
1 อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน 0 0 0 0
2 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุที่ก าหนดมี

พัฒนาการสมวัย
83.31 86.3 87.61 22.87 ข้อมูลจากHDC งานอนามัยแม่และเด็ก พัฒนาการเด็ก DSPM 

ข้อ5.1 ผลการด าเนินการการคัดกรองพัฒนาการเด็กตามกลุ่ม
อายุ specialpp  ณ20กพ.63 พัฒนาการสมวยัเปรียบเทียบกับ
เป้าหมายทั้งปี และยังมีเด็กที่สงสัยล่าช้าคร้ังแรกรอการติดตาม3 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉล่ียที่อายุ

 5 ปี
47.13 42.11 54.66 56.32

4 เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉล่ียไม่ต่ ากว่า 100
ตัวชี้วัดย่อย: 
4.1)ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามี
พัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วยเคร่ืองมือ
มาตรฐาน

NA NA 100 0 (ยังไม่พบ
เด็กล่าช้า)

กลุ่มรายงานมาตรฐาน >> อนามัยแม่และเด็กข้อ6.1
 >> ร้อยละของเด็กอายุ 9,18,30,42,60 เดือนที่คัด
กรองพัฒนาการแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้าได้รับ
การกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I หรือเคร่ืองมือ

มาตรฐานอื่น

5 ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน  62.33 59.47 59.4 59.43

6 อัตราการคลอดมีชีพในหญงิอายุ 15-19 ปี 26.79 25.59 21.55 8.03

7 ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม care 
plan

100 100 100 100

8 ร้อยละของประชากรสูงอายุที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ อยู่ระหว่างสอบถามสสจ.ชร

ผลการด าเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค

1

ปีงบ 2562

       1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P 
Excellence)แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)

ปีงบ 2560 ปีงบ 2561ที่ แผนงาน/โครงการ ที่ ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร(์Functional KPIs) ปีงบ 2563

แบบรายงานการตรวจราชการและนิเทศงานด้านสาธารณสุขจังหวดัเชียงราย อ าเภอเวยีงเชียงรุ้ง

1. โครงการพัฒนา
และสร้างศักยภาพคน
ไทยทุกกลุ่มวัย



ผลการด าเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรคปีงบ 2562ปีงบ 2560 ปีงบ 2561ที่ แผนงาน/โครงการ ที่ ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร(์Functional KPIs) ปีงบ 2563

แบบรายงานการตรวจราชการและนิเทศงานด้านสาธารณสุขจังหวดัเชียงราย อ าเภอเวยีงเชียงรุ้ง

9 ร้อยละของต าบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ
ระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์

66.67 66.67 66.67 66.67



ผลการด าเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรคปีงบ 2562ปีงบ 2560 ปีงบ 2561ที่ แผนงาน/โครงการ ที่ ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร(์Functional KPIs) ปีงบ 2563

แบบรายงานการตรวจราชการและนิเทศงานด้านสาธารณสุขจังหวดัเชียงราย อ าเภอเวยีงเชียงรุ้ง

2 โครงการพัฒนาความ
รอบรู้ด้านสุขภาพของ
ประชากร

10 จ านวนครอบครัวไทยมีความรอบรู้สุขภาพเร่ืองกิจกรรมทาง
กาย

3 โครงการการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับ
อ าเภอ (พชอ.)

11 ร้อยละของอ าเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่มีคุณภาพ

แผนงานที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ

แผนงานที่ 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ



ผลการด าเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรคปีงบ 2562ปีงบ 2560 ปีงบ 2561ที่ แผนงาน/โครงการ ที่ ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร(์Functional KPIs) ปีงบ 2563

แบบรายงานการตรวจราชการและนิเทศงานด้านสาธารณสุขจังหวดัเชียงราย อ าเภอเวยีงเชียงรุ้ง

4 โครงการพัฒนาระบบ
การตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉินและภัยสุขภาพ

12 ระดับความส าเร็จในการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
ของหน่วยงานระดับจังหวัด

NA ร้อยละ 85 ร้อยละ 85  1.ประชุมคณะกรรมการ EOC  ด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง  2.ประชุมจัดท าแผน
รองรับภัยพิบัติด้านการแพทย์และสาธารณสุขระดับ

