 50%) 
พ้ืนที่ที่มีคลินกิหมอครอบครัว (Primary Care Cluster) หมายถึง จ านวนทีมท่ีด าเนินการให้บริการ
การแพทย์ปฐมภมูิในรูปแบบ คลินกิหมอครอบครัว ตามแผนการจดัตั้งคลินิกหมอครอบครัว 10 ปี 
เกณฑ์กำรจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว  
1. บุคลำกร (Staff)  
1.1 แพทย์เวชศำสตร์ครอบครัว  หรือผ่ำนกำรอบรมระยะสั้นจำกรำชวิทยำลัย 1 คนต่อทีม  
1.2 พยำบำลเวชปฏบิัติครอบครัว/พยำบำลวิชำชีพ   1 ต่อประชำกร 2,500 คน อย่ำงน้อย 50% 
1.3 นักวิชำกำร/เจ้ำพนักงำน สำธำรณสุข    1 ต่อประชำกร 2,500 คน อย่ำงน้อย 50% 
2. ระบบงำน (System)  
2.1 ระบบบริกำร Service Package รำยกลุม่วัย, EPI, ANC, ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  
            กำรคัดกรองผู้ป่วยตำมกลุ่มวัย 
            บริกำรอุบัติเหตุฉุกเฉิน/บริกำรผู้ป่วยนอกเบื้องต้น  
            บริกำร Home visit/Home Care  
            บริกำร Long Term Care  
            บริกำรให้ค ำปรึกษำ 
2.2 ระบบส่งต่อ/ส่งกลับ (Green Channel/Refer back)  
2.3 ระบบข้อมลูและข่ำวสำร  
            ระบบกำรเชื่อมโยงข้อมลูในกำรให้บริกำรระหว่ำงโรงพยำบำลแม่ข่ำยกับคลินิกหมอครอบครัว 
            กำรคัดกรองผู้ป่วยตำมกลุ่มวัย 
            โปรแกรมจัดเก็บข้อมลูและส่งออกตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด  
            ระบบรำยงำนประจ ำเดอืนและรำยไตรมำส 
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3. โครงสร้ำงพื้นฐำน (Structure)  
            มีสถำนบริกำรที่เหมำะสม  
            มีครุภัณฑ์ที่จ ำเป็นตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 
รับผิดชอบประชำกร 8,000 - 12,000 คน 

9. สูตรกำรค ำนวณ - 
10. วิธีค ำนวณกำร
ประเมินผลสัมฤทธ์ิ 

มีกำรด ำเนินงำนไดต้ำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 

11. เกณฑ์กำรให้
คะแนน 

คะแนน 1 2 3 4 5 
ผลงำน
รอบ12 
เดือน 

1.วำงแผนและ
จัดเตรียมข้อมูล
เพื่อกำรจัดต้ัง
PCC 
2.ก ำหนดพื้นท่ี 
Mapping
ประชำกร 
8,000 - 
12,000 คน
ตำมบริบท ของ
พื้นท่ี 

ระดับ 1 และ 
1 มีกำรพัฒนำ
ศักยภำพ อบรม
ให้ควำมรู้ ทีม
หมอครอบครัว
(FCT) ทีม  
สหวิชำชีพ ท่ีดูแล
ประชำชน
กลุ่มเป้ำหมำย 
2.ทีมพัฒนำและ
ทีมประเมิน 
คุณภำพ PCC ใน
ระดับอ ำเภอมี
กำรประชุม
ทบทวนกำรจัดตั้ง 
PCC และกำร
ด ำเนินงำนอย่ำง
น้อย 1 ครั้ง 

ระดับ 2 และ 
1.มีกำรจัดท ำ
แผนกำรขับเคลื่อน/
กำรบริหำร
ทรัพยำกรของทุก
ภำคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง
ในระดับพื้นท่ี 
2.จัดระบบข้อมูล
สำรสนเทศท่ี
เชื่อมโยงกับกำร
ด ำเนินงำนพัฒนำใน
ระดับปฐมภูมิให้
เป็นปัจจุบัน และ
สำมำรถสืบค้น
ข้อมูลได้ทันเวลำ 

ระดับ3 และ 
จัดบริกำรเริ่มเป็น
PCC Extendingจัด
แพทย์ มำให้บริกำร
แบบไม่ประจ ำ 
เฉพำะในสถำน
บริกำรหรือ เพิ่ม
บริกำรโดยแพทย์ 
ครบ 3 วัน/สัปดำห์ 

ระดับ 4 และ 
จัดบริกำรPCC 
เต็มรูปแบบ
PCCจัดแพทย์ 
มำให้บริกำร
แบบประจ ำใน
สถำนบริกำร
หรือ เพิ่ม
บริกำรโดย
แพทย์และมี
กำรดูแล
ต่อเนื่องที่บ้ำน
ตำมแนวทำง
เวชศำสตร์
ครอบครัว 
อย่ำงน้อย 5
วัน/สัปดำห์ 
และด ำเนินกำร
ครบตำมเกณฑ์ 
3S 

๑๒. ข้อมลูพื้นฐำน
ประกอบตัวช้ีวัด 
 

ผลกำรด ำเนินงำนในอดตี(ปีงบฯ) เป้ำหมำยตัวช้ีวัด(พยำกรณ์) 
2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 

- - - 8 12 13 14 15 16 17  
1๓.แนวทำงกำรประเมิน ประเมินผลจำกกำรด ำเนินงำนของงำนคลินิกหมอครอบครัว Primary care cluster (System) 
1๓.1 แหล่งข้อมลู โปรแกรม   แฟ้มเอกสำร งำนคลนิิกหมอครอบครัว Primary care cluster อ ำเภอ/จังหวัด 
1๓.2วิธีกำรจัดเก็บขอ้มูล จำกรำยงำนผล ผลกำรด ำเนินงำนคลินิกหมอครอบครัว Primary care cluster (System) 
1๓.3 ควำมถี่ในกำร
จัดเก็บข้อมูล 

ทุกเดือน 

1๓.4 หน่วยงำนจัดเก็บ
ข้อมูล 

โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง 

1๔. ผู้ก ำกับดูแล ช่ือ-สกุล  นำยวิทยำ พลสลีำ 
ต ำแหน่ง  นำยแพทย์สำธำรณสุขจงัหวัดนรำธิวำส รักษำรำชกำรแทนนำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน 

1๕. ผู้จัดเก็บตัวช้ีวัด ช่ือ-สกุล  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชุมชน  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชุมชน 

16.ผู้ประสำนงำน
ตัวช้ีวัด 

ช่ือ-สกุล  นางพวงผกา  สุริวรรณ  ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
กลุ่มงำน  พัฒนำคุณภำพและรูปแบบบริกำร ส ำนักงำนสำธำรณสุขจงัหวัดล ำพูน 
โทรศัพท์  053 093726 ต่อ 117 
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1.งำน / โครงกำร โครงกำรพัฒนำองค์กรคณุภำพ 
2.รหสัตัวช้ีวัด 2 
3.ช่ือตัวช้ีวัด ระดับความส าเรจ็ของโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต าบล ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว 
4.ระดับตัวช้ีวัด จังหวัด 
5.หน่วยวัด ระดับควำมส ำเร็จ 
6.เกณฑ ์ ระดับ 3  
7.น้ ำหนกัควำมส ำคญั 10 
8. ค ำอธิบำยตัวช้ีวัด 1. การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. หมายถึง กำรพัฒนำคุณภำพให้ไดต้ำมเกณฑ์คณุภำพ 

โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลติดดำวที่ก ำหนดคือ 5 ดำว 5 ด ีประกอบด้วย 1) บริหำรด ี
2) ประสำนงำนดี ภำคมีีส่วนร่วม 3) บุคลำกรดี 4) บริกำรดี 5) ประชำชนมีสุขภำพด ี
มีเกณฑป์ระเมินดังน้ี 
หมวด 1 กำรน ำองค์กรและกำรจดักำรด ี
หมวด 2 กำรให้ควำมส ำคัญกับประชำกรเป้ำหมำย ชุมชน และผู้มสี่วนไดส้่วนเสีย 
หมวด 3 กำรมุ่งเน้นทรัพยำกรบุคคล 
หมวด 4 กำรจัดระบบบริกำรครอบคลุมประเภทและประชำกรทุกกลุ่มวัย 
หมวด 5 ผลลัพธ์ 
โดยมีกำรแปลผลระดับดำว ดังนี ้
ร้อยละ 60.00 - 69.99 เท่ากับ 3 ดาว (รำยงำน เขต และจังหวัด เพื่อกำรพัฒนำ) 
ร้อยละ 70.00 - 79.99 เท่ากับ 4 ดาว (รำยงำน เขต และจังหวัด เพื่อกำรพัฒนำ) 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป เท่ากับ 5 ดาว 
2. การรับรองผล จังหวัดและเขตร่วมพัฒนำและรับรองผล รพ.สต. ที่ผ่ำนเกณฑ์กำรพัฒนำ 
คุณภำพ รพ.สต. ติดดำว ระดับ 5 ดำว โดยรักษำสภำพ 2 ปี ก่อนเข้ำรับกำรประเมินใหม ่

9. สูตรกำรค ำนวณ  -  
10. วิธีค ำนวณกำร
ประเมินผลสัมฤทธ์ิ 

มีกำรด ำเนินงำนไดต้ำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 

11. เกณฑ์กำรให้
คะแนน 

คะแนน 1 2 3 4 5 
รอบ 
12 

เดือน 

1.รพสต.
ประเมิน
ตนเองตำม
เกณฑ์
มำตรฐำน 
คุณภำพ  
รพ.สต. 
ติดดำว 
2.ประชุม
ทบทวนแนว
ทำงกำร
พัฒนำ 

ระดับ 1 และ 
1.จัดท ำ
แผนพัฒนำใน
ส่วนขำด รพสต.
ติดดำว 
2.คัดเลือก
ประเด็นกำร
พัฒนำหรือแก้ไข
อย่ำงน้อย 1 
ประเด็นให้
สอดคล้องกับ 
ประเด็นกำร
พัฒนำของ 
พชอ.หรือกำร
แก้ไขปัญหำของ
พื้นที ่

ระดับ 2 และ 
1.ทีมพัฒนำ/
ประเมินระดับ 
อ ำเภอ มีกำร
ประชุมอย่ำงน้อย 
1 ครั้ง 
2. รพสต.มีกำร
ด ำเนินงำนตำม
ประเด็นกำร
พัฒนำหรือแก้ไข
อย่ำงน้อย 1 
ประเด็นให้
สอดคล้องกับ
ประเด็นกำร
พัฒนำของ พชอ.
หรือกำรแกไ้ข
ปัญหำของพื้นที ่  

ระดับ 3 และ 
1.รพสต.ได้รับ
กำรเยี่ยมเสริม
พลังกำรพัฒนำ
คุณภำพ  
รพ.สต.ติดดำว 
ในระดับอ ำเภอ 
2.ประเด็นกำร
พัฒนำของ 
พชอ.หรือกำร
แก้ไขปัญหำของ
พื้นทีบ่รรลตุำม
ตัวช้ีวัดของกำร
ด ำเนินงำน 

ระดับ 4 และ 
1.รพสต.ได้รับ
กำรประเมินจำก
ทีมประเมินใน
ระดับ อ ำเภอ/
จังหวัด 
2.รพสต.ผ่ำน
เกณฑ์คณุภำพ 
รพสต. 3 ดำว 
ร้อยละ 100 
รพสต.ผ่ำน
เกณฑ์คณุภำพ 
รพสต. 5 ดำว 
ร้อยละ 80 
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๑๒. ข้อมลูพืน้ฐำน
ประกอบตัวช้ีวัด 

ผลการด าเนินงานในอดีต(ปีงบฯ) เป้าหมายตัวชี้วัด(พยากรณ์) 
2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 

- - - ๒๑ 
แห่ง 

47
แห่ง 

50 
แห่ง 

60
แห่ง 

๗๑ 
แห่ง 

๗๑ 
แห่ง 

๗๑ 
แห่ง  

1๓. แนวทำงกำร
ประเมิน 

ประเมินผลจำกกำรด ำเนินงำนของ รพสต. ผ่ำนเกณฑค์ุณภำพ๕ดำวจำกคณะกรรมกำรระดับอ ำเภอ/
จังหวัด 
 

1๓.1 แหล่งข้อมลู กำรประเมินมำตรฐำน รพ.สต.ติดดำวระดับอ ำเภอและจังหวัด 
 

1๓.2 วิธีกำรจดัเก็บ
ข้อมูล 

ผลกำรประเมินตนเอง เปรียบเทียบกับกำรประเมินมำตรฐำนในระดบัอ ำเภอและจังหวัด 

1๓.3 ควำมถี่ในกำร
จัดเก็บข้อมลู 

ทุก 3 เดือน 

1๓.4 หน่วยงำน
จัดเก็บข้อมลู 

โรงพยำบำลชุมชนทุกแห่ง 
 

14. ผู้ก ำกับดูแล
ตัวช้ีวัดหน่วยงำน 

นำยวิทยำ  พลสลีำ  
ต ำแหน่ง นำยแพทย์สำธำรณสุขจงัหวัดนรำธิวำส  
รักษำรำชกำรแทนนำยแพทยส์ำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน 

๑5. ผู้จัดเก็บตัวช้ีวัด ช่ือ-สกุล  ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลชุมชน 
ต ำแหน่ง  ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลชุมชน 

16.ผู้ประสำนงำน
ตัวช้ีวัด 

ช่ือ-สกุล  นางพวงผกา  สุริวรรณ   ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสขุช านาญการพิเศษ 
กลุ่มงำน  กลุ่มงำนพัฒนำคณุภำพและรูปแบบบริกำร ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน 
โทรศัพท์  053 093726 ต่อ 117 
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1. งำน / โครงกำร โครงกำรส่งเสริมกำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุสมผล 
2. รหัสตัวชี้วัด 3 
3. ช่ือตัวช้ีวัด ระดับความส าเรจ็ของการส่งเสรมิการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลของโรงพยาบาล  
4. ระดับตัวชี้วัด จังหวัด 
5.หน่วยวัด ระดับ 
6. เกณฑ ์ ระดับ 3   
7. น้ ำหนักควำมส ำคญั 20 
8. ค ำอธิบำยตัวช้ีวัด กำรด ำเนินงำนส่งเสริมกำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุผลจังหวัดล ำพูนเป็นกำรด ำเนินงำนพร้อมทั้งมีกำร

