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Template ตัวช้ีวัดขับเคล่ือนระดับพ้ืนท่ี ปงบประมาณ 2564 
ยุทธศาสตร 1. ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (PP&P Excellence) 
แผนท่ี 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย (ดานสุขภาพ) 
โครงการ โครงการพัฒนาและสรางศักยภาพคนไทยทุกกลุมวัย 
ลักษณะตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร (KRI) ตัวช้ีวัดแผนงาน (KPI) 
ระดับการวัด คปสอ. 
ช่ือตัวช้ีวัด KPI 1 อัตราสวนการตายมารดาไทย 
คำนิยาม การตายมารดา หมายถึง การตายของมารดาไทยตั้งแตขณะตั้งครรภคลอดและหลังคลอด 

ภายใน 42 วัน ไมวาอายุครรภจะเปนเทาใดหรือการตั้งครรภท่ีตำแหนงใด จากสาเหตุ 
ท่ีเก่ียวของหรือกอใหเกิดความรุนแรงข้ึน จากการตั้งครรภและ/หรือการดูแลรักษา 
ขณะตั้งครรภ คลอดและหลังคลอด แตไมใชจากอุบัติเหตุตอการเกิดมีชีพแสนคน 

รายละเอียด
ขอมูลพ้ืนฐาน 

 

Baseline  Data ผลการดำเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 

อัตราสวนการตายมารดาไทย 0 0 0 

เกณฑ
เปาหมาย 

 
ปงบประมาณ 2563 ปงบประมาณ 2564 ปงบประมาณ 2565 

อัตราสวนการตายมารดา
ไทย 15 

อัตราสวนการตายมารดา
ไทย 16 

อัตราสวนการตายมารดา
ไทย 15  

วัตถุประสงค 1. พัฒนาระบบบริการของสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับใหไดมาตรฐานอนามัยแม 
และเด็กคุณภาพ 

  2. เฝาระวังหญิงชวงตั้งครรภคลอด และหลังคลอดเพ่ือลดการตายของมารดาจากการ 
ตั้งครรภและการคลอดอยางมีประสิทธิภาพ 

  3. จัดระบบการสงตอหญิงตั้งครรภภาวะฉุกเฉินอยางมีประสิทธิภาพ 
ประชากร
กลุมเปาหมาย 

หญิงตั้งครรภ คลอด และหลังคลอดภายใน  42 วัน 

วิธีการจัดเก็บ
ขอมูล 

1. สถานบริการสาธารณสุขแจงขอมูลการตายมารดาแกสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
ภายใน 24 ชั่วโมง  
2. สถานบริการสาธารณสุขสงแบบสอบสวนการตายมาดา (ก 1 หรือ CE)  
แกสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
3. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดรายงานการตายมารดาแกศูนยอนามัย 
4. ศูนยอนามัยรายงานการตายมารดาตอกรมอนามัยภายใน 30 วัน 

แหลงขอมูล สถานบริการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 
สูตรการ
คำนวณตัวช้ีวัด 
 
 

(A/B) x 100,000 
A = จำนวนมารดาตายระหวางการตั้งครรภการคลอด หลังคลอด 42 วันหลังคลอด ทุก
สาเหตุยกเวน อุบัติเหตุในชวงเวลาท่ีกำหนด 
B = จำนวนการเกิดมีชีพท้ังหมดในชวงเวลาเดียวกัน 

ระยะเวลา
ประเมินผล 

ทุกเดือน 
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เกณฑการ
ประเมิน 

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

1.มีแผนปฏิบัติการ/
แผนดำเนินงาน  
ท่ีสอดคลองกับ
สถานการณปญหา 
ในพ้ืนท่ีและมีระบบ
ประเมินผลและ
วิเคราะหเพ่ือ
กำหนดมาตรการ  
2.คปสอ.มีการ
ขับเคลื่อนมาตรการ
ปองกันมารดาตาย 
เขตสุขภาพท่ี 4 Set 
Zero MMR 
(PPH,PIH, 4 MD) 

1.ไมเกิน 16 ตอ 
การเกิดมีชีพแสนคน              
2.คบสอ.ขับเคลื่อน
มาตรการเรงดวนใน
การปองกันมารดา
ตาย และลดการ
คลอดกอนกำหนด 
เขตสุขภาพ ท่ี 4         

1.ไมเกิน 16 ตอ 
การเกิดมีชีพแสนคน            
2.สรางความรอบรู
หลักดานสุขภาพ
เพ่ือสงเสริมสตรีและ
ครอบครัวผาน
ชองทางตางๆ            

1.ไมเกิน 16 ตอ  
การเกิดมีชีพ 
แสนคน 

 
วิธีการประเมิน 
 

ติดตามจากฐานขอมูลจำนวนการเกิดมีชีพของทุกโรงพยาบาล และรายงานการตายมารดา 
(CE)  

เอกสาร
สนับสนุน 
 

ฐานขอมูลจำนวนการเกิดมีชีพของทุกโรงพยาบาล และรายงานการตายมารดา (CE) 

ผูใหขอมูลทาง
วิชาการ/ผู
ประสานงาน
ตัวช้ีวัด 

ชื่อ-สกุล : นางนงลักษณ  เกตุแกว 
หนวยงาน : กลุมงานสงเสริมสุขภาพ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
โทรศัพทมือถือ  : 08 9612 5602 
โทรศัพทท่ีทำงาน : 0 3681-3493 ตอ 112 
E-mail : Kpom1727@gmail.com 

ผูรับผิดชอบ
การรายงานผล
การดำเนินงาน 
 

ชื่อ-สกุล : นางนงลักษณ  เกตุแกว 
             นส.กาญจนา  อยูนาค 
หนวยงาน : กลุมงานสงเสริมสุขภาพ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
โทรศัพทมือถือ  : 08 9612 5602, 08 7843 7832 
โทรศัพทท่ีทำงาน : 0 3681-3493 ตอ 112 
E-mail : Kpom1727@gmail.com u5526002@gmail.com 
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ยุทธศาสตร 1. ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (PP&P Excellence) 
แผนท่ี 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย (ดานสุขภาพ) 
โครงการ โครงการพัฒนาและสรางศักยภาพคนไทยทุกกลุมวัย 
ลักษณะตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร (KRI) ตัวช้ีวัดแผนงาน (PI) 
ระดับการวัดผล คปสอ, รพท., รพช., รพ.สต. 
ช่ือตัวช้ีวัด PI 1.1 รอยละของหญิงตั้งครรภไดรับการฝากครรภครั้งแรกเม่ืออายุครรภ≤12 สัปดาห 
คำนิยาม หญิงตั้งครรภในเขตรับผิดชอบ หมายถึง หญิงตั้งครรภทุกรายท่ีอาศัยในเขตรับผิดชอบ 

หญิงตั้งครรภไดรับการฝากครรภครั้งแรกเม่ืออายุครรภ ≤12 สัปดาห หมายถึง  
หญิงตั้งครรภฝากครรภครั้งแรกเม่ืออายุครรภกอนหรือเทากับ 12 สัปดาห 

รายละเอียด
ขอมูลพ้ืนฐาน 

 
Baseline  Data ผลการดำเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 

2561 2562 2563 
รอยละของหญิงตั้งครรภไดรับ
การฝากครรภครั้งแรกเม่ืออายุ
ครรภ≤12 สัปดาห 

74.43 80.80 77.52 

 

เกณฑ
เปาหมาย 

 
ปงบประมาณ 2563 ปงบประมาณ 2564 ปงบประมาณ 2565 

60 75 80  
วัตถุประสงค ตั้งครรภคุณภาพ ลูกเกิดรอด แมปลอดภัย  

 
ประชากร
กลุมเปาหมาย 

หญิงตั้งครรภทุกรายในเขตรับผิดชอบ ท่ีมาฝากครรภในโรงพยาบาลสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

วิธีการจัดเก็บ
ขอมูล 

1.บันทึกขอมูลในโปรแกรมหลักของสถานบริการ สงออกขอมูลตามมาตรฐานโครงสราง 
43 แฟม ผานระบบรายงาน HDC 
2.สถานบริการทุกแหงรวมรวบขอมูล วิเคราะห เขียนรายงานรายไตรมาส เสนอผูบริหาร 
3.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงหบุรี รวบรวมขอมูล วิเคราะหเขียนรายงานรายไตรมาสสง
ศูนยอนามัย 

แหลงขอมูล 1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 
2. สถานบริการสาธารณสุขทุกแหง  

รายการ 
ขอมูล 1 

A=จำนวนหญิงคลอดตาม B ท่ีฝากครรภครั้งแรกเม่ืออายุครรภกอนหรือเทากับ 12 สัปดาห 
(ขอมูลจากสมุดสีชมพูบันทึกลงใน 43 แฟม : แฟม ANC) 

รายการ 
ขอมูล 2 

B=จำนวนหญิงไทยทุกรายท่ีคลอดในเขตรับผิดชอบในเวลาเดียวกัน 
(ฐานขอมูล 43 แฟม: แฟม Labor) 

สูตรการ
คำนวณตัวช้ีวัด 

(A/B)  x 100 
 

ระยะเวลาการ
ประเมิน 

ทุกไตรมาส 
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เกณฑการประเมิน (Small Succes) 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
1.มีรายงานผลการ
ติดตามการดำเนินงาน
ตามตัวชี้วัด จากระบบ 
HDC 3 ป ยอนหลัง 
2.มีผลการวิเคราะห
สถานการณการฝากครั้ง
แรกกอนหรือเทากับ  
12 สัปดาห ยอนหลัง  
3 ป พรอมหาสาเหตุ 
ปญหา  
3.มีขอเสนอแนะ /แกไข 
ท่ีนำไปกำหนดมาตรการ  
 

1.ทุกอำเภอมีการ
ขับเคลื่อนมหัศจรรย 
1000 วันแรกของชีวิต
อยางนอย 2 ตำบล 
2.มีการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในการ
ดำเนินงานทุกระดับ 
 

1.ใหความรูดานสุขภาพ
เพ่ือสงเสริมสุขภาพสตรี
และเด็กปฐมวัยสื่อสาร
ผานชองทางตางๆ            
2.คืนขอมูลใหครอบครัว/
ชุมชนรับทราบเพ่ือชวยใน
การดูแลกลุมเปาหมาย
รวมกัน 
 

1.รอยละ 75 ของหญิง
ตั้งครรภฝากครรภกอน
หรือเทากับ 12 
สัปดาห 

 

วิธีการประเมินผล 
 

ติดตามจากระบบรายงานใน HDC 

เอกสารสนับสนุน 
 

คูมือ ANC คุณภาพ/ สมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็ก 

ผูใหขอมูลทาง
วิชาการ/ผู
ประสานงานตัวช้ีวัด 

ชื่อ-สกุล : นางนงลักษณ  เกตุแกว 
หนวยงาน : กลุมงานสงเสริมสุขภาพ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
โทรศัพทมือถือ  : 08 9612 5602 
โทรศัพทท่ีทำงาน : 0 3681 3493 ตอ 112 
E-mail : Kpom1727@gmail.com 

ผูรับผิดชอบการ
รายงานผลการ
ดำเนินงาน 
 

ชื่อ-สกุล : นางนงลักษณ  เกตุแกว 
             นส.กาญจนา  อยูนาค 
หนวยงาน : กลุมงานสงเสริมสุขภาพ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
โทรศัพทมือถือ  : 08 9612 5602, 08 7843 7832 
โทรศัพทท่ีทำงาน : 0 3681 3493 ตอ 112 
E-mail : Kpom1727@gmail.com u5526002@gmail.com 
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ยุทธศาสตร 1. ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (PP&P Excellence) 
แผนท่ี 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย (ดานสุขภาพ) 
โครงการ โครงการพัฒนาและสรางศักยภาพคนไทยทุกกลุมวัย 
ลักษณะตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร (KRI) ตัวช้ีวัดแผนงาน (PI) 
ตัวช้ีวัด PI 1.2 รอยละของหญิงตั้งครรภไดรับบริการฝากครรภครบ 5 ครั้งตามเกณฑ 
คำนิยาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ :  
**อางอิงจาก 
43 แฟม 

หญิงตั้งครรภ  หมายถึง หญิงตั้งครรภทุกราย ท่ีมาฝากครรภท่ีสถานบริการสาธารณสุขนั้นๆ 
การฝากครรภคุณภาพ หมายถึง การบริการฝากครรภในหญิงตั้งครรภรายปกติท่ีไมมี 
ความเสี่ยง  โดยผานการคัดกรองและประเมินความเสี่ยง พรอมไดรับความรูตามมาตรฐาน
โรงเรียนพอแมซักประวัติ ตรวจรางกาย ตรวจทางหองปฏิบัติการ ไดรับวิตามิน ฯลฯ  
ตามสิทธิประโยชน หญิงตั้งครรภท่ีไดรับการประเมินไมอยูในกลุมเสี่ยงไดมาฝากครรภตามนัด 
จำนวน 5 ครั้ง ดังนี้ 

การนัดครั้งท่ี 1   เม่ืออายุครรภ ≤ 12 สัปดาห 
การนัดครั้งท่ี 2   เม่ืออายุครรภ 13 - < 20 สัปดาห   
การนัดครั้งท่ี 3   เม่ืออายุครรภ 20 - < 26 สัปดาห   
การนัดครั้งท่ี 4   เม่ืออายุครรภ 26 - < 32 สัปดาห   
การนัดครั้งท่ี 5   เม่ืออายุครรภ 32 - 40 สัปดาห 

**หญิงไทยทุกรายท่ีคลอดในเขตรับผิดชอบ หมายถึง หญิงไทยคลอดในเขตรับผิดชอบ 
และหญิงไทยคลอดท่ีมารับบริการ ประกอบดวย 
1. หญิงไทยตั้งครรภท่ีคลอดทุกคนท่ีอาศัยอยูในเขตรับผิดชอบ 
2. หญิงไทยตั้งครรภท่ีคลอดท่ีอาศัยอยูนอกเขตรับผิดชอบท่ีมาใชบริการคลอด 

รายละเอียด
ขอมูลพ้ืนฐาน 

 
Baseline  Data ผลการดำเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 

2561 2562 2563 
รอยละของหญิงตั้งครรภไดรับ
การฝากครรภครบ 5 ครั้ง 
ตามเกณฑ 

66.34 71.87 72.40 

 

เกณฑ
เปาหมาย 

ปงบประมาณ 2563 ปงบประมาณ 2564 ปงบประมาณ 2565 

60 75       80  
วัตถุประสงค ตั้งครรภคุณภาพ ลูกเกิดรอด แมปลอดภัย  

ประชากร
กลุมเปาหมาย 

หญิงตั้งครรภทุกรายในเขตรับผิดชอบ ท่ีมาฝากครรภในโรงพยาบาลสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

วิธีการจัดเก็บ
ขอมูล 

1.บันทึกขอมูลในโปรแกรมหลักของสถานบริการ สงออกขอมูลตามมาตรฐานโครงสราง 
43 แฟม ผานระบบรายงาน HDC 
2.สถานบริการทุกแหงรวมรวบขอมูล วิเคราะห เขียนรายงานรายไตรมาส เสนอผูบริหาร 
3.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงหบุรี รวบรวมขอมูล วิเคราะหเขียนรายงานรายไตรมาส       
สงศูนยอนามัย 

แหลงขอมูล 1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 
2. สถานบริการสาธารณสุขทุกแหง  
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รายการขอมูล 1 A=จำนวนหญิงคลอดตาม B ท่ีฝากครรภคุณภาพครบ 5 ครั้งตามเกณฑ  
(ขอมูลจากสมุดสีชมพูบันทึกลงใน 43 แฟม : แฟม ANC) 

รายการขอมูล 2 B=จำนวนหญิงไทยทุกรายท่ีคลอด ในเขตรับผิดชอบในเวลาเดียวกัน 
(ฐานขอมูล 43 แฟม: แฟม Labor) 

สูตรการคำนวณ (A/B ) x 100 
ระยะเวลาการ
ประเมิน 

ทุกไตรมาส 

เกณฑการประเมิน (Small Succes) 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

1.มีรายงานผลการ
ติดตามการดำเนินงาน
ตามตัวชี้วัด จากระบบ 
HDC 3 ป ยอนหลัง 
2.มีผลการวิเคราะห
สถานการณการฝาก
ครรภครบ 5 หลังตาม
เกณฑ ยอนหลัง 3 ป 
พรอมหาสาเหตุ ปญหา  
3.มีขอเสนอแนะ /แกไข  
ท่ีนำไปกำหนดมาตรการ  
 

1.ทุกอำเภอมีการ
ขับเคลื่อนมหัศจรรย 
1000 วันแรกของชีวิต
อยางนอย 2 ตำบล 
2.มีการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในการ
ดำเนินงานทุกระดับ 
 

1.ใหความรูดานสุขภาพ
เพ่ือสงเสริมสุขภาพสตรี
และเด็กปฐมวัยสื่อสาร
ผานชองทางตางๆ            
2.คืนขอมูลใหครอบครัว/
ชุมชนรับทราบเพ่ือชวย
ในการติดตามดูแล
กลุมเปาหมายรวมกัน 
 

1.รอยละ 75 ของ 
หญิงตั้งครรภไดรับบริการ
ฝากครรภครบ 5 ครั้ง
ตามเกณฑ 

 

วิธีการ
ประเมินผล 

ติดตามจากระบบรายงานใน HDC 

เอกสารสนับสนุน คูมือ ANC คุณภาพ/ สมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็ก 
ผูใหขอมูลทาง
วิชาการ / ผู
ประสานงาน
จัดทำรายงาน
ตัวช้ีวัด 

ชื่อ-สกุล : นางนงลักษณ  เกตุแกว 
หนวยงาน : กลุมงานสงเสริมสุขภาพ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
โทรศัพทมือถือ  : 08 9612 5602 
โทรศัพทท่ีทำงาน : 0 3681-3493  ตอ 112 
E-mail : Kpom1727@gmail.com 

ผูรับผิดชอบการ
รายงานผลการ
ดำเนินงาน 

ชื่อ-สกุล : นางนงลักษณ  เกตุแกว 
             นส.กาญจนา  อยูนาค 
หนวยงาน : กลุมงานสงเสริมสุขภาพ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
โทรศัพทมือถือ  : 08 9612 5602, 08 7843 7832 
โทรศัพทท่ีทำงาน : 0 3681-3493  ตอ 112 
E-mail : Kpom1727@gmail.com u5526002@gmail.com 
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ยุทธศาสตร 1. ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (PP&P Excellence) 
แผนท่ี 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย (ดานสุขภาพ) 
โครงการ โครงการพัฒนาและสรางศักยภาพคนไทยทุกกลุมวัย 
ลักษณะตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร (KRI) ตัวช้ีวัดแผนงาน (PI) 
ระดับการวัด โรงพยาบาลทุกแหง 
ตัวช้ีวัด PI 1.3 รอยละหญิงไทยคลอดกอนกำหนด 
คำนิยาม หญิงคลอดกอนกำหนด หมายถึง หญิงสัญชาติไทยท่ีคลอดบุตรในชวงอายุครรภ 24 ถึง 36 

สัปดาห 6 วัน (GA 24-36 wks 6 d) 
รายละเอียด
ขอมูลพ้ืนฐาน 

 

Baseline  Data ผลการดำเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 

รอยละหญิงไทยคลอดกอนกำหนด N/A 9.5 5.85 

เกณฑ
เปาหมาย 

ปงบประมาณ 2563 ปงบประมาณ 2564 ปงบประมาณ 2565 

รอยละ 10 รอยละ 9.5 รอยละ 9  
วัตถุประสงค 1. พัฒนาระบบบริการของสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับใหไดมาตรฐานอนามัยแมและ

เด็กคุณภาพ 
2. เฝาระวังหญิงชวงตั้งครรภคลอด ไมใหคลอดกอนชวง อายุครรภ 24 ถึง 36 สัปดาห  
6 วัน (GA 24-36  wks 6 d) 
3. จัดระบบการสงตอหญิงตั้งครรภภาวะฉุกเฉินอยางมีประสิทธิภาพ 

ประชากร
กลุมเปาหมาย 

หญิงสัญชาติไทยท่ีคลอดบุตรในโรงพยาบาล ทุกสิทธิ์การรักษา 

วิธีการจัดเก็บ
ขอมูล 

1.บันทึกขอมูลในโปรแกรมหลักของสถานบริการ สงออกขอมูลตามมาตรฐานโครงสราง 
43 แฟม ผานระบบรายงาน HDC 
2.สถานบริการทุกแหงรวมรวบขอมูล วิเคราะห เขียนรายงานรายไตรมาส เสนอผูบริหาร 
3.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงหบุรี รวบรวมขอมูล วิเคราะหเขียนรายงานรายไตรมาส       
สงศูนยอนามัย 

แหลงขอมูล 1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 
2. โรงพยาบาลทุกแหง 

รายการ 
ขอมูล 1 

A=จำนวนหญิงสัญชาติไทยท่ีคลอดบุตรในชวงอายุครรภ 24 ถึง 36 สัปดาห 6 วัน  
(GA 24-36  wks 6 d) 

รายการ 
ขอมูล 2 

B=จำนวนหญิงสัญชาติไทยท่ีคลอดบุตรท้ังหมด  

สูตรการ
คำนวณ 

(A/B) x 100 

ระยะเวลาการ
ประเมิน 

ทุกเดือน 
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เกณฑการประเมิน (Small Success) 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

1.มีรายงานผลการ
ติดตามการดำเนินงาน
ตามตัวชี้วัด จากระบบ 
HDC 3 ป ยอนหลัง 
2.มีผลการวิเคราะห
สถานการณการคลอด
กอนกำหนด ยอนหลัง 3 
ป พรอมหาสาเหตุปญหา  
3.มีขอเสนอแนะ /แกไข 
ท่ีนำไปกำหนดมาตรการ 

1.ทุกอำเภอมีการ
ขับเคลื่อนมหัศจรรย 
1000 วันแรกของชีวิต
อยางนอย 2 ตำบล 
2.มีการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในการดำเนินงาน
ทุกระดับ 
3.หญิงไทยคลอดกอน
กำหนดไมเกินรอยละ 9.5 

1.ใหความรูดานสุขภาพ
เพ่ือสงเสริมสุขภาพสตรี
และเด็กปฐมวัยสื่อสาร
ผานชองทางตางๆ            
2.คืนขอมูลใหครอบครัว/
ชุมชนรับทราบเพ่ือชวยใน
การดูแลกลุมเปาหมาย
รวมกัน 
3.หญิงไทยคลอดกอน
กำหนดไมเกินรอยละ 9.5 

1.หญิงไทยคลอด
กอนกำหนดไมเกิน
รอยละ 9.5 

 

วิธีการ
ประเมินผล 

ประมวลผลจากขอมูล 43 แฟม ในชวงงบประมาณ (ต.ค.-ก.ย.) 
A: จำนวนหญิงไทยท่ีคลอดกอนกำหนดในปงบประมาณ จากแฟม LABOR ท่ีสามารถ
เชื่อมโยงแฟม PERSON ได และมีเง่ือนไขดังตอไปนี้  
   - เลขบตัรประจำตัวประชาชน PERSON.CID ไมข้ึนตนดวยเลขศูนย และสามารถผานการ
ตรวจสอบเลขบัตรประชาชนไดถูกตอง (ผาน MOD11) 
  - มีสัญชาติไทย PERSON.NATION= 099 
  -  ยังมีชีวิตอยู PERSON.DISCHARGE = 9 
  - วิธีการคลอด/สิ้นสุดการตั้งครรภไมเปนแทง LABOR.BTYPE ไมเทากับ 6 
  - วันท่ีคลอด/สิ้นสุดการตั้งครรภ LABOR.BOATE อยูในปงบประมาณ 
  - เปนหญิงท่ีคลอดบุตรในโรงพยาบาลท่ีสงรายงาน LABOR.BHOSP= 
LABOR.HOSPCODE 
  - อายุครรภนับจากวันแรกของการมีประจำเดือนครั้งสุดทาย LABOR.LMP  
ถึงวันท่ี คลอด/สิ้นสุดการตั้งครรภ LABOR.BDATE อยูในชวง 24-36 wks 6 d 
B: จำนวนหญิงไทยท่ีคลอดบุตรในปงบประมาณ ใชเง่ือนไขตามขอ A ท้ังหมด 
ยกเวน ไมตรวจสอบอายุครรภท่ีคลอดบุตร 

เอกสาร
สนับสนุน 

คูมือ ANC คุณภาพ/ สมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็ก 

ผูใหขอมูลทาง
วิชาการ /  
ผูประสานงาน
จัดทำรายงาน
ตัวช้ีวัด 

ชื่อ-สกุล : นางนงลักษณ  เกตุแกว 
หนวยงาน : กลุมงานสงเสริมสุขภาพ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
โทรศัพทมือถือ  : 08 9612 5602 
โทรศัพทท่ีทำงาน : 0 3681-3493 ตอ 112 
E-mail : Kpom1727@gmail.com 

ผูรับผิดชอบ
การรายงานผล
การดำเนินงาน 

ชื่อ-สกุล : นางนงลักษณ  เกตุแกว 
             นส.กาญจนา  อยูนาค 
หนวยงาน : กลุมงานสงเสริมสุขภาพ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
โทรศัพทมือถือ  : 08 9612 5602, 08 7843 7832 
โทรศัพทท่ีทำงาน : 0 3681-3493 ตอ 112 
E-mail : Kpom1727@gmail.com u5526002@gmail.com 
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ยุทธศาสตร 1. ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (PP&P Excellence) 
แผนท่ี 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย (ดานสุขภาพ) 
โครงการ โครงการพัฒนาและสรางศักยภาพคนไทยทุกกลุมวัย 
ลักษณะตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร (KRI) ตัวช้ีวัดแผนงาน (KPI) 
ระดับการวัดผล คปสอ 
ช่ือตัวช้ีวัด KPI 2 รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป มีพัฒนาการสมวัยรอยละ 85 
ช่ือตัวช้ีวัดเชิง
ปริมาณ 

2.รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป มีพัฒนาการสมวัยรอยละ 85 ประกอบดวย 4 ตัวช้ีวัด 
2.1 รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป ไดรับการคัดกรองพัฒนาการ  
2.2 รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป ท่ีไดรับการคัดกรองพัฒนาการพบสงสัยลาชา  
2.3 รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป ท่ีมีพัฒนาการสงสัยลาชาไดรับการติดตาม 
2.4 รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป ท่ีพบพัฒนาการลาชาไดรับการกระตุนดวย TEDA 4I 

คำนิยาม เด็กอายุ 0-5 ป หมายถึง เด็กแรกเกิด จนถึงอายุ 5 ป 11 เดือน 29 วัน 
การคัดกรองพัฒนาการเด็ก หมายถึง จำนวนเด็กอายุ 9, 18, 30 ,42 และ 60 เดือน ท่ีไดรับ
การตรวจคัดกรอง ณ ชวงเวลาท่ีมีการคัดกรองโดยเปนเด็กในพ้ืนท่ี (Type1 มีชื่ออยูใน
ทะเบียนบาน ตัวอยูจริงและ Type3 ท่ีอาศัยอยูในเขต แตทะเบียนบานอยูนอกเขต) 
การคัดกรองพัฒนาการพบสงสัยลาชา หมายถึง เด็กท่ีไดรับตรวจคัดกรองพัฒนาการโดยใช
คูมือเฝาระวังและสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) และผลการตรวจคัดกรอง
พัฒนาการตามอายุของเด็กในการประเมินพัฒนาการครั้งแรกผานไมครบ 5 ดาน ท้ังเด็กท่ี
ตองแนะนำใหพอแม ผูปกครอง สงเสริมพัฒนาการตามวัย 30 วัน (1B261) รวมกับเด็ก
ท่ีสงสัยลาชา สงตอทันที (1B262) (เด็กท่ีพัฒนาการลาชา/ความผิดปกติอยางชัดเจน) 
พัฒนาการสงสัยลาชาไดรับการติดตาม หมายถึง เด็กท่ีไดรับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ
ตามอายุของเด็กในการประเมินพัฒนาการครั้งแรกผานไมครบ 5 ดาน เฉพาะกลุมท่ีแนะนำ
ใหพอแม ผูปกครอง สงเสริมพัฒนาการตามวัย 30 วัน (1B261) แลวติดตามกลับมาประเมิน
คัดกรองพัฒนาการครั้งท่ี 2 
พัฒนาการลาชาหลังไดรับการติดตาม หมายถึง เด็กท่ีไดรับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ
ตามอายุของเด็กในการประเมินพัฒนาการครั้งแรกผานไมครบ 5 ดาน เฉพาะกลุมท่ีแนะนำ
ใหพอแม ผูปกครอง สงเสริมพัฒนาการตามวัย 30 วัน (1B261) แลวติดตามกลับมาประเมิน
คัดกรองพัฒนาการครั้งท่ี 2 พบวาพัฒนาการผานไมครบ 5 ดาน ตองไดรับการกระตุนดวย TEDA 4I 

พัฒนาการสมวัย หมายถึง เด็กท่ีไดรับตรวจคัดกรองพัฒนาการโดยใชคูมือเฝาระวังและ
สงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) แลวผลการตรวจคัดกรอง ผานครบ 5 ดาน ในการตรวจ 
คัดกรองพัฒนาการครั้งแรก รวมกับเด็กท่ีพบพัฒนาการสงสัยลาชาและไดรับการติดตามใหไดรับ
การกระตุนพัฒนาการ และประเมินซ้ำแลวผลการประเมิน ผานครบ 5 ดานภายใน 30 วนั (1B260)  
1,000 วันแรกของชีวิต หมายถึง ตั้งแตเริ่มปฏิสนธิในครรภมารดา จนถึงอายุ 2 ป 
มหัศจรรย 1,000 วันแรกของชีวิต หมายถึง การสงเสริมโภชนาการ (อาหารหญิงตั้งครรภ 
อาหารหญิงใหนมบุตร นมแม และอาหารเด็กอายุ 6 เดือน-5 ป รวมท้ังการเสริมสารอาหารท่ี
สำคัญในรูปของยา ไดแก ธาตุเหล็ก ไอโอดีน และกรดโฟลิก สำหรับหญิงตั้งครรภและหญิง
หลังคลอดท่ีใหนมแม 6 เดือน ยาน้ำเสริมธาตุเหล็กสำหรับเด็กอายุ 6 เดือน-5 ป) รวมกับ
การบูรณาการงานสุขภาพอ่ืนๆ เชน พัฒนาการเด็ก สุขภาพชองปาก กิจกรรมทางกาย การ
นอน สุขาภิบาลอาหารและน้ำ อนามัยสิ่งแวดลอม 
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รายละเอียด
ขอมูลพ้ืนฐาน 

 
Baseline  Data ผลการดำเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 

2561 2562 2563 
รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป มี
พัฒนาการสมวัยรอยละ 85 

95 92.61 90.48 

1.รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป 
ไดรับการคัดกรองพัฒนาการ  

88.25 91.75 92.73 

2.รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป  
ท่ีไดรับการคัดกรองพัฒนาการ
พบสงสัยลาชา  

16.74 22.51 24.10 

3.รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป  
ท่ีมีพัฒนาการสงสัยลาชาไดรับ
การติดตาม 

81.08 88.47 93 

4.รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป  
ท่ีพบพัฒนาการลาชาไดรับการ
กระตุนดวย TEDA 4I 

51.72 65.52 53.33 

 

เกณฑ
เปาหมาย 

 
ตัวช้ีวัด ป 2564 

รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป มีพัฒนาการสมวัยรอยละ  85 
1.รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป ไดรับการคัดกรองพัฒนาการ 90 
2.รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป ท่ีไดรับการคัดกรองพัฒนาการ 
พบสงสัยลาชา  

20 

3.รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป ท่ีมีพัฒนาการสงสัยลาชา 
ไดรับการติดตาม 

90 

4.รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป ท่ีพบพัฒนาการลาชาไดรับการ
กระตุนดวย TEDA 4I 

70 

 
 

วัตถุประสงค 1.เพ่ือสงเสริมใหเด็กเจริญเติบโต พัฒนาการสมวัย พรอมเรียนรู ตามชวงวัย 
 2.สงเสริมใหประชาชนมีความตระหนักรูเรื่องการเลี้ยงดูเด็กอยางมีคุณภาพ 
  
ประชากร
กลุมเปาหมาย 

เด็ก อายุ 0-5 ป 

วิธีการจัดเก็บ
ขอมูล 

1.บันทึกขอมูลในโปรแกรมหลักของสถานบริการ สงออกขอมูลตามมาตรฐานโครงสราง 
43 แฟม ผานระบบรายงาน HDC 
2.สถานบริการทุกแหงรวมรวบขอมูล วิเคราะห เขียนรายงานรายไตรมาส เสนอผูบริหาร 
3.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงหบุรี รวบรวมขอมูล วิเคราะหเขียนรายงานรายไตรมาสสง
ศูนยอนามัย 
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แหลงขอมูล 1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 
2. สถานบริการสาธารณสุขทุกแหง (คลินิกสุขภาพเด็กดี) 
3. สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

รายการขอมูล
สำหรับคำนวณ
ผลงานตัวช้ีวัด
ระดับข้ัน
ความสำเร็จ 
ท่ี 4-5 

รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป มีพัฒนาการสมวัยรอยละ 85 
1.1 เด็กอายุ 0-5 ป ไดรับการคัดกรองพัฒนาการ รอยละ 90 
1.2 เด็กอายุ 0-5 ป ท่ีไดรับการคัดกรองพัฒนาการ พบสงสัยลาชา รอยละ 20 
1.3  เด็กอายุ 0-5 ป ท่ีมีพัฒนาการสงสัยลาชาไดรับการติดตาม รอยละ 90 
1.4 รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป ท่ีพบพัฒนาการลาชาไดรับการกระตุนดวย TEDA 4I  
รอยละ 70 

รายการขอมูล 1 A = เด็กไทยอายุ 9, 18, 30, 42 เดือน และ 60 เดือน ทุกคนท่ีอยูอาศัยในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ (Type1 มีชื่ออยูในทะเบียนบาน ตัวอยูจริงและ Type3 ท่ีอาศัยอยูในเขต  
แตทะเบียนบานอยูนอกเขต) 

รายการขอมูล 2 B = จำนวนเด็กอายุ 9,18,30,4 2 เดือน และ 60 เดือน ท้ังหมดในเขตรับผิดชอบท่ีไดรับ
การตรวจคัดกรองพัฒนาการจริง ในชวงเวลาท่ีกำหนด 

รายการขอมูล 3 C = จำนวนเด็กอายุ 9,18,30,4 2 เดือน และ 60 เดือน มีพัฒนาการสงสัยลาชา (ตรวจ
ครั้งแรก) ท่ีตองแนะนำใหพอแม ผูปกครอง สงเสริมพัฒนาการตามวัย 30 วัน (1B261)  

รายการขอมูล 4 D = จำนวนเด็กอายุ 9,18,30,4 2 เดือน และ 60 เดือน มีพัฒนาการสงสัยลาชา (ตรวจ
ครั้งแรก) สงตอทันที (1B262 : เด็กท่ีพัฒนาการลาชา/ความผิดปกติอยางชัดเจน)  

รายการขอมูล 5 E = จำนวนเด็กอายุ 9,18,30,4 2 เดือน และ 60 เดือน มีพัฒนาการสงสัยลาชา 
(ตรวจครั้งแรก) ท้ังเด็กท่ีตองแนะนำใหพอแม ผูปกครอง สงเสริมพัฒนาการ 
ตามวัย 30 วัน (1B261) แลวติดตามกลับมาประเมินคัดกรองพัฒนาการครั้งท่ี 2 

รายการขอมูล 6  F= จำนวนเด็กอายุ 9,18,30,4 2 เดือน และ 60 เดือน ติดตามกลับมาประเมิน 
คัดกรองพัฒนาการครั้งท่ี 2 พบพัฒนาการผานไมครบ 5 ดาน 

รายการขอมูล 7  G= จำนวนเด็กอายุ 9,18,30,4 2 เดือน และ 60 เดือน พบพัฒนาการลาชาสงตอทันที 
และเด็กติดตามกลับมาประเมินคัดกรองพัฒนาการครั้งท่ี 2 พบพัฒนาการผาน 
ไมครบ 5 ดาน ตองไดรับการกระตุนดวย TEDA 4I 

รายการขอมูล 8  H= จำนวนเด็กอายุ 9,18,30,4 2 เดือน และ 60 เดือน ท้ังหมดในเขตรับผิดชอบท่ีไดรับ
การตรวจคัดกรองพัฒนาการจริง ในชวงเวลาท่ีกำหนด พบพัฒนาการสมวัยครบท้ัง  
5 ดาน  
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สูตรการคำนวณ
ตัวช้ีวัด 
 