อ าเภอ
 3.ปรับปรุงจัดท าแผนของฝ่ายต่างๆตามหลัก 2P2R  

  
 4.อบรมซ้อมแผนสาธารณภัยระดับอ าเภอเวียงเชียง

รุ้ง  1คร้ัง/ปี
 5.อบรมเชิงปฏิบัติการ  BASIC Life support และ  

Advance trauma life support 1คร้ัง/ปี
 6.อบรมเชิงปฏิบัติการ แผนอัคคีภัย 1คร้ัง/ปี

 7.งานสุขภาพจิตอบรมฟื้นฟูการด าเนินงานทีม 
DMATT ให้กับ รพสต.ทุกแห่ง

 8.คณะกรรมการระดับอ าเภอมีการติดตามแผนการ
ด าเนินงานในเวทีประชุมหัวหน้าส่วน ก านัน

ผู้ใหญบ่้านเดือนละ 1 คร้ัง

13 ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน และ/
หรือความดันโลหิตสูง 
13.1 เบาหวาน

0 0 0 3.25

5 โครงการควบคุมโรค
และภัยสุขภาพ



13.2 ความดัน

0 0 0 27.52



ผลการด าเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรคปีงบ 2562ปีงบ 2560 ปีงบ 2561ที่ แผนงาน/โครงการ ที่ ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร(์Functional KPIs) ปีงบ 2563

แบบรายงานการตรวจราชการและนิเทศงานด้านสาธารณสุขจังหวดัเชียงราย อ าเภอเวยีงเชียงรุ้ง

14 ร้อยละของจังหวัดมีการขับเคล่ือนมาตรการยุติการใช้สารเคมี
ทางการเกษตรที่มีอันตรายสูงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
ระดับส่วนกลาง และภูมิภาค อย่างน้อยจังหวัดละ 1 เร่ือง

15 ร้อยละของจังหวัดมีระบบรับแจ้งข่าว การใช้/ป่วยจากการ
สัมผัสสารเคมีทางการเกษตร 3 ชนิด (พาราควอต คลอร์ไพริ
ฟอส ไกลโฟเสต) โดยประชาชน/อสม. ผ่าน Mobile 
Application สู่หน่วยบริการ (คลินิกสารเคมีเกษตร/คลินิก
โรคจากการท างาน)

16 ร้อยละของจังหวัดมีการจัดท าฐานข้อมูลอาชีวอนามัยและ
ส่ิงแวดล้อม (Occupational and Environmental Health 
Profile : OEHP) ด้านเกษตรกรรม และมีการรายงานการ
เจ็บป่วยหรือเสียชีวิตจากสารเคมีทางการเกษตร (รหัสโรค 
T60)

6 โครงการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
และบริการสุขภาพ

17 ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเส่ียงที่ได้รับการตรวจสอบ
ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนด

na 100 100

7 โครงการบริหาร
จัดการส่ิงแวดล้อม

18 ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยส่ิงแวดล้อมได้ตาม
เกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital

ผ่านการ
ประเมิน
ระดับดี

ผ่านการ
ประเมิน
ระดับดี

ผ่านการ
ประเมิน
ระดับดี

ผ่านการ
ประเมิน
ระดับดี

แผนงานที่ 4 : การบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม



ผลการด าเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรคปีงบ 2562ปีงบ 2560 ปีงบ 2561ที่ แผนงาน/โครงการ ที่ ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร(์Functional KPIs) ปีงบ 2563

แบบรายงานการตรวจราชการและนิเทศงานด้านสาธารณสุขจังหวดัเชียงราย อ าเภอเวยีงเชียงรุ้ง

19 ร้อยละของจังหวัดมีระบบจัดการปัจจัยเส่ียงด้านส่ิงแวดล้อมที่
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

8 โครงการพัฒนาระบบ
การแพทย์ปฐมภูมิ

20 ร้อยละของหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการ
ปฐมภูมิที่เปิดด าเนินการในพื้นที่

NA ร้อยละ 36 ร้อยละ 36 ร้อยละ 36

21 ร้อยละของประชาชนในอ าเภอที่เป็นที่ต้ังของ รพศ./รพท. มี
แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวหรือแพทย์ที่ผ่านการอบรมและ
คณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิดูแลด้วยหลักเวชศาสตร์
ครอบครัว

9 โครงการพัฒนา
เครือข่ายก าลังคน
ด้านสุขภาพ และ อสม.