ประเมินผลตัวช้ีวัดตำมเกณฑ์ตรวจรำชกำร และเป็นกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรพัฒนำระบบบริกำร
ให้มีกำรใช้ยำอย่ำงสมเหตผุล (Service Plan สำขำที่ 15 : Rational Drug Use) 
RDU ขั้น 1 หมายถึงการด าเนินการผ่านเง่ือนไขต่อไปน้ี  

RDU 1 (รพ.) RDU 2 (รพ.สต.ใน CUP) 
1. ตัวช้ีวัดที่ 1 ร้อยละรำยกำรยำทีส่ัง่ใช้ยำในบัญชียำหลัก

แห่งชำติ ดังนี้ รพ.ระดับ A≥75%, S≥80%, M1-
M2≥85%, F1-F3≥90% 

2. ตัวช้ีวัดที่ 2 มีกิจกรรมกำรขับเคลือ่นกำรด ำเนินงำน RDU โดย
คณะกรรมกำร PTC อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดกำรน ำนโยบำย
ไปสู่กำรปฏิบตัิ ผ่ำนเกณฑร์ะดับ 3 

3. ตัวช้ีวัดที่ 3 จัดท ำฉลำกยำมำตรฐำน ที่มีช่ือยำภำษำไทย และ
ค ำเตือนในยำ 13 กลุม่ ผ่ำนเกณฑ์ระดับ 3 

4. ตัวช้ีวัดที่ 4 มีรำยกำรยำที่ควรตัดออกจำกบัญชียำโรงพยำบำล 
ที่ยังคงอยู่ไม่เกิน 1 รำยกำร จำกรำยกำรยำที่ก ำหนด 8 
รำยกำร ผ่ำนเกณฑ์ระดับ 3 

5. ตัวช้ีวัดที่ 5 มีกำรด ำเนินงำนส่งเสริมจริยธรรมกำรจัดซื้อ และ
ส่งเสริมกำรขำยยำ ผ่ำนเกณฑ์ระดับ 3 

รพ.สต.ในอ ำเภอ ≥40% ผ่ำน
เกณฑ์เป้ำหมำยกำรใช้ยำ
ปฏิชีวนะทั้ง 2 กลุ่มโรค คือโรค
ติดเช้ือทำงเดินหำยใจส่วนบน 
และโรคอุจจำระร่วงเฉียบพลัน
(เกณฑ์เป้ำหมำยคือ ≤ร้อยละ 
20) 
 
 

RDU ขั้น 2 หมายถึงการด าเนินการผ่านเง่ือนไขต่อไปน้ี  
RDU 1 (รพ.) RDU 2 (รพ.สต.ใน CUP) 

1. มีผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัดจ ำนวน 5 ตัวช้ีวัดตำม RDU 
ขั้นที่ 1 
2. อัตรำกำรใช้ยำปฏิชีวนะในกลุ่มโรคติดเช้ือทำงเดินหำยใจส่วนบน 
โรคอุจำระร่วงเฉียบพลัน แผลสดอุบัติเหตุ และสตรีคลอดปกติครบ
ก ำหนดคลอดทำงช่องคลอด ผ่ำนเกณฑ์ทั้ง 4 ตัวช้ีวัด ได้แก่ 

ตัวช้ีวัดที่ 6 กลุ่มโรคติดเช้ือทำงเดินหำยใจส่วนบน และ
หลอดลมอักเสบเฉียบพลันในผู้ป่วยนอก รพช ≤ ๒0% 
ตัวช้ีวัดที่ 7 กลุ่มโรคอุจจำระร่วงเฉียบพลันในผู้ป่วยนอก 
≤ 20% 
ตัวช้ีวัดที่ 8 กลุ่มโรคบำดแผลสดจำกอุบัติเหตุในผู้ป่วยนอก 
และฉุกเฉิน ≤ ๕0% 
ตัวช้ีวัดที่ 9 หญิงคลอดปกติทำงช่องคลอด ≤ 1๕% 

3. ตัวช้ีวัดที่ 11 กำรใช้ยำ Glibenclamide ในผู้ป่วยสูงอำยุ หรือ
ไตท ำงำนบกพร่อง (eGFR< 60ml/min/173m2) ≤ 5% 
4. ตัวช้ีวัดที่ 14 กำรใช้ยำ NSAIDs ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระดับ 3
ขึ้นไป ≤ 10% 
5. ตัวช้ีวัดที่ 17 ไม่มีกำรใช้ยำที่ห้ำมใช้ในสตรีตั้งครรภ์ ได้แก่ 
warfarin*, statins, ergots  
(* ยกเว้นกรณีใส่ Mechanical heart valve)  

จ ำนวน รพ.สต.ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 
60 ของ รพ.สต.ทั้งหมดใน
เครือข่ำยระดับอ ำเภอ ที่มีอัตรำ
กำรใช้ยำปฏิชีวนะในกลุ่มโรคติด
เช้ือทำงเดินหำยใจส่วนบนและโรค
อุจจำระร่วงเฉียบพลันผ่ำนเกณฑ์
เป้ำหมำยทั้ง 2 โรค(เกณฑ์
เป้ำหมำยคือ ≤ร้อยละ 20) 
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9. สูตรกำรค ำนวณ คิดตำมรำยละเอียดแตล่ะระดับ 
10.วิธีค ำนวณกำรประเมินผล
สัมฤทธิ ์

ผลงำนเปรียบเทียบกบัเกณฑ์กำรให้คะแนน 

11. เกณฑ์กำรให้คะแนน คะแนน(ระดบั) 1 2 3 4 5 
ผลงำน ระดับ 1 

 
ระดับ 2 

 
ระดับ 3 

 
ระดับ 4 

 
ระดับ 5 

 
ระดับ  รายละเอียด กิจกรรม  

ระดับที่ 1 มีกำรด ำเนินกำรส่งเสริมกำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุสมผล แต่ยังไม่ผ่ำน 
RDU  ขั้นที่ 1 ตัวช้ีวัดที่ 1,3,4 และ 5 

ระดับที่ 2 ผ่ำน RDU ขั้นที่ 1 ตัวช้ีวัดที่ 1,3,4 และ 5 
ระดับที่ 3 ผ่ำน RDU ขั้นที่ 1 ทุกตัวช้ีวัด 
ระดับที่ 4 ผ่ำน RDU  ขั้นที่ 1และผ่ำน RDU  ขั้นที่ 2 ตัวช้ีวัดที่ 6-9  

อย่ำงน้อย 2 ตัวช้ีวัด 
ระดับที่ 5 ผ่ำน RDU ขั้นที่ 2 ทุกตัวช้ีวัด  

12. ข้อมลูพื้นฐำนประกอบ
ตัวช้ีวัด 

ผลกำรด ำเนินงำนในอดตี /อนำคต 
2558 2559 2560 2561 2562 2563 

- - ระดับ 3  ระดับ ๓ ระดับ 5 ระดับ 5 
13. แนวทำงกำรประเมิน 1. จำกรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัดส่งเสริมกำรใช้ยำอยำ่งสมเหตุผลของกระทรวง

สำธำรณสุข 
2. คู่มือ กำรพัฒนำระบบบริกำรสขุภำพ (Service Plan) สำขำพัฒนำระบบบริกำรให้มีกำรใช้ยำ
อย่ำงสมเหตุผล ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข พิมพ์ครั้งท่ี1 กันยำยน 2559 

13.1 แหล่งข้อมลู 1. แผนงำนโครงกำรกำรด ำเนินงำนประจ ำปี  256๒ 
2. ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุผล จังหวัดล ำพูน 
3. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัดตรวจรำชกำร โครงกำรส่งเสริมกำรใช้ยำอย่ำงสมเหตผุล  

13.2 วิธีกำรจดัเก็บข้อมลู 1. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัดของกระทรวงฯ ในทุก ๆ 3  เดือน  
2. รำยงำนกำรนิเทศงำนและตรวจรำชกำรในกรณีปกต ิ

13.3 ควำมถี่ในกำรจัดเก็บ
ข้อมูล 

6 เดือน  

๑๓.๔ หน่วยงำนจัดเก็บ
ข้อมูล 

โรงพยำบำลชุมชนทุกแห่ง 

14. ผู้ก ำกับดูแลตัวช้ีวัด นำยวิทยำ  พลสลีำ  
ต ำแหน่ง นำยแพทย์สำธำรณสุขจงัหวัดนรำธิวำส  
รักษำรำชกำรแทนนำยแพทยส์ำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน 

๑5. ผู้จัดเก็บตัวช้ีวัด ช่ือ-สกุล  ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลชุมชน 
ต ำแหน่ง  ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลชุมชน 

16.ผู้ประสำนงำนตัวช้ีวัด ช่ือ-สกุล  นางอินทริยา  อินทพันธุ์ 
ต าแหน่ง  เภสัชกรช านาญการพิเศษ 
ช่ือ-สกุล  นายเอกอดุลย์ บตุรแก้ว 
ต าแหน่ง  เภสัชกรช านาญการ 
กลุ่มงำน  คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสำธำรณสุข ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน 
โทรศัพท์  053 093726 ต่อ  120 

 

 



ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน ประจ ำปีงบประมำณ 2562 หน้ำ ๑๗ 
 

1. งาน / โครงการ งำนป้องกันควบคุมวัณโรค 
2. รหัสตัวชี้วัด 4 
3. ชื่อตัวชี้วัด ความส าเร็จการรกัษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่  
4. ระดับตัวชี้วัด ระดับบุคคล 
5. หน่วยวัด ร้อยละ 
6. เกณฑ์ อัตรำกำรเสียชีวิตผู้ป่วยวณัโรคปอดรำยใหม่น้อยกว่ำร้อยละ ๕ 
7. น้ าหนักความส าคัญ 15 
8. ค าอธิบายตัวชี้วัด 1.ความส าเร็จการรักษา หมำยถึง ผู้ป่วยวัณโรคที่มีผลกำรรักษำหำยรวมกับรักษำครบ  

1.1 รักษำหำย (Cured) หมำยถึง ผู้ป่วยวัณโรคปอดที่มีผลตรวจพบเช้ือวัณโรคทำงห้องปฏิบัติกำร
ยืนยันเมื่อเริ่มกำรรักษำ และต่อมำตรวจไม่พบเช้ือวัณโรคทำงห้องปฏิบัติกำรอย่ำงน้อยหนึ่งครั้งก่อน
สิ้นสุดกำรรักษำและในเดือนสุดท้ำยของกำรรักษำ 
1.2 รักษำครบ (Treatment Completed) หมำยถึง ผู้ป่วยวัณโรคที่รักษำครบก ำหนดโดยไม่มี
หลักฐำนท่ีแสดงว่ำกำรรักษำล้มเหลว ซึ่งผู้ป่วยดังกล่ำวไม่มีเอกสำรที่แสดงผลกำรตรวจเสมหะในเดือน
สุดท้ำยของกำรรักษำ ทั้งนี้มีผลตรวจเสมหะอย่ำงน้อยหนึ่งครั้งก่อนสิ้นสุดกำรรักษำ เป็นลบรวมทั้ง
ผู้ป่วยท่ีไม่ได้ตรวจหรือไม่มีผลตรวจ 
2 ผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ หมำยถึง ผู้ป่วยที่ไม่เคยรักษำวัณโรคมำก่อนและผู้ป่วยที่รักษำวัณโรค
น้อยกว่ำ 1 เดือน และไม่เคยขึ้นทะเบียนในแผนงำนวัณโรคแห่งชำติ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 
2.1 ผู้ป่วยที่มีผลตรวจยืนยันพบเช้ือ (Bacteriologically confirmed: B+) หมำยถึง ผู้ป่วยที่มีผล
ตรวจเสมหะเป็นบวก อำจจะเป็นกำรตรวจด้วยวิธี Smear microscopy หรือ culture หรือวิธี 
Molecular หรือ วิธีกำรอื่นๆที่องค์กำรอนำมัยโลกรับรอง  
2.2 ผู้ป่วยท่ีวินิจฉัยด้วยลักษณะทำงคลินิก (Clinically diagnosed: B - ) หมำยถึง ผู้ป่วยที่มีผลตรวจ
เสมหะ เป็นลบ แต่ท ำกำรวินิจฉัยด้วยวิธีกำรตรวจเอ็กซเรย์รังสีทรวงอก หรือมีลักษณะทำงคลินิกเข้ำได้
กับวัณโรค 
ทั้งนี้ในกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนในรอบที่ ๑ ปี ๒๕๖๒ ซึ่งยังไม่สำมำรถประเมินผลกำรรักษำหำย
รวมกับรักษำครบเนื่องจำกยังไม่ครบระยะเวลำกำรรักษำ ให้ใช้อัตรำกำรเสียชีวิตผู้ป่วยวัณโรครำยใหม่
ที่ขึ้นทะเบียนไตรมำสที่ ๑/๒๕๖๒ เป็นข้อมูลประเมินผลกำรด ำเนินงำนไปก่อน กำรประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนในรอบที่ ๒ ปี ๒๕๖๒ สำมำรถประเมินผลกำรรักษำหำยรวมกับรักษำในผู้ป่วยวัณโรครำย
ใหม่ท่ีขึ้นทะเบียนไตรมำสที่ ๑/๒๕๖๒ เป็นข้อมูลประเมินผลกำรด ำเนินงำน 
 

9. สูตรการค านวณ อัตรำกำรเสียชีวิตผู้ป่วยวัณโรคปอดรำยใหม่ ที่ขึ้นทะเบียน ในไตรมำสที่ 1 ของปีงบประมำณ 2562 
(เดือน ตุลำคม – ธันวำคม 2561) ค ำนวณจำก 

สูตรค ำนวณ   =   (A/B) x 100 
A = จ ำนวนผู้ป่วยวณัโรคปอดรำยใหม่ ท่ีขึ้นทะเบียน ในไตรมำสที่ 1 ของปีงบประมำณ 2562 (เดือน
ตุลำคม – ธันวำคม 2561) ที่เสียชีวิต  
B = จ ำนวนผู้ป่วยวัณโรคปอดรำยใหม่ ท่ีขึ้นทะเบียน ในไตรมำสที่ 1 ของปีงบประมำณ 2562 (เดือน
ตุลำคม – ธันวำคม 2561) ทั้งหมด 
 

10. วิธีค านวณการ
ประเมินผลสมัฤทธิ ์

ผลงำนเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 
 

11. เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ผลงาน  

≥ร้อยละ ๑๕ 
 

ร้อยละ 1๑-๑๔ ร้อยละ 1๐ ร้อยละ 6-๙ 
 

≤ ร้อยละ 5 
 



ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน ประจ ำปีงบประมำณ 2562 หน้ำ ๑๘ 
 

