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M  :  Mastery     เป?นนายตนเอง   
O  :  Originality   เร�งสร	างสิ่งใหม� 
P  :  People center approach ใส�ใจสุขประชาชน    
H  :  Humility   ถ�อมตนอ�อนน	อม 

ยุทธศาสตร�(Strategic lssurs) 
1.เสริมสร	างพฤติกรรมด	านการดูแลสุขภาพประชาชนท่ีเหมาะสมตามกลุ�มวัย 
2.พัฒนาระบบบริการตามเกณฑ4คุณภาพท่ีกําหนด 
3.เสริมสร	างศักยภาพองค4กร  บุคลากรและเทคโนโลยี แห�งความสุข 
4.พัฒนาระบบบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 

กลยุทธ�(Strategy) 
 1.เสริมสร	างสุขภาพตามกลุ�มวัย 
 2.ปWองกันและควบคุมโรค 
 3.พัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
 4.พัฒนาองค4กรคุณภาพและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช	ในด	านสุขภาพ 
 5.พัฒนาบุคลากรให	มีความสุข 
 6.สนับสนุนภาคีเครือข�าย มีส�วนร�วมในการขับเคลื่อนระบบสุขภาพในทุกระดับ 
 7.พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตําบล 
 8.พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรให	มีความถูกต	อง ครบถ	วน มีประสิทธิภาพ 
  

แผนยุทธศาสตร�พัฒนาสุขภาพ สสอ.เมืองแพร� ป! 2564-2567 
วิสัยทัศน�(Vision) 
 บริการได	มาตรฐาน บริหารดี ภาคีเข	มแข็ง คนอําเภอเมืองแพร� สุขภาพดี 
พันธกิจ(Mission) 
 1.ส�งเสริมและสนับสนุนให	ประชาชนสามารถพ่ึงตนเองด	านสุขภาพได	 (PP P Excellence) 
 2.พัฒนาองค4กรให	มีคุณภาพและบริการสุขภาพผ�านเกณฑ4มาตรฐาน (Service Excellence) 
 3.สร	างบุคลากรให	มีศักยภาพและเป?นองค4กรท่ีมีความสุข (People Excellence) 
 4.พัฒนาระบบบริหารตามหลักธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 
เปIาหมาย(Goal) 
 1.ประชาชนทุกกลุ�มวัยมีสุขภาพดี ดูแลตนเองได	ตามความเหมาะสม   
 2.ระบบบริการสุขภาพท่ีมีคุณภาพ ประชาชนเข	าถึงบริการ 
 3.ภาคีเครือข�าย มีส�วนร�วมในการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบสุขภาพในทุกระดับ 
 4.ระบบบริหารทรัพยากรมีความถูกต	อง ครบถ	วน มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
ค�านิยมร�วม( Core Value) 
 M  :  Mueang   อําเภอเมือง  



ประเด็นขับเคล่ือน(Driving issues) 
 1.อนามัยแม�และเด็ก,หญิงต้ังครรภ4 

2.พัฒนาการเด็ก(แก	ไขป_ญหาภาวะเด็กเต้ียในเด็กปฐมวัย) 
3.ผู	สูงอายุ(falling fracture)   
4.การปWองกันและควบคุมโรคไม�ติดต�อเรื้อรัง (NCD) 
5.การปWองกันควบคุมวัณโรค (TB) 
6.คุ	มครองผู	บริโภค/RDU 
7.แพทย4แผนไทย 
8.ยาเสพติด 
9.พัฒนาระบบสารสนเทศท่ีถูกต	อง 
10.พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให	คุณภาพ(PCU/nPCU) 
11.สุขภาพจิต(การฆ�าตัวตาย) 
12.พัฒนาบุคลากร 
13.ขับเคลื่อนการดําเนินงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตําบล (พชต.) 
14 การพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) การประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงาน

