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จำนวนตำบล หมู่บ้ำน เทศบำล อบต. ครัวเรือน และประชำกร รำยอำเภอของ
จังหวัดมหำสำรคำม ปีงบประมำณ 25๖2
จำนวนของแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยำบำลวิชำชีพ อัตรำต่อประชำกรแยก
ตำมโรงพยำบำลทั่วไปและโรงพยำบำลชุมชน ของจังหวัดมหำสำรคำม
ปีงบประมำณ 25๖2
จำนวนและอัตรำต่อประชำกรของแพทย์ ทันตแพทย์ แยกรำยโรงพยำบำลของ
จังหวัดมหำสำรคำม ปีงบประมำณ 25๖2
จำนวนและอัตรำต่อประชำกรของเภสัชกรและพยำบำลวิชำชีพ แยกรำย
โรงพยำบำลของจังหวัดมหำสำรคำม ปีงบประมำณ 25๖2
จำนวนโรงพยำบำลทั่วไป โรงพยำบำลชุมชน จำนวนเตียง และโรงพยำบำลส่งเสริม
สุขภำพตำบลจำแนกเป็นรำยอำเภอ จังหวัดมหำสำรคำม ปี 25๖2
จำนวนหน่วยบริกำรระดับปฐมภูมิ แยกตำมประเภทและขนำด จำแนกเป็น
รำยอำเภอจังหวัดมหำสำรคำม ปีงบประมำณ 25๖2
สำเหตุกำรป่วยของผู้ป่วยนอก 10 อันดับแรก จำแนกตำม ๒๑ กลุ่มโรค (รง.๕๐๔)
ปีงบประมำณ 2559–2561
สำเหตุกำรป่วยของผู้ป่วยใน 10 อันดับแรก จำแนกตำมกลุ่มสำเหตุ ๗๕ กลุ่มโรค
(รง.๕๐๕) ปีงบประมำณ 2559–2561
จำนวนและอัตรำป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้ำระวังทำงระบำดวิทยำ 10 อันดับแรก
พ.ศ. 2559–2561
จำนวนกำรตำย จำแนกตำมสำเหตุกำรตำยรวมเพศชำย-หญิง จังหวัดมหำสำรคำม
พ.ศ. 2559–2561
อัตรำตำย จำแนกตำมสำเหตุกำรตำย จังหวัดมหำสำรคำม พ.ศ. 2559–2561
อัตรำตำยเพศชำย จำแนกตำมสำเหตุกำรตำย จังหวัดมหำสำรคำม พ.ศ.
2559–2561
อัตรำตำยเพศหญิง จำแนกตำมสำเหตุกำรตำย จังหวัดมหำสำรคำม พ.ศ.
2559–2561
จำนวนสำเหตุกำรตำยด้วยโรคมะเร็ง (C๐๐-D๔๘) พ.ศ. 2559–2561
อัตรำตำยด้วยโรคมะเร็ง จำแนกตำมสำเหตุกำรตำย พ.ศ. 2559–2561
อัตรำตำยด้วยโรคมะเร็ง เพศชำย จำแนกตำมสำเหตุกำรตำย พ.ศ. 2559–2561
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อัตรำตำยด้วยโรคมะเร็ง เพศหญิง จำแนกตำมสำเหตุกำรตำย พ.ศ. 2559–2561
10 อันดับสำเหตุกำรตำยกลุ่มวัยเด็ก (0-5 ปี) พ.ศ. 2559–2561
10 อันดับสำเหตุกำรตำยกลุ่มวัยเรียน (6 -14 ปี )พ.ศ. 2559–2561
10 อันดับสำเหตุกำรตำยกลุ่มวัยรุ่น (15 -19 ปี ) พ.ศ. 2559–2561
10 อันดับสำเหตุกำรตำยกลุ่มวัยทำงำน (20 -59 ปี) พ.ศ. 2559–2561
10 อันดับสำเหตุกำรตำยกลุ่มวัยสูงอำยุ (60 ปี ขึ้นไป) พ.ศ. 2559–2561
จำนวนกำรให้บริกำรผู้ป่วยนอกรวม ของหน่วยบริกำรทุกระดับ (รพ.สต.และ รพ.)
