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Template ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์สมัยใหม่ เพื่อพัฒนาระบบบริการ 
(10,20,30) (ป่วย,พิการ,OP+p1,p2,IP,S,M2+F2+F3)  (คุณภาพและคุณธรรม) 

แผนงานที่ 1 มะเร็ง 

KPI No.2.01.036 PI : 36 อัตราตายด้วยมะเร็งเต้านม ลดลงจากปีที่ผ่านมา 
ค าอธบิิิาย/นิิยาม หมายถึงิจ านวนสตรีที่เสียชีวิตด้วยมะเร็งเต้านมิรหัสิ(ICD-10=C50-C509) 
เกณฑเิ ิปาิ้ิหมาย ลดลงจากปีที่ผ่านมา  (ต่อพันสตรีอายุ30-70ปี) 
ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

สตรีทีเ่สียชีวิตและได้รับการวินิจฉัยวิ่าเป็นมะเร็งเต้านมิิิ(ICD-10=C50-C509) 

การจัดเก็บข้อมูล ฐานขิ้อมูลทะเบียนราษฎริ ิ(การตายจากมรณะบัตรและหนังสือรับรองการตายของส านักนโยบาย
และยุทธศาสตร ) 

แหลงิ่ิ ขิ้อมูล ฐานขิ้อมูลการตายจากทะเบียนราษฎริ ิ โดยส านักนโยบายและยุทธศาสตริ  
รายการขิ้อมูลิ1 A = จ านวนผู้ป่วยทิี่เสิียชีวิิตด้วยโรคมะเร็งเต้านมิ 
รายการขิ้อมูลิ2  B =ิจ านวนประชากรสตรีอายุิ30-70ิปี 
สูตรการค านวณ A/B*1000 
ระยะเวลา
ประเมิน 

ปีละิ1ิครั้ง 

ผลการด าเนินงาน ผลงานรายปีิพ.ศ. 
ปีพ.ศ..2555 ปีพ.ศ.2556 ปีพ.ศ.ิ2557 ปีพ.ศ.2558 

0.21 0.18 0.22 0.11  
ผลการการ
ด าเนินงานิปีิ57 
 

ม วพ พช ตพ บน พล สง ทค สล บร ดจ วชิร 
0.29 0.17 0.33 0.08 0.15 0 0.17 0.23 0.31 0.42 0.08 0.25  

เกณฑ การประเมิน 
 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
ผงการด าเนินงาน เพ่ิมขึ้นจาก

ปีที่ผ่านมาิิ
5.01ิ%ิขึ้น
ไป 

เพ่ิมขึ้นจาก
ปีที่ผ่านมาิ
–ิ5ิ% 

ลดลงจากปีที่
ผ่านมาิ–ิ1ิ
% 

ลดลงจากปีที่
ผ่านมาิ1.01ิ
–ิ3ิ% 

ลดลงจากปีที่
ผ่านมาิ3.01ิ
ขึ้นไป 

 
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานควบคุมโรคินางสาวชุติมาิิอินหันินักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

(081-9734970) 
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KPI No.2.01.037 PI : 37 อัตราตายด้วยมะเร็งปากมดลูก ลดลงจากปีที่ผ่านมา 
ค าอธบิิิ าย/นิิยาม หมายถึง จ านวนสตรีที่เสียชีวิตด้วยมะเร็งปากมดลูก รหัส (ICD-10 =ิC53-539) 
เกณฑเิ ิปาิ้ิ หมาย ลดลงจากปีที่ผ่านมา (ต่อพันสตรีอายุิ30-60ปี) 
ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

สตรีทีเ่สียชีวิตและได้รับการวินิจฉัยวิ่าเป็นมะเร็งปากมดลูกิิิ(ICD-10 =ิC53-539) 

การจัดเก็บข้อมูล ฐานขิ้อมูลทะเบียนราษฎริ ิ(การตายจากมรณะบัตรและหนังสือรับรองการตายของส านักนโยบาย
และยุทธศาสตร ) 

แหลงิ่ิ ขิ้อมูล ฐานขิ้อมูลการตายจากทะเบียนราษฎริ ิ โดยส านักนโยบายและยุทธศาสตริ  
รายการขิ้อมูลิ1 A=จ านวนผู้ป่วยทิี่เสิียชีวิิตด้วยโรคมะเริ็งปากมดลูกิิ(ICD-10 =ิC53-539) 
รายการขิ้อมูลิ2 B=จ านวนประชากรกลางปี 
สูตรการค านวณ A/B*1000 
ระยะเวลาประเมิน ปีละิ1ิครั้ง 
ผลการด าเนนิงาน ผลงานรายปีิพ.ศ. 

ปีพ.ศ..2555 ปีพ.ศ.2556 ปีพ.ศ.ิ2557 ปีพ.ศ.2558 
0.12 0.09 0.14 0.06  

ผลการการ
ด าเนินงานิปีิ57 
 

ม วพ พช ตพ บน พล สง ทค สล บร ดจ วชิร 
0.22 0.17 0.09 0.12 0.09 0 0 0.09 0.18 0.14 0.61 0.27  

เกณฑ การประเมิน 
 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
ผงการด าเนินงาน เพ่ิมขึ้นจาก

ปีที่ผ่านมาิิ
5.01ิ%ิขึ้น
ไป 

เพ่ิมขึ้นจาก
ปีที่ผ่านมาิ
–ิ5ิ% 

ลดลงจากปีที่
ผ่านมาิ–ิ1ิ
% 

ลดลงจากปีที่
ผ่านมาิ1.01ิ
–ิ3ิ% 

ลดลงจากปีที่
ผ่านมาิ3.01ิ
ขึ้นไป 

 
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานควบคุมโรคินางสาวชุติมาิิอินหันินักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

(081-9734970) 
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KPI No.2.01.038 PI : 38 อัตราตายด ้วยโรคมะเร็งต ับ ลดลงจากปีท่ีผ่านมา 
ค าอธบิิิ าย/นิิยาม อัตราตายจากโรคมะเร็งติับิหมายถึงิผู้ป่วยเสียชีวิิตด้วยโรคมะเริ็งตับิและิท่อน้าดีในตับิ(ตามรหัสิ

ICD-C22-C229 ,C24-C249) 
เกณฑเิ ิปาิ้ิ หมาย ลดลงจากปีที่ผ่านมา 
ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้ป่วยตายิ(ตามรหัส IิCD--10ิC22-C229 ,C24-C249)ิ 

การจัดเก็บข้อมูล ฐานขิ้อมูลทะเบียนราษฎริ ิ(การตายจากมรณะบัตรและหนังสือรับรองการตายของส านักนโยบาย
และยุทธศาสตร ) 

แหลงิ่ิ ขิ้อมูล ฐานขิ้อมูลการตายจากทะเบียนราษฎริ ิ โดยส านักนโยบายและยุทธศาสตริ  
รายการขิ้อมูลิ1 A=จ านวนผู้ป่วยทิี่เสิียชีวิิตด้วยโรคมะเริ็งตับและทอ่น้ าดีิ(ตามรหัสิICD-C22-C229 ,C24-C249) 

ในปีปัจจุบันิ 
รายการขิ้อมูลิ2 B=จ านวนประชากรกลางปี 
สูตรการค านวณ A/B*100000 
ระยะเวลาประเมิน ปีละิ1ิครั้ง 
ผลการด าเนนิงาน ผลงานรายปีิพ.ศ. 

ปีพ.ศ..2555 ปีพ.ศ.2556 ปีพ.ศ.ิ2557 ปีพ.ศ.2558 
23.49 26.59 22.45 14.78  

ผลการการ
ด าเนินงานิ 
ปีิ57 

ม วพ พช ตพ บน พล สง ทค สล บร ดจ วชิร 
18.94 31.94 29.27 29.13 15.03 13.22 30.26 20.21 16.79 3.47 29.73 41.36  

เกณฑ การประเมิน 
 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
ผงการด าเนินงาน เพ่ิมขึ้นจากปี

ที่ผ่านมาิิ
5.01ิ%ิขึ้น
ไป 

เพ่ิมขึ้นจาก
ปีที่ผ่านมาิ
–ิ5ิ% 

ลดลงจากปี
ที่ผ่านมาิ–ิ
1ิ% 

ลดลงจากปีที่
ผ่านมาิ1.01ิ
–ิ3ิ% 

ลดลงจากปีที่
ผ่านมาิ3.01ิ
ขึ้นไป 

 
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานควบคุมโรคินางสาวชุติมาิิอินหันินักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

(081-9734970) 
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KPI No.2.01.039 PI : 39 ร้อยละของประชากรกลุ่มเสี่ยงได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งตับ (ผลงานสะสมตั้งแต่
ปีงบประมาณ 2558-2562) 

ค าอธบิิิาย/นิิยาม ประชากรกลุ่มเสี่ยง หิมายถึงผู้ป่วยโรคตับแขิ็ง 
ผู้ป่วยโรคตับอิักเสบเรื้อรังชนิดบีิิ ชายอายุมากกว่าิ45ิปีิหญิงอายุมากกว่าิ50ิปี 
ผู้ป่วยโรคตับอิักเสบซีเรื้อรังทิี่ิFibrosis Stage ¾ 

เกณฑเิ ิปาิ้ิหมาย ไม่นอ้ยกว่าร้อยละิ80 
ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้ป่วยโรคตับแขิ็ง 
ิผู้ป่วยโรคตับอิักเสบเรื้อรังชนิดบีิชายอายุมากกว่าิ45ิปีิหญิงอายุมากกว่าิ50ิปี 
ิผู้ป่วยโรคตับอิักเสบซีเรื้อรังทิี่ิFibrosis Stage ¾ 

การจัดเก็บข้อมูล บันทึกขิ้อมูลผ่านโปรแกรมิHos xP     ไม่มีข้อมูลแยกิstage 
แหลงิ่ิ ขิ้อมูล ฐานข้อมูลิ21/43ิแฟิ้มิ รพท.ิรพช. 
รายการขิ้อมูลิ1 A = จ านวนประชากรกลุ่มเสี่ยงตามนิยามทิี่ได้รับการตรวจคัดกรอง 
รายการขิ้อมูลิ2 B = จ านวนประชากรกลุ่มเสี่ยงตามนิยามทิั้งหมด 
สูตรการค านวณ (A/B) * 100 
ระยะเวลาประเมิน ทุกิ6ิเดือน 
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานควบคุมโรคินางสาวชุติมาิิอินหันินักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

(081-9734970) 
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KPI No.2.01.040 PI : 40 อัตราตายด้วยมะเร็งผู้ป ่วยมะเร็งลำไส้ใหญแ่ละทวารหนัก ลดลงจากปีที่ผ่านมา 
ค าอธบิิิ าย/นิิยาม หมายถึงิจ านวนผู้ที่เสียชีวิตด้วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักิรหัสิ(ICD-10 =ิC18189 , 

C21-218) 
เกณฑเิ ิปาิ้ิ หมาย ลดลงจากปีที่ผ่านมา 
ประชากรกลุ่มเปา้หมาย ผู้ทีเ่สียชีวิตและได้รับการวินิจฉัยวิ่าเป็นมะเร็งมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักิิิิิ(ICD-10ิ

=C18-189 , C21-218) 
การจัดเก็บข้อมูล ฐานขิ้อมูลทะเบียนราษฎริ ิ(การตายจากมรณะบัตรและหนังสือรับรองการตายของส านัก

นโยบายและยุทธศาสตร ) 
แหลงิ่ิ ขิ้อมูล ฐานขิ้อมูลการตายจากทะเบียนราษฎริ ิ โดยส านักนโยบายและยุทธศาสตริ  
รายการขิ้อมูลิ1 A=จ านวนผู้ป่วยทิี่เสิียชีวิิตด้วยโรคมะเริ็งมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักิิิิิิิิ(ICD-10 =ิ 

C18-189 , C21-218) 
รายการขิ้อมูลิ2 B=จ านวนประชากรกลางปี 
สูตรการค านวณ A/B*100000 
ระยะเวลาประเมิน ปีละิ1ิครั้ง 
ผลการด าเนนิงาน ผลงานรายปีิพ.ศ. 

ปีพ.ศ..2555 ปีพ.ศ.2556 ปีพ.ศ.ิ2557 ปีพ.ศ.2558 
6.37 3.62    

ผลการการด าเนนิงานิ 
ปีิ57 
 

ม วพ พช ตพ บน พล สง ทค สล บร ดจ วชิร 
9.02 11.98 2.25 7.28 8.59 4.96 9.31 2.25 4.20 0 4.95 6.36  

เกณฑ การประเมิน 
 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
ผงการด าเนินงาน เพ่ิมขึ้นจาก

ปีที่ผ่านมาิิ
5.01ิ%ิขึ้น
ไป 

เพ่ิมขึ้นจาก
ปีที่ผ่านมาิ
–ิ5ิ% 

ลดลงจากปีที่
ผ่านมาิ–ิ1ิ
% 

ลดลงจากปีที่
ผ่านมาิ1.01ิ
–ิ3ิ% 

ลดลงจากปีที่
ผ่านมาิ3.01ิ
ขึ้นไป 

 
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานควบคุมโรคินางสาวชุติมาิิอินหันินักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

(081-9734970) 
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KPI No.2.01.041 PI : 41 อ ัตราตายดว้ยโรคมะเร็งปอด ลดลงจากปีที่ผ่านมา 
ค าอธบิิิ าย/นิิยาม จ านวนประชาชนที่ได้รับการวินิจฉัยวิ่าป่วยด้วยโรคมะเร็งปอดิทุกระยะ ใินปีิต่อิประชากรแสนคน 

(รหัสิICD-10 =C33 C34-C349) 
เกณฑเิ ิปาิ้ิ หมาย ลดลงจากปีที่ผ่านมา 
ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้ป่วยมะเร็งตาม (ิรหัสิICD-10 =C33 C34-C349) 

การจัดเก็บข้อมูล ฐานขิ้อมูลทะเบียนราษฎริ ิ(การตายจากมรณะบัตรและหนังสือรับรองการตายของส านักนโยบาย
และยุทธศาสตร ) 

แหลงิ่ิ ขิ้อมูล ฐานขิ้อมูลการตายจากทะเบียนราษฎริ ิ โดยส านักนโยบายและยุทธศาสตริ  
รายการขิ้อมูลิ1 A=จ านวนผู้ป่วยทิี่เสิียชีวิิตด้วยโรคมะเร็งปอด(รหัสิ ICD-10 =C33 C34-C349) 
รายการขิ้อมูลิ2 B=จ านวนประชากรกลางปี 
สูตรการค านวณ A/B*100000 
ระยะเวลาประเมิน ปีละิ1ิครั้ง 
ผลการด าเนนิงาน ผลงานรายปีิพ.ศ. 

ปีพ.ศ..2555 ปีพ.ศ.2556 ปีพ.ศ.ิ2557 ปีพ.ศ.2558 
14.93 18.27 20.08 9.05  

ผลการการ
ด าเนินงานิ 
ปีิ57 
 

ม วพ พช ตพ บน พล สง ทค สล บร ดจ วชิร 
19.84 35.93 18.01 18.93 32.20 18.18 18.62 15.72 20.98 10.42 19.82 15.91  

เกณฑ การประเมิน 
 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
ผงการด าเนินงาน เพ่ิมขึ้นจาก

ปีที่ผ่านมาิิ
5.01ิ%ิขึ้น
ไป 

เพ่ิมขึ้นจาก
ปีที่ผ่านมาิ
–ิ5ิ% 

ลดลงจากปีที่
ผ่านมาิ–ิ1ิ
% 

ลดลงจากปีที่
ผ่านมาิ1.01ิ
–ิ3ิ% 

ลดลงจากปีที่
ผ่านมาิ3.01ิ
ขึ้นไป 

 
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานควบคุมโรคินางสาวชุติมาิิอินหันินักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

(081-9734970) 
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แผนงานที่ 2 หัวใจและหลอดเลือด 

KPI No.2.02.042 PI : 42 อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ ลดลงจากปีที่ผ่านมา 
ค าอธบิิิ าย/นิิยาม อัตราการตายด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจิหมายถึงิจ านวนตายด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจในช่วงเวลา

เดียวกันต่อประชากรแสนคนในช่วงนั้นิ(รหัสิ IิCD-10- TMิI20-I25 
เกณฑเิ ิปาิ้ิ หมาย ลดลงจากปีที่ผ่านมาิ(ไม่เกินิ23ต่อประชากรแสนคน) 
ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

ประชากรไทยตามทะเบียนราษฎร ที่วินิจฉัยด้วยิICD-10- TMิI20-I25 

การจัดเก็บข้อมูล ฐานขิ้อมูลทะเบียนราษฎริ ิ(การตายจากมรณะบัตรและหนังสือรับรองการตายของส านัก
นโยบายและยุทธศาสตร ) 

แหลงิ่ิ ขิ้อมูล ฐานขิ้อมูลการตายจากทะเบียนราษฎริ ิ โดยส านักนโยบายและยุทธศาสตริ  
รายการขิ้อมูลิ1 A=จ านวนการตายด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจิตามรหัสิI20-I25 
รายการขิ้อมูลิ2 ิB=จ านวนประชากรกลางปี 
สูตรการค านวณ (A/B) X100000 
ระยะเวลาประเมิน ปีละิ1ิครั้งิ(ิติดตามข้อมูลทุกิ3ิเดือน) 
ผลการด าเนนิงาน ผลงานรายปีิพ.ศ. 