12. แนวทางการประเมิน ผลการด าเนินงานในอดีต(ปีงบฯ) เป้าหมายตัวชี้วัด(พยากรณ์) 
๒๕๕7 ๒๕๕8 ๒๕๕9 ๒๕60 ๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 ๒๕๖4 ๒๕๖5 ๒5๖๖ 
ร้อยละ 
11.4 

ร้อยละ 
10.2 

ร้อยละ 
12.7 

ร้อยละ 
15.7 

ร้อยละ 
15.8 

<ร้อย
ละ 5 

 

<ร้อย
ละ 5 

 

<ร้อย
ละ 5 

 

<ร้อย
ละ 5 

 

<ร้อย
ละ 5 

 
12.1 แหล่งข้อมลู ข้อมูลจำกโปรแกรม TBCM online 
12.2 วิธีการจัดเก็บข้อมลู Data file online 
12.3 ความถี่ในการจัดเก็บ
ข้อมูล 

เดือนละ ๑ ครั้ง 

12.4 หน่วยงานจัดเก็บ
ข้อมูล 

กลุ่มงำนควบคุมโรคติดต่อ 

14. ผู้ก ำกับดูแลตัวช้ีวัด
หน่วยงำน 

นำยวิทยำ  พลสลีำ  
ต ำแหน่ง นำยแพทย์สำธำรณสุขจงัหวัดนรำธิวำส  
รักษำรำชกำรแทนนำยแพทยส์ำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน 

๑5. ผู้จัดเก็บตัวช้ีวัด ช่ือ-สกุล  ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลชุมชน 
ต ำแหน่ง  ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลชุมชน 

16.ผู้ประสำนงำนตัวช้ีวัด ช่ือ-สกุล  นำงบุญทิน จิตร์สะบำย 
ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
ช่ือ-สกุล  นำยณรงคเ์ดช  นันตำเวยีง 
ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
กลุ่มงำน  ควบคุมโรคตดิต่อ ส ำนกังำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน 
โทรศัพท์  053 093726  ต่อ  122 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน ประจ ำปีงบประมำณ 2562 หน้ำ ๑๙ 
 

๑. งำน / โครงกำร โครงกำร Happy MOPH องค์กรแห่งควำมสุขจังหวัดล ำพูน ปี 2562 
๒. รหสัตัวช้ีวัด 5 
๓. ช่ือตัวช้ีวัด ระดับความส าเร็จ ขององค์กรแห่งความสุข (Happy Organization)  
๔. ระดับตัวช้ีวัด จังหวัด 
๕. หน่วยวัด ระดับควำมส ำเร็จ 
๖. เกณฑ ์ รอบ ๖ เดือน หน่วยงำน มีกำรวิเครำะห์ผล Happinometer และ HPI  รวมทั้งมีกำรจัดท ำแผน

ขับเคลื่อนองค์กรแห่งควำมสุข 
๗. น้ ำหนักควำมส ำคญั 10 
๘. ค ำอธิบำยตัวชี้วัด องค์กรแห่งควำมสุข หมำยถึง หน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน 

ประกอบด้วย รพท./รพช./สสอ.(รพ.สต.นับรวมกับ สสอ.) มีกำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนองค์กรแห่ง
ควำมสุขตำมกระบวนกำรขับเคลื่อน 5 ขั้นได้แก่ 

ขั้นที่ 1  กำรประเมินควำมสุขบุคลำกร (Happinometer) และสุขภำวะองค์กร (HPI) 
ขั้นที่ 2  กำรวิเครำะห์และแปลผลกำรประเมินควำมสุขบุคลำกร (Happinometer)  
      และสุขภำวะองค์กร (HPI)  
ขั้นที่ 3  กำรจัดท ำแผนขับเคลื่อนองค์กรแห่งควำมสุข 
ขั้นที่ 4  กำรด ำเนินงำนตำมแผนขับเคลื่อนองค์กรแห่งควำมสุข 

     ขั้นที่ 5  มีควำมก้ำวหน้ำของกำรขับเคลื่อนองค์กรแห่งควำมสุขที่เป็นรูปธรรม 
๙. สูตรกำรค ำนวณ (A/B) x 100  

ประเมิน Happinometer 
A = จ านวนบุคลากรทีม่ีการประเมินดัชนีความสุขของคนท างาน (Happinometer) 
B = จ านวนบุคลากร ในสังกัดส านกังานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน  
ประเมิน HPI   
A = จ านวนหน่วยงานท่ีมีบุคลากรระดับหัวหน้างานขึ้นไปการเข้าตอบแบบประเมินในระบบ (HPI) 
B = จ านวนหน่วยงานในในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพนู  
ประชากรกลุม่เป้าหมาย 
การท าแบบประเมิน Happinometer : บุคลำกรทุกคนในสังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
ล ำพูน ประกอบด้วย ข้ำรำชกำร /พนักงำนรำชกำร /ลูกจำ้งประจ ำ /พนักงำนรำชกำร /ลูกจ้ำง
ช่ัวครำว (ไม่รวมลูกจ้ำงโครงกำรและพนักงำนจ้ำงเหมำ) 
การท าแบบประเมิน HPI : บุคลำกรระดับหัวหน้ำงำนของหน่วยงำนขึ้นไปทุกคน โดยหน่วยงำน
ประกอบด้วย สสจ. / รพท. /รพช. /สสอ. (รพ.สต.นบัรวมกับ สสอ.) 

๑๐. วิธีค ำนวณกำร
ประเมินผลสมัฤทธิ ์

ร้อยละของผลงำนเปรียบเทียบกับเกณฑ์กำรให้คะแนน 

๑๑. เกณฑ์กำรให้คะแนน 
 

คะแนน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ระดับ 
ความ 
ส าเร็จ 

หน่วยงำนมีกำร
วิเครำะห์และแปล
ผลกำรประเมิน
ควำมสุขบุคลำกร 
(Happinometer) 
และสุขภำวะ
องค์กร (HPI) 

หน่วยงำนมี
กำรจัดท ำแผน
ขับเคลื่อน
องค์กรแห่ง
ควำมสุข 

หน่วยงำนมี
กำร
ด ำเนินงำน
สร้ำงสุขใน
องค์กรตำม
แผน
ขับเคลื่อน
องค์กรแห่ง
ควำมสุข 

หน่วยงำนมี
ควำมก้ำวหน้ำ
ของกำร
ขับเคลื่อน
องค์กรแห่ง
ควำมสุขท่ี
เป็นรูปธรรม  
(มSีuccess 
Story) 
 

หน่วยงำนมี
กำรขับเคลื่อน
องค์กรแห่ง
ควำมสุขท่ีเป็น
รูปธรรม และ
สร้ำงเครือข่ำย
ควำมสุขไปยัง
ชุมชน 
 



ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน ประจ ำปีงบประมำณ 2562 หน้ำ ๒๐ 
 

๑๒. ข้อมลูพื้นฐำนประกอบ
ตัวช้ีวัด 
 

ผลการด าเนินงานในอดีต(ปีงบฯ) เป้าหมายตัวชี้วัด(พยากรณ์) 
2558 2559 2560 ๒๕๖๑ 2562 2563 2564 2565 

   หน่วยงำนมี
กำรด ำเนินงำน
ตำมกระบวน
ขับเคลื่อน 
องค์กรแห่ง
ควำมสุข ๕ 
ข้ันตอน 

หน่วยงำนมี
กำร
ด ำเนินงำน
ตำม
กระบวน
ขับเคลื่อน 
องค์กรแห่ง
ควำมสุข  
๕ ข้ันตอน 

   

๑๓. แนวทางการประเมิน ประเมินผลจำกกำรด ำเนินงำนของงำน 
๑๓.๑ แหล่งข้อมลู Server กลางของกระทรวงสาธารณสุข 
๑๓.๒ วิธีการจดัเก็บข้อมลู 
 

1. ส ำรวจโดย Paper-based หรอื Online-based หรือ Mobile App-based 
๒. รำยงำนตำมแบบประเมินผลกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนผ่ำนระบบ sms 

แหล่งข้อมูลรอบ ๓ เดือน 
 

๑. การตอบแบบประเมิน Happinometer ใช้ข้อมูลจากระบบประเมินความสุขบคุลากร
(Happinometer) 
๒. การตอบแบบประเมิน HPI ใช้ข้อมูลจากระบบประเมินสุขภาวะองค์กร (HPI) 

แหล่งข้อมูลรอบ ๖ เดือน รายงานในระบบ SMS พร้อมเอกสารประกอบ  
แหล่งข้อมูลรอบ ๙ เดือน รายงานในระบบ SMS พร้อมเอกสารประกอบ  
แหล่งข้อมูลรอบ ๑๒ เดือน รายงานในระบบ SMS พร้อมเอกสารประกอบ  

ใช้เกณฑ์การประเมิน 
๑๓.๓ ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล ทุกไตรมาส 
1๓.4 หน่วยงำนจัดเก็บ
ข้อมูล 

โรงพยำบำลชุมชนทุกแห่ง 
 

14. ผู้ก ำกับดูแลตัวช้ีวัด
หน่วยงำน 

นำยวิทยำ  พลสลีำ  
ต ำแหน่ง นำยแพทย์สำธำรณสุขจงัหวัดนรำธิวำส  
รักษำรำชกำรแทนนำยแพทยส์ำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน 

๑5. ผู้จัดเก็บตัวช้ีวัด ช่ือ-สกุล  ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลชุมชน 
ต ำแหน่ง  ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลชุมชน 

16.ผู้ประสำนงำนตัวช้ีวัด ช่ือ-สกุล  กุหลาบทิพย์ พิทักษ์รัตนานุกูล 
ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
กลุ่มงำน  พัฒนำคุณภำพและรูปแบบบริกำร ส ำนักงำนสำธำรณสุขจงัหวัดล ำพูน 
โทรศัพท์  053 093726 ต่อ 115 
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๑. งาน / โครงการ ส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวยั 
๒. รหัสตัวชี้วัด 6 
๓. ชื่อตัวชี้วัด เด็ก 0 - 5 ปีทีม่ีพัฒนาการสมวัย    
๔. ระดับตัวชี้วัด ระดับจังหวดั 
๕. หน่วยวัด ร้อยละ 
๖. เกณฑ์ 1. ร้อยละ 90 ของเด็ก 0-5 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็ก 

2. ร้อยละ 20 ของเด็ก 0-5 ปี ตรวจพบพัฒนาการสงสัยล่าช้า 
3. ร้อยละ 90 ของเด็ก0-5 ปี ท่ีพัฒนาการสงสยัล่าช้า ได้รับการตดิตาม/ส่งต่อ ภายใน 30 วัน 
4. ร้อยละ 60 ของเด็ก0-5 ปี ท่ีพัฒนาการล่าช้า ได้รับการกระตุ้นดว้ย TEDA4I     

๗. น้ าหนักความส าคัญ 20  
๘. ค าอธิบายตัวชี้วัด 1.เด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือนพัฒนาการสงสัยล่าช้า  หมายถงึ เด็กที่อยู่ในเขตรับผดิชอบของ

หน่วยบริการ สาธารณสุขจากการส ารวจเด็กท่ีมีอยู่จริงในช่วงเวลาที่ก าหนด โดยเด็กกลุ่มเป้าหมาย
จะต้องมีวันท่ีวันแรกที่อายุแตะ 9,18,30,42 เดือน ในเดือนนั้นๆ   ได้รับการตรวจคดักรองพัฒนาการ ปี
ละ 1 ครั้ง และตรวจพบว่า พัฒนาการไมผ่่านเกณฑด์้านใดด้านหนึ่ง 
 2. เด็กที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการ  หมายถึง  เด็กกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการ
ประเมินพัฒนาการครั้งแรก แล้วพบว่าพัฒนาการสงสยัล่าช้า ได้แนะน าพ่อแม่ หรือผู้ปกครอง กระตุ้น
พัฒนาการที่บ้าน  ภายใน 30 วัน นัดพบเจ้าหน้าที่เพ่ือประเมินพัฒนาการช้า  
3. เด็กมีพัฒนาการสมวัย  หมายถงึ เด็กที่ได้รับการประเมินพัฒนาการด้วย DSPM และผ่าน พัฒนาการ
ทั้ง 5 ด้าน รวมกับเด็กท่ีพบพัฒนาการสงสยัล่าช้า(ครั้งแรกที่ประเมิน )และไดร้ับ การติดตามกระตุ้น
พัฒนาการ และได้รบัการประเมินซ้ าภายในเวลา 30 วัน โดยผลผ่านการประเมินท้ัง 5 ด้าน   
4. เด็กมีพัฒนาการล่าช้า หมายถึง  

4.1 เด็กท่ีอยู่ในเขตรับผิดชอบของหน่วยบริการ สาธารณสุขจากการส ารวจเด็กท่ีมีอยู่จริงใน
ช่วงเวลาที่ก าหนด และไดร้ับการคดักรองพัฒนาการด้วยเครื่องมือ DSPM แล้วตรวจพบว่า 
พัฒนาการไมผ่่านเกณฑ์ดา้นใดด้านหนึ่ง หรือมากกว่า  และเมื่อกระตุ้น /ตดิตามภายใน 30 วัน 
แล้วยังตรวจพบว่าเด็กพัฒนาการล่าช้า  

4.2 เด็กท่ีอยู่ในเขตรับผิดชอบของหน่วยบริการ สาธารณสุขจากการส ารวจเด็กท่ีมีอยู่จริงใน
ช่วงเวลาที่ก าหนด และไดร้ับการคดักรองพัฒนาการด้วยเครื่องมือ DSPM ซึ่งตรวจพบว่า มี
พัฒนาการล่าช้า แล้วหน่วยบริการ(รพ.สต.) ส่งต่อใหเ้ข้ารับการกระตุน้ด้วย TEDA 4I ที่ รพช./
รพท. โดยไม่ต้องรอกระตุ้น/ติดตามภายใน 30 วัน  

การกระตุ้นด้วย TEDA4I หมายถึง กิจกรรมบริการดูแลและช่วยเหลือเพื่อกระตุ้นพัฒนาการเด็กด้วย
เครื่องมือ TEDA4I (Thai Early Developmental Assessment for Intervention)  

๙. สูตรการค านวณ 1. ร้อยละความครอบคลุม                 =      A2 x 100 / A1 
2. ร้อยละการตรวจพบสงสัยล่าช้า      =      A3 x 100 / A2 
3. ร้อยละการตดิตามภานใน 30 วนั    =      A4 x 100 / A3 
4. ร้อยละการกระตุ้นด้วย TEDA4I       =      A6 x 100 / A5    
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๑๐. วิธีค านวณการประเมินผล
สัมฤทธิ ์

