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เป้ าประสงค์ - ตัวชี้วดั ตามแผนยุทธศาสตร์ ปี 2561-2564
เป้าประสงค์
G1. ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับการสร้างเสริ มสุ ขภาพ
เพื่อแก้ไขปั ญหาสุ ขภาพที่สาํ คัญของพื้นที่

G2. มีการเฝ้ าระวัง ป้ องกัน ควบคุมโรค และตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉินโรคและภัยสุ ขภาพที่มีประสิ ทธิ ภาพ
G3. ลดปั จจัยเสี่ ยงด้านสุ ขภาพและการเจ็บป่ วยของ
ประชาชน

ตัวชี้วดั
k1. 1.1) ระดับความสําเร็ จในการดูแลหญิงตั้งครรภ์: อัตราส่ วนมารดาตายต่อการเกิดมีชีพ
1.2) ระดับความสําเร็ จในการดูแลทารกแรกเกิด: อัตราตายทารกแรกเกิดมีชีพ ต่อพันปชก.
k2. ระดับความสําเร็ จของการดูแลเด็กปฐมวัย: เด็ก 0-5 ปี มีพฒั นาการสมวัย
k3. ระดับความสําเร็ จของหน่วยงานในการส่ งเสริ มสุ ขภาพเด็กวัยเรี ยน
k4 .ระดับความสําเร็ จของหน่วยงานในการเฝ้ าระวังและป้ องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่ นหญิงอายุ 15-19 ปี
k5. ร้อยละของประชาชนวัยทํางานอายุ 30-44 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ
k6. ระดับความสําเร็ จของอําเภอในการดําเนินงานตําบลส่ งเสริ มสุ ขภาพผูส้ ู งอายุ คนพิการและการดูแลระยะยาวในชุมชน
(Long Term Care) ผ่านเกณฑ์
k7. ร้อยละของเด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปี ฟันดีไม่มีผุ (cavity free)
k8. ร้อยละของหน่วยงานมีศูนย์ปฏิบตั ิการภาวะฉุ กเฉิ น(EOC)และทีมตระหนักรู้(SAT) ที่ปฏิบตั ิงานได้จริ ง (PA-61)
k9. อัตราความสําเร็ จการรักษาผูป้ ่ วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็ นซํ้า (PA-61)
k10. อัตราผูป้ ่ วยเบาหวาน / ความดันโลหิ ตสู ง รายใหม่ จากกลุ่มเสี่ ยง
k11. ร้อยละของผูป้ ่ วย DM-HTที่ข้ ึนทะเบียนได้รับการประเมินโอกาสเสี่ ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk)
k12. อัตราการเสี ยชีวติ จากการบาดเจ็บทางถนน
k13. ร้อยละของผูป้ ่ วยยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือนหลังจําหน่ายจากการบําบัดรักษา
k14. ร้อยละของความสําเร็ จของการคัดกรองในกลุ่มสตรี ที่ตอ้ งเฝ้ าระวังมะเร็ ง ที่มีความเสี่ ยงสู ง(มะเร็ งเต้านม
เกณฑ์ 80 % / มะเร็ งปากมดลูก เกณฑ์ 80 % )
k15. อัตราการฆ่าตัวตายสําเร็ จ
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G4. มีระบบงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคและการจัดการ
สิ่ งแวดล้อมที่มีประสิ ทธิ ภาพ