22 ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม. 
หมอประจ าบ้าน มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
22.1 ร้อยละ อสม. กลุ่มเป้าหมายมีศักยภาพเป็น อสม. หมอ
ประจ าบ้าน 
22.2. ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อส
ม. หมอประจ าบ้าน 

23 จ านวน อสม. ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็น อสม. หมอ
ประจ าบ้าน

2.ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

แผนงานที่ 5 : การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ



ผลการด าเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรคปีงบ 2562ปีงบ 2560 ปีงบ 2561ที่ แผนงาน/โครงการ ที่ ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร(์Functional KPIs) ปีงบ 2563

แบบรายงานการตรวจราชการและนิเทศงานด้านสาธารณสุขจังหวดัเชียงราย อ าเภอเวยีงเชียงรุ้ง

10 โครงการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ สาขา
โรคไม่ติดต่อเร้ือรัง

24 ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และ
ระยะเวลาที่ได้รับการรักษาที่เหมาะสม 
24.1 อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke :
I60-I69)
24.2 อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก 
(Hemorrhagic Stroke: I60-I62)
24.3 อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน 
(Ischemic Stroke: I63)
24.4 ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตันระยะ
เฉียบพลัน (I63) ที่มีอาการไม่เกิน 4.5 ชั่วโมงได้รับการรักษา
ด้วยยาละลายล่ิมเลือดทางหลอดเลือดด าภายใน 60 นาที 
(door to needle time)
24.5 ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) ที่มีอาการ
ไม่เกิน 72 ชั่วโมงได้รับการรักษาใน Stroke Unit

ปี 2560 = 0
 (ป่วย 63 

ราย เสียชีวิต
 0 ราย)

ปี 2561 = 0
 (ป่วย 43 

ราย เสียชีวิต
 0 ราย)

ปี 2562 = 0
 (ป่วย 22 

ราย เสียชีวิต
 0 ราย)

11 โครงการพัฒนาระบบ
ริการโรคติดต่อ โรค
อุบัติใหม่ และโรค
อุบัติซ้ า

25 อัตราส าเร็จของการรักษาวัณโรคปอดรายใหม่ 89.29 77.27 85 66.67 ปี2563 รักษาครบ14ราย(66.67) เสียชีวิต 1(4.76) 
รายระหว่างการรักษา  6 ราย(28.57)

12 โครงการป้องกันและ
ควบคุมการด้ือยาต้าน
จุลชีพและการใช้ยา
อย่างสมเหตุสมผล

26 ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) 
26.1 RDU ขั้น 2
26.2 RDU ขั้น 3
26.3 มีการด าเนินการ RDU Community อย่างน้อยจังหวัด
ละ 1 อ าเภอ และผ่านเกณฑ์ระดับ 3

ไม่ผ่าน รพ.ผ่านขั้นที่
 1

รพ.ผ่านขั้นที่
 2



ผลการด าเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรคปีงบ 2562ปีงบ 2560 ปีงบ 2561ที่ แผนงาน/โครงการ ที่ ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร(์Functional KPIs) ปีงบ 2563

แบบรายงานการตรวจราชการและนิเทศงานด้านสาธารณสุขจังหวดัเชียงราย อ าเภอเวยีงเชียงรุ้ง

27 ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีระบบจัดการการด้ือยาต้านจุลชีพ
อย่างบูรณาการ (AMR)
27.1 โรงพยาบาลที่มีการจัดการ AMR ระดับ intermediate
27.2 อัตราการติดเชื้อด้ือยาในกระแสเลือด

NA NA NA NA

13 โครงการพัฒนาศูนย์
ความเป็นเลิศทาง
การแพทย์

28 ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพลดลง 0 0 0 0

14 โครงการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ สาขา
ทารกแรกเกิด

29 อัตราตายทารกแรกเกิด 0 0 0 0

15 โครงการการดูแล
ผู้ป่วยระยะท้ายแบบ
ประคับประคองและ
การดูแลผู้ป่วยกึ่ง
เฉียบพลัน

30 ร้อยละการบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการต่าง ๆ ด้วย 
Opioid ในผู้ป่วยประคับประคองระยะท้ายอย่างมีคุณภาพ

