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ทศิทางการพฒันาระบบสุขภาพ จงัหวัดอํานาจเจรญิ (พ.ศ.255๗ – 256๐) 

วิสัยทัศน 

ประชาชนจังหวัดอํานาจเจริญมีสุขภาพดีถวนหนา ภายในป ๒๕๖๐  

พันธกิจ  

๑. สรางการมสีวนรวม และการพึ่งตนเองดานสขุภาพของประชาชน  

๒. จัดบริการสขุภาพท่ีมีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเปนธรรม  

๓. บริหารจดัการเครือขายบรกิารสุขภาพตามหลักธรรมาภบิาล  

4. สนับสนุนการวจิัย พัฒนาและการจดัการความรูดานสุขภาพ  

คานิยม 

 ผลงานดี มีวิชาการ ทํางานเปนเอกภาพ  

วัฒนธรรมองคกร 

มีวินัย ใฝคุณธรรม ทํางานเปนทีม 

เปาประสงครวม 

๑. ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกตอง เหมาะสม และพึ่งตนเองดานสุขภาพไดอยางย่ังยนื (S1) 

๒. เครือขายระบบบริการสุขภาพใหบริการที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ท่ัวถึง ภาคีสุขภาพมีสวนรวมในการ

จัดการสุขภาพท่ีเหมาะสม (S2) 

๓. เครือขายระบบบริการสุขภาพมีการบริหารจัดการอยางมีธรรมาภิบาล บุคลากรมีองคความรู และ

สมรรถนะที่เหมาะสม (S3) 

๔. ระบบบริการสุขภาพเชิงรุกที่มุงเนนการสรางเสริมสุขภาพ การปองกัน ควบคุมโรค/ภัยสุขภาพ และการ

คุมครองผูบริโภคดานสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ (S4) (S5) (S6) 

ยุทธศาสตร 

๑. ขยายบรกิารสรางเสริมสขุภาพเชงิรกุตามกลุมวัยใหมีประสิทธิภาพ (๕ G/๕๖ KPI) 

๒. พัฒนา และจดัระบบบริการสขุภาพท่ีมีคุณภาพ มาตรฐาน และครอบคลุม  (๖ G/๖๔ KPI) 
๓. พัฒนาระบบบริหารจดัการเพื่อสนับสนุนบรกิารสุขภาพใหมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภบิาล (๘ G/๔๙ KPI) 

๔. พัฒนาระบบการปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพท่ีมีประสิทธิภาพและทันตอการเปลี่ยนแปลง (๑ G/๔ KPI) 

๕. เสริมสรางระบบเฝาระวัง ควบคุม ปองกัน บําบัด รักษาและฟนฟูสภาพของประชาชน ผูเสพ ผูติดยา

เสพติดและสารเสพติด ใหมีประสิทธิภาพ (๑ G/๖ KPI) 

๖. พัฒนางานคุมครองผูบริโภค การแพทยแผนไทย แพทยพื้นบานและแพทยทางเลือกเชิงรุกใหมี

ประสิทธิภาพ (๑ G/๕ KPI) 
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ประเด็นยุทธศาสตร/เปาหมายเชิงยุทธศาสตร/ตวัชี้วดั  

๑. ขยายบริการสรางเสริมสุขภาพเชิงรุกตามกลุมวยัใหมีประสิทธิภาพ 

เปาหมายเชิงยุทธศาสตรที่ ๑ : กลุมเด็กปฐมวัย (๐-๕ ป) และสตรีไดรับบริการดานอนามัยแมและเด็ก

ที่มีมาตรฐาน เพื่อ“ลูกปลอดโรค แมปลอดภัย” 

ตัวชี้วัด : 

๑. อัตราสวนมารดา (ไมเกิน ๑๕ ตอการเกดิมีชีพแสนคน) 

๒. รอยละของเด็กท่ีมีพัฒนาการสมวยั (ไมนอยกวา ๘๕ )*** 

๓. อัตราทารกตาย(ไมเกิน ๑๕ ตอการเกิดมีชีพพันคน) 

๔. อัตราปวยดวยโรคหดั(ไมเกิน ๐.๕ ตอประชากรแสนคน) 

๕. รอยละของภาวะตกเลือดหลังคลอด (ไมเกิน ๕) 

๖. รอยละของภาวะขาดออกซิเจนระหวางคลอด (ไมเกิน ๒๕ ตอการเกิดมชีีพพันคน) 

๗. รอยละของหญงิตั้งครรภไดรับการฝากครรภครัง้แรกหรอืเทากบั ๑๒ สัปดาห (ไมนอยกวา ๖๐) 

๘. รอยละของเดก็อายุ ๑ ป ท่ีไดรับวัคซีนปองกันโรคหัด (ไมนอยกวา ๙๕) 

๙. รอยละของเดก็ปฐมวัยมีปญหาฟนน้ํานมผุ (ไมเกิน ๕๗) 

๑๐. รอยละของเดก็ ๓ ป มีฟนน้ํานมผุ (ไมเกิน ๖๐) 

๑๑. รอยละของหญงิตั้งครรภไดรับการฝากครรภครบ ๕ ครัง้ตามเกณฑ (ไมนอยกวา ๙๐) 

๑๒. รอยละของหญงิตั้งครรภไดรับยาเม็ดเสริมไอโอดีน (๑๐๐) 

๑๓.  รอยละของหญิงหลังคลอดไดรับการดแูลครบ ๓ ครั้ง ตามเกณฑ(ไมนอยกวา ๖๕) 

๑๔.  รอยละของเด็กตั้งแตทารกแรกเกิดจนถึงอายุต่าํกวา ๖ เดือนแรก มีคาเฉลี่ยกินนมแมอยางเดียว 

(ไมนอยกวา ๕๐) 

๑๕. รอยละของเดก็ ๐ – ๒ ป ไดรับวัคซีนทกุประเภทตามเกณฑ ไมนอยกวา ๙๐ (ยกเวนวัคซีน MMR 

ไมนอยกวา ๙๕)   

๑๖.    รอยละของเดก็ ๐ – ๒ ป มีสวนสูงระดับดีและรปูรางสมสวน (ไมนอยกวา ๗๐) 

