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หมวด 5 ประชาชนมีสุขภาพดี

ประชาชนมีสุขภาพดี
ประชาชนและครอบครัว (Self Care / Heath literacy) 

ดูแลตนเองได้อย่างยัง่ยืน

ผลงานเชิงประจักษ์ (KPI)

เกดินวตักรรมเพ่ือประชาชน

 ช่ืนชม ให้กาํลงัใจให้คุณค่า

 พฒันาต่อยอดให้ยัง่ยืน

ผลลพัธ์ดี

 แนะนํา ให้กาํลงัใจ

 หาแนวทางแก้ไขและพฒันาร่วมกนั

ผลลพัธ์ยงัไม่ผา่น



เกณฑการประเมิน
หมวดท่ี 5 ประชาชนสุขภาพมีดี ผลลพัธ์ การใหค้ะแนนในแต่ละขอ้ใหอิ้งตาม 

แบบประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลติดดาว ปี 2564

(หนา้ 101 – 106 )



ผลลพัธ์ (OTOP และการจัดระบบบริการ)

5.1 บทบาทของบุคคลและครอบครัวในการดูแลตนเอง(Self Care) 

 กสค./อสค. (อย่างน้อย 1-2 คน) 

 ผู้รับบริการ  (กลุ่มเป้าหมาย 5 กลุ่มวยัอย่างน้อยกลุ่มวยัละ 2 คน)
 ผู้ให้ข้อมูล   

 มกีารประเมนิศักยภาพของประชาชนและครอบครัว ในการดูแลสุขภาพตนเอง 

(Self Care) ทีส่อดคล้องกบัปัญหาสุขภาพการบริการทั้งในสถานบริการและชุมชน



รูปแบบการประเมิน
 ใช้กระบวนการ Focus Group

 ข้อคาํถามจะมีลักษณะจาํเพาะกับกลุ่มวัย ซึ่งเป็นตัวแทนจาก

กลุ่มเป้าหมาย ๕ กลุ่มวัย

 ผู้ประเมินควรตั้งคาํถาม ให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย ตามกลุ่มวัย

 ข้อคาํถามเป็นเพียงกรอบ ดังน้ัน ผู้ประเมินควรใช้สุนทรียสนทนา หรือการชวนคุย

 ขอบเขตขององคค์วามรู้ เป็นไปตามคู่มือ อสค. (อาสาสมัครประจาํครอบครัว)



เกณฑก์ารตรวจประเมนิ



เกณฑก์ารตรวจประเมนิ



แนวทางการประเมินตามเกณฑ์

เพราะ ประเด็น OTOP คือ ปัญหาของพืน้ที่ ที่ต้องการแก้ไข 

ดังน้ัน ประชาชนต้องมีการรับรู้ รับทราบปัญหา และร่วมในการแก้ไข

ปัญหาน้ัน

ทาํไมต้องเป็น 

OTOP? 



แนวทางการประเมินตามเกณฑ์ (ต่อ)



แนวทางการประเมินตามเกณฑ ์(ต่อ)



แนวทางการประเมินตามเกณฑ ์(ต่อ)





ผลลพัธ์ (OTOP และการจัดระบบบริการ)

5.2 ผลลพัธ์ตามตวัช้ีวดั (KPI)



* เหตผุลท่ีตอ้งปรบัเปล่ียน KPI 64
เน่ืองจากมีการเปลี่ยนแปลงของรายละเอียดตวัชีว้ดักระทรวงสาธารณสขุประจาํปีงบประมาณ 2564 (กอง

ยุทธศาสตรแ์ละแผนงาน สาํนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข)  รวมถึงรายละเอียดใน Template จึงเห็นสมควร

พิจารณาเปลี่ยนตวัชีว้ดัในเกณฑป์ระเมินคณุภาพ รพ.สต.ติดดาว ปี 2564  เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับรายละเอียดตวัชีว้ัด

