






























 

มาตรการ 



เป้าประสงค์ที่ 1 : ประชาชนมีสุขภาพดีทั้งร่างกาย จิตใจ ปัญญา และสังคม ตลอดจนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีเหมาะสมต่อสุขภาพ  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาและแก้ไขปัญหาสุขภาพตามกลุ่มวัย และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ  (กลุ่มเด็กปฐมวัย (0-5) ปี/สตรี) 
 

ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ค่าเป้าหมาย 3 ปี 

มาตรการ 
2555 2556 2557 2558 2559 2560 

กลุ่มเด็กปฐมวัย (0-5) ปี/สตรี        
ตัวช้ีวัดประเทศ       มาตรการประเทศ 
1. อัตราส่วนการตายมารดา เขต.35.3 เขต.19.4 เขต 9.91 <15 <15 <15 1. กลไกการบริหารของMCH Board ระดับเขต จังหวัด และความรู้ ทักษะ 
ไม่เกิน 15 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน       ทีมประเมินมาตรฐานคุณภาพระดับเขต จังหวัด 
2. ร้อยละของเด็กอายุ 0 - 5 ปี เขต 99.2  เขต  97.4 เขต 99.32 >85 >85 >85 2. DHS มีแผนแก้ปัญหาMCH ที่ชัดเจนและมีแผน/แนวทางในการพัฒนา 
มีพัฒนาการสมวัย       ระบบบริการให้มีคุณภาพ ทั้งANC/LR/WCC/ ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ 
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85)       3. ผลักดัน พ.ร.บ. Milkcode และส่งเสริมสนับสนุน ปกป้องให้เด็กกิน 
       นมแม่ ที่เป็นรูปธรรม 
ตัวช้ีวัดเขต       มาตรการเขตสตรี 
1. MCH Board ระดับจังหวัด มี       1. การพัฒนาคุณภาพการบริการคลินิกฝากครรภ์ ในรพ./รพ.สต.    
กลไกในการเฝ้าระวังและแก้ปัญหา         - พัฒนาบุคลากรให้สามารถด าเนินการคัดกรอง/ส่งต่อภาวการณ์ 
สุขภาพอนามัยแม่และเด็ก       ติดเชื้อและภาวะเสี่ยงในระหว่างตั้งครรภ์ได้ 
2. ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ ร้อยละ 60        - พัฒนาระบบการบริการการแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในหญิง 
       ตั้งครรภ์ 
       2. พัฒนา MCH Board ระดับเขต /จังหวัด 
        - จัดตั้ง MCH Board ระดับเขต และมีการวางแนวทางการด าเนินงาน 
        - บูรณาการร่วมกับ Service Plan 
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กลุ่มเด็กปฐมวัย (0-5) ปี/สตรี       3. พัฒนาความเข้มแข็งภาคีเครือข่าย สามารถด าเนินการด้านแม่ 
3.ร้อยละการฝากครรภ์ก่อน 12  เขต 51.00 เขต 56.30 เขต 59.01 >60 >60 >60  - เร่งรัด ก ากับติดตาม ระบบการให้บริการ ANC 
สัปดาห์ (ร้อยละ 60) *ตัวชี้วัดเขต3        - เร่งรัด ก ากับติดตาม โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว 
4. ร้อยละของเด็ก 3 ปีท่ีมีฟันผุ เขต.62.7 เขต.54.1  <57 <57 <57  - เร่งรัด ก ากับติดตาม ต าบลนมแม่เพ่ือสายใยรักแห่งครอบครัว 
*ตัวช้ีวัดเขต 3       4. ส่งเสริมให้หญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ครั้งแรกเร็ว (Early ANC) ก่อน  
       12 สัปดาห์ และครบ 5 ครั้งตามเกณฑ ์
       5. พัฒนาระบบการดูแลจิตใจระหว่างการตั้งครรภ์และหลังคลอดใน 
       กลุ่มแม่เครียด แม่ซึมเศร้า แม่วัยรุ่น 

       มาตรการเขตกลุ่มเด็กปฐมวัย (0-5) ปี 
       1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการตรวจคัดกรองและการส่งเสริม 
       พัฒนาการเด็ก 
        - พัฒนาเจ้าหน้าที่ รพช./รพ.สต.ด้านการตรวจพัฒนาการเด็กและจัด  
         กิจกรรมส่งเสริมการกระตุ้นพัฒนาการเด็กให้ผู้เลี้ยงดูเด็กด้วย 
       อนามัย 55 
        - พัฒนาครูผู้ดูแลเด็กในศพด.คัดกรองพัฒนาการเบื้องต้นและจัด 
       กิจกรรมส่งเสริมการกระตุ้นพัฒนาการเด็กด้วยอนามัย 55 
        - อบรมการใช้เครื่องมือ TDSI ในการคัดกรอง และการฝึกทักษะ 
         ในการส่งเสริมหรือกระตุ้นพัฒนาการเด็ก 
        -Internal audit การตรวจประเมินพัฒนาการของเจ้าหน้าที่ได้รับการอบรม 
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       2. ส ารวจข้อมูลพัฒนาการเด็กระดับเขต/จังหวัด 
       3. พัฒนาระบบฐานข้อมูลการส่งเสริม/การกระตุ้นพัฒนาการเด็ก 
       4.  การพัฒนาความเข้มแข็งภาคีเครือข่าย   
        - สร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของชุมชน/ สังคม พ่อแม/่ผู้เลี้ยง 
       ดูให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเห็นถึงความส าคัญในการพัฒนาเด็ก 
       ปฐมวัย 
       - เร่งรัด ก ากับติดตาม การประเมินรับรอง ศพด.คุณภาพ 
       - จัดประกวด ศพด.คุณภาพ ระดับเขต 

       - เร่งรัด ก ากับติดตาม การประเมินรับรอง WCC คุณภาพ 
       5.  บูรณาการการด าเนินงานกลุ่มวัยแม่และเด็กด้วย DHS 
       6.เร่งรัดและคงรักษาระดับความครอบคลุมการได้รับวัคซีนทุกชนิด 
       ให้ได้ตามเกณฑ์ 
ตัวช้ีวัดจังหวัด       มาตรการจังหวัด สตรี 
1.เด็กแรกเกิด-ต่ ากว่า 6 เดือน กินนมแม่       1.พัฒนาคุณภาพบริการคลินิกฝากครรภ์ในรพ./รพ.สต. ให้คัดกรอง ส่งต่อ 
2.ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการ       ภาวะติดเชื้อภาวะเสี่ยง 
ฝากครรภ์ครั้งแรกเมื่ออายุครรภ์ 4       2.พัฒนาระบบแก้ปัญหาโภชนาการหญิงตั้งครรภ ์
12 สัปดาห์       3.พัฒนาMCH Board ระดับจังหวัด อ าเภอเพื่อมีการแก้ไขปัญหาของ DHS 
3.ร้อยละเด็กอายุ 18, 30 เดือน        4.ส่งเสริมให้หญิงตั้งครรภ์เร็ว Early ANC และฝากครรภ์ครบเกณฑ์ และพัฒนา 
ได้รับการคัดกรองพัฒนาการทุกคน       ระบบดูแลจิตใจระหว่างตั้งครรภ์ หลังคลอด ด้วยหลักธรรมะ 
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ตัวช้ีวัดจังหวัด       มาตรการจังหวัด กลุ่มเด็กปฐมวัย (0-5) ปี 
4.ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการ        1.พัฒนาและเร่งรัดให้สถานพยาบาลทุกแห่งให้บริการตามมาตรฐาน  
ฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์         WCC คุณภาพ 

5.ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ด       2.ส ารวจข้อมูลพัฒนาการเด็กระดับเขต/จังหวัด 
เสริมไอโอดีน       3.เร่งรัดและคงรักษาระดับความครอบคลุมการได้รับวัคซีนทุกชนิดให้ได ้ 
6.ร้อยละหญิงตั้งครรภ์มีภาวะโลหิตจาง       ตามเกณฑ์ 
7.ร้อยละทารกแรกเกิดน้ าหนักน้อยกว่า        4.เฝ้าระวังสุขภาพช่องปากในเด็ก 

2,500 กรัม       5.สร้างความรู้ความตระหนัก การมีส่วนร่วมของชุมชนรวมทั้งพ่อแม ่ผู้เลี้ยงด ู

8.ร้อยละของหญิงหลังคลอดได้รับการ       ให้มีความเข้าใจสุขภาพจิตเด็กและภาวะเสี่ยงสุขภาพจิตเด็กต่อพัฒนาการ 
เยี่ยมบ้าน  ดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ ์        
9.ร้อยละของเด็กอายุ 1 ปีได้รับรับวัคซีน        
ป้องกันโรคหัด        
10.ร้อยละของเด็ก 0-2 ปี ได้รับวัคซีน        
ทุกประเภทตามเกณฑ์        

11.ร้อยละของเด็ก 0-2 ปี มีส่วนสูง        

ระดับดีและรูปร่างสมส่วน        
12.ร้อยละของเด็ก 0-2 ปี ได้รับการ        
ตรวจพัฒนาการตามวัย        
13.ร้อยละของเด็กต่ ากว่า 3 ปี ได้รับการ        
ตรวจช่องปาก        
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   13.1  ได้รับการตรวจช่องปาก        
   13.2 ได้รับการฝึกทักษะการแปรงฟัน        
   13.3 ได้รับการทาฟูลออไรล์        
14.ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีปัญหา        
ฟันน้ านมผุ        
15.ร้อยละของเด็ก 3-5 ปี ได้รับ        
วัคซีนทุกประเภทตามเกณฑ์        
16.ร้อยละของเด็ก 3-5 ปี มีส่วนสูง        

ระดับดีและรูปร่างสมส่วน        
17.ร้อยละของเด็ก ๓-๕ ปี ได้รับ        
การตรวจพัฒนาการตามวัย        
18.ร้อยละเด็ก 0 - 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย        
19.ร้อยละของเด็กกลุ่มเสี่ยงมีพัฒนาการตามวัย        
(LBW,BW,teenage preg.)TDSI        
20.ร้อยละเด็ก 0 - 5 ปี ได้รับวัคซีนตามเกณฑ ์        
21.ร้อยละเด็ก 0 - 5 ปี ได้รับวัคซีน MMR          
22.วัคซีน DT อายุ 20-50 ปี        
23.วัคซีน MR อายุ 2.5-7 ปี        
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แผนงานที่ ๒ เด็กนักเรียน(๕-๑๔ ปี)        
ตัวช้ีวัดประเทศ       มาตรการประเทศ 
1. ร้อยละของเดก็นกัเรียนมีภาวะ เขต n/a เขต 11.6 เขต  <10 <10 <10 1.นโยบายร่วมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เร่ิมอ้วนและอ้วน ไม่เกินร้อยละ 10       - แผนพัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรียนแห่งชาติ/ วาระสุขภาพแห่งชาติ 

2. อตัราการเสียชีวิตจากการจมน า้       - มีแผนการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนแบบบูรณาการทุกระดับ 

ของเดก็อายตุากวา่ 15 ปี ไม่เกิน 6.5       2.การจัดบริการสุขภาพร่วมกับโรงเรียน 

       - บริการสุขภาพอนามัยนักเรียน 
       - ช่วยเหลือ/ ติดตาม/ส่งต่อ 

       3.การมีส่วนร่วมของเครือข่ายสุขภาพระดับอาเภอ: ครอบครัว/ชุมชน/อปท. 
       - การพัฒนาสุขภาพเด็ก 
       - การจัดสภาพสิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อสุขภาพ 
       - ความรู้/ความสามารถและทักษะในการดูแลสุขภาพ (Health literacy) 
ตัวช้ีวัดเขต       มาตรการเขต 
1. จ านวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ       1. เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข และบุคลากรทางการศึกษา 
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ร้อยละ 95        - พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางสาธารณสุข และทางการศึกษาให้คัดกรอง 
2. จานวนโรงเรียนที่ดาเนินกิจกรรม       สุขภาพเด็กวัยเรียน โดยโปรแกรมตรวจสุขภาพ 
ผ่านเกณฑ์ KPI ระดับจังหวัด ทุกด้าน         - พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางสาธารณสุข และทางการศึกษาให้มีระบบ 
ร้อยละ 40       การช่วยเหลือและส่งต่อเด็กท่ีมีปัญหา IQ/EQ ที่มมีาตรฐาน 



เป้าประสงค์ที่ 1 : ประชาชนมีสุขภาพดีทั้งร่างกาย จิตใจ ปัญญา และสังคม ตลอดจนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีเหมาะสมต่อสุขภาพ  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาและแก้ไขปัญหาสุขภาพตามกลุ่มวัย และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ  (เด็กนักเรียน(๕-๑๔ ปี)) 
 

ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ค่าเป้าหมาย 3 ปี 

มาตรการ 
2555 2556 2557 2558 2559 2560 

ตัวช้ีวัดเขต       มาตรการเขต 
3. จ านวนการเสียชีวิตจากการจมน้ า       2. สร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย (สาธารณสุข เขตพ้ืนที่การศึกษา 
ของเด็ก (อายุต่ ากว่า 15 ปี ) ลดลง       และท้องถิ่น) 
ตามเกณฑ์ในแต่ละพ้ืนที่เสี่ยง       - สนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายใช้กระบวนการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพในการ  
4. เด็กไทยมีความฉลาดทางสติปัญญา เขต   n/a n/a >100 >100 >100 ดูแลสุขภาพนักเรียน 
(เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 100)       3. พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงด้านจิตเวช 4กลุ่มโรค  
        - พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือส่งต่อเด็กนักเรียนใน 4 กลุ่มโรค ได้แก่  
        Autistic ,ADHD ,LD และ MR ระหว่างโรงเรียนกับโรงพยาบาล  (OHOS) 

        - พัฒนาองค์ความรู้แก่ครูเรื่องโรคทางจิตเวชเด็ก (Autistic ADHD LD  
         และ MR) 
       4. ส ารวจภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพเด็กวัยเรียน 
       5. เฝ้าระวังผลิตภัณฑ์อาหารที่มีผลต่อภาวะอ้วนและความฉลาดของ 
       เด็กไทย รวมทั้งรณรงค์ให้ความรู้ในการบริโภคท่ีถูกต้อง 
ตัวช้ีวัดจังหวัด       มาตรการจังหวัด 
1. โรงเรียนจดักิจกรรมสง่เสริม       1.สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างภาคีเครือข่ายสาธารณสุขเขตพ้ืนที่การศึกษา อปท.  

สขุภาพชอ่งปากและนกัเรียนใน       2.มีแผนการพัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรียนระดับอ าเภอ 

โรงเรียนได้รับบริการทนัตกรรม       3.เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขและบุคลากรทางการศึกษาโดย  

ป้องกนัและตามความจ าเป็น       กระบวนการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 



เป้าประสงค์ที่ 1 : ประชาชนมีสุขภาพดีทั้งร่างกาย จิตใจ ปัญญา และสังคม ตลอดจนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีเหมาะสมต่อสุขภาพ  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาและแก้ไขปัญหาสุขภาพตามกลุ่มวัย และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ   (เด็กนักเรียน(๕-๑๔ ปี)) 

 

ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ค่าเป้าหมาย 3 ปี 

มาตรการ 
2555 2556 2557 2558 2559 2560 

2. ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) มี       4.รณรงค์และประชาสัมพันธ์ 
ส่วนสูงระดับดีและรูปร่าง สมส่วน        
3. เด็ก ป.1 ทุกคนได้รับการตรวจ        
สายตาและการได้ยิน โดยร้อยละ 80         
ของเด็กที่มีปัญหาได้รับการช่วยเหลือ        
แก้ไข        
4. จ านวนการเสียชีวิตจากการจมน้ า        
ของเด็ก        
5.ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-12 ปี)         
มีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน        
6.ร้อยละของเด็ก 6-12 ปี ได้รับ         
วัคซีนกระตุ้นทุกประเภทตามเกณฑ์          
7. เด็กนักเรียนเริ่มอ้วนและอ้วน        
8.อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ า        
ของเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปีลดลงตาม        
พ้ืนที่เสี่ยง        
        
        
        



เป้าประสงค์ที่ 1 : ประชาชนมีสุขภาพดีทั้งร่างกาย จิตใจ ปัญญา และสังคม ตลอดจนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีเหมาะสมต่อสุขภาพ  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาและแก้ไขปัญหาสุขภาพตามกลุ่มวัย และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ   กลุ่มเด็กวัยรุ่น(๑๕-๒๑ ปี) 

 

ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ค่าเป้าหมาย 3 ปี 

มาตรการ 
2555 2556 2557 2558 2559 2560 

แผนงานที่ ๓ กลุ่มเด็กวัยรุ่น(๑๕-๒๑ ปี)        
ตัวช้ีวัดประเทศ เขต เขต เขต    มาตรการประเทศ 
1.อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปี 59.40 55.20 31.60 <50 <50 <50 1. กฎหมาย: บุหรี่  แอลกอฮอล์ 
2. ความชุกผู้บริโภคเครื่องดืมแอลกอฮอล์ใน       2. โรงเรียน:ทักษะชีวิต - เพศศึกษาคัดกรองช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยง 
ประชากร อายุ 15 - 19 ปี       3. โรงพยาบาล: บริการเป็นมิตรการคุมก าเนิดในแม่วัยรุ่น 
       4. ชุมชน: พ้ืนที่เยาวชนบริการเชิงรุกโรงเรียนพ่อแม่ 
ตัวช้ีวัดเขต       มาตรการเขต 
1. ร้อยละของการตั้งครรภ์ซ้ าในวัยรุ่น        1.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันดูแลรักษาในกลุ่มประชากรหลัก(KAP) 
อายุ 15 - 19 ปี (ไม่เกินร้อยละ 10)       ได้แก่ กลุ่มพนักงานบริการ กลุ่มชายรักชาย กลุ่มแรงงานข้ามชาติ  กลุ่ม 
2. ร้อยละของเด็กและเยาวชนอายุ 15 - 24 ปี        วัยรุ่นที่มีพฤติกรรมเสี่ยง 
ที่มีการปูองกันตนเองโดยใช้ถุงยางอนามัย เมื่อ       2.บริการดูแลรักษาอย่างมีมาตรฐาน เชื่อมการท างานส่งเสริม 
มีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด (ร้อยละ 67)       สุขภาพและป้องกันโรคในกลุ่มวัยรุ่นกับงาน service plan 
3. ร้อยละของผู้สูบบุหรี ในวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี        3.ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการถุงยางอนามัย 
ไม่เกินร้อยละ 10       4.การบังคับใช้กฎหมาย บุหรี่ แอลกอฮอล์ การผลักดัน ส่งเสริมสนับสนุน 
4.ความชุกของผู้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ใน
ประชากรอายุ15-19 ปี(ไม่เกินร้อยละ13)  

N/A N/A N/A เพิ่มขึ้น
ไม่เกิน 1 
% จาก 
ปี 54 

  ให้เครือข่ายท้องถิ่น ชุมชนมีส่วนร่วมในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
- การควบคุมการโฆษณาท่ีผิดกฎหมาย 

 
 



เป้าประสงค์ที่ 1 : ประชาชนมีสุขภาพดีทั้งร่างกาย จิตใจ ปัญญา และสังคม ตลอดจนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีเหมาะสมต่อสุขภาพ  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาและแก้ไขปัญหาสุขภาพตามกลุ่มวัย และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ  กลุ่มเด็กวัยรุ่น(๑๕-๒๑ ปี) 

 

ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ค่าเป้าหมาย 3 ปี 

มาตรการ 25
55 

2556 2557 2558 2559 2560 

       มาตรการเขต 
       5.พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือและระบบส่งต่อในโรงเรียนกับโรงพยาบาล  
       (OHOS ) 
       6.พัฒนาระบบบริการเชิงรุกในชุมชน 
       7.ขับเคลื่อนงานผ่านระบบสุขภาพอ าเภอ (DHS) 
       8.พัฒนาสถานบริการวัยรุ่นให้มีมาตรฐาน (YFHS) 
       9. พัฒนาศักยภาพพ่อแม/่ครอบครัว (สื่อสารเรื่องเพศกับลูก) และ 
       สร้างแกนน าชุมชน (ให้ค าปรึกษา/เฝ้าระวัง) บทบาท พมจ./อปท. 

       10. พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขให้สามารถให้บริการ/ค าปรึกษา 
       การคุมก าเนิด (ชั่วคราว - กึ่งถาวร) 
       11. ขยายพ้ืนที่ในการใช้ HCS model วัยรุ่นคุณภาพ ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
ตัวช้ีวัดจังหวัด       มาตรการจังหวัด   TO BE NUMBER ONE 
1. สัดส่วนของสถานศึกษาที ได้รับการตรวจ       1.ส่งเสริมการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาสถาน 
ว่าไม่มีการกระทาผิดกฎหมายควบคุม       ประกอบการ และในชุมชน 
เครื่องดืมแอลกอฮอล์ใน       2.รณรงค์สร้างกระแสประชาสัมพันธ์โครงการ TO BE NUMBER ONE 
        - สถานศึกษา ร้อยละ 90       3.สร้างและพัฒนาเว็ปไซด์ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัด เพื่อการ 
         - นอกสถานศึกษา ร้อยละ 50       เข้าถึงและแลกเปลี่ยนข้อมูล TO BE NUMBER ONE จังหวัดก าแพงเพชร 
       มาตรการ การป้องกันตั้งครรภ์ 



เป้าประสงค์ที่ 1 : ประชาชนมีสุขภาพดีทั้งร่างกาย จิตใจ ปัญญา และสังคม ตลอดจนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีเหมาะสมต่อสุขภาพ  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาและแก้ไขปัญหาสุขภาพตามกลุ่มวัย และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ    กลุ่มเด็กวัยรุ่น(๑๕-๒๑ ปี) 

 

ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ค่าเป้าหมาย 3 ปี 

มาตรการ 
2555 2556 2557 2558 2559 2560 

2. ร้อยละของโรงเรียนที มีการสอนเรือง        1.บูรณาการและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบด าเนินงานเรื่องเพศและ 
เพศศึกษา/พฤติกรรมเสียงในโรงเรียนตามเกณฑ์       อนามัยการเจริญพันธ์ในวัยรุ่นและเยาวชน 
        ปี 2558 : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20       2.พัฒนาองค์ความรู้เรื่องเพศและอนามัยการเจริญพันธ์ในระดับอ าเภอและ 
         ปี 2559 : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50       ชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
1.อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ15 - 19 ปี        3.พัฒนารูปแบบการด าเนินงานเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่น  
2.ความชุกของผู้บริโภคเครื่องดื่ม        และเยาวชน 
แอลกอฮอล์ในประชากรอายุ 15 -19 ปี       4.พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขให้สามารถให้บริการ/ค าปรึกษาการ 
3.ร้อยละของการตั้งครรภ์ซ้ าในวัยรุ่น       คุมก าเนิด (ชั่วคราว - กึ่งถาวร) 

อายุ 15 - 19 ปี       5.บริการดูแลรักษาอย่างมีมาตรฐาน เชื่อมการท างานส่งเสริมสุขภาพและ 
4.ร้อยละของเด็กและเยาวชนอายุ 15 - 24 ปี       ป้องกันโรคในกลุ่มวัยรุ่นกับงาน service plan 
ที่มีการป้องกันตนเองโดยใช้ถุงยางอนามัย       6.พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือและระบบส่งต่อในโรงเรียนกับโรงพยาบาล 
เมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด       (OHOS) 
5.ร้อยละของผู้สูบบุหรี ในวัยรุ่นอายุ 15 - 18 ปี       7.พัฒนาระบบบริการเชิงรุกในชุมชน 
       8.พัฒนาสถานบริการวัยรุ่นให้มีมาตรฐาน (YFHS) 
       มาตรการ ป้องกันเรื่องเพศ 
       1.ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการถุงยางอนามัยให้เพียงพอและ 
       ครอบคลุม 
       2.สร้างแกนน าเยาวชนเพื่อกระจายถุงยางอนามัยให้เข้าถึงได้สะดวก /  
       จัดบริการcondom point ในสถานบริการและใน ศสมช.   



เป้าประสงค์ที่ 1 : ประชาชนมีสุขภาพดีทั้งร่างกาย จิตใจ ปัญญา และสังคม ตลอดจนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีเหมาะสมต่อสุขภาพ  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาและแก้ไขปัญหาสุขภาพตามกลุ่มวัย และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ    กลุ่มเด็กวัยรุ่น(๑๕-๒๑ ปี) 

 

ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ค่าเป้าหมาย 3 ปี 

มาตรการ 
2555 2556 2557 2558 2559 2560 

       มาตรการโรงเรียน 
       1.พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือส่งต่อระหว่างโรงเรียนกับโรงพยาบาล(OHOS) 
       2.พัฒนาศักยภาพครูให้มีความรู้ความเข้าใจในระบบดุแลช่วยเหลือนักเรียน 
       3.พัฒนาศักยภาพ พ่อ-แม่ /ครอบครัว สื่อสารเรื่องเพศกับลูก 
       4.สร้างแกนน าชุมชน ให้ค าปรึกษา เฝ้าระวัง 
       5.มีการจัดระเบียบสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมโดยครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วม 
       มาตรการผู้บริโภคเครื่องดื่ม 
       1.การบังคับใช้กฎหมาย บุหรี่ แอลกอฮอล์ การผลักดัน ส่งเสริม สนับสนุนให้ 

       เครือข่ายท้องถิ่น ชุมชนมีส่วนร่วมในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
       2.การควบคุมการโฆษณาท่ีผิดกฎหมาย 
       3.การให้ความรู้เรื่องพิษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
       มาตรการผู้สูบบุหรี่ 
       1.การบังคับใช้กฎหมาย บุหรี่ แอลกอฮอล์ การผลักดัน ส่งเสริม สนับสนุนให้ 
       เครือข่ายท้องถิ่น ชุมชนมีส่วนร่วมในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  
       2.การควบคุมการโฆษณาท่ีผิดกฎหมาย 
       3.รณรงค์ในวันส าคัญต่างๆเช่นวันงดสูบบุหรี่โลก และร่วมจัดบูธในงานต่างๆท่ี 
       หน่วยงานอื่นๆจัดเพ่ือปลูกจิตส านึก 
       4.การให้ความรู้เรื่องพิษภัยของบุหรี่ 
        



เป้าประสงค์ที่ 1 : ประชาชนมีสุขภาพดีทั้งร่างกาย จิตใจ ปัญญา และสังคม ตลอดจนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีเหมาะสมต่อสุขภาพ  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาและแก้ไขปัญหาสุขภาพตามกลุ่มวัย และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ   วัยท างาน(๑๕-๑๙ ปี) 

 

ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ค่าเป้าหมาย 3 ปี 

มาตรการ 
2555 2556 2557 2558 2559 2560 

แผนงานที่ ๔ วัยท างาน(๑๕-๑๙ ปี)        
ตัวช้ีวัดประเทศ       มาตรการประเทศ 
1. อัตราตายจากอุบัติเหตุทางถนน       1. สร้างเสริมสุขภาพและวิถีชีวิตในประชากร 
2. อัตราตายด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจ       - บูรณาการตาบลจัดการสุขภาพ (NCD อุบัติเหตุ) 
       - บูรณาการการปูองกันอุบัติเหตุทางถนนใน DHS 
       - สถานที่ทางาน/สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย ฯ 
       - บังคับใช้กฎหมาย (สุรา บุหรี่) 
       - สื่อสารความเสี่ยง (3อ 2ส 3ม 2ข 1ร) 

       - การประเมินสุขภาพกลุ่มวัยทางาน (มะเร็งและความเสี่ยงจากการทางาน) 
       2. พัฒนาคลินิกบริการและการจัดการโรค 
       - คลินิก NCD คุณภาพ (+บูรณาการ บริการDPAC Psychosocial บริการ 
       ช่วยเลิกบุหรี่และสุรา และบริการ อาชีวอนามัย) 
       3. มาตรการสนับสนุน 
       - พัฒนาระบบข้อมูล 
       - บริหารจัดการ 
       - M&E 
        
        
        



เป้าประสงค์ที่ 1 : ประชาชนมีสุขภาพดีทั้งร่างกาย จิตใจ ปัญญา และสังคม ตลอดจนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีเหมาะสมต่อสุขภาพ  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาและแก้ไขปัญหาสุขภาพตามกลุ่มวัย และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ   วัยท างาน(๑๕-๑๙ ปี) 

 

ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ค่าเป้าหมาย 3 ปี 

มาตรการ 
2555 2556 2557 2558 2559 2560 

แผนงานที่ ๔ วัยท างาน(๑๕-๑๙ ปี)        
ตัวช้ีวัดเขต       มาตรการเขต 
1. อัตราตายจากอุบัติเหตุทางถนน เขต 27.71 เขต 27.69  เขต 17.28 <20 <20 <20 1.การลดและป้องกันปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ 
ในเขตสุขภาพลดลง (ลดลงร้อยละ14       2.การพัฒนาคุณภาพระบบบริการ EMS และ ER 
จากค่าตังต้น 3 yrs median ปี53-55)       3.การพัฒนา Trauma  care ตาม service  plan 
2. ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวาน/        
ความดันโลหิตสูงที ควบคุมระดับ        
น้้าตาล/ความดันโลหิตได้ดี         

(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ 50)        
3.อัตราปุ่วยรายใหม่จากโรคเบาหวาน        
และความดันโลหิตสูง (ลดลง)        
4. ความชุกของพฤติกรรมเสี่ยงลดลง         
(ดื่มเหล้า สูบบุหรี ่บริโภคผักผลไม้น้อย        
ออกกาลังกายไม่เพียงพอขี่มอเตอร์ไซค์        
ไม่สวมหมวกนิรภัยเมาแล้วขับ)        
10.อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ เขต 29.55 เขต 27.92 เขต 21.97 <23 <23 <23 1.สนับสนุนการประเมินและจัดการลดปัจจัยเสี่ยงในประชากรทั่วไป 
 (ไม่เกิน 23 ต่อประชากรแสนคน)       และสนับสนุนสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อสุขภาพ 
       2.การคัดกรองปัจจัยและภาวะแทรกซ้อน (คัดกรอง DM,HT/ 
       ประเมินความเสี่ยง CVD ) 



เป้าประสงค์ที่ 1 : ประชาชนมีสุขภาพดีทั้งร่างกาย จิตใจ ปัญญา และสังคม ตลอดจนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีเหมาะสมต่อสุขภาพ  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาและแก้ไขปัญหาสุขภาพตามกลุ่มวัย และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ   วัยท างาน(๑๕-๑๙ ปี) 

 

ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ค่าเป้าหมาย 3 ปี 

มาตรการ 
2555 2556 2557 2558 2559 2560 

แผนงานที่ ๔ วัยท างาน(๑๕-๑๙ ปี)        
ตัวช้ีวัดเขต       มาตรการเขต 
11. เบาหวานและความดันโลหิต       3.การสนับสนุนการประเมินและจัดการปัจจัยเสี่ยงของ NCD 
      11.1 ร้อยละประชาชนอายุ 15ปี  เขต 89.87 เขต 84.14 เขต 84.76 >90 >90 >90 รายบุคคล 3อ.2ส.(คลินิก DPAC) 
ขึ้นไป ได้รับการคัดกรองโรคเบาหวาน *       4.การพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐานระบบบริการ(คลินิกNCD คุณภาพ) 
ตัวชี้วัดเขต 3       5.สนับสนุน/สร้างสภาพแวดล้อม “วัยท้างานปลอดโรคปลอดภัยกาย 
      11.2 ร้อยละประชาชนอายุ 15 ปี เขต 89.22 เขต 84.14 เขต 86.23 >90 >90 >90 ใจเป็นสุข”รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนทั่วไป 
ขึ้นไปได้รับการคัดกรองโรคความดัน       6. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการดูแลช่วยเหลือทางสังคมและจิตใจ 
โลหิต *ตัวชี้วัด เขต 3       การส่งเสริมสุขภาพจิตในชุมชน การป้องกันและจัดการกับความเครียด 
       วัยท้างาน 
       7. เพ่ิมประสิทธิภาพการด้าเนินงานในศูนย์ให้ค้าปรึกษาคุณภาพ  
       (Psychosocial Clinic) ในโรงพยาบาลชุมชน 
       8. บูรณาการงานสุขภาพจิตในคลินิกโรคเรื้อรัง สถานประกอบการด้วย DHS  
        
        
        
        
        
        



เป้าประสงค์ที่ 1 : ประชาชนมีสุขภาพดีทั้งร่างกาย จิตใจ ปัญญา และสังคม ตลอดจนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีเหมาะสมต่อสุขภาพ  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาและแก้ไขปัญหาสุขภาพตามกลุ่มวัย และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ   วัยท างาน(๑๕-๑๙ ปี) 

 

ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ค่าเป้าหมาย 3 ปี 

มาตรการ 
2555 2556 2557 2558 2559 2560 

แผนงานที่ ๔ วัยท างาน(๑๕-๑๙ ปี)        
ตัวช้ีวัดจังหวัด       มาตรการจังหวัด 
1. ร้อยละของผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ        
ทางถนนที รับไว้รักษาในโรงพยาบาล         
ระดับ A, S, M1 ที มีค่า Probability         
of Survival (Ps) > 0.75 และ        
รอดชีวิตหลังการดูแลรักษา        
2. รพศ. / รพท. และ รพช. ผ่านเกณฑ ์        

การประเมินคลินิก NCD คุณภาพ         
ร้อยละ 70        
3. ร้อยละของผู้ ที ได้รับการประเมิน        

โอกาสเสียงตอ่โรคหวัใจและหลอด        

เลือด (CVD Risk) และมีความเสียง        

สงูมาก ได้รับการปรับเปลียน        

พฤตกิรรมอยา่งเข้มข้นและ/หรือได้รับ        

ยาในการรักษาเพือลด ความเสียง         

(ร้อยละ 50)        



เป้าประสงค์ที่ 1 : ประชาชนมีสุขภาพดีทั้งร่างกาย จิตใจ ปัญญา และสังคม ตลอดจนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีเหมาะสมต่อสุขภาพ  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาและแก้ไขปัญหาสุขภาพตามกลุ่มวัย และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ   วัยท างาน(๑๕-๑๙ ปี) 

 

ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ค่าเป้าหมาย 3 ปี 

มาตรการ 
2555 2556 2557 2558 2559 2560 

แผนงานที่ ๔ วัยท างาน(๑๕-๑๙ ปี)        
ตัวช้ีวัดจังหวัด       มาตรการจังหวัด 
4. ความชุกของภาวะอ้วน (BMI ≥         
25 กก/ม2 และหรือภาวะอ้วน ลงพุง         
(รอบเอวเกินชาย 90 ซม. หญิง 80 ซม.)        
5. ร้อยละ 70 ของตาบลเปูาหมายมีการ        
จัดการด้านสุขภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่        
ก้าหนด (ระดับดีข้ึนไป)        

6. จานวนสถานที่ทางาน/สถานประกอบ        
การได้รับข้อมูล/เข้าถึงการด้าเนินการ         
สถานที่ท้างาน/สถานประกอบการ ปลอด        
โรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข : 10,481         
แห่ง (ร้อยละ 5 ของที่ข้ึนทะเบียน)         
สามารถปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมการ        
บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และยาสูบได ้        
ร้อยละ 50        
        
        
        



เป้าประสงค์ที่ 1 : ประชาชนมีสุขภาพดีทั้งร่างกาย จิตใจ ปัญญา และสังคม ตลอดจนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีเหมาะสมต่อสุขภาพ  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาและแก้ไขปัญหาสุขภาพตามกลุ่มวัย และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ   วัยท างาน(๑๕-๑๙ ปี) 

 

ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ค่าเป้าหมาย 3 ปี 

มาตรการ 
2555 2556 2557 2558 2559 2560 

แผนงานที่ ๔ วัยท างาน(๑๕-๑๙ ปี)        
ตัวช้ีวัดจังหวัด       มาตรการจังหวัด 
37.ร้อยละของสตรี 30-70 ปี มีการ        
ตรวจเต้านมด้วยตัวเอง        
38.ร้อยละของสตรี 30-70 ปี มีการ        
ตรวจเต้านมด้วยตัวเอง        
39.ร้อยละของประชาชนอายุ 35 ปี         
ขึ้นไป ได้รับการคัดกรองเบาหวาน/        

ความคันโลหิตสูง        
40.อัตราการได้รับวัคซีนป้องกันโรค        
ไข้หวัดใหญ่ไม่ครอบคลุกลุ่ม        
เป้าหมาย ได้แก่ ประชาชนที่เป็น        
ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค และ        
ประชาชนที่มีอายุ65 ปี ขึ้นไป   เด็ก        
และคนตั้งครรภ์        
41.ร้อยละของหญิงวัยเจริญพันธ์ที        
อยู่กินกับสามี ได้รับบริการวางแผน        
        
        



เป้าประสงค์ที่ 1 : ประชาชนมีสุขภาพดีทั้งร่างกาย จิตใจ ปัญญา และสังคม ตลอดจนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีเหมาะสมต่อสุขภาพ  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาและแก้ไขปัญหาสุขภาพตามกลุ่มวัย และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ  วัยสูงอายุและผู้พิการ 
 

ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ค่าเป้าหมาย 3 ปี 

มาตรการ 
2555 2556 2557 2558 2559 2560 

แผนงานที่ ๕ วัยสูงอายุและผู้พิการ        
ตัวช้ีวัดประเทศ         มาตรการประเทศ  (ผู้สูงอาย)ุ 
1. ร้อยละของผู้สงูอายมีุพฤตกิรรมสขุภาพ       การคัดกรอง/ประเมินสุขภาพ 

ท่ีพงึประสงค์       เพ่ือใช้ค้นหาปัญหาและนาไปสู่การวางแผนการดูแลได้อย่างตรงประเด็นปัญหา 

       เป้าหมาย 
       1) การประเมินความสามารถในการทางกิจวัตรประวัตรประจาวัน (ADL) 
       2) การคัดกรองโรคที่เป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อยในผู้สูงอายุ 
              1. เบาหวาน  2. ความดันโลหิตสูง 3. ฟัน  4. สายตา 
       3) การคัดกรองกลุ่มGeriatric Syndromes 
              1. ภาวะหกล้ม 
              2. สมรรถภาพสมอง 
              3. การกลั้นปัสสาวะ 
              4. การนอนไม่หลับ 
              5. ภาวะซึมเศร้า 
              6. ข้อเข่าเสื่อม 
       คลินิกผู้สูงอายุ 
       •การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพเชื่อมโยงจากสถานบริการสู่ 
       ชุมชน บริการส่งเสริม สุขภาพ ปูองกันโรค ดูแลรักษา และฟ้ืนฟ ูที่ม ี 
       ประสิทธิภาพ 



เป้าประสงค์ที่ 1 : ประชาชนมีสุขภาพดีทั้งร่างกาย จิตใจ ปัญญา และสังคม ตลอดจนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีเหมาะสมต่อสุขภาพ  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาและแก้ไขปัญหาสุขภาพตามกลุ่มวัย และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ  วัยสูงอายุและผู้พิการ 

ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ค่าเป้าหมาย 3 ปี 

มาตรการ 
2555 2556 2557 2558 2559 2560 

       มาตรการประเทศ 
       ร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่น 
       •ส่งเสริมความเข้มแข็งของ ครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น ในการมีส่วนร่วม 

       ดูแลระยะยาวลดภาวะพ่ึงพิง ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ ญาติ ครอบครัวผู้ดูแล มี 
       ทักษะสามารถดูแลตนเองได้อย่างสมศักยภาพ 
       มาตรการประเทศ  (ผู้พิการ) 
       1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพและระบบส่งต่อผู้ป่วยภาวะโรคหลอดเลือด 
       สมองที่ผ่านพ้นระยะวิกฤติที่ได้มาตรฐาน 

       2. พัฒนาและจัดระบบบริการสุขภาพคนพิการทางการเคลื่อนไหว(ขาขาด)   
       ที่มีคุณภาพมาตรฐานและส่งเสริมการเข้าถึงอย่างครบถ้วน 
       3. พัฒนาสภาพสิ่งแวดล้อมสิ่งอ านวยความสะดวกในสถานพยาบาล เพื่อ 
       ส่งเสริมการเข้าถึงบริการของคนพิการและทุกกลุ่มวัย 
ตัวช้ีวัดเขต        มาตรการเขต 
1. มีระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว         
(Long Term Care ) ด้านสุขภาพ        
2. ร้อยละ 80 ของจังหวัดในเขตบริการสุขภาพ        
มีการด าเนินงานในการบูรณาการระบบดูแล        
สุขภาพคนพิการทางการเคลื่อนไหว/ ผู้ปุวยโรค        
หลอดเลือดสมองที่พ้นระยะวิกฤติผ่านเกณฑ์        
ระดับ 3        



เป้าประสงค์ที่ 1 : ประชาชนมีสุขภาพดีทั้งร่างกาย จิตใจ ปัญญา และสังคม ตลอดจนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีเหมาะสมต่อสุขภาพ  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาและแก้ไขปัญหาสุขภาพตามกลุ่มวัย และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ  วัยสูงอายุและผู้พิการ 

 

ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ค่าเป้าหมาย 3 ปี 

มาตรการ 
2555 2556 2557 2558 2559 2560 

แผนงานที่ ๕ วัยสูงอายุและผู้พิการ        
ตัวช้ีวัดเขต        
3. ร้อยละของสถานบริการมีการปรับ        
สภาพแวดล้อม มีสิ่งอานวยความสะดวกให้คน        
พิการ/ ผู้สูงอายุเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้        
4. คนพิการทุกประเภทมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน       มาตรการเขต 
12.อัตราตายจากโรคหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุ 244.38 226.43 182.93 <175 <175 <175 1.พัฒนาระบบบริการดูแลโรคหลอดเลือดสมอง และโรคร่วมของผู้สูงอายุ 
       ให้มีคุณภาพในสถานบริการ และบริการเชิงรุกในชุมชน(ก าหนดมาตรฐาน 

       ประเมิน คัดกรอง พัฒนา Care manager Early Detection, ลดเวลา 
       รอคอย และการรับยาละลายลิ่มเลือด) 
       2.พัฒนาคลินิก NCD คุณภาพ 
       3.จัดตั้ง Stroke Unit 
       4.พัฒนาระบบการคัดกรองและดูแลสุขภาพจิตผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้า 
       ในคลินิก NCD /คลินิกผู้สูงอายุ/ ผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ 
       5.พัฒนามาตรฐานการดูแลทางสังคมจิตใจผู้สูงอายุส าหรับ รพ.สต./รพช. 
       6.สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการ 
       ส่งเสริม ป้องกันปัญหาสุขภาพจิตและการดูแลทางด้านสังคมจิตใจ ผู้สูงอายุ 
       4.บูรณาการการดูแลกายใจผู้สูงอายุ ด้วย DHS 
        



เป้าประสงค์ที่ 1 : ประชาชนมีสุขภาพดีทั้งร่างกาย จิตใจ ปัญญา และสังคม ตลอดจนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีเหมาะสมต่อสุขภาพ  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาและแก้ไขปัญหาสุขภาพตามกลุ่มวัย และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ   วัยสูงอายุและผู้พิการ 

ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ค่าเป้าหมาย 3 ปี 

มาตรการ 
2555 2556 2557 2558 2559 2560 

ตัวช้ีวัดเขต       มาตรการเขต 
13.คนพิการทางการเคลื่อนไหว(ขาขาด) ได้รับบริการ  เขต n/a เขต n/a เขต90.29 100 100 100 1. การค้นหาและสนับสนุนดูแลผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน/ติดเตียง/ผู้พิการ  
ครบถ้วน       ให้สามารถ ด ารงชีวิตได้ (สนับสนุนอุปกรณ์ต่างๆ:กายอุปกรณ์  
       คลินิกเวชกรรมฟ้ืนฟู คลินิกผู้สูงอายุ) และจัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือ 
       ต่อการด าเนินชีวิตของผู้สูงอายุและผู้พิการ 
       2. พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพของผู้พิการทางจิตใจ สติปัญญา การ 
       เรียนรู้ และออทิสติกอย่างเป็นองค์รวม 
       3.พัฒนาแนวทางการดูแลทางสังคมจิตใจแก่ผู้พิการทางกายใน รพช. 

       4.สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่เครือข่ายผู้ปกครอง ผู้ดูแลผู้พิการทาง 
       จิตใจฯ รวมทั้งชุมชนเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ขั้นพ้ืนฐานของผู้พิการ 
       ทางจิตใจฯ  
       5.บูรณาการการดูแลผูพิการ ด้วย DHS 
14.การป้องกันควบคุมไข้เลือดออก** ตัวชี้วัดปัญหา       มาตรการเขต 
ของพ้ืนที่       1. พัฒนาส่งเสริมสนับสนุนอ าเภอควบคุมโรคไข้เลือดออกเข้มแข็ง 
     14.1 อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลงต่ ากว่า 162.29 148.22 เขต  ลดลง    แบบยั่งยืน 
ค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง (ปี2551-2555)    จากค่า     
15.การป้องกันควบคุมวัณโรค       1.ส่งเสริมพัฒนามาตรฐาน “คลินิกวัณโรคคุณภาพ” 
    15.1อัตราความส าเร็จของการรักษาวัณโรค 86..22 86.3 n/a >90 >90 >90 2.เร่งรัดค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่มเสี่ยงสูง 
(เน้นอ าเภอท่ีพบผู้ป่วยสูง 3 อันดับแรกของจังหวัด)       3.พัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการก ากับ ประเมินผลและนิเทศติดตามเข้มข้น 
       4.พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการชันสูตรวัณโรค 



เป้าประสงค์ที่ 1 : ประชาชนมีสุขภาพดีทั้งร่างกาย จิตใจ ปัญญา และสังคม ตลอดจนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีเหมาะสมต่อสุขภาพ  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาและแก้ไขปัญหาสุขภาพตามกลุ่มวัย และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ   วัยสูงอายุและผู้พิการ 
 

ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ค่าเป้าหมาย 3 ปี มาตรการ 

2555 2556 2557 2558 2559 2560  
ตัวช้ีวัดจังหวัด       มาตรการ 
1. ร้อยละของผู้สงูอายไุด้รับการคดักรอง/ประเมิน       1.พัฒนาระบบบริการดูแลโรคหลอดเลือดสมอง และโรคร่วมของ  
สขุภาพ ทัง้ทางร่างกายและจิตใจ (ร้อยละ 60)       ผู้สูงอายุให้มีคุณภาพในสถานบริการ และบริการเชิงรุกในชุมชน 

2. ร้อยละของโรงพยาบาลชมุชน รพศ. รพท. มี       (ก าหนดมาตรฐาน ประเมิน คัดกรอง พัฒนา Care manager Early 

ระบบการดแูลผู้สงูอายทีุ ครบวงจร (ร้อยละ 30)       Detection, ลดเวลารอคอยและการรับยาละลายลิ่มเลือด) 
3. คนพิการทางการเคลื อนไหว (ขาขาด) ได้รับ       2.พัฒนาคลินิก NCD คุณภาพ 

บริการครบถ้วนร้อยละ 90       3.จัดตั้ง Stroke Unit 

42.ร้อยละประชาชนอายุ60 ปีขึ้นไปได้รับการ       4.พัฒนาระบบการคัดกรองและดูแลสุขภาพจิตผู้สูงอายุที่มีภาวะ 

คัดกรองเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง       ซึมเศร้าในคลินิก NCD /คลินิกผู้สูงอายุ/ ผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ 
43.ร้อยละของคนพิการได้รับการฟื้นฟู       5.พัฒนามาตรฐานการดูแลทางสังคมจิตใจผู้สูงอายุส าหรับ รพ.สต./ 
44.ร้อยละของผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึง       รพช. 
ประสงค์       6.สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการ 
45.มีระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว       ส่งเสริม ป้องกันปัญหาสุขภาพจิตและการดูแลทางด้านสังคมจิตใจ  
(Long Term Care )  ด้านสุขภาพ       ผู้สูงอายุ 
46.จังหวัดในเขตบริการสุขภาพมีการด าเนินงานใน       7.บูรณาการการดูแลกายใจผู้สูงอายุ ด้วย DHS 
การบูรณาการระบบดูแลสุขภาพคนพิการทางการ        
เคลื่อนไหว/ ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่พ้นระยะ        
วิกฤติผ่านเกณฑ์ระดับ 3        



เป้าประสงค์ที่ 1 : ประชาชนมีสุขภาพดีทั้งร่างกาย จิตใจ ปัญญา และสังคม ตลอดจนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีเหมาะสมต่อสุขภาพ  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาและแก้ไขปัญหาสุขภาพตามกลุ่มวัย และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ   วัยสูงอายุและผู้พิการ 

ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ค่าเป้าหมาย 3 ปี มาตรการ 

2555 2556 2557 2558 2559 2560  
        
47.ร้อยละของสถานบริการมีการปรับสภาพแวดล้อม       1. ส ารวจ/การค้นหาและสนับสนุนดูแลผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน/ติดเตียง/  
มีสิ่งอานวยความสะดวกให้คนพิการ/ ผู้สูงอายุเข้าถึง       คนพิการให้สามารถด ารงชีวิตได้ (สนับสนุนอุปกรณ์ต่างๆ:กายอุปกรณ์ 
และใช้ประโยชน์ได้       เครื่องช่วยความพิการ/อุปกรณ์เสริมเทียม คลินิกเวชกรรมฟ้ืนฟูคลินิก 
48.คนพิการทุกประเภทมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน       ผู้สูงอายุ) และจัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการด าเนินชีวิตของผู้สูงอายุ 
49.ร้อยละของผู้สูงอายุได้รับการคัดกรอง/ประเมิน       และคนพิการ 
สุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจ       2. พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพของผู้พิการทางจิตใจ สติปัญญา การ 
50.ร้อยละของโรงพยาบาลชุมชน รพศ.รพท. มี       เรียนรู้ และออทิสติกอย่างเป็นองค์รวม 

ระบบการดูแลผู้สูงอายุทีครบวงจร       3. พัฒนาแนวทางการดูแลทางสังคมจิตใจแก่คนพิการทางกายใน รพช. 
51.คนพิการทางการเคลื่อนไหว (ขาขาด) ได้รับ       4. สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่เครือข่ายผู้ปกครอง ผู้ดูแลคนพิการทาง 
บริการครบถ้วน       จิตใจฯ รวมทั้งชุมชนเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ขั้นพ้ืนฐานของคนพิการทาง 
52.รากฟันเทียมพระราชทานผุ้พิการ/สูงอาย/ุ       จิตใจฯ 
ด้อยโอกาส       5. บูรณาการการดูแลคนพิการ ด้วย DHS 
53.คัดกรองผู้สูงอายุตามภาวะพ่ึงพิงและประเมินADL        
54.ผู้สูงอายุได้รับฟันเทียมพระราชทาน       1. การคัดกรอง/ประเมินสุขภาพ เพ่ือใช้ค้นหาปัญหาและนาไปสู่การวาง 
       แผนการดูแลได้อย่างตรงประเด็นปัญหา 
             1.1 การประเมินความสามารถในการท ากิจวัตรประวัตร 
       ประจ าวัน (ADL) 
       1.2 การคัดกรองโรคท่ีเป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อยในผู้สูงอายุ  
             1. เบาหวาน 2. ความดันโลหิตสูง 3. ฟัน 4. สายตา  5. วัณโรค 
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       1.3 การคัดกรองกลุ่ม Geriatric Syndromes    
              - ภาวะหกล้ม   - สมรรถภาพสมอง  - การกลั้นปัสสาวะ    
       - การนอนไม่หลับ  - ภาวะซึมเศร้า  - ข้อเข่าเสื่อม 
       มาตรการการดูแล 
       1. การบริการผู้สูงอายุเริ่มต้นที่คัดกรอง/ประเมินโรคที่พบบ่อยและ  
       Geriatric Syndromes      
       2. เพ่ิมประสิทธิภาพการรับ-ส่งต่อผู้สูงอายุจากชุมชนสู่สถานพยาบาล  
       ดูแล รักษา ฟื้นฟูฯสภาพตามศักยภาพของสถานพยาบาลแต่ละระดับ 

