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Template ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค PP (คุณภาพและคุณธรรม) 

แผนงานที่ 1 กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และเด็ก 0-5 ปี 
 

KPI No.1.01.001 PI 1 : ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์คุณภาพ 

ค านิยาม หญิงตั้งครรภ์ หมายถึง หญิงตั้งครรภ์ทุกราย  
หญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์คุณภาพ หมายถึง หญิงตั้งครรภ์ทุกราย ได้รับการดูแลและให้บริการดังนี้ 
1. การฝากครรภ์คุณภาพครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ หมายถึง การบริการฝากครรภ์ในหญิงตั้งครรภ์ทุกราย โดย
ผ่านการคัดกรองและประเมินความเสี่ยง ได้รับความรู้ตามมาตรฐานโรงเรียนพ่อแม่ ซักประวัติ ตรวจร่างกาย 
ตรวจทางห้องปฏิบัติการ ได้รับบริการตามชุดสิทธิประโยชน์ และหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการฝากครรภ์ตามนัด 
จ านวน 5 คร้ังดังนี้ 
การนัดครั้งที่ 1  เมื่ออายุครรภ์  12 สัปดาห์  การนดัครั้งที่ 2  เมื่ออายุครรภ์  18 สัปดาห์ 2 สัปดาห ์  
การนัดครั้งที่ 3  เมื่ออายุครรภ์  26 สัปดาห์ 2 สัปดาห ์
การนัดครั้งที่ 4  เมื่ออายุครรภ์ 32 สัปดาห์ 2 สัปดาห ์
การนัดครั้งที่ 5 เมื่ออายุครรภ์ 38 สัปดาห์ 2 สัปดาห ์
2. หญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกก่อนหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์ หมายถึง หญิงตั้งครรภ์เมื่อรู้ตัวว่า
ตั้งครรภ์ให้รีบมาฝากครรภ์คร้ังแรกทันทีโดยอายุครรภ์ต้องไม่เกิน 12 สัปดาห์ 
3. หญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน หมายถึง หญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการฝากครรภ์และได้รับยาเม็ดที่
มีไอโอดีนปริมาณ 150-200 ไมโครกรัมต่อเม็ด 
4. หญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการตรวจเลือดหาระดับฮีมาโตคริต มีค่าHCT ≤ 33 % หมายถึง หญิงตั้งครรภ์ที่
ได้รับการตรวจเลือดหาระดับฮีมาโตคริตในการมาฝากครรภ์คร้ังแรก  มีค่า HCT ≤ 33 % 
5. หญิงตั้งครรภ์ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากหากตรวจพบปัญหาโรคปริทันต์ได้รับการขูดหินน้้าลาย 

หมายถึง หญิงตั้งครรภ์ทุกรายได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก หากตรวจพบปัญหาโรคปริทันต์ได้รับการขูดหิน
น้ าลาย 

เกณฑ์เป้าหมาย ข้อ 1- 3 เพิ่มข้ึนจากปี 2558 
ข้อ 4 ลดลงจากปี 2558 
ข้อ 5 ร้อยละ100 ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก /พบปัญหาโรคปริทันต์ ได้รบัการขูดหินน้ าลาย ร้อยละ 50                                                             

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

หญิงตั้งครรภ์ทุกราย 

วิธีการจัดเก็บ
ข้อมูล 

บันทึกในฐานข้อมูล 21/43 แฟ้ม/ HDC / MIS data จ.พิจิตร 

แหล่งข้อมูล ฐานข้อมูล 21/43 แฟ้ม 
รายการข้อมูล  การฝากครรภ์คุณภาพครบ 5 คร้ังตามเกณฑ์  

A = จ านวนหญิงคลอดที่ฝากครรภ์คุณภาพ (ครบ 5 คร้ังตามเกณฑ์/ฝากครรภ์คร้ังแรกก่อนหรือเท่ากับ              
12 สัปดาห ์) 
B = จ านวนหญิงคลอดทัง้หมดในช่วงเวลาเดียวกัน 

รายการข้อมูล   การฝากครรภ์ครั้งแรกก่อนหรือเท่ากับ 12 สัปดาห ์
A = จ านวนหญิงตัง้ครรภ์ฝากครรภ์คร้ังแรกในสถานบริการสาธารณสุขอายุครรภ์ก่อนหรือเท่ากับ                 
12  สัปดาห์ในช่วงเวลาที่ก าหนด 
B = จ านวนของหญิงตั้งครรภ์รายใหม่ฝากครรภ์คร้ังแรกในสถานบริการสาธารณสุข ในช่วงเวลาเดียวกัน 



2 

 

 

 

KPI No.1.01.001 PI 1 : ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์คุณภาพ (ต่อ) 

รายการข้อมูล หญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน 
A = จ านวนหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน 
B = จ านวนหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการ 
รหัสยาเสริมไอโอดีน 
Triferdine          201120320037726221781506   Iodine GPO       101110000003082121781506 
Obimin AZ        201110100019999920381199   Cenamin           201110100019999921781169 
Cernadine         202030120019999920381169   Pregnamin         202030120019999920381113 
Prenamed-H      202030120019999920381252 

รายการข้อมูล หญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการตรวจเลือดหาระดับฮีมาโตคริต  ค่า HCT ≤ 33 % 
A = จ านวนหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการตรวจเลือดหาระดับฮีมาโตคริต  ในการมาฝากครรภ์ครั้งแรก  มีค่า HCT ≤ 33 % 
B = จ านวนหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการตรวจเลือดหาระดับฮีมาโตคริต  ในการมาฝากครรภ์คร้ังแรก   

รายการข้อมูล หญิงตั้งครรภ์ได้รับการตรวจสขุภาพช่องปาก หากตรวจพบปัญหาโรคปริทันต์ได้รับการขูดหินน้้าลาย 
A = จ านวนหญิงตัง้ครรภ์ที่ตรวจพบโรคปริทนัต์( K 05.31 ) 
B = หมายถึง จ านวนหญิงตั้งครรภ์ที่ตรวจสุขภาพช่องปากทั้งหมด 

รายการข้อมูล หญิงตั้งครรภ์ได้รับการตรวจสขุภาพช่องปาก หากตรวจพบปัญหาโรคปริทันต์ได้รับการขูดหินน้้าลาย 
A = จ านวนหญิงตัง้ครรภ์ที่ตรวจพบโรคปริทนัต์ ได้รบัการขูดหินน้ าลาย (รหัสหัตถการ 2277310 ,2287310) 
B = จ านวนหญิงตั้งครรภ์ที่ตรวจพบโรคปริทันต์(K 05.31 ) 

สูตรค านวณตวัชี้วัด (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ทุก 3 เดือน 
เกณฑ์การให้
คะแนน  

รายการข้อมูล น้ าหนัก
คะแนน 

1 2 3 4 5 

1. ฝากครรภ์คุณภาพ
ครบ 5 ครั้ง 

20 
 

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ              

1-5 

เพิ่มขึ้น  
ร้อยละ              
6-10 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 
11-15หรือเท่ากับ
เกณฑ์เป้าหมาย

ท่ีตั้งไว้ 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 
16-20และ/หรือ

สูงกว่าเกณฑ์
เป้าหมายท่ีตั้งไว้ 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 21 ขึ้น
ไป 

หรือผ่านเกณฑ์
เป้าหมายท่ีตั้งไว้ 

2. ANC < 12 wks 20 

3. ได้รับยาเม็ดเสริม
ไอโอดีน 

20 

4. ได้รับการตรวจ
เลือดหาระดับฮีมาโตค
ริตค่า HCT≤33 % 

20 ลดลง               
ร้อยละ 

1-6 
 

ลดลง             
ร้อยละ             
6-10 

ลดลงร้อยละ11-
15 หรือเท่ากับ
เกณฑ์เป้าหมาย

ท่ีตั้งไว้ 

ลดลงร้อยละ16-
20 และ/หรือ
เท่ากับเกณฑ์

เป้าหมายท่ีตั้งไว้ 

ลดลงร้อยละ 21 
และ/หรือเท่ากับ

เกณฑ์เป้าหมายท่ีตั้ง
ไว้ 

5. ได้รับการตรวจ
สุขภาพช่องปากทุก
ราย หากตรวจพบ
ปัญหาโรคปริทันต์
ได้รับการขูดหินน้ าลาย 

20 น้อย
กว่า 
45 

45 - 49 50 - 54 55 – 59  60 ขึ้นไป 

 
หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล รพ./ รพ.สต./สสอ. 
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด PM  สตรีและเด็ก 0-5 ปี 
ผู้ประสานตัวชี้วัด
ระดับจังหวัด 

นางสาวบรรเจิด  สละชุ่ม  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 

โทร 088 2860864,081 7072648  E-mail : beeta5878@hotmail.com 

นางจิตรา  ชมภู  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขช านาญงาน โทร 083 6265865 

ผู้ก ากับตัวชี้วัด นางสุทธยา  ผะอบเหล็ก  ประธานยุทธศาสตร์ที่ 1 

mailto:beeta5878@hotmail.com
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KPI No.1.01.002 PI 2 : ร้อยละของทารกแรกเกิดน้้าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม 

ค านิยาม ทารกแรกเกิดน้ าหนักน้อยกว่า 2,500กรัม หมายถึงจ านวนทารกแรกเกิดมีชีพ ที่มีน้ าหนักแรกเกิดน้อย
กว่า 2,500 กรัม 

เกณฑ์เป้าหมาย ลดลงจากปี 2558 

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวนทารกแรกเกิดมีชีพทุกราย 

วิธีการจัดเก็บ
ข้อมูล 

บันทึกในฐานข้อมูล 43 แฟ้ม (แฟ้ม newborn)  (ข้อสังเกต แม่กับลูกต้องใกล้เคียงกัน) 

แหล่งข้อมูล ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม 

รายการข้อมูล  A=จ านวนทารกแรกเกิดมีชีพที่มีน้ าหนักแรกเกิดน้อยกว่า 2,500 กรัมในช่วงเวลาที่ก าหนด 
B =จ านวนทารกเกิดมีชีพที่ได้รับการชั่งน้ าหนักทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน 

สูตรค านวณ
ตัวชี้วัด 

(A/B) x 100 

ระยะเวลา
ประเมินผล 

ทุก 3 เดือน 

เกณฑ์การให้
คะแนน  

รายการข้อมูล ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 

ทารกแรกเกิด
น้ าหนักน้อยกว่า 
2500 กรัม 

ลดลงจากเดิม
ร้อยละ 

1-3 4-6 7-9 
หรือผ่านเกณฑ์
เป้าหมายทีต่ั้งไว ้

10 
หรือผ่านเกณฑ์
เป้าหมายทีต่ั้งไว ้

ผ่านเกณฑ์
เป้าหมาย            

(น้อยกว่าร้อยละ 
10)  

หน่วยงานจัดเก็บ
ข้อมูล 

รพ./ รพ.สต./สสอ. 

ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด PM  สตรีและเด็ก 0-5  ปี 
ผู้ประสานตัวชี้วัด
ระดับจังหวัด 

นางสาวบรรเจิด  สละชุ่ม  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 

โทร 088 2860864,081 7072648E-mail : beeta5878@hotmail.com 

ผู้ก ากับตัวชี้วัด นางสุทธยา  ผะอบเหล็ก  ประธานยุทธศาสตร์ที่ 1 
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KPI No.1.01.003 PI 3 : ร้อยละเด็ก 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย 

ค านิยาม เด็ก 0-5 ปี หมายถึง เด็กแรกเกิดถึงอายุ 5 ปี 11 เดือน 29 วัน ทุกคน ได้รับกาตรวจคัดกรองพัฒนาการ
ด้วยแบบประเมิน DSPM และ DAIM พบพัฒนาการสมวัย 
แบบประเมิน DSPM หมายถึง แบบคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่ใช้เพ่ือการคัดกรองพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยเบื้องต้นและเฝ้าระวังติดตามพัฒนาการเด็กพร้อมให้ค าแนะน าแก่ครอบครัว ส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการสมวัย ใช้ในการให้บริการ ณ คลินิกสุขภาพเด็กดีและศูนย์เด็กเล็ก ซึ่งเป็นข้อตกลงร่วมกันของ 
กรมอนามัย และกรมสุขภาพจิต  
แบบประเมิน DAIM หมายถึง แบบคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่แรกเกิดมีน้ าหนักน้อยกว่า 2,500 
กรัม และมีภาวะ Birth Asphyxia เพ่ือการคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัยเบื้องต้นและเฝ้าระวังติดตาม
พัฒนาการเด็กพร้อมให้ค าแนะน าแก่ครอบครัว ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการสมวัย ใช้ในการให้บริการ ณ 
คลินิกสุขภาพเด็กดีและศูนย์เด็กเล็ก ซึ่งเป็นข้อตกลงร่วมกันของ กรมอนามัย และกรมสุขภาพจิต 

เกณฑ์เป้าหมาย เพ่ิมข้ึนจากปี 2558/มีพัฒนาการสมวัยร้อยละ 70 

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

เด็กแรกเกิด –5 ปี (5 ปี 11 เดือน 29 วัน) ที่อยู่ในช่วงอายุ 9 เดือน ถึง9 เดือน 29 วัน/18 เดือนถึง 18 
เดือน 29 วัน/30 เดือนถึง 30  เดือน 29 วัน/42 เดือน ถึง 42 เดือน 29 วัน  

วิธีการจัดเก็บ
ข้อมูล 

บันทึกในฐานข้อมูล 43 แฟ้ม (แฟ้ม nutri ปกต/ิสงสัยล่าช้า) 

แหล่งข้อมูล ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม 
รายการข้อมูล  A = จ านวนเด็กแรกเกิดถึงอายุ 5 ปี ที่ได้รับการตรวจประเมินพัฒนาการตามช่วงอายุที่ก าหนดแล้วผล

การตรวจพัฒนาการสมวัย 

B = จ านวนเด็กแรกเกิดถึงอายุ 5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุที่ก าหนดในช่วงเวลาเดียวกัน 
สูตรค านวณ
ตัวชี้วัด 

(A/B) x 100 

ระยะเวลา
ประเมินผล 

ทุก 3  เดือน 

เกณฑ์การให้
คะแนน  

รายการข้อมูล ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
เด็ก 0-5 ปี มี
พัฒนาการสมวัย 

เพิ่มขึ้นจาก ปี 
58  

>ร้อยละ 
65 

>ร้อยละ 
70 

>ร้อยละ 75 >ร้อยละ 80 >ร้อยละ 85 

 
หน่วยงานจัดเก็บ
ข้อมูล 

รพ./ รพ.สต./สสอ. 

ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด PM  สตรีและเด็ก 0-5 ปี 
ผู้ประสานตัวชี้วัด
ระดับจังหวัด 

นางสาวบรรเจิด  สละชุ่ม  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 

โทร 088 2860864,081 7072648 E-mail : beeta5878@hotmail.com 

ผู้ก ากับตัวชี้วัด นางสุทธยา  ผะอบเหล็ก  ประธานยุทธศาสตร์ที่ 1 
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KPI No.1.01.004 PI 4 : ร้อยละเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับวัคซีนตามวัย 

ค านิยาม 
 

เด็กอายุ 0-5 ปี หมายถึง เด็กแรกเกิดถึงอายุ 5 ปี 11 เดือน 29 วัน ทุกคนที่มารับบริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน
โรค ณ สถานบริการสาธารณสุขในช่วงระยะเวลาที่ก าหนด ได้รับได้รับวัคซนีตามวัย ครบชุด ดงันี้ 
1. เด็ก 1 ปีได้รับวัคซีนครบชุดหมายถึงเด็กอายุครบ 1 ปีในงวดที่รายงานได้รับวัคซีน BCG,DTP-HB1-3, 
OPV1-3 และ MMR1 
2. เด็ก 2 ปีได้รับวัคซีนครบชุดหมายถึงเด็กอายุครบ 2 ปีในงวดที่รายงานได้รับวัคซีนBCG,DTP-HB1-3 , 
OPV1-3 , MMR1 , JE1-2 , DTP4 ,OPV4 
3. เด็ก 3 ปีได้รับวัคซีนครบชุดหมายถึงเด็กอายุครบ 3 ปีในงวดที่รายงานได้รับวัคซีน BCG , DTP-HB1-3 , 
OPV1-3  , DTP4 ,OPV4 , JE1-3 และ MMR1-2 
4. เด็ก 5  ปีได้รับวัคซีนครบชุดหมายถึงเด็กอายุครบ 3 ปีในงวดที่รายงานได้รับวัคซีน BCG , DTP-HB3 , 
OPV3 , MMR1-2 , JE1-3 , DTP4-5 ,OPV4-5 

เกณฑ์เป้าหมาย 1. เด็ก 1 ปี ได้รับวัคซีนครบชุด (BCG-MMR) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95(หรือ เพิ่มขึ้นจากเป้าเดิม) 
2. เด็ก 2 ปีได้รับวัคซีนครบชุด (BCG-DTP4/JE2)  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 (หรือ เพ่ิมข้ึนจากเป้าเดิม) 
3. เด็ก 3 ปีได้รับวัคซีนครบชุด (BCG- JE3/ MMR1-2) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 (หรือ เพิ่มข้ึนจากเป้าเดิม) 
4. เด็ก 5  ปีได้รับวัคซีนครบชุด (BCG- DTP5) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 (หรือ เพิ่มข้ึนจากเป้าเดิม) 

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 
 

เด็กอายุ 0-5 ปี ตามวัย ดังนี้ 
1.อายุครบ 1 ปีในงวดรายงาน (เด็กเกิดในช่วงเดือนเดียวกับงวดที่รายงานแต่ผา่นมาแล้ว 1 ป)ี 
- รายงานรอบ 6 เดือนแรกเด็กที่มีอายุครบ 1 ปีคือเด็กที่เกิดระหว่างวันที ่1 ตุลาคม 2557–31 มีนาคม 2558 
- รายงานรอบ 6 เดือนหลัง เด็กที่มีอายุครบ 1 ปี คือ เด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 1เมษายน 2558–30 กันยายน 2558  
2.อายุครบ 2 ปีในงวดรายงาน (เด็กเกิดในช่วงเดือนเดียวกับงวดที่รายงานแต่ผา่นมาแล้ว 2 ป)ี 
-รายงานรอบ 6 เดือนแรกเด็กที่มีอายุครบ 2 ปีคือเด็กที่เกิดระหว่างวันที ่1 ตุลาคม 2556–31 มีนาคม 2557 
-รายงานรอบ 6 เดือนหลัง เด็กทีม่ีอายุครบ 2 ปี คือ เด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2557–30 กันยายน 2557  
3.อายุครบ 3 ปีในงวดรายงาน (เด็กเกิดในช่วงเดือนเดียวกับงวดที่รายงานแต่ผา่นมาแล้ว 3 ป)ี 
- รายงานรอบ 6 เดือนแรกเด็กที่มีอายุครบ 3 ปีคือเด็กที่เกิดระหว่างวันที ่1 ตุลาคม 2555–31 มีนาคม 2556 
- รายงานรอบ 6 เดือนหลัง เด็กที่มีอายุครบ 2 ปี คือ เด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 1เมษายน 2556–30 กันยายน 2556  
4.อายุครบ 5 ปีในงวดรายงาน (เด็กเกิดในช่วงเดือนเดียวกับงวดที่รายงานแต่ผา่นมาแล้ว 5 ป)ี 
- รายงานรอบ 6 เดือนแรกเด็กที่มีอายุครบ 5 ปีคือเด็กที่เกิดระหว่างวันที ่1 ตุลาคม 2553 – 31 มีนาคม 2554 
- รายงานรอบ 6 เดือนหลัง เด็กที่มีอายุครบ 5 ปีคือ เด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2554–30 กันยายน 2554 

วิธีการจัดเก็บข้อมลู บันทึกข้อมูลในโปรแกรมของสถานบริการ 
แหล่งข้อมูล ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม EPI รหัสvaccine 
รายการข้อมูล 1. เด็ก 1 ปี ได้รับวัคซีนครบชุด (BCG-MMR) 