ปีพ.ศ..2555 ปีพ.ศ.2556 ปีพ.ศ.ิ2557 ปีพ.ศ.2558 
31.50 3.24 33.59 16.43  

ผลการการ
ด าเนินงานิปีิ57 
 

ม วพ พช ตพ บน พล สง ทค สล บร ดจ วชิร 
34.26 27.95 31.52 50.97 70.85 14.88 18.62 31.44 37.77 17.37 14.86 28.63  

เกณฑ การประเมิน 
 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
ผงการด าเนินงาน เพิ่มขึ้นจากปีท่ี

ผ่านมาิิ5.01ิ%ิ
ขึ้นไป 

เพิ่มขึน้จากปี
ที่ผ่านมาิ–ิ5ิ
% 

ลดลงจากปีท่ี
ผ่านมาิ–ิ1ิ
% 

ลดลงจากปีท่ี
ผ่านมาิ1.01ิ–ิ
3ิ% 

ลดลงจากปีท่ี
ผ่านมาิ3.01ิ
ขึ้นไป  

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานควบคุมโรคินางสาวมานิสาิิเจริญทองินักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
(086-9371222) 
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KPI No.2.02.043 PI : 43 ร้อยละของ ผ ู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (STEMI= I21.0 - I21.3)ได้รับยา

ละลายลิ่มเลือดและ/หรือยาขยายหลอดเลือดหัวใจ ( PPCI – Primary Percutaneous Cardiac 
Intervention) 

ค าอธบิิิ าย/นิิยาม ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลอืดเฉียบพลัน ชินิดิSTEMI(I21.0ิ-ิ I21.3)ิ หมายถึงิกล้ามเนื้อหวัใจที่ขาด
เลือดมาเลี้ยงจนเกิดการตายของกล้ามเนื้อิ และมิีคลื่นิ ไฟฟิ้าหวัใจผิดปกติแบบเอสทียกขิึ้นิ (ST 
segment elevation) ผู้ป่วยมโีอกาสเสียชีวิตสูงิ ฉะนัน้การให้การวินิจฉัยและรักษาภายในระยะเวลาที่
เหมาะสมอย่างทนัท่วงที จิะช่วยลดอิัตราการการตายของผูป้่วย โิดยวิธีการให้ยาิละลายลิ่มเลือด(ิ
Thrombolytic Agent ) และ/หรือการขยายหลอดเลือดหัวใจ (ิิPPCI – Primary Percutaneous 
Cardiac Intervention) 
กลวิิธีการด าเนิินงาน 

-  เพิิ่มหน่วยบริการที่สามารถให้บริการโดยวิธีให้ยาละลายลิ่มเลือด 
ิ- ปรับระบบการส่งต่อและแนวทางการรับผู้ป่วยเพื่อให้สามารถให้บริการผู้ป่วยได้ในเวลาที่เหมาะสมิ
(Golden  Time)  ทั้งิิ (Thrombolytic  Agent)  และ/หรือการขยายหลอดเลือดหัวใจิิ(PPCI  –ิ
Primary Percutaneous Cardiac Intervention) 

เกณฑเิ ิปาิ้ิ หมาย เพิ่มข้ึนจากปีที่ผา่นมา (ร้อยละิ80ิในปี2559) 
กลุ่มเป้าหมาย ผู้ป่วยทีไ่ด้รับการวนิิจฉัยิ STEMI (I21.0ิ -ิ I21.3) 
การจัดเก็บข้อมูล ประมวลผลข้อมูลจากระบบขิ้อมูล 2ิ1 /ิ 4ิ3 แิฟิ้ม (I21.0ิ -ิ I21.3) ร่วมกับการท าหัตถการ 

หมายเหตุิระวังข้อมูลซ้ าซ้อนจาก 
1.ผู้ป่วยนอกที่ได้รบัยาละลายลิม่เลือดแล้วได้รับการสง่ต่อิเพื่อท าิRescuse PCI 
2.ไม่ควรลงรหัสหัตการิ99.10ิหรือิ37.68ิในผู้ป่วยทีไ่ด้รับการวินิจฉัยิตามิิICD  10ิรหัสิI21.9  
3.นับเฉพาะิSK หรือิPCI เท่านั้นไม่นบัิRescuse PCI 

แหลงิ่ิ ขิ้อมูล ฐานข้อมูลิ21/43ิแฟิ้มิ รพท.ิรพช. 
รายการขิ้อมูลิ1 A = ผู้ป่วยนอก,ผู้ป่วยในิรหัสิICD 10-WHO = I21.0 - I21.3  I22ิและรหัสิ ICD 9-CM ดังนี้99.10 

(Thrombolytic agent)หรือ/และิ37.68 (PPCI) 
รายการขิ้อมูลิ2 B = ผู้ป่วยนอก,ผู้ป่วยในิรหัส IิCD 10-WHO = I21.0 - I21.3 I22ิท้ังหมด 
สูตรการค านวณ (A/B) X100 
ระยะเวลาประเมิน ปีละิ1ิคร้ังิติดตามการเปลี่ยนแปลงทุกิ๓ิเดอืน 
 
ผลการด าเนนิงาน 

ปีพ.ศ..2555 ปีพ.ศ.2556 ปีพ.ศ.ิ2557 ปีพ.ศ.2558 
51.88 66.67 61.53 81.01  

ผลการการ
ด าเนินงานิปีิ58 

ม วพ พช ตพ บน พล สง ทค สล บร ดจ วชิร 
81.48 50.00 85.71 91.67 85.71 75.00 100 50.00 - - - 50.00 

 

เกณฑ การประเมิน 
 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
ผงการด าเนินงาน ลดลงจากค่า

เป้าหมายิ3.01ิ
% ขึ้นไป 

ลดลงจากค่า
เป้าหมายิ--3ิ
% 

เท่ากับค่า
เป้าหมาย 

เพิ่มขึ้นจาก
ค่าเป้าหมายิ
1–ิ3ิ% 

เพิ่มขึ้นจากคา่
เป้าหมายิ3.01ิ
%-ขึ้นไป  

ผู้รับผิดชอบ นางสาวมานิสาิิเจริญทองินักวิชาการสาธารณสุขช านาญการิ(086-9371222) 
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KPI No.2.02.044 PI : 44 อัตราตายด้วยหลอดเลือดสมองลดลงจากปีที่ผ่านมา  
ค าอธบิิิ าย/นิิยาม การตายด้วยหลอดเลือดสมองหมายถึงิผู้ป่วยที่ถึงแก่ความตายิและได้รับการวินิจฉัยว่าตายด้วย

หลอดเลือดสมองิ 
โรคหลอดเลือดสมองิหมายถึงผู้ป่วยที่เจ็บป่วยด้วยหลอดเลือดสมองโรคหลักที่มีอาการสอดคล้อง
กับิCerebrovascular diseases ตามมาตรฐานการจ าแนกโรคระหว่างประเทศขององค กรอนามัย
โลกฉบับที่ิ10ิ (ICD-10-TM: International Classification of Diseases and Health Related 
Problems-10-ThailandิิิิิิI60-I69 

เกณฑเิ ิปาิ้ิ หมาย ลดลงจากปีที่ผ่านมา 
ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้ป่วยโรคหลักคือโรคหลอดเลือดสมองที่เสียชีวิต 

การจัดเก็บข้อมูล ฐานขิ้อมูลทะเบียนราษฎริ ิ(การตายจากมรณะบัตรและหนังสือรับรองการตายของส านักนโยบาย
และยุทธศาสตร ) 

แหลงิ่ิ ขิ้อมูล ฐานขิ้อมูลการตายจากทะเบียนราษฎริ ิ โดยส านักนโยบายและยุทธศาสตริ  
รายการขิ้อมูลิ1 A=จ านวนการตายด้วยโรคหลอดเลือดสมองตามรหัสิI60-I69 
รายการขิ้อมูลิ2 ิB=จ านวนประชากรกลางปี 
สูตรการค านวณ (A/B) X100000 
ระยะเวลาประเมิน ปีละิ1ิครั้งิ(ิติดตามข้อมูลทุกิ3ิเดือน) 
ผลการด าเนนิงาน ผลงานรายปีิพ.ศ. 

ปีพ.ศ..2555 ปีพ.ศ.2556 ปีพ.ศ.ิ2557 ปีพ.ศ.2558 
43.34 61.16 64.98 28.11  

ผลการการ
ด าเนินงานิปีิ57 
 

ม วพ พช ตพ บน พล สง ทค สล บร ดจ วชิร 
65.82 71.86 69.80 64.08 75.14 52.89 90.79 60.63 58.75 66.02 59.45 38.18  

เกณฑ การประเมิน 
 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
ผงการด าเนินงาน เพ่ิมขึ้นจาก

ปีที่ผ่านมาิิ
5.01ิ%ิ
ขึ้นไป 

เพ่ิมขึ้น
จากปีที่
ผ่านมาิ–ิ
5ิ% 

ลดลงจากปี
ที่ผ่านมาิ–ิ
1ิ% 

ลดลงจากปี
ที่ผ่านมาิ
1.01ิ–ิ3ิ
% 

ลดลงจาก
ปีที่ผ่าน
มาิ3.01ิ
ขึ้นไป  

ผู้รับผิดชอบ นางสาวมานิสาิิเจริญทองินักวิชาการสาธารณสุขช านาญการิ(086-9371222) 
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KPI No.2.02.045 PI : 45 ร้อยละของผู้ป ่วย ischemic stroke ได้รับยาละลายลิม่เลือดเพิ่มข ึ้น 
ค าอธบิิิ าย/นิิยาม ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ อุิดตันิ(ischemic stroke) ได้รับยาละลายลิ่มเลือดหมายถึงกิารที่

ประชาชนผู้ซึ่งได้รับการประเมินหรือวินิจฉัยว่า เิป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออิุดตันเป็นโรค
หลิักได้รับยาละลายลิ่มเลือด 
ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออิุดตัน(ิ ISCHEMIC  STROKE) หมายถึงิประชาชนที่
เจ็บป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออิุดตนัิเป็นโรคหลักิที่มีอาการสอดคล้องกิับิ
Cerebrovascular diseases ตามมาตรฐานการจ าแนกโรคระหว่างประเทศขององค กรอนามัยโลก
ฉบับที่ิ 10ิ (ICD-10-TM: International Classification of Diseases and Health Related 
Problems-10-ThailandิI63-I66 

เกณฑเิ ิปาิ้ิ หมาย เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผ่านมา 
ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออิุดตัน 

การจัดเก็บข้อมูล บันทึกขิ้อมูลผ่านโปรแกรมิHos xP 
แหลงิ่ิ ขิ้อมูล ฐานข้อมูลิ21/43ิแฟิ้มิ รพท. 
รายการขิ้อมูลิ1 A = จ านวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดิิิิิิิิิิ ตัน  I63-I66ิทีไ่ด้รับยาละลายลิ่มเลือด 

รายการขิ้อมูลิ2 B = จ านวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน I63-I66ิที่รับไว้ในโรงพยาบาลในช่วงเวลาเดียว 

สูตรการค านวณ (A/B) X 100 
ระยะเวลาประเมิน ปีละิ๑ิครั้งิติดตามการเปลี่ยนแปลงทุกิ๓ิเดือน 
ผลการด าเนนิงาน ผลงานรายปีิพ.ศ. 

ปีพ.ศ..2555 ปีพ.ศ.2556 ปีพ.ศ.ิ2557 ปีพ.ศ.2558 
- 5.35 6.33 5.73  

ผู้รับผิดชอบ นางสาวมานิสาิิเจริญทองินักวิชาการสาธารณสุขช านาญการิิ(086-9371222) 
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แผนงานที่ 3 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง /แผนงานที่ 4  ตา ไต 

KPI No.3_4.02.046 PI : 46 อัตราตายด้วยโรคเบาหวาน ลดลงจากปีท่ีผ่านมา 
ค าอธบิิิ าย/นิิยาม ผู้เสียชีวิตจากโรคเบาหวานด้วยรหัสิ(E10-E14) 
เกณฑเิ ิปาิ้ิ หมาย ลดลงจากปีที่ผ่านมา 
ประชากรกลุ่มเปา้หมาย ประชากรไทยตามทะเบียนราษฎร เสียชีวิตที่วินิจฉัยด้วยิ(E10-E14) 
การจัดเก็บข้อมูล ฐานขิ้อมูลทะเบียนราษฎริ ิ(การตายจากมรณะบัตรและหนังสือรับรองการตายของส านัก

นโยบายและยุทธศาสตร ) 
แหลงิ่ิ ขิ้อมูล ฐานขิ้อมูลการตายจากทะเบียนราษฎริ ิ โดยส านักนโยบายและยุทธศาสตริ  
รายการขิ้อมูลิ1 A=จ านวนการตายด้วยโรคเบาหวานิ(E10-E14) 
รายการขิ้อมูลิ2 ิB=จ านวนประชากรกลางปี 
สูตรการค านวณ (A/B) X100000 
ระยะเวลาประเมิน ปีละิ1ิครั้งิ(ิติดตามข้อมูลทุกิ3ิเดือน) 
ผลการด าเนนิงาน ผลงานรายปีิพ.ศ. 

ปีพ.ศ..2555 ปีพ.ศ.256 ปีพ.ศ.ิ2557 ปีพ.ศ.2558 
6.56 9.18 9.86 3.47  

ผลการด าเนนิงานปีิ
57 

ม วพ พช ตพ บน พล สง ทค สล บร ดจ วชิร 
9.92 31.94 24.77 7.28 10.73 0 4.66 4.49 20.98 6.95 0 9.54  

เกณฑ การประเมิน 
 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
ผงการด าเนินงาน เพ่ิมขึ้นจากปี

ที่ผ่านมาิิ
5.01ิ%ิขึ้น
ไป 

เพ่ิมขึ้นจาก
ปีที่ผ่านมาิ
–ิ5ิ% 

ลดลงจากปีที่
ผ่านมาิ 
–ิ1ิ% 

ลดลงจากปีที่
ผ่านมาิ 
1.01ิ–ิ3ิ% 

ลดลงจากปี
ที่ผ่านมาิ
3.01ิขึ้นไป 

 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวมานิสาิิเจริญทองินักวิชาการสาธารณสุขช านาญการิ(086-9371222 
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KPI No.3_4.02.047 PI : 47 ร้อยละของผู้ป ่วยเบาหวานที่สามารถควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดได้ด ี
1. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานได้รับการตรวจ HbA1C 

ค าอธบิิิ าย/นิิยาม ผู้ป่วยเบาหวานทีไ่ด้รับการตรวจน้ าตาลในเลือดหมายถึงผู้ป่วยเบาหวานเป็นผิู้ป่วยที่ถูกวินิจฉัย
ด้วยรหัสโรค IิCD10ิ =ิE10 -ิE14ิ และ Tิype area 1,3ิที่ได้รับการตรวจ HbA1c ในรอบปีิ
อย่างน้อยปีละิ2 ครั้งิ(ห่างกันิ6ิเดือน) 
แบ่งเป็น 2ิิกลุ่มอายุ 
      1. ผู้ป่วยโรคเบาหวาน อิายุ 3ิ5 -59 ปิ ี
     2. ผู้ป่วยโรคเบาหวานิอายุิ60ิปีิ ขึ้นไป 

เกณฑเิ ิปาิ้ิ หมาย เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผ่านมา( พท.ผลงาน 80 ขึ้นไปิเพ่ิมขึ้นร้อยละิ3,พท.ผลงานิ70ขึ้นไปเพ่ิมขึ้นิ10  
,60 ขึ้นไปเพ่ิมข้ึนร้อยละิ15 , ผลงานต่ ากว่าิ59 ลงมา  เพ่ิมข้ึนจากเดิมร้อยละิ50) 

ประชากรกลุ่มเปา้หมาย ผู้ป่วยเบาหวานท่ีไดร้ับการติดตามในคลินิกบริการิิ(ICD10ิ = Eิ10 -ิE14ิ และ Tิype area 1,3) 
การจัดเก็บข้อมูล บันทึกขิ้อมูลผ่านโปรแกรมิHos xP 
แหลงิ่ิ ขิ้อมูล ฐานขอ้มูล 4ิ3 แิฟิ้ม ริพท. ริพช.ิ รพ.สต. 
รายการขิ้อมูลิ1 A = จ านวนผู้ป่วยโรคเบาหวานท่ีลงทะเบียนและอยู่ในพ้ืนทิี่รับผิดชอบ ใินคลินิกบริการเครือข่ายท้ังหมดทิี่

ไดร้ับการตรวจหาค่าระดับิHbA1c 
รายการขิ้อมูลิ2 B =ิจ านวนผู้ป่วยรหสัิ(CD10ิ = Eิ10 -ิE14ิ และ Tิype area 1,3)ิทั้งหมดมารับการตรวจตดิตามในคลินิก

บริการ 
สูตรการค านวณ (A / B)ิx 100  
ระยะเวลาประเมิน ทุกิ6ิเดือนิ(ติดตามทุกิ3ิเดือน) 
ผลการด าเนนิงาน ผลงานรายปีิพ.ศ. 

