-จสารบัญตาราง
ตารางที่
เรื่อง
1
ผลการดําเนินงานตัวชี้วัดกลุมสตรี ภาพรวมของจังหวัดมหาสารคาม ป ๒๕59-๒๕61
2
ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดอัตราสวนการตายมารดาแยกรายอําเภอของจังหวัด
มหาสารคาม ป ๒๕๕9-๒๕61
3
ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด รอยละของหญิงตั้งครรภไดรับการฝากครรภครั้งแรก
เมื่ออายุครรภ <12 สัปดาห ป ๒๕๕9–๒๕61
4
ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด รอยละของหญิงตั้งครรภไดรับการฝากครรภ 5 ครั้ง
คุณภาพป ๒๕๕9–๒๕61
5
ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด รอยละของหญิงตั้งครรภมีภาวะโลหิตจาง
ป ๒๕๕9–๒๕61
6
เปาหมายและผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด รอยละของหญิงตั้งครรภไดรับการฝาก
ครรภ ครั้งแรกเมื่ออายุครรภ <12 สัปดาห ป ๒๕61 (ตุลาคม 2560–พฤษภาคม
๒๕61) ของจังหวัดมหาสารคาม แยกรายอําเภอ
7
เปาหมายและผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด รอยละของหญิงตั้งครรภไดรับการ
ฝากครรภ 5 ครั้งคุณภาพ ป ๒๕61 (ตุลาคม 2560–พฤษภาคม ๒๕61) ของ
จังหวัดมหาสารคาม แยกรายอําเภอ
8
ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด รอยละของหญิงตั้งครรภมีภาวะโลหิตจาง ป ๒๕61
(ตุลาคม 2560–พฤษภาคม ๒๕61) ของจังหวัดมหาสารคาม แยกรายอําเภอ
9
การแกไขปญหาและอุปสรรค ของจังหวัดมหาสารคาม ตามที่สวนกลางไดให
ขอเสนอแนะของตัวชี้วัด/เรื่องอัตราสวนการตายมารดา จากการตรวจราชการและ
นิเทศงานกรณีปกติรอบที่ ๑/๒๕61
10 ผลการดําเนินงานตัวชี้วัด/เรื่อง เด็ก 0-5 ป มีพัฒนาการสมวัยและสูงดีสมสวน
ภาพรวมของจังหวัดมหาสารคาม ป ๒๕๕9-๒๕61
11 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด/เรื่องรอยละเด็ก 0-5 ป มีพัฒนาการสมวัย ไมนอยกวา
รอยละ 85 แยกรายอําเภอของจังหวัดมหาสารคาม ป ๒๕59-๒๕61
12 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด/เรื่องรอยละของเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน
ไดรับการประเมินพัฒนาการ ไมนอยกวารอยละ 90 แยกรายอําเภอของจังหวัด
มหาสารคาม ป ๒๕๕9-๒๕61
13 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด/เรื่องรอยละของเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน
ทุกคนไดรับการตรวจคัดกรองพัฒนาการและพบสงสัยลาชา (ตรวจครั้งแรก)
ไมนอยกวา รอยละ 20 แยกรายอําเภอของจังหวัดมหาสารคามป ๒๕๕9-๒๕61
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ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด/เรื่องรอยละของเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือนที่
ตรวจคัดกรองพัฒนาการ ในครั้งแรกและพบสงสัยลาชา ไดรับการประเมินพัฒนาการซ้ํา
ภายใน 30 วัน รอยละ 100 แยกรายอําเภอของจังหวัดมหาสารคาม ป ๒๕๕9-๒๕61
ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด/เรื่องรอยละเด็ก 0-5 ป มีรูปรางดีสูงสมสวน ไมนอยกวา
รอยละ 54 แยกรายอําเภอของจังหวัดมหาสารคาม ป ๒๕๕9-๒๕61
เปาหมายและผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด/เรื่อง.รอยละเด็ก 0-5 ป มีพัฒนาการสมวัย
ไมนอยกวารอยละ 85 ป ๒๕61 รอบ 8 เดือน (1 ตุลาคม 2560-31 พฤษภาคม
2561) ของจังหวัดมหาสารคาม แยกรายอําเภอ
เปาหมายและผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด/เรื่องรอยละของเด็กอายุ 9, 18, 30 และ
42 เดือนไดรับการประเมินพัฒนาการ ไมนอยกวารอยละ 90 ป ๒๕61 รอบ 8 เดือน
(1 ตุลาคม 2560-31 พฤษภาคม 2561) ของจังหวัดมหาสารคาม แยกรายอําเภอ
เปาหมายและผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด/เรื่องรอยละของเด็กอายุ 9, 18, 30 และ
42 เดือน ทุกคนไดรับการตรวจคัดกรองพัฒนาการและพบสงสัยลาชา (ตรวจครั้งแรก)
ไมนอยกวา รอยละ 20 ป ๒๕61 รอบ 8 เดือน (1 ตุลาคม 2560-31 พฤษภาคม
2561) ของจังหวัดมหาสารคาม แยกรายอําเภอ
เปาหมายและผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด/เรื่องรอยละของเด็กอายุ 9, 18, 30 และ
42 เดือน ที่ตรวจคัดกรองพัฒนาการ ในครั้งแรกและพบสงสัยลาชา ไดรับการประเมิน
พัฒนาการซ้ํา ภายใน 30 วัน รอยละ 100 ป ๒๕61 รอบ 8 เดือน (1 ตุลาคม 256031 พฤษภาคม 2561) ของจังหวัดมหาสารคาม แยกรายอําเภอ
เปาหมายและผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด/เรื่องรอยละเด็ก 0-5 ป มีรูปรางสูงดีสมสวน
ไมนอยกวารอยละ 54 ป ๒๕61 รอบ 8 เดือน (1 ตุลาคม 2560-31 พฤษภาคม
2561) ของจังหวัดมหาสารคาม แยกรายอําเภอ
การแกไขปญหาและอุปสรรค ของจังหวัดมหาสารคาม ตามที่สวนกลางไดใหขอเสนอแนะ
ของตัวชี้วัด รอยละเด็ก 0-5 ป สูงดีสมสวน ป ๒๕61 จากการตรวจราชการและนิเทศ
งานกรณีปกติ รอบที่ ๑/๒๕61
ผลการดําเนินงานตัวชี้วัดรอยละของเด็ก 0-12 ป ฟนดีไมมีผุ (cavity free) ภาพรวม
ของจังหวัดมหาสารคาม ป ๒๕๕9-๒๕61
ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดตัวชี้วัดรอยละของเด็ก 0-12 ป ฟนดีไมมีผุ (cavity free)
แยกรายอําเภอของจังหวัดมหาสารคาม ป ๒๕59-๒๕61
เปาหมายและผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดรอยละของเด็ก 0-12 ป ฟนดีไมมีผุ
(Cavity free) ป ๒๕61 รอบ 8 เดือน (1 ตุลาคม 2560-31 พฤษภาคม 2561)
ของจังหวัดมหาสารคาม แยกรายอําเภอ
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เรื่อง
การแกไขปญหาและอุปสรรค ของจังหวัดมหาสารคาม ตามที่สวนกลางไดใหขอเสนอแนะ
แสดงอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ ๑0-๑4 ป จังหวัดมหาสารคาม ป ๒๕๕9–๒๕61
แสดงอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ ๑๕-๑๙ ป จังหวัดมหาสารคาม ป ๒๕๕9–๒๕61
รอยละการตั้งครรภซ้ําในหญิงอายุนอยกวา ๒๐ ป จังหวัดมหาสารคาม ป ๒๕๕9–๒๕61
แสดงรอยละของหญิงอายุนอยกวา 20 ป หลังคลอดหรือหลังแทงที่คุมกําเนิดไดรับ
การคุมกําเนิดดวยวิธี กึ่งถาวร (ยาฝงคุมกําเนิด/หวงอนามัย) จังหวัดมหาสารคาม
ป 2559- 2561
การคัดกรอง/ประเมินสุขภาพ ของผูสูงอายุแยกรายอําเภอ
การคัดกรอง/ประเมินสุขภาพ ของผูสูงอายุแยกรายอําเภอ
การคัดกรอง/ประเมินสุขภาพ ของผูสูงอายุแยกรายอําเภอ
การคัดกรอง/ประเมินสุขภาพ ของผูสูงอายุแยกรายอําเภอ
ผลการดําเนินงานตัวชี้วัด รอยละของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ
(พชอ.) ที่มีคณ
ุ ภาพภาพรวมของจังหวัดมหาสารคาม ป ๒๕59-๒๕61
เปาหมายและผลการดําเนินงานเรื่องการแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อําเภอ (พชอ.) ป ๒๕61 รอบ 8 เดือน (1 ตุลาคม 2560-31 พฤษภาคม 2561)ของ
จังหวัดมหาสารคาม แยกรายอําเภอ
ประเด็นเพิ่มเติมที่ พชอ. คัดเลือกมาดําเนินการตามบริบทของพื้นที่ โดยทั้ง 13 อําเภอ
ไดคดั เลือกประเด็นดําเนินงาน คือ การดําเนินการขับเคลื่อนงานจังหวัดไอโอดีนยั่งยืนมุงสู
เด็กตักสิลา 4.0 (Smart Kids Taksila 4.0) และจัดประชุมคัดเลือกประเด็นเพิ่มเติมและ
จัดทําแผนเพื่อนํามาดําเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตหรือแกไขปญหาตามบริบทในพื้นที่
ผลการดําเนินงานตัวชี้วัด ป 2560 รอยละของจังหวัดมีศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน
(EOC) และทีมตระหนักรูสถานการณ (SAT) ที่สามารถปฏิบัติงานไดจริง
ผลการดําเนินงาน ตัวชี้วัด ป 2561 รอยละของจังหวัดมีศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน
(EOC) และทีมตระหนักรูสถานการณ (SAT) ที่สามารถปฏิบัติงานไดจริง
ผลการดําเนินงานตัวชี้วัด/เรื่อง อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ําของเด็กอายุนอยกวา 15 ป
(ไมเกิน 4.5 ตอแสน) ภาพรวมของจังหวัดมหาสารคาม ปพ.ศ.๒๕59-๒๕61
ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด/เรื่องอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ําของเด็กอายุ
นอยกวา 15 ป (ไมเกิน 4.5 ตอแสน) แยกรายอําเภอของจังหวัดมหาสารคาม