รายการข้อมูล 1 
A1=จ านวนประชากรไทย ที่เด็กอายุครบ 9 , 18 , 30 และ 42 เดือนในเดือนนั้นๆ ทั้งหมดในเขต
รับผิดชอบท่ีได้จากการส ารวจและมีเด็กอยู่จริง  
A2=จ านวนประชากรไทย ที่เด็กอายุครบ 9 , 18 , 30 และ 42 เดือนในเดือนนั้นๆ ที่ได้รับการตรวจคัด
กรองพัฒนาการ 
A3=จ านวนประชากรไทย ที่เด็กอายุครบ 9, 18 , 30 และ 42 เดือนในเดือนนั้นๆ ท่ีได้รับการตรวจคัด
กรองพัฒนาการ และตรวจพบว่าพัฒนาการสงสัยล่าช้า 
A4=จ านวนประชากรไทย ท่ีเด็กอายุครบ 9, 18 , 30 และ 42 เดือนในเดือนนั้นๆ ท่ี ตรวจพบว่า
พัฒนาการสงสัยล่าช้า แล้วไดร้ับการติดตามภายใน 30 วัน 
A5= จ านวนประชากรไทย ที่เด็กอายุครบ 9, 18 , 30 และ 42 เดือนในเดือนนั้นๆ ท่ีไดร้ับการติดตาม
ภายใน 30 วัน แล้วตรวจพบว่า พฒันาการล่าช้า  
A6= จ านวนประชากรไทย ที่เด็กอายุครบ 9, 18 , 30 และ 42 เดือนในเดือนนั้นๆ ท่ีไดร้ับการติดตาม
ภายใน 30 วัน แล้วพบว่า พัฒนาการล่าช้า  ได้รับการกระตุ้นด้วย TEDA4I  ภายใน 30 วัน 
 
เง่ือนไขข้อมูล 
1. เป้าหมายในแตล่ะเดือน คือ เดก็ท่ีวันท่ีวันแรกที่อายุแตะ 9,18,30,42 เดือน ในเดือนนั้นๆ 
2. การคัดกรองเด็กแต่ละช่วงอายุ จะมีเวลาที่ท าได้ คือ ภายใน 30 วันหลังจากเด็กอายุแตะ 9,18,30,42 

เดือน เช่น เด็กอายุครบ 18 เดือนพอดีในวันท่ี 1 กค. คัดกรองเด็กได้ตั้งแต่วันท่ี 1 กค. ถึงวันท่ี 30 กค. 
เท่านั้น หากเกินจากน้ีเด็กจะอายุ 19 เดือนเต็ม ซึ่งไม่ใช่เป้าหมายการคัดกรอง  

3. การประมวลผลงานระบบจะตดิตามไปตรวจสอบให้ 30 วันหลังจาก วันท่ีเด็กอายุแตะ 9,18,30,42 
เดือน แล้วน าผลมาใส่ในเดือนท่ีเปน็เป้าหมาย ถึงแม้จะคนละเดือนกนั 

4. กรณีติดตาม/ส่งต่อ ระบบจะตามต่ออีก 30 วันจากวันท่ีตรวจครัง้แรก แล้วน าผลมาใส่ในเดือนท่ีเปน็
เป้าหมาย 

 
๑๑. เกณฑ์การให้คะแนน เกณฑ์ชี้วัด ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ความครอบคลุม น้อยกว่ำ  80 80.1 – 85.0 85.1 – 90.0 90.1 – 95.0 มำกกว่ำ 95 
ผลสงสัยล่าช้า น้อยกว่ำ  10 10.1 - 15.0 15.1 - 20.0 20.1 - 25.0 มำกกว่ำ 25 
ติดตามใน 30 วัน น้อยกว่ำ  80 80.1 – 85.0 85.1 – 90.0 90.1 – 95.0 มำกกว่ำ 95 
กระตุ้นด้วย 
TEDA4I 

น้อยกว่ำ  40 40.1 – 50.0 50.1 – 60.0 60.1 – 70.0 มำกกว่ำ 70 

๑๒. ข้อมลูพื้นฐานประกอบตัวชีว้ัด ผลการด าเนินงานในอดีต(ปีงบฯ) เป้าหมายตัวชีว้ัด(พยากรณ์) 
   2559 2560 2561 2562 2563 2564 

ความครอบคลุม 78.05 75.48 79.07 90 90 90 
ผลสงสัยล่าช้า 20.61 22.17 31.74 25 25 25 
ติดตามใน 30 วนั 68.28 69.28 86.10 90 90 90 
กระตุ้นด้วย TEDA4I NA NA NA 60 70 80 

๑๓. แนวทางการประเมิน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดและหน่วยบริการทุกระดับน าข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทั้งหมดมาตรวจสอบ
และประมวลผล 

๑๓.๑ แหล่งข้อมูล 1. ฐานข้อมูลประชากรไทยทุกสิทธ์ิ  
2. ฐานข้อมูล แฟ้ม Special PP ตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็ก 
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๑๓.๒ วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1. หน่วยบริการบันทึกข้อมลูในโปรแกรม Health Data Center และส่งออกข้อมูลตามมารฐาน
โครงสร้าง 43 แฟ้ม  

2. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ และโรงพยาบาลทุกแห่ง ตดิตาม และควบคุมก ากับผลการด าเนินงาน
ของเครือข่ายบริการระดับอ าเภอ 

3. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมลู  

๑๓.๓ ความถี่ในการจัดเก็บข้อมลู ทุกเดือน 

๑๓.๔ หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพนู 
 

14. ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัดหน่วยงาน นำยวิทยำ  พลสลีำ  
ต ำแหน่ง นำยแพทย์สำธำรณสุขจงัหวัดนรำธิวำส  
รักษำรำชกำรแทนนำยแพทยส์ำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน 

๑5. ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด ช่ือ-สกุล  ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลชุมชน 
ต ำแหน่ง  ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลชุมชน 

16.ผู้ประสานงานตัวชี้วัด ช่ือ-สกุล   นางสาวอรพินธ์  ใจสุนทร 
ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
ช่ือ-สกุล   นางพิมภาวรรณ์ เขยะตา 
ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
กลุ่มงำน   ส่งเสริมสุขภำพ ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน 
โทรศัพท์  053 093726 ต่อ 121 
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๑. งำน / โครงกำร โครงกำรบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม 
๒. รหสัตัวช้ีวัด 7 
๓. ช่ือตัวช้ีวัด โรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital  
๔. ระดับตัวช้ีวัด จังหวัด / อ ำเภอ /ต ำบล 
๕. หน่วยวัด ร้อยละ 
๖. เกณฑ ์ กลุ่มเป้ำหมำย  = รพท./รพช. ทุกแห่ง 

- ร้อยละ 100 ผ่ำนระดับพื้นฐำนขึ้นไป 
- ร้อยละ 40ผ่ำนเกณฑ์ระดับดมีำก 
- โรงพยำบำลผ่ำนเกณฑ์ฯระดับดมีำก plus อย่ำงน้อยจังหวัดละ1 แห่ง 

๗. น้ ำหนักควำมส ำคญั 10 
๘. ค ำอธิบำยตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงพยำบำลที่พัฒนำอนำมยัสิ่งแวดล้อมได้ตำมเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital 
หมำยถึงโรงพยำบำลสังกดักระทรวงสำธำรณสุข (รพศ. รพช. รพท. และรพ.สังกัดกรมวิชำกำร) 
ด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ดังนี ้
ระดับพ้ืนฐาน 
ขั้นตอนที่ 1กำรสร้ำงกระบวนกำรพัฒนำ 
1. มีกำรก ำหนดนโยบำยจดัท ำแผนกำรขับเคลื่อนพัฒนำศักยภำพและสร้ำงกระบวนกำรสื่อสำรใหเ้กิด
กำรพัฒนำด้ำนอนำมัยสิ่งแวดล้อม GREEN & CLEAN hospital อย่ำงมีส่วนร่วมของคนในองค์กร 
ขั้นตอนที่ 2จัดกิจกรรม GREEN 
G: GARBAGE 
2. มีกำรจัดกำรมูลฝอยตดิเช้ือตำมกฎหมำยกฎกระทรวงว่ำด้วยกำรจัดกำรมลูฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2545 
3. มีกำรคัดแยกมลูฝอยท่ัวไปคือมลูฝอยรีไซเคิลมูลฝอยอินทรียม์ูลฝอยอ่ืนๆไปยังท่ีพักรวมมูลฝอย
อย่ำงถูกสุขลักษณะ 
R: RESTROOM 
4 มีกำรพัฒนำส้วมมำตรฐำนสะอำดเพียงพอและปลอดภยัที่อำคำรผู้ป่วยนอก 
E: ENERGY 
5. มีมำตรกำรประหยัดพลังงำนท่ีเป็นรูปธรรมเกิดกำรปฏิบตัิตำมมำตรกำรที่ก ำหนดร่วมกันท้ังองค์กร 
E:ENVIRONMENT 
6. มีกำรจัดสิ่งแวดล้อมท่ัวไปท้ังภำยในและภำยนอกอำคำรโดยเพิ่มพื้นที่สีเขียวและพื้นที่พักผ่อนท่ี
สร้ำงควำมรู้สึกผ่อนคลำยสอดคลอ้งกับชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่นส ำหรับผู้ป่วยรวมทั้งผูม้ำรับริกำร 
7. มีกำรส่งเสริมกิจกรรมท่ีเอื้อต่อกำรมีสุขภำพที่ดีแบบองค์รวมได้แก่กิจกรรมทำงกำย (Physical 
activity) กิจกรรมให้ค ำปรึกษำด้ำนสุขภำพขณะรอรับบริกำรของผู้ปว่ยและญำต ิ
N: NUTRITION 
8. สถำนท่ีประกอบอำหำรผู้ป่วยในโรงพยำบำลไดม้ำตรฐำนสุขำภิบำลอำหำรของกรมอนำมัยใน
ระดับดีมำก 
9. ร้อยละ 100 ของร้ำนอำหำรในโรงพยำบำลไดม้ำตรฐำนสุขำภิบำลอำหำรของกรมอนำมัย 
10. จดัให้มีบริกำรน้ ำดืม่สะอำดทีอ่ำคำรผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน 
ระดับดี 
11. มีกำรจดักำรมลูฝอยครบทุกประเภทถูกสุขลักษณะ 
12. มีกำรพัฒนำส้วมมำตรฐำนสะอำดเพียงพอและปลอดภัย (HAS) ที่อำคำรผู้ป่วยใน (IPD) 
ระดับดีมาก 
13. มีกำรส่งเสริมให้เกิดนวตักรรม GREEN โดยกำรน ำไปใช้ประโยชน์และเกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับเครือข่ำยโรงพยำบำลและชุมชน 
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14. สร้ำงเครือข่ำยกำรพัฒนำ GREEN ลงสู่ชุมชนเพื่อให้เกดิ GREEN Community 
ระดับดีมาก Plus 
15.โรงพยำบำลมีกำรด ำเนินงำนนโยบำยโรงพยำบำลอำหำรปลอดภัยร่วมกับภำคีเครือข่ำยในพื้นที ่
16.โรงพยำบำลผ่ำนมำตรฐำนกำรจัดบริกำรอำชีวอนำมัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ระดับเริม่ต้น
พัฒนำขึ้นไป 

9.วัตถุประสงค ์ เพื่อส่งเสริมให้โรงพยำบำลสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข /หน่วยบริกำรสำธำรณสุข มีกำรพัฒนำอนำมัย
สิ่งแวดล้อม ได้ตำมเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital 

10.ประชำกร
กลุ่มเป้ำหมำย 

 โรงพยำบำลสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข  
(รพศ. รพท. รพช. และรพ.สังกัดกรมวิชำกำร) 

11.วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล 1. โรงพยำบำล  ทุกแห่ง ประเมินตนเอง และบันทึกข้อมูลในแบบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนส่งให้
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด 
2. ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวดั รวบรวมข้อมูลกำรประเมินโรงพยำบำลในพื้นที่ วิเครำะห์แล้วส่ง
รำยงำนให้ศูนย์อนำมยั (พร้อมแนบไฟล์แบบรำยงำนที่กรมอนำมัยก ำหนด)และรำยงำนผ่ำนระบบ 
Health KPI เดือนละ 1 ครั้งทุกวันท่ี 20 ของเดือน 
3. ศูนย์อนำมัยรวบรวมข้อมูลจำกจังหวัดในพ้ืนท่ีวิเครำะหภ์ำพรวมของเขตและส่งรำยงำนรำยเดือน
ให้กรมอนำมัย (พร้อมแนบไฟล์แบบรำยงำนท่ีกรมอนำมัยก ำหนด) ผำ่นระบบศูนยต์ิดตำมผลกำร
ปฏิบัติกำร (DOC) กรมอนำมยัเดอืนละ 1 ครั้งทุกวันท่ี 25 ของเดอืน 

12.แหล่งข้อมูล โรงพยำบำลสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข (รพศ./รพท./รพช. และรพ.สังกัดกรมวิชำกำร)/รพ.สต. 
13.รำยกำรข้อมูล 1 A1 = จ ำนวนกลุม่เป้ำหมำย โรงพยำบำลสังกัดกระทรวงสำธำรณสุขที่ด ำเนินกิจกรรม GREEN & 

CLEAN 
ผ่ำนเกณฑ์ระดับพ้ืนฐำน 
A2 = จ ำนวนกลุม่เป้ำหมำย โรงพยำบำลสังกัดกระทรวงสำธำรณสุขที่ด ำเนินกิจกรรม GREEN & 
CLEAN 
ผ่ำนเกณฑ์ระดับด ี
A3 = จ ำนวนกลุม่เป้ำหมำย โรงพยำบำลสังกัดกระทรวงสำธำรณสุขที่ด ำเนินกิจกรรม GREEN & 
CLEAN 
ผ่ำนเกณฑ์ระดับดมีำก 

14.รำยกำรข้อมูล 2 B = จ ำนวนกลุ่มเป้ำหมำย โรงพยำบำลสังกัดกระทรวงสำธำรณสุขท้ังหมด 
15. สูตรกำรค ำนวณ ((A1+A2+A3)/B) X 100 = ร้อยละของกลุ่มเป้ำหมำย โรงพยำบำลสังกัดกระทรวงสำธำรณสุขท่ี