ปีพ.ศ..2555 ปีพ.ศ.2556 ปีพ.ศ.ิ2557 ปีพ.ศ.558 
- - 44.42 60.47  

ผลงานปี58 ม วพ พช ตพ บน พล สง ทค สล บร ดจ วชิร 
4.2
9 

83.
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65.
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61.
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84.
97 

64.
64 

21.
25 

71.
65 

80.
67 

36.
31 

93.
43 

79.
57  

เป้าหมายปีิ59 ม วพ พช ตพ บน พล สง ทค สล บร ดจ วชิร 
50 86 76 70 87 74 32 79 82 54 96 88  

เกณฑ การประเมิน 
 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
ผลการ
ด าเนินงาน 

ลดลงจากค่า
เป้าหมายิ3.01ิ
% ขึ้นไป 

ลดลงจากค่า
เป้าหมายิ--3ิ
% 

เท่ากับค่า
เป้าหมาย 

เพิ่มขึ้นจาก
ค่า
เป้าหมายิ
1–ิ3ิ% 

เพิ่มขึ้นจากคา่
เป้าหมายิ3.01ิ
%-ขึ้นไป 

 
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานควบคุมโรคินางสาวมานสิาิิเจรญิทองินักวิชาการสาธารณสุขช านาญการิิ(086-9371222) 
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KPI No.3_4.02.048 PI : 48 ร้อยละของผู้ป ่วยเบาหวานที่สามารถควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดได้ดี 
ค าอธบิิิ าย/นิิยาม ผู้ป่วยเบาหวานที่สามารถควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดได้หมายถึงผู้ป่วยเบาหวานเป็นผิู้ป่วยที่ถูก

วินิจฉัยด้วยรหัสโรค IิCD10ิ =ิE10 -ิE14ิ และิType area 1,3ิที่ได้รับการตรวจ HbA1c ใน
รอบปีิอย่างน้อยปีละิ2 ครั้งิมีคา่ระดับิHbA1C  ิ น้อยกว่าร้อยละิ7 
แบ่งเป็น 2ิิกลุ่มอายุ 

1. ผู้ป่วยโรคเบาหวาน อิายุิ 35 -59 ปิ ี
     2. ผู้ป่วยโรคเบาหวานิอายุิ60ิปีิ ขึ้นไป 

เกณฑเิ ิปาิ้ิ หมาย ิเพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผ่านมาิ(ิพท.ที่ผลงานมากกว่าิ60ิเพิ่มข้ึนจากปีที่ผ่านมาร้อยละิ3, ผลงานิ40-
59.99เพ่ิมข้ึนร้อยละิ5ิ, ผลงานต่ ากว่าิ39.99ิลงมาเพ่ิมขึ้นร้อยละิ30) 

ประชากรกลุ่มเปา้หมาย ผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการติดตามในคลินิกบริการิิ(ICD10ิ =ิE10 -ิE14ิ และิType area 1,3) 
การจัดเก็บข้อมูล บันทึกขิ้อมูลผ่านโปรแกรมิHos xP 
แหลงิ่ิ ขิ้อมูล ฐานข้อมูล 4ิ3 แิฟิ้ม ริพท. ริพช.ิ รพ.สต. 
รายการขิ้อมูลิ1 A = จ านวนผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ลงทะเบียนและอยู่ในพ้ืนทิี่รับผิดชอบ ใินคลินิกบริการเครือข่าย

ทั้งหมดทิี่ได้รับการตรวจหาค่าระดับิHbA1c มีค่าระดับิHbA1C  ิ น้อยกว่าร้อยละิ7 
รายการขิ้อมูลิ2 B =ิจ านวนผู้ป่วยรหัสิ(CD10ิ =ิE10 -ิE14ิ และ Tิype area 1,3)ิทิี่ได้รับการตรวจหาค่าระดับิ

HbA1c 
สูตรการค านวณ (A / B)ิx 100  
ระยะเวลาประเมิน ทุกิ6ิเดือนิ(ติดตามทุกิ3ิเดือน) 
ผลการด าเนนิงาน ผลงานรายปีิพ.ศ. 

ปีพ.ศ..2555 ปีพ.ศ.2556 ปีพ.ศ.ิ2557 ปีพ.ศ.2558 
60.70 59.49 45.56 46.23  

ผลงานปี58 ม วพ พช ตพ บน พล สง ทค สล บร ดจ วชิร 
59.62 44.19 41.61 28.14 45.15 48.09 43.59 46.87 41.15 35.96 41.73 76.66  

เป้าหมายปีิ59 ม วพ พช ตพ บน พล สง ทค สล บร ดจ วชิร 
62 46 44 37 47 50 46 50 43 47 44 79  

เกณฑ การประเมิน 
 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
ผงการด าเนินงาน ลดลงจากค่า

เป้าหมายิ3.01ิ
% ขึ้นไป 

ลดลงจากค่า
เป้าหมายิ--3ิ
% 

เท่ากับค่า
เป้าหมาย 

เพิ่มขึ้นจาก
ค่าเป้าหมายิ
1–ิ3ิ% 

เพิ่มขึ้นจากคา่
เป้าหมายิ3.01ิ
%-ขึ้นไป  

ผู้รับผิดชอบ นางสาวมานสิาิิเจริญทองินักวิชาการสาธารณสุขช านาญการิิ(086-9371222) 
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KPI No.3_4.02.049.1 PI : 49.1 ร้อยละของผู้ป ่วยเบาหวานได้รับการค ัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางไต 
ค าอธบิิิ าย/นิิยาม การคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางไติหมายถึงิผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่เคยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรค

ไตเรื้อรังและได้รับการคัดกรองด้วยิ urine protein (Microalbuminuria)ิ 
เกณฑเิ ิปาิ้ิ หมาย เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผ่านมาิ(โดยพท.ที่มีผลงานปี58 มากกว่าิ70 เพ่ิมิ3ผลงานต่ ากว่าิ50 เพ่ิมิ20%) 
ประชากรกลุ่มเปา้หมาย ผู้ป่วยเบาหวานท่ีขึ้นทะเบียนรักษาและอยู่ในพ้ืนทิี่รับผิดชอบ 
การจัดเก็บข้อมูล บันทึกขิ้อมูลผ่านโปรแกรมิHos xP 
แหลงิ่ิ ขิ้อมูล ฐานขอ้มูล 4ิ3 แิฟิ้ม ริพท. ริพช.ิ รพ.สต. 
รายการขิ้อมูลิ1 A=จำนวนผู้ป่วยเบาหวานท่ีได้รับการตรวจ urine protein และิCKD-EPI-eGFR ในป ี
รายการขิ้อมูลิ2 B=จ านวนผู้ป่วยเบาหวานทั้งหมดที่ขิึ้นทะเบียนและอยู่ในพื้นทิี่รับผิดชอบในปี 
สูตรการค านวณ (A / B)ิx 100  
ระยะเวลาประเมิน ทุกิ3ิเดือน 
ผลการด าเนนิงาน ผลงานรายปีิพ.ศ. 

ปีพ.ศ..2555 ปีพ.ศ.2556 ปีพ.ศ.ิ2557 ปีพ.ศ.2558 
49.72 62.41 37.54 83.42  

ผลการตรวจิปีิ58 
 

ม วพ พช ตพ บน พล สง ทค สล บร ดจ วชิร 
42.95 95.33 88.83 86.12 95.44 89.40 84.94 77.91 89.63 79.29 97.18 91.56  

เป้าหมายิปีิ59 
 

ม วพ พช ตพ บน พล สง ทค สล บร ดจ วชิร 
52.00 96.00 89.00 87.00 96.00 90.00 85.00 79.00 90.00 82.00 98.00 95.00  

เกณฑ การประเมิน 
 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
ผงการด าเนินงาน ลดลงจากค่า

เป้าหมายิ3.01ิ
% ขึ้นไป 

ลดลงจากค่า
เป้าหมายิ--3ิ
% 

เท่ากับค่า
เป้าหมาย 

เพิ่มขึ้นจาก
ค่า
เป้าหมายิ
1–ิ3ิ% 

เพิ่มขึ้นจากคา่
เป้าหมายิ3.01ิ
%-ขึ้นไป 

 
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานควบคุมโรคินางสาวมานสิาิิเจรญิทองินักวิชาการสาธารณสุขช านาญการิ(086-9371222) 
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KPI No.3_4.02.049.2 PI : 49.2 ร้อยละของผู้ป ่วยเบาหวานได้รับการค ัดกรองภาวะแทรกซ้อน 
เบาหวานเข้าจอประสาทตา 

ค าอธบิิิ าย/นิิยาม การคัดกรองเบาหวานเข้าจอประสาทตาิหมายถึงิผู้ป่วยเบาหวานที่มารับบริการที่
โรงพยาบาลได้รบการตรวจจอประสาทตาอย่างละเอียดิโดยจักษุแพทย ิหรือคัดกรองด้วยิ
Fundus Camera อย่างน้อยปีละ1ิครั้ง 

เกณฑเิ ิปาิ้ิ หมาย เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผ่านมาิ(ร้อยละิ60) (โดยพท.ที่มีผลงานปี58 มากกว่าิ60 เพ่ิมขึ้นิ5 % , 
ผลงานมากกว่าิ50 เพ่ิมิ10% , ผลงานน้อยกว่าิ50 เพ่ิมิ40 %) 

ประชากรกลุ่มเปา้หมาย ผู้ป่วยเบาหวานท่ีขึ้นทะเบียนรักษาและอยู่ในพ้ืนทิี่รับผิดชอบ 
การจัดเก็บข้อมูล บันทึกขิ้อมูลผ่านโปรแกรมิHos xP 
แหลงิ่ิ ขิ้อมูล ฐานขอ้มูล 4ิ3 แิฟิ้ม ริพท. ริพช.ิ รพ.สต. 
รายการขิ้อมูลิ1 A=จำนวนผู้ป่วยเบาหวานท่ีได้รับการตรวจตาด้วยิFundus Camera ในปี 
รายการขิ้อมูลิ2 B=จ านวนผู้ป่วยเบาหวานทั้งหมดที่ขิึ้นทะเบียนและอยู่ในพื้นทิี่รับผิดชอบในปี 
สูตรการค านวณ (A / B)ิx 100  
ระยะเวลาประเมิน ทุกิ3ิเดือน 
ผลการด าเนนิงาน ผลงานรายปีิพ.ศ. 

ปีพ.ศ..2555 ปีพ.ศ.2556 ปีพ.ศ.ิ2557 ปีพ.ศ.2558 
61.27 62.41 58.52 37.41  

ผลการตรวจิปีิ58 
 

ม วพ พช ตพ บน พล สง ทค สล บร ดจ วชิร 
19.63 32.91 45.25 18.82 10.51 49.72 67.86 43.81 54.06 50.86 3.42 41.46  

เป้าหมายิปีิ59 
 

ม วพ พช ตพ บน พล สง ทค สล บร ดจ วชิร 
27 46 63 26 15 70 71 61 59 56 5 52  

เกณฑ การประเมิน 
 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
ผงการด าเนินงาน ลดลงจากค่า

เป้าหมายิ3.01ิ
% ขึ้นไป 

ลดลงจากค่า
เป้าหมายิ--3ิ
% 

เท่ากับค่า
เป้าหมาย 

เพิ่มขึ้นจาก
ค่าเป้าหมายิ
1–ิ3ิ% 

เพิ่มขึ้นจากคา่
เป้าหมายิ3.01ิ
%-ขึ้นไป  

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานควบคุมโรคินางสาวมานสิาิิเจรญิทองินักวิชาการสาธารณสุขช านาญการิ(086-9371222) 
 
ผลงานที่ยังไม่ได้คีย ์เข้า 43 แฟ้ม 
ม วพ พช ตพ บน พล สง ทค สล บร ดจ วชิร จว 

80.52 88.82 55.38 17.48 46.89 49.82 67.74 80.71 86.41 43.87 65.12 70.02 59.24 
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KPI No.3_4.02.049.3 PI : 49.3 ร้อยละของผู้ป ่วยเบาหวานได้รับการค ัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางเท้า 
ค าอธบิิิ าย/นิิยาม การคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางเท้าิหมายถึงิผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจภาวะแทรกซ้อนที่

เท้า(ตรวจระบบประสาทรับความรู้สึก)  
เกณฑเิ ิปาิ้ิ หมาย เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผ่ามาิ(โดยพท.ที่มีผลงานปี58ิมากกว่าิ70ิขึ้นไปเพ่ิมร้อยละ3ิมากกว่าิ60ิเพิ่มข้ึนิิิิ

5ิ%ิ, ผลงานมากกว่าิ50ิเพิ่มิ10%ิ, ผลงานิ40ิขึ้นไปิเพ่ิมิ20ิ%ิ,ผลงานต่ ากว่า40ิลงมา
เพ่ิมข้ึนร้อยละิ40) 

ประชากรกลุ่มเปา้หมาย ผู้ป่วยเบาหวานท่ีขึ้นทะเบียนรักษาและอยู่ในพ้ืนทิี่รับผิดชอบ 
การจัดเก็บข้อมูล บันทึกขิ้อมูลผ่านโปรแกรมิHos xP 
แหลงิ่ิ ขิ้อมูล ฐานขอ้มูล 4ิ3 แิฟิ้ม ริพท. ริพช.ิ รพ.สต. 
รายการขิ้อมูลิ1 A=จำนวนผู้ป่วยเบาหวานท่ีได้รับการตรวจเท้า 
รายการขิ้อมูลิ2 B=จ านวนผู้ป่วยเบาหวานทั้งหมดที่ขิึ้นทะเบียนและอยู่ในพื้นทิี่รับผิดชอบในปี 
สูตรการค านวณ (A / B)ิx 100  
ระยะเวลาประเมิน ทุกิ3ิเดือน 
ผลการด าเนนิงาน ผลงานรายปีิพ.ศ. 

ปีพ.ศ..2555 ปีพ.ศ.2556 ปีพ.ศ.ิ2557 ปีพ.ศ.2558 
     

ผลการตรวจิปีิ58 
 

ม วพ พช ตพ บน พล สง ทค สล บร ดจ วชิร 
17.09 76.84 50.18 48.70 12.20 50.39 69.19 48.16 9.52 52.00 1.09 46.38  

เป้าหมายิปีิ59 
 

ม วพ พช ตพ บน พล สง ทค สล บร ดจ วชิร 
40.00 79.00 55.00 58.00 40.00 55.00 73.00 56.00 40.00 57.00 40.00 65.00  

เกณฑ การประเมิน 
 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
ผงการด าเนินงาน ลดลงจากค่า

เป้าหมายิ3.01ิ
% ขึ้นไป 

ลดลงจากค่า
เป้าหมายิ--3ิ
% 

เท่ากับค่า
เป้าหมาย 

เพิ่มขึน้จาก
ค่าเป้าหมายิ
1–ิ3ิ% 

เพิ่มขึ้นจากคา่
เป้าหมายิ3.01ิ
%-ขึ้นไป  

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานควบคุมโรคินางสาวมานสิาิิเจรญิทองินักวิชาการสาธารณสุขช านาญการิ(086-9371222) 
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KPI No.3_4.02.050 PI : 50 อัตราตายด้วยโรคความดันโลหิตสูง ลดลงจากปีที่ผ่านมา 
ค าอธบิิิ าย/นิิยาม ผู้เสียชีวิตจากโรคความดันโลหิตสูงด้วยรหัสิ(I10-I15) 
เกณฑเิ ิปาิ้ิ หมาย ลดลงจากปีที่ผ่านมา 
ประชากรกลุ่มเปา้หมาย ประชากรไทยตามทะเบียนราษฎร เสียชีวิตที่วินิจฉัยด้วยิ(I10-I15) 
การจัดเก็บข้อมูล ฐานขิ้อมูลทะเบียนราษฎริ ิ(การตายจากมรณะบัตรและหนังสือรับรองการตายของส านัก

นโยบายและยุทธศาสตร ) 
แหลงิ่ิ ขิ้อมูล ฐานขิ้อมูลการตายจากทะเบียนราษฎริ ิ โดยส านักนโยบายและยุทธศาสตริ  
รายการขิ้อมูลิ1 A=จ านวนการตายด้วยโรคความดันโลหิตสูงิ(I10-I15) 
รายการขิ้อมูลิ2 ิB=จ านวนประชากรกลางปี 
สูตรการค านวณ (A/B) X100000 
ระยะเวลาประเมิน ปีละิ1ิครั้งิ(ิติดตามข้อมูลทุกิ3ิเดือน) 
ผลการด าเนนิงาน ผลงานรายปีิพ.ศ. 

ปีพ.ศ..2555 ปีพ.ศ.2556 ปีพ.ศ.ิ2557 ปีพ.ศ.2558 
1.82 4.59 6.57 2.19  

ผลการด าเนนิงานปีิ
57 

ม วพ พช ตพ บน พล สง ทค สล บร ดจ วชิร 
5.41 11.98 22.52 7.28 8.59 3.31 2.33 2.25 4.20 6.95 0 3.18  

เกณฑ การประเมิน 
 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
ผลการ
ด าเนินงาน 

เพิ่มขึ้นจากปีท่ี
ผ่านมาิิ5.01ิ
%ิขึ้นไป 

เพิ่มขึ้นจากปี
ที่ผ่านมาิ–ิ5ิ
% 

ลดลงจากปีท่ี
ผ่านมาิ–ิ1ิ% 

ลดลงจากปีท่ี
ผ่านมาิ1.01–
3% 

ลดลงจากปีท่ี
ผ่านมาิ3.01ิขึ้น
ไป  

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานควบคุมโรคินางสาวมานิสาิิเจริญทองินักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
(086-9371222) 
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KPI No.3_4.02.051 PI : 51 ร้อยละของผู้ป ่วยความดันโลหิตสูงที่สามารถควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดี 

เพิ่มข้ึนจากปีท่ีผ่านมา 
ค าอธบิิิ าย/นิิยาม ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง(I10-I15)ที่สามารถควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดีิ หมายถึง 

 
ิ1.ควบคุมระดับความดันโลหิตได้ตามเป้าหมาย หมายถึง  ในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงทั่วไป มี
ระดับความดันโลหิต 3 ครั้งสุดท้ายติดต่อกัน<140/90ิมม.ปรอท  
2 .ในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มีเบาหวานร่วมิมีระดับความดันโลหิติ2ิครั้งสุดท้ายติดต่อกันิ
<140/80ิมม.ปรอท. 
หมายเหตุิ: ค่าระดับความดันโลหิตที่ควบคุมได้ในผู้ป่วยเบาหวานิปรับจาก 
ิ<130/80ิมม.ปรอท.ิเป็นิ<140/80ิมม.ปรอท. 