๑๗. รอยละของเดก็ ๐ – ๒ ป ไดรับการตรวจพัฒนาการตามวัย (ไมนอยกวา ๘๐) 

๑๘. รอยละของเดก็ ๓ – ๕ ป ไดรับวัคซนีทุกประเภทตามเกณฑ (ไมนอยกวา ๙๐) 

๑๙. รอยละของเดก็ ๓ – ๕ ป มีสวนสูงระดับดแีละรูปรางสมสวน (ไมนอยกวา ๗๐) 

๒๐.  รอยละของเด็ก ๓ – ๕ ป ไดรับการตรวจพัฒนาการตามวัย (ไมนอยกวา ๘๐) 

๒๑. รอยละของเด็กอายุต่ํากวา ๓ ป ไดรับการตรวจชองปากและผูดูแลไดรับการฝกทักษะการแปรงฟน

ไมนอยกวา ๗๐ และไดรับ Fluorine vanish ไมนอยกวา ๕๐ 
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เปาหมายเชิงยุทธศาสตรที่ ๒ : กลุมเด็กวัยเรียน (๕ – ๑๔ ป) ไดรับบริการสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค

ที่มีมาตรฐานเพื่อ “เด็กไทยพัฒนาการสมวัย” 

ตัวชี้วัด : 

๒๒. รอยละของเด็กนักเรียนมีภาวะอวน(ไมเกนิ ๑๕)*** 

๒๓. เด็กไทยมีความฉลาดทางสติปญญาเฉลีย่(ไมนอยกวา ๑๐๐)*** 

๒๔. รอยละของเดก็ไทยมีความฉลาดทางอารมณไมต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน (๗๐) 

๒๕. รอยละของเดก็วัยเรียน (๖-๑๒ ป) มีสวนสูงระดับดแีละรูปรางสมสวน (ไมนอยกวา ๗๐) 

๒๖.  อัตราการใชถงุยางอนามัยของนักเรยีนชายระดับมัธยมศึกษา (ไมนอยกวา ๕๐) 

๒๗. รอยละของเดก็ ๖-๑๒ ป ไดรับวัคซีนกระตุนทุกประเภทตามเกณฑไมนอยกวา ๙๐ (ยกเวนวัคซีน 

MMR ป.๑ และDT ป.๖ ไมนอยกวา ๙๕)  

๒๘.  รอยละของเด็ก ป.๑ไดรับการตรวจชองปากไมนอยกวา ๘๕ และเคลือบหลุมรองฟนไมนอยกวา ๓๐  

๒๙.  รอยละของเด็ก ๑๒ ป มีฟนแทผุ (ไมเกิน ๕๕)  

เปาหมายเชิงยุทธศาสตรที่ ๓ : กลุมวัยรุน/นักศึกษา (๑๕ – ๒๑ ป) ไดรับบริการสงเสริมสุขภาพที่มี

คุณภาพและมาตรฐาน  

ตัวชี้วัด : 

๓๐. อัตราการคลอดในมารดาอาย ุ๑๕ – ๑๙ ป (ไมเกิน ๕๐ ตอประชากรหญิงอายุ ๑๕ – ๑๙ ป 

พันคน) 

๓๑. ความชุกผูบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลในประชากรอายุ ๑๕ – ๑๙ ป (ไมเกินรอยละ 

๑๓)*** 

๓๒. อัตราการตั้งครรภในมารดาอายุ ๑๕ – ๑๙ ป (ไมเกิน ๕๐ ตอประชากรอายุ ๑๕ – ๑๙ ป พันคน) 

๓๓. อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้าํของคนอายุ ๐ – ๑๕ ป (ไมเกิน ๘ ตอประชากรแสนคน) 

๓๔. รอยละผูสูบบุหรี่ในวัยรุน (ไมเกิน ๑๐) 

๓๕. จํานวนนกัดื่มหนาใหมที่เปนวัยรุน (ลดลงรอยละ ๕๐) 

เปาหมายเชิงยุทธศาสตรที่ ๔ : กลุมวัยทํางานไดรับบริการสงเสริมสุขภาพ รักษา ปองกันควบคุมโรคท่ี

มคีุณภาพและมาตรฐาน  

ตัวชี้วัด : 

๓๖.   อัตราตายจากอุบัติเหตุทางถนน (ไมเกิน๒๐ ตอประชากรแสนคน) 

๓๗. อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหวัใจ (ไมเกิน ๒๓ ตอประชากรแสนคน) 

๓๘.   อัตราการตายจากโรคมะเรง็ตับ (ไมเกิน ๒๔ ตอประชากรแสนคน) 
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๓๙. อัตราตายดวยปญหาสําคัญลดลง  

๑. มะเร็งตบัและทอน้ําด ี(ไมเกิน ๒๔ ตอประชากรแสนคน) 

๒. อุบัติเหตุทางถนน (ไมเกิน ๒๐ ตอประชากรแสนคน)*** 

๓. โรคหลอดเลือดหัวใจ (ไมเกิน ๒๓ ตอประชากรแสนคน)*** 

๔. โรคหลอดเลือดสมองในผูสูงอายุ (ไมเกิน ๑๒ ตอประชากรแสนคน)*** 

๕. ไตวาย (ไมเกิน ๒๐ ตอประชากรแสนคน) 

๖. มารดาตาย (ไมเกิน ๑๕ ตอแสนการเกดิมีชีพ)*** 

๔๐. อัตราปวยดวยปญหาสําคัญลดลง 

๑. โรคไขเลือดออก (รอยละ ๒๐ ของคามัธยฐาน ๕ ป) 

๒. อัตราปวยโรคเบาหวานรายใหมในกลุมเสี่ยงสูง (ไมเกินรอยละ ๕) 

๓. อัตราปวยโรคความดันโลหิตสูงรายใหมในกลุมเสี่ยงสูง (ไมเกินรอยละ ๑๐) 

๔. เด็กแรกเกิดน้ําหนักนอยกวา ๒,๕๐๐ กรมั (ไมเกินรอยละ ๗) 

๕. อัตราการคลอดในมารดาอายุ ๑๕ – ๑๙ ป(ไมเกิน ๕๐ ตอประชากรหญิงอายุ ๑๕ – 

๑๙ ป พันคน)*** 

๔๑. รอยละประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีเหมาะสม (รอยละ ๘๐) 