ป พ.ศ. ๒๕๕9-๒๕61
ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด/เรื่องอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ําของเด็กอายุนอยกวา
15 ป (ไมเกิน 4.5 ตอแสน) แยกรายอําเภอของจังหวัดมหาสารคาม ปงบประมาณ
2560-2561
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ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด/เรื่องอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ําของเด็กอายุนอยกวา
15 ป (ไมเกิน 4.5 ตอแสน) แยกรายอําเภอของจังหวัดมหาสารคาม ปงบประมาณ
2561
ผลการดําเนินงานตัวชี้วัด/เรื่อง อัตราตายจากอุบัติเหตุทางถนน ไมเกิน 16 ตอแสน
ประชากร ภาพรวมของจังหวัดมหาสารคาม ป ๒๕59-๒๕61
ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด/เรื่อง อัตราตายจากอุบัติเหตุทางถนน ไมเกิน 16 ตอ
แสนประชากร แยกรายอําเภอของจังหวัดมหาสารคาม (ต.ค.-พ.ค.) เปรียบเทียบป
๒๕๕๙-๒๕6๑
การแกไขปญหาและอุปสรรคของจังหวัดมหาสารคามตามที่สวนกลางไดใหขอเสนอแนะ
ของตัวชี้วัด/เรื่อง อัตราตายจากอุบัติเหตุทางถนน ป ๒๕๖๑ จากการตรวจราชการและ
นิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ ๑/๑๕๖๑
ผลการดําเนินงานตัวชี้วัด/เรื่องอัตราผูปวยเบาหวานรายใหมจากกลุมเสี่ยงเบาหวาน ไม
เกินรอยละ ๒.๔ และอัตรากลุมสงสัยปวยความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบไดรับการวัด
ความดันโลหิตที่บาน ≥ รอยละ ๑๐ ภาพรวมของจังหวัดมหาสารคาม ป ๒๕59-๒๕61
ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด เรื่องอัตราผูป วยเบาหวานรายใหมจากกลุมเสี่ยงเบาหวาน
ไมเกินรอยละ ๒.๔ แยกรายอําเภอของจังหวัดมหาสารคาม ป ๒๕59-๒๕61
ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด เรื่องอัตรากลุมสงสัยปวยความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบ
ไดรับการวัดความดันโลหิตที่บาน ≥ รอยละ ๑๐ แยกรายอําเภอของจังหวัดมหาสารคาม
ป ๒๕61
เปาหมายและผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด/เรื่องอัตราผูปวยเบาหวานรายใหมจาก
กลุมเสี่ยงเบาหวาน ไมเกินรอยละ ๒.๔ และอัตรากลุมสงสัยปวยความดันโลหิตสูงในเขต
รับผิดชอบไดรับการวัดความดันโลหิตที่บาน≥รอยละ ๑๐ ภาพรวมของจังหวัด
มหาสารคาม ป ๒๕61 รอบ 8 เดือน (1 ตุลาคม 2560-31 พฤษภาคม 2561)
ของจังหวัดมหาสารคาม แยกรายอําเภอ
การแกไขปญหาและอุปสรรค ของจังหวัดมหาสารคาม ตามที่สวนกลางไดใหขอเสนอแนะ
ของตัวชี้วัด/เรื่องอัตราผูปวยเบาหวานรายใหมจากกลุมเสี่ยงเบาหวาน ไมเกินรอยละ ๒.๔
และอัตรากลุมสงสัยปวยความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบไดรับการวัดความดันโลหิต
ที่บาน≥ รอยละ ๑๐ ป ๒๕61 จากการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ
รอบที่ ๑/๒๕61
ผลการดําเนินงานรอยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมไดตามเกณฑ
GREEN&CLEAN Hospital ภาพรวมของจังหวัดมหาสารคาม ป ๒๕59-๒๕61
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ผลการดําเนินงานรอยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมไดตามเกณฑ
GREEN&CLEAN Hospital แยกรายอําเภอของจังหวัดมหาสารคาม ป ๒๕60-๒๕61
ผลการดําเนินงานตัวชี้วัด/เรื่องโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยภาพรวมของจังหวัด
มหาสารคามป ๒๕61 ตามมาตรการหลักกระทรวงสาธารณสุข
ผลการดําเนินงานตัวชี้วัด/เรื่องโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยภาพรวมของจังหวัด
มหาสารคาม ป ๒๕๕9-๒๕61
ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด/เรื่องโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยแยกรายอําเภอ ของ
จังหวัดมหาสารคาม ป ๒๕59-๒๕61
เปาหมายและผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด/เรื่องโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ป ๒๕61
