แผนยุทธศาสตรพัฒนาสุขภาพจังหวัดแพร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2564 - 2567)

วิสัยทัศน (Vision)

องคกรคุณภาพ ภาคีเครือขายเขมแข็ง เพื่อคนแพรสุขภาพดี

พันธกิจ (Mission)

1. เสริมสรางการดูแลสุขภาพ และการจัดการสุขภาพที่เหมาะสมในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคมใหมี
ความเขมแข็ง (PP&P Excellence)
2. พัฒนาองคกรใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน ยกระดับศักยภาพการใหบริการทุกระดับ (Service Excellence)
3. พัฒนาระบบบริการสุขภาพ ใหเขาถึงงายและครอบคลุมทุกมิติ (Service Excellence)
4. สรางองคกรใหเปนองคกรแหงความสุข (People Excellence)
5. พัฒนาระบบบริหารตามหลักธรรมาภิบาล และพัฒนาระบบเทคโนโลยีใหมีประสิทธิภาพ (Governance Excellence)

เปาหมาย (Goal)

1. ประชาชนจังหวัดแพร สุขภาพดี
2. องคกรมีคุณภาพ และเจาหนาที่มคี วามสุข
3. ระบบสุขภาพยั่งยืน

คานิยมรวม (Core Value)

M : Mastery
O : Originality
P : People Centered Approach
H : Humility

ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issues)

เปนนายตัวเอง
เรงสรางสิ่งใหม
ใสใจประชาชน
ถอมตนออนนอม

1. สงเสริมและสนับสนุนการดูแลสุขภาพดวยตนเองของประชาชนใหมีสุขภาพดี
2. พัฒนาระบบบริการสุขภาพผานเกณฑมาตรฐานที่กําหนด
3. พัฒนาระบบบริหารองคกร บุคลากร และเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการจัดบริการที่มีคณ
ุ ภาพ
4. เสริมสรางภาคีเครือขายเพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชน

กลยุทธ (Strategy)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

สรางเสริมสุขภาพกลุมวัย
ปองกัน ควบคุมโรค และจัดการปจจัยเสีย่ ง
พัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ/ทุติยภูมิ
พัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ
บริหารการเงินการคลังและระบบสนับสนุน
พัฒนาศักยภาพบุคลากร จัดการความรูและองคกรแหงความสุข
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการเผยแพรสื่อสาร
สนับสนุนภาคีเครือขายสุขภาพ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตําบลและอําเภอ

ประเด็นขับเคลื่อน (Driving issues)

1. แกไขปญหาภาวะเตีย้ ในเด็กปฐมวัย
2. ผูสูงอายุ (falling fracture)
3. การปองกันควบคุมวัณโรค

4. การปองกันและควบคุมโรคไมตดิ ตอเรื้อรัง
5. พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ (pcu/npcu) คุณภาพ
6. พัฒนาระบบบริการผูปวยโรคไมติดตอเรื้อ (เบาหวาน, ความดันโลหิตสูง)
7. การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
8. การพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ
9. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบการเงินการคลัง และระบบบัญชีที่มีประสิทธิภาพ
10. องคกรแหงการเรียนรู
11. พัฒนาระบบสารสนเทศที่มีความถูกตอง ครบถวน ทันสมัยและปลอดภัย
12. พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพประชาชน อสม. หมอประจําบาน
13. ขับเคลื่อนการดําเนินงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตําบล (พชต.)