A = จ านวนเด็กอายุครบ 1 ปีทีไ่ด้รับวัคซีน BCG และ DTP-HB เข็ม 1-3  และ OPV คร้ังที่ 1-3 และMMR1 
B = จ านวนเด็กอายุครบ 1 ปีในงวดรายงาน 

รายการข้อมูล 2. เด็ก 2 ปีได้รับวัคซีนครบชุด (BCG-DTP4/JE2) 
A = จ านวนเด็กอายุครบ 2 ปีทีไ่ด้รับวัคซีน BCG และ DTP-HB1-3 และ OPV1-3 และ MMR1 และ JE1-2 และ 
DTP4 ,OPV4 
B = จ านวนเด็กอายุครบ 2 ปีในงวดรายงาน 
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KPI No.1.01.004 PI 4 : ร้อยละเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับวัคซีนตามวัย (ต่อ) 
รายการข้อมูล 3. เด็ก 3 ปี ได้รับวัคซีนครบชุด (BCG-MMR) 

A = จ านวนเด็กอายุครบ 3 ปีทีไ่ด้รับวัคซีน BCG ,DTP-HB1-3 ,OPV1-3  ,DTP4 ,OPV4 ,JE1-3 และ MMR1-2  
B = จ านวนเด็กอายุครบ 3 ปีในงวดรายงาน 

รายการข้อมูล 4. เด็ก 5  ปีได้รับวัคซีนครบชุด (BCG- DTP5)  
A = จ านวนเด็กอายุครบ 5 ปีทีไ่ด้รับวัคซีน BCG และ DTP-HB1-3 ,OPV1-3 , MMR1-2 ,JE 1-2 และ DTP4-5 
,OPV4-5 
B = จ านวนเด็กอายุครบ 5 ปีในงวดรายงาน 

สูตรค านวณ (A/B) X100  
ระยะเวลาการ
ประเมิน 

จากรายงาน MIS ทุก 6 เดือน (ไตรมาสที ่2 และไตรมาสที ่4)  

เกณฑ์การให้
คะแนน 

รายการข้อมูล น้้าหนัก
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
1 2 3 4 5 

ร้อยละของเด็ก 1 ปี ท่ี
ได้รับวัคซีนครบชุด 
(BCG-MMR) 

25 <80 %หรือ
เพิ่มขึ้นจากเดิม 

< 20 % 

≥80 %หรือ
เพิ่มขึ้นจาก
เดิม 20 % 

≥85%หรือ
เพิ่มขึ้นจาก
เดิม 25 % 

≥90%หรือ
เพิ่มขึ้นจาก
เดิม 30 % 

≥95%หรือ
เพิ่มขึ้นจาก
เดิม 35 % 

ร้อยละของเด็ก 2 ปี ท่ี
ได้รับวัคซีนครบชุด 
(BCG- DTP4 ,OPV4) 

25 <75 %หรือ
เพิ่มขึ้นจากเดิม 

< 20 % 

≥75 %หรือ
เพิ่มขึ้นจากเดิม 

20 % 

≥80%หรือ
เพิ่มขึ้นจาก
เดิม 25 % 

≥85%หรือ
เพิ่มขึ้นจาก
เดิม 30 % 

≥90%หรือ
เพิ่มขึ้นจาก
เดิม 35 % 

ร้อยละของเด็ก 3 ปี ท่ี
ได้รับวัคซีนครบชุด 
(BCG-MMR2,JE3) 

25 <80 %หรือ
เพิ่มขึ้นจากเดิม 

< 20 % 

≥80 %หรือ
เพิ่มขึ้นจากเดิม 

20 % 

≥85%หรือ
เพิ่มขึ้นจาก
เดิม 25 % 

≥90%หรือ
เพิ่มขึ้นจาก
เดิม 30 % 

≥95%หรือ
เพิ่มขึ้นจาก
เดิม 35 % 

ร้อยละของเด็ก 5 ปี ท่ี
ได้รับวัคซีนครบชุด 
(BCG- DTP4-5 
,OPV4-5) 

25 <80 %หรือ
เพิ่มขึ้นจากเดิม 

< 20 % 

≥80 %หรือ
เพิ่มขึ้นจากเดิม 

20 % 

≥85%หรือ
เพิ่มขึ้นจาก
เดิม 25 % 

≥90%หรือ
เพิ่มขึ้นจาก
เดิม 30 % 

≥95%หรือ
เพิ่มขึ้นจาก
เดิม 35 % 

 

หน่วยงานจัดเก็บ
ข้อมูล 

รพ./ รพ.สต./สสอ. 

ผู้จัดเก็บ PM  สตรีและเด็ก 0-5 ปี 
ผู้ประสานงาน
ตัวชี้วัด 

นางศรีกัลยา  วุฒนิันทช์ัย ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
เบอร์โทรศัพท์ 056 990354 ต่อ 135,136 

ผู้ก ากับตัวชี้วัด นางสุทธยา  ผะอบเหล็ก  ประธานยุทธศาสตร์ที่ 1 
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แผนงานที่ 2 กลุ่มเด็กประถมศึกษา 6-14 ป ี

KPI No.1.02.005 PI 5 : ผลส้าเร็จการด้าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

ค านิยาม -โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ คือ โรงเรียนที่มีความร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อ
สุขภาพอย่างสม่ าเสมอ เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนด้านสุขภาพควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านการศึกษา โดยการ
พัฒนาศักยภาพโรงเรียนให้เป็นจุดเร่ิมต้นและศูนย์กลางของการพัฒนาสุขภาพ รวมทั้งพัฒนาชุมชนให้มีส่วนร่วม
ในการดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัว เป็นการด าเนินงานซึ่งเน้นกระบวนการส่งเสริมสุขภาพเพื่อเป็นทิศทาง
แก่โรงเรียน เพื่อให้เกิดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค  ตาม 10 องค์ประกอบ 
- โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง คือ โรงเรียนเรียนที่ได้รับการประเมินรับรองเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
ระดับทอง โดยผ่านเกณฑ์การประเมินขั้นดีมากไม่น้อยกว่า 8 องค์ประกอบ ไม่มีผลการประเมินต่ ากว่าขั้น
พื้นฐานใน 2 องค์ประกอบที่เหลือ 
- โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร คือ โรงเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับทองที่เข้าร่วมโครงการและผ่านการ
รับรองมาตรฐาน 3 ด้าน 19 ตัวชี้วัด (เกณฑ์ประเมินของประเทศ) โรงเรียนที่ผ่านการประเมินเป็นโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรจะต้องผ่านเกณฑ์ประเมินตัวชี้วัด 19 ตัวชี้วัดจากศูนย์อนามัยและคณะกรรมการ
ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับจังหวัดระดับเขต ระดับประเทศ 
- อสม.น้อย หมายถึง นักเรียนที่เป็นอาสาสมัครในการดูแลด้านสุขภาพอนามัย สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ป้องกัน
ควบคุมโรคติดต่อเช่นไข้เลือดออก ท าลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย ด้านสุขาภิบาลอาหาร การเลือกซื้ออาหาร การ
เก็บภาชนะอุปกรณ์ การเลือกใช้ภาชนะ การล้างภาชนะ เรื่องความสะอาด ตรวจสุขภาพเบื้องต้น เช่น ตรวจ
ร่างกาย อย่างง่าย ชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูงตัดเกรด ตรวจวัดสายตา ตรวจการได้ยิน โดยมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้
ข่าวสารด้านสุขภาพอนามัย การรักษาความสะอาดร่างกาย ปฏิบัติตามแนวทางสุขบัญญัติ 10 ประการ  ให้การ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ เช่น ท าแผล วัดไข้ ช่วยเหลือคนเป็นลม การห้ามเลือด แผลไฟไหม้น้ าร้อนรวก กระดูก
แขน ขาหัก เลือดก าเดาออก สุนัขกัด งูกัด ตะคริว ก้างติดคอ ท้องร่วงและมีความรู้เกี่ยวกับเร่ืองยาสามัญประจ า
บ้าน ทั้งยาต าราหลวงและสมุนไพร มีความรู้เรื่องการดูแลเร่ืองฟัน การแปรงฟันที่ถูกวิธี การล้างมือที่ถูกวิธี รู้จัก
วิธีเลือกซื้ออาหาร อ่านฉลาก ยา เครื่องส าอาง  ฯลฯ 
- นักเรียนได้รับการตรวจสุขภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน Z108  
- นักเรียน ป.6 ทุกสังกัดได้รับวัคซีน dT  
- โรงเรียนทุกสังกัดได้รับการประเมินเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
- โรงเรียนปลอดน้ าอัดลมและขนมกรุบกรอบ คือ ไม่มีการจ าหน่ายและบริโภคในโรงเรียน 

เกณฑ์เป้าหมาย 1. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดบัเพชร  อ าเภอละ 1 โรงเรียน 
2. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดบัทองร้อยละ 60 
3. ร้อยละ 50 ของโรงเรียนประถมศึกษาทุกสังกัด มี อสม.น้อย 
4. นักเรียนป.1-ป.6 ได้รับการตรวจสุขภาพร้อยละ 90  
5. นักเรียน ป.6 ได้รับการฉีด dT ร้อยละ 95 
6. ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ร้อยละ 100 
7. โรงเรียนประถมศึกษาทุกสังกัดปลอดน้ าอัดลมและขนมกรุบกรอบร้อยละ 75 

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

โรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทุกสังกัด(ยกเว้นเกณฑ์เป้าที่ 3-5เฉพาะระดับประถมศึกษา) 

วิธีการจัดเก็บ
ข้อมูล 

กรอกผลการประเมินและผล การด าเนินงานใน MIS (ประมวลในโปรแกรมหน่วยบริการ) 

แหล่งข้อมูล 43 แฟ้ม ,MIS และการส ารวจ 
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KPI No.1.02.005 PI 5 : ผลส้าเร็จการด้าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (ต่อ) 

รายการข้อมูล 

 
1. จ านวนโรงเรียนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร 

2. จ านวนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง 
3. จ านวนโรงเรียนประถมศึกษาทุกสังกัดที่มี อสม.น้อย 

4. จ านวนนักเรียนประถมศึกษาทุกสังกัดท่ีได้รับการตรวจสุขภาพ 

5. จ านวนนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกโรงเรียนทุกสังกัดที่ได้รับการฉีดวัคซีน DT 

6. จ านวนโรงเรียนทุกสังกัดที่ได้รับการประเมินรร.ส่งเสริมสุขภาพ(เกณฑ์ใหม่)  
7. โรงเรียนปลอดน้ าอัดลมและขนมกรุบกรอบ 

สูตรค านวณ
ตัวชี้วัด 

สูตรค านวณ    :    ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (W XC) x 100 

                         คะแนนเต็ม (5)  x ผลรวมน้ าหนัก (sum W) 
เกณฑ์การให้
คะแนน 

การด าเนินงาน น้ าหนัก ระดับ 1 2 3 4 5  
1.จ านวน ร.ร.ระดับเพชร 
 

15 จ านวนรร. 0 0 0 0 1 

2.รร.ระดับทอง 15 ร้อยละ 50-54 55-59 60-64 65-69 >69 
3.รร.มีอสม.น้อย 15 ร้อยละ 40-44 45-49 50-54 55-60 >60 
4. นักเรียน ป.1-6ได้รับ 
การตรวจสุขภาพ 

15 ร้อยละ 75-79 80-84 85-90 91-95 >95 

5.นร.ป.6 ป ท่ีได้รับdT 10 ร้อยละ <80 ≥80 ≥85 ≥90 ≥95 
6.ด าเนินการประเมินรร.
ส่งเสริมฯ (เกณฑ์ใหม่) 

20 ร้อยละ 70-74 75-89 85-89 90-95 >95 

7.โรงเรียนปลอดน้ าอัดลม
และขนมกรุบกรอบ 

10 ร้อยละ 70-74 75-84 85-89 90-95 >95 

 
หน่วยงานจัดเก็บ
ข้อมูล 

รพ.สต.,ร.พ.,สสจ. 

ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด PM วัยเรียน 
ผู้ประสานงาน
ตัวชี้วัด 

นางเจษฎาพร เจษฎายุทธิการกุล  ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร  โทร. 081 596 8153   
นางปาณิดา  แก้วมณี   ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร  โทร. 089-6076062 

ผู้ก ากับตัวชี้วัด นางสุทธยา  ผะอบเหล็ก  ประธานยุทธศาสตร์ที่ 1 
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KPI No.1.02.006 PI 6 : ประชากรกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลสุขภาพในช่องปาก 

ค านิยาม 1) เด็กนักเรียนอายุ 12 ปี หมายถึง เด็กอายุ12ปีเต็มจนถึงอายุ12ปี 11 เดือน 29 วันซึ่งเป็นเด็กท่ีมีชื่อ
และตัวตนอยู่ปรากฏ รวมทั้งเด็กท่ีไม่มีชื่อแต่มีตัวตนอยู่ ทั้งนี้เฉพาะสัญชาติไทยปราศจากฟันแท้ผุ
หมายถึงฟันแท้ทุกซี่ในช่องปากไม่ผุ   และฟันไม่ผุคือฟันที่ไมม่ีรูผุที่ด้านใดด้านหนึ่งบนฟันหรือเป็นฟันผุ
ที่กินลึกเข้าไปใต้เคลือบฟันมีพ้ืนหรือผนังนิ่ม และไม่รวมทั้งฟันแท้ผุที่ได้รับการบูรณะแล้ว 

2)  นักเรียน ป.1 หมายถึง เด็กที่ศึกษาอยู่ชั้น ป.1 ในโรงเรียนสังกัด สพป.,เทศบาล และโรงเรียนเอกชน 
ในจังหวัดพิจิตร 
3)  นักเรียน ป.6 หมายถึง เด็กที่ศึกษาอยู่ชั้น ป.1 ในโรงเรียนสังกัด สพป.,เทศบาล และโรงเรียนเอกชน 
ในจังหวัดพิจิตร 

4) การเคลือบหลุมร่องฟัน หมายถึง การใช้วัสดุเคลือบหลุมร่องฟันทาบนหลุมร่องฟันที่ลึกของฟันกราม
แท้ท่ีไม่มีรอยผุ  

เกณฑ์เป้าหมาย 1. เด็กอายุ 12 ปี ปราศจากฟันแท้ผุ (ผุK020) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 55 

2. นักเรียน ป.1 ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟัน(ซี่ 6) (2387030) ไม่น้อยกว่าร้อยละ50 

3. นักเรียน ป.6 ได้รับการเคลือบปิดหลุมร่องฟัน(ซี่ 7) (2387030) ไม่น้อยกว่าร้อยละ50 

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

- โรงเรียนประถมศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดพิจิตร 

- นักเรียน ป.1 และ 6 และโรงเรียนสังกัด สพป.,เทศบาล และโรงเรียนเอกชน ในจังหวัดพิจิตร 

- กลุ่มตัวอย่างเด็กอายุอายุ 12 ปี เต็มจนถึงอายุ12ปี 11 เดือน 29 

วิธีการจัดเก็บ
ข้อมูล 

- ทันตบุคลากรผู้ให้บริการเคลือบหลุมร่องฟัน บันทึกข้อมูลในโปรแกรม HosXp  / HosPCU ของ
สถานบริการและส่งรายงานตามระบบไปยัง สสจ.พิจิตร และประมวลผลโดยกลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
สสจ.พิจิตร และแสดงผลงานเป็นภาพอ าเภอ/จังหวัด  
- ข้อมูลโรงเรียนปราศจากฟันผุจาก MIS 

- ข้อมูลเด็ก 12 ปี ปราศจากฟันผุจากการส ารวจ  
แหล่งข้อมูล  43 แฟ้ม /MIS /ส ารวจ 

รายการข้อมูล 

 
A = จ านวนกลุ่มตัวอย่างนักเรียนอายุ12 ปี ที่ปราศจากฟันผุ 
B = จ านวนกลุ่มตัวอย่างนักเรียนอายุ12 ปี ทั้งหมด 

รายการข้อมูล A = จ านวนเด็ก ป.1ทุกสังกัดที่ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟัน 

B = จ านวนเด็ก ป.1ทุกสังกัดทั้งหมด 
รายการข้อมูล A = จ านวนเด็ก ป.6 ทุกสังกัดที่ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟัน 

B = จ านวนเด็ก ป.6ทุกสังกัดทั้งหมด 
สูตรค านวณ (A/B) x 100 

ระยะเวลาประเมินผล ทุก 1 / 3 / 6 / 12 เดือน 
เกณฑ์การให้
คะแนน 

สูตรค านวณ    :    ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (W XC) x 100 

                       คะแนนเต็ม (5)  x ผลรวมน้ าหนัก (sum W) 
ระดับคะแนน น้้าหนัก 1 2 3 4 5 

1.ร้อยละของนักเรียนอายุ  12 ปี 
ปราศจากฟันแท้ผุ 

20 <50 50-54 55 56-60 >60 

2.ร้อยของเด็กป. 1 ได้รับการ 
เคลือบหลุมร่องฟัน 

40 >45 45-49 50 51-55 >55 

3.ร้อยของเด็กป.6ได้รับการ 
เคลือบหลุมร่องฟัน 

40 >45 45-49 50 51-55 >55 
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KPI No.1.02.006 PI 6 : ประชากรกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลสุขภาพในช่องปาก (ต่อ) 

หน่วยงานจัดเก็บ
ข้อมูล 

-ตัวชี้วัดที่ 1 สสจ.พิจิตร จัดเก็บ(ปีละครั้ง) 
-ตัวชี้วัด 2-3รพ.สต,ร.พ.จัดเก็บ 

ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด PM วัยเรียน 
ผู้ประสานงาน
ตัวชี้วัด 

นางปาณิดา  แก้วมณี   ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร  โทร. 089-6076062 

นางเจษฎาพร เจษฎายุทธิการกุล  ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร  โทร. 081 596 8153   
ผู้ก ากับตัวชี้วัด นางสุทธยา  ผะอบเหล็ก  ประธานยุทธศาสตร์ที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 

 

 

KPI No.1.02.007 PI 7: ประชากรกลุ่มเป้าหมายได้รับการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ 

ค านิยาม 1. เด็กนักเรียนอายุ 6-14 ปี หมายถึง เด็กที่มีอายุ 6 ปีเต็ม จนถึง 14 ป ี11 เดือน 29 วัน 

2. การเฝ้าระวังทางโภชนาการเด็กวัยเรียน(6-14 ปี)ประกอบด้วยตัวชี้วัดและด้าเนินดังนี ้

2.1 สว่นสูงระดับด ีหมายถึง เด็กทีม่ีส่วนสูงอยู่ในระดับสูงตามเกณฑ์ขึน้ไป เมื่อเทียบกับกราฟการเจริญเติบโต 

เจริญเติบโต เจริญเติบโต กรมอนามัย ปี 2542  มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ  -1.5 SD ของส่วนสงูตามเกณฑ์
อายุ  
2.2 สมส่วนหมายถึง เด็กที่มีน้ าหนักอยู่ในระดับสมส่วน เม่ือเทียบกราฟการเจริญเติบโต กรมอนามัย ปี 

2542 มีค่าระหว่าง +1.5 SD ถึง -1.5 SD ของน้ าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง 
2.3  เด็กมีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน หมายถึง  เด็กที่มีส่วนสูงอยู่ในระดับสูงตามเกณฑ์ขึน้ไปและมีน้ าหนักอยู่

ในระดับสมส่วน (ในคนเดียวกัน) 
2.4 ภาวะอ้วน หมายถึง น้ าหนกัของเด็กเมื่อเทียบกับมาตรฐานที่ส่วนสูงเดียวกันอ่านผลได้ที่จดุ เร่ิมอ้วนและ 

อ้วน (มากกว่าหรือเท่ากับ + 2 SD ขึ้นไป) จากกราฟแสดงเกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโตของกรมอนามัย 
2.5. การประเมินภาวะโภชนาการ คือ การชั่งน้ าหนักและวัดสว่นสูงของเด็กเด็กอายุ 6-14 ปี  ซึ่งจะท าให้