       (พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพเชื่อมโยงจากสถานบริการสู่ 
       ชุมชน บริการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ดูแลรักษา และฟ้ืนฟู ที่มี 
       ประสิทธิภาพ) 
       มาตรการคัดกรอง 
       1. ส่งเสริมความเข้มแข็งของ ครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่น ในการมี 
       ส่วนร่วมดูแลระยะยาวลดภาวะพ่ึงพิง ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ ญาติ  
       ครอบครัว  ผู้ดูแล มีทักษะสามารถดูแลตนเองได้อย่างสมศักยภาพ 
           1.ประชุมชี้แจงและเพ่ิมพ้ืนที่ในการด าเนินงาน 
           2.นิเทศติดตาม ประเมินรับรอง 
           3.ประเมินรับรองมาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุ 
            4.จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด 
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       มาตรการคัดกรอง 
       1. คัดกรองภาวะซึมเศร้า 
       2. ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่ได้รับการวินิจฉัยได้รับการส่งต่อรักษา 
       มาตรการควบคุมโรค  
       1. พัฒนาส่งเสริมสนับสนุนอ าเภอควบคุมโรคไข้เลือดออกเข้มแข็ง 
       แบบยั่งยืน 
       2.ส่งเสริมพัฒนามาตรฐาน “คลินิกวัณโรคคุณภาพ” 
       3.เร่งรัดค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่มเสี่ยงสูง 

       4.พัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการก ากับ ประเมินผลและนิเทศติดตาม 
       เข้มข้น 
       5.พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการชันสูตรวัณโรค 
       มาตรการทันตกรรม 
       1.การดูแลสุขภาพช่องปากท่ีต้องเพ่ิมอุปกรณ์เสริมอ่ืนๆ เช่น แปรง 
       ซอกฟัน 
       2.ให้ความส าคัญกับกลุ่มเสี่ยงต่อการเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอาทิ เช่น  
       DM, HT, CVD 
       3.การรักษาเฉพาะทางหลายสาขา ส าหรับการเก็บรักษาฟัน 
       4.การจัดการแผลและรอยโรคก่อนมะเร็ง 
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       5.เพ่ือคงสภาพฟันที่ดีไว้ใช้งานให้นานที่สุด  : การดูแลทั้งส่งเสริม 
       ป้องกัน  รักษาทางทันตกรรมทั่วไปและทันตกรรมเฉพาะทางท่ีซับซ้อน 
       มากขึ้น 
       6. การฟ้ืนฟูสภาพช่องปาก : การใส่ฟันเทียม รากฟันเทียม เพื่อการ 
       บดเคี้ยวอาหารทดแทนฟันที่สูญเสียไป 
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แผนงานที่ 6 หัวใจและหลอดเลือด        
ตวัชี้วัดประเทศ       มาตรการประเทศ 
        
ตวัชี้วัดเขต       มาตรการเขต 
1.ร้อยละของผู้ป่วย Ischemic 
Stoke ได้รับยาละลายลิ่มเลือด 
เพ่ิมข้ึน 
  1.1 การพัฒนาบริการ การให้ ยา 
ละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดด า          
ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรือ
อุดตัน SFT (Stroke Fast Track)
เป้าหมาย : รพ.ระดับ A, S,       
   1.2 การจัดตั้งหออภิบาลโรค 
หลอดเลือด สมอง SU (Stroke 
Unit) เพ่ือบริการ ผู้ป่วยโรคหลอด 
เลือดสมอง (รหัส I63-I69)  
 
 

      1.จัดตั้งคณะท างานในระดับจังหวัด 
2.แต่งตั้งผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
3.จัดท าแผนด าเนินงานของตัวชี้วัด และการส่งต่อผู้ป่วยภายใน/ภายนอกจังหวัด  
4.จัดท าระบบและการติดตามประเมินผล 
5.ถ่ายทอดความรู้สู่ประชาชนในเรื่องการให้ยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดด า  
stroke awareness/alert 
6.พัฒนา/ฝึกอบรมความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมองแก่เจ้าหน้าที่ทุกระดับรวมทั้ง 
EMS 
7.จัดท าแนวทางการรักษาผู้ป่วย Ischemic stroke ในเขต (guide lines and 
care-map)  
8.จัดตั้ง Stroke unit ในโรงพยาบาลเป้าหมาย 
9.จัดท าแนวทางส่งต่อที่เป็นลายลักษณ์อักษร 
10.ร่วมเป็นเครือข่ายการส่งต่อและเครือข่ายวิชาการ 
11.จัดเก็บตัวชี้วัดที่ส าคัญ 
12.เปรียบเทียบตัวชี้วัดที่ส าคัญกับโรงพยาบาลในเครือข่าย 
13.ด าเนินการปรับปรุง/พัฒนาการด าเนินงาน 
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2.อัตราป่วยตายจากโรคกล้ามเนื้อ
หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (STEMI) 
ไม่เกินร้อยละ 15 
 

      1.การวินิจฉัยที่ถูกต้องและรวดเร็วพัฒนา Consultation system 
2.การรักษาที่รวดเร็ว/ได้มาตรฐาน การใช้ Dual antiplatlet,   Fibrinolytic 
therapy 
3.Referral system ที่ได้มาตรฐานและรวดเร็ว (Fast Track) 
4.Post reperfusion care 
5.Risk strstification  - EST, Echoardiography 
  - PC (rescue, primary)  - Emergency CABG 
6.secondary prevention 

ตวัชี้วัดจังหวัด MOU       มาตรการจังหวัด 
1. ร้อยละของผู้ป่วย Ischemic         1.แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานระดับจังหวัด/อ าเภอ 
Stroke ได้รับการละลายลิ่มเลือด       2.คัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดได้แก่กลุ่ม Pre- DM/HT  
2. อัตราตายด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจ       โดยใช้ Verbal และกลุ่มผู้ป่วย DM,HTโดยใช้แบบประเมินความเสี่ยง 
3. ร้อยละของ ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อ       ต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง Color Chart 
หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน(STEMI)       3.ผู้ที่ได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) 
ได้รับยาละลายลิ่มเลือดและ/หรือ       และมีความเสียงสูงมากได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างเข้มข้นตามหลัก 
ยาขยายหลอดเลือดหัวใจ       สุขภาพดีวิถีธรรมวิถีไทย 3ส 3อ 1น และ/หรือได้รับยาในการรักษาเพ่ือลด 
       ความเสี่ยง 
       4.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบอาการส าคัญเร่งด่วนเพิ่มการเข้าถึงระบบ 
       ส่งต่อEMS1669 
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       5.ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการปรึกษา เช่น Line: KPPSTEMI 

6.พัฒนาศักยภาพหน่วยบริการสามารถให้บริการ 

    - ให้ยาละลายลิ่มเลือด SK 

    - วินิจฉัยและมียารักษา NSTEMI ,UA และ HF 

    - คลินิก Heart Failure Clinic = HFC, Warfarin clinic  

    - Stroke Unit หรือเพ่ิมการเข้าถึง Stroke Conner 

7.ปรับระบบส่งต่อ ( Fast Track) และแนวทางการรับผู้ป่วยเพื่อให้สามารถ 
ให้บริการผู้ป่วยได้ในระยะเวลาที่เหมาะสม 

8.พัฒนาNurse Case Managerด้านหัวใจและหลอดเลือดสมอง 
       9.คืนข้อมูลให้ชุมชนในเวทีต่างๆประชุมระดับจังหวัด/อ าเภอ/ต าบล/Website 

10.นิเทศงานโดยNCD Board ระดับจังหวัด/และคณะกรรมการ Service Plan 
ปีละ 2 ครั้ง  

11.ประเมินผลการด าเนินงาน (PI) 

      -ผู้ป่วยDM/HTได้รับการประเมินCVD Risk 
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แผนงานที่ 7  มะเร็ง        
ตัวช้ีวัดประเทศ       มาตรการประเทศ 
        
ตัวช้ีวัดเขต       มาตรการเขต 
        
ตัวช้ีวัดจังหวัด MOU       มาตรการจังหวัด 
1. อัตราตายด้วยมะเร็งตับ       1.แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานระดับจังหวัด/อ าเภอ 
2. อัตราตายด้วยมะเร็งปอด       2.เจ้าหน้าที่สาธารณสุขประเมินทักษะการตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรีอายุ  
3. สัดส่วนของมะเร็งเต้านม ระยะท่ี        30-70ปีสนับสนุนการจัดตั้งBreast Clinic ให้บริการ CBE 
1 และ 2       3.คัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรีอายุ30-60ปีด้วยPap Smear /VIA 
4. สัดส่วนของมะเร็งปากมดลูก        4.คัดกรองโรคมะเร็งที่ส าคัญประชาชนอายุ 30-70 ปีโดยอสม.ด้วย7 สัญญาณ 
ระยะที่ 1 และ 2       อันตรายและจัดท าCPGส่งต่อเม่ือพบความผิดปกติ 
5. สัดส่วนของผู้ป่วยมะเร็งล าไส้และ       5.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามหลักสุขภาพดี วิถีธรรมวิถีไทย 3ส 3อ 1น 
ทวารหนัก ระยะท่ี 1 และ 2       6.คัดกรองกลุ่มเสี่ยงมะเร็งตับ 
       7.คัดกรองมะเร็งล าไส้ใหญ่ประชาชนอายุ 50-70 ปี 
       8.ประชาสัมพันธ์/รณรงค์ให้ความรู้เรื่องโรคมะเร็งที่ส าคัญและปฏิบัติตาม 
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มาตรการ 
2555 2556 2557 2558 2559 2560 

       9.รพ.ทุกแห่งจ่ายยาTamoxifen 
       10.รพช.ทุกแห่งท า FNA/ CNB และU/Sก้อนผิดปกติ ได้ 
       11.โรงพยาบาล M2 และ F1 - F2 (พรานกระต่าย)ให้สามารถให้ Chemotherapy 
       first line ได ้
       12.ระบบการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายโรงพยาบาลทุกระดับให้ได้มาตรฐาน 
       13.คลินิกเลิกสุรา/อดบุหรี่ 
       14.พัฒนาศูนย์ข้อมูลโรคมะเร็งและศูนย์ส่งต่อโรคมะเร็ง 
       15.คืนข้อมูลให้ชุมชนในเวทีต่างๆ เช่นที่ประชุมระดับจังหวัด/อ าเภอ/ต าบล/  
       Website 
       16.นิเทศงานโดยNCD Board ระดับจังหวัด/และคณะกรรมการService Planปีละ  
       2 ครั้ง  
       17.ประเมินผลการด าเนินงาน 
            - ร้อยละของสตรี 30 – 70 ปี ตรวจเต้านมด้วยตนเอง 
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ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ค่าเป้าหมาย 3 ปี 

มาตรการ 
2555 2556 2557 2558 2559 2560 

แผนงานที่ 8  โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง        
ตัวชี้วัดประเทศ       มาตรการประเทศ 
        
ตัวชี้วัดเขต       มาตรการเขต 
1.ร้อยละของคลินิก NCD คุณภาพ       1.รพศ./รพช. ด าเนินการจัดตั้งคลินิก NCD ตามองค์ประกอบหลัก 6องค์ประกอบ 
เป้าหมาย : รพศ./รพช.ทุกแห่ง ร้อยละ 70       2.ประเมินตนเองตามมาตรฐาน 
2.ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานท่ีควบคุมระดับน้ าตาล        มาตรการ 
ในเลือดได้ดี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40       1.จัดระบบติดตามผู้ป่วยเบาหวานให้เข้าถึงบริการและผลการติดตามผู้ป่วยท่ีไม่มีตามนัด 

       2.ผู้ป่วยเบาหวานได้รับการตรวจติดตามค่าน้ าตาลโดยวิธีใดวิธีหนึ่งเรียงตามศักยภาพ 
       สถานบริการ ดังนี ้

            1) ตรวจวัดระดับ HbA1C อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งหรือ 

            2) ตรวจวัดระดับ FPG อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง หรือ 

            3) ตรวจวัดระดับ FCG อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

       3.ผู้ป่วยเบาหวานท่ีควบคุมระดับน้ าตาลไม่ดี ได้รับการประเมินพฤติกรรมเสี่ยง ปัจจัย 
       เสี่ยง และการใช้ยา 

       4.ผู้ป่วยเบาหวานท่ีควบคุมระดับน้ าตาลไม่ดีได้รับการสนับสนุนการจัดการตนเองเพื่อ 
       ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและ/หรือปรับยาตามความเหมาะสมรวมทั้งติดตามผลลัพธ์ 

       5.รวบงานจ านวนผู้ป่วยเบาหวานท่ีควบคุมระดับน้ าตาล ผ่านฐานข้อมูล 43 แฟ้ม 

       6.วิเคราะห์และสรุปผลการด าเนินงานเพื่อปรับระบบการให้บริการในปีต่อไป 
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ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ค่าเป้าหมาย 3 ปี มาตรการ 

2555 2556 2557 2558 2559 2560  
3.ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดัน        มาตรการ 
โลหิตได้ดี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50       1.จัดระบบติดตามผู้ป่วยความดันโลหิตสูงให้เข้าถึงบริการและผลการ 
       ติดตามผู้ป่วยที่ไม่มีตามนัด 
       2.ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงได้รับการตรวจติดตามวัดความดันโลหิตตาม 
       มาตรฐานอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
       3.ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมระดับความดันโลหิตไม่ดีตามเกณฑ์ 
       ได้รับการประเมินพฤติกรรมเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยงและการใช้ยา 
       4.ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมระดับความดันดลหิตไม่ดีตามเกณฑ์ 
       ได้รับการสนับสนุนการจัดการตนเองเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและ/ 
       หรือปรับยาตามความเหมาะสม รวมทั้งติดตามผลลัพธ์ 
       5.รายงานผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดีผ่าน  
       ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม 
       6.วิเคราะห์และสรุปผลการด าเนินงานเพื่อปรับระบบการให้บริการในปี 
       ต่อไป 
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ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ค่าเป้าหมาย 3 ปี 

มาตรการ 
2555 2556 2557 2558 2559 2560 

แผนงานที่ ๘ โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง        
9. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่        
ควบคุมระดับน ้าตาลในเลือดได้ดี        
10. ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที        
ควบคุมความดันโลหิตได้ดี        
11. อัตราป่วยรายใหม่จาก        
โรคเบาหวาน        
12. อัตราป่วยรายใหม่จากโรคความ        
ดันโลหิตสูง        
13. กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานป่วยเป็น        
โรคเบาหวาน รายใหม่ร้อยละ 5        
14. กลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงป่วย        
เป็นโรคความดันโลหิตสูงรายใหม่ร้อยละ10        
15. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานได้รับ        
การคัดกรองเบาหวานเข้าจอประสาทตา        
16. โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง : อัตรา        
การรับไว้รักษาใน รพ. ของผู้ป่วยโรค        
ปอดอุดกั้นเรื้อรังต่อประชากรอายุ        
15 ปี ขึ้นไป        
        



เป้าประสงค์ที่ 2 : เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสุขภาพอย่างมีคุณภาพมาตรฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐานและระบบส่งต่อท่ีไร้รอยต่อ(OP+IO) ประชาชนเข้าถึงบริการได้ 
 

ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ค่าเป้าหมาย 3 ปี 
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17. รพศ. / รพท. และรพช. ผ่าน        
เกณฑ์การประเมินคลินิก NCD        
คุณภาพ        
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 2555 2556 2557 2555 2555 2556 
แผนงานที่ ๙ สาขาตา ไต          
ตวัชี้วัดประเทศ       มาตรการประเทศ 
        
ตวัชี้วัดเขต  ตา       มาตรการเขต  ตา 
1.ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานได้รับการคัดกรอง        1.จัดท าแผนการด าเนินการคัดกรองเบาหวานเข้าจอประสาทตาในผู้ป่วย 
เบาหวานเข้าจอประสาทตา รพศ./รพช.  
ร้อยละ 60 
 
 
 
 
 
 
ตวัชี้วัดเขต   ไต 
1. CKD clinic ตั้งแต่ระดับ F1ขึ้นไป 
1) รพ.ระดับ A, S, M1ที่มีการจัดตั้ง CKD 
clinic 
2) รพ.ระดับ M2, F1 ที่มีการจัดตั้ง CKD clinic 