15 พี่แป๋ม พี่แป๋ม พี่แป๋ม

16 โครงการพัฒนาระบบ
บริการการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์
ทางเลือก

31 ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการ ตรวจ วินิจฉัย 
รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก

20.36 24.07 32.77 48.65

17 โครงการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ สาขา
สุขภาพจิตและจิตเวช

32 รอยละของผูปวยโรคซึมเศราเขาถึงบริการสุขภาพจิต 85.18 35.42 37.82 43.2



ผลการด าเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรคปีงบ 2562ปีงบ 2560 ปีงบ 2561ที่ แผนงาน/โครงการ ที่ ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร(์Functional KPIs) ปีงบ 2563

แบบรายงานการตรวจราชการและนิเทศงานด้านสาธารณสุขจังหวดัเชียงราย อ าเภอเวยีงเชียงรุ้ง

33 อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ
33.1 อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ
33.2 ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาท าร้ายตัวเอง
ซ้ าในระยะเวลา 1 ปี

11 ราย
(40.74%)

    3 ราย    
  (  10 %)

     1 ราย   
  (3.6  %)

3 ราย

18 โครงการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ 5 
สาขาหลัก

34 อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด 
community-acquired

25.26 5.56 0 0

35 ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีทีม Refracture Prevention ใน
โรงพยาบาลต้ังแต่ระดับ M 1 ขึ้น ไป ที่มีแพทย์ออร์โธปิดิกส์
เพิ่มขึ้น ให้ได้อย่างน้อย 1 ทีมต่อ 1 เขตสุขภาพ
ตัวชี้วัดย่อย
35.1  ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีทีม Refracture 
Prevention ในโรงพยาบาล ต้ังแต่ระดับM1 ขึ้นไป ที่มีแพทย์
ออร์โธปิดิกส์เพิ่มขึ้น ให้ได้อย่างน้อย 1 ทีมต่อ 1 เขตสุขภาพ
35.2   การผ่าตัดภายใน 72 ชั่วโมง (Early surgery) > ร้อย
ละ 30 นับต้ังแต่รับผู้ป่วยเข้ารักษาในโรงพยาบาล 
35.3   Rate Refracture < ร้อยละ 25 
* (ตัวชี้วัดนี้ใช้ได้กรณีที่โรงพยาบาลนั้น ท าโครงการ มาแล้ว 1
 ป)ี

NA NA NA NA



ผลการด าเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรคปีงบ 2562ปีงบ 2560 ปีงบ 2561ที่ แผนงาน/โครงการ ที่ ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร(์Functional KPIs) ปีงบ 2563

แบบรายงานการตรวจราชการและนิเทศงานด้านสาธารณสุขจังหวดัเชียงราย อ าเภอเวยีงเชียงรุ้ง

19 โครงการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ สาขา
โรคหัวใจ

36 อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด 
STEMI และการให้การรักษาตามมาตรฐานเวลาที่ก าหนด
ตัวชี้วัดย่อย
36.1 อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน
ชนิด STEMI
36.2 ร้อยละของการให้การรักษาผู้ป่วย STEMI ได้ตาม
มาตรฐานเวลาที่ก าหนด

85.71(6/7) 100(4/4) 100(1/1) 0

20 โครงการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ สาขา
โรคมะเร็ง

37 ร้อยละผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรกได้รับการรักษาภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด
ตัวชี้วัดย่อย
37.1 ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดภายใน
ระยะเวลา 4 สัปดาห์ 
37.2 ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบ าบัดภายใน
ระยะเวลา 6 สัปดาห์
37.3 ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษาภายใน
ระยะเวลา 6 สัปดาห์

NA NA NA NA

21 โครงการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ สาขา
โรคไต

38 ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<5 
ml/min/1.73m2/yr

66.94 63.62 58.82 73.22

22 โครงการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ สาขา
จักษุวิทยา

39 ร้อยละผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ได้รับ
การผ่าตัดภายใน 30 วัน

NA NA NA NA



ผลการด าเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรคปีงบ 2562ปีงบ 2560 ปีงบ 2561ที่ แผนงาน/โครงการ ที่ ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร(์Functional KPIs) ปีงบ 2563

