
 

 

 

ตัวชี้วัดที่มีการแก้ไข 



  สารบัญตัวช้ีวัดท่ีมีการแกไข 
ตัวช้ีวัดท่ี รายการตัวช้ีวัด หนา 

4 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ป ตอจำนวนประชากรหญิงอายุ 15-19 ป 1,000 คน 1 

6 รอยละของผูสูงอายุมีแผนสงเสริมสุขภาพด ี(Wellness Plan) 4 

11 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบการแพทยฉุกเฉินและการจัดการภาวะฉุกเฉินดาน

การแพทยและสาธารณสุข (Emergency Care System and Public Health 

Emergency Management) 

8 

14 รอยละผลิตภัณฑสุขภาพท่ีไดรับการสงเสริมและไดรับการอนุญาต 16 

16 รอยละของโรงพยาบาลท่ีพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมไดตามเกณฑ GREEN & CLEAN 

Hospital Challenge (ระดับมาตรฐานข้ึนไป) 

20 

19 รอยละของชุมชนมีการดำเนินการจัดการสุขภาพท่ีเหมาะสมกับประชาชน 26 

21 อัตราความสำเร็จการรักษาผูปวยวัณโรคปอดรายใหม   29 

24 อัตราตายทารกแรกเกิดอายุนอยกวาหรือเทากับ 28 วัน 34 

26 รอยละของจำนวนผูปวยท่ีมีการวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ อัมพาตระยะ

กลาง (Intermediate Care) ท่ีไดรับการดูแลดวยการแพทยแผนไทยและการแพทย

ทางเลือก (Community base) 

36 

 

27 รอยละของประชาชนท่ีมารับบริการในระดับปฐมภูมิไดรับการรักษาดวยการแพทยแผน

ไทยและการแพทยทางเลือก 

42 

32 อัตราตายของผูปวยโรคกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI และการใหการรักษา

ตามมาตรฐานตามเวลาท่ีกำหนด 

47 

33 รอยละของผูท่ีไดรับการคัดกรองมะเร็ง 51 

34 รอยละผูปวย CKD ท่ีมี eGFR ลดลงนอยกวา 5 ml/min/1.73m2/yr 58 

36 อัตราสวนของจำนวนผูบริจาคอวัยวะสมองตายท่ีไดรับการผาตัดนำอวัยวะออก ตอ

จำนวนผูปวยเสียชีวิตในโรงพยาบาล (โรงพยาบาล A, S) 

61 

39 รอยละของผูปวยท่ีเขารับการผาตัดแบบ One Day Surgery 64 

40 รอยละของการลงทะเบียนใน MIS registration ใน 1 เดือน โครงการ MIS ผานการ

ผาตัดแผลเล็ก (Minimally Invasive Surgery : MIS) 

86 

43 รอยละของประชากรเขาถึงบริการการแพทยฉุกเฉิน  99 

44 อัตราการเสียชีวิตในผูปวยบาดเจ็บท่ีสมอง (traumatic brain injury mortality) 102 

46 อัตราการเพ่ิมข้ึนของจำนวนสถานประกอบการดานการทองเท่ียวเชิงสุขภาพท่ีไดรับ

มาตรฐานตามท่ีกำหนด  

104 

47 รอยละของศูนยเวลเนส (Wellness Center) / แหลงทองเท่ียวเชิงสุขภาพท่ีไดรับการ

ยกระดับแบบมีสวนรวม และสรางสรรคดานภูมิปญญาการแพทยแผนไทย การแพทย

ทางเลอืก และสมุนไพรใหมีคุณคาและมูลคาสูงเพ่ิมข้ึน 

110 



ตัวช้ีวัดท่ี รายการตัวช้ีวัด หนา 

51 รอยละของสวนราชการและหนวยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผานเกณฑการ

ตรวจสอบและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน  

114 

54 สถานบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่ีผานเกณฑการประเมินตาม

นโยบาย EMS (Environment, Modernization and Smart Service) 

121 

55 รอยละของโรงพยาบาลท่ีมีการปรับโฉม Smart Hospital (Smart ER / 

Modernize OPD / มีการใชพลังงานสะอาด) 

127 

57 รอยละของจังหวัดท่ีประชาชนไทย มี ดิจิทัลไอดี เพ่ือการเขาถึงระบบบริการ 

สุขภาพแบบไรรอยตอ 

130 

58 จังหวัดท่ีมีบริการการแพทยทางไกลตามเกณฑท่ีกำหนด  134 

 



ปหมวด 1. ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (PP&P Excellence)
แผนท่ี 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย (ดานสุขภาพ)
โครงการท่ี 1. โครงการพัฒนาและสรางศักยภาพคนไทยทุกกลุมวัย
ระดับการแสดงผล จังหวัด/เขต/ประเทศ 
ช่ือตัวช้ีวัด 4. อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ป ตอจำนวนประชากรหญิงอายุ 15-19 ป

1,000 คน
คำนิยาม จำนวนการคลอดบุตรมีชีวิตของผูหญิงอายุ 15-19 ป ตอจำนวนประชากรหญิง อายุ 15-19 ป 

1,000 คน 
เกณฑเปาหมาย : (อัตราตอพัน) 

ปงบประมาณ 66 ปงบประมาณ 67 ปงบประมาณ 68 ปงบประมาณ 69 ปงบประมาณ 70 
ไมเกิน 23 ไมเกิน 21 ไมเกิน 19 ไมเกิน 17 ไมเกิน 15 

วัตถุประสงค เพ่ือติดตามผลการดำเนินงานปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุนตามยุทธศาสตร
การปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน 

ประชากรกลุมเปาหมาย ผูหญิงอายุ 15 – 19 ป ท่ีมีการคลอดบุตรมีชีพในระหวางปท่ีทำการเก็บขอมูล 

วิธีการจัดเก็บขอมูล เก็บรวบรวมขอมูลจากระบบ Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข 

แหลงขอมูล 1 ฐานขอมูลการเกิดมีช ีพและประชากรกลางปจากทะเบียนราษฎร กรมการปกครอง 

กระทรวงมหาดไทย 

แหลงขอมูล 2 ฐานขอมูล HDC ขอมูลตัวชี้วัดการเฝาระวังอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ป 
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

รายการขอมูล 1 A = จำนวนการคลอดมีชีพโดยหญิงอายุ 15 – 19 ป (จากแฟม Labor) 
ดูขอมูลจากจำนวนเด็กเกิดมีชีพ (LBORN) 

รายการขอมูล 2 B = จำนวนหญิงอายุ 15 – 19 ป ท้ังหมด ในเขตรับผิดชอบ 
(ประชากรจากการสำรวจ Type Area=1,3) 

สูตรคำนวณตัวช้ีวัด 1 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ป จากระบบ HDC = (A/B) X 1,000 

รายการขอมูล 3 
(adjusted) 

a : คา adjusted = อัตราคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ป จากฐานทะเบยีนราษฎร  
ปท่ีผานมา ปลาสุด/อัตราคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ป จากฐานขอมูล HDC ปท่ีผานมา 
ในปเดียวกันกับฐานทะเบียนราษฎร 
b : อัตราการคลอดในหญิงอายุ 15-19 ปจากระบบ HDC (ทำเปนอัตราคงท่ีของท้ังป) 
ไตรมาสท่ี 1 = อัตราคลอด HDC ณ สิ้นสุดไตรมาสท่ี 1 ของปงบประมาณ ป 2566 X 4  
ไตรมาสท่ี 2 = อัตราคลอด HDC ณ สิ้นสุดไตรมาสท่ี 2 ของปงบประมาณ ป 2566 X 4/2 
ไตรมาสท่ี 3 = อัตราคลอด HDC ณ สิ้นสุดไตรมาสท่ี 3 ของปงบประมาณ ป 2566 X 4/3  
ไตรมาสท่ี 4 = อัตราคลอด HDC ณ สิ้นสุดไตรมาสท่ี 4 ของปงบประมาณ 

สูตรคำนวณตัวช้ีวัด 2 a X b 
ระยะเวลาประเมินผล ทุก 3 เดือน  รายไตรมาส 

เกณฑการประเมิน : 

ป 2566: 

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

ไมเกิน 23 ไมเกิน 23 ไมเกิน 23 ไมเกิน 23 

รายละเอียดตัวช้ีวัดกระทรวงสาธารณสุข ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ฉบับปรุบปรุง ครั้งท่ี 2 || 1



ป 2567: 

ป 2568: 

ป 2569: 

ป 2570: 
 

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

ไมเกิน 21 ไมเกิน 21 ไมเกิน 21 ไมเกิน 21 

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

ไมเกิน 19 ไมเกิน 19 ไมเกิน 19 ไมเกิน 19 

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

ไมเกิน 17 ไมเกิน 17 ไมเกิน 17 ไมเกิน 17 

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

ไมเกิน 15 ไมเกิน 15 ไมเกิน 15 ไมเกิน 15 

วิธีการประเมินผล : ใชขอมูลจากขอมูลในระบบ Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข ประมวลผล 
ทุก 3 เดือน 

เอกสารสนับสนุน : - 
รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน Baseline data หนวยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 

2563 2564 2565 
อัตราการคลอดมีชีพ 
ในหญิงอายุ 15-19 ป 
(อัตราการคลอดจาก 
ฐานทะเบียนราษฎร) 

อัตราตอ 
ประชากรหญิง 
อายุ 15-19 ป 

1,000 คน 

28.7 25.3* 
25.4 

24.04** 
24.24* 

* ขอมูลจากระบบ HDC : อัตราคลอด 15-19 ป (adjusted) ไตรมาส 4  ณ 18 พ.ย.64
** ขอมูลจากระบบ HDC : อัตราคลอด 15-19 ป (adjusted) ไตรมาส 3 ณ 16 ส.ค.65
* ขอมูลจากระบบ HDC ไตรมาส 4 ณ 18 พฤศจิกายน 2565

ผูใหขอมูลทางวิชาการ / 
ผูประสานงานตัวช้ีวัด 

1. นางปยะรัตน เอ่ียมคง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
   โทรศัพทท่ีทำงาน : 02-5904168  โทรศัพทมือถือ : 089-7627339 
   โทรสาร : 02-5904163 E-mail : am-piyarat@hotmail.com
2. นางสาวพิมลพร ธิชากรณ  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
    โทรศัพทท่ีทำงาน : 02-5904771      โทรศัพทมือถือ : 063-6698855 
    โทรสาร : 02-5904163                  E-mail : phimonthicha@gmail.com
    สำนักอนามัยการเจริญพันธุ กรมอนามัย 

หนวยงานประมวลผลและ
จัดทำขอมูล 
(ระดับสวนกลาง) 

1. นางสาวพิมลพร ธิชากรณ     นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
    โทรศัพทท่ีทำงาน : 02-5904771       โทรศัพทมือถือ : 063-6698855 
    โทรสาร : 02-5904163 E-mail : phimonthicha@gmail.com
2. นางสาวอารีรัตน จันทรลำภู นักวชิาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ

โทรศัพทท่ีทำงาน 02-590 4772 โทรสาร 02-5904163
Email : poppysunko.j@gmail.com

รายละเอียดตัวช้ีวัดกระทรวงสาธารณสุข ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ฉบับปรุบปรุง ครั้งท่ี 2 || 2



สำนักอนามัยการเจริญพันธุ กรมอนามัย 

ผูรับผิดชอบการรายงานผล
การดำเนินงาน 

1. นางสาวพิมลพร ธิชากรณ     นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
    โทรศัพทท่ีทำงาน : 02-5904771       โทรศัพทมือถือ : 063-6698855 
    โทรสาร : 02-5904163 E-mail : phimonthicha@gmail.com
2. นางสาวอารีรัตน จันทรลำภู      นักวชิาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ 

โทรศัพทท่ีทำงาน 02-590 4772         โทรสาร 02-5904163 
    Email : poppysunko.j@gmail.com 
    สำนักอนามัยการเจริญพันธุ กรมอนามัย 

รายละเอียดตัวช้ีวัดกระทรวงสาธารณสุข ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ฉบับปรุบปรุง ครั้งท่ี 2 || 3



หมวด 1. ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (PP&P Excellence)  
แผนท่ี 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย (ดานสุขภาพ) 
โครงการท่ี 1. โครงการพัฒนาและสรางศักยภาพคนไทยทุกกลุมวัย 
ระดับการแสดงผล จังหวัด/เขต/ประเทศ 
ช่ือตัวช้ีวัด 6. รอยละของผูสูงอายุมีแผนสงเสริมสุขภาพดี (Wellness Plan) 
คำนิยาม 1) ผูสูงอายุ หมายถึง ประชาชนท่ีมีอายุ  60 ปบริบูรณข้ึนไป 

2) แผนสงเสริมสุขภาพดี (Wellness  Plan) หมายถึง เครื่องมือในการสรางความรอบรู
ดานสุขภาพ (Health Literacy) แกผูสูงอายุ ซึ่งองคการอนามัยโลกไดใหความหมายของ
ความรอบรู ดานสุขภาพ วาหมายถึง “ทักษะทางปญญาและสังคม ซึ่งเปนตัวกำหนด
แรงจูงใจ และความสามารถของปจเจกในการแสวงหา ทำความเขาใจ และการใชขอมูล
เพ่ือสงเสริมและธำรงไวซ่ึงการมีสุขภาพดี” 
 แผนสงเสริมสุขภาพดี (Wellness Plan) มีองคประกอบการสงเสริมสุขภาพและจัดการ
ปจจัยเสี่ยง 6 ประเด็น ไดแก 

1. ประเด็นโภชนาการสำหรับผูสูงอายุ 
2. ประเด็นการเคลื่อนไหวของผูสูงอายุ 
3. ประเด็นสุขภาพชองปากของผูสูงอายุ 
4. ประเด็นผูสูงอายุสมองดี 
5. ประเด็นความสุขของผูสูงอายุ 
6. ประเด็นสิ่งแวดลอมท่ีปลอดภัยสำหรับผูสูงอายุ 

3) ผูสูงอายุมีแผนสงเสริมสุขภาพดี (Wellness Plan) หมายถึง ผูสูงอายุที่มีคาคะแนน 
การประเม ินความสามารถในการประกอบกิจว ัตรประจำว ัน (Barthel Index for 
Activities of Daily Living: ADL) ต ั ้ งแต   12 คะแนนขึ ้นไป (กล ุ มต ิดส ังคม) ได รับ 
การประเมินความเสี่ยงดานสุขภาพและจัดทำแผนเพ่ือการสงเสริมสุขภาพ 

     การจัดทำแผนสงเสริมสุขภาพดี (Wellness  Plan) มีข้ันตอนดังนี้ 
1. ผูสูงอายุเขาสูกระบวนการดวยความสมัครใจ และไดรับการถายทอดองคความรู 
2. ผูสูงอายุประเมินตนเองตามแนวทางการประเมิน เพื่อรับรูสถานการณสุขภาพ 

และความเสี่ยงดานสุขภาพ 
3. จัดทำแผนสงเสริมสุขภาพดี (Wellness  Plan) ผานโปรแกรมที ่กรมอนามัย

พัฒนาข้ึน หรือผานรูปแบบอ่ืนๆ 
4. นำแผนสงเสริมสุขภาพดี (Wellness  Plan) สูการปฏิบัติจริง  
5. หลังจากปฏิบัติตามแผนฯ แลว ผู ส ูงอายุดำเนินการประเมินภาวะสุขภาพ 

ดวยตนเอง หรือประเมินรวมกับเจาหนาท่ี 
6. ปรับปรุง /พัฒนาแผนฯ และนำไปปฏิบัติเพ่ือใหบรรลุตามเปาหมาย 
7. แลกเปลี่ยนเรียนรูและบอกตอแกเพื่อนสมาชิกชมรม /กลุมทางสังคมของผูสูงอายุ

ในชุมชน หรือผูท่ีสนใจ 
8. เสร็จสิ้นกระบวนการ และปฏิบัติอยางตอเนื่อง สม่ำเสมอ เพ่ือการมีสุขภาพดี 

เกณฑเปาหมาย :  
ปงบประมาณ 66 ปงบประมาณ 67 ปงบประมาณ 68 ปงบประมาณ 69 ปงบประมาณ 70 

รอยละ 50 รอยละ 55 รอยละ 60 รอยละ 65 รอยละ 70 
 

วัตถุประสงค  1. เพื่อใหผู สูงอายุมีความรอบรู ดานสุขภาพ (Health Literacy) สามารถดูแลตนเองและ
จัดการสุขภาพตนเองตามแนวทางการสงเสริมสุขภาพและจัดการความเสี่ยงดานสุขภาพ 
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2. เพื่อสงเสริมใหสังคม ชุมชน ครอบครัว และผูสูงอายุ มีความตระหนัก เห็นคุณคา และ 
มีสวนรวมในการสงเสริมสุขภาพดูแลตนเอง จัดการสุขภาพตนเองและชุมชน มีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี และมีชีวิตท่ียืนยาว 

3. เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานระบบการสงเสริมสุขภาพดูแลผูสูงอายุระยะยาวเชิงปองกัน 
(Preventive Long Term Care) ดวยแผนสงเสริมสุขภาพดี (Wellness  Plan) 

ประชากรกลุมเปาหมาย ผูสูงอายุท่ีมี ADL ตั้งแต 12 คะแนนข้ึนไป (กลุมติดสังคม) 
วิธีการจัดเก็บขอมูล - ผูปฏิบัติงานระดับพื้นที่ดำเนินการคัดกรองความเสี่ยงดานสุขภาพ และรวมกันจัดทำแผน

สงเสริมสุขภาพดี (Wellness Plan) กับผูสูงอายุ ดวยโปรแกรมที่กรมอนามัยพัฒนาข้ึน 
หรือโปรแกรมรปูแบบอ่ืนๆ 

- รายงานตามระบบรายงานแพลทฟอรมออนไลน หรือโปรแกรมการรายงานที่กรมอนามัย
พัฒนาข้ึน (ในภายหลัง) รายไตรมาส (3, 6, 9, 12 เดือน) 

- กรมอนามัยจะดำเนินการตรวจสอบความถูกตอง และรายงานตัวชี้วัดในระบบ HealthKPI 
กระทรวงสาธารณสุข 

- สำนักอนามัยผูสูงอายุ กรมอนามัย คืนขอมูลใหกับศูนยอนามัยเขต และสถาบันพัฒนาสุข
ภาวะเขตเมือง เพื่อสงคืนขอมูลใหกับหนวยงานภาคีเครือขายระดับพื้นที่ในการนำไป 
วางแผนการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุในระดับพ้ืนท่ีตอไป 

แหลงขอมูล 1. รายงานตามระบบรายงานแพลทฟอรมออนไลน หรือโปรแกรมการรายงานที่กรมอนามัย
พัฒนาข้ึน (ในภายหลัง)  

2. สำนักอนามัยผูสูงอายุ และ Cluster กลุมผูสูงอายุ 
3. ศูนยอนามัยท่ี 1 - 12 และสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 
4. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ, โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ตำบล, โรงพยาบาลชุมชน, องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
รายการขอมูล 1 A = จำนวนผูสูงอายุท่ีมี ADL ตั้งแต 12 คะแนนข้ึนไป และมีปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ     

อยางนอย 1 ประเด็น ไดทำแผนสงเสริมสุขภาพดี (Wellness Plan) 
รายการขอมูล 2 B = จำนวนผูสูงอายุท่ีมี ADL ตั้งแต 12 คะแนนข้ึนไป และมีปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ    

      อยางนอย 1 ประเด็น    
สูตรคำนวณตัวช้ีวัด  รอยละของผูสูงอายุมีแผนสงเสริมสุขภาพดี (Wellness Plan)  = ( A / B ) X 100 
ระยะเวลาประเมินผล เดือน ตุลาคม 2565  –  เดือน กันยายน 2566 
เกณฑการประเมิน : 
ป 2566: 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- ชี้แจงแนวทางการ

ดำเนินงานการจัดทำแผน
สงเสริมสุขภาพดี 
(Wellness Plan) แกผูท่ี
เก่ียวของ ในระดับเขต /
จังหวัด และเครือขาย 

- ผูปฏิบัติงานระดับพ้ืนท่ีคัด
กรองความเสี่ยงดาน
สุขภาพของผูสูงอายุเพ่ือ
จำแนกกลุมดี กลุมเสี่ยง 

- ผูสูงอายุมีแผนสงเสริม
สุขภาพดี (Wellness 
Plan) รอยละ 25 

- ผูสูงอายุมีแผนสงเสริม
สุขภาพดี (Wellness 
Plan) รอยละ 40 

- ผูสูงอายุมีแผนสงเสริม
สุขภาพดี (Wellness 
Plan) รอยละ 50 

- ติดตาม และประเมิน 
ผลการดำเนินงาน 
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ป 2567: 

ป 2568: 

ป 2569: 

ป 2570: 
 

และกลุมปวย เพ่ือ
วิเคราะห สังเคราะห และ
จัดบริการตามบริบทของ
ผูสูงอายุ 

- พัฒนาแผนสงเสริม
สุขภาพดี (Wellness 
Plan) ในรูปแบบ Digital 
พรอมจัดทำคูมือแนว
ทางการดำเนินงานสำหรับ
เจาหนาท่ีสาธารณสุข 
และผูสูงอายุ 

- พัฒนาทักษะบุคลากรใน
การเปนผูชวยจัดทำ 
Wellness Plan 

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

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

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

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

วิธีการประเมินผล :  1) ผูปฏิบัติงานระดับพ้ืนท่ีดำเนินการคัดกรองความเสี่ยงดานสุขภาพ และรวมกันจัดทำแผน
สงเสริมสุขภาพดี (Wellness Plan) กับผูสูงอายุ 

2) รายงานตามระบบรายงานแพลทฟอรมออนไลน หรือโปรแกรมการรายงานท่ีกรมอนามัย
พัฒนาข้ึน (ในภายหลัง) รายไตรมาส (3, 6, 9, 12 เดือน) 

เอกสารสนับสนุน :  - สมุดบันทึกสุขภาพผูสูงอายุเพ่ือการสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย 
- คู มือแนวทางการสงเสริมสุขภาพดี (Wellness Plan) ชะลอชรา ชีวายืนยาว (Health 

Promotion & Prevention Wellness Plan) สำหรับเจาหนาท่ีสาธารณสุข และผูสูงอายุ 
- คูมือขับเคลื่อนการดำเนินงานชมรมผูสูงอายุดานสุขภาพ 
- คูมือการใชงาน Blue Book Application (สมุดบันทึกสุขภาพผูสูงอายุ) 
 
 
 
 
 

รายละเอียดตัวช้ีวัดกระทรวงสาธารณสุข ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ฉบับปรุบปรุง ครั้งท่ี 2 || 6



รายละเอียดขอมูล
พ้ืนฐาน 

 
Baseline data หนวยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 

2563 2564 2565 
จำนวนของผูสูงอายุ

ท่ีมีแผนสงเสริม
สุขภาพดี 

(Wellness  Plan) 

จำนวน 
(คน) 

1,386 48,428 91,586 

 
หมายเหตุ: ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564 มีการกำหนดการดำเนินงานแผนสงเสริม
สุขภาพดี (Wellness  Plan) เปนรายบุคคล ยังไมไดคำนวณเปนรอยละ 

ผูใหขอมูลทางวิชาการ / 
ผูประสานงานตัวช้ีวัด 

1. นายแพทยนิธิรัตน  บุญตานนท       ผูอำนวยการสำนักอนามัยผูสูงอายุ  
   โทรศัพทท่ีทำงาน : 0 2590 4273   โทรศัพทมือถือ : 08 6879 6655 
   โทรสาร : -                       E-mail : nithirat.b@anamai.mail.go.th 
   สำนักอนามัยผูสูงอายุ กรมอนามัย 

หนวยงานประมวลผล
และจัดทำขอมูล 
(ระดับสวนกลาง) 

1. นางสาวจุฑาภัค เจนจิตร              พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
   โทรศัพทท่ีทำงาน : 0 2590 4504   โทรศัพทมือถือ : 09 1768 6265 
   โทรสาร : -                               E-mail : juthapak.j@anamai.mail.go.th 
   สำนักอนามัยผูสูงอายุ กรมอนามัย 

ผูรับผิดชอบการรายงาน
ผลการดำเนินงาน 

1) กลุมพัฒนาระบบสุขภาวะและเครือขาย สำนักอนามัยผูสูงอาย ุกรมอนามัย 
สำนักอนามัยผูสูงอายุ กรมอนามัย 
โทรศัพทท่ีทำงาน : 02 590 4504          โทรสาร : - 

2) กลุมบริหารยุทธศาสตร สำนักอนามัยผูสูงอายุ กรมอนามัย 
โทรศัพทท่ีทำงาน : 02 590 4499          โทรสาร : - 
E-mail : 02group.anamai@gmail.com 
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หมวด 1. ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (PP&P Excellence) 

แผนท่ี 3. การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเส่ียงดานสุขภาพ 

โครงการท่ี 1. โครงการพัฒนาระบบการตอบโตภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ 

ระดับการแสดงผล จังหวัด 

ช่ือตัวช้ีวัด 11. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบการแพทยฉุกเฉินและการจัดการภาวะฉุกเฉิน 

ดานการแพทยและสาธารณสุข (Emergency Care System and Public Health 

Emergency Management) 

คำนิยาม ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบการแพทยฉุกเฉิน (Emergency Care System)

ประกอบดวย  
1. ระบบการแพทย ฉ ุ ก เฉ ิน  (Emergency Care System) หมายถ ึ ง  ระบบ

รักษาพยาบาลฉุกเฉิน ประกอบดวย 4 ระบบหลักไดแก ระบบบริการการแพทย

ฉุกเฉิน (EMS) ระบบการรักษาพยาบาลฉุกเฉินในโรงพยาบาล (Hospital-Based 
Emergency Department) ระบบสงตอ (Referral System) และระบบการจัดการ
สาธารณภัยดานการแพทยและสาธารณสุข (Disaster) ซึ ่งทั้ง 4 ระบบหลักตอง

เชื่อมตอกันเปนหวงโซเพ่ือทำใหเกิดโอกาสการรอดชีวิตในผูปวยฉุกเฉิน 
2. การปฏิบัติการฉุกเฉินกอนถึงโรงพยาบาล (Pre- Hospital care) หมายถึง 

กระบวนการชวยเหลือผูบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนกอนถึงโรงพยาบาลเพ่ือจัดให

มีการบริการรักษาพยาบาลฉุกเฉินท่ีรวดเร็ว ทันเวลาและมีประสิทธิภาพตั้งแตจุดเกิดเหต ุ
3. การปฏิบัติการฉุกเฉิน ณ โรงพยาบาล (In-Hospital care) หมายถึง กระบวนการ

ดูแลรักษาผูบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในหองอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน เปนการดูแล

ตั้งแตแรกรับจนจำหนายผูปวย  
4. การปฏิบัต ิการฉุกเฉินระหวางโรงพยาบาล (Inter-hospital Transportation) 

หมายถึง กระบวนการในการดูแลรักษาพยาบาลผูบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน

โรงพยาบาลแหงใดแหงหนึ่งที่ใหการดูแลรักษาขั้นตน และมีความจำเปนตองสงตอ
ผูปวยฉุกเฉินไปยังโรงพยาบาลมีศักยภาพที่สูงกวา เพื่อใหผูปวยไดรับการดูแลที่ได
มาตรฐาน และมีความปลอดภัย  

5. การบริหารจัดการภัยพิบัติ Disaster management หมายถึง การใชกลไก 
กระบวนการ และองคประกอบในการดำเนินงาน เพ่ือจุดมุงหมายในประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพของปฏิบัติการดานภัยพิบัติ  (การปองกัน การลดผลกระทบ การ

เตรียมพรอม การเผชิญเหตุ)  
6. ทีมปฏิบ ัต ิการแพทยฉ ุกเฉ ิน (Emergency Medical Team) หมายถึง ทีม

บุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุขที ่ใหการบำบัดรักษาแกผู ป วยที ่ไดรับ

ผลกระทบการเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ 
7. ระบบเฝาระวังการบาดเจ็บ (Injury Surveillance) หมายถึง เปนเครื่องมือท่ี

สามารถใชบันทึกและวิเคราะหขอมูลของผูบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทาง

ถนนที่เขามารับการรักษาในโรงพยาบาล โดยโรงพยาบาลทุกแหงในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขเปนศูนยกลางการรักษาพยาบาลและรับสงผูปวย สำหรับเฝาระวังปญหา
การบาดเจ็บทางถนนของจังหวัด 
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8. คาคะแนนของโอกาสรอดชีวิต  (Probability of survival) หมายถึง การ

พิจารณาขอมูลของผูไดรับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนทุกราย ท่ีมารับการรักษาท่ี

หองฉุกเฉินของโรงพยาบาล และแยกผูบาดเจ็บออกเปน 3 กลุม คือ 1) คา Ps นอย

กวา 0.25 เปนกลุมท่ีไมสามารถปองกันการเสียชีวิตได (non preventable death) 

2) คา Ps 0.25 ถึง 0.50 เปนกลุมท่ีมีแนวโนมปองกันการเสียชีวิตได (potentially 

preventable death) 3) คา Ps มากกวา 0.50 เปนกลุมท่ีปองกันการเสียชีวิตได 

(preventable death)   

9. คูมือมาตรฐานรถพยาบาล หมายถึง การกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยของ
รถพยาบาลฉุกเฉิน ประกอบดวย มาตรฐานโครงสรางรถพยาบาล แนวปฏิบัติเพ่ือ

การขับขี่รถพยาบาลปลอดภัย แนวทางเพื่อความปลอดภัยของบุคลากรการแพทย
ขณะปฏิบัติงานบนรถพยาบาล แนวทางการพัฒนาเครือขายเพื่อสรางระบบความ
ปลอดภัยบนรถพยาบาล และแนวทางการสอบสวนและตอบสนองหลังเกิดอุบัติเหตุ

ของรถพยาบาล เพื ่อเปนแนวทางการปฏิบัติของโรงพยาบาลสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

10. ระบบบัญชาการเหตุการณ (Incident command System : ICS) สำหรับ

รองรับทุกภัย (All Hazards) หมายถึง ระบบการบริหารจัดการที่ใชเพื่อการบังคับ
บัญชาการ สั ่งการ ควบคุม และประสานความรวมมือระหวางหนวยงานใน
สถานการณเฉพาะ โดยอาศัยระบบบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศ และทรัพยากรท่ี

แมนยำและรวดเร็ว  
11. สาธารณภัย หมายถึง สถานการณ สภาวการณหรือเหตุการณสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึน

และกอใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพ การเสียชีวิต การบาดเจ็บ หรือการเจ็บปวย 

หมายรวมถึงเกิดความเสียหายแกทรัพยสิน กระทบกระเทือนตอขีดความสามารถใน
การปฏิบัติงานตามปกติของบุคคล 

12. ความเส่ียงสาธารณภัย หมายถึง โอกาสหรือความเปนไปไดท่ีเหตุการณใดเหตุการณ

หนึ่งจะเกิดข้ึนและนำมาซ่ึงผลกระทบตาง ๆ ในบริบทของสาธารณภัยจึงหมายความ
ถึง“โอกาสหรือความเปนไปไดในการไดรับผลกระทบทางลบจากการเกิดสาธารณภัย
โดยผลกระทบสามารถเกิดขึ้นกับชีวิต สุขภาพ การประกอบอาชีพ ทรัพยสิน และ

บริการตาง ๆ ในระดับบุคคล ชุมชน สังคม หรือประเทศ 
13. การประเมินความเส่ียงสาธารณภัย (Risk Assessment) หมายถึง เปนกระบวนการ

ที่ชวยตรวจสอบระดับของความเสี่ยงที่ชุมชนหรือสังคมมีตอสาธารณภัยโดยการ

วิเคราะหปจจัยเสี่ยงในดานที่เกี่ยวกับภัย ความลอแหลม และความเปราะบาง ที่จะ
กอใหเกิดอันตรายตอมนุษยทรัพยสิน การบริการ การดำรงชีพ และสิ่งแวดลอม 

14. แผนปฏิบัติการ Hazard Specific Plan (HSP) หมายถึง แผนจําเพาะตอโรคและ

ภัยสุขภาพ โดยเปนแผนงานที่เปนลายลักษณอักษร โดยกำหนดขั้นตอน และวิธีการ
ดำเนินการท่ีชัดเจน เพ่ือรองรับหรือเรียกคืนการดําเนินงานใหกลับสูภาวะ ปกติ เปน
การสรางความม่ันใจวาการปฏิบัติงานปกติสามารถดําเนินงานไดอยางตอเนื่อง 

15. การฝกซอมแผน หมายถึง ดำเนินการซอมแผนตามการวิเคราะหความเสี่ยงของโรค
และภัยสุขภาพท่ีสำคัญของจังหวัด อยางนอย 1 ภัย 
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เกณฑเปาหมาย :   

ปงบประมาณ 66 ปงบประมาณ 67 ปงบประมาณ 68 ปงบประมาณ 69 ปงบประมาณ 70 

รอยละ 65 รอยละ 75 รอยละ 80 รอยละ 90 รอยละ 100 
 

วัตถุประสงค  1. เพ่ือดำเนินงานปองกันและลดการบาดเจ็บจากการจราจรทางของหนวยงานระดับจงัหวัด 

2. เพ่ือสนับสนุนการใชงานระบบการรายงานขอมูลผูบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทาง

ถนน ใหมีความเสถียรภาพดานความถูกตอง คุณภาพของขอมูล และการประมวลผลของ

ระบบใหครอบคลุม 

3. ติดตามและประเมินการใชคูมือกำหนดมาตรฐานรถพยาบาล กระบวนการปฏิบัติงาน 

เพ่ือสงตอผูปวยใหปลอดภัยของหนวยงานระดับจังหวัด 

4. เพ่ือยกระดับการพัฒนาระบบปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินใหสามารถรับมือภาวะฉุกเฉินทาง

สาธารณสุขท่ีเกิดจากโรคและภัยสุขภาพได 

ประชากรกลุมเปาหมาย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด / โรงพยาบาลศูนย/ โรงพยาบาลท่ัวไป จำนวน 76 จังหวัด 

วิธีการจัดเก็บขอมูล กองสาธารณสุขฉุกเฉินประสานและรวบรวมขอมูลผลการดำเนินงานจากสำนักงาน

สาธารณสุขจังหวัด 76 จังหวัด 

แหลงขอมูล ขอมูลจากผลการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 76 จังหวัด 

รายการขอมูล 1 A = จำนวนจังหวัดท่ีมีการดำเนินการตามตัวชี้วัดครบท้ัง 4 ระดับ (12 ตัวชี้วัดยอย)  

ตามเกณฑการประเมินและมีคะแนนผลสำเร็จอยูในระดับดีมาก 

รายการขอมูล 2 B = จำนวนจังหวัดท้ังหมด 76 จังหวัด 

สูตรคำนวณตัวช้ีวัด  (A/B) X 100 

ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาสท่ี 2 (รอบ 6 เดือน) และ ไตรมาสท่ี 4 (รอบ 12 เดือน)  
เกณฑการประเมิน : ป 2566 – 2570  

ท่ี เปาหมาย/ตัวช้ีวัด 
คะแน

น 

เปาหมายดำเนินการ 
3 

เดือน 
6 

เดือน 
9 

เดือน 
12 

เดือน 
ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบการแพทยฉุกเฉิน 
1 มีคำสั่งศูนยอำนวยการความปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัด 1 /    

2 
จัดทำแผนงานตอบสนองหลังการเกิดอุบัติเหตุระดับจังหวัด (ดาน
การแพทยและสาธารณสุข) ท่ีสอดคลองกับแผนบูรณาการความ
ปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัด 

1  /   

3 
มีกระบวนการดำเนินงานขับเคลื่อนตามแผนตอบสนองหลังการเกิด
อุบัติเหตุระดับจังหวัด (ดานการแพทยและสาธารณสุข) 

1   /  

4 
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนตอบสนองหลังการเกิดอุบัติเหตุระดับ
จังหวัด (ดานการแพทยและสาธารณสุข) 

1    / 

5 
โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลท่ัวไป จัดตั้ง/พัฒนาระบบ และสงขอมูลเขา
มายังระบบเฝาระวังการบาดเจ็บ (IS : Injury Surveillance) ได  

1 /    

6 
โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลท่ัวไป มีการนำขอมูลผูเสียชีวิตท่ีมีคา
คะแนนของโอกาสรอดชีวิต Ps มากกวา 0.5 มา review death case  

1   /  

7 
สรุปผลการดำเนินงานระบบเฝาระวังการบาดเจ็บ (IS : Injury 
Surveillance) 

1    / 
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เกณฑการประเมิน : ป 2566 – 2570  

ท่ี เปาหมาย/ตัวช้ีวัด คะแนน 
เปาหมายดำเนินการ 

3 
เดือน 

6 
เดือน 

9 
เดือน 

12 
เดือน 

8 
ประเมินการดำเนินการตามคูมือมาตรฐานรถพยาบาล กระบวนการ
ปฏิบัติงานเพ่ือสงตอผูปวยปลอดภัย 5 หมวด 

1  /   

 คะแนนรวม 8 2 2 2 2 
ระดับความสำเร็จของการจัดการภาวะฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุข 

9 
1 

มีการวิเคราะหความเสี่ยงของโรคและภัยสุขภาพท่ีสำคัญของจังหวัด 
พรอมท้ังจัดลำดับความเสี่ยงของโรคท่ีสำคัญ 3  ลำดับแรก และ 
สาธารณภัยท่ีสำคัญ 3  ลำดับแรกของจังหวัด 

1 /    

10 
2 

มีโครงสราง ICS เพ่ือการตอบโตภาวะฉุกเฉิน โดยระบบ PHEOC รองรับ 
3 ภัยท่ีสำคัญจากการวิเคราะหความเสี่ยงของโรคและภัยสุขภาพท่ี
สำคัญของจังหวัด 

1  /   

11 
3 

ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการ Hazard Specific Plan (HSP) และ
แผนประคองกิจการรองรบัโรคและสาธารณภัย 3 ภัยท่ีสำคัญจากการ
วิเคราะหความเสี่ยงของโรคและภัยสุขภาพท่ีสำคัญของจังหวัด 

1   /  

12 
4 

ดำเนินการซอมแผนตามการวิเคราะหความเสี่ยงของโรคและภัยสุขภาพ
ท่ีสำคัญของจังหวัด อยางนอย 1 ภัยตอป 

1    / 

 คะแนนรวม 4 1 1 1 1 

 คะแนนเต็ม 12 3 3 3 3 

สูตรคำนวณระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบการแพทยฉุกเฉินและการจัดการภาวะฉุกเฉินดานการแพทยและ
สาธารณสุข (Emergency Care System and Public Health Emergency Management)คำนวนคะแนนจากผล
การดำเนินงานตามตัวช้ีวัด 12 ตัวช้ีวัดยอย โดยแบงเปน 3 ระดับ ดังนี้ 

คะแนนเต็ม 
ความสำเร็จ (คะแนน) 

ปานกลาง ดี ดีมาก 

12 1.00 – 4.00 5.00 – 8.00 9.00 – 12.00 
 

วิธีการประเมินผล : ระดับ รายละเอียดการดำเนินการ เอกสาร/หลักฐาน ประกอบการประเมินผล 

ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบการแพทยฉุกเฉิน 

1. การปฏิบัติการฉุกเฉินกอนสถานพยาบาล (Pre- Hospital) การพัฒนาระบบ
ความปลอดภัยทางถนนของกระทรวงสาธารณสุข 

 1.1 มีคำสั่งศูนยอำนวยการความ
ปลอดภัยทางถนนระดับ
จังหวัด  
 

1.2 จัดทำแผนงานตอบสนองหลัง
การเกิดอุบัติเหตุระดับจังหวัด 
(ดานการแพทยและสาธารณสุข) ท่ี
สอดคลองกับแผนบูรณาการความ
ปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัด 

1.1 คำสั่งแตงตั้งคณะทำงานขับเคลื่อน
แผนความปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัด
(ผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน) 
 
1.2 แผนงานตอบสนองหลังการเกิด
อุบัติเหตุระดับจังหวัด (ดานการแพทยและ
สาธารณสุข) 
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วิธีการประเมินผล :  1.3 มีกระบวนการดำเนินงาน
ขับเคลื่อนตามแผนตอบสนองหลัง
การเกิดอุบัติเหตุระดับจังหวัด (ดาน
การแพทยและสาธารณสุข)  
 
 
 
1.4 สรุปผลการดำเนินงานตามแผน
ตอบสนองหลังการเกิดอุบัติเหตุ
ระดับจังหวัด (ดานการแพทยและ
สาธารณสุข) 

1.3 รายงานกระบวนการดำเนินงาน
ขับเคลื่อนตามแผนตอบสนองหลังการเกิด
อุบัติเหตุระดับจังหวัด อาทิ คำสั่ง
คณะทำงาน การกำหนดตัวชี้วัด การนิเทศ
งาน การเยี่ยมเสริมพลัง การกำกับติดตาม
ประเมินผล เปนตน 
 
1.4 รายงานสรุปผลการดำเนินตามแผน
ตอบสนองหลังการเกิดอุบัติเหตุระดับ
จังหวัด (ดานการแพทยและสาธารณสุข) 

2. การปฏิบัติการฉุกเฉิน ณ สถานพยาบาล (In-Hospital Emergency) พัฒนา
ระบบเฝาระวังการบาดเจ็บ (Injury Surveillance) ระดับจังหวัด 

 2.1 โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาล
ทั ่วไป จัดตั ้ง/พัฒนาระบบ และสง
ขอมูลเขามายังระบบเฝาระวังการ
บาดเจ็บ (IS : Injury Surveillance) 
ได  
 
 
2.2 โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาล
ท่ัวไป มีการนำขอมูลผูเสียชวีิตท่ีมีคา
คะแนนของโอกาสรอดชีวิต Ps 
มากกวา 0.5 มา review death 
case  
 
2.3 สรุปผลการดำเนนิงานระบบเฝา
ระวังการบาดเจ็บ (IS : Injury 
Surveillance) 

2.1 โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลท่ัวไป 
รายงานขอมูล และสงขอมูลเขามายังระบบ
เฝาระวังการบาดเจ็บ (IS : Injury 
Surveillance)  
ป 66 67 68 69 70 

รอยละ 100 100 100 100 100 
 
2.2 มีรายงานติดตามทบทวนขอมูล
ผูเสียชวีิตท่ีมีคาคะแนนของโอกาสรอดชวีิต  
(Probability of survival) มากกวา 0.5 
 
 
2.3 สรุปรายงานผลการดำเนินงานระบบ 
เฝาระวังการบาดเจ็บ (IS : Injury 
Surveillance) 

3. การปฏิบัติการฉุกเฉินระหวางสถานพยาบาล (Inter-hospital 
Transportation) 

 ประเมินการดำเนินการตามคูมือ
มาตรฐานรถพยาบาล กระบวนการ
ปฏิบัติงานเพ่ือสงตอผูปวย
ปลอดภัย 5 หมวด 
1) โครงสรางรถพยาบาล 
2) แนวปฏิบัติเพ่ือการขับข่ี
รถพยาบาลปลอดภัย  
3) แนวปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัย
ของบุคลากรการแพทยขณะ
ปฏิบัตงิานบนรถพยาบาล 

3.1 รายงานผลการประเมินการดำเนินการ
ตามคูมือมาตรฐานรถพยาบาล กระบวนการ
ปฏิบัติงานเพ่ือสงตอผูปวยปลอดภัย 
หมายเหตุ :  
ป 66 โรงพยาบาลในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข รอยละ 100 ของ
จังหวัด  
มีผลการประเมินอยูในระดับ standard  
ป 67 โรงพยาบาลในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข รอยละ 50 ของ

รายละเอียดตัวช้ีวัดกระทรวงสาธารณสุข ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ฉบับปรุบปรุง ครั้งท่ี 2 || 12



4) แนวทางการพัฒนาเครือขาย
เพ่ือสรางระบบความปลอดภัยใน
รถพยาบาล 
5) แนวทางการสอบสวนและ
ตอบสนองหลังเกิดอุบัติเหตุของ
รถพยาบาล 

จังหวัด  
มีผลการประเมินอยูในระดับ good  
ป 68 โรงพยาบาลในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข รอยละ 80 ของ
จังหวัด  
มีผลการประเมินอยูในระดับ good  
ป 69 โรงพยาบาลในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสขุ รอยละ 100 ของ
จังหวัด  
มีผลการประเมินอยูในระดับ good  
ป 70 โรงพยาบาลในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข รอยละ 50 ของ
จังหวัด  
มีผลการประเมินอยูในระดับ excellent 

ระดับความสำเร็จของการจัดการภาวะฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุข 

41. การบริหารจัดการภัยพิบัติ (Disaster management) 

 4.1 มีการวิเคราะหความเสี ่ยงของ
โรคและภัยส ุขภาพที ่สำค ัญของ
จังหวัด พรอมท้ังจัดลำดับความเสี่ยง
ของโรคที่สำคัญ 3  ลำดับแรก และ
สาธารณภัยที ่สำคัญ 3  ลำดับแรก
ของจังหวัด 
4.2 มีโครงสราง ICS เพื่อการตอบโต
ภาวะฉ ุกเฉ ิน โดยระบบ PHEOC 
รองร ับ 3 ภ ัยท ี ่ สำค ัญจากการ
วิเคราะหความเสี่ยงของโรคและภัย
สุขภาพท่ีสำคัญของจังหวัด 
4.3 ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการ 
Hazard Specific Plan (HSP) และ
แผนประคองกิจการ (BCP) รองรับ
โรคและสาธารณภัย 3 ภัยที่สำคัญ
จากการวิเคราะหความเสี่ยงของโรค
และภัยสุขภาพท่ีสำคัญของจังหวัด 
4.4 ดำเนินการซอมแผนตามการ
วิเคราะหความเสี่ยงของโรคและภัย
สุขภาพที่สำคัญของจังหวัด อยาง
นอย 1 ภัยตอป 

4.1 รายงานผลการประเมินความเสี่ยง 
โรคและภัยสุขภาพที่สำคัญของจังหวัด ตาม
แบบฟอรมกลาง 
4.2 โครงสราง ICS เพื ่อการตอบโตภาวะ
ฉุกเฉิน โดยระบบ PHEOC รองรับ 3 ภัยท่ี
สำคัญจากการวิเคราะหความเสี่ยงของโรค
และภัยสุขภาพท่ีสำคัญของจังหวัด 
4.3 แผนปฏิบัติการ Hazard Specific Plan 
(HSP) และแผนประคองก ิ จการ (BCP)  

รองรับโรคและสาธารณภัย 3 ภัยที่สำคัญ
จากการวิเคราะหความเสี่ยงของโรคและภัย
สุขภาพท่ีสำคัญของจังหวัด 
 
4.4 รายงาน/สรุปซอมแผนของโรคและภัย
สุขภาพท่ีสำคัญของจังหวัด อยางนอย 1 ภัย 
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เอกสารสนับสนุน :  1) ฐานขอมูลในระบบเฝาระวงัการบาดเจ็บ (Injury Surveillance) 

2) แบบประเมินผูปฏิบัติผูปฏิบัติงานระบบเฝาระวังการบาดเจ็บ 

3) คูมือมาตรฐานรถพยาบาลกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือสงตอผูปวยใหปลอดภัย 

4) แบบประเมินติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามมาตรฐานรถพยาบาล กระทรวง

สาธารณสุข 

5) หนังสือกรอบแนวทางการพัฒนาศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินและระบบบัญชาการเหตุการณ

ในภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข กรมควบคุมโรค พ.ศ. 2559-2564 (ฉบับปรบัปรุง) 

6) คูมือศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุข กองสาธารณสุขฉุกเฉิน 

7) แนวทางประเมินความเสีย่งภัยดานการแพทยและสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข กองสาธารณสุขฉุกเฉิน  

รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน Baseline data หนวยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 

2563 2564 2565 

ระดับความสำเร็จของการ

พัฒนาระบบการแพทย

ฉุกเฉิน (Emergency 

Care System) 

ระดับ - - - 

 

ผูใหขอมูลทางวิชาการ / 

ผูประสานงานตัวช้ีวัด 

1. นายแพทยสฤษดิ์เดช เจริญไชย   ผูอำนวยการกองสาธารณสุขฉุกเฉิน (กสธฉ.)  

    โทรศัพทท่ีทำงาน : 02 590 1771 โทรศัพทมือถือ : 087 979 1785 

    โทรสาร : 02 590 2804  E-mail : sariddet@gmail.com 

2.แพทยหญิงอลิสา ยาณะสาร  นายแพทยชำนาญการพิแศษ (กสธฉ.) 

   โทรศัพทท่ีทำงาน : 02 590 1771 โทรศัพทมือถือ : 087 807 7363 

    โทรสาร : 02 590 1771  E-mail : yanasan.a@gmail.com 

3. นางสุรีรัตน ใจดี   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (กสธฉ.) 

โทรศัพทท่ีทำงาน : 02-590 1771    โทรศัพทมือถือ : 094 628 9907 

   โทรสาร : 02-590 1771  E-mail : sureeratdee@hotmail.com 

กองสาธารณสุขฉุกเฉิน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

หนวยงานประมวลผลและ

จัดทำขอมูล (ระดับ

สวนกลาง) 

รับผิดชอบระดับท่ี 1  

และระดับท่ี 2  

   น.ส.นิตยา คณิตสาร   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (กสธฉ.) 

   โทรศัพทท่ีทำงาน : 02 590 1967 โทรศัพทมือถือ : 061-563-5453 

    โทรสาร : 02 590 1771  E-mail : Kanitsarn@gmail.com  

กองสาธารณสุขฉุกเฉิน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

หนวยงานประมวลผลและ

จัดทำขอมูล  

(ระดับสวนกลาง) 

รับผิดชอบระดับท่ี 3 

1.น.ส.ปูริดา  แกวเกษศรี   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (กสธฉ.) 

   โทรศัพทท่ีทำงาน : 02 590 1099 โทรศัพทมือถือ : 085 246 3990 

    โทรสาร : 02 590 1771  E-mail : dphem.ecs@gmail.com  

กองสาธารณสุขฉุกเฉิน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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หนวยงานประมวลผลและ

จัดทำขอมูล  

(ระดับสวนกลาง) 

รับผิดชอบระดับท่ี 4 

1.น.ส.ณัฐชญา นอยยา   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (กสธฉ.) 

    โทรศัพทท่ีทำงาน : 02-590 1908 โทรศัพทมือถือ : 088 894 8600 

    โทรสาร : 02-590 1771  E-mail : eoc.dphem@gmail.com  

2. นายสุบรรณ  สิงหโต   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (กสธฉ.) 

    โทรศัพทท่ีทำงาน : 02-590 1002 โทรศัพทมือถือ : 087 254 5261 

     โทรสาร : 02-590 1771  E-mail : satmoph@gmail.com 

กองสาธารณสุขฉุกเฉิน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ผูรับผิดชอบการรายงานผล

การดำเนินงาน 

1.นางสาวพณิดา นาถนอม  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (กสธฉ.) 

  โทรศัพทท่ีทำงาน : 02 590 1353 โทรศัพทมือถือ : 080 076 7931 

  โทรสาร : 02 590 1771  E-mail : dphem.kpi@gmail.com 

2.นางสาวปาริฉัตร หม่ืนจี้   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (กสธฉ.) 

   โทรศัพทท่ีทำงาน : 0 2590 1353 โทรศัพทมือถือ : 081 855 1771 

    โทรสาร : 0 2590 1771  E-mail : dphem.planning@gmail.com  

3.นางสาววรารัตน ทุนทรัพย  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (กสธฉ.) 

   โทรศัพทท่ีทำงาน : 0 2590 1353 โทรศัพทมือถือ : 081 855 1771 

   โทรสาร : 0 2590 1771  E-mail : dphem.planning@gmail.com 

4. นายภาสกร ณ นคร   นักวิเคราะหนโยบายและแผน (กสธฉ.) 

