
นโยบายสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง 
ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานสูอนาคตสาธารณสุขไทย สำหรับปงบประมาณ 2565 

………………………………….. 
ใหความสำคัญ สูงสุดตอการพัฒนางานสาธารณสุขตามแนวพระราชดำริ และโครงการเฉลิมพระเกียรติ เพื่อ

เทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศทุกพระองค และไดกำหนดจุดมุงเนนที่สำคัญในการ ดำเนินการใหเกิดผลประโยชน
สูงสุดตอประชาชนทุกคนในประเทศไทย ใน 9 ประเด็นสำคัญ ไดแก  

1. การสราง ระบบสุขภาพปฐมภูมิเขมแข็งโดยการยกระดับระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ รวมทั้งการพัฒนา
ศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถใหกับ อสม. หมอประจำบานเพื่อสงเสริม สนับสนุนใหประชาชนคนไทยทุกครอบครัว มี
หมอประจำตัวครบ 3 คน ไดแก หมอประจำบาน คือ อสม. หมออนามัย คือ บุคลากรสาธารณสุขประจำ รพ.สต.และหมอ
ครอบครัว คือ แพทยเวชศาสตร ครอบครัว เพื่อใหทุกภาคสวนชวยกันสรางความแข็งแกรงใหระบบสุขภาพปฐมภูมิใหแก
ประเทศไทย สรางสุขภาพที่ดีใหแกคนไทย และใหมีศักยภาพในการดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว ชุมชน  

2. ใหความสำคัญกับ เศรษฐกิจสุขภาพสนับสนุนแนวทางการเพิ่มขีดความสามารถ ในการแขงขันดานการ
จัดบริการสุขภาพ และเพิ่มมูลคานวัตกรรม ผลิตภัณฑ และบริการสุขภาพ สรางรายไดใหกับประชาชน และประเทศชาติ 
เพื่อมุงสูการเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาต ิ(Medical & Wellness Hub) ของประเทศไทย  

3. ผลักดันสมุนไพร กัญชา กัญชง เพื่อสุขภาพ ใหประชาชนสามารถเขาถึงบริการ ไดใช อยางครอบคลุม พัฒนา
ศักยภาพบุคลากร เรงวิจัยพัฒนาและคิดคนผลิตภัณฑ นวัตกรรมจาก สมุนไพร กัญชา กัญชง ใหเกิดการเพิ่มมูลคาทาง
เศรษฐกิจ  

4. สงเสริมการมีสุขภาพดีวิถีใหม โดยมุงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพแบบ New Normal เนน อาหาร ออก
กำลังกาย เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน  

5. COVID-19 ยังเปนประเด็นที่ตองใหความสำคัญอยางตอเนื ่อง เพื่อคุมการระบาดของ มุงพัฒนาระบบ
สาธารณสุขในภาพรวมของประเทศ เปนโอกาสในการเพิ่มศักยภาพความมั่นคง ทางสุขภาพในการจัดการกับโรคอบุัติใหม 
โรคอุบัติซ้ำที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต  

6. การพัฒนา หนวยบริการกาวหนาเพื่อลดความแออัด ลดการรอคอยในสถานพยาบาล มุงสรางความปลอดภัย
ทั้งบุคลากรทางการแพทยและประชาชนเพิ่มประสิทธิภาพดวยการบริการ ดานการแพทยวิถีใหมและนำเทคโนโลยีมาใช
ประโยชนทางการแพทย พรอมทั้งสงเสริมใหเขตสุขภาพ มีการจัดระบบบริการใหสอดคลองกับบริบทของพื้นที่  

7. การ ดูแลสุขภาพแบบองครวมอยางเปนระบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทย ดูแลและลดผลกระทบดาน
สุขภาพที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากร มุงเนนในกลุม เด็กปฐมวัย และผูสูงอายุ พรอมทั้งพัฒนาระบบการ
ดูแลสุขภาพจิตในเชิงรุก 

  8. ยึดหลัก ธรรมาภิบาล โปรงใสในการบริหาร ควบคุมการดำเนินงานใหเปนไปตาม ครรลองคลอง
ธรรม ถูกตอง โปรงใส ตรวจสอบได สรางความเชื่อมั่นใหกับองคกร  

