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

องคกรคุณภาพ ภาคีเครือขายเขมแข็ง เพ่ือคนแพรสุขภาพด ี

พันธกิจ (Mission) 
1. เสรมิสรางการดูแลสุขภาพ และการจัดการสุขภาพท่ีเหมาะสมในระดบับุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคมใหม ี

ความเขมแข็ง (PP&P Excellence) 

2. พัฒนาองคกรใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน ยกระดับศักยภาพการใหบริการทุกระดับ (Service Excellence) 

3. พัฒนาระบบบริการสุขภาพ ใหเขาถึงงายและครอบคลุมทุกมติิ (Service Excellence) 

4. สรางองคกรใหเปนองคกรแหงความสุข (People Excellence) 

5. พัฒนาระบบบริหารตามหลักธรรมาภิบาล และพัฒนาระบบเทคโนโลยีใหมีประสิทธิภาพ (Governance Excellence) 

เปาหมาย (Goal) 
1. ประชาชนจังหวัดแพร สุขภาพด ี

2. องคกรมีคุณภาพ และเจาหนาท่ีมคีวามสุข  

3. ระบบสุขภาพยั่งยืน 

คานิยมรวม (Core Value) 
 M : Mastery    เปนนายตัวเอง 

 O : Originality    เรงสรางสิ่งใหม 

 P : People Centered Approach  ใสใจประชาชน 

 H : Humility    ถอมตนออนนอม 

ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issues) 
 1. สงเสรมิและสนับสนุนการดูแลสุขภาพดวยตนเองของประชาชนใหมีสุขภาพด ี

 2. พัฒนาระบบบริการสุขภาพผานเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด 

 3. พัฒนาระบบบริหารองคกร บุคลากร และเทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการจัดบริการท่ีมีคณุภาพ 

 4. เสริมสรางภาคีเครือขายเพ่ือพัฒนาสุขภาพประชาชน    

กลยุทธ (Strategy) 
1. สรางเสริมสุขภาพกลุมวัย 

2. ปองกัน ควบคุมโรค และจัดการปจจัยเสีย่ง 

3. พัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภมูิ/ทุติยภูม ิ

4. พัฒนาระบบธรรมาภบิาลและองคกรคุณภาพ 

5. บริหารการเงินการคลังและระบบสนับสนุน 

6. พัฒนาศักยภาพบุคลากร จัดการความรูและองคกรแหงความสุข 

7. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการเผยแพรสื่อสาร 

8. สนับสนุนภาคีเครือขายสุขภาพ 

9. พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตําบลและอําเภอ 

ประเด็นขับเคล่ือน (Driving issues) 
 1. แกไขปญหาภาวะเตีย้ในเด็กปฐมวัย  

 2. ผูสูงอายุ (falling fracture) 

 3. การปองกันควบคุมวัณโรค 



 4. การปองกันและควบคุมโรคไมตดิตอเรื้อรัง 

 5. พัฒนาระบบบริการปฐมภมูิ (pcu/npcu) คุณภาพ 

 6. พัฒนาระบบบริการผูปวยโรคไมติดตอเรื้อ (เบาหวาน, ความดันโลหิตสูง) 

 7. การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)  

 8. การพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ 

 9. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบการเงินการคลัง และระบบบัญชีท่ีมีประสิทธิภาพ 

 10. องคกรแหงการเรียนรู 

11. พัฒนาระบบสารสนเทศท่ีมีความถูกตอง ครบถวน ทันสมัยและปลอดภัย  

12. พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพประชาชน อสม. หมอประจําบาน 

13. ขับเคลื่อนการดําเนินงานคณะกรรมการพัฒนาคณุภาพชีวิตระดับตําบล (พชต.) 