   โทรศัพทท่ีทำงาน : 0 2590 1353 โทรศัพทมือถือ : 087 331 7241 

    โทรสาร : 0 2590 1771  E-mail : dphem.kpi@gmail.com 

กองสาธารณสุขฉุกเฉิน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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หมวด 1. ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (PP&P Excellence) 
แผนงานท่ี 3. การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเส่ียงดานสุขภาพ 
โครงการท่ี 3. โครงการคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพ 
ระดับการแสดงผล ประเทศ 
ช่ือตัวช้ีวัด 14. รอยละผลิตภัณฑสุขภาพท่ีไดรับการสงเสริมและไดรับการอนุญาต 

คำนิยาม ผลิตภัณฑสุขภาพท่ีไดรับการอนุญาต หมายถึง ผลิตภัณฑสุขภาพท่ีอยูภายใตการกำกับดูแลของ อย. 
ไดแก อาหาร ผลิตภัณฑสมุนไพร เครื่องสำอาง และวัตถุอันตราย ไดรับอนุญาตจาก อย. หรือ สสจ. 
(กรณีมอบอำนาจ) 
ผูประกอบการ หมายถึง ผูประกอบการรายยอยในพ้ืนท่ี 13 เขตสุขภาพ ดังนี้ 
1. วิสาหกิจชุมชน ผูประกอบการรายยอยภายในชุมชนท่ีจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน หรือเครือขาย
วิสาหกิจชุมชน ตาม พ.ร.บ. สงเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548  
2. วิสาหกิจรายยอย ตามกฎกระทรวงลักษณะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม พ.ศ.2562 
3. สถานท่ีผลิตไมเขาขายโรงงาน ตาม พรบ.โรงงาน พ.ศ. 2562 
ไดรับการสงเสริม หมายถึง ไดรับคำปรึกษา แนะนำใหความรูตาง ๆ เก่ียวกับกฎระเบียบ หลักเกณฑ 
ขอบังคับและมาตรฐานตาง ๆ ของผลิตภัณฑสุขภาพกลุมเปาหมาย จนสามารถไดรับการอนุญาต  
รอยละ ๕๐ ของผลิตภัณฑสุขภาพท่ีไดรับการอนุญาตจากผูประกอบการท่ีไดรับการสงเสริมตอ 
เขตสุขภาพ หมายถึง ผลิตภัณฑสุขภาพไดรับการสงเสริมจนสามารถไดรับอนุญาต โดยมีเปาหมายรอยละ 
50 ตอเขตสุขภาพ (สามารถเลือกอยางใดอยางหนึ่ง และนับรวมกันทุกผลิตภัณฑ) 

เกณฑเปาหมาย :  

ปงบประมาณ 66  ปงบประมาณ 67 ปงบประมาณ 68 ปงบประมาณ 69 ปงบประมาณ 70 

รอยละ 50  

ของจำนวนผลิตภัณฑ

สุขภาพ 

ท่ีไดรับการสงเสริม

และอนุญาต 

จากจำนวนผลิตภัณฑ 

ท่ีไดรับการสงเสริม / 

เขตสุขภาพ 

รอยละ 60  

ของจำนวนผลิตภัณฑ

สุขภาพ               

ท่ีไดรับการสงเสริม

และอนุญาต 

จากจำนวนผลิตภัณฑ 

ท่ีไดรับการสงเสริม / 

เขตสุขภาพ 

รอยละ 70  

ของจำนวนผลิตภัณฑ

สุขภาพ 

ท่ีไดรับการสงเสริม

และอนุญาต 

จากจำนวนผลิตภัณฑ 

ท่ีไดรับการสงเสริม / 

เขตสุขภาพ 

รอยละ 80  

ของจำนวนผลิตภัณฑ

สุขภาพ               

ท่ีไดรับการสงเสริม

และอนุญาต 

จากจำนวนผลิตภัณฑ 

ท่ีไดรับการสงเสริม / 

เขตสุขภาพ 

รอยละ 90  

ของจำนวนผลิตภัณฑ      

สขุภาพ               

ท่ีไดรับการสงเสริม    

และอนุญาต 

จากจำนวนผลิตภัณฑ 

ท่ีไดรับการสงเสริม / 

เขตสุขภาพ  
วัตถุประสงค เพ่ือสงเสริมใหผลติภัณฑสุขภาพไดรับอนุญาตตามมาตรฐานท่ีกฎหมายกำหนด สงผลใหผูบริโภคไดรับ

ผลิตภัณฑสุขภาพท่ีมีคุณภาพและปลอดภัย รวมท้ังสามารถชวยกระตุนเศรษฐกิจ สรางรายได และ
โอกาสทางธุรกิจใหแกผูประกอบการรายยอย 

ประชากร

กลุมเปาหมาย 

ผูประกอบการ ในพ้ืนท่ี 13 เขตสุขภาพ 
 

วิธีการจัดเก็บขอมูล อย. นำผลพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑสุขภาพจากสวนกลาง และสวนภูมิภาคเขาระบบ Health KPI 
ของกระทรวงสาธารณสุข 

แหลงขอมูล สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 
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รายการขอมูล 1 A = จำนวนผลิตภัณฑสุขภาพท่ีไดรับการสงเสริมและไดรับการอนุญาต 

รายการขอมูล 2 B = จำนวนผลิตภัณฑสุขภาพท่ีไดรับการสงเสริม 

สูตรคำนวณตัวช้ีวัด  (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล 6, 9 และ 12 เดือน 

เกณฑการประเมิน :  

ป 2566 : 

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

- รอยละ 10 รอยละ 25 รอยละ 50 

ป 2567 : 

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

- รอยละ 20 รอยละ 30 รอยละ 60 

ป 2568 : 

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

- รอยละ 25 รอยละ 35 รอยละ 70 

ป 2569 : 

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

- รอยละ 30 รอยละ 40 รอยละ 80 

ป 2570 : 

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

- รอยละ 35 รอยละ 45 รอยละ 90 
 

วิธีการประเมินผล :  จากรายงานสรุปผลของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

เอกสารสนับสนุน :  - 

รายละเอียดขอมูล

พ้ืนฐาน 
Baseline data หนวยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปงบประมาณ 

พ.ศ. 

2563 2564 2565 

รอยละผลิตภัณฑสุขภาพ ไดแก 
อาหาร ผลิตภัณฑสมุนไพร
เครื่องสำอาง และวัตถุอันตราย    
ท่ีไดรับการอนุญาตจาก
ผูประกอบการท่ีไดรับการสงเสริม 

รอยละ 

 

N/A 

 

N/A 

 

N/A 

 

หมายเหต ุ:   ผลการดำเนินงานรวมท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาค และนับผลรวมกันทุกผลิตภัณฑ  
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ผูใหขอมูลทางวิชาการ/ 

ผูประสานงานตัวช้ีวัด 

 

 

 

 

1. ผลิตภัณฑท่ีเกี่ยวของ 
1.1 ผลิตภัณฑอาหาร 

นางสาวอรสา จงวรกุล  นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการพิเศษ 
โทรศัพทท่ีทำงาน : 02 -590 7206 /02-590-7214  โทรศัพทมือถือ :              
โทรสาร :          -                     e-mail :  planning.food@gmail.com 
กองอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

1.2  ผลิตภัณฑเครื่องสำอาง  
นางอารทรา ปญญาปฏิภาณ      เภสัชกรชำนาญการพิเศษ   
โทรศัพทท่ีทำงาน : 0 2591 8490         โทรศัพทมือถือ :             
โทรสาร :  02 591 8468                   e-mail : aratra@fda.moph.go.th 
กองควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

1.3  ผลิตภัณฑวัตถุอันตราย 
นางสาวพาริดา  สิงหเสนี       เภสัชกรชำนาญการ  
โทรศัพทท่ีทำงาน : 0 2590 7385         โทรศัพทมือถือ :             
โทรสาร :           -                              e-mail : parida@fda.moph.go.th 
กองควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย  

1.4  ผลิตภัณฑสมุนไพร 
นางสาวดวงกมล ภักดีสัตยพงศ   เภสัชกรชำนาญการ  
โทรศัพทท่ีทำงาน : 0 2590 7476      โทรศัพทมือถือ : 08 1693 8383             

      โทรสาร :  0 2590 7478                   e-mail : pjoy17@gmail.com  
กองผลิตภัณฑสมุนไพร 

2. กองสงเสริมงานคุมครองผูบรโิภคดานผลิตภัณฑสุขภาพในสวนภูมิภาคและทองถิ่น (คบ.) 
ปยะ ฉ่ินมณีวงศ                                                ผูอำนวยการกอง คบ. 
ชื่อ - สกุล : นายสุชาติ จองประเสริฐ           ตำแหนง : ผูอำนวยการกอง คบ. 
สถานท่ีทำงาน : กอง คบ. 
โทรศัพทท่ีทำงาน : 0 2590 7394      โทรศัพทมือถือ : 08 1711 7115 08 1694 7930            
โทรสาร :  0 2591 8484           e-mail : joecwt45@gmail.com suchart@fda.moph.go.th  

หนวยงานประมวลผล

และจัดทำขอมูล 

(ระดับสวนกลาง) 

- สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 
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ผูรับผิดชอบ 

การรายงานผล 

การดำเนินงาน 

สวนกลาง 
นางนิธิวดี บัตรพรรธนะ               นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ 
โทรศัพทท่ีทำงาน : 02-590-7292  โทรศัพทมือถือ : 093-329-6998 
โทรสาร : 02-591-8457   E-mail : pattana@fda.moph.go.th 
นางสาวอุดมลักษณ  มะกรูดอินทร           ตำแหนง : นักวเิคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ 
สถานท่ีทำงาน : กลุมแผนงานและประเมินผล กองยุทธศาสตรและแผนงาน  
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
โทรศัพทท่ีทำงาน : 0 2590 7269           โทรศัพทมือถือ : 09 1154 9465 
โทรสาร :     -                       E-mail : udomlak@fda.moph.go.th 
กลุมติดตามและประเมินผล กองยุทธศาสตรและแผนงาน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
สวนภูมิภาค 
นางสาวอุษณีย   ทองใบ                    เภสัชกรชำนาญการพิเศษ 
สถานท่ีทำงาน: กองสงเสริมงานคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพในสวนภูมิภาคและทองถ่ิน 
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
โทรศัพทท่ีทำงาน : 0 2590 7395        โทรศัพทมือถือ : 084-974-6547  
โทรสาร : 0 2591 8484                   E-mail : kb@fda.moph.go.th 
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หมวด 1. ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (PP&P Excellence) 
แผนท่ี 4. การบริหารจัดการส่ิงแวดลอม 
โครงการท่ี 1. โครงการบริหารจัดการส่ิงแวดลอม 
ระดับการแสดงผล จังหวัด/เขต/ประเทศ 
ช่ือตัวช้ีวัด 16. รอยละของโรงพยาบาลท่ีพัฒนาอนามัยส่ิงแวดลอมไดตามเกณฑ GREEN & CLEAN 

Hospital Challenge (ระดับมาตรฐานข้ึนไป) 
คำนิยาม โรงพยาบาลท่ีพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมไดตามเกณฑ  GREEN & CLEAN Hospital  

Challenge หมายถึง โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (รพศ. รพท. รพช. และ รพ. 
สังกัดกรมวิชาการ) ดำเนินงานตามเกณฑ ดังนี้   

ระดับมาตรฐาน (Standard) หมายถึง โรงพยาบาลสามารถดำเนินการตามเกณฑขอท่ี 
1-13 ไดตามเง่ือนไข (คะแนน 80% ข้ึนไป) 
หมวด CLEAN  
สรางกระบวนการพัฒนา 

1. มีการกำหนดนโยบาย จัดทำแผนการขับเคลื่อน พัฒนา
ศักยภาพ และสรางกระบวนการสื่อสารใหเกิดการพัฒนา
ดานอนามัยสิ่งแวดลอม GREEN & CLEAN hospital อยาง
มีสวนรวมของคนในองคกร 

หมวด G: Garbage  
การจัดการมูลฝอย 
ทุกประเภท 

2. มีการบริหารจัดการมูลฝอยท่ัวไปอยางถูกสุขลักษณะและ
เปนไปตามกฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยท่ัวไป 
2560 และกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
3. มีการจัดการมูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตรายอยางถูก
สุขลักษณะเปนไปตามกฎกระทรวงมูลฝอยท่ีเปนพิษหรือ
อันตรายจากชุมชน พ.ศ. 2563 และกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
4. มีการจัดการมูลฝอยติดเชื้ออยางถูกสุขลักษณะ ตาม
กฎกระทรวงวาดวยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 

หมวด R: Restroom  
การพัฒนาสวมตาม
มาตรฐานสวมสาธารณะ
ไทย (HAS) และ 
การจัดการสิ่งปฏิกูล 

5. มีการพัฒนาสวมตามมาตรฐานสวมสาธารณะไทย (HAS) ท่ี
อาคารผูปวยนอก (OPD) และอาคารผูปวยใน (IPD) 
6. มีการจัดการสิ่งปฏิกูลอยางถูกสุขลักษณะตาม
กฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2561 
และกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

หมวด E: Energy  
การจัดการดานพลังงาน
และทรัพยากร 

7. มีการกำหนดนโยบายและมาตรการประหยัดพลังงานท่ีเปน
ปจจุบันและเปนรูปธรรมเกิดประสิทธิภาพในการลดใชพลังงาน
และมีการปฏิบัติตามมาตรการท่ีกำหนดรวมกันท้ังองคกร 

หมวด E: 
Environment การ
จัดการสิ่งแวดลอมใน
โรงพยาบาล 

8. มีการจัดสิ่งแวดลอมท่ัวไปท้ังภายในและภายนอกอาคาร โดย
เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวและพ้ืนท่ีพักผอนท่ีสรางคาวมรูสึกผอนคลาย
สอดคลองกับชีวิตและวัฒนธรรมทองถ่ินสำหรับผูปวย รวมท้ังผู
มารับบริการ 
9. มีกิจกรรมสงเสริม GREEN และกิจกรรมท่ีเอ้ือตอการมี
สุขภาพท่ีดีแบบองครวม ไดแก กิจกรรมสงเสริมสุขอนามัย 
กิจกรรมการแพรระบาดของโรค กิจกรรมทางกาย (Physical 
activity) กิจกรรมใหคำปรึกษาดานสุขภาพขณะรอรับบริการ
ของผูปวยและญาติ 
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หมวด N: Nutrition  
การจัดการสุขาภิบาล
อาหารการจัดการน้ำ
อุปโภคบริโภค และการ
ดำเนินงานอาหาร
ปลอดภัยในโรงพยาบาล 

10. สถานท่ีประกอบอาหารผูปวยในโรงพยาบาลไดมาตรฐาน
สุขาภิบาลอาหารตามกฎกระทรวงสุลักษณะของสถานท่ี
จำหนายอาหาร พ.ศ. 2561 (4 หมวด) และมีการเฝาระวัง
ทางสุขาภิบาลอาหาร  
11.รานอาหารในโรงพยาบาลไดมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร
ตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานท่ีจำหนายอาหาร พ.ศ. 
2561 (4 หมวด) และมีการเฝาระวังทางสุขาภิบาล 
12. จัดใหมีบริการน้ำอุปโภค/บริโภคสะอาดท่ีอาคารผูปวย
นอกและผูปวยใน 
13. โรงพยาบาลมีการดำเนินงานนโยบายโรงอาหารปลอดภัย
รวมกับภาคีเครือขายในพ้ืนท่ี (ตามคูมือมาตรฐานโรงพยาบาล
อาหารปลอดภัย Food Safety Hospital) 

ระดับดีเย่ียม (Excellent) หมายถึง โรงพยาบาลสามารถดำเนินการ ตามเกณฑขอท่ี 1-
15 ไดตามเง่ือนไขท่ีกำหนด (คะแนน 90% ข้ึนไป) 
หมวด Innovation: 
การพัฒนานวัตกรรมและ
งานวิจัยดาน GREEN 

14. มีการสงเสริมใหเกิดนวัตกรรม GREEN โดยการนำ
ประโยชนและเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเครือขาย
โรงพยาบาลและชุมชน 

หมวด Network: 
การสรางเครือขายการ
พัฒนาดาน GREEN 

15. สรางเครือขายการพัฒนา GREEN ลงสูชุมชนเพ่ือให
เกิด GREEN Community 

ระดับทาทาย (Challenge) หมายถึง โรงพยาบาลสามารถดำเนินการ ตามเกณฑขอท่ี 1-
15 ไดตามเง่ือนไขท่ีกำหนด และพัฒนาไดตามประเด็นทาทาย เลือกจำนวน 1 ดาน 
1. การจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดลอมสำหรับโรงพยาบาล (ระดับดีข้ึนไป) 

2. การพัฒนาโรงพยาบาลคารบอนต่ำและเทาทันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Low 

Carbon and Climate Resilient Health Care) 

3. การจัดการพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ 

4. การจัดการของเสียทางการแพทย 
 

เกณฑเปาหมาย :  
ปงบประมาณ 66 ปงบประมาณ 67 ปงบประมาณ 68 ปงบประมาณ 69 ปงบประมาณ 70 

โรงพยาบาลผานเกณฑ 
GREEN & CLEAN 
Hospital Challenge  
ระดับมาตรฐานข้ึนไป     
รอยละ 30 

โรงพยาบาลผาน
เกณฑ GREEN & 
CLEAN Hospital 
Challenge  
ระดับมาตรฐานข้ึนไป     
รอยละ 40 

โรงพยาบาลผานเกณฑ 
GREEN & CLEAN 
Hospital Challenge  
- ระดับมาตรฐานข้ึนไป 
รอยละ 50 
- ระดับดีเย่ียม ข้ึนไป
รอยละ 30 
 

โรงพยาบาลผานเกณฑ 
GREEN & CLEAN 
Hospital Challenge  
- ระดับมาตรฐานข้ึนไป
รอยละ 60 
- ระดับดีเย่ียม ข้ึนไป
รอยละ 40 
- ระดับทาทาย  
รอยละ 20 

โรงพยาบาลผาน
เกณฑ GREEN & 
CLEAN Hospital 
Challenge  
- ระดับมาตรฐาน
ข้ึนไป รอยละ 70 
- ระดับดีเย่ียม ข้ึน
ไป รอยละ 50 
- ระดับทาทาย  
รอยละ 30 
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วัตถุประสงค  เพ่ือสงเสริมใหโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมไดตาม
เกณฑ GREEN & CLEAN Hospital Challenge  

ประชากรกลุมเปาหมาย โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (รพศ. รพท. รพช. และ รพ.สังกัดกรมวิชาการ) 

วิธีการจัดเก็บขอมูล 1. โรงพยาบาลทุกแหงประเมินตนเองบันทึกขอมูลในแบบรายงานผลการดำเนินงาน 

สงใหสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

2. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ประเมินโรงพยาบาล และรวบรวมขอมูลการประเมินในพ้ืนท่ี 

วิเคราะหแลวสงรายงานใหศูนยอนามัย (พรอมแนบไฟลแบบรายงานท่ีกรมอนามัยกำหนด) และ

รายงานผานระบบ Health KPI ไตรมาสละ 1 ครั้ง 

3. ศูนยอนามัย สุมประเมินโรงพยาบาล และรวบรวมขอมูลจากจังหวัดในพ้ืนท่ี วิเคราะหภาพรวม

ของเขตและรายงานผลผานระบบ DOH  Dashboard กรมอนามัย  

(http://dashboard.anamai.moph.go.th) และ Cluster อนามัยสิ่งแวดลอม 

(http://envhealthcluster.anamai.moph.go.th/main.php?filename=reportform64) 

เดือนละ 1 ครั้ง ทุกวันท่ี 25 ของเดือน 

**สำหรับปงบประมาณ 2566 สามารถจัดเก็บขอมูลผลการประเมินผานโปรแกรมประเมิน GREEN 

& CLEAN Hospital 

(https://gch.anamai.moph.go.th/backend/backend/auth/signin) 

หมายเหตุ : ในสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

หากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและศูนยอนามัยไมสามารถลงพ้ืนท่ีเพ่ือประเมินได ใหรายงานผล

โดยใชผลการประเมินตนเองของโรงพยาบาล โดยมีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและศูนยอนามัย

ประสานใหคำแนะนำดานอนามัยสิ่งแวดลอมแกโรงพยาบาล 

1. โรงพยาบาลประเมินตนเองและบันทึกขอมูลในโปรแกรมประเมิน GREEN & CLEAN Hospital 

(https://gch.anamai.moph.go.th/backend/backend/auth/signin)           

   และยืนยันขอมูลเพ่ือขอรับการประเมินจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

2. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประเมินโรงพยาบาลและบันทึกขอมูลผลการประเมินในโปรแกรม

การประเมิน GREEN & CLEAN Hospital ยืนยันผลการประเมินไปยังศูนยอนามัย  

3. ศูนยอนามัย สุมประเมินโรงพยาบาลและบันทึกขอมูลรวมถึงอนุมัติผลการประเมินยืนยันผลผาน

โปรแกรมการประเมิน GREEN & CLEAN Hospital เขามายังสำนักอนามัยสิ่งแวดลอม กรม

อนามัย 

4. สำนักอนามัยสิ่งแวดลอม กรมอนามัย ดึงขอมูลจากโปรแกรมการประเมิน เพ่ือรายงานผลเดือนละ 

1 ครั้ง ทุกวันท่ี 25 ของเดือน และดึงขอมูลรายงานผานระบบ Health KPI  ไตรมาสละ 1 ครั้ง 

แหลงขอมูล โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (รพศ./รพท./รพช. และ รพ.สังกัดกรมวิชาการ) 

รายการขอมูล 1 A  =  จำนวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขท่ีดำเนินกิจกรรม GREEN & CLEAN   

        Hospital Challenge ผานเกณฑระดับมาตรฐานข้ึนไป 

รายการขอมูล 2 B  =  จำนวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขท้ังหมด 

สูตรคำนวณตัวช้ีวัด  (A/B) X 100   = รอยละโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขท่ีดำเนินกิจกรรม  

                      GREEN & CLEAN Hospital Challenge ผานเกณฑระดับมาตรฐานข้ึนไป 

ระยะเวลาประเมินผล - รายงานผลการดำเนินงาน เดือนละ 1 ครั้ง (ทุกวันท่ี 25 ของเดือน) 

- รายงานผลการดำเนินงานตาม Small Success รายไตรมาส รอบ 3,9,6  และรอบ 12 เดือน 
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เกณฑการประเมิน : 

ป 2566: 

 

 

 

ป 2567: 

ป 2568: 

ป 2569: 

ป 2570: 

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

ทุกจังหวัดมีแผนการ

ขับเคลื่อนเพ่ือยกระดับการ

พัฒนาโรงพยาบาลสู GCHC 

โรงพยาบาลผานเกณฑ 

GREEN & CLEAN 

Hospital Challenge 

ระดับมาตรฐานข้ึนไป     

รอยละ 10 

โรงพยาบาลผานเกณฑ 

GREEN & CLEAN 

Hospital Challenge 

ระดับมาตรฐานข้ึนไป     

รอยละ 25 

โรงพยาบาลผานเกณฑ 

GREEN & CLEAN 

Hospital Challenge 

ระดับมาตรฐานข้ึนไป     

รอยละ 30 

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

ทุกจังหวัดมีแผนในการ 

ขับเคลื่อน และประเมิน 

โรงพยาบาล GREEN & 

CLEAN Hospital 

Challenge 

โรงพยาบาลมีการประเมิน

ตนเองตามเกณฑ  

GREEN & CLEAN 

Hospital Challenge 

โรงพยาบาลผานเกณฑ 

GREEN & CLEAN 

Hospital Challenge 

ระดับมาตรฐานข้ึนไป     

รอยละ 35 

โรงพยาบาลผานเกณฑ 

GREEN & CLEAN 

Hospital Challenge 

ระดับมาตรฐานข้ึนไป     

รอยละ 40 

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

ทุกจังหวัดมีแผนในการ 

ขับเคลื่อน และประเมิน 

โรงพยาบาล GREEN & 

CLEAN Hospital 

Challenge 

โรงพยาบาลมีการประเมิน

ตนเองตามเกณฑ 

GREEN & CLEAN 

Hospital Challenge 

โรงพยาบาลผานเกณฑ 

GREEN & CLEAN 

Hospital Challenge 

ระดับมาตรฐานข้ึนไป     

รอยละ 45 

โรงพยาบาลผานเกณฑ 

GREEN & CLEAN 

Hospital Challenge 

ระดับมาตรฐานข้ึนไป     

รอยละ 50 

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

ทุกจังหวัดมีแผนในการ 

ขับเคลื่อน และประเมิน 

โรงพยาบาล GREEN & 

CLEAN Hospital 

Challenge 

โรงพยาบาลมีการประเมิน

ตนเองตามเกณฑ 

GREEN & CLEAN 

Hospital Challenge 

โรงพยาบาลผานเกณฑ 

GREEN & CLEAN 

Hospital Challenge 

ระดับมาตรฐานข้ึนไป     

รอยละ 55 

โรงพยาบาลผานเกณฑ 

GREEN & CLEAN 

Hospital Challenge 

ระดับมาตรฐานข้ึนไป     

รอยละ 60 

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

ทุกจังหวัดมีแผนในการ 

ขับเคลื่อน และประเมิน 

โรงพยาบาล GREEN & 

โรงพยาบาลมีการประเมิน

ตนเองตามเกณฑ 

โรงพยาบาลผานเกณฑ 

GREEN & CLEAN 

Hospital Challenge 

โรงพยาบาลผานเกณฑ 

GREEN & CLEAN 

Hospital Challenge 
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CLEAN Hospital 

Challenge 

GREEN & CLEAN 

Hospital Challenge 

ระดับมาตรฐานข้ึนไป     

รอยละ 65 

ระดับมาตรฐานข้ึนไป     

รอยละ 70 

วิธีการประเมินผล :  1. โรงพยาบาลประเมินตนเองเพ่ือวางแผนพัฒนาโรงพยาบาล 
2. ทีมประเมินระดับจังหวัดทำการประเมินเพ่ือใหคำแนะนำและรับรองโรงพยาบาลท่ีพัฒนา
อนามัย สิ่งแวดลอมไดตามเกณฑ GREEN&CLEAN Hospital Challenge 
3. ผลงานเปรียบเทียบกับเปาหมายรายไตรมาส 

เอกสารสนับสนุน :  1. คูมือแนวทางการดำเนินงาน GREEN&CLEAN Hospital Challenge 
2. คูมือแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลคารบอนต่ำและเทาทันการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ (Low Carbon and Climate Resilient Health Care) 

3. คูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานการจัดการของเสียทางการแพทยสำหรับโรงพยาบาลสังกัด

กระทรวงสาธารณสุข (Standard Operating Procedure: SOP MEDICAL WASTE 

MANAGEMENT for Hospital Under Ministry of Public Health) 

4. คูมือการดำเนินตามมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดลอม 

สำหรับโรงพยาบาล 

5. คูมือแนวทางการดำเนินงานดานการจัดการพลังงานอยางมีประสิทธิภาพสำหรับ
โรงพยาบาล 
6. คูมือแนวทางการจัดการมูลฝอย สวมและสิ่งปฏิกูลในโรงพยาบาล 
7. คูมือสถานบริการสาธารณสุขตนแบบลดโลกรอน 
8. คูมือมาตรฐานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย (Food Safety Hospital) 

รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน Baseline data หนวยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 
2563 2564 2565* 

ระดับพ้ืนฐาน รอยละ 0.21 0.21 0.10 
ระดับดี รอยละ 14.51 7.72 1.67 

ระดับดีมาก รอยละ 44.89 38.94 32.15 
ระดับดีมาก Plus รอยละ 40.40 53.13 66.08 

ระดับพ้ืนฐานข้ึนไป รอยละ 100.00 100.00 100.00 
หมายเหตุ : ขอมูล ณ วันท่ี 28 กันยายน 2565* 

ผูใหขอมูลทางวิชาการ / 
ผูประสานงานตัวช้ีวัด 

  1. นางสาวปรียนิตย ใหมเจริญศรี           นักวิชาการสาธารณสขุชำนาญการพิเศษ                                                                      
    โทรศัพทท่ีทำงาน : 02-5904261 โทรศัพทมือถือ : - 
    โทรสาร : 02-5904200           E-mail : preyanit.m@anamai.mail.go.th 
  2. นายประโชติ  กราบกราน             นักวิชาการสาธารณสขุชำนาญการพิเศษ  
    โทรศัพทท่ีทำงาน : 02-5904128 โทรศัพทมือถือ : - 
    โทรสาร : 02-5904200  E-mail : prachot.k@anamai.mail.go.th 
สำนักอนามัยส่ิงแวดลอม กรมอนามัย 

หนวยงานประมวลผลและ
จัดทำขอมูล 
(ระดับสวนกลาง) 

1. นางสาวรัตนา เฒาอุดม                     นักวชิาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
    โทรศัพทท่ีทำงาน : 02-5904391 โทรศัพทมือถือ : - 
    โทรสาร : 02-5904255           E-mail : rattana.t@anamai.mail.go.th 
2. นางสาวภัทยา พิมพาสีดา  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
    โทรศัพทท่ีทำงาน : 02-5904391 โทรศัพทมือถือ : - 
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    โทรสาร : 02-5904255           E-mail : pattaya.p@anamai.mail.go.th 
1. นางสาวปรียนิตย ใหมเจริญศรี           นักวิชาการสาธารณสขุชำนาญการพิเศษ                                                                      
    โทรศัพทท่ีทำงาน : 02-5904261 โทรศัพทมือถือ : - 
    โทรสาร : 02-5904946           E-mail : preyanit.m@anamai.mail.go.th 
2. นางสาวอรุณี คำจันทรวงศ  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
    โทรศัพทท่ีทำงาน : 02-5904255 โทรศัพทมือถือ : - 
3. นางสาวนวรัตน  อภิชัยนันท           นักวิชาการสาธารณสขุชำนาญการ 
    โทรศัพทท่ีทำงาน : 02-5904317 โทรศัพทมือถือ : -  
    โทรสาร : 02-5904321  E-mail :nawarat.t@anamai.mail.go.th 
สำนักอนามัยส่ิงแวดลอม กรมอนามัย 

ผูรับผิดชอบการรายงานผล
การดำเนินงาน 

1. นางสาวรัตนา เฒาอุดม                     นักวชิาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
    โทรศัพทท่ีทำงาน : 02-5904391 โทรศัพทมือถือ : - 
    โทรสาร : 02-5904255           E-mail : rattana.t@anamai.mail.go.th 
2. นางสาวภัทยา พิมพาสีดา  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
    โทรศัพทท่ีทำงาน : 02-5904391 โทรศัพทมือถือ : - 
    โทรสาร : 02-5904255           E-mail : pattaya.p@anamai.mail.go.th 
1. นางสาวปรียนิตย ใหมเจริญศรี           นักวิชาการสาธารณสขุชำนาญการพิเศษ                                                                      
    โทรศัพทท่ีทำงาน : 02-5904261 โทรศัพทมือถือ : - 
    โทรสาร : 02-5904946           E-mail : preyanit.m@anamai.mail.go.th 
2. นางสาวอรุณี คำจันทรวงศ  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
    โทรศัพทท่ีทำงาน : 02-5904255 โทรศัพทมือถือ : - 
    โทรสาร : 02-5904946           E-mail : arunee.k@anamai.mail.go.th 
3. นางสาวนวรัตน  อภิชัยนันท           นักวิชาการสาธารณสขุชำนาญการ 
    โทรศัพทท่ีทำงาน : 02-5904317 โทรศัพทมือถือ : -  
    โทรสาร : 02-5904321  E-mail :nawarat.t@anamai.mail.go.th 
สำนักอนามัยส่ิงแวดลอม กรมอนามัย 
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หมวด 2. ดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence) 
แผนท่ี 5. การพัฒนาระบบการแพทยปฐมภูมิ 
โครงการท่ี 2. โครงการพัฒนาเครือขายกำลังคนดานสุขภาพ และ อสม. 
ระดับการแสดงผล จังหวัด/เขต/ประเทศ 
ช่ือตัวช้ีวัด 19. รอยละของชุมชนมีการดำเนินการจัดการสุขภาพท่ีเหมาะสมกับประชาชน 
คำนิยาม ขุมชน หมายถึง พ้ืนท่ีระดบัหมูบาน ท้ังในเขตเมืองและชนบท 

การจัดการสุขภาพ  หมายถึง การดำเนินการกิจกรรมพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพและการ
จัดสภาพแวดลอมที ่เอื ้อตอการมีสุขภาพที่ดี โดยกระบวนการ สรางทีมแกนนำสุขภาพ 
เครือขายสุขภาพและประชาชน (Team) มีแผนการดำเนินการสรางเสริมความรอบรูและ
พฤติกรรมสุขภาพ และการจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการมีสุขภาพที่ดี (Plan) ดำเนินการ
โดยกระบวนการมีสวนรวม (Action) และมีการประเมินผล (Result) 

แกนนำสุขภาพ หมายถึง ผู นำทางดานสุขภาพในชุมชน เชน อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำหมูบาน (อสม.)   ยุวอาสาสมัครสาธารณสุข (ยุว อสม.) เปนตน 

เครือขายสุขภาพ หมายถึง ภาคีท่ีรวมสนับสนุนและดำเนินการจัดการสุขภาพในชุมชน 
เชน พชอ. อปท. โรงเรียน ชมรม หรือ เครือขายอื่นที่เกี ่ยวของในชุมชนทั้งภาครัฐและ
เอกชน 

พื้นที ่เปาหมายในการดำเนินงาน หมายถึง หมูบานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
หมูบานท้ังหมด จำนวน 75,086 แหง 

เปาหมายในการดำเนินงาน หมายถึง หมู บานที ่มีการดำเนินงานตามแนวทางการ
ปรับเปลี ่ยนพฤติกรรมสุขภาพ จำนวน 56,315 แหง (รอยละ 75 จากฐานหมู บานทั้งหมด 
75,086 แหง) 

เกณฑเปาหมาย :  
ปงบประมาณ 66 ปงบประมาณ 67 ปงบประมาณ 68 ปงบประมาณ 69 ปงบประมาณ 70 

75 80 85 90 95 
 

วัตถุประสงค  เพ่ือใหชุมชนเปนฐานในการขับเคลื่อนการจัดการสุขภาพของประชาชนในพ้ืนท่ี 
ประชากรกลุมเปาหมาย หมูบานท่ีมีการดำเนินการจัดการสุขภาพใหกับประชาชน จำนวน 75,086 แหง 

วิธีการจัดเก็บขอมูล 1. การรายงานผลการดำเนินงานของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  

2. การประเมินหมูบานจากระบบ Health Gate 

แหลงขอมูล 1.การประเมินชุมชนจัดการสุขภาพไดจากระบบการประเมินการพัฒนาหมูบานปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมสุขภาพ Health Gate (https://healthgate.gen-hed.com/report/village) 

รายการขอมูล 1 A = ชุมชนท่ีมีการดำเนินงานจัดการสุขภาพตามเกณฑท่ีกำหนด (ระดับพัฒนาข้ึนไป) 

รายการขอมูล 2 B = ชุมชนเปาหมายท้ังหมด (75,086 แหง) 

สูตรคำนวณตัวช้ีวัด  (A/B) x 100 

ระยะเวลาประเมินผล รายไตรมาส 
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เกณฑการประเมิน : 

เกณฑการประเมินการพัฒนาหมูบานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
1. สรางทีมงานและเครือขายความรวมมือในชุมชน 
2. มีขอมูลสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของชุมชน 
3. มีการวางแผนการพัฒนาหมูบานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
4. จัดกิจกรรมการเรียนรู ฝกทักษะสุขภาพท่ีจำเปนและจัดปจจัยแวดลอมท่ีเอ้ือตอการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
5. การเฝาระวังพฤติกรรมสุขภาพในชุมชน 
6. มีการประเมินผล ความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ มีบุคคลตนแบบ นวัตกรรมสุขภาพ 
7. ถอดบทเรียน ขยายผลตอยอดสูความยั่งยืน เปนแหลงเรียนรูชุมชน ประชาชนในชุมชนมีภาวะสุขภาพท่ีดี 

ระดับการพัฒนา 
1. ระดับพัฒนา : มีทีม ขอมูล การมีสวนรวมของภาคีเครือขาย 
2. ระดับดี       : มีทีม ขอมูล การมีสวนรวมของภาคีเครือขาย มีแผนงาน  มีการจัดกิจกรรมฯ  
3. ระดับดีมาก  : มีทีม ขอมูล การมีสวนรวมของภาคีเครือขาย มีแผนงาน  มีการจัดกิจกรรมฯ   

                  มีการเฝาระวังพฤติกรรมสุขภาพในชุมชน มีผลการดำเนินงาน 
4. ระดับดีเยี่ยม:  มีทีม ขอมูล การมีสวนรวมของภาคีเครือขาย มีแผนงาน  มีการจัดกิจกรรมฯ   

                  มีการเฝาระวังพฤติกรรมสุขภาพในชุมชน มีผลการดำเนินงาน เปนแหลงเรียนรูชุมชน  
                  ประชาชนในชมุชนมีภาวะสุขภาพท่ีดี 

วิธีการประเมินผล :  ประเมินโดยใชแบบประเมินการพัฒนาหมูบานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
Small  Success 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
1. มีเครื ่องมือการดำเนินงาน

(คูมือ แนวทาง ชุดการเรียนรู สื่อ

สุขศึกษาที่เกี ่ยวของ/เครื่องมือ

ประเมิน) แนวทางและเครื่องมือ

การสงเสริมและพัฒนาชุมชน/

แกนนำสุขภาพ) 

2.เครือขายไดรับการถายทอด 

แนวทางการดำเนินงานสุขศึกษา

เพ ื ่อพ ัฒนาความรอบร ู ด าน

สุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ 

เครือขายระดับเขต/จังหวัดไดรับ

การถ  ายทอดแนวทางและ

เครื่องมือการสงเสริมและพัฒนา 

3 .ม ีแผนการข ับเคล ื ่อนการ
ดำเนินงานการจัดการสุขภาพ
ของประชาชนในพื้นท่ี แผนการ
ส งเสร ิมและพัฒนาศักยภาพ
ช ุมชนให ม ีศ ักยภาพในการ
จ ัดการสุขภาพของประชาชน
ระดับจังหวัด/เขต 

1.แกนนำสุขภาพไดรับการ

พัฒนาศักยภาพฯในการ

จัดการสุขภาพ 

2.ชุมชนมีการดำเนินการ

จัดการสุขภาพท่ีเหมาะสมกับ

ประชาชน และมีการประเมิน

ตนเองตามเกณฑท่ีกำหนด 

รอยละ 45 ชุมชนดำเนินการ

พัฒนาฯ และประเมินตนเอง

ตามเกณฑท่ีกำหนด (รอยละ 

45) 

 

1.ช ุมชนมีการดำเนินการ
จัดการสุขภาพที่เหมาะสม
ก ับประชาชน และม ีการ
ประเมินตนเองตามเกณฑท่ี
กำหนดรอยละ 60 
 1. ชุมชนดำเนินการพัฒนาฯ 

และประเมินตนเองตามเกณฑ

ท่ีกำหนด (รอยละ 60) 

2. ช ุมชนจัดการส ุขภาพท่ี
เหมาะสมกับประชาชน (รอย
ละ 50) 

1.ชุมชนมีการดำเนินการ
จัดการสุขภาพท่ีเหมาะสม
กับประชาชน และมีการ
ประเมินตนเองตามตาม
เกณฑท่ีกำหนด รอยละ 75 
1. ชุมชนดำเนินการพัฒนาฯ 

และประเม ินตนเองตาม

เกณฑท่ีกำหนด (รอยละ 80) 

2. ชุมชนจัดการสุขภาพท่ี
เหมาะสมกับประชาชน (รอย
ละ 75) 
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เอกสารสนับสนุน :  1. แนวทางการพัฒนาหมูบานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
2. แนวทางการประเมิน 
3. ฐานขอมูลจากระบบ Health Gate 

รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน Baseline data หนวยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 
2563 2564 2565 

รอยละชุมชนมีการ
ดำเนินการจัดการ
สุขภาพท่ีเหมาะสม
กับประชาชน (ระดับ
พัฒนาข้ึนไป) 

รอยละ รอยละ 2.7 
(2,034 แหง) 

รอยละ 24.64 
(18,375 แหง) 

 รอยละ 30.34 
(22,778 แหง) 

 

ผูใหขอมูลทางวิชาการ / 
ผูประสานงานตัวช้ีวัด 

   นางรุงกาญจน รณหงษา               ตำแหนง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 

   โทรศัพท: 02 193 7000 ตอ 18709 โทรสาร : 02 149 5650 

   โทรศัพทมือถือ: 085 484 8618     อีเมล : rungkarn21@gmail.com               
   กลุมแผนงานและประเมินผล กองสุขศึกษา 

หนวยงานประมวลผลและ
จัดทำขอมูล 
(ระดับสวนกลาง) 

ชื่อ – สกุล     ตำแหนง  
   โทรศัพทท่ีทำงาน :   โทรศัพทมือถือ :  
   โทรสาร :    E-mail :  
สถานท่ีทำงาน 
นางสาวสนัตสินี ชุมเมืองปก                      ตำแหนง นักวเิคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
   โทรศัพทท่ีทำงาน :  02 193 7044 โทรศัพทมือถือ : - 
   โทรสาร : -    E-mail : planhss.hss@gmail.com 
กลุมแผนงาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

ผูรับผิดชอบการรายงานผล
การดำเนินงาน 

ชื่อ – สกุล     ตำแหนง  
   โทรศัพทท่ีทำงาน :   โทรศัพทมือถือ :  
   โทรสาร :    E-mail :  
สถานท่ีทำงาน 
นายประวิทย เกตุทอง   ตำแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
   โทรศัพทท่ีทำงาน :  08 193 7044 โทรศัพทมือถือ : - 
   โทรสาร : -    E-mail : hss.evaluation2@Gmail.com 
กลุมแผนงาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
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หมวด 2. ดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence) 
แผนท่ี 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการท่ี 2. โครงการพัฒนาระบบบริการโรคติดตอ โรคอุบัติใหม และโรคอุบัติซ้ำ 
ระดับการแสดงผล จังหวัด/เขต/ประเทศ 
ช่ือตัวช้ีวัด 21. อัตราความสำเร็จการรักษาผูปวยวัณโรคปอดรายใหม 

  21.1 อัตราความสำเร็จการรักษาผูปวยวัณโรคปอดรายใหม 
  21.2 อัตราความครอบคลุมการข้ึนทะเบียนของผูปวยวัณโรครายใหมและกลับเปนซ้ำ 

คำนิยาม 1. ความสำเร็จของการรักษา หมายถึง ผูปวยวัณโรคปอดรายใหมที่มีผลการรักษาหายรวมกับ
รักษาครบ  
       1.1 ร ักษาหาย (Cured) หมายถ ึง ผ ู ป วยว ัณโรคปอดรายใหม ท ี ่ม ีผลตรวจทาง
หองปฏิบัติการพบเชื้อวัณโรคกอนเริ่มการรักษา และตอมาตรวจไมพบเชื้อวัณโรคอยางนอยหนึ่ง
ครั้งกอนสิ้นสุดการรักษา และในเดือนสุดทายของการรักษา 

1.2 รักษาครบ (Treatment Completed) หมายถึง ผูปวยวัณโรคปอดรายใหม 
ที่รักษาครบกำหนดโดยไมมีหลักฐานที่แสดงวาการรักษาลมเหลว ซึ่งผูปวยดังกลาวไมมีเอกสาร

ท่ีแสดงผลการตรวจเสมหะในเดือนสุดทายของการรักษา ท้ังนี้มีผลตรวจเสมหะเปนลบอยางนอย
หนึ่งครั้งกอนสิ้นสุดการรักษา รวมท้ังผูปวยท่ีไมไดตรวจหรือไมมีผลตรวจ 
2. ผูปวยวัณโรคปอดรายใหม หมายถึง ผูปวยวัณโรคปอดที่ไมเคยรักษาวัณโรคมากอนและ
ผูปวยที่รักษาวัณโรคนอยกวา 1 เดือน และไมเคยขึ้นทะเบียนในแผนงานวัณโรคแหงชาติ 
แบงเปน 2 กลุม คือ 

2.1 ผูปวยท่ีมีผลตรวจยืนยันพบเชื้อวัณโรค (Bacteriologically confirmed: B+)  
หมายถึง ผู ปวยวัณโรคที ่มีผลตรวจเสมหะเปนบวก อาจจะเปนการตรวจดวยวิธี Smear 
microscopy หรือ Culture หรือวิธี Molecular หรือวิธีการอ่ืนๆ ท่ีองคการอนามัยโลกรับรอง  

2.2 ผูปวยท่ีวินิจฉัยดวยลักษณะทางคลินิก (Clinically diagnosed: B-) หมายถึง  
ผูปวยวัณโรคที่มีผลตรวจเสมหะเปนลบ หรือไมมีผลตรวจ แตผลการวินิจฉัยดวยวิธีการตรวจ
เอกซเรยรังสีทรวงอกหรือผลการตรวจชิ้นเนื้อผิดปกติเขาไดกับวัณโรค รวมกับมีลักษณะทาง
คลินิกเขาไดกับวัณโรค และแพทยตัดสินใจรักษาดวยสูตรยารักษาวัณโรค 
3. ความครอบคลุมการข้ึนทะเบียนของผูปวยวัณโรครายใหมและกลับเปนซ้ำ หมายถึง อัตรา
การตรวจพบและข้ึนทะเบียนผูปวยวัณโรครายใหมและกลับเปนซ้ำ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
(1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 – 30 กันยายน พ.ศ. 2566) เทียบกับ คาคาดประมาณอุบัติการณผูปวย
วัณโรค (143 ตอประชากรแสนคน) 

4. คาคาดประมาณอุบัติการณผูปวยวัณโรค (รายใหมและกลับเปนซ้ำ) หมายถึง อุบัติการณ
วัณโรค (143 ตอประชากรแสนคน) หรือ จำนวนคาดประมาณผูปวยวัณโรค (103,000 ราย) ใน
ประเทศไทยจากขอมูลรายงานขององคการอนามัยโลก (WHO, Global Tuberculosis Report) 
5. กลุมเปาหมาย 

5.1 การประเมินอัตราความสำเร็จการรักษาผูปวยวัณโรคปอดรายใหม  
(Success rate) คือ ผูปวยวัณโรคปอดรายใหมท่ีข้ึนทะเบียน ในไตรมาสท่ี 1 ของปงบประมาณ 
2566 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2565) ที่เปนผูปวยไทย ผูปวยไมใชไทย และผูปวยใน
เรือนจำ ที ่ร ักษาในโรงพยาบาลรัฐทั ้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ไมรวม
โรงพยาบาลเอกชน 
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5.2 การประเมินอัตราความครอบคลุมการข้ึนทะเบียนของผูปวยวัณโรคราย 
ใหมและกลับเปนซ้ำ (TB Treatment Coverage) คือ ผูปวยวัณโรครายใหมและกลับ
เปนซ้ำท่ีข้ึนทะเบียนในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม พ.ศ.2565 - 30 กันยายน พ.ศ.
2566) ท่ีเปนผูปวยไทย ผูปวยไมใชไทย และผูปวยในเรือนจำ ท่ีรักษาในโรงพยาบาลรัฐท้ังใน
และนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาลเอกชน 
6. หนวยงานท่ีดำเนินการ ประกอบดวย  

6.1 กองวัณโรค กรมควบคุมโรค รับผิดชอบดำเนินงานตามแผนงานควบคุมโรค 
ของประเทศ  

6.2 สำนักงานเขตสุขภาพท่ี 1 - 12 และสำนักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 1 – 12  
รับผิดชอบแผนงานควบคุมวัณโรคระดับเขต  

เกณฑเปาหมาย :  
ช่ือตัวช้ีวัด ปงบประมาณ 

66 
ปงบประมาณ 

67 
ปงบประมาณ 

68 
ปงบประมาณ 

69 
ปงบประมาณ 

70 
อัตราความสำเร็จการรักษา
ผูปวยวัณโรคปอดรายใหม 
(Success rate) 

88 88 88 88 88 

อัตราความครอบคลุมการ
ข้ึนทะเบียนของผูปวยวัณ
โรครายใหมและกลับเปนซ้ำ 
(TB Treatment 
Coverage)  

90 90 90 90 90 

 

วัตถุประสงค  1.เพ่ือใหผูมีอาการสงสัย ผูท่ีนาจะเปนวัณโรคและผูปวยวัณโรค เขาถึงระบบบริการสุขภาพ    
   การตรวจวินิจฉัยวัณโรคอยางรวดเร็ว ลดการแพรกระจายเชื้อวัณโรค ไดรับการดูแลรักษา
ท่ีไดมาตรฐานและรักษาหายรักษาครบ 
2.เพ่ือใหผูปวยวัณโรค เขาถึงระบบการรักษาตามแนวทางการควบคุมวัณโรค 

ประชากรกลุมเปาหมาย 
 

 

 

 

 

 

1.กลุมเปาหมายสำหรับการประเมินอัตราความสำเร็จการรักษาผูปวยวัณโรคปอดราย

ใหม (Success rate) คือ ผูปวยวัณโรคปอดรายใหมท่ีข้ึนทะเบียน ในไตรมาสท่ี 1 ของ

ปงบประมาณ 2566 ( 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2565) ท่ีเปนผูปวยไทย ผูปวยไมใชไทย 

และผูปวยในเรือนจำ ท่ีรักษาในโรงพยาบาลรัฐท้ังในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ไม

รวมโรงพยาบาลเอกชน 

2.กลุมเปาหมายสำหรับการประเมินอัตราความครอบคลุมการข้ึนทะเบียนของผูปวยวัณ

โรครายใหมและกลับเปนซ้ำ (TB Treatment Coverage) คือ ผูปวยวัณโรครายใหม

และกลับเปนซ้ำท่ีข้ึนทะเบียนในปงบประมาณ พ.ศ.2566 (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 

2565) (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566) ท่ีเปนผูปวยไทย ผูปวยไมใชไทย และผูปวย

ในเรือนจำ ท่ีรักษาในโรงพยาบาลรัฐท้ังในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และ

โรงพยาบาลเอกชน 

วิธีการจัดเก็บขอมูล บันทึกขอมูลผูปวยวัณโรค ผานโปรแกรมการบริหารจัดการขอมูลวัณโรคแหงชาติ (NTIP: 

National Tuberculosis Information Program) 

แหลงขอมูล โปรแกรมการบริหารจ ัดการขอม ูลว ัณโรคแหงชาติ (NTIP: National Tuberculosis 

Information Program) 
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รายการขอมูล 1 A = จำนวนผูปวยวัณโรคปอดรายใหม ท่ีข้ึนทะเบียน ในไตรมาสท่ี 1 ของปงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2565) โดยมีผลการรักษาหาย (Cured) รวมกับรักษา

ครบ (Completed) โดยครบรอบรายงานผลการรักษา ในวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2566 

รายการขอมูล 2 B = จำนวนผูปวยวัณโรคปอดรายใหม ท่ีข้ึนทะเบียน ในไตรมาสท่ี 1 ของปงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2565) 

สูตรคำนวณตัวช้ีวัดท่ี 21.1  (A/B) x 100 

รายการขอมูล 1 A = จำนวนผูปวยวัณโรครายใหมและกลับเปนซ้ำท่ีคนพบและข้ึนทะเบียนในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 - 30 กันยายน พ.ศ. 2566) 

รายการขอมูล 2 B = จำนวนคาดประมาณผูปวยวัณโรครายใหมและกลับเปนซ้ำท่ีข้ึนทะเบียนใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 - 30 กันยายน พ.ศ. 2566)  
คิดจากอัตรา 143 ตอประชากรแสนคน* 

หมายเหตุ ขอมูลประชากรอางอิงจากฐานขอมูล HDC 
             *ขอมูลจาก WHO Global report 2022 

สูตรคำนวณตัวช้ีวัดท่ี 21.2  (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล  ระยะเวลาประเมินผลในไตรมาสท่ี 4  

 ครบรอบรายงานและประเมินผลวันท่ี 30 กันยายน 2566 

 ติดตามความกาวหนาของผลการดำเนินงานตามมาตรการ ทุกไตรมาส 

เง่ือนไขการคำนวณ 1 การประเมินผลอัตราความสำเร็จการรักษาผูปวยวัณโรคปอดรายใหม ไมนับรวม  
1.1 ผู ปวยวัณโรคกลับเปนซ้ำ (Relapse) ที่เปนผู ปวยที ่มีผลตรวจยืนยันพบเชื้อ 

(Bacteriologically confirmed: B+) ผูปวยที่วินิจฉัยดวยลักษณะทางคลินิก (Clinically 
diagnosed: B-) และผูปวยวัณโรคนอกปอดท้ังรายใหมและกลับเปนซ้ำ ท่ีข้ึนทะเบียนรักษา
ในไตรมาส ท่ี 1 ของปงบประมาณ 2566 ( 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566) 

1.2 กรณีที่แพทยมีการเปลี่ยนแปลงการวินิจฉัย หรือพบวาเปน Rifampicin Resistant 
Tuberculosis (RR-TB), Multidrug Resistant Tuberculosis (MDR-TB) หร ื อExtensively Drug 
Resistant Tuberculosis (XDR-TB) กอนสิ้นเดือนที่ 5 จะไมถูกนำมานับรวมอยูในตัวหาร “B” 
เพ่ือคิดคำนวณอัตราความสำเร็จการรักษาผูปวยวัณโรคปอดรายใหม 

  1.3 พ้ืนท่ีเปาหมายท่ีมีการประเมินผล 

1.3.1 พ้ืนท่ีเปาหมายสำหรับการประเมินอัตราความสำเร็จการรักษาผูปวยวัณโรค

ปอดรายใหม (Success rate)  คือ สำนักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 1-12, 

พ้ืนท่ีเขตสุขภาพท่ี 1-12 ยกเวนในพ้ืนท่ีเขตสุขภาพท่ี 13 หรือกรุงเทพมหานคร 

เนื่องจากกรุงเทพมหานครเปนพ้ืนท่ีท่ีมีบริบทของหนวยงานสถานพยาบาลท่ีมี

ความหลากหลาย มีความจำเพาะ ซ่ึงรับผิดชอบดำเนินการโดยสถาบันปองกัน

ควบคุมโรคเขตเมืองและเขตสุขภาพท่ี 13 

1.3.2 พ้ืนท่ีเปาหมายสำหรับการประเมินอัตราความครอบคลุมการข้ึนทะเบียนของ

ผูปวยวัณโรครายใหมและกลับเปนซ้ำ (TB Treatment Coverage) 

คือ สำนักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 1-12, สถาบันปองกันควบคุมโรคเขตเมือง  

และพ้ืนท่ีเขตสุขภาพท่ี 1- 13  
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เกณฑการประเมิน : 

ป 2566: 

หมายเหตุ:  
ครบรอบรายงานและประเมินผลการรักษาวันท่ี 30 กันยายน 2566 เพ่ือนำผลการรักษา (Outcome) ไปรายงาน 
เปนผลลัพธของตัวชี้วัด ภายในวันท่ี 30 กันยายน 2566 

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

อัตราความสำเร็จการรักษาผูปวย 

วัณโรคปอดรายใหม (Success rate) 

- - - รอยละ 88 

อัตราความครอบคลุมการข้ึน

ทะเบียนของผูปวยวัณโรครายใหม

และกลับเปนซ้ำ (TB Treatment 

Coverage)  

- - - รอยละ 90 

วิธีการประเมินผล :  ใชอัตราความสำเร็จการรักษาผูปวยวัณโรคปอดรายใหมที่ขึ้นทะเบียน ในไตรมาสที่ 1 ของ
ปงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2565) แยกเปนระดับจังหวัด และเขต
สุขภาพ 
แนวทางการประเมินผล 
1 ระดับประเทศ โดยกรมควบคุมโรค (กองวัณโรค) 
ประเมินจากอัตราความสำเร็จการรักษาผูปวยวัณโรคปอดรายใหมท่ีข้ึนทะเบียน  
ในไตรมาสที่ 1 ของปงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2565) ในภาพรวมของ
ประเทศ 
2 ระดับเขตสุขภาพ/สำนักงานปองกันควบคุมโรค 
ประเมินจากอัตราความสำเร็จการรักษาผูปวยวัณโรคปอดรายใหมในไตรมาสที่ 1 ของ
ปงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2565) ในระดับพ้ืนท่ี 
3 ระดับจังหวัด 
ประเมินจากอัตราความสำเร็จการรักษาผูปวยวัณโรคปอดรายใหมท่ีข้ึนทะเบียน 
ในไตรมาสที ่ 1 ของปงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2565) ในภาพของ
หนวยงาน/หนวยบริการภายในจังหวัด 