ตัวชี้วดั
k16. ร้อยละของผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหารแปรรู ปมีความปลอดภัย
k17. ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กาํ หนด
k18. ร้อยละของถานประกอบการเพื่อสุ ขภาพได้รับการตรวจสอบมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กาํ หนด
G5. สถานบริ การสุ ขภาพมีศกั ยภาพในการให้บริ การตาม k19.(19.1) ร้อยละผูป้ ่ วยเบาหวาน ความดันโลหิ ตสู งได้รับการคัดกรอง CKD
มาตรฐาน Service Plan ของกระทรวงสาธารณสุ ข
(19.2) ร้อยละของผูป้ ่ วย CKD ที่มีอตั ราลดลงของ eGFR<4ml/min/1.73m2/yr
k20. ร้อยละของผูป้ ่ วย DM และ HT ที่ควบคุม DM และ HT ได้ดีตาม เกณฑ์
k21. ร้อยละของผูป้ ่ วย โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉี ยบพลันชนิด STEMI ได้รับยาขยายหลอดเลือด (Fibrinolytic drug) และ
หรื อยาละลายลิ่มเลือด
k22 (22.1) ร้อยละของผูส้ ู งอายุ 60 ปี ขึ้นไปได้รับการคัดกรองตาต้อกระจก (Cataract )
(22.2) ร้อยละของผูป้ ่ วยตาบอดจากต้อกระจกได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน
G5. สถานบริ การสุ ขภาพมีศกั ยภาพในการให้บริ การตาม k23. ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) (PA-61)
มาตรฐาน Service Plan ของกระทรวงสาธารณสุ ข (ต่อ)
k24. ร้อยละของผูป้ ่ วยนอกได้รับบริ การการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน
k25. ร้อยละของหน่วยงานที่มีการดูแลผูป้ ่ วยแบบประคับประคอง (Palliative Care)
G6. สถานบริ การสุ ขภาพผ่านการรับรองรองคุณภาพตาม k26. ร้อยละของโรงพยาบาล F2ขึ้นไป ที่มีระบบ ECS คุณภาพ
มาตรฐาน
(26.1). อัตราการเสี ยชีวติ ผูป้ ่ วยวิกฤตฉุ กเฉิ นในรพ. F2 ขึ้นไป (PA-61)
(26.2) ร้อยละของผูป้ ่ วยวิกฤตที่มาโดยระบบ Ems
k27.ร้อยละของรพ.สต.ในแต่ละอําเภอที่ผา่ นเกณฑ์ระดับการพัฒนาคุณภาพ (PA-61)
(PA-61) k28 (30.1) ระดับความสําเร็ จของการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน HA ของโรงพยาบาลสังกัด สนง.สาธารณสุ ขจังหวัดขอนแก่น
(PA-61)
(30.2) ร้อยละของสถานบริ การสาธารณสุ ขที่พฒั นาอนามัยสิ่ งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital
(PA-61) k29. ระดับความสําเร็ จของการพัฒนาคุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐ (PMQA)
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G7.ลดความแออัดในสถานบริ การในระดับ Secondary
Care ลง มีการส่ งต่อผูป้ ่ วยอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
G8. บุคลากรมีสมรรถนะที่เหมาะสมและมีความสุ ข
ในการปฏิบตั ิงาน
G9. เครื อข่ายภาคประชาสังคมมีความเข้มแข็ง

ตัวชี้วดั
k30. ร้อยละของผูร้ ับบริ การ มีความพึงพอใจต่อการบริ การ( Satisfaction Index ) ในระดับดีและดีมาก
k31. ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัว ที่เปิ ดดําเนินการในพื้นที่ (Primary Care Cluster) (PA-61)
k32. ร้อยละของหน่วยงานที่มีการนําดัชนีความสุ ขของคนทํางาน (Happinometer) ไปใช้ (PA-61)
k33. อัตราการคงอยูข่ องบุคลากรด้านสุ ขภาพ (Retention Rate) (PA-61)
k34. ร้อยละของตําบลจัดการสุ ขภาพแบบบูรณาการ 5 กลุ่มวัย

G10. มีการจัดการที่ประสิ ทธิ ภาพ
โปร่ งใสตรวจสอบได้
G11. สถานบริ การด้านสุ ขภาพมีสถานะทางการเงิน
ที่เหมาะสม

k35. ร้อยละของ อสม. ที่ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ที่กาํ หนด
k36. ร้อยละคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวติ ระดับอําเภอ (DHB) ที่มีคุณภาพ (PA-61)
k37. ร้อยละของหน่วยงานผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA
K38. ร้อยละของหน่วยงานผ่านการประเมินระบบควบคุมภายใน
K39. ร้อยละของหน่วยบริ การที่ประสบวิกฤตทางการเงิน (PA-61)
k40. ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีคุณภาพบัญชีตามเกณฑ์
k41. ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีการบริ หารต้นทุนต่อหน่วย (Unit cost) อย่างมีประสิ ทธิภาพ
k42. ร้อยละของอําเภอและหน่วยบริ การผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล

G12. มีระบบข้อมูล แผนยุทธศาสตร์ และการ
ประเมินผลยุทธศาสตร์ ที่มีประสิ ทธิ ผล
G13. มีนวัตกรรมในการให้บริ การสุ ขภาพและด้านการ
บริ หารงาน

k43. ร้อยละผลงานวิจยั R2R ด้านสุ ขภาพที่เผยแพร่ ให้หน่วยงานต่างๆ นําไปใช้ประโยชน์