แยกเป็นรำยอำเภอพ.ศ. 2559 – 2561
จำนวนอัตรำครองเตียง แยกรำยโรงพยำบำลปีงบประมำณ 2559– 2561
ผลกำรดำเนินงำนตัวชี้วัดกลุ่มสตรีภำพรวมของจังหวัดมหำสำรคำม
ปี ๒๕59-๒๕61
ผลกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัด อัตรำส่วนกำรตำยมำรดำปี ๒๕59-2561
ของจังหวัดมหำสำรคำม แยกรำยอำเภอ
ผลกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัดร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับกำรฝำกครรภ์ครั้งแรก
เมื่ออำยุครรภ์< 12 สัปดำห์ ปี ๒๕59-2561 ของจังหวัดมหำสำรคำม
แยกรำยอำเภอ
ผลกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัด ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับกำรฝำกครรภ์ 5 ครั้ง
คุณภำพ ปี ๒๕59-2561 ของจังหวัดมหำสำรคำม แยกรำยอำเภอ
ผลกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัดร้อยละของหญิงตั้งครรภ์มีภำวะโลหิตจำง
ปี ๒๕59-2561 ของจังหวัดมหำสำรคำม แยกรำยอำเภอ
เป้ำหมำยและผลกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัด อัตรำส่วนกำรตำยมำรดำ ปี ๒๕592561 ของจังหวัดมหำสำรคำม ปี ๒๕62 รอบ 4 เดือน
(1 ตุลำคม 2561 – มกรำคม 2562) แยกรำยอำเภอ
เป้ำหมำยและผลกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัด ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับกำรฝำก
ครรภ์ครั้งแรกเมื่ออำยุครรภ์ < 12 สัปดำห์ ปี ๒๕62 รอบ 4 เดือน (1 ตุลำคม
2561-31 มกรำคม 2562) ของจังหวัดมหำสำรคำม แยกรำยอำเภอ
เป้ำหมำยและผลกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัดร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับกำรฝำก
ครรภ์ 5 ครั้งคุณภำพ ปี ๒๕62 รอบ 4 เดือน (1 ตุลำคม 2561-31 มกรำคม
2562) ของจังหวัดมหำสำรคำม แยกรำยอำเภอ
ผลกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัด ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์มีภำวะโลหิตจำงปี ๒๕62
รอบ 4 เดือน (1 ตุลำคม 2561-31 มกรำคม 2562) ของจังหวัดมหำสำรคำม
แยกรำยอำเภอ
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ผลกำรดำเนินงำนตัวชี้วัด/เรื่องระดับควำมสำเร็จของกำรพัฒนำกำรเด็กตำมเกณฑ์
มำตรฐำนภำพรวมของจังหวัดมหำสำรคำม ปี ๒๕๕9-๒๕61
เป้ำหมำยและผลกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัด/เรื่อง ร้อยละเด็ก 0-5 ปี มีพัฒนำกำร
สมวัยไม่น้อยกว่ำร้อยละ 85 ปี ๒๕59-2561 ของจังหวัดมหำสำรคำม แยกรำย
อำเภอ
เป้ำหมำยและผลกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัด/เรื่อง ร้อยละ 90 ของเด็กอำยุ 0-5 ปี
ได้รับกำรคัดกรองพัฒนำกำร ปี ๒๕59-2561 ของจังหวัดมหำสำรคำม แยกรำย
อำเภอ
เป้ำหมำยและผลกำรดำเนินงำน ร้อยละ 20 ของเด็กอำยุ 0 - 5 ปี ได้รับกำรคัด
กรองพัฒนำกำรพบสงสัยล่ำช้ำ ปี ๒๕59-2561 ของจังหวัดมหำสำรคำม แยกรำย
อำเภอ
เป้ำหมำยและผลกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัด/เรื่อง ร้อยละ 100 ของเด็กอำยุ 0-5 ปี
ทีม่ ีพัฒนำกำรสงสัยล่ำช้ำ ได้รับกำรติดตำม ปี ๒๕59-2561 ของจังหวัด
มหำสำรคำม แยกรำยอำเภอ