 
 

รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป มีพัฒนาการสมวัย =   
𝐇𝐇
𝐀𝐀

× 100 

1. รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป ไดรับการคัดกรองพัฒนาการ 

     =   
B
A

× 100 

2. รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป ท่ีไดรับการคัดกรองพัฒนาการ พบสงสัยลาชา  

    =   
C+D
B

× 100 

3. รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป ท่ีมีพัฒนาการสงสัยลาชาไดรับการติดตาม 

    =   
E
C

× 100 

4.รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป ท่ีพบพัฒนาการลาชาไดรับการกระตุนดวยดวย TEDA 4I 

  =   
G

D+F
× 100 

 
เกณฑการประเมิน (Small Success 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
1.มีแผนปฏิบัติการ/แผน
ดำเนินงาน ท่ีสอดคลองกับ
สถานการณปญหาในพ้ืนท่ี
และมรีะบบประเมินผลและ
วิเคราะหเพ่ือกำหนด
มาตรการ                    
2.มีการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในการดำเนินงาน
ทุกระดับ  
3.มีกลไกการขับเคลื่อนและ
พัฒนาสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยรวมกับภาคี
เครือขายตามมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แหงชาติ                     .  
4. ใหความรู ฝกทักษะตาม
มาตรฐานอนามัยแมและ
เด็กใหกับหญิงตั้งครรภ 
และมารดาท่ีมบุีตรอายุต่ำ
กวา 6 ป ดวยกิจกรรม กิน 
กอด เลน เลา นอน เฝาดู
ฟน 

1.รอยละ 90 ของเด็กอายุ 
0-5 ป ไดรับการคัดกรอง
พัฒนาการ 
 2. รอยละ 20 ของเด็กอายุ 
0-5 ป ไดรับการคัดกรอง
พัฒนาการพบสงสัยลาชา 
3.รอยละ 90 ของเด็กอายุ 
0-5 ป มีพัฒนาการลาชา
ไดรับการตดิตาม/สงตอ   
4. รอยละ 70 ของเด็กอายุ 
0-5 ปท่ีไดรับการคัดกรอง
แลวพบวามีพัฒนาการ
ลาชาไดรับการกระตุน
พัฒนาการดวยเครื่องมือ
มาตรฐาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.มีการรณรงคการคัดกรอง
และสงเสรมิพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย                             
2.คบสอ.มีการเยี่ยมเสริม
พลังการดำเนินงานสงเสริม
พัฒนาการ คัดกรอง 
กระตุนติดตามพัฒนาการ
เด็กอายุ 0—5 ป 
3.ทุกอำเภอมีการขับเคลื่อน
มหัศจรรย 1000 วันแรก
ของชีวิตอยางนอย 2 ตำบล 
4.สรางความรอบรูหลักดาน
สุขภาพเพ่ือสงเสรมิสุขภาพ
สตรีและเด็กปฐมวัยสื่อสาร
ผานชองทางตางๆ 5.มี
ระบบเฝาระวังการละเมดิ
พระราชบัญญัติควบคมุการ
สงเสริมการ ตลาดอาหาร
สำหรับทารกและเด็กเล็ก 
พ.ศ.2560 ในระดับอำเภอ  

1.รอยละ 90 ของเด็กอายุ 
0-5 ป ไดรับการคัดกรอง
พัฒนาการ 
 2. รอยละ 20 ของเด็กอายุ 
0-5 ป ไดรับการคัดกรอง
พัฒนาการพบสงสัยลาชา 
3.รอยละ 90 ของเด็กอายุ 
0-5 ป มีพัฒนาการลาชา 
4. รอยละ 85 ของเด็กอายุ 
0-5 ป มีพัฒนาการสมวัย                               
5. รอยละ 70 ของเด็กอายุ 
0-5 ปท่ีไดรับการคัดกรอง
แลวพบวามีพัฒนาการ
ลาชาไดรับการกระตุน
พัฒนาการดวยเครื่องมือ
มาตรฐาน  
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เอกสารสนับสนุน 
 

ฐานขอมูลจาก Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข, ฐานขอมูลจำนวน
การเกิดและขอมูลประชากรกลางป จากสำนักนโยบายและยุทธศาสตรการทรวง
สาธารณสุข 

ผูใหขอมูลทาง
วิชาการ/ผู
ประสานงาน
ตัวช้ีวัด 

ชื่อ-สกุล : นางนงลักษณ  เกตุแกว 
หนวยงาน : กลุมงานสงเสริมสุขภาพ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
โทรศัพทมือถือ  : 08 9612 5602 
โทรศัพทท่ีทำงาน : 0 3681-3493  ตอ 112 
E-mail : Kpom1727@gmail.com 

ผูรับผิดชอบการ
รายงานผลการ
ดำเนินงาน 
 

ชื่อ-สกุล : นางนงลักษณ  เกตุแกว 
             นส.กาญจนา  อยูนาค 
หนวยงาน : กลุมงานสงเสริมสุขภาพ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
โทรศัพทมือถือ  : 08 9612 5602, 08 7843 7832 
โทรศัพทท่ีทำงาน : 0 3681-3493  ตอ 112 
E-mail : Kpom1727@gmail.com u5526002@gmail.com 
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ยุทธศาสตร 1. ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (PP&P Excellence) 
แผนท่ี 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย (ดานสุขภาพ) 
โครงการ โครงการพัฒนาและสรางศักยภาพคนไทยทุกกลุมวัย 
ลักษณะตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร (KRI) ตัวช้ีวัดแผนงาน (KPI) 
ระดับการวัดผล คปสอ, รพท., รพช., รพ.สต. 
ช่ือตัวช้ีวัดเชิง
ปริมาณ 

KPI 3 รอยละของเด็ก 0-5 ป สูงดีสมสวน และสวนสูงเฉล่ียท่ีอายุ 5 ป 
 

คำนิยาม เด็กอายุ 0 -5 ป หมายถึง เด็กแรกเกิด จนถึงอายุ 5 ป 11 เดือน 29 วัน  
สูงดี หมายถึง เด็กท่ีมีความยาวหรือสวนสูงอยูในระดับสูงตามเกณฑข้ึนไป (สูงตามเกณฑ 
คอนขางสูง หรือสูง) เม่ือเทียบกับกราฟการเจริญเติบโตความยาว/สวนสูงตามเกณฑอายุ 
กรมอนามัย ชุดใหม ป พ.ศ. 2558 (ขององคการอนามัยโลก) โดยมีคามากกวาหรือเทากับ-
1.5 SD ของความยาว/สวนสูงตามเกณฑอายุ  
สมสวน หมายถึง เด็กท่ีมีน้ำหนักอยูในระดับสมสวน เม่ือเทียบกับกราฟการเจริญเติบโต
น้ำหนักตามเกณฑความยาว/สวนสูง กรมอนามัย ชุดใหม ป พ.ศ. 2558 (ขององคการอนามัย
โลก) โดยมีคาอยูในชวง +1.5 SD ถึง -1.5 SD ของนาหนักตามเกณฑความยาว/สวนสูง  
สูงดีสมสวน หมายถึง เด็กท่ีมีความยาวหรือสวนสูงอยูในระดับสูงตามเกณฑข้ึนไปและมี
น้ำหนักอยูในระดับสมสวน (ในคนเดียวกัน)  
สวนสูงเฉล่ียท่ีอายุ 5 ป หมายถึง คาเฉลี่ยของสวนสูงในเด็กชาย และเด็กหญิงท่ีอายุ 5 ป
เต็ม ถึง 5 ป 11 เดือน 29 วัน  
1,000 วันแรกของชีวิต หมายถึง ตั้งแตเริ่มปฏิสนธิในครรภมารดา จนถึงอายุ 2 ป  
มหัศจรรย 1,000 วันแรกของชีวิต หมายถึง การสงเสริมโภชนาการ (อาหารหญิงตั้งครรภ 
อาหารหญิงใหนมบุตร นมแม และอาหารเด็กอายุ 6 เดือน –5 ป รวมท้ังการเสริมสารอาหาร
ท่ีสำคัญในรูปของยา ไดแก ธาตุเหล็ก ไอโอดีน และกรดโฟลิกสำหรับหญิงตั้งครรภและหญิง
หลังคลอดท่ีใหนมแม ๖ เดือน ยานาเสริมธาตุเหล็กสาหรับเด็กอายุ ๖ เดือน ถึง ๕ ป) 
รวมกับการ บูรณาการงานสุขภาพอ่ืน ๆ เชน สุขภาพชองปาก กิจกรรมทางสุขภาพ 

รายละเอียด
ขอมูลพ้ืนฐาน 

 
Baseline  Data ผลการดำเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 

2561 2562 2563 
รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป สูงดี
สมสวน และสวนสูงเฉลี่ยท่ีอายุ 
5 ป   

54.5 59.52 60.41 

 

เกณฑ
เปาหมาย 

ตัวช้ีวัด ปงบประมาณ พ.ศ. 
2563 2564 2565 

1.รอยละเด็กสูงดีสมสวน 65 65 66 
2.สวนสูงเฉลี่ยท่ีอายุ 5 ป  
-เด็กชาย (เซนติเมตร) 
-เด็กหญิง (เซนติเมตร) 

- - 
113 
112 

 
113 
112  
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วัตถุประสงค 1.เพ่ือสงเสริมโภชนาการสตรีและเด็กปฐมวัย 
 2.เพ่ือใหมีการดาเนินงานโภชนาการแบบบูรณาการใน ANC WCC หมูบาน และ 

ศูนยเด็กเล็ก  
 3.เพ่ือพัฒนาการใหบริการโภชนาการใน ANC และ WCC 

4.เพ่ือสรางความรอบรูดานโภชนาการสตรีและเด็ก 
ประชากร
กลุมเปาหมาย 

เด็ก อายุ 0-5 ป 

วิธีการจัดเก็บ
ขอมูล 

1.บันทึกขอมูลในโปรแกรมหลักของสถานบริการ สงออกขอมูลตามมาตรฐานโครงสราง 43 
แฟม ผานระบบรายงาน HDC 
2.สถานบริการทุกแหงรวมรวบขอมูล วิเคราะห เขียนรายงานรายไตรมาส เสนอผูบริหาร 
3.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงหบุรี รวบรวมขอมูล วิเคราะหเขียนรายงานรายไตรมาส 
สงศูนยอนามัย 

แหลงขอมูล 1) สถานบริการสาธารณสุขทุกแหง (คลินิกสุขภาพเด็กด)ี  
2) หมูบาน  
3) ศูนยเด็กเล็ก  

รายการขอมูล
สำหรับคำนวณ
ผลงานตัวช้ีวัด 

รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป สูงดีสมสวน และสวนสูงเฉลี่ยท่ีอายุ 5 ป   

รายการ 
ขอมูล 1 

A1 = จำนวนเด็กอายุ 0-5 ปสูงดีสมสวน 

รายการ 
ขอมูล 2 

A2 = ผลรวมของสวนสูงของประชากรชายอายุ 5 ปท่ีไดรับการวัดสวนสูง 

รายการ 
ขอมูล 3 

A3 = ผลรวมของสวนสูงของประชากรหญิงอายุ 5 ปท่ีไดรับการวัดสวนสูง  

รายการ 
ขอมูล 4 

B1 = จานวนเด็กอายุ 0-5 ป ท้ังหมด 

รายการ 
ขอมูล 5 

B2 = จานวนเด็กอาย ุ0-5 ปท่ีชั่งนาหนักและวัดสวนสูงท้ังหมด  

รายการ 
ขอมูล 6 

B3 = จานวนประชากรชายอายุ 5 ปท่ีไดรับการวัดสวนสูงท้ังหมด  

รายการข 
อมูล 7 

B4 = จานวนประชากรหญิงอายุ 5 ปท่ีไดรับการวัดสวนสูงท้ังหมด 

สูตรคำนวณ
ตัวช้ีวัด 

1) ความครอบคลุมเด็กท่ีไดรับการชั่งนาหนักและวัดความยาว/สวนสูง = (B2/ B1) × 100  
2) รอยละเด็กอายุ 0-5 ปสูงดีสมสวน = (A1 / B2) × 100  
3) สวนสูงเฉลี่ยชายท่ีอายุ 5 ป = (A2 / B3)  
4) สวนสูงเฉลี่ยหญิงท่ีอาย ุ5 ป = (A3 / B4)  

 

ระยะเวลา
ประเมินผล 

นำขอมูลมาวิเคราะห ปละ 4 ครั้ง คือ 
 งวดท่ี 1 เดือนธันวาคม งวดท่ี 3 เดือนมิถุนายน 
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 งวดท่ี 2 เดือนมีนาคม  งวดท่ี 4 เดือนกันยายน  
เกณฑการประเมิน (Small success) 
ป 2564:  
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
1.มีแผนปฏิบัติการ/
แผนดำเนินงาน ท่ี
สอดคลองกับ
สถานการณปญหาใน
พ้ืนท่ีและมีระบบ
ประเมินผลและ
วิเคราะหเพ่ือกำหนด
มาตรการ                    
2.มีการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในการ
ดำเนินงานทุกระดับ  
3.ทุกอำเภอมีการ
ขับเคลื่อนมหัศจรรย 
1000 วันแรกของชีวิต
อยางนอย 2 ตำบล 
แหงชาติ  

1.รอยละ 62 ของเด็ก
อาย0ุ-5 ป สูงดีสมสวน             
2. รอยละ 90 ของเด็ก
อายุ0-5 ป ไดรับการชั่ง
น้ำหนักและวัดสวนสูง  
3. ใหความรู ฝกทักษะ
ตามมาตรฐานอนามัย
แมและเด็กใหกับหญิง
ตั้งครรภ และมารดาท่ีมี
บุตรอายุต่ำกวา 6 ป 
ดวยกิจกรรม กิน กอด 
เลน เลา นอน เฝาดูฟน 
 

1.มีกลไกการขับเคลื่อน
และพัฒนาสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยรวมกับภาคี
เครือขายตามมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
2.รอยละ 62 ของเด็ก
อายุ0-5 ป สูงดีสมสวน 
และสวนสูงเฉลี่ยท่ีอายุ 
5 ป  
3. รอยละ 90 ของเด็ก
อายุ0-5 ป ไดรับการชั่ง
น้ำหนักและวัดสวนสูง  
     
 

1.รอยละ 62 ของเด็ก
อายุ0-5 ป สูงดีสมสวน 
และสวนสูงเฉลี่ยท่ีอายุ 
5 ป       
2.รอยละ 90 ของเด็ก
อายุ 0-5 ป ไดรับการชั่ง
น้ำหนักและวัดสวนสูง 

 

วิธีการ
ประเมินผล 

ติดตามจากระบบรายงานใน HDC 

เอกสาร
สนับสนุน 
 

ฐานขอมูลจาก Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข ,ฐานขอมูลจำนวน 
การเกิดและขอมูลประชากรกลางป จากสำนักนโยบายและยุทธศาสตรการทรวงสาธารณสุข 

ผูใหขอมูลทาง
วิชาการ/ผู
ประสานงาน
ตัวช้ีวัด 

ชื่อ-สกุล : นางนงลักษณ  เกตุแกว 
หนวยงาน : กลุมงานสงเสริมสุขภาพ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
โทรศัพทมือถือ  : 08 9612 5602 
โทรศัพทท่ีทำงาน : 0 3681-3493  ตอ 112 
E-mail : Kpom1727@gmail.com 

ผูรับผิดชอบ
การรายงานผล
การดำเนินงาน 
 

ชื่อ-สกุล : นางนงลักษณ  เกตุแกว 
             นส.กาญจนา  อยูนาค 
หนวยงาน : กลุมงานสงเสริมสุขภาพ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
โทรศัพทมือถือ  : 08 9612 5602, 08 7843 7832 
โทรศัพทท่ีทำงาน : 0 3681-3493  ตอ 112 
E-mail : Kpom1727@gmail.com u5526002@gmail.com 
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ยุทธศาสตร 1. ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (PP&P Excellence) 
แผนท่ี 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย (ดานสุขภาพ) 
โครงการ โครงการพัฒนาและสรางศักยภาพคนไทยทุกกลุมวัย 
ลักษณะตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร (KRI) ตัวช้ีวัดแผนงาน (KPI) 
ระดับการวัดผล คปสอ, รพท., รพช., รพ.สต. 
ช่ือตัวช้ีวัดท่ี KPI 4 รอยละของเด็กอายุ 6 – 14 ป สูงดีสมสวน (รอยละ 67) 
คำนิยาม เด็ก หมายถึง เด็กท่ีมีอายุตั้งแต 6 ป จนถึง 14 ป (โดยเริ่มนับตั้งแตอายุ 6 ปเต็ม – 14 ป  

11 เดือน 29 วัน) 
โรงเรียนระดับประถมศึกษาทุกสังกัด หมายถึง โรงเรียนระดับประถมศึกษาหรือโรงเรียน
ระดับประถมศึกษาขยายโอกาส และมัธยมศึกษา (มัธยมศึกษาตอนตน ม.1-ม.3) 
สูงดีสมสวน หมายถึง เด็กท่ีมีสวนสูงอยูในระดับสูงตามเกณฑข้ึนไป และมีน้ำหนักอยูใน
ระดับสมสวน (ในคนเดียวกัน) 
สูงดี หมายถึง เด็กท่ีมีสวนสูงอยูในระดับสูงตามเกณฑข้ึนไป เม่ือเทียบกับกราฟการเจริญ 
เติบโต กรมอนามัย ป 2542 มีคามากกวาหรือเทากับ -1.5 S.D. ของสวนสูง ตามเกณฑอายุ 
สมสวน หมายถึง เด็กท่ีมีน้ำหนักอยูในระดับสมสวน เม่ือเทียบกราฟการเจริญเติบโต กรม
อนามัย ป 2542 มีคาระหวาง +1.5 S.D. ถึง-1.5 S.D. ของน้ำหนักตามเกณฑสวนสูง) 
ภาวะผอม หมายถึง น้ำหนักของเด็กเม่ือเทียบกับเกณฑสวนสูงเดียวกัน มีคาต่ำกวา –2 S.D. 
แสดงวาเด็กมีน้ำหนักนอยกวาเด็กท่ีมีสวนสูงเดียวกัน 
ภาวะเริ่มอวนและอวน หมายถึง น้ำหนักตามเกณฑสวนสูง > + 2 S.D. ข้ึนไปโดยใชกราฟ
แสดงเกณฑอางอิงการเจริญเติบโตของกรมอนามัย ป 2542 
ภาวะเตี้ย หมายถึง สวนสูงของเด็กเม่ือเทียบกับเกณฑอายุเดียวกัน มีคาต่ำกวา – 2 S.D. 
สวนสูงเฉล่ีย หมายถึง คาเฉลี่ยของสวนสูงในเด็กชายและเด็กหญิง อายุ 12 ป (เด็กอายุ  
12 ปเต็ม ถึง 12 ป 11 เดือน 29 วัน) 

รายละเอียด
ขอมูลพ้ืนฐาน 
 
 
 
 

Baseline data หนวยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 

2560 2561 2562 2563 
รอยละของเด็กอายุ  
6 – 14 ป สูงดีสมสวน 

รอยละ NA 68.53 66.03 67.31 

 

เกณฑ
เปาหมาย 
 
 
 

     เปาหมาย หนวยวัด ปงบประมาณ พ.ศ. 
2564 2565 2566 

รอยละของเด็กอายุ  
6 – 14 ป สูงดีสมสวน 

รอยละ 67 68 69 

 

วัตถุประสงค 
 

เพ่ือสงเสริมใหเด็กวัยเรียนแข็งแรงและฉลาด 

ประชากร
กลุมเปาหมาย 

เด็กอายุ 6-14 ป ในโรงเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนตน ม.1-ม.3 ทุกสังกัด 
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วิธีการจัดเก็บ -ระบบฐานขอมูล 43 แฟม กองยุทธศาสตรและแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข 
-ภาคเรียนท่ี 2 พ้ืนท่ีชั่งน้ำหนัก วัดสวนสูง และลงขอมูล เดือน ต.ค., พ.ย., ธ.ค., ม.ค. 
สวนกลางจะตัดขอมูลรายงาน ณ วันท่ี 15 ก.พ. 
-ภาคเรียนท่ี 1 พ้ืนท่ีชั่งน้ำหนัก วัดสวนสูง และลงขอมูล เดือน พ.ค., มิ.ย., ก.ค. 
สวนกลางจะตัดขอมูลรายงาน ณ วันท่ี 15 ส.ค 

แหลงขอมูล -ระบบรายงาน HDC กองยุทธศาสตรและแผนงาน และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
-ขอมูลจากแฟม Nutrition (ไมรวมเด็กปวยท่ีมารับบริการ)  

รายการ 
ขอมูล 1 

A1 = จำนวนเด็กอาย ุ6-14 ป สูงดีสมสวน 

รายการ 
ขอมูล 2 

A2 = จำนวนเด็กอายุ 6-14 ป ท่ีมีภาวะผอม  

รายการ 
ขอมูล 3 

A3 = จำนวนเด็กอายุ 6-14 ป ท่ีมีภาวะเริ่มอวนและอวน 

รายการ 
ขอมูล 4 

A4 = จำนวนเด็กอาย ุ6-14 ป ท่ีมีภาวะเตี้ย 

รายการ 
ขอมูล 5 

A5 = ผลรวมของสวนสูงของประชากรชายอายุ 12 ป ท่ีไดรับการวัดสวนสูง 

รายการ 
ขอมูล 6 

A6 = ผลรวมของสวนสูงของประชากรหญิงอายุ 12 ป ท่ีไดรับการวัดสวนสูง 

รายการ 
ขอมูล 7 

B1 = จำนวนเด็กอาย ุ6-14 ปท่ีชั่งน้ำหนักและวัดสวนสูงท้ังหมด 

รายการ 
ขอมูล 8 

B2 = จำนวนเด็กอายุ 6-14 ป ทุกคนท่ีเรียนในเขตรับผิดชอบ (อาศัยอยูในเขตและนอก
เขตรับผิดชอบ) 

รายการ 
ขอมูล 9 

B3 = จำนวนประชากรชายอายุ 12 ปท่ีไดรับการวัดสวนสูงท้ังหมด 

รายการ 
ขอมูล 10 

B4 = จำนวนประชากรหญิงอายุ 12 ปท่ีไดรับการวัดสวนสูงท้ังหมด 

สูตรคำนวณ
ตัวช้ีวัด 
สำรวจเพ่ือเปน
ขอมูลพ้ืนฐาน
(Baseline 
data) ท่ีแสดง
ใหเห็นแนวโนม
ภาวะ 
ทุพโภชนาการ
โดยภาพรวม 

1.รอยละเด็กอายุ 6-14 ป สูงดีสมสวน   = (A1/B1) x 100 
2.รอยละเด็กอายุ 6-14 ป มีภาวะผอม   = (A2/B1) x 100 
3.รอยละเด็กอายุ 6-14 ป มีภาวะเริ่มอวนและอวน  = (A3/B1) x 100 
4.รอยละเด็กอายุ 6-14 ป มีภาวะเตี้ย   = (A4/B1) x 100 
5.ความครอบคลุม     = (B1/B2) x 100 
6.สวนสูงเฉลี่ยชายท่ีอายุ 12 ป    = (A5 / B3) 
7.สวนสูงเฉลี่ยหญิงท่ีอายุ 12 ป   = (A6 / B4) 
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ระยะเวลา 
รายงาน 

วิเคราะหและสรุปผล ปละ 2 ครั้ง โดยจัดเก็บขอมูล 2 ภาคเรียน คือ :  
ภาคเรียนท่ี 1 (ปการศึกษา 2563)  
พ้ืนท่ีชั่งน้ำหนัก วัดสวนสูง และลงขอมูล เดือน พ.ค., มิ.ย., ก.ค.  
สวนกลางจะตัดขอมูลรายงาน ณ วันท่ี 15 ส.ค.  
ภาคเรียนท่ี 2 (ปการศึกษา 2562)  
พ้ืนท่ีชั่งน้ำหนัก วัดสวนสูง และลงขอมูล เดือน ต.ค., พ.ย., ธ.ค., ม.ค.  
สวนกลางจะตัดขอมูลรายงาน ณ วันท่ี 15 ก.พ. 
 

เกณฑการประเมิน (small success) ป 2564 

  

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
 67  67 

วิธีการ
ประเมินผล 
 
 

1 มีการดำเนินงานดังนี้  
1.1 จัดตั้งคณะทำงานระดับอำเภอ โดยมี PM ระดับอำเภอ ขับเคลื่อนงานสงเสริมและ
จัดการปญหาสุขภาพเด็กวัยเรียนในพ้ืนท่ี  
1.2 จัดทำแผนปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรมเพ่ือขับเคลื่อนการดำเนินงานสงเสริมและ
จัดการปญหาสุขภาพเด็กวัยเรียน เนนการสงเสริมใหเด็กวัยเรียนสูงดีสมสวน การปองกัน
และแกไขปญหาภาวะทุพโภชนาการ (อวน ผอม เตี้ย) โดยติดตาม ควบคุม กำกับและ
ประเมินผลเปนรายเดือน รวมท้ังสงเสริมใหมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงคในภาพรวม  

- ผลักดันและพัฒนาใหมีโรงเรียนรอบรูดานสุขภาพ โดยเนนดานโภชนาการ กิจกรรม 
ทางกาย และทันตสุขภาพ  

- ผลักดันและพัฒนาใหมีโรงเรียนตนแบบดานโภชนาการ กิจกรรมทางกาย และ ทันต
สุขภาพ ภายใตความรอบรูดานสุขภาพ จังหวัดละ 3-5 โรงเรียน  

- พัฒนาศักยภาพภาคีเครือขายระดับพ้ืนท่ีเพ่ือสงเสริมและจัดการปญหาสุขภาพ เด็กวัย
เรียน เนนการจัดการปญหาภาวะทุพโภชนาการ (อวน ผอม เตี้ย) ตาม AAIM เด็กอายุ 6-
14 ป สูงดี       สมสวน  

- จัดกิจกรรมรณรงค สงเสริมความรอบรูสุขภาพของเด็กวัยเรียน เพ่ือนำไปสูพฤติกรรม
สุขภาพ ท่ีพึงประสงคดานโภชนาการ กิจกรรมทางกาย ทันตสุขภาพ และสุขอนามัย 
จำนวน 12 เรื่อง/ป เชน รณรงคดื่มนมจืด ปละ 2 ครั้ง ในวันเด็กแหงชาติ และวันดื่มนม
โลก กระโดดโลดเตนเลนสนุก สายตา สุขภาพชองปาก  
1.3 ติดตาม ควบคุม กำกับใหหนวยงานในพ้ืนท่ีรับผิดชอบรายงานขอมูลสถานการณภาวะ
โภชนาการในระบบรายงาน HDC ใหเปนไปตามระยะเวลาท่ีกำหนดใน Template ปละ  
2 ครั้ง พรอมท้ังตรวจสอบคุณภาพของขอมูลและใหมีความครอบคลุมเพ่ิมข้ึน ดังนี้  
ภาคเรียนท่ี 1 (ปการศึกษา 2564)  
    พ้ืนท่ีชั่งน้ำหนัก วัดสวนสูง และลงขอมูล เดือน พ.ค., มิ.ย., ก.ค. สวนกลางจะตัดขอมูล
รายงาน ณ วันท่ี 15 ส.ค.  
ภาคเรียนท่ี 2 (ปการศึกษา 2563) 
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เอกสาร
สนับสนุน 

1. ชุดความรูเพ่ือการดูแลสุขภาพเด็กวัยเรียนแบบองครวม (NuPETHS)  
E-book : http://nutrition.anamai.moph.go.th/download/NuPETHS/index.html  
PDF :http://nutrition.anamai.moph.go.th/images/files/NuPETHS3.pdf  
2. สื่อ NuPETHS Animation  
3. แผนพับโภชนาการดี สูงดีสมสวน  
4. แผนพับสงเสริมโภชนาการเด็กวัยเรียนวัยรุน สูงดีสมสวน ไมอวน ผอม เตี้ย  
5. แนวทางการคัดกรอง สงตอ เด็กอวนกลุมเสี่ยงในสถานศึกษา สถานบริการสาธารณสุข
และคลินิก DPAC  
6. คูมือนักจัดการน้ำหนักเด็กวัยเรียน (Smart Kids Coacher)  
7. แนวทางการควบคุมปองกันภาวะอวนในเด็กนักเรียน  
8. หนังสืออยากผอม...มาลองทำดู “ดูแลหุนสวยดวยตัวเอง”สำหรับเด็กวัยเรียนและวัยใส  
9. หนังสือผักผลไมสีรุง  
10. หนังสือเมนุผักกุกนอย 4 ภาค  
11. หนังสือเมนูไขสำหรับอาหารกลางวันนักเรียน  
12. คูมือสมัครรับรางวัลองคกรท่ีมีวิธีปฏิบัติเปนเลิศ และองคกรรอบรูสุขภาพ ดานการ
สงเสริมกิจกรรมทางกายเพ่ือเด็กไทย สูง สมสวน แข็งแรง IQ EQ ดี  
13. วีดีทัศนการสงเสริมเด็กไทยสูงดี สมสวน แข็งแรง ดวยกิจกรรมทางกาย อาหาร และ
การนอนหลับ  
14. วีดีทัศน แผนพับ โปสเตอร โรลอัพ (Rollup) สงเสริมการออกกำลังกาย 

ผูใหขอมูลทาง
วิชาการ/ 
ผูประสานงาน
ตัวช้ีวัดระดับ
จังหวัด 

ชื่อ-สกุล    นายสมพล  พวงจันทร 
หนวยงาน  กลุมงานสงเสริมสุขภาพ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
โทรศัพทมือถือ 08 6325 3342 
โทรศัพทท่ีทำงาน   0 3681 3493 ตอ 112 
E Mail: sompol.p11032511@gmail.com 

ผูรับผิดชอบ
การรายงานผล
การดำเนินงาน
ระดับจังหวัด 

ชื่อ-สกุล    นายสมพล  พวงจันทร 
หนวยงาน  กลุมงานสงเสริมสุขภาพ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
โทรศัพทมือถือ  08 6325 3342 
โทรศัพทท่ีทำงาน   0 3681 3493 ตอ 112 
E Mail:  sompol.p11032511@gmail.com 
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ยุทธศาสตร 1. ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (PP&P Excellence) 

แผนท่ี 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย (ดานสุขภาพ) 

โครงการ โครงการพัฒนาและสรางศักยภาพคนไทยทุกกลุมวัย 

ลักษณะตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร (KRI) ตัวช้ีวัดแผนงาน (KPI) 

ระดับการวัดผล คปสอ .  

ช่ือตัวช้ีวัด 
เชิงปริมาณ 

KPI 6 รอยละของผูเสพรายใหมในกลุมประชากรวัยเส่ียงสูง (หวงอายุ 15 - 24 ป)  

ไมเกินรอยละ 60 ของผูเสพรายใหมท้ังหมด 

คำนิยาม ผูปวยยาเสพติดอายุ 15 – 24 ป ท้ังหมด หมายถึง ประชากรอายุ 15 – 24 ป ทุกคนท่ีเปน
ผูปวยยาเสพติดทุกระบบ ทุกระดับความรุนแรงท่ีเขาท่ีเขารับการบำบัดรักษา  
ผูปวยยาเสพติดอายุ 15 – 24 ป รายใหม หมายถึง ประชากรอายุ 15 – 24 ป ท่ีเปนผูปวย

ยาเสพติดครั้งแรกในป 2564  ทุกระบบ ทุกระดับความรุนแรงท่ีเขาท่ีเขารับการบำบัดรักษา 

และมีคะแนนประเมินความรุนแรงตามแบบคัดกรอง บคก.กสธ. v2 ดังนี้ 

-ผูใชยาเสพติด (User) คะแนน 2-3 คะแนน 

-ผูเสพยาเสพติด (Abuse) คะแนน 4-6 คะแนน 

-ผูติด ยาเสพติด (Dependence) คะแนน 27 ข้ึนไป 

รายละเอียด
ขอมูลพ้ืนฐาน 

 

Baseline data หนวยวัด ผลการดำเนินงาน 
ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 

2561 2562 2563 
รอยละของผูเสพรายใหม
ในกลุมประชากรวัยเสี่ยงสูง 
(หวงอายุ 15 - 24 ป)  
ไมเกินรอยละ 60 ของ 
ผูเสพราย ใหมท้ังหมด) 

รอยละ 71.84 

 

58.86 

 

62.32 

 

เกณฑเปาหมาย /:  
ปงบประมาณ 64  ปงบประมาณ 65 ปงบประมาณ 66 

60 60 60 
 

วัตถุประสงค  เพ่ือลดผูปวยยาเสพติด ยาเสพติด รายใหม ชวงอายุ 15 – 24 ป  

ประชากร
กลุมเปาหมาย 

ผูใช ผูเสพ และผูติดยาเสพติด ชวงอายุ 15 – 24 ป  ท่ีเขารับการบำบัดรักษายาเสพติด 

ในทุกระบบ และรายงานขอมูลการบำบัดรักษา ในฐานขอมูลการบำบัดรักษายาเสพติด 

ของประเทศ (บสต.)  
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วิธีการ 
จัดเก็บขอมูล 

รวบรวมขอมูลการบําบัดรักษา จากการรายงานขอมูลของหนวยงานผูใหการบำบัดรักษา 

(สถานพยาบาล/สถานฟนฟูผูติดยาเสพติด) จากฐานขอมูลการบําบัดรักษายาเสพติด  

ของประเทศ (บสต.) 

แหลงขอมูล ฐานขอมูลการบำบัดรักษายาเสพติดของประเทศ (บสต.) ซึ่งรายงานขอมูลการบำบัดรักษา

จากสถานพยาบาล 

รายการ 
ขอมูล 1 

A = จำนวนผูใช ผูเสพ และผูติดยาเสพติดรายใหมอายุชวง 15 – 24 ป 

รายการ 
ขอมูล 2 

B = จำนวนผูใช ผูเสพ และผูติด อายุชวง 15 – 24 ป ท้ังหมด 

 

สูตรคำนวณ
ตัวช้ีวัด  

 (A/B) x 100 

ระยะเวลา
ประเมินผล 

ทุก 6 เดือน 

เกณฑการประเมิน (small Success): 

ป 2564: 
 

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

1.ประชุมคณะกรรมการ

พัฒนาระบบการบำบัด 

รักษาและติดตามผูปวย

ยาเสพติดหลังการ

บำบัดรักษาจังหวัด

สิงหบุรี เพ่ือวางแผน 

การขับการดำเนินงาน                

2.มีการแตงตั้ง

คณะทำงานยาเสพติด

ระดับอำเภอ 

3.รอยละของผูเสพราย

ใหมในกลุมประชากรวัย

เสี่ยงสูง (หวงอายุ 15 - 

24 ป) ไมเกินรอยละ 60 

ของผูเสพราย ใหม

ท้ังหมด 1ต.ค.63 -31 

ธ.ค.63) 

  

 

 

1.คณะทำงานยาเสพติด

ระดับอำเภอมีการประชุม

วางแผนการติดตามผูปวย

ยาเสพติดเขารับการ

บําบัดรักษา  

2.มีการจัดทำแผนแกไข

ปญหา/พัฒนางาน 

3.มีการดำเนินงานตาม

แผน ตามขอ 2 

4.รอยละของผูเสพราย

ใหมในกลุมประชากรวัย

เสี่ยงสูง (หวงอายุ 15 - 

24 ป) ไมเกินรอยละ 60 

ของผูเสพราย ใหม

ท้ังหมด 1ม.ค.64 -31 

มี.ค.64) 

 

1.คณะทำงานฯ มีการ

ประชุมประเมินผลการ

ดำเนินงานและมีการ

ทบทวนและปรับแผนใน

กรณีท่ีการดำเนินงานไม

เปนไปตามเปาหมาย 

2.มีการจัดทำแผนแกไข

ปญหา/พัฒนางาน 

3.รอยละของผูเสพราย

ใหมในกลุมประชากรวัย

เสี่ยงสูง (หวงอายุ 15 - 

24 ป) ไมเกินรอยละ 60 

ของผูเสพราย ใหม

ท้ังหมด1เม.ย.64 -30 

มิ.ย.64) 

 

 

 

 

1.คณะทำงานฯ มีการ

ประเมินและสรุปผล

การดำเนินงาน  

2.มีการจัดทำแผน

แกไขปญหา/พัฒนา

งาน ปงบประมาณ 

2564 

3.รอยละของผูเสพ

รายใหมในกลุม

ประชากรวัยเสี่ยงสูง 

(หวงอายุ 15 - 24 ป) 

ไมเกินรอยละ 60 ของ

ผูเสพราย ใหมท้ังหมด 

1 ก.ค.64 -30 ก.ย.64) 
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วิธีการประเมินผล : ประมวลผลในระบบฐานขอมูลบำบัดรักษายาเสพติดของประเทศ (บสต.) 

