
ลําดับ ตัวชี้วัด เปาหมาย แหลงขอมู

ล

PA สตป. เขต     นครราชสีมา         ชัยภูมิ         บุรีรัมย         สุรินทร     ประเมินผล หนวยงาน

รับผิดชอบ0 / 15,369  0 / 6,262  0 / 2,240  0 / 3,656  0 / 3,211

0 0 0 0.00   0

28,187 / 30,674  15,964 / 17,487  2,414 / 2,544  5,988 / 6,440  3,821 / 4,203

91.89 91.29 94.89 92.98   90.91

153,576 / 302,638  70,426 / 139,946  20,120 / 38,040  38,189 / 73,161  24,841 / 51,491

50.75 50.32 52.89 52.20   48.24

84,501 / 117,736  21,809 / 31,366  13,179 / 18,866  30,538 / 39,244  18,975 / 28,260

71.77 69.53 69.86 77.82   67.14

6,752 / 11,647  767 / 965  641 / 1,023  3,482 / 5,871  1,862 / 3,788

57.97 79.48 62.66 59.31   49.16

109,166 / 513,152  53,041 / 189,214  16,961 / 86,371  20,127 / 126,572  19,037 / 110,995

21.27 28.03 19.64 15.90   17.15

1,648 / 198,466  676 / 73,945  293 / 32,814  337 / 48,776  342 / 42,931

8.3 9.14 8.93 6.91   7.97

ผลการดําเนินงานระบบกํากับการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดปงบประมาณ 2560 เขตสุขภาพที่ 9 (ณ วันที่ 31 มกราคม 2560)

ศูนย

อนามัยท่ี 9

3 (4)รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป สูงดีสม

สวน และสวนสูงเฉลี่ยท่ีอายุ 5 ป

ทุกเดือน ศูนย

อนามัยท่ี 9

ทุกเดือน ศูนย

อนามัยท่ี 9

2 (3)รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป มี

พัฒนาการสมวัย

ทุกเดือน

1 (2)อัตราสวนการตายมารดาไทยไม

เกิน 15 ตอการเกิดมีชีพแสนคน

ไมเกิน 20 ตอการ

เกิดมีชีพแสนคน

ไมนอกวา รอยละ

 51  (ช/ญ  

113/112)

ไมนอยกวา รอย

ละ 80

6 (8.2) รอยละเด็ก 6-12 ป ไดรับ

บริการทันตกรรม (คน)

ทุกเดือน ศูนย

อนามัยท่ี 9

4 (6)รอยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมสวน ไมนอยกวา รอย

ละ 66

ไมนอยกวา รอย

ละ 52

รอยละ 60

ศูนย

อนามัยท่ี 9

ทุก 3 เดือน(8.1) รอยละของเด็กกลุมอายุ 0-12 

ปฟนดีไมมีผุ (cavity free)

5

ทุกเดือน ศูนย

อนามัยท่ี 9

7 (9)อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 

15-19 ป

ทุก 3 เดือน ศูนย

อนามัยท่ี 9

ไมเกิน 42 ตอพัน

ของประชากร

หญิงอายุ 15-19 ป

 ท้ังหมด
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ลําดับ ตัวชี้วัด เปาหมาย แหลงขอมู

ล

PA สตป. เขต     นครราชสีมา         ชัยภูมิ         บุรีรัมย         สุรินทร     ประเมินผล หนวยงาน

รับผิดชอบ164 / 488  36 / 187  30 / 94  51 / 120  47 / 87

33.61 19.25 31.91 42.50   54.02

4 / 4  1 / 1  1 / 1  1 / 1  1 / 1

100 100 100 100.00   100

0 / 1,750  0 / 509  0 / 381  0 / 408  0 / 452

0 0 0 0.00   0

11 / 31  4 / 7  2 / 8  2 / 9  3 / 7

35.48 57.14 25 22.22   42.86

0 / 1,008,308  0 / 372,160  0 / 170,794  0 / 248,750  0 / 216,604

0 0 0 0.00   0

450 / 5,036,139  212 / 2,026,510  60 / 882,271  107 / 1,113,123  71 / 1,014,235

8.94 10.46 6.8 9.61   7

11,406 / 5,030,593  4,678 / 2,023,899  2,302 / 881,087  2,340 / 1,112,122  2,086 / 1,013,485