9. บุคลากร ถือเปนหัวใจขององคกร ผูนำตองดูแล ตองสราง “กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแหงความสุข” ให
บุคลากรมีความสุขและปลอดภัยในการทำงาน งานไดผล คนเปนสุข จะสรางผลผลิตของงานในการดูแลประชาชนไดอยาง
ยั่งยืน 

 
 

………………………………………………………………………… 
 
 



 

แผนยุทธศาสตร ๔ ป ๒๕61 – ๒๕65 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง  จังหวัดขอนแกน  
วิสัยทัศน  
 หนวยงานสาธารณสุขที่เนเลิศดานการบริหารจัดการ สถานบริการสุขภาพมีมาตรฐาน และประชาชนมีสุขภาพดี  
ตารางเชื่อมโยง พันธกิจ ประเด็นยทุธศาสตร และ เปาประสงค 

พันธกิจ ประเด็นยทุธศาสตร เปาประสงค 

1. จัดบริการสุขภาพแบบองครวม ครอบคลุม ๕ มิติ  ที่มี
คุณภาพและไดมาตรฐาน 

1. การพัฒนาคุณภาพระบบบริการและการสงตอผูปวย 
2. การพัฒนาระบบการเฝาเฝา ระวัง ปองกัน และควบคุม
โรค และภยัสุขภาพ 

1. ประชาชนเขาถึงบริการดานสุขภาพอยางเสมอภาค และเปนธรรม 
2. ประชาชนไดรับบริการที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ  
3. ประชาชนเจ็บปวยดวยโรคที่เปนปญหาสำคัญลดลง 

2. พัฒนาการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 3. การพัฒนาองคกร 4. หนวยงานมีคุณภาพการบริหารจัดการตามมาตรฐาน 
  5.  หนวยงานการบริหารยุทธศาสตรอยางมีประสิทธิภาพ 
  6. หนวยงานมีการบริหารงบประมาณอยางมีประสิทธภิาพ  

 
 
 
 
 
 

7.  หนวยงานมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการพัฒนาระบบบริหารและระบบบริการ 

8.  หนวยงานมีระบบการติดตาม ควบคุม กำกบัและประเมินผล การดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 
9. บุคลากรมีความรู ความสามารถในการปฏิบติังานและมีความสุขในการปฏิบติังาน 

3. เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและภาคีเครือขาย 4. การคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข ๑0. ประชาชนบริโภคอาหารและผลิตภณัฑสุขภาพที่มีคุณภาพปลอดภยั 
 ๖. การสรางสุขภาพ ๑1. ประชาชนกลุมเปาหมายไดรับบริการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค ที่มีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพ  
๑2. เยาวชนกลุมเส่ียง ผูเสพ ผูติดสารเสพติด และผูมีปญหาทางจิตไดรับการดูแล ในการ
บำบัดรักษา การฟนฟู การปองกันและติดตามใหความชวยเหลืออยางมี    ประสิทธิภาพ 
๑3. กลุมเส่ียงและประชาชนทั่วไป มพีฤติกรรมสุขภาพทีถู่กตองเหมาะสม 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ความเชื่อมโยง ประเด็นยุทธศาสตร  เปาประสงค  ตัวชี้วัด 
 
 

ประเด็นยทุธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพระบบบริการและการสงตอผูปวย 
เปาประสงค ตัวชี้วดั (ผลลัพธ) ตัวชี้วดั (ปจจยัแหงความสำเร็จ) 

1. ประชาชนเขาถึงบริการดานสุขภาพอยางเสมอภาค และ
เปนธรรม  

๑. ความครอบคลุมผูมีสิทธิหลักประกันสุขภาพ 
 

1. รอยละของหนวยบริการที่มีการสงขอมูลเบิกจายคาใชจายรายกองทุนอยางถูกตองตรงเวลา 
2. รอยละของรพ.สต.มคีวามถูกตองของผลการตรวจสอบเวชระเบยีน (Audit)  
3. เครือขายหนวยบริการมีการดำเนินงานดานการคุมครองสิทธิ ตามเกณฑที่กำหนด 
4. รอยละของหนวยลงทะเบยีนที่มีคุณภาพตามเกณฑที่กำหนด 
5. ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ 
6. หนวยงานมีระบบการประเมินผลการดำเนินงานใหบริการดานสงเสริมสุขภาพ 
7. รอยละของ รพ.สต./PCU มกีารดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชวีิตคนพิการ 