เอกสาร
สนับสนุน :  

ฐานขอมูลบำบัดรักษายาเสพติดของประเทศ (บสต.)  
 

ผูใหขอมูลทาง
วิชาการ / 
ผูประสานงาน
ตัวช้ีวัด 
ระดับจังหวัด 

1.ชื่อ-สกุล:  นางสุภาวดี    ตัง้เจริญ    
หนวยงาน:  กลุมงานสงเสริมสุขภาพ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
โทรศัพทมือถือ: 09 8248 7681 
โทรศัพทท่ีทำงาน: 0 3681 3493 ตอ 120 
E-mail : kungka2522@gmail.com 
2.ชื่อ-สกุล: นางสาวภาณุมาศ  เรือนหลวง 
โทรศัพทมือถือ : 08 0422 0218 
โทรศัพทท่ีทำงาน: 0 3681 3493 ตอ 120 
E-mail : maypanumatruanloung@gmail.com 

ผูรับผิดชอบ
การรายงานผล
การดำเนินงาน
ระดับจังหวัด 

ชื่อ-สกุล: นางสุภาวดี    ตั้งเจริญ    
หนวยงาน:  กลุมงานสงเสริมสุขภาพ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
โทรศัพทมือถือ: 09 8248 7681 
โทรศัพทท่ีทำงาน: 0 3681 3493 ตอ 120 
E-mail : kungka2522@gmail.com 
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ยุทธศาสตร 1. ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (PP&P Excellence) 

แผนงาน 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย (ดานสุขภาพ) 

โครงการท่ี โครงการพัฒนาระบบเฝาระวังปองกันควบคุมโรคไมติดตอเรื้อรัง 

ลักษณะตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร (KRI) ตัวช้ีวัดแผนงาน (KPI) 
ระดับการวัดผล คปสอ, รพช., รพท. 
ช่ือตัวช้ีวัด KPI 7 อัตราอุบัติการณโรคเบาหวานลดลง (รอยละท่ีลดลงรอยละ 5) 

KPI 8 อัตราอุบัติการณโรคความดันโลหิตสูงลดลง (รอยละท่ีลดลงรอยละ 5) 
คำนิยาม 1.ประชากรกลางป หมายถึงจำนวน ประชากรของปแตละป เปนประชากรคาดประมาณ  

ณ วันกลางป (1 กรกฎาคม) ของปนั้นๆคำนวณจากจำนวนประชากรประกาศสำนักทะเบียน

กลางกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย  

2.อัตราอุบัติการณ 

  2.1.โรคเบาหวาน หมายถึง อัตราผูปวยเบาหวานรายใหมตอประชากรจังหวัดสิงหบุรี 

  2.2.โรคความดันโลหิตสูง หมายถึง อัตราผูปวยโรคความดันโลหิตสูงรายใหมตอประชากร

จังหวัดสิงหบุร ี

รายละเอียด
ขอมูลพ้ืนฐาน 

Baseline data หนวย
วัด 

ผลการดำเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 

อัตราอุบัติการณ
โรคเบาหวานลดลง 

รอยละ 0.61  
(ลดลงจากป 60 
รอยละ 19.73) 

0.71 
 (เพ่ิมข้ึนจากป 61  
รอยละ 16.39) 

0.75  
(เพ่ิมข้ึนจากป 62  

รอยละ 6.15) 
อัตราอุบัติการณ
โรคความดันโลหิต
สูงลดลง 

รอยละ 1.3  
(ลดลงจากป 60 
รอยละ 21.3) 

1.41   
(เพ่ิมข้ึนจากป 61  

รอยละ 8.46) 

1.48  
(เพ่ิมข้ึนจากป 62  

รอยละ 4.88) 
 

เกณฑเปาหมาย /:  
ตัวช้ีวัด ปงบประมาณ 64 ปงบประมาณ 65 ปงบประมาณ 66 

อัตราอุบัติการณโรคเบาหวานลดลง  ลดลงรอยละ 5 ตอป  
(รอยละท่ีลดลง) 

- - 

อัตราอุบัติการณโรคความดันโลหิตสูงลดลง ลดลงรอยละ 5 ตอป  
(รอยละท่ีลดลง) 

- - 
 

วัตถุประสงค  เพ่ือลดผูปวยรายใหมจากโรคติดตอโรคไมติดตอท่ีสำคัญ (เบาหวาน/ความดันโลหิตสูง) 

ประชากร
กลุมเปาหมาย 

จำนวนประชากรไทยตามทะเบยีนราษฎร 

วิธีการจัดเก็บ
ขอมูล 

บันทึกผานโปรแกรมพ้ืนฐานของหนวยบริการ และสงออกขอมูลตามมาตรฐานขอมูล  

43 แฟม เขาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 
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แหลงขอมูล ระบบรายงาน HDC กระทรวงสาธารณสุข 

รายการ 
ขอมูล 1 

1.อัตราอุบัติการณโรคเบาหวานลดลง 

A1 = จำนวนประชากรในเขตรับผิดชอบท่ีถูกวินิจฉัยวาเปนผูปวยเบาหวานรายใหม และข้ึน

ทะเบียนในปงบประมาณท่ีแลว 

A2 = จำนวนประชากรในเขตรับผิดชอบท่ีถูกวินิจฉัยวาเปนผูปวยเบาหวานรายใหม และข้ึน

ทะเบียนในปงบประมาณปจจุบัน 

DM1 =อัตราอุบัติการณโรคเบาหวานของปงบประมาณปจจุบัน 

2.อัตราอุบัติการณโรคความดันโลหิตสูงลดลง 

A4 = จำนวนประชากรในเขตรับผิดชอบท่ีถูกวินิจฉัยวาเปนผูปวยความดันโลหิตสูงรายใหม 

และข้ึนทะเบียนในปงบประมาณท่ีแลว 

A5 = จำนวนประชากรในเขตรับผิดชอบท่ีถูกวินิจฉัยวาเปนผูปวยความดันโลหิตสูงรายใหม 

และข้ึนทะเบียนในปงบประมาณปจจุบัน 

HT1 =อัตราอุบัติการณโรคความดันโลหิตสูงของปงบประมาณปจจุบัน 

รายการ 
ขอมูล 2 

B1= ประชากรกลางป (ปงบประมาณท่ีแลว) 

B2= ประชากรกลางป (ปงบประมาณปจจุบัน) 

DM2 =อัตราอุบัติการณโรคเบาหวานของปงบประมาณท่ีผานมา 

HT2 =อัตราอุบัติการณโรคความดันโลหิตสูงของปงบประมาณท่ีผานมา 

สูตรคำนวณ
ตัวช้ีวัด  

1.อัตราอุบัติการณโรคเบาหวาน= (A1,2/B1,2) x 100  

2.อัตราอุบัติการณโรคความดันโลหิต = (A3,4/B1,2) x 100  

3.อัตราอุบัติการณโรคเบาหวานลดลง= (DM2 – DM1) x 100 / DM2 

4.อัตราอุบัติการณโรคความดันโลหิตสูงลดลง= (HT2 – HT1) x 100 / HT2 

ระยะเวลา
ประเมินผล 

ไตรมาส 4  

เกณฑการประเมิน (small Success): 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- - - 1.อัตราอุบัติการณโรคเบาหวานลดลง  

(รอยละท่ีลดลงรอยละ 5) 
2.อัตราอุบัติการณโรคความดันโลหิตสูง
ลดลง (รอยละท่ีลดลงรอยละ 5) 
 

วิธีการ
ประเมินผล :  

ติดตามจากระบบรายงานใน HDC 
 

เอกสาร
สนับสนุน :  

3รูปแบบการบริการปองกันควบคุมโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง  
3โดยสํานักโรคไมติดตอกรมควบคุมโรค 
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ผูใหขอมูลทางวิชาการ / 
ผูประสานงานตัวช้ีวัดระดับ
จังหวัด 

ชื่อ-สกุล: นางสาวสุกานดา  จันทรักษ   
หนวยงาน: กลุมงานควบคุมโรคไมติดตอ 
โทรศัพทมือถือ: 08 1280 1712 

โทรศัพทท่ีทำงาน: 0 3681 3493 ตอ 114 
E-mail: ncdsingburi@gmail.com 

ผูรับผิดชอบการรายงานผล
การดำเนินงานระดับจังหวัด 

ชื่อ-สกุล: นายวันเฉลิม สมัครวงษ   
หนวยงาน: กลุมงานควบคุมโรคไมติดตอ 
โทรศัพทมือถือ: 08 6812 8071 
โทรศัพทท่ีทำงาน: 0 3681 3493 ตอ 114 
E-mail: ncdsingburi@gmail.com 
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ยุทธศาสตร 1. ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (PP&P Excellence) 

แผนงาน 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย (ดานสุขภาพ) 

โครงการท่ี โครงการพัฒนาระบบเฝาระวังปองกันควบคุมโรคไมติดตอเรื้อรัง 

ลักษณะตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดแผนงาน (PI) 
ระดับการวัดผล คปสอ, รพช., รพท. 
ช่ือตัวช้ีวัด PI 7.1 รอยละการตรวจติดตามกลุมสงสัยปวยโรคเบาหวาน 
คำนิยาม  1.กลุมสงสัยปวยโรคเบาหวาน หมายถึง ประชากรสงสัยปวยโรคเบาหวานอายุ 35 ปข้ึนไป 

ในเขตรับผิดชอบ ไดรับการตรวจระดับน้ำตาลโดยวิธีเจาะจากปลายนิ้ว หลังอดอาหาร
มากกวา 8 ชั่วโมง (FPG)  มีคา ≥ 126 mg/dl หรือการตรวจระดับน้ำตาล โดยวิธีเจาะ 

 จากปลายนิ้วจากการท่ีไมอดอาหาร (RCBG) หรือการตรวจระดับพลาสมากลูโคสจากการ 
 ท่ีไมอดอาหาร (RPG) มีคา ≥200 mg/dl และยังไมไดรับการวินิจฉัยเปนผูปวยโรคเบาหวาน 

2.การไดรับการตรวจติดตาม หมายถึง กลุมสงสัยปวยโรคเบาหวาน ไดรับการตรวจยืนยัน

โดยการตรวจระดับพลาสมากลูโคสหลังอดอาหารมากกวา 8 ชั่วโมง (FPG) ทางหองปฏิบัติการ 

ในสถานบริการสาธารณสุข ภายในปงบประมาณ (ท้ังนี้ควรตรวจติดตามภายใน 3-6 เดือน) 
รายละเอียด
ขอมูลพ้ืนฐาน 

Baseline data หนวยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 

รอยละการตรวจติดตาม 
กลุมสงสัยปวย
โรคเบาหวาน 

รอยละ - - 66.82 

 

เกณฑเปาหมาย /:  
ปงบประมาณ 64 ปงบประมาณ 65 ปงบประมาณ 66 

≥60 - - 
 

วัตถุประสงค  เพ่ือยืนยันวากลุมสงสัยปวยมีคาระดับน้ำตาลในเลือดสูงจริง และสงตอพบแพทย 

เพ่ือรับการวินิจฉัยโรคเบาหวาน 

ประชากร
กลุมเปาหมาย 

ประชากรอายุ 35 ป ข้ึนไปในเขตรับผิดชอบ ท่ีไดรับการคัดกรองวาเปนกลุมเสี่ยง

โรคเบาหวานในปงบประมาณท่ีผานมา type area 1,3 

วิธีการจัดเก็บ
ขอมูล 

บันทึกผานโปรแกรมพ้ืนฐานของหนวยบริการ และสงออกขอมูลตามมาตรฐานขอมูล  

43 แฟม  

แหลงขอมูล ระบบรายงาน HDC กระทรวงสาธารณสุข  

รายการ 
ขอมูล 1 

A=จำนวนกลุมสงสัยปวยเบาหวาน จากแฟม NCDSCREEN และไดรับการตรวจยืนยัน  โดย

การตรวจระดับพลาสมากลูโคสหลังอดอาหารมากกวา 8 ชั่วโมง (FPG) ทางหองปฏิบัติการ 

ในสถานบริการสาธารณสุข ภายในปงบประมาณ (ท้ังนี้ควรตรวจติดตามภายใน 3-6 เดือน) 

ประมวลผลจาก แฟม NCDSCREEN.BSTEST = 1 (ตรวจน้ำตาลในเลือด จากหลอดเลือดดำ

หลังอดอาหาร) ,หลังจากตรวจคัดกรองภายในปงบประมาณ (ท้ังนี้ควรตรวจติดตามภายใน 

3-6 เดือน) หรือแฟม LABFU ท่ีรหัส LABTEST = 0531002 (การตรวจหาน้ำตาลกลูโคสใน

ซีรั่ม/พลาสมา), หลังจากตรวจคัดกรองภายในปงบประมาณ (ท้ังนี้ควรตรวจติดตามภายใน 

3-6 เดือน) 
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รายการ 
ขอมูล 2 

B=จำนวนกลุมสงสัยปวยเบาหวาน จากแฟม NCDSCREEN ประมวลผลจาก 
BSTEST เปน 1 (ตรวจน้ำตาลในเลือด จากหลอดเลือดดำหลังอดอาหาร), 3 (ตรวจน้ำตาลใน
เลือดจากเสนเลือดฝอย หลังอดอาหาร)  โดยท่ี BSLEVEL ≥ 126 mg/dl BSTEST เปน 2 
(ตรวจน้ำตาลในเลือด จากหลอดเลือดดำ โดยไมอดอาหาร), 4 (ตรวจน้ำตาลในเลือดจากเสน
เลือดฝอย โดยไมอดอาหาร) โดยท่ี BSLEVEL ≥ 200 mg/dl 

สูตรคำนวณ
ตัวช้ีวัด  

(A/B) x100 

ระยะเวลา
ประเมินผล 

ไตรมาสท่ี 2 และไตรมาสท่ี 4  

เกณฑการประเมิน (small Success): ป 2564 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- รอยละการตรวจติดตาม

กลุมสงสัยปวยโรคเบาหวาน 
≥รอยละ 30 

- รอยละการตรวจติดตาม
กลุมสงสัยปวยโรคเบาหวาน 
≥รอยละ 60 
 

วิธีการ
ประเมินผล :  

ติดตามจากระบบรายงานใน HDC  

เอกสาร
สนับสนุน :  

3รูปแบบการบริการปองกันควบคุมโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง  

3โดยสํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค 

ผูใหขอมูลทาง
วิชาการ / 
ผูประสานงาน
ตัวช้ีวัดระดับ
จังหวัด 

ชื่อ-สกุล: นางสาวสุกานดา  จันทรักษ   
หนวยงาน: กลุมงานควบคุมโรคไมติดตอ 
โทรศัพทมือถือ: 08 1280 1712 

โทรศัพทท่ีทำงาน: 0 3681 3493 ตอ 114 
E-mail: ncdsingburi@gmail.com 

ผูรับผิดชอบ
การรายงานผล
การดำเนินงาน
ระดับจังหวัด 

ชื่อ-สกุล: นายวันเฉลิม สมัครวงษ   
หนวยงาน: กลุมงานควบคุมโรคไมติดตอ 
โทรศัพทมือถือ: 08 6812 8071 
โทรศัพทท่ีทำงาน: 0 3681 3493 ตอ 114 
E-mail: ncdsingburi@gmail.com 
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ยุทธศาสตร 1. ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (PP&P Excellence) 

แผนงาน 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย (ดานสุขภาพ) 

โครงการ โครงการพัฒนาระบบเฝาระวังปองกันควบคุมโรคไมติดตอเรื้อรัง 

ลักษณะตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดแผนงาน (PI) 
ระดับการวัดผล คปสอ, รพช., รพท. 
ช่ือตัวช้ีวัด PI 7.2 รอยละของผูปวย DM รายใหมจากกกลุมเส่ียงเบาหวาน 
คำนิยาม 1) กลุมเส่ียงโรคเบาหวาน (Pre-DM) หมายถึง ประชาชนอายุ 35 ป ข้ึนไป Type area 1,3 

และไดรับการคัดกรองโรคเบาหวาน อยูในกลุมเสี่ยงและสงสัยปวย ในปงบประมาณท่ีผานมา  

มีคาระดับน้ำตาลอดอาหาร (FPG) อยูระหวาง 100-125 mg/dl หรือมีคาระดับน้ำตาล 

โดยไมอดอาหาร (RPG) อยูระหวาง 140-199 mg/dl ท่ียังไมไดข้ึนทะเบียนผูปวย 

2) ผูปวยโรคเบาหวานรายใหม หมายถึง ประชาชนอายุ 35 ป ข้ึนไป ท่ีไดรับการวินิจฉัยวา

เปนโรคเบาหวานรายใหมในปงบประมาณ โดยการวินิจฉัยของแพทย และไดรับการข้ึน

ทะเบียนในคลินิกโรคเรื้อรัง 

รายละเอียด
ขอมูลพ้ืนฐาน 

Baseline data หนวยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 

รอยละของผูปวย DM 
รายใหมจากกกลุมเสี่ยง
เบาหวาน 

รอยละ 2.67 2.37 2.94 

 

เกณฑเปาหมาย /:  
ปงบประมาณ 64 ปงบประมาณ 65 ปงบประมาณ 66 

1.85 - - 
 

วัตถุประสงค  เพ่ือลดจำนวนผูปวยโรคเบาหวานรายใหมจากกลุมเสี่ยงโรคเบาหวาน 

ประชากร
กลุมเปาหมาย 

ประชากรอายุ 35 ป ข้ึนไปในเขตรับผิดชอบ ท่ีไดรับการคัดกรองวาเปนกลุมเสี่ยง

โรคเบาหวานในปงบประมาณท่ีผานมา type area 1,3 

วิธีการจัดเก็บ
ขอมูล 

บันทึกผานโปรแกรมพ้ืนฐานของหนวยบริการ และสงออกขอมูลตามมาตรฐาน 

ขอมูล 43 แฟม  

แหลงขอมูล ระบบรายงาน HDC กระทรวงสาธารณสุข (กลุมอายุ 35 ป ข้ึนไป) 

รายการ 
ขอมูล 1 

A=จำนวนประชากรกลุมเสี่ยงโรคเบาหวานอายุ 35 ป ข้ึนไป ในเขตรับผิดชอบท่ีถูกวินิจฉัย 

วาเปนผูปวยโรคเบาหวานรายใหม และข้ึนทะเบียนในปงบประมาณ 

รายการ 
ขอมูล 2 

B=จำนวนประชากรอายุ 35 ป ข้ึนไป ในเขตรับผิดชอบท่ีเปนกลุมเสี่ยงโรคเบาหวาน 

ในปงบประมาณท่ีผานมา 

สูตรคำนวณ
ตัวช้ีวัด  

(A/B) x100 

ระยะเวลา
ประเมินผล 

ทุกไตรมาส 
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เกณฑการประเมิน (small Success): 

ป 2564: 
 

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

1.ประชาชนอาย ุ15 ป
ข้ึนไป ท่ีไดรับการ          
คัดกรองโรคเบาหวาน 
มากกวารอยละ 80 
2.กลุมเสี่ยงโรคเบาหวาน 
ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของ
ปงบประมาณท่ีผานมา
ไดรับการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมและไดรับการ
ตรวจน้ำตาลซ้ำ≥รอยละ 
30 
 

1.ประชาชนอาย ุ15 ป
ข้ึนไป ท่ีไดรับการ          
คัดกรองโรคเบาหวาน 
มากกวารอยละ 90 
2.กลุมเสี่ยง
โรคเบาหวาน 
ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของ
ปงบประมาณท่ีผานมา
ไดรับการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมและไดรับ
การตรวจน้ำตาลซ้ำ≥
รอยละ 50 
 

1.กลุมเสี่ยงโรคเบาหวาน 
ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของ
ปงบประมาณท่ีผานมา
ไดรับการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมและไดรับการ
ตรวจน้ำตาลซ้ำ≥รอยละ  
70 

1.รอยละของผูปวย DM 
รายใหมจากกกลุมเสี่ยง
เบาหวาน ไมเกิน รอยละ 
1.85 
2.กลุมเสี่ยงโรคเบาหวาน 
ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของ
ปงบประมาณท่ีผานมา
ไดรับการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมและไดรับการ
ตรวจน้ำตาลซ้ำ≥รอยละ  
90 
 

วิธีการ
ประเมินผล :  

ติดตามจากระบบรายงานใน HDC  

เอกสารสนับสนุน  3รูปแบบการบริการปองกันควบคุมโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง  

3โดยสํานักโรคไมติดตอกรมควบคุมโรค 

ผูใหขอมูลทาง
วิชาการ / 
ผูประสานงาน
ตัวช้ีวัดระดับ
จังหวัด 

ชื่อ-สกุล: นางสาวสุกานดา  จันทรักษ   
หนวยงาน: กลุมงานควบคุมโรคไมติดตอ 
โทรศัพทมือถือ: 08 1280 1712 

โทรศัพทท่ีทำงาน: 0 3681 3493 ตอ 114 
E-mail: ncdsingburi@gmail.com 

ผูรับผิดชอบการ
รายงานผลการ
ดำเนินงานระดับ
จังหวัด 

ชื่อ-สกุล: นายวันเฉลิม สมัครวงษ   
หนวยงาน: กลุมงานควบคุมโรคไมติดตอ 
โทรศัพทมือถือ: 08 6812 8071 
โทรศัพทท่ีทำงาน: 0 3681 3493 ตอ 114 
E-mail: ncdsingburi@gmail.com 
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ยุทธศาสตร 1. ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (PP&P Excellence) 

แผนงาน 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย (ดานสุขภาพ) 

โครงการ โครงการพัฒนาระบบเฝาระวังปองกันควบคุมโรคไมติดตอเรื้อรัง 

ลักษณะตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดแผนงาน (PI) 
ระดับการวัดผล คปสอ, รพช., รพท. 
ช่ือตัวช้ีวัด PI 8.1 รอยละการตรวจติดตามกลุมสงสัยปวยโรคความดันโลหิตสูง 
คำนิยาม 1. กลุมสงสัยปวยโรคความดันโลหิตสูง หมายถึง ประชากรอายุ 35 ป ข้ึนไป ท่ีไดรับการ 

คัดกรองความดันโลหิตสูงและมีคาระดับความดันโลหิตตัวบน (SBP) ในชวง 140-179 mmHg 
และ/หรือคาระดับความดันโลหิตตัวลาง (DBP) ในชวง 90-109 mmHg ในเขตรับผิดชอบ
และยังไมไดรับการวินิจฉัยโรคความดันโลหิตสูงในปงบประมาณ 
2. การไดรับการตรวจติดตาม หมายถึง การตรวจวัดความดันโลหิตซ้ำท่ีบาน ตามแนวทาง
การวัดความดันโลหิตท่ีบาน *(เอกสารแนบ) หลังจากไดรับการคัดกรองความดันโลหิตสูง    
ท่ีสถานบริการสาธารณสุข หรือในชุมชนแลว 
หมายเหตุ 
* B : กลุมสงสัยปวยโรคความดันโลหิตสูง ท่ีมีคาระดับความดันโลหิตตัวบน (SBP) ในชวง 
140-179 mmHg และ/หรือคาระดับความดันโลหิต ตัวลาง (DBP) ในชวง 90-109 mmHg 
ในเขตรับผิดชอบและยังไมไดรับการวินิจฉัยโรคความดันโลหิตสูง 
* A : กลุมสงสัยปวยความดันโลหิตสูง ท่ีมีคาระดับความดันโลหิตตัวบน (SBP) ในชวง 140- 
179 mmHg และ/หรือคาระดับความดันโลหิต ตัวลาง (DBP) ในชวง 90-109 mmHg  
ในเขตรับผิดชอบและยังไมไดรับการวินิจฉัยโรคความดันโลหิตสูง และไดรับการทำ Home 
BP  โดยตองรายงานผลคาเฉลี่ย Home BP ถัดจากวันสงสัยปวย อยางนอย 8 วันและ 
ไมเกิน 120 วัน 
ตัวอยางการคำนวณเปาหมายผลงาน 
1.ไดรับการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงและเปนกลุมสงสัยปวยโรคความดันโลหิตสูง  
ในวันท่ี 1 กันยายน 2563 จะตองไดรับการวัดความดันโลหิตท่ีบานภายใน 120 วัน ดังนั้น 
วันสุดทายของการวัดความดันโลหิตท่ีบาน จะตองไมเกินวันท่ี 30 ธันวาคม 2563 จึงจะ
นับเปนเปาหมายและผลการดำเนินงานของไตรมาส 1 ปงบประมาณ 2564 
2. ไดรับการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงและเปนกลุมสงสัยปวยโรคความดันโลหิตสูง  
ในวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2563 จะตองไดรับการวัดความดันโลหิตท่ีบานภายใน 120 วัน ดังนั้น
วันสุดทายของการวัดความดันโลหิตท่ีบาน จะตองไมเกินวันท่ี 29 กุมภาพันธ 2564 จึงจะ
นับเปนเปาหมายและผลการดำเนินงานของไตรมาส 2 ปงบประมาณ 2564 

รายละเอียด
ขอมูลพ้ืนฐาน 

Baseline data หนวยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 

รอยละการตรวจติดตาม
กลุมสงสัยปวยโรค 
ความดันโลหิตสูง 

รอยละ - - 82.9 
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เกณฑเปาหมาย /:  

ปงบประมาณ 64 ปงบประมาณ 65 ปงบประมาณ 66 
≥70 - - 

 

วัตถุประสงค  เพ่ือยืนยันวากลุมสงสัยปวยมีความดันโลหิตสูงจริง 

ประชากร
กลุมเปาหมาย 

ประชากรอายุ 35 ป ข้ึนไปในเขตรับผิดชอบ ท่ีไดรับการคัดกรองวาเปนกลุมเสี่ยงโรคความ

ดันโลหิตสูง ในปงบประมาณท่ีผานมา type area 1,3 

วิธีการจัดเก็บ
ขอมูล 

บันทึกผานโปรแกรมพ้ืนฐานของหนวยบริการ และสงออกขอมูลตามมาตรฐานขอมูล 43 

แฟม  

แหลงขอมูล ระบบรายงาน HDC กระทรวงสาธารณสุข  

รายการขอมูล 1 A=จำนวนประชากรสงสัยปวยโรคความดันโลหิตสูงอายุ 35 ป ข้ึนไป ในเขตรับผิดชอบ 
ไดรับการวัดความดันโลหิตท่ีบาน* (คน) 

รายการขอมูล 2 B=จำนวนประชากรอายุ 35 ป ข้ึนไป ในเขตรับผิดชอบท่ีไดรับการคัดกรองความดันโลหิตสูง

และเปนกลุมสงสัยปวยโรคความดันโลหิตสูง ในปงบประมาณ (คน) 

สูตรคำนวณ
ตัวช้ีวัด  

(A/B) x100 

ระยะเวลา
ประเมินผล 

ไตรมาสท่ี 2 และไตรมาสท่ี 4  

เกณฑการประเมิน (small Success): ป 2564 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- รอยละการตรวจติดตาม

กลุมสงสัยปวยโรคความ
ดันโลหิตสูง ≥รอยละ 35 

- รอยละการตรวจติดตาม
กลุมสงสัยปวยโรคความ
ดันโลหิตสูง ≥รอยละ 70 

วิธีการ
ประเมินผล :  

ติดตามจากระบบรายงานใน HDC  

เอกสาร 
สนับสนุน :  

3รูปแบบการบริการปองกันควบคุมโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง  

3โดย สํานักโรคไมติดตอกรมควบคุมโรค 

ผูใหขอมูลทาง
วิชาการ / 
ผูประสานงาน
ตัวช้ีวัดระดับ
จังหวัด 

ชื่อ-สกุล: นางสาวสุกานดา  จันทรักษ   
หนวยงาน: กลุมงานควบคุมโรคไมติดตอ 
โทรศัพทมือถือ: 08 1280 1712 

โทรศัพทท่ีทำงาน: 0 3681 3493 ตอ 114 
E-mail: ncdsingburi@gmail.com 

ผูรับผิดชอบการ
รายงานผลการ
ดำเนินงานระดับ
จังหวัด 

ชื่อ-สกุล: นายวันเฉลิม สมัครวงษ   
หนวยงาน: กลุมงานควบคุมโรคไมติดตอ 
โทรศัพทมือถือ: 08 6812 8071 
โทรศัพทท่ีทำงาน: 0 3681 3493 ตอ 114 
E-mail: ncdsingburi@gmail.com 
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ยุทธศาสตร 1. ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (PP&P Excellence) 

แผนงาน 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย (ดานสุขภาพ) 

โครงการ โครงการพัฒนาระบบเฝาระวังปองกันควบคุมโรคไมติดตอเรื้อรัง 

ลักษณะตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดแผนงาน (PI) 
ระดับการวัดผล คปสอ, รพช., รพท. 
ช่ือตัวช้ีวัด PI 8.2 รอยละความดันโลหิตสูงรายใหมจากกลุมเสี่ยงความดันโลหิตสูง 
คำนิยาม 1. อัตราผูปวยความดันโลหิตสูงรายใหมจากกลุมเส่ียงความดันโลหิตสูง 

1.1 กลุมเส่ียงความดันโลหิตสูง (Pre-HT) หมายถึง ประชากรอายุ 35 ป ข้ึนไป ท่ีไดรับการ

คัดกรองความดันโลหิตสูงและมีคาระดับความดันโลหิตตัวบน (SBP)ในชวง 130-139 mmHg 

และ/หรือคาระดับความดันโลหิตตัวลาง (DBP) ในชวง 85-89 mmHg ในเขตรับผิดชอบและ

ยังไมไดรับการวินิจฉัยโรคความดันโลหิตสูงในปท่ีผานมาในเขตรับผิดชอบ 

1.2 ผูปวยความดันโลหิตสูง รายใหม หมายถึง ผูที่ไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคความดัน

โลหิตสูงรายใหม ในปงบประมาณ โดยการวินิจฉัยของแพทย และไดรับการขึ้นทะเบียนใน

คลินิกโรคเรื้อรัง 

2. อัตรากลุมสงสัยปวยความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบไดรับการวัดความดันโลหิตท่ีบาน 

2.1 กลุมสงสัยปวยความดันโลหิตสูง หมายถึง ประชากรอายุ 35 ป ข้ึนไป ท่ีมีคาระดับ 

ความดันโลหิต ≥ 140/90 mmHg ในเขตรับผิดชอบและรอการวินจิฉัยของแพทยในปงบประมาณ 

2.2 การวัดความดันโลหิตท่ีบาน หมายถึง กลุมสงสัยปวยความดันโลหิตสูง ไดรับการตรวจ

ความดันโลหิตซ้ำอีกครั้งท่ีบาน โดย อสม.หรือดวยตนเอง (กรณีท่ีวัดความดันโลหิตเปน)  

ตามแนวทางการวัดความดันโลหิตท่ีบาน* หลังจากมารับบริการการคัดกรองท่ีโรงพยาบาลแลว 
รายละเอียด
ขอมูลพ้ืนฐาน 

Baseline data หนวยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปงบประมาณพ.ศ. 
2561 2562 2563 

รอยละความดันโลหิตสูง
รายใหมจากกลุมเสี่ยง 
ความดันโลหิตสูง 

รอยละ 4.55 4.36 5.54 

 

เกณฑเปาหมาย /: 
ปงบประมาณ 64 ปงบประมาณ 65 ปงบประมาณ 66 

5 - - 
 

วัตถุประสงค  เพ่ือลดจำนวนผูปวยโรคความดันโลหิตสูงรายใหมจากกลุมเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง 

ประชากร
กลุมเปาหมาย 

ประชากรอายุ 35 ป ข้ึนไปในเขตรับผิดชอบ ท่ีไดรับการคัดกรองวาเปนกลุมเสี่ยง 

โรคความดันโลหิตสูงในปงบประมาณท่ีผานมา type area 1,3 

วิธีการจัดเก็บ
ขอมูล 

บันทึกผานโปรแกรมพ้ืนฐานของหนวยบริการ และสงออกขอมูลตามมาตรฐาน 

ขอมูล 43 แฟม  

แหลงขอมูล ระบบรายงาน HDC กระทรวงสาธารณสุข 
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รายการ 
ขอมูล 1 

A=จำนวนประชากรกลุมเสี่ยงความดันโลหิตสูงอายุ 35 ป ข้ึนไป ในเขตรับผิดชอบ 

ท่ีถูกวินิจฉัยวาเปนผูปวยความดันโลหิตสูงรายใหม และข้ึนทะเบียนในปงบประมาณ  

รายการ 
ขอมูล 2 

B=จำนวนประชากรอายุ 35 ป ข้ึนไป ในเขตรับผิดชอบท่ีเปนกลุมเสี่ยงความดันโลหิตสูง 

ในปงบประมาณท่ีผานมา 

สูตรคำนวณ
ตัวช้ีวัด  

(A/B) x100 

ระยะเวลา
ประเมินผล 

ทุกไตรมาส 

เกณฑการประเมิน (small Success): ป 2564: 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
1.ประชาชนอายุ 15 ป     
ข้ึนไป ท่ีไดรับการคัด
กรองความดันโลหิตสูง 
มากกวารอยละ 80 
2.ประชาชนกลุมสงสัย
ปวยโรคความดันโลหิต
สูง ป 2564 ในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบไดรับการวัด
ความดันโลหิต ท่ีบาน ≥
รอยละ 20 
3.ประชาชนกลุมเสี่ยง/
สงสัยปวยโรคความดัน
โลหิตสูง ปงบประมาณ
ท่ีผานมาไดรับการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
และไดรับการวัดความ
ดันโลหิตซ้ำ≥รอยละ 30 

1.ประชาชนอายุ 15 ป     
ข้ึนไป ท่ีไดรับการคัด
กรองความดันโลหิตสูง 
มากกวารอยละ 90 
2.ประชาชนกลุมสงสัย
ปวยโรคความดันโลหิต
สูง ป 2564 ในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบไดรับการวัด
ความดันโลหิต ท่ีบาน ≥
รอยละ 40 
3.ประชาชนกลุมเสี่ยง/
สงสัยปวยโรคความดัน
โลหิตสูง ปงบประมาณ
ท่ีผานมาไดรับการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
และไดรับการวัดความ
ดันโลหิตซ้ำ≥รอยละ 50 

1.ประชาชนกลุมสงสัย
ปวยโรคความดันโลหิต
สูง ป 2564 ในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบไดรับการวัด
ความดันโลหิต ท่ีบาน ≥
รอยละ 60 
2.ประชาชนกลุมเสี่ยง/
สงสัยปวยโรคความดัน
โลหิตสูง ปงบประมาณ
ท่ีผานมาไดรับการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
และไดรับการวัดความ
ดันโลหิตซ้ำ≥รอยละ 70 

1. รอยละความดันโลหิตสูง
รายใหมจากกลุมเสี่ยงความ
ดันโลหิตสูง ไมเกิน  
รอยละ 5 
2.ประชาชนกลุมสงสัยปวย
โรคความดันโลหิตสูงป 
2564  ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ
ไดรับการวัดความดันโลหิต 
ท่ีบาน ≥รอยละ 80 
3.ประชาชนกลุมเสี่ยง/
สงสัยปวยโรคความดัน
โลหิตสูง ปงบประมาณท่ี
ผานมาไดรับการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และ
ไดรับการวัดความดันโลหิต
ซ้ำ≥รอยละ 90 
 

วิธีการ
ประเมินผล :  

ติดตามจากระบบรายงานใน HDC  

เอกสาร
สนับสนุน :  

3เอกสารรูปแบบการบริการปองกันควบคุมโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง   

3โดย สํานักโรคไมติดตอกรมควบคุมโรค 

ผูใหขอมูลทาง
วิชาการ / 
ผูประสานงาน
ตัวช้ีวัดระดับ
จังหวัด 

ชื่อ-สกุล: นางสาวสุกานดา  จันทรักษ   
หนวยงาน: กลุมงานควบคุมโรคไมติดตอ 
โทรศัพทมือถือ: 08 1280 1712 

โทรศัพทท่ีทำงาน: 0 3681 3493 ตอ 114 
E-mail: ncdsingburi@gmail.com 

ผูรับผิดชอบ
การรายงานผล
การดำเนินงาน
ระดับจังหวัด 

ชื่อ-สกุล: นายวันเฉลิม สมัครวงษ   
หนวยงาน: กลุมงานควบคุมโรคไมติดตอ 
โทรศัพทมือถือ: 08 6812 8071 
โทรศัพทท่ีทำงาน: 0 3681 3493 ตอ 114 
E-mail: ncdsingburi@gmail.com 