รอบ 8 เดือน (1 ตุลาคม 2560-31 พฤษภาคม 2561) ของจังหวัดมหาสารคาม
แยกรายอําเภอ
เปาหมาย 10ป ในการจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว ทัง้ หมด 31 PCC (86 ทีม)
ดําเนินการจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster) ป 2559–2560
ทีมคลินิกหมอครอบครัวซึ่งกําลังดําเนินการตามแผนการจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว
ป 2561
ผลการดําเนินงานตัวชี้วัด/เรื่องการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สงเสริม
ใหโรงพยาบาลมีการใชยาอยางสมเหตุผลและมีการจัดการเชื้อดื้อยาตานจุชีพภาพรวม
ของจังหวัดมหาสารคาม ป ๒๕59-๒๕61
เปาหมายและผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดรอยละโรงพยาบาลสงเสริมการใชยาสม
เหตุผล ผานเกณฑ RDU ขั้นที่ 1 ป ขั้นที่ 2 และขั้นที่ 3 ปงบประมาณ ๒๕61 (ตุลาคม
2560-พฤษภาคม ๒๕61) ของจังหวัดมหาสารคาม แยกรายอําเภอ
ผลการดําเนินงานระดับโรงพยาบาลตามเกณฑ RDU ขั้นที่ 2
แสดงการวิเคราะหการดําเนินงานสงเสริมการใชยาสมเหตุผลจังหวัดมหาสารคาม
ป 2561
การแกไขปญหาและอุปสรรค ของจังหวัดมหาสารคาม ตามที่สวนกลางไดใหขอเสนอแนะ
จากการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ ๑/๒๕61
ผลการดําเนินงานตัวชี้วัด/เรื่อง รอยละของผูปวยนอกไดรับบริการการแพทยแผนไทย
และการแพทยทางเลือก (รอยละ 20) ภาพรวมของจังหวัดมหาสารคาม
ป ๒๕๕9-๒๕61
ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด/เรื่อง รอยละของผูปวยนอกไดรับบริการการแพทย
แผนไทยและการแพทยทางเลือก (รอยละ 20) แยกรายอําเภอของจังหวัดมหาสารคาม
ป ๒๕59-๒๕61
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เปาหมายและผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด/เรื่อง รอยละของผูปวยนอกไดรับบริการ
การแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก (รอยละ 20) ป ๒๕61 รอบ 8 เดือน
(1 ตุลาคม 2560-31 พฤษภาคม 2561) ของจังหวัดมหาสารคาม แยกรายอําเภอ
เปาหมายและผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด รอยละของผูปวยนอกไดรับบริการการแพทย
แผนไทยและการแพทยทางเลือก (รอยละ 20) ป ๒๕61 รอบ 8 เดือน (1 ตุลาคม
2560- 31 พฤษภาคม 2561) ของจังหวัดมหาสารคาม แยกรายระดับหนวยบริการ
เปาหมายและผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด/เรื่อง รอยละของผูปวยนอกไดรับบริการ
การแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก (รอยละ 20) ป ๒๕61 รอบ 8 เดือน
(1 ตุลาคม 2560-31 พฤษภาคม 2561) ของจังหวัดมหาสารคาม ระดับโรงพยาบาล
ชุมชนแยกรายอําเภอ
การแกไขปญหาและอุปสรรค ของจังหวัดมหาสารคาม ตามที่สวนกลางไดใหขอเสนอแนะ
ของตัวชี้วัด/เรื่อง รอยละของผูปวยนอกไดรับบริการการแพทยแผนไทยและการแพทย
ทางเลือก ป ๒๕61 จากการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ ๑/๒๕61
ผลการดําเนินงานตัวชี้วัด/เรื่องรอยละของผูปวย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4
ml/min/1.73 m2/yrภาพรวมของจังหวัดมหาสารคามป ๒๕๕9-๒๕61
ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด/เรื่องการคัดกรองโรคไตเรื้อรังในผูปวยเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูงแยกรายอําเภอของจังหวัดมหาสารคาม ป ๒๕59-๒๕61
ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด/เรื่องรอยละของผูปวย CKD มีอัตราการลดลงของ
eGFR<4ml/min/1.73 m2/yr แยกรายอําเภอของจังหวัดมหาสารคาม
ป ๒๕๕9-๒๕61
เปาหมายและผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด/เรื่องการคัดกรองโรคไตเรื้อรังในผูปวย
เบาหวานและความดันโลหิตสูง ป ๒๕61รอบ 8 เดือน (1 ตุลาคม 2560-17 มิถุนายน
2561) ของจังหวัดมหาสารคาม แยกรายอําเภอ
เปาหมายและผลการดําเนินงานตามตัวชี้วดั /เรื่องรอยละของผูปวย CKD ที่มีอัตราการ
ลดลงของ eGFR< 4 ml/min/1.73 m2/yrป ๒๕61รอบ 8 เดือน (1 ตุลาคม 256016 มิถุนายน 2561) ของจังหวัดมหาสารคาม แยกรายอําเภอ