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ประเด็นขับเคลื่อน และตัวชี้วัด
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมและสนับสนุนการดูแลสุขภาพดวยตนเองของประชาชนใหมีสุขภาพดี

เปาประสงค (Goal 1) : ประชาชนทุกกลุม วัยมีการจัดการสุขภาพตนเองไดอยางเหมาะสม
กลยุทธที่ 1 สรางเสริมสุขภาพกลุมวัย
ประเด็นขับเคลื่อน : 1 แกไขปญหาภาวะเตี้ยในเด็กปฐมวัย
ตัวชี้วัด (KPI 1) : รอยละสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย จัดกิจกรรมออกกําลังกายทุกวัน โดยเนนการกระโดดโลดเตน
อยางนอย 30 นาทีตอวัน (เชา 15 นาที บาย 15 นาที)
ตัวชี้วัด (KPI 2) : รอยละเด็กปฐมวัยที่มีภาวะทุพโภชนาการ มีแผนการดูแลรายบุคคลโดยเจาหนาที่สาธารณสุขและไดรับการ
แกไขปญหาของแตละบุคคลรวมกับ อปท.
ตัวชี้วัด (KPI 3) : รอยละของจํานวนเด็กเตีย้ ลดลง จากขอมูลเด็กเตีย้ ในปกอน
ตัวชี้วัด (KPI 4) : รอยละเด็กเตี้ยมีฟนดีไมมผี ุ (cavity free)
ประเด็นขับเคลื่อน : 2 ผูสูงอายุ (falling fracture)
ตัวชี้วัด (KPI 5) : รอยละของผูสูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค
ตัวชี้วัด (KPI 6) : รอยละการหกลมกระดูกหักของผูสูงอายุลดลงจากปทผี่ านมา
ตัวชี้วัด (KPI 7) : รอยละตําบล LTC ผานเกณฑ
เปาประสงค (Goal 2) : เครือขายบริการมีการดําเนินงานเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่เปนปญหาระดับพื้นที่
กลยุทธที่ 2 ปองกัน ควบคุมโรค และจัดการปจจัยเสี่ยง
ประเด็นขับเคลื่อน : 3 การปองกันควบคุมวัณโรค
ตัวชี้วัด (KPI 8) : รอยละของประชาชนกลุมเสี่ยงมีความรอบรูดานปองกันและควบคุมวัณโรค
ตัวชี้วัด (KPI 9) : ระดับความสําเร็จของสถานบริการสาธารณสุขในการจัดกระบวนการสรางความรอบรูดานปองกันและควบคุมโรค
ตัวชี้วัด (KPI 10) : รอยละความครอบคลุมการรักษาผูปวยวัณโรครายใหมและกลับเปนซ้ํา
ตัวชี้วัด (KPI 11) : อัตราการเสียชีวิตของผูปวยวัณโรคไมเกินรอยละ 10
ประเด็นขับเคลื่อน : 4 การปองกันและควบคุมโรคไมติดตอเรื้อรัง
ตัวชี้วัด (KPI 12) : รอยละของการตรวจติดตามกลุมสงสัยปวยโรคเบาหวาน
ตัวชี้วัด (KPI 13) : รอยละของการตรวจติดตามกลุมสงสัยปวยโรคความดันสูง

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพผานเกณฑมาตรฐานที่กําหนด

เปาประสงค (Goal 3 ) : หนวยงานในสังกัดสาธารณสุขผานเกณฑมาตรฐานที่กําหนด
กลยุทธที่ 3 พัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ/ทุติยภูมิ
ประเด็นขับเคลื่อน : 5 พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ (pcu/npcu) คุณภาพ
ตัวชี้วัด (KPI 14) : รอยละของ PCC ผานเกณฑมาตรฐานคุณภาพ
ตัวชี้วัด (KPI 15) : รอยละของรพ.สต. ผานเกณฑ รพ.สต.ติดดาว
ตัวชี้วัด (KPI 16) : รอยละของโรงพยาบาลทุกแหงในจังหวัดแพร ผานเกณฑ HA ขั้น 3 ผานการรับรอง มาตรฐาน
เปาประสงค (Goal 4 ) : มีระบบบริการที่ไดคุณภาพมาตรฐาน
ประเด็นขับเคลื่อน : 6 การพัฒนาระบบบริการผูป วยโรคไมติดตอเรื้อง (เบาหวาน, ความดันโลหิตสูง)
ตัวชี้วัด (KPI 17) : รอยละของผูปวยโรคเบาหวานที่ควบคุมได
ตัวชี้วัด (KPI 18) : รอยละของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารองคกร บุคลากร และเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการจัดบริการที่มีคุณภาพ