 

https://sbr.hdc.moph.go.th/hdc/reports/report.php?source=pformated/format1.php&cat_id=b2b59e64c4e6c92d4b1ec16a599d882b&id=626c89f6b8d9f7ed90c72c719775eb07
https://sbr.hdc.moph.go.th/hdc/reports/report.php?source=pformated/format1.php&cat_id=b2b59e64c4e6c92d4b1ec16a599d882b&id=626c89f6b8d9f7ed90c72c719775eb07
https://sbr.hdc.moph.go.th/hdc/reports/report.php?source=pformated/format1.php&cat_id=b2b59e64c4e6c92d4b1ec16a599d882b&id=626c89f6b8d9f7ed90c72c719775eb07
https://sbr.hdc.moph.go.th/hdc/reports/report.php?source=pformated/format1.php&cat_id=b2b59e64c4e6c92d4b1ec16a599d882b&id=626c89f6b8d9f7ed90c72c719775eb07
https://sbr.hdc.moph.go.th/hdc/reports/report.php?source=pformated/format1.php&cat_id=b2b59e64c4e6c92d4b1ec16a599d882b&id=626c89f6b8d9f7ed90c72c719775eb07
https://sbr.hdc.moph.go.th/hdc/reports/report.php?source=pformated/format1.php&cat_id=b2b59e64c4e6c92d4b1ec16a599d882b&id=626c89f6b8d9f7ed90c72c719775eb07
https://sbr.hdc.moph.go.th/hdc/reports/report.php?source=pformated/format1.php&cat_id=b2b59e64c4e6c92d4b1ec16a599d882b&id=626c89f6b8d9f7ed90c72c719775eb07
https://sbr.hdc.moph.go.th/hdc/reports/report.php?source=pformated/format1.php&cat_id=b2b59e64c4e6c92d4b1ec16a599d882b&id=626c89f6b8d9f7ed90c72c719775eb07
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ยุทธศาสตร 1. ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (PP&P Excellence) 

แผนงาน 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย (ดานสุขภาพ) 

โครงการ โครงการพัฒนาและสรางศักยภาพคนไทยทุกกลุมวัย 

ลักษณะตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร (KRI) ตัวช้ีวัดแผนงาน (KPI) 
ระดับการวัดผล คปสอ, รพช., รพท. 
ช่ือตัวช้ีวัด KPI 9 รอยละของผูปวยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงท่ีข้ึนทะเบียน มีอายุระหวาง  

35 - 60 ป ท่ียังไมปวยดวย CVD ไดรับการประเมินโอกาสเส่ียงตอโรคหัวใจและ 
หลอดเลือด (CVD Risk) 

คำนิยาม ผูท่ีไดรับการประเมินโอกาสเส่ียงตอโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) หมายถึง ผูปวย
โรคเบาหวาน (E10 -E14) ความดันโลหิตสูง (I10 -I15) อายุ 35-60 ป  ที่ขึ้นทะเบียนไดรับ
การประเมินโอกาสเสี่ยงตอ  การเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) ใน 10 ปขางหนา 
หมายเหตุ : รหัส ICD10 ท่ีจะนำมาประเมิน CVD Risk ไดแก  
1.รหัสโรคเบาหวาน E10. -E14. (นับทุกจุดที่ตามหลังรหัส) ยกเวน รหัส E10. -E14. รวมกับ 
I60 –I69 ในทุกประเภทการวินิจฉัย (Dx type)                
2.รหัสโรคความดันโลหิตสูง I10 –I15 ยกเวนรหัส I11.0, I11.9, I13.0, I13.1, I13.2,I13.9  
และรหัส I10 –I15 รวมกับ I60 –I69 ในทุกประเภทการวินิจฉัย  
(Dx type) 
ผูปวยเบาหวาน และ/หรือ ความดันโลหิตสูงท่ีมี CVD Risk ไดรับการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมความเส่ียง หมายถึง ผูปวยโรคเบาหวาน (E10 -E14) ความดันโลหิตสูง (I10 -I15) 
ป ท่ีข้ึนทะเบียนไดรับการประเมินโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD 
Risk) ใน 10 ปขางหนาท่ีมีระดับความเสี่ยง CVD Risk ไดรับการคืนขอมูลและใหสุขศึกษา
ตามปจจัยเสี่ยง, ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามหลัก 3อ. 3ส. และติดตามประเมิน CVD Risk ซ้ำ
ทุกราย 

รายละเอียด
ขอมูลพ้ืนฐาน 

Baseline data หนวยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 

รอยละของผูปวยเบาหวาน 
ความดันโลหิตสูงท่ีข้ึน
ทะเบียน มีอายุระหวาง 35 - 
60 ป ท่ียังไมปวยดวย CVD 
ไดรับการประเมินโอกาสเสี่ยง
ตอโรคหัวใจและหลอดเลือด 
(CVD Risk) 

รอยละ 88.8 88.19 77.53 
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เกณฑเปาหมาย /:  

ตัวช้ีวัด ปงบประมาณ 64 ปงบประมาณ 65 ปงบประมาณ 66 

รอยละของผูปวยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
ท่ีข้ึนทะเบียน มีอายุระหวาง 35 - 60 ป  
ท่ียังไมปวยดวย CVD ไดรับการประเมิน
โอกาสเสี่ยงตอโรคหัวใจและหลอดเลือด  
(CVD Risk) 

≥รอยละ 90 

  
 

วัตถุประสงค  เพ่ือประเมินโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ หลอดเลือดสมอง  

ในผูปวยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง 

ประชากร
กลุมเปาหมาย 

ผูปวยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง อายุ 35-60 ป ในเขตรับผิดชอบท่ียังไมปวยดวย CVD   

วิธีการจัดเก็บ
ขอมูล 

บันทึกผานโปรแกรมพ้ืนฐานของหนวยบริการ และสงออกขอมูลตามมาตรฐานขอมูล  

43 แฟม เขาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

แหลงขอมูล ระบบรายงาน HDC กระทรวงสาธารณสุข 

รายการ 
ขอมูล 1 

A = จำนวนผูปวยโรคเบาหวาน (E10 - E14) ความดันโลหิตสูง (I10-I15) อายุ 35-60 ป  

ท่ีข้ึนทะเบียนและอยูในพ้ืนท่ีรับผิดชอบท่ียังไมปวยดวย CVD ไดรับการประเมินโอกาสเสี่ยงตอ

การเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk)  ใน 10 ปขางหนา   

รายการ 
ขอมูล 2 

B = จำนวนผูปวยโรคเบาหวาน (E10 - E14) ความดันโลหิตสูง (I10-I15) อายุ 35-60 ป  

ท่ียังไมปวยดวย CVD  ท่ีข้ึนทะเบียนและอยูในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

สูตรคำนวณ
ตัวช้ีวัด  

(A1/B) x100    

ระยะเวลา
ประเมินผล 

ไตรมาส 2 และไตรมาส 4  

เกณฑการประเมิน (small Success): 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- ผูปวยโรคเบาหวาน  

โรคความดันโลหิตสูง 
ข้ึนทะเบียนไดรับการ
ประเมินโอกาสเสี่ยงตอ
โรคหัวใจและหลอดเลือด 
(CVD Risk) และ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
มากกวาหรือเทากับ 
รอยละ 60 
 

- ผูปวยโรคเบาหวาน  
โรคความดันโลหิตสูง 
ข้ึนทะเบียนไดรับการ
ประเมินโอกาสเสี่ยงตอ
โรคหัวใจและหลอดเลือด 
(CVD Risk) และ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
มากกวาหรือเทากับ 
รอยละ 90 
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วิธีการ
ประเมินผล :  

ติดตามจากระบบรายงานใน HDC 

เอกสาร
สนับสนุน :  

ฐานขอมูล HDC กระทรวงสาธารณสุข/โปรแกรมของสถานบริการสาธารณสุข 
1.รายงานผลการคัดกรองการประเมินโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด  
(CVD Risk) ในผูปวยโรคเบาหวาน ผูปวยโรคความดันโลหิตสูงจากฐานขอมูล HDC  
กระทรวงสาธารณสุข 
2.รายงานผลการประเมินโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk)  
ในผูปวยโรคเบาหวาน ผูปวยโรคความดันโลหิตสูง ในกลุมเสี่ยงสูง หลังเขารับการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมอยางเขมขนและรีบดวน ภายใน 1 เดือน รายงานผลโดยสำนักงานปองกัน 
ควบคุมโรค 

ผูใหขอมูลทาง
วิชาการ / 
ผูประสานงาน
ตัวช้ีวัดระดับ
จังหวัด 

ชื่อ-สกุล: นางสาวสุกานดา  จันทรักษ   
หนวยงาน: กลุมงานควบคุมโรคไมติดตอ 
โทรศัพทมือถือ: 08 1280 1712 

โทรศัพทท่ีทำงาน: 0 3681 3493 ตอ 114 
E-mail: ncdsingburi@gmail.com 

ผูรับผิดชอบ
การรายงานผล
การดำเนินงาน
ระดับจังหวัด 

ชื่อ-สกุล: นายวันเฉลิม สมัครวงษ   
หนวยงาน: กลุมงานควบคุมโรคไมติดตอ 
โทรศัพทมือถือ: 08 6812 8071 
โทรศัพทท่ีทำงาน: 0 3681 3493 ตอ 114 
E-mail: ncdsingburi@gmail.com 
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ยุทธศาสตร 1. ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (PP&P Excellence) 

แผนงาน 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย (ดานสุขภาพ) 

โครงการท่ี โครงการพัฒนาระบบเฝาระวังปองกันควบคุมโรคไมติดตอเรื้อรัง 
ลักษณะตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดแผนงาน (PI) 
ระดับการวัดผล คปสอ, รพช., รพท. 
ช่ือตัวช้ีวัด KPI 10 รอยละของชุมชนผานเกณฑการดำเนินงาน "ชุมชนวิถีใหมหางไกล NCDs" 
คำนิยาม ชุมชนวิถีใหม หางไกล NCDs หมายถึง ชุมชนที่มีการดำเนินการเพื่อจัดการโรคไมติดตอ

เรื้อรัง ในกลุมปกติ กลุมเสี่ยง และกลุมสงสัยปวยตอโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง แบบมี
สวนรวมจากภาคีเครือขายหลายภาคสวน ประกอบดวย ภาคทองถิ่น ภาคสาธารณสุข และ
ภาคประชาชน เชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล อาสาสมัคร
สาธารณสุข ชุมชน/หมูบาน และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ โดยใชกรอบแนวทางการปองกันควบคุมโรค
ไมติดตอเรื้อรัง โดยใชชุมชนเปนฐาน (CBI NCDs) 5 ขั้นตอน ผนวกกับการใชกลยุทธการสราง
เสริมสุขภาพตามกฎบัตรออตตาวา (Ottawa charter for health promotion) ทั้ง 5 ประเด็น 
โดยเฉพาะการขับเคลื่อนใหเกิดมาตรการชุมชน/นโยบายสาธารณะ ซึ่งจะสงผลตอความ
ตอเนื่องและยั่งยืน 
ชุมชน หมายถึง หมูบานหรือชุมชนในเขตเมือง ตามเขตปกครอง 
เกณฑการดำเนินงาน “ชุมชนวิถีใหม หางไกล NCDs” ประกอบดวย  
1. ชุมชนและผูมีสวนเกี่ยวของ/ผูมีสวนไดสวนเสียมีการวิเคราะหขอมูลสถานการณโรค 

ปญหาและปจจัยเสี่ยงตอการเกิดโรคไมติดตอเรื้อรังรวมกัน เพ่ือวางแผนกำหนดมาตรการ
จัดการปญหาโรคไมติดตอเรื้อรังในชุมชนตามกลุมวัย 

2. ชุมชนและผูมีสวนเกี่ยวของ/ผูมีสวนไดสวนเสียมีการจัดทำแผนงาน/โครงการแบบมสีวน
รวม และขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผน เพื่อจัดการแกไขปญหาโรคไมติดตอเรื ้อรัง 
สอดคลองกับขอมูลการวิเคราะหสถานการณปญหาโรคไมติดตอเรื้อรังในชุมชน 

3. ชุมชนและผูมีสวนเกี่ยวของ/ผูมีสวนไดสวนเสียมีการติดตามประเมินผลอยางมีสวนรวม 
เพ่ือใหไดขอเสนอแนะการดำเนินงานในระยะตอไป 

รายละเอียด
ขอมูลพ้ืนฐาน 

Baseline data หนวยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 

รอยละของชุมชนผาน
เกณฑการดำเนินงาน 
"ชุมชนวิถีใหมหางไกล 
NCDs" 

รอยละ ตัวชี้วัดใหมในปงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

เกณฑเปาหมาย : รอยละชุมชนท่ีดำเนินงาน “ชุมชนวิถีใหม หางไกล NCDs” อยางนอยรอยละ 50 โดยมีการ
ดำเนินงานครอบคลุม 76 จังหวัด(จังหวัดสิงหบุรีดำเนินการอำเภอละ 1 ชุมชนผานเกณฑอยางนอย  2 แหง )  
วัตถุประสงค  เพ่ิมบทบาทของชุมชนใหมีสวนรวมในการปองกันควบคุมโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง 

ประชากร
กลุมเปาหมาย 

กลุมปกติ กลุมเสี่ยง และกลุมสงสัยปวยตอโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง  

(Type 1 และ 3) 

วิธีการจัดเก็บ
ขอมูล 

ชุมชนรวมกับ รพ.สต. รวบรวม ประเมินผล บันทึกและรายผลการดำเนินงาน 

ผานชองทางอิเล็กทรอนิกส 
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แหลงขอมูล กองโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค 

รายการ 
ขอมูล 1 

A = จำนวนผูปวยโรคเบาหวาน (E10 - E14) ความดันโลหิตสูง (I10-I15) อายุ 35-60 ป                 

ท่ีข้ึนทะเบียนและอยูในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ไดรับการประเมินโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจ

และหลอดเลือด (CVD Risk)  ใน 10 ปขางหนา  

รายการ 
ขอมูล 2 

B = จำนวนผูปวยโรคเบาหวาน (E10 - E14) ความดันโลหิตสูง (I10-I15) อายุ 35-60 ป           

ท่ีข้ึนทะเบียนและอยูในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

สูตรคำนวณ
ตัวช้ีวัด  

(A/B) x100    

ระยะเวลา
ประเมินผล 

6 เดือน และ 12 เดือน 

เกณฑการประเมิน (small Success): 
 

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

มีการวิเคราะหขอมูล
สถานการณโรค ปญหา
และปจจัยเสี่ยง เพ่ือ
วางแผนกำหนดมาตรการ
จัดการปญหาโรคไมติดตอ
เรื้อรังในชุมชนตามกลุมวัย 

มีการจัดทำแผนงาน/
โครงการแบบมีสวนรวม 
และขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานตามแผนงาน/
โครงการ เพ่ือจัดการแกไข
ปญหาโรคไมติดตอเรื้อรัง 

มีการติดตามประเมินผล 
และขอเสนอแนะการ
ดำเนินงานในระยะตอไป 

รอยละชุมชนผาน
เกณฑการดำเนินงาน 
“ชุมชนวิถีใหม 
หางไกล NCDs” 

วิธีการ
ประเมินผล :  

รายผลการดำเนินงานผานชองทางอิเล็กทรอนิกส/นิเทศติดตาม 

เอกสาร
สนับสนุน :  

1.แนวทางการดำเนินงานปองกันควบคุมโรคไมติดตอ โดยยึดชุมชนเปนฐาน  
2.แนวทางชุมชนลดเสี่ยง ลดโรคไมติดตอเรื้อรัง (CBI NCDs) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
3.คูมือการดำเนินงานปองกันควบคุมโรคไมติดตอเรื้อรัง โดยยึดชุมชนเปนฐาน :  
ชุมชนลดเสี่ยง ลดโรคไมติดตอเรื้อรัง (CBI NCDs) สำหรับบุคลากรสาธารณสุข/ 
ผูรับผิดชอบงานโรคไมติดตอเรื้อรัง 
4.แบบรายงานผลการดำเนินงาน 
หมายเหตุ: ดาวโหลดเอกสารทาง www.ddc.moph.go.th/dncd/, www.facebook.com/thaincd 

ผูใหขอมูลทาง
วิชาการ / 
ผูประสานงาน
ตัวช้ีวัดระดับ
จังหวัด 

ชื่อ-สกุล: นางสาวสุกานดา  จันทรักษ   
หนวยงาน: กลุมงานควบคุมโรคไมติดตอ 
โทรศัพทมือถือ: 08 1280 1712 

โทรศัพทท่ีทำงาน: 0 3681 3493 ตอ 114 
E-mail: ncdsingburi@gmail.com 

ผูรับผิดชอบ
การรายงานผล
การดำเนินงาน
ระดับจังหวัด 

ชื่อ-สกุล: นายวันเฉลิม สมัครวงษ   
หนวยงาน: กลุมงานควบคุมโรคไมติดตอ 
โทรศัพทมือถือ: 08 6812 8071 
โทรศัพทท่ีทำงาน: 0 3681 3493 ตอ 114 
E-mail: ncdsingburi@gmail.com 
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ยุทธศาสตร 1. ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (PP&P Excellence) 
แผนงาน 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย (ดานสุขภาพ) 
โครงการ โครงการพัฒนาระบบเฝาระวังปองกันควบคุมโรคไมติดตอเรื้อรัง 
ลักษณะตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดแผนงาน (KPI) 
ระดับการวัดผล คปสอ, รพท., รพช., รพ.สต. 
ช่ือตัวช้ีวัด KPI 11 รอยละของประชากรสตรีกลุมเปาหมายไดรับการตรวจคัดกรองมะเร็งเตานม 
คำนิยาม ประชากรสตรีกลุมเปาหมาย หมายถึง ประชากรเพศหญิง อายุ 30-70 ป  

การคัดกรองมะเร็งเตานม หมายถึง สตรีกลุมเปาหมาย ไดรับความรูและสรางความตระหนัก

เรื่องการดูแลความผิดปกติของเตานม และไดรับการสอนตรวจเตานมดวยตนเอง (Breast 

Self-Awareness หรือ Breast Self-Examination : BSE) มีการตรวจเตานมดวยตนเอง 

อยางสม่ำเสมอตามคำแนะนำและตรวจคัดกรองโดยบุคลากรสาธารณสุข (Clinical Breast 

Self-Examination : CBE) คนละ 1 ครั้งตอป 

รายละเอียด
ขอมูลพ้ืนฐาน 

Baseline data หนวยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 

รอยละของประชากร
สตรีกลุมเปาหมายไดรับ
การตรวจคัดกรอง
มะเร็งเตานม  

รอยละ 81.83 83.43 83.22 

 

เกณฑเปาหมาย  
ปงบประมาณ 64 ปงบประมาณ 65 ปงบประมาณ 66 

80 80 80 
 

วัตถุประสงค  1.เพ่ือคัดกรองมะเร็งเตานมในประชากรสตรี อายุ 30-70 ป      
2.ประชากรสตรีท่ีคัดกรองมะเร็งเตานมพบความผิดปกติไดรับการสงตอแพทยตรวจ     
และรักษา 

ประชากร
กลุมเปาหมาย 

สตรี อายุ 30 -70 ป 

วิธีการจัดเก็บ
ขอมูล 

- จำนวนสตรีกลุมเปาหมาย  

- จำนวนกลุมเปาหมายท่ีไดรับการคัดกรอง 

- จำนวนกลุมเปาหมายท่ีพบความผิดปกติ 

- จำนวนกลุมเปาหมายท่ีพบความผิดปกตไิดรับการสงตอแพทยตรวจและรักษา   

แหลงขอมูล - Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข 

- ระบบติดตามประมวลผลตัวชี้วัด COCKPIT สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงหบุร ี

รายการ 
ขอมูล 1 

A = จำนวนสตรีกลุมเปาหมายท่ีไดรับการคัดกรองมะเร็งเตานม 

รายการ 
ขอมูล 2 

B = จำนวนสตรีกลุมเปาหมาย อายุ 30-70 ป ท้ังหมด 
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สูตรคำนวณ
ตัวช้ีวัด  

(A / B) x 100 

ระยะเวลา
ประเมินผล 

ทุกไตรมาส 

เกณฑการประเมิน (small Success) : ป 2564 
 

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

1.ประชากรสตรี

กลุมเปาหมาย ไดรับการ

ตรวจคัดกรองมะเร็งเตา

นม มากกวาหรือเทากับ

รอยละ 50 

2.ประชากรสตรีท่ี 

คัดกรองมะเร็งเตานม

พบความผิดปกติไดรับ

การสงตอแพทยตรวจ

และรักษา รอยละ 100 

1.ประชากรสตรี

กลุมเปาหมาย ไดรับการ

ตรวจคัดกรองมะเร็งเตานม   

มากกวาหรือเทากับ 

รอยละ 60          

2.ประชากรสตรีท่ี 

คัดกรองมะเร็งเตานม

พบความผิดปกติไดรับ

การสงตอแพทยตรวจ

และรักษา รอยละ 100 

1.ประชากรสตรี

กลุมเปาหมาย ไดรับการ

ตรวจคัดกรองมะเร็งเตานม   

มากกวาหรือเทากับ 

รอยละ 70          

2.ประชากรสตรีท่ี 

คัดกรองมะเร็งเตานม

พบความผิดปกติไดรับ

การสงตอแพทยตรวจ

และรักษา รอยละ 100 

1.ประชากรสตรี

กลุมเปาหมาย ไดรับการ

ตรวจคัดกรองมะเร็งเตานม   

มากกวาหรือเทากับ 

รอยละ 80          

2.ประชากรสตรีท่ี 

คัดกรองมะเร็งเตานม

พบความผิดปกติไดรับ

การสงตอแพทยตรวจ

และรักษา รอยละ 100 

วิธีการ
ประเมินผล :  

- ตรวจสอบขอมูลจากระบบรายงาน Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข 
- ตรวจสอบขอมูลจากระบบติดตามประมวลผลตัวชี้วัด COCKPIT สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดสิงหบุร ี

เอกสาร
สนับสนุน :  

- Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข 
- ระบบติดตามประมวลผลตัวชี้วัด COCKPIT สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงหบุร ี

-ผูใหขอมูลทาง
วิชาการ / 
ผูประสานงาน
ตัวช้ีวัดระดับ
จังหวัด/
ผูรับผิดชอบ
การรายงานผล
การดำเนินงาน
ระดับจังหวัด 

ชื่อ-สกุล : นางสาวณัฐณัญญา สมางชัย 
หนวยงาน: กลุมงานควบคุมโรคไมติดตอ 
โทรศัพทมือถือ: 09 3536 5653 
โทรศัพทท่ีทำงาน: 036 813 493  ตอ 114 
E-mail : emssingburi.1669@gmail.com 
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ยุทธศาสตร 1. ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (PP&P Excellence) 
แผนงาน 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย (ดานสุขภาพ) 
โครงการ โครงการพัฒนาระบบเฝาระวังปองกันควบคุมโรคไมติดตอเรื้อรัง 
ลักษณะตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดแผนงาน (KPI) 
ระดับการวัดผล คปสอ, รพท., รพช., รพ.สต. 
ช่ือตัวช้ีวัด KPI 12 รอยละของประชากรสตรีกลุมเปาหมายไดรับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 
คำนิยาม ประชากรสตรีกลุมเปาหมาย หมายถึง ประชากรเพศหญิง อายุ 30-60 ป 

การคัดกรองมะเร็งปากมดลูก หมายถึง สตรีกลุมเปาหมาย (อายุ 30-60 ป) ไดรับการ

ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกดวยวิธี HPV DNA Test 

รายละเอียด
ขอมูลพ้ืนฐาน 

Baseline data หนวยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 

รอยละของประชากร
สตรีกลุมเปาหมายไดรับ
การตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูก 

รอยละ 
 
 
 

ผลงาน ป 2558-2562  

รอยละ 68.21 

18.62 

 

เกณฑเปาหมาย : ในป 2563-2567 กำหนดการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกสะเสมเพ่ิมข้ึน 
                       ไมนอยกวารอยละ 20 ตอป 
ปงบประมาณ 63 ปงบประมาณ 64 ปงบประมาณ 65 ปงบประมาณ 66 ปงบประมาณ 67 

20 40 60 80 100 
 

วัตถุประสงค  1.เพ่ือคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในประชากรสตรี อายุ 30-60 ป      
2.ประชากรสตรีท่ีคัดกรองมะเร็งปากมดลูกพบความผิดปกติไดรับการสงตอ 
แพทยตรวจและรักษา 

ประชากร
กลุมเปาหมาย 

สตรี อาย ุ30-60 ป 

วิธีการจัดเก็บ
ขอมูล 

- จำนวนสตรีกลุมเปาหมาย  

- จำนวนกลุมเปาหมายท่ีไดรับการคัดกรอง 

- จำนวนกลุมเปาหมายท่ีพบความผิดปกติ 

- จำนวนกลุมเปาหมายท่ีพบความผิดปกตไิดรับการสงตอแพทยตรวจและรักษา   

แหลงขอมูล - Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข 

- ระบบติดตามประมวลผลตัวชี้วัด COCKPIT สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงหบุร ี

รายการ 
ขอมูล 1 

A = จำนวนสตรีกลุมเปาหมายท่ีไดรับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 

รายการ 
ขอมูล 2 

B = จำนวนสตรีกลุมเปาหมาย อายุ 30-60 ป ท้ังหมด 

สูตรคำนวณ
ตัวช้ีวัด  

(A / B) x 100 

ระยะเวลา
ประเมินผล 

ทุกไตรมาส 
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เกณฑการประเมิน (small Success):  ป 2564 
 

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

1.ประชากรสตรี

กลุมเปาหมาย ไดรับ

การตรวจคัดกรอง

มะเร็งปากมดลูก 

มากกวาหรือเทากับ

รอยละ 25 

2.ประชากรสตรีท่ี 

คัดกรองมะเร็งปาก

มดลูกพบความผิดปกติ

ไดรับการสงตอแพทย

ตรวจและรักษา   

รอยละ 100 

1. .ประชากรสตรี

กลุมเปาหมาย ไดรับการ

ตรวจคัดกรองมะเร็ง     

ปากมดลูก มากกวาหรือ

เทากับรอยละ 30         

2.ประชากรสตรีท่ีคัดกรอง

มะเร็งปากมดลูกพบความ

ผิดปกติไดรับการสงตอ

แพทยตรวจและรักษา    

รอยละ 100 

1.ประชากรสตรี

กลุมเปาหมาย ไดรับ 

การตรวจคัดกรองมะเร็ง     

ปากมดลูก  มากกวาหรือ

เทากับรอยละ 35          

2.ประชากรสตรีท่ีคัด

กรองมะเร็งปากมดลูก

พบความผิดปกติไดรับ

การสงตอแพทยตรวจ

และรักษา     

รอยละ 100 

1.ประชากรสตรี

กลุมเปาหมาย ไดรับ 

การตรวจคัดกรองมะเร็ง    

ปากมดลูก มากกวาหรือ

เทากับรอยละ 40       

 2.ประชากรสตรีท่ี 

คัดกรองมะเร็งปาก

มดลูกพบความผิดปกติ

ไดรับการสงตอแพทย

ตรวจและรักษา   

รอยละ 100 

วิธีการ
ประเมินผล :  

- ตรวจสอบขอมูลจากระบบรายงาน Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข 
- ตรวจสอบขอมูลจากระบบติดตามประมวลผลตัวชี้วัด COCKPIT สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดสิงหบุร ี

เอกสารสนับสนุน  - Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข 
- ระบบติดตามประมวลผลตัวชี้วัด COCKPIT สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงหบุร ี

ผูใหขอมูลทาง
วิชาการ / 
ผูประสานงาน
ตัวช้ีวัดระดับ
จังหวัด/
ผูรับผิดชอบการ
รายงานผลการ
ดำเนินงานระดับ
จังหวัด 

ชื่อ-สกุล : นางสาวณัฐณัญญา สมางชัย 
หนวยงาน: กลุมงานควบคุมโรคไมติดตอ 
โทรศัพทมือถือ: 09 3536 5653 
โทรศัพทท่ีทำงาน: 036 813 493 ตอ 114 
E-mail : emssingburi.1669@gmail.com 
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ยุทธศาสตร 1. ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (PP&P Excellence) 
แผนงาน 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย (ดานสุขภาพ) 
โครงการ โครงการพัฒนาระบบเฝาระวังปองกันควบคุมโรคไมติดตอเรื้อรัง 
ลักษณะตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดแผนงาน (KPI) 
ระดับการวัดผล คปสอ, รพท., รพช., รพ.สต. 
ช่ือตัวช้ีวัด KPI 13 รอยละของประชากรกลุมเปาหมายไดรับการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไสใหญ 

และไสตรง ดวยวิธี FIT test 
คำนิยาม ประชากรกลุมเปาหมาย หมายถึง ประชากรเพศชายและหญิง อายุ 50-70 ป ท่ีไดรับ 

การคัดกรองมะเร็งลำไสใหญและไสตรง ดวยวิธี Verbal Screening  แลวมีประวัติเสี่ยงตอ

การเปนมะเร็งลำไสใหญและไสตรง 

การตรวจคัดกรองมะเร็งลำไสใหญและไสตรง ดวยวิธี FIT test (Fecal 

Immunochemical Test) เปนการตรวจหาเลือดแฝงในอุจจาระโดยอาศัยปฏิกิริยาทาง 

อิมมูโนท่ีจำเพาะตอฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงท่ีมีความจำเพาะของคนเทานั้นผูรับการตรวจ

ไมจำเปน ตองควบคุมอาหารกอนการตรวจ 

การปฏิบัติหลังทราบผลการทดลอง 

ผลลบ (Negative) ใหคำแนะนำการดูแลตนเองและแนะนำใหไดรับการคัดกรองทุก 2 ป 

ผลบวก (Positive) สงตอไปโรงพยาบาลตามท่ีกำหนดไวในเขตสุขภาพเพ่ือทำการสองกลอง    

ดูลำไส (Colonoscopy) และใหการวินิจฉัยโรคกรณีท่ีคัดกรองในโรงพยาบาลท่ีเปน
หนวยงานสองกลอง Colonoscopy ใหสงตอภายในโรงพยาบาล 

รายละเอียด
ขอมูลพ้ืนฐาน 

Baseline data หนวย
วัด 

ผลการดำเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 

รอยละของประชากร
กลุมเปาหมายไดรับการตรวจ
คัดกรองมะเร็งลำไสใหญและ
ไสตรง ดวยวิธี FIT Test 

รอยละ 
 
 
 

82.53 72.03 67.22 

 

เกณฑเปาหมาย :  
ปงบประมาณ 64 ปงบประมาณ 65 ปงบประมาณ 66 

80 80 80 
 

วัตถุประสงค  1.เพ่ือคัดกรองมะเร็งลำไสใหญและไสตรงในประชากร อายุ 50-70 ป      
2.ประชากรท่ีตรวจคัดกรองมะเร็งลำไสใหญและไสตรงพบความผิดปกติไดรับการสงตอ 
แพทยตรวจและรักษา 

ประชากร
กลุมเปาหมาย 

ประชากรเพศชายและหญิง ท่ีมีอาย ุ50-70 ป 

วิธีการจัดเก็บ
ขอมูล 

1.จำนวนประชากรกลุมเปาหมาย 

2.จำนวนประชากรกลุมเปาหมายท่ีไดรับการคัดกรอง 

3.จำนวนผูท่ีมีผลการคัดกรองเปนบวก 

4.จำนวนผูท่ีมีผลบวกและไดรับการสงตอแพทยตรวจและรักษา     
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แหลงขอมูล 1.Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข 

2.ระบบติดตามประมวลผลตัวชี้วัด COCKPIT สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงหบุร ี

รายการ 
ขอมูล 1 

A1 = จำนวนประชากรกลุมเปาหมายไดรบัการคัดกรองมะเร็งลำไสใหญและไสตรง  

ดวยวิธี Verbal Screening  

A2 = จำนวนประชากรกลุมเปาหมายท่ีไดรับการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไสใหญและไสตรง

ดวยวิธี FIT test  

รายการ 
ขอมูล 2 

B1 = จำนวนประชากรกลุมเปาหมาย อายุ 50-70 ป ท้ังหมด 

B2 = จำนวนประชากรกลุมเปาหมาย อายุ 50-70 ป ท่ีไดรับการคัดกรองมะเร็งลำไสใหญและไสตรง 

ดวยวิธ ีVerbal Screening และมีประวัติเสี่ยงตอการเปนมะเร็งลำไสใหญและไสตรง ท้ังหมด 

สูตรคำนวณ
ตัวช้ีวัด  

(A1/ B1) x 100 

(A2/ B2) x 100 

ระยะเวลา
ประเมินผล 

ทุกไตรมาส 

เกณฑการประเมิน (small Success): ป 2564 
 

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

1.ประชากร

กลุมเปาหมายท่ีไดรับ

การคัดกรองมะเร็ง

ลำไสใหญและไสตรง 

ดวยวิธี Verbal 

Screening มากกวา

หรือเทากับ 

รอยละ 60 

 

 

1.ประชากรกลุมเปาหมาย 

ท่ีไดรับการคัดกรองมะเร็ง

ลำไสใหญและไสตรง ดวย 

วิธี Verbal Screening 

มากกวาหรือเทากับ 

รอยละ 80 

2.ประชากรกลุมเปาหมายท่ี

ไดรับการคัดกรองมะเร็ง

ลำไสใหญและไสตรง ดวยวิธี 

Verbal Screening และมี

ประวัติเสี่ยงไดรับการตรวจ

คัดกรองมะเร็งลำไสใหญ

และไสตรง ดวยวิธี FIT Test 

มากกวาหรือเทากับ 

รอยละ 60 

3.ประชากรกลุมเปาหมายท่ี

ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส

และไสตรงพบความผิดปกติ

ไดรับการสงตอแพทยตรวจ

และรักษา รอยละ 100 

1.ประชากรกลุมเปาหมาย

ท่ีไดรับการคัดกรองมะเร็ง

ลำไสใหญและไสตรง ดวย

วิธี Verbal Screening 

และมีประวัติเสี่ยงไดรับ

การตรวจคัดกรองมะเร็ง

ลำไสใหญและไสตรง ดวย

วิธี FIT Test มากกวาหรือ

เทากับ รอยละ 70 

2.ประชากรกลุมเปาหมาย

ท่ีตรวจคัดกรองมะเร็ง

ลำไสและไสตรงพบความ

ผิดปกติไดรับการสงตอ

แพทยตรวจและรักษา   

รอยละ 100          

 

1.ประชากร

กลุมเปาหมายท่ีไดรับ

การคัดกรองมะเร็งลำไส

ใหญและไสตรง ดวยวิธี 

Verbal Screening 

และมีประวัติเสี่ยงไดรับ

การตรวจคัดกรองมะเร็ง

ลำไสใหญและไสตรง 

ดวยวิธี FIT Test 

มากกวาหรือเทากับ 

รอยละ 80 

2.ประชากร
กลุมเปาหมายท่ีตรวจ
คัดกรองมะเร็งลำไสและ
ไสตรงพบความผิดปกติ
ไดรับการสงตอแพทย
ตรวจและรักษา รอยละ 
100         
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วิธีการ
ประเมินผล :  

1.ตรวจสอบขอมูลจากระบบรายงาน Health Data Center (HDC) 
2.ตรวจสอบขอมูลจากระบบติดตามประมวลผลตัวชี้วัด COCKPIT                     
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงหบุร ี

เอกสาร
สนับสนุน :  

1.Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข 
2.ระบบติดตามประมวลผลตัวชี้วัด COCKPIT สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงหบุร ี

ผูใหขอมูลทาง
วิชาการ / 
ผูประสานงาน
ตัวช้ีวัดระดับ
จังหวัด/
ผูรับผิดชอบ
การรายงานผล
การดำเนินงาน
ระดับจังหวัด 

ชื่อ-สกุล : นางสาวณัฐณัญญา สมางชัย 
หนวยงาน: กลุมงานควบคุมโรคไมติดตอ 
โทรศัพทมือถือ: 09 3536 5653 
โทรศัพทท่ีทำงาน: 0 3681 3493  ตอ 114 
E-mail : emssingburi.1669@gmail.com 

 
 

mailto:emssingburi.1669@gmail.com
mailto:emssingburi.1669@gmail.com
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ยุทธศาสตร 1. ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (PP&P Excellence) 
แผนท่ี 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย (ดานสุขภาพ) 
โครงการ โครงการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุจังหวัดสิงหบุร ี
ลักษณะตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร (KRI) ตัวช้ีวัดแผนงาน (KPI) 
ระดับการวัดผล คปสอ, รพท., รพช., รพ.สต. 
ช่ือตัวช้ีวัด KPI 15 รอยละของตำบลท่ีมีระบบการสงเสริมสุขภาพดูแลผูสูงอายุระยะยาว  

(Long Term Care) ในชุมชนผานเกณฑ (รอยละ 95) 
คำนิยาม มีระบบการสงเสริมสุขภาพดูแลผูสูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผานเกณฑ 

หมายถึง มีการดำเนินงานครบองคประกอบ 6 ขอ ดังนี้ 
1.ผูสูงอายุทุกคนในชุมชนไดรับการประเมินคัดกรองปญหาสุขภาพข้ันพ้ืนฐาน 

ตามชุดสิทธิประโยชน 
2.ผูสูงอายุและผูท่ีมีภาวะพ่ึงพิงท่ีผานการประเมินคัดกรองและมีปญหาดานสุขภาพ

ไดรับการดูแลและวางแผนสงเสริมสุขภาพรายบุคคล (Care Plan) 
3.มีระบบเฝาระวังดานสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมในเชิงปองกันการดูแล

ผูสูงอายุและผูมีภาวะพ่ึงพิงในระดับตำบล ไดแก การดูแลสงเสริมดานทันตสุขภาพใน
ผูสูงอายุ, มีมาตรการสงเสริมสุขภาพเชิงปองกันตามสถานการณการระบาดและควบคุมโรค
ในกลุมผูสูงอายุและผูมีภาวะพ่ึงพิงในระดับตำบล, การประเมินดานสิ่งแวดลอม เชน ท่ีอยู
อาศัย ระบบสาธารณูปโภคการจัดการขยะติดเชื้อท่ีเอ้ือตอการดำรงชีวิตของกลุมผูสูงอายุ 
และผูมีภาวะพ่ึงพิงในระดับตำบล เปนตน 

4.มีผูจัดการการดูแลผูสูงอายุ (Care Manager), ทีมสหวิชาชีพ , ผูดูแลชวยเหลือ
ผูสูงอายุ (Caregiver) อาสาสมัครบริบาลทองถ่ิน อผส. อสม. และแกนนำผูสูงอายุ ในการ
ดูแลเยี่ยมผูสูงอายุ และผูมีภาวะพ่ึงพิงในชุมชน  

5.มีการประเมินผูสูงอายุและผูมีภาวะพ่ึงพิงตามกลุมศักยภาพตามความสามารถในการ
ประกอบกิจวัตรประจำวัน (Barthel Activities of Daily Living : ADL) ทุกราย 6,12 เดือน 
และมีรายงานผลการประเมินการเปลี่ยนกลุมของผูสูงอายุและผูมีภาวะพ่ึงพิง (กลุมติดเตียง
มาติดบาน/กลุมติดบานมาติดสังคม)  

6.มีระบบการบันทึกการรายงานขอมูลผานระบบโปรแกรม Long Term Care (3C) 
เชนรายงานการข้ึนทะเบียน CM/ CG/ CP, การรายงานผลการประเมินตำบลตาม 6 
ประกอบท้ังพ้ืนท่ีใหม/พ้ืนท่ีท่ีประเมินเพ่ือใหการรับรองซ้ำ (Re-Accreditation) 
หมายเหตุ: ผานเกณฑ หมายถึง ผานองคประกอบทุกขอ 

- ชมรมผูสูงอายุท่ีผานเกณฑชมรมผูสูงอายุคุณภาพ หมายถึง ชมรมผูสูงอายุท่ีอยูใน
พ้ืนท่ีตำบล Long Term Care และผานเกณฑชมรมผูสูงอายุคุณภาพ 
       - มีบริการสงเสริมปองกันทันตสุขภาพในระดับตำบล หมายถึง มีการจัดบริการปองกัน
โรคในชองปากตามชุดสิทธิประโยชนในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล 
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รายละเอียด
ขอมูลพ้ืนฐาน 

 
Baseline data หนวยวัด ผลการดำเนินงานในรอบป 

งบประมาณ พ.ศ. 
2560 2561 2562 2563 

รอยละของตำบลท่ีมีระบบ
การสงเสริมสุขภาพดูแล
ผูสูงอายุระยะยาว (Long 
Term Care) ในชุมชน
ผานเกณฑ  

รอยละ 85.36 100 100 100 

 

เกณฑ
เปาหมาย 

ตำบล LTC ผานเกณฑ รอยละ 95 
     เปาหมาย หนวยวัด ปงบประมาณ พ.ศ. 