ทุกเดือน สคร.9

13 (19)อัตราการเสียชีวิตจากการ

บาดเจ็บทางถนน

ทุก 3 เดือน สคร.9

12 (18)อัตราการเสียชีวิตจากการจมนํ้า

ของเด็กอายุนอยกวา 15 ป

ทุกเดือน สคร.914 (20.1)อัตราผูปวยความดันโลหิตสูง

รายใหม

สคร.9ทุก 3 เดือน9

ศูนย

อนามัยท่ี 9

ทุก 3 เดือน(12) รอยละของตําบลท่ีมีระบบ

สงเสริมสุขภาพดูแลผูสูงอายุ ผูพิการ

และผูดอยโอกาสและการดูแลระยะ

ยาวในชุมชน (Long Term Care) 

ผานเกณฑ

8

(14) รอยละของจังหวัดมีศูนย

ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และ

ทีมตระหนักรูสถานการณ (SAT) ท่ี

สามารถปฏิบัติงานไดจริง

รอยละ 80

HT ลดลงรอยละ 

205

ไมเกิน 18 ตอ

แสนประชากร

ไมเกิน 5 ตอแสน

ประชากร

(17)รอยละของตําบลในการคัดกรอง

โรคพยาธิใบไมตับ (โครงการ

พระราชดําริ)

11

สคร.9ทุก 3 เดือนไมนอยกวา รอย

ละ 85

(15) อัตราความสําเร็จการรักษา

ผูปวยวัณโรครายใหมและกลับเปนซ้ํา

10

สคร.9ทุก 3 เดือน
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ลําดับ ตัวชี้วัด เปาหมาย แหลงขอมู

ล

PA สตป. เขต     นครราชสีมา         ชัยภูมิ         บุรีรัมย         สุรินทร     ประเมินผล หนวยงาน

รับผิดชอบ0.23 0.23 0.26 0.21   0.21

6,054 / 5,030,593  2,435 / 2,023,899  1,513 / 881,087  1,036 / 1,112,122  1,070 / 1,013,485

0.12 0.12 0.17 0.09   0.11

3,890 / 7,070  3,712 / 3,799  173 / 662  5 / 2,000  0 / 609

55.02 97.71 26.13 0.25   0

740 / 745  456 / 461  54 / 54  62 / 62  168 / 168

99.33 98.92 100 100.00   100

3,779 / 51,154  3,737 / 3,824  42 / 46  0 / 46,000  0 / 1,284

7.39 97.72 91.3 0.00   0

1,111 / 1,523  197 / 607  350 / 350  308 / 308  256 / 258 ทุก 3 เดือน

72.95 32.45 100 100.00   99.22

10 / 90  2 / 34  0 / 16  0 / 23  8 / 17

11.11 5.88 0 0.00   47.06

สสจ.ชัยภูมิทุก 3 เดือน(21)รอยละของผลิตภัณฑอาหารสด

และอาหารแปรรูปมีความปลอดภัย

16

15 (20.2)อัตราผูปวยเบาหวานรายใหม ทุกเดือน สคร.9

รายใหม

รอยละ 80

DM ลดลงรอยละ 5

205

ทุก 3 เดือน ศูนย

อนามัยท่ี 9

รอยละ 75(28) รอยละของโรงพยาบาลท่ีพัฒนา

อนามัยสิ่งแวดลอมไดตามเกณฑ 

GREEN&CLEAN Hospital

20

(27)รอยละของสถานพยาบาลและ

สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพไดรับ

การตรวจสอบมาตรฐานตามเกณฑท่ี

กําหนด

19

สสจ.

นครราชสีมา

ทุก 3 เดือนรอยละ 92(25)รอยละของผูปวยยาเสพติดท่ีหยุด

เสพตอเน่ือง 3 เดือน หลังจําหนาย

จากการบําบัดรักษาตามเกณฑกําหนด

17

รอยละ 95 ทุก 3 เดือน สสจ.ชัยภูมิ18 (26) รอยละของผลิตภัณฑสุขภาพท่ี

ไดรับการตรวจสอบไดมาตรฐานตาม

เกณฑท่ีกําหนด

สบส.รอยละ 80
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ลําดับ ตัวชี้วัด เปาหมาย แหลงขอมู

ล

PA สตป. เขต     นครราชสีมา         ชัยภูมิ         บุรีรัมย         สุรินทร     ประเมินผล หนวยงาน