2. ประชาชนไดรับบริการที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ   
 
 

๑. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ 
๒. รอยละของผูปวยฉุกเฉินไดรับการชวยเหลือดวย
ระบบการแพทยฉกุเฉินกอนถึงโรงพยาบาลที่ได
มาตรฐาน 

๑.รอยละของสถานบริการสาธารณสุขทีผ่านเกณฑมาตรฐาน 
๒. รอยละของผูปวยฉุกเฉินไดรับการชวยเหลือดวยปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉินที่ไดมาตรฐาน   
๓. มีการประชุมคณะทำงานการแพทยฉุกเฉินประจำอำเภอ (อยางนอยปละ ๓ คร้ัง) 
๔. มีการซอมแผนปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉินประจำปเพื่อรองรับภยัพิบัติ (ปละ ๑ คร้ัง)  
๕. รอยละของการเจ็บปวยฉกุเฉนิจากผูพบเห็นเหตุการณและแจงเหตุผานหมายเลขโทรศัพท ๑๖๖๙ 

 ๓. รอยละของหนวยบริการเครือขายมีนวัตกรรมสุขภาพ 
 

๖. รอยละของการใหบริการการแพทยฉกุเฉินภายใน ๑๐ นาท ี
๗. รอยละการประสานการสงตอ 
๘. รอยละขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีบทบาทในการดำเนินงานดานการแพทยฉุกเฉินระดับ
ทองถิ่นหรือพื้นที ่
9. รอยละของหนวยบริการเครือขาย มกีารดำเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยดานยา 
๑0. รอยละของหนวยบริการเครือขายมีนวัตกรรมสุขภาพและเผยแพร 
๑1. รอยละของ รพ.สต./PCU ที่มีการพัฒนาคุณภาพทางหองปฏิบัติการ 
๑๓. สัดสวนการใชบริการผูปวยนอกทีห่นวยบริการปฐมภูมิตอการใชบริการผูปวยนอกที่ รพ.แมขาย 
๑๔. ระดับความสำเร็จของ รพ.สต.ติดดาว 5 ดาว 5 ดี 
๑๕. รอยละของสถานบริการสาธารณสุขในเครือขายบริการสุขภาพ ผานเกณฑมาตรฐานการงาน
บริการการแพทยแผนไทยในสถานบริการของรัฐ 
๑๖. รอยละของผูใชบริการรักษาพยาบาลและฟนฟูสภาพดวยการแพทยแผนไทยและ/หรือการแพทย
ทางเลือกในสถานบริการสาธารณสุขในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ไมนอยกวารอยละ ๑๐) 
๑๗. รอยละของมูลคาการใชยาแผนไทยและสมุนไพรในสถานบริการสาธารณสุขในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข  
๑๘. รอยละของหมูบานผานเกณฑหมูบานจัดการสุขภาพ 



ประเด็นยทุธศาสตร  2  การพัฒนาระบบการเฝาระวัง  ปองกัน  และควบคุมโรคและภัยสขุภาพ 
เปาประสงค ตัวชี้วดั (ผลลัพธ) ตัวชี้วดั (ปจจยัแหงความสำเร็จ) 

๔. ประชาชนเจ็บปวยดวยโรคที่เปนปญหาสำคัญลดลง  
 

๑. อัตราปวยดวยโรคที่เปนปญหาสำคัญลดลง ๑. รอยละของรพ.สต.สามารถปฏิบัติการเฝาระวัง  ปองกัน ควบคุมโรคไดตามมาตรฐานที่กรมควบคุม
โรคกำหนด 
๒. รอยละของหนวยงานที่มีทีมเฝาระวัง สอบสวน  เคล่ือนที่เร็ว (SRRT) ที่สามารถปฏิบัติการเฝา
ระวัง ปองกัน ควบคุมโรคกำหนด 
๓. CUP หนองสองหองมีการเตรียมความพรอมรับการระบาดของโรคที่เปนภาวะฉุกเฉินดาน
สาธารณสุข 
๔. รอยละของหลังคาเรือนที่สำรวจพบลูกน้ำยุงลายต่ำกวา ๑๐ 
๕. รอยละของวัด  โรงเรียน สถานบริการที่สำรวจไมพบลูกน้ำยุงลาย 
๖. รอยละของภาชนะที่สำรวจพบปลากนิลูกน้ำ  
๗. อัตราการแพรเชื้อ HIV จากแมสูทารกลดลง 