ด ำเนิน 
กิจกรรม GREEN & CLEAN ผ่ำนเกณฑ์ระดับพ้ืนฐำนขึ้นไป 
((A2+A3)/B) X 100 = ร้อยละกลุ่มเป้ำหมำย โรงพยำบำลสังกัดกระทรวงสำธำรณสุขท่ีด ำเนิน 
กิจกรรม GREEN & CLEAN ผ่ำนเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป 
(A3/B) X 100 = ร้อยละกลุม่เปำ้หมำย โรงพยำบำลสังกัดกระทรวงสำธำรณสุขท่ีด ำเนิน 
กิจกรรม GREEN & CLEAN ผ่ำนเกณฑ์ระดับดมีำก 

๑6. วิธีค ำนวณกำร
ประเมินผลสมัฤทธิ ์

ร้อยละของผลงำนเปรียบเทียบกับเกณฑ์กำรให้คะแนน 

๑7. เกณฑ์กำรให้
คะแนน 

คะแนน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ระดับ 
ควำม 
ส ำเรจ็ 

ประเมิน
ตนเอง ผ่ำน

เกณฑ์  
10 ข้อ 

ประเมิน
ตนเอง ผ่ำน

เกณฑ์  
12 ข้อ 

รพท./รพช.
ประเมินตนเอง 

ผ่ำนเกณฑ์  
14 ข้อ 

 

ประเมิน
ตนเอง ผ่ำน

เกณฑ์  
15 ข้อ 

ประเมิน
ตนเอง ผ่ำน

เกณฑ์  
16 ข้อ 
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๑8. แนวทำงกำร
ประเมิน 

1.โรงพยำบำล กลุม่เป้ำหมำย ประเมินตนเอง เพื่อวำงแผนพัฒนำโรงพยำบำล 
2.ทีมประเมินระดับกรมอนำมัย จงัหวัด อ ำเภอ ท ำกำรประเมินรับรอง เพื่อให้ค ำแนะน ำและรับรอง
มำตรฐำนโรงพยำบำลที่พัฒนำอนำมัยสิ่งแวดล้อมได้ตำมเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital 
3.ผลงำนเปรยีบเทียบกับเป้ำหมำยรำยไตรมำส 

19. ผู้ก ำกับดูแลตัวช้ีวัด
หน่วยงำน 

นำยวิทยำ  พลสลีำ  
ต ำแหน่ง นำยแพทย์สำธำรณสุขจงัหวัดนรำธิวำส  
รักษำรำชกำรแทนนำยแพทยส์ำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน 

20. ผู้จัดเก็บตัวช้ีวัด ช่ือ-สกุล  ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลชุมชน 
ต ำแหน่ง  ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลชุมชน 

21.ผู้ประสำนงำน
ตัวช้ีวัด 

ช่ือ-สกุล  นำงละมัย สิทธิโรจน์  
ต ำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำรพิเศษ 
กลุ่มงำน  อนำมัยสิ่งแวดล้อม  ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน 
โทรศัพท์  053 093726 ต่อ 124 
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๑. งำน / โครงกำร กำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงินกำรคลัง 
๒. รหสัตัวช้ีวัด 8 
๓. ช่ือตัวช้ีวัด หน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงินระดับ 7   
๔. ระดับตัวช้ีวัด จังหวัด 
๕. หน่วยวัด ระดับประสิทธิภำพกำรบริหำรกำรเงินกำรคลัง ของหน่วยบริกำร 
๖. เกณฑ ์ ระดับ Risk Score ของหน่วยบริกำร เทียบกับ เกณฑ์กำรจดั 7 Plus Efficiency Score 
๗. น้ ำหนักควำมส ำคญั 10 
๘. ค ำอธิบำยตัวชี้วัด พิจำรณำจำก ระดับ Risk Score และ ระดับประสิทธิภำพกำรบรหิำรกำรเงินกำรคลัง ของ 

หน่วยบริกำรเทียบกับ เกณฑ์กำรจัด 7 Plus Efficiency Score ดังนี ้
ระดับRisk Score  ประกอบด้วย 
 

ดัชนีช้ีวัด น้ ำหนัก  
Risk Score   

1. กลุ่มแสดงควำมคล่องตำมสภำพสินทรัพย ์
1.1 Current ratio<1.5 
1.2 Quick ratio <1 
1.3 Cash ratio < 0.8 

 
1 
1 
1 

2. กลุ่มแสดงควำมมั่นคงทำงกำรเงิน 
2.1 แสดงฐำนะทำงกำรเงิน(ทุนหมุนเวียน)NWC<0 
2.2 แสดงฐำนะจำกผลประกอบกำร(รำยไดสู้ง/ต่ ำกว่ำค่ำใช้จ่ำยสุทธิ) 
NI<0 

 
1 
1 

3. กลุ่มแสดงระยะเวลำเข้ำสู่ปญัหำกำรเงินรุนแรงมี 2มติ ิ
3.1 มติิNWC หรือทุนหมุนเวียนทีเ่พียงพอรับภำระกำรขำดทุนเฉลีย่ต่อ
เดือน  
( กรณี NWC เป็นบวก & มี NI ตดิลบ ) 
a) ระยะเวลำทุนหมุนเวยีนอำจหมด > 6 เดือน 
b) ระยะเวลำทุนหมุนเวียนอยูไ่ด้> 3 เดือน ไมเ่กิน 6   เดือน 
c) ระยะเวลำทุนหมุนเวียนอยูไ่ด้< หรือ = 3 เดือน 
3.2 มติิผลก ำไรจำกกำรด ำเนินกำรเพียงพอรับภำระหนีส้ินหมุนเวียน  
( กรณี NWC ตดิลบ & มี NI เป็นบวก ) 
a) ผลก ำไรสำมำรถปรับ NWC เปน็บวก  > 6 เดือน 
b) ผลก ำไรสำมำรถปรับ NWC เปน็บวก  > 3 เดือน ไม่เกิน 6   เดอืน 
c) ผลก ำไรสำมำรถปรับ NWC เปน็บวก  < หรือ = 3 เดือน 
3.3 กรณี NWC ติดบวก & มี NI เป็นบวก 
3.4 กรณี NWC ติดลบ & มี NI เป็นลบ 

 
 
 

0 
1 
2 
 
 

2 
1 
0 
0 
2 
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๘. ค ำอธิบำยตัวชี้วัด (ต่อ ) ระดับประสิทธภิาพการบริหารการเงินการคลัง ของหน่วยบริการ ประกอบด้วย 
ตัวช้ีวัดประสิทธิภำพ ค ำอธิบำย 

1. ประสิทธิภำพกำรท ำก ำไร วัดควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร(EBITDA) 
2.อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย ์ วัดควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรของสินทรัพย์

ทั้งหมดที่หน่วยบริกำรใช้ในกำรด ำเนินงำน 
3. ระยะเวลำถัวเฉลีย่ในกำรช ำระหนี้
กำรค้ำกลุม่บริกำร(ค่ำยำ เวชภณัฑ์มิใช่ยำ ) 

วัดควำมสำมำรถในกำรบริหำรหนีก้ำรค้ำ 

4. ระยะเวลำถัวเฉลีย่ในกำรเรียกเก็บหนี้ 
สปสช. 

วัดควำมสำมำรถในกำรบริหำรลูกหนี้ของ
โรงพยำบำลทีเ่รียกเก็บจำก สปสช / 
กรมบัญชีกลำง/ประกันสังคม(ในเครือข่ำย) 5. ระยะเวลำถัวเฉลีย่ในกำรเรียกเก็บหนี้

กรมบัญชีกลำง 
6. ระยะเวลำถัวเฉลีย่ในกำรเรียกเก็บหนี้
ประกันสังคม 
7. กำรบริหำรสินค้ำคงคลัง วัดควำมสำมำรถบริหำรจัดกำร ยำ เวชภัณฑ์

มิใช่ยำ ท่ีอยู่ในคลังในปริมำณทีเ่หมำะสม 
 

น ำประสิทธิภำพกำรบริหำรกำรเงนิกำรคลัง ของหน่วยบริกำร มำจดัอันดับ 
กำรจัด Grade จ ำนวนข้อที่ผ่ำน 

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

 

น ำ Risk Score และ ระดับประสทิธิภำพกำรบริหำรกำรเงินกำรคลงั จัดเป็น Matrix Grading : 
7 Plus Efficiency Score ดังตำรำง 
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๙. สูตรกำรค ำนวณ  
๑๐. วิธีค ำนวณกำร
ประเมินผลสมัฤทธิ ์

ประเมินจำก  ระดับ Risk Score เทียบกับ  7 Plus Efficiency Score 

๑๑. เกณฑ์กำรให้คะแนน เกณฑ์กำรให้คะแนน 
1 2 3 4 5 

 Risk Score 
ระดับ 7 และ  
7 Plus ระดับ 
A ถึง F 

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

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

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

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

๑๒. ข้อมลูพื้นฐำนประกอบ
ตัวช้ีวัด 
 
 
 

จ ำนวนหน่วยบริกำรทีป่ระสบภำวะวิกฤติทำงกำรเงินระดับ 7   

ผลกำรด ำเนินงำนในอดตี ( ปีงบฯ ) เป้ำหมำยตัวช้ีวัด (พยำกรณ์ ) 
56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 
0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 

๑๓. แนวทำงกำรประเมิน  
๑๓.๑ แหล่งข้อมลู จำกเว็บไซด์  http://hfo62.cfo.in.th 

๑๓.๒ วิธีกำรจดัเก็บข้อมลู จำกรำยงำนผลกำรวิเครำะหส์ภำวะวิกฤติด้ำนกำรเงินกำรคลังหน่วยบริกำร 
๑๓.๓ ควำมถี่ในกำรจัดเก็บ
ข้อมูล 

ทุกเดือน 
 

๑๓.๔ หน่วยงำนจัดเก็บ
ข้อมูล 

โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง 

๑๔. ผู้ก ำกับดูแลตัวช้ีวัด 
 

ช่ือ-สกุล  นำยวิทยำ พลสลีำ  
ต ำแหน่ง  นำยแพทย์สำธำรณสุขจงัหวัดนรำธิวำส  
รักษำรำชกำรแทนนำยแพทยส์ำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน 

๑5. ผู้จัดเก็บตัวช้ีวัด ช่ือ-สกุล  ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลชุมชน 
ต ำแหน่ง  ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลชุมชน 

16.ผู้ประสำนงำนตัวช้ีวัด ช่ือ-สกุล  นางปรานอม ทมวงศ์ 
ต ำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
กลุ่มงำน  ประกันสุขภำพ  ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน 
โทรศัพท์  053 093726 ต่อ 225 
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1. งำน / โครงกำร โครงกำรพัฒนำคณุภำพ  
2. รหสัตัวช้ีวัด 9 
3. ช่ือตัวช้ีวัด ระดับความส าเร็จของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการ

รับรอง HA ขั้น 3  
4. ระดับตัวช้ีวัด ระดับเขต  
5. หน่วยวัด ระดับควำมส ำเร็จ 
6. เกณฑ ์ มีแผนพัฒนำในประเด็นท่ี สรพ.ใหข้้อเสนอแนะ และท ำ Road Map ก ำหนด Time Line กำร

พัฒนำคุณภำพต่อเนื่อง และมรีำยงำนตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในระดับนโยบำย ทีมแนวรำบ 
หน่วยงำน CQI R2R 

7. น้ ำหนักควำมส ำคญั 10 
8. ค ำอธิบำยตัวช้ีวัด โรงพยำบำลสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข หมำยถึง โรงพยำบำลล ำพูน  ๑ แห่ง โรงพยำบำลชุมชน

ระดับ F2 ขึ้นไป ในจังหวัดล ำพูน จ ำนวน ๖ แห่ง 
HA (Hospital Accreditation) หมำยถึง กระบวนกำรรับรองระบบคุณภำพของสถำนพยำบำล 
จำกสถำบันรับรองคุณภำพสถำนพยำบำล (องค์กำรมหำชน) (สรพ.)โดยมีกระบวนกำรรับรอง 3 
ขั้น ดังนี ้
- HA ขั้น 1 หมำยถึง โรงพยำบำลมีคุณภำพกำรส ำรวจและป้องกันควำมเสี่ยง น ำปญัหำมำ
ทบทวน เพื่อแก้ไขป้องกัน ปฏิบัติตำมแนวทำงป้องกันปัญหำครอบคลุมปญัหำที่เคยเกิด/มีโอกำส
เกิดสูง 
- HA ขั้น 2 หมำยถึง โรงพยำบำลมีกำรประกันและพัฒนำคุณภำพ วิเครำะหเ์ป้ำหมำย/
กระบวนกำร/พัฒนำคุณภำพที่สอดคล้องกับเป้ำหมำย/ครอบคลุมกระบวนกำรส ำคญัทั้งหมด 
ปฏิบัติตำมมำตรฐำน HA ในส่วนที่ไม่ยำกเกินไป 
- HA ขั้น 3 หมำยถึง โรงพยำบำลมีวัฒนธรรมคณุภำพ เริ่มด้วยกำรประเมินตนเองตำมมำตรฐำน 
HA พัฒนำอย่ำงเช่ือมโยง เป็นองคก์รเรียนรู้/ ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น ปฏิบัตติำมมำตรฐำน HA ได้
ครบถ้วน  

9. สูตรกำรค ำนวณ - 
10. วิธีค ำนวณกำร
ประเมินผลสัมฤทธ์ิ 

- 

11. เกณฑ์กำรให้คะแนน  
  

 

คะแนน 1 2 3 4 5 
ระดับ 
ควำม 
ส ำเรจ็ 

มีแผนพัฒนำ
ในประเด็นท่ี 
สรพ.ให้
ข้อเสนอแนะ 
และท ำ 
Road Map 
ก ำหนด 
Time Line 
กำรพัฒนำ
คุณ
ภำพต่อเนื่อง 

ระดับ1และ 
1.มีกำร
ด ำเนินงำนตำม
แผน
กระบวนกำร 
พัฒนำคุณภำพ
โรงพยำบำล
และผู้บริหำรให้
กำรสนับสนุน 
2.มีกำร
ทบทวน
กระบวนกำร 
พัฒนำคุณภำพ
โรงพยำบำล 

ระดับ 2 และ 
1.มีกำรก ำกับ
ติดตำมแผน
กระบวนกำร 
พัฒนำคุณภำพ
โรงพยำบำล 
2.มีกำรพัฒนำ
ศักยภำพ
ประชุม
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทีม
คุณภำพกับ
โรงพยำบำลอื่น 

ระดับ3และ 
1.มีรำยงำน 
กิจกรรมกำร
ทบทวนควำม
เสี่ยงที่ส ำคัญ
ของ
โรงพยำบำล 
2.มีรำยงำนผล
กำรด ำเนินงำน
ตำมแผน  
Road Map ส่ง
ให้ สสจ.ล ำพูน
ตำมก ำหนด 