เปาประสงค (Goal 5) : ระบบบริหารจัดการมีธรรมาภิบาล โปรงใสเปนธรรม ตรวจสอบได
กลยุทธที่ 4 พัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ
ประเด็นขับเคลื่อน : 7 การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
ตัวชี้วัด (KPI 19) : หนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผานเกณฑประเมิน ITA
ประเด็นขับเคลื่อน : 8 การพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ
ตัวชี้วัด (KPI 20) : รอยละความสําเร็จของ สสจ./สสอ.จังหวัดแพร ที่ดําเนินการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ
ผานเกณฑที่กําหนด
เปาประสงค (Goal 6) : ระบบบริหารจัดการดานการเงินการคลังของหนวยบริการมีประสิทธิภาพ
กลยุทธที่ 5 บริหารการเงินการคลังและระบบสนับสนุน
ประเด็นขับเคลื่อน : 9 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบการเงินการคลัง และระบบบัญชีที่มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด (KPI 21) : หนวยบริการระดับอําเภอไมประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน ระดับ6,7
เปาประสงค (Goal 7) : พัฒนาศักยภาพบุคลากร จัดการความรูและองคกรแหงความสุข
กลยุทธที่ 6 มีการทําวิจัยและนําผลการวิจัยไปใชประโยชนและสรางนวตกรรมใหม ๆ
ประเด็นขับเคลื่อน : 10 องคกรแหงการเรียนรู
ตัวชี้วัด (KPI 22) : รอยละองคความรู(วิจัย/R2R/นวัตกรรม/CQI)ไดรับการเผยแพรและนําไปประยุกตใชประโยชน
ตัวชี้วัด (KPI 23) : หนวยงานในสังกัดมีผลงานทางวิชาการ/งานวิจัย R2R/นวัตกรรม/CQI เพื่อเสนอในเวทีระดับจังหวัด/เขต/ภาค/ประเทศ
เป าประสงค (Goal 8) : สนั บ สนุ น ระบบบริ ก ารสุ ข ภาพเพื่ อ การดู แ ลประชาชนอย า งต อ เนื่ อ งด ว ยเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ มี
ประสิทธิภาพ
กลยุทธที่ 7 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการเผยแพรสื่อสาร
ประเด็นขับเคลื่อน : 11 พัฒนาระบบสารสนเทศที่มีความถูกตอง ครบถวน ทันสมัยและปลอดภัย
ตัวชี้วัด (KPI 24) : รอยละของขอมูลบริการสุขภาพ เวชระเบียนผูปว ยนอก ผูปวยในมีความครบถวน ถูกตอง ทันเวลา
ตัวชี้วัด (KPI 25) : รอยละของขอมูลสาเหตุการตายไมทราบสาเหตุในพื้นที่มีคุณภาพ
ตัวชี้วัด (KPI 26) : รอยละของสถานพยาบาลพัฒนาระบบบริการสุขภาพเพื่อกาวเขาสูการเปน Smart Hospital ตามเกณฑที่กําหนด
ตัวชี้วัด (KPI 27) : รอยละสถานพยาบาลสามารถแลกเปลี่ยนเวชระเบียนไดตามเกณฑที่กําหนด (Infrastructure Exchange,
Dataset Exchange, Meaning Exchange)

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 เสริมสรางภาคีเครือขายเพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชน

เปาประสงค (Goal 9) : ระบบสุขภาพภาคประชาชนมีความเขมแข็ง
กลยุทธที่ 8 สนับสนุนภาคีเครือขายสุขภาพ
ประเด็นขับเคลื่อน : 12 พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพประชาชน อสม. หมอประจําบาน
ตัวชี้วัด (KPI 28) : รอยละของครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองไดตามเกณฑที่กําหนด(อสค.)
ตัวชี้วัด (KPI 29) : รอยละของ อสม.ที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพเปน อสม.หมอประจําบานเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด (KPI 30) : รอยละของกลุมเปาหมายไดรับการดูแลจาก อสม.หมอประจําบานอยางมีคุณภาพตามเกณฑที่กําหนด
กลยุทธที่ 9 พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตําบลและอําเภอ
ประเด็นขับเคลื่อน : 13 ขับเคลื่อนการดําเนินงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตําบล (พชต.)
ตัวชี้วัด (KPI 31) : รอยละของอําเภอมีการขับเคลื่อนดวยกระบวนการ พชอ. ตามเกณฑไมต่ํากวาระดับ 5 และครอบคลุม
การดําเนินงานทุกตําบล
ตัวชี้วัด (KPI 32) : รอยละของตําบลที่ขับเคลื่อนดวยกระบวนการ พชต. ตามเกณฑมาตรฐานตําบลจัดการคุณภาพชีวิต

ตัวชี้วัด/คาเปาหมายการดําเนินงาน

ตัวชี้วัด
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมและสนับสนุนการดูแลสุขภาพดวยตนเองของประชาชนใหมีสขุ ภาพดี
เปาประสงค (Goal 1) : ประชาชนทุกกลุม วัยมีการจัดการสุขภาพตนเองไดอยางเหมาะสม
กลยุทธที่ 1 สรางเสริมสุขภาพกลุมวัย
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
ประเด็นขับเคลื่อน : 1 แกไขปญหาภาวะเตี้ยในเด็กปฐมวัย
1. รอยละสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย จัดกิจกรรมออกกําลังกายทุกวัน โดยเนนการกระโดดโลดเตน
60
70
อยางนอย 30 นาทีตอวัน (เชา 15 นาที บาย 15 นาที)
2. รอยละเด็กปฐมวัยที่มภี าวะทุพโภชนาการ มีแผนการดูแลรายบุคคลโดยเจาหนาที่สาธารณสุข และไดรับการแกไข
70
80
ปญหาของแตละบุคคลรวมกับ อปท.
3. รอยละของจํานวนเด็กเตี้ยลดลง จากขอมูลเด็กเตี้ยในปกอน
20
30
4. รอยละเด็กเตีย้ มีฟนดีไมมผี ุ (cavity free)
75
80
กลยุทธที่ 1 สรางเสริมสุขภาพกลุมวัย
ประเด็นขับเคลื่อน : 2 ผูสูงอายุ (falling fracture)
5. รอยละของผูส ูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค
55
60
6. รอยละการหกลมกระดูกหักของผูสูงอายุลดลงจากปที่ผานมา รอยละ 50 (อัตราหกลมเฉลี่ย ป 60-63 รอยละ 3.327)
2.5
1.7
7. รอยละตําบล LTC ผานเกณฑ
85
90
เปาประสงค (Goal 2) : เครือขายบริการมีการดําเนินงานเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่เปนปญหาระดับพื้นที่
กลยุทธที่ 2 ปองกัน ควบคุมโรค และจัดการปจจัยเสี่ยง
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
ประเด็นขับเคลื่อน : 3 การปองกันควบคุมวัณโรค
8. รอยละของประชาชนกลุม เสี่ยงมีความรอบรูดานปองกันและควบคุมวัณโรค
60
70
9. ระดับความสําเร็จของสถานบริการสาธารณสุขในการจัดกระบวนการสรางความรอบรูดานปองกันและควบคุมโรค
3
4
10. รอยละความครอบคลุมการรักษาผูปวยวัณโรครายใหมและกลับเปนซ้ํา
84
86
11. อัตราการเสียชีวิตของผูปวยวัณโรค ไมเกินรอยละ 10
13
12
กลยุทธที่ 2 ปองกัน ควบคุมโรค และจัดการปจจัยเสี่ยง
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
ประเด็นขับเคลื่อน : 4 การปองกันและควบคุมโรคไมติดตอเรื้อรัง
12. รอยละการตรวจติดตามกลุม สงสัยปวยโรคเบาหวาน
≥60
≥60
13. รอยละการตรวจติดตามกลุม สงสัยปวยโรคความดันโลหิตสูง
≥70
≥70