  ๘. รอยละของแผนชุมชนที่มีโครงการ/กจิกรรมในการเฝาระวัง  ปองกัน และควบคุมโรค(๑ แผน/ ๑ 
รพ.สต.,PCU) 
๙. อำเภอมีผลการดำเนินโครงการสนองน้ำพระราชหฤทยัในหลวง ทรงหวงใยสุขภาพประชาชนฯ ใน
ระดับดีมากถึงดีเยี่ยม 
๑๐. รอยละ ๒๐ ของ รพ.สต.มกีารจัดบริการดูแลสุขภาพเชิงรุกใหเกษตรกรไดตามเกณฑที่กำหนด 
๑๑. รอยละ ๔๐ ของสตรีที่มีอายุ ๓๐ - ๖๐ ป ไดรับการตรวจมะเร็งปากมดลูก 
๑๒. รอยละ ๙๐ ของสตรีกลุมเปาหมายที่มีผลการตรวจมะเร็งปากมดลูกผิดปกติ ไดรับการรักษาตาม
แนวทางการรักษาและสงตอ 
๑๓. อัตราผลสำเร็จของการรักษาวัณโรค (TB Treatment Success rate) (รอยละ๘๗) 
๑๔. รอยละของอำเภอที่เปน “อำเภอควบคุมโรคเขมแข็งแบบยั่งยืน” ตามคุณลักษณะที่กำหนด 
๑๕. แรงงานนอกระบบไดรับการจัดบริการดูแลสุขภาพจากโรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตำบล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประเด็นยทุธศาสตร 3   การพัฒนาองคกร 
เปาประสงค ตัวชี้วดั (ผลลัพธ) ตัวชี้วดั (ปจจยัแหงความสำเร็จ) 

๕. หนวยงานมีคุณภาพการบริหารจัดการตามมาตรฐาน ๑. รอยละของหนวยงานที่มีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน 
PMQA.  รพ.สต.ติดดาว 5 ดาว 5 ดี 
 

๑. รอยละของหนวยงานที่มีระดับความสำเร็จของการพัฒนาองคกร ตามมาตรฐานในระดับดีมาก 
๒. ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนพฒันาระบบบริการสุขภาพของเครือขายหนวยบริการ 

๖. หนวยงานการบริหารยุทธศาสตรอยางมีประสิทธิภาพ ๑. รอยละของ(เครือขายบริการ(CUP.)ที่มีการนำแผน
ยุทธศาสตรไปใชในการจัดสรรงบประมาณและการ
ติดตาม ประเมินผล การดำเนินงานของหนวยงาน 
๒. รอยละของเครือขายบริการ มีการถายทอดตัวชีว้ัด
จากแผนยุทธศาสตรของหนวยงานไปสูบุคคล 

๑. รอยละของหนวยงานที่มกีารนำมาตรฐาน PMQA.มาใชในการประเมินและพัฒนากระบวนการ
จัดทำยุทธศาสตรของหนวยงาน 
 
 
 
 
 

๗. หนวยงานมีการบริหารงบประมาณอยางมีประสิทธภิาพ  
 

๑. รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย
งบลงทุน  
๒. รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย
ในภาพรวม  
๓. รอยละของหนวยงานที่สามารถประหยัดพลังงาน  