รับผิดชอบ

27 / 40  10 / 18  4 / 6  11 / 13  2 / 3

67.5 55.56 66.67 84.62   66.67

68,504 / 248,746  31,400 / 101,268  9,483 / 55,544  18,670 / 56,334  8,951 / 35,600

27.54 31.01 17.07 33.14   25.14

171,216 / 516,414  77,692 / 231,339  31,226 / 89,762  37,869 / 113,603  24,429 / 81,710

33.15 33.58 34.79 33.33   29.9

44,295 / 213,263  30,387 / 94,327  7,117 / 40,288  3,881 / 45,912  2,910 / 32,736

20.77 32.21 17.67 8.45   8.89

348 / 5,135  195 / 2,046  52 / 751  67 / 1,575  34 / 763

6.78 9.53 6.92 4.25   4.46

83 / 89  33 / 33  14 / 16  20 / 23  16 / 17

93.26 100 87.5 86.96   94.12

45 / 15,369  26 / 6,262  8 / 2,240  4 / 3,656  7 / 3,211

2.93 4.15 3.57 1.09   2.18

ทุกเดือน สคร.9

23 (32.2)รอยละของผูปวยโรคความดัน

โลหิตสูงท่ีควบคุมได

ทุกเดือน สคร.9

22 (32.1)รอยละของผูปวยโรคเบาหวาน

ท่ีควบคุมระดับนํ้าตาลได

ทุก 3 เดือน รพ.

มหาราช

นครราชสีมา

ทุก 3 เดือน สคร.9

25 (34) อัตราตายของผูปวยโรคหลอด

เลือดสมอง

ทุก 3 เดือน รพ.บุรีรัมย

24 (33) รอยละของผูปวยเบาหวาน 

ความดันโลหิตสูงท่ีข้ึนทะเบียนไดรับ

การประเมินโอกาสเสี่ยงตอโรคหัวใจ

และหลอดเลือด (CVD Risk)

มากวาหรือเทากับ

 80%

HT มากกวาหรือ

เทากับ 50%

DM มากกวาหรือ

เทากับ 40%

ในโรงพยาบาล

นอยกวา รอยละ 7

รพ.

มหาราช

นครราชสีมา

ทุก 3 เดือนไมนอยกวารอยละ

 80

(36)รอยละของโรงพยาบาลท่ีใชยา

อยางสมเหตุสมผล

26

รอยละ 427 (38) อัตราตายทารกแรกเกิด อายุ

นอยกวาหรือเทากับ 28 วัน

(30)รอยละของพ้ืนท่ีท่ีมีคลินิกหมอ

ครอบครัว (Primary Care Cluster)

21 สสจ.สุรินทรทุก 3 เดือนรอยละ 90
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ลําดับ ตัวชี้วัด เปาหมาย แหลงขอมู

ล

PA สตป. เขต     นครราชสีมา         ชัยภูมิ         บุรีรัมย         สุรินทร     ประเมินผล หนวยงาน

รับผิดชอบ

963,729 / 4,827,049  417,057 / 2,023,415  133,823 / 868,999  229,342 / 1,121,319  183,507 / 813,316

19.97 20.61 15.4 20.45   22.56

114 / 6,725,600  33 / 2,628,978  26 / 1,138,252  36 / 1,585,071  19 / 1,373,299

1.7 1.26 2.28 2.27   1.38

169 / 1,863  78 / 634  37 / 434  28 / 454  26 / 341

9.07 12.3 8.53 6.17   7.62

166 / 204  85 / 101  27 / 37  54 / 66

81.37 84.16 72.97   81.82

177 / 204  71 / 73  18 / 21  41 / 49  47 / 61

86.76 97.26 85.71 83.67   77.05

249 / 268  165 / 171  84 / 97

92.91 96.49 86.6

138 / 6,745,572  97 / 2,628,978  0 / 1,138,193  0 / 1,585,071  41 / 1,393,330

0 0 0 0.00   0

นครราชสีมา

รพ.

มหาราช

นครราชสีมา

32 (46.2)จํานวนผูปวยท่ีแพทยวาง

แผนการรักษาด๎วยเคมีบําบัดและ

ไดรับการรักษาดวยเคมีบําบัด≤6 

สัปดาหนับตามเกณฑท่ีกําหนด

ทุก 3 เดือน รพ.

มหาราช

นครราชสีมา

ทุก 3 เดือน รพ.