 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ประเด็นขับเคล่ือน และตัวช้ีวัด 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 สงเสริมและสนับสนุนการดูแลสุขภาพดวยตนเองของประชาชนใหมีสุขภาพดี  
เปาประสงค (Goal 1) : ประชาชนทุกกลุมวัยมกีารจัดการสุขภาพตนเองไดอยางเหมาะสม 

 กลยุทธท่ี 1 สรางเสริมสุขภาพกลุมวัย 

ประเด็นขับเคลื่อน : 1 แกไขปญหาภาวะเต้ียในเด็กปฐมวัย 

ตัวช้ีวัด (KPI 1) : รอยละสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย จดักิจกรรมออกกําลังกายทุกวัน โดยเนนการกระโดดโลดเตน 

                     อยางนอย 30 นาทีตอวัน (เชา 15 นาที บาย 15 นาที) 

ตัวช้ีวัด (KPI 2) : รอยละเด็กปฐมวัยท่ีมีภาวะทุพโภชนาการ มีแผนการดูแลรายบุคคลโดยเจาหนาท่ีสาธารณสุขและไดรับการ 

                     แกไขปญหาของแตละบุคคลรวมกับ อปท.                    

ตัวช้ีวัด (KPI 3) : รอยละของจํานวนเด็กเตีย้ลดลง จากขอมูลเด็กเตีย้ในปกอน 

ตัวช้ีวัด (KPI 4) : รอยละเด็กเตี้ยมฟีนดีไมมผีุ (cavity  free) 

ประเด็นขับเคลื่อน : 2 ผูสูงอายุ (falling fracture) 

ตัวช้ีวัด (KPI 5) : รอยละของผูสูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค 

ตัวช้ีวัด (KPI  6) :  รอยละการหกลมกระดูกหักของผูสูงอายลุดลงจากปท่ีผานมา  

ตัวช้ีวัด (KPI 7) : รอยละตําบล LTC ผานเกณฑ 

เปาประสงค (Goal 2) : เครือขายบริการมีการดําเนินงานเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพท่ีเปนปญหาระดับพ้ืนท่ี         

กลยุทธท่ี 2 ปองกัน ควบคุมโรค และจัดการปจจัยเสี่ยง 

 ประเด็นขับเคลื่อน : 3 การปองกันควบคุมวัณโรค 

ตัวช้ีวัด (KPI 8) : รอยละของประชาชนกลุมเสี่ยงมคีวามรอบรูดานปองกันและควบคุมวัณโรค 

ตัวช้ีวัด (KPI 9) : ระดับความสําเรจ็ของสถานบริการสาธารณสุขในการจัดกระบวนการสรางความรอบรูดานปองกันและควบคุมโรค 

ตัวช้ีวัด (KPI 10) : รอยละความครอบคลุมการรักษาผูปวยวัณโรครายใหมและกลับเปนซ้ํา 

ตัวช้ีวัด (KPI 11) : อัตราการเสียชีวิตของผูปวยวัณโรคไมเกินรอยละ 10 

ประเด็นขับเคลื่อน : 4 การปองกันและควบคุมโรคไมติดตอเร้ือรัง 

ตัวช้ีวัด (KPI 12) : รอยละของการตรวจตดิตามกลุมสงสัยปวยโรคเบาหวาน 

ตัวช้ีวัด (KPI 13) : รอยละของการตรวจตดิตามกลุมสงสัยปวยโรคความดันสูง 

 

 

 



ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพผานเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด 
เปาประสงค (Goal 3 ) : หนวยงานในสังกัดสาธารณสุขผานเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด 

 กลยุทธท่ี 3 พัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภมูิ/ทุติยภูม ิ

  ประเด็นขับเคลื่อน : 5 พัฒนาระบบบริการปฐมภมู ิ(pcu/npcu) คุณภาพ 

ตัวช้ีวัด (KPI 14) : รอยละของ PCC ผานเกณฑมาตรฐานคุณภาพ 

ตัวช้ีวัด (KPI 15) : รอยละของรพ.สต. ผานเกณฑ รพ.สต.ตดิดาว  

ตัวช้ีวัด (KPI 16) : รอยละของโรงพยาบาลทุกแหงในจังหวัดแพร ผานเกณฑ HA ข้ัน 3 ผานการรับรอง  มาตรฐาน 