๑. รอยละของหนวยงาน ที่มีการบริหารงบประมาณ ในระดับดีและดีมาก   
๒. รอยละของหนวยงานที่มีระดับคะแนนความสำเร็จของการตรวจสอบภายใน 
๓. รอยละของหนวยงานที่มีระดับคะแนนความสำเร็จของระบบควบคุมภายใน 
๔. รอยละของหนวยงานมกีารจัดทำรายงานทางการเงิน เชื่อถือไดและทันเวลา 
๕. ระดับความสำเร็จในการบริหารการเงินการคลัง 
๖. รอยละของหนวยงานที่มีระดับความสำเร็จของการดำเนินงานดานพัสดุใหเปนไปตามระเบียบ 
๗. ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานบริหารยาและเวชภัณฑของหนวยบริการ  

๘. หนวยงานมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการ
พัฒนาระบบบริหารและบริการ 
 

๑. จำนวนระบบสารสนเทศของหนวยงาน ที่สนับสนุน
การปฏิบัติงานของผูบริหาร  ผูปฏิบัติงาน และการ
บริการประชาชนแบบบูรณาการ 
 

๑. รอยละของรพ.สต./PCUที่มีความพรอมดานอุปกรณเครือขายและคอมพวิเตอรอยางเพียงพอ
เหมาะสมและพรอมใชงาน 
๒. รอยละของรพ.สต./PCUที่มีระบบการปองกันปญหาการหายหรือสูญเสียขอมลู 
๓. จำนวนโปรแกรมทีพ่ัฒนาเพื่อใชในการปฏิบัติงานระดับ CUP 
๔. รอยละ ของรพ.สต./PCUที่มีการจัดระบบการตรวจสอบ การควบคุมกำกับการจัดสงและคุณภาพ
ขอมูล/รายงาน 
๕. รอยละของรพ.สต./PCUที่จัดสงฐานขอมูลผูรับริการดานสุขภาพไดครบถวน ทันเวลา 
๖. รอยละของ CUP.ที่มีการจัดต้ังศูนยเฝาระวังขอมูลดานสุขภาพและมีการประชุมคณะทำงานประจำ
ศูนย  อยางนอย  ๔ คร้ัง/ป 
๗. รอยละของหนวยงานที่มีศูนยขอมูลขาวสารและจัดระบบการใหบริการขอมลู ตาม พ.ร.บ. ขอมูล
ขาวสารของทางราชการพ.ศ. ๒๕๔๐ ตามเกณฑที่กำหนด 
๘. รอยละของบุคคลากรที่ไดรับการพัฒนาความรู/ทักษะการใชงานโปรแกรม/การจัดการขอมูลที่
จำเปน อยางนอย ๑ คร้ัง/คน/ป 
๙. รอยละของหนวยบริการที่มีคุณภาพขอมูล OP และ PP โดยรวมอยางนอย รอยละ ๘๐  
๑๐. รอยละของหนวยบริการที่มกีารจัดสงขอมูล ๐๑๑๐ รง.๕ ไดครบถวน  ทันเวลา 
๑๑.หนวยบริการมีการจัดสงขอมูล ๐๑๑๐รง.๕ ไดครบถวนทุกแหง 
๑๒. หนวยบริการมกีารจัดสงขอมูลทันเวลา 



๙. หนวยงานมีระบบการติดตาม ควบคุม กำกับและ
ประเมินผล การดำเนินงานที่มีประสิทธภิาพ 
 

๑. รอยละของหนวยงาน ที่มีระดับความสำเร็จของการ
ติดตาม ควบคุม กำกับ นิเทศ และประเมินผล ในระดับดี
และดีมาก 

๑. รอยละของรพ.สต./PCUไดรับการนิเทศ  ติดตาม และประเมินผล การดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 
อยางนอยปละ ๒ คร้ัง 
๒. ระดับความสำเร็จตามแผนบริหารความเส่ียงของเครือขายบริการสุขภาพระดับ (CUP) 
๓. ระดับความสำเร็จในการกำกับติดตามการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ  
๔. ระดับความสำเร็จของหนวยบริการทีด่ำเนินงานศูนยบริการหลักประกันสุขภาพตามเกณฑ สปสช. 

