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(Strategic Issue : SI) 
เป้าประสงค์ 
(Goal : G) 

ผลลัพธ์ 
(Outcome : O) 

กลยุทธ์ 
(Strategic : ST) 

ตัวช้ีวัดผลลัพธ์/กลยุทธ์ 
(KPI-O-ST) 

ผู้รับผิดชอบ 
 

1. ลดตาย 1. ประชาชนมีอายุคาด
เฉลี่ยเมื่อแรกเกิด (LE) 
ไม่ต่ำกว่า 80 ปี ในปี 
2566 
 

1.1 ลดอัตราการเสียชีวิต
จากการบาดเจ็บ
การจราจร 
 

1. ส่งเสริมการบังคับใช้
กฎหมายด้านสาธารณสุข 
สิ่งแวดล้อม และที่เก่ียวข้อง
กับสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ 
 

1.1 ลดอัตราการเสียชีวิตจาก
การบาดเจ็บการจราจรเหลือไม่
เกิน 20 ต่อแสนประชากร 
1.2 อำเภอและตำบลมีการ
ดำเนินการถนนปลอดภัย  
1.3 ร้อยละของอำเภอ ตำบลมี
แกนนำหลักภาคีเครือข่ายระดับ
อำเภอ ตำบล ร้อยละ 100 
1.4 ร้อยละตำบลมีการ
ดำเนินงาน 3 ด่านประสานใจ 
ร้อยละ 100 

แพทย์  กลุ่มการ
พยาบาล (ER) 

  1.2 ลดอัตราการเสียชีวิต
จาก STROKE/STEMI 
 

4. พัฒนาระบบเฝ้าระวังและ
จัดการข้อมูล NCD Cluster 
(DM/HT/Stroke/STEMI) 
ระดับปฐมภูมิและชุมชนให้มี
ประสิทธิภาพ 
 

1. การเสียชีวิตจาก 
STROKE/STEMI ไม่เกิน ร้อยละ 7 
2. ร้อยละเบาหวานควบคุมได้ 
ร้อยละ 40 
3. ร้อยละความดันโลหิตสูง
ควบคุมได้ ร้อยละ 60 
4. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานความ
ดันโลหิตสูงได้รับการคัดกรอง CVD 
risk ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
5. ร้อยละ ผู้ป่วย CVD risk >20 
ได้รับการประชาสัมพันธ์โดย อสม. 
ผ่าน stroke alert 

แพทย์  กลุ่มการ
พยาบาล (ER) 
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    6. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานความ 
ดันที่ควบคุมไม่ไดไ้ด้รับการอบรม PL 
7. ร้อยละ100 ของหมู่บ้านที่มี
การจัดทำ health station  

 

  1.3 ลดอัตราการเสียชีวิต
จาก sepsis 

1. พัฒนาระบบการเฝ้าระวัง 
และรักษาผู้ติดเชื้อในกระแส
เลือด 
2. ส่งเสริม และกระตุ้นการ
ดำเนินงานเครือข่ายการดูแล
ผู้ป่วย sepsis ให้เข้มแข็ง 
3. พัฒนาครู ข.ในการ
ประเมิน sepsis 
 
 

1. ร้อยละ 90 ของคนไข้ sepsis 
ได้รับ ATB ใน 1 ชม. 
2. ร้อยละ 80 ของคนไข้ได้สาร
น้ำมากกว่าหรือเท่ากับ 2 ลิตร 
3. ร้อยละผู้ป่วยติดเชื้อในโรค 
UTI , NF , AGE หรือ 
pneumonia ที่เสียชีวิตในปี 
2565 น้อยกว่า ปี 2564  
4. อัตราการตายจาก sepsis ทุก
โรคน้อยกว่า ร้อยละ 20 
5. อัตราการตายในโรค มะเร็ง 
จมน้ำ ฆ่าตัวตาย ในปี 64 น้อย
กว่า ปี 63 

แพทย์  กลุ่มการ
พยาบาล (ward) 

2. ระบบบริการ
สุขภาพทุกระดับไร้
ความแออัดและได้
มาตรฐาน 
 

5. ลดความแออัดของ
แผนกผู้ป่วยนอกและ
ผู้ป่วยใน (OPD+IPD)  
 

1. ลดระยะเวลารอคอยใน
ผู้ป่วยโรคเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูงที่มารับ
ยาที่ รพ. 
2. ลดการ refer ผู้ป่วยที่มี
ความซับซ้อนยุ่งยากน้อย
(CMI<0.5) เข้า รพศ.  

1. พัฒนาศักยภาพ รพช.
NODE และเครือข่ายให้
สอดคล้องกับบริบทของ
ตนเอง 
2. ส่งเสรมการพัฒนาหน่วย
บริการปฐมภูมิให้มีคุณภาพ 
มาตรฐาน 

1. อัตราการ refer out ในผู้ป่วย
ที่มีค่า CMI <0.5 ในปี 2565 
น้อยกว่าปี 2564 
2. ระยะเวลารอคอยในผู้ป่วย
เบาหวาน ความดันโลหิตสูงลดลง 
3. พัฒนา PCU/PNCU เป็น 
extended OPDอย่างน้อย 1 แห่ง 

แพทย์  กลุ่มการ
พยาบาล (NCD), IT 
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   และพัฒนา  รพ.ที่เป็น 
node ให้ดูแลโรคที่มีความ
ซับซ้อน 

3. มีการให้บริการ 
extended OPD ใน PCU 
หรือ PNCU เพ่ือบริการผู้ป่วย
เรื้อรัง 
4. มีเทคโนโลยีในการดูแล
ผู้ป่วยทางไกล 