๔๒. รอยละของประชากรกลุมเสีย่งไดรับการคัดกรองมะเร็งตับและทอน้ําด ี(๘๐) 

๔๓. รอยละของผูปวยเบาหวานและความดันโลหิตสูงไดรับการดูแลจาก นสค.อยางนอยเดอืนละ ๑ ครั้ง 

๔๔.  อัตราตายดวยโรควัณโรคนอยกวารอยละ ๕ 

๔๕.  จํานวนผูตดิเชื้อเอชไอวรีายใหม (ลดลง ๒ ใน ๓) 

๔๖. รอยละของหญงิวัยเจริญพันธที่อยูกินกับสามไีดรับบริการวางแผนครอบครัวทุกประเภท(ไมนอยกวา ๘๐) 

๔๗. รอยละของประชาชนอายุ ๑๕ ปขึน้ไป ไดรับการคดักรองเบาหวาน/ความดนัโลหติสูง(ไมนอยกวา ๙๐) 

๔๘. รอยละของสตรี ๓๐ – ๖๐ ป ไดรับการตรวจคดักรองมะเรง็ปากมดลูก (ไมนอยกวา ๘๐) 

๔๙. สัดสวนของผูปวยมะเร็งเตานม และมะเร็งปากมดลกูระยะที่ ๑ และ ๒ (ไมนอยกวารอยละ ๗๐) 

๕๐. รอยละของสตรี ๓๐ – ๖๐ ป มีการตรวจเตานมดวยตนเอง (ไมนอยกวา ๘๐) 

๕๑. รอยละของประชาชนเปาหมายไดรับการฉดีวัคซนีกระตุนครบตามเกณฑ (มากกวา ๙๐) 

เปาหมายเชิงยุทธศาสตรที่ ๕ : กลุมผูสูงอายุและผูพิการไดรับบริการสงเสริม ดูแลรักษา ปองกัน

ควบคุมโรคและ ฟนฟูสุขภาพท่ีมีคุณภาพ มาตรฐาน และครอบคลุม  

ตัวชี้วัด : 

๕๒. อัตราการตายจากโรคหลอดเลือดสมอง (ไมเกิน ๑๒ ตอประชากรแสนคน) 

๕๓. คนพิการทางการเคลือ่นไหว(ขาขาด)ไดรบับริการครบถวน (รอยละ ๑๐๐ ภายใน ๓ ป)*** 



๕ 

 

แผนยุทธศาสตร์พฒันาระบบสุขภาพจงัหวดัอาํนาจเจริญ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐ 

๕๔. รอยละของผูสูงอายุในชวงอายุ ๖๐ – ๗๐ ป ที่เปนโรคสมองเสื่อม (ไมเกิน ๑๐) 

๕๕. รอยละของผูสูงอายุไดรับการคดักรองเบาหวาน/ความดนั (๙๐ : ตัวชี้วดัเดยีวกับกลุมวัยทาํงาน) 

๕๖.  รอยละของผูสูงอายุ ผูพิการไดรับการพัฒนาทักษะทางกายและใจ (ไมนอยกวา ๘๐) 

๒. พัฒนา และจัดระบบบริการสุขภาพท่ีมีคุณภาพ มาตรฐาน และครอบคลุม  

เปาหมายเชิงยุทธศาสตรที่ ๖ : ประชาชนสามารถเขาถึงบริการสุขภาพไดอยางสะดวก ทั่วถึง          

ลดระยะเวลารอคอยการบริการ 

ตัวชี้วัด : 

๕๗.  รอยละของผูปวยนอกไดรับบริการการแพทยแผนไทย และการแพทยทางเลือกท่ีได

มาตรฐาน(เทากับ ๑๖)*** 

๕๘. ลดความแออดัและระยะเวลารอคอยบริการสุขภาพ*** 

๕๙. รอยละการสงตอผูปวยนอกเขตบริการ (ลดลงรอยละ ๕๐)*** 

๖๐. รอยละของผูปวยโรคกลามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน(STEMI)ไดรับยาละลายลิ่มเลือด

และ/หรือการขยายหลอดเลือดหัวใจ (PPCI – Primary Percutaneous Cardiac 

Intervention) (รอยละ ๗๐)*** 

๖๑. รอยละของผูปวยโรคซึมเศราเขาถึงบริการ (มากกวา ๓๑)*** 

๖๒.  รอยละของ รพ.ระดับ M๒-F๒ สามารถใหยาระบายลิม่เลือดได (๕๐) 

๖๓. สัดสวนของจํานวนผูปวยนอก โรคเบาหวาน/ความดัน ท่ีไปรับการรักษาที่ ศสม./รพ.สต. (มากวา

รอยละ ๕๐) 

๖๔. จังหวัดท่ีมี ศสม.ในเขตเมอืงตามเกณฑที่กําหนด (เปาหมายกระทรวง ไมนอยกวารอยละ ๗๐) 

เปาหมายเชิงยุทธศาสตรที่ ๗ : สถานบริการสุขภาพมีการพัฒนาคุณภาพบริการที่ใหบริการสงเสริม

สุขภาพอยางมคีุณภาพ มาตรฐาน 

ตัวชี้วัด : 

๖๕. รอยละของการบริการ ANC คุณภาพ (ไมนอยกวา ๗๐) 

๖๖. รอยละของหองคลอดคุณภาพ (ไมนอยกวา ๗๐) 

๖๗. รอยละของบริการ Well Child Clinic (WCC) คุณภาพ (ไมนอยกวา ๗๐) 

๖๘. รอยละของศูนยเด็กเล็กคุณภาพ (ไมนอยกวา ๗๐)*** 

๖๙. รอยละของคลินกิ NCD คุณภาพ (๗๐)*** 

๗๐. รอยละของศูนยใหคําปรึกษาคุณภาพ (Psychosocial Clinic) และเช่ือมโยงกบัระบบชวย 

(๗๐)***  
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๗๑. รอยละของหองปฏิบัติการดานการแพทยและสาธารณสุขมีคุณภาพและมาตรฐานการ

บริการ (๑๐๐) *** 

๗๒. ดัชนีผูปวยใน (CMI)ของแตละระดบับริการสุขภาพตาม Service Plan ผานเกณฑท่ีกําหนด*** 