๑๐. บุคลากรมีความรู ความสามารถในการปฏิบัติงานและมี
ความสุขในการปฏิบัติงาน 
 

๑. รอยละความพึงพอใจของขาราชการตอ
สภาพแวดลอมและการทำงานขององคกร    
๒. รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาขีดสมรรถนะ
ตาม แผนพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากร หรือ
แผนพัฒนาบุคลากร 
 

๑. รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาขีดสมรรถนะตามแผนพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากร หรือ
แผนพัฒนาบุคลากร  (ของ กพร.) 
๒. บุคลากรสาธารณสุขไดเขารับการประชุม  อบรม เพื่อเพิ่มพูน  ความรูและทกัษะ  อยางนอย ๑๐ 
วัน/คน/ป 
๓. รอยละของหนวยงานที่มกีารจัดทำโครงสราง  สายบังคับบัญชา และมอบหมายหนาที่ใหบุคลากร ที่
ชัดเจนเปนลายลักษณอักษร 
๔. รอยละของหนวยงานที่มแีผนและดำเนินการตามแผนการสรางความกาวหนาในสายงานใหบุคลากร 
๕. CUPหนองสองหองมีการบริหารงานบุคคล และการจัดสรรแรงจูงใจที่เหมาะสม 
๖. ระดับความสำเร็จของCUPในการบริหารจัดการบุคลากร 
๗. ระดับความพึงพอใจในงานและความสุขในชีวิตของบุคลากรสุขภาพ 
๘. ระดับความสำเร็จของการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรที่ดีดานการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 

ประเด็นยทุธศาสตร  4  การคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสขุ 
เปาประสงค ตัวชี้วดั (ผลลัพธ) ตัวชี้วดั (ปจจยัแหงความสำเร็จ) 

๑๑. ประชาชนบริโภคอาหารและผลิตภณัฑสุขภาพที่มี
คุณภาพปลอดภยั 
 

๑. รอยละของอาหารปราศจากสารปนเปอน ๖ ชนิด 
(สารเรงเนื้อแดง,สารบอแรกซ,สารฟอกขาว,สารฟอรมา
ลีน,สารกันรา,ยาฆาแมลง) 
๒. รอยละของครัวเรือนไมมีผลิตภัณฑสุขภาพที่เส่ียงตอ
สุขภาพ 

๑. รอยละของสถานประกอบการไดรับการกำกับ  ดูแล  เฝาระวังผลิตภัณฑและบริการสุขภาพ 
๒. รอยละของสถานประกอบการดานการผลิต  ผลิตภัณฑสุขภาพ  ที่ไดรับการตรวจสอบไดมาตรฐาน
ตามเกณฑที่กำหนด 
๓. รอยละของรานอาหารและแผงลอยผานมาตรฐาน CFGT. 
๔. รอยละของตลาดสดที่ไดรับการพัฒนาใหเปนตลาดสดนาซ้ือ 
๕. รอยละของรานคา ไมจำหนายอาหารและผลิตภัณฑที่เส่ียงตอสุขภาพ 
๖. รอยละของกลุม/เครือขายองคกรผูบริโภคระดับตำบล  มีสวนรวมในการดำเนินงานเฝาระวังอาหาร
และผลิตภัณฑสุขภาพ 
๗. รอยละของโรงเรียนที่มีกิจกรรม อย.นอยในการดำเนินงานคุมครองผูบริโภค 
๘. รอยละอาหารปราศจากสารปนเปอน 
๙. รอยละของสถานที่ผลิต/สถานประกอบการสุขภาพผานเกณฑการประเมิน/รับรองคุณภาพ 
๑๐. รอยละผลิตภัณฑสุขภาพมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
๑๑. รอยละของ รพ.สต. ที่มีการดำเนินงานคุมครองผูบริโภคแบบมีสวนรวมของเครือขายองคกร
ผูบริโภคในชุมชน ดานผลิตภัณฑสุขภาพตามเกณฑที่กำหนด ๔ เกณฑ   
 
 
 
 
 
 



ประเด็นยทุธศาสตร  5  การสรางสุขภาพ 
เปาประสงค ตัวชี้วดั (ผลลัพธ) ตัวชี้วดั (ปจจยัแหงความสำเร็จ) 

๑๒. ประชาชนกลุมเปาหมายไดรับบริการสงเสริมสุขภาพ
และปองกันโรค ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ  