ระดบั4และ 
1.มีรำยงำน
ตัวชี้วัด/
ผลลัพธ์ท่ี
เกิดขึ้นใน
ระดับ
นโยบำย ทีม
แนวรำบ 
หน่วยงำน 
CQI R2R 
2.
โรงพยำบำล
ผ่ำนเกณฑ์
คุณภำพ HA 
ขั้น 3 
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๑๒. ข้อมลูพื้นฐำนประกอบ
ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 

ผลกำรด ำเนินงำนในอดตี(ปีงบฯ ๒๕๖๐) เป้ำหมำยตัวช้ีวัด(พยำกรณ์) 
 ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 

รพท. ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 
รพช.ตั้งแต่ 
F2 ขึ้นไป 

๘๓.๒๒ ๘๓.๒๒ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

 

1๓. แนวทำงกำรประเมิน จำกข้อมูล/หลักฐำนกำรด ำเนินงำน  
รอบ ๓ เดือน รอบ ๖ เดือน รอบ ๙ เดือน รอบ ๑๒ เดือน 

จัดส่งแผนพัฒนำในประเด็น
ที่ สรพ.ให้ข้อเสนอแนะ และ
ท ำ Road Map ก ำหนด 
Time Line กำรพัฒนำ
ต่อเนื่อง เตรียมรับ 
Servelance และกำรเยี่ยม
ส ำรวจเพื่อต่ออำยุกำร
รับรองกระบวนกำรคณุภำพ 
ส่งควำมพึงพอใจ และ
ระยะเวลำรอคอยเฉลี่ยให้
สสจ. ภำยใน ๑๐ ม.ค.๖๒ 

จัดส่งรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำ
กำรด ำเนินงำน
ตำมแผน รอบ ๖ 
เดือน ภำยใน  
๒๕ มี.ค.๖๒ 

มีกำรด ำเนินงำน
กำรทบทวนควำม
เสี่ยงท่ีส ำคญัอย่ำง
ต่อเนื่องและส่ง
ควำมพึงพอใจ และ
ระยะเวลำรอคอย
เฉลี่ยใหส้สจ.รอบ 
๒ ภำยใน ๑ ก.ค.
๖๒ 

จัดส่งรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำกำร
ด ำเนินงำนตำม
แผน รอบ ๑๒ 
เดือน ควำมพึง
พอใจ และระยะ 
เวลำรอคอยเฉลีย่
ภำยใน  
๒๐ ก.ย.๖๒ 

 
1๓.1 แหล่งข้อมลู  ข้อมูลจำกเว็บไซตส์ถำบันรับรองคุณภำพสถำนพยำบำล (องค์กำรมหำชน) 

www.ha.or.th /ส ำหรับประชำชน/โรงพยำบำลที่ได้รับกำรรับรอง   
1๓.2 วิธีกำรจดัเก็บข้อมลู รำยงำนผลกำรด ำเนินกิจกรรมกำรพัฒนำคุณภำพสถำนบริกำร  
1๓.3 ควำมถี่ในกำรจัดเก็บ
ข้อมูล 

ทุก ๓ เดือน 

1๓.4 หน่วยงำนจัดเก็บ
ข้อมูล 

โรงพยำบำลชุมชนทุกแห่ง  

14. ผู้ก ำกับดูแลตัวช้ีวัด
หน่วยงำน 

นำยวิทยำ  พลสลีำ  
ต ำแหน่ง นำยแพทย์สำธำรณสุขจงัหวัดนรำธิวำส  
รักษำรำชกำรแทนนำยแพทยส์ำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน 

๑5. ผู้จัดเก็บตัวช้ีวัด ช่ือ-สกุล  ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลชุมชน 
ต ำแหน่ง  ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลชุมชน 

16.ผู้ประสำนงำนตัวช้ีวัด ช่ือ-สกุล  นางพวงผกา  สุริวรรณ    ต าแหน่ง   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพเิศษ 
ช่ือ-สกุล  นางจันทรานนท์ ตุ้ยเจรญิ   ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
กลุ่มงำน  พัฒนำคุณภำพและรูปแบบบริกำร  ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน 
โทรศัพท์  053 093726 ต่อ  117  
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๑. งาน / โครงการ งำนป้องกันควบคุมวัณโรค 
๒. รหัสตัวชี้วัด 10 
๓. ชื่อตัวชี้วัด การคัดกรองหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ในประชากรกลุม่เสี่ยง 
๔. ระดับตัวชี้วัด ระดับบุคคล 
๕. หน่วยวัด ร้อยละ 
๖. เกณฑ์ ≥ร้อยละ ๙๐ ของประชำกรกลุม่เสี่ยงไดร้ับกำรคัดกรองหำผู้ป่วยวณัโรครำยใหม่  
๗. น้ าหนักความส าคัญ 20 
๘. ค าอธิบายตัวชี้วัด กำรคัดกรอง หมำยถึง กำรคดักรองอำกำร (Verbal Screening) , กำรเอ๊กซเรย์ปอด (CXR) และหรือวิธี 

Molecular  
ประชำกรกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ กลุ่มเสี่ยงท่ีก ำหนดให้ด ำเนินกำรตำมนโยบำยระดับประเทศ ระดับเขตและ
กลุ่มเสี่ยงทีก่ ำหนดโดยคณะท ำงำน cluster TB จังหวัดล ำพูน  

๙. สูตรการค านวณ  ( A / B ) x 100 
A= จ ำนวนประชำกรกลุ่มเสี่ยงท่ีมผีลกำรคัดกรองวัณโรคโดยวิธี CXR   
B= จ ำนวนประชำกรตำมกลุม่เสี่ยงเป้ำหมำย 

๑๐. วิธีค านวณการประเมินผล
สัมฤทธิ ์

ผลงำนเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 
 

๑๑. เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ระดับ 
ควำม 
ส ำเรจ็ 

≤ร้อยละ59 ร้อยละ60-69 ร้อยละ70-79 ร้อยละ๘๐-๘๙ ≥ร้อยละ๙0 

๑๒. ข้อมลูพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด 

ผลการด าเนินงานในอดีต(ปีงบฯ) เป้าหมายตัวชี้วัด(พยากรณ์) 
Baseline 

data 
หน่วยวัด 

ปี2559 ปี2560 ปี2561 ปี2562 ปี2563 ปี2564 ปี2565 ปี2566 

ร้อยละ NA ๓๑.๘๕ ๗๙.๕ ร้อยละ 
๙๐ 

ร้อยละ 
๙๐ 

ร้อยละ 
๙๐ 

ร้อยละ  
๙๐ 

ร้อยละ  
๙๐ 

 

๑๓. แนวทางการประเมิน ระบบข้อมลูใน NTIP  และกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน เทียบกับค่ำเป้ำหมำย ติดตำมผลกำร
ด ำเนินงำนทุกเดือน 

๑๓.๑ แหล่งข้อมลู 3. NTIP 
4. ระบบกำรรำยงำนผลกำรคัดกรอง   

๑๓.๒ วิธีการจัดเก็บข้อมลู Data file online 
๑๓.๓ ความถี่ในการจัดเก็บข้อมลู เดือนละ ๑ ครั้ง 
๑๓.๔ หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล กลุ่มงำนควบคุมโรคติดต่อ 
14. ผู้ก ำกับดูแลตัวช้ีวัดหน่วยงำน นำยวิทยำ  พลสลีำ  

ต ำแหน่ง นำยแพทย์สำธำรณสุขจงัหวัดนรำธิวำส  
รักษำรำชกำรแทนนำยแพทยส์ำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน 

๑5. ผู้จัดเก็บตัวช้ีวัด ช่ือ-สกุล  ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลชุมชน 
ต ำแหน่ง  ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลชุมชน 

16.ผู้ประสำนงำนตัวช้ีวัด ช่ือ-สกุล  นำงบุญทิน จิตร์สะบำย        ต ำแหน่ง  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
ช่ือ-สกุล  นำยณรงคเ์ดช  นันตำเวยีง   ต ำแหน่ง  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
กลุ่มงำน  ควบคุมโรคตดิต่อ ส ำนกังำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน 
โทรศัพท์  053 093726 ต่อ 122  

 



ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน ประจ ำปีงบประมำณ 2562 หน้ำ ๓๓ 
 

1. งาน / โครงการ งำนสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยวคัซีน/ด้ำนระบบบริกำรของสถำนบริกำรสุขภำพ 
2. รหัสตัวชี้วัด 11 
3. ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละสถานบรกิารสขุภาพที่ผ่านเกณฑ์การให้บริการบรกิารวัคซีน OPV.3ในเด็กอายุครบ 1ป ี
4. ระดับตัวชี้วัด ระดับสถำนบริกำร(โรงพยำบำล,สำธำรณสุขอ ำเภอ) 
5. หน่วยวัด ระดับ 
6. เกณฑ์ ระดับ 3 
7. น้ าหนักความส าคัญ 5 
8. ค าอธิบายตัวชี้วัด สถำนบริกำรสุขภำพท่ีผ่ำนเกณฑ์ หมำยถึง จ ำนวนสถำนบริกำรสุขภำพท่ีมีผลงำนของอัตรำควำม

ครอบคลมุกำรให้บริกำรวัคซีน OPV.3 มำกกว่ำ ร้อยละ 90.00 
9. วิธีค านวณการ
ประเมินผลสมัฤทธิ ์

ผลงำนเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 
 

10. เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ผลงาน <ร้อยละ  

83.99 
ร้อยละ  

84.00-85.99 
ร้อยละ  

86.00-87.99 
ร้อยละ  

88.00-89.99 
ร้อยละ  

>90.00 
11. แนวทางการประเมิน 
 

ผลการด าเนินงานในอดีต(ปีงบฯ) เป้าหมายตัวชี้วัด(พยากรณ์) 
๒๕๕7 ๒๕๕8 ๒๕๕9 ๒๕60 ๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 ๒๕๖4 ๒๕๖5 ๒๕๖6 
62.82 69.23 74.36 51.12 86.07 86.50 87.00 87.50 88.00 89.50 

11.1 วิธีการจัดเก็บข้อมลู สถำนบริกำรสุขภำพรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนให้บริกำรวัคซีน OPV.3 ในระบบฐำนข้อมลู 43 แฟ้ม 
11.2 แหล่งข้อมลู ฐำนข้อมูล 43แฟ้ม 
11.3 รายการข้อมลู 1 A= จ ำนวนสถำนบริกำรสุขภำพท่ีผ่ำนเกณฑ์กำรให้บริกำรวัคซีน OPV.3 ที่ก ำหนด(แห่ง) 
11.4 รายการข้อมลู 2 B= จ ำนวนสถำนบริกำรสุขภำพในเขตพื้นท่ีรับผดิชอบ(แห่ง) 
11.5 สูตรการค านวณ (A/B) x 100 
11.6 เกณฑ์เป้าหมาย จ ำนวนสถำนบริกำรสุขภำพที่รับผดิชอบท่ีผ่ำนเกณฑ์กำรให้บริกำรวคัซีน OPV.3ที่ก ำหนดไม่น้อยกว่ำ

ร้อยละ 90.00(แห่ง) 
12. ความถี่ในการจัดเก็บ
ข้อมูล 

1 ครั้ง /เดือน 

13.ระดับของข้อมูลรายงาน โรงพยำบำล,โรงพยำบำลส่งเสริมสขุภำพต ำบล 
14. หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล โรงพยำบำล,สำธำรณสุขอ ำเภอ 
14. ผู้ก ำกับดูแลตัวช้ีวัด
หน่วยงำน 

นำยวิทยำ  พลสลีำ  
ต ำแหน่ง นำยแพทย์สำธำรณสุขจงัหวัดนรำธิวำส  
รักษำรำชกำรแทนนำยแพทยส์ำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน 

๑5. ผู้จัดเก็บตัวช้ีวัด ช่ือ-สกุล  ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลชุมชน 
ต ำแหน่ง  ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลชุมชน 

16.ผู้ประสำนงำนตัวช้ีวัด ช่ือ-สกุล  นำงบุญทิน จิตร์สะบำย        ต ำแหน่ง  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
ช่ือ-สกุล  นำยสุรสิทธ์ิ  ธนปำลวงค์   ต ำแหน่ง  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
กลุ่มงำน  ควบคุมโรคตดิต่อ ส ำนกังำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน 
โทรศัพท์  053 093726  ต่อ 122 

 

 

 

 

 

 

 



ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน ประจ ำปีงบประมำณ 2562 หน้ำ ๓๔ 
 

1. งาน / โครงการ งำนสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยวคัซีน/ด้ำนระบบบริกำรของสถำนบริกำรสุขภำพ 
2. รหัสตัวชี้วัด 12 
3. ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละสถานบรกิารสขุภาพที่ผ่านเกณฑ์การให้บริการวัคซีน MMR.1 ในเด็กอายุครบ 1ปี 
4. ระดับตัวชี้วัด ระดับสถำนบริกำร(โรงพยำบำล,สำธำรณสุขอ ำเภอ) 
5. หน่วยวัด ระดับ 
6. เกณฑ์ ระดับ 3 
7. น้ าหนักความส าคัญ 5 
8. ค าอธิบายตัวชี้วัด สถำนบริกำรสุขภำพท่ีผ่ำนเกณฑ์ หมำยถึง จ ำนวนสถำนบริกำรสุขภำพท่ีมีผลงำนของอัตรำควำม

ครอบคลมุกำรให้บริกำรวัคซีน MMR.1 มำกกว่ำ ร้อยละ 95.00 
9. วิธีค านวณการ
ประเมินผลสมัฤทธิ ์

ผลงำนเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 
 

10. เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ผลงาน <ร้อยละ  

49.99 
ร้อยละ  

50.00-64.99 
ร้อยละ  

65.00-79.99 
ร้อยละ  

80.00-94.99 
ร้อยละ  

>95.00 
11. แนวทางการประเมิน 
 

ผลการด าเนินงานในอดีต(ปีงบฯ) เป้าหมายตัวชี้วัด(พยากรณ์) 
๒๕๕7 ๒๕๕8 ๒๕๕9 ๒๕60 ๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 ๒๕๖4 ๒๕๖5 ๒๕๖6 
47.43 46.15 48.72 24.41 68.35 68.50 69.00 69.50 70.00 70.50 