2563 2564 2565 
รอยละของตำบลท่ีมีระบบการ
สงเสริมสุขภาพดูแลผูสูงอายุ
ระยะยาว (Long Term Care) 
ในชุมชนผานเกณฑ  

รอยละ 95 100 100 

 

วัตถุประสงค ผูสูงอายุไดรับการสงเสริมสุขภาพตามความเหมาะสม และผูท่ีมีภาวะพ่ึงพิงไดรับการดูแล 
 

ประชากร
กลุมเปาหมาย 

ประชากรอายุ  60 ป ข้ึนไปทุกคน 

วิธีการจัดเก็บ
ขอมูล 

1.รพ./รพ.สต รายงานทาง E-mail หรือ สงขอมูลผาน คปสอ. ตามรอบการรายงาน  
3, 6, 9, 12 เดือน 
2.คปสอ. รายงานตามระบบเขาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตามรอบการรายงานฯ 

แหลงขอมูล 1.ระบบฐานขอมูล 43 แฟม กองยุทธศาสตรและแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข วิเคราะหและ
สรุปผล ปละ 2 ครั้ง  
2.โปรแกรม 3 C ของกรมอนามัย 
3.ขอมูลการดำเนินงานชมรมผูสูงอายุ/สำรวจ 

รายการ 
ขอมูล 1 

A = จำนวนตำบลท่ีมีระบบการสงเสริมสุขภาพดูแลผูสูงอายุระยะยาว (Long Term Care) 
 ในชุมชน ผานเกณฑ 

รายการ 
ขอมูล 2 

B = จำนวนตำบลท้ังหมดในอำเภอ 

สูตรคำนวณ
ตัวช้ีวัด 

สูตรคำนวณตัวชี้วัด (A/B) x 100 

ระยะเวลา
ประเมินผล 

ทุกไตรมาส 
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เกณฑการประเมิน (small success) ป 2564 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

1.มีระบบเฝาระวัง 
ดานสงเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดลอมใน 
เชิงปองกันการดูแล
ผูสูงอายุและผูมีภาวะ
พ่ึงพิงในระดับตำบล  

1.มีระบบเฝาระวัง 
ดานสงเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดลอมใน 
เชิงปองกันการดูแล
ผูสูงอายุและผูมีภาวะ
พ่ึงพิงในระดับตำบล  

1.มีระบบเฝาระวัง 
ดานสงเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดลอมใน 
เชิงปองกันการดูแล
ผูสูงอายุและผูมีภาวะ
พ่ึงพิงในระดับตำบล  

1.มีระบบเฝาระวัง 
ดานสงเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดลอมใน 
เชิงปองกันการดูแลผูสูงอายุ
และผูมีภาวะพ่ึงพิงในระดับ
ตำบล  

2.มีผูจัดการการดูแล
ผูสูงอายุ (Care 
Manager), ทีมสห
วิชาชีพ , ผูดูแล
ชวยเหลือผูสูงอายุ 
(Caregiver) อาสาสมัคร
บริบาลทองถ่ิน อผส.  
อสม. และแกนนำ
ผูสูงอายุ ในการดูแล
เยี่ยมผูสูงอายุ และผูมี
ภาวะพ่ึงพิงในชุมชน  

2.มีผูจัดการการดูแล
ผูสูงอายุ (Care 
Manager), ทีมสห
วิชาชีพ , ผูดูแล
ชวยเหลือผูสูงอายุ 
(Caregiver) อาสาสมัคร
บริบาลทองถ่ิน อผส.  
อสม. และแกนนำ
ผูสูงอายุ ในการดูแล
เยี่ยมผูสูงอายุ และผูมี
ภาวะพ่ึงพิงในชุมชน  

2.มีผูจัดการการดูแล
ผูสูงอายุ (Care 
Manager), ทีมสห
วิชาชีพ , ผูดูแล
ชวยเหลือผูสูงอายุ 
(Caregiver) อาสาสมัคร
บริบาลทองถ่ิน อผส.  
อสม. และแกนนำ
ผูสูงอายุ ในการดูแล
เยี่ยมผูสูงอายุ และผูมี
ภาวะพ่ึงพิงในชุมชน  

2.มีผูจัดการการดูแล
ผูสูงอายุ (Care Manager), 
ทีมสหวิชาชีพ , ผูดูแล
ชวยเหลือผูสูงอายุ 
(Caregiver) อาสาสมัคร
บริบาลทองถ่ิน อผส. อสม. 
และแกนนำผูสูงอายุ ในการ
ดูแลเยี่ยมผูสูงอายุ และผูมี
ภาวะพ่ึงพิงในชมุชน  

3.มีระบบการบันทึกการ
รายงานขอมูลผานระบบ
โปรแกรม Long Term 
Care (3C)  

3.มีระบบการบันทึกการ
รายงานขอมูลผานระบบ
โปรแกรม Long Term 
Care (3C)  

3.มีระบบการบันทึกการ
รายงานขอมูลผานระบบ
โปรแกรม Long Term 
Care (3C)  

3.มีระบบการบันทึกการ
รายงานขอมูลผานระบบ
โปรแกรม Long Term 
Care (3C)  

4.ผูสูงอายุทุกคนใน
ชุมชนไดรับการประเมิน
คัดกรองปญหาสุขภาพ
ข้ันพ้ืนฐานตามชุดสิทธิ
ประโยชนรอยละ 70 

4.ผูสูงอายุทุกคนใน
ชุมชนไดรับการประเมิน
คัดกรองปญหาสุขภาพ
ข้ันพ้ืนฐานตามชุดสิทธิ
ประโยชนรอยละ 90 

4.ผูสูงอายุทุกคนใน
ชุมชนไดรับการประเมิน
คัดกรองปญหาสุขภาพ
ข้ันพ้ืนฐานตามชุดสิทธิ
ประโยชนรอยละ 95 

4.ผูสูงอายุทุกคนในชุมชน
ไดรับการประเมินคัดกรอง
ปญหาสุขภาพข้ันพ้ืนฐาน
ตามชุดสิทธิประโยชน
มากกวารอยละ 97 

5.ผูสูงอายุและผูท่ีมี
ภาวะพ่ึงพิงท่ีผานการ
ประเมินคัดกรองและมี
ปญหาดานสุขภาพไดรับ
การดูแลและวางแผน
สงเสริมสุขภาพ
รายบุคคล (Care Plan) 
รอยละ 50 

5.ผูสูงอายุและผูท่ีมี
ภาวะพ่ึงพิงท่ีผานการ
ประเมินคัดกรองและมี
ปญหาดานสุขภาพไดรับ
การดูแลและวางแผน
สงเสริมสุขภาพ
รายบุคคล (Care Plan) 
รอยละ 80 

5.ผูสูงอายุและผูท่ีมี
ภาวะพ่ึงพิงท่ีผานการ
ประเมินคัดกรองและมี
ปญหาดานสุขภาพไดรับ
การดูแลและวางแผน
สงเสริมสุขภาพ
รายบุคคล (Care Plan) 
รอยละ 90 

5.ผูสูงอายุและผูท่ีมีภาวะ
พ่ึงพิงท่ีผานการประเมินคัด
กรองและมีปญหาดาน
สุขภาพไดรับการดูแลและ
วางแผนสงเสริมสุขภาพ
รายบุคคล (Care Plan) 
มากกวารอยละ 95 
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เกณฑการประเมิน (small success) ป 2564 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

  6.มีการประเมินผูสูงอายุและ
ผูมีภาวะพึ่งพิงตามกลุม
ศักยภาพตามความสามารถ
ในการประกอบกิจวัตร
ประจำวัน (Barthel 
Activities of Daily Living : 
ADL) ทุกราย 6,12 เดือน 
และมีรายงานผลการประเมิน
การเปล่ียนกลุมของผูสูงอายุ
และผูมีภาวะพึ่งพิง (กลุมติด
เตียงมาติดบาน/กลุมติดบาน
มาติดสังคม) 

6.มีการประเมินผูสูงอายุ
และผูมีภาวะพึ่งพิงตามกลุม
ศักยภาพตามความสามารถ
ในการประกอบกิจวัตร
ประจำวัน (Barthel 
Activities of Daily Living 
: ADL) ทุกราย 6,12 เดือน 
และมีรายงานผลการ
ประเมินการเปล่ียนกลุมของ
ผูสูงอายุและผูมีภาวะพึ่งพิง 
(กลุมติดเตียงมาติดบาน/
กลุมติดบานมาติดสังคม) 

 

วิธีการ
ประเมินผล 

1.ติดตามจากรายงานใน HDC 
2.ติดตามจากรายงานใน โปรกรม 3C 

เอกสาร
สนับสนุน 

- คูมือแนวทางการจัดทำ Care Plan Online  
- แนวทางการสงเสริมสุขภาพดูแลผูสูงอายุระยะยาวรายบุคคลในชุมชน (Health Promotion 
& Prevention Individual Care Plan)  
- ระบบโปรแกรมการทำ Care Plan Online  
- กลยุทธการดำเนินงานตำบลดูแลสุขภาพผูสูงอายุระยะยาว  
- แนวทางการดูแลสุขภาพผูสูงอายุระยาว  
- แนวทางการฝกอบรม หลักสูตร Caregiver 70 ชั่วโมง  
- แนวทางการฝกอบรม หลักสูตร Caregiver 420 ชั่วโมง  
- แนวทางการอบรมผูจัดการการดูแลผูสูงอายุ (Care Manager  
- คูมือสนับสนุนการบริหารจัดการระบบบริการดูแลระยะยาวสำหรับผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงใน
ระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  
- แนวทางการอบรมอาสาสมัครบริบาลทองถ่ินตามหลักสูตรนักบริบาลทองถ่ิน  

ผูใหขอมูลทาง
วิชาการ/ 
ผูประสานงาน
ตัวช้ีวัดระดับ
จังหวัด 

ชื่อ-สกุล    นายสมพล  พวงจันทร 
หนวยงาน  กลุมงานสงเสริมสุขภาพ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
โทรศัพทมือถือ    08 6325 3342 
โทรศัพทท่ีทำงาน    0 3681 3493 ตอ 112 
E Mail:     sompol.p11032511@gmail.com 

ผูรับผิดชอบ
การรายงานผล
การดำเนินงาน
ระดับจังหวัด 

ชื่อ-สกุล    นายสมพล  พวงจันทร 
หนวยงาน  กลุมงานสงเสริมสุขภาพ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
โทรศัพทมือถือ    08 6325 3342 
โทรศัพทท่ีทำงาน    0 3681 3493  ตอ 112 
E Mail:  sompol.p11032511@gmail.com 
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ยุทธศาสตร 1. ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (PP&P Excellence) 
แผนท่ี 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย (ดานสุขภาพ) 
โครงการท่ี โครงการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุจังหวัดสิงหบุร ี
ลักษณะตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร (KRI) ตัวช้ีวัดแผนงาน (KPI) 
ระดับการวัดผล คปสอ, รพท., รพช., รพ.สต. 
ช่ือตัวช้ีวัด KPI 16 รอยละของโรงพยาบาลขนาด 120 เตียงข้ึนไปมีการใหบริการคลินิกผูสูงอายุ 

(รอยละ 100) 
คำอธิบาย - โรงพยาบาลขนาด 120 เตียง ข้ึนไป มีการใหบริการคลินิกผูสูงอายุ  

- 16คลินิกผูสูงอายุ ดำเนินการเพ่ือแกไขปญหาของผูสูงอายุ 5 ประการ (R-A-M-P-S ไดแก  
          R    Reduce Body Reserve พลังสำรองทางกายและสมองท่ีลดลง 
 A    Atypical Presentation อาการแสดงท่ีไมตรงไปตรงมา 
 M   Multiple Pathology  การมีหลายโรคในเวลาเดียวกัน 
 P    Poly Pharmacy การใชยาหลายชนิด 
 S    Social Adversity การเปลี่ยนแปลงสังคมครอบครัวท่ีมีผลตอสุขภาพ 
การจัดบริการคลินิกผูสูงอายุเปนการจัดบริการท่ีรวม สหสาขาวิชาชีพเพ่ือรวมแกไขปญหา  
5 ประการดังกลาวใหผูสูงอายุและสงตอผูปวยเขารับบริการท่ีเหมาะสม (ตามพยาธิสภาพ 
ท่ีแทจริง) 
16- คลินิกผูสูงอายุ เปนการดำเนินงานดานจัดบริการคลินิกเฉพาะทางดานเวชศาสตร
ผูสูงอาย ุ ไดแก การตรวจประมินกลุมอาการท่ีพบบอยในผูสูงอายุ (Geriatric Syndrome) 
โดยใชแบบประเมินตามคูมือการคัดกรอง/ประเมินผูสูงอายุ กระทรวงสาธารณสุข สรุป
วิเคราะหปญหาสุขภาพ สงตอเขารับ - คำปรึกษาโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ16 เพ่ือใหไดรับ           
การดูแลรักษาฟนฟูสุขภาพอยางเหมาะสม 

รายละเอียด
ขอมูลพ้ืนฐาน 

 
Baseline data หนวยวัด  ผลการดำเนินงาน 

ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 
2560 2561 2562 2563 

โรงพยาบาลขนาด 120 
เตียงข้ึนไปมีการใหบริการ
คลินิกผูสูงอายุ 

รอยละ NA NA NA NA 

เกณฑ
เปาหมาย 

ประชากรสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงไดรับการดูแลตาม Care Plan รอยละ 85 
     เปาหมาย หนวยวัด ปงบประมาณ พ.ศ. 

2563 2564 2565 
โรงพยาบาลขนาด 120 เตียง 
ข้ึนไปมีการใหบริการคลินิกผูสูงอายุ 

รอยละ 2 2 2 
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วัตถุประสงค 1.เพ่ือใหมีหนวยบริการพิเศษผูสูงอายุท่ีผูปวยนอก 

2.เพ่ือใหเปนหนวยรวบรวมขอมูลดานการบำบัดรักษา 
3.เพ่ือเปนแหลงรวบรวมขอมูลทางวิชาการดานเวชศาสตรผูสูงอายุ 
4.เพ่ือเปนจุดประสานงานระหวางหนวยงานตาง ๆ ท้ังในและนอกโรงพยาบาล เชน 
ประสานงานดานสังคม องคการปกครองสวนทองถ่ิน ชมรมผูสูงอายุ 
5.เปนหนวยพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุของโรงพยาบาลเพ่ือใหผูสูงอายุไดรับการดูแล
สงเสริมสุขภาพ รักษา ฟนฟูสุขภาพอยางเหมาะสม 
6.แกไขปญหาของผูสูงอายุ 

 

ประชากร
เปาหมาย 

ประชากร อายุ 60 ปข้ึนไป/โรงพยาบาลขนาด 120 เตียงข้ึนไป 

วิธีการจัดเก็บ 1.จัดตั้งคลินิกผูสูงอายุในโรงพยาบาลขนาด 120 เตียงข้ึนไป ทุกแหง 
2.กำหนดรูปแบบการใหบริการคลินิกผูสูงอายุ 
3.โรงพยาบาลประเมินตนเอง 
4.นิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงานคลินิกผูสูงอายุ 

แหลงขอมูล 1.การประเมินตนเอง 
2.การนิเทศติดตามการดำเนินงาน 

รายการ 
ขอมูล 1 

A = จำนวนโรงพยาบาลท่ีมีขนาด 120 เตียงข้ึนไป ท่ีมีการจัดตั้งคลินิกผูสูงอายุ 

รายการ 
ขอมูล 2 

B = จำนวนโรงพยาบาลท่ีมีขนาด 120 เตียงข้ึนไป 

สูตรคำนวณ
ตัวช้ีวัด 

สูตรคำนวณตัวชี้วัด (A/B) x 100 

ระยะเวลา
ประเมินผล 

ทุกไตรมาส 
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เกณฑการประเมิน (small success) ป 2564 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

1.มีการจัดต้ังคลินิก
ผูสูงอายุ 
2.มีบุคลากรผูรวม
รับผิดชอบ/ใหบริการ
คลินิกผูสูงอายุ ยังไมครบ
ทุกประเภท เชน 
2.1 แพทย 
2.2 พยาบาลวิชาชีพ 
2.3 นักกายภาพบำบัด 
2.4 เภสัชกร 
2.5 นักสังคมสงเคราะห 
2.6 นักจิตวิทยา 
2.7 นักโภชนาการ 
2.8 นักวิชาการ
สาธารณสุข 
2.9 อื่นๆ ท่ีผานการ 
อบรมความรูเฉพาะ 
ดานเวชศาสตรผูสูงอายุ 
3.มีการใหบริการคลินิก
ผูสูงอายุ ในประเด็นโรค 
Geriatric Syndromes 
ยังไมครบทุกประเภท 
ดังน้ี 
3.1 ADL 
3.2 ภาวะสมองเส่ือม 
3.3 ภาวะกล้ันปสสาวะ 
ไมอยู 
3.4 ภาวะหกลม 
3.5 ภาวะทุพโภชนาการ 
3.6 ขอเขาเส่ือม 
3.7 การใชยา 

1.มีการจัดต้ังคลินิก
ผูสูงอายุ 
2.มีบุคลากรผูรวม
รับผิดชอบ/ใหบริการ
คลินิกผูสูงอายุครบทุก
ประเภท ดังน้ี 
2.1 แพทย 
2.2 พยาบาลวิชาชีพ 
2.3 นักกายภาพบำบัด 
2.4 เภสัชกร 
2.5 นักสังคมสงเคราะห 
2.6 นักจิตวิทยา 
2.7 นักโภชนาการ 
2.8 นักวิชาการ
สาธารณสุข 
2.9 อื่นๆ ท่ีผานการ
อบรมความรูเฉพาะ 
ดานเวชศาสตรผูสูงอายุ 
3.มีการใหบริการคลินิก
ผูสูงอายุ ในประเด็นโรค 
Geriatric Syndromes 
ครบทุกประเภท ดังน้ี 
3.1 ADL 
3.2 ภาวะสมองเส่ือม 
3.3 ภาวะกล้ันปสสาวะ 
ไมอยู 
3.4 ภาวะหกลม 
3.5 ภาวะทุพโภชนาการ 
3.6 ขอเขาเส่ือม 
3.7 การใชยา 

1.มีการจัดต้ังคลินิก
ผูสูงอายุ 
2.มีบุคลากรผูรวม
รับผิดชอบ/ใหบริการ
คลินิกผูสูงอายุครบทุก
ประเภท ดังน้ี 
2.1 แพทย 
2.2 พยาบาลวิชาชีพ 
2.3 นักกายภาพบำบัด 
2.4 เภสัชกร 
2.5 นักสังคมสงเคราะห 
2.6 นักจิตวิทยา 
2.7 นักโภชนาการ 
2.8 นักวิชาการ
สาธารณสุข 
2.9 อื่นๆ ท่ีผานการ
อบรมความรูเฉพาะ 
ดานเวชศาสตรผูสูงอายุ 
3.มีการใหบริการคลินิก
ผูสูงอายุ ในประเด็นโรค 
Geriatric Syndromes 
ครบทุกประเภท ดังน้ี 
3.1 ADL 
3.2 ภาวะสมองเส่ือม 
3.3 ภาวะกล้ันปสสาวะ 
ไมอยู 
3.4 ภาวะหกลม 
3.5 ภาวะทุพโภชนาการ 
3.6 ขอเขาเส่ือม 
3.7 การใชยา 
4.มกีารสรุปผลการ
ดำเนินงานในรอบ  
6 เดือน 

1.มีการจัดต้ังคลินิก
ผูสูงอายุ 
2.มีบุคลากรผูรวม
รับผิดชอบ/ใหบริการ
คลินิกผูสูงอายุครบทุก
ประเภท ดังน้ี 
2.1 แพทย 
2.2 พยาบาลวิชาชีพ 
2.3 นักกายภาพบำบัด 
2.4 เภสัชกร 
2.5 นักสังคมสงเคราะห 
2.6 นักจิตวิทยา 
2.7 นักโภชนาการ 
2.8 นักวิชาการ
สาธารณสุข 
2.9 อื่นๆ ท่ีผานการ
อบรมความรูเฉพาะ 
ดานเวชศาสตรผูสูงอายุ 
3.มีการใหบริการคลินิก
ผูสูงอายุ ในประเด็นโรค 
Geriatric Syndromes 
ครบทุกประเภท ดังน้ี 
3.1 ADL 
3.2 ภาวะสมองเส่ือม 
3.3 ภาวะกล้ันปสสาวะ 
ไมอยู 
3.4 ภาวะหกลม 
3.5 ภาวะทุพโภชนาการ 
3.6 ขอเขาเส่ือม 
3.7 การใชยา 
4.มีการสรุปผลการ
ดำเนินงานในรอบ  
12 เดือน  
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วิธีการ
ประเมินผล 

1.ติดตามจากรายงานการประเมินตนเอง 
2.จากการนิเทศกการปฏิบัติงาน 

เอกสาร
สนับสนุน 

1.คูมือมาตรฐานและการดำเนินงานคลินิกผูสูงอายุคุณภาพ 
2.แบบประเมินคลินิกผูสูงอายุ 

ผูใหขอมูลทาง
วิชาการ/ 
ผูประสานงาน
ตัวช้ีวัดระดับ
จังหวัด 

ชื่อ-สกุล    นายสมพล  พวงจันทร 
หนวยงาน  กลุมงานสงเสริมสุขภาพ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
โทรศัพทมือถือ  08 6325 3342 
โทรศัพทท่ีทำงาน   0 3681 3493  ตอ 112 
E Mail: sompol.p11032511@gmail.com 

ผูรับผิดชอบ
การรายงานผล
การดำเนินงาน
ระดับจังหวัด 

ชื่อ-สกุล    นายสมพล  พวงจันทร 
หนวยงาน  กลุมงานสงเสริมสุขภาพ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
โทรศัพทมือถือ  08 6325 3342 
โทรศัพทท่ีทำงาน   0 3681 3493  ตอ 112 
E Mail:  sompol.p11032511@gmail.com 
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ยุทธศาสตร 1. ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (PP&P Excellence) 
แผนท่ี 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย (ดานสุขภาพ) 
โครงการ โครงการพัฒนาและสรางศักยภาพคนไทยทุกกลุมวัย 
ลักษณะตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร (KRI) ตัวช้ีวัดแผนงาน (KPI) 
ระดับการวัดผล คปสอ, รพท., รพช., รพ.สต. 
ช่ือตัวช้ีวัด KPI 17 รอยละของประชากรสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงไดรับการดูแลตาม Care Plan   

(รอยละ 85) 
นิยาม ผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง หมายถึง ผูสูงอายุกลุมติดบาน (ADL 5 - 11 คะแนน) และ  

กลุมติดเตียง (ADL 0 - 4 คะแนน) ไดรับการดูแลโดยบุคลากรสาธารณสุข ทีมสหวิชาชีพ 
ตามแผนการดูแลผูสูงอายุรายบุคคล (Care Plan) ทุกสิทธิ์ท่ีไดรับบริการตามชุดสิทธิ
ประโยชน  

รายละเอียด
ขอมูลพ้ืนฐาน 

 

Baseline data หนวยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 

2560 2561 2562 2563 
ประชากรสูงอายุท่ีมีภาวะ
พ่ึงพิงไดรับการดูแลตาม 
Care Plan 

รอยละ NA NA NA 87.20 

เกณฑเปาหมาย 
 
 
 

ประชากรสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงไดรับการดูแลตาม Care Plan รอยละ 85 
เปาหมาย หนวยวัด ปงบประมาณ พ.ศ. 

2563 2564 2565 
ประชากรสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง
ไดรับการดูแลตาม Care Plan 

รอยละ 85 95 100 

 
วัตถุประสงค 1.เพ่ือใหผูสูงอายุไดรับการดูแลสงเสริมสุขภาพจากทีมสหสาขาวิชาชีพของหนวยบริการ  

ดานสุขภาพท่ีเก่ียวของ  
2.เพ่ือใหผูสูงอายุไดรับการดูแลบริการดานสาธารณสุขถึงท่ีบานอยางตอเนื่องและสม่ำเสมอ  
ตามปญหาสุขภาพและชุดสิทธิประโยชนโดยการมีสวนรวมของครอบครัว ชุมชน และ  
ทองถ่ินใหผูมีภาวะพ่ึงพิงมีคุณภาพชีวิตท่ีดี อยูในสังคมอยางมีศักดิ์ศรี เขาถึงบริการอยาง  
เสมอภาคถวนหนาและเทาเทียมเปนการสรางสังคมแหงความเอ้ืออาทร และสมานฉันท  
3.สามารถลดภาระงบประมาณคาใชจายดานสุขภาพภาครัฐอยางยั่งยืน ลดความแออัด  
ในหนวยบริการดานสุขภาพ เพ่ิมทักษะในการจัดการดูแลสุขภาพตนเอง โดยมีครอบครัว  
ชุมชน มีสวนรวมในการวางแผนการดูแลรักษาและสงเสริมสุขภาพทุกระบบ  
4.เพ่ือสงเสริม สนับสนุนการเขารวมกิจกรรมดานการสงเสริมสุขภาพในชมรมผูสูงอายุ  
คุณภาพ /โรงเรียนผูสูงอายุท้ังในระดับชุมชนและระดับครอบครัว 

ประชากร
เปาหมาย 

ประชากร อายุ 60 ปข้ึนไป 

 

 



56 

วิธีการจัดเก็บ ขอมูลการจัดทำ Care Plan ผูสูงอายุรายบุคคล  
1.พ้ืนท่ีจัดทำ Care Plan รายบคุคล ผานระบบโปรแกรม Long Term Care (3C)  
- เสนอ Care Plan ผานคณะอนุกรรมการกองทุน Long Term Care ระดับตำบล  
- Care Manager ระดับพ้ืนท่ีบันทึกขอมูลระบบผลการอนุมัติรายงาน Care Plan  
ตามระบบโปรแกรม Long Term Care ท้ังในระบบของสำนักหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  
องคกรปกครองทองถ่ินและกรมอนามัย  
- การรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการรายงานผานระบบโปรแกรม  
Long Term Care (3C) สวนกลางโดย กรมอนามัยจะดำเนินการดึงขอมูลจากระบบ
โปรแกรม ตรวจสอบความถูกตองสงผานระบบ E - Cockpit ของกองตรวจราชการ 
กระทรวงสาธารณสุข และคืนขอมูลใหกับศูนยอนามัยเขตๆ สงคืนขอมูลใหกับภาคีเครือขาย
ระดับพ้ืนท่ีตอไปตามลำดับ  
- ระดบักรมอนามัยเชื่อมตอกับระบบฐานขอมูลระบบโปรแกรม DOH Dashboard  
กรมอนามัย เพ่ือการตรวจสอบขอมูลยอนหลังและเปนฐานขอมูลกลางดานผูสูงอายุ 
ของประเทศตอไป  

แหลงขอมูล - ฐานขอมูลระบบโปรแกรม Long Term Care รายงานประจำเดือน กรมอนามัย  
 -ฐานขอมูลระบบโปรแกรม DOH Dashboard กรมอนามัย และฐานขอมูลท่ีเก่ียวของ 

รายการขอมูล 1 A = จำนวนผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงท่ีไดรับการดูแลตาม Care Plan 
รายการขอมูล 2 B = จำนวนผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง 
สูตรคำนวณ
ตัวช้ีวัด 

สูตรคำนวณตัวชี้วัด (A/B) x 100 

ระยะเวลา
ประเมินผล 

ทุกไตรมาส 

เกณฑการประเมิน (small success) ป 2564 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

1.มีระบบการบันทึกการ
รายงานขอมูลผานระบบ
โปรแกรม Long Term 
Care (3C)  

1.มีระบบการบันทึก
การรายงานขอมูลผาน
ระบบโปรแกรม Long 
Term Care (3C)  

1.มีระบบการบันทึกการ
รายงานขอมูลผานระบบ
โปรแกรม Long Term 
Care (3C)  

1.มีระบบการบันทึกการ
รายงานขอมูลผานระบบ
โปรแกรม Long Term 
Care (3C)  

2.ผูสูงอายุทุกคนใน
ชุมชนไดรับการประเมิน
คัดกรองปญหาสุขภาพ
ข้ันพ้ืนฐานตามชุดสิทธิ
ประโยชนรอยละ 70 

2.ผูสูงอายุทุกคนใน
ชุมชนไดรับการ
ประเมินคัดกรอง
ปญหาสุขภาพข้ัน
พ้ืนฐานตามชุดสิทธิ
ประโยชนรอยละ 90 

2.ผูสูงอายุทุกคนในชุมชน
ไดรับการประเมินคัดกรอง
ปญหาสุขภาพข้ันพ้ืนฐาน
ตามชุดสิทธิประโยชนรอย
ละ 95 

2.ผูสูงอายุทุกคนในชุมชน
ไดรับการประเมินคัดกรอง
ปญหาสุขภาพข้ันพ้ืนฐาน
ตามชุดสิทธิประโยชน
มากกวารอยละ 97 
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เกณฑการประเมิน (small success) ป 2564 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

3.ผูสูงอายุและผูท่ีมีภาวะ
พ่ึงพิงท่ีผานการประเมิน
คัดกรองและมีปญหาดาน
สุขภาพไดรับการดูแล
และวางแผนสงเสริม
สุขภาพรายบุคคล (Care 
Plan) รอยละ 50 

3.ผูสูงอายุและผูท่ีมีภาวะ
พ่ึงพิงท่ีผานการประเมิน
คัดกรองและมีปญหาดาน
สุขภาพไดรับการดูแล
และวางแผนสงเสริม
สุขภาพรายบุคคล (Care 
Plan) รอยละ 80 

3.ผูสูงอายุและผูท่ีมีภาวะ
พ่ึงพิงท่ีผานการประเมิน
คัดกรองและมีปญหาดาน
สุขภาพไดรับการดูแล
และวางแผนสงเสริม
สุขภาพรายบุคคล (Care 
Plan) รอยละ 50 

3.ผูสูงอายุและผูท่ีมีภาวะ
พ่ึงพิงท่ีผานการประเมิน
คัดกรองและมีปญหาดาน
สุขภาพไดรับการดูแล
และวางแผนสงเสริม
สุขภาพรายบุคคล (Care 
Plan) รอยละ 50 

  4.มีการประเมินผูสูงอายุ
และผูมีภาวะพ่ึงพิงตาม
กลุมศักยภาพตาม
ความสามารถในการ
ประกอบกิจวัตร
ประจำวัน (Barthel 
Activities of Daily 
Living : ADL) ทุกราย 
6,12 เดือน และมี
รายงานผลการประเมิน
การเปลี่ยนกลุมของ
ผูสูงอายุและผูมีภาวะ
พ่ึงพิง (กลุมติดเตียงมา
ติดบาน/กลุมติดบานมา
ติดสังคม) 

4.มีการประเมินผูสูงอายุ
และผูมีภาวะพ่ึงพิงตาม
กลุมศักยภาพตาม
ความสามารถในการ
ประกอบกิจวัตร
ประจำวัน (Barthel 
Activities of Daily 
Living : ADL) ทุกราย 
6,12 เดือน และมี
รายงานผลการประเมิน
การเปลี่ยนกลุมของ
ผูสูงอายุและผูมีภาวะ
พ่ึงพิง (กลุมติดเตียงมา
ติดบาน/กลุมติดบานมา
ติดสังคม)  

วิธีการ
ประเมินผล 

1.ติดตามจากรายงานใน HDC 
2.ติดตามจากรายงานใน โปรกรม 3C 

เอกสารสนับสนุน - คูมือแนวทางการจัดทำ Care Plan Online  
- แนวทางการสงเสริมสุขภาพดูแลผูสูงอายุระยะยาวรายบุคคลในชุมชน  
(Health Promotion & Prevention Individual Care Plan)  
- ระบบโปรแกรมการทำ Care Plan Online  
- กลยุทธการดำเนินงานตำบลดูแลสุขภาพผูสูงอายุระยะยาว  
- แนวทางการดูแลสุขภาพผูสูงอายุระยาว  
- แนวทางการฝกอบรม หลักสูตร Caregiver 70 ชั่วโมง  
- แนวทางการฝกอบรม หลักสูตร Caregiver 420 ชั่วโมง  
- แนวทางการอบรมผูจัดการการดูแลผูสูงอายุ (Care Manager  
- คูมือสนับสนุนการบริหารจัดการระบบบริการดูแลระยะยาวสำหรับผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง
ในระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  
- แนวทางการอบรมอาสาสมัครบริบาลทองถ่ินตามหลักสูตรนักบริบาลทองถ่ิน  
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ผูใหขอมูลทาง
วิชาการ/ 
ผูประสานงาน
ตัวช้ีวัดระดับ
จังหวัด 