การแกไขปญหาและอุปสรรคของจังหวัดมหาสารคาม ตามที่สวนกลางไดใหขอเสนอแนะ
ของตัวชี้วัดจากการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ ๑/๒๕61
ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดจังหวัด/เรื่อง รอยละการนําผูเสพ ผูติดยาเสพติดเขารับการ
บําบัดตามเปาหมายจังหวัดทั้ง ๓ ระบบ (สมัครใจบําบัด บังคับบําบัดและตองโทษบําบัด)
รอยละ ๑๐๐ ภาพรวมของจังหวัดมหาสารคาม ป ๒๕๕๙-๒๕๖๑
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เปาหมายและผลการดําเนินงาน รอยละการนําผูเสพ ผูติดยาเสพติดเขารับการบําบัด
ตามเปาหมายจังหวัดในระบบสมัครใจบําบัดในสถานพยาบาล รอยละ ๑๐๐ จังหวัด
มหาสารคาม ปงบประมาณ ๒๕๖๑ (แยกรายอําเภอ) เปาหมาย จํานวน ๑,๑๐๐ คน
ผลการดําเนินงานตัวชี้วัด/เรื่องรอยละของผูปวยยาเสพติดที่หยุดเสพตอเนื่อง ๓ เดือน
หลังจําหนายจากการบําบัดรักษาตามเกณฑกําหนด ไมนอยกวารอยละ ๙๐ ภาพรวมของ
จังหวัดมหาสารคามป ๒๕๕๙-๒๕๖๑
เปาหมายและผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด/เรื่องรอยละของผูปวยยาเสพติดที่หยุดเสพ
ตอเนื่อง ๓ เดือน หลังจําหนายจากการบําบัดรักษาตามเกณฑกําหนด ไมนอยกวารอยละ
๙๐ ป ๒๕๕๙–๒๕๖๑ ของจังหวัดมหาสารคาม แยกรายอําเภอ (Leading Indicator)
เปาหมายและผลการดําเนินงาน รอยละของผูปวยยาเสพติดที่หยุดเสพตอเนื่อง ๓ เดือน
หลังจําหนายจากการบําบัดรักษาตามเกณฑกําหนด ไมนอยกวารอยละ ๙๐ ป ๒๕๖๑
(ตุลาคม ๒๕๖๐-พฤษภาคม ๒๕๖๑) ของจังหวัดมหาสารคาม แยกรายอําเภอ (Leading
Indicator)
เปาหมายและผลการดําเนินงานรอยละของผูปวยยาเสพติดที่หยุดเสพตอเนื่อง ๓ เดือน
หลังจําหนายจากการบําบัดรักษาตามเกณฑกําหนด ไมนอยกวารอยละ ๕๐
ป ๒๕๕๙–๒๕๖๑ ของจังหวัดมหาสารคาม (lagging Indicator)
การแกไขปญหาและอุปสรรคของจังหวัดมหาสารคาม ตามที่สวนกลางไดใหขอเสนอแนะ
จากการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ ๑/๒๕๖๑
จํานวนผูปวยวัณโรคใหมขึ้นทะเบียน ปงบประมาณ ๒๕๕9-๒๕61 จังหวัดมหาสารคาม
ผลการคนหาผูปวยวัณโรคในกลุมเสี่ยง 6 กลุมที่ตองเอ็กซเรยทรวงอก
ผลการรักษาผูปวยขึ้นทะเบียนรักษา วัณโรคปอดรายใหม รอบ 8 เดือน (1 ตุลาคม
2560-31 พฤษภาคม 2561) ของจังหวัดมหาสารคาม แยกเปนรายอําเภอ
การแกไขปญหา และ อุปสรรคผูปวยวัณโรค
ผลการดําเนินงานตัวชี้วัด/เรื่องรอยละของหนวยงานที่มีการนําดัชนีความสุขของ
คนทํางาน (Happinometer) ไปใช ภาพรวมของจังหวัดมหาสารคามป ๒๕๕9-๒๕61
หนวยงานที่มีการนําดัชนีความสุขของคนทํางาน (Happinometer) ไปใช
ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด/เรื่องรอยละของหนวยงานที่มีการนําดัชนีความสุขของ
คนทํางาน (Happinometer) ไปใชแยกรายอําเภอของจังหวัดมหาสารคาม
ป ๒๕59-๒๕61
เปาหมายและผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด/เรื่องหนวยงานมีการทําแผนพัฒนาความสุข
ของคนทํางาน (ระดับ 4) รอบ 8 เดือน (1 ตุลาคม 2560-31 พฤษภาคม 2561) ของ
จังหวัดมหาสารคาม แยกรายอําเภอ
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การแกไขปญหาและอุปสรรคของจังหวัดมหาสารคาม ตามที่สวนกลางไดใหขอเสนอแนะ
ของตัวชี้วัด/เรื่องรอยละของหนวยงานที่มีการนําดัชนีความสุขของคนทํางาน
(Happinometer) ไปใช ป ๒๕61 จากการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่
๑/๒๕61
จํานวนบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานจริงของจังหวัดมหาสารคาม ณ วันที่ 1 ตุลาคม
2560
จํานวนบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561
อัตราการสูญเสียบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ณ วันที่ 31 พฤษภาคม
2561
อัตราการสูญเสียบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จําแนกสาเหตุการสูญเสีย
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561