๗๓. จํานวน CKD clinic ตั้งแตระดับ F๑ ข้ึนไปในแตละเครือขาย*** 

๗๔.  รอยละของ รพ.สต./ศสม.ท่ีใหบริการสุขภาพชองปากเพ่ิมข้ึน (๔๕)*** 

๗๕. รอยละของโรงพยาบาลผานเกณฑการประเมิน รพ.สายใยรักแหงครอบครวัระดับทองตาม

เกณฑท่ีเขตกําหนด (ทอง+ANCคุณภาพ+หองคลอดคุณภาพ+WCC คุณภาพ) 

๗๖.  รอยละของคลินกิผูสูงอายุ ผูพกิารคุณภาพ (ไมนอยกวา ๗๐)  

๗๗. รอยละของ รพศ.ที่มี CMI ไมนอยกวา ๑.๘ และ รพท.ไมนอยกวา ๑.๔ (เทากับ ๘๐) 

๗๘. ประชาชนเขาถึงบริการทันตกรรมเพิ่มขึ้นจากเดิมไมนอยกวารอยละ ๕ 

๗๙. รอยละของเครือขายหองปฏิบัติการดานการแพทยและสาธารณสุขไดรับการพัฒนาศักยภาพ/  

คุณภาพ/หรือรับรองมาตรฐาน (๗๐ ของแผนดําเนินงาน) 

๘๐.  รพท. รพช.และรพ.สต. ผานเกณฑคุณภาพมาตรฐานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ (รพท./

รพช.รอยละ ๑๐๐ รพ.สต. รอยละ ๕๐) 

เปาหมายเชิงยุทธศาสตรที่ ๘ : สถานบริการสุขภาพมีการพัฒนาคุณภาพการบําบัดรักษาที่สามารถ

ใหบรกิารรักษาดานการแพทยและสาธารณสุขอยางมีคุณภาพ มาตรฐาน 

ตัวชี้วัด : 

๘๑. อัตราตายผูปวยบาดเจ็บตอสมองลดลง (Fatality Rate) (รหัส ICD S06.0-S06.9) (ลดลง

เปรียบเทียบกับป ๒๕๕๗ และต่ํากวาคาเฉลี่ยระดับประเทศ)*** 

๘๒. ลดอัตราการเสียชีวิตในโรงพยาบาลของทารกแรกเกิดน้ําหนักต่ํากวา ๒,๕๐๐ กรัม ภายใน 

๒๘ วัน*** 

๘๓. รอยละของผูปวยเบาหวานไดรับการคัดกรองเบาหวานเขาจอประสาทตา ( ๖๐)*** 

๘๔. รอยละของผูปวยโรคเบาหวานท่ีควบคุมระดับน้ําตาลไดดี (ไมนอยกวา ๔๐)*** 

๘๕. รอยละของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงท่ีควบคุมความดันโลหิตไดดี (ไมนอยกวา ๕๐)*** 

๘๖. รอยละของผูปวย Ischemic Stroke ไดรับยาละลายลิ่มเลือดเพิ่มข้ึน*** 

๘๗. จํานวนโรงพยาบาลที่มีการพัฒนาบริการการใหยาละลายลิ่มเลือด (Stroke Fast Tract)เพิ่มข้ึน 

๘๘. รอยละของประชาชนอายุ ๑๕ ปขึ้นไปไดรับการตรวจคัดกรองเบาหวาน/ความดนั(ไมนอยกวา ๙๐ ) 

๘๙. รอยละของผูปวยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงที่มภีาวะแทรกซอนไดรับการดูแลรักษา/สงตอ (๑๐๐) 

๙๐. รอยละของประชาชนกลุมเสี่ยงโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงมกีารปรับพฤติกรรม ๓ อ ๒ ส และ

ลดเสี่ยง (ไมนอยกวา ๕๐) 
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๙๑. อัตราปวยตายดวยโรคไขเลือดออกไมเกินรอยละ ๐.๑๑ ตอป 

๙๒.  อัตราความสําเร็จในการรักษาโรควัณโรคไมนอยกวารอยละ ๙๐ 

๙๓. รอยละของโรงพยาบาลรัฐผานเกณฑคุณภาพมาตรฐาน HA ขั้นท่ี ๓ (๑๐๐) 

๙๔. รอยละ รพ.สต. ผานเกณฑคุณภาพมาตรฐาน PCA ขั้นที่ ๓ (๑๐) 

๙๕. รอยละ รพท. และ รพช.ผานเกณฑคุณภาพมาตรฐาน LA (๑๐๐) 

๙๖. รอยละ รพท. และ รพช.ผานเกณฑคุณภาพมาตรฐานอาชีวะอนามัย ระดับ ๓ (๑๐๐) 

๙๗. รอยละ รพท. รพช. และ รพ.สต.ผานเกณฑมาตรฐานการขึ้นทะเบียนหนวยบรกิาร (๑๐๐) 

๙๘. รอยละของโรงพยาบาลไดรับการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่กาํหนด (๙๐) 

๙๙. รอยละของสถานบริการไดรับการพัฒนามาตรฐานการรกัษาพยาบาล(CPG) (๑๐๐) 

เปาหมายเชิงยุทธศาสตรที่ ๙ : หนวยงาน/สถานบริการสุขภาพสามารถใหบริการเฉพาะดานยาเสพติด          

การคุมครองผูบรโิภคอยางมคีุณภาพ มาตรฐาน 

ตัวชี้วัด : 

๑๐๐. รอยละของผูเสพยาเสพตดิท่ีผานการบําบดัท่ีไดรบัการติดตาม ไมกลับไปเสพซ้ํา  (๘๐)*** 

๑๐๑. รอยละของขอรองเรียนของผูบริโภคไดรบัการแกไขภายในระยะเวลาท่ีกําหนด (๙๘)*** 

เปาหมายเชิงยุทธศาสตรที่ ๑๐ : การจัดการระบบสุขภาพแบบมีสวนรวมที่มีความเชื่อมโยงระบบ

บริการปฐมภูมิกับชุมชน ทองถิ่นอยางประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัด : 