เปาประสงค (Goal 4 ) : มีระบบบริการท่ีไดคุณภาพมาตรฐาน 

  ประเด็นขบัเคลื่อน : 6 การพัฒนาระบบบริการผูปวยโรคไมติดตอเร้ือง (เบาหวาน, ความดันโลหิตสูง) 

ตัวช้ีวัด (KPI 17) : รอยละของผูปวยโรคเบาหวานท่ีควบคุมได 

ตัวช้ีวัด (KPI 18) : รอยละของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงท่ีควบคุมได 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาระบบบริหารองคกร บุคลากร และเทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการจัดบริการท่ีมีคุณภาพ 
เปาประสงค (Goal 5) : ระบบบริหารจดัการมีธรรมาภิบาล โปรงใสเปนธรรม ตรวจสอบได 

 กลยุทธท่ี 4 พัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ 

ประเด็นขับเคลื่อน : 7 การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 

ตัวช้ีวัด (KPI 19) : หนวยงานในสังกัดสํานักงานปลดักระทรวงสาธารณสุขผานเกณฑประเมิน ITA  

ประเด็นขับเคลื่อน : 8 การพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ    

ตัวช้ีวัด (KPI 20) : รอยละความสาํเร็จของ สสจ./สสอ.จังหวัดแพร ท่ีดําเนินการพัฒนาคณุภาพบริหารจัดการภาครัฐ 

          ผานเกณฑท่ีกําหนด 

เปาประสงค (Goal 6) : ระบบบริหารจัดการดานการเงินการคลังของหนวยบริการมีประสิทธิภาพ 

 กลยุทธท่ี 5 บริหารการเงินการคลังและระบบสนับสนนุ 

ประเด็นขับเคลื่อน : 9 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบการเงินการคลัง และระบบบัญชีท่ีมีประสิทธภิาพ 

ตัวช้ีวัด (KPI 21) : หนวยบริการระดับอําเภอไมประสบภาวะวิกฤตทิางการเงิน ระดับ6,7  

 เปาประสงค (Goal 7) : พัฒนาศักยภาพบุคลากร จัดการความรูและองคกรแหงความสุข 

 กลยุทธท่ี 6 มีการทําวิจัยและนําผลการวิจัยไปใชประโยชนและสรางนวตกรรมใหม ๆ  

ประเด็นขับเคลื่อน : 10 องคกรแหงการเรียนรู 

ตัวช้ีวัด (KPI 22) : รอยละองคความรู(วิจัย/R2R/นวัตกรรม/CQI)ไดรับการเผยแพรและนําไปประยุกตใชประโยชน 

ตัวช้ีวัด (KPI 23) : หนวยงานในสังกัดมีผลงานทางวิชาการ/งานวิจัย R2R/นวัตกรรม/CQI เพ่ือเสนอในเวทีระดับจังหวัด/เขต/ภาค/ประเทศ 

เปาประสงค (Goal 8) : สนับสนุนระบบบริการสุขภาพเพ่ือการดูแลประชาชนอยางตอเนื่องดวยเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

 กลยุทธท่ี 7 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการเผยแพรสื่อสาร 

ประเด็นขับเคลื่อน : 11 พัฒนาระบบสารสนเทศท่ีมีความถกูตอง ครบถวน ทันสมัยและปลอดภัย 

ตัวช้ีวัด (KPI 24) : รอยละของขอมูลบริการสุขภาพ เวชระเบียนผูปวยนอก ผูปวยในมีความครบถวน ถูกตอง ทันเวลา 

ตัวช้ีวัด (KPI 25) : รอยละของขอมูลสาเหตุการตายไมทราบสาเหตุในพ้ืนท่ีมีคุณภาพ 

ตัวช้ีวัด (KPI 26) : รอยละของสถานพยาบาลพัฒนาระบบบริการสุขภาพเพ่ือกาวเขาสูการเปน Smart Hospital ตามเกณฑท่ีกําหนด 

ตัวช้ีวัด (KPI 27) : รอยละสถานพยาบาลสามารถแลกเปลี่ยนเวชระเบียนไดตามเกณฑท่ีกําหนด (Infrastructure Exchange,  