เอกสารสนับสนุน :  1.แนวทางการควบคุมวัณโรคประเทศไทย พ.ศ.2564 
2.โปรแกรมการบริหารจัดการขอมูลวัณโรคแหงชาติ หรือโปรแกรม National 
Tuberculosis Information Program (NTIP) 

รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน Baseline data หนวยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 
25631 25642 25653 

อัตราความสำเร็จการรักษา
ผูปวยวัณโรคปอดรายใหม 
(Success rate) 

รอยละ 85.4 85.0 80.8 

อัตราความครอบคลุมการข้ึน
ทะเบียนของผูปวยวัณโรค
รายใหมและกลับเปนซ้ำ (TB 
Treatment Coverage) 

รอยละ 78.4 68.5 69.4 
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หมายเหตุ ** อัตราความสำเร็จการรักษาผูปวยวัณโรคปอดรายใหมท่ีข้ึนทะเบียนในไตร
มาสท่ี 1 ของแตละปงบประมาณ  
ท่ีมา https://ntip-ddc.moph.go.th 
1ผลจากการดำเนินงาน ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
2ผลจากการดำเนินงาน ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
3ผลจากการดำเนินงาน ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ผูใหขอมูลทางวิชาการ / 
ผูประสานงานตัวช้ีวัด 

  กรมควบคุมโรค กองวัณโรค 
1. แพทยหญิงผลิน กมลวันท   ผูอำนวยการกองวัณโรค  

โทรศัพทท่ีทำงาน : 0 2212 2279   
โทรสาร : 0 2212 1408  E-mail : drphalin09@gmail.com 

2. นางสาววิลาวรรณ  สมทรง  หัวหนากลุมยุทธศาสตรและแผนงาน 
โทรศัพทท่ีทำงาน: 0 2212 2279 โทรศัพทมือถือ : 061 565 7415 
โทรสาร : 0 2212 1408            E-mail : swillwan@gmail.com 

3. นางสาวลัดดาวัลย ปญญา  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
โทรศัพทท่ีทำงาน: 0 2212 2279 โทรศัพทมือถือ : 081 886 4760 
โทรสาร : 0 2212 1408            E-mail : laddawan126@hotmail.com 

4. นางสาวกิตติยาพร ทองแยม  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
โทรศัพทท่ีทำงาน: 0 2212 2279 โทรศัพทมือถือ : 090 241 9553 
โทรสาร : 0 2212 1408          E-mail:kittiyapon.thongyamm@gmail.com 

หนวยงานประมวลผลและ
จัดทำขอมูล 
(ระดับสวนกลาง) 

กรมควบคุมโรค กองวัณโรค 
นางสาวกิตติยาพร ทองแยม  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
โทรศัพทท่ีทำงาน: 0 2212 2279 โทรศัพทมือถือ : 090 241 9553 
โทรสาร : 0 2212 1408         E-mail:kittiyapon.thongyamm@gmail.com 

ผูรับผิดชอบการรายงานผล
การดำเนินงาน 

1. นางสาววิลาวรรณ  สมทรง  หัวหนากลุมยุทธศาสตรและแผนงาน 
โทรศัพทท่ีทำงาน: 0 2212 2279 โทรศัพทมือถือ : 061 565 7415 
โทรสาร : 0 2212 1408            E-mail : swillwan@gmail.com 

2. นางสาวลัดดาวัลย ปญญา  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
โทรศัพทท่ีทำงาน: 0 2212 2279 โทรศัพทมือถือ : 081 886 4760 
โทรสาร : 0 2212 1408            E-mail : laddawan126@hotmail.com 

3. นางสาวกิตติยาพร ทองแยม  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
โทรศัพทท่ีทำงาน: 0 2212 2279 โทรศัพทมือถือ : 090 241 9553 
โทรสาร : 0 2212 1408          E-mail:kittiyapon.thongyamm@gmail.com 
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หมวด 2. ดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence) 
แผนท่ี 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการท่ี 4. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาทารกแรกเกิด 
ระดับการแสดงผล จังหวัด เขตสุขภาพ และประเทศ 
ช่ือตัวช้ีวัด 24. อัตราตายทารกแรกเกิดอายุนอยกวาหรือเทากับ 28 วัน 
คำนิยาม  ทารกแรกเกิด หมายถึง ทารกท่ีรอดออกมาน้ำหนัก ≥ 500 กรัม มีชีวิตจนถึง 28 วัน  

ในโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.) 
(โรงพยาบาลศูนย/ โรงพยาบาลท่ัวไป/ โรงพยาบาลชุมชน/ โรงพยาบาลสงเสรมิสุขภาพตำบล) 

เกณฑเปาหมาย :  
ปงบประมาณ 66 ปงบประมาณ 67 ปงบประมาณ 68 ปงบประมาณ 69 ปงบประมาณ 70 
< 3.60 ตอ 1,000 
ทารกแรกเกิดมีชีพ 

< 3.60 ตอ 1,000
ทารกแรกเกิดมีชีพ  

< 3.60 ตอ 1,000
ทารกแรกเกิดมีชีพ 

< 3.60 ตอ 1,000
ทารกแรกเกิดมีชีพ 

< 3.60 ตอ 1,000
ทารกแรกเกิดมีชีพ 

 

วัตถุประสงค  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดูแลรกัษาทารกแรกเกิดใหท่ัวถึง ครอบคลุมทุกเขตบริการสุขภาพ 
ประชากรกลุมเปาหมาย ทารกท่ีคลอดและมีชีวิตจนถึง 28 วัน 
วิธีการจัดเก็บขอมูล 1. โรงพยาบาลจัดเก็บขอมูลตามระบบปกติของโรงพยาบาล และสงขอมูลเขาระบบ  

   Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข 
2. จัดเก็บรวบรวมขอมูลโดยทีมตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และกรมการแพทย 

แหลงขอมูล ฐานขอมูลจากระบบ Health Data Center 
รายการขอมูล 1 A = จำนวนทารกท่ีเสียชีวิต ≤ 28 วัน 
รายการขอมูล 2 B = จำนวนทารกแรกเกิดมีชีพ 
สูตรคำนวณตัวช้ีวัด (A/B) x 1,000 
ระยะเวลาประเมินผล รายงานเปนรายไตรมาส 
เกณฑการประเมิน : 
ป 2566: 

ป 2567: 

ป 2568: 

ป 2569: 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- < 3.60 ตอ 1,000 

ทารกแรกเกิดมีชีพ 
< 3.60 ตอ 1,000 
ทารกแรกเกิดมีชีพ 

< 3.60 ตอ 1,000 
ทารกแรกเกิดมีชีพ 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- < 3.60 ตอ 1,000 

ทารกแรกเกิดมีชีพ 
< 3.60 ตอ 1,000 
ทารกแรกเกิดมีชีพ 

< 3.60 ตอ 1,000 
ทารกแรกเกิดมีชีพ 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- < 3.60 ตอ 1,000 

ทารกแรกเกิดมีชีพ 
< 3.60 ตอ 1,000 
ทารกแรกเกิดมีชีพ 

< 3.60 ตอ 1,000 
ทารกแรกเกิดมีชีพ 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- < 3.60 ตอ 1,000 

ทารกแรกเกิดมีชีพ 
< 3.60 ตอ 1,000 
ทารกแรกเกิดมีชีพ 

< 3.60 ตอ 1,000 
ทารกแรกเกิดมีชีพ 
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ป 2570: 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- < 3.60 ตอ 1,000 

ทารกแรกเกิดมีชีพ 
< 3.60 ตอ 1,000 
ทารกแรกเกิดมีชีพ 

< 3.60 ตอ 1,000 
ทารกแรกเกิดมีชีพ 

วิธีการประเมินผล :  1. ประชุมทำความเขาใจตัวชี้วัด 
2. สงขอมูลครบทุกเขตสุขภาพ 
3. มีการตรวจสอบความถูกตองของขอมูล 
4. มีการสรุปขอมูล 

เอกสารสนับสนุน :  1. แนวทางพัฒนาระบบบริการสุขภาพทารกแรกเกิด 
2. ยุทธศาสตรตัวชี้วัด และแนวทางการจัดเก็บขอมูล กระทรวงสาธารณสุข 
3. คูมือแนวทางการตรวจนิเทศงาน กรมการแพทย (Smart Inspection Guideline) 
สำนักนิเทศระบบการแพทย กรมการแพทย  

รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน Baseline 
data 

หนวยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 
2563 2564 2565 

7.00 1,000 ทารก
เกิดมีชีพ 

4.21 4.71 4.43 
 

      หมายเหตุ : Health Data Center ขอมูล 12 เขตสุขภาพ 
ผูใหขอมูลทางวิชาการ / 
ผูประสานงานตัวช้ีวัด 

1. พญ.จริวรรณ อารยะพงษ      ผูอำนวยการโรงพยาบาลชลบุร ี
โทรศัพทท่ีทำงาน : 038 931 000      โทรศัพทมือถือ : 081 271 1072 
โรงพยาบาลชลบุรี 
2. นพ.อดิศัย ภัตตาตั้ง                  ผูอำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี 
โทรศัพทท่ีทำงาน : 0 2354 8928       โทรศัพทมือถือ : 09 1818 8585 
3. ผศ.พิเศษ นพ.ศุภวัชร บุญกษิดิ์เดช   นายแพทยชำนาญการพิเศษ 
โทรศัพทท่ีทำงาน : 0 2354 8928       โทรศัพทมือถือ : 08 9890 5919 
E-mail : suppawat_yoo@hotmail.com 
สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี กรมการแพทย 

หนวยงานประมวลผลและ
จัดทำขอมูล 
(ระดับสวนกลาง) 

1. ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
โทรศัพทท่ีทำงาน : 0 2590 1204 E-mail : ictmoph@moph.go.th  
2. สำนักงานบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
3. กลุมงานนิเทศระบบการแพทย สำนักนิเทศระบบการแพทย กรมการแพทย 
โทรศัพทท่ีทำงาน : 0 2590 6358 - 59 โทรสาร : 02 965 9851 
E-mail : supervision.dms@gmail.com   

ผูรับผิดชอบการรายงานผล
การดำเนินงาน 

1. ผศ.พิเศษ นพ.ศุภวัชร บุญกษิดิ์เดช    นายแพทยชำนาญการพิเศษ 
โทรศัพทท่ีทำงาน : 0 2354 8928        โทรศัพทมือถือ : 08 9890 5919 
E-mail : suppawat_yoo@hotmail.com 
สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี กรมการแพทย 
2. นายปวิช อภิปาลกุลวณิช  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ 
โทรศัพทท่ีทำงาน : 0 2590 6350  โทรศัพทมือถือ : 09 8546 3564 
โทรสาร : 0 2591 8279   E-mail: evaluation.dms@gmail.com 
กองยุทธศาสตรและแผนงาน กรมการแพทย 
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หมวด 2. ดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence) 
แผนท่ี 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการท่ี 6. โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
ระดับการแสดงผล จังหวัด 
ช่ือตัวช้ีวัด 26. รอยละของจำนวนผูปวยท่ีมีการวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ อัมพาต 

ระยะกลาง (Intermediate Care) ท่ีไดรับการดูแลดวยการแพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือก (Community base) 

คำนิยาม การบริบาลฟนสภาพระยะกลาง (Intermediate care; IMC) หมายถึง การบริบาลฟนสภาพ
ผูปวยระยะกลางที่มีอาการทางคลินิกผานพนภาวะวิกฤติและมีอาการคงที่ แตยังคงมีความ
ผิดปกติของรางกายบางสวนอยูและมีขอจำกัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวัน 
จำ เป นต อง ได  ร ับบร ิการฟ   นฟ ูสมรรถภาพทางการแพทย  โดยท ีมสหว ิชาชีพ 
(multidisciplinary approach) อยางตอเนื่องจนครบ 6 เดือนตั้งแตในโรงพยาบาลจนถึง 
ชุมชน เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะรางกาย จิตใจ ในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน และลดความพิการ 
หรือภาวะทุพพลภาพ รวมทั้งกลับสูสังคมไดอยางเต็มศักยภาพ โดยมีการใหบริการผูปวย 
ระยะกลางใน รพ.ทุกระดับ (A, S: เปนโรงพยาบาลแมขาย M, F: โรงพยาบาลลูกขายและ 
ใหบริการ intermediate bed/ward) เปนผู ที ่ไดรับการวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมอง  
ท่ีมีรหัส 3 ตัวหลักข้ึนตนดวย I60 ถึง I69 
คำนิยามดานการแพทยแผนไทย 
อัมพฤกษ (Paresis) อัมพาต (paralysis) เปนกลุมอาการที่เกี่ยวของ กับความผิดปกติใน
การควบคุมการเคลื่อนไหวของรางกาย ซึ่งเกิดขึ้นไดจากหลายสาเหตุ เชน เกิดจากหลอด
เลือดในสมองตีบ อุดตัน หรือแตกหรือเกิดจาก สมองไขสันหลัง หรือเสนประสาทไดรับ
บาดเจ็บ หรือมีอาการอักเสบ เปนตน ในทางการแพทยแผนไทยไดมีการระบุสมุฏฐานไววา 
เกิดจากลมอโธคมาวาตา และลมอุทธังคมาวาตา พัดระคนกัน (แพทยศาสตรสงเคราะห, 
2542: 2546) เปนผูท่ีไดรับการวินิจฉัยรหัสโรคดานการแพทยแผนไทย U61.0 ถึง U61.19 
การดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ อัมพาต ดวยการแพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือก หมายถึง บริการการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟนฟูสภาพผูปวย
โรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ อัมพาตระยะกลาง (Intermediate Care) ไดแก 
1. การตรวจประเมินทางการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
2. การรักษาและฟนฟูสภาพดวยการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
- การนวดเพ่ือการรักษา-ฟนฟูสภาพ 
- การประคบสมุนไพรเพ่ือการรกัษา-ฟนฟูสภาพ 
- การอบไอน้ำสมุนไพรเพ่ือการรักษา-ฟนฟูสภาพ 
- การฝงเข็ม 
3. การรักษาดวยยาสมุนไพร ตามขอบงใชบัญชียาหลักชาติ อาจพิจารณานำยาในกลุม
รายการยารักษากลุ มอาการกลามเนื ้อและกระดูก ไดแก ยาแกลมอัมพฤกษ, ยาผสม
โคคลาน, ยาผสมเถาวัลยเปรียง, และยาสหัสธารา มาใชเพ่ือรวมรักษาอาการของโรคอัมพฤกษ
อัมพาต (บัญชียาหลักแหงชาติ, 2558) 
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เง่ือนไขการใหรหัสผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ อัมพาตระยะกลาง (Intermediate 
Care) ท่ีไดรับการดูแลดวยการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
1. แพทยแผนปจจุบัน ใหรหัสกลุมโรคและอาการดานการแพทยแผนปจจุบันท่ีเก่ียวของกับ
โรคหลอดเลือดสมอง ดังนี้ 
- เลือดออกใตเยื่อหุมสมองชั้นกลาง: I60 
- เลือดออกในสมองใหญ: I61 
- เลือดออกในกะโหลกศีรษะแบบอ่ืนท่ีไมเกิดจากการบาดเจ็บ: I62 
- เนื้อสมองตายเพราะขาดเลือด: I63 
- โรคอัมพาตเฉียบพลัน ไมระบุวาเกิดจากเลือดออกหรือเนื้อสมองตายเพราะขาดเลือด: I64 
- การอุดตันและตีบของหลอดเลือดแดงกอนถึงสมอง ไมทำใหเนื้อสมองตายเพราะขาดเลือด: I65 
-  การอุดตันและตีบของหลอดเลือดแดงของสมอง แตไมทำใหเนื้อสมองตายเพราะขาดเลือด: I66 
- โรคหลอดเลือดสมองอ่ืน: I67 
- โรคหลอดเลือดสมองในโรคท่ีจำแนกไวท่ีอ่ืน: I68 
- ผลท่ีตามมาของโรคหลอดเลือดสมอง: I69 
2. แพทยแผนไทย ใหการวินิจฉัยภายหลังแพทยแผนปจจุบันซ่ึงมีการวินิจฉัยรหัส 3 ตัว
หลักข้ึนตนดวย I60 ถึง I69 อยางใดอยางหนึ่งมากอน ตามดวยรหัสกลุมโรคและอาการ
ดานการแพทยแผนไทยท่ีเก่ียวของกับอัมพฤกษ อัมพาต ดังนี้ 
- อัมพฤกษหรือ ลมอัมพฤกษ: U61.0 
- อัมพาตครึ่งซีก: U61.10 
- อัมพาตครึ่งทอนลาง: U61.11 
- อัมพาตท้ังตัว: U61.12 
- อัมพาตเฉพาะแขน: U61.13 
- อัมพาตเฉพาะขา: U61.14 
- อัมพาตหนา: U61.15 
- อัมพาตชนิดอ่ืน ท่ีระบุรายละเอียด: U61.18 
- อัมพาต ไมระบุรายละเอียด: U61.19 
ควบคูกับการใหหัตถการแผนไทย (900-77-00) ถึง (900-78-88) หรือการสั่งจายยา
สมุนไพรเดี่ยวหรือยาสมุนไพรตำรับท่ีมี รหัสข้ึนตนดวย 41 หรือ 42 ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบใน
สถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ 
ควบคูกับการใหหัตถการแผนไทย (100-77-00) ถึง (999-78-88) หรือใหหัตถการแผนไทย 
ควบคูกับการสั่งจายยาสมุนไพรเดี่ยวหรือยาสมุนไพรตำรับที่มี รหัสขึ้นตนดวย 41 หรือ 42 
ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 
3. แพทยแผนจีน ใหการวินิจฉัยภายหลังแพทยแผนปจจุบันซ่ึงมีการวินิจฉัยรหัส 3 ตัวหลัก
ข้ึนตนดวย I60 ถึง I69 อยางใดอยางหนึ่งมากอน ตามดวยรหัสกลุมโรคและอาการดาน
การแพทยแผนจีนท่ีเก่ียวของกับโรคหลอดเลือดสมอง และโรคตามมาจากโรคหลอดเลือด
สมอง ดังนี้ 
- โรคหลอดเลือดสมองท่ีเกิดจากลมภายใน (Apoplectic wind stroke): U78.110 
- อาการเตือนโรคหลอดเลือดสมอง (Prodrome of wind stroke): U78.111 
- โรคตามมาจากโรคหลอดเลือดสมอง (Sequelae of wind stroke): U78.112 
- โรคหลอดเลือดสมองในระดับเสนลมปราณแขนง (Collateral stroke): U78.113 
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- โรคหลอดเลือดสมองในระดับเสนลมปราณหลัก (เสนจิง) โรคหลอดเลือดสมองท่ีมีอาการ 
หนักข้ึน (Meridian stroke): U78.114 

- โรคหลอดเลือดสมองในระดับอวัยวะกลวง โรคหลอดเลือดสมองที ่มีอาการเบากวา 
โรคหลอดสมองท่ีอวัยวะตัน (Bowel stroke): U78.115 

- โรคหลอดเลือดสมองในระดับอวัยวะตัน (Visceral stroke): U78.116 
- อัมพาตครึ่งซีก (Hemiplegia): U78.117 
ควบคูกับการใหหัตถการการแพทยแผนจีนท่ีเก่ียวของกับโรคหลอดเลือดสมองระยะฟนฟู 
อยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้ 
9991801 Electo-acupuncture therapy 
9991810 Single-handed needle insertion 
9021801 Subcutaneous electro-needling 
9991811 Double-handed needle insertion 
9031801 Muscle electro-needling 

เกณฑเปาหมาย :  
ปงบประมาณ 66 ปงบประมาณ 67 ปงบประมาณ 68 ปงบประมาณ 69 ปงบประมาณ 70 

รอยละ 3 รอยละ 4 รอยละ 5 รอยละ 6 รอยละ 7 
 

วัตถุประสงค  เพ่ือสงเสริมใหประชาชนท่ีมีการวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ อัมพาตระยะกลาง
(Intermediate Care) เขาถึงบริการดานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกที่มี
คุณภาพ ครอบคลุมสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกระดับ 
(Community base) 

ประชากรกลุมเปาหมาย ผูปวยที่เขารับบริการในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกระดับ 

(Community base) ที่มีการวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ อัมพาตระยะกลาง 

(Intermediate Care) ท้ังผูปวยใน ผูปวยนอก ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

วิธีการจัดเก็บขอมูล รวบรวมขอมูลจากระบบรายงานมาตรฐาน 43 แฟม กระทรวงสาธารณสุข 

แหลงขอมูล 43 แฟม (PERSON/ SERVICE/ DIAGNOSIS_OPD/ DRUG_OPD/ PROCEDURE_OPD/ 

ADMISSION/ DIAGNOSIS_IPD/ DRUG_IPD/ PROCEDURE_IPD/) 

รายการขอมูล 1  
 

A = จำนวนผูปวย IMC ท่ีไดรับบริการแพทยแผนไทยฯ (คน) ซ่ึงไดรับการวินิจฉัยโรคหลอดเลือด

สมอง ท่ีมีรหัส 3 ตวัหลักข้ึนตนดวย I60 ถึง I69 ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ  

-  ควบคูกับ U61.0 ถึง U61.19 และใหหัตถการแผนไทย (900-77-00) (100-77-00) ถึง (900-

78-88) หรือสั่งจายยาสมุนไพรเดี่ยว หรือยาสมุนไพรตำรับ ท่ีมีรหัส ข้ึนตนดวย 41 หรือ 42 หรือ

ไดรับการวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมอง ท่ีมีรหัส 3 ตัว มีรหัส 3 ตัวหลักข้ึนตนดวย I60 ถึง I69  

-  หรือควบคู กับ U78.110 ถึง U78.117 และใหหัตถการแพทยแผนจีน 9991801 หรือ 

9991810 หรือ 9021801 หรือ 9991811 หรือ 9031801 อยางใดอยางหนึ่ง ในเขตท่ีรับผิดชอบ 

ในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกระดับ (Community base) ท้ัง

ผูปวยใน ผูปวยนอก 

รายการขอมูล 2  
 

B = จำนวนผูปวย IMC ท้ังหมด (คน) ซ่ึงไดรับท่ีมีประวัติการวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมอง 

ท่ีมีรหัส 3 ตัวหลักข้ึนตนดวย I60 ถึง I69 ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ในสถานบริการ

สาธารณสุขของรัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกระดับ (Community base) ท้ังผูปวยใน 

ผูปวยนอก 
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สูตรคำนวณตัวช้ีวัด  (A/B) x 100 

หมายเหตุ 1. นับผลงานเฉพาะผูปวยสัญชาติไทยเทานั้น 

2. นับคนไมซ้ำในปงบประมาณ 

3. ผูปวย IMC ไดรับบริการแพทยแผนไทยฯ นับผลงานไมเกิน 6 เดือน ของครั้งลาสุดที่ถูก

วินิจฉัย I60 ถึง I69 (ไมเกี่ยวของกับรหัสติดตามดูแล Z50.1, Z50.8, Z50.9 ตามดวยรหัส 

I60 ถึง I69) 

4. กรณีผูปวยเสียชีวิตระหวางปงบประมาณ ผลงานจะยังไมถูกตัดในปงบประมาณนั้น 
5. แมมีการใหหัตถการ มากกวา 1 รายการ ก็จะนับเปน 1 คน 

ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 4 

เกณฑการประเมิน : 

ป 2566: 

ป 2567: 

ป 2568: 

ป 2569: 

ป 2570: 
 

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

-  รอยละ 2.5 -  รอยละ 3 

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

-  รอยละ 3.5 -  รอยละ 4  

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

-  รอยละ 4.5 -  รอยละ 5 

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

- รอยละ 5.5 - รอยละ 6 

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

-   รอยละ 6.5  -  รอยละ 7 

วิธีการประเมินผล :  1. ขอมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข 

2. ขอมูลจากการตรวจราชการและนิเทศงานของกรมการแพทยแผนไทยและการแพทย
ทางเลือก 

เอกสารสนับสนุน :  1. คูมือการพัฒนาระบบบริการสาขาการแพทยแผนไทยและการแพทยผสมผสาน 
2. คูมือการตรวจราชการและนิเทศงาน กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
3. คูมือแนวทางเวชปฏิบัติ (clinical Practice Guideline) การดูแลผูปวยระยะกลาง
(Intermediate Care) ดานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก      
4. แนวทางการจัดบริการฝงเข็มโรคหลอดเลือดสมองระยะฟนฟู 
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รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน Baseline data หนวยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 
2563 2564 2565 

จำนวนผูปวยท่ีมีการวินิจฉัยโรค
หลอดเลือดสมองฯ 

(Intermediate Care) ในสถาน
บริการสาธารณสุขของรัฐ สังกัด
กระทรวงสาธารณสุขทุกระดับ 

คน 292,561 312,858 330,888 

จำนวนผูปวยท่ีไดรับบริการ และมี
การวินิจฉัยโรคและอาการ ท่ีมีรหัส 
3 หลักข้ึนตนดวย I60 - I69 ตาม
ดวยรหัสโรค U78110 – U78117 

คน 
 

6,643 9,072 8,143 
 

คิดเปนรอยละ 2.2 2.8 2.4 
ท่ีมา HDC ณ วันท่ี 26 สิงหาคม 2565 

ผูใหขอมูลทางวิชาการ / 
ผูประสานงานตัวช้ีวัด 

   1. นายจักราวุธ เผือกคง           ผูอำนวยการสถาบันการแพทยแผนไทย  
    โทรศัพทท่ีทำงาน : 0-2149-5647       โทรศัพทมือถือ : 08-7571-5566          
    โทรสาร : 0-2149-5648                   E-mail : dr.dokdin@gmail.com  
สถาบันการแพทยแผนไทย 
    2. นางบุญใจ ลิ่มศิลา                      ผูอำนวยการสถาบันการแพทยไทย-จีน 
    2. นายกุลธนิต วนรัตน 
    โทรศัพทท่ีทำงาน : 0-2591-4409      โทรศัพทมือถือ : 08-1713-6783  
                                                                       08-9633-8765 
    โทรสาร : 0-2591-4409                  E-mail : boonjai@yahoo.com 
                                                              kulthanit.w@gmail.com 
สถาบันการแพทยไทย-จีน 
    3. นางสีไพร พลอยทรัพย                 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
   โทรศัพทท่ีทำงาน : 0-2591-7007 ตอ 2702  โทรศัพทมือถือ : 09-1780-2488 
   โทรสาร : -                                  E-mail : songsermexpress@gmail.com 
กองการแพทยทางเลือก            
   4. นางสาวรัชนี จันทรเกษ  ผูอำนวยการกองวิชาการและแผนงาน 
    โทรศัพทท่ีทำงาน : 0-2149-5649 โทรศัพทมือถือ : 08-1629-4086 
    โทรสาร : 0-2149-5649  E-mail : iettcm.dtam@gmail.com 
กองวิชาการและแผนงาน 
    5. นางศรีจรรยา โชตึก   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
    โทรศัพทท่ีทำงาน : 0-2965-9490 โทรศัพทมือถือ : 09-9245-9791  
    โทรสาร : 0-2965-9490  E-mail : kungfu55@gmail.com 
กองวิชาการและแผนงาน (กลุมงานยุทธศาสตรและแผนงาน) 

หนวยงานประมวลผลและ
จัดทำขอมูล 
(ระดับสวนกลาง) 

    1. นางอัจฉรา เชียงทอง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
    โทรศัพทท่ีทำงาน : 0-2590-2614 โทรศัพทมือถือ : 09-4229-3245 
    โทรสาร : 0-2590-2614                   E-mail : angleart3@gmail.com 
สถาบันการแพทยแผนไทย 
    2. นางสุกัญญา ฉายาชวลิต  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
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    โทรศัพทท่ีทำงาน : 0-2590-2614 โทรศัพทมือถือ : 08-1931-7833 
    โทรสาร : 0-2590-2614                   E-mail : sukanya2556@gmail.com 
สถาบันการแพทยแผนไทย 
    3. 2. นายตรภีพ เฉลิมพร  แพทยแผนไทยปฏิบัติการ 
    โทรศัพทท่ีทำงาน : 0-2590-2614 โทรศัพทมือถือ : 08-1594-9655 
    โทรสาร : 0-2590-2614  E-mail : treepob.ch@gmail.com 
สถาบันการแพทยแผนไทย 

ผูรับผิดชอบการรายงานผล
การดำเนินงาน 

   1. นายตรีภพ เฉลิมพร            แพทยแผนไทยปฏิบัติการ 
   โทรศัพทท่ีทำงาน : 0-2590-2614 โทรศัพทมือถือ : 08-1594-9655 
   โทรสาร : 0-2590-2614           E-mail : treepob.ch@gmail.com 
สถาบันการแพทยแผนไทย 
    2. นางสาวผุสชา จันทรประเสริฐ แพทยแผนไทยปฏิบัติการ 
    โทรศัพทท่ีทำงาน : 0-2965-9490 โทรศัพทมือถือ : 06-4323-5939  
    โทรสาร : 0-2965-9490  E-mail : mande.dtam@gmail.com 
กองวิชาการและแผนงาน (กลุมงานยุทธศาสตรและแผนงาน) 
     3. นายพิสิษฎพล นางาม                  นักวชิาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  
     โทรศัพทท่ีทำงาน : 0-2149-5649       โทรศัพทมือถือ 08-7545-4945  
     โทรสาร : 0-2149-5649                  E-mail : iettcm.dtam@gmail.com 
กองวิชาการและแผนงาน (กลุมงานวิชาการและคลังความรู)  
                                (กลุมงานขอมูลและคลังความรู) 
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หมวด 2. ดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence) 
แผนท่ี 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการท่ี 6. โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
ระดับการแสดงผล จังหวัด/เขต/ประเทศ 
ช่ือตัวช้ีวัด 27. รอยละของประชาชนที ่มารับบริการในระดับปฐมภูมิไดร ับการรักษาดวย

การแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก  
คำนิยาม 1. บริการระดับปฐมภูมิ หมายถึง การใหบริการการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก  

ทั้งทางดานการรักษาพยาบาลเบื้องตน โดยใหบริการสิ้นสุดที่บริการผูปวยนอก (OPD) 
รวมทั้งการสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การฟนฟูสภาพ และงานเชิงรุกในชุมชนของ
หนวยบริการสถานีอนามัย สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 
(สอน.) สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ สถานีอนามัยพระราชทานนาม สถานบริการ
สาธารณสุขชุมชน ศูนยสุขภาพชุมชนของโรงพยาบาล ศูนยบริการสาธารณสุข และ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล ซึ ่งไมรวมการใหบริการในโรงพยาบาลชุมชน 
โรงพยาบาลท่ัวไป และโรงพยาบาลศูนย 
รหัสประเภทสถานบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ 
03 สถานีอนามัย สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี (สอน.) 

สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ สถานีอนามัยพระราชทานนาม 
04 สถานบริการสาธารณสุขชุมชน  
08 ศูนยสุขภาพชุมชนของโรงพยาบาล 
13 ศูนยบริการสาธารณสุข 
18 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล 
2. การบริการดานการแพทยแผนไทย หมายถึง บริการการตรวจ วินิจฉัย สงเสริม
สุขภาพการปองกันโรค รักษาโรค และฟนฟูสภาพ เชน 
- การรักษาดวยยาสมุนไพร 
        - การปรุงยาแผนไทยสำหรับผูปวยเฉพาะรายของตน หมายถึง การปรุงยาตาม
องคความรู สำหรับผูปวยเฉพาะรายของตน โดยผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย
แผนไทย (ประเภทเวชกรรมไทย) หรือสาขาการแพทยแผนไทยประยุกต 
        - ยาแผนไทยท่ีมีกัญชาปรุงผสม กัญชาทางการแพทย หมายถึง สิ่งท่ีไดจากการ
สกัดพืชกัญชา เพ่ือนำสารสกัดท่ีได มาใชทางการแพทยและการวิจัยไมไดหมายรวมถึง
กัญชาท่ียังคงมีสภาพเปนพืช หรือสวนประกอบใดๆ ของพืชกัญชา อาทิ ยอด ดอก ใบ 
ลำตน ราก เปนตน 
- การนวดเพ่ือการรักษา-ฟนฟูสภาพ 
- การประคบสมุนไพรเพ่ือการรักษา-ฟนฟูสภาพ 
- การอบไอน้ำสมุนไพรเพ่ือการรักษา-ฟนฟูสภาพ 
- การทับหมอเกลือ 
- การพอกยาสมุนไพร 
- กานวดการนวดเพ่ือสงเสริมสุขภาพ 
- การประคบสมุนไพรเพ่ือสงเสริมสุขภาพ 
- การอบไอน้ำสมุนไพรเพ่ือสงเสริมสุขภาพ 
- การใหคำแนะนำการดูแลสุขภาพดวยการสอนสาธิตดานการแพทยแผนไทย 
- การใหคำแนะนำการดูแลสุขภาพดวยการสอนสาธิตดานการแพทยทางเลือก 
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- การทำหัตถการอื่นๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพแพทยแผนไทย หรือการบริการอื่น ๆ ที่มี
การเพ่ิมเติมรหัสภายหลัง 
- การบริการการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกท่ีบาน 
 
รหัสกลุมโรคและอาการดานการแพทยแผนไทย 
1. โรคสตรี: U50 ถึง U52 
2. โรคเด็ก: U54 ถึง U55 
3. โรคท่ีเกิดอาการหลายระบบ: U56 ถึง U60 
4. โรคท่ีเกิดเฉพาะตำแหนง: U61 ถึง U72 
5. โรคและอาการอ่ืน: U74 ถึง U75 
6. การสงเสริมสุขภาพและการปองกันโรค: U77 
รหัสบริการการแพทยแผนไทยท่ีบาน (1I00 ถึง 1I081) 
1I00 ผูปวยไดรับการนวดเพ่ือการรักษาท่ีบาน 
1I01 การบริการนวดเพ่ือการสงเสริมสุขภาพท่ีบาน 
1I02 ผูปวยไดรับการประคบสมุนไพรเพ่ือการรักษาท่ีบาน 
1I020 การบริการประคบสมุนไพรเพ่ือการสงเสริมสุขภาพท่ีบาน 
1I03 ผูปวยไดรับการอบสมุนไพรเพ่ือการรักษาท่ีบาน 
1I04 การบริการอบสมุนไพรเพ่ือการสงเสริมสุขภาพท่ีบาน 
1I05 การบริการหญิงหลังคลอดดวยการอบสมุนไพรท่ีบาน 
1I050 การบริการหญิงหลังคลอดดวยการอาบสมุนไพรท่ีบาน 
1I051 การบริการหญิงหลังคลอดดวยการประคบสมุนไพรท่ีบาน 
1I052 การบริการหญิงหลังคลอดดวยการนวด ท่ีบาน 
1I053 การบริการหญิงหลังคลอดดวยการนวดเตานม ท่ีบาน 
1I058 การบริการหญิงหลังคลอดดวยวิธีอ่ืน ท่ีบาน 
1I06 การบริการหญิงหลังคลอดดวยการทับหมอเกลือท่ีบาน 
1I060 การบริการหญิงหลังคลอดดวยการนั่งถานท่ีบาน 
1I07 การใหคำแนะนำ การสอน สาธิตดานการแพทยแผนไทยท่ีบาน 
1I070 การใหคำแนะนำ การสอน สาธิตการบริหารรางกายดวยมณีเวชท่ีบาน 
1I071 การใหคำแนะนำ หญิงหลังคลอด และการบริบาลทารกดานการแพทยแผนไทยท่ีบาน 
1I08 การใหบริการการแพทยแผนไทยอ่ืน ๆ ท่ีบาน 
1I080 การใหบริการพอกยาสมุนไพรท่ีบาน 
1I081 การใหบริการแชยาสมุนไพรท่ีบาน 
รหัสบริการการแพทยทางเลือกท่ีบาน (1I100 ถึง 1I183) 
1I100 การใหบริการกดจุดบำบัด (Acupressure) 
1I101 การใหบริการนวดปรับสมดุลรางกาย เชน นวดปรับสมดุลโครงสรางรางกาย 
นวดกษัยปจเวช เปนตน 
1I102 การใหบริการสมาธิบำบัด 
1I103 การใหบริการนวดสวีดิช (Swedish Massage) 
1I104 การใหบริการนวดเพ่ือสุขภาพแบบเนิฟแอสซิสต (Nerve Assist) 
1I105 การใหบริการกดจุดสะทอนเทา (Foot Reflexology) 
1I110 การใหบริการเกอรสันบำบัด (Gerson Therapy) 
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1I111 การใหบริการคีโตเจนิคไดเอต (Ketogenic Diet)/อาหารพรอง แปง (Low-Caeb Diet) 
1I112 การใหบริการแมคโครไบโอติกส (Macrobiotics) 
1I113 การใหบริการอาหารปรับสมดุลฤทธิ์รอน – เย็น 
1I180 การใหบริการจินตภาพบำบัด (Visualisation Therapy) 
1I181 การใหบริการพลังบำบัด เชน พลังกายทิพย พลังจักรวาล โยเร เรกิ เปนตน 
1I182 การใหบริการกัวซา (Guasa) 
1I183 การใหบริการการแพทยทางเลือกวิถีธรรม (กายบริหาร การปรบั สมดุลรางกาย
ดวยอาหาร และสมุนไพร การขับพิษออกจากรางกาย การพัฒนาจิตเพ่ือสุขภาวะท่ีดี) 
3. การบริการดานแพทยทางเลือก หมายถึง การบริการรักษาพยาบาลนอกเหนือจาก
การแพทยปจจุบัน และการแพทยแผนไทย เชน ฝงเข็ม การแพทยทางเลือกอื่น ๆ หรือ
การบริการอ่ืน ๆ ท่ีมีการเพ่ิมเติมรหัสภายหลัง 
รหัสกลุมโรคและอาการดานการแพทยแผนจีน 
1. โรคทางการแพทยแผนจีน (Diseases in Chinese Medicine): U78 
2. รหัสวินิจฉัยรูปแบบ/กลุมอาการดานการแพทยแผนจีน (Pattern identification / 
Syndrome differentiation in Chinese Medicine): U79 

เกณฑเปาหมาย :  
ปงบประมาณ 66 ปงบประมาณ 67 ปงบประมาณ 68 ปงบประมาณ 69 ปงบประมาณ 70 

รอยละ 35 รอยละ 37 รอยละ 39 รอยละ 41 รอยละ 43 
 

วัตถุประสงค  เพ่ือสงเสริมใหประชาชนไดรับบริการสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การรักษาโรค และ
การฟนฟูสุขภาพในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุขระดับ
ปฐมภูมิ ไดแก สถานีอนามัย สอน. สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ สถานีอนามัย
พระราชทานนาม สถานบริการสาธารณสุขชุมชน ศูนยสุขภาพชุมชนของโรงพยาบาล 
ศูนยบริการสาธารณสุข โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล และผูที่ไดรับบริการปฐมภูมิ
ในชุมชน (กิจกรรมบริการบุคคล/เยี่ยมบาน) 

ประชากรกลุมเปาหมาย ประชาชนที่เขารับบริการผู เขารับบริการในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สังกัด
กระทรวงสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ 

วิธีการจัดเก็บขอมูล รวบรวมขอมูลจากระบบรายงานมาตรฐาน 43 แฟม กระทรวงสาธารณสุข 
แหลงขอมูล 43 แฟม (PERSON/ PROVIDER/ SERVICE/ DIAGNOSIS_OPD/ DRUG_OPD/ 

PROCEDURE_OPD/ COMMUNITY_SERVICE) 
รายการขอมูล 1 (A) 
 

A = จำนวน (ครั้ง) ของการบริการการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
ทั้งหมดในสถานบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ ที่มีรหัสประเภทหนวยบริการ 03, 04, 
08, 13, 18 โดยมีการวินิจฉัยรหัสกลุมโรคและอาการ ที่มีรหัส 3 หลักขึ้นตนดวย U50 
ถึง U76 หรือ U78 ถึง U79 หรือการสั่งจายยาสั่งจายยาสมุนไพรเดี่ยว หรือยาสมุนไพร
ตำรับ ที่มีรหัสขึ้นตนดวย 41 หรือ 42 หรือการใหหัตถการแผนไทย (900-77-00 ถึง 
900-78-88) (100-77-00 ถึง 999-78-88) หรือหัตถการสงเสริมสุขภาพ (900-79-00 ถึง 
900-79-99)  (100-79-00 ถึง 999-79-99) หรือกิจกรรมบริการการแพทยแผนไทยท่ีบาน 
(1I00 ถึง 1I081) หรือบริการการแพทยทางเลือกท่ีบาน (1I100 ถึง 1I183) อยางใดอยาง
หนึ่ง ท้ังนี้ไมนับรวมรหัส Z 
ทั้งนี้ หากมีการลงหัตถการ หรือจายยาสมุนไพร มากกวา 1 รายการ ก็จะนับเปนการ
บริการ 1 ครั้ง (visit) 
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รายการขอมูล 2 (B) B = จำนวน (ครั้ง) ของการบริการทั้งหมดในสถานบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ ที่มี
รหัสประเภทหนวยบริการ 03, 04, 08, 13, 18 
โดยมีการวินิจฉัยรหัสกลุมโรคและอาการของแพทยแผนปจจุบัน (ขึ้นตนดวย A ถึง Y) 
หรือแพทยแผนไทย ที่มีรหัส 3 หลักขึ้นตนดวย U50 ถึง U76 หรือแพทยแผนจีน ที่มี
รหัส 3 หลักข้ึนตนดวย U78 ถึง U79 
ทั้งนี้ หากมีหัตถการหรือจายยาสมุนไพร มากกวา 1 รายการ ก็จะนับเปนการบริการ 1 
ครั้ง (visit) 

สูตรคำนวณตัวช้ีวัด  (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 4 
เกณฑการประเมิน : 
ป 2566: 

ป 2567: 

ป 2568: 

ป 2569: 

ป 2570: 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- รอยละ 34 - รอยละ 35 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- รอยละ 36 - รอยละ 37 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- รอยละ 38 - รอยละ 39 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- รอยละ 40 - รอยละ 41 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- รอยละ 42 - รอยละ 43 

วิธีการประเมินผล :  1. ขอมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข 
2. ขอมูลจากการตรวจราชการและนิเทศงานของกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

เอกสารสนับสนุน :  1. คูมือการพัฒนาระบบบริการสาขาการแพทยแผนไทยและการแพทยผสมผสาน 
2. คูมือการตรวจราชการและนิเทศงาน กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
3. แนวทางการใหบริการการแพทยแผนไทยแบบบูรณาการในหนวยบริการสุขภาพปฐมภูมิ 
4. หลักสูตรเวชปฏิบัติของแพทยแผนไทยเพ่ือปฏิบัติงานในทีมผูใหบริการสุขภาพปฐมภูมิ 

รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน Baseline 
data 

หนวยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 
2563 2564 2565 

รพ.สต. รอยละ 35.96 37.65 31.92  
(ณ 16 ก.ค. 65) 

 

ผูใหขอมูลทางวิชาการ / 
ผูประสานงานตัวช้ีวัด 

   1. นายจักราวุธ เผือกคง          ผูอำนวยการสถาบันการแพทยแผนไทย  
    โทรศัพทท่ีทำงาน : 0-2149-5647      โทรศัพทมือถือ : 08-7571-5566          
    โทรสาร : 0-2149-5648                  E-mail : dr.dokdin@gmail.com    
สถาบันการแพทยแผนไทย 
   2. นางสาวรัชน ีจันทรเกษ  ผูอำนวยการกองวิชาการและแผนงาน 
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    โทรศัพทท่ีทำงาน : 0-2149-5649 โทรศัพทมือถือ : 08-1629-4086 
    โทรสาร : 0-2149-5649  E-mail : iettcm.dtam@gmail.com 
กองวิชาการและแผนงาน 
   3. นางศรีจรรยา โชตึก    นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
    โทรศัพทท่ีทำงาน : 0-2965-9490 โทรศัพทมือถือ : 09-9245-9791  
    โทรสาร : 0-2965-9490  E-mail : kungfu55@gmail.com 
กองวิชาการและแผนงาน (กลุมงานยุทธศาสตรและแผนงาน) 
 

หนวยงานประมวลผลและ
จัดทำขอมูล 
(ระดับสวนกลาง) 

    1. นางอัจฉรา เชียงทอง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
    โทรศัพทท่ีทำงาน : 0-2590-2614 โทรศัพทมือถือ : 09-4229-3245 
    โทรสาร : 0-2590-2614                   E-mail : angleart3@gmail.com 
สถาบันการแพทยแผนไทย 
    2. นางภาณิศา รักความสุข  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
    โทรศัพทท่ีทำงาน : 0-2590-2614 โทรศัพทมือถือ : 08-1689-6443 
    โทรสาร : 0-2590-2614                   E-mail : paniesa06@gmail.com 
สถาบันการแพทยแผนไทย 
   3. นางสาวจีรนันท บรรทัด           นักวิชาการสาธารณสขุปฏิบัติการ 
   โทรศัพทท่ีทำงาน : 0-2590-2614 โทรศัพทมือถือ : 08-0778-7085 
   โทรสาร : 0-2590-2614                    E-mail : jeeranan.ban1992@gmail.com 
สถาบันการแพทยแผนไทย 

ผูรับผิดชอบการรายงานผล
การดำเนินงาน 

    1. นางสาวจีรนันท บรรทัด  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
    โทรศัพทท่ีทำงาน : 0-2590-2614 โทรศัพทมือถือ : 08-0778-7085 
    โทรสาร : 0-2590-2614               E-mail : jeeranan.ban1992@gmail.com 
สถาบันการแพทยแผนไทย 
    2. นางสาวผุสชา จันทรประเสริฐ แพทยแผนไทยปฏิบัติการ 
    โทรศัพทท่ีทำงาน : 0-2965-9490 โทรศัพทมือถือ : 06-4323-5939  
    โทรสาร : 0-2965-9490  E-mail : mande.dtam@gmail.com  
กองวิชาการและแผนงาน (กลุมงานยุทธศาสตรและแผนงาน) 
     3. นายพิสิษฎพล นางาม                  นักวชิาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  
     โทรศัพทท่ีทำงาน : 0-2149-5649       โทรศัพทมือถือ 08-7545-4945  
     โทรสาร : 0-2149-5649                  E-mail : iettcm.dtam@gmail.com 
กองวิชาการและแผนงาน (กลุมงานวิชาการและคลังความรู) (กลุมงานขอมูลและ
คลังความรู) 
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หมวด 2.ดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence) 
แผนท่ี 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการท่ี 9. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหัวใจ 
ระดับการแสดงผล จังหวัด เขตสุขภาพ และประเทศ 
ช่ือตัวช้ีวัด 32. อัตราตายของผูปวยโรคกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI และการใหการ

รักษาตามมาตรฐานตามเวลาท่ีกำหนด 
     32.1 อัตราตายของผูปวยโรคกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI 
     32.2 รอยละของการใหการรักษาผูปวย STEMI ไดตามมาตรฐานเวลาท่ีกำหนด 
           32.2.1 รอยละของผูปวย STEMI ที่ไดรับยาละลายลิ่มเลือดไดตามมาตรฐาน
เวลาท่ีกำหนด  
           32.2.2 ร อยละของผู ป วย STEMI ที ่ได ร ับการทำ Primary PCI ได ตาม
มาตรฐานเวลาท่ีกำหนด 

คำนิยาม 31.1 32.1 อัตราตายของผูปวยโรคกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI 
โรคกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI หมายถึง กลามเนื้อหัวใจที่ขาดเลือด     
มาเลี้ยงจนเกิดการตายของกลามเนื้อ และมีคลื่นไฟฟาหัวใจผิดปกติชนิดเอสทียก  
(ST-Elevated Myocardial Infarction) 
อัตราตายในผูปวย STEMI 
1. ผูปวย STEMI หมายถึง ผูปวย STEMI ท่ีเปนผูปวยใน หรือผูปวยมาตรวจท่ีแผนกฉุกเฉิน
และมีการสงตอไปยังโรงพยาบาลอื่นท่ีมีศักยภาพสูงกวา (โดยนับการเจ็บปวยในครั้งนั้น 
เปน 1 visit)  
2. การตายของผู ปวย STEMI หมายถึง การตายจากสาเหตุโรคกลามเนื ้อหัวใจตาย 
เฉียบพลันชนิด STEMI 

เกณฑเปาหมาย :  

ปงบประมาณ 66 ปงบประมาณ 67 ปงบประมาณ 68 ปงบประมาณ 69 ปงบประมาณ 70 
นอยกวารอยละ 9 นอยกวารอยละ 9 นอยกวารอยละ 9 นอยกวารอยละ 9 นอยกวารอยละ 9 

 

วัตถุประสงค  เพ่ือลดอัตราตายจากโรคกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI 
ประชากรกลุมเปาหมาย ผูปวยโรคกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI ไดแก 

- ผูปวยใน รหัส ICD10 WHO I21.0-I21.3 ท่ีเสียชีวิตในโรงพยาบาล 
- ผูปวยใน รหัส ICD10- WHO I21.0-I21.3 ท้ังหมด 

วิธีการจัดเก็บขอมูล ขอมูลจาก Thai ACS Registry หรือขอมูลจาก Health Data Center (HDC) 
แหลงขอมูล ขอมูลจาก Thai ACS Registry หรือขอมูลจาก HDC 
รายการขอมูล 1 A = จำนวนผูปวยใน รหัส ICD10 WHO: I21.0 – I21.3 ท่ีเสียชีวิตในโรงพยาบาลท้ังหมด 
รายการขอมูล 2 B = จำนวนผูปวยใน รหัส ICD10 WHO: I21.0 – I21.3 ท่ีรับไวรักษาในโรงพยาบาลท้ังหมด 
สูตรคำนวณตัวช้ีวัด 32.1 (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล รายงานเปนรายไตรมาส 
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เกณฑการประเมิน : 
ป 2566: 

ป 2567: 

ป 2568: 

ป 2569: 

ป 2570: 
 

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

นอยกวารอยละ 9 นอยกวารอยละ 9 นอยกวารอยละ 9 นอยกวารอยละ 9 

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

นอยกวารอยละ 9 นอยกวารอยละ 9 นอยกวารอยละ 9 นอยกวารอยละ 9 

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

นอยกวารอยละ 9 นอยกวารอยละ 9 นอยกวารอยละ 9 นอยกวารอยละ 9 

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

นอยกวารอยละ 9 นอยกวารอยละ 9 นอยกวารอยละ 9 นอยกวารอยละ 9 

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

นอยกวารอยละ 9 นอยกวารอยละ 9 นอยกวารอยละ 9 นอยกวารอยละ 9 

วิธีการประเมินผล :  รายงานจากการลงขอมูล Thai ACS Registry หรือขอมูลจาก HDC 
รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน Baseline data หนวยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 

2563 2564 2565 
13.39 รอยละ 10.68 10.60 9.05 

      หมายเหตุ : ขอมูล Thai ACS Registry 

คำนิยาม 31.2 32.2 รอยละของการใหการรักษาผูปวย STEMI ไดตามมาตรฐานเวลาท่ีกำหนด 
โรคกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI หมายถึง กลามเนื้อหัวใจที่ขาดเลือดมา
เลี้ยงจนเกิดการตายของกลามเนื้อ และมีคลื่นไฟฟาหัวใจผิดปกติชนิดเอสทียก  
(ST-Elevated Myocardial Infarction) 
การรักษาผูปวย STEMI ไดตามมาตรฐานเวลาท่ีกำหนด หมายถึง  
31.2.1. 32.2.1 ผูปวย STEMI ที่ไดรับยาละลายลิ่มเลือดภายใน 30 นาที นับจากผูปวย
ไดรับการวินิจฉัย STEMI (EKG diagnosis) เม่ือมาถึงโรงพยาบาล หรือ  
31.2.2. 32.2.1 ผูปวย STEMI ท่ีไดรับการทำ Primary PCI ภายใน 120 นาทีนับจากผูปวย
ไดรับการวินิจฉัย STEMI (EKG diagnosis) เม่ือมาถึงโรงพยาบาล 

เกณฑเปาหมาย :  

ปงบประมาณ 66 ปงบประมาณ 67 ปงบประมาณ 68 ปงบประมาณ 69 ปงบประมาณ 70 
มากกวาหรือเทากับ 

 รอยละ 60 
มากกวาหรือเทากับ 

 รอยละ 60 
มากกวาหรือเทากับ 

 รอยละ 70 
มากกวาหรือเทากับ 

 รอยละ 70 
มากกวาหรือเทากับ 

 รอยละ 70 
 

วัตถุประสงค  เพ่ือประเมินมาตรฐานการรักษาผูปวย STEMI 
ประชากรกลุมเปาหมาย ผูปวยโรคกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI  

- ผูปวยใน รหัส ICD10 WHO: I21.0 – I21.3 ท้ังหมด 
วิธีการจัดเก็บขอมูล ขอมูลจาก Thai ACS Registry หรือเวชระเบียน 
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แหลงขอมูล ขอมูลจาก Thai ACS Registry หรือเวชระเบียน 
รายการขอมูล 1 A = จำนวนครั้งการรักษาที่สามารถใหยาละลายลิ่มเลือดภายใน 30 นาที นับจากผูปวยไดรับ 

การวินิจฉัย STEMI (EKG diagnosis) เม่ือมาถึงโรงพยาบาล 
รายการขอมูล 2 B = จำนวนผูปวย STEMI ท่ีมาถึงโรงพยาบาลและไดรับยาละลายลิ่มเลือดท้ังหมด 
รายการขอมูล 3 C = จำนวนครั้งที่สามารถสงตอไปที่โรงพยาบาลที่ทำ PCI ได ใหไดรับการทำ Primary PCI 

ภายใน 120 นาทีนับจากผูปวยไดรับการวินิจฉัย STEMI (EKG diagnosis) เม่ือมาถึงโรงพยาบาล 
รายการขอมูล 4 D = จำนวนผูปวย STEMI ท่ีมาถึงโรงพยาบาลและไดรับการทำ Primary PCI ท้ังหมด 
สูตรคำนวณตัวช้ีวัด 32.2.1  (A/B) x 100 
สูตรคำนวณตัวช้ีวัด 32.2.2 (C/D) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล รายงานเปนรายไตรมาส 
เกณฑการประเมิน : 
ป 2566: 

 
ป 2567: 

 
ป 2568: 

ป 2569: 

 
 

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

32.2.1 - มากกวาหรือเทากับ 

 รอยละ 60 

มากกวาหรือเทากับ 

 รอยละ 60 

มากกวาหรือเทากับ 

 รอยละ 60 

32.2.2 - มากกวาหรือเทากับ 

 รอยละ 60 

มากกวาหรือเทากับ 

 รอยละ 60 

มากกวาหรือเทากับ 

 รอยละ 60 

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

32.2.1 - มากกวาหรือเทากับ 

 รอยละ 60 

มากกวาหรือเทากับ 

 รอยละ 60 

มากกวาหรือเทากับ 

 รอยละ 60 

32.2.2 - มากกวาหรือเทากับ 

 รอยละ 60 

มากกวาหรือเทากับ 

 รอยละ 60 

มากกวาหรือเทากับ 

 รอยละ 60 

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

32.2.1 - มากกวาหรือเทากับ 

 รอยละ 60 70 

มากกวาหรือเทากับ 

 รอยละ 60 70 

มากกวาหรือเทากับ 

 รอยละ 60 70 

32.2.2 - มากกวาหรือเทากับ 

 รอยละ 60 70 

มากกวาหรือเทากับ 

 รอยละ 60 70 

มากกวาหรือเทากับ 

 รอยละ 60 70 

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

32.2.1 - มากกวาหรือเทากับ 

 รอยละ 60 70 

มากกวาหรือเทากับ 

 รอยละ 60 70 

มากกวาหรือเทากับ 

 รอยละ 60 70 

32.2.2 - มากกวาหรือเทากับ 

 รอยละ 60 70 

มากกวาหรือเทากับ 

 รอยละ 60 70 

มากกวาหรือเทากับ 

 รอยละ 60 70 
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ป 2570:  
ตัวช้ีวัด รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

32.2.1 - มากกวาหรือเทากับ 

 รอยละ 60 70 

มากกวาหรือเทากับ 

 รอยละ 60 70 

มากกวาหรือเทากับ 

 รอยละ 60 70 

32.2.2 - มากกวาหรือเทากับ 

 รอยละ 60 70 

มากกวาหรือเทากับ 

 รอยละ 60 70 

มากกวาหรือเทากับ 

 รอยละ 60 70 

วิธีการประเมินผล :  รายงานจากการลงขอมูล Thai ACS Registry หรือขอมูลจาก HDC 
รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน Baseline data 

(3ปยอนหลัง) 
หนวย
วัด 

ผลการดำเนินงานในรอบ
ปงบประมาณ พ.ศ. 