ทราบวา่ เด็กได้รับพลงังานและสารอาหารเพียงพอหรือไม่ โดยประเมินการเจริญเติบโตของเด็กวัยเรียน
เทอมละ 1 ครั้ง 
2.6 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพทุกระดับ ที่มีเด็กอ้วนเกินเกณฑ์มีการจัดกระบวนการแก้ไข /ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 3 อ.  
3. กระบวนการแก้ไขปัญหาภาวะอ้วน คือ  

3.1 มกีิจกรรมและแผนปฏบิัติการในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กที่มีภาวะอ้วนในโรงเรียน/ชุมชน 
3.2 จัดระบบการติดตามประเมนิผล การปรับเปลีย่นพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกก าลังกาย 

เกณฑ์เป้าหมาย 1. เด็ก 6 – 14 ปี มีส่วนสูงระดบัดีและรูปรา่งสมส่วน ไม่น้อยกว่าร้อยละ70  
2. เด็ก 6 – 14 ปี มีภาวะอ้วน ไม่เกินร้อยละ 10 
3. เด็ก 6 – 14 ปี ทีได้รับการชัง่น้ าหนักและวัดส่วนสูง ไม่น้อยกว่าร้อยละ70 
4. โรงเรียนประถมศึกษาทุกสังกัดที่มีเด็กอ้วนเกินร้อยละ 10 มีการด าเนินการจัดขบวนแก้ไข 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

เด็กอายุ 6-14 ปี หมายถึง เด็กที่มีอายุ 6 ปีเต็ม จนถึง 14 ปี 11 เดือน 29 วัน 

วิธีการจัดเก็บ
ข้อมูล 

- รพ.สต. และ PCU ของโรงพยาบาลน าข้อมูลน้ าหนักส่วนสูงของเด็กจากโรงเรียนบันทึกในโปรแกรม  เพื่อส่งต่อให้สสอ. และ
สสจ. รวบรวมส่งระบบรายงาน 43 แฟ้ม Key  IN   

- โรงเรียนบันทึกข้อมูลน้ าหนักส่วนสูงลงในโปรแกรมเฝ้าระวังการเจริญเติบโตของเด็ก และส่งข้อมูลผ่านทางอีเมล์มาที่ศูนย์
อนามัยและส านักโภชนาการ กรมอนามัย 

- ส ารวจโดยสุ่มชัง่น้ าหนักและวัดส่วนสงูนักเรียนเป้าหมายที่เปน็ตัวแทนระดบัอ าเภอ 12อ าเภอ 
แหล่งข้อมูล โรงเรียนทั้งภาครัฐและเอกชน   
รายการข้อมูล  1. เด็กอายุ 6-14 ปี ที่ชั่งน้้าหนักและวัดส่วนสูง 

A = จ านวนเด็กอายุ 6-14 ปี ทีช่ั่งน้ าหนักและวัดส่วนสูง 
B = จ านวนเด็กอายุ 6-14 ปี ทัง้หมด 

รายการข้อมูล  2.เด็กอายุ 6-14 ปี ที่มีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน 
A = จ านวนเด็กอายุ 6-14 ปี ทีม่ีส่วนสงูระดับดีและรูปรา่งสมสว่น 
B = จ านวนเด็กอายุ 6-14 ปี ทีช่ั่งน้ าหนักและวัดส่วนสูงทัง้หมด 
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KPI No.1.02.007 PI 7: ประชากรกลุ่มเป้าหมายได้รับการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ (ต่อ) 
รายการข้อมูล  3.เด็กอายุ 6-14 ปี เด็กอายุ 6 – 14 ปี มีภาวะอ้วน 

A = จ านวนเด็กอายุ 6 – 14 ปี มีภาวะอ้วน 
B = จ านวนเด็กอายุ 6-14 ปี ทีช่ั่งน้ าหนักและวัดส่วนสูงทัง้หมด 

รายการข้อมูล  4.โรงเรียนประถมศึกษาทกุสังกัดที่มีเด็กอ้วนเกินเกณฑ์เกินรอ้ยละ 10 มีการด้าเนินการจัดขบวนแก้ไข
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
A =จ านวนโรงเรียนประถมศึกษาทุกสังกัดที่มีเด็กอ้วนเกินเกณฑเ์กินร้อยละ 10 มีการ 
ด าเนินการจัดขบวนแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
B = จ านวนโรงเรียนประถมศึกษาทุกสังกัดที่มีเด็กอ้วนเกินร้อยละ 10 

สูตรค านวณ (A/B) × 100  
เกณฑ์การให้
คะแนน สูตรค านวณ    :    ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (W XC) x 100 

                        คะแนนเต็ม (5)  x ผลรวมน้ าหนัก (sum W) 
ระดับคะแนน น้ าหนัก 1 2 3 4 5 

1.ร้อยละเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) มี
ส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน 

10  60-64 65 – 69 70 71 – 75 ≥76 

2.ร้อยละของเด็กนักเรียนมีภาวะอ้วน 10 
ลดลง 

ร้อยละ 0.1 
ลดลง 

ร้อยละ 0.2 
ลดลง 

ร้อยละ 0.3 
ลดลง 

ร้อยละ 0.4 
ลดลง 

ร้อยละ 0.5 
3.ร้อยละเด็กวัยเรียนได้รับการ
ประเมินภาวะโภชนาการปีละ 2 คร้ัง 

40 50 - 64 65 - 69 70 71 - 75 >75 

4.ร้อยละของโรงเรียนที่มีเด็กวันเรียน
อ้วนเกิน ร้อยละ10 มีกระบวนการ
แก้ปัญหา 

40 60-69 70-79 80-89 90-99 100 

 

ระยะเวลา
ประเมินผล 

- รพ.สต. / สสอ. / รพช. / รพท. ส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบรายงาน 43 แฟ้ม  ปีละ 2 ครั้งคือ เดือน
พฤษภาคม-มิถุนายน ส าหรับเทอม 1 และเดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม ส าหรับเทอม 2 

- โรงเรียนส่งรายงานผ่านโปรแกรมเฝ้าระวังการเจริญเติบโตของเด็ก ปีละ 2 ครั้ง คือ เดือน
พฤษภาคม-มิถุนายน ส าหรับเทอม 1 และเดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม ส าหรับเทอม 2 

- MIS 

หน่วยงานจัดเก็บ
ข้อมูล 

หน่วยงานบริการ รพ.สต. รพช. รพท. เทศบาล / สสอ. 

ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด PM  วัยเรียน 
ผู้ประสานงาน
ตัวชี้วัด 

นายวรากร โภชนะสมบัติ ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

เบอร์โทรศัพท์ 056 990354 ต่อ 140 

ผู้ก ากับตัวชี้วัด นางสุทยา ผะอบเหล็ก  ประธานยุทธศาสตร์ที่ 1 
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แผนงานที่ 3 กลุ่มวัยรุ่นและนักเรียนมัธยมศึกษา 15-19 ปี 

KPI No.1.03.008 PI 8 : อ้าเภอมีชมรมวัยรุ่นคุณธรรม “คิดดี ท้าดี TO BE NUMBER ONE” มีกิจกรรมต่อเนื่องอย่างน้อย 1 
ชมรม 

ค านิยาม ชมรมวัยรุ่นคุณธรรม  “คนคิดดี ท้าดี  TO  BE  NUMBER  ONE”หมายถึงชมรมที่มปีระชากรอายุ 15-19 
ปี ที่สังกัดชมรม TO  BE  NUMBER  ONE ในพื้นที่ ที่มีคุณสมบตัิดังต่อไปนี้ 
1. เป็นสมาชิกชมรม วัยรุ่นคุณธรรม “ คนคิดดี ท าดี TO  BE  NUMBER  ONE ” ที่สังกัดอยู่ใน สถานศึกษา
ระดับมัธยม / ขยายโอกาส / อาชีวะศึกษา , ในสถานประกอบการ ได้แก่โรงงาน  ห้างร้าน  บริษัท , ในชุมชน 
(หมู่บ้าน) ไมน่้อยกว่าร้อยละ 80 
2. มีกิจกรรมสร้างสรรค์เป็นต้นแบบได้ ในโรงเรียน,สถานประกอบการ , ชุมชน   
3. ประเภทชมรม ดังนี้ 3.1 ประเภทสถานศึกษา 3.2 ประเภทสถานประกอบการ 3.3 ประเภทในชุมชน 

เกณฑ์เป้าหมาย อย่างน้อย ประเภทละ 1 ชมรม/อ าเภอ ที่มีกิจกรรมสร้างสรรค์เป็นตน้แบบได้และด าเนนิการตอ่เนื่อง 
ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

ชมรมฯ ในสถานศึกษา  สถานประกอบการ  และในชุมชน (หมู่บ้าน) 

วิธีการจัดเก็บข้อมลู อ าเภอรายงานผลในโปรแกรม MIS 
แหล่งข้อมูล ระบบรายงาน  MIS สสจ.พิจิตร 
รายการข้อมูล - 
สูตรค านวณ - 
ระยะเวลาการประเมิน ปีละ 1 ครั้ง ( มกราคม - มิถุนายน 2559 ) 
เกณฑ์การให้
คะแนน 

1 2 3 4 5 

1.มีสมาชิกชมรมน้อย
กว่าร้อยละ 75 
2. มีชมรม 1 ประเภท 
3. ชมรมมีกิจกรรมไม่
ต่อเนื่อง 

1.มีสมาชิกชมรมน้อย
กว่าร้อยละ 75-80 
2. มีชมรม 2 ประเภท 
3. ชมรมมีกิจกรรมไม่
ต่อเนื่อง 

1.มีสมาชิกชมรมร้อยละ 
85-90 
2. มีชมรมครบทุก 
ประเภท 
3. ชมรมมีกิจกรรม
ต่อเนื่องอย่างน้อย 1 
ชมรม 

1.มีสมาชิกชมรมร้อย
ละ 90-95 
2. มีชมรมครบทุก
ประเภท 
3. ชมรมมีกิจกรรม
ต่อเนื่องอย่างน้อย 2 
ชมรม 

1.มีสมาชิกชมรม
มากกว่าร้อยละ 95 
2. มีชมรมครบทุก 
ประเภท 
3. ชมรมมีกิจกรรม
ต่อเนื่อง  

 
หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล คบสอ. 
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด PM วัยรุ่นและนักเรียนมัธยมศึกษา 15-19 ปี  
ผู้ประสานงาน
ตัวช้ีวัด 

นางรุ่งทวิา   มโนวชิรสรรค์ ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
เบอร์โทรศัพท์ 056 990354 ต่อ 137 

ผู้ก ากับตัวชี้วัด นางสุทยา ผะอบเหล็ก  ประธานยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

 
Baseline ข้อมูลปี2558  

ผลงาน 2555 2556 2557 2558 
n/a n/a n/a n/a 

จังหวัด ม. วพ. พช. ตพ. บน. พล. สง. ทค. สล. บร. ดร. วชร. 
ปี 2558 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
เป้าหมายปี

2559 
 

12 
ชมรม 

อ าเภอ
ละ 1 
ชมรม 

อ าเภอ
ละ 1 
ชมรม 

อ าเภอ
ละ 1 
ชมรม 

อ าเภอ
ละ 1 
ชมรม 

อ าเภอ
ละ 1 
ชมรม 

อ าเภอ
ละ 1 
ชมรม 

อ าเภอ
ละ 1 
ชมรม 

อ าเภอ
ละ 1 
ชมรม 

อ าเภอ
ละ 1 
ชมรม 

อ าเภอ
ละ 1 
ชมรม 

อ าเภอ
ละ 1 
ชมรม 

อ าเภอ
ละ 1 
ชมรม 

 
 
 
 
 
 



14 

 

 

 
 

KPI No.1.03.009 PI 9 : อัตราการใช้ถุงยางอนามัยในกลุ่มวัยรุ่น 

ค านิยาม 1. อัตราการใช้ถุงยางอนามัยในกลุ่มวัยรุ่น  หมายถึงอัตราการใช้ถุงยางอนามัยของนักเรียนชาย ม.5 
ในการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุดกับคู่เพศสัมพันธ์ 
2. วิธีการเก็บข้อมูลเก็บในกลุ่มนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสังกัด
สพม.41ทุกคน โดยให้เก็บข้อมูลคราวเดียวพร้อมกัน และใช้แบบสอบถามกลุ่มนักเรียนชายชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ของส านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค 

เกณฑ์เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 
ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 ในสถานศึกษาสังกัดสพม.41ทุกคน 

วิธีการจัดเก็บ
ข้อมูล 

แบบส ารวจพฤติกรรมเสี่ยง (BSS) ส ารวจเดือนมิถุนายน ของทุกปี 

แหล่งข้อมูล ใช้ผลการส ารวจจากระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี 
(Behavioral Sentinel Surveillance : BSS)  

รายการข้อมูล 
 

A = จ านวนผู้ที่สวมถุงยางอนามัยขณะมีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนทุกประเภทครั้งล่าสุดในรอบ 12 เดือน
ที่ผ่านมา 
B = จ านวนผู้ที่ส ารวจทั้งหมดที่ให้ประวัติว่ามีเพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา 

สูตรค านวณตัวขี้วัด (A/B) x 100 
ระยะเวลา
ประเมินผล 

ปีละ 1 ครั้ง 

เกณฑ์การให้
คะแนน 

ตัวชี้วัด เกณฑ์การให้คะแนน 
1 2 3 4 5 

อัตราการใช้ถุงยางอนามัยในกลุ่มวัยรุ่น ต่ ากว่าร้อยละ69 69-74 75-80 81-86 87 ขึ้นไป 
 

หน่วยงานจัดเก็บ
ข้อมูล 

รพ. , รพ.สต.  

ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด PM วัยรุ่นและนักเรียนมัธยมศึกษา 15-19 ปี  
ผู้ประสานงาน
ตัวชี้วัด 

นางภัสสรา  จันทนาครต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
เบอร์โทรศัพท์ 056 990354 ต่อ 135 

ผู้ก ากับตัวชี้วัด นางสุทยา ผะอบเหล็ก ประธานยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

Baseline ข้อมูลปี 2558 จากแบบส้ารวจ BSS นร. ม 5 ชาย ณ มิถุนายน 2558 

ผลงาน 2555 2556 2557 2558 

63.60 66.90 66.10 75.20 
จว. ม. วพ. พช. ตพ. บน. พล. สง. ทค. สล. บร. ดร. วช. 

อัตราการใช้ถุงยาง 75.2 71.4 25 85.7 50 87.5 77.8 81.8 50 66.7 88.9 100 75 
เป้าหมายปี 2559 ร้อยละ

75 
ร้อย
ละ75 

ร้อย
ละ75 

ร้อย
ละ75 

ร้อย
ละ75 

ร้อย
ละ75 

ร้อย
ละ75 

ร้อย
ละ75 

ร้อย
ละ75 

ร้อย
ละ75 

ร้อย
ละ75 

ร้อย
ละ75 

ร้อย
ละ75 
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KPI No.1.03.010 PI 10 : อัตราการคลอดในหญงิอายุ 15 -19 ปี ลดลง 

ค านิยาม การคลอดในหญิงอายุ 15-19 ปี หมายถึง จ านวนการคลอดมีชีพของหญิงอายุ 15 -19ปี ต่อประชากรหญิง
อายุ 15-19 ปีพันคน 

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

หญิงอายุ 15 -19 ปี ที่มีการคลอดมีชีพในปีงบประมาณ ทีท่ าการเก็บข้อมูล 

เกณฑ์เป้าหมาย ลดลงอย่างน้อยร้อยละ 20 (ของปีที่ผา่นมา ) 
วิธีการจัดเก็บ
ข้อมูล 

เก็บรวบรวมข้อมูลจากหญิงตั้งครรภ์อายุ 15-19 ปี ที่มีการคลอดและท าการแจ้งเกิดในทะเบียนราษฎร์ 

แหล่งข้อมูล สถานบริการสาธารณสุข และโรงพยาบาลที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  ทุกแห่ง  labor 
รายการข้อมูล 
 
 
 

1. ค้านวณ อัตราการคลอดในหญิงอายุ 15-19 ปี 
A = จ านวนการคลอดมีชีพของหญิงอายุ 15 – 19 ปี ในสถานบริการ 
B = จ านวนประชากรหญิงอายุ 15 -19 ปี ทั้งหมด 
2. ค้านวณ  อัตราการคลอดฯ ลดลงร้อยละ 20 ของปีที่ผ่านมา 
A =Base  line อ าเภอ 
B = ลดลงร้อยละ 20( 80 / 100 )  
=Base  line อ าเภอ x ( 80 / 100 ) 

สูตรค านวณ ( A / B ) x 1,000 
ระยะเวลาการ
ประเมิน 

ทุก 3 เดือน ( ธันวาคม / มนีาคม / มิถุนายน / กันยายน ) 

เกณฑ์การให้
คะแนน 

ตัวชี้วัด เกณฑ์การให้คะแนน 
1 2 3 4 5 

อัตราการคลอดใน
หญิงอายุ 15-19 ปี 

ลดลง 
<ร้อยละ 15 

ลดลง 
ร้อยละ 15 -19 

ลดลง 
ร้อยละ 20 

ลดลง 
ร้อยละ 21-25 

ลดลง 
>ร้อยละ 25 

 

หน่วยงานจัดเก็บ
ข้อมูล 

รพ.  ทุกแห่ง , รพ.สต. ทุกแห่ง 

ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด PM วัยรุ่นและนักเรียนมัธยมศึกษา 15-19 ปี  
ผู้ประสานงาน
ตัวชี้วัด 

นางสาวสุขนลนิต์   บุญสิน ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
เบอร์โทรศัพท์ 056 990354 ต่อ 140 

ผู้ก ากับตัวชี้วัด นางสุทยา ผะอบเหล็ก ประธานยุทธศาสตร์ที่ 1 
 
Baseline ข้อมูลป2ี558  

ผลงาน 2555 2556 2557 2558 

58.2 55.6 39.4 26.40 
จว. ม. วพ. พช. ตพ. บน. พล. สง. ทค. สล. บร. ดร. วชร. 