                       Dataset Exchange, Meaning Exchange) 

 



 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 เสริมสรางภาคีเครือขายเพ่ือพัฒนาสุขภาพประชาชน    
เปาประสงค (Goal 9) : ระบบสุขภาพภาคประชาชนมีความเขมแข็ง 

 กลยุทธท่ี 8 สนับสนุนภาคีเครือขายสุขภาพ 

ประเด็นขับเคลื่อน : 12 พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพประชาชน อสม. หมอประจําบาน 

ตัวช้ีวัด (KPI 28) : รอยละของครอบครัวท่ีมีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองไดตามเกณฑท่ีกําหนด(อสค.) 

ตัวช้ีวัด (KPI 29) : รอยละของ อสม.ท่ีไดรับการพัฒนาศักยภาพเปน อสม.หมอประจําบานเพ่ิมข้ึน 

ตัวช้ีวัด (KPI 30) : รอยละของกลุมเปาหมายไดรับการดูแลจาก อสม.หมอประจําบานอยางมีคุณภาพตามเกณฑท่ีกําหนด 

 กลยุทธท่ี 9 พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตําบลและอําเภอ 

ประเด็นขับเคลื่อน : 13 ขับเคลื่อนการดําเนินงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตําบล (พชต.) 

ตัวช้ีวัด (KPI 31) : รอยละของอําเภอมีการขับเคลื่อนดวยกระบวนการ พชอ. ตามเกณฑไมต่ํากวาระดับ 5 และครอบคลุม 

                       การดําเนินงานทุกตําบล 

ตัวช้ีวัด (KPI 32) : รอยละของตําบลท่ีขับเคลื่อนดวยกระบวนการ พชต. ตามเกณฑมาตรฐานตําบลจัดการคุณภาพชีวิต 

 



ตัวช้ีวัด/คาเปาหมายการดําเนินงาน 
ตัวชี้วัด พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 สงเสริมและสนับสนุนการดูแลสขุภาพดวยตนเองของประชาชนใหมีสขุภาพดี 
เปาประสงค (Goal 1) : ประชาชนทุกกลุมวัยมีการจัดการสุขภาพตนเองไดอยางเหมาะสม 
กลยุทธท่ี 1 สรางเสริมสุขภาพกลุมวัย  
ประเด็นขับเคลื่อน : 1 แกไขปญหาภาวะเต้ียในเด็กปฐมวัย 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 

1. รอยละสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย จัดกิจกรรมออกกําลังกายทุกวัน โดยเนนการกระโดดโลดเตน 
    อยางนอย 30 นาทีตอวัน (เชา 15 นาที บาย 15 นาที) 

60 70 80 90 

2. รอยละเด็กปฐมวัยท่ีมภีาวะทุพโภชนาการ มีแผนการดูแลรายบุคคลโดยเจาหนาท่ีสาธารณสุข และไดรับการแกไข
ปญหาของแตละบุคคลรวมกับ อปท.                    

70 80 90 100 

3. รอยละของจํานวนเด็กเตี้ยลดลง จากขอมูลเด็กเตี้ยในปกอน 20 30 40 50 
4. รอยละเด็กเตีย้มีฟนดไีมมผีุ (cavity  free) 75 80 85 90 
กลยุทธท่ี 1 สรางเสริมสุขภาพกลุมวัย  

ประเด็นขับเคลื่อน : 2 ผูสูงอายุ (falling fracture) 
    

5. รอยละของผูสูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค 55 60 65 70 
6. รอยละการหกลมกระดูกหักของผูสูงอายุลดลงจากปท่ีผานมา รอยละ 50 (อัตราหกลมเฉล่ีย ป 60-63 รอยละ 3.327) 2.5 1.7 0.8 0.4 
7. รอยละตาํบล LTC ผานเกณฑ 85 90 95 100 
เปาประสงค (Goal 2) : เครือขายบริการมีการดําเนินงานเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพท่ีเปนปญหาระดับพ้ืนท่ี 
กลยุทธท่ี 2 ปองกัน ควบคุมโรค และจัดการปจจัยเสี่ยง  
ประเด็นขับเคลื่อน : 3 การปองกันควบคุมวัณโรค 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 