เกณฑเิ ิปาิ้ิ หมาย พท.ที่มีผลงานิ70ิขึ้นไปเพ่ิมขึ้นจากเดิมร้อยละิ3ิ, มีผลงานิ50ิขึ้นไปิเพ่ิมข้ึนจากเดิมร้อยละ5ิ
, 40ิขึ้นไปร้อยละิ10ิิิมีผลงานิ39ิลงมาเพ่ิมข้ึนจากเดิมร้อยละิ40 

ประชากรกลุ่มเปา้หมาย ผู้ป่วยที่ได้รับการติดตามความดันโลหิต/คลินิกเบาหวาน/คลินิกโรคเรื้อรัง/คลินิกอายุกรรม 
การจัดเก็บข้อมูล บันทึกขิ้อมูลผ่านโปรแกรมิHos xP 
แหลงิ่ิ ขิ้อมูล ฐานข้อมูล 4ิ3 แิฟิ้ม ริพท. ริพช.ิ รพ.สต. 
รายการขิ้อมูลิ1 A = จ านวนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ลงทะเบียนและอยู่ในพื้นทิี่รับผิดชอบ ใินคลินิกบริการ

เครือข่ายทั้งหมดทิี่ได้รับการตรวจหาค่าระดับความดัน 
รายการขิ้อมูลิ2 B =ิจ านวนผู้ป่วยรหัสิ(CD10ิ = Iิ10-I15และ Tิype area 1,3)ิทั้งหมดมารับการตรวจติดตาม

ในคลินิกบริการ 
สูตรการค านวณ (A / B)ิx 100  
ระยะเวลาประเมิน ทุกิ6ิเดือนิ(ติดตามทุกิ3ิเดือน) 
ผลการด าเนนิงาน ผลงานรายปีิพ.ศ. 

ปีพ.ศ..2555 ปีพ.ศ.2556 ปีพ.ศ.ิ2557 ปีพ.ศ.2558 
51.27 53.33 49.67 47.62  

ผลงานปี58 ม วพ พช ตพ บน พล สง ทค สล บร ดจ วชิร 
49.04 74.31 61.89 31.37 42.19 50.89 50.67 44.02 47.23 46.76 51.03 42.42  

เป้าหมายปีิ59 ม วพ พช ตพ บน พล สง ทค สล บร ดจ วชิร 
54 77 65 44 46 53 53 48 52 51 54 47  

เกณฑ การประเมิน 
 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
ผงการด าเนินงาน ลดลงจากค่า

เป้าหมายิ3.01ิ
% ขึ้นไป 

ลดลงจากค่า
เป้าหมายิ--3ิ
% 

เทา่กับค่า
เป้าหมาย 

เพิ่มขึ้นจาก
ค่าเป้าหมายิ
1–ิ3ิ% 

เพิ่มขึ้นจากคา่
เป้าหมายิ3.01ิ
%-ขึ้นไป  

ผู้รับผิดชอบ นางสาวมานิสาิิเจรญิทองินักวิชาการสาธารณสุขช านาญการิิ(086-9371222) 
 
 
 
 



67 
 

 

 

 
KPI No.3_4.02.052 PI : 52 ร้อยละของผู้ป ่วยความดันโลหิตสูงได้รับการค ัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางไต เพิ่มข้ึน

จากปีท่ีผ่านมา 
ค าอธบิิิ าย/นิิยาม ิหมายถึงิผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มารับบริการที่โรงพยาบาลได้รับการตรวจ urine protein 

(Microalbuminuria)และิCKD-EPI-eGFR ด้วยสมการิCKD-EPI 
เกณฑเิ ิปาิ้ิ หมาย เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผ่านมาิ(โดยทุกิพทิ.เพ่ิมข้ึนจากปีิ58ิร้อยละิ5ิยกเว้นิิิิอ.เมืองิเพ่ิมข้ึนจาก

เดิมิร้อยละิ30) 
ประชากรกลุ่มเปา้หมาย ผู้ป่วยเบาหวานท่ีขึ้นทะเบียนรักษาและอยู่ในพ้ืนทิี่รับผิดชอบ 
การจัดเก็บข้อมูล บันทึกขิ้อมูลผ่านโปรแกรมิHos xP 
แหลงิ่ิ ขิ้อมูล ฐานขอ้มูล 4ิ3 แิฟิ้ม ริพท. ริพช.ิ รพ.สต. 
รายการขิ้อมูลิ1 A=จำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงทีไ่ด้รับการตรวจ urine protein (Microalbuminuria)และิCKD-

EPI-eGFR ด้วยสมการิCKD-EPI 
รายการขิ้อมูลิ2 B=จ านวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงทั้งหมดที่ขิึ้นทะเบียนและอยู่ในพื้นทิี่รับผิดชอบในปี 
สูตรการค านวณ (A / B)ิx 100  
ระยะเวลาประเมิน ทุกิ3ิเดือน 
ผลการด าเนนิงาน ผลงานรายปีิพ.ศ. 

ปีพ.ศ..2555 ปีพ.ศ.2556 ปีพ.ศ.ิ2557 ปีพ.ศ.2558 
     

ผลการตรวจิปีิ58 
 

ม วพ พช ตพ บน พล สง ทค สล บร ดจ วชิร 
35.59 92.82 90.73 61.13 87.88 73.79 81.00 70.25 87.06 71.42 90.84 87.19  

เป้าหมายิปีิ59 
 

ม วพ พช ตพ บน พล สง ทค สล บร ดจ วชิร 
46.00 97.00 95.00 64.0 92.00 77.00 85.00 74.00 91.00 75.00 95.00 91.00  

เกณฑ การประเมิน 
 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
ผงการด าเนินงาน ลดลงจากค่า

เป้าหมายิ3.01ิ
% ขึ้นไป 

ลดลงจากค่า
เป้าหมายิ--3ิ
% 

เท่ากับค่า
เป้าหมาย 

เพิ่มขึ้นจาก
ค่าเป้าหมายิ
1–ิ3ิ% 

เพิ่มขึ้นจากคา่
เป้าหมายิ3.01ิ
%-ขึ้นไป  

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานควบคุมโรคินางสาวมานสิาิิเจรญิทองินักวิชาการสาธารณสุขช านาญการิ(086-9371222) 
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KPI No.3_4.02.053 PI : 53 ร้อยละของคลินิก NCD คุณภาพ 
ค าอธบิิิ าย/นิิยาม คลินิกิNCD  คุณภาพิหมายถึงิ คลินิก/ศูนย /เครือข่ายของคลินิกในสถานบริการิ ที่เชื่อมโยงในการ

บริหารจัดการและด าเนินการทางคลนิิกให้เกิดกระบวนการป้องกิันิควบคุมและดูแลจัดการโรคเรื้อรัง
แกิ่บุคคลที่เข้ามารับบริการวินิจฉัยโรคิกลุ่มเสี่ยงสูงมากิ และกลุ่มป่วยเพือ่การดูแลลดปัจจยัเสีย่ง/
โอกาสเสี่ยงิ รักษาิ ควบคุมความรุนแรงของโรค เิพิิ่มความสามารถการจัดการตนเองิและส่งตอ่การ
รักษาดูแลที่จ าิิ เป็นในระหว่างทีมในและเครือขิ่ายการบริการ 
องค ประกอบหลิักิ6ิองคิ ประกอบ ไิด้แกิ่ 
1)  มีทิศทางและนโยบาย 
2)  มีการปรับระบบและกระบวนการบริการ 
3)  จัดบริการเชื่อมโยงชุมชน 
4)  มีระบบสนบัสนุนการจัดการตนเอง 
5)  มีระบบสนบัสนุนการตัดสินใจ 
6)  มีระบบสารสนเทศ 
เกณฑ ผลลิัพธ เพิื่อการรักษาดูแลผู้ป่วยิคลนิิกิ NCD ติดตามผลการป้องกิันและการจัดการดูแลทั้งโดย
การใช้ยาและไม่ใช้ยา ใินการลดเสี่ยง ลิดโอกาสเสี่ยง ลิดโรคและภาวะแทรกซ้อน ไิด้แกิ่ 
1) ผู้ทีได้รับการประเมินความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดและมีความเสี่ยงสูงได้รับการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมอย่างเข้มข้นและ/หรือได้รับยาในการรักษาร้อยละิ50 
2) การคิัดกรองการสูบบุหร่ี 
3) การคิัดกรองภาวะซึมเศร้า ปิระเมิินภาวะเครียดและการติดสุรา 
4) ผู้ป่วยิDM/HT ควบคุมระดับน้ าตาล/ระดับความดนัโลหิตได้ดีตามเป้าหมายในแต่ละระยะของโรค 
5)การคิัดกรองภาวะแทรกซอ้น 
6)คุณภาพการดูแลรักษา/ส่งผลต่อผู้ที่มีภาวะแทรกซ้อนและ/หรือมีปัญหาการควบคุมไม่ได้ดีตามเป้าหมาย
อย่างต่อเนื่องติดกัน สิุ่มเสี่ยงต่อการเกิิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรง เิชิ่น ไิตเสื่อม เิป็นตน้ 
7)ลดการนอนโรงพยาบาลไมิ่ไดค้าดการณ ล่วงหน้า (ิunexpectedadmission rate) 
8)ลดอัตราการเกิิดภาวะแทรกซอ้นจากโรคเรื้อรัง 
9)ลดอัตราการเสียชิีวิตทิี่สัมพิันธ โดยตรงจากโรคเร้ือรัง 

เกณฑเิ ิปาิ้ิ หมาย ร้อยละิ70 
ประชากรกลุ่มเปา้หมาย รพท.+รพช.ิ 
การจัดเก็บข้อมูล สุ่มส ารวจประเมินเชิงคุณภาพปีละิ1ิครั้ง 
แหลงิ่ิ ขิ้อมูล จากการส ารวจของิสคร.ิ(ทีมนิเทศงานของเขตเครือขิ่ายบริการิ12 เิขต) 
รายการขิ้อมูลิ1 A = จ านวนิรพท.ิรพช.ิทีได้รับการสุ่มประเมินผ่านเกณฑิ คลินิกิNCD คุณภาพ 
รายการขิ้อมูลิ2 B = จ านวนิรพท.ิรพช.ิทีได้รับการสุ่มประเมินทั้งหมด 
สูตรการค านวณ (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมิน ปีละิ1ิครั้ง 
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KPI No.3_4.02.053 PI : 53 ร้อยละของคลินิก NCD คุณภาพ 
ผลการด าเนนิงาน ผลงานรายปีิพ.ศ. 

ปีพ.ศ..2555 ปีพ.ศ.2556 ปีพ.ศ.ิ2557 ปีพ.ศ.2558 
- - 34%ิ(3แห่ง) 70%(4แห่ง)  

ผลการการด าเนนิงานิ
ปีิ58 
 

ม วพ พช ตพ บน พล สง ทค สล บร ดจ วชิร 
1 0 0 1 1 1 1 1 - - - 1  

เป้าหมายิปี59 ม วพ พช ตพ บน พล สง ทค สล บร ดจ วชิร 
- 1 1 - - - - - - - - -  

ผู้รับผิดชอบ นางสาวมานิสาิิเจริญทองินักวิชาการสาธารณสุขช านาญการิ(086-9371222) 
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KPI No.3_4.02.054 PI : 54 อัตราตายด้วยโรคปอดอุดกั้นลดลง ( COPD ) ลดลงจากปีที่ผ่านมา 
ค าอธบิิิ าย/นิิยาม ผู้ป่วยในที่ได้รับการวินิจฉัยิPDx เป็นิCOPD / ICD-10ิ=ิJ44ิ0-J449 
เกณฑเิ ิปาิ้ิ หมาย ลดลงจากปีที่ผ่านมา 
ประชากรกลุ่มเปา้หมาย ประชากรไทยตามทะเบียนราษฎร ที่วินิจฉัยด้วยิICD-10- TM J44ิ0-J449 
การจัดเก็บข้อมูล ฐานขิ้อมูลทะเบียนราษฎริ ิ(การตายจากมรณะบัตรและหนังสือรับรองการตายของส านักนโยบาย

และยุทธศาสตร ) 
แหลงิ่ิ ขิ้อมูล ฐานขิ้อมูลการตายจากทะเบียนราษฎริ ิ โดยส านักนโยบายและยุทธศาสตริ  
รายการขิ้อมูลิ1 A=จ านวนการตายด้วยโรคปอดอุดกั้นตามรหัสิICD-10ิ=ิJ44ิ0-J449 
รายการขิ้อมูลิ2 ิB=จ านวนประชากรกลางปี 
สูตรการค านวณ (A/B) X100000 
ผลการด าเนนิงาน ผลงานรายปีิพ.ศ. 

ปีพ.ศ..2555 ปีพ.ศ.2556 ปีพ.ศ.ิ2557 ปีพ.ศ.2558 
3.10 4.59 2.92 0.55  

ผลการการด าเนนิงานิ
ปีิ57 
 

ม วพ พช ตพ บน พล สง ทค สล บร ดจ วชิร 
0 3.99 20.27 5.83 0 0 2.33 0 0 0 0 3.18  

เกณฑ การประเมิน 
 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
ผงการด าเนินงาน เพ่ิมขึ้นจาก

ปีที่ผ่านมาิิ
5.01ิ%ิ
ขึ้นไป 

เพ่ิมขึ้น
จากปีที่
ผ่านมาิ–ิ
5ิ% 

ลดลงจากปี
ที่ผ่านมาิ–ิ
1ิ% 

ลดลงจากปี
ที่ผ่านมาิ
1.01ิ–ิ3ิ
% 

ลดลงจาก
ปีที่ผ่าน
มาิ3.01ิ
ขึ้นไป  

ระยะเวลาประเมิน ปีละิ1ิครั้งิ(ิติดตามข้อมูลทุกิ3ิเดือน) 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวมานิสาิิเจริญทองินักวิชาการสาธารณสุขช านาญการิ(086-9371222) 
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KPI No.3_4.02.055 PI : 55 อ ัตราการรับรักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยโรค COPD ลดลงจากปีที่ผ่านมา 
ค าอธบิิิ าย/นิิยาม จ านวนครั้งของการเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยโรคิCOPD ในปี(ผู้ป่วยในที่ได้รับการ

วินิจฉัยิPDx เป็นิCOPD / ICD-10ิ=ิJ44ิ0-J449)ิ ต่อประชากรอายุิ15ิปีิขึ้นไป 
เกณฑเิ ิปาิ้ิ หมาย ลดลงจากปีท่ีผา่นมาิ(ไม่เกิินิ๑๓๐ิต่อแสนประชากร) 
ประชากรกลุ่มเปา้หมาย ผู้ป่วย CิOPD ที่เขิ้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล 
การจัดเก็บข้อมูล บันทึกขิ้อมูลผ่านโปรแกรมิHos xP 
แหลงิ่ิ ขิ้อมูล ฐานข้อมูลิ43 แิฟิ้มิ รพท. ริพช. 
รายการขิ้อมูลิ1 A=จ านวนครั้งของการเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยโรคิCOPD           (PDx = J44 ) 
รายการขิ้อมูลิ2 B=จ านวนประชากรกลางปีิอายุิ15ิปีิขึ้นไปิในพิื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 
สูตรการค านวณ (A/B) X100000 
ระยะเวลาประเมิน ปีละิ2ิครั้ง 

วิธีประเมินผลิ: จัดระดับความส าเร็จเป็นิ3ิขั้นตอน 
1.ิจัดตั้งคลินิกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังตามแนวเวชปฏิบัติ 
2.ิมีการขึ้นทะเบียนผู้ป่วยิและดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง 
3.อัตราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาลิผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังลดลง 

ผลการด าเนนิงาน ผลงานรายปีิพ.ศ. 
ปีพ.ศ..2555 ปีพ.ศ.2556 ปีพ.ศ.ิ2557 ปีพ.ศ.2558 

67.37 128.60 153.15 90.15  
ผลการการด าเนนิงานิ
ปีิ57 
 

ม วพ พช ตพ บน พล สง ทค สล บร ดจ วชิร 
202.01 219.57 87.90 100.16 74.95 44.64 46.64 - - - - -  

ผู้รับผิดชอบ นางสาวมานิสาิิเจริญทองินักวิชาการสาธารณสุขช านาญการิ(086-9371222) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



72 
 

 

 

KPI No.3_4.02.056 PI : 56 อัตราตายด้วยไตลดลงจากปีท่ีผ่านมา 
ค าอธบิิิ าย/นิิยาม ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคไตเรื้อรังิ(N18) 
เกณฑเิ ิปาิ้ิ หมาย ลดลงจากปีที่ผ่านมา 
ประชากรกลุ่มเปา้หมาย ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคไตเรื้อรังิิ(N18) 
การจัดเก็บข้อมูล ฐานขิ้อมูลทะเบียนราษฎริ ิ(การตายจากมรณะบัตรและหนังสือรับรองการตายของส านัก

นโยบายและยุทธศาสตร ) 
แหลงิ่ิ ขิ้อมูล ฐานขิ้อมูลการตายจากทะเบียนราษฎริ ิ โดยส านักนโยบายและยุทธศาสตริ  
รายการขิ้อมูลิ1 A=จ านวนการตายด้วยโรคไตเรื้อรังิ(N18) 
รายการขิ้อมูลิ2 ิB=จ านวนประชากรกลางปี 
สูตรการค านวณ (A/B) X100000 
ระยะเวลาประเมิน ปีละิ1ิครั้งิ(ิติดตามข้อมูลทุกิ3ิเดือน) 
ผลการด าเนนิงาน ผลงานรายปีิพ.ศ. 