๑๐๒. รอยละของอาํเภอที่มี District Health System (DHS)ท่ีเช่ือมระบบบริการปฐมภูมิกบัชุมชน 

และทองถิ่นอยางมีคุณภาพ (ไมนอยกวา ๕๐)*** 

๑๐๓.  รอยละของหมูบาน/ชุมชนผานเกณฑหมูบานจดัการสุขภาพ (๑๐๐) 

๑๐๔.  ตําบลจัดการสุขภาพเพิ่มขึ้น (๑ ตําบล/๑ อําเภอ) 

๑๐๕.  รอยละกองทุนสุขภาพผานเกณฑมาตรฐานระดบั A (รอยละ ๘๐) 

๑๐๖.  รอยละของ อสม.ที่ไดรับการพัฒนาศกัยภาพเปน อสม.เชี่ยวชาญ (ไมนอยกวา ๗๒) 

๑๐๗.  รอยละของอําเภอผานเกณฑประเมนิมาตรฐาน DHS ขัน้ที่ ๕ (๑๐๐) 

๑๐๘.  รอยละของตําบลที่มกีารจัดการสขุภาพที่เขมแขง็ตามเกณฑประเมนิระดับดขีึน้ไปตามมาตรฐานที่ 

กําหนด (๘๐) 

๑๐๙.  รอยละของอําเภอท่ีมี PCA ที่เชื่อมโยงระบบบรกิารปฐมภูมิ (ไมนอยกวา ๑๐)  
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เปาหมายเชิงยุทธศาสตรที่ ๑๑ : ประชาชนไดรับบริการการแพทยฉุกเฉิน/สาธารณภัยที่ไดมาตรฐาน 

ทันทวงที  

ตัวชี้วัด : 

๑๑๐.  รอยละของอาํเภอที่มีทีม Mini MERT,MCATT,SRRT คุณภาพ (เทากับ ๘๐ของอาํเภอมีทีม 

Mini MERTท่ีมีคุณภาพ)*** 

๑๑๑.  รอยละของ ER, EMS คุณภาพ (ไมนอยกวา ๗๐)*** 

๑๑๒.  ศูนยรบัสงตอระดับเขตและจงัหวัดมีคุณภาพตามเกณฑ ทุกแหง 

๑๑๓.  จํานวนทีม MINI MERT ไดรับการพัฒนาใหเปน MERT จํานวน ๑ ทมี  

เปาหมายเชิงยุทธศาสตรที่ ๑๒ : เครือขายมีระบบการเชื่อมโยงการบริการระดับปฐมภูม ิทุติยภูมิ และ

ตติยภูมิ (Self – contained Provincial Networks) และเชื่อมโยงอยางไรรอยตอ (Seamless Health Service 

Networks) ประชาชนมคีวามพึงพอใจตอการบริการสุขภาพ 

ตัวชี้วัด : 

๑๑๔. เครือขายมีระบบพัฒนา Service plan ที่มีการดาํเนนิการตามแผนไดระดับ ๑ ๒ ๓ ๔ อยางนอย ๔ 

สาขา และ ตัวชี้วดัอื่นๆ (๖ สาขา)ตามทีก่ําหนด 

๑๑๕. จํานวนสาขาเครอืขายผูเช่ียวชาญที่ผานระดับความสําเรจ็การพัฒนา Service plan ระดบั 

๔ ผานเกณฑทุกตัวชี้วดั (๖ สาขา) 

๑๑๖. เครือขายผูเช่ียวชาญ/วิชาชีพจาก รพศ/รพท.มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู/นิเทศติดตาม รพช.

ทุกแหง  

๑๑๗. ผูปวย high risk pregnancy ไดรับการดูแลจากเครือขายผูเช่ียวชาญ  

๑๑๘. รอยละของหนวยบริการสาธารณสุขท่ีผานเกณฑการประเมินความพงึพอใจของ

ผูรบับริการ (๘๐) 

๑๑๙.  โรงพยาบาลทุกแหงมกีารพัฒนาตามเกณฑ Dental Safety goal  

๑๒๐.  ลดคาใชจายวัสดุทันตกรรม ไมนอยกวารอยละ ๑๐ 

๓. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนบริการสุขภาพใหมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

เปาหมายเชิงยุทธศาสตรที่ ๑๓ : บุคลากรการแพทยและสาธารณสขุมีการกระจายทีเ่หมาะสม และมี

สมรรถนะที่เอื้อตอการบริหาร บรกิาร และพัฒนาระบบสุขภาพ 

ตัวชี้วัด :  

๑๒๑. มีแผนกําลังคน(แผนพัฒนาทรัพยากรบคุคลท่ีครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ(เขต จังหวดั 

อําเภอ)และดําเนินการตามแผน***   
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๑๒๒. รอยละของบคุลากรที่ผานการประเมนิสมรรถนะตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด (๘๐) 

๑๒๓. รอยละของบคุลากรสาธารณสุขมคีวามพึงพอใจในการทํางานระดับสงู (๘๐) 

๑๒๔. สัดสวนบุคลากรสายงานหลักเพยีงพอและเหมาะสมตามเกณฑ GIS 

๑๒๕. รอยละของหนวยงานมกีระบวนการพัฒนาคุณธรรม จรยิธรรม (๘๐) 

เปาหมายเชิงยุทธศาสตรที่ ๑๔ : เครือขายบริการสุขภาพทุกระดับมีระบบเฝาระวังและแกไขปญหา

การเงิน การคลังอยางมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัด : 

๑๒๖. มีการจดัทําแผนและดําเนนิการตามแผนของเขตสุขภาพ/จังหวดั 

๑๒๗. ประสิทธิภาพการบริหารการเงนิสามารถควบคุมใหหนวยบริการในพ้ืนท่ีมีปญหาการเงิน

ระดับ ๗ (ไมเกนิรอยละ ๑๐)*** 

๑๒๘. หนวยบริการในพ้ืนท่ีมีตนทุนตอหนวยไมเกินเกณฑเฉลี่ยกลุมระดับบริการเดียวกัน    

(รอยละ ๒๐)*** 

๑๒๙. รอยละของโรงพยาบาลมีการจัดทําแผนการเงินแบบสมดุลและปฏิบัติตามแผน (๑๐๐) 