2563 2564 2565 
ยาละลายลิ่มเลือด : 49.10 

รอยละ 
49.02 47.76 50.34 

Primary PCI : 46.95 49.50 48.84 49.12 
      หมายเหตุ : Thai ACS Registry 

เอกสารสนับสนุน :  1. Thai ACS Registry (http://www.ncvdt.org) 
2. Thai Acute Coronary Syndrome Guideline 2020 
3 .  IBANEZ, Borja, et al. 2 0 17  ESC Guidelines for the management of acute 
myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation: The 
Task Force for the management of acute myocardial infarction in patients 
presenting with ST-segment elevation of the European Society of Cardiology 
(ESC). European heart journal, 2017, 39.2: 119-177. 
4. คู ม ือแนวทางการตรวจนิเทศงาน กรมการแพทย (Smart Inspection Guideline) 
สำนักนิเทศระบบการแพทย กรมการแพทย  

ผูใหขอมูลทางวิชาการ / 
ผูประสานงานตัวช้ีวัด 

1. พญ.อรวรรณ อนุไพรวรรณ    นายแพทยชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ
โทรศัพทท่ีทำงาน : 0 2591 9972   โทรศัพทมือถือ : 08 1845 9395 
โทรสาร : 0 2591 9972     E-mail : dr.orawan.tuk@gmail.com 
สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย 

หนวยงานประมวลผลและ
จัดทำขอมูล 
(ระดับสวนกลาง) 

1. ระบบ Thai ACS Registry โดยสถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย 
2. กองตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
3. กลุมงานนิเทศระบบการแพทย สำนักนิเทศระบบการแพทย กรมการแพทย 
โทรศัพทท่ีทำงาน : 0 2590 6358 - 59 โทรสาร : 02 965 9851 
E-mail : supervision.dms@gmail.com   

ผูรับผิดชอบการรายงานผล
การดำเนินงาน 

1. พญ.อรวรรณ อนุไพรวรรณ    นายแพทยชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ 
โทรศัพทท่ีทำงาน : 0 2591 9972   โทรศัพทมือถือ : 08 1845 9395 
โทรสาร : 0 2591 9972     E-mail : dr.orawan.tuk@gmail.com 
สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย 
2. นายปวิช อภิปาลกุลวณิช  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ 
โทรศัพทท่ีทำงาน : 0 2590 6350  โทรศัพทมือถือ : 09 8546 3564 
โทรสาร : 0 2591 8279   E-mail: evaluation.dms@gmail.com  
กองยุทธศาสตรและแผนงาน กรมการแพทย 
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หมวด 2.ดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence) 
แผนท่ี 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการท่ี 10. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง 
ระดับการแสดงผล จังหวัด เขตสุขภาพ และประเทศ 
ช่ือตัวช้ีวัด 33. รอยละของผูท่ีไดรับการคัดกรองมะเร็ง 

     33.1 รอยละของผูท่ีไดรับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 
     33.2 รอยละของผูท่ีมีผลผิดปกติ (มะเร็งปากมดลูก) ไดรับการสองกลอง 
Colposcopy 
     33.3 รอยละของผูท่ีไดรับการคัดกรองมะเร็งลำไสใหญและไสตรง 
     33.4 รอยละของผูท่ีมีผลผิดปกติ (มะเร็งลำไสใหญและไสผิดปกติ) ไดรับการสอง
กลอง Colonoscopy 

คำนิยาม  1) การคัดกรองมะเร็งปากมดลูก หมายถึง สตรีกลุมเปาหมาย (อายุ 30 - 60 ป) ไดรับการ
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกดวยวิธี HPV DNA test เปนการตรวจหาเชื้อไวรัส HPV 
ความเสี่ยงสูง 14 สายพันธุ ซ่ึงเปนสาเหตุของมะเร็งปากมดลูก โดยวิธีการตรวจคือเก็บเซลล
บริเวณปากมดลูกชองคลอดดานใน สงตรวจดวยวิธีการตรวจดวยน้ำยา เมื่อคัดกรองแลวมี
ผลปกติ/ผลลบ (Negative) จากตัวอยางสิ่งสงตรวจ แนะนำให เขารับการตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูกดวยวิธี HPV DNA Test ครั้งตอไปในอีก 5 ป 
2) ผูที่มีผลการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกผิดปกติ หมายถึง สตรีกลุมเปาหมาย (อายุ 30-60 
ป) ที ่มีผลการคัดกรองมะเร ็งปากมดลูกดวยวิธี HPV DNA test เปนบวก (Positive) 
แบงเปน 

• ตรวจพบไวรัส HPV สายพันธุ 16 และหรือ 18 หลังจากนั้นสงตรวจวินิจฉัยโรค
ดวยการสองกลอง (Colposcopy) 

• ตรวจพบไวรัส HPV สายพันธุอื ่น ๆ เชน 31, 33, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 
66 และ 68 เปนตน หลังจากนั ้นนำตัวอยางที ่เหลือมาตรวจ Liquid based 
cytology (LBC) ตอ ถาผลเปนบวกที่มีความผิดปกติ ≥ ASCUS จึงจะสงตรวจ 
Colposcopy ถาผลปกติแนะนำใหตรวจ Pap smear ซ้ำใน 1 ปท่ีโรงพยาบาล 

3) การสองกลอง Colposcopy หมายถึง การวินิจฉัยความผิดปกติภายในปากมดลูก ชอง
คลอดปากมดลูก ดวยการสองกลองขยาย เพื่อการคนหารอยโรคกอนการเกิดมะเร็งและ
มะเร็งปากมดลูกในระยะตน เพ่ือท่ีจะไดรับการรักษาอยางรวดเร็วท่ีสุด 
* ในกรณีที่หนวยบริการยังคงใหบริการการตรวจคัดกรองดวยวิธี Pap smear หรือ VIA 
รวมดวย สามารถนำผลงานมาคิดเปนภาพรวมของการดำเนินงานในปงบประมาณนั้นได 
4) การคัดกรองมะเร็งลำไสใหญและไสตรง หมายถึง ประชากรเพศชายและเพศหญิง ท่ีมี
อายุ 50-70 ป ไดรับการตรวจหาเลือดแฝงในอุจจาระดวยวิธี Fecal Immunochemical Test  
ซึ ่งเปนวิธ ีที ่อาศัยปฏิกิร ิยาทางอิมมูโนที ่จำเพาะตอฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงที ่มี
ความจำเพาะของคนเทานั้น โดยตรวจผานชุดตรวจที่มีคา cut-off 100 ng/ml ผูรับการ
ตรวจไมจำเปนตองควบคุมอาหารกอนการตรวจ วัตถุประสงคเพื่อตรวจหาผูปวยในระยะ
กอนเปนมะเร็งหรือเปนมะเร็งลำไสใหญและไสตรงในระยะตน ซ่ึงประชากรกลุมเปาหมายท่ี
คัดกรองแลวมีผลปกติ/ผลลบ (Negative) จะทำการตรวจคัดกรอง 1 ครั ้งในรอบ 2 
ปงบประมาณ 
5) ผูที่มีผลการคัดกรองมะเร็งลำไสใหญและไสตรงผิดปกติ หมายถึง ประชากรเพศชาย
และเพศหญิง อายุ 50-70 ป ที่มีผลการคัดกรองมะเร็งลำไสใหญและไสตรง ดวยวิธี Fecal 

รายละเอียดตัวช้ีวัดกระทรวงสาธารณสุข ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ฉบับปรุบปรุง ครั้งท่ี 2 || 51



Immunochemical Test เปนบวก (Positive) คือ ตรวจพบเม็ดเลือดแดงในตัวอยาง
อุจจาระ 
6) การสองกลอง Colonoscopy หมายถึง การวินิจฉัยความผิดปกติภายในลำไสใหญ  
ดวยการสองกลองขยาย เพ่ือการคนหารอยโรคกอนการเกิดมะเร็งและมะเร็งลำไสใหญ และ
ไสตรงในระยะตน 

เกณฑเปาหมาย :  

รายการตัวช้ีวัด ปงบประมาณ 
2566 

ปงบประมาณ 
2567 

ปงบประมาณ 
2568 

ปงบประมาณ 
2569 

ปงบประมาณ 
2570 

รอยละของผูท่ีไดรับการคัด
กรองมะเร็งปากมดลูก 

> รอยละ 60 > รอยละ 70 > รอยละ 80 > รอยละ 80 > รอยละ 80 

รอยละของผูท่ีมีผลผิดปกติ 
(มะเร็งปากมดลูก) ไดรับการ
สองกลอง colposcopy 

> รอยละ 70 > รอยละ 70 > รอยละ 70 > รอยละ 70 > รอยละ 70 

รอยละของผูท่ีไดรับการคัด
กรองมะเร็งลำไสใหญและไส
ตรง 

> รอยละ 50 > รอยละ 55 > รอยละ 60 > รอยละ 65 > รอยละ 70 

รอยละของผูท่ีมีผลผิดปกติ 
(มะเร็งลำไสใหญและไส
ผิดปกติ) ไดรับการสองกลอง 
colonoscopy 

> รอยละ 50 > รอยละ 55 
> รอยละ 50 

> รอยละ 60 
> รอยละ 50 

> รอยละ 65 
> รอยละ 55 

> รอยละ 70 
> รอยละ 55 

 

วัตถุประสงค  เพ่ือลดอัตราการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งลำไสใหญและไสตรง 
ประชากรกลุมเปาหมาย 1. ประชากรหญิงไทย อายุ 30-60 ป ไดรับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 

2. ประชากร อายุ 50-70 ป เปนรายจังหวัดไดรับการคัดกรองมะเร็งลำไสใหญและไสตรง 
2. ประชากรกลุมเปาหมายท่ีมีผลตรวจเปนบวก (Positive) ไดรับการสองกลอง (Colposcopy) 
3. ประชากรกลุมเปาหมายไดรับการคัดกรองมะเร็งลำไสใหญและลำไสตรงดวยวิธี FIT test 
(การตรวจหาเลือดในอุจจาระ)  
4. ประชากรกลุมเปาหมายท่ีมีผลตรวจเปนบวก (Positive) ไดรับการสองกลอง Colonoscopy 

วิธีการจัดเก็บขอมูล 1. จำนวนประชากรหญิงไทย อายุ 30-60 ป ท้ังหมด  
2. จำนวนประชากรหญิงไทย อายุ 30-60 ป ท่ีไดรับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (C)   
3. จำนวนประชากรกลุมเปาหมายท่ีมีผลผิดปกติไดรับการสองกลอง Colposcopy (CP) 
4. จำนวนประชากร อายุ 50-70 ป เปนรายจังหวัด ท้ังหมด 
5. จำนวนประชากร อายุ 50-70 ป เปนรายจังหวัด ที่ไดรับการคัดกรองมะเร็งลำไสใหญ
และไสตรง (F) 
6. จำนวนประชากรกลุมเปาหมายท่ีมีผลผิดปกติไดรับการสองกลอง Colonoscopy (CL) 
1. จำนวนประชากรหญิงไทย อายุ 30-60 ป(ตามเปาหมายรายป) (C1) 
2. จำนวนประชากรหญิงไทย อายุ 30-60 ปท่ีไดรับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (C2)  
3. จำนวนประชากรหญิงไทยอายุ 30-60 ปท่ีมีผลการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
ผิดปกติ (CP1) 
4. จำนวนประชากรกลุมเปาหมายท่ีมีผลผิดปกติไดรับการสองกลอง Colposcopy (CP2) 
5. จำนวนประชากร อายุ 50-70 ป(ตามเปาหมายรายป) (F1) 
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6. จำนวนประชากร อายุ 50-70 ปไดรับการคัดกรองมะเร็งลำไสใหญและไสตรง (F2)  
7. จำนวนประชากร อายุ 50-70 ป ท่ีมีผลการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไสใหญและไสตรง
ผิดปกติ (CL1) 
8. จำนวนประชากรกลุมเปาหมายท่ีมีผลผิดปกติไดรับการสองกลอง Colonoscopy (CL2) 
 *การบันทึกขอมูล 
1. การคัดกรองมะเร็งปากมดลูก บันทึกขอมูลผานโปรแกรมพื้นฐานของหนวยบริการ และ
โปรแกรม HPVcxs2020 ท่ีสถาบันมะเร็งแหงชาติพัฒนา 
2. การคัดกรองมะเร็งลำไสใหญและไสตรง บันทึกขอมูลผานโปรแกรมพื้นฐานของหนวย
บริการ และจัดเก็บขอมูลในรูปแบบท่ีสามารถสงรายงาน 43 แฟม มาท่ี HDC ได 

แหลงขอมูล จากระบบขอมูล 43 แฟม (HDC) และโปรแกรม HPVCxs2020 
รายการขอมูล 1 A(C) = จำนวนประชากรหญิงไทย อายุ 30-60 ป ท่ีไดรับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 

A(CP) = จำนวนประชากรกลุมเปาหมายท่ีมีผลผิดปกติไดรับการสองกลอง Colposcopy  
A(F) = จำนวนประชากร อายุ 50-70 ป เปนรายจังหวัด ที่ไดรับการคัดกรองมะเร็งลำไส
ใหญและไสตรง 
A(CL) = จำนวนประชากรกลุมเปาหมายท่ีมีผลผิดปกติไดรับการสองกลอง Colonoscopy 
A(C2) = จำนวนประชากรหญิงไทย อายุ 30-60 ป ท่ีไดรับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 
A(CP2) = จำนวนประชากรกลุมเปาหมายท่ีมีผลผิดปกติไดรับการสองกลอง Colposcopy  
A(F2) = จำนวนประชากร อาย ุ50-70 ป ท่ีไดรับการคัดกรองมะเร็งลำไสใหญและไสตรง 
A(CL2) = จำนวนประชากรกลุมเปาหมายท่ีมีผลผิดปกติไดรับการสองกลอง Colonoscopy 

รายการขอมูล 2 B(C) = จำนวนประชากรหญิงไทย อายุ 30-60 ป ท้ังหมด 
B(CP) = จำนวนประชากรหญิงไทย อายุ 30-60 ป ท่ีมีผลการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
ผิดปกติ 
B(F) = จำนวนประชากร อายุ 50-70 ป เปนรายจังหวัด ท้ังหมด 
B(CL) = จำนวนประชากร อายุ 50-70 ป ที่มีผลการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไสใหญและไส
ตรงผิดปกติ 
B(C1) = จำนวนประชากรหญิงไทย อายุ 30-60 ป (ตามเปาหมายรายป) 
เปาหมายรายป : ประมาณตัวเลขจาก 70% ของประชากรหญิงอายุ 30-60 ป ทุกสิทธิการ
รักษา หารดวย 5 

B(CP1) = จำนวนประชากรหญิงไทย อายุ 30-60 ป ที่มีผลการตรวจคัดกรองมะเร็งปาก
มดลูกผิดปกติ 
B(F1) = จำนวนประชากร อาย ุ50-70 ป (ตามเปาหมายรายป) 

ตัวอยางการคิดคาเปาหมายรายป : 

ประชากรหญิง อายุ 30-60 ป ทุกสิทธิการรักษา มี 100,000 คน 

70% ของ 100,000 คน = 70,000 คน 

จากขอความขางตน 70% ของประชากรหญิงอายุ 30-60 ป ทุกสิทธิการรักษา หาร ดวย 5 

 = 70,000 / 5 จะไดคาเปาหมายรายป 14,000 คน 

รายละเอียดตัวช้ีวัดกระทรวงสาธารณสุข ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ฉบับปรุบปรุง ครั้งท่ี 2 || 53



เปาหมายรายป : ประมาณการจาก 10% ของประชากรอายุ 50-70 ป ทุกสิทธิการรักษา 

B(CL1) = จำนวนประชากร อายุ 50-70 ป ท่ีมีผลการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไสใหญและไส
ตรงผิดปกติ 

สูตรคำนวณตัวช้ีวัด  1. ผูการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก = (A(C)/ B(C)) X 100 
2 .  ผู ท ี ่ ม ี ผลผ ิ ดปกติ  (มะเร ็ งปากมดล ู ก )  ได  ร ั บการส  อ งกล  อ ง  colposcopy  
= (A(CP)/ B(CP)) X 100 
3. ผูท่ีไดรับการคัดกรองมะเร็งลำไสใหญและไสตรง = (A(F)/ B(F)) X 100 
4. ที่มีผลผิดปกติ (มะเร็งลำไสใหญและไสผิดปกติ) ไดรับการสองกลอง colonoscopy  
= (A(CL)/ B(CL)) X 100 
สูตรคำนวณตัวช้ีวัด มะเร็งปากมดลูก 
1. (A(C2)/ B(C1)) X 100 
2. (A(CP2)/ B(CP1)) X 100 
*ตัวอยางการคำนวณ 
A(C2) = ในปงบ..ทำการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (HPV+Pap smear+VIA) ได 9,000 คน 
B(C1) = ประชากรเปาหมาย (เปาหมายรายป)  
จำนวน 14,000 คน คิดเปน (9,000/14,000) x 100 = รอยละ 64.28 
สูตรคำนวณตัวช้ีวัด มะเร็งลำไสและไสตรง 
1. (A(F2)/ B(F1)) X 100 
2. (A(CL2)/ B(CL1)) X 100 
*ตัวอยางการคำนวณ 
A(F2) = ในปงบ.... ทำการคัดกรองมะเร็งลำไสได 50,000 คน  
B(F1) = ประชากรเปาหมาย (ตามเปาหมายรายป) จำนวน 100,000 คน คิดเปน 
(50,000/100,000) x 100 = รอยละ 50 

ระยะเวลาประเมินผล รายงานเปนรายไตรมาส 
เกณฑการประเมิน : 
ป 2566:  

ป 2566 รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
รอยละของผูท่ีไดรับการคดักรองมะเร็ง 

ปากมดลูก 
- > รอยละ 60 

> รอยละ 20 

> รอยละ 60 

> รอยละ 40 

> รอยละ 60 

รอยละของผูท่ีมีผลผดิปกติ (มะเร็งปากมดลูก) 
ไดรับการสองกลอง colposcopy 

- > รอยละ 70 

> รอยละ 40 

> รอยละ 70 

> รอยละ 60 

> รอยละ 70 

รอยละของผูท่ีไดรับการคดักรองมะเร็งลำไสใหญ

และไสตรง 
- > รอยละ 50 

> รอยละ 30 

> รอยละ 50 

> รอยละ 40 

> รอยละ 50 

รอยละของผูท่ีมีผลผดิปกติ (มะเรง็ลำไสใหญและ

ไสผิดปกติ) ไดรับการสองกลอง colonoscopy 
- > รอยละ 50 

> รอยละ 30 

> รอยละ 50 

> รอยละ 40 

> รอยละ 50 

ตัวอยางการคิดคาเปาหมายรายป : 

ประชากร อายุ 50-70 ป ทุกสิทธิการรักษา มี 100,000 คน 

10% ของ 100,000 คน คาเปาหมายรายป 10,000 คน 
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ป 2567: 

 
 
ป 2568: 

 
ป 2569: 

 
 
 
 

ป 2567 รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
รอยละของผูท่ีไดรับการคดักรองมะเร็ง 

ปากมดลูก 
- > รอยละ 70 

> รอยละ 50 

> รอยละ 70 

> รอยละ 60 

> รอยละ 70 

รอยละของผูท่ีมีผลผดิปกติ (มะเร็งปากมดลูก) 
ไดรับการสองกลอง colposcopy 

- > รอยละ 70 

- 

> รอยละ 70 

- 

> รอยละ 70 

รอยละของผูท่ีไดรับการคดักรองมะเร็งลำไสใหญ

และไสตรง 
- > รอยละ 55 

> รอยละ 30 

> รอยละ 55 

> รอยละ 40 

> รอยละ 55 

รอยละของผูท่ีมีผลผดิปกติ (มะเรง็ลำไสใหญและ

ไสผิดปกติ) ไดรับการสองกลอง colonoscopy 
- > รอยละ 55 

- 

> รอยละ 55 

- 

> รอยละ 55 

ป 2568 รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
รอยละของผูท่ีไดรับการคดักรองมะเร็ง 

ปากมดลูก 
- > รอยละ 80 

> รอยละ 60 

> รอยละ 80 

> รอยละ 70 

> รอยละ 80 

รอยละของผูท่ีมีผลผดิปกติ (มะเร็งปากมดลูก) 
ไดรับการสองกลอง colposcopy 

- > รอยละ 70 

- 

> รอยละ 70 

- 

> รอยละ 70 

รอยละของผูท่ีไดรับการคดักรองมะเร็งลำไสใหญ

และไสตรง 
- > รอยละ 60 

> รอยละ 40 

> รอยละ 60 

> รอยละ 50 

> รอยละ 60 

รอยละของผูท่ีมีผลผดิปกติ (มะเรง็ลำไสใหญและ

ไสผิดปกติ) ไดรับการสองกลอง colonoscopy 
- > รอยละ 60 

- 

> รอยละ 60 

- 

> รอยละ 60 

> รอยละ 50 

ป 2569 รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
รอยละของผูท่ีไดรับการคดักรองมะเร็ง 

ปากมดลูก 
- > รอยละ 80 

> รอยละ 60 

> รอยละ 80 

> รอยละ 70 

> รอยละ 80 

รอยละของผูท่ีมีผลผดิปกติ (มะเร็งปากมดลูก) 
ไดรับการสองกลอง colposcopy 

- > รอยละ 70 

- 

> รอยละ 70 

- 

> รอยละ 70 

รอยละของผูท่ีไดรับการคดักรองมะเร็งลำไสใหญ

และไสตรง 
- > รอยละ 65 

> รอยละ 40 

> รอยละ 65 

> รอยละ 50 

> รอยละ 65 

รอยละของผูท่ีมีผลผดิปกติ (มะเรง็ลำไสใหญและ

ไสผิดปกติ) ไดรับการสองกลอง colonoscopy 
- > รอยละ 65 

- 

> รอยละ 65 

- 

> รอยละ 65 

> รอยละ 55 
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ป 2570: 
 

ป 2570 รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
รอยละของผูท่ีไดรับการคดักรองมะเร็ง 

ปากมดลูก 
- > รอยละ 80 

> รอยละ 60 

> รอยละ 80 

> รอยละ 70 

> รอยละ 80 

รอยละของผูท่ีมีผลผดิปกติ (มะเร็งปากมดลูก) 
ไดรับการสองกลอง colposcopy 

- > รอยละ 70 

- 

> รอยละ 70 

- 

> รอยละ 70 

รอยละของผูท่ีไดรับการคดักรองมะเร็งลำไสใหญ

และไสตรง 
- > รอยละ 70 

> รอยละ 50 

> รอยละ 70 

> รอยละ 60 

> รอยละ 70 

รอยละของผูท่ีมีผลผดิปกติ (มะเรง็ลำไสใหญและ

ไสผิดปกติ) ไดรับการสองกลอง colonoscopy 
- > รอยละ 70 

- 

> รอยละ 70 

- 

> รอยละ 70 

> รอยละ 55 

วิธีการประเมินผล :  1. ติดตามผานการนิเทศตรวจราชการ 
2. ผานระบบ Thai Cancer Based (TCB)  
2. จากระบบขอมูล 43 แฟม (HDC)  
3. โปรแกรม HPVCxs2020 

เอกสารสนับสนุน :  1. คูมือนิยามตัวชี้วัด Service plan สาขาโรคมะเร็ง 
2. คูมือแนวทางการตรวจนิเทศงาน กรมการแพทย (Smart Inspection Guideline) 
สำนักนิเทศระบบการแพทย กรมการแพทย  
 
 
 
 

รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน 
Baseline data หนวยวัด 

ผลการดำเนินงานในรอบ
ปงบประมาณ พ.ศ. 

2563 2564 2565 
คัดกรองมะเร็ง
ปากมดลูก 

- 

รอยละ 

69.99 53.95 50.31 

ไดรับการรักษา - 73.01 - - 
คัดกรองมะเร็ง
ลำไสใหญและ
ไสตรง 

- 
54.60 43.32 39.39 

ไดรับการรักษา - - 11.45 - 
      หมายเหตุ : จากฐานขอมูล HDC 31 มีนาคม 2565 

ผูใหขอมูลทางวิชาการ / 
ผูประสานงานตัวช้ีวัด 

1. นายแพทยสกานต บุนนาค    ผูอำนวยการสถาบันมะเร็งแหงชาต ิ
โทรศัพทท่ีทำงาน : 0 2202 6800  โทรศัพทมือถือ : 08 0453 7036  
2. นางสาวศุลีพร แสงกระจาง  รองผูอำนวยการดานการพัฒนาระบบสุขภาพ 
โทรศัพทท่ีทำงาน : 0 2202 6800  โทรศัพทมือถือ : 08 9661 0451 
โทรสาร : 0 2354 7036     E-mail : suleesa@yahoo.com  
สถาบันมะเร็งแหงชาติ  กรมการแพทย 

หนวยงานประมวลผลและ
จัดทำขอมูล 
(ระดับสวนกลาง) 

กลุมงานนิเทศระบบการแพทย สำนักนิเทศระบบการแพทย กรมการแพทย 
โทรศัพทท่ีทำงาน : 0 2590 6359  โทรสาร : 02 965 9851 
E-mail : supervision.dms@gmail.com   
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ผูรับผิดชอบการรายงานผล
การดำเนินงาน 

1. กลุมงานนิเทศระบบการแพทย สำนักนิเทศระบบการแพทย กรมการแพทย 
โทรศัพทท่ีทำงาน : 0 2590 6359  โทรสาร : 02 965 9851 
E-mail : supervision.dms@gmail.com  
2. นายปวิช อภิปาลกุลวณิช  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ 
โทรศัพทท่ีทำงาน : 0 2590 6350  โทรศัพทมือถือ : 09 8546 3564 
โทรสาร : 0 2591 8279   E-mail: evaluation.dms@gmail.com 
กองยุทธศาสตรและแผนงาน กรมการแพทย 
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หมวด 2.ดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence) 
แผนท่ี 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการท่ี 11. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไต 
ระดับการแสดงผล จังหวัด เขตสุขภาพ และประเทศ 
ช่ือตัวช้ีวัด 34. รอยละผูปวย CKD ท่ีมีคา eGFR ลดลง นอยกวาหรือเทากับ 5 ml/min/1.73 m2/yr 
คำนิยาม  CKD หมายถึง ผูปวยโรคไตเรื้อรัง  

eGFR (estimated glomerular filtration rate) หมายถึง อัตราการกรองของไต 
ท่ีไดจากการคำนวณจากคา serum creatinine ของผูปวย ตามสมการ CKD-EPI)   

เกณฑเปาหมาย :  
ปงบประมาณ 66 ปงบประมาณ 67 ปงบประมาณ 68 ปงบประมาณ 69 ปงบประมาณ 70 
มากกวาหรือเทากับ 

รอยละ 66 67 
มากกวาหรือเทากับ 

รอยละ 66 68 
มากกวาหรือเทากับ

รอยละ 66 69 
มากกวาหรือเทากับ

รอยละ 66 69 
มากกวาหรือเทากับ

รอยละ 66 69 
 

วัตถุประสงค  เพ่ือใชประเมินผลสำเร็จท่ีเปนภาพรวมของการชะลอความเสื่อมของไตในผูปวยโรคไต
เรื้อรัง (CKD) ท่ีเกิดจากผลการดาเนินการของหลายๆมาตรการรวมกัน 

ประชากรกลุมเปาหมาย ผูปวยโรคไตเรื้อรัง Stage 3-4 หมายถึง ผูปวยจากแฟม DIAGNOSIS_OPD ท่ีมีรหัสโรค
เปน  
'N181', 'N182', 'N183', 'N184', 'N189', 'E102', 'E112', 'E122', 'E132',  
'E142', 'N083', 'I120', 'I129', 'I130', 'I131', 'I132', 'I139','I151', 'N021',  
'N022', 'N023', 'N024', 'N025', 'N026', 'N027', 'N028', 'N029', 'N031', 'N032', 
'N033', 'N034', 'N035', 'N036', 'N037', 'N038', 'N039’, 'N041', 'N042', 'N043', 
'N044', 'N045', 'N046', 'N047', 'N048', 'N049’, 'N051', 'N052', 'N053', 'N054', 
'N055', 'N056', 'N057', 'N058', 'N059’, 'N061', 'N062', 'N063', 'N064', 'N065', 
'N066', 'N067', 'N068', 'N069’, 'N071', 'N072', 'N073', 'N074', 'N075', 'N076', 
'N077', 'N078', 'N079’, 'N081', 'N082', 'N083', 'N084', 'N085', 'N086', 'N087', 
'N088', 'N089’, 'N110','N111', 'N118', 'N119', 'N12’, 'N130', 'N131', 'N132', 'N133', 
'N134', 'N135', 'N136', 'N137', 'N138', 'N139', 'N140', 'N141', 'N142', 'N143', 
'N144', 'N200', 'N201', 'N202', 'N2019', 'N210', 'N211', 'N218', 'N219', 'N251', 
'N258', 'N259', 'N26', 'N270', 'N271', 'N279', 'N280', 'N281', 'N288', 'N289', 'N144’, 
'Q610', 'Q611', 'Q612', 'Q613', 'Q614', 'Q615', 'Q618'  
ท่ีมี 60 > eGFR>= 15 

วิธีการจัดเก็บขอมูล • การตรวจติดตาม eGFR ของผูปวยโรคไตเรื้อรัง Stage 3 ควรตรวจอยางนอยทุก 6 เดือน 
และ ใน ผูปวยโรคไตเรื้อรัง Stage 4 ควรตรวจอยางนอยทุก 4 เดือน  
• โรงพยาบาลสงขอมูล eGFR เขามายังระบบฐานขอมูลมาตรฐาน (43 แฟม) และ HDC  
คำนวณผลตาม scrip ท่ีตั้งไวในระบบ HDC แบบ real time  

แหลงขอมูล HDC Health Data Center 
รายการขอมูล 1 A = จำนวนผูปวยโรคไตเรื้อรัง Stage 3 – 4 สัญชาติไทยที่มารับบริการที่โรงพยาบาล ไดรับการ

ตรวจ creatinine/มีผล eGFR ≥ 2 คา และคาท้ังสองหางกันไมนอยกวา 3 เดือน โดยพิจารณา
คาของ eGFR ตั้งแตยอนหลัง 1ปงบประมาณและมีคาเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลง < 5  

รายการขอมูล 2 B = จำนวนผูปวยโรคไตเรื้อรัง Stage 3 – 4 สัญชาติไทยท่ีมารับบริการท่ีโรงพยาบาลไดรับ
การตรวจ creatinine/มีผล eGFR ≥ 2 คา และคาทั้งสองหางกันไมนอยกวา 3 เดือน โดย
พิจารณาคาของ eGFR ตั้งแตยอนหลงั 1ปงบประมาณ  
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สูตรคำนวณตัวช้ีวัด  (A/B) × 100 
คำนวณ Stage เม่ือสิ้นสุดไตรมาส  
ผูปวยจะตองไดรับการตรวจ creatinine/มีผล eGFR ≥ 2 คา จึงจะถูกนำมาประเมินอัตรา
การลดลงของ eGFR ได เปรียบเทียบกับคา GFR ยอนหลัง 1 ปงบประมาณ 
และการตรวจแตละครั้งตองหางกันไมนอยกวา 3 เดือน  
วิธีการคานวณการเปลี่ยนแปลง eGFR อาศัยวิธี simple linear regression  
(y = mx+b)  
โดย m หรืออัตราการเปลี่ยนแปลของ eGFR คำนวณจากสูตร  

 
เม่ือ n = จำนวนครั้งของการตรวจ  
GFR x = จำนวนวันท่ีตรวจ eGFR ท่ีหางจากการตรวจ eGFR ครั้งแรก  
y = คาของ eGFR ณ.วันท่ีตรวจ  

ระยะเวลาประเมินผล รายงานเปนรายไตรมาส 
เกณฑการประเมิน : 
ป 2566: 

ป 2567: 

ป 2568: 

ป 2569: 

ป 2570: 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- มากกวาหรือเทากับ 

รอยละ 66 67 
มากกวาหรือเทากับ 

รอยละ 66 67 
มากกวาหรือเทากับ 

รอยละ 66 67 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- มากกวาหรือเทากับ 

รอยละ 66 68 
มากกวาหรือเทากับ 

รอยละ 66 68 
มากกวาหรือเทากับ 

รอยละ 66 68 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- มากกวาหรือเทากับรอย

ละ 66 69 
มากกวาหรือเทากับรอย

ละ 66 69 
มากกวาหรือเทากับรอย

ละ 66 69 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- มากกวาหรือเทากับ 

รอยละ 66 69 
มากกวาหรือเทากับ 

รอยละ 66 69 
มากกวาหรือเทากับ 

รอยละ 66 69 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- มากกวาหรือเทากับ 

รอยละ 66 69 
มากกวาหรือเทากับ 

รอยละ 66 69 
มากกวาหรือเทากับ 

รอยละ 66 69 

วิธีการประเมินผล :  ประเมินผลไดแบบ real time ผานระบบ HDC เนื่องจากเปนอัตราสวนความสำเร็จตอ
จำนวนผูปวย CKD ท่ีมารับบริการ ณ เวลานั้น ๆ แตเพ่ือความครอบคลุมของผูมาใชบริการ
จริงในภาพรวมของป จึงควรประเมินผลชวงสิ้นปงบประมาณซึ่งเปนชวงที่มีผูปวยมาใช
บริการสะสมมากท่ีสุด   
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เอกสารสนับสนุน :  1. คำแนะนำสาหรับการดูแลผูปวยโรคไตเรื ้อรังกอนการบำบัดทดแทนไต พ.ศ. 2558  
สมาคมโรคไตแหงประเทศไทย  
2. คูมือแนวทางการตรวจนิเทศงาน กรมการแพทย (Smart Inspection Guideline) 
สำนักนิเทศระบบการแพทย กรมการแพทย 

รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน Baseline 
data 

หนวยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 
2563 2564 2565 

... รอยละ 65.33 65.93 66.37 
      หมายเหตุ : Health Data Center ขอมูล 12 เขตสุขภาพ 

ผูใหขอมูลทางวิชาการ / 
ผูประสานงานตัวช้ีวัด 

1. พญ.วรางคณา พิชัยวงศ   ตำแหนง นายแพทยเชี่ยวชาญ   
โทรศัพทมือถือ : 08 1646 9469   E-mail: wpichaiw@hotmail.com  
โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย 

หนวยงานประมวลผลและ
จัดทำขอมูล 
(ระดับสวนกลาง) 

1. ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
2. นายไพบูลย ไวกยี   หัวหนางานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
โทรศัพทมือถือ : 08 1853 4057  E-mail : paiboon.wa@moph.mail.go.th 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ผูรับผิดชอบการรายงานผล
การดำเนินงาน 

1. พญ.วรางคณา พิชัยวงศ   ตำแหนง นายแพทยชำนาญการพิเศษ  
โทรศัพทมือถือ : 08 1646 9469   E-mail: wpichaiw@hotmail.com  
โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย 
2. นายปวิช อภิปาลกุลวณิช  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ 
โทรศัพทท่ีทำงาน : 0 2590 6350  โทรศัพทมือถือ : 09 8546 3564 
โทรสาร : 0 2591 8279   E-mail: evaluation.dms@gmail.com 
กองยุทธศาสตรและแผนงาน กรมการแพทย 
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หมวด 2.ดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence) 
แผนท่ี 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการท่ี 13. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาปลูกถายอวัยวะ 
ระดับการแสดงผล จังหวัด เขตสุขภาพ และประเทศ 
ช่ือตัวช้ีวัด 36. อัตราสวนของจำนวนผูบริจาคอวัยวะสมองตายที่ไดรับการผาตัดนำอวัยวะออก ตอ

จำนวนผูปวยเสียชีวิตในโรงพยาบาล (โรงพยาบาล A, S, M1) 
คำนิยาม  บริจาคอวัยวะสมองตายที่ไดรับการผาตัดนำอวัยวะออก (actual brain-dead organ 

donor) หมายถึง ผูปวยที่ไดรับการวินิจฉัยภาวะสมองตายครบถวนตามกระบวนการท่ี
แพทยสภากำหนดและญาติลงนามยินยอมบริจาคอวัยวะลงในแบบฟอรมของศูนยรับ
บริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย และไดมีการลงมือผาตัดนำอวัยวะใดอวัยวะหนึ่ง จากรางผู
บริจาคอวัยวะ  
จำนวนผูปวยเสียชีวิตในโรงพยาบาล หมายถึง จำนวนผูปวยท่ีเสียชีวิตในโรงพยาบาลจาก
ทุกสาเหตุ ใน 1 ปงบประมาณกอนการรายงานผลตัวชี้วัด (เชนรายงานตัวชี้วัดป 2566 ให
ใชจำนวนผูปวยเสียชีวิตในโรงพยาบาล ป 2565 เปนตัวหาร) 

เกณฑเปาหมาย :  
ปงบประมาณ 66 ปงบประมาณ 67 ปงบประมาณ 68 ปงบประมาณ 69 ปงบประมาณ 70 

อัตราสวนเพ่ิมข้ีน 
รอยละ 20 จากอัตราสวน
ของจำนวนผูบริจาคอวัยวะ
สมองตายท่ีไดรับการผาตัด
นำอวัยวะออก ตอจำนวน
ผูปวยเสียชีวิตใน
โรงพยาบาล ป 2565 ของ
แตละเขตสุขภาพ 

อัตราสวนเพ่ิมข้ีน 
รอยละ 20 จากอัตราสวน
ของจำนวนผูบริจาค
อวัยวะสมองตายท่ีไดรับ
การผาตัดนำอวัยวะออก 
ตอจำนวนผูปวยเสียชีวิต
ในโรงพยาบาล ป 2566 
ของแตละเขตสุขภาพ 

อัตราสวนเพ่ิมข้ีน 
รอยละ 20 จากอัตราสวน
ของจำนวนผูบริจาค
อวัยวะสมองตายท่ีไดรับ
การผาตดันำอวัยวะออก 
ตอจำนวนผูปวยเสียชีวิต
ในโรงพยาบาล ป 2567 
ของแตละเขตสุขภาพ 

อัตราสวนเพ่ิมข้ีน 
รอยละ 20 จากอัตราสวน
ของจำนวนผูบริจาค
อวัยวะสมองตายท่ีไดรับ
การผาตดันำอวัยวะออก 
ตอจำนวนผูปวยเสียชีวิต
ในโรงพยาบาล ป 2568 
ของแตละเขตสุขภาพ 

อัตราสวนเพ่ิมข้ีน 
รอยละ 20 จากอัตราสวน
ของจำนวนผูบริจาคอวัยวะ
สมองตายท่ีไดรับการผาตัด
นำอวัยวะออก ตอจำนวน
ผูปวยเสียชีวิตใน
โรงพยาบาล ป 2569 ของ
แตละเขตสุขภาพ 

 

วัตถุประสงค  เพ่ิมจำนวนผูบริจาคอวัยวะสมองตายท่ีไดรับการผาตัดนำอวัยวะออก 
ประชากรกลุมเปาหมาย โรงพยาบาล A, S, M1 
วิธีการจัดเก็บขอมูล รวบรวมจากศูนยรับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยและการตรวจราชการกระทรวง

สาธารณสุข 
แหลงขอมูล ศูนยรับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยและการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  
รายการขอมูล 1 A = จำนวนผูบริจาคอวัยวะจากผูปวยสมองตายท่ีไดรับการผาตัดนำอวัยวะออก (actual 

brain-dead organ donor) ปงบประมาณ 2566 
รายการขอมูล 2 B = จำนวนผูปวยท่ีเสียชีวิตในโรงพยาบาลจากทุกสาเหตุ (hospital death) ปงบประมาณ 

2565 
สูตรคำนวณตัวช้ีวัด  (A/B) x 100 

หมายหตุ * คำนวณแยกรายเขตสุขภาพ โดยใชป 2565 ในการเทียบเพ่ิมข้ึนรอยละ 20 
ระยะเวลาประเมินผล รายงานเปนรายไตรมาส 
เกณฑการประเมิน : 
ป 2566:  

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- เพ่ิมข้ีนรอยละ 20 จาก

อัตราสวนในป 2565 
เพ่ิมข้ีนรอยละ 20 จาก
อัตราสวนในป 2565 

เพ่ิมข้ีนรอยละ 20 จาก
อัตราสวนในป 2565 
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ป 2567: 

ป 2568: 

ป 2569: 

ป 2570: 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- เพ่ิมข้ีนรอยละ 20 จาก

อัตราสวนในป 2566 
เพ่ิมข้ีนรอยละ 20 จาก
อัตราสวนในป 2566 

เพ่ิมข้ีนรอยละ 20 จาก
อัตราสวนในป 2566 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- เพ่ิมข้ีนรอยละ 20 จาก

อัตราสวนในป 2567 
เพ่ิมข้ีนรอยละ 20 จาก
อัตราสวนในป 2567 

เพ่ิมข้ีนรอยละ 20 จาก
อัตราสวนในป 2567 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- เพ่ิมข้ีนรอยละ 20 จาก

อัตราสวนในป 2568 
เพ่ิมข้ีนรอยละ 20 จาก
อัตราสวนในป 2568 

เพ่ิมข้ีนรอยละ 20 จาก
อัตราสวนในป 2568 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- เพ่ิมข้ีนรอยละ 20 จาก

อัตราสวนในป 2569 
เพ่ิมข้ีนรอยละ 20 จาก
อัตราสวนในป 2569 

เพ่ิมข้ีนรอยละ 20 จาก
อัตราสวนในป 2569 

เกณฑการประเมิน : ป 2566 เปาหมายแยกรายเขตสุขภาพ 
เขตสุขภาพ เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 4 เขต 5 เขต 6 เขต 7 

ผล 65 0.07 0.28 0.46 0.37 0.30 0.07 0.25 
เกณฑ 66 > 0.08 > 0.34 > 0.55 > 0.44 > 0.36 > 0.08 > 0.30 

 
เขตสุขภาพ เขต 8 เขต 9 เขต 10 เขต 11 เขต 12 ประเทศ 

ผล 66 0.29 0.28 0.23 0.09 0.02 0.23 
เกณฑ 66 > 0.35 > 0.34 > 0.28 > 0.11 > 0.02 > 0.28 

ท่ีมา :  A = ขอมูลสภากาชาดไทย ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565 
           B = ขอมูลจากการตรวจนิเทศงานรอบท่ี 1 ปงบประมาณพ.ศ. 2565 และขอมูลจากสำนักดิจทัิลการแพทย กรมการแพทย 
วิธีการประเมินผล :  ติดตามและนิเทศผานการตรวจราชการ 
เอกสารสนับสนุน :  1. ขอมูลรายงานศูนยรับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย 

2. คูมือแนวทางการตรวจนิเทศงาน กรมการแพทย (Smart Inspection Guideline) 
สำนักนิเทศระบบการแพทย กรมการแพทย  

รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน Baseline 
data 

หนวยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปงบประมาณ 
พ.ศ. 

2563 2564 2565 
... อัตราสวนของจำนวนผูบริจาค

อวัยวะสมองตายที่ไดรับการ
ผาตัดนำอวัยวะออก ตอจำนวน
ผูปวยเสียชีวิตในโรงพยาบาล 

0.18 : 100 0.20 : 100 0.23 : 100 

 
ผูใหขอมูลทางวิชาการ / 
ผูประสานงานตัวช้ีวัด 

1. พญ.กรทิพย ผลโภค        นายแพทยชำนาญการพิเศษ 
โทรศัพทท่ีทำงาน : 0 2206 2900 ตอ 50139  โทรศัพทมือถือ : 09 5409 1619  
โทรสาร : 0 2354 8188    E-mail : korntip_p@rajavithi.go.th 
โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย 
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หนวยงานประมวลผลและ
จัดทำขอมูล 
(ระดับสวนกลาง) 

1. ศูนยรับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย 
2. กองตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
3. กลุมงานนิเทศระบบการแพทย สำนักนิเทศระบบการแพทย กรมการแพทย 
โทรศัพทท่ีทำงาน : 0 2590 6358 - 59 โทรสาร : 02 965 9851 
E-mail : supervision.dms@gmail.com 

ผูรับผิดชอบการรายงานผล
การดำเนินงาน 

1. พญ.กรทิพย ผลโภค     นายแพทยชำนาญการพิเศษ 
โทรศัพทท่ีทำงาน : 0 2206 2900 ตอ 50139  โทรศัพทมือถือ : 09 5409 1619  
โทรสาร : 0 2354 8188    E-mail : korntip_p@rajavithi.go.th 
โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย 
2. นายปวิช อภิปาลกุลวณิช  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ 
โทรศัพทท่ีทำงาน : 0 2590 6350  โทรศัพทมือถือ : 09 8546 3564 
โทรสาร : 0 2591 8279   E-mail: evaluation.dms@gmail.com 
กองยุทธศาสตรและแผนงาน กรมการแพทย 
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หมวด 2.ดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence) 
แผนท่ี 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการท่ี 16. โครงการพัฒนาระบบบริการ one day surgery 
ระดับการแสดงผล จังหวัด เขตสุขภาพ และประเทศ 
ช่ือตัวช้ีวัด 39. รอยละของผูปวยท่ีเขารับการผาตัดแบบ One Day Surgery 
คำนิยาม การผาตัดวันเดียวกลับ (One Day Surgery : ODS) หมายถึง การรับผูปวยเขามาเพ่ือ

รับการรักษาทำหัตถการ หรือผาตัดที่ไดมีการเตรียมการไวลวงหนากอนแลว และสามารถ

ใหกลับบานในวันเดียวกันกับวันท่ีรับไวทำหัตถการ หรือผาตัดอยูในโรงพยาบาล    ตั้งแต 2 

ชั่วโมง ถึงเวลาจำหนายออกไมเกิน 24 ชั่วโมง ตามรายการหัตถการแนบทายการรักษา การ

ผาตัดวันเดียวกลับ (One Day Surgery: ODS) (ICD-9-CM Procedures) ของสำนักงาน

หลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) ดังนี้ 

ลำดับ  กลุมโรค รหัสโรค (ICD-10 2010) / รหัสหัตถการ (ICD-9-CM 2010) 
1 โรคไสเล่ือนขาหนีบ 

(Inguinal hernia) 
ICD -10 2010 : – 
ICD –9- CM 2010 :  
53.00 Unilateral repair of inguinal hernia, not otherwise  

specified 
53.01 Other and open repair of direct inguinal hernia 
53.02 Other and open repair of indirect inguinal hernia 
53.03 Other and open repair of direct inguinal hernia with graft 

or Prosthesis 
53.04 Other and open repair of indirect inguinal hernia with graft 

or prosthesis 
53.05 Repair of inguinal hernia with graft or prosthesis, not 

otherwise Specified 
53.10 Bilateral repair of inguinal hernia, not otherwise specified 
53.11 Other and open bilateral repair of direct inguinal hernia 
53.12 Other and open bilateral repair of indirect inguinal hernia 
53.13 Other and open bilateral repair of inguinal hernia, one 

direct and one indirect 
53.14 Other and open bilateral repair of direct inguinal hernia 

with graft or prosthesis 
53.15 Other and open bilateral repair of indirect inguinal hernia 

with graft or prosthesis 
53.16 Other and open bilateral repair of inguinal hernia, one 

direct and one indirect, with graft or prosthesis 
53.17 Bilateral inguinal hernia repair with graft or prosthesis, not 

otherwise specified 
53.21 Unilateral repair of femoral hernia with graft or prosthesis 
53.29 Other unilateral femoral herniorrhaphy 
53.31 Bilateral repair of femoral hernia with graft or prosthesis 
53.39 Other bilateral femoral herniorrhaphy 
 

2 โรคถุงน้ำอัณฑะ 
(Hydrocele) 

ICD -10 2010 : – 
ICD –9- CM 2010 :  
61.2 Excision of hydrocele (of tunica vaginalis) 

3 โรคริดสีดวงทวาร 
(Hemorrhoid) 

ICD -10 2010 : – 
ICD –9- CM 2010 :  
49.44 Destruction of hemorrhoids by cryotherapy 
49.45 Ligation of hemorrhoids 
49.46 Excision of hemorrhoids 
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49.49 Other procedures on hemorrhoids 
4 ภาวะเลือดออก

ผิดปกติจากมดลูก 
(abnormal uterine 
bleeding) 

ICD -10 2010 : – 
ICD –9- CM 2010 :  
68.16 Closed biopsy of uterus 
68.21 Division of endometrial synechiae 
68.22 Incision or excision of congenital septum of uterus 
68.23 Endometrial ablation 
68.29 Other excision or destruction of lesion of uterus 

5 หลอดเลือดดำใน
หลอดอาหาร และ
กระเพาะอาหารโปง
พอง (Esophageal 
varices, Gastric 
varices) 

ICD -10 2010 :  
I85.0 Oesophageal varices with bleeding 
I85.9 Oesophageal varices without bleeding 
I86.4 Gastric varices 
I98.2* Oesophageal varices without bleeding in diseases 
classified elsewhere 
I98.3* Oesophageal varices with bleeding in diseases classified 
elsewhere 
ICD –9- CM 2010 :  
42.33 Endoscopic excision or destruction of lesion or tissue of 

Esophagus 
43.41 Endoscopic excision or destruction of lesion or tissue of 

stomach 
44.43 Endoscopic control of gastric or duodenal bleeding 

6 ภาวะหลอดอาหาร
ตีบ (Esophageal 
stricture) 

ICD -10 2010 : – 
ICD –9- CM 2010 :  
42.92 Dilation of esophagus 
44.22 Endoscopic dilation of pylorus 

7 โรคมะเร็งหลอด
อาหารระยะลุกลามที่
อุดตัน (Obstructive 
esophageal 
cancer/tumor) 

ICD -10 2010 :  
C15   Malignant neoplasm of oesophagus 
C16   Malignant neoplasm of stomach 
ICD –9- CM 2010 :  
42.33 Endoscopic excision or destruction of lesion or  

 tissue of Esophagus 
42.81 Insertion of permanent tube into esophagus 

8 ต่ิงเนื้องอกลำไสใหญ 
(Colorectal polyp) 

ICD -10 2010 :  
D12.6 Colon, unspecified Polyposis (hereditary) of colon 
K62.0 Anal polyp 
K62.1 Rectal polyp 
K63.5 Polyp of colon 
ICD –9- CM 2010 :  
45.42 Endoscopic polypectomy of large intestine 
45.43 Endoscopic destruction of other lesion or tissue of large 

intestine 
9 นิ่วในทอน้ำดี (Bile 

duct stone) 
ICD -10 2010 :  
K80.0 Calculus of gallbdr w ac cholecystitis 
K80.1 Calculus of gallbdr w oth cholecystitis 
K80.2 Calculus of gallbdr w/o cholecystitis 
K80.3 Calculus of bile duct w cholangitis 
K80.4 Calculus of bile duct w cholecystitis 
K80.5 Calculus of bile duct w/o cholangitis or cholecystitis 
ICD –9- CM 2010 :  
51.85 Endoscopic sphincterotomy and papillotomy 
51.86 Endoscopic insertion of nasobiliary drainage tube 
51.87 Endoscopic insertion of stent (tube) into bile duct 
51.88 Endoscopic removal of stone(s) from biliary tract 
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10 นิ่วในทอตับออน 
(Pancreatic duct 
stone) 

ICD -10 2010 :  
K86.8 Other specified diseases of pancreas : Calculus 
ICD –9- CM 2010 :  
51.85 Endoscopic sphincterotomy and papillotomy 
52.93 Endoscopic insertion of stent (tube) into pancreatic duct 
52.94 Endoscopic removal of stone(s) from pancreatic duct 

11 ภาวะทอน้ำดีตีบ 
(Bile duct 
stricture) 