ผลการดําเนินงานตัวชี้วัด/เรื่อง รอยละของหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ที่ผานเกณฑการประเมิน ITA (ในระดับสูงมาก) ภาพรวมของจังหวัดมหาสารคาม
ป ๒๕๕9–๒๕61
ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด/เรื่องรอยละของหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ที่ผานเกณฑการประเมิน ITA (ในระดับสูงมาก) แยกรายอําเภอของจังหวัดมหาสารคาม
ป ๒๕59 - ๒๕61
ผลการดําเนินงาน (ประเมินตนเอง) ตามตัวชี้วัด/เรื่องรอยละของหนวยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขที่ผา นเกณฑการประเมิน ITA (ในระดับสูงมาก) รอบ 8 เดือน
(1 ตุลาคม 2560-31 พฤษภาคม 2561) ของจังหวัดมหาสารคาม แยกรายหนวยรับ
ประเมิน
ผลการดําเนินงานตัวชี้วัด/เรื่องการจัดซื้อยาและเวชภัณฑที่มิใชยา มีความโปรงใส และมี
ประสิทธิภาพ การจัดซื้อรวมระดับจังหวัด/กรม และระดับเขต ของยาและเวชภัณฑที่มิใช
ยา ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยการบริหารจัดการดานยาและเวชภัณฑที่มิใช
ยา ของสวนราชการและหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557 ภาพรวม
ของจังหวัดมหาสารคาม ป ๒๕59-๒๕61
ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดรอยละของการจัดซื้อรวมของยา เวชภัณฑไมใชยา วัสดุ
วิทยาศาสตรและ วัสดุทันตกรรมแยกรายอําเภอของจังหวัดมหาสารคาม
ป ๒๕๕9-๒๕61 เปาหมาย ไมนอยกวารอยละ 20
เปาหมายและผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดรอยละของการจัดซื้อรวมของยา เวชภัณฑ
ไมใชยาวัสดุวทิ ยาศาสตรและ วัสดุ ทันตกรรมแยกรายอําเภอของจังหวัดมหาสารคาม
ป ๒๕๕9-๒๕61 เปาหมาย ไมนอยกวารอยละ 20 ปงบประมาณ ๒๕61
(ตุลาคม 2560-มกราคม ๒๕61) ของจังหวัดมหาสารคาม แยกรายอําเภอ
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ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของสวนราชการในสังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ผลการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของหนวยงานใน
สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตาม Success รอบ 3 เดือน
ผลการดําเนินการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของ
หนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตาม Success รอบ ๖ เดือน และ
รอบ 9 เดือน
ผลการดําเนินงานพัฒนาโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผาน
การรับรอง HA ขั้น ๓ ภาพรวมของจังหวัดมหาสารคาม ป ๒๕๕๙-๒๕๖๑
ผลการดําเนินงานโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคณ
ุ ภาพมาตรฐานผานการ
รับรอง HA ขั้น ๓ ป ๒๕๖๑ (ตุลาคม ๒๕๖๐-พฤษภาคม ๒๕๖๑) ของจังหวัด
มหาสารคาม แยกรายอําเภอ
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่เขาสูกระบวนการขอตออายุการรับรองกับ สรพ.
ป ๒๕๖๑ รอบ ๘ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑) ของจังหวัด
มหาสารคาม
ผลการดําเนินงานรพ.สต.ที่ผานเกณฑการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาวระดับ ๕ ดาว
จังหวัดมหาสารคาม ป ๒๕๖๐ เทียบกับเปาหมายของเขตสุขภาพและกระทรวง
สาธารณสุข
ผลการดําเนินงานพัฒนารพ.สต.ผานเกณฑการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาวจังหวัด
มหาสารคาม ป ๒๕๖๐-๒๕๖๑
ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด/เรื่องการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว ผานการรับรอง
ระดับ ๕ ดาวระดับจังหวัด แยกรายอําเภอของจังหวัดมหาสารคาม ป ๒๕59-๒๕61
ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด/เรื่องการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว ผานการรับรอง
ระดับ ๕ ดาวระดับจังหวัด แยกรายอําเภอของจังหวัดมหาสารคาม ป ๒๕59-๒๕61
เปาหมายและผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด/เรื่องการประเมินผานการรับรอง รพ.สต.