      เบาหวาน 
2.จัดท าแนวทางหรือคูมือ การด าเนินการคัดกรองและดูแลป่วยเบาหวาน 
ผู้เข้าจอประสาทตา 
3.ด าเนินการคัดกรองผู้ป่วยเบาหวานที่มารับบริการที่โรงพยาบาลให้ได้รับ 
การตรวจจอประสาทตาโดยจักษุแพทย์หรือใช้ Fundus Camera 
4.จัดท าแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยเบาหวานที่พบปัญหาที่จอประสาทตา 
5.จัดท าแนวทางการติดตามการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องเพ่ือลดภาวะแทรกซ้อน 
6.วิเคราะห์สรุปผลและปัญหาอุปสรรคเพ่ือวางแผนการพัฒนา 
มาตรการเขต   ไต 
1.จัดตั้ง CKD คลินิก ตามคู่มือแนวทางพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ( Service 
plan) สาขาโรคไต ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
2.สุ่มตรวจการด าเนินการเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
3.จัดระบบติดตามและรายงานผลการด าเนินการตามแผน 
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2555 2556 2557 2555 2555 2556  
แผนงานที่ ๙ สาขาตา ไต   
ตวัชี้วัดจังหวัด  MOU 
1. คัดกรองการผ่าตัดต้อกระจก ประเภท 
Blinding cataract 
2. อัตราความชุกของตาบอดลดลง 
3. ร้อยละของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังท่ีมีอัตราการ 
กรองของไต (eGFR)ลดลง ไม่เกิน 4 มล/1.73  
ม2 /นาท/ีปี 
 
 
 
 
 

       
มาตรการจังหวัด 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานระดับจังหวัด/อ าเภอ 
2. ตรวจคัดกรองจอประสาทตาด้วยFundus cameraในผู้ป่วยDMให้ 
ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 3.พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการตรวจและอ่าน
ผลการตรวจประสาทตาให้ 
มีประสิทธิภาพ 4.ส่งเสริมการให้เอกชนตรวจตาโดยการสนับสนุนของ
องค์กรส่วนท้องถิ่นให้ 
แพทย/์พยาบาลอ่านผลเบื้องต้น 
5.การคัดกรองตาต้อกระจกเบื้องต้นในผู้สูงอายุโดยอสม. 
6.ติดตามการคัดกรองภาวะตาบอดในเด็กกลุ่มเสี่ยง ROP= Retinopathy  
of Prematurity  
7.ติดตามการวัดสายตาในเด็กนักเรียน 
8.เพ่ิมการเข้าถึงการรักษาจอประสาทตา(Laser) 
9.เพ่ิมการเข้าถึงการผ่าตัดตาต้อ 
10.คืนข้อมูลให้ชุมชนในเวทีต่างๆ เช่นที่ประชุมระดับจังหวัด/อ าเภอ/ 
ต าบล/Website 

        
 



เป้าประสงค์ที่ 2 : เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสุขภาพอย่างมีคุณภาพมาตรฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐานและระบบส่งต่อท่ีไร้รอยต่อ(OP+IO) ประชาชนเข้าถึงบริการได้ 
 

ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ค่าเป้าหมาย 3 ปี 

มาตรการ 
 

2555 2556 2557 2555 2555 2556  
 
 
 
 
 

      11.นิเทศงานโดยNCD Board ระดับจังหวัด/และคณะกรรมการService 

Plan ปีละ 2 ครั้ง  

12.ประเมินผลการด าเนินงาน  

     -ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจภาวะแทรก ซ้อนทางตา 

มาตรการไต 

1.แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานระดับจังหวัด/อ าเภอ 

2.คัดกรองความเสี่ยงโรคไตโดยประเมินค่าeGFRในกลุ่มเสี่ยงโรคไตเร้ือรัง 

ได้แก่ผู้ป่วยโรคDM/HT 

3.ประเมินค่า eGFRในกลุ่มเสี่ยงโรคไตเรื้อรัง ในผู้ป่วย  โรคนิ่ว/ Gout/ 
Nephritis/OA /ใช้ยา NSAIDs และกลุ่มตรวจร่างกาย   

4.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามหลัก สุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย3ส 3อ 1น ลดเค็ม 
ลดโรคในกลุ่มเสี่ยงโรคไตเร้ือรังและชะลอไตเสื่อมในผู้ป่วยโรคไตเร้ือรังระยะ1-4 

5.บรกิาร CKD Modify Clinic รพช.ทุกแห่งให้ได้มาตรฐาน 

6.พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย 

7.พัฒนาศักยภาพรพ.แม่ข่ายให้บริการ CAPD/HD 
        



เป้าประสงค์ที่ 2 : เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสุขภาพอย่างมีคุณภาพมาตรฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐานและระบบส่งต่อท่ีไร้รอยต่อ(OP+IO) ประชาชนเข้าถึงบริการได้ 
 

ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ค่าเป้าหมาย 3 ปี มาตรการ 

 2555 2556 2557 2555 2555 2556 
       8.จัดท าCPG ระดับจังหวัด 

- การวินิจฉัยโรคและจ าแนกระยะโรคไตเรื้อรัง  

- มาตรฐานการให้ค าปรึกษาเพ่ือชะลอ ไตเสื่อมและการเตรียมผู้ป่วยท าRRT 

- มาตรฐานการรักษาป่วยโรคไตเรื้อรังในCKD Clinic 

- การส่งต่อผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง 

9.คืนข้อมูลให้ชุมชนในเวทีต่างๆ เช่นที่ประชุมระดับจังหวัด/อ าเภอ/ 

ต าบล/Website 

10.นิเทศงานโดย NCD Board ระดับจังหวัด/และคณะกรรมการ Service 
Plan ปีละ 2 ครั้ง  

11.ประเมินผลการด าเนินงาน 

 -ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจภาวะแทรก ซ้อนทางไต 

 

 

 
 

        



เป้าประสงค์ที่ 2 : เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสุขภาพอย่างมีคุณภาพมาตรฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐานและระบบส่งต่อท่ีไร้รอยต่อ(OP+IO) ประชาชนเข้าถึงบริการได้ 
 

ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ค่าเป้าหมาย 3 ปี 

มาตรการ 
2555 2556 2557 2558 2559 2560 

แผนงานที่ 10 สาขาอุบัติเหตุ        
ตัวช้ีวัดประเทศ       มาตรการประเทศ 
        
ตัวช้ีวัดเขต       มาตรการเขต 
1.อัตราตายผู้ป่วยบาดเจ็บต่อสมองลดลง 
(Fatality Rate) (รหัส ICD S06.0-06.9) 
2.อัตราผู้ป่วยบาดเจ็บหลายระบบลดลง
จากปีที่ผ่านมา(รหัสกลุ่ม ICD T00-T79 

n/a 4.26 
 

3.53 
 

ลดลง ลดลง ลดลง 1.แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและจัดบริการการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บต่อ
สมองในระดับ จังหวัด/CUP 
2.จัดท าคู่มือและแนวทางการส่งต่อผู้ป่วยบาดเจ็บต่อสมองในรูปแบบ
เครือข่ายทั้ง จังหวัด/CUP 
3.จัดระบบการส่งต่อผู้ป่วยบาดเจ็บต่อสมองระหว่างสถานบริการ (ทั้ง refer  
in และ refer out) ได้รวดเร็วและมีคุณภาพ 

ตัวช้ีวัดจังหวัด  Mou       มาตรการจังหวัด  อัตราตายผู้ป่วยบาดเจ็บต่อสมอง 
1. อัตราตายด้วยอุบัติเหตุทางถนน        1.แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและจัดบริการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บ 
ในปี 2558       2.จัดท าคู่มือ และแนวทางการส่งต่อผู้ป่วยบาดเจ็บต่อสมองในรูปแบบ 
2. อัตราตายจากอุบัติเหตุทางถนน       เครือข่ายทั้งจังหวัด 
ในเขตสุขภาพลดลง       3.จัดระบบการส่งต่อผู้ป่วยบาดเจ็บต่อสมองระหว่างสถานบริการ(ทั้ง refer  
3. ร้อยละของผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ       in และ refer out 
ทางถนนที่ รับไว้รักษาในโรงพยาบาล       4. พัฒนาศักยภาพบุคลากร ระบบการสื่อสาร การให้ค าปรึกษาการดูแล 
ระดับ A, S, M1 ที มีค่า Probability       รักษา ระบบการส่งต่อ และการบริหารจัดการผู้ป่วยอย่างถูกต้อง 
of Survival(Ps)>0.75และรอดชีวิตหลัง       มาตรการ ER ที่มีคุณภาพ   
การดูแลรักษา       5. โรงพยาบาลทุกแห่งมีคณะกรรมการในการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพ ER 



 
เป้าประสงค์ที่ 2 : เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสุขภาพอย่างมีคุณภาพมาตรฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐานและระบบส่งต่อท่ีไร้รอยต่อ(OP+IO) ประชาชนเข้าถึงบริการได้ 
 

ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ค่าเป้าหมาย 3 ปี 

มาตรการ 
2555 2556 2557 2558 2559 2560 

4. อัตราตายผู้ป่วยบาดเจ็บต่อสมอง       6. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสู่มาตรฐานด้านการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน 
       7. ประเมินมาตรฐานคุณภาพ ER ภายในและภายนอกรวมถึงพัฒนาส่วนขาด  
       มาตรการผู้ป่วยเร่งด่วนและฉุกเฉินวิกฤติ(สีเหลืองสีแดง)ที่ได้รับปฏิบัติการ   
       ฉุกเฉินภายใน10 นาท ี
       8.พัฒนาทีมงาน ระบบ ช่องทางสื่อสาร ระหว่างเจ้าหน้าที่ กับเจ้าหน้าที่ 
       ประชาชนกับเจ้าหน้าที่ และระบบการบริหารจัดการการออกปฏิบัติงาน 
       9.จัดระบบการบันทึกการรายงานการออกปฏิบัติงาน 
       10.จัดระบบช่องทางด่วนในโรงพยาบาล 
       11.สรุปประเมินผล วางแผนแก้ปัญหาประชาสัมพันธ์ 1669 
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 



เป้าประสงค์ที่ 2 : เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสุขภาพอย่างมีคุณภาพมาตรฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐานและระบบส่งต่อท่ีไร้รอยต่อ(OP+IO) ประชาชนเข้าถึงบริการได้ 
 

ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ค่าเป้าหมาย 3 ปี 

มาตรการ 
2555 2556 2557 2558 2559 2560 

แผนที่ 11 สาขาจิตเวช สุขภาพจิต        
ตัวช้ีวัดประเทศ        
        
        
ตัวช้ีวัดเขต       มาตรการเขต 
การบริการเฉพาะการบ าบัดผู้เสพยาเสพติด       1.มีแผนงานโครงการดเนินงานสอดคล้องกับปัญหายาเสพติดและมี 
25.ร้อยละผู้เสพยาเสพติดที่ผ่านการบ าบัดที่        การบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ได้รับการติดตามไม่กลับไปเสพซ้ า        2.มีแนวทางในการคัดกรองผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดและหน่วยงานในสังกัด 
       กระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้คัดกรองผู้เสพ/ผู้ติดฯ 
       3.มีแนวทางในการบ าบัดรักษา และการส่งต่อการบ าบัดรักษาระหว่าง 
       หน่วยงานฯ ที่เก่ียวข้องและท้องถิ่น 
       4.มีแนวทางการติดตามอย่างต่อเนื่อง 
       5.มีการลงบันทึกข้อมูลในระบบรายงานฯ เป้นปัจจุบัน 
ตัวช้ีวัดจังหวัด MOU       มาตรการจังหวัด 
1.ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า/โรคจิต       1.ด้านการพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง 
เข้าถึงบริการ       สาธารณสุข 
2.การเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้าในกลุ่ม       มาตรการหลัก 
ผู้สูงอายุ       - พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของสถานบริการในสังกัดส านักงาน 
3.อัตราการหยุดเสพ (remission rate        ปลัดกระทรวงสาธารณสุขด้านบริการสุขภาพจิตและจิตเวชตามแนว 
       ทางการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชส าหรับ 



เป้าประสงค์ที่ 2 : เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสุขภาพอย่างมีคุณภาพมาตรฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐานและระบบส่งต่อท่ีไร้รอยต่อ(OP+IO) ประชาชนเข้าถึงบริการได้ 
 

ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ค่าเป้าหมาย 3 ปี 

มาตรการ 
2555 2556 2557 2558 2559 2560 

4.อัตราคงอยู่ขณะบ าบัดรักษา       โรงพยาบาลศูนย์  โรงพยาบาลทั่วไป  โรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาล 
Retention rate       ส่งเสริมสุขภาพระดับต าบล 
5.ร้อยละของศูนย์ให้ค าปรึกษาคุณภาพ        2. ด้านการพัฒนาคุณภาพบริการในกลุ่มโรคท่ีเป็นปัญหาส าคัญ 
(Psychosocial Clinic) และเชื่อมโยงกับ       มาตรการหลัก 
ระบบช่วยเหลือ       -การพัฒนาระบบส่งเสริม ป้องกัน รักษาและฟ้ืนฟูด้านสุขภาพจิต 
6.ร้อยละของอ าเภอที่มีทีม MCATTคุณภาพ        และจิตเวช 
7.ร้อยละของเด็กนักเรียนที่มีปัญหาการ       - การพัฒนาความรู้และศักยภาพบุคลากรที่ให้บริการด้านจิตเวช 
เรียนรู้ พฤติกรรมและอารมณ์ ได้รับการ                 - การพัฒนาภาคีเครือข่ายในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน 
ดูแล                 - มาตรการการป้องกัน การเฝ้าระวัง ร่วมกับเครือข่ายชุมชน 
8.ร้อยละของ รพ.ที่มีระบบการดูแลช่วยเหลือ        
เด็กนักเรียนที่มีปัญหาด้านการเรียนรู้พฤติกรรม         
และอารมณ์ร่วมกับโรงเรียน อย่างน้อย รพช.ละ         
๑ แห่ง        
        
        
        

 



เป้าประสงค์ที่ 2 : เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสุขภาพอย่างมีคุณภาพมาตรฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐานและระบบส่งต่อท่ีไร้รอยต่อ(OP+IO) ประชาชนเข้าถึงบริการได้ 
 

ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ค่าเป้าหมาย 3 ปี 

มาตรการ 
2555 2556 2557 2558 2559 2560 

แผนที่ 12 ทารกแรกเกิด กุมารเวชกรรม สูติกรรม        
ตวัชี้วัดกระทรวง       มาตรการประเทศ 
        
ตวัชี้วัดเขต       มาตรการเขต 
การพัฒนาคุณภาพบริการ 
1.ร้อยละของบริการ ANC คุณภาพ 
เกณฑ์เป้าหมาย  : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70  
 

      1.จัดระบบบริการในการดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ที่ก าหนด 
2.พัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ 
3.มีการประเมินและรับรองคุณภาพมาตรฐาน ฯ 
4.ติดตาม ก ากับ ประเมินผล การด าเนินงานฯ 

        
2. ร้อยละของห้องคลอดคุณภาพ 
(เป้าหมาย : โรงพยาบาลชุมชนระดับ F2 ทั้งหมด 
เกณฑ์ : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70) 
 

n/a 82.93 
 

84.09 
 

70 70 70 1.จัดห้องคลอดคุณภาพในโรงพยาบาลชุมชน (F2) ตามมาตรฐาน 
ที่ก าหนด 
2.พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
3.ประเมิน และรับรองคุณภาพมาตรฐาน 

        
3.ลดอัตราการเสียชีวิตในโรงพยาบาลของทารกแรก  
เกิดน้ าหนักต่ ากว่า 2,500 กรัม ภายใน 28 วัน 
เกณฑ์ : ลดลงร้อยละ 5 ของปีที่ผ่านมาเขต 
 

 3.24 
 

3.63 
 

3.8 3.69 3.5 1.พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
2.เพ่ิมความสามารถของหน่วยบริการ 
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ตวัชี้วัดจังหวัด  MOU       มาตรการจังหวัด 
1. ร้อยละของ รพ.ระดับ M1-M2 สามารถท าผ่าตัด 
Elective C/S 
2. ร้อยละของภาวะตกเลือดหลังคลอด 
3. ร้อยละของภาวะขาดออกซิเจนระหว่างคลอด 
4. อัตราส่วนการตายมารดา 
5. อัตราตายปริก าเนิด(Perinatal mortality rate) 
6.อัตราการเสียชีวิตในโรงพยาบาลของทารกแรกเกิด 
น้ าหนักต่ ากว่า 2500 ภายใน  28 วัน 
7. MCH Board ระดับจังหวัด มีกลไกในการเฝ้าระวัง 
และแก้ปัญหาสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก 
8. อัตราตายของผู้ป่วยเด็กโรค Pneumonia 
9. อัตราตายผู้ป่วยเด็กโรคไข้เลือดออก 

      มาตราการกุมารเวชกรรม 
1.พัฒนาศักยภาพบุคลาการดูแลทารกแรกเกิดที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ  
2.พัฒนาระบบการส่งต่อทารกแรกเกิดระหว่างสถานบริการในเครือข่าย 
แนวทางการส่งต่อ ช่องทางด่วน Hotline Counseling 
3.มีระบบการให้ค าปรึกษา 
4.ด าเนินงานตามมาตรฐานโรงพยาบาลสายใยรักฯ 
5.มาตรฐาน ANC LR  WCC คุณภาพ 
6.ใช้กลไกการด าเนินงานของ MCH Board 
7.การประเมินคัดกรอง 
8.พัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ และโรคไข้เลือดออกใน
เด็ก 
9.พัฒนาระบบการส่งต่อผู้ป่วยเด็กวิกฤตกับสถานบริการเครือข่าย แนว
ทางการส่งต่อ ช่องทางด่วน hotline และระบบการให้ค าปรึกษา 

       มาตราการทารกแรกเกิด 
1. โดยการอบรมการการดูแลทารกแรกเกิด  
  - การใช้ stable  programในการ  Refer 
   - การใช้อุปกรณ์ในการดูแลทารกแรกเกิด  
2.กุมารสัญจร 
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       สูติกรรม 

๑.พัฒนาคุณภาพการบริการคลินิกฝากครรภ์ ใน รพ./รพ.สต. 