๑๓๐. มีแผนการบริหารงบประมาณ การลงทุน การบริหารเวชภัณฑรวมกันของเขตสุขภาพและ

จังหวัด และมีการปฏิบัติตามแผน (ทุกแหง) 

๑๓๑. รอยละของหนวยบรกิารมีฐานขอมลูตนทุนพื้นฐาน (มีและใชโปรแกรมตนทุนมาตรฐาน) (80) 

๑๓๒. รอยละหนวยบริการในพืน้ที่มีการพัฒนาระบบบัญชีที่สามารถสะทอนตนทุนการใหบรกิาร (๕๐) 

เปาหมายเชิงยุทธศาสตรที่ ๑๕ : ระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัด : 

๑๓๓. รอยละของหนวยงานสาธารณสุขมีการปรับปรุงกระบวนงานอยางนอย ๑ กระบวนงาน 

(๑๐๐) 

๑๓๔. รอยละของหนวยบรกิารที่มีและใชแผน(๓ แผน)ตามระบบการจดัการควบคุมภายใน (90) 

๑๓๕. ระดับความสําเร็จของการจัดวางระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง (ระดับ ๔) 

เปาหมายเชิงยุทธศาสตรที่ ๑๖ : เครือขายระบบบริการสุขภาพมีการบริหารจดัการยาและเวชภัณฑที่มี

ประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัด : 

๑๓๖. ลดตนทุนของยา เวชภัณฑและเวชภัณฑไมใชยา (และเพ่ิมมูลคาการจัดซื้อยารวม)*** 

๑๓๗. ตนทุนคายาและคาวัสดุวทิยาศาสตรการแพทยเฉลี่ยลดลง (รอยละ ๑๐) 

๑๓๘. รอยละของสถานบริการที่มีการบริหารจัดการยาและเวชภัณฑตามมาตรฐานที่กําหนด (๙๐) 

 



๑๐ 

 

แผนยุทธศาสตร์พฒันาระบบสุขภาพจงัหวดัอาํนาจเจริญ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐ 

เปาหมายเชิงยุทธศาสตรที่ ๑๗ : ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ Data Center ที่เชื่อมโยงจากสถาน

บริการทุกระดับและเอื้อตอการบริหาร และบริการสุขภาพ 

ตัวชี้วัด : 

๑๓๙. มีระบบขอมูลสําหรับการบริหารจัดการทุกระดับ 

๑๔๐. หนวยงานสาธารณสุขมีระบบเทคโนโลยีและฐานขอมูล (Data Center)ครบตามเกณฑ

และเชื่อมโยงทุกระดับ  

๑๔๑. หนวยงานมีระบบสารสนเทศเพื่อการกํากับติดตามผลการดําเนินงาน(ตัวชี้วัด และ

งบประมาณ) 

๑๔๒. รอยละของสถานบรกิารสาธารณสขุชายแดนท่ีมีระบบขอมูลสุขภาพประชากรตางดาวตามเกณฑ 

(๗๐) 

๑๔๓. มรีะบบ/ชองทางสื่อสารและประชาสัมพันธสาระสุขภาพเชิงรุกสําหรับประชาชน (อยางนอย ๑ 

ชองทาง ทุกอําเภอ) 

เปาหมายเชิงยุทธศาสตรที่ ๑๘ : การบริหารแผนงาน โครงการ และการติดตามประเมินผลที่มีธรร

มาภิบาล 

ตัวชี้วัด : 

๑๔๔. รอยละการเบิกจายงบประมาณภาพรวมปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗(ไตรมาส ๔ เบกิจาย

สะสมได 9๕)***  

๑๔๕. รอยละของการจัดซือ้จัดจาง งบลงทุนสามารถลงนามในสัญญาจางไดในไตรมาสท่ี ๑ (100)*** 

๑๔๖. มีแผนยุทธศาสตรพัฒนาระบบสุขภาพระดบัเครอืขายบริการและจังหวดั และมีการปฏบิัติ

ตามแผน (ทุกแหง) 

๑๔๗. จํานวนโครงการของหนวยงานระดบัเขตท่ีมีการบรูณาการระหวางหนวยงาน (๒ โครงการ) 

๑๔๘. หนวยงานสาธารณสุขไดรับการนิเทศติดตามจากจังหวัด/ศูนยวิชาการ/เขต (๑ ครั้งตอป) 

๑๔๙. รอยละของการเบิกจายงบลงทุนในปงบประมาณ(ไมนอยกวา 80) 

เปาหมายเชิงยุทธศาสตรที่ ๑๙ : สถานบริการสุขภาพเปนสถานทีท่ํางานนาอยู นาทํางาน มีบรรยากาศ 

และสิ่งแวดลอมท่ีเอือ้ตอการดําเนินงานสุขภาพ 

ตัวชี้วัด : 

๑๕๐. รอยละของหนวยบริหาร (สสจ. และ สสอ.) ผานเกณฑ PMQA ขั้นพ้ืนฐาน (รอยละ ๕๐) 

๑๕๑. รอยละของสถานบริการสาธารณสุขท่ีมีเครื่องมือ อุปกรณ ครบตามเกณฑมาตรฐาน(พบส.)

และพรอมใช (80) 



๑๑ 

 

แผนยุทธศาสตร์พฒันาระบบสุขภาพจงัหวดัอาํนาจเจริญ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐ 

๑๕๒. รอยละของหนวยงานสาธารณสุขที่ผานเกณฑ “สถานที่ทํางานนาอยู นาทํางาน”ตาม

เกณฑท่ีกําหนด( ๕๐) 

๑๕๓. รอยละของสถานบริการสาธารณสุขและสงเสริมสุขภาพปลอดบุหรี่ (๑๐๐) 

๑๕๔. รอยละของโรงเรียนปลอดน้ําอัดลม (ควบคุมน้ําหวานและขนมกรุบกรอบ) (ไมนอยกวา ๗๕) 

๑๕๕. รอยละของโรงพยาบาลที่ไดรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ (๑๐๐) 

๑๕๖. รอยละของสถานบริการสาธารณสุขที่ไดรับการรับรองมาตรฐานสวมสะอาด ปลอดภัย(HAS) (๑๐๐) 