ของหน�วยงานภาครัฐ (ITA)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เปIาประสงค�เชิงกลยุทธศาสตร� ประเด็นขับเคล่ือน และตัวช้ีวัด 
ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 1  เสริมสร-างพฤติกรรมด-านการดูแลสุขภาพประชาชนท่ีเหมาะสมตามกลุ�มวัย 
เปIาประสงค�ท่ี 1 :ประชาชนทุกกลุ�มวัยมีการสุขภาพตนเองได-อย�างเหมาะสม 
กลยุทธ�ท่ี 1 เสริมสร-างสุขภาพกลุ�มวัย 
ประเด็นขับเคล่ือน : 1 แม�และเด็ก(หญิงตั้งครรภ�) 
ตัวชี้วัด (KPI 1) : ร	อยละของหญิงมีครรภ4ได	รับการฝากครรภ4ครั้งแรกภายใน 12 สัปดาห4     
ตัวชี้วัด (KPI 2) : ร	อยละของหญิงมีครรภ4มาฝากครรภ4ครบ 5 ครั้ง ตามเกณฑ4 
ตัวชี้วัด (KPI 3) : ร	อยละการตรวจสุขภาพช�องปากหญิงต้ังครรภ4 
ตัวชี้วัด (KPI 4) : ร	อยละหญิงต้ังครรภ4ได	รับการฝqกแปรงฟ_นแบบลงมือปฏิบัติ และplaque control 
ประเด็นขับเคล่ือน : 2 พัฒนาการเด็ก(แก-ไขป\ญหาภาวะเด็กเตี้ยในเด็กปฐมวัย) 
ตัวชี้วัด (KPI 5) : ร	อยละของเด็ก อายุ 0- 5 ปv ท้ังหมดตามช�วงอายุท่ีกําหนดมีพัฒนาการสมวัย (85) 

ตัวชี้วัดย�อย : -ร	อยละของเด็กอายุ 0-5 ปv ได	รับการคัดกรองพัฒนาการสมวัย(DSPM) 
   -ร	อยละของเด็กอายุ 0-5 ปv ท่ีได	รับการคัดกรองพัฒนาการพบสงสัยล�าช	า(DSPM) 
  -ร	อยละของเด็กอายุ 0-5 ปv ท่ีมีพัฒนาการสงสัยล�าช	าได	รับการติดตาม(DSPM)  
ตัวชี้วัด (KPI 6) : ร	อยละของเด็ก อายุ 0- 5 ปv สูงดีสมส�วน และส�วนเฉลี่ยท่ีอายุ 5 ปv (62ช.113CMญ.112CM) 
ตัวชี้วัด (KPI 7) : ร	อยละของเด็ก อายุ 6-14 ปv สูงดีสมส�วน (66) 
ตัวชี้วัด (KPI 8) : ร	อยละ 0-2 ปvการฝqกพ�อแม�/ผู	ดูแลเด็กแปรงฟ_นแบบลงมือปฏิบัติ 
ตัวชี้วัด (KPI 9) : ร	อยละ 0-2 ปv เคลือบ/ทา ฟลูออไรด4วานิชให	เด็กในคลินิกส�งเสริมสุขภาพเด็กดี 
ตัวชี้วัด (KPI 10) : ร	อยละ เด็กอายุ 3 ปv ปราศจากฟ_นผุ 
ตัวชี้วัด (KPI 11) : ร	อยละเด็กอายุ 12 ปv ฟ_นดีไม�มีผุ (Cavity free)   
ตัวชี้วัด (KPI 12) : ร	อยละเด็กอายุครบ 1 ปv 2ปv 3ปv และ 5ปv ได	รับวัคซีน((fully immunized) 