11.1 วิธีการจัดเก็บข้อมลู สถำนบริกำรสุขภำพรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนให้บริกำรวัคซีน MMR.1 ในระบบฐำนข้อมลู 43 แฟ้ม 
11.2 แหล่งข้อมลู ฐำนข้อมูล 43แฟ้ม 
11.3 รายการข้อมลู 1 A= จ ำนวนสถำนบริกำรสุขภำพท่ีผ่ำนเกณฑ์กำรให้บริกำรวัคซีน MMR.1 ที่ก ำหนด(แห่ง) 
11.4 รายการข้อมลู 2 B= จ ำนวนสถำนบริกำรสุขภำพในเขตพื้นท่ีรับผดิชอบ(แห่ง) 
11.5 สูตรการค านวณ (A/B) x 100 
11.6 เกณฑ์เป้าหมาย จ ำนวนสถำนบริกำรสุขภำพที่รับผดิชอบท่ีผ่ำนเกณฑ์กำรให้บริกำรวคัซีน MMR.1ที่ก ำหนดไม่น้อยกว่ำ

ร้อยละ 95.00(แห่ง) 
12. ความถี่ในการจัดเก็บ
ข้อมูล 

1 ครั้ง /เดือน 

13.ระดับของข้อมูลรายงาน โรงพยำบำล,โรงพยำบำลส่งเสริมสขุภำพต ำบล 
14. หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล โรงพยำบำล,สำธำรณสุขอ ำเภอ 
14. ผู้ก ำกับดูแลตัวช้ีวัด
หน่วยงำน 

นำยวิทยำ  พลสลีำ  
ต ำแหน่ง นำยแพทย์สำธำรณสุขจงัหวัดนรำธิวำส  
รักษำรำชกำรแทนนำยแพทยส์ำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน 

๑5. ผู้จัดเก็บตัวช้ีวัด ช่ือ-สกุล  ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลชุมชน 
ต ำแหน่ง  ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลชุมชน 

16.ผู้ประสำนงำนตัวช้ีวัด ช่ือ-สกุล  นำงบุญทิน จิตร์สะบำย        ต ำแหน่ง  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
ช่ือ-สกุล  นำยสุรสิทธิ์  ธนปำลวงค์   ต ำแหน่ง  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
กลุ่มงำน  ควบคุมโรคตดิต่อ ส ำนกังำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน 
โทรศัพท์  053 093726  ต่อ 122 

 

 

 

 

 

 

 



ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน ประจ ำปีงบประมำณ 2562 หน้ำ ๓๕ 
 

 

1. งาน / โครงการ งำนควบคุมป้องกันโรคตดิต่อน ำโดยยุงลำย 
2. รหัสตัวชี้วัด 13 
3. ชื่อตัวชี้วัด โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์การส ารวจลูกน้ ายุงลาย 
4. ระดับตัวชี้วัด ระดับหน่วยงำน (โรงพยำบำล) 
5. หน่วยวัด ร้อยละ 
6. เกณฑ์ โรงพยำบำลมีดัชนีลูกน้ ำยุงลำยในโรงพยำบำล เท่ำกับ ศูนย ์
7. น้ าหนักความส าคัญ 10 
8. ค าอธิบายตัวชี้วัด ค่ำดัชนีลูกน้ ำยุงลำย (CI : Container index) หมำยถึง ร้อยละของภำชนะส ำรวจท่ีพบลูกน้ ำยุงลำย  
9. วิธีค านวณการ
ประเมินผลสมัฤทธิ ์

ผลงำนเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 

10. เกณฑ์การให้
คะแนน 

คะแนน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ผลงำน ≥ร้อยละ  

3.00 
ร้อยละ  

2.99 – 2.00 
ร้อยละ  

1.99 – 1.00 
ร้อยละ  

0.99 – 0.10 
≤ร้อยละ  
0.09 

11. ข้อมูลพื้นฐำน
ประกอบตัวช้ีวัด 

ผลการด าเนินงานในอดีต(ปีงบฯ) เป้ำหมำยตัวช้ีวัด(พยำกรณ์) 
2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 

- - - 2.53% 1.37% 0% 0% 0% 0% 0% 
11.1 วิธีการจัดเก็บ
ข้อมูล 

สุ่มส ำรวจลูกน้ ำยุงลำย โดย กลุ่มงำนควบคุมโรคติดต่อ ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน 

11.2 แหล่งข้อมลู แบบฟอร์มส ำรวจลูกน้ ำยุงลำย รำยโรงพยำบำล 
11.3 รายการข้อมลู 1 A= จ ำนวนภำชนะท่ีพบลูกน้ ำยุงลำย 
11.4 รายการข้อมลู 2 B= จ ำนวนภำชนะท่ีส ำรวจ 
11.5 สูตรการค านวณ (A/B) x 100 
11.6 เกณฑ์เป้าหมาย น้อยกว่ำร้อยละ ๑ 
12. ความถี่ในการ
จัดเก็บข้อมลู 

1 ครั้ง ในรอบ ๖ เดือน 

13.ระดับของข้อมูล
รายงาน 

ระดับโรงพยำบำล 

14. หน่วยงานจัดเก็บ
ข้อมูล 

โรงพยำบำล 

14. ผู้ก ำกับดูแลตัวช้ีวัด
หน่วยงำน 

นำยวิทยำ  พลสลีำ  
ต ำแหน่ง นำยแพทย์สำธำรณสุขจงัหวัดนรำธิวำส  
รักษำรำชกำรแทนนำยแพทยส์ำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน 

๑5. ผู้จัดเก็บตัวช้ีวัด ช่ือ-สกุล  ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลชุมชน 
ต ำแหน่ง  ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลชุมชน 

16.ผู้ประสำนงำน
ตัวช้ีวัด 

ช่ือ-สกุล  นำงบุญทิน จิตร์สะบำย        ต ำแหน่ง  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
ช่ือ-สกุล  นำงสำวอรวรรณ รม่ป่ำตัน    ต ำแหน่ง  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
กลุ่มงำน  ควบคุมโรคตดิต่อ ส ำนกังำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน 
โทรศัพท์  053 093726  ต่อ 122 
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๑. งาน / โครงการ งำนสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีน/กำรติดตำมควำมครอบคลุมของกำรได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 

๒. รหัสตัวชี้วัด 14 
๓. ชื่อตัวชี้วัด ความครอบคลุมของการให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มเสี่ยงเป้าหมาย 8 กลุ่มเสี่ยง 
๔. ระดับตัวชี้วัด ระดับสถำนบริกำร(โรงพยำบำล,สำธำรณสุขอ ำเภอ) 
๕. หน่วยวัด ร้อยละ 
๖. เกณฑ ์ ระดับ  3 
๗. น้ าหนักความส าคัญ 5 
๘. ค าอธิบายตัวชี้วัด กลุ่มเสี่ยงเป้ำหมำย คือ 

1. บุคลำกรทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุขที่เสี่ยงต่อกำรได้รบัเชื้อไข้หวัดใหญ่  
2. หญิงตั้งครรภ์ที่อำยุครรภ์มำกกว่ำ 4 เดือนขึ้นไป 
3. เด็กอำยุ 6 เดือน ถึง 2ปี(หมำยถึงกลุ่มเด็กที่มีอำยุตั้งแต ่๖ เดือนเต็ม จนถึงอำย ุ๒ ป๑ี๑ เดือน ๒๙ 
วัน) 
4. ผู้ที่มีอำยุมำกว่ำ 65 ปีขึ้นไป 
5. ผู้มีโรคเร้ือรัง ดังนี้ ปอดอุดก้ันเร้ือรัง หืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวำย ผูป้่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่ำงกำร
ได้รับเคมีบ ำบัด และเบำหวำน 
6. ผู้พิกำรทำงสมองไม่สำมำรถช่วยเหลือตัวเองได้ 
7. โรคธำลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุม้กันบกพร่อง (รวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอำกำร) 
8. โรคอ้วน (น้ ำหนัก > ๑๐๐ กิโลกรัม หรือ BMI > ๓๕ กิโลกรัมต่อตำรำงเมตร) 
ที่ได้รับบริกำรวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตำมฤดูกำลในช่วงรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่             
เดือน มิถุนำยน – สิงหำคม 2562 
กลุ่มเป้ำหมำยได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตำมฤดูกำล ปงีบประมำณ ๒๕๖๒ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 
๘๐ ของวัคซีนทั้งหมด 

9. วิธีค านวณการ
ประเมินผลสมัฤทธิ ์

ผลงำนเปรียบเทียบกับเกณฑ์ทีต่ั้งไว้ 

10. เกณฑ์การให้
คะแนน 

คะแนน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ผลงำน(ร้อยละของ
กำรไดร้ับวัคซีน) 

≤ร้อยละ  
88.99 

ร้อยละ 
89.00-91.99 

ร้อยละ 
92.00-94.99 

ร้อยละ 
95.00-97.99 

≥ร้อยละ 
98.00 

11. แนวทางการ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงานในอดีต(ปีงบฯ) เป้าหมายตัวชี้วัด(พยากรณ์) 
ปี 
2557 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ป ี2562 ปี2563 ปี 2564 ปี2565 ปี2566 

ร้อยละ 
49.99 

ร้อยละ 
90.54 

ร้อยละ 
91.03 

ร้อยละ 
92.96 

ร้อยละ 
93.96 

ร้อยละ
94.00 
 

ร้อยละ
95.00 

ร้อยละ 
96.00 

ร้อยละ
97.00 

ร้อยละ
98.00 

๑1.1. วิธีการจัดเก็บ
ข้อมูล 

รวบรวมข้อมูลจำกระบบรำยงำนมำตรฐำน 43 แฟ้ม  

๑1.2 แหล่งข้อมูล ฐำนข้อมูล 43 แฟ้ม 
๑1.3 รายการข้อมลู 1 A = จ ำนวนกลุ่มเป้ำหมำย 8 กลุ่ม ได้รับวัคซนีป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตำมฤดูกำล 
๑1.4 รายการข้อมลู 2 B = จ ำนวนวัคซนีป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตำมฤดูกำลที่ได้รบัจัดสรร 
๑1.5 สูตรการค านวณ (A/B) x 100 
11.6 เกณฑ์
เป้าหมาย 

ผลกำรให้บริกำรวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตำมฤดูกำลในกลุม่เป้ำหมำย ไมน่้อยกว่ำร้อยละ 80 
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12.ความถี่ในการ
จัดเก็บข้อมูล 

1 ปี/ครั้ง 

13.ระดับของข้อมูล
รายงาน 

โรงพยำบำล 

14.หน่วยงานจัดเก็บ
ข้อมูล 

โรงพยำบำล 

14. ผู้ก ำกับดูแลตัวช้ีวัด
หน่วยงำน 

นำยวิทยำ  พลสลีำ  
ต ำแหน่ง นำยแพทย์สำธำรณสุขจงัหวัดนรำธิวำส  
รักษำรำชกำรแทนนำยแพทยส์ำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน 

๑5. ผู้จัดเก็บตัวช้ีวัด ช่ือ-สกุล  ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลชุมชน 
ต ำแหน่ง  ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลชุมชน 

16.ผู้ประสำนงำน
ตัวช้ีวัด 

ช่ือ-สกุล  นำงบุญทิน จิตร์สะบำย        ต ำแหน่ง  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
ช่ือ-สกุล  นำงสำวณัฐศริำ ตำปวง        ต ำแหน่ง  นักวิชำกำรสำธำรณสุข 
กลุ่มงำน  ควบคุมโรคตดิต่อ ส ำนกังำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน 
โทรศัพท์  053 093726  ต่อ 122 
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1. งำน / โครงกำร กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ คปสอ.ติดดำว 
2. รหสัตัวช้ีวัด 15 
3. ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละความส าเร็จการด าเนินงานตามเกณฑ์ คปสอ.ติดดาว 
4. ระดับตัวช้ีวัด จังหวัด 
5.หน่วยวัด ร้อยละ  
6. เกณฑ ์ ร้อยละ 70 
7. น้ ำหนักควำมส ำคัญ 10 
8. ค ำอธิบำยตัวช้ีวัด กำรด ำเนินงำน คปสอ.ติดดำว หมำยถึง กำรพัฒนำคุณภำพให้ได้ตำมเกณฑ์คุณภำพ คปสอ.ติดดำว ที่

ก ำหนด โดยเป็นกำรวัดจำกค่ำน้ ำหนัก (ร้อยละ) ของผลรวมของควำมส ำเร็จของด ำเนินงำนกำรพัฒนำ
คุณภำพให้ได้ตำมเกณฑ์คุณภำพ คปสอ.ติดดำว มีค่ำน้ ำหนัก (ร้อยละ) ดังนี้  

หมวด น้ ำหนัก (ร้อยละ 10 ) 
หมวดที่ 1 กำรน ำองค์กรและกำรจัดกำรที่ดี 10 

หมวดที่ 2 กระบวนกำรวำงแผนพัฒนำงำนสำธำรณสุข 10 

หมวดที่ 3 กำรให้ควำมส ำคัญกับผู้รับบริกำร 15 

หมวดที่ 4 กำรพัฒนำบุคลำกร 10 

หมวดที่ 5 กำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงินกำรคลัง 15 

หมวดที่ 6 กำรจัดกำรควำมรู้   10 

หมวดที่ 7 ผลลัพธ์กำรด ำเนินงำน  30 
 

9. สูตรกำรค ำนวณ  คะแนนรวม 7 หมวด คิดเป็นค่ำน้ ำหนัก ร้อยละ 100  
10.วิธีค ำนวณกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนเปรียบเทียบกับเกณฑ์กำรให้คะแนน 
11. เกณฑ์กำรให้คะแนน คะแนน(ร้อยละ) ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

ผลงำน ≤49.99 50 - 69.99 70 -79.99 80 – 89.99 90 - 100 
12.ข้อมูลพื้นฐำนประกอบตัวชีว้ัด ตัวช้ีวัดใหม่  

 ผลกำรด ำเนินงำนในอดตี (ปีงบฯ) เป้ำหมำยตัวช้ีวัด (พยำกรณ์) 
2559 2560 2561 2562 2563 2564 

- - - ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 
13. แนวทำงกำรประเมิน รำยงำนผลกำรประเมินตนเอง ,รำยงำนผลกำรประเมินผล โดยคณะกรรมกำรประเมินระดับจังหวัด  

13.1 แหล่งข้อมลู รำยงำนผลกำรประเมิน  
13.2 วิธกีำรจัดเกบ็ข้อมูล กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ คปสอ.ตดิดำวสำมำรถดำวน์โหลด คูม่ือกำรประเมิน  

รพ.สต ตดิดำว ได้ทำง website ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวดัล ำพูน 
13.3 ควำมถี่ในกำรจัดเก็บขอ้มูล 6 เดือน  
13.4 หน่วยงำนจัดเก็บขอ้มูล กลุ่มงำน พัฒนำยุทธศำสตรส์ำธำรณสุข ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน 
14. ผู้ก ำกับดูแลตัวชี้วัดหน่วยงำน กลุ่ม
งำน คบส. 
สสจ.ล ำพูน 