กระทรวงสาธารณสขุ ประจาํปีงบประมาณ 2564  ใหพื้น้ที่มีความสะดวกในการปฏิบตัิงาน การจดัเก็บขอ้มลูและการ

รายงานผล การกาํกบัติดตามผลการดาํเนินงาน และหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งใชเ้ป็นแนวทางในการดาํเนินงาน พรอ้มทัง้มี

การจดัเก็บขอ้มลูตามตวัชีว้ดัดงักลา่วใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนั ซึง่สามารถอา้งอิงไดจ้ากโปรแกรมประมวลผลขอ้มลู

กลาง HDC (Health Data Center) กระทรวงสาธารณสขุ

จงึพิจารณาเลือกตวัชีว้ดั 3 ตวั ดงันี ้

(1) รอยละของประชากรอายุ 35 ป ข้ึนไปท่ีไดรับการคัดกรองเบาหวาน

(2) รอยละหญิงตั้งครรภท่ีไดรับการดูแลกอนคลอด 5 ครั้ง ตามเกณฑ

(3) ความครอบคลุมการไดรับวัคซีนแตละชนิดครบตามเกณฑในเด็กอายุครบ 1 ป (fully immunized)



5.2.1  ตัวชีวั้ดพืน้ทีก่าํหนดเกี่ยวกับ OTOP
(ตามบริบทของพืน้ทีก่าํหนด) 

การกําหนดตัวชี้การดําเนินงานประเด็น OTOP ของ

หน่วยบรกิาร จะกาํหนดตวัชีว้ดัจาํนวนก่ีขอ้ และ

กาํหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน

( พืน้ที่เป็นคนกาํหนดเป้าหมายความสาํเรจ็ของการ

ดาํเนินงานเอง ใหย้ดึตามเง่ือนไขขอ้ตกลงของพืน้ที่ที่

ปฏิบตัิเป็นแนวทางเดียวกนัไวแ้ลว้นัน้ ) 

ซึง่คะแนนรวม จะเทา่กบั 5 คะแนน 

เชน่ มี 3 ตวัชีว้ดั หรอื 1 ตวั ชีว้ดั 

เมื่อสรุปรวมกันแลวจะมีคะแนนเต็ม 5 คะแนน 



5.2.2.1 รอยละของประชากรอายุ 35 ป ข้ึนไปท่ี

ไดรับการคัดกรองเบาหวาน

ประมวลผล จาก ขอมูล 43 แฟม ในระบบ HDC

รายละเอียดตาม Template  แนบทายภาคผนวก

เกณฑคะแนน

นอยกวารอยละ 60.00 = 0 คะแนน

รอยละ 60.00-67.49 = 1 คะแนน

รอยละ 67.50-74.99 = 2 คะแนน

รอยละ 75.00-82.49 = 3 คะแนน

รอยละ 82.50-89.99 = 4 คะแนน

มากกวาหรือเทากับรอยละ 90.00 = 5 คะแนน



5.2.2.2ร้อยละหญิงตัง้ครรภท์ีไ่ด้รับการดูแล

ก่อนคลอด 5 คร้ัง ตามเกณฑ ์

ประมวลผล จาก ขอมูล 43 แฟม ในระบบ HDC

รายละเอียดตาม Template  แนบทายภาคผนวก

เกณฑคะแนน

นอยกวารอยละ 60.00 = 0 คะแนน

รอยละ 60.00-64.99 = 1 คะแนน

รอยละ 65.00-69.99 = 2 คะแนน

รอยละ 70.00-74.99 = 3 คะแนน

รอยละ 75.00-79.99 = 4 คะแนน

มากกวาหรือเทากับรอยละ 80.00 = 5 คะแนน



5.2.2.3 ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนแต่ละชนิดครบตาม

เกณฑใ์นเดก็อายุครบ 1 ปี (fully immunized)