Baseline 
2558 

26.4 25.63 29.21 35.74 23.41 19.61 33.28 21.07 21.96 26.16 37.7 16.69 25.62 

เป้าหมาย
2559 

ไม่เกิน 
21.12 

ไม่เกิน 
20.50 

ไม่เกิน 
23.36 

ไม่เกิน 
28.59 

ไม่เกิน 
18.72 

ไม่เกิน 
15.68 

ไม่เกิน 
26.62 

ไม่เกิน 
16.85 

ไม่เกิน 
17.56 

ไม่เกิน 
20.92 

ไม่เกิน 
30.16 

ไม่เกิน 
13.35 

ไม่เกิน 
20.49 
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KPI No.1.03.011 PI 11 : อัตราการตั้งครรภ์ซ้้าในหญิงอายุ 15 -19 ปี ไม่เกินร้อยละ 10 

ค านิยาม การตั้งครรภ์ซ้ าในหญิงอายุ 15-19 ปี หมายถึง หญิงอายุ 15 -19 ปีที่มาคลอดหรือแท้งบุตร และเป็น
การตั้งครรภ์ครั้งที่ 2 ขึ้นไป ต่อจ านวนหญิงอายุ 15-19 ปี ที่มารับบริการด้วยเรื่องคลอดหรือแท้งบุตร
ทั้งหมดในปีงบประมาณ 

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

หญิงอายุ 15-19 ปี ที่มีการคลอดตั้งแต่ครรภ์ที่ 2 ขึ้นไปในปีงบประมาณ ที่ท าการเก็บข้อมูล 

เกณฑ์เป้าหมาย ไม่เกินร้อยละ 10 
วิธีการจัดเก็บ
ข้อมูล 

เก็บรวบรวมข้อมูลจากหญิงตั้งครรภ์อายุ 15 -19 ปี ที่มีการคลอดหรือแท้งบุตรในสถาน-บริการ
สาธารณสุข 

แหล่งข้อมูล สถานบริการสาธารณสุข และโรงพยาบาลที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  ทุกแห่ง  
รายการข้อมูล 
 

A = จ านวนหญิงอายุ 15 -19 ปี ที่มารับบริการด้วยเรื่องการคลอดหรือแท้งบุตรและเป็นการตั้งครรภ์
ครั้งที่ 2 ขึ้นไป 
B = จ านวนหญิงอายุ 15 -19 ปี ที่มารับบริการด้วยเรื่องคลอดหรือแท้งบุตรทั้งหมด 

สูตรค านวน ( A / B ) x 100 
ระยะเวลาการ
ประเมิน 

ทุก 3 เดือน ( ธันวาคม / มีนาคม / มิถุนายน / กันยายน ) 

เกณฑ์การให้
คะแนน 

ตัวชี้วัด เกณฑ์การให้คะแนน 
1 2 3 4 5 

อัตราการตั้งครรภ์ซ้ าในหญิง
อายุ 15-19 ปี 

> 
ร้อยละ 

15 

ร้อยละ  
11 -15 

ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
5-9 

 

< 
ร้อยละ  

5 
 

หน่วยงานจัดเก็บ
ข้อมูล 

รพ.สต. , รพ.  ทุกแห่ง 

ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด PM วัยรุ่นและนักเรียนมัธยมศึกษา 15-19 ปี  
ผู้ประสานงาน
ตัวชี้วัด 

นางสาวสุขนลินต์   บุญสิน ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
เบอร์โทรศัพท์ 056 990354 ต่อ 140 

ผู้ก ากับตัวชี้วัด นางสุทยา ผะอบเหล็ก ประธานยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

Baseline ข้อมูลปี2558  
ผลงาน 2555 2556 2557 2558 

n/a n/a 16.7 12.0 
จว. ม. วพ. พช. ตพ. บน. พล. สง. ทค. สล. บร. ดร. วชร. 

Baseline58 12 14.4 15.4 13.2 3.8 3.7 11.9 9.7 18.8 18.2 10.5 9.1 14.3 
เป้าหมาย59 <ร้อย

ละ10 
<ร้อย
ละ10 

<ร้อย
ละ10 

<ร้อย
ละ10 

<ร้อย
ละ10 

<ร้อย
ละ10 

<ร้อย
ละ10 

<ร้อย
ละ10 

<ร้อย
ละ10 

<ร้อย
ละ10 

<ร้อย
ละ10 

<ร้อย
ละ10 

<ร้อย
ละ10 
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KPI No.1.03.012 PI 12 : ร้อยละของอ้าเภอได้รับการรับรองอ้าเภออนามัยการเจริญพันธุ์ 
ค านิยาม อ าเภออนามัยการเจริญพันธุ์ หมายถึงอ าเภอที่ด าเนินการเรื่องเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่นและ

เยาวชน    กระตุน้และผลักดนัให้วัยรุ่นและเยาวชนมีพฤติกรรมอนามัยการเจริญพันธุ์ที่เหมาะสม  โดย
บูรณาการและเสริมสร้างความเข้มแข็งของทุกองค์กรพื้นที่ ในงานอนามัยวัยรุ่น ทัง้สถานบริการสาธารณสุข , 
สถานศึกษา, ครอบครัว และชุมชน มีแนวทางการด าเนนิงานทีส่อดคล้องและมีเอกภาพเพื่อป้องกันการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และเยาวชนอย่างครอบคลุม  ลดปัญหาและผลกระทบต่อเยาวชนและสังคม 

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

ทุกอ าเภอในจังหวัดพิจิตร ( 12 อ าเภอ ) 

เกณฑ์เป้าหมาย ทุกอ าเภอผ่านเกณฑ์ฯ (ร้อยละ 100)  และอ าเภอที่ผ่านการรับรองแล้วขยายผลให้ครอบคลุมครบทุกต าบล 
วิธีการจัดเก็บข้อมลู อ าเภอประเมินตนเองตามมาตรฐาน และศูนย์วชิาการระดับเขตประเมินรับรอง 
แหล่งข้อมูล รายงานการประเมินตนเองของทุกอ าเภอ และการรับรองผลจากศูนย์วิชาการ 
รายการข้อมลู 
 

A = จ านวนอ าเภอที่ผา่นการรับรองตามเกณฑ์อ าเภออนามัยการเจริญพันธุ์ 
B = จ านวนอ าเภอทั้งหมด 

สูตรค านวนตัวขี้วัด ( A / B ) x 100 
ระยะเวลาการ
ประเมิน 

ปีละ 1 ครั้ง (ก่อนเดือน มิถุนายน 2559 ) 

เกณฑ์การให้คะแนน ตัวชี้วัด เกณฑ์การให้คะแนน 
1 2 3 4 5 

ร้อยละของอ าเภอ
ได้รับการรับรอง
อ าเภออนามัยการ
เจริญพันธุ์ 

มีการด าเนิน 
งานแต่ไม่ครบ

ทุกองค์ 
ประกอบ 

ผลประเมิน
อยู่ในระดับ
ปรับปรุง 

ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์และ
ขยายผลได้ 

ร้อยละ 75ของ
ต าบลท้ังหมด 

ผ่านเกณฑ์และ
ขยายผลสู่

ต าบลได้ร้อยละ 
100 

 

หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล คปสอ.ทุกแห่ง 
ผู้จัดเก็บตัวช้ีวัด PM วัยรุ่นและนักเรียนมัธยมศึกษา 15-19 ปี  
ผู้ประสานงาน
ตัวช้ีวัด 

นางสาวสุขนลนิต์   บุญสิน ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
เบอร์โทรศัพท์ 056 990354 ต่อ 140 

ผู้ก ากับตัวช้ีวัด นางสุทยา ผะอบเหล็ก ประธานยุทธศาสตร์ที่ 1 

Baseline ข้อมลูป2ี558  

ผลงาน 2555 2556 2557 2558 

0 0 1 5 
จว. ม. วพ. พช. ตพ. บน. พล. สง. ทค. สล. บร. ดร. วชร. 

Baseline 
2558 

33.33 ยังไม่
ประเมิน 

ผ่าน
เกณฑ์2
ต าบล 

ผ่าน
เกณฑ์2
ต าบล 

ยังไม่
ประเมิน 

ยังไม่
ประเมิน 

ผ่าน
เกณฑ์2
ต าบล 

ยังไม่
ประเมิน 

ผ่าน
เกณฑ์2
ต าบล 

ยังไม่
ประเมิน 

ยังไม่
ประเมิน 

ยังไม่
ประเมิน 

ผ่าน
เกณฑ์
100% 

เป้าหมาย
2559 

อ าเภอ
ผ่าน

เกณฑ์
ร้อยละ
100 

ผ่าน
เกณฑ์
อย่าง
น้อย 2
ต าบล 

ขยาย
ผลให้
ครบ
ทุก

ต าบล 

ขยาย
ผลให้
ครบ
ทุก

ต าบล 

ผ่าน
เกณฑ์
อย่าง
น้อย 2
ต าบล 

ผ่าน
เกณฑ์
อย่าง
น้อย 2
ต าบล 

ขยาย
ผลให้
ครบ
ทุก

ต าบล 

ผ่าน
เกณฑ์
อย่าง
น้อย 2
ต าบล 

ขยาย
ผลให้
ครบ
ทุก

ต าบล 

ผ่าน
เกณฑ์
อย่าง
น้อย 2
ต าบล 

ผ่าน
เกณฑ์
อย่าง
น้อย 2
ต าบล 

ผ่าน
เกณฑ์
อย่าง
น้อย 2
ต าบล 

คง
สภาพ 
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แผนงานที่ 4 วัยท้างาน 

KPI No.1.04.013 PI 13 :ร้อยละของกลุ่มเสี่ยงได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

ค าอธิบาย/นิยาม PI13.1 ร้อยละของกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน (Pre DM) ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม(ร้อยละ 10) 
PI13.2 ร้อยละของกลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูง (Pre HT) ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม(ร้อยละ 10) 
เบาหวาน 
การคัดกรองเบาหวาน  หมายถึง ผู้ที่ได้รับการตรวจน้ าตาลในเลือด  (Fasting plasma glucose หรือ 
Fasting capillary glucose)  
การจ าแนกผลการคัดกรองเบาหวาน 
กลุ่มปกติ หมายถึง ผู้ที่มีผล FBS < 100 mg/dl 
กลุ่มเสี่ยงสูง หมายถึง ผู้ที่มีผล FBS > 100 - 125 mg/dl (กรณีอดอาหาร) 
                          ผู้ที่มีผล FBS > 200 mg/dl         (กรณีไม่อดอาหาร) 
กลุ่มเสี่ยงที่คาดว่าจะป่วย ซึ่งต้องได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์อีกครั้ง  
กลุ่มเสี่ยงระดับ 1 หมายถึง ผู้ที่มีผล FBS > 126 - 154 mg/dl 
กลุ่มเสี่ยงระดับ 2 หมายถึง ผู้ที่มีผล FBS > 155 - 182 mg/dl 
กลุ่มเสี่ยงระดับ 3หมายถึง ผู้ที่มีผล FBS >183 mg/dl 
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หมายถึง กลุ่มเสี่ยงเบาหวาน (Pre DM) ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  
(3 อ. 3ส.) 6 สัปดาห์ขึ้นไป 
ความดันโลหิตสูง 
การคัดกรองความดันโลหิตสูง หมายถึง การตรวจวัดความดันโลหิตตามมาตรฐาน 
การจ าแนกผลการคัดกรองความดันโลหิตสูง 
กลุ่มปกติ หมายถึง ผู้ที่มีผล BPH < 120  mmHg  BPL < 80  mmHg 
กลุ่มเสี่ยงสูง หมายถึง ผู้ที่มีผล BPH ≥ 120-139 mmHg BPL ≥ 80-90 mmHg 
กลุ่มเสี่ยงที่คาดว่าจะป่วย ซึ่งต้องได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์อีกครั้ง  
กลุ่มเสี่ยงระดับ 1 หมายถึง ผู้ที่มีผล BPH ≥ 140-159 mmHg BPL ≥ 90-99 mmHg 
กลุ่มเสี่ยงระดับ 2 หมายถึง ผู้ที่มีผล BPH ≥ 160-179 mmHg  BPL ≥  100-109 mmHg 
กลุ่มเสี่ยงระดับ 3 หมายถึง ผู้ที่มีผล BPH ≥ 180  mmHg  BPL ≥ 110 mmHg 
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หมายถึง กลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูง (Pre HT)  
ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (3 อ. 3ส.) 6 สัปดาห์ขึ้นไป 

เกณฑ์เป้าหมาย 1. กลุ่มเสี่ยงเบาหวาน (Pre DM) ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม(ร้อยละ 10) 
2. กลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูง (Pre HT) ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (ร้อยละ 10) 

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

ประชากรอายุ 35-59 ปี 

วิธีการจัดเก็บข้อมลู ระบบทะเบียน 43 แฟ้ม/สถานบริการบันทึกข้อมูลการให้บริการของโรงพยาบาล 
แหล่งข้อมูล รพศ., รพท., รพช., รพ.สต., ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด, ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
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KPI No.1.04.013 PI 13 : ร้อยละของกลุ่มเสี่ยงได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (ต่อ) 

รายการข้อมูล 
 

เบาหวาน 
A  = จ านวนประชากรอายุ 35-59 ปี ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง (Pre DM) ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
B  = จ านวนประชาชนอายุ 35-59 ปี ที่วินิจฉัยว่าเป็นกลุ่มเสี่ยง (Pre DM) ในพ้ืนที่รับผิดชอบ
ทั้งหมด 

 ความดันโลหิตสูง 
A  = จ านวนประชากรอายุ 35-59 ปี ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง (Pre HT) ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
B = จ านวนประชาชนอายุ 35-59 ปี ที่วินิจฉัยว่าเป็นกลุ่มเสี่ยง (Pre HT) ในพ้ืนที่รับผิดชอบ
ทั้งหมด 

สูตรค านวณ    (A / B) x 100  
สูตรค านวณ
ตัวชี้วัด 

สูตรค านวณ :    ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก ∑(WxC) x 100 
                      คะแนนเต็ม (5) x ผลรวมน้ าหนัก (sum W) 

เกณฑ์การให้
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดย่อย 

 ตัวชี้วัดย่อย น้้าหนัก
(W) 

คะแนนเทียบกับร้อยละของตัวชี้วัดย่อย คะแนน 
ที่ได้ 
(C) 

คะแนน
เฉลี่ย
ถ่วง

น้้าหนัก 
(W x C) 

  1 2 3 4 5 

 1.กลุ่มเสี่ยง (Pre DM) ได้รับการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมร้อยละ 10 

50 6-7 7-8 9-10 11-12 13-14   

 2.กลุ่มเสี่ยง (Pre HT) ได้รับการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมร้อยละ 10 

50 6-7 7-8 9-10 11-12 13-14   

หน่วยงานจัดเก็บ
ข้อมูล 

โรงพยาบาลทุกแห่ง 

ระยะเวลาการ
ประเมิน 

ทุก 3 เดือน 

หน่วยงาน
ประมวลผล 

HDC  สสจ.พิจิตร 

ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด PM วัยท างาน  
ผู้ประสานตัวชี้วัด 
ระดับจังหวัด 

นางเริงฤดี วีระวงศ์พรหม นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ (081-533-2809) 
E-mail : ooyphichit00@gmail.com 

ผู้ก ากับตัวชี้วัด นางสุทธยา ผะอบเหล็ก ประธานยุทธศาสตร์ที่ 1 
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แผนงานที่ 5 วัยผู้สูงอายุ 

KPI No.1.05.014 PI 14 : ร้อยละของผู้สูงอายุได้รับการประเมินคัดกรองสุขภาพ กาย-ใจ 

ค านิยาม ผู้สูงอาย ุหมายถึง ผู้ที่มีอายุ 60ปี บริบูรณ์ ขึ้นไป 

ประเมินสุขภาพกาย-ใจ หมายถึง ประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจประเมิน 

คัดกรองสุขภาพในประเด็น ดังนี้ 

ทางกาย                 

PI 1.1 ) ประเมินความสามารถในการท ากิจวัตรประจ าวัน(ADL : Activities of Daily Living)   
ติดสังคม =Z718 ติดบ้าน=  Z743  ติดเตียง =Z508                                                             
PI 1.2) ประเมินคัดกรองโรคเบาหวาน (ตัดผู้ป่วยออก) ใช้แฟ้ม ncd screen  diag=Z131 

PI 1.3) ประเมินคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง (ตัดผู้ป่วยออก) ใช้แฟ้ม ncd screen  diag= Z136 

PI 1.4) ประเมินคัดกรองโรคสมองเสื่อม Z033 /พบภาวะ G301 

PI 1.5) ประเมินคัดกรองโรคต้อกระจก Z010  

PI 1.6) ประเมินคัดกรองโรคข้อเข่าเสื่อม Z038 

PI 1.7) ประเมินสุขภาพช่องปาก Z012 

ทางใจ 

PI 1.8) ประเมินคัดกรองภาวะซึมเศร้า Z133 

เกณฑ์เป้าหมาย 

(ภาพจังหวัด) 
รายการ คัดกรอง

กาย-ใจ
รวม 

ADL DM HT ซึมเศร้า ต้อ
กระจก 

ข้อเข่า
เสื่อม 

ช่องปาก สมอง
เสื่อม 

ร้อยละ 60 85 85 85 85 60 60 35 20 
 

ประชากกลุ่ม
เป้าหมาย 

อายุ 60 ปีขึ้นไป   ยกเว้น คัดกรองสมองเสื่อม อายุ 70 ปี ขึ้นไป  

วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1.) แบบคัดกรองผู้สูงอายุ รายคน และวิเคราะห์จ าแนกแย่งกลุ่มเพื่อการจัดบริการดูแล 

2.) บึนทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูล  43 แฟ้ม 

แหล่งข้อมูล 1.) จากรายงาน 43 แฟ้ม ของ รพ.-รพ.สต. / MIS data จ.พิจิตร 

รายการข้อมูล A =ประชากรอายุ 60ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจประเมิน/คัดกรองสุขภาพกาย-ใจ8 ประเด็น ยกเว้นคัดกรอง
สมองเสื่อม เป็นประชากรอายุ 70 ปีขึ้นไป 

 B = ประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปตามทะเบียนราษฎร์ยกเว้นคัดกรองสมองเสื่อม เป็นประชากรอายุ 70ปีขึ้น
ไป 

สูตรค านวณตัวชี้วัด (A/B) x100 
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KPI No.1.05.014 PI 14: ร้อยละของผู้สูงอายุได้รับการประเมินคัดกรองสุขภาพ กาย-ใจ (ต่อ) 

เกณฑ์การให้
คะแนน 

(เทียบค่าเกณฑ์
กลางจังหวัด) 

ผลการคัด
กรอง 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 

ADL/DM/HT/
ซึมเศร้า 

ร้อยละ < 80 80-84 85-89 90-94 95ขึ้นไป 

ต้อกระจก/ข้อ
เข่าเสื่อม 

ร้อยละ < 55 55-59 60-64 65-69 70 ขึ้นไป 

ช่องปาก ร้อยละ < 30 30-34 35-39 40-44 45 ขึ้นไป 
สมองเสื่อม ร้อยละ < 15 15-19 20-24 25-29 30 ขึ้นไป  

หน่วยงานจัดเก็บ
ข้อมูล 

รพ.สต./รพ./สสอ. 

ระยะเวลา
ประเมินผล 

ทุก 1 / 3 / 6 / 12 เดือน 

หน่วยงาน
ประมวลผล 

สสอ. ประมวลผลภาพรวมระดับอ าเภอ / สสจ.ประมวลผลภาพรวมระดับจังหวัด 

ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด PM  ผู้สูงอายุ 

ผู้ให้ข้อมูลทาง
วิชาการ/  
ประสานตัวชี้วัด 

นางวรรณภาเสือนาราง  ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

โทร  081-5961115  E-mail : wannapasua@gmail.com 

ผู้ก ากับตัวชี้วัด นางสุทธยา  ผะอบเหล็ก   ประธานยุทธศาสตร์ที่ 1 
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KPI No.1.05.015 PI 15 ร้อยละ 40 ของต้าบลผ่านเกณฑ์การประเมินการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) 

ค านิยาม ต้าบลการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) หมายถึง มีต าบลด าเนินงานตาม
องค์ประกอบการด าเนินงาน 6 ข้อ ดังนี้ 
1) มีระบบการประเมิน/คัดกรองข้อมูลผู้สูงอายุ ตามกลุ่มศักยภาพความสามารถในการประกอบ
กิจวัตรประจ าวัน (Barthel Activities of Daily Living :ADL) /มีข้อมูลผู้สูงอายุที่จ าเป็นต้อง 
ได้รับการดูแลช่วยเหลือระยะยาว 

2) มีชมรมผู้สูงอายุผ่านเกณฑ์ชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ 

3) มีผู้ดูแลผู้สูงอายุในชุมชนทั้งที่เป็นทางการ(Formal)และไม่เป็นทางการ (Informal) 

4) มีบริการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่บ้านที่มีคุณภาพ(Home Health Care) จากสถานบริการสู่ 

ชุมชนโดยบุคลากรสาธารณสุข และทีมสหวิชาชีพ หรือ โดย(Care Team & Care Manager)   

5) มีบริการส่งเสริมป้องกันทันตสาธารณสุขในระดับต าบล โดยทันตสาธารณสุข 

6) มีระบบการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มที่ 2 (ติดบ้าน) และผู้สูงอายุกลุ่มที่ 3(ติดเตียง)โดยท้องถิ่น และ 

ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 

ชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ หมายถึง ชมรมผู้สูงอายุที่อยู่ในพ้ืนที่ด าเนินการต าบลการดูแลผู้สูงอายุ 

ระยะยาว (LTC) ผ่านเกณฑ์ LTC 

บริการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพในระดับต้าบล หมายถึง มีการจัดบริการป้องกันโรคในช่อง 

ปากตามชุดสิทธิประโยชน์ในรพ.สต. หรือสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากใน 

ชมรมผู้สูงอายุที่ด าเนินการโดยแกนน าชมรมผู้สูงอายุ หรือ อสม. 

เกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ 40 ผ่านเกณฑ์ :ต าบลมีการด าเนินงานตามองค์ประกอบผ่านเกณฑ์ทุกข้อ 

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

ต าบลเป้าหมาย ในแต่ละอ าเภอ 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล รายงานโดย รพ. / รพ.สต. 

แหล่งข้อมูล จากการรายงานเอกสาร โดย รพ./รพ.สต. /สสอ. 

รายการข้อมูล A = จ านวน ต าบลที่มีระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 

B = จ านวนต าบลทั้งหมด 

สูตรค านวณตัวชี้วัด (A/B) x100 

เกณฑ์การให้
คะแนน(เทียบค่า
เกณฑ์กลางจังหวัด) 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
ร้อยละ < 35 35-39 40-44 45-49 50 ขึ้นไป 

 

หน่วยงานจัดเก็บ
ข้อมูล 

รพ. / รพ.สต. 

ระยะเวลาประเมินผล ปีละ 2 ครั้ง โดยทีมนิเทศ คปสอ. 
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KPI No.1.05.015 PI 15 : ร้อยละ 40 ของต้าบลผ่านเกณฑ์การประเมินการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว(Long Term Care)(ต่อ) 

วิธีการประเมินผล 1) รพ. / รพ.สต. ประเมินตนเองตามเกณฑ์ 

  2) อ าเภอ ประเมิน ต าบล และรายงาน สสจ.ขอรับประเมิน 

  3) สสจ. ประเมิน และสรุปรายงาน ศูนย์อนามัย 

เอกสารสนับสนุน 1) คู่มือการด าเนินงานต าบลดูแลผู้สูงอายุระยะยาวของ กรมอนามัย 

  2) คู่มือต าบลต้นแบบดีเด่น ของ กรมอนามัย 

  3) คู่มือแนวทางการประเมิน ADL ของกรมอนามัย 

  4) คู่มือการคัดกรอง/ประเมินผู้สูงอายุของกรมการแพทย์ 

  5) คู่มือการประเมินผู้สูงอายุที่จ าเป็นต้องได้รับการดูแลระยะยาว 

  โดยคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุฯ 

หน่วยงาน
ประมวลผล 

สสอ. ประมวลผลภาพรวมระดับอ าเภอ / สสจ.ประมวลผลภาพรวมระดับจังหวัด 

ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด PM ผู้สูงอายุ 

ผู้ให้ข้อมูลทาง
วิชาการ/  
ประสานตัวชี้วัด 

นางวรรณภา เสือนาราง  ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการโทร  081-5961115                
E-mail : wannapasua@gmail.com 

ผู้ก ากับตัวชี้วัด นางสุทธยา ผะอบเหล็ก ประธานยุทธศาสตร์ที่ 1 
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แผนงานที่ 6 สิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาสุขภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KPI No.1.06.016 PI 16: ร้านอาหาร แผงลอย ผ่าน GFGT  

ค านิยาม ร้านอาหาร แผงลอย จ าหน่ายอาหารที่จ าหน่ายอาหารทั้งหมดในจังหวัดพิจิตร 
เกณฑ์เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

ร้านอาหาร แผงลอย ภายในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 

วิธีการจัดเก็บ
ข้อมูล 

 EPS รายไตรมาส /ส ารวจ/โปรแกรมแยก/และการประเมินของศูนย์อนามัยที่ 8/สสจ. 

แหล่งข้อมูล  รพ.สต./PCU/รพ. ทุกแห่ง   
รายการข้อมูล  A =  จ านวนร้านอาหาร และแผงลอยที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน CFGT 
 B =  จ านวนร้านอาหารและแผงลอยทั้งหมดในเขตรับผิดชอบ 
สูตรค านวณ
ตัวชี้วัด 

(A/B) x 100 

ระยะเวลา
ประเมินผล 

ตุลาคม 2558– สิงหาคม 2559 

เกณฑ์การให้
คะแนน 

1 2 3 4 5 

 70  75  80  85  90 ขึ้นไป  

หน่วยงานจัดเก็บ
ข้อมูล 

รพ./รพ.สต./สสอ. 

ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด PM สิ่งแวดล้อม 
ผู้ให้ข้อมูลทาง
วิชาการ/  
ประสานงาน
ตัวชี้วัด 

กลุ่มงานอาชีวเวชศาสตร์ฯ สสจ.พิจิตร 
โทร 056 990 354 ต่อ 139 

ผู้ก ากับตัวชี้วัด นางถนอมวงศ์  หาญมนตรี หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชศาสตร์ฯ สสจ.พิจิตร 
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KPI No.1.06.017 PI 17: ตลาดประเภทท่ี 1 ผ่านเกณฑ์ตลาดสดน่าซื้อ 

ค านิยาม ตลาดประเภทที่ 1  หมายถึงสถานที่ซ่ึงปกติจัดไว้ให้ผู้ค้า ใช้เป็นที่ชุมนุมเพ่ือจ าหน่ายสินค้า ประเภท
สัตว์ เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ หรืออาหาร อันมีสภาพเป็นของสด ประกอบ หรือปรุงแล้ว หรือของเสียง่าย 
ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการจ าหน่ายสินค้าประเภทอ่ืนด้วย หรือไม่ก็ตาม และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไว้ 
ส าหรับให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุม เพ่ือจ าหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าว เป็นประจ า หรือเป็นครั้งคราว หรือ
ตามวันก าหนด 

เกณฑ์เป้าหมาย ตลาดสดที่สมัครเข้าร่วมการประเมินผ่านเกณฑ์พ้ืนฐานทั้งหมด 
ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

อ าเภอที่มีตลาดประเภทที่ 1 ที่สมัครเข้ารับการประเมินในจังหวัดพิจิตร 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล รายงานการประเมินตนเอง /โปรแกรมแยก/การประเมินของศูนย์อนามัยที่ 8/สสจ. 
แหล่งข้อมูล รพ.สต./PCU/รพ./สสอ. 
รายการข้อมูล  A = จ านวนตลาดประเภทที่ 1 ที่ผ่านเกณฑ์ตลาดสดน่าซื้อ 
 B =  จ านวนตลาดประเภทที่ 1 ทั้งหมดในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  สรุปจากแบบประเมิน และผลจากการออกประเมินทุกแห่ง 
ระยะเวลา
ประเมินผล 

 ตุลาคม 2558 – สิงหาคม 2559 

เกณฑ์การให้
คะแนน 

1 2 3 4 5 

ไม่ผ่าน  คงสภาพ  ยกระดับ  

หน่วยงานจัดเก็บ
ข้อมูล 

รพ./รพ.สต./สสอ. 

ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด PM สิ่งแวดล้อม 
ผู้ให้ข้อมูลทาง
วิชาการ/  
ผู้ประสานงาน
ตัวชี้วัด 

กลุ่มงานอาชีวเวชศาสตร์ฯ สสจ.พิจิตร 
โทร 056 990 354 ต่อ 139 

ผู้ก ากับตัวชี้วัด นางถนอมวงศ์  หาญมนตรี หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชศาสตร์ฯ สสจ.พิจิตร 
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KPI No.1.06.018 PI 18 ตลาดประเภทท่ี 2 ผ่านเกณฑ์ตลาดนัดน่าซื้อ 

ค านิยาม ตลาดประเภทท่ี 2  หมายถึง ตลาดที่มีการก าหนดวันเปิดซื้อขายเป็นบางวันหรือบางเวลา ปกติแล้วจะมี
ลักษณะเป็นตลาดสดซ่ึงขายอาหารสดเป็นหลัก ในวันที่มีตลาดนัดจะมีผู้คนคึกคักทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย สินค้า
อาจวางขายกับพ้ืนหรือวางบนโต๊ะหรือแผงที่สร้างขึ้นอย่างหยาบๆ นอกจากนี้ยังอาจมีรถกระบะวางขาย
สินค้าเบ็ดเตล็ดจ าพวกของใช้ในครัวมาวางขายด้วย มักมีการขายอาหารปรุงเสร็จและขนมส าหรับผู้จับจ่าย
ซื้อขายในตลาดนัดด้วย 

เกณฑ์เป้าหมาย ตลาดประเภทที่ 2 ผ่านเกณฑ์ตลาดนัดน่าซื้อ ร้อยละ 80 

กลุ่มเป้าหมาย ตลาดประเภทที่ 2 ที่อยู่ในพ้ืนที่รับผิดชอบ 

วิธีการจัดเก็บ
ข้อมูล 

รายงาน  ประเมินตนเอง , ประเมินโดย สสจ./ศูนย์อนามัยที่ 8 , EPS  รายไตรมาส/ส ารวจ/โปรแกรมแยก 

แหล่งข้อมูล แบบประเมิน 
รายการข้อมูล A = ตลาดประเภทที่ 2 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตลาดนัดน่าซื้อ 
 B = ตลาดประเภทที่ 2 ทั้งหมดในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
สูตรค านวณ
ตัวชี้วัด 

(A/B)  x 100 

วิธีการรายงาน/
ความถี่ในการ
รายงาน 

ส่งแบบรายงานให้ สสจ.พิจิตร ภายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ และออกสุ่มประเมิน ช่วงเดือน
มีนาคม 2559– สิงหาคม 2559 

เกณฑ์การให้
คะแนน 

1 2 3 4 5 
≥ ร้อยละ 60 ≥ ร้อยละ 65 ≥ ร้อยละ 70 ≥ ร้อยละ 75 ≥ ร้อยละ 80 

 

หน่วยงานจัดเก็บ
ข้อมูล 

รพ./รพ.สต./สสอ. 

ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด PM สิ่งแวดล้อม 
ผู้ให้ข้อมูลทาง
วิชาการ/  
ประสานตัวชี้วัด 

กลุ่มงานอาชีวเวชศาสตร์ฯ สสจ.พิจิตร 
โทร 056 990 354 ต่อ 139 

ผู้ก ากับตัวชี้วัด นางถนอมวงศ์  หาญมนตรี หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชศาสตร์ฯ สสจ.พิจิตร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%94
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KPI No.1.06.019 PI 19: ส้วมสาธารณะผ่านเกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะ HAS 

ค านิยาม ส้วมสาธารณะ หมายถึง ห้องส้วมในท่ีสาธารณะหรือสถานประกอบการหรือสถานบริการที่จัดเตรียมไว้ให้
ประชาชนทั่วไปใช้บริการ 
ส้วมสาธารณะผ่านเกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะ HAS หมายถึง ส้วมสาธารณะไทยให้บรรลุ 4 เรื่อง คือ 
สะอาด เพียงพอ ปลอดภัย ได้มาตรฐานจ านวน 16 ข้อ 
สถานบริการสาธารณะ หมายถึง สถานที่ จ านวน 13 ประเภทกิจการ (SETTING)  ดังนี้   
1. แหล่งท่องเที่ยว หมายถึง  แหล่งท่องเที่ยว  100  อันดับแรกของ  ททท.  ที่มีประชาชนใช้มากที่สุด  
และอุทยานของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช   
2. ร้านอาหาร หมายถึง ร้านอาหารที่ผ่านมาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย  (CFGT) : ซึ่งพ้ืนที่ตั้งแต่  
200  ตารางเมตรขึ้นไป 
3. ตลาดสด หมายถึง ตลาดกลุ่มเป้าหมายของโครงการตลาดสดน่าซื้อ 
4. สถานีขนส่งทางบก และสถานีขนส่งทางอากาศหมายถึง 
- สถานีขนส่งทางบก  หมายถึง สถานีขนส่งของกรมการขนส่งทางบก  บริษัทขนส่ง  (บขส.)  และสถานี
รถไฟ 
- สถานีขนส่งทางอากาศ หมายถึง สถานีขนส่งทางอากาศท่าอากาศยาน  ในสังกัดของกรมการขนส่ง ทาง
อากาศและ   การท่าอากาศยาน  แห่งประเทศไทย 
5. โรงเรียน หมายถึง โรงเรียนในสังกัด  สพฐ. 
6. สวนสาธารณะ หมายถึงสวนสาธารณะที่มีส้วมสาธารณะบริการ 
7. สถานีบริการน้้ามันเชื้อเพลิง หมายถึง สถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิงทั้งหมด 
8. สถานที่ราชการ หมายถึง ศาลากลาง  ที่ว่าการอ าเภอ  เทศบาล  สสอ. อบต.  ฯลฯ 
9. โรงพยาบาล หมายถึง  โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
10. ศาสนสถาน หมายถึง วัดศาสนพุทธ / ศาสนสถานศาสนาอื่น ๆ 
11. ส้วมสาธารณะริมทาง หมายถึง ส้วมในพ้ืนที่สาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบของ  องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทุกประเภท เช่น เทศบาล อบต. 
12. ห้างสรรพสินค้า  /  ศูนย์การค้า  /  ดิสเคานต์สโตร์ 
13. สถานีอนามัย  และ  รพ.สต. 

เกณฑ์เป้าหมาย 1. สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ ผ่านเกณฑ์ส้วมสาธารณะมาตรฐาน HAS ร้อยละ 100 
2. อ าเภอที่มีจ านวนส้วมสาธารณะมาตรฐาน HAS ผ่านเกณฑ์มารกกว่าร้อยละ 50 มีผลการด าเนินการ
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 
3. อ าเภอที่มีจ านวนส้วมสาธารณะมาตรฐาน HAS ผ่านเกณฑ์น้อยกว่าร้อยละ 50 มีผลการด าเนินการ
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 

กลุ่มเป้าหมาย สถานบริการสาธารณะ ทั้ง 13 ประเภทกิจการ 
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KPI No.1.06.019 PI 19: ส้วมสาธารณะผ่านเกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะ HAS (ต่อ) 

วิธีการจัดเก็บ
ข้อมูล 

1. จากรายงาน EPS  รายไตรมาส/ส ารวจ/โปรแกรมแยก 
2. จากการสุ่มประเมิน 

แหล่งข้อมูล รพ.สต./รพ./สสอ./สสจ. 
รายการข้อมูล A = สถานบริการสาธารณะทั้ง 13 ประเภทกิจการ ที่ผ่านเกณฑ์ส้วมสาธารณะมาตรฐาน HAS 
 B = สถานบริการสาธารณะทั้ง 13 ประเภทกิจการ ทั้งหมดในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
สูตรค านวณ
ตัวชี้วัด 

(A/B) x 100 

ระยะเวลา
ประเมินผล 

ตุลาคม 2558 – สิงหาคม 2559 

เกณฑ์การให้
คะแนน/ระดับ
การวัด 

 1 2 3 4 5 
สถานบริการสาธารณสุข 80 85 90 95 100 
ผลงานปี 2558 มากกว่า
ร้อยละ 50 เพิ่มร้อยละ 5 

1 2 3 4 5 

ผลงานปี 2558 น้อยกว่า
ร้อยละ 50 เพิ่มร้อยละ 10 

2 4 6 8 10 

 

หน่วยงานจัดเก็บ
ข้อมูล 

รพ./รพ.สต./สสอ. 

ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด PM สิ่งแวดล้อม 
ผู้ให้ข้อมูลทาง
วิชาการ/  
ประสานตัวชี้วัด 

กลุ่มงานอาชีวเวชศาสตร์ฯ สสจ.พิจิตร 
โทร 056 990 354 ต่อ 139 

ผู้ก ากับตัวชี้วัด นางถนอมวงศ์  หาญมนตรี หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชศาสตร์ฯ สสจ.พิจิตร 
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KPI No.1.06.020 PI 20: ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผ่านเกณฑ์มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพ (คุณภาพ/อ่อนหวาน/
ปลอดโรค) 

ค านิยาม ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ หมายถึง ศูนย์เด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ (ไม่รวมโรงเรียนอนุบาลของรัฐสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและโรงเรียนอนุบาล
เอกชน)โดยมีกระบวนการจัดบริการที่ได้มาตรฐาน  6 ด้าน คือ  
1) ด้านบุคลากรมีความรู้และการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดี 
2) ด้านการเจริญเติบโตของร่างกายการดูแลสุขภาพช่องปาก การจัดอาหารมื้อหลักมีคุณค่าทาง
โภชนาการและอาหารเสริมตามวัยสะอาดถูกหลักสุขาภิบาล  
3) ด้านพัฒนาการและการเรียนรู้ตามช่วงวัยตามเกณฑ์อายุโดยครูพ่ีเลี้ยงเด็ก   
4) ด้านการจัดสภาพอนามัยสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกศูนย์เด็กเล็กสะอาด ปลอดภัย        
5) ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อภายในศูนย์เด็กเล็ก เช่น โรค มือ เท้า ปาก  
6) ด้านการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 พร้อมทั้งบรรลุด้านผลลัพธ์ 4 ข้อ 
1. เด็กมีพัฒนาการสมวัย (ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85)  
2. เด็กมีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70) 
3. เด็กมีฟันน้ านมผุ (ไม่เกินร้อยละ 57) 
4. เด็กที่มีพัฒนาการไม่สมวัยได้รับการส่งต่อไปยังสถานบริการสาธารณสุข  เพ่ือประเมินและแก้ไข
พัฒนาการ (ร้อยละ 100)  

เกณฑ์เป้าหมาย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผ่านเกณฑ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร้อยละ 60 

กลุ่มเป้าหมาย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ังหมดในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล ประเมินตนเอง/รายงาน  EPS  รายไตรมาส/โปรแกรมแยก/สุ่มประเมิน 
แหล่งข้อมูล รพ.สต./รพ. 
รายการข้อมูล  A =ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผ่านเกณฑ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 B =ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ังหมดในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
สูตรค านวณตัวชี้วัด (A/B)  x 100 

ระยะเวลาประเมินผล ตุลาคม 2558 – สิงหาคม 2559 

เกณฑ์การให้คะแนน 1 2 3 4 5 
50 55 60 65 70  

หน่วยงานจัดเก็บ
ข้อมูล 

รพ./รพ.สต./สสอ. 

ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด PM สิ่งแวดล้อม 
ผู้ให้ข้อมูลทาง
วิชาการ/  
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

กลุ่มงานอาชีวเวชศาสตร์ฯ สสจ.พิจิตร 
โทร 056 990 354 ต่อ 139 

ผู้ก ากับตัวชี้วัด นางถนอมวงศ์  หาญมนตรี หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชศาสตร์ฯ สสจ.พิจิตร 
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KPI No.1.06.021 PI 21 : สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กาย ใจ เป็นสุขผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

ค านิยาม สถานประกอบการ หมายถึง โรงงาน หรือรัฐวิสาหกิจชุมชน ที่เข้ารับการประเมินตามองค์ประกอบ 

1.การสนับสนุนขององค์กร การมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานการใส่ใจต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมระหว่าง
องค์กรและชุมชน 

2.ปลอดโรค ประกอบด้วย การตรวจสุขภาพ การให้ความรู้ มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 

3.ปลอดภัย ประกอบด้วย การบันทึกอุบัติเหตุจากการท างาน/อาคาร/ร้านอาหาร/ห้องน้ า+ห้องส้วม+
อุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ 

4.กายใจเป็นสุข  ประกอบด้วย กิจกรรมนันทนาการ/สุขภาพจิต 
การประเมินมี 3 ระดับ ระดับมาตรฐาน ได้คะแนน 60-79 %   
ระดับดี          ได้คะแนน 80-89 %   
ระดับดีเด่น      ได้คะแนนตั้งแต่ 90 %  ขึ้นไป 

เกณฑ์เป้าหมาย อ าเภอละอย่างน้อย 1 แห่ง 

กลุ่มเป้าหมาย สถานประกอบการประเภทโรงงาน หรือรัฐวิสาหกิจ(OTOP) 

วิธีการจัดเก็บ
ข้อมูล 

แบบประเมิน(ให้โรงงานหรือรัฐวิสาหกิจ(OTOP ) ที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯตอบแบบประเมิน (144 
ข้อ)และให้อ าเภอ/ต าบล รวบรวมจัดส่งให้ จังหวัด/โปรแกรมแยก 

แหล่งข้อมูล แบบประเมินตนเอง/ประเมินโดยทีมจากศูนย์เขต 

ระยะเวลา
ประเมินผล 

ตค. 2558 – สค.2559 

เกณฑ์การให้
คะแนน 

1 2 3 4 5 

สมัครเข้าร่วมโครงการและ
ไม่ได้รับการประเมิน 

สมัครเข้าร่วม
โครงการและส่ง

แบบประเมินตนเอง 

ได้รับการประเมิน
ผ่านระดับมาตรฐาน 

ได้รับการประเมิน
ผ่านระดับดี 

ได้รับการประเมิน
ผ่านระดับดีเด่น 

 
หน่วยงานจัดเก็บ
ข้อมูล 

รพ./รพ.สต./สสอ. 

ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด PM สิ่งแวดล้อม 
ผู้ให้ข้อมูลทาง
วิชาการ/  
ผู้ประสานงาน
ตัวช้ีวัด 

กลุ่มงานอาชีวเวชศาสตร์ฯ สสจ.พิจิตร 
โทร 056 990 354 ต่อ 139 

ผู้ก ากับตัวชี้วัด นางถนอมวงศ์  หาญมนตรี หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชศาสตร์ฯ สสจ.พิจิตร 
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KPI No.1.06.022 PI 22 : สถานที่ท้างานน่าอยู่ น่าท้างานและการประเมินความเสี่ยงในการท้างานของบุคลากรใน
โรงพยาบาล ได้รับการยกระดับมาตรฐาน 

ค านิยาม 1.สถานที่ท างานที่มีการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เอ้ือต่อการมีสุขภาพดีของคนท างานทุกคนรวมทั้งจัด
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้เกิดความสุขกาย สบายใจในการท างานภายใต้เกณฑ์ "สะอาด ปลอดภัย 
สิ่งแวดล้อมดี มีชีวิตชีวา” โดยมแีนวทางในการด าเนินงาน "สถานที่ท้างานน่าอยู่ น่าท้างาน” 

2.การด าเนินงานเพ่ือการดูแลสุขภาพบุคลากรให้มีสุขภาพที่ดีและมีความปลอดภัยในการท างาน
ประกอบด้วยการด าเนินงาน 3 องค์ประกอบ คือ   1) การบริหารจัดการ 
2) การด าเนินการประเมิน และควบคุมความเสี่ยง   3) การประเมินผล 

เกณฑ์เป้าหมาย 1.ทุกหน่วยงานสาธารณสุขในจังหวัดพิจิตรผ่านเกณฑ์สถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน ระดับพื้นฐาน 

2. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงในการท างานของบุคลากรในโรงพยาบาล มี 5ระดับ (ระดับที่ 5 สูงสุด) 
กลุ่มเป้าหมาย 1.ทุกหน่วยงานสาธารณสุขในจังหวัดพิจิตร 

2. โรงพยาบาลทุกแห่ง 
วิธีการจัดเก็บ
ข้อมูล 

1. แบบประเมิน และออกสุ่มประเมิน โดยคณะกรรมการสถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน จังหวัดพิจิตร  
2. แบบรายงานการประเมินตนเอง และประเมินโดยทีมประเมินระดับเขตร่วมกับจังหวัด/โปรแกรมแยก 

แหล่งข้อมูล 1. แบบประเมิน และผลสรุปการออกสุ่มประเมิน โดยคณะกรรมการสถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน 
จังหวัดพิจิตร 

2. แบบรายงานการประเมินตนเอง 

รายการข้อมูล  A = ผลการประเมินสถานที่ท างานน่าอยู่น่าท างาน 
 B =ผลการประเมินความเสี่ยงในการท างานของบุคลากร 
สูตรค านวณตัวช้ีวัด A + B 
ระยะเวลา
ประเมินผล 

ส่งแบบรายงานให้ สสจ.พิจิตร ภายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ และออกสุ่มประเมิน ช่วงเดือน
มีนาคม 2559 – สิงหาคม 2559 

เกณฑ์การให้
คะแนน 

คะแนนสถานที่ท้างาน
น่าอยู่น่าท้างาน 

1 2 3 4 5 

รพ พื้นฐาน  ดี  ดีมาก 
สสอ พื้นฐาน  ดี  ดีมาก 

การประเมินความเสี่ยงในการท้างานของบุคลากรในโรงพยาบาล 
ระดับ 1 2 3 4 5 

คะแนน 1 2 3 4 5  
หน่วยงานจัดเก็บ
ข้อมูล 

รพ./รพ.สต./สสอ. 

ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด PM สิ่งแวดล้อม 
ผู้ให้ข้อมูลทาง
วิชาการ/  
ประสานตัวช้ีวัด 

กลุ่มงานอาชีวเวชศาสตร์ฯ สสจ.พิจิตร 
โทร 056 990 354 ต่อ 139 

ผู้ก ากับตัวชี้วัด นางถนอมวงศ์  หาญมนตรี หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชศาสตร์ฯ สสจ.พิจิตร 
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KPI No.1.06.023 PI 23 : อ้าเภอมีระบบการดูแลสุขภาพประชาชนและเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยง(เหมืองแร่ 
โรงไฟฟ้าชีวมวล และโรงสีข้าวด้วยเครื่องจักร เป็นต้น) 

ค านิยาม 1.ระบบการดูแลสุขภาพ (Health Care System) หมายถึง กระบวนการส่งเสริมสุขภาพ และ
ป้องกันการเกิดโรคและการเจ็บป่วย การรักษาอาการผิดปกติและการเจ็บป่วยของประชาชนที่อาศัยอยู่
ในพ้ืนที่เสี่ยง(เหมืองแร่ โรงไฟฟ้าชีวมวล และโรงสีข้าวด้วยเครื่องจักรเป็นต้น) 
2.เฝ้าระวังด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (Environmental  HealthSurveillance) หมายถึง 
การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการกระจายและแนวโน้มของอุบัติการณ์ของปัญหาสุขภาพรวมทั้งปัจจัยด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับปัญหา ที่ต้องต้องเฝ้าระวังอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง มีการวิเคราะห์
ข้อมูล แปรผล และเผยแพร่ข้อมูลทั่วไปให้ผู้ที่จ าเป็นต้องรู้อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
3.อนามัยสิ่งแวดล้อม หมายถึง การควบคุมกระบวนการ อิทธิพล และปัจจัยต่าง ๆ ทั้งด้านกายภาพ 
เคมีและชีวภาพที่กระท าหรืออาจกระท าให้เกิดผลเสียทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อสุขภาพ ทั้งทางด้าน
ร่างกายและจิตใจ และการด ารงชีพอยู่ในสังคมอย่างปกติสุข 

เกณฑ์เป้าหมาย มีระบบการดูแลสุขภาพและเฝ้าระวังด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมพ้ืนที่เสี่ยง  
กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนที่ที่มีกิจการดังนี้ (เหมืองแร่,โรงไฟฟ้าชีวมวล และโรงสีข้าวด้วยเครื่องจักร) 
วิธีการจัดเก็บข้อมลู รายงาน ผลการด าเนินการเฝ้าระวัง/โปรแกรมแยก 
แหล่งข้อมูล แบบรายงานผลการด าเนินงาน 
รายการข้อมูล  A = จ านวนสถานบริการที่มีการด าเนินงานดูแลสุขภาพและเฝ้าระวังสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
  B = จ านวนสถานบริการเป้าหมายทั้งหมด 
สูตรค านวณตัวช้ีวัด (A x 100)/B 
ระยะเวลา
ประเมินผล 

ตุลาคม 2558 –สิงหาคม 2559 

เกณฑ์การให้
คะแนน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

มี แผนงาน/
โครงการพัฒนา
ระบบดูแลสุขภาพ
และเฝ้าระวังสุขภาพ
และอนามัย
สิ่งแวดล้อมพร้อม
งบประมาณ
สนับสนุนการ
ด าเนินงาน 

มี การด าเนินงาน
ตามแผนงาน/
โครงการ ฯ ได้ครบ
ตามท่ีก าหนดไว้ใน
แผนงาน/โครงการ 
 

มี สถานบริการ
เป้าหมายท่ีมีการ
ด าเนินงานตามระบบ
ดูแลสุขภาพเฝ้าระวัง
สุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อมร้อยละ 100
ของสถานบริการ
ท้ังหมด 
 

มี สถานบริการ
เป้าหมายท้ังหมด
ด าเนินงานฯและ
วิเคราะห์ สังเคราะห์
ข้อมูลตามนิยามระบบ
ดูแลสุขภาพและเฝ้า
ระวังสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม 

มี สถานบริการ
เป้าหมายท้ังหมด
ด าเนินงานฯและ
วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ข้อมูล
ตามนิยามระบบ
ดูแลสุขภาพและ
เฝ้าระวังสุขภาพ
และอนามัย
สิ่งแวดล้อมแล้ส่ง
มอบข้อมูลให้
ผู้เกี่ยวข้อง  

หน่วยงานจัดเก็บ
ข้อมูล 

รพ./รพ.สต./สสอ. 

ผู้จัดเก็บตัวช้ีวัด PM สิ่งแวดล้อม 
ผู้ให้ข้อมูลทาง
วิชาการ/  
ประสานตัวช้ีวัด 

กลุ่มงานอาชีวเวชศาสตร์ฯ สสจ.พิจิตร 
โทร 056 990 354 ต่อ 139 

ผู้ก ากับตัวชี้วัด นางถนอมวงศ์  หาญมนตรี หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชศาสตร์ฯ สสจ.พิจิตร 
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KPI No.1.06.024 PI 24: รพ.รัฐ,รพ.สต.สถานพยาบาลเอกชน,คลินิกสัตว์มีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน 

ค านิยาม โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขรพ.สต.สถานพยาบาลเอกชน,คลินิกสัตว์มีการจัดการมูลฝอย
ติดเชื้อหมายถึงโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขรพ.สต.สถานพยาบาลเอกชน,คลินิกสัตว์มีการ
ดาเนินงานด้านการจัดการมูลฝอยติดเชื้อถูกสุขลักษณะ 
“ มูลฝอยติดเชื้อ” หมายถึง  มูลฝอยที่มีเชื้อโรคปะปนอยู่ในปริมาณหรือมีความเข้มข้นซึ่งถ้ามีการ
สัมผัสใกล้ชิดกับมูลฝอยนั้นแล้วสามารถทาให้เกิดโรคได้ซึ่งเกิดข้ึนหรือใช้ในการตรวจวินิจฉัยโรค/
รักษาพยาบาล/ให้ภูมิคุ้มกัน/ชันสูตรศพซากสัตว์ /ทดลองวิจัยเกี่ยวกับโรคได้แก่ซาก/ชิ้นส่วนของ
มนุษย์/สัตว์วัสดุของมีคม/วัสดุซึ่งสัมผัสเลือดสารน้าจากร่างกายเช่นมีดหลอดผ้าก๊อสสาลีท่อสไลด์
กระจกเป็นต้นและมูลฝอยทุกชนิดที่ออกจากห้องรักษาผู้ป่วยติดเชื้อร้ายแรง 
มาตรฐาน หมายถึง มาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนดและเป็นไปตามกฎหมาย (การรวบรวม
การขนส่งการก าจัด )                                                 

เกณฑ์เป้าหมาย ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 100 

กลุ่มเป้าหมาย โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขรพ.สต.สถานพยาบาลเอกชน,คลินิกสัตว์ 

วิธีการจัดเก็บ
ข้อมูล 

รายงานการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ/โปรแกรมแยก 

แหล่งข้อมูล รพท./รพช./รพ.สต./สสอ. 

รายการข้อมูล  A = โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขรพ.สต.สถานพยาบาลเอกชน,คลินิกสัตว์มีการจัดการมูล
ฝอยติดเชื้อ 

 B = โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขรพ.สต.สถานพยาบาลเอกชน,คลินิกสัตว์ ทั้งหมดในพ้ืนที่
รับผิดชอบ 

สูตรค านวณ
ตัวชี้วัด 

(A/B) x 100 

ระยะเวลา
ประเมินผล 

ตุลาคม 2558 – สิงหาคม 2559 

เกณฑ์การให้
คะแนน 

1 2 3 4 5 

80 85 90 95 100  
หน่วยงานจัดเก็บ
ข้อมูล 

รพ./รพ.สต./สสอ. 

ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด PM สิ่งแวดล้อม 

ผู้ให้ข้อมูลทาง
วิชาการ/  
ประสานตัวชี้วัด 

กลุ่มงานอาชีวเวชศาสตร์ฯ สสจ.พิจิตร 
โทร 056 990 354 ต่อ 139 

ผู้ก ากับตัวชี้วัด นางถนอมวงศ์  หาญมนตรี หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชศาสตร์ฯ สสจ.พิจิตร 
 

 

 

 

 



34 

 

 

 

KPI No.1.06.025 PI 25 : อปท.จัดท้า/ปรับปรุงข้อก้าหนด 

ค านิยาม 1.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง เทศบาลเมือง(ทม.) เทศบาลต าบล(ทต.)และองค์การบริหาร
ส่วนต าบล(อบต.) ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติเทศบาล พระราชบัญญัติองค์การบริหาร ส่วนต าบล 
2.ข้อก้าหนดท้องถิ่น หมายถึง ข้อก าหนดที่ท้องถิ่นได้บัญญัติขึ้นตามท่ี พระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 ให้อ านาจแก่เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบด้วย 

  2.1 การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 

  2.2  การควบคลุมการเลี้ยงและปล่อยสัตว์ 
  2.3  กิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

  2.4 ตลาด สถานที่จ าหน่ายและสะสมอาหาร 

  2.5 การจ าหน่ายสินค้านในที่หรือทางสาธารณะ 

เกณฑ์เป้าหมาย องค์กรปกครองส่งวนท้องถิ่นที่จัดท า/แก้ไขข้อก าหนด อย่างน้อย 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ต่อ
เครือข่ายบริการสุขภาพระดับอ าเภอ 

กลุ่มเป้าหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร ได้แก่ เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล 

วิธีการจัดเก็บ
ข้อมูล 

รายงานผลการออกข้อก าหนดา/โปรแกรมแยก 

แหล่งข้อมูล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร ทุกแห่ง 

รายการข้อมูล  A = องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตรที่มีการออก/แก้ไขข้อก าหนด 
 B = องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดในเครือข่ายบริการสุขภาพระดับอ าเภอ 
สูตรค านวณ
ตัวชี้วัด 

 - 

ระยะเวลา
ประเมินผล 

ตุลาคม 2558-สิงหาคม2559 

เกณฑ์การให้
คะแนน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
1.เครือข่ายบริการสุขภาพ
อ าเภอมีฐานขอ้มูลการจัดท า/
แก้ไขข้อก าหนดท้องถิ่นที่เป็น
ปัจจุบัน 
2.มีการประสานงานท าความ
เข้าใจเกี่ยวกับขอ้ก าหนด
ท้องถิ่นตาม พ.ร.บ การ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 

มีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแจ้งความ
จ านงจัดท า/แก้ไข
ข้อก าหนด 1 แห่ง 

มีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจัดท า/แก้ไข
ข้อก าหนด 1 แห่ง 

มีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแจ้ง
ความจ านงจัดท า/
แก้ไขข้อก าหนด 
ร้อยละ50 

มีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแจ้ง
ความจ านงจัดท า/
แก้ไขข้อก าหนด 
ร้อยละ 70 

 
หน่วยงานจัดเก็บ
ข้อมูล 

รพ./รพ.สต./สสอ. 

ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด PM สิ่งแวดล้อม 
ผู้ให้ข้อมูลทาง
วิชาการ/  
ประสานตัวชี้วัด 

กลุ่มงานอาชีวเวชศาสตร์ฯ สสจ.พิจิตร 
โทร 056 990 354 ต่อ 139 

ผู้ก ากับตัวชี้วัด นางถนอมวงศ์  หาญมนตรี หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชศาสตร์ฯ สสจ.พิจิตร 
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KPI No.1.06.026 PI 26 : อปท. ผ่านเกณฑ์รับรอง EHA  
ค านิยาม 1.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง เทศบาลเมือง(ทม.) เทศบาลต าบล(ทต.)และองค์การบริหารส่วน

ต าบล(อบต.) ทีบ่ัญญัตไิว้ในพระราชบัญญตัิเทศบาล พระราชบญัญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 
2.ระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม หมายถึง ระบบการด าเนินงานอนามัยสิง่แวดล้อม ตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทีไ่ด้มาตรฐานงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและพระราชบญัญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2550 ที่ได้คุณภาพตาม
มาตรฐาน 
3.อนามัยสิ่งแวดล้อม หมายถงึ การควบคุมกระบวนการ อิทธิพล และปัจจัยตา่ง ๆ ทั้งด้านกายภาพ เคมี
และชีวภาพที่กระท าหรืออาจกระท าให้เกิดผลเสียทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อสุขภาพ ทั้งทางด้านร่างกาย
และจิตใจ และการด ารงชพีอยู่ในสังคมอย่างปกติสุขประกอบดว้ยกิจกรรมส าคัญดังนี้ 

 การสุขาภิบาลอาหาร (EHA 1001-1003) 
 กาควบคุมน้ าบริโภค(EHA 2001-2003) 
 การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย(EHA 3001-3002 และ EHA 4001,4003) 
 การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ(EHA 4002) 
 การรองรับภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ(EHA 5000) 
 การจัดการเหตุร าคาญ(EHA 6000) 
 การจัดการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(EHA 7000) 
 การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ(EHA 8000) 
 การบังคับใช้กฎหมาย(EHA 9001-1005) 

4.การพัฒนาคุณภาพระบบบรกิารบริการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม(Environmental Health Quality 
Service System) หมายถึง กระบวนการพัฒนาให้เกิด ระบบคณุภาพของระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเป็นระบบทัง้องค์กร ท าให้องค์กรเกิดการเรียนรู้ มีการประเมินและ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
5.การประเมินรับรองคุณภาพระบบบริการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA ; Environment Health 
Accreditation) หมายถึงการรับรองมาตรฐานคุณภาพของระบบบริการดา้นอนามัยสิง่แวดลอ้มที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดบริการให้กับประชาชน โดยผ่านการประเมินรับรองจากผูป้ระเมิน ในระดับ
จังหวัด หรือศูนย์อนามัย 

เกณฑ์เป้าหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อบต./ทม./ทต.)ผา่นการประเมินรบัรองคุณภาพระบบบริการดา้นอนามัย
สิ่งแวดล้อม (EHA ; Environment Health Accreditation)1 ระบบขึ้นไป ร้อยละ 50 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทัง้หมด(ที่ระดับความส าเร็จ 3 คะแนน) 

กลุ่มเป้าหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ทม. ทต.และ อบต.) ในจังหวัดพิจติร จ านวน 101 แห่ง 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล รายงาน ผลการประเมินรับรองคุณภาพจาก ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตรและศูนย์อนามยัที่ 8 

นครสวรรค์/โปรแกรมแยก 
แหล่งข้อมูล รพ.สต./PCU/รพ./สสอ. 
รายการข้อมูล  A = จ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผา่นการประเมินรับรองคุณภาพระบบบริการด้านอนามัย

สิ่งแวดล้อมอย่าง 1 ระบบ 
B = จ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด 
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KPI No.1.06.026 PI 26 : อปท. ผ่านเกณฑ์รับรอง EHA  (ต่อ) 
สูตรค านวณตวัชี้วัด (A x 100)/B 
ระยะเวลา
ประเมินผล 