๑. อัตราตายมารดาลดลง 
๒. อัตราตายทารกลดลง 
๓. อัตราปวยดวยโรคที่ปองกันดวยวัคซีนลดลง  

๑. รอยละของหนวยบริการที่มีผลลัพธการดำเนินงานอนามัยแมและเด็กตามเกณฑ 
๒. รอยละหญิงต้ังครรภที่ไดรับบริการดูแลกอนคลอดและหลังคลอดครบตามเกณฑ 
๓. รอยละของความครอบคลุมของการไดรับภูมิคุมกันโรคในเด็กอาย ุ๐-๕   ป 
๔. รอยละของศูนยเด็กเล็กในอำเภอหนองสองหองผานเกณฑการประเมินระดับพื้นฐาน 
๕. รอยละของศูนยเด็กเล็กในอำเภอหนองสองหองผานเกณฑการประเมินระดับดีและดีมาก 
๖. อำเภอมแีผนงาน/โครงการควบคุมและปองกันโรคขาดสารไอโอดีนอยางตอเนื่องและยั่งยืน 
๗. อัตราความครอบคลุมการใชเกลือเสริมไอโอดีนคุณภาพในครัวเรือน(รอยละ๙๐) 
๘. อัตราของเด็กทารกแรกเกิดขาดสารไอโอดีน 
9. รอยละทารกแรกเกิดนำ้หนักนอยกวา ๒,๕๐๐ กรัม 
๑0. เด็ก ๐-๕ ปมีพัฒนาการสมวยั(มากกวารอยละ๙๐) 
๑1. เด็ก ๐-๕ ปมีการเจริญเติบโตตามวยั(มากกวาหรือเทากบัรอยละ๙๓) 
๑2. ระดับความสำเร็จในการแกไขปญหางานอนามยัแมและเด็กโดย MCH Board    
๑3. ระดับความสำเร็จการจัดคลินิกการใหบริการคำปรึกษาที่เปนมิตรกับวยัรุนในโรงพยาบาล 
อยางมีระบบ 
๑4. โรงเรียนสงเสริมสุขภาพที่เขารวมโครงการผานเกณฑโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับเพ็ชร  
ระดับทอง 
๑5. รอยละการใหบริการตรวจทันตสุขภาพ เด็ก ป.๑ (โครงการยิ้มสดใยเด็กไทยฟนดี) 
๑6. สถานบริการสาธารณสุข มีการเฝาระวังพฤติกรรมสุขภาพตามมาตรฐานสุขศึกษา 

๑๓. เยาวชนกลุมเส่ียง ผูเสพ ผูติดสารเสพติด และผูมีปญหา
ทางจิตไดรับการดูแล ในการบำบัดรักษา การฟนฟ ูการ
ปองกันและติดตามใหความชวยเหลืออยางมี    ประสิทธิภาพ 
 

๑. รอยละ ของผูเสพ  ผูติดสารเสพติด ไดรับการ
บำบัดรักษาตามเกณฑ 
๒. อัตราการเสพซ้ำลดลง 
๓. อัตราการฆาตัวตายลดลง 
 

๑. รอยละของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในพื้นทีอ่ำเภอหนองสองหองผานมาตรฐาน 
HA ยาเสพติด 
๒. อัตราการเขาถึงบริการโรคซึมเศราเพิ่มมากขึ้น 
๓. อัตราการติดตามดูแลผูพยายามฆาตัวตายเปนไปตามเกณฑ  (รอยละ ๖๐) 
๔. อัตราของสถานบริการที่มีบริการ/การจัดบริการโรคซึมเศราตามเกณฑที่กำหนด 
๕. รอยละ ๖๐ ของประชากรในพื้นที่ไดรับการประเมิน/คัดกรองโรคจิต 
๖. รอยละ ๗๐  ของผูปวยโรคจิตไดรับการรักษาดวยยาไดรับการติดตามตอเนื่องอยางนอย ๓ เดือน 
๗. รอยละ ๗๐ ของผูปวยโรคจิตที่เขาโครงการฯไมกลับรักษาซ้ำในโรงพยาบาล (re-admission) ในชวง 
๓ เดือนที่ติดตาม 
๘. รอยละของผูมีอาย ุ๑๐-๒๔  ป เปนสมาชิกชมรม TO BE NO.๑ 
๙. รอยละของภาคีเครือขายที่มีสวนรวมในการดำเนินงาน TO BE NO ๑ ตามเกณฑที่กำหนด 
๑๐. รอยละของรพ.สต./PCUที่มีชมรม TO BE NO.๑  และดำเนินงานศูนยเพื่อนใจวัยรุน 
 