มหาราช

นครราชสีมา

31 (46.1)จํานวนผูปวยท่ีแพทยวาง

แผนการรักษาด๎วยการผาตัดและได๎

รับการผาตัดรักษา≤4 สัปดาหนับตาม

เกณฑท่ีกําหนด

ทุก 3 เดือน

30 (45)อัตราตายของผูปวยโรคหลอด

เลือดหัวใจ

มากกวาหรือ

เทากับ รอยละ 85

มากกวาหรือ

เทากับ รอยละ 85

ทุก 3 เดือน รพ.

มหาราช

นครราชสีมา

34 (47)อัตราตายจากโรคมะเร็งตับ

33 (46.3)จํานวนผูปวยท่ีแพทยวาง

แผนการรักษาดวยรังสีรักษาและ

ไดรับการรักษาดวยรังสีรักษา≤6 

สัปดาหนับตามเกณฑท่ีกําหนด
ทุก 3 เดือน รพ.

มหาราช

นครราชสีมา

รอยละ 28

รอยละ 23.5

มากกวาหรือ

เทากับ รอยละ 85

ไมเกิน 6.3 ตอ

แสนประชากร

(42) อัตราการฆาตัวตายสําเร็จ29

รอยละ 18.5 ทุก 3 เดือน สสจ.

นครราชสีมา

28 (40)รอยละของผูปวยนอกไดรับ

บริการการแพทยแผนไทยและ

การแพทยทางเลือกท่ีไดมาตรฐาน

รพ.จิตเวชทุกเดือน
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ลําดับ ตัวชี้วัด เปาหมาย แหลงขอมู

ล

PA สตป. เขต     นครราชสีมา         ชัยภูมิ         บุรีรัมย         สุรินทร     ประเมินผล หนวยงาน

รับผิดชอบ25,023 / 37,905  8,415 / 12,905  4,333 / 6,566  9,759 / 14,501  2,516 / 3,933

66.02 65.21 65.99 67.30   63.97

991 / 1,184  114 / 139  406 / 450  313 / 347  158 / 248

83.7 82.01 90.22 90.20   63.71

3 / 666  0 / 1  1 / 650  2 / 15

0.45 0 0.15 13.33

75 / 80  29 / 29  16 / 16  21 / 21  9 / 14

93.75 100 100 100.00   64.29

71 / 10,974  35 / 4,087  0 / 1  14 / 5,282  22 / 1,604

0.65 0.86 0 0.27   1.37

107 / 92  63 / 34  14 / 16  22 / 24  8 / 18

116.3 185.29 87.5 91.67   44.44

0 / 299  0 / 35  0 / 16  0 / 227  0 / 21

0 0 0 0.00   0

35 (49)รอยละของผูปวย CKD ท่ีมีอัตรา

การลดลงของ eGFR<4 

ml/min/1.73m2/yr

ทุก 3 เดือน รพ.

มหาราช

นครราชสีมา

รพ.

มหาราช

นครราชสีมา

38 (53) รอยละของโรงพยาบาล F2 ข้ึน

ไป ท่ีมีระบบ ECS คุณภาพ

ทุก 3 เดือน รพ.

มหาราช

นครราชสีมา

37 (52)จํานวนการปลูกถายไตสําเร็จ ทุก 3 เดือน

สสจ.

นครราชสีมา

ทุก 3 เดือน

สสจ.สุรินทรทุก 3 เดือน(59) รอยละของ รพ.สต. ในแตละ

อําเภอท่ีผานเกณฑระดับการพัฒนา

คุณภาพ

41

สสจ.สุรินทรทุก 3 เดือน(58) รอยละของหนวยบริการท่ีผาน

การรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (HA)

40

นอยกวา รอยละ 1

มากกวาหรือ

เทากับ รอยละ 60

มากกวาหรือ

เทากับ รอยละ 10

มากกวาหรือ

เทากับ รอยละ 70

มากกวาหรือ

เทากับ รอยละ 65

มากกวาหรือ

เทากับ รอยละ 80

(50)รอยละของผูปวยตาบอดจากตอ

กระจก (Blinding Cataract) ไดรับ

การผาตัดภายใน 30 วัน

36

ป 2560 1 ราย 

(เฉพาะ

นครราชสีมา)

ทุกเดือน รพ.