ปีพ.ศ..2555 ปีพ.ศ.2556 ปีพ.ศ.ิ2557 ปีพ.ศ.2558 
7.28 7.71 10.04 4.93  

ผลการการด าเนนิงานิปีิ
57 
 

ม วพ พช ตพ บน พล สง ทค สล บร ดจ วชิร 
1.72 7.98 13.51 11.65 15.03 8.26 6.98 6.74 8.39 6.95 4.95 9.54  

เกณฑ การประเมิน 
 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
ผงการด าเนินงาน เพ่ิมขึ้นจาก

ปีที่ผ่านมาิิ
5.01ิ%ิ
ขึ้นไป 

เพ่ิมขึ้น
จากปีที่
ผ่านมาิ–ิ
5ิ% 

ลดลงจากปี
ที่ผ่านมาิ–ิ
1ิ% 

ลดลงจากปี
ที่ผ่านมาิ
1.01ิ–ิ3ิ
% 

ลดลงจาก
ปีที่ผ่าน
มาิ3.01ิ
ขึ้นไป  

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานควบคุมโรคินางสาวชุติมาิิอินหันินักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
(081-9734970) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 
 

 

 

 

KPI No.2.03_04.057 ต้นกล้าผู้ป่วยิNCD และสุขภาพจิติสามารถดูแลสุขภาพตนเองและควบคุมโรคไม่ให้รุนแรง
เพ่ิมข้ึนหรือเกิดภาวะแทรกซ้อน 

ค านิยาม ต้นกล้าผู้ป่วยิหมายถึงิผู้ป่วยที่สามารถดูแลสุขภาพตนเองในภาวะที่ป่วยเป็นโรคได้ดีิและไม่
มีความรุนแรงของโรคหรือมีอาการแทรกซ้อนเพ่ิมขึ้นิิและบางครั้งอาจหายจากอาการ
ภาวะแทรกซ้อนเดิมิมีสุขภาพกายและจิตที่ดีิิและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ป่วยอ่ืนได้  มีพลัง

ความคิดสร้างสรรค ์มีพลงัเชิงบวก 

เกณฑ์เป้าหมาย จ านวนต้นกล้าผู้ป่วย ที่ได้รับการพัฒนาตนเองผ่านระดับิ5  

ประชากร

กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้ป่วยิNCD และสุขภาพจิติ 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล จากการคัดเลือกต้นกล้าผู้ป่วยโดยการจัดเวทีเรื่องเล่าการดูแลสุขภาพขณะป่วยิปัจจัยเอ้ือิ
ปัจจัยเสริมิและพฤติกรรมของผู้ป่วยิความรู้ิเจตคติต่อโรคที่เป็นิ 

แหล่งข้อมูล จากการคัดเลือกต้นกล้าผู้ป่วยระดับต าบลิอ าเภอิจังหวัด 

รายการข้อมูล จากการคัดเลือกิปีงบประมาณละิ1 ครั้ง 

สูตรค านวณตัวชี้วัด ไม่มี 

เกณฑ์การให้คะแนน 

(พิจารณาเป็นรายคนที่
เข้ารับการประเมิน) 

ระดับคะแนน ขั้นตอนการด าเนนิงาน 

1ิคะแนน ผู้ป่วยได้รับความรู้ในการดูแลสขุภาพตนเองตามลักษณะโรคที่เป็นิอย่างถูกต้องิ
จากเจ้าหน้าทีส่าธารณสุข 

 2ิคะแนน ผู้ป่วยได้รับการสนับสนนุจากครอบครัวในการดูแลสุขภาพตนเองตามลักษณะ
โรคที่เป็น 

 3ิคะแนน ผู้ป่วยทราบถึงอาการปัจจุบนัของโรคที่เป็นอยู่ิและมีการปฏิบตัิตัวที่เหมาะสม
ตามสถานการณ โรค 

 4ิคะแนน ผู้ป่วยสามารถควบคุมอาการของโรคได้ิโดยดูจากข้อมูลการตรวจวิเคราะห ทาง
การแพทย ิและไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนหรือพิการเพิ่มขึ้น 

 5ิคะแนน ผู้ป่วยมีพลังความคิดเชงิบวกิมสีุขภาพจิตที่ดีิมนีวัตกรรมที่สร้างสรรค ในการ
ดูแลสุขภาพตนเอง 

หน่วยงานจัดเก็บข้อมลู สถานบริการระดับต าบล 
ระยะเวลาประเมินผล ปีงบประมาณิ2559 
หน่วยงานประมวลผล จากการคัดเลือกโดยคณะกรรมการระดับอ าเภอิจังหวัด 
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด PM  ของยุทธศาสตร ที่ิ2  
ผู้ก ากับตัวชี้วัด ประธานยุทธศาสตร ที่ิ2  
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แผนงานที่ 5 อุบัติเหตุและศัลยกรรม 

KPI No.2.05.058 PI : 58 อ ัตราตายจากอบุ ัติเหตุทางถนน ลดลงจากปีที่ผ่านมา 
ค าอธบิิิ าย/นิิยาม อุบิัติเหตุทางถนนิ(รหัสิICD-10ิ=ิV01 – V89)ิหมายถงึการตายจากอุบัติเหตุจราจรทางบกิ ไม่

รวมทางน้ าและทางอากาศิิผู้เสิียชีวิิติิหมายถึงิผู้ที่เสียชีวิิตจากอุบัติเหตุทางถนนินับตั้งแต่เกิด
เหตุถึงิ30ิวันหลังเกิดเหตุิ รวมเสิียชีวิิตที่ิจุดเกิดเหตุิระหว่างน้าส่งิรพ.ที่ห้องฉุกเฉินระหว่างส่ง
ต่อ(ิ Refer) กรณิีิAdmitted เสิียชีวิิตในตึงผู้ป่วยภายในิ24ิชิั่วโมงิและเสิียชีวิิตในตึกผู้ป่วย
หลิังิ24ิชิั่วโมงิจนถึงิ30ิวันหลังเกิดเหตุรวมถึงขอกลับไปตายที่บ้านิ ทิั้งนี้ิให้ินับขิ้อมูลรวมทกุ
กลุ่มอายุ 

เกณฑเิ ิปาิ้ิ หมาย ลดลงจากปีที่ผ่านมาิ(ไม่เกินิ16ิต่อประชากรแสนคนิในปีิ2559) 
ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวนประชากรไทยทุกกลุ่มอายุ 

การจัดเก็บข้อมูล ฐานขิ้อมูลทะเบียนราษฎริ ิ(การตายจากมรณะบัตรและหนังสือรับรองการตายของส านัก
นโยบายและยุทธศาสตร ) 

แหลงิ่ิ ขิ้อมูล ฐานขิ้อมูลการตายจากทะเบียนราษฎริ ิ โดยส านักนโยบายและยุทธศาสตริ  
รายการขิ้อมูลิ1 A = จ านวนผู้เสิียชีวิิตจากอุบัติเหตุทางถนนทิั้งหมดิ ปีงบประมาณิ2558  

(ตุลาคมิ2557 – กันยายนิ2558) 
รายการขิ้อมูลิ2 B = จ านวนประชากรกลางปีิ2558 
สูตรการค านวณ (A/B) X 100,000 
ระยะเวลาประเมิน ปีละิ1ิครั้ง 
ผลการด าเนนิงาน ผลงานรายปีิพ.ศ. 

ปีพ.ศ..2555 ปีพ.ศ.2556 ปีพ.ศ.ิ2557 ปีพ.ศ.2558 
23.85 26.45 29.21 10.09  

ผลการการ
ด าเนินงานิ 
ปีิ57 
 

ม วพ พช ตพ บน พล สง ทค สล บร ดจ วชิร 
28.85 31.94 51.79 21.84 23.62 18.18 30.26 26.95 41.97 20.85 24.77 44.54  

เกณฑ การประเมิน 
 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
ผงการด าเนินงาน เพ่ิมขึ้นจาก

ปีที่ผ่านมาิิ
5.01ิ%ิขึ้น
ไป 

เพ่ิมขึ้นจาก
ปีที่ผ่านมาิ
–ิ5ิ% 

ลดลงจากปีที่
ผ่านมาิ–ิ1ิ
% 

ลดลงจากปีที่
ผ่านมาิ1.01ิ
–ิ3ิ% 

ลดลงจากปีที่
ผ่านมาิ3.01ิ
ขึ้นไป 

 
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานควบคุมโรคินางสาวมานิสาิิเจริญทองินักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

(086-9371222) 
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แนวทางการด าเนินงาน ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน โดยใช้หลัก 5 ส. ในระดับจังหวัด/ในระดับอ าเภอ (ผ่าน 
DHSหรืออ าเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง) / ในระดับต าบล (ผ่านต าบลจัดการสุขภาพ) การด าเนินงาน 5 ส. มี
รายละเอียดดังนี้ 
1. ส : สารสนเทศ (Information) การพัฒนาและจัดการข้อมูล ทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพที่ได้จากการ
สอบสวน เพื่อใช้ประโยชน์ในการด าเนินงาน โดยในระดับจังหวัด/อ าเภอให้ด าเนินการสอบสวนการบาดเจ็บ
จากอุบัติเหตุทางถนนตามเกณฑ์ของส านักระบาดวิทยา เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึก 
2. ส : สุดเสี่ยง (Piority ) หลังจากวิเคราะห์ข้อมูลแล้วเลือกปัญหา / สาเหตุที่ส าคัญมีความเสี่ยงสูงมา
ด าเนินการก่อน 
3. ส : สหสาขาวิชาชีพ (Multidisciplinary) น าปัญหาที่ได้มาร่วมกันคิดและวางแผนป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโดยให้มีหน่วยงานภาคีเครือข่ายท่ีเกี่ยวข้องมาร่วมกันท างานจึงจะเกิดผลลัพธ์เห็นเป็นรูปธรรม 
4. ส : สุดคุ้ม (Cost effective)  เลือกมาตรการ/วิธีการด าเนินการแล้วมีความเป็นไปได้และคุ้มค่า 
5. ส : ส่วนร่วม ควรให้คนในพื้นที่/ชุมชนและภาคีคนท างาน ( Community participation) มีส่วนร่วมใน
ทุกกระบวนการท างานของพ้ืนที่และภาคีเครือข่าย และควรมีการติดตาม ประเมินผลมาตรการ/วิธีการที่เลือก
มาด าเนินการเพื่อน าไปปรับกระบวนการท างานต่อไป 
หมายเหตุ : การสอบสวนอุบัติเหตุตามเกณฑ์ของส านักระบาดวิทยา 

               เกณฑ์ข้อ 1 คือ ตาย ≥ 5 ราย 

               เกณฑ์ข้อ 2 คือ บาดเจ็บ  ≥  15 ราย 
               เกณฑ์ข้อ 3 คือ เหตุการณ์ที่น่าสนใจ เช่น รถโดยสาร/รถนักเรียน/รถพยาบาล/รถจักรยานยนต์ใน
กลุ่มเยาวชนและวัยแรงงาน   
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KPI No.2.05.059 PI : 59 ร้อยละของผู้ป ่วยเร่งด่วนและฉุกเฉินว ิกฤต ิ(สีเหลืองและสีแดง)ที่ได้ร ับการปฏ ิบัติการ

ฉุกเฉินภายใน10 นาทีที่ได้รับแจ้งเหตุ 
ค าอธบิิิ าย/นิิยาม ผู้ป่วยเร่งด่วนและฉุกเฉินวิกฤติิ(สีเหลืองและสีแดง)ที่ได้รับปฏิิบัติการฉุกเฉินภายใน 1ิ0 นิาทีิ หมายถึง 

ผู้ป่วยฉุกเฉิินวิกฤติิ(สีเหลืองและสีแดง)ที่ได้รับปฏิบัติการฉุกเฉินนับตั้งแต่มีการรับแจ้งเหตุที่ศูนย รับแจ้งิ
เหตุจนถึงชุดปฏิิบัติการไปถึงและเริ่มให้การดูแลซึ่งประเมินิณิศูนย รับแจ้งเหตุและสั่งการิผู้ป่วย
ฉุกเฉิินวิกฤติิ(สีแดง) คิือ ผิิู้ป่วยที่ต้องได้รับการบ าบัดรักษาทิันที มิิฉะนั้นจะเสียชีวิตอย่างรวดเร็วิหาก
ไม่ได้รับการปฏิิบัติการแพทย ทันทีิหรือท าให้การบาดเจ็บหรืออาการป่วยของผู้ป่วยฉุกเฉิินนั้นิ
รุนแรงขึ้นหรือเกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้นอย่างฉับไว 
ผู้ป่วยเร่งด่วน(สีเหลือง) คิือ ติ้องได้รับการบ าบัดรักษาอย่างรวดเร็วิมิฉะนั้นจะเสียชีวิตในเวลาต่อมาิ
หรืออาจสูญเสียอวัยวะที่ส าคัญ เิช่นิระบบประสาทิ ระบบหายใจิ ระบบไหลเวียนโลหิติเป็นต้น 

เกณฑเิ ิปาิ้ิ หมาย มากกว่าปีที่ผ่านมา 
ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้ป่วยเร่งด่วนและฉุกเฉินวิกฤติิ(สีเหลืองและสีแดง)ที่ได้รับปฏิิบัติการฉุกเฉินโดยชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน 

การจัดเก็บข้อมูล 1.จากเอกสารรายงานของหน่วยกู้ชีพทุกระดับ 
2.รายงานจากระบบ IิTEMs ของสถาบันการแพทย ฉกุเฉินแห่งชาติิ(สพฉ.) 

แหลงิ่ิ ขิ้อมูล ศูนย ิEMS ของทุกระดับสถานบริการ 
รายงานจากระบบิITEMs ของสถาบันการแพทย ฉุกเฉินแห่งชาติ 

รายการขิ้อมูลิ1 A = ผู้ป่วยเร่งด่วนและฉกุเฉินวิกฤติิ(สีเหลืองและสีแดง)ทีไ่ด้รับปฏิิบัติการฉุกเฉินภายในิ10ินาที 
รายการขิ้อมูลิ2 B = จ านวนผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติ((สีเหลืองและสีแดง)ท่ีมาด้วยระบบการแพทย ฉุกเฉิน(ems)ทั้งหมด 
สูตรการค านวณ (A/B)X100 
ระยะเวลาประเมิน ประเมิินติดตามทุกิ6 เิดือน 
ผลการด าเนนิงาน ผลงานรายปีิพ.ศ. 

ปีพ.ศ.2555 ปีพ.ศ.2556 ปีพ.ศ.ิ2557 ปีพ.ศ.2558 
73.65 78.16 77.69 81.76  

ผลการการ
ด าเนินงานิ 
ปีิ58 
 

ม วพ พช ตพ บน พล สง ทค สล บร ดจ วชิร 
84.61 65.60 59.50 77.25 89.93 78.21 43.31 92.17 52.73 89.97 80.20 56.52  

เกณฑ การประเมิน 
 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
ผงการด าเนินงาน ลดลงจากค่า

เป้าหมายิ3.01ิ
% ขึ้นไป 

ลดลงจากค่า
เป้าหมายิ--3ิ
% 

เพิ่มขึ้นจาก
ผลงานปีท่ีผ่าน
มาิ1-3 % 

เพิ่มขึ้นจาก
ผลงานปีท่ีผ่าน
มาิ3.01-5 % 

เพิ่มขึ้นจากคา่
เป้าหมายิ5.01ิ
% ขึ้นไป  

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานควบคุมโรคินางสาวมานิสาิิเจรญิทองินักวิชาการสาธารณสขุช านาญการิ(086-9371222) 
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KPI No.2.05.060 PI : 60 อ ัตราตายผู้ป่วยบาดเจ็บต่อสมองลดลง(Fatality Rate) (รหัส ICD S06.0-S06.9) 
ค าอธบิิิาย/นิิยาม บาดเจ็บที่ศีรษะิ( Hิead  Injury)  หมายถึงิการบาดเจ็บที่เกิิดจากแรงทิี่เข้ามากระทบต่อศีรษะ

และร่างกายแล้วก่อให้เกิดความบาดเจ็บต่อหนังศิีรษะ กิะโหลกศิีรษะ แิละ สิมอง กิับเส้นประสาท
สมองิ(Head injury mean complex mechanical loading to the head and / or the 
body that cause the injuries to the scalp and skull and brain and cranial nerve) 
การแบ่งระดับิความรุนแรงของการบาดเจ็บที่ศิีรษะิ(ิseverity of head injury) โดยใช้ิคะแนนิ
Glasgow Coma Score) ดังนี้ิการบาดเจ็บที่ศิีรษะระดับเล็กน้อยิ(ิMild or minor head 
injury) GCS = 13-15ิการิบาดเจ็บที่ศีรษะระดับปานกลางิ(ิModerate head injury) GCS = 
9-12ิการบาดเจ็บที่ศีรษะระดับิรุนแรงิ(Severe head injury) GCS <9ิ(ตามรหัสิ ICD-10 
S06.0-S06.9ิ)ิตัวชี้วัดนี้ิเจาะจงเฉพาะิผู้ป่วยบาดเจ็บต่อสมองิหมายถึงิเฉพาะผู้ป่วยที่ได้รับการ
วินิจฉัยิตามรหัสิICD-10 S06.0ิ-ิS06.9ิเฉพาะผู้ป่วยใน (ิ IิPD) (อิ้างอิิงนิยามิจากแนวทางการ
รักษาพยาบาลผู้ป่วยทางศิัลยกรรมิจัดท าโดยิราชวิทยาลัยศัลยแพทย แห่งประเทศไทยิิิิิ โดยความ
ร่วมมิือจากสมาคมประสาทศัลยศาสตร แห่งิประเทศไทย) 