8. รอยละของประชาชนกลุมเสี่ยงมีความรอบรูดานปองกันและควบคุมวัณโรค 60 70 80 90 
9. ระดับความสําเร็จของสถานบรกิารสาธารณสุขในการจดักระบวนการสรางความรอบรูดานปองกันและควบคุมโรค 3 4 4 5 
10. รอยละความครอบคลุมการรกัษาผูปวยวัณโรครายใหมและกลบัเปนซ้ํา 84 86 88 90 
11. อัตราการเสียชีวิตของผูปวยวัณโรค ไมเกินรอยละ 10 13 12 11 10 
กลยุทธท่ี 2 ปองกัน ควบคุมโรค และจัดการปจจัยเสี่ยง  
ประเด็นขับเคลื่อน : 4 การปองกันและควบคุมโรคไมติดตอเร้ือรัง 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 

12. รอยละการตรวจติดตามกลุมสงสัยปวยโรคเบาหวาน  ≥60 ≥60 ≥60 ≥60 
13. รอยละการตรวจติดตามกลุมสงสัยปวยโรคความดันโลหติสูง ≥70 ≥70 ≥70 ≥70 

     

ตัวช้ีวัด/คาเปาหมายการดําเนินงาน 



ตัวชี้วัด พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพผานเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด 

เปาประสงค (Goal 3 ) : หนวยงานในสังกัดสาธารณสุขผานเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด 
กลยุทธท่ี 3 พัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูม/ิทุติยภูม ิ 
ประเด็นขับเคลื่อน : 5 พัฒนาระบบบริการปฐมภูม ิ(pcu/npcu) คุณภาพ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 

14. รอยละของ PCC ผานเกณฑมาตรฐานคณุภาพ  60 65 70 75 

15. รอยละของ รพ.สต.ผานเกณฑ รพ.สต.ติดดาว 75 100 100 100 
16. รอยละของโรงพยาบาลทุกแหงในจังหวัดแพรผานเกณฑ HA ข้ัน 3 ผานการรับรอง  มาตรฐาน 100 100 100 100 

เปาประสงค (Goal 4 ) : มีระบบบริการท่ีไดคุณภาพมาตรฐาน 

กลยุทธท่ี 3 พัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ/ทุติยภูมิ  
ประเด็นขับเคลื่อน : 6 การพัฒนาระบบบริการผูปวยโรคไมติดตอเร้ือง เบาหวานความดันโลหิตสูง) 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 

17. รอยละของผูปวยโรคเบาหวานท่ีควบคุมได  40 40 40 40 
18. รอยละของผูปวยความดันโลหิตสูงท่ีควบคุมได  50 50 50 50 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาระบบบริหารองคกร บุคลากร และเทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการจัดบริการท่ีมีคุณภาพ 

เปาประสงค (Goal 5) : ระบบบริหารจดัการมีธรรมาภิบาล โปรงใสเปนธรรม ตรวจสอบได 
กลยุทธท่ี 4 พัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ  

ประเด็นขับเคลื่อน : 7 การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 

19. รอยละของหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผานเกณฑการประเมิน ITA 92 92 92 92 
กลยุทธท่ี 4 พัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ  
ประเด็นขับเคลื่อน : 8 การพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 

20. รอยละความสําเร็จของ สสจ./สสอ. ดําเนินการพัฒนาคุณภาพบริหารจดัการภาครัฐผานเกณฑท่ีกําหนด 100 100 100 100 
เปาประสงค (Goal 6) : ระบบบริหารจัดการดานการเงินการคลังของหนวยบริการมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธท่ี 5 บริหารการเงินการคลังและระบบสนับสนนุ  
ประเด็นขับเคล่ือน : 9 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบการเงินการคลัง และระบบบัญชีท่ีมีประสิทธิภาพ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 

21. หนวยบริการระดับอําเภอไมประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน ระดบั 6/7  8 8 8 8 



ตัวช้ีวัด/คาเปาหมายการดําเนินงาน 
ตัวชี้วัด พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 

เปาประสงค (Goal 7) : พัฒนาศักยภาพบุคลากร จัดการความรูและองคกรแหงความสุข 
กลยุทธท่ี 6 มีการทําวิจัยและนําผลการวิจัยไปใชประโยชนและสรางนวตกรรมใหม ๆ 

ประเด็นขับเคลื่อน : 10 องคกรแหงการเรียนรู 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 

22. หนวยงานในสังกัดมีผลงานทางวิชาการ/งานวิจัย R2R/นวัตกรรม/CQI เพ่ือเสนอในเวทีระดับจังหวัด/เขต/ภาค/
ประเทศ 

3 เรื่อง 5 เรื่อง 7 เรื่อง 10 เรื่อง 

23. รอยละองคความรู(วิจยั/R2R/นวัตกรรม/CQI)ไดรับการเผยแพรและนําไปประยุกตใชประโยชน 3 เรื่อง 5 เรื่อง 7 เรื่อง 10 เรื่อง 
เปาประสงค (Goal 8) : สนับสนนุระบบบริการสุขภาพเพ่ือการดูแลประชาชนอยางตอเนื่องดวยเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีประสิทธภิาพ 
กลยุทธท่ี 7 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการเผยแพรสื่อสาร 
ประเด็นขับเคลื่อน : 11 พัฒนาระบบสารสนเทศท่ีมีความถกูตอง ครบถวน ทันสมัยและปลอดภัย 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 

24. รอยละของขอมูลบริการสุขภาพ เวชระเบียนผูปวยนอก ผูปวยในมีความครบถวน ถูกตอง ทันเวลา 80 80 80 80 
25. รอยละของขอมูลสาเหตุการตายไมทราบสาเหตุในพ้ืนท่ีมีคณุภาพ 75 75 75 75 
26. รอยละของสถานพยาบาลพัฒนาระบบบริการสุขภาพเพ่ือกาวเขาสูการเปน Smart Hospital ตามเกณฑท่ีกําหนด 20 40 60 80 
27. รอยละสถานพยาบาลสามารถแลกเปลีย่นเวชระเบียนไดตามเกณฑท่ีกําหนด (Infrastructure Exchange, 
Dataset Exchange, Meaning Exchange) 

20 40 60 80 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 เสริมสรางภาคีเครือขายเพ่ือพัฒนาสุขภาพประชาชน 

เปาประสงค (Goal 9) : ระบบสุขภาพภาคประชาชนมีความเขมแข็ง 
กลยุทธท่ี 8 สนับสนุนภาคีเครือขายสุขภาพ 
ประเด็นขับเคลื่อน : 12 พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพประชาชน อสม. หมอประจําบาน 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 

28. รอยละของครอบครัวท่ีมศีักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองไดตามเกณฑท่ีกําหนด(อสค.) 70 80 90 100 
29. รอยละของ อสม.ท่ีไดรับการพัฒนาและยกระดับเปน อสม.หมอประจําบานเพ่ิมข้ึน 70 80 90 100 
30. รอยละของกลุมเปาหมายไดรบัการดูแลจาก อสม.หมอประจําบานอยางมีคุณภาพตามเกณฑท่ีกําหนด 70 80 90 100 
กลยุทธท่ี 9 พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตําบลและอําเภอ 
ประเด็นขับเคลื่อน : 13 ขับเคลื่อนการดําเนินงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตําบล (พชต.) 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 

31. รอยละของอําเภอมีการขับเคล่ือนดวยกระบวนการ พชอ.ตามเกณฑไมตํ่ากวาระดับ 5 และครอบคลุมทุกตําบล 80 90 95 100 
32. รอยละของตําบลท่ีขับเคลื่อนดวยกระบวนการ พชต.ตามเกณฑมาตรฐานตําบลจัดการคุณภาพชีวิต 50 60 70 100 

 