ชื่อ-สกุล    นายสมพล  พวงจันทร 
หนวยงาน  กลุมงานสงเสริมสุขภาพ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
โทรศัพทมือถือ  08 6325 3342 
โทรศัพทท่ีทำงาน  0 3681 3493  ตอ 112 
E Mail:  sompol.p11032511@gmail.com 

ผูรับผิดชอบการ
รายงานผลการ
ดำเนินงานระดับ
จังหวัด 

ชื่อ-สกุล    นายสมพล  พวงจันทร 
หนวยงาน  กลุมงานสงเสริมสุขภาพ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
โทรศัพทมือถือ  08 6325 3342 
โทรศัพทท่ีทำงาน  0 3681 3493  ตอ 112 
E Mail:  sompol.p11032511@gmail.com 
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ยุทธศาสตร 1. ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (PP&P Excellence) 
แผนงาน 2 สงเสริมความรอบรูสุขภาพประชาชนทุกกลุมวัย (Health literacy) 
โครงการ โรงเรียนตนแบบดานสุขภาพ 
ลักษณะตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร (KRI) ตัวช้ีวัดแผนงาน (KPI) 
ระดับการวัดผล คปสอ. 
ช่ือตัวช้ีวัด KPI 19 จำนวนโรงเรียนตนแบบดานสุขภาพ (20 ทีม ทีมละ 1 โรงเรียน) 
คำนิยาม โรงเรียนประถมศึกษา ทุกแหงทุกสังกัดที่มีการจัดสภาพลอมที่เอื ้อตอสุขภาพตามเกณฑ

โรงเรียนตนแบบดานสุขภาพท่ีกำหนด ดังนี้ 
1.มีนโยบายการดำเนินงานดานสุขภาพหรือสิ่งแวดลอมในโรงเรียน 
          1.1 โรงเรียนมีการเก็บขอมูลเด็กเริ่มอวนและอวนรายภาคเรียน (ขอ 1) 
          1.2 โรงเรียนมีโครงการหรือกิจกรรมในการแกไขปญหาท่ีสงผลกระทบตอสุขภาพ
นักเรียน (ขอ 2) 
2. โรงเรียนมีการจัดมุมความรอบรูดานสุขภาพ  (ขอ 3) 

 3. มีการจัดสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอสุขภาพตามเง่ือนไขลดหวาน มัน เค็ม                                                                                                                                                 
          3.1 ขนม  
           - ไมจำหนาย ลูกอม ทอฟฟ ชอคโกแลต ขนมเหนียวติดฟน และของทอด (ขอ 4) 

- ขนมกรุบกรอบท่ีจำหนายตองอยูในเกณฑท่ีปลอดภัยตอสุขภาพ ในเกณฑเขียว 
และเหลืองเทานั้น Snack ตอ package ไมเกิน 150 kcal (ขอ 5) 
          3.2 เครื่องดื่ม 

 - ไมจำหนายน้ำอัดลม น้ำหวาน นมเปรี้ยว  นมรสหวาน และ เครื่องดื่ม น้ำชง  

ควรมีน้ำตาล <5% กรณีใสน้ำแข็ง ควรมีน้ำตาลไมเกิน 10 % (ขอ 6) 

          3.3 มีจุดบริการน้ำดื่มสะอาดเพียงพอ (ขอ 7) 

          3.4 ไมวางเครื่องปรุง (น้ำตาล, น้ำปลา, พริกน้ำสมและพริกปน) ในโรงอาหาร        

ของโรงเรียน (ขอ 8) 

          3.5 ไมมีปายหรือสัญลักษณ โฆษณา เครื่องดื่ม/ขนม (ขอ 9) 

          3.6 มีการบริโภคผัก/ผลไมปลอดสารพิษ (โรงเรียนมีการปลูกผักปลอดสารพิษ/ 

ซ้ือจากแหลงปลูกท่ีปลอดสารพิษ/มีวิธีการลางผักและผลไมเพ่ือลดการปนเปอนสารพิษ)   

(ขอ 10) 

          3.7 โรงเรียนมีการใชโปรแกรม Thai Scool Lunch (ขอ 11) 

          3.8 มีการจัดกิจกรรมแปรงฟนหลังอาหารกลางวัน (ขอ 12) 

รายละเอียด
ขอมูลพ้ืนฐาน 
 
 
 

 

Baseline data หนวยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 

จำนวนโรงเรยีนตนแบบ
ดานสุขภาพ (20 ทีม  
ทีมละ 1 โรงเรียน) 

โรงเรียน N/A N/A N/A 
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เกณฑเปาหมาย /:  
 

ปงบประมาณ 64  ปงบประมาณ 65 ปงบประมาณ 65 
20 รร. (สะสม)  

ผานเกณฑรอยละ 80 
40 รร. (สะสม) 

 ผานเกณฑรอยละ 80 
60 รร. (สะสม) 

ผานเกณฑรอยละ 80 

เกณฑการใหคะแนน 
        กำหนดเปนระดับข้ันตอนของความสำเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน ๕ ระดับ  
พิจารณาจากความกาวหนาของข้ันตอนในการดำเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ  
ครั้งท่ี 1 รอบ 6 เดือน (ต.ค.63 – มี.ค.64)  
 

ระดับคะแนน  เกณฑการประเมิน 
1 1.ทีมมีขอมูลเด็กเริ่มอวนและอวน/ปญหาสุขภาพดานอ่ืนๆ 

2 2.ทีมมีโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพและบริหารจัดการ

สิ่งแวดลอมใหเอ้ือตอการมีสุขภาพดี 

3 3.ทีมคัดเลือกโรงเรียนเขารวมโครงการ 

4.ทีมมีการประชุมชี้แจงผูเก่ียวของ/เครือขาย 

4 5.ทีมดำเนินการตามโครงการและผานเกณฑอยางนอย 4 ขอ 
5 6.ทีมดำเนินการตามโครงการและผานเกณฑอยางนอย 6 ขอ 

ครั้งท่ี 2 รอบ 12 เดือน (ต.ค.63 – ก.ย.64)  
 

ระดับคะแนน  เกณฑการประเมิน 
1 7.ทีมมีการติตดามผลการดำเนินงานอยางตอเนื่อง และมีการรวมมือกับโรงเรียน 

เพ่ือหาแนวทางในการแกไขปญหาดานสุขภาพตามเกณฑ 

2 8.ทีมดำเนินการตามโครงการและผานเกณฑอยางนอย 8 ขอ 

3 9.ทีมดำเนินการตามโครงการและผานเกณฑอยางนอย 10 ขอ 

4 10.ทีมดำเนินการตามโครงการและผานเกณฑอยางนอย 12 ขอ 
5 11.ไมนอยกวารอยละ 80 ของนักเรียนมีความรูดานสุขภาพ (สุมถามนักเรียน 

ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1-6 หองละ 2 คน  
 

วัตถุประสงค  1.เพ่ือสงเสรมิใหนักเรียนมีพฤติกรรมการบริโภคท่ีถูกตอง                                               
2. เพ่ือใหโรงเรียนมีสภาพแวดลอมท่ีดีและเอ้ือตอสุขภาพ 

ประชากร
กลุมเปาหมาย 

1.จำนวนโรงเรยีนประถมศึกษาทุกโรงเรียน ทุกสังกัด 
2.จำนวนทีมทุกทีม 

วิธีการจัดเก็บ
ขอมูล 

ทีมดำเนินการตามกิจกรรมท่ีกำหนด ทีมจังหวัด/คณะกรรมการฯ ออกประเมิน 
โรงเรียนเปาหมาย 

แหลงขอมูล ผลการประเมินจากทีมจังหวัด/คณะกรรมการฯ 
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รายการ 
ขอมูล 1 

จำนวนโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการและผานเกณฑ 

รายการ 
ขอมูล 2 

จำนวนโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการท้ังหมด 

สูตรคำนวณ
ตัวช้ีวัด  

(A/B) x 100 

ระยะเวลา
ประเมินผล 

ไตรมาส ท่ี 2 และ 4 

เกณฑการประเมิน (small Success): ป 2564 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
1.ทีมมีโครงการเพ่ือ 
ลดปจจัยเสี่ยงดาน
สุขภาพและบริหาร
จัดการสิ่งแวดลอมใหเอ้ือ
ตอการมีสุขภาพดี 
2.ทีมคัดเลือกโรงเรียน
เขารวมโครงการ 
3. มีการประชุมชี้แจง
ผูเก่ียวของ/เครือขาย 
 

ทีมดำเนินการตามเกณฑ
ท่ีกำหนดและผานเกณฑ
อยางนอย 6 ขอ 

ทีมดำเนินการตามเกณฑ
ท่ีกำหนดและผานเกณฑ
อยางนอย 12 ขอ 

ทีมดำเนินการตามเกณฑ
ท่ีกำหนดและประเมินผล
และสรุปผลการ
ดำเนินงาน 

 

วิธีการ
ประเมินผล :  

ทีมจังหวัด/คณะกรรมการฯออกประเมินโรงเรียนตามเกณฑท่ีกำหนด อยางนอย 2 ครั้ง  

โดยการ สำรวจ สัมภาษณ สอบถาม สังเกต ดูเอกสาร  ฯลฯ รายงานผลภาพรวม คปสอ. 

เอกสารสนับสนุน  -ความรอบรูดานสุขภาพ จำนวน 6 เรื่อง จากกรมอนามัย 
-เง่ือนไขของโรงเรียนท่ีจะไดรับการประกาศเปน โรงเรียนท่ีมีโรงอาหารออนหวาน                        

“Sweet Enough Canteen” จากเครือขายเด็กไทยไมกินหวาน 

ผูใหขอมูลทาง
วิชาการ / 
ผูประสานงาน
ตัวช้ีวัดระดับ
จังหวัด 

ชื่อ-สกุล : นางสาวสุปรีญา   จันทรวงษ 
หนวยงาน : กลุมงานทันตสาธารณสุข  
โทรศัพทมือถือ : 09 2692 3658 
โทรศัพทท่ีทำงาน : 0 3681 3493 ตอ 103 
E-mail :  

ผูรับผิดชอบการ
รายงานผลการ
ดำเนินงานระดับ
จังหวัด 

ชื่อ-สกุล : นางมะลิ  ชาญณรงค 
หนวยงาน :  กลุมงานทันตสาธารณสุข  
โทรศัพทมือถือ : 08 6790 8428           
โทรศัพทท่ีทำงาน : 0 3681 3493 ตอ 103 
E-mail : mali_aum@hotmail.com 
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ยุทธศาสตร 1. ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (PP&P Excellence) 
แผนงาน 2 สงเสริมความรอบรูสุขภาพประชาชนทุกกลุมวัย (Health literacy) 
โครงการ โครงการพัฒนาและสรางศักยภาพคนไทยทุกกลุมวัย 
ลักษณะตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร (KRI) ตัวช้ีวัดแผนงาน (KPI) 
ระดับการวัดผล สสจ.สิงหบุรี 
ช่ือตัวช้ีวัด KPI 20 รอยละของเจาหนาท่ีสาธารณสุขจังหวัดสิงหบุรีมีคาดัชนีมวลกายปกติ 
คำนิยาม เจาหนาท่ีสาธารณสุขจังหวัดสิงหบุรี หมายถึง ขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจาง 

อายุ 18 ป – 60 ป ท่ีปฏิบัติงานในหนวยงานสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงหบุรี 

ดัชนีมวลกายปกติ หมายถึง น้ำหนักเหมาะสมกับสวนสูงโดยมีคาดัชนีมวลกาย 

อยูในชวง 18.5-22.9 กก./ตรม.นอกเขต) 

ระดับความดันโลหิตอยูในเกณฑปกติ หมายถึง คาความดันโลหิต sbp มีคา<130 mmhg  

หรือ dbp มีคา  < 85 mmhg 

รายละเอียด
ขอมูลพ้ืนฐาน 
 
 
 

 

Baseline data ผลการดำเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 

1.รอยละเจาหนาท่ีสาธารณสุข

จังหวัดสิงหบุรีมีคาดัชนีมวลกายปกติ 

NA NA 43.16 

2. ลดอัตราอุบัติการณโรคความดัน

โลหิตสูงรายใหมในกลุมเจาหนาท่ี 

NA NA 1.05 

เกณฑเปาหมาย  

 

ระดับ รายละเอียด 
1 -วิเคราะหปจจัย 3อ 3ส ท่ีสงผลใหดัชนีมวลกายเกินและเสี่ยงตอการปวย 

ดวยโรคความดันโลหิตสูง 
-มีแผนงาน/โครงการแกไขปญหา 

2 มีการขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการ 
3 เกิดปจจัยเอ้ือตอการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ /กำหนดมาตรการ 

ทางสังคมและขอตกลงรวม เพ่ือการปฏิบัติ    
4 เจาหนาท่ีสาธารณสุขจังหวัดสิงหบุรีมีคาดัชนีมวลกายปกต ิรอยละ 51 

อัตราอุบัติการณโรคความดันโลหิตสูงรายใหมไมเกิน รอยละ 2.10 
5 เจาหนาท่ีสาธารณสุขจังหวัดสิงหบุรีมีคาดัชนีมวลกายปกติ รอยละ 52 

อัตราอุบัติการณโรคความดันโลหิตสูงรายใหมไมเกิน รอยละ  1.05 
 

ปงบประมาณ 63 ปงบประมาณ 64 ปงบประมาณ 65 
 รอยละ 58 รอยละ 52 รอยละ 53 

วัตถุประสงค  เพ่ือสงเสริมเจาหนาท่ีสาธารณสุขจังหวัดสิงหบุรีมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

ตามหลัก 3 อ 3 ส คาดัชนีมวลกายปกติ ไมปวยดวยโรคความดันโลหิตสูง 

ประชากร

กลุมเปาหมาย 

เจาหนาท่ีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงหบุรีทุกคน 
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วิธีการจัดเก็บ
ขอมูล 

1.ชั่งน้ำหนัก/วัดความดันบันทึกขอมูลตามแบบรายงานทุก 3 เดือน วิเคราะหขอมูลเสนอผูบริหาร 
2.กลุมงานสงเสริมสุขภาพ/กลุมงานควบคุมโรคไมติดตอ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงหบุรี 
รวบรวมขอมูล วิเคราะหเขียนรายงานรายไตรมาส สงผูบริหาร 

แหลงขอมูล กลุมงานทุกกลุมงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงหบุรี 
รายการ 
ขอมูล 1 

A =ขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจางอายุ 18 ป – 60 ป ท่ีปฏิบัติงานในหนวยงานสังกัดสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสิงหบุรีจำนวนเจาหนาท่ีสาธารณสุขจังหวัดสิงหบุรีมีดัชนีมวลกายปกติ 

รายการ 
ขอมูล 2 

B = ขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจางอายุ 18 ป – 60 ป ท่ีปฏิบัติงานในหนวยงานสังกัด
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงหบุรีจำนวนเจาหนาท่ีสาธารณสุขจังหวัดสิงหบุรีท่ีชั่งน้ำหนัก
วัดสวนสูงทุกคน ในชวงเวลาท่ีกำหนด 

รายการ 
ขอมูล 3 

C = ขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจางอายุ 18 ป – 60 ป ท่ีปฏิบัติงานในหนวยงานสังกัด
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงหบุรีจำนวนเจาหนาท่ีสาธารณสุขจังหวัดสิงหบุรีไมปวย 
ดวยโรคความดันโลหิตสูง  

รายการ 
ขอมูล 4 

D = ขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจางอายุ 18 ป – 60 ป ท่ีปฏิบัติงานในหนวยงานสังกัด
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงหบุรีจำนวนเจาหนาท่ีสาธารณสุขจังหวัดสิงหบุรีถูกวินิจฉัยวา
เปนผูปวยความดันโลหิตสูงรายใหม 

สูตรการ
คำนวณตัวช้ีวัด 
 

1. รอยละเจาหนาท่ีสาธารณสุขจังหวัดสิงหบุรีมีคาดัชนีมวลกายปกติ  

     =   
A
B

× 100 

2.อัตราอุบัติการณโรคความดันโลหิตสูงรายใหม 

    =   
D
C

× 100 

เกณฑการประเมิน (small Success): ป 2564 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
1.มีแผนปฏิบัติการ/แผน
ดำเนินงาน ท่ีสอดคลอง
กับสถานการณปญหาใน
พ้ืนท่ีและมีระบบ
ประเมินผลและวิเคราะห
เพ่ือกำหนดมาตรการ  
 

- มีการขับเคลื่อน
กิจกรรมตามแผนงาน/
โครงการ 
โดย มีการจัดกิจกรรม
โปรแกรมสุขภาพ หรือ
การใหคำปรึกษา
แลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่อง  
3อ.3ส.  

-จัดปจจัยท่ีเอ้ือตอการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ กำหนด
มาตรการทางสังคมและ
ขอตกลงรวม เพ่ือการ
ปฏิบัติ - เจาหนาท่ี
สาธารณสุขจังหวัด
สิงหบุรีมีคาดัชนีมวลกาย
ปกติ รอยละ 51 
- กลุมเสี่ยงเบาหวาน/
ความดันโลหิตสูง ไดรับ
การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมตามหลัก 3 อ 
3 ส รอยละ 70 

- เจาหนาท่ีสาธารณสุข
จังหวัดสิงหบุรีมีคาดัชนี
มวลกายปกติ รอยละ 52 
- กลุมเสี่ยงเบาหวาน/
ความดันโลหิตสูง ไดรับ
การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมตามหลัก  
3 อ 3 ส รอยละ 80 
-อัตราอุบัติการณโรค
ความดันโลหิตสูงรายใหม
ไมเกิน รอยละ 1.05 
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วิธีการ
ประเมินผล :  

ติดตามจากแบบรายงานลงบันทึกการชั่งน้ำหนัก/วัดความดันโลหิตรายบุคคล 

เอกสารสนับสนุน  แบบรายงานลงบันทึกการชั่งน้ำหนัก/วัดความดันโลหิตรายบุคคล 

ผูใหขอมูลทาง
วิชาการ / 
ผูประสานงาน
ตัวช้ีวัดระดับ
จังหวัด 

ชื่อ-สกุล : นางนงลักษณ  เกตุแกว 
หนวยงาน : กลุมงานสงเสริมสุขภาพ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
โทรศัพทมือถือ  : 08 9612 5602 
E-mail : Kpom1727@gmail.com 
ชื่อ-สกุล: นางสาวสุกานดา  จันทรักษ   
หนวยงาน: กลุมงานควบคุมโรคไมติดตอ 
โทรศัพทมือถือ: 08 1280 1712 
E-mail: ncdsingburi@gmail.com 

ผูรับผิดชอบการ
รายงานผลการ
ดำเนินงานระดับ
จังหวัด 

ชื่อ-สกุล : นางนงลักษณ  เกตุแกว 
             นส.กาญจนา  อยูนาค 
หนวยงาน : กลุมงานสงเสริมสุขภาพ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
โทรศัพทมือถือ  : 08 9612 5602, 08 7843 7832 
โทรศัพทท่ีทำงาน : 0 3681-3493 ตอ 112 
E-mail : Kpom1727@gmail.com u5526002@gmail.com 
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ยุทธศาสตร 1 ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (PP&P Excellence) 
แผนงาน 2 สงเสริมความรอบรูสุขภาพประชาชนทุกกลุมวัย (Health literacy) 
โครงการ โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
ลักษณะตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร (KRI) ตัวช้ีวัดแผนงาน (KPI) 
ระดับการวัดผล คปสอ, รพ.สต., รพช, รพท 
ช่ือตัวช้ีวัด KPI 21 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานองคกรตนแบบสุขภาพดี 
คำนิยาม องคกร หมายถึง สำนักงานสาธารณสุขในจังหวัดสิงหบุรี โรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอ 

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ 
เจาหนาท่ีสาธารณสุขจังหวัดสิงหบุรี หมายถึง ขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจาง    
อายุ 18 ป – 60 ป ท่ีปฏิบัติงานในหนวยงานสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงหบุรี 
ดัชนีมวลกายปกติ หมายถึง น้ำหนักเหมาะสมกับสวนสูงโดยมีคาดัชนีมวลกายอยูในชวง 
18.5-22.9 กก./ตรม.นอกเขต) 
ระดับความดันโลหิตอยูในเกณฑปกติ  หมายถึง คาความดันโลหิต sbp มีคา< 130 
mmhg หรือ dbp มีคา < 85 mmhg 

รายละเอียด
ขอมูลพ้ืนฐาน 
 

 

Baseline data ผลการดำเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 

1.รอยละเจาหนาท่ีสาธารณสุข
จังหวัดสิงหบุรีมีคาดัชนีมวลกายปกติ 

NA NA 43.16 

2. ลดอัตราอุบัติการณโรคความดัน
โลหิตสูงรายใหมในกลุมเจาหนาท่ี 

NA NA 1.48 

เกณฑเปาหมาย  

 
ระดับ รายละเอียด 

1 -วิเคราะหปจจัย 3อ 3ส ท่ีสงผลใหดัชนีมวลกายเกินและเสี่ยงตอการปวย 
ดวยโรคความดันโลหิตสูง 
-มีแผนงาน/โครงการแกไขปญหา 

2 มีการขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการ 
3 เกิดปจจัยเอ้ือตอการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ /กำหนดมาตรการ 

ทางสังคมและขอตกลงรวม เพ่ือการปฏิบัติ    
4 เจาหนาท่ีสาธารณสุขจังหวัดสิงหบุรีมีคาดัชนีมวลกายปกติ รอยละ 51 

อัตราอุบัติการณโรคความดันโลหิตสูงรายใหมไมเกิน รอยละ 1.43 
5 เจาหนาท่ีสาธารณสุขจังหวัดสิงหบุรีมีคาดัชนีมวลกายปกติ รอยละ 52 

อัตราอุบัติการณโรคความดันโลหิตสูงรายใหมไมเกิน รอยละ  1.40 
 

ปงบประมาณ 63 ปงบประมาณ 64 ปงบประมาณ 65 
ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 

วัตถุประสงค  เพ่ือสงเสริมเจาหนาท่ีสาธารณสุขจังหวัดสิงหบุรีมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
ตามหลัก 3 อ 3 ส คาดัชนีมวลกายปกติ ไมปวยดวยโรคความดันโลหิตสูง 
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ประชากร
กลุมเปาหมาย 

เจาหนาท่ีสาธารณสุขจังหวัดสิงหบุรี  ครอบคลุมท้ังจังหวัด 

วิธีการจัดเก็บ
ขอมูล 

1.บันทึกขอมูลตามแบบรายงานโดยสถานบริการทุกแหงรวมรวบขอมูลเปนราย คบสอ. 
วิเคราะห เขียนรายงาน   ทุกเดือนเสนอผูบริหาร 
2.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงหบุรี รวบรวมขอมูล วิเคราะหเขียนรายงานรายเดือน 
สงผูบริหาร 

แหลงขอมูล คปสอ.ทุกแหง และ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงหบุร ี(7 องคกร) 
รายการ 
ขอมูล 1 

A =ขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจางอายุ 18 ป – 60 ป ท่ีปฏิบัติงานในหนวยงานสังกัด
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงหบุรีจำนวนเจาหนาท่ีสาธารณสุขจังหวัดสิงหบุรีมีดัชนีมวล
กายปกติ 

รายการ 
ขอมูล 2 

B = ขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจางอายุ 18 ป – 60 ป ท่ีปฏิบัติงานในหนวยงานสังกัด
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงหบุรีจำนวนเจาหนาท่ีสาธารณสุขจังหวัดสิงหบุรี    ท่ีชั่ง
น้ำหนักวัดสวนสูงทุกคน ในชวงเวลาท่ีกำหนด 

รายการ 
ขอมูล 3 

C = ขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจางอายุ 18 ป – 60 ป ท่ีปฏิบัติงานในหนวยงานสังกัด
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงหบุรีจำนวนเจาหนาท่ีสาธารณสุขจังหวัดสิงหบุรีไมปวยดวย
โรคความดันโลหิตสูง  

รายการ 
ขอมูล 4 

D = ขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจางอายุ 18 ป – 60 ป ท่ีปฏิบัติงานในหนวยงานสังกัด
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงหบุรีจำนวนเจาหนาท่ีสาธารณสุขจังหวัดสิงหบุรีถูกวินิจฉัยวา
เปนผูปวยความดันโลหิตสูงรายใหม 

สูตรการ
คำนวณตัวช้ีวัด 
 

1. รอยละเจาหนาท่ีสาธารณสุขจังหวัดสิงหบุรีมีคาดัชนีมวลกายปกติ  

     =   
A
B

× 100 

2.อัตราอุบัติการณโรคความดันโลหิตสูงรายใหม 

    =   
D
C

× 100 

เกณฑการประเมิน (small Success): ป 2564 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

1.มีแผนปฏิบัติการ/แผน
ดำเนินงาน ท่ีสอดคลอง
กับสถานการณปญหาใน
พื้นท่ีและมีระบบ
ประเมินผลและวิเคราะห
เพื่อกำหนดมาตรการ  
 

- มีการขับเคล่ือนกิจกรรม
ตามแผนงาน/โครงการ 
โดย มีการจัดกิจกรรม
โปรแกรมสุขภาพ หรือ
การใหคำปรึกษา
แลกเปล่ียนเรียนรูเรื่อง  
3อ.3ส.  

-จัดปจจัยท่ีเอื้อตอการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม
สุขภาพ กำหนดมาตรการ
ทางสังคมและขอตกลง
รวม เพื่อการปฏิบัติ - 
เจาหนาท่ีสาธารณสุข
จังหวัดสิงหบุรีมีคาดัชนี
มวลกายปกติ รอยละ 51 
- กลุมเส่ียงเบาหวาน/
ความดันโลหิตสูง ไดรับ
การปรับเปล่ียนพฤติกรรม
ตามหลัก 3 อ 3 ส  
รอยละ 70 

- เจาหนาท่ีสาธารณสุข
จังหวัดสิงหบุรีมีคาดัชนี
มวลกายปกติ รอยละ 52 
- กลุมเส่ียงเบาหวาน/
ความดันโลหิตสูง ไดรับ
การปรับเปล่ียนพฤติกรรม
ตามหลัก 3 อ 3 ส  
รอยละ 80 
-อัตราอุบัติการณโรค
ความดันโลหิตสูงรายใหม
ไมเกิน รอยละ 1.05 
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วิธีการ
ประเมินผล :  

ติดตามจากแบบรายงานลงบันทึกการชั่งน้ำหนัก/วัดความดันโลหิตรายบุคคล 

เอกสารสนับสนุน  แบบรายงานลงบันทึกการชั่งน้ำหนัก/วัดความดันโลหิตรายบุคคล 

ผูใหขอมูลทาง
วิชาการ / 
ผูประสานงาน
ตัวช้ีวัดระดับ
จังหวัด 

ชื่อ-สกุล : นางนงลักษณ  เกตุแกว 
หนวยงาน : กลุมงานสงเสริมสุขภาพ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
โทรศัพทมือถือ  : 08 9612 5602 
E-mail : Kpom1727@gmail.com 
ชื่อ-สกุล: นางสาวสุกานดา  จันทรักษ   
หนวยงาน: กลุมงานควบคุมโรคไมติดตอ 
โทรศัพทมือถือ: 08 1280 1712 
E-mail: ncdsingburi@gmail.com 

ผูรับผิดชอบการ
รายงานผลการ
ดำเนินงานระดับ
จังหวัด 

ชื่อ-สกุล : นางนงลักษณ  เกตุแกว 
             นส.กาญจนา  อยูนาค 
หนวยงาน : กลุมงานสงเสริมสุขภาพ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
โทรศัพทมือถือ  : 08 9612 5602, 08 7843 7832 
โทรศัพทท่ีทำงาน : 0 3681 3493  ตอ 112 
E-mail : Kpom1727@gmail.com u5526002@gmail.com 
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ยุทธศาสตร 1. ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (PP&P Excellence) 

แผนงาน การปองกัน ควบคุมโรคและลดปจจัยเส่ียงดานสุขภาพ 
โครงการ โครงการเฝาระวังผลิตภัณฑสุขภาพ      
ลักษณะตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดแผนงาน (KPI) 
ระดับการวัดผล คปสอ, รพ.สต., รพช, รพท 
ช่ือตัวช้ีวัด KPI 22 รอยละของผลิตภัณฑสุขภาพกลุมเส่ียงท่ีไดรับการตรวจสอบมีความปลอดภัย 

ตามเกณฑท่ีกำหนด (รอยละ 80) 
คำนิยาม ผลิตภัณฑสุขภาพกลุมเส่ียงหรือกลุมเปาหมาย หมายถึง ผลิตภัณฑสุขภาพท่ีเปนความเสี่ยง

ในจังหวัดสิงหบุรี และในภาพรวมของประเทศ ไดแก ผลิตภัณฑเสริมอาหาร แอลกอฮอลเพ่ือ

สุขอนามัยสำหรับมือ ฟาทะลายโจรท่ีข้ึนทะเบียน น้ำและน้ำแข็ง  

สถานประกอบการกลุมเปาหมาย หมายถึง สถานท่ีผลิต นําเขา หรือจัดจําหนาย                  

ผลิตภัณฑสุขภาพเปากลุมเสี่ยงหรือเปาหมาย หรือ ผูดําเนนิกิจการของสถานท่ีดังกลาว 

รายละเอียด
ขอมูลพ้ืนฐาน 

 

Baseline data หนวยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 

รอยละของผลิตภัณฑ
สุขภาพกลุมเสี่ยงท่ี
ไดรับการตรวจสอบมี
ความปลอดภัยตาม
เกณฑท่ีกำหนด 

 
รอยละ 

 

- 

 

80.00 

 

 

 

71.43 

เกณฑเปาหมาย /:  
ปงบประมาณ 63 ปงบประมาณ 64 ปงบประมาณ 65 

80 82 85 
 

วัตถุประสงค  เพ่ือใหผูบริโภคไดรับผลิตภัณฑสุขภาพท่ีมีความปลอดภัยเปนไปตามเกณฑท่ีกำหนด 

ประชากร
กลุมเปาหมาย 

ผลิตภัณฑสุขภาพกลุมเสี่ยงหรือกลุมเปาหมายท่ีผลิตและจำหนายในจังหวัดสิงหบุรี 

วิธีการจัดเก็บ
ขอมูล 

แบบรายงาน 

รายงานผลการตรวจวิเคราะห 

แหลงขอมูล คบสอ.  

รายการ 
ขอมูล 1 

A = จำนวนผลิตภัณฑสุขภาพกลุมเสี่ยงหรือกลุมเปาหมายท่ีไดรับการจัดการ 

รายการ 
ขอมูล 2 

B = จำนวนผลิตภัณฑสุขภาพกลุมเสี่ยงหรือกลุมเปาหมายท้ังหมดในจังหวัด 

สูตรคำนวณ
ตัวช้ีวัด  

(A/B) x100 

ระยะเวลา
ประเมินผล 

ทุกไตรมาส 
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เกณฑการประเมิน (small Success): ป 2564 
 

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

1. มีแผนบูรณาการ

ดำเนินงานดานผลิตภัณฑ

สุขภาพตลอดหวงโซ

ระดับอำเภอ 

2. มีขอมูลพ้ืนฐาน

ผลิตภัณฑสุขภาพใน

ระดับอำเภอ เชน จำนวน

ตลาด จำนวนรานคา 

รานชำ แผงลอย จำนวน

สถานประกอบการตางๆ 

3. ดำเนินการตาม

แผนการดำเนินงาน 

ไมนอยกวารอยละ 30 

ของแผน 

1. ดำเนินการตาม

แผนการดำเนินงาน 

ไมนอยกวา 

รอยละ 60  ของแผน 

2. รายงานผลการ

ดำเนินงานของหนวยงาน

ในแบบรายงาน 

1. ดำเนินการตาม

แผนการดำเนินงาน 

ไมนอยกวา 

รอยละ 100 ของแผน 

2. รายงานผลการ

ดำเนินงานของหนวยงาน

ในแบบรายงาน 

1. สรุปผลการ

ดำเนินงานและสงตอ

ขอมูลใหสำนักงาน

สาธารณสุขจังหวัด

ทราบ 

วิธีการ
ประเมินผล :  

แบบรายงาน 

เอกสารสนับสนุน  - 
ผูใหขอมูลทาง
วิชาการ / 
ผูประสานงาน
ตัวช้ีวัดระดับ
จังหวัด 

ชื่อ-สกุล : นางสาวนัยนา ธรรมกรณ 
หนวยงาน: กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข  
โทรศัพทมือถือ: 08 9902 7049  
โทรศัพทท่ีทำงาน: 0 3681 3493 ตอ 106 
E-mail : naiyanath7@gmail.com 

ผูรับผิดชอบการ
รายงานผลการ
ดำเนินงานระดับ
จังหวัด 

ชื่อ-สกุล : นางสาวนัยนา ธรรมกรณ 
หนวยงาน: กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข  
โทรศัพทมือถือ: 08 9902 7049  
โทรศัพทท่ีทำงาน: 0 3681 3493 ตอ 106 
E-mail : naiyanath7@gmail.com 
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ยุทธศาสตร 1. ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (PP&P Excellence) 

แผนงาน 3. การปองกัน ควบคุมโรคและลดปจจัยเส่ียงดานสุขภาพ 
โครงการ โครงการอาหารปลอดภัย      
ลักษณะตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดแผนงาน (PI) 
ระดับการวัดผล คปสอ, รพ.สต., รพช, รพท 
ช่ือตัวช้ีวัด PI 22.1 รอยละของอาหารสดและอาหารแปรรูปท่ีไดรับการตรวจสอบ ไดมาตรฐาน 

ตามเกณฑท่ีกำหนด (รอยละ 98)  
คำนิยาม 1. อาหารสด หมายถึง อาหารท่ียังไมผานการแปรรูป ท่ีนำมาเปนวัตถุดิบในการปรุง 

ประกอบอาหาร เชน เนื้อสัตว ผักและผลไมสด อาหารทะเล เปนตน 
2. อาหารแปรรูป หมายถึง อาหารท่ีผานกระบวนการท่ีทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลง 
คุณลักษณะของอาหารไปแลว เชน นมโรงเรียน,ผลิตภัณฑจากเนื้อสัตว,ขนมเปยะ เปนตน 
3. ท่ีไดรับการตรวจสอบ หมายถึง อาหารสดหรืออาหารแปรรูปท่ีไดดำเนินการสุมเก็บ
ตัวอยางแลวนำไปตรวจสอบ ณ หองแลปปฏิบัติการหรือดวยชุดทดสอบเบื้องตน ไดแก   สาร
บอแรกซ สารฟอรมาลีน สารฟอกขาว สารกันรา ยาฆาแมลง และสารโพลารในน้ำมันทอดซ้ำ 
4. ไดมาตรฐานตามเกณฑท่ีกำหนด หมายถึง ผลการตรวจจากหองแลปปฏิบัติการหรือจาก

ชุดทดสอบเบื้องตน ผานเกณฑมาตรฐานท่ีกฎหมายกำหนดตามชนิดอาหารนั้นๆ 

รายละเอียด
ขอมูลพ้ืนฐาน 

 

Baseline data หนวยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 

รอยละอาหารสดและ
อาหารแปรรูปท่ีไดรับ
การตรวจสอบผาน
มาตรฐานตามเกณฑท่ี
กำหนด 

 
รอยละ 

 

97.5 

 

97.33 

 

98.30 

เกณฑเปาหมาย /:  
ปงบประมาณ 63 ปงบประมาณ 64 ปงบประมาณ 65 

98 98 98 
 

วัตถุประสงค  เพ่ือใหผูบริโภคไดรับอาหารท่ีมีความปลอดภัยเปนไปตามเกณฑท่ีกำหนด 
ประชากร
กลุมเปาหมาย 

ผลิตภัณฑอาหารสดและอาหารแปรรูปท่ีมีการจำหนายในจังหวัดสิงหบุรี 

วิธีการจัดเก็บ
ขอมูล 

แบบรายงานการตรวจสอบสารปนเปอน 

 

แหลงขอมูล คบสอ. และรพ.สต. 