ICD -10 2010 :  
C22.1 Intrahepatic bile duct carcinoma : Cholangiocarcinoma 
C23 Malignant neoplasm of gallbladder 
C24 Malignant neoplasm of other and unspecified parts of 

biliary tract 
C25 Malignant neoplasm of pancreas 
K82.0 Obstruction of gallbladder: Stricture of cystic duct or 

gallbladder without calculus 
K82.8 Other specified diseases of gallbladder: Adhesions of cystic 

duct or gallbladder without calculus 
K83.1 Obstruction of bile duct: Stricture of without bile duct 

calculus 
K83.8 Other specified diseases of biliary tract: Adhesions of bile 

duct 
K91.8 Other postprocedural disorders of digestive system, not 

elsewhere classified: postoperative bile duct (common), 
(hepatic) stricture 

ICD –9- CM 2010 :  
51.85 Endoscopic sphincterotomy and papillotomy 
51.86 Endoscopic insertion of nasobiliary drainage tube 
51.87 Endoscopic insertion of stent (tube) into bile duct 

12 ภาวะทอตับออนตีบ 
(Pancreatic duct 
stricture) 

ICD -10 2010 :  
C25 Malignant neoplasm of pancreas 
K86.0 Alcohol-induced chronic pancreatitis 
K86.1 Other chronic pancreatitis 
K91.8 Other postprocedural disorders of digestive system, not 

elsewhere classified: postoperative bile duct (common), 
(hepatic) stricture 

ICD –9- CM 2010 :  
52.93 Endoscopic insertion of stent (tube) into  pancreatic duct 
52.97 Endoscopic insertion of nasopancreatic drainage tube 
52.98 Endoscopic dilation of pancreatic duct 

13 ส่ิงแปลกปลอมใน
ทางเดินอาหารสวน
ตน (Foreign body 
of upper 
Gastrointestinal 
Tract) 

ICD -10 2010 :  
T18.1 Foreign body in oesophagus 
T18.2 Foreign body in stomach 
ICD –9- CM 2010 :  
98.02 Removal of intraluminal foreign body from esophagus 

without incision 
98.03 Removal of intraluminal foreign body from stomach and 

small intestine without incision 
14 การผาตัดตอเนื้อ 

(Pterygium Excision 
with graft) 

ICD -10 2010 :  
H11.0 Pterygium 
ICD –9- CM 2010 :  
11.31 Transposition of pterygium 
11.32 Excision of pterygium with corneal graft 
11.39 Other excision of pterygium + 10.44 Other free graft to 

conjunctiva 
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15 การทำหมันหญิง 
(Female 
sterilization) 

ICD -10 2010 :  
Z30.2 Sterilization 
ICD –9- CM 2010 :  
66.29 Other bilateral endoscopic destruction or occlusion of 

fallopian tubes 
66.31 Other bilateral ligation and crushing of fallopian tubes 
66.32 Other bilateral ligation and division of fallopian tubes 

Pomeroy operation 
66.39 Other bilateral destruction or occlusion of fallopian tubes 

Female sterilization operation NOS 
16 การจัดกระดูกหักให

เขาที่โดยการผาตัด
ผานผิวหนังดวยแผล
ขนาดเล็ก 
(Percutaneous 
fracture fixation) 

ICD -10 2010 :  
S42.1 Fracture of scapula 
S42.2 Fracture of upper end of humerus 
S42.3 Fracture of shaft of humerus 
S42.4 Fracture of lower end of humerus 
S42.7 Multiple fractures of clavicle, scapula and humerus 
S42.8 Fracture of other parts of shoulder and upper arm 
S42.9 Fracture of shoulder girdle, part unspecified 
S52.0 Fracture of upper end of ulna 
S52.1 Fracture of upper end of radius 
S52.2 Fracture of shaft of ulna 
S52.3 Fracture of shaft of radius 
S52.4 Fracture of shafts of both ulna and radius 
S52.5 Fracture of lower end of radius 
S52.6 Fracture of lower end of both ulna and radius 
S52.7 Multiple fractures of forearm 
S52.8 Fracture of other parts of forearm 
S52.9 Fracture of forearm, part unspecified 
S62.0 Fracture of navicular [scaphoid] bone of hand 
S62.1 Fracture of other carpal bone(s) 
S62.4 Multiple fractures of metacarpal bones 
S62.7 Multiple fractures of fingers 
S82.0 Fracture of patella 
S82.1 Fracture of upper end of tibia 
S82.2 Fracture of shaft of tibia 
S82.3 Fracture of lower end of tibia 
S82.4 Fracture of fibula alone 
S82.5 Fracture of medial malleolus 
S82.6 Fracture of lateral malleolus 
S82.7 Multiple fractures of lower leg 
S82.8 Fractures of other parts of lower leg 
S82.9 Fracture of lower leg, part unspecified 
S92.0 Fracture of calcaneus 
S92.1 Fracture of talus Astragalus 
S92.2 Fracture of other tarsal bone(s) 
S92.7 Multiple fractures of foot 
ICD –9- CM 2010 :  
78.1 Application of external fixator device 

17 ฝคัณฑสูตร (Fistula 
in ano) 

ICD -10 2010 :  
K60.3 Anal fistula 
ICD –9- CM 2010 :  
49.11 Anal fistulotomy 
49.12 Anal fistulectomy 
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18 ฝรอบไสตรง ทวาร
หนัก (Perirectal, 
Perianal abscess) 

ICD -10 2010 :  
K61.0 Anal abscess 
K61.1 Rectal abscess 
K61.2 Anorectal abscess 
K61.3 Ischiorectal abscess 
K61.4 Intrasphincteric abscess 
ICD –9- CM 2010 :  
49.01 Incision of perianal abscess 
49.02 Other incision of perianal tissue 

19 ฝเตานม (Breast 
abscess) 

ICD -10 2010 :  
N61 Inflammatory disorders of breast 
O91.1 Abscess of breast associated with childbirth 
ICD –9- CM 2010 :  
85.0 Mastotomy 

20 นิ่วในกระเพาะ
ปสสาวะ (Vesicle 
stone) 

ICD -10 2010 :  
N21.0 Calculus in bladder 
ICD –9- CM 2010 :  
57.0 Transurethral clearance of bladder 

21 นิ่วในทอไต 
(Ureteric stone) 

ICD -10 2010 :  
N20.1 Calculus of ureter 
ICD –9- CM 2010 :  
56.0 Transurethral removal of obstruction from ureter and renal 
pelvis 

22 นิ่วในทอปสสาวะ 
(Urethral stone) 

ICD -10 2010 :  
N21.1 Calculus in urethra 
ICD –9- CM 2010 :  
58.0 Urethrotomy 
58.1 Urethral meatotomy 

23 ทอปสสาวะตีบ 
(Urethral stricture) 

ICD -10 2010 :  
N35.0 Post-traumatic urethral stricture 
N35.1 Postinfective urethral stricture, not elsewhere classified 
N35.8 Other urethral stricture 
N35.9 Urethral stricture, unspecified 
ICD –9- CM 2010 :  
58.5 Release of urethral stricture 

24 แผลฉีก หรือแผลปริที่
ขอบทวาร (Anal 
fissure) 

ICD -10 2010 :  
K60.0 Acute anal fissure 
K60.1 Chronic anal fissure 
K60.2 Anal fissure, unspecified 
ICD –9- CM 2010 :  
49.51 Left lateral anal sphincterotomy 
49.52 Posterior anal sphincterotomy 
49.59 Other anal sphincterotomy 

25 ความผิดปกติของ
อัณฑะที่ไดรับการตัด
ลูกอัณฑะ 
(Orchidectomy) 

ICD -10 2010 :  
C61 Malignant neoplasm of prostate 
D29.2 Benign neoplasm of Testis 
N40 Hyperplasia of prostate 
N44 Torsion of testis 
N45.0 Orchitis, epididymitis and epididymo-orchitis with abscess 
N45.9 Orchitis, epididymitis and epididymo-orchitis without 

abscess 
N50.0 Other disorders of Atrophy of testis 
N50.1 Other disorders of Vascular disorders of male genital 

organs 
N50.8 Other specified disorders of male genital organs 
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N50.9 Disorder of male genital organs, unspecified 
Q53.1 Undescended testicle, unilateral 
Q53.2 Undescended testicle, bilateral 
Q55.2 Other congenital malformations of testis and scrotum 
ICD –9- CM 2010 :  
62.3   Unilateral orchiectomy 
62.41 Removal of both testes at same operative episode 

Bilateral orchidectomy NOS 
62.42 Removal of remaining testis Removal of solitary testis 

26 การสองกลองตรวจ
โพรงมดลูก และการ
ผาตัด 
(Hysteroscopy) 
เพื่อรักษาความ
ผิดปกติ ของอวัยวะ
ในอุงเชิงกราน 

ICD -10 2010 :  
D07.0 Carcinoma in situ of other and unspecified genital organs : 

Endometrium 
D25.0 Submucous leiomyoma of uterus 
D25.2 Subserosal leiomyoma of uterus 
D26    Other benign neoplasms of uterus 
D26.0 Cervix uteri 
D26.1 Corpus uteri 
D26.7 Other parts of uterus 
D26.9 Uterus, unspecified 
D39.0 Neoplasm of uncertain or unknown behaviour of female 

genital organs : Uterus 
N71.0 Acute inflammatory disease of uterus 
N80.0 Endometriosis of uterus 
N80.1 Endometriosis of ovary 
N80.9 Endometriosis, unspecified 
N84    Polyp of female genital tract 
N84.0 Polyp of corpus uteri 
N84.1 Polyp of cervix uteri 
N84.2 Polyp of vagina 
N84.3 Polyp of vulva 
N84.8 Polyp of other parts of female genital tract 
N84.9 Polyp of female genital tract, unspecified 
N85    Other noninflammatory disorders of uterus, except cervix 
N85.0 Endometrial glandular hyperplasia 
N85.1 Endometrial adenomatous hyperplasia 
N85.2 Hypertrophy of uterus 
N85.3 Subinvolution of uterus 
N85.4 Malposition of uterus 
N85.5 Inversion of uterus 
N85.6 Intrauterine synechiae 
N85.7 Haematometra 
N85.8 Other specified noninflammatory disorders of uterus 
N85.9 Noninflammatory disorder of uterus, unspecified 
N91    Absent, scanty and rare menstruation 
N92    Excessive, frequent and irregular menstruation 
N93    Other abnormal uterine and vaginal bleeding 
N94    Pain and other conditions associated with female genital 

organs and menstrual cycle 
N95   Menopausal and other perimenopausal disorders 
N96   Habitual aborter 
N97   Female infertility 
N98   Noninflammatory disorders of female genital tract 
ICD –9- CM 2010 :  
68.12  Hysteroscopy 
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27 การตัดนิ้วมือ 
(Amputation 
Finger) 

ICD -10 2010 :  
C43.6 Malignant melanoma of upper limb, including shoulder 
E10.5 Insulin-dependent diabetes mellitus With peripheral 

circulatory complications 
E10.7 Insulin-dependent diabetes mellitus with multiple 

complications 
E11.5 Non-insulin-dependent diabetes mellitus with peripheral 

circulatory complications 
E11.7 Non-insulin-dependent diabetes mellitus with multiple 

complications 
E13.5 Other specified diabetes mellitus with peripheral 

circulatory complications 
E13.7 Other specified diabetes mellitus with multiple 

complications 
E14.5    Unspecified diabetes mellitus with peripheral circulatory 

complications 
E14.7    Unspecified diabetes mellitus with multiple 

complications 
M86.44 Chronic osteomyelitis with draining sinus: Hand, carpus, 

fingers, metacarpus, joints between these bones 
M72.6  Necrotizing fasciitis 
R02     Gangrene, not elsewhere classified 
S61.1   Open wound of finger(s) with damage to nail 
S62.61 Fracture of another finger: Open 
S62.71 Multiple fractures of fingers: Open 
S62.81 Fracture of other and unspecified parts of wrist and 

hand: Open 
S68.0 Traumatic amputation of thumb (complete) (partial) 
S68.1 Traumatic amputation of other single finger (complete) 

(partial) 
S68.2 Traumatic amputation of two or more fingers alone 

(complete) (partial) 
T23.3 Burn of third degree of wrist and hand 
T79.3 Post-traumatic wound infection, not elsewhere classified 
T84.6 Infection and inflammatory reaction due to internal 

fixation device [any site] 
ICD –9- CM 2010 :  
84.01 Amputation and disarticulation of finger 

28 การผาตัดกอนโรคที่
เตานม (Wide 
Excision Breast 
mass) 

ICD -10 2010 :  
C50    Malignant neoplasm of breast 
C50.0 Nipple and areola 
C50.1 Central portion of breast 
C50.2 Upper-inner quadrant of breast 
C50.3 Lower-inner quadrant of breast 
C50.4 Upper-outer quadrant of breast 
C50.5 Lower-outer quadrant of breast 
C50.6 Axillary tail of breast 
C50.8 Overlapping lesion of breast 
C50.9 Breast, unspecified 
D05    Carcinoma in situ of breast 
D05.0 Lobular carcinoma in situ 
D05.1 Intraductal carcinoma in situ 
D05.7 Other carcinoma in situ of breast 
D05.9 Carcinoma in situ of breast, unspecified 
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D48.6 Neoplasm of uncertain or unknown behaviour of other 
and unspecified sites 

ICD –9- CM 2010 :  
85.21 Local excision of lesion of breast 

29 ความผิดปกติของเตา
นมที่รักษาดวยการ
ผาตัดเตานมออก
ทั้งหมด (Simple 
Mastectomy) 

ICD -10 2010 :  
C50    Malignant neoplasm of breast 
C50.0 Nipple and areola 
C50.1 Central portion of breast 
C50.2 Upper-inner quadrant of breast 
C50.3 Lower-inner quadrant of breast 
C50.4 Upper-outer quadrant of breast 
C50.5 Lower-outer quadrant of breast 
C50.6 Axillary tail of breast 
C50.8 Overlapping lesion of breast 
C50.9 Breast, unspecified 
D05   Carcinoma in situ of breast 
D05.0 Lobular carcinoma in situ 
D05.1 Intraductal carcinoma in situ 
D05.7 Other carcinoma in situ of breast 
D05.9 Carcinoma in situ of breast, unspecified 
D24    Benign neoplasm of breast 
N60.1 Diffuse cystic mastopathy 
N60.3 Fibrosclerosis of breast 
N62    Hypertrophy of breast 
Q83.1 Accessory breast 
ICD –9- CM 2010 :  
85.41 Unilateral simple mastectomy 

30 การรักษามะเร็งเตา
นมโดยการผาตัดแบบ
สงวนเตา (Breast 
Conservative 
Surgery) 

ICD -10 2010 :  
C50    Malignant neoplasm of breast 
C50.0 Nipple and areola 
C50.1 Central portion of breast 
C50.2 Upper-inner quadrant of breast 
C50.3 Lower-inner quadrant of breast 
C50.4 Upper-outer quadrant of breast 
C50.5 Lower-outer quadrant of breast 
C50.6 Axillary tail of breast 
C50.8 Overlapping lesion of breast 
C50.9 Breast, unspecified 
D05 Carcinoma in situ of breast 
D05.0 Lobular carcinoma in situ 
D05.1 Intraductal carcinoma in situ 
D05.7 Other carcinoma in situ of breast 
D05.9 Carcinoma in situ of breast, unspecified 
ICD –9- CM 2010 :  
85.22 Resection of quadrant of breast 
85.23 Subtotal mastectomy 

31 ภาวะล้ินติด 
(Tongue tie 
Release) 

ICD -10 2010 :  
Q38.1   Ankyloglossia 
ICD –9- CM 2010 :  
25.91   Lingual frenotomy 
25.92   Lingual frenectomy 
27.91   Labial frenectomy 

32 การตัดนิ้วเทาในแผล
เบาหวานและเนื้อ
ตายที่เทา (Diabetic 

ICD -10 2010 :  
กลุมที่ 1 
Pdx : 
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foot With 
gangrene) 

E10.4 Insulin-dependent diabetes mellitus with neurological 
complications หรือ 

E11.4 Non-insulin-dependent diabetes mellitus with neurological 
complications หรือ 

E12.4 Malnutrition-related diabetes mellitus with neurological 
complications หรือ 

E13.4 Other specified diabetes mellitus with neurological 
complications หรือ 

E14.4 Unspecified diabetes mellitus with neurological 
complications 

และ Sdx : 
I79.2* Peripheral angiopathy in diseases classified elsewhere 
กลุมที่ 2 
Pdx :  
E10.5 Insulin-dependent diabetes mellitus with peripheral 

circulatory complications หรือ 
E11.5 Non-insulin-dependent diabetes mellitus with peripheral 

circulatory complications หรือ 
E12.5 Malnutrition-related diabetes mellitus with peripheral 

circulatory complications หรือ 
E13.5 Other specified diabetes mellitus with peripheral 

circulatory complications หรือ 
E14.5 Unspecified diabetes mellitus with peripheral circulatory 

complications หรือ 
I74.3 Embolism and thrombosis of arteries of lower extremities 
 
กลุมที่ 3 
Pdx : 
L02.4 Cutaneous abscess, furuncle and carbuncle of limb หรือ 
L03.0 Cellulitis of finger and toe หรือ 
L03.1 Cellulitis of other parts of limb 
และ Sdx : 
E10.9 Insulin-dependent diabetes mellitus Without 
complications หรือ 
E11.9 Non-insulin-dependent diabetes mellitus Without 
complications หรือ 
E12.9 Malnutrition-related diabetes mellitus Without 
complications หรือ 
E13.9 Other specified diabetes mellitus Without complications 
หรือ 
E14.9 Unspecified diabetes mellitus Without complications 
ICD –9- CM 2010 :  
84.11  Amputation of toe 

33 การปลูกถายผิวหนัง
ใน Granulation 
Wound 

ICD -10 2010 :  
M79.8   Other specified soft tissue disorders 
ICD –9- CM 2010 :  
86.60   Free skin graft, not otherwise specified 
86.66   Homograft to skin 
86.69   Other skin graft to other sites 

34 การทำผาตัดเสน
เลือดขอด (Varicose 
vein) 

ICD -10 2010 :  
I83.0 Varicose veins of lower extremities with ulcer 
I83.1 Varicose veins of lower extremities with   

 inflammation 
I83.2 Varicose veins of lower extremities with both    
       ulcer and inflammation 
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I83.9 Varicose veins of lower extremities without ulcer  
       or inflammation 
ICD –9- CM 2010 :  
38.59  Ligation and stripping of varicose veins LOWER LIMB 
38.89 Other surgical occlusion of vessels 

35 การขลิบผิวหนังหุม
ปลายอวัยวะเพศชาย 
(Phimosis, 
Paraphimosis) 

ICD -10 2010 :  
N47   Redundant prepuce, phimosis and paraphimosis 
ICD –9- CM 2010 :  
64.0  Circumcision 

36 การผาตัดนิ่วและการ
อุดตันของทางเดิน
ปสสาวะ 
(Obstructive 
uropathy) 

ICD -10 2010 :  
N13.0 Hydronephrosis with ureteropelvic junction obstruction 
N13.1 Hydronephrosis with ureteral stricture, not elsewhere 

classified 
N13.2 Hydronephrosis with renal and ureteral calculous 

obstruction 
N13.3 Other and unspecified hydronephrosis 
N13.4 Hydroureter 
N13.5 Kinking and stricture of ureter without hydronephrosis 
N13.6 Pyonephrosis 
N13.7 Vesicoureteral-reflux-associated uropathy 
N13.8 Other obstructive and reflux uropathy 
N13.9 Obstructive and reflux uropathy, unspecified 
ICD –9- CM 2010 :  
55.03 Percutaneous nephrostomy without fragmentation 
55.04 Percutaneous nephrostomy with fragmentation 

37 การผาตัดเสนเลือด
ขอดบริเวณถุงอัณฑะ 
(Varicocele) 

ICD -10 2010 :  
I86.1 Scrotal varices 
ICD –9- CM 2010 :  
63.1 Excision of varicocele and hydrocele of spermatic cord 

38 การผาตัดปะแกวหู 
เพื่อรักษาหูชั้นกลาง 
(Chronic otitis 
media, Perforated 
tympanic 
membrane, 
atelectatic otitis 
media, adhesive 
otitis media) 

ICD -10 2010 :  
H65.2 Chronic serous otitis media 
H65.3 Chronic mucoid otitis media 
H65.4 Other chronic nonsuppurative otitis media 
H66.9 Otitis media, unspecified 
H72.0 Central perforation of tympanic membrane 
H72.1 Attic perforation of tympanic membrane 
H72.2 Other marginal perforations of tympanic membrane 
H72.8 Other perforations of tympanic membrane 
H72.9 Perforation of tympanic membrane, unspecified 
H73.8 Other specified disorders of tympanic membrane 
H73.9 Disorder of tympanic membrane, unspecified 
H74.1 Adhesive middle ear disease 
ICD –9- CM 2010 :  
19.4 Myringoplasty Tympanoplasty (type I) 
19.52 Type II tympanoplasty 
19.53 Type III tympanoplasty 
19.54 Type IV tympanoplasty 
19.55 Type V tympanoplasty 
19.6 Revision of tympanoplasty 

39 การผาตัดเพื่อรักษา
เนื้องอกที่กลองเสียง
(Laryngotracheal 
stenosis, 
tumor/cyst at 
larynx 

ICD -10 2010 :  
D14   Benign neoplasm of middle ear and respiratory     

  system 
D14.1 Larynx 
D14.2 Trachea 
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hypopharynx base 
of tongue) 

D37   Neoplasm of uncertain or unknown behavior of oral cavity 
and digestive organs 

D37.0 Lip, oral cavity, and pharynx 
D38    Neoplasm of uncertain or unknown behavior of   

     middle ear and respiratory and intrathoracic organs 
D38.0 Larynx 
D38.1 Trachea, bronchus, and lung 
J38.1  Polyp of vocal cord and larynx 
J38.6  Stenosis of larynx 
J38.7  Other diseases of larynx 
J39.2  Other diseases of pharynx 
Q31.8 Other congenital malformations of larynx 
Q31.9 Congenital malformation of larynx, unspecified 
Q34.8 Other specified congenital malformations of respiratory 

system 
ICD –9- CM 2010 :  
30.09 Other excision or destruction of lesion or tissue of larynx 
31.42 Laryngoscopy and other tracheoscopy 
31.92 Lysis of adhesions of trachea or larynx 

40 การผาตัดเพือ่การรักษา
โรคจมูกอักเสบเร้ือรัง 
(Hypertrophy of 
turbinate) 

ICD -10 2010 :  
J34.3   Hypertrophy of nasal turbinates’ 
ICD –9- CM 2010 :  
21.87  Other rhinoplasty 

41 การผาตัดรักษาโรค
เกี่ยวกบัตอมบารโธ
ลิน (Cyst/abscess 
of Bartholin’s 
gland) (ถุงน้ำบารโธ
ลิน หรือถุงหนองตอม
บารโธลิน) 

ICD -10 2010 :  
N75.0 Cyst of Bartholin's gland 
N75.1 Abscess of Bartholin's gland 
ICD –9- CM 2010 :  
71.21 Percutaneous aspiration of Bartholin's gland (cyst) 
71.22 Incision of Bartholin's gland (cyst) 
71.23 Marsupialization of Bartholin's gland (cyst) 
71.24 Excision or other destruction of Bartholin's gland (cyst) 
71.29 Other operations on Bartholin's gland 

42 การตัดต่ิงเนื้อหรือ
เนื้องอกในโพรง
มดลูก (Submucous 
myoma uteri, 
polyp of corpus 
uteri) (เนื้องอก
กลามเนื้อมดลูกใน
โพรงมดลูก และต่ิง
เนื้อเยื่อบุโพรงมดลูก) 

ICD -10 2010 :  
D25.0 Submucous leiomyoma of uterus 
D25.1 Intramural leiomyoma of uterus 
D25.2 Subserosa leiomyoma of uterus 
D25.9 Leiomyoma of uterus, unspecified 
N84.0 Polyp of corpus uteri 
ICD –9- CM 2010 :  
68.29 Other excision or destruction of lesion of uterus 

43 การสองกลองใสสาย
ใหอาหารทางหนา
ทอง 
(Percutaneous 
Endoscopic 
Gastrostomy: PEG) 

ICD -10 2010 :  
R63.3 Feeding difficulties and mismanagement ,Feeding problem 

NOS (เปนโรครวม) 
ICD –9- CM 2010 :  
43.11 Percutaneous endoscopic gastrostomy 

44 การสองกลองใชเข็ม
เจาะดูดชิ้นเนื้อ
บริเวณตับออนนำ
ทางดวยกลองคล่ืน
เสียงความถี่สูง 
[EUS-FNB 
(endoscopic 
ultrasound-guided 

ICD -10 2010 :  
C25.9 Malignant neoplasm of pancreas 
K86.9 Disease of pancreas, unspecified (Mass of pancreas) 
ICD –9- CM 2010 :  
52.11 closed biopsy of pancreas 
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fine needle 
biopsy) pancreas] 

45 การสองกลองใชเข็ม
เจาะดูดชิ้นเนื้อ
บริเวณตับนำทางดวย
กลองคล่ืนเสียง
ความถี่สูง 
[EUS-FNB 
(endoscopic 
ultrasound-guided 
fine needle 
biopsy) liver] 

ICD -10 2010 :  
C22.0 Liver cell carcinoma 
C22.1 Intrahepatic bile duct carcinoma 
C22.2 Hepatoblastoma 
C22.7 Other specified carcinomas of liver 
C22.9 Liver, unspecified 
C78.7 Secondary malignant neoplasm of liver and intrahepatic 

bile duct 
D13.4 benign neoplasm of liver 
ICD –9- CM 2010 :  
50.11 closed biopsy of liver 

46 การฉีดสารฟลเลอรที่
เสนเสียง (Injection 
laryngoplasty) 

ICD -10 2010 :  
J38.0 Paralysis of vocal cords and larynx 
J38.3 Other diseases of vocal cords 
ICD –9- CM 2010 :  
31.0 Injection of larynx 

47 การผาตัดสองกลอง
เพื่อรักษาพยาธิสภาพ
ที่กลองเสียง 
(Endoscopic 
laryngeal surgery)  
 

ICD -10 2010 :  
D14.1 Larynx 
D14.2 Trachea 
D14.3 Bronchus and lung 
J38.1 Polyp of vocal cord and larynx 
J38.2 Nodules of vocal cords 
J38.3 Other diseases of vocal cords 
J38.6 Stenosis of larynx 
J38.7 Other diseases of larynx 
J95.5 Postprocedural subglottic stenosis 
J95.8 Other postprocedural respiratory disorders 
J95.9 Postprocedural respiratory disorder, unspecified 
ICD –9- CM 2010 :  
30.09 Other excision or destruction of lesion or tissue of larynx 
31.92 Lysis of adhesions of trachea or larynx 
31.93 Replacement of laryngeal or tracheal stent 
31.98 Other operations on larynx 
31.43 Closed [endoscopic] biopsy of larynx 
31.44 Closed [endoscopic] biopsy of trachea 

48 การผาตัดปะเยื่อแกวหู 
(Tympanoplasty) 

ICD -10 2010 :  
H65.4 Other chronic nonsuppurative otitis media 
H66.9 Otitis media, unspecified 
H72.0 Central perforation of tympanic membrane 
H72.2 Other marginal perforations of tympanic membrane 
H72.8 Other perforations of tympanic membrane 
H72.9 Perforation of tympanic membrane, unspecified 
H73.8 Other specified disorders of tympanic membrane 
H73.9 Disorder of tympanic membrane, unspecified 
ICD –9- CM 2010 :  
19.4 Myringoplasty Tympanoplasty (type I) 
19.52 Type II tympanoplasty 
19.6 Revision of tympanoplasty 

49 การวางสายเพื่อการ
ลางไตในชองทอง 
(Tenckhoff 
catheter) 

ICD -10 2010 :  
N18.5   Chronic kidney disease, stage 5 
ICD –9- CM 2010 :  
54.93   Creation of cutaneoperitoneal fistula 
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50 การสองกลองตรวจ
ลำไสใหญ 
(Colonoscopy) ใน
กลุมความเส่ียงสูง 

ICD -10 2010 :  
R19.5   Other faecal abnormalities 
ICD –9- CM 2010 :  
45.23   Colonoscopy 

51 การตัดปากมดลูกดวย
หวงไฟฟา (Loop 
Electrosurgical 
Excision 
procedure) 

ICD -10 2010 :  
N87.1 Moderate cervical dysplasia 
N87.2 Severe cervical dysplasia, notelsewhere classified 
N87.9 Dysplasia of cervix uteri,unspecified 
D06.1 Carcinoma in situ of Exocervix 
D06.7 Carcinoma in situ of Other parts of cervix 
D06.9 Carcinoma in situ of Cervix, unspecified 
ICD –9- CM 2010 :  
67.2   Conization of cervix 

52 การผาตัดโรคจอตา
และวุนตา 
(Vitreoretinal 
surgery) 

ICD -10 2010 :  
H31.3 Choroidal haemorrhage and rupture 
H31.4 Choroidal detachment 
H33.0 Retinal detachment with retinal break 
H33.2 Serous retinal detachment 
H33.3 Retinal breaks without detachment 
H33.4 Traction detachment of retina 
H35.1 Retinopathy of prematurity 
H35.2 Other proliferative retinopathy 
H35.3 Degeneration of macula and posterior pole 
H36.02 Proliferative diabetic retinopathy 
H43.0 Vitreous prolapse 
H43.1 Vitreous haemorrhage 
H43.2 Crystalline deposits in vitreous body 
H43.3 Other vitreous opacities 
H43.8 Other disorders of vitreous body 
H44.0 Purulent endophthalmitis 
H44.1 Other endophthalmitis 
H44.2 Degenerative myopia 
H44.4 Hypotony of eye 
H44.6 Retained (old) intraocular foreign body, magnetic 
H44.7 Retained (old) intraocular foreign body, nonmagnetic 
H45.0 Vitreous haemorrhage in diseases classified elsewhere 
H45.1 Endophthalmitis in diseases classified elsewhere 
H27.1 Dislocation of lens 
Y77.2 Ophthalmic prosthetic and implants associated with 

adverse incidents 
ICD –9- CM 2010 :  
13.42 Mechanical phacofragmentation and aspiration of cataract 

by posterior route 
13.64 Discission of secondary membrane [after cataract] 
13.65 Excision of secondary membrane [after cataract] 
13.72 Secondary insertion of intraocular lens prosthesis 
13.8   Removal of implanted lens 
14.00 Removal of foreign body from posterior segment of eye, 

not otherwise specified 
14.01 Removal of foreign body from posterior segment of eye 

with use of magnet 
14.02 Removal of foreign body from posterior segment of eye 

without use of magnet 
14.11 Diagnostic aspiration of vitreous + 14.74 Other mechanical 

vitrectomy 
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14.19 Other diagnostic procedures on retina, choroids, vitreous, 
and posterior chamber + 14.74 Other mechanical 
vitrectomy 

14.21 Destruction of chorioretinal lesion by diathermy 
14.22 Destruction of chorioretinal lesion by cryotherapy 
14.24 Destruction of chorioretinal lesion by laser 

photocoagulation (ตองมี ICD10 เปน H35.1) 
14.24 Destruction of chorioretinal lesion by laser 

photocoagulation + 14.74 Other mechanical vitrectomy 
14.25 Destruction of chorioretinal lesion by photocoagulation of 

unspecified type + 14.74 Other mechanical vitrectomy 
14.26 Destruction of chorioretinal lesion by radiation therapy 
14.27 Destruction of chorioretinal lesion by implantation of 

radiation source 
14.29 Other destruction of chorioretinal lesion 
14.31 Repair of retina tear by diathermy 
14.32 Repair of retina tear by cryotherapy 
14.34 Repair of retina tear by laser photocoagulation + 14.74 
Other mechanical vitrectomy 
14.35 Repair of retina tear by photocoagulation of unspecified 

type + 14.74 Other mechanical vitrectomy 
14.39 Other repair of retinal tear + 14.74 Other mechanical 

vitrectomy 
14.41 Scleral buckling with implant 
14.49 Other scleral buckling 
14.51 Repair of retinal detachment with diathermy 
14.52 Repair of retinal detachment with cryotherapy 
14.54 Repair of retinal detachment with laser photocoagulation 
14.55 Repair of retinal detachment with photocoagulation of 

unspecified type 
14.6   Removal of surgically implanted material from posterior 

segment of eye 
14.72 Other removal of vitreous 
14.74 Other mechanical vitrectomy 
14.75 Injection of vitreous substitute + 14.74 Other mechanical 

vitrectomy 
14.79 Other operations on vitreous (กรณีฉีดยา Anti AVGF เขาวุนตา 

ตองมี 99.25 หรือ 99.28 รวมกับ 14.74 Other mechanical 
vitrectomy) 

14.9   Other operations on retina, choroids, and posterior 
chamber 

53 การผาตัดเพื่อ
เปดทางระบายน้ำ
จากชองหนาลูกตาไป
ใตเยื่อบุตา 
(Trabeculectomy) 

ICD -10 2010 :  
H40.1   Primary open-angle glaucoma 
H40.2   Primary angle-closure glaucoma 
H40.3   Glaucoma secondary to eye trauma 
H40.4   Glaucoma secondary to eye inflammation 
H40.5   Glaucoma secondary to other eye disorders 
H40.6   Glaucoma secondary to drugs 
H40.8   Other glaucoma 
H42.0* Glaucoma in endocrine, nutritional and metabolic 

diseases (E85.-†, E72.0†) 
H42.8*  Glaucoma in other diseases classified (B73†) 
ICD –9- CM 2010 :  
12.64  Trabeculectomy ab externo 
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54 การผาตัดเพื่อใสทอ
ระบายนำ้จากชอง
หนามานตาไปใต 
เยื่อบุตา (Tube 
shunt surgery) 

ICD -10 2010 :  
H40.1  Primary open-angle glaucoma 
H40.2  Primary angle-closure glaucoma 
H40.3  Glaucoma secondary to eye trauma 
H40.4  Glaucoma secondary to eye inflammation 
H40.5  Glaucoma secondary to other eye disorders 
H40.6  Glaucoma secondary to drugs 
H40.8  Other glaucoma 
H42.0* Glaucoma in endocrine, nutritional and    

 metabolic diseases (E85.-†, E72.0†) 
H42.8* Glaucoma in other diseases classified (B73†) 
ICD –9- CM 2010 :  
12.69  Other fistulizing procedure 
(ถา ICD9CM 2015 ใช 12.67 Insertion of aqueous drainage device) 

55 การผาตัดเบาตา 
(Orbital surgery) 

ICD -10 2010 :  
H05.1 Chronic inflammatory disorders of orbit IOI (idiopathic 
orbital inflammation) 
H44.1 Other endophthalmitis Non-infectious 
H44.5 Degenerated conditions of globe 
C69.0 Malignant neoplasm of choroid 
C69.4 Malignant neoplasm of ciliary body 
C69.6 Malignant neoplasm of orbit 
C69.9 Malignant neoplasm of eye, unspecified 
D31.5 Benign neoplasm of orbit, unspecified 
ICD –9- CM 2010 :  
16.22 Diagnostic aspiration of orbit 
16.23 Biopsy of eyeball and orbit 
16.31 Removal of ocular contents with synchronous implant 

into scleral shell 
16.39 Other evisceration of eyeball 
16.41 Enucleation of eyeball with synchronous implant into 

Tenon’s capsule with attachment of muscles 
16.42 Enucleation of eyeball with other synchronous implant 
16.49 Other enucleation of eyeball 
16.92 Excision of lesion of orbit 

56 การผาตัดเปลือกตา 
(Eyelid surgery) 
(เพื่อการรักษา
เทานั้น) 

ICD -10 2010 :  
H02.0 Entropion and trichiasis of eyelid 
H02.1 Ectropion of eyelid 
H02.4 Ptosis of eyelid 
H02.5 Other disorders affecting eyelid function 
C43.1 Malignant melanoma of eyelid, including canthus 
C44.1 Other malignant neoplasms of skin of eyelid, including 

canthus 
C69.8 Malignant neoplasm of overlapping lesion of eye and 

adnexa 
D03.1 Melanoma in situ of eyelid, including canthus 
D04.1 Carcinoma in situ of skin of eyelid, including canthus 
D21.0 Benign neoplasm of connective and other soft tissue of 

head, face and neck 
ICD –9- CM 2010 :  
08.23 Excision of major lesion of eyelid, partial-thickness + 08.6 

Reconstruction of eyelid with flaps or grafts หรือ + 08.7 
Other reconstruction of eyelid 
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08.24 Excision of major lesion of eyelid, full-thickness + 08.6 
Reconstruction of eyelid with flaps or grafts หรือ + 08.7 
Other reconstruction of eyelid 

08.3   Repair of blepharoptosis and lid retraction 
08.42 Repair of entropion or ectropion by suture technique 

epiblepharon correction 
08.43 Repair of entropion or ectropion with wedge resection 
08.44 Repair of entropion or ectropion with lid reconstruction 

Hughes procedure 
08.49 Other repair of entropion or ectropion 
08.61 Reconstruction of eyelid with skin flap or graft 
08.62 Reconstruction of eyelid with mucous membrane flap or 

graft 
08.63 Reconstruction of eyelid with hair follicle graft 
08.64 Reconstruction of eyelid with tarsoconjunctival 

flapTransfer of tarsoconjunctival flap from opposing lid 
08.69 Other reconstruction of eyelid with flaps or grafts 
08.70 Reconstruction of eyelid, not otherwise specified 
08.71 Reconstruction of eyelid involving lid margin, partial-

thickness 
08.72 Other reconstruction of eyelid, partial-thickness 
08.73 Reconstruction of eyelid involving lid margin, full-

thickness correction-lid-coloboma 
08.74 Other reconstruction of eyelid, full-thickness 
08.81 Linear repair of laceration of eyelid or eyebrow 
08.82 Repair of laceration involving lid margin, partial-thickness 
08.83 Other repair of laceration of eyelid, partial-thickness 
08.84 Repair of laceration involving lid margin, full-thickness 
08.85 Other repair of laceration of eyelid, full-thickness 

57 การผาตัดระบบนำ้ตา 
(Lacrimal surgery) 

ICD -10 2010 :  
H04.0 Dacryoadenitis 
H04.4 Chronic inflammation of lacrimal passages 
H04.5 Stenosis and insufficiency of lacrimal passages NLDO 
H04.6 Other changes in lacrimal passages Lacrimal fistula 
Q10.5 Congenital stenosis and stricture of lacrimal duct 
S01.1 Open wound of eyelid and periocular area with or without 

involvement of lacrimal passages 
C69.5 Malignant neoplasm of lacrimal gland and duct 
D31.5 Benign neoplasm of lacrimal gland and duct 
ICD –9- CM 2010 :  
09.11 Biopsy of lacrimal gland 
09.12 Biopsy of lacrimal sac 
09.43 Probing of nasolacrimal duct 
09.44 Intubation of nasolacrimal duct 
09.6  Excision of lacrimal sac and passage fistulectomy sac 
09.73 Repair of canaliculus 
09.81 Dacryocystorhinostomy [DCR] 
09.82 Conjunctivocystorhinostomy 
09.83 Conjunctivorhinostomy with insertion of tube or stent 

58 การผาตัดแกไขหนัง
ตาหยอน 
(Rhytidectomy/ 
Blepharoplasty) 

ICD -10 2010 :  
H02.3   Blepharochalasis / Dermatochalasis 
ICD –9- CM 2010 :  
08.87   Upper eyelid rhytidectomy 
08.70   Reconstruction of eyelid, NOS Eyebrow lift 
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(เฉพาะกรณีอายุ 60 
ปขึ้นไปเพื่อการรักษา
เทานั้น) 

59 การผาตัดโดยวิธกีาร
ฉายแสงเพื่อเสริม
ความแข็งแรงของ
กระจกตา (Corneal 
Collagen Cross 
Linking) 

ICD -10 2010 :  
H18.6  Keratoconus 
H18.7  Other corneal deformities 
H19.8* Other disorders of sclera and cornea in diseases 

classified Elsewhere (Q90.-†) 
ICD –9- CM 2010 :  
11.99  Other 

60 การยิงเลเซอรทำลาย  
ซิลิอารีบอดี 
(Cyclophotocoagu
lation) 

ICD -10 2010 :  
H40.1 Primary open-angle glaucoma 
H40.2 Primary angle-closure glaucoma 
H40.3 Glaucoma secondary to eye trauma 
H40.4 Glaucoma secondary to eye inflammation 
H40.5 Glaucoma secondary to other eye disorders 
H40.6 Glaucoma secondary to drugs 
H40.8  Other glaucoma 
H42.0* Glaucoma in endocrine, nutritional and metabolic 

diseases (E85.-†, E72.0†) 
H42.8* Glaucoma in other diseases classified (B73†) 
ICD –9- CM 2010 :  
12.73  Cyclophotocoagulation 

61 ผาตัดทำลายเยือ่บุตา
และผาตัดตัดแตงเยื่อ
บุตา (Excision or 
destruction of 
lesion or tissue of 
conjunctiva) 

ICD -10 2010 :  
H10.1   Acute atopic conjunctivitis 
H10.4   Chronic conjunctivitis 
H11.1   Conjunctival degenerations and deposits 
H11.2   Conjunctival scars 
H11.4   Other conjunctival vascular disorders and cysts 
H11.8   Other specified disorders of conjunctiva 
H11.9   Disorder of conjunctiva, unspecified 
H13.0* Filarial infection of conjunctiva (B74.-†) 
H13.1* Conjunctivitis in infectious and parasitic diseases 

classified Elsewhere 
H13.2* Conjunctivitis in other diseases classified elsewhere 
H13.3* Ocular pemphigoid (L12.-†) 
H13.8* Other disorders of conjunctiva in diseases classified 

Elsewhere 
H15.0   Scleritis 
H15.1   Episcleritis 
H15.8  Other disorders of sclera 
H15.9  Disorder of sclera, unspecified 
H16.0  Corneal ulcer 
H16.2  Keratoconjunctivitis 
H17.0  Adherent leukoma 
H17.1  Other central corneal opacity 
H17.8  Other corneal scars and opacities 
H17.9  Corneal scar and opacity, unspecified 
H18.1  Bullous keratopathy 
H18.2  Other corneal oedema 
H18.4  Corneal degeneration 
H18.5  Hereditary corneal dystrophies 
H19.3* Keratitis and keratoconjunctivitis in other  

 diseases classified elsewhere (M35.0†) 
ICD –9- CM 2010 :  
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10.31  Excision of lesion or tissue of conjunctiva 
10.32  Destruction of lesion of conjunctiva 
10.33  Other destructive procedures on conjunctiva 
10.41  Repair of symblepharon with free graft 
10.42  Reconstruction of conjunctival cul-de-sac with  

 free graft 
10.43  Other reconstruction of conjunctival cul-de-sac 
10.44  Other free graft to conjunctiva 
10.49  Other conjunctivoplasty 

62 โรคนิ่วในถุงน้ำดีและ
หรือถุงน้ำดีอักเสบ 
(Symptomatic 
gallstone/Cholecy
stitis) 

ICD -10 2010 :  
K80.0 Calculus of gallbladder with acute cholecystitis 
K80.1 Calculus of gallbladder with other cholecystitis 
K80.2 Calculus of gallbladder without cholecystitis 
K80.3 Calculus of bile duct with cholangitis 
K80.4 Calculus of bile duct with cholecystitis 
K80.5   Calculus of bile duct without cholangitis or  

  cholecystitis 
K80.8   Other cholelithiasis 
K81.0   Acute cholecystitis 
K81.1   Chronic cholecystitis 
K81.8   Other cholecystitis 
K81.9   Cholecystitis, unspecified 
ICD –9- CM 2010 :  
DRGs. 
07100  Laparoscopic cholecystectomy, no CC 

63 การผาตัดตอม
น้ำเหลือง เซนติเนล 
(Sentinel lymph 
node biopsy : 
SLNB) 

ICD -10 2010 :  
C50   Malignant neoplasm of breast 
C50.0 Nipple and areola 
C50.1 Central portion of breast 
C50.2 Upper-inner quadrant of breast 
C50.3 Lower-inner quadrant of breast 
C50.4 Upper-outer quadrant of breast 
C50.5 Lower-outer quadrant of breast 
C50.6 Axillary tail of breast 
C50.8 Overlapping lesion of breast 
C50.9 Breast, unspecified 
D05   Carcinoma in situ of breast 
D05.0 Lobular carcinoma in situ 
D05.1 Intraductal carcinoma in situ 
D05.7 Other carcinoma in situ of breast 
D05.9 Carcinoma in situ of breast, unspecified 
ICD –9- CM 2010 :  
40.23 Excission of axillary lymph node 
40.3  Regional lymph node excision Extended regional lymph 

node excision Regional lymph node excision with 
excision of lymphatic drainage area including skin, 
subcutaneous tissue, and fat 

40.51 Radical excision of axillary lymph nodes 
64 การผาตัดตอม

น้ำเหลืองที่รักแรออก
ทั้งหมด (Axillary 
lymph node 
dissection: ALND2) 

ICD -10 2010 :  
C50 Malignant neoplasm of breast 
C50.0 Nipple and areola 
C50.1 Central portion of breast 
C50.2 Upper-inner quadrant of breast 
C50.3 Lower-inner quadrant of breast 
C50.4 Upper-outer quadrant of breast 
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C50.5 Lower-outer quadrant of breast 
C50.6 Axillary tail of breast 
C50.8 Overlapping lesion of breast 
C50.9 Breast, unspecified 
D05 Carcinoma in situ of breast 
D05.0 Lobular carcinoma in situ 
D05.1 Intraductal carcinoma in situ 
D05.7 Other carcinoma in situ of breast 
D05.9 Carcinoma in situ of breast, unspecified 
ICD –9- CM 2010 :  
40.23  Excission of axillary lymph node 
40.3   Regional lymph node excision Extended regional lymph 

node excision Regional lymph node excision with 
excision of lymphatic drainage area including skin, 
subcutaneous tissue, and fat 

40.51  Radical excision of axillary lymph nodes 
65 การตรวจวินิจฉยัชอง

ทองโดยการสอง
กลอง รวมกับการตัด
ชิ้นเนื้อ และหรือการ
เก็นน้ำในชองทองสง
ตรวจ 
(Diagnostic 
laparoscopy with 
peritoneal lavage 
for cytology and 
/or with biopsy) 

ICD10 – 
ICD –9- CM 2010 :  
54.24 Closed [percutaneous] [needle] biopsy of intra-abdominal 

mass 
54.25 Peritoneal lavage Diagnostic peritoneal lavage 

66 . Vascular access 
for hemodialysis 
ในผูปวยไตวายเร้ือรัง
ระยะสุดทาย 

ICD10  
N18.5 Chronic kidney disease, stage 5 
ICD9 : 
38.95 Venous catheterization for renal dialysis 
39.27 Arteriovenostomy for renal dialysis 
39.93 Insertion of vessel-to-vessel cannula 

67 บริการ 
Appendectomy 

หมายเหต ุ: ใช Platform ODS เพ่ือความปลอดภัยและเพ่ิมการตดิตาม
ดูแลตอเน่ืองแบบ Home ward โดยจายคาใชจายแบบบริการ Home 
Ward ตั้งแตผาตัดตอเน่ืองไปจนถึงการดูแลตอที่บาน 

 

เกณฑเปาหมาย :  
ปงบประมาณ 66 ปงบประมาณ 67 ปงบประมาณ 68 ปงบประมาณ 69 ปงบประมาณ 70 
มากกวาหรือเทากับ 

รอยละ 30 ของ
จำนวนผูปวยท้ังหมด

ตอปในกลุมโรคท่ี
ใหบริการ ODS 

มากกวาหรือเทากับ 
รอยละ 25 ของ

จำนวนผูปวยท้ังหมด
ตอปในกลุมโรคท่ี
ใหบริการ ODS 
อยางนอย 3 

หัตถการ 

มากกวาหรือเทากับ
รอยละ 40 ของ

จำนวนผูปวยท้ังหมด
ตอปในกลุมโรคท่ี
ใหบริการ ODS 

มากกวาหรือเทากับ
รอยละ 30 ของ

จำนวนผูปวยท้ังหมด
ตอปในกลุมโรคท่ี
ใหบริการ ODS 
อยางนอย 3 

หัตถการ 

มากกวาหรือเทากับ 
รอยละ 50 ของ

จำนวนผูปวยท้ังหมด
ตอปในกลุมโรคท่ี
ใหบริการ ODS 

มากกวาหรือเทากับ 
รอยละ 30 ของ

จำนวนผูปวยท้ังหมด
ตอปในกลุมโรคท่ี
ใหบริการ ODS 
อยางนอย 5 

หัตถการ 

มากกวาหรือเทากับ
รอยละ 50 ของ

จำนวนผูปวยท้ังหมด
ตอปในกลุมโรคท่ี
ใหบริการ ODS 

มากกวาหรือเทากับ
รอยละ 40 ของ

จำนวนผูปวยท้ังหมด
ตอปในกลุมโรคท่ี
ใหบริการ ODS 
อยางนอย 7 

หัตถการ 

มากกวาหรือเทากับ 
รอยละ 50 ของ

จำนวนผูปวยท้ังหมด
ตอปในกลุมโรคท่ี
ใหบริการ ODS 

มากกวาหรือเทากับ 
รอยละ 40 ของ

จำนวนผูปวยท้ังหมด
ตอปในกลุมโรคท่ี
ใหบริการ ODS 
อยางนอย 10 

หัตถการ 
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วัตถุประสงค  1. ลดความแออัดของผูปวยท่ีรับไวในโรงพยาบาลเพ่ือใหมีจำนวนเตียงท่ีสามารถรับ 
   ผูปวยท่ีจำเปนตองรับไวเปนผูปวยใน  
2. ลดระยะเวลารอคอยผาตัดสั้นลง  
3. ประชาชนเขาถึงบริการท่ีมาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย  
4. ลดคาใชจายบริการการรักษา และการใชจายของผูปวยในการมารับบริการ  

ประชากรกลุมเปาหมาย ผูปวยท่ีเขาหลักเกณฑรายโรค One Day Surgery 
วิธีการจัดเก็บขอมูล หนวยบริการบันทึกขอมูลผูปวยท่ีเขารับการผาตัด One Day Surgery (ODS)  

ผานระบบ One Day Surgery Registry 
แหลงขอมูล ระบบ One Day Surgery Registry 
รายการขอมูล 1 A = จำนวนผูปวยในโรคท่ีใหบริการและไดรับบรกิารผาตัด One Day Surgery สูงสุด 
รายการขอมูล 2 B = จำนวนผูปวยในโรคนั้นท่ีไดรับบริการผาตัดท้ังหมด 
สูตรคำนวณตัวช้ีวัด (A/B) x 100  

*หมายเหตุ การคำนวณตางจากปที ่ผ านมา ยกตัวอยางเช น Hernia เปนหัตถการ 
ท่ีผาตัด One Day Surgery สูงสุด ดังนั้น สูตรการคำนวณคือ  
หมายเหตุ กรณีมีรายการหัตถการที่ดำเนินการมากกวาเกณฑที่กำหนด ระบุหมายเลข ใน
สูตรคำนวณ เชน 
1. การคำนวณตางจากปท ี ่ผ านมา ยกตัวอย างเช น Hernia เป นห ัตถการ ที ่หนึ่ง 
ท่ีผาตัด One Day Surgery สูงสุด ดังนั้น สูตรการคำนวณคือ 
     A = ผูปวย Hernia ท่ีไดรับบริการผาตัด One Day Surgery 
            B = ผูปวย Hernia ท่ีไดรับบริการผาตัดท้ังหมด 
2. การคำนวณตางจากปที่ผานมา ยกตัวอยางเชน Orbital surgery เปนหัตถการ ที่สอง 
ท่ีผาตัด One Day Surgery สูงสุด ดังนั้น สูตรการคำนวณคือ 
     A2 = ผูปวย Orbital surgery ท่ีไดรับบริการผาตัด One Day Surgery 
            B2 = ผูปวย Orbital surgery ท่ีไดรับบริการผาตัดท้ังหมด 
 
3. การคำนวณตางจากปที่ผานมา ยกตัวอยางเชน Varicose vein เปนหัตถการ ที่สาม 
ท่ีผาตัด One Day Surgery สงูสุด ดังนั้น สูตรการคำนวณคือ 
     A3 = ผูปวย Varicose vein ท่ีไดรับบริการผาตัด One Day Surgery 
            B3 = ผูปวย Varicose vein ท่ีไดรับบริการผาตัดท้ังหมด 

ระยะเวลาประเมินผล รายงานเปนรายไตรมาส 
เกณฑการประเมิน : 
ป 2566:  

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- มากกวาหรือเทากับ 

รอยละ 20 
มากกวาหรือเทากับ 

รอยละ 20 อยางนอย 3 
หัตถการ 

มากกวาหรือเทากับ 
รอยละ 25 

มากกวาหรือเทากับ 
รอยละ 25 อยางนอย 3 

หัตถการ 

มากกวาหรือเทากับ 
รอยละ 30 

มากกวาหรือเทากับ 
รอยละ 25 อยางนอย 3 

หัตถการ 

X 100 

X 100 

X 100 
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ป 2567: 

ป 2568: 

ป 2569: 

ป 2570: 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- มากกวาหรือเทากับ 

รอยละ 30 
มากกวาหรือเทากับรอย

ละ 30 อยางนอย 3 
หัตถการ 

มากกวาหรือเทากับ 
รอยละ 35 

มากกวาหรือเทากับรอย
ละ 30 อยางนอย 3 

หัตถการ 

มากกวาหรือเทากับ 
รอยละ 40 

มากกวาหรือเทากับรอย
ละ 30 อยางนอย 3 

หัตถการ 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- มากกวาหรือเทากับ 

รอยละ 40 
มากกวาหรือเทากับ 

รอยละ 30  
อยางนอย 5 หัตถการ 

มากกวาหรือเทากับ 
รอยละ 45 

มากกวาหรือเทากับ 
รอยละ 30  

อยางนอย 5 หัตถการ 

มากกวาหรือเทากับ 
รอยละ 50 

มากกวาหรือเทากับ 
รอยละ 30  

อยางนอย 5 หัตถการ 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- มากกวาหรือเทากับ 

รอยละ 40  
มากกวาหรือเทากับ 

รอยละ 40  
อยางนอย 7 หัตถการ 

มากกวาหรือเทากับ 
รอยละ 45 

มากกวาหรือเทากับ 
รอยละ 40  

อยางนอย 7 หัตถการ 

มากกวาหรือเทากับ 
รอยละ 50 

มากกวาหรือเทากับ 
รอยละ 40  

อยางนอย 7 หัตถการ 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- มากกวาหรือเทากับ 