ตัวชี้วัดย�อย : -ร	อยละเด็กอายุครบ 1 ปv ได	รับวัคซีน(fully immunized)วัคซีน BCG, HBV1, IPV, DTP-HBV3, 
โปลิโอ3 และ MMR1 
-ร	อยละเด็กอายุครบ 2 ปv ได	รับวัคซีน (fully immunized) วัคซีน BCG, HBV1, DTP-HBV3, 
โปลิโอ3, MMR1, JE, DTP4 และ โปลิโอ4 
-ร	อยละเด็กอายุครบ 3 ปv ได	รับวัคซีน (fully immunized)วัคซีน BCG, HBV1, DTP-HBV3, 
โปลิโอ3, MMR1, JE, DTP4, โปลิโอ4 และ MMR2 
-ร	อยละเด็กอายุครบ 5 ปv ได	รับวัคซีน(fully immunized)วัคซีน BCG, HBV1, DTP-HBV3, 
โปลิโอ3, MMR1, JE, DTP4, โปลิโอ4 MMR2, DTP5 และ โปลิโอ5 
 

ประเด็นขับเคล่ือน : 3 ผู-สูงอายุ(falling fracture)   
ตัวชี้วัด (KPI 13) : ร	อยละผู	สูงอายุ ได	รับการตรวจช�องปาก 
ตัวชี้วัด (KPI 14) : ร	อยละผู	สูงอายุได	รับการฝqกแปรงฟ_น 
ตัวชี้วัด (KPI 15) : ร	อยละผู	สูงอายุได	รับการคัดกรอง/ประเมินสุขภาพท้ังทางร�างกายและจิตใจท่ีมีคุณภาพ(ADL) 



กลยุทธ�ท่ี  2 ปIองกันและควบคุมโรค 
ประเด็นขับเคล่ือน : 4 การปIองกันและควบคุมโรคไม�ติดต�อเรื้อรัง (NCD) 
ตัวชี้วัด (KPI 16) : ร	อยละของประชากรไทยอายุ 35-74 ปv ได	รับการคัดกรองเบาหวาน โดยการตรวจวัดระดับน้ําตาล
ในเลือด 
ตัวชี้วัด (KPI 17) : ร	อยละของประชากรไทยอายุ 35-74ปv ได	รับการคัดกรองความดันโลหิตสูง 
ตัวชี้วัด (KPI 18) : ร	อยละการตรวจติดตามกลุ�มสงสัยป~วยโรคเบาหวาน 
ตัวชี้วัด (KPI 19) : ร	อยละการตรวจติดตามกลุ�มสงสัยป~วยโรคความดันโลหิตสูง วัดความดันโลหิตสูงท่ีบ	าน 
ตัวชี้วัด (KPI 20) : ร	อยละผู	ป~วยโรคเบาหวานท่ีควบคุมระดับน้ําตาลได	ดี 
ตัวชี้วัด (KPI 21) : ร	อยละผู	ป~วยโรคความดันโลหิตสูงท่ีควบคุมความดันโลหิตได	ดี 
ตัวชี้วัด (KPI 22) : ร	อยละของผู	ป~วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงท่ีข้ึนทะเบียนได	รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต�อโรคหัวใจ
และหลอดเลือด (CVD Risk) 
ประเด็นขับเคล่ือน : 5 การปIองกันควบคุมวัณโรค (TB) 
ตัวชี้วัด (KPI 23) : ร	อยละของการคัดกรองค	นหาผู	ป~วยวัณโรคตามกลุ�มเปWาหมาย ร	อยละ 90 
ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 2  พัฒนาระบบบริการตามเกณฑ�คุณภาพท่ีกําหนด 
เปIาประสงค�ท่ี 2 :ระบบบริการสุขภาพท่ีมีคุณภาพ ประชาชนเข-าถึงบริการ 
กลยุทธ�ท่ี  3 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
ประเด็นขับเคล่ือน : 6 คุ-มครองผู-บริโภค/RDU 
ตัวชี้วัด (KPI 24) : ร	อยละการใช	ยาปฏิชีวนะในโรคติดเชื้อท่ีระบบการหายใจช�วงบนและหลอดลมอักเสบเฉียบพลันใน
ผู	ป~วยนอก(รพ.สต.) 
ตัวชี้วัด (KPI 25) : ร	อยละการใช	ยาปฏิชีวนะในโรคอุจาระร�วงเฉียบพลันในผู	ป~วยนอก(รพ.สต.) 
ประเด็นขับเคล่ือน : 7 แพทย�แผนไทย 
ตัวชี้วัด (KPI 26) : ร	อยละของผู	ป~วยนอกได	รับบริการการแพทย4แผนไทยและการแพทย4ทางเลือก 
ประเด็นขับเคล่ือน : 8 ยาเสพติด 
ตัวชี้วัด (KPI 27) : ร	อยละของประชากรกลุ�มเปWาหมายได	รับการคัดกรองการสูบบุหรี่ 
กลยุทธ�ท่ี  4 พัฒนาองค�กรคุณภาพและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช-ในด-านสุขภาพ 
ประเด็นขับเคล่ือน : 9 พัฒนาระบบสารสนเทศท่ีถูกต-อง 
ตัวชี้วัด (KPI 28) : ร	อยละของข	อมูลบริการสุขภาพ เวชระเบียนผู	ป~วยนอก มีความครบถ	วน ถูกต	อง ทันเวลา  
ตัวชี้วัด (KPI 29) : ร	อยละของข	อมูลสาเหตุการตายไม�ทราบสาเหตุในพ้ืนท่ีมีคุณภาพ 
ตัวชี้วัด (KPI 30) : ร	อยละสถานพยาบาลสามารถแลกเปลี่ยนเวชระเบียนได	ตามเกณฑ4ท่ีกําหนด(Infrastructure 
Exchange, Dataset Exchange, Meaning Exchange) 
ประเด็นขับเคล่ือน : 10 พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให-คุณภาพ(PCU/nPCU) 
ตัวชี้วัด (KPI 31) : ร	อยละของ PCC ผ�านเกณฑ4มาตรฐานคุณภาพ  
ตัวชี้วัด (KPI 32) : ร	อยละของรพ.สต. ผ�านเกณฑ4 รพ.สต.ติดดาว  
  