มหาราช

นครราชสีมา

39 (56)อัตราการเสียชีวิตจากการ

บาดเจ็บ (Trauma)

ณ 31 มกราคม 2560



ลําดับ ตัวชี้วัด เปาหมาย แหลงขอมู

ล

PA สตป. เขต     นครราชสีมา         ชัยภูมิ         บุรีรัมย         สุรินทร     ประเมินผล หนวยงาน

รับผิดชอบ

0 / 60  0 / 60

0 0

0 / 411  0 / 100  0 / 33  0 / 278

0 0 0 0.00  

2,390 / 158,907  1,445 / 98,317  0 / 48,565  945 / 2,965  0 / 9,060

1.5 1.47 0 31.87   0

18 / 20  5 / 5  5 / 5  5 / 5  3 / 5

90 100 100 100.00   60

41,147,084 / 204,199,077  13 / 20  6 / 20  41,147,050 / 204,199,017  15 / 20

20.15 65 30 20.15   75

0 / 886  0 / 381  0 / 16  0 / 256  0 / 233คุณภาพขอมูล ไม

นอยกวา รอยละ 

ทุก 3 เดือน สสจ.

นครราชสีมา

45 (79) รอยละของหนวยงานในสังกัด

กระทรวงสาธารณสุขผานเกณฑการ

ประเมิน ITA

CFOทุก 3 เดือนรอยละ 20(80) รอยละของการจัดซื้อรวมของยา 

เวชภัณฑท่ีไมใชยา วัสดุวิทยาศาสตร 

และวัสดุทันตกรรม

46

ทุก 3 เดือน CIO47 (83.1)รอยละของจังหวัดและหนวย

บริการท่ีผานเกณฑคุณภาพข๎อมูล

รอยละ 85

มากกวาหรือ

เทากับรอยละ 50

สบส.ทุก 3 เดือนรอยละ 50(78) รอยละของครอบครัวท่ีมี

ศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองได

ตามเกณฑท่ีกําหนด

44

CHROทุก 3 เดือน7 เขต ผานเกณฑ

 ท้ัง 5 

องคประกอบท่ี

ระดับคะแนน 3

(72)รอยละของเขตสุขภาพท่ีมีการ

บริหารจัดการระบบการผลิตและ

พัฒนากําลังคนไดตามเกณฑท่ีกําหนด

42

CHROทุก 3 เดือน(74)รอยละของหนวยงานท่ีมีการนํา

ดัชนีความสุขของคนทํางาน (Happy

 Work Life Index) และ Core 

Value "MOPH" ไปใช

43
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ลําดับ ตัวชี้วัด เปาหมาย แหลงขอมู

ล

PA สตป. เขต     นครราชสีมา         ชัยภูมิ         บุรีรัมย         สุรินทร     ประเมินผล หนวยงาน

รับผิดชอบ0 0 0 0.00   0

46,363 / 181,193  18,527 / 71,015  5,412 / 20,211  9,834 / 41,772  12,590 / 48,195

25.59 26.09 26.78 23.54   26.12

786 / 2,392  98 / 381  522 / 1,522  84 / 256  82 / 233

32.86 25.72 34.3 32.81   35.19

0 / 89  0 / 33  0 / 16  0 / 23  0 / 17

0 0 0 0.00   0

149 / 270  9 / 40  10 / 39  110 / 131  20 / 60

55.19 22.5 25.64 83.97   33.33

52 (96)รอยละของกฎหมายท่ีควร

ปรับปรุงไดรับการแกไข และบังคับใช

ทุก 3 เดือน สสจ.

นครราชสีมา

นอยกวา รอยละ 

80

ทุก 3 เดือน CHRO51 (93) รอยละผลงานวิจัย/R2R ดาน

สุขภาพท่ีเผยแพรใหหนวยงานตางๆ

นําไปใชประโยชน

48 (88) รอยละของประชากรเขาถึง

บริการการแพทยฉุกเฉินป 2560

ทุกเดือน CFO

บริการท่ีผานเกณฑคุณภาพข๎อมูล

บริการสุขภาพ

CFOทุก 3 เดือนไมเกิน รอยละ 8(92)รอยละของหนวยบริการท่ี

ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน

50

CIOทุก 3 เดือนสาเหตุการตาย 

ไมนอยกวา รอย

ละ 25

(83.1)รอยละของจังหวัดและหนวย

บริการท่ีผานเกณฑคุณภาพข๎อมูล

สาเหตุการตาย

49

รอยละ 95.5

รอยละ 20
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