 
 
 
 



๑๔. กลุมเส่ียงและประชาชนทั่วไป มพีฤติกรรมสุขภาพที่
ถูกตองเหมาะสม 
 

๑. อัตราปวยดวยโรคไมติดตอ(ที่เกิดจากพฤติกรรม
สุขภาพ) ที่เปนปญหาสำคัญของจังหวัดลดลง 
๒. อัตรามารดาต้ังครรภอายุ ๒๐ ป ลดลง 
 

๑. รอยละของประชาชนอายุ ๑๕ ปขึ้นไป มีรอบเอวไมเกินมาตรฐานทีก่ำหนด (ชายไมเกิน ๙๐ ซม. 
หญิงไมเกิน ๘๐ ซม.) 
๒. รอยละของประชากรอาย ุ๓๕  ปขึ้นไป ไดรับคัดกรองโรคเบาหวาน  ความดันโลหิตสูง  โรคหลอด
เลือดสมอง ตามมาตรฐานของการคัดกรอง 
๓. รอยละของหมูบานตนแบบในการดำเนินงานปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพลดโรคมะเร็ง  ความดัน
โลหิตสูง  หัวใจและหลอดเลือด 
๔. รอยละของรพ.สต. ที่มีแผนและดำเนินการเพื่อลดภาวะต้ังครรภที่ไมพึงประสงค ในเด็กวัยรุนและวยั
เรียน รวมกับภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ 
๕. รอยละของเด็กวัยรุนและวัยเรียนไดรับการสงเสริมสุขภาพผานทางโครงการเด็กไทยทำได 
๖. รอยละของบุคลากรผูรับผิดชอบผานการอบรมการใหคำปรึกษา  การบริการ  สงเสริม
สุขภาพ  ปองกัน  ดานการอนามัยการเจริญพันธุ 
๗. รอยละของ รพ.สต. ที่ดำเนินงานตามแนวทางคลินิกคนไทยไรพุง  
๘. รอยละ รพ/รพ.สต.ผานเกณฑการประเมินคลินิกไรพุง 
๙. รอยละของ รพ.สต./PCU มีชมรมผูสูงอายุอยางนอย ๑ ชมรม 
๑๐. ระดับความสำเร็จการดำเนินงานตามกระบวนการตำบลตนแบบดานการดูแลสุขภาพผูสูงอายุ
ระยะยาว (Long Term Care) หนึ่งอำเภอ หนึ่งตำบล 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง 
แนบทาย ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง 

เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง 
พ.ศ. 2564 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหนวยงาน : ..สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง.. 
วัน/เดือน/ป : .  วันท่ี 14 ธันวาคม 2564....................................... 
หัวขอ: ..ขอเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซดของหนวยงาน  
รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

                 นโยบายและยุทธศาสตรของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง                     
 
Linkภายนอก: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
 

 

ผูรับผิดชอบการใหขอมูล ผูอนุมัติรับรอง 
 (  / ) อนุมัติ           

(   ) ไมอนุมัติ ระบุเหตุผล........................................ 
 
 
 

(..นายบุญเลิศ   นลิละออง..) (นายสชุาต ิ ผาบสิมมา) 

ตำแหนง ...นักวชิาการสาธารณสุขชำนาญการ...... ตำแหนง สาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง 

วันท่ี..14...เดือน..ธันวาคม..พ.ศ. ..2564.......       วันท่ี..14...เดือน..ธันวาคม..พ.ศ. ..2564.... 
 

 
ผูรับผิดชอบการนำขอมูลข้ึนเผยแพร 

 
(นายบุญเลิศ   นิลละออง) 

ตำแหนง นักวชิาการสาธารณสุขชำนาญการ 
วันท่ี..14...เดือน..ธันวาคม..พ.ศ. ..2564.... 

 