กลยุทธ�ท่ี  5 สนับสนุนภาคีเครือข�าย มีส�วนร�วมในการขับเคล่ือนระบบสุขภาพในทุกระดับ 
ประเด็นขับเคล่ือน : 11 สุขภาพจิต(ฆ�าตัวตาย) 
ตัวชี้วัด (KPI 33) : ร	อยละการคัดกรองความเสี่ยงในผู	ป~วย NCD โดยการใช	 2 Q 
ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 3  เสริมสร-างศักยภาพองค�กร  บุคลากรและเทคโนโลยี แห�งความสุข 
เปIาประสงค�ท่ี 3 :ภาคีเครือข�าย มีส�วนร�วมในการขับเคล่ือนและพัฒนาระบบสุขภาพในทุกระดับ 
กลยุทธ�ท่ี  6 พัฒนาบุคลากรให-มีความสุข 
ประเด็นขับเคล่ือน : 12 พัฒนาบุคลากร 
ตัวชี้วัด (KPI 34) : ร	อยละของ รพ.สต. มีการจัดองค4ความรู	(วิจัย/R2R/นวัตกรรม/CQI)ได	รับการเผยแพร�และนําไป    
ประยุกต4ใช	ประโยชน4  
กลยุทธ�ท่ี  7 พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตําบล 
ประเด็นขับเคล่ือน : 13ขับเคล่ือนการดําเนินงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตําบล (พชต.) 
ตัวชี้วัด (KPI 35) : ร	อยละของตําบลท่ีขับเคลื่อนด	วยกระบวนการ พชต. ตามเกณฑ4มาตรฐานตําบลจัดการคุณภาพชีวิต 
ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 4  พัฒนาระบบบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
เปIาประสงค�ท่ี 4 : ระบบบริหารทรัพยากรมีความถูกต-อง ครบถ-วน มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลกลยุทธ�ท่ี  
8 พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรให-มีความถูกต-อง ครบถ-วน มีประสิทธิภาพ 
ประเด็นขับเคล่ือน : 14 การพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) การประเมินคุณธรรมและความโปร�งใส
ในการดําเนนิงานของหน�วยงานภาครัฐ (ITA)   
ตัวชี้วัด (KPI 36) : ร	อยละความสําเร็จของ สสอ.เมืองแพร� ท่ีดําเนินการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ ผ�านเกณฑ4
ท่ีกําหนด (PMQA) 
ตัวชี้วัด (KPI 37) : หน�วยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ�านเกณฑ4ประเมิน ITA   
 