๕ ดาว ระดับจังหวัด ป ๒๕61รอบ 8 เดือน (1 ตุลาคม 2560-31 พฤษภาคม 2561)
ของจังหวัดมหาสารคาม แยกรายอําเภอ
การจัดสรรเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติจังหวัดมหาสารคาม ป 2561
รายงานสถานการณทางการเงิน (CFO) จังหวัดมหาสารคาม ป 2561 (ตาม S-I-I-I-M)
ระดับสติปญญา ป 2554 เปรียบเทียบกับป 2559 แยกรายจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 7
ผลการดําเนินงานตัวชี้วัด/เรื่องรอยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมสวน (เขตกําหนด
ไมนอยกวารอยละ 68) ภาพรวมของจังหวัดมหาสารคาม ป ๒๕59-๒๕61
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ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด/เรื่องรอยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมสวน แยกรายอําเภอ
ของจังหวัดมหาสารคาม ป ๒๕๕9-๒๕61
เปาหมายและผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด/เรื่องรอยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมสวน
ป ๒๕61 (ตุลาคม 2560-มกราคม ๒๕61) ของจังหวัดมหาสารคาม แยกรายอําเภอ
ผลการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพและสวนที่พัฒนาภาวะสุขภาพของนักเรียน
ภาพรวมของจังหวัดมหาสารคาม แยกรายอําเภอ ป 2561
เด็กปฐมวัยที่ไดรับการกระตุนพัฒนาการดวยเครื่องมือ TEDA4I (Work Load) จังหวัด
มหาสารคาม ปงบประมาณ 2561
ผลการดําเนินงานตัวชี้วัด/เรื่อง รอยละของวัยทํางาน 30-44 ป มีคาดัชนีมวลกายปกติ
ภาพรวมของจังหวัดมหาสารคาม ป ๒๕59-๒๕61
ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด/เรื่องรอยละของวัยทํางาน 30-44 ป มีคาดัชนีมวลกาย
ปกติ แยกรายอําเภอของจังหวัดมหาสารคาม ป ๒๕๕9-๒๕61
เปาหมายและผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด/เรื่องรอยละของวัยทํางาน 30-44 ป มีคา
ดัชนีมวลกายปกติ ป ๒๕61 (ตุลาคม 2560-มิถุนายน ๒๕61) ของจังหวัดมหาสารคาม
แยกรายอําเภอ
ผลการดําเนินงานตัวชี้วัด/เรื่องรอยละของกลุมประชากรหลักที่เขาถึงบริการปองกันโรค
เอดสและโรคติดตอทางเพศสัมพันธเชิงรุก (รอยละ ๘๗) ภาพรวมของจังหวัดมหาสารคาม
ป ๒๕59-๒๕61
ผลการดําเนินงานตัวชี้วัด/เรื่องรอยละของกลุมประชากรหลักที่เขาถึงบริการปองกันโรค
เอดสและโรคติดตอทางเพศสัมพันธเชิงรุก (รอยละ ๘๗) ภาพรวมของจังหวัดมหาสารคาม
ป ๒๕59-๒๕61
เปาหมายและผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด/เรื่องรอยละของกลุมประชากรหลักที่เขาถึง
บริการปองกันโรคเอดสและโรคติดตอทางเพศสัมพันธเชิงรุก (รอยละ ๘๗) ป ๒๕61
รอบ 8 เดือน (1 ตุลาคม 2560-31พฤษภาคม 2561) ของจังหวัดมหาสารคาม
แยกรายอําเภอ
ผลการดําเนินงานตัวชี้วัด/เรื่อง รอยละของตําบลจัดการสุขภาพในการเฝาระวังปองกัน
แกไขปญหาโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ําดี ภาพรวมของจังหวัดมหาสารคามป
๒๕๕9-๒๕61
ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด/เรื่องรอยละของตําบลจัดการสุขภาพในการเฝาระวัง
ปองกันแกไขปญหาโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ําดี แยกรายอําเภอของจังหวัด
มหาสารคาม ป ๒๕59 - ๒๕61
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เปาหมายและผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด/เรื่อง รอยละของตําบลจัดการสุขภาพในการ
เฝาระวังปองกันแกไขปญหาโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ําดี ป ๒๕61 รอบ 8 เดือน
(1 ตุลาคม 2560-31 พฤษภาคม 2561) ของจังหวัดมหาสารคาม แยกรายอําเภอ
ผลการดําเนินงานตัวชี้วัด/เรื่อง รอยละของผลิตภัณฑอาหารสดและอาหารแปรรูป
มีความปลอดภัยภาพรวมของจังหวัดมหาสารคาม ป ๒๕๕9-๒๕61
ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด/เรื่องรอยละของผลิตภัณฑอาหารสดและอาหารแปรรูป
มีความปลอดภัย แยกรายอําเภอของจังหวัดมหาสารคาม ป ๒๕59-๒๕61
เปาหมายและผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด/เรื่องรอยละของผลิตภัณฑอาหารสดและ
อาหารแปรรูปมีความปลอดภัยป ๒๕61 รอบ 8 เดือน (1 ตุลาคม 2560-31
พฤษภาคม 2561) ของจังหวัดมหาสารคาม แยกรายอําเภอ
ผลการดําเนินงาน โครงการคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพ
ตัวชี้วัดรอยละของผลิตภัณฑสุขภาพที่ไดรับการตรวจสอบไดมาตรฐานตามเกณฑที่
กําหนด ภาพรวมของจังหวัดมหาสารคาม ป ๒๕๖๑
ผลการดําเนินงาน โครงการคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพ
ตัวชี้วัดรอยละของผลิตภัณฑสุขภาพที่ไดรับการตรวจสอบไดมาตรฐานตามเกณฑที่
กําหนด ภาพรวมของจังหวัดมหาสารคาม ป ๒๕๕๙-๒๕๖๑
ผลการดําเนินงาน โครงการคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพ
ตัวชี้วัดรอยละของผลิตภัณฑสุขภาพที่ไดรับการตรวจสอบไดมาตรฐานตามเกณฑที่
กําหนด (ผลิตภัณฑสุขภาพชุมชน) แยกรายอําเภอของจังหวัดมหาสารคาม ป ๒๕๖๑
ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด/เรื่องสถานพยาบาลเอกชน (รายใหม) ผานเกณฑตามที่
กฎหมายกําหนด แยกรายอําเภอของจังหวัดมหาสารคาม ป ๒๕๕9-๒๕61
ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด สถานประกอบการเพื่อสุขภาพผานเกณฑตามที่กฎหมาย
กําหนด ป ๒๕61 แยกรายอําเภอของจังหวัดมหาสารคาม ป ๒๕๕9-๒๕61
เปาหมายและผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด/เรื่องสถานพยาบาลเอกชน (รายใหม) ผาน
เกณฑตามที่กฎหมายกําหนด ป ๒๕61 รอบ 8 เดือน (1 ตุลาคม 2560-31 พฤษภาคม
2561) ของจังหวัดมหาสารคาม แยกรายอําเภอ
เปาหมายและผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด/เรื่องสถานประกอบการเพื่อสุขภาพผาน
เกณฑตามที่กฎหมายกําหนด ป ๒๕61 รอบ 8 เดือน (1 ตุลาคม 2560-31 พฤษภาคม
2561) ของจังหวัดมหาสารคาม แยกรายอําเภอ
รายงานการเขาถึงบริการของผูปวยโรคซึมเศรายอดสะสมตั้งแตป 2552 ถึง 2561
(30 พ.ค.61)
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ผลการดําเนินงานตัวชี้วัด/เรื่องอัตราการฆาตัวตายสําเร็จ (ไมเกิน 6.3 ตอประชากร
แสนคน) ภาพรวมของจังหวัดมหาสารคาม ป ๒๕59-๒๕61
ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด/เรื่องอัตราการฆาตัวตายสําเร็จ (ไมเกิน 6.3 ตอประชากร
แสนคน) แยกรายอําเภอของจังหวัดมหาสารคาม ป ๒๕๕9-๒๕61
การดําเนินงาน/ผลการดําเนินงานตามมาตรการสําคัญ
ผลการดําเนินงานตัวชี้วัด : รอยละของ รพ.สต./ศสม. จัดบริการสุขภาพชองปากมี
คุณภาพ ภาพรวมของจังหวัดมหาสารคาม ป ๒๕๕9-๒๕61
ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดตัวชี้วัด : รอยละของรพ.สต./ศสม. จัดบริการสุขภาพ
ชองปาก มีคุณภาพ แยกรายอําเภอของจังหวัดมหาสารคาม ป ๒๕59-๒๕61
เปาหมายและผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด : รอยละของ รพ.สต./ศสม. จัดบริการ
สุขภาพชองปากมีคุณภาพ ป ๒๕61 รอบ 8 เดือน (1 ตุลาคม 2560-31 พฤษภาคม
2561) ของจังหวัดมหาสารคาม แยกรายอําเภอ
การแกไขปญหาและอุปสรรค ของจังหวัดมหาสารคาม ตามที่สวนกลางไดใหขอเสนอแนะ
ของตัวชี้วัด : รอยละของ รพ.สต./ศสม. จัดบริการสุขภาพชองปากมีคุณภาพ ป ๒๕61
จากการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ ๑/๒๕61
ผลการดําเนินงานตัวชี้วัดอัตราการใชบริการสุขภาพชองปากของประชาชนในพื้นที่
ไมนอยกวารอยละ 35 ภาพรวมของจังหวัดมหาสารคาม ป ๒๕๕9-๒๕61
ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดตัวชี้วัด : อัตราการใชบริการสุขภาพชองปากของ
ประชาชนในพื้นที่ ไมนอยกวารอยละ 35 แยกรายอําเภอของจังหวัดมหาสารคาม
ป ๒๕59-๒๕61
เปาหมายและผลการดําเนินงานตามอัตราการใชบริการสุขภาพชองปากของประชาชนใน
พื้นที่ ไมนอยกวารอยละ 35 ป ๒๕61 รอบ 8 เดือน (1 ตุลาคม 2560-31 พฤษภาคม
2561) ของจังหวัดมหาสารคาม แยกรายอําเภอ
การแกไขปญหาและอุปสรรค ของจังหวัดมหาสารคาม ตามที่สวนกลางไดใหขอเสนอแนะ
ป ๒๕61 จากการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ ๑/๒๕61
ผลการดําเนินงานตัวชี้วัด/เรื่อง อัตราตายจากอุบัติเหตุทางถนน ไมเกิน 16 ตอแสน
ประชากร ภาพรวมของจังหวัดมหาสารคาม ป ๒๕59-๒๕61
การดําเนินงานตามตัวชี้วัด/เรื่อง อัตราตายจากอุบัติเหตุทางถนน ไมเกิน 16 ตอแสน
ประชากร แยกรายอําเภอของจังหวัดมหาสารคาม (ต.ค.-พ.ค.) เปรียบเทียบ
ป ๒๕๕๙-๒๕6๑
การแกไขปญหาและอุปสรรคของจังหวัดมหาสารคามตามที่สวนกลางไดใหขอเสนอแนะ
ของตัวชี้วัด/เรื่อง อัตราตายจากอุบัติเหตุทางถนน ป ๒๕๖๑ จากการตรวจราชการและ
นิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ ๑/๑๕๖๑
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