- พัฒนาบุคลากรให้สามารถด าเนินการคัดกรอง/ส่งต่อ ภาวะเสี่ยงใน
หญิงตั้งครรภ์ 

- พัฒนาระบบการแก้ไขปัญหาโภชนาการในหญิงตั้งครรภ์ 

- พัฒนาระบบแก้ไขปัญหาโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ 

2.พัฒนาคุณภาพบริการตามเกณฑ์ LR คุณภาพ  

3. MCH Board ระดับจังหวัด มีกลไกในการเฝ้าระวังและแก้ปัญหา 

สุขภาพอนามัยแม่และเด็กประชุมวิเคราะห์วาง  แนวทางแก้ไขปัญหา   
- ติดตาม ก ากับงาน  
- จัดท า CPG ดูแลการ  สตรีที่มีภาวะเสี่ยง  
- พัฒนาระบบ Refer  /ส่งต่อภาวะฉุกเฉิน 

-สูติศาสตร์สัญจร เพ่ือ ท าTR และcase conference 
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ตัวช้ีวัด 
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แผนที่ 13 ทันตกรรม        
ตวัชี้วัดประเทศ       มาตรการประเทศ 
        
ตวัชี้วัดเขต       มาตรการเขต 
1. ร้อยละของ รพ.สต./ศสม. ให้บริการ ที่
สุขภาพช่องปากท่ีมีคุณภาพ ร้อยละ 45 
 
 
ตวัชี้วัดจังหวัด  MOU 
1. สถานบริการให้บริการสุขภาพช่องปาก 

12.89 
 

 

27.17 
 
 
 

47.66 
 
 
 

45 
 
 

45 
 
 

45 
 
 

1.จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพช่องปากระดับจังหวัด/CUP 
2.จัดท าแผนพัฒนาสุขภาพช่องปากบูรณาการในแผนสุขภาพ จังหวัด และ
เครือข่ายบริการ 
3.จัดระบบติดตามและรายงานผลการด าเนินการและรายงานผล 
มาตรการจังหวัด 

 - เกณฑ์การจัดบริการสุขภาพช่องปากคุณภาพการให้บริการสุขภาพ 

ช่องปากโดยทันตบุคลากรอยู่ประจ าหรือหมุนเวียนไม่น้อยกว่า 1 วัน ต่อ
สัปดาห์ 

  - การให้บริการสุขภาพช่องปากทุกบริการไม่น้อยกว่า 200 ครั้งต่อ 
พันประชากร ต่อปี 

         - การให้บริการสุขภาพช่องปากแก่ประชาชนครบ 5 กลุ่มวัย 
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ตัวช้ีวัด 
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มาตรการ 
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แผนที่ 14 อายุรกรรม        
ตวัชี้วัดประเทศ       มาตรการประเทศ 
        
ตวัชี้วัดเขต       มาตรการเขต 
        
ตวัชี้วัดจังหวัด  MOU       มาตรการจังหวัด 
1. พัฒนา Palliative care unit เกิดข้ึนใน 
รพท. 
2. อัตราตายต่อแสนประชากรของผู้ป่วย 
Sepsis ลดลง 
3. อัตราตายต่อแสนประชากรของผู้ป่วย 
Pneumonai ลดลง 

      มาตรการ 
1. ประชาสัมพันธ์ความรู้และการเข้าถึงระบบบริการ 
2. คัดกรองกลุ่มเสี่ยง 
3. ปรับปรุงแนวทางการดูแล 1พัฒนาระบบการดูแลรักษาผู้ป่วย severe  
sepsis , septic shock  Pneumonin ให้มีประสิทธิภาพและทบทวน 
การดูแล รวมถึงหาแนวทางแก้ไข 
4. จัดระบบการส่งต่อ 
5.  ติดตามความก้าวหน้า 
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ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ค่าเป้าหมาย 3 ปี 

มาตรการ 
2555 2556 2557 2558 2559 2560 

แผนที่ 15 ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ  ตติยภูมิ        
ตัวช้ีวัดประเทศ       มาตรการประเทศ 
1. ร้อยละของอาเภอที มี District        1. จัดบริการส่งเสริมสุขภาพ ปูองกันโรค และฟ้ืนฟูสภาพ และการดูแล 
Health System (DHS) ทีเชือมโยง       ตนเอง (จังหวัด) 
ระบบบริการปฐมภูมิกับชุมชนและท้องถิ่น             1.1 จัดบริการบูรณาการตามกลุ่มวัย/ Service Plan 
อย่างมีคุณภาพ            1.2 ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถดูแลตนเองได้ (Self care) 
       2. เพ่ิมการเข้าถึงและความครอบคลุมบริการปฐมภูมิ (จังหวัด) 
            2.1 จัดตั้ง ศสม. คือหน่วยบริการปฐมภูมิที่ตั้งอยู่ในพื้นท่ีชุมชนหรือ 
       พ้ืนที่เติบโตทอ่งเมือง ทั้งเมืองที่ตั้งของตัวจังหวัดและเมืองอ่ืนมีประชากร 
       ในความรับผิดชอบไม่เกิน 30,000 คนต่อแห่งและรวมถึงพ้ืนที่ที่เป็นแหล่ง 
       ท่องเที่ยว แต่มิใช่การแยกตั้งหน่วย OPD ของโรงพยาบาล หรือ  
       Out -reached 
            2.2 มีการจัดบริการให้ครบถ้วนทั้ง Acute & Chronic care อย่างม ี 
       คุณภาพ เช่น ชันสูตร สุขภาพช่องปาก อุบัติเหตุฉุกเฉินและส่งต่อ การเยี่ยม 
       บ้าน Home care & LTC บริการแพทย์แผนไทย สุขภาพจิตชุมชน การ 
       ฟ้ืนฟูสุขภาพ 
       3. พัฒนาศักยภาพ ระบบสุขภาพระดับอาเภอ (เขต) 
            3.1 มีแผนบูรณาการ 5 กลุ่มวัย และ Service Plan 10 tract 
            3.2 มีแผนการแก้ปัญหาสุขภาพในพื้นที ่โดยมีผู้รับผิดชอบหลัก (PM) 
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            3.3 การดาเนินการร่วมมือกับท้องถิ่น ในการดาเนินงานขับเคลื่อน 
       นโยบายสถานะด้านสิ่งแวดล้อม (จังหวัด) 
            3.4 การจัดบริการปฐมภูมิระดับชุมชน โดย อสม. 
            3.5 พัฒนาระบบคุณภาพและการประเมินผล 
            3.6 พัฒนาการจัดบริการปฐมภูมิ โดยแพทย์ FM (จังหวัด 
ตัวช้ีวัดเขต       มาตรการเขต 
การพัฒนาระบบบริการเครือข่ายสุขภาพ  n/a 46.15 88.40 50 50 50 1.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ DHS ระดับจังหวัด/อ าเภอและประชุมวางแผน 
อ าเภอ (District Health System)       ยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการ 
26.ร้อยละของอ าเภอที่มี District Health        2.สนับสนุนงบประมาณและพัฒนากลไกในการติดตามประเมินผล 
System (DHS) ที่เชื่อมโยงระบบบริการ        3.ก าหนดอ าเภอเป้าหมายและมีการประเมินตนเอง 
ปฐมภูม ิกับชุมชน และท้องถิ่นอย่างมี        4. มีการคัดเลือก ODOPมาจาก Essential Care อย่างน้อยอ าเภอละ1เรื่อง มี 
คุณภาพ ใช้ SRM หรือเครือมืออ่ืน ๆ ในการ       ค าสั่งการแต่งตั้งคณะกรรมการDHS 
ท าแผนพัฒนาสุขภาพ (เป้าหมาย :        5. มีระบบการสนับสนุนและการพัฒนา DHS ตามองค์ประกอบ (UCARE) โดยใช้ 
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอ เกณฑ์: ไม่       บันใด 5 ขั้นเป็นแนวทาง ฯ 
น้อยกว่าร้อยละ 50)       6. มีการประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจกับทุกกลุ่มงานของส านักงานสาธารณสุข 
       จังหวัด เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาตามประเด็น Essential care 
       7. มีรายงานติดตาม Progression & Appreciation 
       8. มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด/เขต 
       9. สรุปผลการพัฒนาในภาพรวมของเขต/จังหวัด 
       10. มีผลงาน Good practice (อ าเภอ/ต าบลตัวอย่าง)ที่สามารถบอกได้ว่า  
       ประชาชนได้รับการดูแลหรือมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างไร 
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ตัวช้ีวัดจังหวัด       มาตรการจังหวัด 
1. สัดส่วนผู้ป่วยนอกผู้ป่วยโรคความดัน       1. จัดบริการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และฟ้ืนฟูสภาพและการดูแลตนเอง 
โลหิตสูง โรคเบาหวาน ของ ศสม.และ           1.1 จัดบริการบูรณาการตามกลุ่มวัย/ Service Plan  
รพ.สต.เทียบกับโรงพยาบาลแม่ข่ายและมี           1.2 ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถดูแลตนเองได้ (Self care) 
ผลการควบคุมความดันโลหิตสูง เบาหวาน       2. เพ่ิมการเข้าถึงและความครอบคลุมบริการปฐมภูมิ   
ดีขึ้น           2.1 จัดตั้ง ศสม. คือหน่วยบริการปฐมภูมิที่ตั้งอยู่ในพื้นท่ีชุมชน/เขตเมือง 
2. ร้อยละศสม./รพ.สต.ที มีการ Outreach        ที่ตั้งของตัวจังหวัดและเมืองอ่ืนมีประชากรในความรับผิดชอบไม่เกิน  30,000 
service โดยแพทย์ออกไปบริการเวชศาสตร์       คนต่อแห่งและรวมถึงพ้ืนที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวแต่มิใช่การแยกตั้งหน่วยOPD  
ชุมชน       ของโรงพยาบาล 
3. ประชาชนในเขตรับผิดชอบได้รับบริการ            2.2 มีการจัดบริการให้ครบถ้วนทั้ง Acute & Chronic care อย่างมีคุณภาพ 
ตามแผน DHS 10 เรือง       เช่น ชันสูตรสุขภาพช่องปากอุบัติเหตุฉุกเฉินและส่งต่อ การเยี่ยมบ้าน Home care 
4. ร้อยละของอ าเภอที่สามารถจัดบริการได ้       & LTC บริการแพทย์แผนไทย สุขภาพจิตชุมชนการฟ้ืนฟูสุขภาพ 
ตาม Service plan ด้านส่งเสริมสุขภาพ        3. พัฒนาศักยภาพ ระบบสุขภาพระดับอ าเภอ   
ป้องกันโรค ดาเนินการโดยกลไก DHS            3.1 มีแผนบูรณาการ 5 กลุ่มวัย และ Service Plan 10 tract 
ตัวช้ีวัดจังหวัด  Mou            3.2 มีแผนการแก้ปัญหาสุขภาพในพื้นที่ 
1. อ าเภออ าเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง            3.3 ด าเนินการร่วมมือกับท้องถิ่นในการขับเคลื่อนนโยบาย  
แบบยั่งยืนภายใต้ระบบสุขภาพอ าเภอ (DHS)            3.4 การจัดบริการปฐมภูมิระดับชุมชนโดยอสม.  
2. ร้อยละของ SRRT ระดับอ าเภอ            3.5 พัฒนาระบบคุณภาพและการประเมินผล  
สอบสวนและควบคุมโรคในโรคและกลุ่ม            3.6 พัฒนาการจัดบริการปฐมภูมิ โดยแพทย์ FM  
อาการท่ีมีความส าคัญสูงระดับประเทศ       4.คืนข้อมูลให้ชุมชนในเวทีต่างๆ เช่นที่ประชุมระดับจังหวัด/อ าเภอ/ต าบล/Website 



เป้าประสงค์ที่ 2 : เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสุขภาพอย่างมีคุณภาพมาตรฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐานและระบบส่งต่อท่ีไร้รอยต่อ(OP+IO) ประชาชนเข้าถึงบริการได้ 
 

ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ค่าเป้าหมาย 3 ปี 

มาตรการ 
2555 2556 2557 2558 2559 2560 

3. อ าเภอสามารถควบคุมโรคติดต่อ       5.นิเทศงานโดยการบูรณาการร่วมกับฝ่ายต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง ปีละ 2 ครั้ง 
ส าคัญของพ้ืนที่ได้            1.มีการจัดบริการคลินิกเวชกรรมไทยใน รพท./รพช. 
4. ร้อยละของอ าเภอที่มี District Health            2.มีการจัดบริการ ส่งเสริมสุขภาพป้องกันกษาและฟ้ืนฟูสภาพด้วยการแพทย์ 
System (DHS) ที่เชื่อมโยงระบบบริการ       แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในสถานบริการทุกระดับ 
ปฐมภูมิกับชุมชนและท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ             3.สถานบริการผ่านการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานโรง พยาบาลส่งเสริม  
5. สัดส่วนผู้ป่วยนอกผู้ป่วยโรคความดัน       และสนับสนุนการแพทย์แผนไทยฯ(รพ.สส.พท.)ไม่ต่ ากว่าระดับพ้ืนฐาน 
โลหิตสูง โรคเบาหวาน ของศสม.และ             4.มียาสมุนไพรในบัญชียาสมุนไพรแห่งชาติใช้ใน รพท./รพช.ไม่ต่ ากว่า 30  
รพ.สต.เทียบกับโรงพยาบาลแม่ข่าย       รายการและ รพ.สต. ไม่ต่ ากว่า 10  รายการ 
และมีผลการควบคุมความดันโลหิตสูง        
เบาหวานดีขึ้น        
6. ร้อยละ ศสม./รพ.สต.ที มีการ Out reach         
Service โดยแพทย์ออกไปบริการเวชศาสตร์        
ชุมชน        
7. ประชาชนในเขตรับผิดชอบได้รับบริการ        
ตามแผน DHS 10 เรื่อง        
8. ร้อยละการใช้บริการของประชาชนใน        
เขตรับผิดชอบใช้บริการผู้ป่วยนอก (OPD)         
ที่หน่วยบริการปฐมภูมิ        
9 .ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการทางการ        
แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก        



เป้าประสงค์ที่ 2 : เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสุขภาพอย่างมีคุณภาพมาตรฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐานและระบบส่งต่อท่ีไร้รอยต่อ(OP+IO) ประชาชนเข้าถึงบริการได้ 
 

ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ค่าเป้าหมาย 3 ปี 

มาตรการ 
2555 2556 2557 2558 2559 2560 

10.การพัฒนาระบบบริการ10 สาขาผ่านเกณฑ์        มาตรการจังหวัด 
ก าหนดในแต่ละสาขา        
11. พัฒนาทีมหมอประจ าครอบครัว         
(Family care team) ดูแลประชาชนทุกครัว        
เรือนชนบท        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        



เป้าประสงค์ที่ 3 : ประชาชนมีสุขภาพดีทั้งร่างกาย จิตใจ ปัญญา และสังคม ตลอดจนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีเหมาะสมต่อสุขภาพ  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 กฎหมายและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 
 

ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ค่าเป้าหมาย 3 ป ี

มาตรการ 
2555 2556 2557 2558 2559 2560 

แผนงานที่ 16 กฎหมายกับการ       มาตรการประเทศ/เขต/จังหวัด 
พัฒนาสุขภาพ       สร้างระบบคุ้มครองผู้บริโภคให้มีความเชื่อมั่นต่อความปลอดภัยที่ใช้สถาน 
ตัวช้ีวัดประเทศ       ประกอบการ สถานบริการสุขภาพและผลิตภัณฑ์สุขภาพในระดับเขต 
1. ระดับความส าเร็จของการด าเนิน       สุขภาพและอ าเภอ  
งานคุ้มครองผู้บริโภค ด้านผลิตภัณฑ์       1. การบังคับใช้กฎหมาย  
สุขภาพ       1.1 จัดการเรื่องร้องเรียน  
ตัวช้ีวัดเขต       1.2 ปราบปรามจับกุม  
1. ระดับความส าเร็จของการ N/A N/A 4.4 5 5 5 2. Setting 
ด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้าน       2.1 อาหาร  
ผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ       - ชุมชน : สถานประกอบการ/แหล่งรวบรวม โรงงานน้ า ภัตตาคาร  
ประกอบด้วย       2.2 ยา  
    1.1 ตัวชี วัดบังคับ : ระดับ       - ชุมชน  
ความส าเร็จของการจัดการงาน       - สถานพยาบาล  
คุ้มครองผู้บริโภคระดับจังหวัด”       2.3 ข้อมูลข่าวสาร (โฆษณา)  
    1.2 ตัวชี้วัดที่ให้เขต/จังหวัด เลือก       - ช่องทางส าคัญ  
ด าเนินการอย่างน้อย 2 ตัวชี้วัด จาก       3. ระบบการจัดการ  
6 ตัวชี้วัด ดังนี้       3.1 จัดตั้งอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพระดับเขต  
    1.2.1 ร้อยละของคลินิกเวชกรรม       3.2 กลไกระดับเขต -จังหวัด  
ที่ให้บริการด้านเสริมความงามและ       3.3 การพัฒนารูปแบบ  
คลินิกที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ       3.4 การพัฒนาศักยภาพ  