 
  
  



ค�าตัวชี้วัด/ค�าเปIาหมายการดําเนินงาน 

ตัวชี้วัด พ.ศ.2564 หมายเหตุ (ผู-รับผิดชอบ) 

ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ 1 เสริมสร-างพฤติกรรมด-านการดูแลสุขภาพประชาชนที่เหมาะสมตามกลุ�มวัย 
เปIาประสงค�(Goal 1):ประชาชนทุกกลุ�มวัยมีการสุขภาพตนเองได-อย�างเหมาะสม   

กลยุทธ�ที่ 1 เสริมสร-างสุขภาพกลุ�มวัย   

ประเด็นขับเคลื่อน : 1 แม�และเด็ก(หญิงตั้งครรภ�)   

ตัวชี้วัด (KPI 1) : ร	อยละของหญิงมีครรภ4ได	รับการฝากครรภ4ครั้งแรกภายใน 12 สัปดาห4     ร	อยละ 70 นางนงเยาว4 ฝายมลู 

ตัวชี้วัด (KPI 2) : ร	อยละของหญิงมีครรภ4มาฝากครรภ4ครบ 5 ครั้ง ตามเกณฑ4 ร	อยละ 70 นางนงเยาว ์ฝายมลู 

ตัวชี้วัด (KPI 3) : ร	อยละการตรวจสุขภาพช�องปากหญิงตั้งครรภ4 ร	อยละ 60 นางนงเยาว ์ฝายมลู 

ตัวชี้วัด (KPI 4) : ร	อยละหญิงตั้งครรภ4ได	รับการฝqกแปรงฟ_นแบบลงมือปฏิบัติ และplaque control ร	อยละ 60 นางนงเยาว ์ฝายมลู 

ประเด็นขับเคลื่อน : 2 พัฒนาการเด็ก(แก-ไขป\ญหาภาวะเด็กเตี้ยในเด็กปฐมวัย)   

ตัวชี้วัด (KPI 5) : ร	อยละของเด็ก อายุ 0- 5 ปv ทั้งหมดตามช�วงอายุที่กําหนดมีพัฒนาการสมวัย  
ตัวชี้วัดย�อย : -ร	อยละของเด็กอายุ 0-5 ปv ได	รับการคัดกรองพัฒนาการสมวัย(DSPM) 
  -ร	อยละของเด็กอายุ 0-5 ปv ที่ได	รับการคัดกรองพัฒนาการพบสงสัยล�าช	า(DSPM)      
                     -ร	อยละของเด็กอายุ 0-5 ปv ที่มีพัฒนาการสงสัยล�าช	าได	รับการติดตาม(DSPM) 

 
ร	อยละ 90 
ร	อยละ 30 
ร	อยละ 90 

นางนงเยาว ์ฝายมลู 

ตัวชี้วัด (KPI 6) : ร	อยละของเด็ก อายุ 0- 5 ปv สูงดีสมส�วน และส�วนเฉลี่ยที่อายุ 5 ปv (62ช.113CMญ.112CM) ร	อยละ 90 นางนงเยาว ์ฝายมลู 

ตัวชี้วัด (KPI 7) : ร	อยละของเด็ก อายุ 6-14 ปv สูงดีสมส�วน (66) ร	อยละ 90 นางนงเยาว ์ฝายมลู 

ตัวชี้วัด (KPI 8) : ร	อยละ 0-2 ปvการฝqกพ�อแม�/ผู	ดูแลเด็กแปรงฟ_นแบบลงมือปฏิบัติ ร	อยละ 60 นางนงเยาว ์ฝายมลู 