รายการ 
ขอมูล 1 

A = จำนวนของอาหารสดและอาหารแปรรูปท่ีผลวิเคราะหผานมาตรฐานตามเกณฑท่ี

กำหนด 

รายการ 
ขอมูล 2 

B = จำนวนของอาหารสดและอาหารแปรรูปท่ีเก็บตัวอยางเพ่ือตรวจวิเคราะหท้ังหมด 

 



71 
 

สูตรคำนวณ
ตัวช้ีวัด  

(A/B) x 100 

ระยะเวลา
ประเมินผล 

ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 

เกณฑการประเมิน (small Success): ป 2564: 
 

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

1. มีแผนบูรณาการ

ดำเนินงานอาหาร

ปลอดภัยตลอดหวงโซ

ระดับอำเภอ 

2. มีขอมูลพ้ืนฐานดาน

อาหารปลอดภัยในระดับ

อำเภอ เชน จำนวน

ตลาด จำนวนรานคา 

รานชำ แผงลอย  

3. ดำเนินการตาม

แผนการดำเนินงาน 

ไมนอยกวารอยละ 30 

ของแผน 

1. ดำเนินการตาม

แผนการดำเนินงาน 

ไมนอยกวารอยละ 60  

ของแผน 

2. รายงานผลการ

ดำเนินงานของหนวยงาน

ในแบบรายงาน 

1. ดำเนินการตาม

แผนการดำเนินงาน 

ไมนอยกวารอยละ 100 

ของแผน 

2. รายงานผลการ

ดำเนินงานของหนวยงาน

ในแบบรายงาน 

1. สรุปผลการ

ดำเนินงานและสงตอ

ขอมูลใหสำนักงาน

สาธารณสุขจังหวัด

ทราบ 

วิธีการ
ประเมินผล :  

แบบรายงาน 

เอกสาร
สนับสนุน :  

- 

ผูใหขอมูลทาง
วิชาการ / 
ผูประสานงาน
ตัวช้ีวัดระดับ
จังหวัด 

ชื่อ-สกุล : นางสาวนัยนา ธรรมกรณ 
หนวยงาน: กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข  
โทรศัพทมือถือ: 08 9902 7049  
โทรศัพทท่ีทำงาน: 0 3681 3493 ตอ 106 
E-mail : naiyanath7@gmail.com 

ผูรับผิดชอบ
การรายงานผล
การดำเนินงาน
ระดับจังหวัด 

ชื่อ-สกุล : นางสาวนัยนา ธรรมกรณ 
หนวยงาน: กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข  
โทรศัพทมือถือ: 08 9902 7049  
โทรศัพทท่ีทำงาน: 0 3681 3493 ตอ 106 
E-mail : naiyanath7@gmail.com 
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ยุทธศาสตร 1. ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (PP&P Excellence) 

แผนงาน 3. การปองกัน ควบคุมโรคและลดปจจัยเส่ียงดานสุขภาพ 
โครงการ โครงการอาหารปลอดภัย      
ลักษณะตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดแผนงาน (PI) 
ระดับการวัดผล คปสอ, รพ.สต., รพช, รพท 
ช่ือตัวช้ีวัด PI 22.2 รอยละของผลิตภัณฑเสริมอาหารหรืออาหารกลุมเปาหมายมีความปลอดภัย 

จากสารท่ีมีฤทธิ์ในการลดนําหนักหรือเสริมสรางสมรรถภาพทางเพศ (รอยละ 80)  
คำนิยาม 1.ผลิตภัณฑเสริมอาหารหรืออาหารกลุมเปาหมาย หมายถึง ผลิตภัณฑเสริมอาหาร 

ท่ีขออนุญาตไวตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 293) พ.ศ.2548 เรื่อง ผลิตภัณฑ
เสริมอาหาร และอาหารกลุมเปาหมาย ไดแก อาหารกลุมกาแฟ หรือเครื่องดื่มในภาชนะ
บรรจุท่ีปดสนิท ท่ีผลการตรวจวิเคราะหในป 2561-2563 พบการปลอมปนสารท่ีมีฤทธิ์   
ในการลดน้ำหนักหรือเสริมสรางสมรรถภาพทางเพศ (Blacklist) และผลิตนําเขา                  
หรือจัดจําหนาย โดยสถานประกอบการ หรือ ผูดําเนินกิจการของสถานประกอบการ               
กลุมเปาหมาย 
2. สถานประกอบการกลุมเปาหมาย หมายถึง สถานท่ีผลิต นําเขา หรือจัดจําหนาย                     
ผลิตภณัฑเสริมอาหารหรืออาหารกลุมเปาหมาย หรือ ผูดําเนินกิจการของสถานท่ีดังกลาว 

รายละเอียด
ขอมูลพ้ืนฐาน 

 

Baseline data หนวยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 

รอยละของผลิตภัณฑเสริม
อาหารหรืออาหารกลุม 
เปาหมายมีความปลอดภัย
จากสารท่ีมีฤทธิ์ในการลด
น้ำหนักหรือเสริมสราง
สมรรถภาพทางเพศ 

 
รอยละ 

 

 

  

เกณฑเปาหมาย /:  
ปงบประมาณ 63 ปงบประมาณ 64 ปงบประมาณ 65 

80 80 80 
 

วัตถุประสงค  เพ่ือใหผูบริโภคไดรับอาหารท่ีมีความปลอดภัยเปนไปตามเกณฑท่ีกำหนด 
ประชากร
กลุมเปาหมาย 

ผลิตภัณฑอาหารสดและอาหารแปรรูปท่ีมีการจำหนายในจังหวัดสิงหบุรี 

วิธีการจัดเก็บ
ขอมูล 

เก็บตัวอยางผลิตภัณฑเสริมอาหารและอาหารกลุมเปาหมาย (Blacklist) และสงตัวอยาง 

เพ่ือตรวจวิเคราะหหาชนิดและปริมาณสารท่ีมีฤทธิ์ในการลดนําหนักหรือเสริมสราง 

สมรรถภาพทางเพศ 

แหลงขอมูล ผลการตรวจวิเคราะห 

รายการ 
ขอมูล 1 

A = จํานวนผลิตภัณฑเสริมอาหารหรืออาหารกลุมเปาหมายท่ีไดรับการจัดการ 

รายการ 
ขอมูล 2 

B = จํานวนผลิตภัณฑเสริมอาหารหรืออาหารกลุมเปาหมายท้ังหมดในจังหวัด 
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สูตรคำนวณ
ตัวช้ีวัด  

(A/B) x 100 

ระยะเวลา
ประเมินผล 

ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 

เกณฑการประเมิน (small Success): ป 2564 
 

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

1. มีขอมูลพ้ืนฐานดาน

รานจำหนายผลิตภัณฑ

เสริมอาหารในพ้ืนท่ี หรือ

แหลงผลิตผลิตภัณฑ 

เสริมอาหาร 

2. ดำเนินการตาม

แผนการดำเนินงานไม

นอยกวารอยละ 30  

ของแผน 

1. ดำเนินการตามแผน 

การดำเนินงานไมนอย

กวารอยละ 60  ของแผน 

2. รายงานผลการ

ดำเนินงานของหนวยงาน

ในแบบรายงาน 

1. ดำเนินการตามแผน 

การดำเนินงานไมนอยกวา

รอยละ 100 ของแผน 

2. รายงานผลการ

ดำเนินงานของหนวยงาน

ในแบบรายงาน 

1. สรุปผลการ

ดำเนินงานและสงตอ

ขอมูลใหสำนักงาน

สาธารณสุขจังหวัด

ทราบ 

วิธีการ
ประเมินผล :  

แบบรายงาน 

เอกสาร
สนับสนุน :  

- 

ผูใหขอมูลทาง
วิชาการ / 
ผูประสานงาน
ตัวช้ีวัดระดับ
จังหวัด 

ชื่อ-สกุล : นางสาวนัยนา ธรรมกรณ 
หนวยงาน: กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข  
โทรศัพทมือถือ: 08 9902 7049  
โทรศัพทท่ีทำงาน: 0 3681 3493 ตอ 106 
E-mail : naiyanath7@gmail.com 

ผูรับผิดชอบ
การรายงานผล
การดำเนินงาน
ระดับจังหวัด 

ชื่อ-สกุล : นางสาวนัยนา ธรรมกรณ 
หนวยงาน: กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข  
โทรศัพทมือถือ: 08 9902 7049  
โทรศัพทท่ีทำงาน: 0 3681 3493 ตอ 106 
E-mail : naiyanath7@gmail.com 
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ยุทธศาสตร 1. ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (PP&P Excellence) 

แผนงาน 3. การปองกัน ควบคุมโรคและลดปจจัยเส่ียงดานสุขภาพ 
โครงการท่ี โครงการอาหารปลอดภัย      
ลักษณะตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดแผนงาน (PI) 
ระดับการวัดผล สสจ., คปสอ. 
ช่ือตวัช้ีวัด PI 22.3 รอยละของผลิตภัณฑเครื่องสำอางกลุมเส่ียง (แอลกอฮอลเพ่ือสุขอนามัยสำหรับมือ) 

ท่ีไดรับการตรวจสอบมีความถูกตอง ปลอดภัยตามเกณฑท่ีกำหนด (รอยละ 80) 
คำนิยาม 1. เครื่องสําอางกลุมเส่ียง หมายถึง เครื่องสําอางท่ีจดแจงวัตถุประสงคในการใชเปน                

ผลิตภัณฑในประเภทแอลกอฮอลเพ่ือสุขอนามัยสําหรับมือ เกณฑความถูกตองตามท่ีกําหนด 
หมายถึง 
          1. เครื่องสําอางมีฉลากภาษาไทย 
          2. เครื่องสําอางแสดงฉลากภาษาไทยครบถวน ถูกตอง ตามขอ 1 – ขอ 5                  
ในประกาศคณะกรรมการเครื่องสําอาง เรื่อง ฉลากของเครื่องสําอาง พ.ศ. 2562 
2. เกณฑความปลอดภัยตามท่ีกําหนด หมายถึง เครื่องสําอางท่ีสุมตรวจวิเคราะห ไมพบ 
สารหามใช ไดแก เมทิลแอลกอฮอล (เมทานอล) ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  
เรื่องชื่อวัตถุท่ีอาจใชเปนสวนผสมในการผลิตเครื่องสําอาง พ.ศ.2561 และเรื่อง ชื่อวัตถุ 
ท่ีหามใชเปนสวนผสมในการผลิตเครื่องสําอาง พ.ศ.2559 และฉบับแกไขเพ่ิมเติม 

รายละเอียด
ขอมูลพ้ืนฐาน 

 

Baseline data หนวยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 

รอยละของผลิตภัณฑ
เครื่องสำอางกลุมเสี่ยง 
(แอลกอฮอลเพ่ือ
สุขอนามัยสำหรับมือ) 
ท่ีไดรับการตรวจสอบมี
ความถูกตอง ปลอดภัย
ตามเกณฑท่ีกำหนด 

 
รอยละ 

 

N/A 

 

N/A 

 

N/A 

เกณฑเปาหมาย /:  
ปงบประมาณ 63 ปงบประมาณ 64 ปงบประมาณ 65 

80 80 80 
 

วัตถุประสงค  เพ่ือใหผูบริโภคไดรับความปลอดภัยจากการใชเครื่องสำอาง 
ประชากร
กลุมเปาหมาย 

สถานท่ีผลิตเครื่องสําอางในจังหวัด ท่ีไดรับการจดแจงตามกฎหมาย หรือกรณีไมมีสถานท่ี 

ผลิตเครื่องสําอางกลุมเสี่ยงดังกลาวในจังหวัดใหเก็บจากสถานท่ีขายในเขตจังหวัด 

วิธีการจัดเก็บ
ขอมูล 

1. จัดทําขอมูลจํานวนสถานท่ีผลิต/นําเขาเครื่องสําอางกลุมเสี่ยงท้ังหมดท่ีตั้งในเขตจังหวัด 

2. จําแนกขอมูลสถานท่ีผลิต/นําเขาเครื่องสําอางกลุมเสี่ยงและตรวจประเมินสถานท่ีผลิต 

3. สุมเก็บตัวอยางเครื่องสําอางจากสถานท่ีผลิต/นําเขา 

แหลงขอมูล ผลการตรวจวิเคราะห 
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รายการ 
ขอมูล 1 

A1 = จํานวนรายการเครื่องสําอางกลุมเสี่ยงท่ีตรวจสอบฉลากท้ังหมด 

A2 = จํานวนรายการเครื่องสําอางกลุมเสี่ยงท่ีสงตรวจวิเคราะหหาสารหามใช 

A3 = จํานวนรายการเครื่องสําอางกลุมเสี่ยงท่ีตรวจพบสารหามใชแตไดรับการจัดการ 

ดําเนินคดีตามกฎหมาย 

รายการ 
ขอมูล 2 

B1 = จํานวนรายการเครื่องสําอางท่ีแสดงฉลากไมถูกตองตามเกณฑท่ีกําหนด 

B2 = จํานวนรายการเครื่องสําอางกลุมเสี่ยงท่ีตรวจพบสารหามใช 

สูตรคำนวณ
ตัวช้ีวัด  

รอยละของผลิตภัณฑเครื่องสําอางกลุมเสี่ยงท่ีไดรับการตรวจสอบมีความถูกตอง และ 

ความปลอดภัยตามเกณฑท่ีกําหนด (Cx) 

 Cx = (A1+A2+A3) – (B1+B2) x 100 

              (A1 + A2+A3) 

ระยะเวลา
ประเมินผล 

ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 

เกณฑการประเมิน (small Success): ป 2564: 
 

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

1. มีขอมูลพ้ืนฐาน 

ดานรานจำหนาย

เครื่องสำอางในเขต 

พ้ืนท่ีแตละอำเภอ 

 

1. ดำเนินการตรวจฉลาก

เครื่องสำอางตามแผน 

การดำเนินงานไมนอย

กวารอยละ 50 ของแผน 

 

1. ดำเนินการตรวจฉลาก

เครื่องสำอางตามแผน 

การดำเนินงานไมนอย

กวารอยละ 80 ของแผน 

2. สงเครื่องสำอางตรวจ 

วิเคราะหหาสารหามใช 

1. ดำเนินการตรวจฉลาก

เครื่องสำอางตามแผน 

การดำเนินงานไมนอยกวา

รอยละ 80 ของแผน 

2.สรุปผลการดำเนินงาน

และสงตอขอมูลให

สำนักงานสาธารณสุข

จังหวัดทราบ 

วิธีการ
ประเมินผล :  

แบบรายงาน 

เอกสาร
สนับสนุน :  

- 

ผูใหขอมูลทาง
วิชาการ / 
ผูประสานงาน
ตัวช้ีวัดระดับ
จังหวัด 

ชื่อ-สกุล : นางสาวนันทนีย  ศรสีวัสดิ์ 
หนวยงาน: กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข  
โทรศัพทมือถือ: 08 9902 7049  
โทรศัพทท่ีทำงาน: 0 3681 3493 ตอ 115 
E-mail : evenun99@gmail.com 

ผูรับผิดชอบ
การรายงานผล
การดำเนินงาน
ระดับจังหวัด 

ชื่อ-สกุล : นางสาวนันทนีย ศรีสวัสดิ ์
หนวยงาน: กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข  
โทรศัพทมือถือ: 08 9902 7049  
โทรศัพทท่ีทำงาน: 0 3681 3493 ตอ 115 
E-mail : evenun99@gmail.com 
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ยุทธศาสตร 1 ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (PP&P Excellence) 
แผนงาน 3 การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเส่ียงดานสุขภาพ 
โครงการ โครงการพัฒนาจัดการอนามัยส่ิงแวดลอมในสถานบริการสาธารณสุข 
ลักษณะตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร (KRI) ตัวช้ีวัดแผนงาน (KPI) 
ระดับการวัดผล โรงพยาบาลทุกแหง 
ช่ือตัวช้ีวัด KPI 23 ระดับความสำเร็จของโรงพยาบาลท่ีพัฒนาอนามัยส่ิงแวดลอม ไดตามเกณฑ 

GREEN&CLEAN Hospital  ระดับดีมาก Plus 100 % 
คำนิยาม ระดับความสำเร็จของการพัฒนาอนามัยส่ิงแวดลอมในโรงพยาบาลใหไดตามเกณฑ 

GREEN&CLEAN Hospital หมายถึง โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (รพท./

รพช.) ดำเนินการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมในโรงพยาบาลตามเกณฑ GREEN&CLEAN 

Hospital และผานการประเมินรับรองจากคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด ในลำดับการพัฒนา

ท่ีสูงข้ึน 

รายละเอียด
ขอมูลพ้ืนฐาน 

 

Baseline data หนวยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 

โรงพยาบาลท่ีพัฒนาอนามัย
สิ่งแวดลอมไดตามเกณฑ 
GREEN&CLEAN Hospital 
ระดับดีมาก Plus  

แหง - 2 4 

 

เกณฑเปาหมาย ปงบประมาณ 64 ปงบประมาณ 65 ปงบประมาณ 66 
6  แหง 6  แหง รอยละ 100  

วัตถุประสงค  เพ่ือสงเสริมใหโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอม 
ไดตามเกณฑ GREEN&CLEAN Hospital 

ประชากร
กลุมเปาหมาย 

โรงพยาบาลท่ัวไป โรงพยาบาลชุมชน  

วิธีการจัดเก็บ
ขอมูล 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

�� เอกสาร/หลักฐานท่ีแสดงวาไดมีดำเนินการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมในโรงพยาบาล 
ตามเกณฑ GREEN&CLEAN Hospital โดยพิจารณาจาก 
   - แผนปฏิบัติการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมในโรงพยาบาลตามเกณฑ GREEN&CLEAN 
Hospital ท่ีระบุกิจกรรม และระยะเวลาการดำเนินงาน และงบประมาณสนับสนุน 
การดำเนินงาน 
   - ผลการประเมินรับรองจากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ในระดับจังหวัดผานเกณฑฯ 

แหลงขอมูล รพท./รพช. 
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เกณฑการใหคะแนน : 

                  กำหนดเปนระดับข้ันของความสำเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ  

โดยพิจารณาจากความกาวหนาของข้ันตอนการดำเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้ 

ระดับคะแนน 
ระดับข้ันของความสำเร็จ (Milestone) 

ข้ันตอนท่ี 1 ข้ันตอนท่ี 2 ข้ันตอนท่ี 3 ข้ันตอนท่ี 4 ข้ันตอนท่ี 5 

1 √     

2 √ √    

3 √ √ √   

4 √ √ √ √  

5 √ √ √ √ √ 
 

โดยท่ี : เกณฑการใหคะแนน : 

 
ระดับคะแนน รายละเอียดการดำเนินงาน 

1 โรงพยาบาลดำเนินการ 2 ข้ันตอน คือ ข้ันตอนท่ี 1 การสรางกระบวนการพัฒนา และ
ข้ันตอนท่ี 2 ดำเนินการกิจกรรม GREEN พรอมท้ังประเมินตนเองและบันทึกขอมูลใน   
แบบรายงานผลการดำเนินงานสงใหสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

2 โรงพยาบาลพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมในโรงพยาบาลผานเกณฑฯ ระดับพ้ืนฐาน 
3 โรงพยาบาลพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมในโรงพยาบาลผานเกณฑฯ ระดับดี หรือ 

มีนวัตกรรม GREEN เชิงประจักษ 
4 โรงพยาบาลพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมในโรงพยาบาลผานเกณฑฯ ระดับดีมาก 
5 โรงพยาบาลพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมในโรงพยาบาลผานเกณฑฯ ระดับดีมาก Plus  

ระยะเวลา
ประเมินผล 

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

เกณฑการประเมิน (small Success): ป 2564 
 

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

1.ประเมินตนเอง 
วิเคราะหและวางแผน
ปฏิบัติการเพ่ือขับเคลื่อน 
และre-acreditation 
2. ดำเนินการตาม
แผนปฏิบัติการฯ 
3.สรางเครือขายการ

พัฒนา GREEN & CLEAN 

Hospital สูชุมชนเพ่ือ

สงเสริมใหเกิด GREEN & 

CLEAN  Community  

 โรงพยาบาลผานเกณฑ 
GREEN & CLEAN 
Hospital ระดับ ดีมาก  
 

โรงพยาบาลผานเกณฑ 

GREEN&CLEAN 

Hospital ระดับ ดีมาก 

Plus  

โรงพยาบาล ผานเกณฑ 

GREEN&CLEAN 

Hospital ระดับดีมาก 

Plus (ในประเด็นท่ีทีม

ประเมินฯ ใหคำแนะนำ 

ปรับปรุง แกไข) 
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วิธีการ
ประเมินผล :  

1.ดูแผนปฏิบัติการเพ่ือขับเคลื่อน GREEN & CLEAN Hospital เชื่อมโยง กับการวิเคราะห
สวนขาด หรือพัฒนา (แบบประเมินตนเองตามเกณฑGREEN & CLEAN Hospital), 
re-acreditation กำกับติดตาม ประเมินผลและพัฒนาอยางตอเนื่อง สงเสริมการสราง
นวัตกรรม GREEN 
2.ประเมินเครือขายการพัฒนา GREEN & CLEAN Hospital สูชุมชน เพ่ือสงเสริม 
ใหเกิด GREEN & CLEAN  Community  
3.ทีมตรวจประเมินลงพ้ืนท่ีเพ่ือตรวจประเมินรับรองทุกไตรมาส/มีการตรวจเยี่ยมในพ้ืนท่ี
แบบไมไดนัดหมาย (Surprise Visit) โดยผูบริหารของ หนวยงาน/สสจ. 
4. การตรวจราชการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด รอบท่ี 1 และ 2 รวมท้ังการตรวจ
ราชการบูรณาการรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
5. เยี่ยมเสริมพลัง ใหคำปรึกษา การเชื่อมโยงเครือขายการพัฒนา GREEN Hospital  
สูชุมชน เพ่ือใหเกิด GREEN Community 

เอกสารสนับสนุน  คูมือดำเนินงาน GREEN & CLEAN Hospital 
ผูใหขอมูลทาง
วิชาการ / 
ผูประสานงาน
ตัวช้ีวัดระดับ
จังหวัด 

ชื่อ-สกุล : นายอัครเดช ภักดีรักษ 
หนวยงาน: กลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัย 
โทรศัพทมือถือ: 08 7720 3012 
โทรศัพทท่ีทำงาน: 0 3681 3493 ตอ 132 
E-mail : envirosing@gmail.com 

ผูรับผิดชอบการ
รายงานผลการ
ดำเนินงานระดับ
จังหวัด 

ชื่อ-สกุล : นายกิตติคุณ บัวพันธศรี 
หนวยงาน: กลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัย 
โทรศัพทมือถือ: 08 9741 4568 
โทรศัพทท่ีทำงาน: 0 3681 3493 ตอ 132 
E-mail : kittikunb@hotmail.com 
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ยุทธศาสตร 1 ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (PP&P Excellence) 
แผนงาน 3 การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเส่ียงดานสุขภาพ 
โครงการ   โครงการตามแผนปฏิบัติการเพ่ือจัดการส่ิงแวดลอมในระดับจังหวัด 
ลักษณะตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดแผนงาน (KPI) 
ระดับการวัดผล คปสอ. 
ช่ือตัวช้ีวัด KPI 25 รอยละของสถานบริการสาธารณสุขท่ีมีการจัดการมูลฝอยติดเช้ือ 

ไดตามกฎกระทรวงสาธารณสุข 
คำนิยาม มูลฝอยติดเช้ือ (ตามกฎกระทรวงวาดวยการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545) หมายถึง 

มูลฝอยท่ีมีเชื้อโรคปะปนอยูในปริมาณหรือมีความเขมขนท่ีมาก ซ่ึงถามีการสัมผัส หรือ

ใกลชิดกับมูลฝอยแลว สามารถทำใหเกิดโรคได ซ่ึงเกิดข้ึนจากกระบวนการตรวจวินิจฉัย

ทางการแพทย การรักษาพยาบาล การใหภูมิคุมกันโรคและการรักษาเก่ียวกับโรค 

มูลฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาลตามมาตรฐานตามกฎกระทรวงวาดวยการจัดการมูลฝอยติด
เชื้อ พ.ศ. 2545 โดยมีเกณฑการประเมินคุณภาพการจัดการมูลฝอยติดเชื้อสาหรับ
โรงพยาบาลใน 7 เรื่องตอไปนี้  
   1.ดานบุคลากร  
   2.การคัดแยกมูลฝอย  
   3.การเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อ  
   4.การเคลื่อนยายมูลฝอยติดเชื้อ  
   5.ลักษณะของรถเข็นท่ีใชเคลื่อนยายมูลฝอยติดเชื้อ  
   6.สถานท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อ  
   7.การกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ  

 
รายละเอียด
ขอมูลพ้ืนฐาน 

Baseline data หนวยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.       
2561 2562 2563 

รอยละของสถานบริการ
สาธารณสุข ท่ีมีการ
จัดการมูลฝอยติดเชื้อได
ตามกฎกระทรวง
สาธารณสุข 

รอยละ NA NA NA 
 
 

 

เกณฑเปาหมาย /:  

ปงบประมาณ 64 ปงบประมาณ 65 ปงบประมาณ 66 
รอยละ 100 รอยละ 100 รอยละ 100 

 

วัตถุประสงค  เพ่ือกำกับ ดูแลขยะติดเชื้อไปกำจัดใหเปนไปตามหลกัเกณฑกฎกระทรวงสาธารณสุข 
ประชากร
กลุมเปาหมาย 

 คปสอ. (โรงพยาบาล / โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจำตำบล) 
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วิธีการจัดเก็บ
ขอมูล 

1. ตรวจประเมินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อตามกฎกระทรวงวาดวยการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ  
พ.ศ. 2545 
2. โรงพยาบาล/รพ.สต. รายงานปริมาณมูลฝอยติดเชื้อในโปรแกรมกำกับการขนสงมูลฝอย 

ติดเชื้อ ของกรมอนามัย 

แหลงขอมูล 1. ผลการตรวจประเมินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อตามกฎกระทรวงวาดวยการกาจัดมูลฝอย 
ติดเชื้อ พ.ศ. 2545 
2. รายงานปริมาณมูลฝอยติดเชื้อในโปรแกรมกำกับการขนสงมูลฝอยติดเชื้อ ของกรมอนามัย 

รายการขอมูล 
 

A = จำนวนสถานบริการสาธารณสุขท่ีมีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อไดตามกฎกระทรวงวาดวย 

การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 และมีการรายงานปริมาณมูลฝอยติดเชื้อในโปรแกรม

กำกับการขนสงมูลฝอยติดเชื้อตามกำหนด 

B = จำนวนสถานบริการสาธารณสุขท้ังหมด 

สูตรคำนวน
ตัวช้ีวัด 

(A/B) x 100 

เกณฑการใหคะแนน : ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 10 หนวย ตอ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑการให

คะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน 1 ระดบัคะแนน 2 ระดบัคะแนน 3 ระดบัคะแนน 4 ระดบัคะแนน 5 

60 70 80 90 100 
 
ระยะเวลา
ประเมินผล 

  3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 

วิธีการ
ประเมินผล :  

1.ขอมูลรายงานปริมาณมูลฝอยติดเชื้อในโปรแกรมกำกับการขนสงมูลฝอยติดเชื้อ  
ของกรมอนามัย 
2.นิเทศงาน ปกติ และ นิเทศงานเฉพาะกิจ 

เอกสาร
สนับสนุน :  

1. ผลตรวจประเมินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อตามกฎกระทรวงวาดวยการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ 
พ.ศ. 2545 
2. รายงานปริมาณมูลฝอยติดเชื้อในโปรแกรมกำกับการขนวงมูลฝอยติดเชื้อ ของกรมอนามัย 

ผูใหขอมูล
ทางวิชาการ / 
ผูประสานงาน
ตัวช้ีวัดระดับ
จังหวัด 

ชื่อ-สกุล : นายอัครเดช ภักดีรักษ  และนายกิตติคุณ บัวศรีพันธุ 
หนวยงาน: กลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัย 
โทรศัพทมือถือ: 08 7720 3012 
โทรศัพทท่ีทำงาน : 0 3681 3493 ตอ 132 
E-mail : envirosing@gmail.com 

ผูรับผิดชอบ
การรายงาน
ผลการ
ดำเนินงาน
ระดับจังหวัด 

ชื่อ-สกุล : นายกิตติคุณ บัวศรีพันธุ 
หนวยงาน: กลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัย 
โทรศัพทมือถือ : 08 9741 4568 
โทรศัพทท่ีทำงาน : 0 3681 3493 ตอ 132 
E-mail : kittikunb@hotmail.com 

 



81 
 

ยุทธศาสตร 1 ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (PP&P Excellence) 
แผนงาน 3 การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเส่ียงดานสุขภาพ 
โครงการ   โครงการตามแผนปฏิบัติการเพ่ือจัดการส่ิงแวดลอมในระดับจังหวัด 
ลักษณะตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดแผนงาน (KPI) 
ระดับการวัดผล คปสอ. 
ช่ือตัวช้ีวัด KPI 26 รอยละของสถานบริการสาธารณสุขเปนองคกรตนแบบท่ีเลิกใชภาชนะโฟมบรรจุ

อาหาร (No Foam) 
คำนิยาม องคกรตนแบบท่ีเลิกใชภาชนะโฟมบรรจุอาหาร (No Foam) หลักเกณฑ 

1) มีการกำหนดนโยบาย รณรงคสงเสริมการ ลด ละ เลิกกำรใชภำชนะโฟมบรรจุอาหาร 
2) มีการบริหารจัดการ การประชาสัมพันธการรณรงค 
3) มีการใชผลิตภัณฑท่ีปลอดภัยตอสุขภาพ ทดแทนโฟม 
4) ตองเลิกใชภาชนะโฟมบรรจุอาหารอยางนอย 3 เดือนติดตอกัน  

รายละเอียด
ขอมูลพ้ืนฐาน 

Baseline data หนวยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.  
2561 2562 2563 

รอยละของสถานบริการ
สาธารณสุขเปนองคกร
ตนแบบท่ีเลิกใชภาชนะ 
โฟมบรรจุอาหาร (No 
Foam) 

รอยละ NA NA NA 
 
 

 

เกณฑเปาหมาย /:  

ปงบประมาณ 64 ปงบประมาณ 65 ปงบประมาณ 66 
รอยละ 60 รอยละ 80 รอยละ 100 

 

วัตถุประสงค  เพ่ือ ลด ละ เลิกใชภาชนะโฟมบรรจุอาหารในสถานบริการสาธารณสุข 

ประชากร
กลุมเปาหมาย 

โรงพยาบาล / โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจำตำบล 

วิธีการจัดเก็บ
ขอมูล 

ประเมินสถานบริการสาธารณสุขท่ีเขารวมโครงการรณรงค ลด ละ เลิกการใชภาชนะโฟม
บรรจุอาหาร 
1) แบบรายงานผลการรณรงคฯ 
2) แบบรายงานองคกรพ้ืนท่ีปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหาร 

แหลงขอมูล 1.ผลการตรวจประเมินสถานบริการสาธารณสุขท่ีเขารวมโครงการรณรงค ลด ละ เลิกการใช
ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร 
2. เอกสาร หลักฐานท่ีเก่ียวของในโครงการรณรงค ลด ละ เลิกการใชภาชนะโฟม 
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รายการขอมูล 
 

A = จำนวนสถานบริการสาธารณสุขเปนองคกรตนแบบท่ีเลิกใชภาชนะโฟมบรรจุอาหาร 

 (No Foam) 

B = จำนวนสถานบริการสาธารณสุขท้ังหมด 

สูตรคำนวน
ตัวช้ีวัด 

(A/B) x 100 

เกณฑการใหคะแนน : ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 10 หนวย ตอ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑการให

คะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน 1 ระดบัคะแนน 2 ระดบัคะแนน 3 ระดบัคะแนน 4 ระดบัคะแนน 5 

60 70 80 90 100 
 
ระยะเวลา
ประเมินผล 

  3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 

วิธีการ
ประเมินผล :  

1.ประเมินฯ และขอมูลจาก คปสอ.รวบรวมและวิเคราะหขอมูลในภาพรวมของ คปสอ. 
และจัดสงขอมูลใหสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงหบุรี ตามแบบฟอรมการรายงาน 
เปนรายไตรมาส  
2.นิเทศงาน ปกติ และ นิเทศงานเฉพาะกิจ 

เอกสาร
สนับสนุน :  

1. ผลตรวจประเมินสถานบริการสาธารณสุขเปนองคกรตนแบบท่ีเลิกใชภาชนะโฟมบรรจุ
อาหาร 
2. คปสอ.รวบรวมและวิเคราะหขอมูลในภาพรวมของ คปสอ.และจัดสงขอมูลใหสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสิงหบุรี เปนรายไตรมาส 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 

ผูใหขอมูลทาง
วิชาการ / 
ผูประสานงาน
ตัวช้ีวัดระดับ
จังหวัด 

ชื่อ-สกุล : นายอัครเดช ภักดีรักษ  และนายกิตติคุณ บัวศรีพันธุ 
หนวยงาน: กลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัย 
โทรศัพทมือถือ: 08 7720 3012 
โทรศัพทท่ีทำงาน : 0 3681 3493 ตอ 132 
E-mail : envirosing@gmail.com 

ผูรับผิดชอบ
การรายงานผล
การดำเนินงาน
ระดับจังหวัด 

ชื่อ-สกุล : นายกิตติคุณ บัวศรีพันธุ 
หนวยงาน: กลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัย 
โทรศัพทมือถือ : 08 9741 4568 
โทรศัพทท่ีทำงาน : 0 3681 3493 ตอ 132 
E-mail : kittikunb@hotmail.com 
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ยุทธศาสตร 1 ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (PP&P Excellence) 
แผนงาน 3 การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเส่ียงดานสุขภาพ 
โครงการ   โครงการตามแผนปฏิบัติการเพ่ือจัดการส่ิงแวดลอมในระดับจังหวัด 
ลักษณะตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดแผนงาน (KPI) 
ระดับการวัดผล คปสอ. 
ช่ือตัวช้ีวัด KPI 27 ระดับความสำเร็จของอำเภอมีระบบรับแจงขาว การใช/ปวยจากการสัมผัส

สารเคมีทางการเกษตร 3 ชนิด (พาราควอต คลอรไพริฟอส ไกลโฟเสต)  
โดยประชาชน/อสม. ผาน Mobile Application สูหนวยบริการ (คลินิกสารเคมี
เกษตร/คลินิกโรคจากการทำงาน) 

คำนิยาม Mobile Application หมายถึง เครื่องมือท่ีใชในการสำรวจการใชสารเคมีกำจัดศัตรูพืช 
ในพ้ืนท่ีสำหรับ อสม. ผานอุปกรณอิเล็กโทรนิกสเคลื่อนท่ี 
คลินิกสารเคมีเกษตร หมายถึง คลินิกสุขภาพเกษตรกร หรือ คลินิกการจัดบริการ 
อาชีวอนามัยใหกับแรงงานในชุมชนสำหรับหนวยบริการสุขภาพปฐมภูมิท่ีมีอยูเดิม  
และดำเนินการอยูแลว หรือสามารถจัดตั้งข้ึนมาใหมได 

รายละเอียด
ขอมูลพ้ืนฐาน 

. 

Baseline data หนวยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 

ระดับความสำเร็จ
ของอำเภอมีระบบรับ
แจงขาว การใช/ปวย
จากการสัมผัส
สารเคมีทางการ
เกษตร 3 ชนิด 

ระดับ - - ระดับ 5 

เกณฑเปาหมาย /:  

ระดับคะแนน 
ระดับข้ันของความสำเร็จ (Milestone) 

ข้ันตอนท่ี 1 ข้ันตอนท่ี 2 ข้ันตอนท่ี 3 ข้ันตอนท่ี 4 ข้ันตอนท่ี 5 

1 √     

2 √ √    

3 √ √ √   

4 √ √ √ √  

5 √ √ √ √ √ 
 

วัตถุประสงค  เพ่ือใหไดขอมูลจากการสำรวจการใชสารเคมีทางการเกษตร 3 ชนิด (พาราควอต คลอร 
ไพริฟอส ไกลโฟเสต) โดย อสม. 