รอยละ 40 
มากกวาหรือเทากับ 

รอยละ 40  
อยางนอย 10 หัตถการ 

มากกวาหรือเทากับ 
รอยละ 45 

มากกวาหรือเทากับ 
รอยละ 40  

อยางนอย 10 หัตถการ 

มากกวาหรือเทากับ 
รอยละ 50 

มากกวาหรือเทากับ 
รอยละ 40  

อยางนอย 10 หัตถการ 

วิธีการประเมินผล :  วิเคราะหขอมูลจากการรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบบริการ  
One Day Surgery (ODS) ผานระบบ One Day Surgery Registry 

เอกสารสนับสนุน :  1. คูมือแนวทางการดำเนินงาน One Day Surgery (ODS) 
2. คูมือมาตรฐานความปลอดภัยของผูปวย (Patient Safety) 
3. คูมือแนวทางการตรวจนิเทศงาน กรมการแพทย (Smart Inspection Guideline) 
สำนักนิเทศระบบการแพทย กรมการแพทย  

รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน Baseline 
data 

หนวยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 
2563 2564 2565 

- รอยละ 93.25 
(เดิม) 

22.49 
(ใหม) 

71.86 

 

ผูใหขอมูลทางวิชาการ / 
ผูประสานงานตัวช้ีวัด 

1. นพ.กิตติวัฒน มะโนจันทร  ผูอำนวยการกองวิชาการแพทย 
โทรศัพทท่ีทำงาน : 0 2590 6283  โทรศัพทมือถือ : 08 2649 4884 
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โทรสาร : 0 2591 8264   E-mail: kityimpan@gmail.com 
กองวิชาการแพทย กรมการแพทย  
1. นพ.ฐิติกร  ไกรสรกุล                   นายแพทยชำนาญการพิเศษ 
โทรศัพทท่ีทำงาน : 0 2206 2009 ตอ 20513   โทรศัพทมือถือ : 08 9406 4470 
E-mail: krisorakun@hotmail.com  
โรงพยาบาลราชวิถี  กรมการแพทย 
2. นพ.ทวีชัย วิษณุโยธิน   นายแพทยเชี่ยวชาญ  
โทรศัพทท่ีทำงาน : 0 4423 5000  โทรศัพทมือถือ : 08 1967 4148 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
3. นพ.วิบูลย ภัณฑบดีกรณ  นายแพทยเชี่ยวชาญ 
โทรศัพทท่ีทำงาน : 0 3458 7800  โทรศัพทมือถือ : 08 1941 7746 
E-mail: wibunphantha@yahoo.co.th  
โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

หนวยงานประมวลผลและ
จัดทำขอมูล 
(ระดับสวนกลาง) 

นางสาวปรียานุช  เรืองงาม  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  
โทรศัพทท่ีทำงาน : 0 2590 6285  โทรศัพทมือถือ : 08 6375 0869 
โทรสาร : 0 2591 8276   E-mail: mai_preeyanut@hotmail.com  
กองวิชาการแพทย กรมการแพทย  
นางนิภาภัทร  จรแกว                  พนักงานธุรการ ส.4  
โทรศัพทท่ีทำงาน : 0 2206 2009 ตอ 20513   โทรศัพทมือถือ : 06 5229 9896 
E-mail: nipapatjonkow@gmail.com  
โรงพยาบาลราชวิถี  กรมการแพทย  

ผูรับผิดชอบการรายงานผล
การดำเนินงาน 

1. นางสาวปรียานุช  เรืองงาม  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  
โทรศัพทท่ีทำงาน : 0 2590 6285  โทรศัพทมือถือ : 08 6375 0869 
โทรสาร : 0 2591 8276   E-mail: mai_preeyanut@hotmail.com  
กองวิชาการแพทย กรมการแพทย  
1. นางนิภาภัทร  จรแกว                  พนักงานธุรการ ส.4  
โทรศัพทท่ีทำงาน : 0 2206 2009 ตอ 20513   โทรศัพทมือถือ : 06 5229 9896 
E-mail: nipapatjonkow@gmail.com  
โรงพยาบาลราชวิถี  กรมการแพทย  
2. นางสาวศิริวรรณ  พงษศา       นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
โทรศัพทท่ีทำงาน : 0 2206 2009 ตอ 20513   โทรศัพทมือถือ : 08 2903 5428 
E-mail: siriwan-pui@hotmail.com 
โรงพยาบาลราชวิถี  กรมการแพทย  
2. 3. นายปวิช อภิปาลกุลวณิช  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ 
โทรศัพทท่ีทำงาน : 0 2590 6350  โทรศัพทมือถือ : 09 8546 3564 
โทรสาร : 0 2591 8279   E-mail: evaluation.dms@gmail.com  
กองยุทธศาสตรและแผนงาน กรมการแพทย 
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หมวด 2.ดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence) 
แผนท่ี 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการท่ี 16.โครงการพัฒนาระบบบริการ one day surgery 
ระดับการแสดงผล จังหวัด เขตสุขภาพ และประเทศ 
ช่ือตัวช้ีวัด 40. รอยละของการ Re-admit ภายใน 1 เดือน จากการผาตัดโรคตางๆในโครงการ 

ODS/MIS ผานการผาตัดแผลเล็ก (Minimally Invasive Surgery : MIS) 
รอยละของการลงทะเบียนใน MIS registration ใน 1 เดือน โครงการ MIS ผานการ
ผาตัดแผลเล็ก (Minimally Invasive Surgery : MIS) 

คำนิยาม การผาตัดแผลเล็ก (Minimally Invasive Surgery : MIS) หมายถึง การผาตัดเพื่อทำการ

รักษาโรคและอาการเจ็บปวยโดยบาดแผลที่เกิดจากการผาตัดนั้นมีขนาดเล็ก (อาจมี

มากกวา 1 แผล) แพทยผู ทำการผาตัดจะใชอุปกรณที ่มีลักษณะเปนทอสอดเขาไปใน

รางกายเพื่อทำการผาตัด โดยใชภาพมุมมองจากกลองวีดิทัศนที ่ติดไวกับอุปกรณผาน

จอภาพ เม่ือทำการผาตัดเสร็จแลวจึงทำการเย็บปดรอยแผลท่ีเกิดข้ึน ตามรายการหัตถการ

แนบทายการรักษาการผาตัดแผลเล็ก (Minimally Invasive Surgery : MIS) (ICD-9-CM 

Procedures) ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) ดังนี้ 

ลำดับ บริการ 
รหัสโรค (ICD-10 2010) และหรือ
รหัสหัตถการ (ICD-9-CM 2010) 

กลุมDRGs version 5 

1 โรคนิ่วในถุงน้ำดี  
และหรือถุงน้ำดีอกัเสบ 
(Symptomatic 
gallstone/ 
Cholecystitis) 

ICD-10 
K80.0  Calculus of gallbladder 
with acute cholecystitis 
K80.1  Calculus of gallbladder 
with other cholecystitis 
K80.2  Calculus of gallbladder 
without cholecystitis 
K80.3  Calculus of bile duct 
with cholangitis 
K80.4  Calculus of bile duct 
with cholecystitis 
K80.5  Calculus of bile duct 
without cholangitis or 
cholecystitis 
K80.8  Other cholelithiasis 
K81.0  Acute cholecystitis 
K81.1  Chronic cholecystitis 
K81.8  Other cholecystitis 
K81.9  Cholecystitis, 
unspecified 
ICD-9 
-  

07090   Laparoscopic 
cholecystectomy  w closed 
CDE, no CC 
07092   Laparoscopic 
cholecystectomy w closed 
CDE, w mild to mod CC 
07094   Laparoscopic 
cholecystectomy w closed 
CDE, w sev to cat CC 
07100  Laparoscopic 
cholecystectomy, no CC 
07102  Laparoscopic 
cholecystectomy,  
w mild to mod CC 
07103  Laparoscopic 
cholecystectomy,  
w severe CC 
07104  Laparoscopic 
cholecystectomy,  w catas CC 

2 โรคเนื้องอกกลามเนื้อ
มดลูกและรังไข 
(Myoma uteri and 
Ovarian tumor) 

ICD-10 
D25.0  Submucous leiomyoma 
of uterus 
D25.1  Intramural leiomyoma 
of uterus 
D25.2  Subserosal leiomyoma 
of uterus 
D25.9  Leiomyoma of uterus, 
unspecified 
D26.0  Cervix uteri 

13160  Lap uterine and 
adnexal procedures, no CC 
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D26.1  Corpus uteri 
D26.7  Other parts of uterus 
D26.9  Uterus, unspecified 
D27    Benign neoplasm of 
ovary 
N80.0  Endometriosis of 
uterus 
N80.1  Endometriosis of ovary 
N80.2  Endometriosis of 
fallopian tube 
N83.0  Follicular cyst of ovary 
N83.1  Corpus luteum cyst 
N83.2  Other and unspecified 
ovarian cysts 
N83.3  Acquired atrophy of 
ovary and fallopian tube 
N83.4  Prolapse and hernia of 
ovary and fallopian tube 
N83.5 Torsion of ovary, 
ovarian pedicle and fallopian 
tube 
N83.6  Haematosalpinx 
N83.7  Haematoma of broad 
ligament 
N83.8  Other noninflammatory 
disorders of ovary, fallopian 
tube and broad ligament 
N83.9  Noninflammatory 
disorder of ovary, fallopian 
tube and broad ligament, 
unspecified 
ICD-9 - 

3 โรคมะเร็งลำไสใหญและ
ทวารหนัก  
(Colorectal cancer) 

ICD-10 
C180 Malignant neoplasm of 
colon, caecum 
C181 Malignant neoplasm of 
colon, appendix 
C182 Malignant neoplasm of 
colon, ascending colon 
C183 Malignant neoplasm of 
colon, hepatic flexure 
C184 Malignant neoplasm of 
colon, transverse colon 
C185 Malignant neoplasm of 
colon, splenic flexure 
C186 Malignant neoplasm of 
colon, descending colon 
C187 Malignant neoplasm of 
colon, sigmoid colon 
C188 Malignant neoplasm of 
colon, overlapping lesion of 
colon 
C189 Malignant neoplasm of 
colon, unspecified 

06030  Major small & large 
bowel  procedure, no CC 
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C19   Malignant neoplasm of 
rectosigmoid junction 
C20   Malignant neoplasm of 
rectum 
ICD-9 
17.35  Laparoscopic left 
hemicolectomy 
17.36  Laparoscopic 
sigmoidectomy 
17.33  Laparoscopic right 
hemicolectomy  

4 ภาวะเนื้องอก ภาวะ
เลือดออก และภาวะติด
เชื้อในชองอก  
(Tumor, 
Hemothorax and 
Emphysema 
thoracis )   

ICD-10 
C34    Malignant neoplasm of 
bronchus and lung 
C34.0  Main bronchus 
C34.1  Upper lobe, bronchus 
or lung 
C34.2  Middle lobe, bronchus 
or lung 
C34.3  Lower lobe, bronchus 
or lung 
C34.8  Overlapping lesion of 
bronchus and lung 
C34.9  Bronchus or lung, 
unspecified 
D38    Neoplasm of uncertain 
or unknown behaviour of 
middle ear and respiratory 
and intrathoracic organs 
D38.1  Trachea, bronchus and 
lung 
D38.2  Pleura 
D38.3  Mediastinum 
J85.0   Gangrene and necrosis 
of lung 
J85.1   Abscess of lung with 
pneumonia 
J85.2   Abscess of lung 
without pneumonia 
J86.0   Pyothorax with fistula 
J86.9   Pyothorax without 
fistula 
J94.2   Haemothorax 
S27.1  Traumatic haemothorax 
S27.2  Traumatic 
haemopneumothorax 
S27.3  Other injuries of lung 
ICD-9 
32.30 Thoracoscopic 
segmental resection of lung 
32.41 Thoracoscopic 
lobectomy  
        of lung 
32.50 Thoracoscopic 
pneumonectomy of lung 

04010  Major chest 
procedures,  
          no CC 
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34.06 Thoracoscopic drainage 
of pleural cavity 
34.52 Thoracoscopic 
decortication of lung 

5 ภาวะเอ็นไขวหนาขาด
และการบาดเจ็บของ
หมอนรองกระดูก  
(ACL & Meniscal 
injury) 

ICD-10 
M23.2 Derangement of 
meniscus due to old tear or 
injury 
M23.5 Chronic instability of 
knee 
M23.9 Internal derangement 
of knee, unspecified  
S83.27 torn medial meniscus 
S83.28 torn lateral meniscus 
S83.51 Sprain of anterior 
cruciate ligament  of knee 
M23.3 Other meniscus 
derangements 
M24.4 Recurrent dislocation 
and subluxation of joint 
S83.1  Dislocation of knee  
S83.7  Injury to multiple 
structures of knee (Injury to 
(lateral) (medial) meniscus in 
combination with (collateral) 
(cruciate) ligaments) 
ICD-9 
80.26  Arthroscopy, knee 
รวมกับ รหัสตอไปนี ้
80.6    Excision of semilunar 
cartilage of knee หรือ 
80.76  Synovectomy, knee 
หรือ 
81.45  Other repair of the 
cruciate ligaments หรือ 
81.47  Other repair of knee 
หรือ 
81.42  Five-in-one repair of 
knee หรือ  
81.43  Triad knee repair  

08120  Knee procedures 
except    replacement, no CC  
 

6 การบิดของรังไขหรือ
เนื้องอกที่รังไข โรคเยื่อ
บุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
ที่รังไข (Benign 
neoplasm of ovary, 
torsion of ovary , 
endometriosis of 
ovary)  

ICD-10 
D27    Benign neoplasm of 
ovary 
N80.1 Endometriosis of ovary  
N83.5 Torsion of ovary, 
ovarian pedicle and fallopian 
tube 
ICD-9 
65.01 Laparoscopic 
oophorotomy 
65.24 Laparoscopic wedge 
resection of ovary 
65.25 other laparoscopiclocal 
excision or destruction of 
ovary 

13160  Lap uterine and 
adnexal  procedures,  no CC 
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65.31 Laparoscopic unilateral 
oophorectomy 
65.41 Laparoscopic unilateral 
salpingo-oophorectomy 
65.76 Laparoscopic salpingo-
oophoroplasty  

7 โรคไสเล่ือนขาหนีบที่
เปนสองขาง และโรคไส
เล่ือนขาหนีบที่กลับเปน
ซ้ำ (Bilateral inguinal 
hernia, recurrence 
inguinal hernia) 

ICD-10 
K40.2 Bilateral inguinal hernia, 
without obstruction or 
gangrene Bilateral inguinal 
hernia NOS 
ICD-9 
17.11 Laparoscopic repair of 
direct inguinal hernia with 
graft or prosthesis  
17.12 Laparoscopic repair of 
indirect inguinal hernia with 
graft or prosthesis  
17.13 Laparoscopic repair of 
inguinal hernia with graft or 
prosthesis, not otherwise 
specified 
17.21 Laparoscopic bilateral 
repair of direct inguinal hernia 
with graft or prosthesis 
17.22 Laparoscopic bilateral 
repair of indirect inguinal 
hernia with graft or prosthesis 
17.23 Laparoscopic bilateral 
repair of inguinal hernia, one 
direct and one indirect, with 
graft or prosthesis 
17.24 Laparoscopic bilateral 
repair of inguinal hernia with 
graft or prosthesis, not 
otherwise specified 

06100 Inguinal & femoral 
hernia procedure age > 14, 
no CC  
 
 

8 ภาวะอวนที่เปนโรคหรือ
โรคอวนทุพพลภาพ 
(Morbid obesity) 

ICD-10 
E66.8 Other obesity Morbid 
obesity 
ICD-9 
44.68 Laparoscopic 
gastroplasty 
44.95 Laparoscopic gastric 
restrictive procedure 
44.96 Laparoscopic revision of 
gastric restrictive procedure 
44.97 Laparoscopic removal 
of gastric restrictive device(s) 

10059 OR procedures for 
obesity, w or wo CC 
 
 

9 การผาตัดไตผานกลอง
ทางหนาทอง 
(Laparoscopic 
Nephrectomy) 

ICD-10 
C64   Malignant neoplasm of 
kidney, except renal pelvis 
C65  Malignant neoplasm of 
renal pelvis 
C66  Malignant neoplasm of 
ureter 

11030 Kidney, ureter and maj 
bladder proc for neop, no CC 
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C79.0 Secondary malignant 
neoplasm of kidney and renal 
pelvis 
D30.0 Benign neoplasm of 
Kidney 
D30.1  Benign neoplasm of 
renal pelvis 
D41.0  Neoplasm of uncertain 
or unknown behavior of 
kidney 
D41.1  Neoplasm of uncertain 
or unknown behavior of renal 
pelvis 
ICD-9 
55.51 Nephroureterectomy 
55.52 Nephrectomy of 
remaining kidney 
55.53 Removal of 
transplanted or rejected 
kidney 
55.54 Bilateral nephrectomy  

10 การสองกลองระบาย
น้ำดีสูระบบทางเดิน
อาหารดวยกลองสอง
อัลตราซาวน 
(Endoscopic 
ultrasound guided 
biliary drainage) 
 

ICD-10 
C22.0 Malignant neoplasm of 
liver cell carcinoma 
C22.1 Malignant neoplasm of 
bile duct carcinoma 
C22.2 Malignant neoplasm of 
hepatoblastoma 
C22.3 Malignant neoplasm of 
angiosarcoma of liver 
C22.4 Malignant neoplasm 
other sarcomas of liver 
C22.7 Malignant neoplasm 
Other specified carcinomas of 
liver 
C22.9 Malignant neoplasm of 
Liver, unspecified 
C23   Malignant neoplasm of 
gallbladder 
C24.0 Malignant neoplasm of 
Extrahepatic bile duct  
C24.1 Malignant neoplasm of 
Ampulla of Vater 
C24.8 Malignant neoplasm 
Overlapping lesion of biliary 
tract 
C24.9 Malignant neoplasm of 
Biliary tract, unspecified 
C25.0 Malignant neoplasm of 
Head of pancreas 
C25.3 Malignant neoplasm of 
Pancreatic duct 
C25.4 Malignant neoplasm of 
Endocrine pancreas 

07030 Biliary tract procedures, 
no CC 
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C25.7 Malignant neoplasm of 
Other parts of pancreas 
C25.8 Malignant neoplasm, 
Overlapping lesion of 
pancreas 
C25.9 Malignant neoplasm of 
Pancreas, unspecified 
C78.7 Secondary malignant 
neoplasm of liver and 
intrahepatic bile duct 
D37.6 Neoplasm of uncertain 
or unknown behavior of Liver, 
gallbladder and bile ducts 
ICD-9 
51.34 Anastomosis of 
gallbladder to stomach 
51.36 
Choledochoenterostomy 
51.37 Anastomosis of hepatic 
duct to gastrointestinal tract  
51.39 Other bile duct 
anastomosis 

11 การผาตัดผานกลองการ
วินิจฉยัและตัดชิ้นเนื้อ
ในผูปวยมะเร็งรังไขหรือ
มะเร็งทาง 
นรีเวช (Laparoscopic 
diagnosis and 
biopsy in CA ovary, 
CA peritoneum) 

ICD-10 
C53.0 Malignant neoplasm of 
Endocervix 
C53.1 Malignant neoplasm of 
Exocervix 
C53.8 Malignant neoplasm, 
Overlapping lesion of cervix 
uteri  
C53.9 Malignant neoplasm of 
Cervix uteri, unspecified 
C54.0 Malignant neoplasm of 
Isthmus uteri 
C54.1 Malignant neoplasm of 
Endometrium 
C54.2 Malignant neoplasm of 
Myometrium 
C54.3 Malignant neoplasm of 
Fundus uteri 
C54.8 Malignant neoplasm, 
Overlapping lesion of corpus 
uteri 
C54.9 Malignant neoplasm of 
Corpus uteri, unspecified 
C55    Malignant neoplasm of 
uterus, part unspecified 
C57.7 Malignant neoplasm of 
Other specified female genital 
organs 
C57.8 Malignant neoplasm, 
Overlapping lesion of female 
genital organs 

13020 Uterine & adnexal proc 
for other malignancy, no CC 
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C57.9 Malignant neoplasm of 
Female genital organ, 
unspecified 
C58   Malignant neoplasm of 
placenta 
C76.3 Malignant neoplasm of 
Pelvis 
ICD-9 
65.11 Aspiration biopsy of 
ovary 
65.12 Other biopsy of ovary 
65.19 Other diagnostic 
procedures on ovaries 
65.21 Marsupialization of 
ovarian cyst 
65.22 Wedge resection of 
ovary 
65.29 Other local excision or 
destruction of ovary 
66.11 Biopsy of fallopian tube 
66.19 Other diagnostic 
procedures on fallopian tubes  

12 การผาตัดโพรงจมูกและ
ไซนัสดวยกลองเอ็นโดส
โคป(Endoscopic 
sinus surgery using 
microdebrider) 

ICD-10 
J01.0 Acute maxillary sinusitis 
J01.1 Acute frontal sinusitis 
J01.2 Acute ethmoidal 
sinusitis 
J01.3 Acute sphenoidal 
sinusitis 
J01.4 Acute pansinusitis 
J01.8 Other acute sinusitis  
J01.9 Acute sinusitis, 
unspecified  
J32.0 Chronic maxillary 
sinusitis 
J32.1 Chronic frontal sinusitis 
J32.2 Chronic ethmoidal 
sinusitis 
J32.3 Chronic sphenoidal 
sinusitis 
J32.4 Chronic pansinusitis 
J32.8 Other chronic sinusitis 
J32.9 Chronic sinusitis, 
unspecified  
J33.0 Polyp of nasal cavity 
J33.1 Polypoid sinus 
degeneration 
J33.8 Other polyp of sinus 
J33.9 Nasal polyp, unspecified  
J34.1 Cyst and mucocele of 
nose and nasal sinus 
J34.3 Hypertrophy of nasal 
turbinates  

03050 Minor nose & sinus 
procedures, no CC 
03160 sinus procedures, no 
CC 
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Q30.0 Congenital 
malformations of Choanal 
atresia 
ICD-9 
22.41 Frontal sinusotomy 
22.42 Frontal sinusectomy 
22.50 Sinusotomy, not 
otherwise specified 
22.51 Ethmoidotomy 
22.52 Sphenoidotomy 
22.53 Incision of multiple 
nasal sinuses 
22.60 Sinusectomy, not 
otherwise specified 
22.62 Excision of lesion of 
maxillary sinus with other 
approach 
22.63 Ethmoidectomy 
22.64 Sphenoidectomy 
21.30 Excision or destruction 
of lesion of nose, not 
otherwise specified 
21.31 Local excision or 
destruction of intranasal 
lesion 
21.32 Local excision or 
destruction of other lesion of 
nose 
21.5 Submucous resection of 
nasal septum 
21.69 Other turbinectomy 

13 การผาตัดตอมหมวกไต
ผานกลองทางหนาทอง 
(Laparoscopic 
Adrenalectomy) 

ICD-10 
E24.0 Pituitary-dependent 
Cushing's disease 
E24.1 Nelson's syndrome 
E24.2 Drug-induced Cushing's 
syndrome 
E24.3 Ectopic ACTH syndrome 
E24.4 Alcohol-induced 
pseudo-Cushing's syndrome 
E24.8 Other Cushing's 
syndrome 
E24.9 Cushing's syndrome, 
unspecified 
E26.0 Primary 
hyperaldosteronism 
         Conn's syndrome 
C74.1 Malignant neoplasm of 
Medulla of adrenal gland 
ICD-9 
07.3 Bilateral adrenalectomy 
07.22 Unilateral 
adrenalectomy  

10020 Adrenal procedures wo 
sig CCC 

14 การผาตัดไสต่ิงผาน
กลองทางหนาทอง 

ICD-10 06290 Laparoscopic 
appendectomy wo sig CCC 
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(Laparoscopic 
Appendectomy) 
(เฉพาะในผูปวย BMI.> 
35 และ Uncertain 
Dx. In Female) 
 

K35.2 Acute appendicitis with 
generalized peritonitis 
K35.3 Acute appendicitis with 
localized peritonitis 
K35.8 Acute appendicitis, 
other and unspecified 
ICD-9 
47.01 Laparoscopic 
appendectomy 

15 การผาตัดลำไสตรงผาน
กลองทางหนาทอง 
(Laparoscopic low 
anterior resection) 
หรือ ผาตัดลำไสตรง
และทวารหนักออกผาน
กลองทางหนาทอง 
[Laparoscopic 
abdomino-perineal 
resection (APR)] 
สำหรับผูปวยมะเร็ง
ลำไส (Colorectal CA) 

ICD-10 
C18.0 Malignant neoplasm of 
colon, caecum 
C18.1 Malignant neoplasm of 
colon, appendix 
C18.2 Malignant neoplasm of 
colon, ascending colon 
C18.3 Malignant neoplasm of 
colon, hepatic flexure 
C18.4 Malignant neoplasm of 
colon, transverse colon 
C18.5 Malignant neoplasm of 
colon, splenic flexure 
C18.6 Malignant neoplasm of 
colon, descending colon 
C18.7 Malignant neoplasm of 
colon, sigmoid colon 
C18.8 Malignant neoplasm of 
colon, overlapping lesion of 
colon 
C18.9 Malignant neoplasm of 
colon, unspecified 
C19   Malignant neoplasm of 
rectosigmoid junction 
C20   Malignant neoplasm of 
rectum 
ICD-9 
48.51 Laparoscopic 
abdominoperineal resection 
of the rectum 

06040 Rectal resection, no CC 
 

16 Arthroscopic rotator 
cuff surgery and 
acromioplasty 

ICD-10 
M75.1 Rotator cuff syndrome 
Rotator cuff or supraspinatus 
tear or rupture 
ICD-9 
83.63  Rotator cuff repair 
รวมกับ 
80.21 Arthroscopy, shoulder 

08210 Arthroscopy, no CC 

17 Arthroscopic 
Bankart surgery and 
labral repair 

ICD-10 
M25.3 Other instability of joint 
ICD-9 
83.63  Rotator cuff repair 
รวมกับ 
80.21 Arthroscopy, shoulder 

08210 Arthroscopy, no CC 
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18 Radical 
Hysterectomy 

ICD-10 
C56 Malignant neoplasm of 
ovary 
ICD-9 
68.61 Laparoscopic radical 
abdominal hysterectomy 
ICD-10 
C54.1 Malignant neoplasm of 
corpus uteri : Endometrium 
ICD-9 
68.61 Laparoscopic radical 
abdominal hysterectomy 

13150 Lap uterine & adnexal 
proc for ovarian & adnexal 
malig, no CC 
 
 
 
 
13139 Lap uterine & adnexal 
proc for other malignancy, w 
or wo CC 

โดยการ Re-admit ภายใน 1 เดือน มีสาเหตุท่ีเก่ียวกับการผาตัด MIS เชน delay 
detect hollow viscus organ injury หรือ surgical site infection: SSI 

เกณฑเปาหมาย :  
ปงบประมาณ 66 ปงบประมาณ 67 ปงบประมาณ 68 ปงบประมาณ 69 ปงบประมาณ 70 
นอยกวารอยละ 5 
มากกวารอยละ 85 

นอยกวารอยละ 5 
มากกวารอยละ 90 

นอยกวารอยละ 5 
มากกวารอยละ 90 

นอยกวารอยละ 5 
มากกวารอยละ 95 

นอยกวารอยละ 5 
รอยละ 100 

 

วัตถุประสงค  เพ่ิมการเขาถึงบริการผาตัดแผลเล็กท่ีมาตรฐาน และปลอดภัย 
ประชากรกลุมเปาหมาย ผูปวยที่เขารับการผาตัดโรคตางๆในโครงการ MIS ผานการผาตัดแผลเล็ก (Minimally 

Invasive Surgery : MIS) ทั้งหมด หมายเหตุ:ขอมูลจากโรงพยาบาลที่ไดขึ้นทะเบียนผาน
การประเมิน MIS จากกรมการแพทย 

วิธีการจัดเก็บขอมูล หนวยบริการบันทึกขอมูลผู ปวยที ่เขารับการผาตัด ผานระบบ Minimally Invasive 
Surgery Registry 

แหลงขอมูล ระบบ Minimally Invasive Surgery Registry 
รายการขอมูล 1 A = จำนวนผูปวยที่มีการ Re-admit ภายใน 1 เดือน จากการผาตัดโรคนิ่วในถุงน้ำดีและ

หรือถุงน้ำดีอักเสบผานการผาตัดแผลเล็ก (Minimally Invasive Surgery : MIS)  
จำนวนผูปวยที่มีการ ลงทะเบียนใน MIS registration  ภายใน 1 เดือน จากการผาตัดใน
โครงการ MIS(Minimally Invasive Surgery : MIS) 

รายการขอมูล 2 B = จำนวนผูปวยท่ีเขารับการผาตัดโรคนิ่วในถุงน้ำดีและหรือถุงน้ำดีอักเสบ ผานการผาตัด
แผลเล็ก (Minimally Invasive Surgery : MIS) ท้ังหมด  
จำนวนผู ปวยที ่เขารับการผาตัดในโครงการ MIS(Minimally Invasive Surgery : MIS) 
ท้ังหมดในเดือนนั้น [จำนวนผูปวยท่ีทำการเบิกคาใชจายหลังการรักษาในเดือนนั้น] 

สูตรคำนวณตัวช้ีวัด (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล รายงานเปนรายไตรมาส 
เกณฑการประเมิน : 
ป 2566: 

ป 2567: 

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

มากกวารอยละ 50 
นอยกวารอยละ 5 
มากกวารอยละ 70 

นอยกวารอยละ 5 
มากกวารอยละ 85 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- นอยกวารอยละ 5 นอยกวารอยละ 5 นอยกวารอยละ 5 
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 มากกวารอยละ 85 มากกวารอยละ 85 มากกวารอยละ 90 

เกณฑการประเมิน : 
ป 2568: 

ป 2569: 

ป 2570: 
 

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

มากกวารอยละ 90 
นอยกวารอยละ 5 
มากกวารอยละ 90 

นอยกวารอยละ 5 
มากกวารอยละ 90 

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

มากกวารอยละ 90 
นอยกวารอยละ 5 
มากกวารอยละ 90 

นอยกวารอยละ 5 
มากกวารอยละ 95 

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

มากกวารอยละ 95 
นอยกวารอยละ 5 
มากกวารอยละ 95 

นอยกวารอยละ 5 
รอยละ 100 

วิธีการประเมินผล :  วิเคราะหขอมูลผูปวยท่ีเขารับการผาตัด ผานระบบ Minimally Invasive Surgery Registry 
เอกสารสนับสนุน :  1. คูมือขอเสนอแนะดานการพัฒนาระบบบริการการผาตัดแผลเล็ก ป 2563 

2. คูมือมาตรฐานความปลอดภัยของผูปวย (Patient Safety) 
3. คูมือแนวทางการตรวจนิเทศงาน กรมการแพทย (Smart Inspection Guideline) 
สำนักนิเทศระบบการแพทย กรมการแพทย  

รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน Baseline 
data 

หนวยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 
2563 2564 2565 

- รอยละ - 0.04 0.18 
 

ผูใหขอมูลทางวิชาการ / 
ผูประสานงานตัวช้ีวัด 

1. นพ.กิตติวัฒน มะโนจันทร  ผูอำนวยการกองวิชาการแพทย 
โทรศัพทท่ีทำงาน : 0 2590 6283  โทรศัพทมือถือ : 08 2649 4884 
โทรสาร : 0 2591 8264   E-mail: kityimpan@gmail.com 
กองวิชาการแพทย กรมการแพทย  
1. นพ.ฐิติกร  ไกรสรกุล                   นายแพทยชำนาญการพิเศษ 
โทรศัพทท่ีทำงาน : 0 2206 2009 ตอ 20513   โทรศัพทมือถือ : 08 9406 4470 
E-mail: krisorakun@hotmail.com  
โรงพยาบาลราชวิถี  กรมการแพทย 
2. นพ.ทวีชัย วิษณุโยธิน   นายแพทยเชี่ยวชาญ  
โทรศัพทท่ีทำงาน : 0 4423 5000  โทรศัพทมือถือ : 08 1967 4148 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
3. นพ.วิบูลย ภัณฑบดีกรณ  นายแพทยเชี่ยวชาญ 
โทรศัพทท่ีทำงาน : 0 3458 7800  โทรศัพทมือถือ : 08 1941 7746 
E-mail: wibunphantha@yahoo.co.th  
โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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หนวยงานประมวลผลและ
จัดทำขอมูล 
(ระดับสวนกลาง) 

1. นางสาวปรียานุช  เรืองงาม  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  
โทรศัพทท่ีทำงาน : 0 2590 6285  โทรศัพทมือถือ : 08 6375 0869 
โทรสาร : 0 2591 8276   E-mail: mai_preeyanut@hotmail.com  
กองวิชาการแพทย กรมการแพทย   
1. นางนิภาภัทร  จรแกว                  พนักงานธุรการ ส.4  
โทรศัพทท่ีทำงาน : 0 2206 2009 ตอ 20513   โทรศัพทมือถือ : 06 5229 9896 
E-mail: nipapatjonkow@gmail.com  
โรงพยาบาลราชวิถี  กรมการแพทย  

ผูรับผิดชอบการรายงานผล
การดำเนินงาน 

1. นางสาวปรียานุช  เรืองงาม  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  
โทรศัพทท่ีทำงาน : 0 2590 6285  โทรศัพทมือถือ : 08 6375 0869 
โทรสาร : 0 2591 8276   E-mail: mai_preeyanut@hotmail.com  
กองวิชาการแพทย กรมการแพทย  
1. นางนิภาภัทร  จรแกว                  พนักงานธุรการ ส.4  
โทรศัพทท่ีทำงาน : 0 2206 2009 ตอ 20513   โทรศัพทมือถือ : 06 5229 9896 
E-mail: nipapatjonkow@gmail.com  
โรงพยาบาลราชวิถี  กรมการแพทย  
2. นางสาวศิริวรรณ  พงษศา       นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
โทรศัพทท่ีทำงาน : 0 2206 2009 ตอ 20513   โทรศัพทมือถือ : 08 2903 5428 
E-mail: siriwan-pui@hotmail.com 
โรงพยาบาลราชวิถี  กรมการแพทย 
2. 3. นายปวิช อภิปาลกุลวณิช  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ 
โทรศัพทท่ีทำงาน : 0 2590 6350  โทรศัพทมือถือ : 09 8546 3564 
โทรสาร : 0 2591 8279               E-mail: evaluation.dms@gmail.com 

กองยุทธศาสตรและแผนงาน กรมการแพทย 
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หมวด 2.ดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence) 
แผนท่ี 7.การพัฒนาระบบบริการการแพทยฉุกเฉินครบวงจรและระบบการสงตอ 
โครงการท่ี 1. โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทยฉุกเฉินครบวงจรและระบบการสงตอ 
ระดับการแสดงผล จังหวัด/เขต/ประเทศ 
ช่ือตัวช้ีวัด 43. รอยละของประชากรเขาถึงบริการการแพทยฉุกเฉิน 
คำนิยาม ประชากร หมายถึง ประชาชนท่ีเจ็บปวยฉุกเฉินวิกฤตทุกคนในประเทศไทย  

การเขาถึงบริการการแพทยฉุกเฉิน หมายถึง การที่ประชากรที่เจ็บปวยฉุกเฉินวิกฤตไดรับ
บริการการแพทยฉุกเฉินโดยชุดปฏิบัติการฉุกเฉินที่ไดมาตรฐานตั้งแตจุดเกิดเหตุจนถึง
สถานพยาบาลโดยการสั่งการของศูนยรับแจงเหตุและสั่งการ  
ผูปวยฉุกเฉินวิกฤต ไดแก บุคคลซึ่งไดรับบาดเจ็บหรือมีอาการปวยกะทันหันซึ่งมีภาวะ
คุกคามตอชีวิตซึ่งหากไมไดรับปฏิบัติการแพทยทันที เพื่อแกไขระบบการหายใจ ระบบ
ไหลเวียนเลือดหรือระบบประสาทแลวผูปวยจะมีโอกาสเสียชีวิตไดสูง หรือทำใหการ
บาดเจ็บหรืออาการปวยของผูปวยฉุกเฉินนั้นรุนแรงข้ึน หรือเกิดภาวะแทรกซอนข้ึนไดอยาง
ฉับไว ซึ่งไมรวมผูปวยสงตอ (Refer) โดยเปนผูปวยที่เขาตามเกณฑการคัดแยก ระดับ 1 
และระดับ 2 ของเกณฑการคัดแยก MOPH Triage ณ หองฉุกเฉิน 
ชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน หมายถึง ชุดปฏิบัติการที่ออกปฏิบัติการฉุกเฉินที่ไดขึ้นทะเบียนใน
ระบบการแพทยฉุกเฉินตามท่ีสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติกำหนด 

เกณฑเปาหมาย :  
ปงบประมาณ 66 ปงบประมาณ 67 ปงบประมาณ 68 ปงบประมาณ 69 ปงบประมาณ 70 

รอยละ 26.5 
ไมต่ำกวา 

รอยละ 26.5 

รอยละ 28 
ไมต่ำกวา 

รอยละ 27 

รอยละ 30 
ไมต่ำกวา 

รอยละ 28 

รอยละ  32 
ไมต่ำกวา 

รอยละ 29 

รอยละ 34 
ไมต่ำกวา 

รอยละ 30 
 

วัตถุประสงค  1.เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำดานคุณภาพบริการทางการแพทยฉุกเฉินแกประชาชน  
2.เพ่ือใหประชาชนเจ็บปวยฉุกเฉินวิกฤตสามารถเขาถึงบริการการแพทยฉุกเฉินให  
ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 

ประชากรกลุมเปาหมาย ประชาชนทุกคนในประเทศไทย  

วิธีการจัดเก็บขอมูล 1. จำนวนครั้งของผูปวยฉุกเฉินวิกฤตท่ีมาโดยระบบการแพทยฉุกเฉิน (EMS) - จากการ
บันทึกขอมูลผลการออกปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉินของแตละจังหวัดในโปรแกรมระบบ
สารสนเทศการแพทยฉุกเฉิน (ITEMS)  
2. จำนวนครั้งของผูปวยฉุกเฉินวิกฤตท้ังหมดท่ีมารับบริการท่ีหองฉุกเฉิน (ER Visit) - จาก

การบันทึกขอมูลการคัดแยกผูปวยของโรงพยาบาลศูนยและโรงพยาบาลท่ัวไป (ระดับ A, S 

และ M1) สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในโปรแกรมระบบสารสนเทศการแพทยฉุกเฉิน 

(ITEMS)  

โดยสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติรวบรวมและรายงานขอมูลจำนวนครั้งของผูปวย

ฉุกเฉินวิกฤตท่ีมาโดยระบบการแพทยฉุกเฉิน และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแหง

รวบรวมและรายงานขอมูลจำนวนผูปวยฉุกเฉินวิกฤตท่ีมารับบริการท่ีหองฉุกเฉินท้ังหมด 

ของโรงพยาบาลศูนยและโรงพยาบาลท่ัวไป (ระดับ A, S และ M1) สังกัดกระทรวง

สาธารณสุข โดยไมนับรวบผูปวยสงตอ (refer) จากระบบสารสนเทศการแพทยฉุกเฉิน 

ITEMS นำเขาสูระบบ health KPI  

แหลงขอมูล โปรแกรมระบบสารสนเทศการแพทยฉุกเฉิน (ITEMS)  
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รายการขอมูล 1 A = จำนวนครั้งของผูปวยฉุกเฉินวิกฤตท่ีมาโดยระบบการแพทยฉุกเฉิน (EMS)  

รายการขอมูล 2 B = จำนวนครั้งของผูปวยฉุกเฉินวิกฤตท้ังหมดท่ีมารับบริการท่ีหองฉุกเฉิน (ER Visit)  

สูตรคำนวณตัวช้ีวัด  (A/B) x 100  

ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 1, 2, 3 และ 4  

เกณฑการประเมิน : 

ป 2566:  

ป 2567: 

ป 2568: 

ป 2569: 

ป 2570: 
 

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

รอยละ 26.5 

ไมต่ำกวา 

รอยละ 26.2 

รอยละ 27 

ไมต่ำกวา 

รอยละ 26.3 

รอยละ 27.5 

ไมต่ำกวา 

รอยละ 26.4 

รอยละ 28 

ไมต่ำกวา 

รอยละ 26.5 

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

28.5 

26.5 

29 

26.8 

29.5 

26.9 

30 

27 

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

30.5 

26.5 

31 

27 

31.5 

27.5 

32 

28 

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

32.5 

27.5 

33 

28 

33.5 

28.5 

34 

29 

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

34.5 

28.5 

35 

29 

35.5 

29.5 

36 

30 

วิธีการประเมินผล :   
เอกสารสนับสนุน :   
รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน 
 
 
 
92,580 / ผูปวยฉุกเฉิน
ท้ังหมดท่ี ER= 354,516 
 
 
 
 

Baseline data หนวยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 
2563 2564 2565 

จำนวนของผูปวยฉุกเฉิน
วิกฤตท่ีมาโดย EMS 

คร้ัง 91,851  87,948 92,580 

จำนวนของผูปวยฉุกเฉิน
วิกฤตท้ังหมดท่ีมารับบริการ

ท่ีหองฉุกเฉิน (ER Visit) 

คร้ัง 373,487 338,487 354,516 

รอยละ  รอยละ 24.59 25.98 26.11 
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ผูใหขอมูลทางวิชาการ / 
ผูประสานงานตัวช้ีวัด 

1. นางสุนันทา  ทองพัฒน ผูจัดการกลุมงานติดตามและประเมินผล  
โทรศัพทท่ีทำงาน : 028721600 โทรศัพทมือถือ : 0924421669  
โทรสาร : 028721603 E-mail : sunanta.t@niems.go.th  
2. นางสาวทักษิณา  วงศใหญ พนักงานปฏิบัติการงานติดตามประเมินผล  
โทรศัพทท่ีทำงาน : 028721600 โทรศัพทมือถือ : 0859371669  
โทรสาร : 028721603 E-mail :taksina.w@niems.go.th  
สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ 

หนวยงานประมวลผลและ
จัดทำขอมูล 
(ระดับสวนกลาง) 
ผูรับผิดชอบการรายงานผล
การดำเนินงาน 
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หมวด 2.ดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence) 
แผนท่ี 7. การพัฒนาระบบบริการการแพทยฉุกเฉินครบวงจรและระบบการสงตอ 
โครงการท่ี 1. โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทยฉุกเฉินครบวงจรและระบบการสงตอ 
ระดับการแสดงผล จังหวัด เขตสุขภาพ และประเทศ 
ช่ือตัวช้ีวัด 44. อัตราการเสียชีวิตในผูปวยบาดเจ็บท่ีสมอง (traumatic brain injury mortality) 
คำนิยาม ผู ป วยบาดเจ็บที ่สมอง นับจาก ICD10 S 06.0 – 06.9 ที ่ไม สามารถทำตามคำสั ่งได  

(not followed verbal command: motor score M1-M5 จาก Glasgow coma score) 
โดยดูอัตราการเสียชีวิต จาก discharge status คาเปาหมาย นอยกวารอยละ 25 

เกณฑเปาหมาย :  
ปงบประมาณ 66 ปงบประมาณ 67 ปงบประมาณ 68 ปงบประมาณ 69 ปงบประมาณ 70 
นอยกวารอยละ 25 นอยกวารอยละ 25 นอยกวารอยละ 23 นอยกวารอยละ 23 นอยกวารอยละ 20 

 

วัตถุประสงค  เพื่อติดตามการใหบริการดานประสาทศัลยศาสตร โดยดูจากอัตราการเสียชีวิตในผูปวย 
บาดเจ็บท่ีสมอง (traumatic brain injury) เพ่ือแกปญหาใหกับพ้ืนท่ีท่ีอัตราการเสียชีวิตสูง 
และนำขอดี ของโรงพยาบาลที่อัตราการเสียชีวิตต่ำมาเผยแพร เปาหมายหลักคือลดอัตรา
การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางสมองใหลดลง 

ประชากรกลุมเปาหมาย โรงพยาบาลศูนย และโรงพยาบาลท่ัวไป (A & S) 
วิธีการจัดเก็บขอมูล ใชขอมูลจากสวนกลาง ดูจากฐานขอมูล Health data center (HDC)  

ใชฐานขอมูล Injury Surveillance กองปองกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค 
แหลงขอมูล ฐานขอมูล injury surveillance กองปองกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค 
รายการขอมูล 1 ตัวตั้ง A = จำนวนผูปวยอุบัติเหตุทางสมอง ที่ไมสามารถทำตามสั่ง (S 06.0- S06.9) ที่มี  

motor score M1-M5 ใน GCS และเสียชีวิต 
รายการขอมูล 2 ตัวหาร B = จำนวนผูปวยอุบัติเหตุทางสมอง ที่ไมสามารถทำตามสั่ง (S 06.0- S06.9) ที่มี 

motor score M1-M5 ใน GCS ท้ังหมด 
สูตรคำนวณตัวช้ีวัด (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล รายงานเปนรายไตรมาส 
เกณฑการประเมิน : 
ป 2566: 

ป 2567: 

ป 2568: 

ป 2569: 

 

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

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

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- นอยกวารอยละ 23 นอยกวารอยละ 23 นอยกวารอยละ 23 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- นอยกวารอยละ 23 นอยกวารอยละ 23 นอยกวารอยละ 23 
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ป 2570:  
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

- นอยกวารอยละ 20 นอยกวารอยละ 20 นอยกวารอยละ 20 

วิธีการประเมินผล :  ประเม ินผลจากฐานข อม ูล HDC Injury Surveillance กองป องก ั นการบาด เจ็ บ 
กรมควบคุมโรค และมีการเยี่ยมพ้ืนท่ี โดยราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทยแหงประเทศไทย 

เอกสารสนับสนุน :  1. ขอมูลผลการรักษาผูปวยtraumatic brain injury โรงพยาบาลพุทธชินราช 
2. คูมือแนวทางการตรวจนิเทศงาน กรมการแพทย (Smart Inspection Guideline) 
สำนักนิเทศระบบการแพทย กรมการแพทย  

รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน Baseline 
data 

หนวยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 
2563 2564 2565 

- รอยละ - - - 
 

ผูใหขอมูลทางวิชาการ / 
ผูประสานงานตัวช้ีวัด 

นพ.กุลพัฒน วีรสาร   นายแพทยชำนาญการพิเศษ 
โทรศัพทมือถือ : 08 1843 8830  E-mail : kveerasarn@Hotmail.com 
สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย  

หนวยงานประมวลผลและ
จัดทำขอมูล 
(ระดับสวนกลาง) 

1. ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
โทรศัพทท่ีทำงาน : 0 2590 1204 E-mail : ictmoph@moph.go.th  
2. กลุมงานนิเทศระบบการแพทย สำนักนิเทศระบบการแพทย กรมการแพทย 
โทรศัพทท่ีทำงาน : 0 2590 6358 - 59 โทรสาร : 0 2965 9851 
                                                    E-mail : supervision.dms@gmail.com  

ผูรับผิดชอบการรายงานผล
การดำเนินงาน 

1. นพ.กุลพัฒน วีรสาร   นายแพทยเชี่ยวชาญ 
โทรศัพทมือถือ : 08 1843 8830  E-mail : kveerasarn@Hotmail.com 
สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย  
2. นายปวิช อภิปาลกุลวณิช  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ 
โทรศัพทท่ีทำงาน : 0 2590 6350  โทรศัพทมือถือ : 09 8546 3564 
โทรสาร : 0 2591 8279                     E-mail: evaluation.dms@gmail.com 
กองยุทธศาสตรและแผนงาน กรมการแพทย 
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หมวด 2.ดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence) 
แผนท่ี 9. อุตสาหกรรมการแพทยครบวงจร การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย

แผนไทย 
โครงการท่ี 1. โครงการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงสุขภาพและการแพทย 
ระดับการแสดงผล จังหวัด/เขต/ประเทศ 
ช่ือตัวช้ีวัด 46. อัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวนสถานประกอบการดานการทองเที่ยวเชิงสุขภาพท่ี

ไดรับมาตรฐานตามท่ีกำหนด  
คำนิยาม สถานประกอบการดานการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ หมายถึง สถานที่ประกอบกิจการท่ี

ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวของกับการใหบริการสุขภาพรวมกับการทองเที่ยวที่มีแรงจูงใจหรือจุด 
มุงหมายเพื่อการสงเสริม ปองกัน บำบัดรักษาและฟนฟูสุขภาพ ทั้งที่มีบัญญัติไวตาม
กฎหมายวาดวยสถานพยาบาล กฎหมายวาดวยสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ หรือท่ียังไม
มีกฎหมายบัญญัติไวเปนการเฉพาะ โดยมีขอบเขตที่ตั ้งที ่ชัดเจน มีการดำเนินงานโดย
ผูประกอบการที่เปนบุคคล หรือนิติบุคคลในกลุมอุตสาหกรรมการแพทย บริการสุขภาพ
และการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ ยกเวน การประกอบกิจกรรมโดยสถาบันศาสนา และการ
จัดบริการสงตรงถึงผู บริโภค (Direct to Customer, DTC) สถานพยาบาลหรือสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพ ท่ีดำเนินการถูกตองตาม พ.ร.บ.สถานพยาบาล หรือ พ.ร.บ.สถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพ และ จัดใหมีบริการหรือมีกิจกรรมเพื่อสงเสริมดานการทองเที่ยว
ร วมด วย (Medical Tourism and Wellness Tourism) หร ือเป นส วนหน ึ ่ งของการ
ใหบริการดานสุขภาพในเสนทางการทองเท่ียวเชิงสุขภาพท่ีกำหนด 

ไดรับมาตรฐานตามท่ีกำหนด หมายถึง กระบวนการสงเสริม พัฒนา ใหสถานประกอบการ
ดานการทองเที ่ยวเชิงสุขภาพเขาสู ระบบหรือไดรับการรับรองมาตรฐานบริการ หรือ
แนวทางปฏิบัติของการใหบริการที ่บัญญัติไวโดยคณะทำงาน คณะอนุกรรมการ หรือ
คณะกรรมการตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลหรือกฎหมายวาดวยสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพ เพื่อใหผูรับบริการไดรับบริการสุขภาพที่ตรงตามความตองการ ปลอดภัย  มี
ประสิทธิภาพ สมประโยชน รวมทั้งสนับสนุนใหระบบนิเวศธุรกิจการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ
ของประเทศไทยมีสภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอการเพิ่มขีดความสามารถทางการแขงขัน
ของประเทศ สงเสริมภาพลักษณที่ดีและไดรับความเชื่อมั่นจากนักเดินทางทองเที่ยวเชิง
สุขภาพ 

สถานพยาบาลไดรับมาตรฐานตามท่ีกำหนด หมายถึง สถานพยาบาลท่ีไดรับอนุญาตตาม 

พ.ร.บ.สถานพยาบาลและไดรับการรับรองมาตรฐานระดับสากล หรือมีนวัตกรรมบริการ

เพ่ิมเติมท่ีโดดเดน เชน การเสริมความงาม Telemedicine เทคโนโลยีชวยการเจริญ

พันธุทางการแพทย เวชศาสตรจีโนม ทันตกรรม หรือการประกอบโรคศิลปะสาขาตางๆ 

สถานพยาบาลศักยภาพสูง หมายถึง สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล

รวมท้ังการประกอบกิจการท่ีเขาขายทางการแพทยท่ีอยูในระหวางการขออนุญาตเปน

สถานพยาบาล ท่ีมีกระบวนการจัดบริการทางการแพทยแผนปจจุบันและการแพทย

ผสมผสาน มีแผนการพัฒนาบริการทางการแพทยกาวหนา การแพทยแมนยำ การแพทย

เฉพาะบุคคล มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย รวมท้ังบริการสุขภาพรูปแบบใหมท่ี

กฎหมายบัญญัติไวใหสามารถจัดบริการได อยางมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย สมประโยชน 

และมีคุณภาพบริการท่ีดีเยี่ยมไดรับการยอมรับในระดับมาตรฐานสากล ตลอดจนมีระบบ
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การบริหารจัดการภายในท่ีดี มีบุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถทางการแพทยเฉพาะทาง

ตามสาขาท่ีจัดบริการแกประชาชนอยางเพียงพอ โดยใหความสำคัญตอการคุมครอง

ผูบริโภคดานบริการสุขภาพและยกระดับการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันไดอยาง

ยั่งยืนในระยะยาว 

สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพไดรับมาตรฐานตามท่ีกำหนด หมายถึง สถาน

ประกอบการ เพ่ือสุขภาพท่ีไดรับอนุญาตตาม พ.ร.บ.สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ และ

ไดรับการรับรองมาตรฐาน Thai World Class, Nuad Thai Premium หรือ มาตรฐาน 6 

ดาน ไดแก  ดานสถานท่ีและสิ่งแวดลอม ดานบุคลากร ดานการบริการ ดานผลิตภัณฑ 

เครื่องมือ และอุปกรณ ดานบริหารและการจัดการองคกร และดานการควบคุมการติดเชื้อ

ในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

สถานประกอบการศักยภาพสูง หมายถึง สถานประกอบการตามกฎหมายวาดวยสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพ และการประกอบการท่ีเขาขายกิจการเพ่ือสุขภาพท่ีอยูในระหวาง 
การขออนุญาตเปนสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ รวมทั้งสถานประกอบการเพื่อสุขภาพท่ี
ผานเกณฑประเมินมาตรฐานตามที ่กฎหมายกำหนด โดยสถานประกอบการจะตอง
ดำเนินการจัดสถานประกอบการใหไดมาตรฐาน ตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่มีกระบวนการจัดบริการเพื่อการสงเสริมสุขภาพ การฟนฟู
สุขภาพ การดูแลสุขภาพองครวม (Holistic Care) การดูแลระยะกลาง (Intermediate 
Care) รวมท้ังการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care) โดยมีแผนการพัฒนาบริการ
รูปแบบใหมท่ีกฎหมายบัญญัติไวใหสามารถจัดบริการได อยางมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย  
สมประโยชน และมีคุณภาพบริการที่ดีเยี ่ยมไดรับการยอมรับในระดับมาตรฐานสากล 
ตลอดจนมีระบบการบริหารจัดการภายในท่ีดี มีบุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถตามสาขา
ที่จัดบริการแกประชาชนอยางเพียงพอ โดยใหความสำคัญตอการคุมครองผูบริโภคดาน
บริการสุขภาพและยกระดับการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันไดอยางยั่งยืนในระยะ
ยาว 

เสนทางการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism Route) หมายถึง เสนทาง
การสัญจรที ่กำหนดขึ ้นสำหรับนักทองเที ่ยวเพื ่อใหสามารถพบเห็นหรือเขาชมแหลง
ทองเที่ยวและจุดที่นาสนใจตาง ๆ ไดงาย สะดวก ปลอดภัย ไดรับความรู ความเพลิดเพลิน 
พักผอนหยอนใจ เรียนรูวิถีชีวิต และทำกิจกรรมหรือบริการสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค 
การบำบัดรักษา หรือการฟนฟูสุขภาพ บนเสนทางหรือเปนสวนหนึ่งของเสนทางทองเท่ียวท่ี
จัดทำข้ึนในพ้ืนท่ี 

ไดรับมาตรฐานตามท่ีกำหนด หมายถึง สถานพยาบาล หรือสถานประกอบการเพ่ือ

สุขภาพ ท่ีเขารวมการพัฒนาและมีผลการประเมินผานเกณฑมาตรฐานสถานประกอบการ

ดานการทองเท่ียวเชิงสุขภาพจากคณะทำงาน คณะอนุกรรมการ หรือคณะกรรมการตาม

กฎหมายวาดวยสถานพยาบาลหรือสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

เกณฑเปาหมาย :  
ปงบประมาณ 66 ปงบประมาณ 67 ปงบประมาณ 68 ปงบประมาณ 69 ปงบประมาณ 70 

รอยละ 10 รอยละ 10 รอยละ 10 รอยละ 10 รอยละ 10 
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วัตถุประสงค  1. เพื่อเพิ่มจำนวนสถานประกอบการดานการทองเที่ยวเชิงสุขภาพที่ไดรับมาตรฐานตามท่ี
กำหนด 
2. เพ่ือใหสถานประกอบการดานการทองเท่ียวเชิงสุขภาพกลุมเปาหมาย มีศักยภาพในการ
แขงขันดานการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ  
1. เพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการทองเที่ยวเชิงสุขภาพใหเปนที่ยอมรับในระดับ
สากล 
2. เพ่ือพัฒนาและยกระดับสถานประกอบการดานการทองเท่ียวเชิงสุขภาพใหมีคุณภาพรับ
มาตรฐานตามท่ีกำหนด 

ประชากรกลุมเปาหมาย สถานประกอบการดานการทองเท่ียวเชิงสุขภาพในเมืองใหญ เมืองทองเท่ียว เขตพัฒนา

พิเศษ ระเบียงเศรษฐกิจตางๆ  

สถานพยาบาลและสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

วิธีการจัดเก็บขอมูล - การข้ึนทะเบียน/ขอเพ่ิมบริการสุขภาพในสถานพยาบาล/สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ   

- รวบรวมความรู การศึกษาวิจัยท่ีเก่ียวของกับการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ 

- รายงานการประชุม บันทึกการประชุม ระดับคณะทำงาน คณะอนุกรรมการ หรือ

คณะกรรมการ  

- ประมวลความคิดเห็น/ขอเสนอแนะผูเก่ียวของหรือผูมีสวนไดสวนเสียในกลุมกิจการ

ทองเท่ียวเชิงสุขภาพ  

1. ขอมูลการข้ึนทะเบียน/ขอเพ่ิมบริการสุขภาพในสถานพยาบาล/สถานประกอบการเพ่ือ

สุขภาพ  และเสนทางการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ 

2. ผลการพิจารณารับรองสถานประกอบการดานการทองเท่ียว 

แหลงขอมูล ฐานขอมูลกองสถานพยาบาลฯ / กองสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

รายการขอมูล 1 A = จำนวนสถานประกอบการดานการทองเที่ยวเชิงสุขภาพที่ไดรับมาตรฐานที่กำหนด 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

รายการขอมูล 2 B = จำนวนสถานประกอบการดานการทองเท่ียวเชิงสุขภาพท่ีไดรับมาตรฐานตามท่ีกำหนด 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

สูตรคำนวณตัวช้ีวัด  อัตราการเพิ ่มขึ ้นของจำนวนสถานประกอบการดานการทองเที ่ยวเชิงสุขภาพไดรับ

มาตรฐานตามท่ีกำหนด  
= (A/B) X 100 

ระยะเวลาประเมินผล รายงานเปนรายไตรมาส 

เกณฑการประเมิน : 

ป 2566: 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
1. รวบรวมขอมูล ความรู  
การศึกษาวิจยัที่เกี่ยวของกับการ
ทองเที่ยวเชิงสุขภาพ 
2.สำรวจขอมูลกลุมการทองเที่ยวเชิง
สุขภาพ 
3. วางแผน ประสานงาน ดำเนินการ
และจัดทำรายงานการประชุม/
บันทึกการประชุม             ระดับ
คณะทำงาน คณะอนุกรรมการ หรือ 

1. ดำเนินการและจัดทำรายงานการ
ประชุม/บันทึกการประชุม ระดับ
คณะทำงาน คณะอนุกรรมการ หรือ
คณะกรรมการ 
2. จัดทำแบบประเมินความคิดเห็น
ผูเกี่ยวของ/ผูมีสวนไดสวนเสียในกลุม
การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ 
3. จัดกิจกรรมสงเสริม/พัฒนา/
ประชาสัมพันธ/จัดการความรูที่
เกี่ยวของกับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ 

1. รวบรวมขอมูล วิเคราะหและ
ประมวลผล 
2. นิเทศติดตามผลการดำเนินงาน/
ประเมินผล 
3. จัดทำฐานขอมูลการขึ้นทะเบยีน/
ขอเพิ่มบริการสุขภาพในสถาน
ประกอบการดานการทองเที่ยวเชิง
สุขภาพกลุมเปาหมาย   

1. จัดทำสรุปผลการดำเนินงาน 
ปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะตอ
การเพิ่มจำนวนของจำนวนสถาน
ประกอบการดานการทองเที่ยวเชิง
สุขภาพที่ไดรับมาตรฐานตามที่
กำหนด  
2. อัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 10 ของ
สถานประกอบการดานการทองเที่ยว
เชิงสุขภาพกลุมเปาหมาย 
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หมายเหตุ 1) จังหวัดไมตองคำนวณอัตราท่ีเพ่ิมข้ึนฯ ใหรายงานผลการดำเนินงานตาม Small Success เทานั้น 

ป 2567: 

ป 2568: 

ป 2569: 

ป 2570: 
 

คณะกรรมการ รวมทั้งหนวยงานที่
เกี่ยวของ 
4. เกณฑสถานประกอบการ
ศักยภาพสูง  
5. ศึกษา วิเคราะหแนวทางปฏิบัติ
ตามเกณฑสถานประกอบการ
ศักยภาพสูง  
6. จัดการความรูเพื่อเตรียมการ
ส่ือสารนโยบายสูผูประกอบการและ
ส่ือสารความรูสูประชาชน 
7. พัฒนากลไกสงเสริมมูลคาเพิ่มภูมิ
ปญญาไทยและสมุนไพรไทยใน
อุตสาหกรรมการแพทยครบวงจร
และการทองเที่ยวเชิงสุขภาพใน
ระดับเศรษฐกิจฐานราก  
1.สื่อสารนโยบาย จัดการความรู
และถายทอดตวัช้ีวัดลงพ้ืนท่ี 
2.ฐานขอมลูสถานประกอบการ
ดานทองเท่ียวเชิงสุขภาพในพ้ืนท่ี
ระดบัจังหวัด 

4. กิจกรรมสงเสริมศักยภาพ
สถานพยาบาลและสถาน
ประกอบการในระบบอุตสาหกรรม
การแพทยครบวงจรและการ
ทองเที่ยวเชิงสุขภาพ 
5. กิจกรรมสงเสริมผลิตภัณฑเดนใน
ระดับเศรษฐกิจฐานราก  
1. แผนการขับเคลื่อนและพัฒนา
สถานประกอบการดานการ
ทองเท่ียวเชิงสุขภาพ  
2. ฐานขอมลูสถานประกอบการ
ทองเท่ียวเชิงสุขภาพ และ
กลุมเปาหมาย 
3. จำนวนบุคลากรท่ีไดรับการ
พัฒนาศักยภาพ 
4. คณะทำงาน/กรรมการสงเสริม
พัฒนาสถานประกอบการดานการ
ทองเท่ียวเชิงสุขภาพระดับจังหวัด 

4. กิจกรรมขยายผลการพัฒนา
สถานพยาบาลและสถาน
ประกอบการศักยภาพสูงตนแบบ 
5. พัฒนากลไกเสริมสรางเครือขาย
อุตสาหกรรมการแพทยครบวงจร
และการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ  
1. สถานประกอบการดานการ
ทองเท่ียวเชิงสุขภาพไดรับการ
ประเมินมาตรฐานตามท่ีกำหนด
(รอยละ 5) 
2. เครือขายผูประกอบการดาน
พัฒนาการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ 
3. เสนทางทองเท่ียวเชิงสุขภาพใน
พ้ืนท่ี 

3. รอยละความรอบรูที่เพิ่มขึ้นของ
ประชาชนดานอุตสาหกรรม
การแพทยครบวงจรและการ
ทองเที่ยวเชิงสุขภาพ 
4. ระดับความสำเร็จของการพัฒนา
เครือขายอุตสาหกรรมการแพทย
ครบวงจรและการท องเท ี ่ยว เชิ ง
สุขภาพ           

1. จำนวนสถานประกอบการดาน
การทองเที่ยวเชิงสุขภาพที่ไดรับ
มาตรฐานตามที่กำหนด (รอยละ 
10)                       

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

    

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

    

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

    

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

    

วิธีการประเมินผล : เกณฑการประเมิน 
1) เปนสถานประกอบการดานการทองเท่ียวเชิงสุขภาพผานเกณฑมาตรฐานตามท่ีกฎหมาย
กำหนด มีศักยภาพในการแขงขันในระดับประเทศและนานาชาติ 
2) ไดรับการรับรองคุณภาพในระดับสากล หรือเกณฑคุณภาพที่เปนที่ยอมรับในประเทศ 

ใหบริการตามาตรฐานวิชาชีพ 
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วิธีการประเมินผล (ตอ):  เกณฑการประเมิน 
3) นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชเพื่อเพิ่มคุณภาพบริการหรือสงเสริมการเขาถึง
บริการของผูรับบริการ (Path  form online)  

4) บุคลากรมีศักยภาพตามสมรรถนะหลักดานการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ และการสื่อสารใน
ระดับนานาชาติ 
5) มีกระบวนการเสริมสรางรายไดแกประชาชนในชุมชน เชนการจางงาน การนำผลิตภัณฑ
ในชุมชนมาใชในกิจกรรมทองเที่ยวเชิงสุขภาพหรือจัดจำหนาย รวมถึงการนำประเพณี 
วัฒนธรรมทองถ่ินมาสรางอัตราลักษณการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ 
6) มีพันธมิตรรวมบริการการทองเท่ียวเชิงสุขภาพครบวงจร  
เกณฑการประเมิน 
เปนสถานประกอบเพ่ือสุขภาพท่ีไดรับมาตรฐานตามท่ีกำหนด 

- สถานประกอบการท่ีไดรับอนุญาตตาม พ.ร.บ.สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ  
- ไดรับการรับรองมาตรฐาน Thai World Class, Nuad Thai Premium หรือ มาตรฐาน 
6 ดาน ไดแก   

1.) ดานสถานท่ีและสิ่งแวดลอม           2.) ดานบุคลากร  
3.) ดานการบริการ                          4.) ดานผลิตภัณฑ เครื่องมือ และอุปกรณ  
5.) ดานบริหารและการจัดการองคกร    6.) ดานการควบคุมการติดเชื้อ 
                                                 ในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

- สถานพยาบาลท่ีไดรับอนุญาตตาม พ.ร.บ.สถานพยาบาลและไดรับการรับรองมาตรฐาน
ระดับสากล หรือมีนวัตกรรมบริการเพ่ิมเติมท่ีโดดเดน เชน การเสริมความงาม 
Telemedicine เทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุทางการแพทย เวชศาสตรจีโนม ทันตกรรม 
หรือการประกอบโรคศิลปะสาขาตางๆ 
- เขารวมการพัฒนาและมีผลการประเมินผานเกณฑมาตรฐานสถานประกอบการดานการ
ทองเท่ียวเชิงสุขภาพจากคณะทำงาน คณะอนุกรรมการ หรือคณะกรรมการตามกฎหมาย
วาดวยสถานพยาบาลหรือสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
- อยูในเสนทางการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ 

เอกสารสนับสนุน :  1. ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2569) และแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 
2. ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) ดานสาธารณสุข 
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ (พ.ศ. 2560 - 2569) 
4. ยุทธศาสตรกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (พ.ศ. 2560 - 2579) 

รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
 
 

 

Baseline data หนวยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 
2563 2564 2565 

สถานพยาบาลเอกชน แหง - - - 
สถานประกอบการเพ่ือ

สุขภาพ 
แหง - - - 

รวม - 

ผูใหขอมูลทางวิชาการ / 
ผูประสานงานตัวช้ีวัด 

นางสาวสันตสินี ชุมเมืองปก                  ตำแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
โทรศัพทที่ทำงาน :  021937044       โทรศัพทมือถือ : - 
โทรสาร : -                   E-mail : planhss.hss@gmail.com 
กลุมแผนงาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
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   นางสาวงามเนตร  เอ่ียมนาคะ            ตำแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
   โทรศัพทท่ีทำงาน : 021937000 ตอ 18405 โทรศัพทมือถือ : - 
   โทรสาร : -    E-mail : ngamnetr@gmail.com 
สถานท่ีทำงาน  กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสขุภาพ 
   นางสาวณภัทรารตัน ขาวสะอาด      ตำแหนง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
   โทรศัพท : 02-1937000 ตอ 18428   โทรศัพทมือถือ :  098-7893579 
   โทรสาร : 02-1495642      E-mail : planspa2019@gmail.com 
สถานท่ีทำงาน  กองสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ  กรมสนับสนนุบริการสุขภาพ 
   นางสาวกันยารัตน กุยสุวรรณ         ตำแหนง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
   โทรศัพท : 02-1937000 ตอ 18402   โทรศัพทมือถือ :  081 902 5619 
สถานท่ีทำงาน สำนกัสงเสริมอุตสาหกรรมและบริการการแพทยครบวงจร  กรมสนับสนนุบริการ
สุขภาพ 

หนวยงานประมวลผลและ
จัดทำขอมูล 
(ระดับสวนกลาง) 

นางสาวงามเนตร  เอ่ียมนาคะ            ตำแหนง นักวชิาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
โทรศัพทที่ทำงาน : 021937000 ตอ 18405 โทรศัพทมือถือ : - 
โทรสาร : -    E-mail : ngamnetr@gmail.com 
กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
   นางสาวสันตสินี ชุมเมืองปก            ตำแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
   โทรศัพทท่ีทำงาน :  021937044  โทรศัพทมือถือ : - 
   โทรสาร : -    E-mail : planhss.hss@gmail.com 
สถานท่ีทำงาน กลุมแผนงาน กรมสนบัสนนุบริการสขุภาพ 

ผูรับผิดชอบการรายงานผล
การดำเนินงาน 

นายประวิทย เกตุทอง              ตำแหนง นักวชิาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
โทรศัพทที่ทำงาน :  081937044  โทรศัพทมือถือ : - 
โทรสาร : -    E-mail : hss.evaluation2@Gmail.com 
กลุมแผนงาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
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หมวด 2.ดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence) 
แผนท่ี 9.อุตสาหกรรมการแพทยครบวงจร การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทยแผน

ไทย 
โครงการท่ี 1.โครงการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงสุขภาพและการแพทย 

ระดับการแสดงผล ประเทศ 
ช่ือตัวช้ีวัด 47. รอยละของศูนยเวลเนส (Wellness Center)/แหลงทองเท่ียวเชิงสุขภาพท่ีไดรับการ

ยกระดับแบบมีสวนรวม และสรางสรรคดานภูมิปญญาการแพทยแผนไทย การแพทย
ทางเลือกและสมุนไพรใหมีคุณคาและมูลคาสูงเพ่ิมข้ึน 

คำนิยาม ศูนยเวลเนส (Wellness Center) หมายถึง สถานประกอบการท่ีไดการรับรองจากกรมการ
แพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกใหเปนศูนยเวลเนสตามประเภทการประเมิน 5 
ประเภท ไดแก  
1) สถานประกอบการประเภทที่พักนักทองเที่ยว 2) ประเภทภัตตาคารหรือรานอาหาร 3) 
ประเภทสถานประกอบการนวดเพื่อสุขภาพ 4) ประเภทสถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพ 
และ 5) ประเภทสถานพยาบาล   
แหลงทองเที่ยวเชิงสุขภาพ หมายถึง แหลงทองเที่ยวที่ผานการประเมินตามหลักเกณฑการ

ประเมินความพรอมแหลงทองเท่ียวเชิงสุขภาพภูมิปญญาไทยและสมุนไพร 

การยกระดับแบบมีสวนรวม หมายถึง การเขารวมกิจกรรม/การประเมินตามเกณฑการ

ยกระดับสถานประกอบการ/แหลงทองเที่ยวเชิงสุขภาพ ตามเกณฑที่กรมการแพทยแผนไทย

และการแพทยทางเลือกรวมกับเครือขายเปนผูกำหนด 

การสรางสรรคดานภูมิปญญาการแพทยแผนไทย การแพทยทางเลือก และสมุนไพร 

หมายถึง การสรางความหลากหลาย และการแสดงอัตลักษณถิ่น วัฒนธรรมชุมชน เพื่อเพ่ิม

มูลคาบริการและสินคาจากภูมิปญญาการแพทยแผนไทย การแพทยทางเลือก และสมุนไพร  

เกณฑเปาหมาย :  
ปงบประมาณ 66 ปงบประมาณ 67 ปงบประมาณ 68 ปงบประมาณ 69 ปงบประมาณ 70 
เพิ่มข้ึน รอยละ 20  

จากปที่ผานมา 
(36 แหง) 

เพิ่มข้ึน รอยละ 20   
จากปที่ผานมา  

(43 แหง) 

เพิ่มข้ึน รอยละ 20   
จากปที่ผานมา  

(51 แหง) 

เพิ่มข้ึน รอยละ 20   
จากปที่ผานมา  

(61 แหง) 

เพิ่มข้ึน รอยละ 20   
จากปที่ผานมา  

(73 แหง) 
 

วัตถุประสงค  1. เพื่อยกระดับสถานประกอบการ 5 ประเภทใหเปนศูนยเวลเนส และพัฒนาแหลง
ทองเที่ยวเชิงสุขภาพ รองรับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพทั่วประเทศใหเกิดความเชื่อมั่นใน
กลุมนักทองเท่ียว 
2. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑสมุนไพรเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวเชิงสุขภาพเพื่อสรางคุณคาและ

มูลคาเพิ ่มดานการทองเที่ยวตอเศรษฐกิจในระดับชุมชน และเปนเปาหมายของการ

ทองเท่ียวระดับโลก 

3. เพื่อสรางภาพลักษณและประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวเชิงสุขภาพและผลิตภัณฑ
สมุนไพรคุณภาพของประเทศ 

ประชากรกลุมเปาหมาย 1. สถานประกอบการ 5 ประเภท ไดแก  
    1) สถานประกอบการประเภทท่ีพักนักทองเท่ียว 
    2) ประเภทภัตตาคารหรือรานอาหาร  
    3) ประเภทสถานประกอบการนวดเพ่ือสุขภาพ 
    4) ประเภทสถานประกอบการสปาเพ่ือสุขภาพ  
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    5) ประเภทสถานพยาบาล  
2. แหลงทองเท่ียวเชิงสุขภาพท่ัวประเทศ 

วิธีการจัดเก็บขอมูล รวบรวมขอมูลโดยศูนยเวลเนส (Wellness Center) และกองสมุนไพรเพื ่อเศรษฐกิจ  

กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

แหลงขอมูล 1. กองการแพทยทางเลือก และกองสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ กรมการแพทยแผนไทยและ

การแพทยทางเลือก 

2. https://thaicam.go.th/wellness-center/ 

รายการขอมูล 1 A = จำนวนสถานประกอบการ 5 ประเภทท่ีไดรับการรับรองเปนศูนยเวลเนส/แหลง

ทองเท่ียวเชิงสุขภาพจากกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกปงบประมาณท่ี

ผานมา 

รายการขอมูล 2 B = จำนวนสถานประกอบการ 5 ประเภทท่ีไดรับการรับรองเปนศูนยเวลเนส/แหลง

ทองเท่ียวเชิงสุขภาพจากกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกปงบประมาณท่ี

ปจจุบัน 

สูตรคำนวณตัวช้ีวัด  ((B–A)/A) x 100 

ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 4 

เกณฑการประเมิน : 

ป 2566:  

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

1. สื่อสาร/ถายทอด
โครงการใหแกผูเก่ียวของท่ี
สนใจท่ัวประเทศ เขารับ
การประเมินเพ่ือยกระดับ
ใหเปนศูนยเวลเนสและ
แหลงทองเท่ียวเชิงสุขภาพ
ฯ ผานระบบออนไลน (กร
ม.พท.) 
2. จัดทำ Brand“Thainess” 
เพ่ือยกระดับสถานประกอบ 
การ Wellness Center 
และแหลงทองเท่ียวเชิง
สุขภาพฯ (กรม.พท. บูรณา
การ สบส. ททท. กรมการ
ทองเท่ียว) 
3. ประชาสัมพันธใหสถาน
ประกอบการ และแหลง
ทองเท่ียวฯ เขารับการ
ประเมินเพ่ือยกระดับและ
สรางความม่ันใจแก
นักทองเท่ียว (สสจ.) 

1 .  มี ห ล ั ก ส ู ต ร ผ ู  ต ร ว จ
ประเมินศูนยเวลเนส (กร
ม.พท.) 
2. จัดอบรมหลักสูตรผูตรวจ
ประเมินเพื่อสรางผูประเมิน
สวนกลางและจังหวัด (กร
ม.พท.) 
3. มีหนวยงานเขารวมการ
อบรมหล ักส ูตรผ ู  ตรวจ
ประเมิน (สสจ.) 
4. ประเมินสถาน
ประกอบการท่ีสมัครเขารับ
การประเมิน เพ่ือยกระดับ
ใหเปนศูนยเวลเนส  
(กรม.พท., สสจ.) 
5. จังหวัด/แหลงทองเที่ยว
เชิงสุขภาพฯ เขารวมและ
ประเมินตนเองตามเกณฑท่ี
กำหนด 

1. ประเมินสถาน
ประกอบการท่ีสมัครเขารับ
การการประเมินเพ่ือ
ยกระดับใหเปนศูนยเวลเนส 
(กรม.พท.,สสจ.) 
2. ลงพ้ืนท่ีเพ่ือให
ขอเสนอแนะการพัฒนาตอ
ยอดแหลงทองเท่ียวเชิง
สุขภาพ รวมกับเครือขาย 
(กรม.พท.,สสจ.) 
 
 

1. มอบใบประกาศใหกับ
สถานประกอบการ และ
แหลงทองเท่ียว 
เชิงสุขภาพฯ ท่ีไดรับการ
รับรอง จำนวน 36 แหง (กร
ม.พท.) 
2. สงตอขอมูลไปยัง
หนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือ
ประชาสัมพันธและสงเสริม
การประกอบการดานธุรกิจ
ทองเท่ียว  
(กรม.พท.) 
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ป 2567: 

ป 2568: 

ป 2569: 

ป 2570: 
 

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

    

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

    

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

    

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

    
วิธีการประเมินผล :  รายชื่อสถานประกอบการ 5 ประเภทที่ไดรับการรับรองเปนศูนยเวลเนส และรายชื่อ 

แหลงทองเท่ียวเชิงสุขภาพ จากกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
เอกสารสนับสนุน :  1. เกณฑการประเมินศูนยเวลเนส กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

2. หลักเกณฑการประเมินความพรอมแหลงทองเท่ียวเชิงสุขภาพภูมิปญญาไทยและ
สมุนไพร 

รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน Baseline 
data 

หนวยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 
2563 2564 2565 

30 แหง จำนวน - - 30 แหง 
 

ผูใหขอมูลทางวิชาการ / 
ผูประสานงานตัวช้ีวัด 

   1. นางมณฑกา ธีรชัยสกุล                 ผูอำนวยการกองสมุนไพรเพ่ือเศรษฐกิจ 
    โทรศัพทท่ีทำงาน : 0-2149-5609      โทรศัพทมือถือ : 06-5395-3914         
    โทรสาร : 0-2149-5609                  E-mail : th.herbalcity@gmail.com 
กองสมุนไพรเพ่ือเศรษฐกิจ 
   2. นางสาวปารณัฐ สุขสุทธิ ์               นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
   โทรศัพทท่ีทำงาน : 0-2591-7007 ตอ 2603  โทรศัพทมือถือ : 08-1802-8761         
   โทรสาร : -                      E-mail : ps141156@gmail.com  
2. นายกุลธนิต วนรัตน                     ผูอำนวยการกองการแพทยทางเลือก 
   โทรศัพทท่ีทำงาน : 0-2591-7007 ตอ 2603  โทรศัพทมือถือ : 08-9633-8765        
   โทรสาร : - 
กองการแพทยทางเลือก 

หนวยงานประมวลผลและ
จัดทำขอมูล 
(ระดับสวนกลาง) 

  1. นายองอาจ ศิริกุลพิสุทธิ ์               นายแพทยชำนาญการพิเศษ 
   โทรศัพทท่ีทำงาน : 0-2591-7007 ตอ 2603  โทรศัพทมือถือ : 081 6648131        
   โทรสาร : -                      E-mail : ong_ard2005@yahoo.com  
กองการแพทยทางเลือก 
   2. นางสาวสุดารัตน เกตโล                   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
   โทรศัพทท่ีทำงาน : 0-2149-5609       โทรศัพทมือถือ : 06-5395-3914 
   โทรสาร : 0-2149-5609                  E-mail :  th.herbalcity@gmail.com 
กองสมุนไพรเพ่ือเศรษฐกิจ 
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ผูรับผิดชอบการรายงานผล
การดำเนินงาน 

   1. นางสาวสุดารัตน เกตโล                นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
   โทรศัพทท่ีทำงาน : 0-2149-5609       โทรศัพทมือถือ : 06-5395-3914 
   โทรสาร : 0-2149-5609                 E-mail : th.herbalcity@gmail.com 
กองสมุนไพรเพ่ือเศรษฐกิจ 
   2. นายศักดิ์ชัย ศิริบรรลือชัย             นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
   โทรศัพทท่ีทำงาน : 0-2591-7007 ตอ 2702  โทรศัพทมือถือ : 08-6787-2198 
   โทรสาร : -                                E-mail : tong.renovatio@gmail.com 
กองการแพทยทางเลือก 
    3. นางสาวผุสชา จันทรประเสริฐ       แพทยแผนไทยปฏิบัติการ 
    โทรศัพทท่ีทำงาน : 0-2965-9490     โทรศัพทมือถือ : 06-4323-5939  
    โทรสาร : 0-2965-9490         E-mail : mande.dtam@gmail.com 
กองวิชาการและแผนงาน (กลุมงานยุทธศาสตรและแผนงาน) 
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หมวด 4.ดานบริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 
แผนท่ี 11.การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ 
โครงการท่ี 1.โครงการประเมินคุณธรรมความโปรงใส 
ระดับการแสดงผล จังหวัด/เขต/ประเทศ 
ช่ือตัวช้ีวัด 51. รอยละของสวนราชการและหนวยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผานเกณฑการ

ตรวจสอบและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน 

คำนิยาม สวนราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  หมายความวา สวนราชการในสังกัด 
กระทรวงสาธารณสุข จำนวน 10 สวนราชการ ไดแก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข         
กรมการแพทย กรมควบคุมโรค กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเล ือก
กรมวิทยาศาสตรการแพทย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมสุขภาพจิต กรมอนามัย      
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และสถาบันพระบรมราชชนก 

หนวยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข หมายความวา หนวยงานสวนภูมิภาคสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประกอบดวย สำนักงานสาธารณสุขจ ังหวัด 
โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลท่ัวไป และโรงพยาบาลชุมชน  

การตรวจสอบและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน หมายความวา การตรวจสอบ
และประเมินผลระบบการควบคุมภายในตามหลักเกณฑกระทรวงการคลัง วาดวยมาตรฐาน
และหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และแนวทาง    
ท่ีกระทรวงสาธารณสุขกำหนด 

เกณฑเปาหมาย :  

ปงบประมาณ 66 ปงบประมาณ 67 ปงบประมาณ 68 ปงบประมาณ 69 ปงบประมาณ 70 

82 84 86 88 90 
 

วัตถุประสงค  เพ่ือใหสวนราชการและหนวยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีระบบการควบคุมภายใน    
ที ่เพียงพอเหมาะสมเปนไปตามหลักเกณฑกระทรวงการคลัง วาดวยมาตรฐานและ
หลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และแนวทาง      
ท่ีกระทรวงสาธารณสุขกำหนด 

ประชากรกลุมเปาหมาย ประกอบดวย สวนราชการและหนวยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้ 
1. สวนราชการ จำนวน 10 สวนราชการ ไดแก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

กรมการแพทย กรมควบคุมโรค กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเล ือก 
กรมวิทยาศาสตรการแพทย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมสุขภาพจิต กรมอนามัย      
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และสถาบันพระบรมราชชนก 

2. หนวยงาน ไดแก หนวยงานสวนภูมิภาคสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ประกอบดวย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลทั ่วไป และ
โรงพยาบาลชุมชน 

วิธีการจัดเก็บขอมูล 1. ขอมูลจากการรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน          
ไดแก สวนราชการ จำนวน 10 สวนราชการ และหนวยงานสวนภูมิภาคสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประกอบดวย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย 
โรงพยาบาลท่ัวไป และโรงพยาบาลชุมชน 

รายละเอียดตัวช้ีวัดกระทรวงสาธารณสุข ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ฉบับปรุบปรุง ครั้งท่ี 2 || 114



ซ่ึงสวนราชการและหนวยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จะตองแนบเอกสารหลักฐาน
เกี่ยวกับการควบคุมภายในมาใหครบถวนทุกกลุมงานผานระบบสารสนเทศในการกำกับ
ติดตาม และประเมินผลระบบการควบคุมภายใน        

2. ระบบสารสนเทศในการกำกับติดตาม และประเมินผลระบบการควบคุมภายใน       
จะทำการประมวลและรายงานผลตัวชี้วัดเปนรายสวนราชการและหนวยงาน รายจังหวัด   
รายเขตสุขภาพ และภาพรวมของท้ังประเทศ 

3. กลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวง จะทำการสรุปผลการประเมินเสนอตอผูบริหาร 
ผูเก่ียวของทราบ จำนวน 3 ครั้ง ไดแก รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 

แหลงขอมูล ประกอบดวย สวนราชการและหนวยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้ 
1. สวนราชการ จำนวน 10 สวนราชการ 
2. หนวยงานสวนภูมิภาคสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไดแก สำนักงาน

สาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลท่ัวไป และโรงพยาบาลชุมชน 

รายการขอมูล 1 A = จำนวนสวนราชการและหนวยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขท่ีไดรับการตรวจสอบ 
และผานเกณฑการประเมิน ตั้งแตรอยละ 80 หรือ 4 คะแนนข้ึนไป 

รายการขอมูล 2 B = จำนวนสวนราชการและหนวยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขท้ังหมดท่ีไดรับ 
การตรวจสอบและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน 

สูตรคำนวณตัวช้ีวัด  (A / B) x 100 

ระยะเวลาประเมินผล รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 

เกณฑการประเมิน : 

ป 2566: 

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

1. พิจารณาทบทวนผลการดำเนินงานท่ีผาน
มานำมาปรับปรุงพัฒนา องคความรูในรูปแบบ
สื่อออนไลนทั้งดานทฤษฎี  การฝกปฏิบัติการ
ควบค ุมภายใน เพ่ือให ส วนราชการและ
หนวยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ไดมี
ความรูความเขาใจ สามารถนำไปพัฒนาระบบ
การควบค ุมภายในให  เก ิดประส ิทธ ิภาพ 
ประสิทธิผลรวมทั้งชวยปองกันหรือลดความ
เสี่ยงจากความผิดพลาด ความสิ้นเปลืองสูญ
เปลาของการใชทรัพยากร หรือการกระทำอัน
เปนการทุจริต 

2. พัฒนาแบบประเมิน ผลระบบการควบคุม
ภายใน สำหรับ 

- สวนราชการ (IA 01) 
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (IA 02) 
- โรงพยาบาล (IA 03) 

78 80 82 
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ป 2567: 

เพื่อเปนการสงเสริมใหหนวยรับตรวจมีการจัด
ว างระบบการควบค ุ มภายในท ี ่ ด ี  มี
ประสิทธิภาพประสิทธิผล 

3. พ ัฒน าค ู  ม ื อ ก า รต ร วจสอบและ
ประเมินผลระบบ การควบคุมภายใน เพ่ือ
เปนแนวทางสำหรับการดำเนินงานของกลุม
ตรวจสอบภายใน สวนราชการและหนวย 
งานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  

4. พัฒนาระบบสารสนเทศในการกำกับ

ติดตาม ประเมิน ผลระบบการควบคุมภายใน 

ใหมีความสอดคลองและครอบคลุมกับเกณฑ

การประเมิน เพื่อใหผูบริหารและผูเกี่ยวของ

สามารถนำไปใชประโยชนในการควบคุม

กำกับ ติดตาม การปฏิบัติงานจากผลการ

ประเมินไดมากยิ่งข้ึน 

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

1. พิจารณาทบทวนผลการดำเนินงานท่ี
ผ านมา  เพื ่อหาแนวทางในการพัฒนา
ยกระด ับการควบค ุมภายใน ของส วน
ราชการและหน วยงานสังก ัดกระทรวง
สาธารณสุข 

2. จัดทำแบบประเมินความเพียงพอของ
แตละองคประกอบและหลักการควบคุม
ภายใน (COSO 2013) ใหสอดคลองสัมพันธ
กับความเปนจริงเพื่อใหมั ่นใจวาสวนราชการ
และหนวยงาน    มีระบบการควบคุมภายใน    ท่ี
เพ ี ยงพอเหมาะสม สามารถ   บ ร ร ลุ
วัตถุประสงค และเปาหมายท่ีกำหนด 

3. ปร ับปร ุงระบบสารสนเทศในการกำกับ
ติดตาม ประเมิน  ผลการควบคุมภายใน  ให
สอดคลองสัมพันธ  ตามเกณฑการประเมิน
และความตองการใช งานของผ ู บร ิหาร 
ผูเก่ียวของ 

4. จัดทำหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร ไดแก  

4.1 หล ักส ูตรสำหรับผ ู  ร ับผ ิดชอบ 
ผ ู  เก ี ่ยวข อง  โดยม ี เน ื ้อหาเจาะเฉพาะ
กลุ มเปาหมายในแตละระดับของผลการ
ประเมินการควบคุมภายใน 

80 82 84 
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ป 2568: 

 

 

 

4.2 หลักสูตรการเปนทีมท่ีปรึกษาหรือพ่ี
เล ี ้ยงเพื ่อให ความร ู   ควบคุมกำกับและ
ติดตามผล การดำเนินงานสำหรับสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดท่ัวประเทศ 

5. อบรมใหความรู  เก ี ่ยวก ับการควบคุม

ภายในผานระบบอิเล็กทรอนิกส (Zoom 

หรือ Webex) 

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

1. พิจารณาทบทวนผลการดำเนินงานท่ี
ผ านมา  เพื ่อหาแนวทางในการพัฒนา
ยกระดับการควบคุมภายในของสวนราชการ
และหนวยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

2. จัดทำระบบการเรียนรู เกี ่ยวกับการ
ควบคุมภายใน (e – Learning) โดยมีการ
ทดสอบกอนและหลังเรียน รวมทั้งมีเนื ้อหา
ที่สอดคลองกับมาตรฐานและหลักเกณฑ ท่ี
กระทรวงการคลังและแนวทางที่กระทรวง
สาธารณสุขกำหนด 

3. จัดเก็บประวัติการอบรม และนำขอมูล

การเร ียนร ู ตามข อ 2 มาประมวลและ

วิเคราะหผลเปรียบเทียบ กับผลการประเมิน

จากระบบอิเล็กทรอนิกสของ  แตละสวน

ราชการและหนวยงาน เพื ่อนำมากำหนด

แนวทางหรือวิธีการตรวจสอบ ควบคูกับการ

พัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกสไดอยางตอเนื่อง

เปนระบบมากยิ่งข้ึน 

4. พ ัฒน าค ู  ม ื อ ก า รต ร วจสอบและ
ประเมินผลระบบ การควบคุมภายใน เพ่ือ
เปนแนวทางสำหรับการดำเนินงานของกลุม
ตรวจสอบภายใน รวมทั้งเปนแนวทางการ
ปฏิบัติงานของสวนราชการและหนวยงาน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  

5. ประชุมแลกเปลี ่ยนเรียนรู  และถอด

บทเรียนการควบคุมภายในท่ีดี 

82 84 86 
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ป 2569: 

ป 2570: 
 

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

1. พิจารณาทบทวนผลการดำเนินงานท่ี
ผานมา เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนา
ยกระดับการควบคุมภายในของสวนราชการ
และหนวยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

2. จ ัดทำเกณฑการคัดเล ือกหนวยงาน
ตนแบบ 

3. สรางหนวยงานตนแบบการควบคุม
ภายในท่ีดี จำนวน 5 หนวยงานตอป      

4. ประชุมแลกเปลีย่นเรยีนรู ถอดบทเรียน
ตนแบบท่ีดีของการดำเนนิการควบคุมภายใน 
และใหรางวัล สวนราชการหรือหนวยงาน
ตนแบบในการดำเนินการควบคุมภายใน
เปนรายป 

84 86 88 

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

1. พิจารณาทบทวนผลการดำเนินงานท่ี
ผ านมา เพ ื ่อหาแนวทางในการพ ัฒนา
ยกระดับการควบคุมภายในของสวนราชการ
และหนวยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

2. สรางหนวยงานตนแบบการควบคุม
ภายในท่ีดี จำนวน 5 หนวยงานตอป      

3. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู ถอดบทเรียน
ตนแบบที ่ด ีของการดำเน ินการควบคุม
ภายใน และใหรางว ัล ส วนราชการหรือ
หนวยงานตนแบบในการดำเนินการควบคุม
ภายในเปนรายป 

86 88 90 

วิธีการประเมินผล :  สวนราชการและหนวยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยประเมินตามเกณฑการประเมิน
ตั้งแตระดับท่ี 1 – 5 ดังนี ้

ระดับ เกณฑการประเมิน คะแนน 

1 มีการจัดวางระบบการควบคุมภายในครบทุกสวนงานยอย
ของส วนราชการ โดยปฏ ิบ ัต ิตามมาตรฐานและ
หลักเกณฑกระทรวงการคลัง และแนวทางที่กระทรวง
สาธารณสุขกำหนด 

เทากับ 
1 คะแนน 

2 มีการรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน     
โดยรายละเอียดในรายงานตางๆ ตองมีความเชื่อมโยง
เปนเหตเุปนผลกัน และมีความครบถวนถูกตอง ไดแก 

เทากับ 
1 คะแนน 
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1. หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
ระดบัหนวยงานของรัฐ (ปค. 1)  

2. รายงานการประเมินองคประกอบของการควบคุม
ภายใน (ปค. 4) ทุกระดับ 

3. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค. 5) 
ทุกระดับ 

4. รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุม
ภายในของผูตรวจสอบภายใน (ปค. 6) 

3 มีการจัดสงรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ของสวนงานยอยทุกระดับใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
ไดอยางครบถวนถูกตอง ทันเวลา 

เทากับ 
1 คะแนน 

4 มีการนำระบบการควบคุมภายในที่ไดดำเนินการไปสู
การปฏิบัติอยางครบถวนถูกตอง เพื่อใหการดำเนินงาน
มีประสิทธิภาพ ประสทิธิผล บรรลุวัตถุประสงคท่ีกำหนด 
รวมทั้งประเด็นขอผิดพลาดจากการดำเนินงาน หรือขอ
ตรวจพบของผูมีหนาท่ีในการตรวจสอบลดลงทุกป  

 

เทากับ 
1 คะแนน 

5 มีการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน 
อยางนอยปละ 1 ครั้ง  

มีการปร ับปร ุงพัฒนาระบบการควบคุมภายใน      
ของส วนงานยอยให ครอบคลุมครบถวนและเปน
ปจจุบันอยูเสมอ 

เทากับ 
1 คะแนน 

หมายเหตุ : คาคะแนนแตละระดับ = คิดเปนรอยละ 20 

เอกสารสนับสนุน :  1. เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินเปนไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ
ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหนวยงานของรัฐที ่กระทรวงการคลัง และแนวทาง         
ท่ีกระทรวงสาธารณสุขกำหนด 

2. กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับท่ีเก่ียวของ ไดแก 
2.1 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 62 วรรคสาม 
2.2 พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 หมวด 4 มาตรา 79 
2.3 หลักเกณฑกระทรวงการคลัง วาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการ

ตรวจสอบภายในสำหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
2.4 หลักเกณฑกระทรวงการคลัง วาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการ

ควบคุมภายในสำหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 

รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน 

Baseline data หนวยวัด 

ผลการดำเนินงาน 
ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 

2563 2564 2565 

ร อยละของส วนราชการและ
หนวยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ผ  านเกณฑ การตรวจสอบและ
ประเมินผลระบบการควบคุมภายใน 

รอยละ - - 88.40 
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ผูใหขอมูลทางวิชาการ / 
ผูประสานงานตัวช้ีวัด 

นางธัญชนก  เสาวรัจ  ตำแหนง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ 
                           รักษาการในตำแหนงหัวหนากลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวง 
                           รักษาการในตำแหนงนักวิชาการตรวจสอบภายในเชี่ยวชาญ 
                            ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนากลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวง 
โทรศัพทท่ีทำงาน : 0 2590 2339    โทรศัพทมือถือ : 08 2264 5429 
โทรสาร : 0 2590 2337              E-mail : thancha9@hotmail.com 
กลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

นางสาวกัลลิดา  แสงปรีชา                 ตำแหนง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ 
โทรศัพทท่ีทำงาน : 0 2590 2341    โทรศัพทมือถือ : 09 5857 5528 
โทรสาร : 0 2590 2337              E-mail : pedgrab2014@gmail.com 
กลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

หนวยงานประมวลผล     
และจัดทำขอมูล 
(ระดับสวนกลาง) 

นางณัฐณิชา  กลัมพสุต                   ตำแหนง นักวชิาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ 
โทรศัพทท่ีทำงาน : 0 2590 2341    โทรศัพทมือถือ : 08 8091 4748 
โทรสาร : 0 2590 2337              E-mail : nkalumpasut@gmail.com3 
กลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
 
 
 
 

นายวรพจน  จันทรวงษ                  ตำแหนง  นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
โทรศัพทท่ีทำงาน  0 2590 2341      โทรศัพทมือถือ  09 1566 6547 
โทรสาร  0 2590 2337                  E-mail : Worapodc5@outlook.com 
กลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ผูรับผิดชอบการรายงาน    
ผลการดำเนินงาน 

นางธัญชนก  เสาวรัจ  ตำแหนง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ 
                            รักษาการในตำแหนงหัวหนากลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวง 
                           รักษาการในตำแหนงนักวิชาการตรวจสอบภายในเชี่ยวชาญ 
                            ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนากลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวง 
โทรศัพทท่ีทำงาน : 0 2590 2339    โทรศัพทมือถือ : 08 2264 5429 
โทรสาร : 0 2590 2337              E-mail : thancha9@hotmail.com 
กลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

นางสาวกัลลิดา  แสงปรีชา                ตำแหนง นักวชิาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ 
โทรศัพทท่ีทำงาน : 0 2590 2341    โทรศัพทมือถือ : 09 5857 5528 
โทรสาร : 0 2590 2337              E-mail : pedgrab2014@gmail.com 
กลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
นางณัฐณิชา  กลัมพสุต                   ตำแหนง นกัวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ 
โทรศัพทท่ีทำงาน : 0 2590 2341    โทรศัพทมือถือ : 08 8091 4748 
โทรสาร : 0 2590 2337              E-mail : nkalumpasut@gmail.com3 
กลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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หมวด 4.ดานบริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 
แผนท่ี 11. การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ 
โครงการ 2. โครงการพัฒนาองคกรคุณภาพ 
ระดับการแสดงผล จังหวัด/เขต/ประเทศ 
ช่ือตัวช้ีวัด 54. สถานบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่ีผานเกณฑการประเมิน 

ตามนโยบาย EMS (Environment, Modernization and Smart Service) 
      54.1 รอยละของสถานบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่ีผาน
เกณฑการประเมินข้ันพ้ืนฐาน (The must) 
             54.1.1 รอยละสถานบริการ ระดับ รพศ./รพท. ท่ีผานเกณฑการประเมินฯ 
ข้ันพ้ืนฐาน (The must) 
             54.1.2 รอยละสถานบริการ ระดับ รพช. ท่ีผานเกณฑการประเมินฯ ข้ัน
พ้ืนฐาน (The must) 
      54.2 จำนวนสถานบริการตนแบบของเขตสุขภาพ ท่ีผานเกณฑการประเมินข้ันสูง  
(The best) 

คำนิยาม       การพัฒนาสถานบริการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามนโยบาย 
EMS (Environment, Modernization and Smart Service) คือ การพัฒนาใหมี
สภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการสรางเสริมสุขภาพ สนับสนนุตอการจัดบริการรูปแบบใหมให
ครอบคลุมในทุกมิติสุขภาพอยางมีประสิทธิภาพ โดยการนำเทคโนโลยี นวัตกรรมท่ีมีความ
ทันสมัยมาปรับปรุงโครงสราง การจัดบริการรูปแบบใหมท่ีมีความปลอดภัยทังตอผู
ใหบริการ และผูรับบริการ มีความสะดวกสบายในการเขารับบริการ ลดภาระงานของ
ผูปฏิบัติงาน และสรางความเชื่อม่ันใหกับประชาชน ท้ัง 3 ดาน 

1. สิ่งแวดลอมดี (Environment) : การคำนึงถึงผลกระทบของสถานบริการท้ังภายใน 
และภายนอก ภายใตการบริหารจัดการ ท่ีคำนึงถึงความปลอดภัย การเยียวยา และลด
ผลกระทบ ตอชุมชน 

2. ความทันสมัย (Modernize) : การนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนและประยุกตใชใน
การบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพอยางเหนือความคาดหมายของผูรับบริการ และเพ่ิม
ความปลอดภัยใหแก ผูใหบริการ และผูรับบริการ 

3. บริการดวยหัวใจ (Smart Service) : การใหบริการแกผูรับบริการท่ีไมมีขอจำกัด 
เรื่องข้ันตอน วิธีการดำเนินงาน และเพ่ิมความปลอดภัย ใหผูรับบริการ จนเกิดผลตอบรับ  
ดวยความพึงพอใจ และความรูสึกพิเศษ 

 
เกณฑเปาหมาย :  
54.1 รอยละของสถานบริการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่ีผานเกณฑการประเมินข้ันพ้ืนฐาน (The must) 

รายการ ปงบประมาณ 66 ปงบประมาณ 67 ปงบประมาณ 68 ปงบประมาณ 69 ปงบประมาณ 70 
รพศ./รพท. 60 70 80 90 100 

รพช. 60 70 80 90 100 

54.2 จำนวนสถานบริการตนแบบของเขตสุขภาพ ท่ีผานเกณฑการประเมินข้ันสูง (The best) 
ปงบประมาณ 66 ปงบประมาณ 67 ปงบประมาณ 68 ปงบประมาณ 69 ปงบประมาณ 70 
≥ เขตสุขภาพละ  

2 แหง 
ระดบั รพศ./รพท.  

≥ รอยละ 10 
ระดบั รพศ./รพท.  

≥ รอยละ 15 
ระดบั รพศ./รพท.  

≥ รอยละ 20 
ระดบั รพศ./รพท.  

≥ รอยละ 25 
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วัตถุประสงค  เพ่ือพัฒนาสถานบริการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขใหมีสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือ
ตอการใหบริการ มีความสะอาด ปลอดภัย ทันสมัยทั้งทางดานโครงสราง และระบบการ
บริหารจัดการเพื ่อสนองความตองการของผู ร ับบริการไดอยางมีประสิทธิภาพที ่เปน
มาตรฐานเดียวกัน 

ประชากรกลุมเปาหมาย สถานบริการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 901 แหง แบงเปน 

- กลุมระดับ รพศ./รพท   จำนวน 126 แหง จำนวน 127 แหง  

- กลุมระดับ รพช.         จำนวน 775 แหง จำนวน 774 แหง 

วิธีการจัดเก็บขอมูล 1. สถานบริการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแหงประเมินตนเองและ
บันทึกขอมูลในแบบรายงานผล และจัดสงสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ทุกไตรมาส 
2. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ตรวจสอบและรวบรวมขอมูลการประเมิน และจัดสง
สำนักงานเขตสุขภาพ ทุก 6 เดือน 
3. สำนักงานเขตสุขภาพสุมประเมินในระดับพ้ืนท่ีและรวบรวมผลการประเมินจาก
สำนักงานสาธารณสุข และจัดสงกองบริหารการสาธารณสุข ทุกไตรมาส 
1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ประเมินสถานบริการฯ ตามเกณฑการประเมินข้ันพ้ืนฐาน 
(The must) และรวบรวมขอมูลสงใหสำนักงานเขตสุขภาพภายในระยะเวลาท่ีกำหนด 
2. สำนักงานเขตสุขภาพ รวบรวมผลการประเมินข้ันพ้ืนฐาน (The must) ตามแบบฟอรมท่ี
กำหนดและจัดสงกองบริหารการสาธารณสุข ไตรมาสท่ี 2 และ 4  
3. สำนักงานเขตสุขภาพ  ประเมินสถานบริการฯ ตามเกณฑการประเมินข้ันสูง  
(The best) และรวบรวมขอมูลสงใหกองบริหารการสาธารณสุขภายในระยะเวลาท่ีกำหนด 
4. กองบริหารการสาธารณสุข ตรวจสอบขอมูล จากสำนักงานเขตสุขภาพ และวิเคราะหผล
การดำเนินงานในภาพรวม 

แหลงขอมูล - สำนักงานเขตสุขภาพ จำนวน 12 เขตสุขภาพ 

- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จำนวน 76 จังหวัด 

- สถานบริการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 901 แหง 

รายการขอมูล 1 A 1 = จำนวนสถานบริการ ระดับ รพศ./รพท ท่ีผานเกณฑการประเมินฯข้ันพ้ืนฐาน (The must)   

A 2 = จำนวนสถานบริการ ระดับ รพช. ท่ีผานเกณฑการประเมินฯข้ันพ้ืนฐาน (The must)   

A 3 = จำนวนสถานบริการตนแบบของเขตสุขภาพ ท่ีผานเกณฑการประเมินข้ันสูง (The best) 

รายการขอมูล 2 B1 = สถานบริการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระดบั รพศ./รพท  

       จำนวน 126 แหง จำนวน 127 แหง 

B2 = สถานบริการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระดบั รพช. 