แบบรายงานการตรวจราชการและนิเทศงานด้านสาธารณสุขจังหวดัเชียงราย อ าเภอเวยีงเชียงรุ้ง

23 โครงการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ สาขา
ปลูกถ่ายอวัยวะ

40 อัตราส่วนของจ านวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมอง
ตาย ต่อจ านวนผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล (โรงพยาบาล A, 
S)

NA NA NA NA

24 โครงการพัฒนาระบบ
บริการบ าบัดรักษา
ผู้ป่วยยาเสพติด

41 ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดเข้ารับการบ าบัดรักษา และ 
ติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง 1 ปี

0 0 50 0 ปี2560 2561 2563 ไม่มีผู้ป่วยยาเสพติดเข้ารับการ
บ าบัดรักษา ในระบบสมัครใจ ในป2ี562ติดตามจริง4
คน เสพซ้ า 1 คนไม่เสพ 1 คน ติดตามไม่ได้ 2 คน 
แต่ข้อมูลจาก บสต.มีติดตาม 2 คน ครบรักษาติดตาม
ต่อเนื่อง1ปี 1คน  จาการด าเนินงานผู้รับบริการใน
ระบบสมัครใจมีน้อย ส่วนใหญเ่ป็นบ าบัดฝ่ิน และ
รักษาไม่ค่อยครบ และป2ี562งดการบ าบัดไป

42 ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดกลุ่มเส่ียงก่อความรุนแรงได้รับการ
ประเมิน บ าบัดรักษาและติดตามดูแลช่วยเหลือตามระดับ
ความรุนแรง อย่างต่อเนื่อง

0 0 0 0



ผลการด าเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรคปีงบ 2562ปีงบ 2560 ปีงบ 2561ที่ แผนงาน/โครงการ ที่ ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร(์Functional KPIs) ปีงบ 2563

แบบรายงานการตรวจราชการและนิเทศงานด้านสาธารณสุขจังหวดัเชียงราย อ าเภอเวยีงเชียงรุ้ง

25 โครงการการบริบาล
ฟื้นสภาพระยะกลาง 
(Intermediate care; 
IMC)

43 ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ M และ F ในจังหวัดที่ให้การ
บริบาลฟื้นสภาพระยะกลางแบบผู้ป่วยใน (intermediate 
bed/ward)
ตัวชี้วัดย่อย
43.1 ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ M และ F ในจังหวัดที่ให้
การบริบาลฟื้นสภาพระยะกลางแบบผู้ป่วยใน (intermediate
 bed/ward)
43.2 ผู้ป่วย Stroke, Traumatic Brain Injury และ Spinal 
Cord Injury ที่รอดชีวิตและมีคะแนน Barthel index < 15 
รวมทั้งคะแนน Barthel index >15 with multiple 
impairment ได้รับการบริบาลฟื้นสภาพระยะกลางและ
ติดตามจนครบ 6 เดือน หรือจน Barthel index = 20

NA NA NA NA

26 โครงการพัฒนาระบบ
บริการ one day 
surgery

44 ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery NA NA NA NA

27 โครงการกัญชาทาง
การแพทย์

45 จ านวนคลินิกการให้บริการกัญชาทางการแพทย์แผนปัจจุบัน
และแพทย์แผนไทย

NA NA NA NA

แผนงานที่ 7 : การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ



ผลการด าเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรคปีงบ 2562ปีงบ 2560 ปีงบ 2561ที่ แผนงาน/โครงการ ที่ ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร(์Functional KPIs) ปีงบ 2563

แบบรายงานการตรวจราชการและนิเทศงานด้านสาธารณสุขจังหวดัเชียงราย อ าเภอเวยีงเชียงรุ้ง

28 โครงการพัฒนาระบบ
บริการการแพทย์
ฉุกเฉินครบวงจรและ
ระบบการส่งต่อ

46 อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน (triage level 1) 
ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 (ทั้งที่ ER 
และ Admit)
ตัวชี้วัดย่อย
46.1 อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน (triage level 
1) ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 (ทั้งที่ ER
 และ Admit)
46.2 อัตราของผู้ป่วย trauma triage level 1 และมีข้อบ่งชี้
ในการผ่าตัด ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 สามารถเข้าห้อง
ผ่าตัดได้ภายใน 60 นาที
46.3 อัตราของผู้ป่วย triage level 1, 2 อยู่ในห้องฉุกเฉิน <2
 ชม. ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1  
46.4 อัตราตายผู้ป่วยบาดเจ็บรุนแรงต่อสมอง (mortality 
rate of severe traumatic brain injury) (GCS ≤ 8) ใน
โรงพยาบาลระดับ A, S, M1
46.5 อัตราของ TEA unit ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 ที่
ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพ (ไม่ต่ ากว่า 20 คะแนน)
46.6 อัตราของโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไปที่ผ่านเกณฑ์
ประเมิน ECS คุณภาพ (ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50)