ประชากร
กลุมเปาหมาย 

เกษตรกร หรือผูฉีดพนสารเคมีทางการเกษตร 
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วิธีการจัดเก็บขอมูล   คปสอ. ประสานและรวบรวมขอมูลจากหนวยบริการ 

ระดับคะแนน รายละเอียดการดำเนินงาน 
1 - มีการวิเคราะหสถานการณและมีแผนงานในการขับเคลื่อนงาน 

- มีการประชุมชี้แจงถายทอดแนวทางการดำเนินงานสำรวจการใชสารเคมีทางการเกษตร
ท่ีมีอันตรายสูง ใหกับหนวยงานเครือขาย (ผูรับผิดชอบงานดานอนามัยสิ่งแวดลอม และ
อาชีวอนามัย แก รพ.สต.,pcc,รพ.) 
- รพ.สต./pcc แนะนำ ใหคำปรึกษา ติดตามการดำเนินงานของ อสม. ในการใช Mobile 
Application 

2 - อสม. สำรวจการใชสารเคมีฯ ครั้งท่ี 1 ระหวางวันท่ี 1 - 15 ธันวามคม 2564 
- มีการรวบรวม วิเคราะหขอมูลจากหนวยบริการปฐมภูมิท้ังหมด และจัดทำสรุปรายงาน
ผลการดำเนินงานรายงานสถานการณ การใชสารเคมีจากการสำรวจครั้งท่ี 1 
- นำขอมูลการสำรวจท่ีไดเสนอตอท่ีประชุม คบสอ./ พชอ. เพ่ือขับเคลื่อนมาตรการ 
ยุติการใชสารเคมีฯ ในระดับอำเภอ 

3 - อสม. สำรวจการใช สารเคมีฯ ครั้งท่ี 2 ระหวางวันท่ี 1 - 15 มีนาคม 2564 
- มีการรวบรวม วิเคราะหขอมูลจากหนวยบริการปฐมภูมิท้ังหมด และจัดทำสรุปรายงาน
ผลการดำเนินงานรายงานสถานการณ การใชสารเคมีจากการสำรวจครั้งท่ี 2 
- นำขอมูลการสำรวจท่ีไดเสนอตอท่ีประชุม คบสอ./ พชอ. เพ่ือขับเคลื่อนมาตรการ 
ยุติการใชสารเคมีฯ ในระดับอำเภอ 
- รายงานผล การดำเนินงานรอบ 6 เดือน ตามตัวชี้วัดรอยละ 50 ของอำเภอ มีระบบรับ
แจงขาว การใชสารเคมีทางการเกษตร 3 ชนิด 

4 - รายงานผล การดำเนินงานรอบ 9 เดือน ตามตัวชี้วัดรอยละ 80 ของอำเภอ มีระบบรับ
แจงขาว การใชสารเคมีทางการเกษตร 3 ชนิด 
- มีการวิเคราะหความเชื่อมโยงระหวางการใชสารเคมีทางการเกษตร และผลกระทบตอ
สุขภาพ 

5 - รายงานผล การดำเนินงานรอบ 12 เดือน ตามตัวชี้วัดรอยละ 100 ของอำเภอ มีระบบ
รับแจงขาว การใชสารเคมีทางการเกษตร 3 ชนิด 
- มีการวิเคราะหความเชื่อมโยงระหวางการใชสารเคมีทางการเกษตร และผลกระทบตอ
สุขภาพ 
- จัดทำขอเสนอแนะ เพ่ือปรับปรุงแนวทางการสำรวจ การใชสารเคมีฯ ของอำเภอ 

. 

แหลงขอมูล จากการสำรวจของ อสม. 

รายการ 
ขอมูล 1 

A = จำนวนอำเภอท่ีมีขอมูลการสำรวจการใชสารเคมีทางการเกษตร 3 ชนิด (พาราควอต 

คลอรไพริฟอส ไกลโฟเสต) 

รายการ 
ขอมูล 2 

B = จำนวนอำเภอท้ังหมด (6 อำเภอ) 

สูตรคำนวณ
ตัวช้ีวัด  

(A/B) x 100 

ระยะเวลา
ประเมินผล 

รายไตรมาส (1-4) 
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เกณฑการประเมิน (small Success): ป 2564 

. 

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

- ชี้แจงถายทอดแนวทาง 
การดำเนินงานสำรวจ
การใชสารเคมี ทาง
การเกษตรท่ีมีอันตรายสูง 
ใหกับหนวยงานเครือขาย 
(ผูรับผิดชอบงานดาน
อนามัยสิ่งแวดลอม และ
อาชีวอนามัย รพ.สต. , 
pcc,รพ.) 
- รพ.สต./pcc แนะนำ 
ใหคำปรึกษา ติดตามการ
ดำเนินงานของ อสม. 
ในการใช Mobile 
Application 
- อสม. สำรวจการใช
สารเคมีฯ ครั้งท่ี 1 
ระหวางวันท่ี 1 - 15 
ธันวาคม 2563 
- รวบรวม วิเคราะห

ขอมูลจากหนวยบริการ

ปฐมภูมิท้ังหมด และ

จัดทำสรุปรายงานผลการ

ดำเนินงานรายงาน

สถานการณ การใช

สารเคมี จากการสำรวจ

ครั้งท่ี 1 

- แนะนำ ใหคำปรึกษา 
ติดตามการดำเนินงาน
ของอสม. ในการสำรวจ 
การใชสารเคมีฯ 
- นำขอมูลการสำรวจท่ี
ไดเสนอตอท่ีประชุม  
คปสอ./ พชอ. เพ่ือ
ขับเคลื่อนมาตรการยุติ
การใชสารเคมีฯ ในระดับ
อำเภอ 
- นำขอมูลไปเชื่อมโยงกับ
ฐานขอมูลดานอาชีวอนา
มัยและสิ่งแวดลอมดาน
เกษตรกรรม 
- อสม. สำรวจการใช 
สารเคมีฯ ครั้งท่ี 2 
ระหวางวันท่ี 1 - 15 
มีนาคม 2564 
- รวบรวม วิเคราะห
ขอมูล จากหนวยบริการ
ปฐมภูมิท้ังหมด และ
จัดทำสรุปรายงานผลการ
ดำเนินงานรายงาน
สถานการณ การใช
สารเคมีจากการสำรวจ
ครั้งท่ี 2 

- นำขอมูลถานการณฯ 
ไปขับเคลื่อนมาตรการยุติ
การใชสารเคมีฯ ในระดับ
อำเภอ 
- ติดตามและสรุปผลการ
ดำเนินงานในรอบ 9 
เดือน 

- จัดทำขอเสนอแนะ 

เพ่ือปรับปรุงแนวทาง 

การสำรวจ การใช

สารเคมีฯ ของอำเภอ 

-รายงานผล การ

ดำเนินงานรอบ 12 

เดือน ตามตัวชี้วัด 

รอยละ 100 ของ

จังหวัด มีระบบรับ

แจงขาวการใช

สารเคมี ทางการ 

เกษตร 3 ชนิด 

วิธีการ
ประเมินผล :  

1. สสอ.รายงานผล ผานการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัด 
2. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประเมินเชิงคุณภาพ และจัดทำสรุปขอมูล 
ในภาพจังหวัด 
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เอกสาร
สนับสนุน :  

แนวทางการสำรวจการใชสารเคมีทางการเกษตร 3 ชนิด (พาราควอต คลอรไพริฟอส 
ไกลโฟเสต) 

ผูใหขอมูลทาง
วิชาการ / 
ผูประสานงาน
ตัวช้ีวัดระดับ
จังหวัด 

ชื่อ-สกุล : 1.นายอัครเดช ภักดีรักษ   2.นางสาวจิตตานันท ทองประเสริฐ 
หนวยงาน: กลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัย 
โทรศัพทมือถือ: 08 9901 6824 
โทรศัพทท่ีทำงาน: 0 3681 3493 ตอ 132 
E-mail : envirosing@gmail.com 

ผูรับผิดชอบ
การรายงานผล
การดำเนินงาน
ระดับจังหวัด 

ชื่อ-สกุล : นางสาวจิตตานันท ทองประเสริฐ 
หนวยงาน: กลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัย 
โทรศัพทมือถือ: 08 9901 6824 
โทรศัพทท่ีทำงาน: 0 3681 3493 ตอ 132 
E-mail : envirosing@gmail.com 
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ยุทธศาสตร 1 ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (PP&P Excellence) 
แผนงาน 3 การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเส่ียงดานสุขภาพ 
โครงการ   โครงการตามแผนปฏิบัติการเพ่ือจัดการส่ิงแวดลอมในระดับจังหวัด 
ลักษณะตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดแผนงาน (KPI) 
ระดับการวัดผล คปสอ. 
ช่ือตัวช้ีวัด KPI 28 ระดับความสำเร็จของอำเภอมีการจัดทำฐานขอมูลอาชีวอนามัยและส่ิงแวดลอม 

(Occupational and Environmental Health Profile : OEHP) ดานเกษตรกรรม  
และมีการรายงานการเจ็บปวยหรือเสียชีวิตจากสารเคมีทางการเกษตร (รหัสโรค T60) 

คำนิยาม การจัดทำฐานขอมูลอาชีวอนามัยและส่ิงแวดลอม (Occupational and 
Environmental Health Profile : OEHP) ดานเกษตรกรรม หมายถึง กระบวนการ
รวบรวมหรือสำรวจขอมูลสถานการณ ทางดานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม ในประเด็น
ท่ีเก่ียวของทางดานเกษตรกรรม โดยการรวบรวมขอมูลท่ัวไป ขอมูลการใชสารเคมีทาง
การเกษตร และขอมูลการเฝาระวังผลกระทบตอสุขภาพ จากแหลงขอมูลตางๆ เพ่ือ
นำมาวิเคราะห และจัดทำเปนขอมูลพ้ืนฐานหรือขอมูลสถานการณ สำหรับใชในการ
วางแผนและเฝาระวังสุขภาพประชาชน  
สารเคมีทางการเกษตรท่ีมีอันตรายสูง 3 ชนิด หมายถึง สารเคมีทางการเกษตร 3 ชนิด 
ไดแก พาราควอต ไกลโฟเสต และ คลอรไพริฟอส  
เกษตรกรรม หมายถึง อาชีพเพาะปลูกพืชตางๆ ท่ีอาจจะมีการใชสารเคมีทางการเกษตร 
ไดแก การทำไร ทำนา ทำสวน เปนตน  
การรายงานการเจ็บปวยหรือเสียชีวิตจากสารเคมีทางการเกษตร (รหัสโรค T60) 
หมายถึง เจาหนาท่ีของหนวยบริการสาธารณสุขทุกระดับ รายงานผูปวยจากพิษสารเคมี
ทางการเกษตร ในระบบ 43 แฟมของกระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงไดแก ผูท่ีไดรับการ
วินิจฉัยจากสถานพยาบาลวาปวยจากพิษสารกำจัดศัตรูพืช (ICD10 TM Code T60.0, 
T60.1, T60.2, T60.3, T60.4, T60.8, T60.9 ซ่ึงไมรวมการตั้งใจทำรายตนเอง หรือฆา
ตัวตาย (ICD10 TM สาเหตุภายนอก คือ X68) 

 

รายละเอียด
ขอมูลพ้ืนฐาน 

Baseline data หนวยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 

ระดับความสำเร็จของ
อำเภอมีการจัดทำฐาน 
ขอมูลอาชีวอนามัยและ
สิ่งแวดลอม 

ระดับ 5 - - ระดับ 5 

 

เกณฑเปาหมาย /:  

ระดับคะแนน 
ระดับข้ันของความสำเร็จ (Milestone) 

ข้ันตอนท่ี 1 ข้ันตอนท่ี 2 ข้ันตอนท่ี 3 ข้ันตอนท่ี 4 ข้ันตอนท่ี 5 

1 √     

2 √ √    

3 √ √ √   

4 √ √ √ √  

5 √ √ √ √ √ 
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วัตถุประสงค  เพ่ือพัฒนากลไกการเฝาระวัง การรายงานขอมูลฯ และการจัดการปญหาผลกระทบ 
ตอสุขภาพและสิ่งแวดลอมจากการสัมผัสสารเคมีทางการเกษตรในระดับอำเภอ 

ประชากร
กลุมเปาหมาย 

ประชากรท่ีมีโอกาสสัมผัสสารเคมีทางการเกษตร 

วิธีการจัดเก็บขอมูล   คปสอ. ประสานและรวบรวมขอมูลจากหนวยบริการ 

ระดับคะแนน รายละเอียดการดำเนินงาน 
1 - มีการรวบรวม และวิเคราะหขอมูล OEHP ดานเกษตรกรรม รวมท้ังจัดทำสรุปรายงานผล

การดำเนินงาน/รายงานสถานการณ ประกอบดวย ขอมูลท่ัวไป ขอมูลการใชสารเคมี 
ทางการเกษตร และขอมูลการเฝาระวังผลกระทบตอสุขภาพ 

2 - จัดทำไฟล OEHP ดานเกษตรกรรม ภายในวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2562 เพ่ือให สสอ. 
รวบรวม วิเคราะห และสรุปขอมูลในระดับอำเภอ และ สสอ. จัดสงขอมูลดังกลาว ใหกับ 
สสจ. ภายในวันท่ี 30 ธันวาคม 2563  
- ประสานหนวยบริการสาธารณสุขทุกระดับรายงานการเจ็บปวยหรือเสียชีวิตจากสารเคมี
ทางการเกษตร (รหัสโรค T60) ในระดับพ้ืนท่ี 
- จัดทำรายงานการเจ็บปวยจาก T60 ในระดับอำเภอ โดยดำเนินการตัดขอมูลของสัปดาห
ท่ีผานมา จัดสงขอมูลดังกลาวทุกวันจันทร กอนเวลา 12.00 น. ใหกับ สสจ. 

3 - ประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือเพ่ิมขอมูลในฐานขอมูล OEHP ดานเกษตรกรรม 
- จัดทำรายงาน T60 ในระดับอำเภอ โดยดำเนินการตัดขอมูลของสัปดาหท่ีผานมา  
จัดสงขอมูลดังกลาวทุกวันจันทร กอนเวลา 12.00 น. ใหกับ สสจ. 
- นำเสนอขอมูลสถานการณจากขอมูล OEHP ดานเกษตรกรรม และ T60 ในระดับอำเภอ 
ตอคณะกรรมการ คปสอ. 
- ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานการจัดทำ OEHP ดานเกษตรกรรมและการรายงาน 
T60 ในระดับอำเภอ รอบ 6 เดือนเสนอผูบริหาร 

4 - มีการวิเคราะหความเชื่อมโยงระหวางการใชสารเคมีทางการเกษตร และผลกระทบตอ
สุขภาพ พรอมท้ังจัดทำรายงานฐานขอมูล OEHP ดานเกษตรกรรม ฉบับสมบูรณ ภายใน
วันท่ี 10 มิถุนายน 2564 ใหกับ สสจ. และ สสจ. นำสงขอมูลดังกลาว ใหกับ สคร. ภายใน
วันท่ี 10 มิถุนายน 2564  
- จัดทำรายงาน T60 ในระดับจังหวัด โดยดำเนินการตัดขอมูลของสัปดาหท่ีผานมา  
จัดสงขอมูลดังกลาวทุกวันจันทร กอนเวลา 12.00 น. ใหกับ สสจ. 
- ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานการจัดทำ OEHP ดานเกษตรกรรมและการรายงาน 
T60 ในระดับอำเภอ รอบ 9 เดือน เสนอผูบริหาร 

5 - มีการจัดทำรายงานพัฒนาการบันทึกขอมูล T60 ของหนวยบริการสุขภาพทุกระดับ  
ใหถูกตองตามหลักการบันทึกขอมูล ICD-10 
- จัดทำรายงาน T60 ในระดับอำเภอ โดยดำเนินการตัดขอมูลของสัปดาหท่ีผานมา  
จัดสงขอมูลดังกลาวทุกวันจันทรใหกับ สสจ. 
- ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานการจัดทำ OEHP ดานเกษตรกรรมและการรายงาน 
T60 ในระดับอำเภอ รอบ 12 เดือน เสนอผูบริหาร  
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แหลงขอมูล หนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน สำนักงานสถิติจังหวัด รายงานจากสำนักงานจังหวัด ระบบฐาน 

ขอมูลทะเบียนเกษตรกรกลาง กรมสงเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร สำนักงาน

เศรษฐกิจการเกษตร สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

สำนักงานเกษตรอำเภอ หนวยบริการสาธารณสุขทุกระดับ ขอมูลจากระบบ HDC กระทรวง

สาธารณสุข 

รายการ 
ขอมูล 1 

A = จำนวนอำเภอท่ีมีการจัดทำฐานขอมูลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม ดานเกษตรกรรม 

และมีการรายงานการเจ็บปวยหรือเสียชีวิตจากสารเคมีทางการเกษตร (รหัสโรค T60) 

รายการ 
ขอมูล 2 

B = จำนวนอำเภอท้ังหมด (6 อำเภอ) 

สูตรคำนวณ
ตัวช้ีวัด  

(A/B) x 100 

ระยะเวลา
ประเมินผล 

รายไตรมาส (1-4) 

เกณฑการประเมิน (small Success): ป 2564 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

- มีการรวบรวม และ
วิเคราะหขอมูล OEHP 
ดานเกษตรกรรม รวมท้ัง
จัดทำสรุปรายงานผล
การดำเนินงาน/รายงาน
สถานการณ 
ประกอบดวย ขอมูล
ท่ัวไป ขอมูลการใช
สารเคมีทางการเกษตร 
และขอมูลการเฝาระวัง
ผลกระทบตอสุขภาพ 
- จัดทำไฟล OEHP ดาน
เกษตรกรรม ภายในวันท่ี 
15 ธันวามคม 2562 
เพ่ือให สสอ. รวบรวม 
วิเคราะห และสรุปขอมูล
ในระดับอำเภอ และ 
สสอ. จัดสงขอมูล
ดังกลาว ใหกับ สสจ. 
ภายในวันท่ี 30 ธันวาคม 
2563  

- ประสานหนวยงานท่ี
เก่ียวของ เพ่ือเพ่ิมขอมูล
ในฐานขอมูล OEHP 
ดานเกษตรกรรม 
- จัดทำรายงาน T60 ใน
ระดับอำเภอ โดย
ดำเนินการตัดขอมูลของ
สัปดาหท่ีผานมา จัดสง
ขอมูลดังกลาวทุกวัน
จันทร กอนเวลา 
12.00 น. ใหกับ สสจ. 
- นำเสนอขอมูล
สถานการณจากขอมูล 
OEHP ดานเกษตรกรรม 
และ T60 ในระดับ
อำเภอ ตอ
คณะกรรมการควบคุม
โรคจากการประกอบ
อาชีพและโรคจาก
สิ่งแวดลอมจังหวัด 
 
 
 

- มีการวิเคราะหความ
เชื่อมโยงระหวางการใช
สารเคมีทางการเกษตร 
และผลกระทบตอ
สุขภาพ พรอมท้ังจัดทำ
รายงานฐานขอมูล 
OEHP ดานเกษตรกรรม 
ฉบับสมบูรณ ภายใน
วันท่ี 10 มิถุนายน 2563 
ใหกับ สสจ. และ สสจ. 
นำสงขอมูลดังกลาว 
ใหกับ สคร. ภายในวันท่ี 
10 มิถุนายน 2564  
- จัดทำรายงาน T60 ใน
ระดับจังหวัด โดยดำเนิน 
การตัดขอมูลของสัปดาห
ท่ีผานมา จัดสงขอมูล
ดังกลาวทุกวันจันทร 
กอนเวลา 12.00 น. 
ใหกับ สสจ. 
 
 
 

- มีการจัดทำรายงาน
พัฒนาการบันทึกขอมูล 
T60 ของหนวยบริการ
สุขภาพทุกระดับ ให
ถูกตองตามหลักการ
บันทึกขอมูล ICD-10 
- จัดทำรายงาน T60 ใน
ระดับอำเภอ โดย
ดำเนินการตัดขอมูลของ
สัปดาหท่ีผานมา จัดสง
ขอมูลดังกลาว 
ทุกวันจันทรใหกับ สสจ. 
- ติดตาม ประเมินผล
การดำเนินงานการจัดทำ 
OEHP ดานเกษตรกรรม
และการรายงาน T60 ใน
ระดบัอำเภอ รอบ 12 
เดือน เสนอผูบริหาร 
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เกณฑการประเมิน (small Success): ป 2564 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

- ประสานหนวยบริการ
สาธารณสุขทุกระดับ
รายงานการเจ็บปวยหรือ
เสียชีวิตจากสารเคมีทาง
การเกษตร (รหัสโรค 
T60) ในระดับพ้ืนท่ี 
- จัดทำรายงานการ
เจ็บปวยจาก T60 ใน
ระดับอำเภอ โดย
ดำเนินการตัดขอมูลของ
สัปดาหท่ีผานมา จัดสง
ขอมูลดังกลาวทุกวัน
จันทร กอนเวลา  
12.00 น. ใหกับ สสจ. 

- ติดตาม ประเมินผล
การดำเนินงานการจัดทำ 
OEHP ดานเกษตรกรรม
และการรายงาน T60 ใน
ระดบัอำเภอ รอบ 6 
เดือนเสนอผูบริหาร 

- ติดตาม ประเมินผล
การดำเนินงานการจัดทำ 
OEHP ดานเกษตรกรรม
และการรายงาน T60 ใน
ระดบัอำเภอ รอบ 9 
เดือน เสนอผูบริหาร 

- ติดตาม ประเมินผล
การดำเนินงานการจัดทำ 
OEHP ดานเกษตรกรรม
และการรายงาน T60 ใน
ระดบัอำเภอ รอบ 12 
เดือน เสนอผูบริหาร 

 

วิธีการ
ประเมินผล :  

1. สสอ.รายงานผล ผานการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัด 
2. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประเมินเชิงคุณภาพ และจัดทำสรุปขอมูลในภาพจังหวัด 

เอกสาร
สนับสนุน 

1. ไฟลชุดขอมูลสถิติพ้ืนฐานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม (Occupational and 
Environmental Health Profile: OEHP) ดานเกษตรกรรม และแบบรายงานสถานการณ 
สามารถดาวนโหลดขอมูลไดจากหนาเว็บไซตของกองโรคจากการประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดลอม จากลิงค : http://envocc.ddc.moph.go.th/p/oehp 
2. แนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ระดับความสาเร็จของการพัฒนาระบบเฝาระวัง
สุขภาพและสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ีเขตสุขภาพพิเศษเชิงอุตสาหกรรม ปงบประมาณ 2562 
พรอมแบบฟอรมท่ีเก่ียวของ พรอมท้ังตัวอยางการจัดทำฐานขอมูลอาชีวอนามัยและ
สิ่งแวดลอม (Occupational and Environment Health Profile : OEHP) ของจังหวัดท่ี
ไดมีการดำเนินการจัดทำ และพัฒนาแลว พรอมท้ังเอกสารสนับสนุนการจัดทำ OEHP 
สามารถดาวนโหลดขอมูลไดจากหนาเว็บไซตของกองโรคจากการประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดลอมจากลิงค : http://envocc.ddc.moph.go.th/p/oehp 
3. คูมือ “การลงรหัส ICD-10 โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม” สามารถดาวน
โหลดขอมูลไดจากหนาเว็บไซตของกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม จากลิงค : 
http://envocc.ddc.moph.go.th/contents/view/537 
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ผูใหขอมูลทาง
วิชาการ / 
ผูประสานงาน
ตัวช้ีวัดระดับ
จังหวัด 

ชื่อ-สกุล : 1.นายอัครเดช ภักดีรักษ   2.นางสาวจิตตานันท ทองประเสริฐ 
หนวยงาน: กลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัย 
โทรศัพทมือถือ: 08 9901 6824 
โทรศัพทท่ีทำงาน: 0 3681 3493 ตอ 132 
E-mail : envirosing@gmail.com 

ผูรับผิดชอบ
การรายงานผล
การดำเนินงาน
ระดับจังหวัด 

ชื่อ-สกุล : นางสาวจิตตานันท ทองประเสริฐ 
หนวยงาน: กลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัย 
โทรศัพทมือถือ: 08 9901 6824 
โทรศัพทท่ีทำงาน: 0 3681 3493 ตอ 132 
E-mail : envirosing@gmail.com 
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ยุทธศาสตร 1 ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (PP&P Excellence) 
แผนงาน 3 การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเส่ียงดานสุขภาพ 
โครงการ   โครงการตามแผนปฏิบัติการเพ่ือจัดการส่ิงแวดลอมในระดับจังหวัด 
ลักษณะตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดแผนงาน (KPI) 
ระดับการวัดผล คปสอ, รพ.สต., ทีม PCC 
ช่ือตัวช้ีวัด KPI 29 ระดับความสำเร็จของการขับเคล่ือนมาตรการยุติการใชสารเคมีทางการเกษตร 

ท่ีมีอันตรายสูงรวมกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
คำนิยาม 1. การขับเคล่ือนมาตรการยุติการใชสารเคมีทางการเกษตรท่ีมีอันตรายสูงรวมกับ

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ หมายถึง การเฝาระวัง การรายงานขอมูลฯ และการจัดการปญหา
ผลกระทบตอสุขภาพและสิ่งแวดลอมจากสารเคมีทางการเกษตร (พาราควอต คลอรไพริ
ฟอส ไกลโฟเสต) ท่ีมีผลกระทบเฉียบพลันตอมนุษยและมีผลกระทบเรื้อรังตอสุขภาพใน
ระดับพ้ืนท่ี,  มีฐานขอมูล OEHP ดานเกษตรกรรม และระบบแจงขาว/ระบบรายงานขอมูล
การเจ็บปวยหรือเสียชีวิตจากการสัมผัสสารเคมีทางการเกษตร ในระบบ Health Data 
Center : HDC โดยหนวยบรกิารสุขภาพทุกระดับในจังหวัด (รพ.สต., รพช., รพท./รพศ. 
(คลินิกโรคจากการทำงาน/กลุมงานอาชีวเวชกรรม), มีคลินิกสารเคมีทางการเกษตร ท่ี รพ.
สต.ทุกแหง และการขับเคลื่อนการยุติการใชสารเคมีทางการเกษตรผานกลไก พชอ./คกก. 
ท่ีเก่ียวของ ภายใต พ.ร.บ.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพฯ 
2. ฐานขอมูล OEHP (Occupational and Environmental Health Profile)  
ดานเกษตรกรรม หมายถึง 1) ขอมูลแรงงานนอกระบบในพ้ืนท่ี 2) ขอมูลสถาน
ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน 3) รายงาน 5 อันดับโรคในพ้ืนท่ี 4) ผลการคัดกรองสุขภาพ
เกษตรกร (รับจางฉีดพน/เกษตรกร/มีโรคประจำตัวตามแบบฟอรม/ประชาชนท่ัวไป) 5) 
สารเคมีท่ีใชในพ้ืนท่ี 6) แหลงกำเนิดมลพิษ(เชนบอขยะ/ฝุน) 7) ผูสัมผัสแหลงกำเนิดมลพิษ 
(เชนผูสัมผัสขยะ) 
3. คลินิกสารเคมีทางการเกษตร หมายถึง การจัดบริการทางดานสุขภาพท่ีสอดคลองกับ
การไดรับผลกระทบจากการทำงานหรือกรณีปญหาสุขภาพอ่ืนๆ ของเกษตรกร โดยมี
จุดมุงหมายเพ่ือดูแลสุขภาพเกษตรกรอยางครบวงจรและตอเนื่อง มีการรายงานขอมูล 
ลงในระบบใหครบถวนและเปนปจจุบัน รวมถึงการสำรวจการใชสารเคมีในพ้ืนท่ีดวย 

รายละเอียด
ขอมูลพ้ืนฐาน 

Baseline data หนวยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 

ระดับความสำเร็จของการ
ขับเคลื่อนมาตรการยุติการ
ใชสารเคมีทางการเกษตร 
ท่ีมีอันตรายสูงรวมกับ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

ระดับ 5 - - ระดับ 5 

 

 

 

 

 

 



91 
 

เกณฑเปาหมาย /:  

ระดับคะแนน 
ระดับข้ันของความสำเร็จ (Milestone) 

ข้ันตอนท่ี 1 ข้ันตอนท่ี 2 ข้ันตอนท่ี 3 ข้ันตอนท่ี 4 ข้ันตอนท่ี 5 

1 √     

2 √ √    

3 √ √ √   

4 √ √ √ √  

5 √ √ √ √ √ 
 

วัตถุประสงค  1. เพ่ือใหมีขอมูลดานปจจัยเสี่ยงตอสุขภาพ ผลกระทบตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม จากการ
สัมผัสสารเคมีทางการเกษตร เพื่อนำไปสูการยกระดับการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรค
และภัยสุขภาพจากสารเคมีทางการเกษตร และยุติการใชสารเคมีทางการเกษตรอันตรายสูง 
3 ชนิดท่ีมีผลกระทบตอสุขภาพของผูสัมผัส 
2. เพื่อพัฒนากลไกการเฝาระวัง การรายงานขอมูลฯ และการจัดการปญหาผลกระทบตอ
สุขภาพและสิ่งแวดลอมจากสารเคมีทางการเกษตรในพื้นท่ี ภายใตพระราชบัญญัติควบคุม
โรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดลอม พ.ศ.2562 

ประชากร
กลุมเปาหมาย 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ไดแก   

โรงพยาบาลท่ัวไป โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล  

วิธีการจัดเก็บขอมูล 

ระดับคะแนน รายละเอียดการดำเนินงาน 
1 - มีการวิเคราะหสถานการณและมีแผนงานในการขับเคลื่อนงาน 

- มีขอมูลปริมาณการใช/สัมผัสสารเคมีฯ ในพ้ืนท่ีโดยประชาชน/อสม. ผาน Mobile 
application 
- ฐานขอมูล OEHP ดานเกษตรกรรม  

2 - มีคลินิกสารเคมีทางการเกษตร ท่ี รพ.สต. ทุกแหง 
- ฐานขอมูล OEHP ดานเกษตรกรรม ฉบับปรับปรงุ 
- ระบบแจงขาว/ระบบรายงานขอมูลการเจ็บปวยหรือเสียชีวิตจากการสัมผัสสารเคมี
ทางการเกษตร ในระบบ Health Data Center : HDC โดยหนวยบรกิารสุขภาพ 
ทุกระดับ (รพ.สต., รพช., รพท.) 

3 - มีรายงานขอมูลสถานการณหรือมีการนำเสนอนโยบายผาน พชอ. /คกก.  
ท่ีเก่ียวของอ่ืนๆ ภายใต พ.ร.บ.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพฯ  
- มีการขับเคลื่อนการยุติการใชสารเคมีทางการเกษตรผานกลไก พชอ. / คกก.  
ท่ีเก่ียวของอ่ืนๆ  
- มีการติดตามและสนับสนุนระบบการรายงานขอมูลการเจ็บปวยหรือเสียชีวิตจากการ
สัมผัสสารเคมีทางการเกษตรในระบบ Health Data Center : HDC โดยหนวยบริการ
สุขภาพทุกระดับ (รพ.สต., รพช., รพท./รพศ. (คลินิกสารเคมีเกษตร/คลินิกโรคจากการ
ทำงาน)  
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ระดับคะแนน รายละเอียดการดำเนินงาน 
4 - มีการประเมินคุณภาพของฐานขอมูล OEHP ดานเกษตรกรรม  

- มีการวิเคราะหความเชื่อมโยงระหวางการใชสารเคมีทางการเกษตร และผลกระทบ 
ตอสุขภาพ 

5 - มีการขับเคลื่อนมาตรการยุติการใชสารเคมีทางการเกษตรท่ีมีอันตรายสูงรวมกับ
เครือขายท่ีเก่ียวของในระดับอำเภอ (อยางนอย 1 เรื่อง) 
- มีการขับเคลื่อนการมีสวนรวมกับชุมชนและทองถ่ิน เพ่ือยกเลิกการใชสารเคมี ๓ ชนิด 
เสนอผานโครงการกองทุนสุขภาพทองถ่ิน   

แหลงขอมูล รพ.สต., รพช., รพท. 

รายการ 
ขอมูล 1 

A = จำนวนสถานบริการสาธารณสุข ไดแก  โรงพยาบาลท่ัวไป โรงพยาบาลชุมชน 
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล ท่ีมีการขับเคลื่อนมาตรการยุติการใชสารเคมีทาง
การเกษตรท่ีมีอันตรายสูงรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

รายการ 
ขอมูล 2 

B = จำนวนสถานบริการสาธารณสุขท้ังหมด 

สูตรคำนวณ
ตัวช้ีวัด  

(A/B) x 100 

ระยะเวลา
ประเมินผล 

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

เกณฑการประเมิน (small Success): ป 2564 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
1) มีขอมูลปริมาณการ
ใช/สัมผัสสารเคมีฯ ใน
พ้ืนท่ีโดยประชาชน/อส
ม. ผาน Mobile 
application 
2) ฐานขอมูล OEHP 
ดานเกษตรกรรม และ
ระบบแจงขาว/ระบบ
รายงานขอมูลการ
เจ็บปวยหรือเสียชีวิตจาก
การสัมผัสสารเคมี
ทางการเกษตร ในระบบ 
Health Data Center : 
HDC โดยหนวยบริการ
สุขภาพทุกระดับใน  

1) มีคลินิกสารเคมีทาง
การเกษตร ท่ี รพ.สต. 
ทุกอำเภอ 
2) ฐานขอมูล OEHP 
ดานเกษตรกรรม ฉบับ
ปรับปรุง 
3) มีการติดตามและ
สนับสนุนระบบการ
รายงานขอมูลเจ็บปวย/ 
เสียชีวิตจากการสัมผัส
สารเคมีทางการเกษตร 
ในระบบ Health Data 
Center โดยหนวย
บริการสุขภาพทุกระดับ 
(รพ.สต., รพช., รพท.) 

1) มีการขับเคลื่อน 
การยุติการใชสารเคมี
ทางการเกษตรผานกลไก 
พชอ. และ คกก.  
ท่ีเก่ียวของ  
2) มีรายงานขอมูล
สถานการณหรือมีการ
นำเสนอนโยบายผาน 
คกก.ท่ีเก่ียวของ ภายใต 
พ.ร.บ.ควบคุมโรคจาก
การประกอบอาชีพฯ 
3) มีการติดตามและ
สนับสนนุระบบการ
รายงานขอมูลการ
เจ็บปวยหรือเสียชีวิตจาก
การสัมผัสสารเคมี 

1) มีการประเมินคุณภาพ
ของฐานขอมูล OEHP
ดานเกษตรกรรม  
2) มีการวิเคราะหความ
เชื่อมโยงระหวางการใช
สารเคมีทางการเกษตร 
และผลกระทบตอ
สุขภาพ 
3) มีการขับเคลื่อน
มาตรการยุติการใช
สารเคมีทางการเกษตร 
ท่ีมีอันตรายสูงรวมกับ
เครือขายท่ีเก่ียวของใน
ระดับอำเภอ (อยางนอย 
1 เรื่อง) 
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เกณฑการประเมิน (small Success): ป 2564 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
จังหวัด (รพ.สต., รพช., 
รพท./รพศ. (คลินิกโรค
จากการทำงาน/กลุมงาน
อาชีวเวชกรรม) 
 

 ทางการเกษตรในระบบ 
Health Data Center : 
HDC โดยหนวยบริการ
สุขภาพทุกระดับใน
จังหวัด (รพ.สต., รพช., 
รพท./รพศ. (คลินิ
สารเคมีเกษตร/คลินิก
โรคจากการทำงาน) 

4) มีการขับเคลื่อนการ 
มีสวนรวมกับชุมชน 
(อปท./กองทุน 
สุขภาพทองถ่ิน) เพ่ือ
ยกเลิกการใชสารเคมี  
3 ชนิด 
 

 

วิธีการ
ประเมินผล :  

1. สำนักงานปองกันควบคุมโรคและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมีแผนการดำเนินงาน 
การจัดทำขอมูลการขับเคลื่อนมาตรการยุติการใชสารเคมีทางการเกษตรท่ีมีอันตรายสูง 
2. การเยี่ยมเสริมพลังและแลกเปลี่ยนเรียนรูของ Cluster อนามัยสิ่งแวดลอมรวมกับ
หนวยงานสวนกลางและสำนักงานปองกันควบคุมโรค ในรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน  
3. การตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขรอบท่ี 1 และ 2 รวมท้ังการตรวจราชการ 
บูรณาการรวมกับสำนักนายกรัฐมนตรี 
4. สำนักงานปองกันควบคุมโรคและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมีขอมูลการขับเคลื่อน
มาตรการยุติการใชสารเคมีทางการเกษตรท่ีมีอันตรายสูงในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 
 

เอกสาร
สนับสนุน :  

คูมือดำเนินงานคลินิกเกษตร 
 

ผูใหขอมูลทาง
วิชาการ / 
ผูประสานงาน
ตัวช้ีวัดระดับ
จังหวัด 

ชื่อ-สกุล : 1.นายอัครเดช ภักดีรักษ   2.นางสาวจิตตานันท ทองประเสริฐ 
หนวยงาน: กลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัย 
โทรศัพทมือถือ: 08 9901 6824 
โทรศัพทท่ีทำงาน: 0 3681 3493 ตอ 132 
E-mail : envirosing@gmail.com 

ผูรับผิดชอบ
การรายงานผล
การดำเนินงาน
ระดับจังหวัด 

ชื่อ-สกุล : นางสาวจิตตานันท ทองประเสริฐ 
หนวยงาน: กลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัย 
โทรศัพทมือถือ: 08 9901 6824 
โทรศัพทท่ีทำงาน: 0 3681 3493 ตอ 132 
E-mail : envirosing@gmail.com 
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