       จำนวน 775 แหง จำนวน 774 แหง 

สูตรคำนวณตัวช้ีวัด  54.1 รอยละของสถานบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่ีผานเกณฑการ
ประเมินข้ันพ้ืนฐาน (The must) 
54.1.1 รอยละสถานบริการ ระดับ รพศ./รพท ท่ีผานเกณฑการประเมินฯ ข้ันพ้ืนฐาน (The 

must) = (A1/B1) x 100  

54.1.2 รอยละสถานบริการ ระดับ รพช.ท่ีผานเกณฑการประเมินฯ ข้ันพ้ืนฐาน (The 

must) = (A2/B2) x 100  

54.2 จำนวนสถานบริการตนแบบของเขตสุขภาพ ท่ีผานเกณฑการประเมินข้ันสูง  

(The best) = A 3  

ระยะเวลาประเมินผล รอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน 
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เกณฑการประเมิน : 

ป 2566: 

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

- 1. สถานบริการมีการพัฒนาตาม
นโยบาย EMS ในแตละกลุมผาน
เกณฑการประเมินฯ 
ข้ันพ้ืนฐาน (The must) ไมนอย
กวารอยละ 55 
2. มีสถานบริการตนแบบในการ
พัฒนาตามนโยบาย EMS และ
ผานเกณฑการประเมินในระดับ
ข้ันสูง (The best) อยางนอยเขต
สุขภาพละ 1 แหง  

- 1. สถานบริการมีการพัฒนาตาม
นโยบาย EMS ในแตละกลุมผาน
เกณฑการประเมินฯ 
ข้ันพ้ืนฐาน (The must) ไมนอยกวา
รอยละ 60 
2. มีสถานบริการตนแบบในการ
พัฒนาตามนโยบาย EMS และผาน
เกณฑการประเมินในระดับข้ันสูง 
(The best) อยางนอยเขตสุขภาพ
ละ 2 แหง  

 

ป 2567: 

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

- 1. สถานบริการมีการพัฒนาตาม
นโยบาย EMS ในแตละกลุมผาน
เกณฑการประเมินฯ 
ข้ันพ้ืนฐาน (The must) ไมนอย
กวารอยละ 65 
2. มีสถานบริการตนแบบในการ
พัฒนาตามนโยบาย EMS และ
ผานเกณฑการประเมินในระดับ
ข้ันสูง (The best) ของ รพศ./
รพท. ≥ รอยละ 5 

- 1. สถานบริการมีการพัฒนาตาม
นโยบาย EMS ในแตละกลุมผาน
เกณฑการประเมินฯ 
ข้ันพ้ืนฐาน (The must) ไมนอยกวา
รอยละ 70 
2. มีสถานบริการตนแบบในการ
พัฒนาตามนโยบาย EMS และผาน
เกณฑการประเมินในระดับข้ันสูง 
(The best) ของ รพศ./รพท. ≥ รอย
ละ 10 

 

ป 2568: 

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

- 1. สถานบริการมีการพัฒนาตาม
นโยบาย EMS ในแตละกลุมผาน
เกณฑการประเมินฯ 
ข้ันพ้ืนฐาน (The must) ไมนอย
กวารอยละ 75 
2. มีสถานบริการตนแบบในการ
พัฒนาตามนโยบาย EMS และ
ผานเกณฑการประเมินในระดับ
ข้ันสูง (The best) ของ รพศ./
รพท. ≥ รอยละ 7.5 

- 1. สถานบริการมีการพัฒนาตาม
นโยบาย EMS ในแตละกลุมผาน
เกณฑการประเมินฯ 
ข้ันพ้ืนฐาน (The must) ไมนอยกวา
รอยละ 80 
2. มีสถานบริการตนแบบในการ
พัฒนาตามนโยบาย EMS และผาน
เกณฑการประเมินในระดับข้ันสูง 
(The best) ของ รพศ./รพท. ≥ รอย
ละ 15 
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ป 2569: 

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

- 1. สถานบริการมีการพัฒนาตาม
นโยบาย EMS ในแตละกลุมผาน
เกณฑการประเมินฯ 
ข้ันพ้ืนฐาน (The must) ไมนอยกวา
รอยละ 85 
2. มีสถานบริการตนแบบในการ
พัฒนาตามนโยบาย EMS และผาน
เกณฑการประเมินในระดับข้ันสูง 
(The best) อยางนอยเขตสุขภาพ
ละ 1 แหง  

- 1. สถานบริการมีการพัฒนาตาม
นโยบาย EMS ในแตละกลุมผาน
เกณฑการประเมินฯ 
ข้ันพ้ืนฐาน (The must) ไมนอยกวา
รอยละ 90 
2. มีสถานบริการตนแบบในการ
พัฒนาตามนโยบาย EMS และผาน
เกณฑการประเมินในระดับข้ันสูง 
(The best) ของ รพศ./รพท. ≥ 
รอยละ 20 

ป 2570: 

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

- 1. สถานบริการมีการพัฒนาตาม
นโยบาย EMS ในแตละกลุมผาน
เกณฑการประเมินฯ 
ข้ันพ้ืนฐาน (The must) ไมนอยกวา
รอยละ 95 
2. มีสถานบริการตนแบบในการ
พัฒนาตามนโยบาย EMS และผาน
เกณฑการประเมินในระดับข้ันสูง 
(The best) อยางนอยเขตสุขภาพ
ละ 1 แหง  

- 1. สถานบริการมีการพัฒนาตาม
นโยบาย EMS ในแตละกลุมผาน
เกณฑการประเมินฯ 
ข้ันพ้ืนฐาน (The must) ไมนอยกวา
รอยละ 100 
2. มีสถานบริการตนแบบในการ
พัฒนาตามนโยบาย EMS และผาน
เกณฑการประเมินในระดับข้ันสูง 
(The best) ของ รพศ./รพท. ≥ 
รอยละ 25 

 

วิธีการประเมินผล :  1. สถานบริการประเมินตนเองตามเกณฑการพัฒนาการดำเนินงานสถานบริการ  
สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามนโยบาย EMS 
2. ทีมประเมินระดับจังหวัดและเขตสุขภาพเพ่ือใหคำแนะนำและการรับรองตามเกณฑ 
การพัฒนาการดำเนินงานสถานบริการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ตามนโยบาย EMS 
3. ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเปาหมายรายไตรมาส  
1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและสำนักงานเขตสุขภาพ ประเมินสถานบริการฯ ตาม
เกณฑการประเมินการพัฒนาการดำเนินงานสถานบริการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ตามนโยบาย EMS 
2. ผลการดำเนินงานรายไตรมาส 

เอกสารสนับสนุน :  1. แนวทางการดำเนินงานการพัฒนาสถานบริการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขดานสิ่งแวดลอมท่ีดีปลอดภัย ทันสมัย และบริการท่ีดี  
2. เกณฑการพัฒนาการดำเนินงานสถานบริการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ดานสิ่งแวดลอมท่ีดี ปลอดภัย มีความทันสมัย บริการท่ีดี ในระดับพ้ืนฐาน (The must) 
และระดับข้ันสูง (The best) 
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รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน Baseline data หนวยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 
2563 2564 2565 

54.1 สถานบริการ 
สังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุขท่ีผาน
เกณฑการประเมิน
ข้ันพ้ืนฐาน  
(The must) 
 

รอยละ - - รพศ./รพท. 
รอยละ 
76.19 
รพช. 

รอยละ 
74.45 
(ขอมูล 

ไตรมาส 3/2565) 
54.2 สถานบริการ
ตนแบบของ 
เขตสุขภาพ ท่ีผาน
เกณฑการประเมิน
ข้ันสูง  
(The best) 

จำนวน/
เขต

สุขภาพ 
 

- - N/A 

 

ผูใหขอมูลทางวิชาการ / 
ผูประสานงานตัวช้ีวัด 

กองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
1. นางเกวลิน ชื่นเจริญสุข                      รองผูอำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข 
    โทรศัพทท่ีทำงาน : 02 590-1643        โทรศัพทมือถือ : 089 829625 
    โทรสาร : 02-590-1631                    E-mail : kavalinc@hotmail.com 
2. นางสาวนุชนาฏ พรสัจจะ                   นักวชิาการสาธารณสุขชำนาญการ 
    โทรศัพทท่ีทำงาน : 02 590-1637         โทรศัพทมือถือ : 089 4909322 
    โทรสาร : 02-590-1631                    E-mail : nudchanad.p@moph.mail.go.th 
3. นางสาวฐาณมาศ เกษเพ็ชร                  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
    โทรศัพทท่ีทำงาน : 02 590-1637         โทรศัพทมือถือ : 097 1694535 
    โทรสาร : 02-590-1631                    E-mail : thanamas58@gmail.com 
4. นางสาวศิวพร บุญเสก                       นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
    โทรศัพทท่ีทำงาน : 02 590-1637         โทรศัพทมือถือ : 095 6099869 
    โทรสาร : 02-590-1631                    E-mail : siwaporn.moph@gmail.com 
5. นางสาวพลอยไพลิน  ศรีศิริ                 นักวชิาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
    โทรศัพทท่ีทำงาน : 02 590-1637         โทรศัพทมือถือ : 084 3373581 
    โทรสาร : 02-590-1631                    E-mail : p_pailin13@hotmail.com 
6. นางสาวจุฑามาศ ทองสมนึก                นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
    โทรศัพทท่ีทำงาน : 02 590-1637        โทรศัพทมือถือ : 097 2358844 
    โทรสาร : 02-590-1631                   E-mail : specialthings.gift@gmail.com 

หนวยงานประมวลผล 
และจัดทำขอมูล 
(ระดับสวนกลาง) 

กองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
1. นางสาวจุฑามาศ ทองสมนึก                นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
    โทรศัพทท่ีทำงาน : 02 590-1637        โทรศัพทมือถือ : 097 2358844 
    โทรสาร : 02-590-1631                   E-mail : specialthings.gift@gmail.com 
2. นางสาวฐาณมาศ เกษเพ็ชร                  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
    โทรศัพทท่ีทำงาน : 02 590-1637         โทรศัพทมือถือ : 097 1694535 
    โทรสาร : 02-590-1631                    E-mail : thanamas58@gmail.com 
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3. นางสาวศิวพร บุญเสก                       นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
    โทรศัพทท่ีทำงาน : 02 590-1637         โทรศัพทมือถือ : 095 6099869 
    โทรสาร : 02-590-1631                    E-mail : siwaporn.moph@gmail.com  
4. นางสาวพลอยไพลิน  ศรีศิริ                 นักวชิาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
    โทรศัพทท่ีทำงาน : 02 590-1637         โทรศัพทมือถือ : 084 3373581 
    โทรสาร : 02-590-1631                    E-mail : p_pailin13@hotmail.com 

ผูรับผิดชอบการรายงานผล
การดำเนินงาน 

กองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
1.  นายแพทยกรกฤช ลิ้มสมมุติ               ผูอำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข 
    โทรศัพทท่ีทำงาน : 02 590-1755        โทรศัพทมือถือ : 095 5516996 
    โทรสาร : 02-590-1631                    E-mail : servicemop@gmail.com  
2.  นางเกวลิน ชื่นเจริญสุข                      รองผูอำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข 
    โทรศัพทท่ีทำงาน : 02 590-1643         โทรศัพทมือถือ : 089 829625 
    โทรสาร : 02-590-1631                    E-mail : kavalinc@hotmail.com 
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หมวด 4. ดานบริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 
แผนท่ี 11. การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ 
โครงการ 2. โครงการพัฒนาองคกรคุณภาพ 
ระดับการแสดงผล จังหวัด/เขต/ประเทศ 
ช่ือตัวช้ีวัด 55.รอยละของโรงพยาบาลท่ีมีการปรับโฉม Smart Hospital (Smart 

ER/Modernize OPD/มีการใชพลังงานสะอาด) 
คำนิยาม       โรงพยาบาล ส ังก ัดสำน ักงานปลัดกระทรวงสาธารณส ุขท ี ่ม ีการพ ัฒนาเปน  

Smart Hospital หมายถึง โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ไดแก ระดับ
โรงพยาบาลศูนย ระดับโรงพยาบาลทั่วไป และระดับโรงพยาบาลชุมชน มีการปรับเปลี่ยน
รูปแบบ ภาพลักษณของโรงพยาบาล โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลหรือนวัตกรรมที่มีความ
ทันสมัย มาประยุกตใชรวมกับกระบวนการทำงานเดิม เพื่อใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการ
ดำเนินงาน อีกท้ังสนับสนุนการจัดบริการรูปแบบใหมใหครอบคลุมในทุกมิติสุขภาพอยางมี
ประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนที่ไมจำเปน สงผลใหเกิดความสะดวกสบายตอผูใหบริการและ
ผูรับบริการ มีความสะดวกสบายในการเขารับบริการและเกิดความเชื่อมั่นในระบบบริการ
สุขภาพ ตามแบบ Smart Hospital โดยสามารถเลือกพัฒนาดานใดดานหนึ่ง ดังนี้ 
1. Smart ER หมายถึง หองฉุกเฉินที ่มีมาตรฐานและสามารถใหการรักษาพยาบาล 
ผูเจ็บปวยวิกฤตฉุกเฉินไดอยางทันเวลา ปลอดภัย และประทับใจ  
2. Modernize OPD หมายถึง การใหบริการผูปวยนอกรูปแบบใหมที่มีการนำเทคโนโลยี
หรือนวัตกรรมมาสนับสนุนและประยุกตใช ในการใหบริการ โดยคำนึงถึงความปลอดภัย 
ใหแก ผูใหบริการและผูรับบริการ อีกท้ังสามารถจัดบริการท่ีมีประสิทธิภาพและเหนือความ
คาดหมายของผูรับบริการ 
3. การใชพลังงานสะอาด หมายถึง โรงพยาบาลที ่มีการเลือกใชพลังงานสะอาดหรือ
พลังงานทางเลือกมาทดแทนพลังงานเดิม หรือนำมาประยุกตใชในโรงพยาบาล ภายใตการ
บริหารจัดการ ที่คำนึงถึงสิ่งแวดลอม ความปลอดภัย การเยียวยา และลดผลกระทบตอ
ชุมชน เชน การใชพลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม พลังงานน้ำ พลงังานชีวมวล เปนตน  

เกณฑเปาหมาย :  
รอยละของโรงพยาบาล สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่ีมีการพัฒนาแบบ Smart Hospital 

รายการ ปงบประมาณ 
66 

ปงบประมาณ 
67 

ปงบประมาณ 
68 

ปงบประมาณ 
69 

ปงบประมาณ 
70 

รพศ./รพท./รพช. 70 80 90 100 100 
 

วัตถุประสงค  เพ่ือพัฒนาโรงพยาบาล สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขใหเปน Smart hospital 
เพื่อรองรับการใหบริการที่สนองความตองการของผูรับบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ทันสมัย เปนมาตรฐานเดียวกัน และเกิดความพึงพอใจตอผูรับบริการอยางเหนือความ
คาดหมายของผูรับบริการ  
เพ่ือพัฒนาโรงพยาบาล สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขใหเปน Smart hospital 
รองรับการใหบริการที่ตอบสนองความตองการของผูรับบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ทันสมัย เปนมาตรฐานเดียวกัน และเกิดความพึงพอใจตอผู ร ับบริการอยางเหนือ 
ความคาดหมายของผูรับบริการ 

ประชากรกลุมเปาหมาย โรงพยาบาล สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 901 แหง 

- กลุมระดับ รพศ./รพท   จำนวน 126 แหง จำนวน 127 แหง  

- กลุมระดับ รพช.         จำนวน 775 แหง จำนวน 774 แหง 
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วิธีการจัดเก็บขอมูล 1. โรงพยาบาล สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแหงประเมินตนเองและบันทึก
ขอมูลในแบบรายงานผล และจัดสงสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ทุกไตรมาส  
2. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ตรวจสอบและรวบรวมขอมูลการประเมิน  
และจัดสงสำนักงานเขตสุขภาพ ทุกไตรมาส 
3. สำนักงานเขตสุขภาพสุมประเมินในระดับพ้ืนท่ีและรวบรวมผลการประเมินจาก
สำนักงานสาธารณสุข และจัดสงกองบริหารการสาธารณสุข ทุกไตรมาส  
1. สำนักงานเขตสุขภาพ จัดเก็บขอมูลผลการดำเนินงานปรับโฉมโรงพยาบาลเปน Smart 
Hospital ในดาน Smart ER ดาน Modernize OPD และดานการใชพลังงานสะอาด 
2. สำนักงานเขตสุขภาพ รายงานผลการดำเนินงานฯ ตามแบบฟอรมของกองบรหิาร 
การสาธารณสุขและสงตามระยะเวลาท่ีกำหนด 
4. 3. กองบริหารการสาธารณสุข ตรวจสอบขอมูล จากสำนักงานเขตสุขภาพ และวิเคราะห 
ผลการดำเนินงานในภาพรวม 

แหลงขอมูล -  สำนักงานเขตสุขภาพ จำนวน 12 เขตสุขภาพ 

-  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จำนวน 76 จังหวัด 

- โรงพยาบาล สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 901 แหง 

รายการขอมูล 1 A = จำนวน โรงพยาบาล สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ท่ีมีผลการดำเนินงานตามแบบ 

Smart Hospital มีการปรับโฉม Smart Hospital (Smart ER/Modernize OPD/มีการใช

พลังงานสะอาด) 

รายการขอมูล 2 B = โรงพยาบาล สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 901 แหง 

สูตรคำนวณตัวช้ีวัด  รอยละของโรงพยาบาล สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่ีมีการพัฒนาแบบ 
Smart Hospital 
Smart Hospital = (A/B) x 100  

ระยะเวลาประเมินผล รายงาน ไตรมาส 2 / ไตรมาส 3 / ไตรมาส 4  

เกณฑการประเมิน : 

ป 2566: 

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

 - โรงพยาบาล สังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข มีแผนการ
พัฒนาตามแบบ Smart 
Hospital ท่ีเหมาะสมและ
สอดคลองกับบริบทของ
ตนเอง 

- โรงพยาบาล สังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข มีการพัฒนา
ตามแบบ Smart 
Hospital รอยละ 50  

- โรงพยาบาล สังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข มีการพัฒนา
ตามแบบ Smart 
Hospital รอยละ 60 

- โรงพยาบาล สังกัด
สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข มีการ
พัฒนาตามแบบ 
Smart Hospital  
รอยละ 70 

 

วิธีการประเมินผล :  1. โรงพยาบาลประเมินตนเองตามแบบการพัฒนา Smart Hospital  
2. ทีมประเมินระดับจังหวัดและเขตสุขภาพลงพ้ืนท่ีติดตามผลการดำเนินงานเพ่ือให
คำแนะนำและการรับรองตามเกณฑการพัฒนา Smart Hospital 
3. รายงานผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเปาหมายรายไตรมาส  
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส 

เอกสารสนับสนุน :   - แนวทางการดำเนินงานการพัฒนาโรงพยาบาล สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ตามแบบ smart hospital  
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แนวทางการดำเนินงานการปรับโฉมโรงพยาบาลเปน Smart Hospital 
รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน Baseline data หนวยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 

2563 2564 2565 
โรงพยาบาล  
สังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข มีการ
พัฒนาตามแบบ 
Smart Hospital 

รอยละ - - - 

 

ผูรับผิดชอบการรายงานผล
การดำเนินงาน 

กองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
    นายแพทยกรกฤช ลิ้มสมมุติ               ผูอำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข 
    โทรศัพทท่ีทำงาน : 02 590-1755        โทรศัพทมือถือ : 095 5516996 
    โทรสาร : 02-590-1631                    E-mail : servicemoph@gmail.com  

ผูใหขอมูลทางวิชาการ / 
ผูประสานงานตัวช้ีวัด 

กองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
1. นางเกวลิน ชื่นเจริญสุข                      รองผูอำนวยการกองบริหารการสาธารณสขุ 
    โทรศัพทท่ีทำงาน : 02 590-1643        โทรศัพทมือถือ : 089 8296254 
    โทรสาร : 02-590-1631                    E-mail : kavalinc@hotmail.com 
2. นางสาววรนัดดา  ศรีสุพรรณ               รองผูอำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข 
    โทรศัพทท่ีทำงาน : 02 590-1628        โทรศัพทมือถือ : 089 1041263 
    โทรสาร : 02-590-1641                    E-mail : naddavo@gmail.com 

หนวยงานประมวลผล 
และจัดทำขอมูล 
(ระดับสวนกลาง) 

กองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
1. นางสาวชุตินาถ  ทัศจันทร                  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
    โทรศัพทท่ีทำงาน : 02 590-1635         โทรศัพทมือถือ : 094 8629299 
    โทรสาร : 02-590-1641                    E-mail : Chitanad@gmail.com 
2. นางสาวจุฑามาศ ทองสมนึก                นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
    โทรศัพทท่ีทำงาน : 02 590-1638        โทรศัพทมือถือ : 097 2358844 
    โทรสาร : 02-590-1638                    E-mail : specialthings.gift@gmail.com 
3.  นางสาวฐาณมาศ เกษเพ็ชร                นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
    โทรศัพทท่ีทำงาน : 02 590-1637         โทรศัพทมือถือ : 097 1694535 
    โทรสาร : 02-590-1637                    E-mail : thanamas58@gmail.com 
4. นางสาวศุภษร วิกล                          วิศวกรสิ่งแวดลอม 
    โทรศัพทท่ีทำงาน : 02 590-1635        โทรศัพทมือถือ : 084 7473037 
    โทรสาร : 02-590-1634                   E-mail : env.moph@gmail.com 
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หมวด 4. ดานบริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 
แผนท่ี 12. การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศดานสุขภาพ 
โครงการท่ี 1. โครงการพัฒนาระบบขอมูลขาวสารเทคโนโลยีสุขภาพแหงชาติ 
ระดับการแสดงผล จังหวัด/เขต/ประเทศ  
ช่ือตัวช้ีวัด 57. รอยละของจังหวัดท่ีประชาชนไทย มี ดิจิทัลไอดี เพ่ือการเขาถึงระบบบริการ

สุขภาพแบบไรรอยตอ 
     57.1 รอยละของบุคลากรสาธารณสุข มี ดิจิทัลไอดี 
     57.2 รอยละของประชาชน มี ดิจิทัลไอดี เพ่ือเขาถึงขอมูลสุขภาพสวนบุคคล 
            และเขาถึงระบบบริการสุขภาพแบบไรรอยตอ 

คำนิยาม ดิจิทัลไอดี (Digital Identity หรือ Digital ID) หมายถึง ชุดของขอมูลหรือคุณลักษณะ
ท่ีรวบรวมและบันทึกในรูปแบบดิจิทัล เพ่ือใชระบุตัวบุคคลในการทำธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกสดานสุขภาพ ผานระบบการลงทะเบยีนและพิสูจนตัวตนของระบบ Identity 
provider (IdP) เพ่ือยกระดับการใหบริการแกประชาชน และชวยอำนวยความสะดวกให
ผูรับบริการ สามารถเขาถึงขอมูลสุขภาพของตนเอง แมจะเขารับการรักษาจากหนวย
บริการสุขภาพหลายแหง                                                 

ระบบ Identity provider (IdP) หมายถึง ระบบกลางสำหรบับริหารจัดการขอมูล Digital 
ID เพ่ือสนับสนุนกระบวนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสดานสุขภาพ ของบุคคลากร
สาธารณสุข(บุคคลธรรมดา) และประชาชนท่ีเขารับบริการในหนวยบริการสุขภาพ ผาน
แพลตฟอรมหมอพรอม เชน การตรวจพิสูจนและยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (Electronic 
Know Your Customer : e KYC) ชวยลดข้ันตอนในการยืนยันตัวตนกอนเขารับบริการ
ดานสุขภาพ ประหยัดเวลา ลดภาระในการติดตอหรือใชบริการจากหนวยบริการภาครัฐ 
*** ระบบ IdP ของกระทรวงสาธารณสุขดำเนินการสอดคลองตามมาตรฐาน และผานการ
พิจารณารับรองจาก  
1. สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (Electronic Transactions 
Development Agency: ETDA ตาม “ประกาศขอเสนอแนะมาตรฐานฯ วาดวยการ
พิสูจนและยืนยันตัวตนทางดิจิทัล” และ                                                                                                                                                                                                                                                              
2. สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) (สพร.) หรือ Digital Government 
Development Agency (Public Organization) (DGA) ตาม มาตรฐานรัฐบาลดิจิทัล 
Digital Government Standard วาดวย แนวทางการจัดทำกระบวนการและการ
ดำเนินงานทางดิจิทัล เรื่องการใชดิจิทัลไอดีสำหรับบริการภาครัฐ แลว  

บุคลากรสาธารณสุข หมายถึง บุคลากรสาธารณสุขท้ังหมด (ทุกประเภทการจาง) ไดแก 
ขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจางประจำ ลูกจางชั่วคราว (ยกเวน ลูกจางรายคาบ /
รายวัน/จางเหมาบริการ) พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ในหนวยงานสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข (กรม เขตสุขภาพ รพศ. รพท. และหนวยงานในความรับผิดชอบของสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัด) หนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทุกระดับ ทุก
สายงาน (อางอิงจากระบบฐานขอมูล HROPS) 

ประชาชน หมายถึง ประชาชนในพ้ืนท่ีความรับผิดชอบของหนวยบริการในจังหวัด ทุกคน  
(อางอิงตามฐานขอมูลประชากรในระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ วันท่ี 1 เมษายน 
2565)  
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เกณฑเปาหมาย :  
รายการ ปงบประมาณ 66 ปงบประมาณ 67 ปงบประมาณ 68 ปงบประมาณ 69 

บุคลากรสาธารณสุข ≥รอยละ 80 
≥รอยละ 50 

≥รอยละ 85 
≥รอยละ 70 

≥รอยละ 90 
≥รอยละ 80 

≥รอยละ 95 
≥รอยละ 90 

ประชาชน ≥รอยละ 25 ≥รอยละ 50 
≥รอยละ 30 

≥รอยละ 60 
≥รอยละ 35 

≥รอยละ 70 
≥รอยละ 40 

 

วัตถุประสงค  1. เพ่ือใหคนไทยมีดิจิทัลไอดี สำหรับการทำธุรกรรมในระบบสุขภาพดิจิทัล ท่ีดูแลโดย
กระทรวงสาธารณสุข เพ่ือเอ้ือตอการเขาถึงระบบบริการแบบไรรอยตอ  

2. เพ่ือเพ่ิมการเขาถึงขอมูลการรักษาจากหนวยบริการสาธารณสุข และแสดงเปนขอมูล
ระบบระเบียนสุขภาพสวนบุคคลอิเล็กทรอนิกส บน Application (กรณีประชาชนท่ี 
ไมมีโทรศัพทสมารทโฟน สามารถแสดงประวัติการรักษาเฉพาะบุคคล ผานระบบ 
Electronic Medical Record หลังจากไดรับอนุญาตจากประชาชนเจาของขอมูล) 

3. เพ่ือลดข้ันตอน และความซับซอนในการพิสูจนและยืนยันตัวตนทางดิจิทัล อำนวย 
ความสะดวก และประหยัดเวลาในการยืนยันตัวตนกอนเขารับบริการดานสุขภาพ  
ผานแพลตฟอรมตางๆ  

4. ปองกันความเสี่ยงในการปลอมแปลงตัวตนเพ่ือเขารับบริการรักษาแทนบุคคลอ่ืน  
เพ่ิมความโปรงใส ตรวจสอบได และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการสาธารณสุข 

ประชากรกลุมเปาหมาย 1.) บุคลากรสาธารณสุข ในหนวยบริการสาธารณสขุ ทุกจังหวัด (≥รอยละ 80) 

(≥รอยละ 50) 

    (อางอิงจากฐานขอมูลกองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข)  

2.) ประชาชน ในพ้ืนท่ีความรับผิดชอบของหนวยบริการในจังหวัด (≥รอยละ 25) 

(อางอิงจากฐานขอมูลประชากรในระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ณ วันที่ 1 เมษายน 

2565) 

วิธีการจัดเก็บขอมูล หนวยบริการบันทึกขอมูลการพิสูจนตัวตน ของบุคลากรสาธารณสุข และของประชาชน 
ผานระบบ หมอพรอม Identity provider (IdP) ตามเกณฑท่ีกำหนด หรือระบบอ่ืน  
ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี 
 : https://mohpromt.moph.go.th/mpc/mp-pf/mohprompt-did/ 

หรือ Scan QR Code          
แหลงขอมูล 1. หนวยบริการภาครัฐท่ัวประเทศ ท้ังในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

2. ฐานขอมูลบุคลากรสาธารณสุข อางอิงตามฐานขอมูล HROPS กองบริหารทรัพยากร
บุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

3. ฐานขอมูลประชากรในระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  
4. ระบบจดัเก็บขอมูลการพิสูจนและยืนยันตัวตนของบุคลากรและประชาชน (IdP Center)  
    กระทรวงสาธารณสุข 
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รายการขอมูล 1 A1 = จำนวนบุคลากรสาธารณสุขท่ีมีดิจิทัลไอด ีในจังหวัด 

รายการขอมูล 2 B1 = จำนวนบุคลากรสาธารณสุขท้ังหมดในจังหวัด 

รายการขอมูล 3 A2 = ประชาชนในจังหวัดท่ีมีดิจิทัลไอด ี 

รายการขอมูล 4 B2 = จำนวนประชาชนรวมทุกสิทธกิารรักษาในจังหวัด 

สูตรคำนวณตัวช้ีวัด 57.1 (A1/B1) x 100 

*** ตองผานรอยละ 80 ของบุคลากรในจังหวัด   

*** ตองผานรอยละ 50 ของบุคลากรในจังหวัด 

สูตรคำนวณตัวช้ีวัด 57.2 (A2/B2) x 100 

*** ตองผานรอยละ 25 ของประชาชนในจังหวัด 

 การประเมินตัวชี้วัด ตองผานหลักเกณฑท้ัง 2 ตัวชี้วัด  
 

รายจังหวัด สูตรคำนวณ รอบ 6 เดือน รอบ 12 เดือน หลักเกณฑ 
บุคลากรสาธารณสุข (A1/B1) x 100 ≥ รอยละ 50 

≥ รอยละ 25 
≥ รอยละ 80 
≥ รอยละ 50 

ผานหลักเกณฑ
การประเมิน

ตัวช้ีวัดฯ ประชาชน (A2/B2) x 100 ≥ รอยละ 10 ≥ รอยละ 25 

ระยะเวลาประเมินผล 6 เดือน และ 12 เดือน 

เกณฑการประเมิน :  

ป 2566 : รอยละของจังหวัดท่ีประชาชนไทย มี ดิจิทัลไอดี เพ่ือการเขาถึงระบบบริการสุขภาพแบบไรรอยตอ 
             1) รอยละ 80 รอยละ 50 ของบุคลากรสาธารณสุข มี ดิจิทัลไอดี 
             2) รอยละ 25 ของประชาชน มี ดิจิทัลไอดี เพ่ือเขาถึงขอมูลสุขภาพสวนบุคคล และ     
                เขาถึงระบบบริการสุขภาพแบบไรรอยตอ 

 รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12เดือน 
บุคลากรสาธารณสขุ - ≥รอยละ 50 

≥รอยละ 25 
- ≥รอยละ 80 

≥รอยละ 50 
ประชาชน - ≥รอยละ 10 - ≥รอยละ 25 

 

วิธีการประเมินผล:  ประเมินจากระบบประมวลผลของระบบ Identity Provider (IdP) กระทรวงสาธารณสุข 

เอกสารสนับสนุน :  คูมือการปฏิบัติงาน ระบบดิจิทัลไอดี  

: https://mohpromt.moph.go.th/mpc/mp-pf/mohprompt-did/ 

หรือ Scan QR Code          

รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน Baseline data หนวยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 
2563 2564 2565 

ดิจิทัลไอดี รอยละ - - - 
 

ผูใหขอมูลทางวิชาการ / 
ผูประสานงานตัวช้ีวัด 

1. นางสาวภคพร สังขทอง                       เจาพนักงานเวชสถิตชิำนาญงาน 
   โทรศัพทท่ีทำงาน : 02-591-8194           โทรศัพทมือถือ :  
   โทรสาร : 02-591-8565     E-mail : spd.digitalhealth@gmail.com 
   กลุมดิจิทัลสุขภาพ กองยุทธศาสตรและแผนงาน 
2. นายหยดัซารี เลาะเหละ                      นักวชิาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ 
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   โทรศัพทท่ีทำงาน : 02-590-1493           โทรศัพทมือถือ :  
   โทรสาร : 02-591-8565     E-mail : spd.digitalhealth@gmail.com 
   กลุมดิจิทัลสุขภาพ กองยุทธศาสตรและแผนงาน 
3. นายวัชรินทร โสภาพ                          นักวชิาการคอมพิวเตอร 
   โทรศัพทท่ีทำงาน : 02-590-1497           โทรศัพทมือถือ :  
   โทรสาร : 02-591-8565     E-mail : spd.digitalhealth@gmail.com 
   กลุมดิจิทัลสุขภาพ กองยุทธศาสตรและแผนงาน 
4. นางสาวณภาภัช มงคลเอกอมร               เจาพนักงานเวชสถิติอาวุโส 
   โทรศัพทท่ีทำงาน : 02-591-8194           โทรศัพทมือถือ :  
   โทรสาร : 02-591-8565     E-mail : spd.digitalhealth@gmail.com 
   กลุมดิจิทัลสุขภาพ กองยุทธศาสตรและแผนงาน 

หนวยงานประมวลผลและ
จัดทำขอมูล 
(ระดับสวนกลาง) 

1. นางสาวภคพร สังขทอง                       เจาพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน 
   โทรศัพทท่ีทำงาน : 02-591-8194           โทรศัพทมือถือ :  
   โทรสาร : 02-591-8565     E-mail : spd.digitalhealth@gmail.com 
   กลุมดิจิทัลสุขภาพ กองยุทธศาสตรและแผนงาน 
2. นางสาวณภาภัช มงคลเอกอมร               เจาพนักงานเวชสถิติอาวุโส 
   โทรศัพทท่ีทำงาน : 02-591-8194           โทรศัพทมือถือ :  
   โทรสาร : 02-591-8565     E-mail : spd.digitalhealth@gmail.com 
   กลุมดิจิทัลสุขภาพ กองยุทธศาสตรและแผนงาน 

ผูรับผิดชอบการรายงานผล
การดำเนินงาน 

   นางเดือนเพ็ญ โยเฮือง                     นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ                                                              
   โทรศัพทท่ีทำงาน : 02-590-1495            โทรศัพทมือถือ :  
   โทรสาร : 02-591-8565      E-mail : duanpen@mophmail.go.th 
   กลุมดิจิทัลสุขภาพ กองยุทธศาสตรและแผนงาน 
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หมวด 4.ดานบริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 
แผนท่ี 12.การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศดานสุขภาพ 
โครงการท่ี 1. โครงการพัฒนาระบบขอมูลขาวสารเทคโนโลยีสุขภาพแหงชาติ 
ระดับการแสดงผล จังหวัด/เขต/ประเทศ 
ช่ือตัวช้ีวัด 58. จังหวัดท่ีมีบริการการแพทยทางไกลตามเกณฑท่ีกำหนด 
คำนิยาม            การบริการการแพทยทางไกล (Telemedicine) หมายถึง การจัดระบบใหบริการ

ปรึกษา แนะนำ รักษา ติดตาม เยี่ยมบาน ระหวางสถานพยาบาลแหงหนึ่งไปยังอีกสถานท่ีหนึ่ง 
เชน บาน คลินิกชุมชนอบอุน รพ.สต. หรือสถานพยาบาลเครือขายอื่นๆ โดยอาศัยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส และบันทึกการใหบริการในระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (HIS: Hospital 
Information System) ดวยรหัสมาตรฐานแฟม Service (14) รหัสประเภทการมารับ
บร ิ ก า ร  “5 การบร ิ ก า รการแพทย  ท า ง ไกล  ร ั บบร ิ ก า รส าธ า รณส ุ ขทา ง ไกล
Telehealth/Telemedicine” อางอิงจากเว็บไซตกองยุทธศาสตรและแผนงาน สำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณุสข รหัสท่ีมีการเปลี่ยนแปลงปงบประมาณ 2564   
(https://bps.moph.go.th/healthdata/standardcode43v2-415oct19/)  
 

 

          บริการการแพทยทางไกลในตัวชี้วัดนี้ ครอบคลุมทุกกลุมโรคตามความเห็นของ
แพทย และบริบทของพ้ืนท่ี เชน  ผูปวยกลุมเปราะบาง ผูปวยสูงอายุในภาวะพ่ึงพิง ผูปวยติด
บาน รหัส 1B1281 ผูปวยติดเตียง รหัส 1B1282 จากฐานขอมูลการคัดกรองผูสูงอายุ และ
ผูปวยโรคเบาหวาน รหัส E10-E14 โรคความดันโลหิตสูง I10-I15 จากรหัส ICD-10 กลุมโรค
ไมติดตอเรื้อรัง (Non-Communicable Diseases : NCD) 

โดยมีเกณฑท่ีกำหนดใหดำเนินการดังนี้  
1. เขตสุขภาพ คัดเลือกจังหวัด และโรงพยาบาล เปนกลุ มเปาหมายที ่จะตอง

ดำเนินการใหสำเร็จมีผลการใหบริการในปงบประมาณ 2566 อยางนอยรอยละ 50 ของ
จำนวนจังหวัดในเขตสุขภาพ และอยางนอยจังหวัดละ 3 โรงพยาบาล 

2. โรงพยาบาล จะตองมีบริการการแพทยทางไกล และการเตรียมการ ดังนี้ 
2.1 ใหบริการสำหรับผูปวยกลุมเปราะบาง และผูปวยโรคไมติดตอเรื้อรัง และ

อ่ืนๆ ตามท่ีแพทยเห็นสมควรหรือตามบริบทของพ้ืนท่ี ครอบคลุมทุกกลุมโรคตามความเห็น
ของแพทยและบริบทของพ้ืนท่ี 

2.2 มีการจัดสรรบุคลากรเปนทีมงานใหบริการอยางตอเนื ่อง  โดยสามารถ
ดำเนินการในรูปแบบกลุมงานภายใน งานภายใน หรือคณะกรรมการดิจิทัลการแพทย
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โรงพยาบาล ดวยบุคลากรที่มีอยูในปจจุบัน เพื่อปฏิบัติหนาที่เรงรัดการจัดบริการสุขภาพ
ดิจิทัล การแพทยทางไกล และอื่น ๆ (รายละเอียดตามรางคณะกรรมการดิจิทัลการแพทย
โรงพยาบาล แนบทาย) 

2.3 มีระบบสารสนเทศ Telemedicine / Telehealth  
2.4 มีกระบวนการตอเนื่องกับบริการสงยาถึงบาน  
2.5 มีเครือขายชวยใหบริการ เชน มี อสม. หรือญาติของผูปวยรวมอยูในระบบ

บริการ 
3. โรงพยาบาล มีกระบวนการเรียกเก็บคาบริการไปท่ีกองทุนตางๆ 

มาตรการท่ีดำเนินงานในพ้ืนท่ี 
1. หนวยบริการประเมินความปลอดภัยไซเบอรข้ันต่ำ   
2. หนวยบริการจัดใหมีระบบสารสนเทศ (ระบบอิเล็กทรอนิกส) ในการใหบริการ
การแพทยทางไกล ท่ีเปนไปตามมาตรฐานความปลอดภัยไซเบอรข้ันต่ำ  

3. หนวยบริการมีการใหบริการการแพทยทางไกลตามท่ีแพทยเห็นสมควร หรือ 
ตามบริบทของพ้ืนท่ี 

4. อสม. มีสวนรวมในการใหบริการการแพทยทางไกล โดยใชกลไก 3 หมอ 
5. การใหบริการการแพทยทางไกล สามารถเชื่อมตอระบบบันทึกการใหบริการ 
(Visit) กับระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (HIS) และสามารถเรียกเก็บคาบริการ
รักษาได 

6. การใหบริการการแพทยทางไกล เชื่อมโยงกับการสงยาท่ีบานได 
7. รพ. จัดใหมีการประเมินความพึงพอใจในการรับบริการการแพทยทางไกล 
8. รพ. มีการปฏิบัติตามแผนการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอรข้ันต่ำ  
9. คณะทำงานธรรมาภิบาลดานขอมูลและเทคโนโลยีสุขภาพระดับจังหวัด ติดตาม
และกำกับดูแล รพ. ใหมีการดำเนินงานดานความปลอดภัยไซเบอรข้ันต่ำ และมี
รูปแบบการใหบริการท่ีสามารถเรียกเก็บคาบริการรักษาได และมีบริการสงยา 
ท่ีบานได 

 
หมายเหตุ ศทส. จะแจงเวียนแบบสอบถาม และระบบประเมินความพึงพอใจ 
ภายในเดือนมกราคม 2566  
แนวทางการตรวจ ติดตาม 
1. เขตสุขภาพ ตามแบบสอบถาม รวบรวมและสงรายชื่อ รพ. (รพศ./รพท./รพช.) 
ท่ีมีการใหบริการการแพทยทางไกล และท่ีมีแผนจะใหบริการการแพทยทางไกล 
ใหแก ศทส. ทางอีเมล ictmoph@moph.go.th ภายในวันท่ี 20 มกราคม 2566  

2. รพ. ตอบแบบสอบถาม 1) แบบประเมินความปลอดภัยไซเบอรข้ันต่ำ  2) 
แบบสอบถามรูปแบบการใหบริการการแพทยทางไกลท่ีใชอยูหรือมีแผนจะใช สง
ให ศทส. ทางอีเมล ictmoph@moph.go.th ภายในวันท่ี 20 มีนาคม 2566  

3. ใชการสื่อสารผานระบบ online (Webex Meeting ,  
Line Official @ictmoph , Line OpenChat  
https://moph.cc/oDOmHwsNs ) 

4. ประมวลผลขอมูลจำนวนครั้งในการใหบริการ จากระบบคลังขอมูลดาน
การแพทยและสุขภาพ (HDC: Health Data Center) และแสดงรายงานใน
เว็บไซต HDCService  
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5. รพ. ตอบแบบสอบถาม 1) แบบประเมินแผนความม่ันคงปลอดภัยไซเบอรข้ันต่ำ 
2) แบบสอบถามรูปแบบการใหบริการการแพทยทางไกลท่ีใชอยูหรือมีแผนจะใช 
(ตอบเฉพาะหนวยท่ีมีขอมูล update)  สงให ศทส. ทางอีเมล 
ictmoph@moph.go.th ภายในวันท่ี 20 มิถุนายน 2566  

6. คณะทำงานธรรมาภิบาลดานขอมูลและเทคโนโลยีสุขภาพระดับจังหวัด รวบรวม
ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะ สงให ศทส. ทางอีเมล 
ictmoph@moph.go.th ภายในวันท่ี 20 มิถุนายน 2566 

เกณฑเปาหมาย :    

• กลุมเปาหมาย หมายถึง ผูรับบริการผานระบบบริการการแพทยทางไกล ท่ีบันทึกลงในระบบสารสนเทศโรงพยาบาล 
ดวยรหัสมาตรฐานแฟม Service (14) รหัสประเภทการมารับบรกิาร “5 การบริการการแพทยทางไกล รับบริการ
สาธารณสุขทางไกลTelehealth/Telemedicine” ปงบประมาณ 68 – 70 คำนวณรอยละ จำนวนครั้งการ
ใหบริการการแพทยทางไกล เทียบกับจำนวนครั้งการนัดหมายรับบริการในกลุมผูปวยกลุมเปราะบางและผูปวยโรค
ไมติดตอเรื้อรังท้ังหมด ตอจังหวัด 

• รพ. หมายถึง โรงพยาบาลศูนย / ท่ัวไป / ชุมชน / รพ.สต. 
 

ปงบประมาณ 66 ปงบประมาณ 67 ปงบประมาณ 68 ปงบประมาณ 69 ปงบประมาณ 70 
1) เขตสุขภาพ มี
จำนวนจังหวัดท่ีมีการ
ใหบริการการแพทย
ทางไกล ไมนอยกวา
รอยละ 50 ของ
จำนวนจังหวัดท้ังหมด
ในเขตสุขภาพ 
2) และมจีำนวน รพ. 

ไมนอยกวา 3 แหงตอ

จังหวัด 

3) และมจีำนวนการ

ใหบริการไมนอยกวา 

3,500 ครั้งตอจังหวัด 

1) เขตสุขภาพ มี
จำนวนจังหวัดท่ีมีการ
ใหบริการการแพทย
ทางไกล ไมนอยกวา
รอยละ 75 ของ
จำนวนจังหวัดท้ังหมด
ในเขตสุขภาพ 
2) และมจีำนวน รพ. 

ไมนอยกวารอยละ 50

ตอจังหวัด 

3) และมจีำนวนการ

ใหบริการไมนอยกวา 

5,500 ครั้งตอจังหวัด 

1) ทุกจังหวัดในเขต
สุขภาพ มีการใหบริการ
การแพทยทางไกล 
2) และมีจำนวน รพ. ไม

นอยกวารอยละ 75 ตอ

จังหวัด ท่ีใหบริการ

การแพทยทางไกล 

3) และมีจำนวนครั้งการ

ใหบริการการแพทย

ทางไกลไมนอยกวารอย

ละ 10 ของจำนวนครั้ง

การนัดหมายรับบริการ

ในกลุมผูปวยกลุม

เปราะบาง และผูปวย

โรคไมตดิตอเรื้อรัง

ท้ังหมด  ตอจังหวัด  

1) ทุกจังหวัดในเขต
สุขภาพ มีการใหบริการ
การแพทยทางไกล 
2) และ รพ. ทุกแหงมีการ

ใหบริการการแพทย

ทางไกล 

3) และมีจำนวนครั้งการ

ใหบริการการแพทย

ทางไกลไมนอยกวารอย

ละ 20 ของจำนวนครั้ง

การนัดหมายรับบริการ

ในกลุมผูปวยกลุม

เปราะบาง และผูปวย

โรคไมตดิตอเรื้อรัง

ท้ังหมด  ตอจังหวัด 

1) ทุกจังหวัดในเขต
สุขภาพ มีการใหบริการ
การแพทยทางไกล 
2) และ รพ. ทุกแหงมีการ

ใหบริการการแพทย

ทางไกล 

3) และมีจำนวนครั้งการ

ใหบริการการแพทย

ทางไกลไมนอยกวารอย

ละ 30 ของจำนวนครั้ง

การนัดหมายรับบริการ

ในกลุมผูปวยกลุม

เปราะบาง และผูปวย

โรคไมตดิตอเรื้อรัง

ท้ังหมด  ตอจังหวัด 

 

วัตถุประสงค  1. เพ่ือใหมีการพัฒนาการใหบริการการแพทยทางไกลท่ัวประเทศ 
2. เพ่ือใหผูปวยกลุมเปราะบาง ผูปวยโรคไมติดตอเรื้อรัง สามารถเขาถึงบริการการแพทย 

ไดมากข้ึน  
ประชากรกลุมเปาหมาย โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลท่ัวไป โรงพยาบาลชุมชุน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล 
วิธีการจัดเก็บขอมูล เก็บขอมูลและรายงานผล ระดับโรงพยาบาล จังหวัด และเขตสุขภาพ จากระบบ Health 

data center โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานเขตสุขภาพ และศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทำการดึงขอมูลเพ่ือ  
1. บงชี้จังหวัดท่ีมีการใหบริการและจำนวนครั้งของการใหบริการในกลุมเปาหมาย  
2. คำนวณรอยละการใหบริการการแพทยทางไกลในป 2568 - 2570  
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แหลงขอมูล 1. Health Data Center https://hdcservice.moph.go.th   
2.https://ict.moph.go.th/th/extension/1168 
2.3. แบบสอบถามตอบกลบัจากหนวยงาน 

รายการขอมูล 1 A = จำนวนครั้งของการมารับบริการการแพทยทางไกล (รหัสประเภทการมารับบรกิาร  
“5 การบริการการแพทยทางไกลTelehealth/ Telemedicine”) “5 รับบริการ
สาธารณสุขทางไกล (Telehealth / Telemedicine)” 

รายการขอมูล 2 B = จำนวนครั้งของการมารับบริการทุกประเภท  
สูตรคำนวณตัวช้ีวัด  ป 2566 – 2567  =  A **นบัจำนวนเทานั้น** 

ป 2568 – 2570  =  (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ทุก 6 เดือน 
เกณฑการประเมิน : 
ป 2566: 

ป 2567: 

ป 2568: 

 
 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- 1) เขตสุขภาพ มีรายชื่อ รพ. ที่มีการ

ใหบริการการแพทยทางไกล และที่มีแผนจะ
ใหบริการการแพทยทางไกลในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 ไมนอยกวารอยละ 50 ของ
จำนวนจังหวัดทั้งหมดในเขตสุขภาพ 
2) รพ. ตอบแบบประเมินความปลอดภัยไซ
เบอรข้ันต่ำ   
3) รพ. ตอบแบบสอบถามรูปแบบการ
ใหบริการการแพทยทางไกลที่ใชอยูหรือมี
แผนจะใช 

- เขตสุขภาพ มจีำนวนจังหวัดท่ีมีการ
ใหบริการการแพทยทางไกล ไมนอยกวา
รอยละ 50 ของจำนวนจังหวัดท้ังหมดใน

เขตสุขภาพ 
มีจำนวนคร้ังของการมารับบริการ

การแพทยทางไกล  
ไมนอยกวา 3,500 คร้ังตอจังหวัด จาก 

รพ. ไมนอยกวา 3 แหง 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- เขตสุขภาพ มีรายชื่อ รพ. ที่มีการใหบริการ

การแพทยทางไกล และที่มีแผนจะใหบริการ
การแพทยทางไกลในปงบประมาณ พ.ศ. 
2567 ไมนอยกวารอยละ 75 ของจำนวน
จังหวัดทั้งหมดในเขตสุขภาพ 
 

- เขตสุขภาพ มจีำนวนจังหวัดท่ีมีการ
ใหบริการการแพทยทางไกล ไมนอยกวา
รอยละ 75 ของจำนวนจังหวัดท้ังหมดใน

เขตสุขภาพ 
มีจำนวนคร้ังของการมารับบริการ

การแพทยทางไกล  
ไมนอยกวา 5,500 คร้ังตอจังหวัด จาก 
รพ. จำนวนไมนอยกวารอยละ 50 ของ

จำนวนทั้งจงัหวัด 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- รพ. ทุกแหงมีการเตรียมพรอมระบบ

สารสนเทศและบุคลากร และเปด
ใหบริการการแพทยทางไกลตามเกณฑ
ที่กำหนด 

- มีจำนวนครั้งการใหบริการการแพทยทางไกลไม
นอยกวารอยละ 10 ของจำนวนครั้งการนัด
หมายรับบริการในกลุมผูปวยกลุมเปราะบาง 

และผูปวยโรคไมติดตอเรื้อรังท้ังหมด  ตอจังหวัด 
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ป 2569: 

ป 2570: 

. 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- รพ. ทุกแหงมีการเตรียมพรอมระบบ

สารสนเทศและบุคลากร และเปด
ใหบริการการแพทยทางไกลตามเกณฑ

ที่กำหนด 

- มีจำนวนครั้งการใหบริการการแพทยทางไกลไม
นอยกวารอยละ 20 ของจำนวนครั้งการนัด
หมายรับบริการในกลุมผูปวยกลุมเปราะบาง 

และผูปวยโรคไมติดตอเรื้อรังท้ังหมด  ตอจังหวัด 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- รพ. ทุกแหงมีการเตรียมพรอมระบบ

สารสนเทศและบุคลากร และเปด
ใหบริการการแพทยทางไกลตามเกณฑ

ที่กำหนด 

- มีจำนวนครั้งการใหบริการการแพทยทางไกลไม
นอยกวารอยละ 30 ของจำนวนครั้งการนัด
หมายรับบริการในกลุมผูปวยกลุมเปราะบาง 

และผูปวยโรคไมติดตอเรื้อรังท้ังหมด  ตอจังหวัด 

วิธีการประเมินผล :  1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด กำกับติดตามโดยคณะทำงานธรรมาภิบาลดานขอมูลและ
เทคโนโลยีสุขภาพระดับจังหวัด 

2. การตรวจราชการ โดยทีมนิเทศและตรวจราชการของสำนักงานเขตสุขภาพ และ 
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
และเครือขายไอที ผานระบบประชุมทางไกล 

เอกสารสนับสนุน :  คูมือการปฏิบัติงาน การจัดเก็บและจัดสงขอมูล ตามโครงสรางมาตรฐานขอมูลดานสุขภาพ 
กระทรวงสาธารณสุข ปงบประมาณ 2564 Version 2.4 รหัสมาตรฐานแฟม Service (14) 
รหัสประเภทการมารับบริการ 
https://bps.moph.go.th/healthdata/wp-content/uploads/2021/03/2.4-
43File_Structure-020364.pdf    หรือลิงกยอ  https://moph.cc/h0DBTprMn 
 

รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน Baseline data หนวยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 
2563 2564 2565 

จำนวนครั้งของการ
ใหบริการ

การแพทยทางไกล  

จำนวน - - เฉลี่ยจังหวัด (นำรอง) 
จังหวัดละ  
800 ครั้ง 

  
ผูใหขอมูลทางวิชาการ / 
ผูประสานงานตัวช้ีวัด 

1. นายวสันต  สายทอง  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
โทรศัพทมือถือ : 081-6399532   E-mail: ictmoph@moph.go.th 
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
2. นางรุงนิภา อมาตยคง  นักวิชาการคอมพิวเตอรชำนาญการพิเศษ 
โทรศัพทมือถือ : 087-0276663   E-mail: ictmoph@moph.go.th 
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

หนวยงานประมวลผลและ
จัดทำขอมูล 
(ระดับสวนกลาง) 

1. ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
โทรศัพทท่ีทำงาน : 0 2590 1208 E-mail : ictmoph@moph.go.th  
 

ผูรับผิดชอบการรายงานผล
การดำเนินงาน 

1. นางรุงนิภา อมาตยคง  นักวิชาการคอมพิวเตอรชำนาญการพิเศษ 
โทรศัพทมือถือ : 087-0276663   E-mail: ictmoph@moph.go.th 
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ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
2. นางสาวกันตภัส วรรธนะรุงโรจน         นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
โทรศัพทมือถือ : 095-7871459             E-mail:  ictmoph@moph.go.th 
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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(ราง) คณะกรรมการดิจิทัลการแพทยโรงพยาบาล 
 
วัตถุประสงคของการตั้งคณะกรรมการดิจิทัลการแพทย  

เพ่ือเรงรัดการจัดบริการสุขภาพดิจิทัล การแพทยทางไกล และอ่ืนๆ  
กลุมเปาหมาย   

- การรักษาทางไกลระหวางแพทยและผูปวย สำหรับผูปวยรายเกาท่ีเคยมารับบริการของโรงพยาบาล 
เชน กลุมผูปวย NCD และผูปวยท่ีอยูในภาวะพ่ึงพิง  

- การใหคำปรึกษาทางไกลระหวางบุคลากรทางการแพทย เพ่ือใหการสงตอมีประสิทธิภาพ สะดวก 
รวดเร็วหรือ ลดการสงตอได  

- ผูปวยอ่ืน ตามบริบทของโรงพยาบาล 

เสนอพิจารณาแตงตั้งประธานคณะกรรมการ  
- รองผูอำนวยการฝายการแพทย หรือ รองผูอำนวยการดานภารกิจปฐมภูมิ หรือผูท่ีมีความเหมาะสม

ตามขนาดของโรงพยาบาล 

เสนอพิจารณาแตงตั้งกรรมการจากกลุมงานตาง ๆ เชน   
- กลุมงานผูปวยนอก  
- กลุมงานเวชกรรมสังคม  
- กลุมงานอายุรกรรม  
- กลุมงานการพยาบาลผูปวยนอก  
- กลุมงานการพยาบาลชุมชน  
- กลุมงานสารสนเทศทางการแพทย  
- กลุมงานเภสัชกรรม  
- กลุมงานเทคนิคการแพทย    
- กลุมงาน หรืองานอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 

หนาท่ี  
1. พัฒนาการบริการสุขภาพดิจิทัล การแพทยทางไกล (Telemedicine) การจัดระบบสงยาท่ีบาน 

และอ่ืนๆ  
2. พัฒนาระบบการพิสูจน ยืนยันตัวตน สำหรับผูใหบริการและผูรับบริการ 
3. เชื่อมขอมูลระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล (HIS) กับ ระบบ Telemedicine เพ่ือใหสะดวก 

ตอการบริการ และการสืบคนหลักฐานการบริการแตละ visit ประกอบการเรียกเก็บคารักษาพยาบาล และอ่ืนๆ 
4. สื่อสารประชาสัมพันธ สรางความเขาใจให ผูรับบริการ ประชาชน อสม และบุคลากร  
5. สรางเครือขายการบริการสามหมอ เชน อสม. หมอคนท่ี 1 ชวยผูสูงอายุเขารับบริการการแพทย

ทางไกลผาน Application Smart อสม. ท่ีเชื่อมโยงระบบ Telemedicine 
6. กำกับติดตามการดำเนินงานการบริการสุขภาพดิจิทัล การแพทยทางไกลใหเปนไปตามมาตรฐาน

ของสภาวิชาชีพ ภายใตระบบธรรมภิบาลขอมูล 
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