นำยวิทยำ  พลสลีำ  ต ำแหน่ง นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดนรำธิวำส   
รักษำรำชกำรแทนนำยแพทยส์ำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน   

15. ผู้จัดเก็บตัวชีว้ัดหน่วยงำน 
กลุ่มงำน คบส.  สสจ.ล ำพูน 

ช่ือ-สกุล  ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลชุมชน 
ต ำแหน่ง  ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลชุมชน 

 ช่ือ-สกุล  นำงดำรำ  เรือนเป็ง        ต ำแหน่ง  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพเิศษ 
ช่ือ-สกุล  นำงสุวิมล ทิพย์ชมภู    ต ำแหน่ง  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร 
กลุ่มงำน  พัฒนำยุทธศำสตร์สำธำรณสุข ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวดัล ำพูน 
โทรศัพท์  053 093726  ต่อ 107 
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๑. งำน / โครงกำร คุณภำพบญัชีหน่วยบริกำร 
๒. รหสัตัวช้ีวัด 16 
๓. ช่ือตัวช้ีวัด คุณภาพบัญชีของหน่วยบริการแม่ข่าย 
๔. ระดับตัวช้ีวัด จังหวัด 
๕. หน่วยวัด คะแนนคุณภำพบัญชขีองหน่วยบริกำรแม่ข่ำย 
๖. เกณฑ ์ ร้อยละควำมถูกต้องของงบทดลองตำมเกณฑ์ของกองเศรษฐกิจสุขภำพและหลักประกันสุขภำพ  
๗. น้ ำหนักควำมส ำคญั 10 
๘. ค ำอธิบำยตัวชี้วัด พิจำรณำจำก ร้อยละควำมถูกต้องของงบทดลองตำมเกณฑ์ของกองเศรษฐกิจสุขภำพและ

หลักประกันสุขภำพ ดังนี ้
ไตรมาส 1-2 ประเมินจำก 
เกณฑ์คณุภำพบญัชีทำงอิเลคทรอนิกส ์

เกณฑ ์ รายละเอียดเกณฑ ์ คะแนน 
1.ครบถ้วน/
ทันเวลำ 

ส่งงบทดลองแม่ข่ำย 5 
แม่ข่ำยส่งงบทดลองภำยในวันท่ี 20 ของเดือนถัดไป 5 

2.ถูกต้อง
ตำมหลัก
บัญช ี

ค่ำสุทธิไมผ่ิดด้ำน 10 
งบทดลองต้องสัมพันธ์กันทุกเดือน 5 
ต้องมียอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝำกธนำคำรนอกงบประมำณ-รอกำร
จัดสรรและบัญชีเงินฝำกธนำคำรนอกงบประมำณ-ที่มีวัตถุประสงค์
เฉพำะ 

5 

ปรับปรุงลูกหนีค้่ำรักษำ UC -OP ใน CUP 5 
ต้องมีลูกหนี้ค่ำรักษำพยำบำลเบิกจ่ำยตรงกรมบัญชีกลำงทุกเดือน 5 
ต้องมีกำรบันทึกลูกหนี้คำ่รักษำ UC-OP-AE ทุกเดือน 5 
บันทึกวัสดุคงเหลือตำมนโยบำยบญัชีส ำนักงำนปลดักระทรวง
สำธำรณสุขทุกเดือน 

5 

ปรับปรุงค่ำเสื่อมรำคำ / ค่ำตัดจ ำหน่ำยทุกเดือน 5 
ค่ำเสื่อมสะสมรำคำ น้อยกว่ำ สินทรัพย์ 5 
ต้องมีกำรบันทึกเจ้ำหนี้กำรค้ำทุกเดือน 5 

3.ปรับปรุง
ตำมนโยบำย
บัญช ี

ต้องมีกำรบันทึกค่ำจ้ำงตรวจทำงหอ้งปฏิบัติกำร (LAB) 5 
บัญชีรำยได้สูง(ต่ ำ)กว่ำ ค่ำใช้จ่ำยสทุธิไม่มียอดคงเหลือ 5 
ส่งข้อมูลบริกำรประจ ำเดือน 10 
ส่งข้อมูลบริกำรประจ ำเดือนครบถว้นทุกช่อง 5 
มีกำรบันทึกรำยได้งบประมำณงบบุคลำกร, รำยได้งบประมำณงบ
บุคลำกร UC และค่ำใช้จ่ำยงบคลุำกร 

5 

มีกำรบันทึก ค่ำรักษำพยำบำลตำมจ่ำย 5 
รวมคะแนน 100 

 
 

 
 
 
 
 
 



ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน ประจ ำปีงบประมำณ 2562 หน้ำ ๔๐ 
 

๘. ค ำอธิบำยตัวชี้วัด (ต่อ ) น ำคะแนนคุณภำพบัญชีทำงอิเล็กทรอนิกส์มำคดิคะแนนตำมค่ำน้ ำหนัก (ข้อ 2) เพื่อประเมิน
คุณภำพบญัชีของหน่วยบริกำร ดังตำรำง 
 

รายละเอียดเกณฑ์ประเมินคุณภาพบัญช ี น้ าหนักคะแนน 

1.หน่วยบริกำรจดัส่งงบทดลองแมข่่ำยภำยในวันท่ี 12 ของเดือนถัดไป  
(ไม่เกิน 16.30 น.) 20 

2.งบทดลองของหน่วยบริกำรแม่ขำ่ยมีควำมถูกต้องตำมเกณฑ์คณุภำพ
บัญชีทำงอิเล็กทรอนิกส์ 100% (ตรวจสอบ ณ วันท่ี 12 ของเดือนถัดไป 
เวลำ 16.30 น.) 30 

3.งบทดลองของหน่วยบริกำรแม่ขำ่ยมีควำมถูกต้องตำมเกณฑ์กำร
ตรวจสอบคุณภำพบัญช ีโดย สสจ.ล ำพูน (ตรวจสอบ ณ วันที่ 13 ของ
เดือนถัดไป ไม่เกิน 16.30 น.) 30 

4.หน่วยบริกำรมีกำรตรวจสอบ/แก้ไขงบทดลองตำมเกณฑค์ุณภำพบัญชี 
และข้อเสนอแนะของ สสจ. ภำยในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ไม่เกิน 
16.30 น. 20 

รวม 100 
 
ไตรมาส 3-4 ประเมินจำกเกณฑค์ุณภำพบญัชีเกณฑ์คงค้ำง ตำมผังบัญชีภำคสุขภำพ ส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข  
 

รายการ 
น้ ำ 

หนัก 

คะแนน ผลการ
ตรวจ 
สอบ ถูกต้อง 

ไม่
ถูกต้อง 

ไม่มีการ
ให้บริการ 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 10       10.00 
ลูกหนี้ค่ำรักษำพยำบำล 15       15.00 
ลูกหนี้อ่ืน 4       4.00 
วัสดุคงเหลือ 10       10.00 
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 2       2.00 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 10       10.00 
เจ้ำหนี้กำรคำ้และเจ้ำหนี้คำ่รักษำฯ 10       10.00 
เงินกองทุน/เงินรับฝำก/รำยไดร้ับ
ล่วงหน้ำ/ค่ำใช้จ่ำยคำ้งจ่ำย 5       5.00 
หนี้สินหมุนเวียนอื่นและหนี้สินไม่
หมุนเวียนอื่น 2       2.00 
ทุน 2       2.00 
รำยได ้ 15       15.00 
ค่ำใช้จ่ำย 15       15.00 
รวม 100 0 0.00 0 100 

 

๙. สูตรกำรค ำนวณ  
๑๐. วิธีค ำนวณกำร
ประเมินผลสมัฤทธิ ์

ประเมินจำก  คะแนนคณุภำพบญัชีหน่วยบริกำร 
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๑๑. เกณฑ์กำรให้คะแนน เกณฑ์กำรให้คะแนน 
1 2 3 4 5 

คะแนนคุณภำพ
น้อยกว่ำ 

ร้อยละ 50 

คะแนนคุณภำพ
ร้อยละ 

50.00-79.99 

คะแนนคุณภำพ
ร้อยละ 

80.00-89.99 

คะแนนคุณภำพ
ร้อยละ 

90.00-94.99 

คะแนนคุณภำพ
ร้อยละ 

95.00-100  
๑๒. ข้อมลูพื้นฐำนประกอบ
ตัวช้ีวดั 

NA 

๑๓. แนวทำงกำรประเมิน  
๑๓.๑ แหล่งข้อมลู จำกเว็บไซด์  http://hfo62.cfo.in.th 
๑๓.๒ วิธีกำรจดัเก็บข้อมลู จำกรำยงำนผลกำรตรวจสอบคณุภำพบัญชีทำงอิเล็กทรอนิกส์ และจำกกำรสอบทำนระบบบญัชี โดย

คณะกรรมกำรสอบทำน/ตรวจสอบระดับจังหวดั 
๑๓.๓ ควำมถี่ในกำรจัดเก็บ
ข้อมูล 

ทุกเดือน 
 

๑๓.๔ หน่วยงำนจัดเก็บ
ข้อมูล 

โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง 

๑๔. ผู้ก ำกับดูแลตัวช้ีวัด 
 

ช่ือ-สกุล  นำยวิทยำ พลสลีำ  
ต ำแหน่ง  นำยแพทย์สำธำรณสุขจงัหวัดนรำธิวำส  
รักษำรำชกำรแทนนำยแพทยส์ำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน 
โทรศัพท์ส ำนักงำน ๐๕๓ ๐๙๓๗๒๕-๖ 

๑5. ผู้จัดเก็บตัวช้ีวัด ช่ือ-สกุล  ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลชุมชน 
ต ำแหน่ง  ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลชุมชน 

16.ผู้ประสำนงำนตัวช้ีวัด ช่ือ-สกุล  นางปรานอม ทมวงศ์ 
ต ำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
กลุ่มงำน  ประกันสุขภำพ  ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน 
โทรศัพท์  053 093726 ต่อ 225 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน ประจ ำปีงบประมำณ 2562 หน้ำ ๔๒ 
 

๑. งำน / โครงกำร งำนบริหำรทั่วไป 
๒. รหสัตัวช้ีวัด 17 
๓. ช่ือตัวช้ีวัด หน่วยงานผ่านเกณฑ์การประเมนิ ITA 
๔. ระดับตัวช้ีวัด ระดับจังหวดั 
๕. หน่วยวัด ร้อยละ 

๖. เกณฑ ์ ร้อยละ 90 ของหน่วยงำนในสังกดั 
๗. น้ ำหนักควำมส ำคญั 20 
๘. ค ำอธิบำยตัวชี้วัด ทุกหน่วยงำนในสังกัดมีกำรด ำเนินกำรตำมข้อก ำหนดแบบประเมินหลักฐำนเชิงประจักษ์  

 

๙. สูตรกำรค ำนวณ ทุกหน่วยงำนผ่ำนกำรประเมินหลกัฐำนเชิงประจักษ์ ตำมแบบประเมิน EB 1 – EB 26  

๑๐. วิธีค ำนวณกำร
ประเมินผลสมัฤทธิ ์

ประเมินผลจำกเอกสำรเชิงประจักษ์ท่ีทุกหน่วยงำนด ำเนินกำรในแตล่ะหัวข้อตำมแบบกำร
ประเมินท่ีกระทรวงสำธำรณสุขก ำหนด โดยผ่ำนกำรประเมินตำมเกณฑ์กำรให้คะแนน ดังนี ้
ไตรมำส  1  ผ่ำนกำรประเมินระดบั  3 
ไตรมำส  2  ผ่ำนกำรประเมินตำมแบบประเมินร้อยละ  80  
ไตรมำส  3  ผ่ำนกำรประเมินตำมแบบประเมินร้อยละ  85 
ไตรมำส  4  ผ่ำนกำรประเมินตำมแบบประเมินร้อยละ  90 
 

๑๑. เกณฑ์กำรให้
คะแนน 

คะแนน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ร้อยละ 

รอบ 6 เดือน 
40-49 50-59 60 - 69 70 - 79 ≥80 ขึ้นไป 

 
ร้อยละ  

รอบ12 เดือน 
50-59 60 - 69 70 - 79 80-89 ≥90 ขึ้นไป 

๑๒. ข้อมลูพื้นฐำน
ประกอบตัวช้ีวัด 

ผลกำรด ำเนินงำนในอดตี(ปีงบฯ) เป้ำหมำยตัวช้ีวัด(พยำกรณ์) 
Based line 

data 
หน่วยวัด 

ปี 
2558 

ปี 
2559 

ปี 
2560 

ปี
2561 

ปี 
2562 

ปี 
2563 

ปี 
2564 

ปี 
2565 

ร้อยละ 
  

ระดับ 
3 

ระดับ  
3 

ระดับ 
3 

ระดับ 
3 

ระดับ 
3 

ระดับ  
3 

 
๑๓. แนวทำงกำร
ประเมิน 

กำรตรวจประเมินหลักฐำนเชิงประจักษ์โดยคณะกรรมกำรตรวจประเมินระดับเขตของเขต
สุขภำพ ที่ 1 

๑๓.๑ แหล่งข้อมลู เขตสุขภำพท่ี  1  
๑๓.๒ วิธีกำรจดัเก็บ
ข้อมูล 

รำยไตรมำส 

๑๓.๓ ควำมถี่ในกำร
จัดเก็บข้อมลู 

ปีละ 4 ครั้ง 

๑๓.๔ หน่วยงำนจัดเก็บ
ข้อมูล 

โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง 
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๑๔. ผู้ก ำกับดูแลตัวช้ีวัด 
 

ช่ือ-สกุล  นำยวิทยำ พลสลีำ  
ต ำแหน่ง  นำยแพทย์สำธำรณสุขจงัหวัดนรำธิวำส  
รักษำรำชกำรแทนนำยแพทยส์ำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน 
โทรศัพท์ส ำนักงำน ๐๕๓ ๐๙๓๗๒๕-๖ 

๑5. ผู้จัดเก็บตัวช้ีวัด ช่ือ-สกุล  ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลชุมชน 
ต ำแหน่ง  ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลชุมชน 

16.ผู้ประสำนงำน
ตัวช้ีวัด 

ช่ือ-สกุล  นำงณัฐดำ  วิเศษสรรค ์
ต ำแหน่ง นักจัดกำรงำนท่ัวไปช ำนำญกำรพิเศษ 
กลุ่มงำน  บริหำรงำนท่ัวไป ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน 
โทรศัพท์  053 093726 ต่อ 104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