ตัวชี้วัด (KPI 9) : ร	อยละ 0-2 ปv เคลือบ/ทา ฟลูออไรด4วานิชให	เด็กในคลินิกส�งเสริมสุขภาพเด็กดี ร	อยละ 30 นางนงเยาว ์ฝายมลู 

ตัวชี้วัด (KPI 10) : ร	อยละ เด็กอายุ 3 ปv ปราศจากฟ_นผุ ร	อยละ 70 นางนงเยาว ์ฝายมลู 

ตัวชี้วัด (KPI 11) : ร	อยละเด็กอายุ 12 ปv ฟ_นดีไม�มีผุ (Cavity free)   ร	อยละ 80 นางนงเยาว ์ฝายมลู 

ตัวชี้วัด (KPI 12) : ร	อยละเด็กอายุครบ 1 ปv 2ปv 3ปv และ 5ปv ได	รับวัคซีน((fully immunized) 
ตัวชี้วัดย�อย : -ร	อยละเด็กอายุครบ 1 ปv ได	รับวัคซีน(fully immunized)วัคซีน BCG, HBV1, IPV, DTP-HBV3, โปลิโอ3 และ 

 
ร	อยละ 90 

 
นายวีระชัย ชัยวรรณธรรม 



ตัวชี้วัด พ.ศ.2564 หมายเหตุ (ผู-รับผิดชอบ) 
MMR1 
                -ร	อยละเด็กอายุครบ 2 ปv ได	รับวัคซีน (fully immunized) วัคซีน BCG, HBV1, DTP-HBV3, โปลิโอ3, MMR1, JE, 
DTP4 และ โปลิโอ4 
                -ร	อยละเด็กอายุครบ 3 ปv ได	รับวัคซีน (fully immunized)วัคซีน BCG, HBV1, DTP-HBV3, โปลิโอ3, MMR1, JE, 
DTP4, โปลิโอ4 และ MMR2 
                -ร	อยละเด็กอายุครบ 5 ปv ได	รับวัคซีน(fully immunized)วัคซีน BCG, HBV1, DTP-HBV3, โปลิโอ3, MMR1, JE, 
DTP4, โปลิโอ4 MMR2, DTP5 และ โปลิโอ5 

 
ร	อยละ 90 

 
ร	อยละ 90 

 
ร	อยละ 90 

ประเด็นขับเคลื่อน : 3 ผู-สูงอายุ(falling fracture)     

ตัวชี้วัด (KPI 13) : ร	อยละผู	สูงอายุ ได	รับการตรวจช�องปาก ร	อยละ 50 นางป_ทมนันท4  ส�วนบุญ 

ตัวชี้วัด (KPI 14) : ร	อยละผู	สูงอายุได	รับการฝqกแปรงฟ_น ร	อยละ 50 นางป_ทมนันท4  ส�วนบุญ 

ตัวชี้วัด (KPI 15) : ร	อยละผู	สูงอายุได	รับการคัดกรอง/ประเมินสุขภาพทั้งทางร�างกายและจิตใจที่มีคุณภาพ(ADL) ร	อยละ 90 นางป_ทมนันท4  ส�วนบุญ 

กลยุทธ�ที่  2 ปIองกันและควบคุมโรค   

ประเด็นขับเคลื่อน : 4 การปIองกันและควบคุมโรคไม�ติดต�อเรื้อรัง (NCD)   

ตัวชี้วัด (KPI 16) : ร	อยละของประชากรไทยอายุ 35-74 ปv ได	รับการคัดกรองเบาหวาน โดยการตรวจวัดระดับน้ําตาลในเลือด ร	อยละ 90 นางป_ทมนันท4  ส�วนบุญ 

ตัวชี้วัด (KPI 17) : ร	อยละของประชากรไทยอายุ 35-74ปv ได	รับการคัดกรองความดันโลหิตสูง ร	อยละ 90 นางป_ทมนันท4  ส�วนบุญ 