เกณฑเิ ิปาิ้ิหมาย ผู้ป่วยบาดเจ็บต่อสมองมีอิัตราการเสียชีวิตลดลง ใิช้วิธีเปรียบเทียบข้อมูลของตนเอง จิากปี 2ิ558ิ
เทียบกับิปีิ2559 

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศิีรษะิตามิรหัสิICD-10ิ(ิS06.0-S06.9) 

การจัดเก็บข้อมูล ฐานขิ้อมูลทะเบียนราษฎริ ิ(การตายจากมรณะบัตรและหนังสือรับรองการตายของส านักนโยบาย
และยุทธศาสตร ) 

แหลงิ่ิ ขิ้อมูล ฐานขิ้อมูลการตายจากทะเบียนราษฎริ ิ โดยส านักนโยบายและยุทธศาสตริ  
รายการขิ้อมูลิ1 A = จ านวนผู้เสียชีวิตจากบาดเจ็บต่อสมองิ ปีงบประมาณิ2558 
รายการขิ้อมูลิ2 B = จ านวนผู้ป่วยจากบาดเจ็บที่ศีรษะทั้งหมด 
สูตรการค านวณ A/B* 100 
ระยะเวลา
ประเมิน 

ประเมิินติดตามทุกิ6 เิดือน 
วิธีการประเมินผลิจัดระดับความส าเร็จเป็นิ5ิขั้นตอน 
1.ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและจัดบริการการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บต่อสมองในระดับจังหวัด 
2.ิจัดท าคู่มือแนวทางการส่งต่อผู้ป่วยบาดเจ็บต่อสมองในรูปแบบเดียวกันทั้งเครือข่ายทั้งจังหวัด 
3.ิจัดท าคู่มือและแนวทางการส่งต่อผู้ป่วยบาดเจ็บต่อสมองนอกเขตสุขภาพ 
4.ิมีระบบการส่งต่อผู้ป่วยบาดเจ็บต่อสมองระหว่างสถานบริการิ(ทั้งิrefer in และิrefer out )ิ
ได้รวดเร็วและมีคุณภาพ 
5.ิอัตราตายผู้ป่วยบาดเจ็บต่อสมองลดลง 

ผลการด าเนนิงาน ปีพ.ศ..2555 ปีพ.ศ.2556 ปีพ.ศ.ิ2557 ปีพ.ศ.2558 
2.55 2.39 2.92 -  

ผลการการ
ด าเนินงานิปีิ57 

ม วพ พช ตพ บน พล สง ทค สล บร ดจ วชิร 
12.62 - - 2.91 - - - - - - - -  

เกณฑ การประเมิน 
 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
ผงการ
ด าเนินงาน 

เพิ่มขึน้จากปีท่ีผ่าน
มาิิ5.01ิ%ิขึ้นไป 

เพิ่มขึ้นจากปีท่ี
ผ่านมาิ–ิ5ิ% 

ลดลงจากปีท่ี
ผ่านมาิ–ิ1ิ% 

ลดลงจากปีท่ีผา่น
มาิ1.01–3ิ% 

ลดลงจากปีท่ี
ผ่านมาิ3.01ิ
ขึ้นไป  

ผู้รับผิดชอบ นางสาวมานิสาิิเจริญทองินักวิชาการสาธารณสุขช านาญการิ(086-9371222) 
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แผนงานที่ 6 จิตเวชและยาเสพติด 

KPI No.2.06.061 PI : 61 ร้อยละ ผู้ฆ่าตัวตายส าเร็จลดลง 

ค านิยาม ผู้ฆ่าตัวตายิหมายถึง= ผู้ที่ท าร้ายตัวเองิ(ไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆ)ท้ังที่ไม่เสียชีวิตและเสียชีวิต  
เกณฑ เป้าหมาย ไม่เกินิ3.1ิต่อแสนประชากริ 
ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้ที่ท าร้ายตัวเองิ(ไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆ)ทั้งท่ีไม่เสียชีวิตและเสียชีวิต  ทั้งท่ีเสียชีวิตในชุมชนและ
เสียชีวิตหลังน าส่งสถานพยาบาลิในพ้ืนที่จังหวัดพิจิตร 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล รายงานิDS 506  ทุกรายมีการท าร้ายตัวเองิทั้งที่ฆ่าตัวตายส าเร็จและไม่ส าเร็จ 
แหล่งข้อมูล รพ.สต.ิรพช.รพท. 
รายการข้อมูล 
A ตัวตั้ง/B ตัวหาร 

A หมายถึงิผู้ที่ท าร้ายตัวเองิ(ไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆ)ทั้งท่ีไม่เสียชีวิตและเสียชีวิติ 
 (Attempt Suicide ,Suicide) 
B หมายถึงิิประชากรกลางปีิ 

สูตรค านวณตัวชี้วัด (A/B)ิx100,000 
เกณฑ การให้
คะแนน 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 

 ร้อยละ/อัตรา >3.5 3.0-3.5 3.1 2.8-3.0 <2.8 
หน่วยงานจัดเก็บ
ข้อมูล 

รพ.สต.ิรพช.รพท. 

ระยะเวลา
ประเมินผล 

ทุกเดือน 

หน่วยงาน
ประมวลผล 

รพทิรพชิรพ.สต.สสจิ 

ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด รุ่งทิวาิิมโนวชิรสรรค  
ผู้ก ากับตัวชี้วัด ประธานยุทธศาสตร  2 
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KPI No.2.06.062 PI : 62 ร้อยละกลุ่มเสี่ยงได้รับการคัดกรอง เครียด ซึมเศร้า เข้าถึงบริการ 

ค านิยาม ผู้ป่วยซึมเศร้าิหมายถึงผู้ที่ได้รับการคัดกรองและสรุปว่ามีความเจ็บป่วยตามิ ICD-10 หมวดิF32 
F33 F34และิF38ิF39ิหรือเทียบเคียงกับิDSM-IV ที่เข้ารับการรักษาิทั้งรายเก่าิรายใหม่ิใน
ปีงบประมาณ 

เกณฑ เป้าหมาย เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละิ41 
ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้มีภาวะเสี่ยงิอายุ>15 ปีิขึ้นไปที่ได้รับการคัดกรองได้แก่ิกลุ่มโรคเรื้อรังิ(HT DM HEART) HIV 
จิตเวชิมะเร็งิแม่อายุน้อยกว่าิ20ิปีิผู้สูงอายุิมีผลคะแนนผิดปกติโดยกลุ่มซึมเศร้าิ2 Q มีค่า
คะแนนิ1ิข้อ.ิิิให้ใช้แบบิ9Q ประเมินต่อมีผลคะแนนิ>7ิประเมินด้วยิ8Q 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล จากระบบรายงานิ43ิแฟ้มิICD-10 
แหล่งข้อมูล ระบบรายงานิMIS ิรับส่งข้อมูลิ43ิแฟ้มิรพ.สต.ิรพช.ิรพท. 
รายการข้อมูล 
A ตัวตั้งิ/ิB ตัวหาร 

A หมายถึงิิิิิจ านวนผู้ที่ได้รับการประเมินว่าผิดปกติ(F32 F33-34และ F38-F39)ส่งต่อเข้ารับ
การรักษา 
B หมายถึง.......จ านวนประชากรประมาณการิ 
ประชากรประมาณการิหมายถึงิ= ประชาการอายุิ15ิปีขึ้นไปของพ้ืนที่นั้นๆิคูณิด้วยิ2.8ิหาร 
100                       

สูตรค านวณตัวชี้วัด (A/B)ิx100 
เกณฑ การให้คะแนน ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
 ร้อยละ/อัตรา <34 34-39 41 42-45 >45 
หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล รพ.สต.ิรพช.ิรพท. 
ระยะเวลาประเมินผล ทุกเดือน 
หน่วยงานประมวลผล รพ.สต.ิรพช.ิรพท.ิ 
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด รุ่งทิวาิิมโนวชิรสรรค  
ผู้ก ากับตัวชี้วัด ประธานยุทธศาสตร  2 
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KPI No.2.06.063 PI : 63 ร้อยละประชากรอายุ >15 ปี ท่ีมีภาวะทางจิตเวช(F20-F29) เข้ารับการรักษา 
ค านิยาม ผู้มีภาวะเสี่ยงทางจิตเวชรายใหม่ และเก่าิที่มีความผิดปกติทางด้านความคิดิการรับรู้ิอารมณ ท่ีไม่

เหมาะสมิหลงผิดิประสาทหลอนิหูแว่วิพูดจาวกวนิมีท่าทางแปลกๆและได้รับการวินิจฉัยจาก
แพทย ว่าเป็นโรคจิตตามมาตรฐานิICD-10 หมวดิF20-25 F28-F29 หรือเทียบเคียงกับการ
วินิจฉัยิDSM-IV ที่มารับบริการ 

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

ประชากริอายุ >15ิปีิขึ้นไปที่มีอาการผิดปกติทางด้านความคิดิการรับรู้ิอารมณ ท่ีไม่เหมาะสมิ
หลงผิดิประสาทหลอนิหูแว่วิพูดจาวกวนิมีท่าทางแปลกๆ 

เกณฑ เป้าหมาย   ร้อยละิ80 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล รายงานิ43ิแฟ้มิของิรพ.ส.ต.ิรพชิรพท. 

แหล่งข้อมูล 43ิแฟ้ม  ICD-10 

รายการข้อมูล 1 A = จ านวนผู้ป่วยจิตเวชรายใหม่และเก่าที่เข้ารับการรักษาในห้วงเวลาเดียวกัน 

รายการข้อมูล 2 จ านวนผู้ป่วยจิตเวชคาดประมาณการณ ิ= 
ิิิิิิิิหมายถึงิประชากรอายุ> 15ิปีขึ้นไปิคูณด้วยค่า0.8ิหารด้วย100) 
B = จ านวนผู้ป่วยจิตเวชคาดประมาณการณ  

สูตรค านวณตัวชี้วัด ( A/B ) X 100 

ระยะเวลาประเมินผล ทุกิ6 เดือน 

ผู้ประสานงานตัวชี้วัด นางรุ่งทิวา มโนวชิรสรรค ิส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร  
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด ประธานยุทธศาสตร  2 
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KPI No.2.06.064 PI : 64 ร้อยละ ผู้ป่วยพยายามฆ่าตัวตาย/ครอบครัวผู้ที่ฆ่าตัวตายส าเร็จได้รับการดูแลเฝ้าระวัง

ไม่ให้ฆ่าตัวตายซ้ า 
ค านิยาม ผู้พยายามฆ่าตัวตายิหมายถึง= ผู้ที่เคยท าร้ายตัวเองิ(ไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆ)แต่ไม่เสียชีวิติเข้ารับการ

รักษาที่สถานพยาบาลหรือไม่เข้ารับการรักษาท่ีสถานพยาบาลิ 
ิญาติผู้ที่ฆ่าตัวตายส าเร็จิหมายถึงิผู้ที่อาศัยอยู่บ้านเดียวกับผู้ตายิหรือผู้ที่มีความสัมพันธ ใกล้ชิดกับ
ผู้ตายิไม่ว่าจะทางสายเลือดิหรือมีความผูกพันกับผู้ฆ่าตัวตายแบบใกล้ชิด 
การเฝ้าระวังหมายถึงิการติดตามเยี่ยมบ้านภายในิ1ิสัปดาห ิแรกิและทุก30ิวันินานิ3ิเดือนิ 
ิเพ่ือประเมินภาวะซึมเศร้าิภาวะเครียดิด้วยิ2ิQ 9Q 8Q และประเมินสภาพทั่วไปที่สุ่มเสี่ยงต่อการ
ท าร้ายตัวเองซ้ า 

เกณฑ เป้าหมาย ร้อยละิ90ิ 
ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้ที่ท าร้ายตัวเองิแต่ไม่ตายิและญาติ/ผู้ใกล้ชิดผู้ที่ฆ่าตัวตายส าเร็จ 

วิธีการจัดเก็บ
ข้อมูล 

รายงานิDS 506  ทุกรายมีการท าร้ายตัวเองิทั้งที่ฆ่าตัวตายส าเร็จและไม่ส าเร็จ 

แหล่งข้อมูล รพ.สต.ิรพช.รพท. 
รายการข้อมูล 
A ตัวตั้งิ/ิB 
ตัวหาร 

A หมายถึงิจ านวนผู้พยายามฆ่าตัวตายและญาติผู้/ผู้ใกล้ชิดที่ฆ่าตัวตายส าเร็จ ได้รับการเยี่ยมบ้าน/เฝ้า
ระวังท าร้ายตัวเองซ้ า 
B หมายถึง.....ผู้ท าร้ายตัวเองทั้งหมด(ทั้งพยายามฆ่าตัวตายและฆ่าตัวตายส าเร็จ) 

สูตรค านวณ
ตัวชี้วัด 

(A/B)ิx100 

เกณฑ การให้
คะแนน 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 

 ร้อยละ/อัตรา <85 85-89 90 91-93 >93 
หน่วยงานจัดเก็บ
ข้อมูล 

รพ.สต.ิรพช.รพท. 

ระยะเวลา
ประเมินผล 

ทุกเดือน 

หน่วยงาน
ประมวลผล 

รพทิรพชิรพ.สต.ิ 

ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด รุ่งทิวาิิมโนวชิรสรรค  
ผู้ก ากับตัวชี้วัด ประธานยุทธศาสตร  2 
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KPI No.2.06.065 PI : 65 ร้อยละของผู้เสพผู้ติดที่ยังคงอยู่รักษาในระบบครบโปรแกรมบ าบัด 

ค านิยาม ผู้เข้ารับการบ าบัดสารเสพติด หมายถึงิผู้เสพ/ผู้ติดสารเสพติดที่เข้ารับการบ าบัดทั้งแบบสมัครใจิ
บังคับบ าบัด และต้องโทษในสถานบริการสุขภาพ  สถานพินิจฯิส านักงานคุมประพฤติิเรือนจ า
ทุกแห่ง 

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

ประชากริทั่วไปที่ได้รับการตรวจคัดกรองว่าเป็นผู้เสพิ/ผู้ติดสารเสพติดิและถูกตัดสินตามค าสั่งิ
108/2557ิหรือิคณะอนุกรรมการสั่งให้เข้ารับการบ าบัดสารเสพติด 

เกณฑ เป้าหมาย ร้อยละ > 80 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล ผลการให้บริการิในสถานบริการิรพ.สต.รพช.ิรพท.ิ 

ิสถานพินิจฯิส านักงานคุมประพฤติ เรือนจ าทุกแห่ง 
แหล่งข้อมูล ผลการให้บริการิบสต. ICD-10 

รายการข้อมูล 1 A = จ านวนผู้ที่เข้ารับการบ าบัดยาเสพติดที่ยังอยู่ในระบบ 
(ระบบสมัครใจิระบบบังคับบ าบัดิระบบต้องโทษิค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม) 

 B = จ านวนผู้เข้ารับบริการบ าบัดยาเสพติดทั้งหมดทุกระบบในห้วงเวลาเดียวกัน 

สูตรค านวณตัวชี้วัด ( A/B ) X 100 
ระยะเวลาประเมินผล ทุกเดือน 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด รุ่งทิวา มโนวชิรสรรค  

ผู้ก ากับตัวชี้วัด ประธานยุทธศาสตร  2 
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KPI No.2.06.066 PI : 66ร้อยละของผู้เสพผู้ติดที่รักษาในระบบครบโปรแกรมบ าบัด ได้รับการติดตามหลังการ

บ าบัดฯ 

ค านิยาม ผู้เข้ารับการบ าบัดสารเสพติดได้รับการติดตาม หมายถึงิ 
ผู้เสพ/ผู้ติดสารเสพติดิที่เข้ารับการบ าบัดทั้งแบบสมัครใจิบังคับบ าบัด และต้องโทษในสถาน
บริการสุขภาพ ครบโปรแกรมและได้รับการติดตามหลังการบ าบัดครบโปรแกรมิครั้งแรกิหลังจาก
การบ าบัดิ2 สัปดาห ิ1ิเดือนิ2ิเดือน3ิเดือน6ิเดือน 9เดือนิ12ิเดือน 

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้เสพ/ิผู้ติดที่รักษาในระบบิครบโปรแกรมบ าบัด  

เกณฑ เป้าหมาย ร้อยละ > 70 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล ผลการให้บริการิในสถานบริการิสถานพินิจฯิส านักงานคุมประพฤติ เรือนจ าทุกแห่ง 

แหล่งข้อมูล ผลการให้บริการิบสต. 

รายการข้อมูล 1 A = จ านวนผู้ที่เข้ารับการบ าบัดยาเสพติดครบโปรแกรมได้รับการติดตามอย่างน้อยิ4ิครั้ง 

รายการข้อมูล 2 B = จ านวนผู้เข้ารับบริการบ าบัดยาเสพติดิครบโปรแกรมิทั้งหมด ทุกระบบในห้วงเวลาเดียวกันที่
ต้องติดตาม 

สูตรค านวณตัวชี้วัด ( A/B ) X 100 

ระยะเวลา
ประเมินผล 

ทุกเดือน 

ผู้ประสานงาน
ตัวชี้วัด 

รุ่งทิวา มโนวชิรสรรค  

ผู้ก ากับตัวชี้วัด ประธานยุทธศาสตร  2 
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KPI No.2.06.067 PI : 67 ร้อยละของผู้เสพผู้ติดที่รักษา เสพซ้ า 

ค านิยาม ผู้เข้ารับการบ าบัดสารเสพติดเสพซ้ า หมายถึง ผู้เสพ/ผู้ติดสารเสพติดที่เคยเข้ารับการบ าบัดทั้ง
แบบสมัครใจิบังคับบ าบัด และต้องโทษในสถานบริการสุขภาพิสถานพินิจฯิส านักงานคุม
ประพฤติิเรือนจ าทุกแห่ง ในรอบปีเดียวกันที่เข้าบ าบัด 

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้เสพผู้ติดที่รักษาในระบบครบโปรแกรมบ าบัด  

เกณฑ เป้าหมาย ร้อยละ < 50 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล ผลการให้บริการิในสถานบริการิสถานพินิจฯิส านักงานคุมประพฤติ เรือนจ าทุกแห่ง 

แหล่งข้อมูล ผลการให้บริการิบสต. 