NA NA NA NA

47 ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 540 ราย    
2 %

647 ราย   
2.3 %

197 ราย   
0.72%

48 ร้อยละของโรงพยาบาลศูนย์ผ่านเกณฑ์ ER คุณภาพ
49 จ านวนผู้ป่วยที่ไม่ฉุกเฉินในห้องฉุกเฉินระดับ 4 และ 5 (Non 

trauma) ลดลง

แผนงานที่ 8 : การพัฒนาตามโครงการพระราชด าริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และพื้นที่เฉพาะ



ผลการด าเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรคปีงบ 2562ปีงบ 2560 ปีงบ 2561ที่ แผนงาน/โครงการ ที่ ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร(์Functional KPIs) ปีงบ 2563

แบบรายงานการตรวจราชการและนิเทศงานด้านสาธารณสุขจังหวดัเชียงราย อ าเภอเวยีงเชียงรุ้ง

29 โครงการพระราชด าริ 
โครงการเฉลิมพระ
เกียรติ และโครงการ
พื้นที่เฉพาะ

50 ร้อยละของจังหวัดเป้าหมายที่มีหน่วยบริการต้ังอยู่ในพื้นที่
เกาะมีการจัดระบบบริการสุขภาพส าหรับการท่องเที่ยวทาง
ทะเลที่มีประสิทธิภาพ

NA NA NA NA

30 โครงการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
และการแพทย์

51 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความ
งามและแพทย์แผนไทย

NA NA NA NA

31 โครงการผลิตและ
พัฒนาก าลังคนด้าน
สุขภาพสู่ความเป็นมือ
อาชีพ

52 ระดับความส าเร็จของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการระบบ
การผลิตและพัฒนาก าลังคนได้ตามเกณฑ์

NA NA NA NA

32 โครงการบริหาร
จัดการก าลังด้าน
สุขภาพ

53 ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการก าลังคนที่มี
ประสิทธิภาพ

NA NA NA NA

33 โครงการประเมิน
คุณธรรมความโปร่งใส

54 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์
การประเมิน ITA

ผ่าน ผ่าน       
รพ. 100  

สสอ. 96.97

ผ่าน       
รพ. 38  

สสอ. 92.31

3.ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)

แผนงานที่ 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ

แผนงานที่ 9 อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย

แผนงานที่ 10 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ

4.ยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)



ผลการด าเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรคปีงบ 2562ปีงบ 2560 ปีงบ 2561ที่ แผนงาน/โครงการ ที่ ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร(์Functional KPIs) ปีงบ 2563

แบบรายงานการตรวจราชการและนิเทศงานด้านสาธารณสุขจังหวดัเชียงราย อ าเภอเวยีงเชียงรุ้ง

34 โครงการพัฒนา
องค์กรคุณภาพ

55 ร้อยละความส าเร็จของส่วนราชการในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด
ตัวชี้วัดย่อย
55.1 กองส่วนกลาง
55.2 สสจ.
55.3 สสอ.

NA ผ่านหมวด 1
 , 5

ผ่านหมวด 2
 , 4

56 ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพ
มาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3
ตัวชี้วัดย่อย
56.1 รพศ./รพท.
56.2 กรม
56.3 รพช.

ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3

57 ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.
ติดดาว

1 แห่ง 2 แห่ง จากคะแนน
ประเมิน

ตัวเอง ผ่าน
ระดับ 3 

ดาว100% 
(6 แห่ง) 
และผ่าน

ระดับ 5 ดาว
 66.66% (4

 แห่ง)



ผลการด าเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรคปีงบ 2562ปีงบ 2560 ปีงบ 2561ที่ แผนงาน/โครงการ ที่ ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร(์Functional KPIs) ปีงบ 2563

แบบรายงานการตรวจราชการและนิเทศงานด้านสาธารณสุขจังหวดัเชียงราย อ าเภอเวยีงเชียงรุ้ง

35 โครงการ Happy 
MOPH กระทรวง
สาธารณสุข กระทรวง
แห่งความสุข

58 จ านวนองค์กรแห่งความสุข ที่มีคุณภาพมาตรฐาน 
ตัวชี้วัดย่อย
58.1 กรม/สป.ส่วนกลาง
58.2 รพศ./รพท./สสจ.
58.3 รพช./สสอ.

36 โครงการพัฒนาระบบ
ข้อมูลข่าวสาร
เทคโนโลยีสุขภาพ
แห่งชาติ

59 ร้อยละของจังหวัดที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล

37 โครงการ Smart 
Hospital

60 ร้อยละของหน่วยบริการที่เป็น Smart Hospital
ตัวชี้วัดย่อย
60.1 กลุ่มเป้าหมาย 1 ( รพ. ระดับ A, S, M1, M2)
60.2 กลุ่มเป้าหมาย 2 (รพ. ระดับ F1, F2, F3 )
60.3 กลุ่มเป้าหมาย 3 (รพ. นอกสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข)

61 จ านวนโรงพยาบาลที่มีบริการรับยาที่ร้านยา

38 โครงการลดความ
เหล่ือมล้ าของ 3 
กองทุน

62 ความแตกต่างอัตราการใช้สิทธิ (compliance rate) เมื่อไป
ใช้บริการผู้ป่วยใน (IP) ของผู้มีสิทธิใน 3 ระบบ

63 ระดับความส าเร็จของการจัดท าสิทธิประโยชน์กลาง ของ
ระบบหลักประกันสุขภาพ 3 ระบบ

แผนงานที่ 12 : การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ

แผนงานที่ 13 : การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ



ผลการด าเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรคปีงบ 2562ปีงบ 2560 ปีงบ 2561ที่ แผนงาน/โครงการ ที่ ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร(์Functional KPIs) ปีงบ 2563

แบบรายงานการตรวจราชการและนิเทศงานด้านสาธารณสุขจังหวดัเชียงราย อ าเภอเวยีงเชียงรุ้ง

39 โครงการบริหาร
จัดการด้านการเงิน
การคลัง

64 ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน
ตัวชี้วัดย่อย
64.1 ระดับ 6
64.2 ระดับ 7

40 โครงการพัฒนา
งานวิจัย /นวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์สุขภาพและ
เทคโนโลยีทาง
การแพทย์

65 จ านวนนวัตกรรมและเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่หรือที่
พัฒนาต่อยอด
ตัวชี้วัดย่อย
65.1 จ านวนนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่ 
หรือที่พัฒนาต่อยอดที่เพิ่มขึ้นจากฐานข้อมูลนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ของปีที่ผ่านมา
65.2 จ านวนนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่
หรือที่พัฒนาต่อยอด ในปีงบประมาณ 2563 มีการใช้
ประโยชน์ทางการแพทย์ หรือการคุ้มครองผู้บริโภค หรือเชิง
พาณิชย์

66 ร้อยละของเขตสุขภาพมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ

41 โครงการปรับ
โครงสร้างและพัฒนา
กฎหมายด้านสุขภาพ

67 ร้อยละของกฎหมายที่ควรปรับปรุงได้รับการแก้ไขและมีการ
บังคับใช้
ตัวชี้วัดย่อย 
67.1 ร้อยละของกฎหมายที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนา
67.2 ร้อยละความส าเร็จของการบังคับใช้กฎหมายครบ
องค์ประกอบที่ก าหนดของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่ว
ประเทศ

แผนงานที่ 14 : การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ

แผนงานที่ 15 : การปรับโครงสร้างและการพัฒนากฎหมายด้านสุขภาพ



ผลการด าเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรคปีงบ 2562ปีงบ 2560 ปีงบ 2561ที่ แผนงาน/โครงการ ที่ ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร(์Functional KPIs) ปีงบ 2563

แบบรายงานการตรวจราชการและนิเทศงานด้านสาธารณสุขจังหวดัเชียงราย อ าเภอเวยีงเชียงรุ้ง

 15 แผนงาน 41 โครงการ 67 ตัวชี้วัด
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