เป้าประสงค์ที่ 3 : ประชาชนมีสุขภาพดีทั้งร่างกาย จิตใจ ปัญญา และสังคม ตลอดจนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีเหมาะสมต่อสุขภาพ  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 กฎหมายและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 
 

ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ค่าเป้าหมาย 3 ป ี

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
2555 2556 2557 2558 2559 2560 

แผนงานที่ 16 กฎหมายกับการ       มาตรการประเทศ/เขต(ต่อ) 
พัฒนาสุขภาพ       3.5 ฐานข้อมูล 
ตัวช้ีวัดเขต(ต่อ)        
    1.2.1 ร้อยละของคลินิกเวชกรรม        
ที่ให้บริการด้านเสริมความงามและ        
คลินิกที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ        
กิจการสถานพยาบาลได้รับการเฝ้า        
ระวังให้ด าเนินการตามกฎหมาย        
    1.2.2 ร้อยละของผลิตภัณฑ์อาหาร N/A N/A N/A 4 4 4  
มีคุณภาพมีคุณภาพมาตรฐานตาม        
เกณฑ์ท่ีก าหนด (เลือกด าเนินการ        
อย่างน้อย 2 ประเภท ที่เป็นปัญหา        
ส าคัญของพ้ืนที่จากอาหาร 7        
ประเภท ได้แก่ ผัก ผลไม ้น้ าบริโภค        
น้ าแข็ง ผลิตภัณฑ์ชุมชน น้ ามันทอด        
ซ้ าและเกลือไอโอดีน)        
    1.2.3 ระดับความส าเร็จในการ        
ขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมการใช้ยา        
ปลอดภัยในชุมชนน าร่อง        
        



เป้าประสงค์ที่ 3 : ประชาชนมีสุขภาพดีทั้งร่างกาย จิตใจ ปัญญา และสังคม ตลอดจนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีเหมาะสมต่อสุขภาพ  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 กฎหมายและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 
 

ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ค่าเป้าหมาย 3 ป ี

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
2555 2556 2557 2558 2559 2560 

แผนงานที่ 16 กฎหมายกับการ        
พัฒนาสุขภาพ        
ตัวช้ีวัดเขต(ต่อ)        
   1.2.4 ร้อยละของชิ้นการโฆษณา        
ด้านสุขภาพผิดกฎหมายซึ่งเฝ้าระวัง        
จากสื่อวิทยุกระจายเสียง หรือสื่ออ่ืน        
ในพ้ืนที่รับผิดชอบ ได้รับการจัดการ        
   1.2.5 การบริหารจัดการเรื่อง 97.67 97.96 100     
ร้องเรียน งานคุ้มครองผู้บริโภค        
   1.2.6 ระดับความส าเร็จของการ        
ด าเนินงานโครงการอื่นที่เขตก าหนดเอง        
ตัวช้ีวัดจังหวัด        
1. ระดับความส าเร็จของการ N/A N/A 4 5 5 5  
ด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้าน        
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ        
2. ระดับความส าเร็จของการด าเนิน        
งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์        
และบริการสุขภาพ ประกอบด้วย        
     1.1 ตัวชี้วัดบังคับ : ระดับ        
ความส าเร็จของการจัดการงาน        



เป้าประสงค์ที่ 3 : ประชาชนมีสุขภาพดีทั้งร่างกาย จิตใจ ปัญญา และสังคม ตลอดจนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีเหมาะสมต่อสุขภาพ  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 กฎหมายและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 
 

ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ค่าเป้าหมาย 3 ป ี

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
2555 2556 2557 2558 2559 2560 

แผนงานที่ 16 กฎหมายกับการ        
พัฒนาสุขภาพ        
ตัวช้ีวัดจังหวัด(ต่อ)        
คุ้มครองผู้บริโภคระดับจังหวัด”        
     1.2 ตัวชี้วัดที่ให้เขต/จังหวัด         
เลือกด าเนินการอย่างน้อย 2 ตัวชี้วัด        
จาก6 ตัวชี้วัด ดังนี้        
     1.2.1 ร้อยละของคลินิกเวชกรรม        
ทีใ่ห้บริการด้านเสริมความงามและ        
คลินิกที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ        
กิจการสถานพยาบาลได้รับการเฝ้า        
ระวังให้ดาเนินการตามกฎหมาย        
     1.2.2 ร้อยละของผลิตภัณฑ์ N/A N/A 4.5 4 4 4  
อาหารมีคุณภาพมีคุณภาพมาตรฐาน        
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด(เลือกด าเนินการ        
อย่างน้อย 2 ประเภท ที่เป็นปัญหา        
ส าคัญของพ้ืนที่จากอาหาร 7 ประเภท        
ได้แก่ ผัก ผลไม้  น้ าบริโภค น้ าแข็ง        
ผลิตภัณฑ์ชุมชน น้ ามันทอดซ้ า และ        
เกลือไอโอดีน)        



เป้าประสงค์ที่ 3 : ประชาชนมีสุขภาพดีทั้งร่างกาย จิตใจ ปัญญา และสังคม ตลอดจนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีเหมาะสมต่อสุขภาพ  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 กฎหมายและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 
 

ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ค่าเป้าหมาย 3 ป ี

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
2555 2556 2557 2558 2559 2560 

แผนงานที่ 16 กฎหมายกับการ        
พัฒนาสุขภาพ        
ตัวช้ีวัดจังหวัด(ต่อ)        
     1.2.3 ระดับความส าเร็จในการ        
ขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมการใช้ยา        
ปลอดภัยในชุมชนน าร่อง        
    1.2.4 ร้อยละของชิ้นการโฆษณา        
ด้านสุขภาพผิดกฎหมายซึ่งเฝ้าระวัง        
จากสื่อวิทยุกระจายเสียงหรือสื่ออ่ืน        
ในพ้ืนที่รับผิดชอบ ได้รับการจัดการ        
     1.2.5 การบริหารจัดการเรื่อง 75 83.33 2     
ร้องเรียน งานคุ้มครองผู้บริโภค        
     1.2.6 ระดับความส าเร็จของการ        
ด าเนินงานโครงการอื่นที่เขตก าหนดเอง        
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 กฎหมายและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 
 

ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ค่าเป้าหมาย 3 ป ี

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
2555 2556 2557 2558 2559 2560 

แผนที่ 17 สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการ       มาตรการประเทศ/เขต/จังหวัด 
พัฒนาสุขภาพ       1. การบังคับใช้กฎหมาย 
ตัวช้ีวัดประเทศ       2. พัฒนามาตรฐานการจัดบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมของ อปท. 
1. มีระบบฐานข้อมูล และ       3. พัฒนาคุณภาพการจัดบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยฯ ใน 
สถานการณ์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ       หน่วยบริการ สธ. 
ระบบเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมและ       4. การเฝ้าระวัง ปูองกัน แก้ไขปัญหา เตือนภัย และสื่อสารด้านสิ่งแวดล้อม 
สุขภาพ       และสุขภาพ 
ตัวช้ีวัดเขต       5. เสริมสร้างบทบาทภาคประชาชน 
1. ร้อยละ 50 ของเทศบาลทุกระดับ       6. พัฒนากลไก และโครงสร้างการด าเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม และ  
มีระบบบริการด้านอนามัย       อาชีวอนามัย 
สิ่งแวดล้อมได้มาตรฐาน        
2. เขตสุขภาพมีระบบฐานข้อมูล        
สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและ        
สุขภาพ ระบบเฝ้าระวังด้าน        
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ        
3. ร้อยละ 100 ของ รพ.สธ. มีการ        
จัดการมูลฝอย ติดเชื้อ ตามกฎหมาย        
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 กฎหมายและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 
 

ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ค่าเป้าหมาย 3 ป ี

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
2555 2556 2557 2558 2559 2560 

แผนที่ 17 สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการ        
พัฒนาสุขภาพ        
ตัวช้ีวัดจังหวัด        
7. อนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด         
(อสธจ.) ทุกจังหวัด ด าเนินงานตาม        
อ านาจหน้าที่ที่ก าหนด        
8. ร้อยละ 50 ของเทศบาลทุกระดับ        
มีระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม        
ได้มาตรฐาน        
9. จังหวัดมีระบบฐานข้อมูล         
สถานการณ์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ        
ระบบเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมและ        
สุขภาพ        
10. ร้อยละ100 ของมูลฝอยติดเชื้อ         
ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวง        
สาธารณสุข มีระบบควบคุม ก ากับ        
การเก็บ ขน และก าจัดมูลฝอยติด        
เชื้อตามกฎหมาย        
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 กฎหมายและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 
 

ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ค่าเป้าหมาย 3 ป ี

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
2555 2556 2557 2558 2559 2560 

แผนที่ 17 สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการ        
พัฒนาสุขภาพ(ต่อ)        
11. ร้อยละของสถานที่ท างาน/        
สถานประกอบการได้รับข้อมูล/        
เข้าถึงการดาเนินการสถานที่ทางาน/        
สถานประกอบการ ปลอดโรค        
ปลอดภัย กายใจเป็นสุข        
12. เกลือและอาหารมีคุณภาพตาม        
มารฐานไอโอดีน        
แผนงานที่ 1๘ พฤติกรรมสุขภาพ       มาตรการประเทศ/เขต/จังหวัด 
ตัวช้ีวัดประเทศ       1. สร้างเสริมสุขภาพและวิถีชีวิตในประชากร  
1. อัตราตายจากอุบัติเหตุทางถนน       - บูรณาการต าบลจัดการสุขภาพ (NCD อุบัติเหตุ)  
2. อัตราตายด้วยโรคหลอดเลือด       - บูรณาการการปูองกันอุบัติเหตุทางถนนใน DHS  
หัวใจ       - สถานที่ท างาน/สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย ฯ  
ตัวช้ีวัดเขต       - บังคับใช้กฎหมาย (สุรา บุหรี่)  
1. อัตราตายจากอุบัติเหตุทางถนน 27.71 27.69 17.28 <20 <20 <20 - สื่อสารความเสี่ยง (3อ 2ส 3ม 2ข 1ร)  
ในเขตสุขภาพลดลง (ลดลงร้อยละ        - การประเมินสุขภาพกลุ่มวัยท างาน (มะเร็งและความเสี่ยงจากการท างาน) 
14 จากค่าตั้งต้น 3 yrs median ปี       2. พัฒนาคลินิกบริการและการจัดการโรค  
53-55)       - คลินิก NCD คุณภาพ (+บูรณาการ บริการDPAC Psychosocial บริการ 
       ช่วยเลิกบุหรี่และสุรา และบริการ อาชีวอนามัย) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 กฎหมายและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 

ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ค่าเป้าหมาย 3 ป ี

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
2555 2556 2557 2558 2559 2560 

แผนงานที่ 1๘ พฤติกรรมสุขภาพ       มาตรการประเทศ/เขต/จังหวัด(ต่อ) 
ตัวช้ีวัดเขต(ต่อ)       3. มาตรการสนับสนุน  
2. ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวาน/ 46.89/ 47.55/ 43.41/ 40/50 40/50 40/50 - พัฒนาระบบข้อมูล  
ความดันโลหิตสูงที ควบคุมระดับ 65.01 49.24 44.11    - บริหารจัดการ  
น้ าตาล/ความดันโลหิตได้ดี (ไม่น้อย       - M&E 
กว่าร้อยละ 40 และ 50)        
3. อัตราป่วยรายใหม่จากโรค        
โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง        
(ลดลง)        
4. ความชุกของพฤติกรรมเสี่ยงลดลง         
(ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ บริโภคผักผลไม ้        
น้อยออกก าลังกายไม่เพียงพอ ขี ่        
มอเตอร์ไซค์ไม่สวมหมวกนิรภัย         
เมาแล้วขับ)        
ตัวช้ีวัดจังหวัด        
13. ความชุกของภาวะอ้วน (BMI ≥        1. พัฒนาองค์ความรู้/ แนวทางการจัดการน้้าหนักอย่างเหมาะสมสอดคล้อง 
25 กก/ม2 และหรือภาวะอ้วนลงพุง       กับวิถีชีวิต 
(รอบเอวเกนิ ชาย 90 ซม. หญิง 80 ซม.)       2. พัฒนาศักยภาพการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 3 ส 3 อ 
       3. รณรงค์ประชาสัมพันธ์สื่อสารเรื่องโรคอ้วนลงพุง(Ground war) 
       4. เฝ้าระวังรอบเอว และเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ 3 ส 3 อ 
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ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ค่าเป้าหมาย 3 ป ี

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
2555 2556 2557 2558 2559 2560 

แผนงานที่ 1๘ พฤติกรรมสุขภาพ       5. สร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่าย โดยสนับสนุนภาคีเครือข่าย 
ตัวช้ีวัดจังหวัด(ต่อ)       ขยายฐานการมีส่วนร่วมในการด้าเนินการจัดการน้้าหนัก 
14. ความชุกของพฤติกรรมเสี่ยง        
ลดลง (ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ บริโภคผัก        
ผลไม้น้อยออกก าลังกายไม่เพียงพอ        
ขี่มอเตอร์ไซค์ไม่สวมหมวกนิรภัยเมา        
แล้วขับ)        
15. ร้อยละของผู้ที่ได้รับการประเมิน        
โอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอด        
เลือด (CVD Risk) และมีความเสี่ยงสูง        
มาก ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม        
อย่างเข้มข้นและ/หรือได้รับยาในการ        
รักษาเพ่ือลดความเสี่ยง        
16. กลุ่มเสี่ยงได้รับการปรับเปลี่ยน        
พฤติกรรม โรคCDอุบัติใหม่ อุบัติซ้ า        
(erging/remerging)DHF,อุจาระร่วง        
HFMD,ปอดบวม,ไข้หวัดใหญ่        
Foogposing,TB ,         
โรคNCD ได้แก่ DM,HT,Accident,        
Sucide,ระบบหัวใจและหลอดเลือด,ca        
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ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ค่าเป้าหมาย 3 ป ี

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
2555 2556 2557 2558 2559 2560 

แผนที่๑๙ ระบบคุณภาพคุณภาพ       มาตรการประเทศ/เขต/จังหวัด 
ระบบบริการปฐมภูมิ       ระบบบริการปฐมภูมิ 
ตัวช้ีวัดประเทศ       1. จัดบริการส่งเสริมสุขภาพ ปูองกันโรค และฟ้ืนฟูสภาพ และการดูแล 
1. ร้อยละของอ าเภอท ีมี District  N/A 46.15 88.40 50 50 50 ตนเอง (จังหวัด)  
Health System (DHS) ทีเชื่อมโยง       1.1 จัดบริการบูรณาการตามกลุ่มวัย/ Service Plan  
ระบบบริการปฐมภูมิกับชุมชนและ       1.2 ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถดูแลตนเองได้ (Self care) 
ท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ       2. เพ่ิมการเข้าถึงและความครอบคลุมบริการปฐมภูมิ (จังหวัด)  
ตัวช้ีวัดเขต (ไม่มีตัวชี้วัด)       2.1 จัดตั้ง ศสม. คือหน่วยบริการปฐมภูมิที่ตั้งอยู่ในพื้นท่ีชุมชนหรือพ้ืนที่ 
ตัวช้ีวัดจังหวัด       เติบโตทั้งเมืองที่ตั้งของตัวจังหวัดและเมืองอ่ืนมีประชากรในความ 
1. สัดส่วนผู้ป่วยนอกผู้ป่วยโรคความ       รับผิดชอบไม่เกิน 30,000 คนต่อแห่งและรวมถึงพ้ืนที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
ดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ของ ศสม.       แต่มิใช่การแยกตั้งหน่วย OPD ของโรงพยาบาล หรือ Out -reached 
และรพ.สต.เทียบกับโรงพยาบาลแม ่       2.2 มีการจัดบริการให้ครบถ้วนทั้ง Acute & Chronic care อย่างม ี
ข่ายและมีผลการควบคุมความดัน       คุณภาพ เช่น ชันสูตร สุขภาพช่องปาก อุบัติเหตุฉุกเฉินและส่งต่อ การเยี่ยม 
โลหิตสูง เบาหวานดีขึ้น       บ้าน Home care & LTC บริการแพทย์แผนไทย สุขภาพจิตชุมชน การ 
2. ร้อยละศสม./รพ.สต.ที มีการ        ฟ้ืนฟูสุขภาพ 
Outreach service โดยแพทย์       3. พัฒนาศักยภาพ ระบบสุขภาพระดับอ าเภอ (เขต)  
ออกไปบริการเวชศาสตร์ชุมชน       3.1 มีแผนบูรณาการ 5 กลุ่มวัย และ Service Plan 10 tract  
3. ประชาชนในเขตรับผิดชอบได้รับ       3.2 มีแผนการแก้ปัญหาสุขภาพในพื้นที่ โดยมีผู้รับผิดชอบหลัก (PM) 
บริการตามแผน DHS 10 เรือง       3.3 การด าเนินการร่วมมือกับท้องถิ่น ในการด าเนินงานขับเคลื่อน 
       นโยบายสถานะด้านสิ่งแวดล้อม (จังหวัด)  