ประมวลผล จาก ขอมูล 43 แฟม ในระบบ HDC

รายละเอียดตาม Template  แนบทายภาคผนวก

เกณฑคะแนน

นอยกวารอยละ 60.00 = 0 คะแนน

รอยละ 60.00-67.49 = 1 คะแนน

รอยละ 67.50-74.99 = 2 คะแนน

รอยละ 75.00-82.49 = 3 คะแนน

รอยละ 82.50-89.99 = 4 คะแนน

มากกวาหรือเทากับรอยละ 90.00 = 5 คะแนน



ผลลัพธ ์(OTOP และการจัดระบบบริการ)
5.3 นวัตกรรม งานวิจัย การจัดการองคค์วามรู้



แนวทางการพจิารณา

สัมภาษณเ์จ้าหน้าที่



แนวทางการพจิารณา

สัมภาษณป์ระชาชนกลุ่มเป้าหมาย

ในการดาํเนินงาน CQI R2R นวัตกรรม หรืองานวิจัย



แนวทางการพจิารณา

ตรวจสอบเอกสารทีเ่กีย่วข้องกับ CQI R2R นวัตกรรมหรืองานวจิัย

กระบวนการวิจยัในงานประจาํ (R2R)



แนวทางการพจิารณา

รูปแบบการเผยแพร่

 ไม่จาํกัดว่าจะเผยแพร่แบบไหน อาจเป็นในชุมชนเอง หรืออาํเภอ 

จังหวัด เขต ประเทศ หรือมีการตพีมิพใ์นวารสารต่างๆ ได้
(เน้นการนาํไปใช้ใหเ้กิดประโยชนใ์นชุมชนสามารถใช้ได้จริงปฏิบัติได้จริงมีหลักฐานเชิงประจักษ)์



เกณฑก์ารใหค้ะแนน

3.มีการจัดการองคค์วามรู้สอดคล้องกับปัญหาสุขภาพที่สาํคัญของชุมชน มีผลลัพธ์

ประเดน็ OTOP

ไข้เลือดออก

ผลงาน

การพัฒนางานป้องกัน DHF โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายอาํเภอเข้มแข็งยั่งยืน

ผลลัพธ์

มีผลลัพธช์ัดเจน

3

คะแนน

ประชาชนไม่มีการรับรู้

การดาํเนินการ



เกณฑก์ารใหค้ะแนน

4.มีการจดัการองคค์วามรู้สอดคล้องกับปัญหาสุขภาพทีส่าํคัญของชุมชน มีผลลัพธ ์เกิดการ

เรียนรู้ร่วมกัน แตชุ่มชนผู้รับบริการไม่สามารถนําไปใช้ดแูลตนเองได้

ประเดน็ OTOP

ไข้เลือดออก

ผลงาน

การพัฒนางานป้องกัน DHF โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายอาํเภอเข้มแข็งยั่งยืน

ผลลัพธ์

มีผลลัพธช์ัดเจน

4

คะแนน

ประชาชนรับรู้การดาํเนินการ

ประชาชน

ไม่สามารถนําไปดแูลตนเองได้



เกณฑก์ารใหค้ะแนน

5.มีการจดัการองคค์วามรู้สอดคล้องกับปัญหาสุขภาพทีส่าํคัญของชุมชน มีผลลัพธ ์เกิดการ

เรียนรู้ร่วมกัน ชุมชนผู้รับบริการสามารถนําไปใช้ดแูลตนเองและเผยแพร่เป็นตวัอยา่งได้

ประเดน็ OTOP

ไข้เลือดออก

ผลงาน

การพัฒนางานป้องกัน DHF โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายอาํเภอเข้มแข็งยั่งยืน

ผลลัพธ์

มีผลลัพธช์ัดเจน

5

คะแนน

ประชาชนรับรู้การดาํเนินการ

ประชาชนสามารถนําไป

ดแูลตนเองได้
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