รายการข้อมูล 1 A = จ านวนผู้ที่เข้ารับการบ าบัดยาเสพติดเคยเข้ารับการบ าบัดมาก่อนในห้วงเวลาเดียวกัน 

รายการข้อมูล 2 B = จ านวนผู้เข้ารับบริการบ าบัดยาเสพติดิทั้งหมดทุกระบบ ในห้วงเวลาเดียวกัน 

สูตรค านวณตัวชี้วัด ( A/B ) X 100 

ระยะเวลา
ประเมินผล 

ทุกเดือน 

ผู้ประสานงาน
ตัวชี้วัด 

รุ่งทิวา มโนวชิรสรรค  

ผู้ก ากับตัวชี้วัด ประธานยุทธศาสตร  2 
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 แผนงานที่ 7 ทารกแรกเกิดและกุมาร 

KPI No.2.07.068 PI : 68 อัตราส่วนมารดาตาย 

ค านิยาม การตายมารดาิหมายถึงิการตายของมารดาตั้งแต่ขณะตั้งครรภ ิการคลอดและหลังคลอดิ42ิ
วันหลังคลอดิไม่ว่าอายุครรภ จะเป็นเท่าใดหรือการตั้งครรภ ที่ต าแหน่งใดิจากสาเหตุที่
เกี่ยวข้องหรือก่อให้เกิดความรุนแรงขึ้นิจากการตั้งครรภ และหรือการดูแลรักษาขณะตั้งครรภ ิ
และคลอดิแต่ไม่ใช่จากอุบัติเหตุหรือสาเหตุที่ไม่เก่ียวข้องต่อการเกิดมีชีพแสนคน 

เกณฑ เป้าหมาย ลดลงจากปีิ2558 (ลดลงจากิ49.23 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน) 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย หญิงตั้งครรภ ิหญิงคลอดิมารดาหลังคลอด 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1.บันทึกในฐานข้อมูลิ21/43ิแฟ้ม,ฐานข้อมูลการตายทะเบียนราษฎร  

2.บันทึกแบบรายงานการตายของมารดาิConfidential Enquiries-CE (ก1-CE) 
แหล่งข้อมูล ฐานข้อมูลิ21/43ิแฟ้มส านักงานสาธารณสุขจังหวัดิ/ก1 
รายการข้อมูลิ1 A = จ านวนมารดาตายระหว่างการตั้งครรภ ิการคลอดิหลังคลอดิ42ิวันหลังคลอดิ(จาก

สาเหตุที่เกี่ยวข้องจากการตั้งครรภ หรือการดูแลรักษาขณะตั้งครรภ และคลอด)ิในช่วงเวลาที่
ก าหนด 

รายการข้อมูลิ2 B = จ ำนวนกำรเกิดมีชีพทั้งหมดในช่วงเวลำเดียวกัน 

สูตรค านวณตัวชี้วัด (A/B) x 100,000 

ระยะเวลาประเมินผล ทุกิ 3 ิเดือน 

ผลการด าเนินงาน ผลงานรายปีิพ.ศ. 
ปีิพ.ศ..2555 ปีิพ.ศ.2556 ปีิพ.ศ.ิ2557 ปีิพ.ศ. 2558 

n/a n/a 49.60 49.23  

ผลงานปีิ2558 จังิ
หวัด 

เมือง วัง
ทราย 

โพธิ์
ประทับ
ช้าง 

ตะพาน
หิน 

บางมูล
นาก 

โพทะิ
เล 

สาม
ง่าม 

ทับคล้อ สาก
เหล็ก 

บึงนา
ราง 

ดง
เจริญ 

วชิร
บาร
มี 

             
 

เป้าหมายปีิ2559 จังิ
หวัด 

เมือง วัง
ทราย 

โพธิ์
ประทับ
ช้าง 

ตะพาน
หิน 

บางมูล
นาก 

โพทะิ
เล 

สาม
ง่าม 

ทับคล้อ สาก
เหล็ก 

บึงนา
ราง 

ดง
เจริญ 

วชิร
บาร
มี 

             

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1)ิแพทย หญิงปฏิมาวรรณิิเขียนวงศ ิ(รพ.พิจิตร)ิโทริ089-5535310 

2)ินางสาวระเบียบิค าเขียนิ(รพ.พิจิตร)ิโทริ086-2009714 
3)ินางสาวบรรเจิดิิสละชุ่มิ(สสจ.พิจิตร)ิโทริ081-7072648 

 
 
 
 
 
 
 
 

1ิรายิิ(49.23ิต่อการเกิดมีชีพแสนคน) 

ลดลงจากปีิ2558 
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KPI No.2.07.069 PI : 69 ลดอัตราการเสียชีวิตในโรงพยาบาลของทารกแรกเกิด ภายใน 28 วัน 

ค านิยาม ทารกเกิดมีชีพที่เสียชีวิติภายใน 28 วันแรก 
เกณฑ เป้าหมาย ไม่เกินิ8ิต่อการเกิดมีชีพิ1,000ิคน 

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

ทารกเกิดมีชีพอายุิ0-28ิวัน 

วิธีการจัดเก็บ
ข้อมูล 

บันทึกในฐานข้อมูลิ21ิิแฟ้ม 

แหล่งข้อมูล ฐานข้อมูลิ21ิิแฟ้ม 
รายการข้อมูลิิ A = จ านวนทารกเกิดมีชีพที่มีน้ าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัมทีเสียชีวิตภายใน 28 วันแรกิในช่วงเวลาที่

ก าหนด 
 B = จ านวนทารกแรกเกิดมีชีพน้ าหนักต่ ากว่า2,500 กรัมิที่เกิดในช่วงเวลาเดียวกัน 

สูตรค านวณ
ตัวชี้วัด 

(A/B) x 1000 

ระยะเวลา
ประเมินผล 

ทุกิ3ิิเดือนิิ 

ผลการด าเนินงานิ
(ต่อการเกิดมีชีพ
พันคน) 

ผลงานรายปี พ.ศ. 

ปีิพ.ศ..2555 ปีิพ.ศ.2556 ปีิพ.ศ.ิ2557 ปีิพ.ศ. 2558 
1.51 1.58 4.76 0.79  

ผล ง านปี ิ 2558 
(ต่อการเกิดมีชีพ
พันคน) 

จ. เมือง วัง
ทราย 
พูน 

โพธิ์
ประทับ

ช้าง 

ตะพาน
หิน 

บาง
มูล
นาก 

โพ
ทะ 
เล 

สาม
ง่าม 

ทับ
คล้อ 

สาก
เหล็ก 

บึง
นา
ราง 

ดง
เจริญ 

วชิร
บารม ี

0.79 0.88 0 0 1.72 0 0 0 0 - - - 0 
 

เป้าหมายปีิ2559ิ
(ต่อการเกิดมีชีพิ
พันคน) 

จ. เมือง วัง
ทราย 
พูน 

โพธิ์
ประทับ

ช้าง 

ตะพาน
หิน 

บางมูล
นาก 

โพทะ 
เล 

สาม
ง่าม 

ทับ
คล้อ 

สาก
เหล็ก 

บึง
นา
ราง 

ดง
เจริญ 

วชิร
บารมี 

ไม่
เกิน8 

ไม่
เกิน
0.88 

คง
สภาพิ
(0) 

คง
สภาพิ
(0) 

ไม่เกิน
1.72 

คง
สภาพิ
(0) 

คง
สภาพิ
(0) 

คง
สภาพิ
(0) 

คง
สภาพิ
(0) 

- - - คง
สภาพิ
(0)  

ผู้ให้ข้อมูลทาง
วิชาการ/ 
ผู้ประสานงาน
ตัวชี้วัด 

1)ิแพทย หญิงสุนทรีย ิิไกรวีระเดชาชัยิ(รพ.พิจิตร)ิโทริ086-5449517 

2)ินางรัตติกริิมหายนต ิ(รพ.พิจิตร)ิโทริ089ิ07059702 

3)ินางสาวบรรเจิดิิสละชุ่มิ(สสจ.พิจิตร) โทริ081-7072648,088-2860864 
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    แผนงานที่ 8 ทันตกรรม 

KPI No.2.08.070 PI : 70 ร้อยละการเข้าถึงบริการสุขภาพช่องปากไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของ
ประชากร 

ค านิยาม บริการสุขภาพช่องปากหมายถึงบริการรักษาทางทันตกรรม บริการส่งเสริมสุขภาพช่อง
ปากิบริการตรวจสุขภาพช่องปากและวางแผนการรักษา 

เกณฑ เป้าหมาย ไมน้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ านวนประชากรตามทะเบียนราษฎร  
ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย ประชากรที่อยู่ในเขตรับผิดชอบทุกกลุ่มอายุ 
วิธีการจัดเก็บ
ข้อมูล ประมวลผลทางอิเลคโทรนิคส  
แหล่งข้อมูล ประมวลผลข้อมูลจาก 43 แฟ้มิแสดงผลบนิEPS   
รายการข้อมูล 
A ตัวตั้งิ/ิB 
ตัวหาร 

A หมายถึง จ านวนประชากรในเขตรับผิดชอบที่ได้รับบริการสุขภาพช่องปาก 
B หมายถึงิจ านวนประชากรตามทะเบียนราษฏร ในเขตรับผิดชอบ  

สูตรค านวณ
ตัวชี้วัด (A/B) x 100 
เกณฑ การให้
คะแนน ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
  ร้อยละ/อัตรา <10 10 - 19.99 20 - 24.99 25 - 29.99 >=30 
หน่วยงานจัดเก็บ
ข้อมูล หน่วยบริการทุกหน่วย 
ระยะเวลา
ประมวลผล ทุกิ1 / 3 / 6 / 12 เดือน 
หน่วยงาน
ประมวลผล กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด PM / ผู้รับผิดชอบงานทันตสาธารณสุข 
ผู้ก ากับตัวชี้วัด ประธานยุทธศาสตร  
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KPI No.2.08.071 PI : 71 ร้อยละของผู้สูงอายุมีฟัน 4 คู่สบ เพิ่มขึ้น 

ค านิยาม ผู้สูงอายุิคือผู้ที่มีอายุตั้งแต่ิ60 ปีิขึ้นไปิที่มีชื่อปรากฏตามทะเบียนราษฎร  
คู่สบฟันหลังิ4 คู่ข้ึนไปิหมายถึงิมีการสบฟันกรามน้อยิและิ/ิหรือฟันกรามิทั้งฟันแท้และฟันเทียมิซ้าย -
ขวาิรวมกันอย่างน้อยิ4 คู่สบขึ้นไป 

เกณฑ เป้าหมาย เพ่ิมข้ึนจากิปีิ2558ิ 
ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้สูงอายุที่มีชื่อปรากฏตามทะเบียนราษฎร ิในจังหวัดพิจิตร 

วิธีการจัดเก็บ
ข้อมูล 

บันทึกข้อมูลการตรวจในแฟ้มิ Dental  

แหล่งข้อมูล 43ิแฟ้มิ จ.พิจิตร 
รายการข้อมูล 
A ตัวตั้งิ/ิB 
ตัวหาร 

A หมายถึง จ านวนผู้สูงอายุมีฟันิ4ิคู่สบิปีิ2559 
B หมายถึงิจ านวนผู้สูงอายุมีฟันิ4 คู่สบิปีิ2558 

สูตรค านวณ
ตัวชี้วัด 

A – B X 100/A 
        

เกณฑ การให้
คะแนน 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 

 ร้อยละ น้อยกว่าิ4 4 - 5 6  - 7 8 - 9 ิ10ิขึ้นไป 
 จังิ

หวัด 
เมือง วัง

ทราย 
โพธิ์

ประทับ
ช้าง 

ตะพาน
หิน 

บาง
มูล
นาก 

โพ
ทะิ
เล 

สาม
ง่าม 

ทับ
คล้อ 

สาก
เหล็ก 

บึงนา
ราง 

ดง
เจริญ 

วชิร
บารมี 

44.1 25.1 38 49.9 50.4 41.9 47.7 49.3 50.4 34.7 28.5 44.3 41.8 
 

หน่วยงานจัดเก็บ
ข้อมูล 

รพ.สต.ิและิรพ. 

ระยะเวลา
ประเมินผล 

ทุกิ1ิ/ิ3ิ/ิ6ิ/ิ9 / 12 เดือน 

หน่วยงาน
ประมวลผล 

ทันตสาธารณสุขิส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร 

ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด นายสมานิิทันต เจริญกิจ 095-6359261 
ผู้ก ากับตัวชี้วัด ประธานยุทธศาสตร  2 
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KPI No.2.08.072 PI : 72 ร้อยละ ของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ าตาลไม่ดีคือผลิHbA 1C,มากกว่าิ7ได้รับการ

ตรวจคัดกรองสุขภาพช่องปากและได้รับการรักษาทางทันตกรรม 
ค านิยาม 1. ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ าตาลไม่ดีคือผลHbA1C,มากกว่า7คือผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีชื่อ

ปรากฏตามทะเบียนราษฎร ที่ควบคุมระดับน้ าตาลไม่ดีมีผลHbA1Cมากกว่า7ได้รับการตรวจคัดกรอง
สุขภาพช่องปากิ    
2.ิผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ าตาลไม่ดีคือผลิHbA 1C,มากกว่าิ7ได้รับการรักษาทางทันตก
รรมอย่างน้อยิ1 ครั้ง 

เกณฑ เป้าหมาย ร้อยละิ20 
ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ าตาลไม่ดีคือผลHbA1C,มากกว่าิ7ิที่มีชื่อปรากฏตามทะเบียน
ราษฎร  

วิธีการจัดเก็บ
ข้อมูล 

บันทึกข้อมูลการตรวจในแฟ้มิ Dental   

แหล่งข้อมูล 43ิแฟ้มิ จ.พิจิตร   
รายการข้อมูล 
A ตัวตั้งิ/ิB 
ตัวหาร 

A หมายถึงิจ านวนผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ าตาลไม่ดีคือผลHbA1C,มากกว่า7ที่มีชื่อปรากฏ
ตามทะเบียนราษฎร ได้รับการตรวจคัดกรองสุขภาพช่องปาก 
B หมายถึงิจ านวนผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ าตาลไม่ดีคือผลHbA1C,มากกว่า7ได้รับการ
รักษาทางทันตกรรมอย่างน้อยิ1 ครั้ง 

สูตรค านวณ
ตัวชี้วัด 

(Aิ/B)ิxิ100 

เกณฑ การให้
คะแนน 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 

 ร้อยละ น้อยกว่าิ15 15 - 19 20 - 24 25 - 29 ิ30 ขึ้นไป 
หน่วยงานจัดเก็บ
ข้อมูล 

รพ.ิ/ิรพ.สต. 