๑๕๗. รอยละของหนวยงาน/สถานบริการที่ไดรับรองมาตรฐาน ๕ ส. (๖๐)  

๑๕๘. หนวยงานในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอํานาจเจริญไดรับการคัดเลือกเปนหนวยงาน

สาธารณสุขดีเดนระดับจังหวัด/เขต/ภาค (ตามเกณฑการประกวด) 

เปาหมายเชิงยุทธศาสตรที่ ๒๐ : องคกรมีความพรอมในการพัฒนาภายใตการเปลี่ยนแปลงของ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

ตัวชี้วัด : 

๑๕๙. จังหวดัมีเครอืขายการเฝาระวัง และควบคมุโรคตดิตอชายแดน/ภยัสุขภาพที่ครอบคลุม

สถานบริการทุกระดบัที่มปีระสิทธิภาพ (ทุกแหง) 

๑๖๐. รอยละของหนวยงานสาธารณสุข มีการพฒันาทักษะการสื่อสารดวยภาษาองักฤษและ

ภาษาอาเซยีนแกบุคลากร (100) 

๑๖๑. รอยละของสถานบริการสาธารณสุขมีการเตรียมความพรอมดานการรักษาพยาบาล (100) 

๑๖๒. จํานวนโรงพยาบาลชายแดนใหบริการที่เปนมิตร(Friendly Service) แกประชากรตางดาว ( ๑ แหง) 

๑๖๓. รอยละของประชากรตางดาวท่ีมีหลกัประกันสขุภาพตามความเหมาะสม (๗๐) 

๑๖๔. รอยละของสถานบริการสาธารณสขุชายแดนที่มีระบบขอมูลสขุภาพประชากรตางดาวตามเกณฑ (๗๐) 

๑๖๕. รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามขอตกลงความรวมมอืดานสาธารณสขุระหวาง

ประเทศในอาเซียน (๘๐) 

เปาหมายเชิงยุทธศาสตรที่ ๒๑ : องคกรมีกระบวนการจัดการความรู (KM) ที่เอื้อตอการบริหาร 

บริการ และพัฒนาระบบสขุภาพ 

ตัวชี้วัด : 

๑๖๖. รอยละของหนวยงานสาธารณสุขมีการจดัการความรูในองคกรอยางนอย ๑ เรื่อง(๗๕) 

๑๖๗. รอยละของหนวยงานสาธารณสุขมีผลงานวิจัย/นวัตกรรม/ผลงานเดนดานสุขภาพ อยาง

นอย ๑ เรื่อง (๗๐) 

๑๖๘. จังหวดัและศูนยวิชาการมีผลงานวจิัยตีพิมพในวารสาร อยางนอย 3 เรื่อง (ทุกจังหวดั) 

๑๖๙. ระดับความสําเร็จของการจัดการความรูในองคกรเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพ (ระดับ ๔) 



๑๒ 

 

แผนยุทธศาสตร์พฒันาระบบสุขภาพจงัหวดัอาํนาจเจริญ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐ 

๔. พัฒนาระบบการปองกนั ควบคมุโรคและภยัสุขภาพที่มีประสิทธิภาพและทันตอการเปลีย่นแปลง 

เปาหมายเชิงยุทธศาสตรที่ ๒๒ : ระบบการปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ที่มีประสิทธิภาพ  

ตัวชี้วัด : 

๑๗๐. รอยละของสถานบริการมีการพัฒนาบุคลากร(SRRT, นสค.) (๑๐๐) 

๑๗๑. รอยละของอําเภอที่มีทีม SRRT ที่มีคุณภาพ (๘๐) 

๑๗๒. รอยละของอําเภอที่มีทีม DMAT คุณภาพ (๘๐) 

๑๗๓. รอยละของอําเภอควบคุมโรคเขมแข็งแบบยั่งยืน (๘๐)  

๕. เสริมสรางระบบเฝาระวัง ควบคุม ปองกัน บําบดั รักษาและฟนฟูสภาพของประชาชน ผูเสพ ผูตดิยา

เสพติดและสารเสพติด ใหมปีระสิทธิภาพ 

เปาหมายเชิงยุทธศาสตรที่ ๒๓ : ประชาชนไดรับการใหบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานดานการ

บําบัดรักษา และฟนฟูยาเสพตดิ 

ตัวชี้วัด : 

๑๗๔. รอยละผูเสพยาเสพติดรายใหมลดลง (๕๐) 

๑๗๕. จังหวัด TO BE NUMBER ONE ไดเลื่อนสถานะสูจงัหวดัมาตรฐานตนแบบระดับเงิน 

๑๗๖. ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา อุดมศึกษา วิทยาลัยเทคนิค

อํานาจเจริญรกัษามาตรฐานพรอมเปนตนแบบระดับเงนิปที่ ๑ ไดสําเร็จ 

๑๗๗. รอยละโรงพยาบาลผานการรับรองมาตรฐาน HA ยาเสพติด (๑๐๐) 

๑๗๘. รอยละของครอบครัว TO BE NUMBER ONE (ไมนอยกวา ๔๐) 

๑๗๙. รอยละของเยาวชนอายุ ๑๐ – ๑๔ ป เปนสมาชกิชมรม TO BE NUMBER ONE (๑๐๐) 

๖. พัฒนางานคุมครองผูบริโภค การแพทยแผนไทย แพทยพื้นบานและแพทยทางเลือกเชิงรุกใหมี

ประสิทธิภาพ  

เปาหมายเชิงยุทธศาสตรที่ ๒๔ : ประชาชนไดรับความคุมครองดานการบริโภค การแพทยแผนไทย 

แพทยพื้นบานและแพทยทางเลือกที่มีคุณภาพ มาตรฐาน  

ตัวชี้วัด : 

๑๘๐. รอยละของสถานพยาบาลเอกชน/สถานประกอบการเพือ่สุขภาพไดคุณภาพ มาตรฐานตามกฎหมาย 

(ไมนอยกวา๙๐) 

๑๘๑. รอยละของผลิตภณัฑสขุภาพท่ีไดรับการตรวจสอบไดมาตรฐานตามเกณฑที่กาํหนด (๙๑) 



๑๓ 

 

แผนยุทธศาสตร์พฒันาระบบสุขภาพจงัหวดัอาํนาจเจริญ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐ 