ตุลาคม 2558 –สิงหาคม 2559 

เกณฑ์การให้
คะแนน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

มี อปท.สมัครขอรับ
การประเมินรับรอง
อย่างน้อย 1 ระบบ 
ร้อยละ 
50 ของ อปท.
ท้ังหมด 
 

มี อปท.สมัครขอรับ
การประเมินรับรอง
อย่างน้อย 1 ระบบ 
ร้อยละ 
75ของ อปท.
ท้ังหมด 
 

มี อปท.ผ่านการ
ประเมินรับรอง
อย่างน้อย 1 ระบบ 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 50 
ของ อปท.ท้ังหมด 
 

มี อปท.ผ่านการ
ประเมินรับรองอย่าง
น้อย 1 ระบบ เพิ่มขึ้น
ร้อยละ75ของ อปท.
ท้ังหมด หรือผ่านการ
ประเมินรับรอง 2 
ระบบเพิ่มขึ้นร้อยละ 
50ของ อปท.ท้ังหมด 

มี อปท.ผ่านการ
ประเมินรับรองอย่าง
น้อย 1 ระบบ เพิ่มขึ้น
ร้อยละ80ของ อปท.
ท้ังหมด หรือผ่านการ
ประเมินรับรอง 3 
ระบบเพิ่มขึ้นร้อยละ 
50ของ อปท.ท้ังหมด 

 
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด PM สิ่งแวดล้อม 
ผู้ให้ข้อมูลทาง
วิชาการ/  
ประสานตัวชี้วัด 

กลุ่มงานอาชีวเวชศาสตร์ฯ สสจ.พิจิตร 
โทร 056 990 354 ต่อ 139 

ผู้ก ากับตัวชี้วัด นางถนอมวงศ์  หาญมนตรี หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชศาสตร์ฯ สสจ.พิจิตร 
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แผนงานที่ 7 คุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข 
KPI No.1.07.027 PI 27 : ร้อยละของเครื่องส้าอางที่จ้าหน่ายเป็นเครื่องส้าอางที่ถูกต้อง 

ค านิยาม “ เครื่องส้าอางที่ถูกต้อง ” หมายถึง 
1.1 ไม่เป็นเครื่องส าอางที่ผสมสารห้ามใช้  ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้มีการประกาศผล
การตรวจสอบ  และจัดท าเอกสาร  แผ่นพบัเผยแพร่แล้ว 
1.2 ไม่เป็นเครื่องส าอางที่มีรายชื่อตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเร่ืองก าหนดชื่อเคร่ืองส าอางที่ห้ามผลติ  
น าเข้า  หรือขาย  ลงวันที่  31 มีนาคม 2552 และ  16 ตุลาคม 2552  จ านวน 34 รายการ 
1.3 เครื่องส าอางที่มีฉลากภาษาไทยครบถ้วนถูกต้อง 

เกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ 80  

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

ร้านจ าหนา่ยเครื่องส าอางในจังหวัดพิจิตร 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล ส ารวจร้านจ าหนา่ยเครื่องส าอางในจังหวัดพิจิตร  โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับแผน่พบัที่ อย.พิมพ์เผยแพร่  
โดย 
1. รวบรวมจ านวนเครื่องส าอางทั้งหมดที่ส ารวจในจังหวัด 
2. รวบรวมจ านวนเครื่องส าอางที่ตรงตามชื่อและภาพในเอกสารแผ่นพับที่ อย.พิมพ์ เผยแพร่ และ 
เครื่องส าอางตามรายชื่อเคร่ืองส าอางที่มปีระกาศฯ ห้ามผลิตน าเข้า หรือขาย และเครื่องส าอางทีม่ีฉลาก
ภาษาไทยไม่ครบถ้วนถูกต้องหรือไม่มีฉลากภาษาไทย 

แหล่งข้อมูล ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ/ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร 

รายการข้อมูล  A = จ านวนเครื่องส าอางที่ส ารวจทั้งหมดในจังหวัด 
B = จ านวนเครื่องส าอางที่ตรงตามชื่อและภาพในเอกสารแผ่นพับที่ อย. พิมพ์เผยแพร่และเครื่องส าอางตาม
รายชื่อเคร่ืองส าอางที่มปีระกาศฯ ห้ามผลิต น าเข้า หรือขายและเครื่องส าอางที่มีฉลากภาษาไทยไม่ครบถ้วน
ถูกต้องหรือไม่มีฉลากภาษาไทย 

สูตรการค านวณ
ตัวชี้วัด 

(A-B) / A x 100  

เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 

ร้อยละของเครื่องส าอางที่จ าหน่ายเป็น
เครื่องส าอางที่ถูกต้อง 

40 50 60 70 80 

หน่วยงานจัดเก็บ
ข้อมูล 

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร 

ระยะเวลา
ประเมินผล 

ทุก 3 เดือน 

ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด PM คุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข 
ผู้ให้ข้อมูลทาง
วิชาการ/  
ประสานตัวชี้วัด 

นางสาววรมน  สกุลวิวรรธน์ 
โทร 056 990 354 

ผู้ก ากับตัวชี้วัด นางสุทธยา  ผะอบเหล็ก   ประธานยุทธศาสตร์ที่ 1 
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KPI No.1.07.028 PI 28 : ร้อยละของสถานที่ผลติอาหารและผลิตภัณฑ์อาหารผ่านเกณฑ์การตรวจตามกฎหมาย 

ค านิยาม ร้อยละสถานที่ผลิตผลิตอาหารและผลิตภัณฑ์อาหาร ได้แก ่
PI-28.1 ร้อยละของสถานที่ผลิตและผลิตภัณฑ์น้ าดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท และน้ าแข็ง ผ่านเกณฑ์ตาม
มาตรฐานที่ก าหนด 
PI-28.2 ร้อยละของสถานที่ผลิตอาหารที่เข้าข่าย GMP,Primary GMP และ GMP น้ าดื่ม ผา่นเกณฑ์การตรวจ
ประเมินสถานที่ ตามที่กฎหมายก าหนด 
PI-28.3 ร้อยละตัวอย่างที่ส่งตรวจสารพิษตกค้างยาฆา่แมลงผ่านมาตรฐานปลอดภัย (ผล mobile unit) 

เกณฑ์เป้าหมาย ระดับ 3-5 

ประชากกลุ่ม
เป้าหมาย 

สถานทีผ่ลิตอาหารและผลิตภัณฑ์อาหารจากสถานที่ผลิตภายในจังหวัด 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล MIS-Key-IN 

แหล่งข้อมูล คบสอ./PM7 

รายการข้อมูล 
 

S (Wi x SMi) x100 
         5 

สูตรค านวณตวัชี้วัด 
รหัส

ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด (i) 

น้้าหนั
ก 

(Wi) 

เกณฑ ์
sm
i 

   
(Wi x 
SMi) 1 2 3 4 5 

PI-28 ร้อยละของสถานทีผ่ลิตอาหารและผลติภัณฑ์อาหารผา่นเกณฑ์การตรวจตามกฎหมาย 

PI-28.1 

ร้อยละของสถานทีผ่ลิตและ
ผลิตภัณฑน์้ าดื่มในภาชนะบรรจุที่
ปิดสนทิ  และน้ าแข็ง ผ่านเกณฑ์
ตามมาตรฐานที่ก าหนด 0.25 50 55 60 70 80   

PI-28.2 

ร้อยละของสถานทีผ่ลิตอาหารทีเ่ข้า
ข่าย GMP,Primary GMP และ 
GMP น้ าดื่ม ผ่านเกณฑ์การตรวจ
ประเมินสถานที่ ตามที่กฎหมาย
ก าหนด 0.5 50 55 60 70 80   

PI-28.3 

ร้อยละตัวอย่างทีส่่งตรวจสารพษิ
ตกค้างยาฆา่แมลงผา่นมาตรฐาน
ปลอดภัย (ผล mobile unit) 0.25 60 70 80 90 

10
0    

หน่วยงานจัดเก็บ
ข้อมูล 

คบสอ. 

ระยะเวลาประเมินผล ทุก 6 เดือน 

ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด PM คุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข 

ผู้ให้ข้อมูลทาง
วิชาการ/  
ประสานตัวชี้วัด 

นางสาวลบดาว  มากทรัพย์ต าแหน่ง เภสัชกรปฎิบัติการ 
นางสาวชฎาภรณ์ บรรเจิดศิลปต์ าแหน่ง เภสัชกรปฎบิัติการ 
นางสาวจารุนนัท์ บัวดีต าแหน่ง เภสัชกรปฎิบัติการ 
นายรพีพงศ์ ลีฬหวิโรจน์  ต าแหน่ง  เภสัชกรช านาญการ โทร 056 990 354 

ผู้ก ากับตัวชี้วัด นางสุทธยา  ผะอบเหล็ก  ประธานยุทธศาสตร์ที่ 1 
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KPI No.1.07.028.1 PI-28.1 ร้อยละของสถานที่ผลติและผลิตภัณฑ์น้้าดื่มในภาชนะบรรจุที่ปดิสนิท  และน้้าแข็ง ผ่าน
เกณฑ์ตามมาตรฐานที่ก้าหนด  

ค านิยาม 1. น้้าดื่มในภาชนะบรรจุทีป่ิดสนิท คือ ผลิตภัณฑ์ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 61 พ.ศ. 
2545 เรื่อง น้ าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ฉบบัที่ 135 พ.ศ. 2534 ฉบับที่ 256 พ.ศ. 2545 ฉบับที่ 
284 พ.ศ. 2547 และฉบับที่ 316  พ.ศ.2553 
2. น้้าแข็ง คือ ผลิตภัณฑ์ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 78 พ.ศ. 2527 เรื่องน้ าแข็ง ฉบับที่ 
137 พ.ศ. 2534 ฉบับที่ 254 พ.ศ. 2545 และฉบับที่ 285  พ.ศ. 2547 
ทั้งนี้สถานที่ต้องมีการผลิตตามหลักเกณฑ์ GMP ที่ก าหนด โดยแบ่งเป็น 
1. น้ าดื่มในภาชนะบรรจุที่ปดิสนิท ต้องปฏบิัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบบัที่ 220 พ.ศ. 2544 
เร่ือง น้ าบริโภคในภาชนะบรรจทุี่ปิดสนิท (ฉบับที่ 3) โดยใช้แบบตรวจประเมิน ตส.3(50) 
2. น้ าแข็ง ต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบบัที ่193 พ.ศ.2545 เร่ือง วิธีการผลิตเคร่ืองมือ
เครื่องใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาอาหาร โดยใช้แบบตรวจประเมิน  
ตส.1(51) 

เกณฑ์เป้าหมาย ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพตามเกณฑท์ี่ก าหนด ร้อยละ 80 
ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

ผลิตภัณฑน์้ าดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทและน้ าแข็ง ณ สถานที่ผลิต 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1. ตรวจประเมินสถานที่ผลติน้ าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนทิและน้ าแข็ง ตามเกณฑ์ GMP ทุกแห่ง               
ปีละ 1 ครั้งผา่นเกณฑ์การประเมินทุกหมวดมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60  
2. เก็บตัวอย่างน้ าบริโภคในภาชนะบรรจุทีป่ิดสนิทและน้ าแข็ง ณ แหล่งผลิตทุกแห่ง ครอบคลมุร้อยละ 
100   
  - ปริมาณ ตัวอย่าง : น้ าบริโภคฯ  ถัง ขนาด 20 ลิตร (อย่างนอ้ย 1 ถัง) ,ขวด ขนาด 600 มิลลิลิตร (12 
ขวด) ,น้ าแข็ง ขนาด 1 กิโลกรัม (4 ถุง)  
ข้อควรระวัง อย่าให้ถุงบรรจุน้ าแข็งรั่ว เนื่องจากต้องวิเคราะห์ทางจุลนิทรีย์ 
3. ส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏบิัติการ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

แหล่งข้อมูล กลุ่มงานคุ้มครองผูบ้ริโภค ส านกังานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร 
รายการข้อมูล 
 

A = จ านวนตวัอย่างของน้ าบริโภคในภาชนะบรรจุทีป่ิดสนิทและน้ าแข็งทีไ่ด้รับการ   เก็บตัวอย่าง 
B = จ านวนตัวอยา่งของน้ าบริโภคในภาชนะบรรจุทีป่ิดสนิทและน้ าแข็งที่มีคุณภาพ  ตามเกณฑ์ 

สูตรค านวณตวัชี้วัด (B/A) x100 
เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 

ร้อยละ/อัตรา 50 55 60 70 80 
หน่วยงานจัดเก็บ
ข้อมูล 

กลุ่มงานคุ้มครองผูบ้ริโภค ส านกังานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร 

ระยะเวลาประเมินผล ทุก  6 เดือน 
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด PM คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
ผู้ให้ข้อมูลทาง
วิชาการ/  
ประสานตัวชี้วัด 

นางสาวลบดาว  มากทรัพย์ 
นายรพีพงศ์ ลีฬหวิโรจน์  ต าแหน่ง  เภสัชกรช านาญการ โทร 056 990 354 

ผู้ก ากับตัวชี้วัด นางสุทธยา  ผะอบเหล็ก   ประธานยุทธศาสตร์ที่ 1 
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KPI No.1.07.028.2 PI-28.2 ร้อยละของสถานที่ผลติอาหารที่เข้าข่าย GMP,Primary GMP และ GMP น้้าดื่ม ผ่านเกณฑ์การ
ตรวจประเมินสถานที่ ตามที่กฎหมายก้าหนด 

ค านิยาม -สถานที่ผลิตอาหารที่เข้าข่าย GMP คือ สถานที่ผลิตอาหาร ตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ ฉบับที่ 
193 พ.ศ.2543 เร่ืองวิธีการผลิต เครื่องมือ เครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร และ ฉบับที่ 239 
พ.ศ.2544 เร่ืองแก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 193 พ.ศ.2543 
-สถานที่ผลิตอาหารเข้าข่าย Primary GMP คือ สถานที่ผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อม
จ าหน่าย ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบบัที่ 342 พ.ศ.2555 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือ เคร่ืองใช้ใน
การผลิต และการเก็บรักษาอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจ าหน่าย 
-สถานที่ผลิตอาหารที่เข้าข่าย GMP น้้าดื่ม คือ สถานทีผ่ลิตน้ าบริโภคในภาชนะบรรจุทีป่ิดสนทิ ตาม
ประกาศประกาศกระทรวงสาธารณสุข(ฉบบัที่  220) พ.ศ.2544เรื่อง   น้ าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท 
(ฉบับที่ 3)  

เกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ 60 
ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

สถานที่อาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจ าหน่าย 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล ตรวจประเมินสถานทีผ่ลิตอาหารตามเกณฑ์ GMP, Primary GMP น้ าดื่ม โดยต้องได้คะแนนในทุกหมวด
มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60  
-สถานทีผ่ลิตอาหารอาหารที่เข้าข่าย GMP ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบบัที่ 193 พ.ศ.2543 เรื่อง
วิธีการผลิต เครื่องมือ เคร่ืองใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร และ ฉบับที่ 239 พ.ศ.2544 เรื่องแก้ไข
เพิ่มเติมประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 193 พ.ศ.2543 
-  สถานทีผ่ลิตอาหารแปรรูปทีบ่รรจุในภาชนะพร้อมจ าหนา่ย ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 
342 พ.ศ.2555 เร่ือง วิธีการผลิต เครื่องมือ เครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหารแปรรูปที่บรรจุใน
ภาชนะพร้อมจ าหน่าย  
-  สถานทีผ่ลิตน้ าบริโภคในภาชนะบรรจุทีป่ิดสนิท ตามประกาศประกาศกระทรวงสาธารณสุข(ฉบับที่  220) 
พ.ศ.2544เรื่อง น้ าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ฉบบัที่ 3) 
-  ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจ าหนา่ย ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 367 
พ.ศ.2557 เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ 

แหล่งข้อมูล ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
รายการข้อมูล 
A ตัวตั้ง/ B ตัวหาร 

A = จ านวนสถานที่ผลติอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
B = จ านวนสถานทีผ่ลิตอาหารที่ได้รับตรวจทัง้หมด 

สูตรค านวณตวัชี้วัด (A/B) x100 
เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 

ร้อยละ/อัตรา 50 55 60 70 80 
หน่วยงานจัดเก็บ
ข้อมูล 

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร 

ระยะเวลาประเมินผล ทุก  6 เดือน 

ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด PM คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 

ผู้ให้ข้อมูลทาง
วิชาการ/  
ประสานตัวชี้วัด 

นางสาวลบดาว  มากทรัพย์ 
นายรพีพงศ์ ลีฬหวิโรจน์  ต าแหน่ง  เภสัชกรช านาญการ โทร 056 990 354 

ผู้ก ากับตัวชี้วัด นางสุทธยา ผะอบเหล็ก ประธานยุทธศาสตร์ที่ 1 
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KPI No.1.07.028.3 PI-28.3 : ร้อยละตัวอย่างที่ส่งตรวจสารพิษตกค้างยาฆ่าแมลงผ่านมาตรฐานปลอดภัย  
(ผล mobile unit) 

ค านิยาม สารพิษตกค้าง หมายถึง วัตถุอันตรายทางการเกษตร รวมทั้งอนุพันธุ์ของสารดังกล่าว ได้แก่ สารใน
กระบวนการเปลี่ยนแปลง สารในกระบวนการสร้างและสลาย สารที่เกิดปฏิกิริยา หรือสิ่งปลอมปนใน
วัตถุอันตรายทางการเกษตรที่มีความเป็นพิษซึ่งปนเปื้อนหรือตกค้างในอาหาร ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข ฉบับที่ 288 พ.ศ. 2554 เรื่องอาหารที่มีสารพิษตกค้าง 

เกณฑ์เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 3,500 ตัวอย่าง 

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

ผัก 7 ชนิด ได้แก่ คะน้า กวางคุ้ง แตงกวา ถั่วฝักยาว พริกแดง กะหล่ าปลี และผักพ้ืนบ้าน 1 ชนิด ที่
จ าหน่าย ณ ตลาดสด, ร้านช า, ตลาดนัด ทุกต าบลและอ าเภอ 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล เก็บตัวอย่างผัก 7 ชนิด ตามเป้าหมาย 3,500 ตัวอย่าง (ทั้งจังหวัด) โดย Mobile Unit จะด าเนินการ
ร่วมเก็บตัวอย่าง พร้อมตามแผนที่จังหวัดก าหนด 

แหล่งข้อมูล หน่วยเคลื่อนที่เพ่ือความปลอดภัยด้านอาหาร  
รายการข้อมูล 

A ตัวตั้ง/ B ตัวหาร 

A = จ านวนตัวอย่างที่ผ่านมาตรฐานปลอดภัย 

B = จ านวนตัวอย่างที่เก็บทั้งหมด 

สูตรค านวณตัวชี้วัด (A/B)  x 100 

เกณฑ์การให้
คะแนน 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
ร้อยละ/อัตรา 60 70 80 90 100 

หน่วยงานจัดเก็บ
ข้อมูล 

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร 

ระยะเวลา
ประเมินผล 

ทุก  6 เดือน 

หน่วยงาน
ประมวลผล 

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 

ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด PM คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 

ผู้ให้ข้อมูลทาง
วิชาการ/  
ประสานตัวชี้วัด 

นางสาวลบดาว  มากทรัพย์ 
นายรพีพงศ์ ลีฬหวิโรจน์  ต าแหน่ง  เภสัชกรช านาญการ โทร 056 990 354 

ผู้ก ากับตัวชี้วัด นางสุทธยา  ผะอบเหล็ก  ประธานยุทธศาสตร์ที่ 1 
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KPI No.1.07.029 PI 29 : ร้อยละของสถานพยาบาลมีมาตรฐานตามที่กฎหมายก้าหนด 

ค านิยาม “สถานพยาบาลประเภทท่ีไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน” หมายความว่า สถานพยาบาลประเภทคลินิก
ตามกฎกระทรวง 

“คลินิกเวชกรรม” หมายความว่า คลินิกที่จัดให้มีการประกอบวิชาชีพเวชกรรมซึ่งด าเนินการโดยผู้
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