เป้าประสงค์ที่ 3 : ประชาชนมีสุขภาพดีทั้งร่างกาย จิตใจ ปัญญา และสังคม ตลอดจนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีเหมาะสมต่อสุขภาพ  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 กฎหมายและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 
 

ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ค่าเป้าหมาย 3 ป ี

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
2555 2556 2557 2558 2559 2560 

แผนที่๑๙ ระบบคุณภาพคุณภาพ       มาตรการประเทศ/เขต/จังหวัด(ต่อ) 
ตัวช้ีวัดจังหวัด(ต่อ)       3.4 การจัดบริการปฐมภูมิระดับชุมชน โดย อสม.  
4. ร้อยละของอ าเภอที สามารถ N/a 54.54 100 50 50 50 3.5 พัฒนาระบบคุณภาพและการประเมินผล  
จัดบริการได้ตาม Service plan       3.6 พัฒนาการจัดบริการปฐมภูมิ โดยแพทย์ FM (จังหวัด) 
ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค        
ด าเนินการโดยกลไก DHS        
17. PCA        
ระบบบริการทุติยภูมิ และตติยภูม ิ       ระบบบริการทุติยภูมิ และตติยภูมิ 
ตัวช้ีวัดประเทศ       1. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเครือข่ายรพช.แม่ข่าย(M2) 91  
1. การส่งต่อผู้ป่วยออกนอกเขต       แห่ง รพช.ที่ก าลังยกระดับเป็นรพท.(M1) 20 แห่งและรพท.ขนาดเล็ก 
สุขภาพลดลง       (M1) 15 แห่ง เพ่ือพัฒนาศักยภาพและเชื่อมโยงสถานบริการ ระบบการส่ง 
ตัวช้ีวัดเขต       ต่อ-รับกลับอย่างเป็นขั้นตอน รวมทั้งพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยใน 
1. รพ. (M2) มีแพทย์ผู้เชียวชาญ       โรงพยาบาล ให้มีความปลอดภัยทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ 
สาขาหลักตามเกณฑ(์เงื่อนไข หากไม ่       2. พัฒนาระบบการเข้าถึงบริการ (Quality of service) และพัฒนา 
มีแพทย์ผู้เชียวชาญอยู่ประจ าต้องมี       คุณภาพบริการ (Quality of care) 
แพทย์หมุนเวียน)       3. พัฒนาระบบการขับเคลื่อนระบบบริการ (Quality of Management) 
2. ดัชนีผู้ป่วยใน (CMI) ของแต่ละ        
ระดับสถานบริการสุขภาพตาม        
Service Plan ผ่านเกณฑ์ที ก าหนด        
        



เป้าประสงค์ที่ 3 : ประชาชนมีสุขภาพดีทั้งร่างกาย จิตใจ ปัญญา และสังคม ตลอดจนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีเหมาะสมต่อสุขภาพ  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 กฎหมายและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 
 

ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ค่าเป้าหมาย 3 ป ี

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
2555 2556 2557 2558 2559 2560 

แผนที่๑๙ ระบบคุณภาพคุณภาพ        
ตัวช้ีวัดเขต(ต่อ)        
3. โรงพยาบาลทุกระดับได้รับการ 15.38 40.423 51.06 50 60 70  
รับรองคุณภาพ HA        
4. การพัฒนาระบบบริการ 10         
สาขา ผ่านเกณฑ์ที ก าหนดในแต่ละ        
สาขา        
ตัวช้ีวัดจังหวัด        
18. PMQA        
19. การส่งต่อผู้ป่วยออกนอกเขต ลด11.81 ลด7.09 เพิ่ม6.78 50 50 50  
สุขภาพลดลง        
20. รพ. (M2) มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ        
สาขาหลักตามเกณฑ(์เงื่อนไข หากไม่        
มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอยู่ประจ า ต้องมี        
แพทย์หมุนเวียน)        
21. ดัชนีผู้ป่วยใน (CMI) ของแต่ละ        
ระดับสถานบริการสุขภาพตาม        
Service Plan ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด        
22. โรงพยาบาลทุกระดับได้รับการ N/A 36.37 63.64 50 50 50  
รับรองคุณภาพ HA        



เป้าประสงค์ที่ 3 : ประชาชนมีสุขภาพดีทั้งร่างกาย จิตใจ ปัญญา และสังคม ตลอดจนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีเหมาะสมต่อสุขภาพ  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 กฎหมายและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 
 

ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ค่าเป้าหมาย 3 ป ี

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
2555 2556 2557 2558 2559 2560 

แผนที่ 20 พัฒนาเครือข่ายและ       มาตรการประเทศ/เขต/จังหวัด 
ภาคีเครือข่าย       1. การจัดบริการสุขภาพร่วมกับโรงเรียน  
ตัวช้ีวัดประเทศ       - บริการสุขภาพอนามัยนักเรียน  
1. อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ        - ช่วยเหลือ/ ติดตาม/ส่งต่อ 
15 - 19 ปี       2. การมีส่วนร่วมของเครือข่ายสุขภาพระดับอ าเภอ: ครอบครัว/ชุมชน/อปท. 
2. ความชุกผู้บริโภคเครื่องดื่ม       - การพัฒนาสุขภาพเด็ก  
แอลกอฮอล์ในประชากร อาย ุ15 - 19 ปี       - การจัดสภาพสิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อสุขภาพ  
ตัวช้ีวัดเขต       - ความรู้/ความสามารถ และทักษะในการดูแลสุขภาพ (Health literacy) 
1. จ านวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ       3. กฎหมาย: บุหรี่ แอลกอฮอล์ 
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ร้อยละ 95       4.  โรงเรียน: ทักษะชีวิต - เพศศึกษา คัดกรองช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยง 
2. จ านวนโรงเรียนที่ด าเนินกิจกรรม         
ผ่านเกณฑ์ KPI ระดับจังหวัด ทุกด้าน        
ร้อยละ 40        
3. ร้อยละของการตั้งครรภ์ซ้ าใน        
วัยรุ่น อายุ 15 - 19 ปี(ไม่เกินร้อย        
ละ 10)        
4. ร้อยละของเด็กและเยาวชนอายุ         
15 - 24 ปี ที่มีการป้องกันตนเอง        
โดยใช้ถุงยางอนามัย เมื่อม ี        
เพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด (ร้อยละ 67)        



เป้าประสงค์ที่ 3 : ประชาชนมีสุขภาพดีทั้งร่างกาย จิตใจ ปัญญา และสังคม ตลอดจนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีเหมาะสมต่อสุขภาพ  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 กฎหมายและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 
 

ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ค่าเป้าหมาย 3 ป ี

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
2555 2556 2557 2558 2559 2560 

แผนที่ 20 พัฒนาเครือข่ายและ        
ภาคีเครือข่าย        
ตัวช้ีวัดเขต(ต่อ)        
5. ร้อยละของผู้สูบบุหรี่ ในวัยรุ่นอายุ         
15 - 18 ปี ไม่เกินร้อยละ 10        
ตัวช้ีวัดจังหวัด        
23. ต าบลจัดการสุขภาพดี  วิถีธรรม          
วิถีไทย        
- ศูนย์เด็กเล็ก        
- วัด        
- หมู่บ้าน        
- ชมรม/องค์กรต้นแบบฯ        
24. จ านวนโรงเรียนที่เข้าร่วม        
โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ        
25. จ านวนโรงเรียนที่ด าเนินกิจกรรม        
ผ่านเกณฑ์ KPI ระดับจังหวัดทุกด้าน        
26. ต าบลเป้าหมายมีการจัดการ        
ด้านสุขภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่        
ก าหนด(ระดับดีข้ึนไป)        
27. ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ  69.01 68.94 70 70 70  



เป้าประสงค์ที่ 3 : ประชาชนมีสุขภาพดีทั้งร่างกาย จิตใจ ปัญญา และสังคม ตลอดจนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีเหมาะสมต่อสุขภาพ  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 กฎหมายและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 
 

ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ค่าเป้าหมาย 3 ป ี

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
2555 2556 2557 2558 2559 2560 

20 พัฒนาเครือข่ายและภาคี        
เครือข่าย        
ตัวช้ีวัดจังหวัด(ต่อ)        
28. โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริม        
สุขภาพช่องปากและนักเรียนใน        
โรงเรียนได้รับบริการทันตกรรม        
ป้องกันและตามความจ าเป็น        
29. อัตราป่วยด้วยโรคพิษจากสาร        
ก าจัดศัตรูพืช        
30. สัดส่วนของสถานศึกษาท่ี ได้รับ        
การตรวจว่าไม่มีการกระท าผิด        
กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์        
31. ร้อยละของโรงเรียนที่มีการสอน        
เรื่องเพศศึกษา/พฤติกรรมเสียงใน        
โรงเรียนตามเกณฑ์        
        
        
        
        
        



เป้าประสงค์ที่ 1 : เพื่อให้หน่วยงานของสาธารณสุขมีระบบบริหารงานที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
 

ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ค่าเป้าหมาย 3 ป ี

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
2555 2556 2557 2558 2559 2560 

แผนงานที่ 21 พัฒนาคน        มาตรการประเทศ/เขต/จังหวัด 
(คุณธรรม คุณภาพ)       1. ศึกษาวิเคราะห์ Demand – Supply ด้านก าลังคนในระยะ 5 ปี 
ตัวช้ีวัดประเทศ       2. พัฒนาและสร้างความร่วมมือกับภาคส่วนอื่น จัดท าแผนและพัฒนา 
1. แผนพัฒนาบุคลากรอย่างมือ       บุคลากรสอดคล้องกับทิศทาง Service Plan 
อาชีพในระดับจังหวัด           2.1 มีการบริหารจัดการการกระจายบุคลากรในเขต/จังหวัด 
ตัวช้ีวัดเขต           2.2 มีการใช้ทรัพยากรบุคคลร่วมกัน 
1. ระดับความส าเร็จในการวางแผน           2.3 มีการใช้ FTE 
ก าลังคน           2.4 มีการบริหารจัดการ Labor Cost ที่เหมาะสมในเขต/จังหวัด 
2. ระดับความส าเร็จของการพัฒนา       3. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ(ฐานข้อมูลก าลังคน) 
บุคลากรด้านบริหารและบริการ        
ตัวช้ีวัดจังหวัด        
1. มีแผนพัฒนาบุคลากรอย่างมือ  100 100 100 100 100  
อาชีพ        
2. ระดับความส าเร็จในการวางแผน    ด าเนินการ ด าเนินการ ด าเนินการ  
ก าลังคน    ครบ4 ข้อ ครบ4 ข้อ ครบ4 ข้อ  
3. ระดับความส าเร็จของการพัฒนา    ด าเนินการ ด าเนินการ ด าเนินการ  
บุคลากรด้านบริหารและบริการ    ครบ4 ข้อ ครบ4 ข้อ ครบ4 ข้อ  
4. ร้อยละของการพัฒนาบุคลากร        
ด้านคุณธรรม        
        



เป้าประสงค์ที่ 1 : เพื่อให้หน่วยงานของสาธารณสุขมีระบบบริหารงานที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
 

ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ค่าเป้าหมาย 3 ป ี

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
2555 2556 2557 2558 2559 2560 

แผนงานที่ 21 พัฒนาคน         
(คุณธรรม คุณภาพ)        
ตัวช้ีวัดจังหวัด(ต่อ)        
5. ค่าดัชนีวัดภาพลักษณ์คอรับชั่น        
ของประเทศไทย (CPI)มีระดับดีขึ้น        
6. มีเครือข่ายนักกฎหมายที่เข้มแข็ง         
และบังคับใช้กฎหมายในเรื่องที        
ส าคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ        
7. มีระบบการพัฒนาด้าน HRD         
ส าหรับนักกฎหมายอย่างเป็นระบบ        
8. มีจ านวนนักกฎหมายด้าน        
สาธารณสุขเพ่ิมข้ึน        
แผนงานที่ 2๒ พัฒนาข้อมูล       มาตรการประเทศ/เขต/จังหวัด 
9. มีระบบการตรวจสอบคุณภาพ  - 100 100 100 100 100 - 
ข้อมูลและแก้ไขให้ถูกต้องก่อนส่ง        
43 แฟ้ม        
10. หน่วยบริการส่ง 43 แฟ้ม - 100 100 90 100 100  
ครบถ้วน ทันเวลา        

 
 



เป้าประสงค์ที่ 1 : ประชาชนมีสุขภาพดีทั้งร่างกาย จิตใจ ปัญญา และสังคม ตลอดจนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีเหมาะสมต่อสุขภาพ  
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ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ค่าเป้าหมาย 3 ป ี

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
2555 2556 2557 2558 2559 2560 

แผนงานที่ 2๒ พัฒนาข้อมูล(ต่อ)        
11. การ sync ข้อมูลเข้าระบบ  - 100 100 100 100 100  
Data Center ของหน่วยบริการ        
12. มีระบบการสนับสนุน ก ากับ  - 100 100 100 100 100  
ติดตาม ช่วยเหลือ หน่วยบริการ        
แผนที่ 23 การเงินการคลัง       มาตรการประเทศ/เขต/จังหวัด 
(งบลงทุน  เวชภัณฑ์ วัสดุวิทย์ ต้นทุน)       - 
ตัวช้ีวัดประเทศ        
1. ประสิทธิภาพการบริหารการเงิน        
สามารถควบคุมปัญหาทางการเงิน        
ระดับ 7 ของหน่วยบริการในพื้นที่        
2. ลดต้นทุนของยา เวชภัณฑ์ และ        
เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา        
3. ค่าดัชนีวัดภาพลักษณ์คอรัปชั่น        
ของประเทศไทย (CPI) มีระดับดีขึ้น        
ตัวช้ีวัดเขต        
1. หน่วยบริการในพื้นที่มีต้นทุนต่อ -16.15 -5.43 7.8     
หน่วยไม่เกินเกณฑ์เฉลี่ย กลุ่มระดับ        
บริการ        
        



เป้าประสงค์ที่ 1 : ประชาชนมีสุขภาพดีทั้งร่างกาย จิตใจ ปัญญา และสังคม ตลอดจนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีเหมาะสมต่อสุขภาพ  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
 

ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ค่าเป้าหมาย 3 ป ี

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
2555 2556 2557 2558 2559 2560 

แผนที่ 23 การเงินการคลัง        
(งบลงทุน  เวชภัณฑ์ วัสดุวิทย์ ต้นทุน)        
(ต่อ)        
ตัวช้ีวัดจังหวัด        
13. ประสิทธิภาพของการบริหาร - 0 0 ≤ 10  ≤ 10  ≤ 10   
การเงินสามารถควบคุมปัญหาการเงิน        
ระดับ 7 ของหน่วยบริการในพื้นที่        
14. ลดต้นทุนยา เวชภัณฑ์  และ -21.28 -11.71 1.67 10 10 10  
เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา ได้ตามแผนของ        
เขตและจังหวัด        
15. หน่วยบริการในพื้นที่มีต้นทุนต่อ 18.18 9.09 0 ≤ 20  ≤ 20  ≤ 20   
หน่วยไม่เกินเกณฑ์เฉลี่ยระดับกลุ่มบริการ        
แผนที่24 แผนงานและประเมินผล       มาตรการประเทศ/เขต/จังหวัด 
16. ทบทวนแผนยุทธศาสตร์       - 
17. แผนปฏบิัติการระดับจังหวัด/        
เครือข่าย/รพ.สต.        
18. การนิเทศ CUP/ NODE ทั้ง        
ปกติและเฉพาะกิจ        
19. M/E ทุกไตรมาส พร้อมสรุป        
20. M/E คน เงิน ของ พร้อมสรุป        



เป้าประสงค์ที่ 1 : ประชาชนมีสุขภาพดีทั้งร่างกาย จิตใจ ปัญญา และสังคม ตลอดจนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีเหมาะสมต่อสุขภาพ  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
 

ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ค่าเป้าหมาย 3 ป ี

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
2555 2556 2557 2558 2559 2560 

แผนที่24 แผนงานและประเมินผล        
(ต่อ)        
21. เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา        
22. ประเมินผลการด าเนินงาน        
พัฒนาสุขภาพโดยSURVEY        
23. สนับสนุนการท าวิจัยครบวงจร        
แผนที่ 25 การบริหารจัดการทั่วไป       มาตรการประเทศ/เขต/จังหวัด 
24. จัดซื้อจัดจ้าง MaterailCost         - 
CapitalCost  LabourCost        
25. งบลงทุน  การด าเนินงาน การ        
จัดหา การท าแผน        
26. ตอบแทนค่าใช้สอยวัสดุ        
        
        
        
        
        
        
        
        