๑๘๒. รอยละของสถานประกอบการผลิตภณัฑสขุภาพท่ีไดรับการตรวจสอบไดมาตรฐานตามเกณฑที่

กําหนด (๙๒) 

๑๘๓. รอยละของผูประกอบการอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพรอมจําหนาย ไดรับอนุญาตตาม

เกณฑ Primary GMP (ไมนอยกวา ๗๐ ของผูมายื่นขออนุญาต) 

๑๘๔. รอยละของสถานบริการแพทยแผนไทยผานเกณฑมาตรฐานไมนอยกวาระดับด ี(๑๐๐) 

ประเด็นเข็มมุง ป ๒๕๕๗ 

 ๑. เสริมสรางความเปนเอกภาพในการทาํงานของบุคลากรสาธารณสขุ 

 ๒. สงเสริมใหประชาชนพึ่งตนเองดานสุขภาพ และการสรางสุขภาพเชิงรุกในพ้ืนที่ที่มปีระสิทธิภาพ โดย

การขับเคลื่อนหมูบานตนแบบปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ รพ.สต.ละ ๑ หมูบาน เจาหนาที่ รพ.สต.รับผิดชอบ 

๑ คน/๑ หมูบาน 

 ๓. สงเสริมใหเกิดการจัดการสุขภาพระดับพืน้ที่ โดยสรางนักจัดการสขุภาพครอบครัว (นสค.) มืออาชีพ

และ DHS (District Health System) ท่ีมีประสิทธิภาพ  

 ๔. พัฒนาเครือขายระบบบริการสุขภาพ (Service plan) ใหมีมาตรฐานตามเปาหมายที่กระทรวง

สาธารณสุข/เครือขายบริการสุขภาพท่ี ๑๐ กําหนด (๑๐ สาขา: ๔ สาขาหลัก ๖ สาขารอง และ ๖ วิชาชีพ) 

 ๕. พัฒนาการวางระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงขององคกรใหมีประสิทธิภาพ เชน 

สถานการณการเงินการคลัง CFO การพัฒนางานภาพรวมของ CUP ฯลฯ  

 ๖. พัฒนาระบบขอมูล เทคโนโลยี สารสนเทศใหมีประสิทธิภาพ เชน Data Center ระบบขอมูล

สาธารณสุข การสื่อสาร/สั่งการ รายงานผลงาน ฯลฯ 

 ๗. เรงรัดปองกัน ควบคุมและแกไขปญหาโรคที่ เปนปญหาสําคัญระดับพื้นที่ มุงแกไขปญหา

สาธารณสุข ๕ อันดับแรก เชน โรคภัยเงียบที่เกิดจากพฤติกรรม(เบาหวาน/ความดันโลหิต/หัวใจและหลอดเลือด) 

โรคมะเร็งตับ/มะเร็งทอน้ําดี/ มะเร็งเตานม/มะเร็งปากมดลูก ไขเลือดออก ฯลฯ 

 ๘. ขยายการบริการการแพทยแผนไทย และการแพทยทางเลือกใหประชาชนไดรับบริการที่มีคุณภาพ 

มาตรฐาน และครอบคลุม  

หมายเหตุ  

๑. ตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตรพัฒนาระบบสุขภาพจังหวัดอํานาจเจริญระยะ ๔ ป (พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) รวม

ทั้งหมดจํานวน ๑๘๔ ตัว ( ๖ ประเด็นยุทธศาสตร ๔ เปาประสงครวม ๒๔ เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร) 

๒. ตัวชี้วัดของกระทรวงสาธารณสุข เฉพาะปงบประมาณ ๒๕๕๗ จํานวน ๔๔ ตัว  

(อักษรตัวหนาเอน + ตัวหนาเอน *** / ขอที่ 1,2,22,23,30,31,36,37,52,53,57-61,65-74,81-86, 

100-102,110,111,121,126-128,136,139,144,145) 

๓. ตัวชี้วัดที่เครือขายบริการสุขภาพที่ ๑๐ ระยะ ๓ ป (พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๕๙) จํานวน ๖๙ ตัว (ตัวชี้วัด

กระทรวงสาธารณสุข ๔๔ ตัว ตัวชี้วัดเครือขาย ๒๕ ตัว) 



๑๔ 

 

แผนยุทธศาสตร์พฒันาระบบสุขภาพจงัหวดัอาํนาจเจริญ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐ 

(อักษรตัวหนาตรง +ตัวหนาเอน*** / ขอที่ ๒,๒๒,๒๓,๓๑,๓๙-๔๓,๕๓,๕๗-๖๑,๖๘-๗๕,๘๑-๘๕, 

๘๗,๙๓,๙๔,๑๐๐-๑๐๕,๑๑๐-๑๑๒,๑๑๕-๑๑๘,๑๒๑-๑๒๓,๑๒๗-๑๓๐,๑๓๓,๑๓๖,๑๔๐,๑๔๑, 

๑๔๔-๑๔๘,๑๕๐-๑๕๒,๑๕๙-๑๖๑,๑๖๖-๑๖๘) 

๔. ตัวชี้วัดที่เครือขายบริการสุขภาพที่ ๑๐ กําหนดเพิ่มป ๒๕๕๗ จํานวน ๖ ตัว 

(อักษรตัวหนาตรงแดง / ขอที่ 42,43,93,116,117,129) 

๕. ตัวชี้วัดเปาหมายระยะ ๑๐ ปของกระทรวงสาธารณสุขและจังหวดักาํหนดเพิ่มเติม (อักษรตัวบางตรง /  

ขอที่ ๓-๒๑,๒๔-๒๙,๓๒-๓๕,๓๘,๔๔-๕๑,๕๔-๕๖,๖๒-๖๔,๗๖-๘๐,๘๘-๙๒,๙๕-๙๙,๑๐๖-๑๐๙, 

๑๑๓,๑๑๔,๑๑๙,๑๒๐,๑๒๔,๑๒๕,๑๓๑,๑๓๒,๑๓๔,๑๓๕,๑๓๗,๑๓๘,๑๔๒,๑๔๓,๑๔๙,๑๕๓-๑๕๘, 

๑๖๒-๑๖๕,๑๖๙-๑๘๔) 