ตัวชี้วัด/คาเปาหมายการดําเนินงาน

พ.ศ. 2566

พ.ศ. 2567

พ.ศ. 2566

พ.ศ. 2567

80

90

90

100

40
85

50
90

65
0.8
95

70
0.4
100

พ.ศ. 2566

พ.ศ. 2567

80
4
88
11
พ.ศ. 2566

90
5
90
10
พ.ศ. 2567

≥60
≥70

≥60
≥70

ตัวชี้วัด

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2566

พ.ศ. 2567

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2566

พ.ศ. 2567

70
100
100

75
100
100

พ.ศ. 2566

พ.ศ. 2567

40
50

40
50

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2566

พ.ศ. 2567

92
92
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

92
พ.ศ. 2566

92
พ.ศ. 2567

100

100

พ.ศ. 2566

พ.ศ. 2567

8

8

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพผานเกณฑมาตรฐานที่กําหนด

เปาประสงค (Goal 3 ) : หนวยงานในสังกัดสาธารณสุขผานเกณฑมาตรฐานที่กําหนด
กลยุทธที่ 3 พัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูม/ิ ทุติยภูมิ

ประเด็นขับเคลื่อน : 5 พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ (pcu/npcu) คุณภาพ
14. รอยละของ PCC ผานเกณฑมาตรฐานคุณภาพ
15. รอยละของ รพ.สต.ผานเกณฑ รพ.สต.ติดดาว
16. รอยละของโรงพยาบาลทุกแหงในจังหวัดแพรผานเกณฑ HA ขั้น 3 ผานการรับรอง มาตรฐาน
เปาประสงค (Goal 4 ) : มีระบบบริการที่ไดคุณภาพมาตรฐาน
กลยุทธที่ 3 พัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ/ทุติยภูมิ

ประเด็นขับเคลื่อน : 6 การพัฒนาระบบบริการผูปวยโรคไมติดตอเรื้อง เบาหวานความดันโลหิตสูง)
17. รอยละของผูปว ยโรคเบาหวานที่ควบคุมได
18. รอยละของผูปวยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได

60
75
100

65
100
100

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
40
50

40
50

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารองคกร บุคลากร และเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการจัดบริการที่มีคุณภาพ

เปาประสงค (Goal 5) : ระบบบริหารจัดการมีธรรมาภิบาล โปรงใสเปนธรรม ตรวจสอบได
กลยุทธที่ 4 พัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ
ประเด็นขับเคลื่อน : 7 การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
19. รอยละของหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผานเกณฑการประเมิน ITA
กลยุทธที่ 4 พัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ
ประเด็นขับเคลื่อน : 8 การพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ
20. รอยละความสําเร็จของ สสจ./สสอ. ดําเนินการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐผานเกณฑทกี่ ําหนด
เปาประสงค (Goal 6) : ระบบบริหารจัดการดานการเงินการคลังของหนวยบริการมีประสิทธิภาพ
กลยุทธที่ 5 บริหารการเงินการคลังและระบบสนับสนุน
ประเด็นขับเคลื่อน : 9 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบการเงินการคลัง และระบบบัญชีที่มีประสิทธิภาพ
21. หนวยบริการระดับอําเภอไมประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน ระดับ 6/7