ระยะเวลา
ประเมินผล 

ทุกิ1ิ/ิ3ิ/ิ6ิ/ิ9 / 12 เดือน 

หน่วยงาน
ประมวลผล 

ทันตสาธารณสุขิส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร 

ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด นายสมานิิทันต เจริญกิจ  095-6359261 
ผู้ก ากับตัวชี้วัด ประธานยุทธศาสตร  2 
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แผนงานที่ 9 อายุรกรรม 

KPI No.2.09.073 PI 73 : อัตราตายด้วย Sepsis ลดลงจากปีที่ผ่านมา 

ค านิยาม อัตราการตายด้วยิSepsisหมายถึงิจ านวนผู้ป่วยเสียชีวิตด้วยโรคิSepsis ICD 10 A40-A41Severe 
sepsis :R651 septic shock :R572 

เกณฑ เป้าหมาย อัตราเสียชีวิตของผู้ป่วย Sepsis Septic shock Severe sepsis ลดลง 
จากปีที่ผ่านิโดยเทียบกับค่าิbase Line 

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวนผู้ป่วยที่มีภาวะิSepsis Septic shock Severe sepsis 

วิธีการจัดเก็บ
ข้อมูล 

บันทึกข้อมูลผ่านโปรแกรมิHos xp 

แหล่งข้อมูล 43ิแฟ้ม 
รายการข้อมูล 1 A = จ านวนผู้ป่วยที่เสียชีวิตดว้ยิSepsis Septic shock Severe sepsis 

Sevre sepsis : R651 Septic shock :  R572)) ในปีที่ประเมิน 
รายการข้อมูล 2 B=จ านวนผู้ป่วย Sepsis Septic shock Severe sepsis (ICD 10 A40-A41 Severe sepsis:R651 

septic shock :R572) 
R651 Septic shock : R572) ) ในปีที่ประเมิน 

สูตรค านวณ A/B*100 
หน่วยที่ใช้ในการ
วัด 

ร้อยละ 

ระยะเวลา
ประเมิน 

ปีละิ1ิครั้งิติดตามการเปลี่ยนแปลงทุกิ3ิเดือน 

เกณฑ การ
ประเมินผล 

1ิคะแนน 2ิคะแนน 3ิคะแนน 4ิคะแนน 5ิคะแนน 
ลดลงจาก BL 
ร้อยละ 1-5 

ลดลงจาก BL 
ร้อยละ 6-10 

ลดลงจากBL 
ร้อยละ11-15 

ลดลงจาก BL 
ร้อยละ 16-19 

ลดลงจากิBL 
ร้อยละิ20ิขึ้นไป 

ดูจากค่าิBL ของแต่ละพ้ืนที่ 

ผู้ประสาน
ตัวช้ีวัด 

นพ.ศรีวิทย ิินราธรสวัสดิกุลิิิิินายแพทย เชียวชาญิิประธานิPM อายุรกรรมิิโทริ 
นายประพันธ ิิเข็มแก้ว  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการิสสจ.พิจิตริิโทริ085-0508432 
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KPI No.2.09.074 PI 74 : อัตราตายด้วย Pneumonia ลดลงจากปีที่ผ่านมา 

ค านิยาม การตายด้วยิPneumonia หมายถึงิจ านวนผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยด้วยPneumonia (ICD Jิ10 
– J 18) แล้วเสียชีวิต 

เกณฑ เป้าหมาย ลดลงจากปีที่ผ่านมา 
ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้ป่วยที่มีภาวะิPneumonia (ICD 10  J10 – J18) 

วิธีการจัดเก็บ
ข้อมูล 

บันทึกข้อมูลผ่านโปรแกรมิHos Xp 

แหล่งข้อมูล 43ิแฟ้ม 
รายการข้อมูลิ1 A = จ านวนผู้ป่วยที่เสียชีวิตดว้ยิPneumonia (ICD 10  J10 – J 18)ในปีที่ประเมิน 
รายการข้อมูลิ2 B= จ านวนผู้ป่วยPneumoniaทั้งหมดิ(ICD 10  J10 – J 18)) ในปีที่ประเมิน 
สูตรค านวณ A/B*100 
หน่วยที่ใช้ในการ
วัด 

ร้อยละ 

ระยะเวลา
ประเมิน 

ปีละิ1ิครั้งิติดตามการเปลี่ยนแปลงทุกิ3ิเดือน 

เกณฑ การ
ประเมินผล 

1ิคะแนน 2ิคะแนน 3ิคะแนน 4ิคะแนน 5ิคะแนน 
ลดลงจาก BL 
ร้อยละ 1-5 

ลดลงจาก BL 
ร้อยละ 6-10 

ลดลงจากBL 
ร้อยละ11-15 

ลดลงจาก BL 
ร้อยละ 16-19 

ลดลงจากิBL 
ร้อยละิ20ิขึ้นไป 

ดูจากค่าิBL ของแต่ละพ้ืนที่ 
ผู้ประสาน
ตัวช้ีวัด 

นพ.ศรีวิทย ิินราธรสวัสดิกุลิิิิินายแพทย เชียวชาญิิประธานิPM อายุรกรรมิิโทริ 
นายประพันธ ิิเข็มแก้ว  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการิสสจ.พิจิตริิโทริ085-0508432 
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KPI No.2.09.075 PI : 75 อัตราผลส าเร็จของการรักษาวัณโรคปอด  (Success Rate) 

หน่วยวัดิ/ิเกณฑ  เพ่ิมขึ้นจากปีท่ีผ่านมา 
วัตถุประสงค ของ
ตัวชี้วัด 

ลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยวัณโรค 

นิยาม / ค าอธิบาย อัตราการวัดผลส าเร็จ  หมายถึง อัตราการวัดผลการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดเสมหะพบเชื้อราย
ใหม่ซึ่งประกอบ ด้วยการรักษาหาย (Cure) และจ านวนการรักษาครบ (Complete) รวมกัน
เมื่อเปรียบเทียบกับจ านวนผู้ป่วยวัณโรคเสมหะพบเชื้อรายใหม่ที่ข้ึนทะเบียนรักษา 

การประมวลผล
ตัวชี้วัด 
(สูตรค านวณ) 

จ านวนผู้ป่วยเสมหะพบเชื้อรายใหม่ที่ได้รับการรักษาหายและรักษาครบรวมกัน X 100 
ิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิจ านวนผู้ปว่ยเสมหะพบเชื้อรายใหม่ที่ข้ึนทะเบียนรักษา 

เกณฑ ในการให้
คะแนน 

คะแนน 1 2 3 4 5 

 กลุ่มท่ีิ1ิพื้นที่ิSuccess 
Rate ร้อยละิ50-70ิ 

10 20 30 40 50 

 กลุ่มท่ีิ2ิพื้นที่ิSuccess 
Rate มากกว่าร้อยละิ70 

  81-85 86-90 90-100 

แหล่งข้อมูล - ฐานข้อมูลการรับบริการของโรงพยาบาล   
- ทะเบียนการรับบริการของโรงพยาบาล 

วิธีจัดเจ็บข้อมูล บันทึกข้อมูลการบริการทะเบียนของโรงพยาบาล 
ความถี่ในการ
จัดเก็บข้อมูล 

เดือนละ 3เดือน/ิครั้ง 

ผู้ดูแลก ากับ
ตัวชี้วัด 

นางเริงฤดีิวีระวงศ พรหม ต าแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล
ตัวชี้วัด 

นางเริงฤดีิวีระวงศ พรหม ต าแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

จัดท าโดย นางเริงฤดีิวีระวงศ พรหม ต าแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
ตรวจสอบโดย PM อายุรกรรม ลายมือชื่อ 
รับรองโดย ประธานยุทธศาสตร ที่ิ2 ลายมือชื่อ 
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KPI No.2.09.076 PI : 76 ร้อยละผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ยังคงอยู่ในการรักษา 12 เดือนหลังรับยาต้านไวรัส 

ค านิยาม  
 

1.ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ยังคงอยู่ในการรักษาิ12ิเดือนหลังรับยาต้านไวรัสิิหมายถึงิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิ 
ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ยังมีวิตอยู่และรับประทานยาต้านไวรัสตามแนวทางการรักษาิมารับยาตาม
นัดอยู่ในการรักษาิ12ิเดือนหลังรับยาต้านไวรัสิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิ
2.ิ.ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสทั้งหมดิหมายถึง.ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่เข้าสู่
ระบบบริการได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อเอชไอวีิรับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสิณิโรงพยาบาล
รัฐิทุกแห่ง 

เกณฑ เป้าหมาย  ไม่น้อยกว่าร้อยละ90.0 
ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย  

ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสิทุกคน 

วิธีการจัดเก็บ
ข้อมูล  

โรงพยาบาลบันทึกข้อมูลให้ครบตามโปรแกรมNap plus ทุกครั้งที่ผู้ป่วยมารับบริการ 

แหล่งข้อมูล  โปรแกรมNap plus (ิส านักงานหลักประกันสุขภาพเป็นผู้ดูแลตั้งแต่ปีิ2550) 
 รายการข้อมูล 
A ตัวตั้ง/B ตัวหาร 

A = ิ.ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ยังคงอยู่ในการรักษา12เดือนหลังรับยาฯิในช่วงเวลาที่รายงาน 
B = จ านวน.ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสิทั้งหมดในช่วงเวลาที่รายงาน 

สูตรค านวณตัวชี้วัด (A/B) x 100 
เกณฑ การให้
คะแนน 

ตัวชี้วัด เกณฑ การให้คะแนน 
1 2 3 4 5 

ร้อยละผู้ติด
เชื้อเอชไอวีที่
ยังคงอยู่ใน
การรักษาิ12ิ
เดือนหลังรับ
ยาต้านไวรัส 

 

ต่ ากว่า
ร้อยละ
85ิ 

85ิ-88 89ิ-ิ92 93ิ-ิ96 97-100 

 

ผู้ให้ข้อมูลทาง
วิชาการ/  
ประสานตัวชี้วัด  

กลุ่มงานควบคุมโรคิ(เอดส ฯ) 
นางภัสสราิิจันทนาคริิินักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
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KPI No.2.09.077 PI : 77 อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก 

     1. อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกลดลง เมื่อเทียบกับอัตราป่วยที่ค านวณมาจากค่ามัธยฐาน
ผู้ป่วยย้อนหลัง 5 ปี (2553-2557) 
     2. อัตราป่วยตายโรคไข้เลือดออกไม่เกินร้อยละ 0.12 

ค านิยาม 
 
 
 

จ านวนผู้ป่วยไข้เลือดออกิ(ราย)ิหมายถึงิิผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยอาการตามเกณฑ ทางคลินิกิ
และหรือมีผลตามเกณฑ ห้องปฏิบัติการิว่าป่วยด้วยไข้เลือดออกทุกกลุ่มอาการิได้แก่ิDengue 
Fever (DF) Dengue Hemorrhagic (DHF) และิDengueิShock Syndrome (DSS) ตั้งแต่ิ1ิ
ม.ค.ิ2559ิถึงช่วงเวลาที่รายงาน 
อัตราป่วยไข้เลือดออกต่อแสนประชากร  
      =ิิจ านวนผู้ป่วยไข้เลือดออกิ(ราย)ิปีิ2559ิx 100,000 
ิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิจ านวนประชากรกลางปี 2558 
ร้อยละของอัตราป่วยที่ลดลงิ= ิิ(A1 – อัตราป่วยิปีิ2559)ิX 100 
                                                           A1 
ิิิิิ***ิหมายเหตุิิิA1 หมายถึงิิอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกต่อประชากรแสนคนที่ค านวณ
มาจากค่ามัธยฐานผู้ป่วยย้อนหลังิ5ิปี  (2553-2557) 

ิิิิิจ านวนผู้ปว่ยตายไข้เลือดออกิ(ราย)ิหมายถึงิิผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยอาการตามเกณฑ 
ทางคลินิกิิและหรือิมีผลตามเกณฑ ห้องปฏิบัติการิว่าป่วยด้วยไข้เลือดออกทุกกลุ่มอาการิ
ได้แก่ิDengue Fever (DF) Dengue Hemorrhagic (DHF) และิDengueิShock Syndrome 
(DSS) แล้วเสียชีวิติิตั้งแต่ิ1ิม.ค.ิ2559 
ถึงช่วงเวลาที่รายงาน 
ร้อยละของอัตราป่วยตายไข้เลือดออก  
      =ิิจ านวนผู้ป่วยตายโรคไข้เลือดออกิ(ราย)ิx 100 
ิิิิิิิิิิิิิิิิิิิจ านวนผู้ป่วยไข้เลือดออกิ(ราย) 

เกณฑ เป้าหมาย ิิิิิอัตราป่วยโรคไข้เลือดออกท่ีลดลงจากค่ามัธยฐานิ5ิปีิย้อนหลังิหมายถึงิค่าเป้าหมายของ
การด าเนินงานิปีิ2559ิเป็นข้อมูลจ าแนกรายอ าเภอ 
ิิิิิอัตราป่วยตายโรคไข้เลือดออกไม่เกินร้อยละิ0.12ิหมายถึงิข้อมูลอัตราป่วยตายโรค
ไข้เลือดออกต่อประชากรที่ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกิไม่เกินิร้อยละิ0.12 

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 
/เป้าหมาย
ด าเนินการ 

จ านวนประชากรกลางปีิ2559ิหมายถึงิจ านวนประชากรทั้งหมดในพ้ืนที่ิกลางปีิ2559 

วิธีการจัดเก็บ
ข้อมูลิิ 

1.อ าเภอส่งิรง.506 
2.ประสานงานระบาดวิทยา 

แหล่งข้อมูลิิ งานระบาดวิทยาสสจ.พิจิตริรง.506ิรง.ผู้ป่วย/ตาย 
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KPI No.2.09.077 PI : 77 อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก 
ิิิิิ1.ิอัตราป่วยโรคไข้เลือดออกลดลงิเมื่อเทียบกับอัตราป่วยที่ค านวณมาจากค่ามัธยฐานผู้ป่วย
ย้อนหลังิ5ิปีิ(2553-2557) 
     2.ิอัตราป่วยตายโรคไข้เลือดออกไม่เกินร้อยละิ0.12 

สูตรค านวณตัวชี้วัดิิิ อัตราป่วยไข้เลือดออกต่อแสนประชากริ 
      =ิิจ านวนผู้ป่วยไข้เลือดออกิ(ราย)ิปีิ2559ิx 100,000 
ิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิจ านวนประชากรกลางปี 2558 
ร้อยละของอัตราป่วยที่ไข้เลือดออกท่ีลดลงิ= ิิ(A1 – อัตราป่วยิปีิ2559)ิX 100 
                                                                          A1 
ร้อยละของอัตราป่วยตายไข้เลือดออกิ 
      =ิิจ านวนผู้ป่วยตายโรคไข้เลือดออกิ(ราย)ิx 100 
ิิิิิิิิิิิิิิิิิิิจ านวนผู้ป่วยไข้เลือดออกิ(ราย) 

เกณฑ การให้
คะแนน    

คะแนน 
 

1 2 3 4 5 
 ราย 

ละเอียด 
 

ลดลง>ิร้อย
ละ4ิจาก BL 
รายอ าเภอ 

ลดลง>ร้อย
ละ8จากBL 
รายอ าเภอ 

ลดลง>ร้อยละ
12ิจากBL 
รายอ าเภอ 

ลดลง>ร้อย
ละ16ิจาก
BL ราย
อ าเภอ 

ลดลง>
ร้อยละ
20ิจาก
BL ราย
อ าเภอ 

 ***ิหมายเหตุ 
ิิิิิ1.อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกลดลงร้อยละเมื่อเทียบกับอัตราป่วยที่ค านวณมาจากค่ามัธยฐาน
ผู้ป่วยย้อนหลังิ5ิปีิ(2553-2557) 
     2ิอัตราป่วยตายโรคไข้เลือดออกไม่เกินร้อยละิ0.12ิ(ไม่น ามาคิดในระดับอ าเภอ) 

ระยะเวลาการ
ประเมินผลิิ 

ปีละิ2ิครั้งิโดยส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

ผู้ให้ข้อมูลิ/ิิ 
ผู้ประสานงาน
ตัวชี้วัด 
 

1.ินายประพันธ ิิเข็มแก้ว 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการิ(กลุ่มงานควบคุมโรค)โทรศัพท มือถือิิ:ิ085-0508432ิ
โทรศัพท ส านักงานิ:ิ056ิ–ิ990352-3ิต่อิ135-6ิิิิิิิิิิิิิิิิิิ 
Email : soyur39@hotmail.com 
2.ิน.ส.อมรรัตน ิกัลป์เจริญศรีิิินักวิเคราะห นโยบายและแผนิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิ 
โทรศัพท มือถือิิ:ิ086-9299619ิโทรศัพท ส านักงานิ:ิิ056ิ–ิ990352-3ิต่อิ135-6ิิิิิิิิิิิิิิิิิิ 
3.น.ส.สรัญรชัิศรีค าินักวิชาการสาธารณสุขิโทรศัพท มือถือิ091-3831686ิโทรศัพท ส านักงานิ
:ิิ056ิ–ิ990352-3ิต่อิ135-6ิิิิิิิิิิิิิิิ 
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KPI No.2.09.078 PI : 78 อัตราตายด้วย Streptococcus suis ลดลงจากปีที่ผ่านมา 

ค านิยาม อัตราการตายด้วย Streptococus suisิหมายถึงิจ านวนผู้ป่วยเสียชีวิตด้วยโรคิStreptococus 
suisิICD 10  A498 

เกณฑ เป้าหมาย อัตราเสียชีวิตของผู้ป่วย Streptococus suis  ลดลง 
จากปีที่ผ่านิโดยเทียบกับค่าิbase Line 

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

ประชากรกลางปีิ2558 

วิธีการจัดเก็บ
ข้อมูล 

บันทึกข้อมูลผ่านโปรแกรมิHos Xp 

แหล่งข้อมูล 43ิแฟ้ม 
รายการข้อมูลิ1 A = จ านวนผู้ป่วยที่เสียชีวิตดว้ยิStreptococus suis   

Sevre sepsis : R651 Septic shock :  R572)) ในปีที่ประเมิน 
รายการข้อมูลิ2 B= จ านวนประชากรกลางปีิ2558 
สูตรค านวณ A/B*100000 
หน่วยที่ใช้ในการ
วัด 

อัตราต่อแสนประชากร 

ระยะเวลาประเมิน ปีละิ1ิครั้งิติดตามการเปลี่ยนแปลงทุกิ3ิเดือน 
เกณฑ การ
ประเมินผล 

1ิคะแนน 2ิคะแนน 3ิคะแนน 4ิคะแนน 5ิคะแนน 
ลดลงจาก BL 
ร้อยละ 1-5 

ลดลงจาก BL 
ร้อยละ 6-10 

ลดลงจากBL 
ร้อยละ11-15 

ลดลงจาก BL 
ร้อยละ 16-19 

ลดลงจากิBL 
ร้อยละิ20ิขึ้นไป 

ดูจากค่าิBL ของแต่ละพ้ืนที่ 
ผู้ประสานตัวชี้วัด นพ.ศรีวิทย ิินราธรสวัสดิกุลิิิิินายแพทย เชียวชาญิิประธานิPM อายุรกรรมิิโทริ 

นายประพันธ ิิเข็มแก้ว  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการิสสจ.พิจิตริิโทริ085-0508432 
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แผนงานที่ 10 ภาวะฉุกเฉินทางสังคม   (รอพี่ต๋า) 
KPI No.2.09.079 Pi : 79 ร้อยละ 60 ของอ าเภอมีการจัดการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินอย่างมีประสิทธิภาพ 

  

 
 
 
 
 