ตัวชี้วัด (KPI 18) : ร	อยละการตรวจติดตามกลุ�มสงสัยป~วยโรคเบาหวาน ร	อยละ 60 นางป_ทมนันท4  ส�วนบุญ 

ตัวชี้วัด (KPI 19) : ร	อยละการตรวจติดตามกลุ�มสงสัยป~วยโรคความดันโลหิตสูง วัดความดันโลหิตสูงที่บ	าน ร	อยละ 60 นางป_ทมนันท4  ส�วนบุญ 

ตัวชี้วัด (KPI 20) : ร	อยละผู	ป~วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ําตาลได	ดี ร	อยละ 40 นางป_ทมนันท4  ส�วนบุญ 

ตัวชี้วัด (KPI 21) : ร	อยละผู	ป~วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตได	ดี ร	อยละ 60 นางป_ทมนันท4  ส�วนบุญ 

ตัวชี้วัด (KPI 22) : ร	อยละของผู	ป~วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนได	รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต�อโรคหัวใจและ
หลอดเลือด (CVD Risk) 

ร	อยละ 90 นางป_ทมนันท4  ส�วนบุญ 

ประเด็นขับเคลื่อน : 5 การปIองกันควบคุมวัณโรค (TB)   



ตัวชี้วัด พ.ศ.2564 หมายเหตุ (ผู-รับผิดชอบ) 
ตัวชี้วัด (KPI 23) : ร	อยละของการคัดกรองค	นหาผู	ป~วยวัณโรคตามกลุ�มเปWาหมาย  ร	อยละ 90 นางภัทรวิจิตรา แก	วเสียง 

ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ 2  พัฒนาระบบบริการตามเกณฑ�คุณภาพที่กําหนด 
เปIาประสงค�(Goal 2):ระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ประชาชนเข-าถึงบริการ   

กลยุทธ�ที่  3 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ   

ประเด็นขับเคลื่อน : 6 คุ-มครองผู-บริโภค/RDU   

ตัวชี้วัด (KPI 24) : ร	อยละการใช	ยาปฏิชีวนะในโรคติดเชื้อที่ระบบการหายใจช�วงบนและหลอดลมอักเสบเฉียบพลันในผู	ป~วยนอก
(รพ.สต.) 

น	อยกว�าร	อยละ 20 นางกัญจน4พร  ถิ่นจอม
บดินทร4 

ตัวชี้วัด (KPI 25) : ร	อยละการใช	ยาปฏิชีวนะในโรคอุจาระร�วงเฉียบพลันในผู	ป~วยนอก(รพ.สต.) น	อยกว�าร	อยละ 20 นางกญัจน4พร  ถิ่นจอมบดินทร4 

ประเด็นขับเคลื่อน : 7 แพทย�แผนไทย   

ตัวชี้วัด (KPI 26) : ร	อยละของผู	ป~วยนอกได	รับบริการการแพทย4แผนไทยและการแพทย4ทางเลือก มากกว�าร	อยละ 20 นางป_ทมนันท4  ส�วนบุญ 

ประเด็นขับเคลื่อน : 8 ยาเสพติด   

ตัวชี้วัด (KPI 27) : ร	อยละของประชากรกลุ�มเปWาหมายได	รับการคัดกรองการสูบบุหรี่ ร	อยละ 90 นายพงษ4เทพ  นามวงค4 

กลยุทธ�ที่  4 พัฒนาองค�กรคุณภาพและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช-ในด-านสุขภาพ   

ประเด็นขับเคลื่อน : 9 พัฒนาระบบสารสนเทศที่ถูกต-อง   

ตัวชี้วัด (KPI 28) : ร	อยละของข	อมูลบริการสุขภาพ เวชระเบียนผู	ป~วยนอก มีความครบถ	วน ถูกต	อง ทันเวลา  ร	อยละ 90 นายวีระชัย ชัยวรรณธรรม 

ตัวชี้วัด (KPI 29) : ร	อยละของข	อมูลสาเหตุการตายไม�ทราบสาเหตุในพื้นที่มีคุณภาพ ร	อยละ 90 นายวีระชัย ชัยวรรณธรรม 