4. มีการจัดตั้งกลุ่มไลน์ 
PCU/PNCU เพ่ือเป็นระบบ 
consult ทุกแห่ง 
5. สัดส่วนผู้ป่วย OPD รับบริการ
ทุติยภูมิต่อปฐมภูมิ น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 60:40 

 

3. มหัศจรรย์ 
1000 plus 
 

เด็กมีพัฒนาการที่ดี 
สมส่วน สมวัย 

เด็กไทยมีคุณภาพ
พัฒนาการไม่ล่าช้า IQ สูง 

 1. สร้างกลไกในการ
ขับเคลื่อนมหัศจรรย์ 1000 
วันแรกแห่งชีวิต Plus 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ดูแลภาวะโภชนาการ และลด
ภาวะโลหิตจาง ในหญิงวัย
เจริญพันธุ์ หญิงตั้งครรภ์ เพื่อ
ป้องกันความพิการแต่กำเนิด 
3. สร้างเสริมการมีส่วนร่วม
ของภาคีเครือข่ายในการดูแล
เด็กแรกเกิด 
4. สร้างเสริมภาวะโภชนาการ 
ลดภาวะโลหิตจาง ในเด็กปฐมวัย 
5. สร้างเสริมทักษะครูผู้ดูแล
เด็ก ในการประเมินและจัด
กิจกรรมส่งเสริมความฉลาด
ทางอารมณ์ ในเด็กปฐมวัย 

1. จำนวนทารกตายจาก
หมวดหมู่โรคผิดปกติแต่กำเนิด
ลดลง 
2. อำเภอมีตำบลผ่านเกณฑ์ 
มหัศจรรย์ 1000 วันแรกแห่ง
ชีวิต Plus ร้อยละ 80 
3. อัตรามารดามีภาวะโลหิตจาง
ไม่เกินร้อยละ 10 
4. ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับ
การฝากครรภ์คุณภาพ 
5. ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับ
การฝากครรภ์คุณภาพ 
6. ร้อยละของหญิงหลังคลอดได้รับ
การเยี่ยมหลังคลอดครบ 3 ครั้ง 
7. อัตราความพิการแต่กำเนิดลดลง 
8. ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่ไม่มี
ภาวะโลหิตจาง 

แพทย์  งานเวช
ปฏิบัติ 
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    9. ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่มี
ภาวะทุพโภชนาการไม่เกินเกณฑ์
(อ้วน/เตี้ย/ผอม) 
10. ร้อยละของเด็ก 0-5 ปี มี
พัฒนาการสมวัย 
11. เด็กแรกเกิด ได้รับการเยี่ยม
รับขวัญจาก พชอ./CFT/ภาคี
เครือข่าย อย่างน้อยร้อยละ 80 
12. ร้อยละของเด็กตามช่วงอายุ
ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ ไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 90 
13. ร้อยละของเด็กตามช่วงอายุ
ได้รับการคัดกรองพัฒนาการพบ
สงสัยล่าช้าไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 
14. ร้อยละของเด็กตามช่วงอายุ
ไดร้ับการคัดกรองพัฒนาการพบ
สงสัยล่าช้า ได้รับการกระตุ้นไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 90 
15. ร้อยละของเด็กพัฒนาการ
ล่าช้าได้รับการกระตุ้นด้วย 
TEDA4Iไม่น้อยกว่า ร้อยละ 65 
16. ร้อยละเด็ก 0-5 ปี  สูงดีสม
ส่วน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 65 
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4. ประชาชนเข้าถึง
บริการกัญชาทาง
การแพทย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สร้างความเข้าใจ เข้าถึง
บริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชาชนเข้าถึงบริการ 
กัญชาทางการแพทย์ 
 
 
 
 
 
 
 

1. เสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจแก่กลุ่มเป้าหมาย 
(บุคลากรทางการแพทย์,
ประชาชน,ผู้ป่วย) ในการใช้
กัญชาทางการแพทย์  
2. สร้างHealth Literacy ใน
เรื่องกัญชาทางการแพทย์ 
3. สร้างการเข้าถึงบริการ
กัญชาทางการแพทย์ของ
ผู้ป่วย 4 กลุ่มโรคเป้าหมาย 
4. เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ผลิต (ปลูก/สกัด) กัญชาทาง
การแพทย์ให้ได้
มาตรฐานสากล              

1. มีการจัดตั้งคลินิกกัญชาทาง
การแพทย์ 
2. มีการใช้กัญชาทางการแพทย์
ทั้งแผนปัจจุบันและแผนไทย ในปี 
2564 สูงกว่า ปี 2563 ร้อยละ
10  
2. มีการใช้กัญชาทางการแพทย์
ทั้งแผนปัจจุบันและแผนไทยใน
กลุ่มผู้ป่วย palliative care 
เพ่ิมข้ึน 
 
 
 

แพทย์  เภสัช 
 
 
 
 

5. พัฒนาบุคลากร 1. เสริมศักยภาพ อสม. 
เป็นหมอประจำบ้าน/ 
อสม.เชี่ยวชาญ// อสม.
เชี่ยวชาญนักจัดการ
สุขภาพ 
2. คัดกรองครอบครัว 
LTC และทำ Family 
care plan 
 

1. พัฒนา อสม. เป็นหมอ
ประจำบ้าน 
2. พัฒนา ระบบ 3 หมอ 
 

1. อบรม อสม. เป็นหมอ
ประจำบ้าน 
2. อบรมการเขียน care 
plan และ การใช้ inhumes  

1. อบรม อสม. เป็นหมอประจำ
บ้านอย่างน้อยหมู่ละ 1 คน 
2.ร้อยละครอบครัว LTC ได้ทำ 
Family care plan 
ร้อยละ 100 
 

แพทย์  งานเวช
ปฏิบัติและ
ครอบครัว 

 