100

100

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
8

8

ตัวชี้วัด/คาเปาหมายการดําเนินงาน

ตัวชี้วัด
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
เปาประสงค (Goal 7) : พัฒนาศักยภาพบุคลากร จัดการความรูและองคกรแหงความสุข
กลยุทธที่ 6 มีการทําวิจัยและนําผลการวิจัยไปใชประโยชนและสรางนวตกรรมใหม ๆ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
ประเด็นขับเคลื่อน : 10 องคกรแหงการเรียนรู
22. หนวยงานในสังกัดมีผลงานทางวิชาการ/งานวิจัย R2R/นวัตกรรม/CQI เพื่อเสนอในเวทีระดับจังหวัด/เขต/ภาค/
3 เรื่อง
5 เรื่อง
ประเทศ
23. รอยละองคความรู(วิจยั /R2R/นวัตกรรม/CQI)ไดรับการเผยแพรและนําไปประยุกตใชประโยชน
3 เรื่อง
5 เรื่อง
เปาประสงค (Goal 8) : สนับสนุนระบบบริการสุขภาพเพื่อการดูแลประชาชนอยางตอเนื่องดวยเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธที่ 7 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการเผยแพรสื่อสาร
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
ประเด็นขับเคลื่อน : 11 พัฒนาระบบสารสนเทศที่มีความถูกตอง ครบถวน ทันสมัยและปลอดภัย
24. รอยละของขอมูลบริการสุขภาพ เวชระเบียนผูปวยนอก ผูปวยในมีความครบถวน ถูกตอง ทันเวลา
80
80
25. รอยละของขอมูลสาเหตุการตายไมทราบสาเหตุในพื้นที่มีคณ
ุ ภาพ
75
75
26. รอยละของสถานพยาบาลพัฒนาระบบบริการสุขภาพเพื่อกาวเขาสูการเปน Smart Hospital ตามเกณฑที่กําหนด
20
40
27. รอยละสถานพยาบาลสามารถแลกเปลีย่ นเวชระเบียนไดตามเกณฑที่กําหนด (Infrastructure Exchange,
20
40
Dataset Exchange, Meaning Exchange)

พ.ศ. 2566

พ.ศ. 2567

พ.ศ. 2566

พ.ศ. 2567

7 เรื่อง

10 เรื่อง

7 เรื่อง

10 เรื่อง

พ.ศ. 2566

พ.ศ. 2567

80
75
60
60

80
75
80
80

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2566

พ.ศ. 2567

70
80
70
80
70
80
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

90
90
90
พ.ศ. 2566

100
100
100
พ.ศ. 2567

95
70

100
100

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 เสริมสรางภาคีเครือขายเพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชน

เปาประสงค (Goal 9) : ระบบสุขภาพภาคประชาชนมีความเขมแข็ง
กลยุทธที่ 8 สนับสนุนภาคีเครือขายสุขภาพ
ประเด็นขับเคลื่อน : 12 พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพประชาชน อสม. หมอประจําบาน
28. รอยละของครอบครัวที่มศี ักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองไดตามเกณฑที่กําหนด(อสค.)
29. รอยละของ อสม.ที่ไดรับการพัฒนาและยกระดับเปน อสม.หมอประจําบานเพิ่มขึ้น
30. รอยละของกลุมเปาหมายไดรบั การดูแลจาก อสม.หมอประจําบานอยางมีคุณภาพตามเกณฑที่กําหนด
กลยุทธที่ 9 พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตําบลและอําเภอ
ประเด็นขับเคลื่อน : 13 ขับเคลื่อนการดําเนินงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตําบล (พชต.)
31. รอยละของอําเภอมีการขับเคลื่อนดวยกระบวนการ พชอ.ตามเกณฑไมต่ํากวาระดับ 5 และครอบคลุมทุกตําบล
32. รอยละของตําบลที่ขับเคลื่อนดวยกระบวนการ พชต.ตามเกณฑมาตรฐานตําบลจัดการคุณภาพชีวิต

80
50

90
60