ตัวชี้วัด (KPI 30) : ร	อยละสถานพยาบาลสามารถแลกเปลี่ยนเวชระเบียนได	ตามเกณฑ4ที่กําหนด(Infrastructure Exchange, 
Dataset Exchange, Meaning Exchange) 

ร	อยละ 20 นายวีระชัย ชัยวรรณธรรม 

ประเด็นขับเคลื่อน : 10 พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให-คุณภาพ(PCU/nPCU)   

ตัวชี้วัด (KPI 31) : ร	อยละของ PCC ผ�านเกณฑ4มาตรฐานคุณภาพ  ร	อยละ 60 นายสุทธิ  แสนศิร ิ

ตัวชี้วัด (KPI 32) : ร	อยละของรพ.สต. ผ�านเกณฑ4 รพ.สต.ติดดาว   ร	อยละ 75 นายสุทธิ  แสนศิร ิ

กลยุทธ�ที่  5 สนับสนุนภาคีเครือข�าย มีส�วนร�วมในการขับเคลื่อนระบบสุขภาพในทุกระดับ   



ตัวชี้วัด พ.ศ.2564 หมายเหตุ (ผู-รับผิดชอบ) 
ประเด็นขับเคลื่อน : 11 สุขภาพจิต(ฆ�าตัวตาย)   

ตัวชี้วัด (KPI 33) : ร	อยละการคัดกรองความเสี่ยงในผู	ป~วย NCD โดยการใช	 2 Q ร	อยละ 90 นางป_ทมนันท4  ส�วนบุญ 

ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ 3  เสริมสร-างศักยภาพองค�กร  บุคลากรและเทคโนโลยี แห�งความสุข 

เปIาประสงค�(Goal 3):ภาคีเครือข�าย มีส�วนร�วมในการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบสุขภาพในทุกระดับ   

กลยุทธ�ที่  6 พัฒนาบุคลากรให-มีความสุข   

ประเด็นขับเคลื่อน : 12 พัฒนาบุคลากร   

ตัวชี้วัด (KPI 34) : ร	อยละของ รพ.สต. มีการจัดองค4ความรู	(วิจัย/R2R/นวัตกรรม/CQI)ได	รับการเผยแพร�และนําไปประยุกต4ใช	
ประโยชน4 

8 เรื่อง นายวีระชัย ชัยวรรณธรรม 

กลยุทธ�ที่  7 พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตําบล   

ประเด็นขับเคลื่อน : 13 ขับเคลื่อนการดําเนินงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตําบล (พชต.)   

ตัวชี้วัด (KPI 35) : ร	อยละของตําบลที่ขับเคลื่อนด	วยกระบวนการ พชต. ตามเกณฑ4มาตรฐานตําบลจัดการคุณภาพชีวิต ร	อยละ 50 นายสุทธิ  แสนศิร ิ

ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ 4  พัฒนาระบบบริหารตามหลักธรรมาภิบาล   

เปIาประสงค�(Goal 4): ระบบบริหารทรัพยากรมีความถูกต-อง ครบถ-วน มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล   

กลยุทธ�ที่  8 พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรให-มีความถูกต-อง ครบถ-วน มีประสิทธิภาพ   

ประเด็นขับเคลื่อน : 14 การพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) การประเมินคุณธรรมและความโปร�งใส     ใน
การดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ (ITA)   

ร	อยละ 90  

ตัวชี้วัด (KPI 36) : ร	อยละความสําเร็จของ สสอ.เมืองแพร� ที่ดําเนินการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ ผ�านเกณฑ4ที่กําหนด ร	อยละ 100 นายสุทธิ  แสนศิร/ิ         
นายวีระชัย ชัยวรรณธรรม 

ตัวชี้วัด (KPI 37) : หน�วยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ�านเกณฑ4ประเมิน ITA   ร	อยละ 90 นายพงษ4เทพ  นามวงค4 

 
 
 


























































