“คลินิกทันตกรรม” หมายความว่า คลินิกที่จัดให้มีการประกอบวิชาชีพทันตกรรมซึ่งด าเนินการโดย
ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม 

“คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์” หมายความว่า คลินิกท่ีจัดให้มีการประกอบวิชาชีพการ
พยาบาลและการประกอบวิชาชีพการผดุงครรภ์ซึ่งด าเนินการโดยผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง 

“คลินิกกายภาพบ้าบัด” หมายความว่า คลินิกที่จัดให้มีการประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบัดซึ่ง
ด าเนินการโดยผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบัด 

“คลินิกเทคนิคการแพทย์” หมายความว่า คลินิกที่จัดให้มีการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ซึ่ง
ด าเนินการโดยผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 
“คลินิกการแพทย์แผนไทย” หมายความว่า คลินิกที่จัดให้มีการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
หรือการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ซึ่งด าเนินการโดยผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์
แผนไทยหรือผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์แล้วแต่กรณี 
“คลินิกการประกอบโรคศิลปะ” หมายความว่า คลินิกท่ีจัดให้มีการประกอบโรคศิลปะตาม
กฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะซึ่งด าเนินการโดยผู้ประกอบโรคศิลปะสาขานั้นๆ 

“คลินิกเฉพาะทาง” หมายความว่า คลินิกที่จัดให้มีการประกอบวิชาชีพเฉพาะทางด้านเวชกรรม
หรือทันตกรรมหรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ซึ่งด าเนินการโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือ
ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมหรือผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์และผู้ประกอบ
วิชาชีพนั้นต้องได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติจากแพทยสภาหรือทันตแพทยสภาหรือสภาการ
พยาบาลแล้วแต่กรณี 
“สหคลินิก” หมายความว่า คลินิกท่ีจัดให้มีการประกอบวิชาชีพเวชกรรมทันตกรรมการพยาบาล
การผดุงครรภ์กายภาพบ าบัดเทคนิคการแพทย์การแพทย์แผนไทยการแพทย์แผนไทยประยุกต์และ
การประกอบโรคศิลปะตั้งแต่สองลักษณะขึ้นไปซึ่งด าเนินการโดยผู้ประกอบวิชาชีพหรือผู้ประกอบ
โรคศิลปะสาขาใดสาขาหนึ่งโดยผู้ด าเนินการต้องเป็นบุคคลที่ผู้อนุญาตประกาศก าหนดโดย
ค าแนะน าของคณะกรรมการสถานพยาบาล 

กฎกระทรวงฉบับใหม่ 4 ฉบับ ได้แก่ 

1.กฎกระทรวงก าหนดลักษณะของสถานพยาบาลและลักษณะการให้บริการของสถานพยาบาล 
พ.ศ. 2558 

2.กฎกระทรวงก าหนดชนิดและจ านวนเครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์ หรือยานพาหนะท่ี
จ าเป็นประจ าสถานพยาบาล พ.ศ. 2558 

3.กฎกระทรวงก าหนดชื่อสถานพยาบาล และการแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อสถานพยาบาล ผู้
ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล อัตราค่ารักษาพยาบาล ค่าบริการและสิทธิของผู้ป่วย พ.ศ. 2558 

4.กฎกระทรวงก าหนดวิชาชีพและจ านวนผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล พ.ศ. 2558 
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KPI No.1.07.029 PI 29 : ร้อยละของสถานพยาบาลมีมาตรฐานตามที่กฎหมายก้าหนด 

หน่วยงานจัดเก็บ
ข้อมูล 

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร 

ระยะเวลา
ประเมินผล 

6 เดือน 

เกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ 100 

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

สถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล คณะท างานตรวจมาตรฐานสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนตรวจมาตรฐานในด้านที่
รับผิดชอบ ตามนโยบายและแนวทางการตรวจของคณะท างานอ านวยการตรวจมาตรฐาน
สถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน (คลินิก) และรายงานผลให้คณะอนุกรรมการฯ ทราบ 

แหล่งข้อมูล คณะท างานอ านวยการตรวจมาตรฐานสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน  
รายการข้อมูล  A = จ านวนสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน (คลินิก) ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตาม

กฎกระทรวงใหม่ 
B = จ านวนสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนทั้งหมด 

สูตรการค านวณ
ตัวชี้วัด 

A /B x 100 

เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
ร้อยละของ
สถานพยาบาล
มีมาตรฐาน
ตามที่
กฎหมาย
ก าหนด 

60 70 
 

80 
 

90 
 

100 
 

 

หน่วยงานจัดเก็บ
ข้อมูล 

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร 

ระยะเวลา
ประเมินผล 

6 เดือน 

หน่วยงานประเมินผล กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร 

ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด PM คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 

ผู้ให้ข้อมูลทาง
วิชาการ/  
ประสานงานตัวชี้วัด 

นางสาวชฎาภรณ์ บรรเจิดศิลป์ 
นายรพีพงศ์ ลีฬหวิโรจน์  ต าแหน่ง  เภสัชกรช านาญการ โทร 056 990 354 

ผู้ก ากับตัวชี้วัด นางสุทธยา ผะอบเหล็ก  ประธานยุทธศาสตร์ที่ 1 
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KPI No.1.07.030 PI 30 : ร้อยละร้านขายยาแผนปัจจุบันที่มีการจ้าหน่ายยากลุ่มเสี่ยงท่ีปฏิบัติถูกต้องตาม
กฎหมาย 

ค านิยาม - ยากลุ่มเสี่ยง ได้แก่ Dextromethorphan/Tramadol/ยากลุ่มแอนติฮิสตามีนสูตรน้ า 11 ต ารับ 
- การปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย หมายถึง 
 1) ไม่พบการจ าหน่ายยาอันตราย/ยาควบคุมพิเศษ ในขณะที่เภสัชกรไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ 
 2) ไม่พบข้อบกพร่องด้านการจ าหน่ายยากลุ่มเสี่ยง ตามกฎกระทรวง 

เกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ 85 

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

ร้านขายยาที่มีการซื้อ ขายยากลุ่มเสี่ยง 3 รายการ 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล แบบรายงาน/แบบบัญชี ข.ย.11 

แหล่งข้อมูล ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

รายการข้อมูล 
 

A = จ านวนร้านขายยาแผนปัจจุบันที่มีการซื้อ ขายยากลุ่มเสี่ยง 3 รายการที่ปฏิบัติถูกต้องตาม
กฎหมาย 

B =จ านวนร้านขายยาแผนปัจจุบันที่มีการซื้อ ขายยากลุ่มเสี่ยง 3 รายการ 

สูตรค านวณตัวชี้วัด (A/B) x100 

เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
 ร้อยละ/อัตรา 60 70 80 90 100 
หน่วยงานจัดเก็บ
ข้อมูล 

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 

ระยะเวลา
ประเมินผล 

ทุก  6 เดือน 

หน่วยงาน
ประมวลผล 

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 

ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด PM คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 

ผู้ให้ข้อมูลทาง
วิชาการ/  
ประสานตัวชี้วัด 

นางสาวจารุนันท์ บัวดี 
นายรพีพงศ์ ลีฬหวิโรจน์  ต าแหน่ง  เภสัชกรช านาญการ โทร 056 990 354 

ผู้ก ากับตัวชี้วัด นางสุทธยา ผะอบเหล็ก  ประธานยุทธศาสตร์ที่ 1 
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KPI No.1.07.031 PI 31 : ระดับความส้าเร็จของการส่งเสริมการใช้ยาที่เหมาะสมในชุมชน 

ค านิยาม การใช้ยาที่เหมาะสม หมายถึง  
1. การไม่ใช้ยาแผนโบราณที่ไม่มีเลขทะเบียนหรือกล่าวอ้างสรรพคุณเกินจริง                
2. การไม่ใช้ยาสเตียรอยด์ หรือผลิตภัณฑ์สุขภาพที่อาจมีการปนเปื้อนสเตียรอยด์โดยไม่มีใบสั่ง
แพทย์  
ชุมชน หมายถึง ครัวเรือนที่อยู่ในทุกต าบลของจังหวัดพิจิตร 

เกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ 80 ของครัวเรือนที่ใช้ยาเหมาะสม 
ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

ครัวเรือนในชุมชนทุกต าบลในจังหวัดพิจิตร 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล แบบส ารวจ 

แหล่งข้อมูล ครัวเรือนในชุมชนทุกต าบลในจังหวัดพิจิตร 

รายการข้อมูล 
 

A = ครัวเรือนในชุมชนทุกต าบลในจังหวัดพิจิตร 
B = ครัวเรือนในชุมชนที่มีการใช้ยาที่เหมาะสม 

สูตรค านวณตัวชี้วัด ระดับความส าเร็จที่ด าเนินการส าเร็จ 
เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 

ร้อยละ/อัตรา 40 50 60 70 80 
 

หน่วยงานจัดเก็บ
ข้อมูล 

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 

ระยะเวลา
ประเมินผล 

ทุก 6 เดือน 

หน่วยงาน
ประมวลผล 

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 

ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด PM คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 

ผู้ให้ข้อมูลทาง
วิชาการ/  
ประสานตัวชี้วัด 

นางสาวจารุนันท์ บัวดี 
นายรพีพงศ์ ลีฬหวิโรจน์  ต าแหน่ง  เภสัชกรช านาญการ โทร 056 990 354 
 

ผู้ก ากับตัวชี้วัด นางสุทธยา  ผะอบเหล็ก  ประธานยุทธศาสตร์ที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



46 

 

 

แผนงานที่ 8,9 เครือข่าย ภาคี ชุมชน และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
 

KPI No.1.08_9.032 PI 32 :ร้อยละของต้าบลเป้าหมายมีการจัดการสุขภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน (ระดับดีขึ้นไป) 

ค าอธิบาย/นิยาม ต้าบลจัดการสุขภาพ หมายถึงต าบลที่มีกระบวนการสร้างสุขภาพท่ีให้ความส าคัญกับการพัฒนา
บทบาทภาคประชาชน ท้องถิ่น และทุกๆภาคส่วนในท้องถิ่น ที่มีการบูรณาการร่วมกัน ช่วยกัน
ค้นหาปรือก าหนดปัญหาสุขภาพ ก าหนดอนาคต ด าเนินกิจกรรมการพัฒนาด้านสุขภาพ และ
มาตรการทางสังคมรวมทั้งนวัตกรรมต่างๆ ได้ด้วยตนเอง ด้วยความตั้งใจ เต็มใจ มีจิตส านึก
สาธารณะ โดยเน้นกระบวนการการมีส่วนร่วมและเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้เพ่ือลดปัจจัยเสี่ยง (3อ 3
ส.) (ตามกลุ่มวัย) และโรควิถีชีวิต  5  โรค ได้แก่  เบาหวาบ ความดันโลหิตสูง หัวใจ หลอดเลือด
สมอง  และมะเร็ง 
 ต้าบลเป้าหมาย หมายถึง ร้อยละ 100 ของต าบลตามเขตการปกครองในทุกอ าเภอ 
โดยให้เชื่อมโยงกับเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอ าเภอ (DHS: District Healtn System) 
 มาตรฐานที่ก้าหนด หมายถึง เกณฑ์การประเมินกระบวนการพัฒนาที่ก าหนดขึ้นเพ่ือใช้
เป็นกรอบในการด าเนินงานและวัดผลส าเร็จของต าบลจัดการสุขภาพ  ประกอบด้วย  5  ระดับ  
คือ  ระดับพ้ืนฐาน  ระดับพัฒนา  ระดับดี  ระดับดีมาก  และระดับดีเยี่ยม  แบ่งระดับมาตรฐาน  
เป็น 5 ระดับ  ดังนี้  
 1.  การพัฒนาทีมสุขภาพต้าบล  (ระดับพื้นฐาน) 
 1.1  มีองค์ประกอบเครือข่ายที่เข้าร่วมทีมสุขภาพต าบลจากหลายภาคส่วน 
 1.2 มีการสร้างและพัฒนาทีมเครือข่ายสุขภาพต าบล โดยก าหนดเป้าหมายของการ
พัฒนาร่วมกัน  และบทบาทของแต่ละภาคส่วนที่ชัดเจน 
 1.3  มีการพัฒนาศักยภาพทีมสุขภาพต าบล ในเรื่องการจัดท าแผนสุขภาพต าบลโดย
แผนที่เดินทางยุทธศาสตร์  หรืออ่ืนๆ  โดยกระบวนการจัดท าแผนอย่างมีส่วนร่วมและใช้เกณฑ์
หมู่บ้านจัดการสุขภาพประกอบการพัฒนา 
 1.4  มีการพัฒนาความรู้ อสม. ในเรื่องการดูแลสุขภาพตามกลุ่มวัย โรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่
เกิดจากวิถีชีวิต  ได้แก่  โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง  
โรคมะเร็ง และหลักสูตรนักจัดการสุขภาพ 
 2. การพัฒนากระบวนการจัดท้าแผนสุขภาพต้าบล  (ระดับพัฒนา) 
    (ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับพื้นฐานครบทุกข้อ) 
 2.1  มีการคืนข้อมูลสถานะสุขภาพของชุมชน เพ่ือสร้างการรับรู้  และเข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดท าแผนสุขภาพต าบล 
 2.2  มีการจัดท าแผนสุขภาพต าบล  โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมในการ
วิเคราะห์ปัญหาสุขภาพชุมชน  และร่วมจัดท าแผนสุขภาพต าบล  โครงการและกิจกรรม  
ผู้รับผิดชอบ เพื่อการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการชุมชน 
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KPI No.1.08_9.032 PI 32 :ร้อยละของต้าบลเป้าหมายมีการจัดการสุขภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน (ระดับดีขึ้นไป) 
ค้าอธิบาย/นิยาม           2.3 มีการระดมทรัพยากร ทุน และภูมิปัญญาท้องถิ่นจากชุมชนมาใช้สนับสนุน

โครงการและกิจกรรมที่ก าหนดไว้ 
 2.4  มีการสื่อสารแผนงาน / โครงการ  แก่ผู้เกี่ยวข้องรับรู้เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ 
 3.  การขับเคลื่อนแผนสุขภาพต าบลสู่การปฏิบัติ  (ระดับดี) 
 (ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับพื้นฐาน  และระดับพัฒนาครบทุกข้อ) 
 3.1  มีชุมชน / ท้องถิ่นเป็นพลังส าคัญขับเคลื่อนแผนสุขภาพต าบล/โครงการ/
กิจกรรม  อย่างมีความรู้เป็นเจ้าของและเข้ามามีส่วนร่วมด้วยความเต็มใจ 
 3.2  มีกิจกรรมเชิงรุกในหมู่บ้าน/ชุมชน  ตามแผนสุขภาพต าบล  เช่น  การส่งเสริม
สุขภาพ  (3อ  3ส)  (ตามกลุ่มวัย)  การเฝ้าระวังโรค/เฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพวิถีชีวิต  การ
คัดกรอง การคุ้มครองผู้บริโภค  โดยมี  อสม.  แกนน าชุมชนเป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อน
ครอบคุมทุกหมู่บ้าน 
 3.3  มี  อสม.  นักจัดการสุขภาพที่ได้รับการอบรม และมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพอย่างน้อยร้อยละ  20  ของผู้ได้รับการอบรม 
 3.4  มีหมู่บ้านที่ผ่านเกณฑ์ประเมินหมู่บ้านจัดการสุขภาพอย่างน้อย  ร้อยละ  70 
 4.  ต าบลมีระบบการบริกหารจัดการอย่างต่อเนื่อง  (ระดับดีมาก) 
 (ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับพื้นฐาน  ระดับพัฒนา  ระดับดี  ครบทุกข้อ) 
 4.1  มีข้อมูลที่จ าเป็นเพ่ือใช้ในการติดตามประเมินผล  และรายงานความก้าวหน้าให้
ชุมชนรับรู้อย่างต่อเนื่อง 
 4.2  มีกระบวนการติดตามและควบคุมก ากับ  การบริหารจัดดการ  การพัฒนาต าบล
จัดการสุขภาพตามเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างสม่ าเสมอ 
 4.3  มีการสรุปประเมินผล  เพื่อปรับปรุงกระบวนการ/กิจกรรม/โครงการ 
 4.4  มีผลลัพธ์ของการพัฒนา  เช่น  มีมาตรการทางสังคม  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการบริการสุขภาพท่ีเหมาะสม 
 5.  ต าบลจัดการสุขภาพต้นแบบ  (ระดับดีเยี่ยม)   
 (ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับพ้ืนฐาน  ระดับพัฒนา  ระดับดีและระดับดีมากครบทุกข้อ) 
 5.1 มีวิทยากรชุมชนที่ ได้ รับการพัฒนาศักยภาพความเป็นครู  หรือวิทยากร
กระบวนการ วิทยากรต้นแบบในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
 5.2  มีการสรุปบทเรียนการพัฒนา  การจัดการความรู้  และนวัตกรรมสุขภาพชุมชนที่
น าไปสู่การส่งเสริมสุขภาพ  การป้องกันโรค  และการฟ้ืนฟูสุขภาพ  
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KPI No.1.08_9.032 PI 32 :ร้อยละของต้าบลเป้าหมายมีการจัดการสุขภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน (ระดับดีขึ้นไป) 

ค าอธิบาย/นิยาม  5.3  มีการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้สุขภาพชุมชน  เช่น  โรงเรียนนวัตกรรมสุขภาพ
ชุมชน/โรงเรียน  อสม.  ที่มีหลักสูตรเป็นไปตามความต้องการของชุมชน  รวมทั้งมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในชุมชนและระหว่างชุมชน 
          5.4 มีการสร้างเครือข่ายเรียนรู้การพัฒนาระหว่างชุมชน/ต าบลอ่ืนๆอย่างกว้างขวาง 

เกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ 80  
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ต าบลจัดการสุขภาพเป้าหมาย ปี 2559 จ านวน 89 ต าบล 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล เก็บข้อมูลผลการประเมินต าบลจัดดการสุขภาพ  จากโปรแกรมต าบลจัดดการสุขภาพ  เว็บไซต์  

www.thaiphc.net 
แหล่งข้อมูล รพ.สต.ในต าบลเป้าหมาย, ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ และส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
รายการข้อมูล 
 

A : จ านวนต าบลเป้าหมายที่ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดีขึ้นไป ปี ๒๕๕๙ 
B : จ านวนต าบลเป้าหมายในปี ๒๕๕๙ 

สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A / B) x 100  
เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 1 2 3 4 5 

ร้อยละของต าบลเป้าหมายมีการจัดการสุขภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน (ระดับดีขึ้นไป) ร้อยละ 80 

< 60 61-70   71-80 81-90 >90 

หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล รพ.สต.ทุกแห่ง ในต าบลจัดการสุขภาพเป้าหมาย ปี 2559 
ระยะเวลาการประเมิน ปีละ 1 ครั้ง (เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2559) 
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด PM เครือข่ายภาคีชุมชน 

PM การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/  
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

นายสมศักดิ์  ผลประเสริฐศรี  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ (089-7052428)                   
นางสาวบุญช่วย  จุลบุตร       นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ (081-0401225) 

ผู้ก ากับตัวชี้วัด นางสุทธยา ผะอบเหล็ก ประธานยุทธศาสตร์ที่ 1 
 
 

ต้าบลจัดการสุขภาพเป้าหมายจังหวัดพิจิตร ปีงบประมาณ 2559  
ปี พ.ศ.2555 ปี พ.ศ.2556 ปี พ.ศ.2557 ปี พ.ศ.2558 

- - 36 ต าบล  55 ต าบล  
ข้อมูล จังหวัด ม. วพ. พช. ตพ. บน. พล. สง. ทค. สล. บร. ดร. วช. 

Baseline57 75.00 66 33 66 100 66 100 66 33 100 100 66 100 
Baseline58              
เป้าหมาย59 80.00  (16ต าบล) (4) (7) (13) (10) (11) (5) (4) (5) (5) (5) (4) 

 
 
 
 
 
  