เป้ำหมำยและผลกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัด/เรื่อง ร้อยละ 60 ของเด็กพัฒนำกำร
ล่ำช้ำได้รับกำรกระตุ้นพัฒนำกำรด้วย TEDA4I ปี ๒๕59-2561 ของจังหวัด
มหำสำรคำม แยกรำยอำเภอ
เป้ำหมำยและผลกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัด/เรื่อง ร้อยละ 54 ของเด็กอำยุ 0-5 ปี
สูงดีสมส่วน ปี ๒๕59-2561 ของจังหวัดมหำสำรคำม แยกรำยอำเภอ
เป้ำหมำยและผลกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัด/เรื่อง..ร้อยละ 90 ของเด็กอำยุ 0 - 5
ปี ได้รับกำรคัดกรองพัฒนำกำร ปี ๒๕62 รอบ 3 เดือน ของจังหวัดมหำสำรคำม
แยกรำยอำเภอ
เป้ำหมำยและผลกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัด/เรื่องร้อยละ 20 ของเด็กอำยุ 0-5 ปี
ได้รับกำรคัดกรองพัฒนำกำร พบสงสัยล่ำช้ำ ปี ๒๕62 รอบ 3 เดือน ของจังหวัด
มหำสำรคำม แยกรำยอำเภอ
เป้ำหมำยและผลกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัด/เรื่องร้อยละ 90 ของเด็กอำยุ 0-5 ปี
มีพัฒนำกำรสงสัยล่ำช้ำ ได้รับกำรติดตำม ปี ๒๕62 รอบ 3 เดือน
ของจังหวัดมหำสำรคำม แยกรำยอำเภอ
เป้ำหมำยและผลกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัด/เรื่องร้อยละ 60 ของเด็กพัฒนำกำร
ล่ำช้ำได้รับกำรกระตุ้นพัฒนำกำรด้วย TEDA4I ปี ๒๕62 รอบ 4 เดือน
(1 ตุลำคม 2561-31 มกรำคม 2562) ของจังหวัดมหำสำรคำม แยกรำยอำเภอ
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เป้ำหมำยและผลกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัด/เรื่องร้อยละ 57 ของเด็กอำยุ 0-5 ปี
สูงดีสมส่วน ปี ๒๕62 รอบ 4 เดือน (1 ตุลำคม 2561-31 มกรำคม 2562)
ของจังหวัดมหำสำรคำม แยกรำยอำเภอ
แสดงอัตรำกำรคลอดมีชีพในหญิงอำยุ ๑0-๑4 ปี จังหวัดมหำสำรคำม
ปี ๒๕60 – ปี ๒๕62
ผลกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัด/เรื่องตำรำง อัตรำกำรคลอดมีชีพในหญิงอำยุ
10-14 ปี ต่อประชำกรหญิงอำยุ 1๐-1๔ ปี 1,000 คน แยกรำยอำเภอของ
จังหวัดมหำสำรคำม ปี ๒๕60-๒๕62 (ต.ค.61-ม.ค.62)
แสดงอัตรำกำรคลอดมีชีพในหญิงอำยุ ๑๕-๑๙ ปี จังหวัดมหำสำรคำม
ปี ๒๕60 –๒๕62
ผลกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัดเรื่องอัตรำกำรคลอดของหญิงอำยุ 15-19 ปี ต่อ
ประชำกรหญิงอำยุ 15-19 ปี 1,000 คน แยกรำยอำเภอของจังหวัดมหำสำรคำม
ปี ๒๕60-๒๕62 (ต.ค.2561-ม.ค. 2562)
ร้อยละกำรตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงอำยุน้อยกว่ำ ๒๐ ปี จังหวัดมหำสำรคำม
ปี ๒๕60 – ๒๕62
ผลกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัด/เรื่อง ร้อยละกำรตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงอำยุน้อยกว่ำ ๒๐
ปี จังหวัดมหำสำรคำม แยกรำยอำเภอของจังหวัดมหำสำรคำม ปี ๒๕60-๒๕62
แสดงร้อยละของหญิงอำยุน้อยกว่ำ 20 ปี หลังคลอดหรือหลังแท้งที่คุมกำเนิดได้รับ
กำรคุมกำเนิดด้วยวิธีกึ่งถำวร (ยำฝังคุมกำเนิด/ห่วงอนำมัย) จังหวัดมหำสำรคำม ปี
2560- 2562
ผลกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัด/เรื่อง ร้อยละของหญิงอำยุน้อยกว่ำ 20 ปี หลังคลอด
หรือหลังแท้งที่คุมกำเนิดได้รับกำรคุมกำเนิดด้วยวิธีกึ่งถำวร (ยำฝังคุมกำเนิด/ห่วง
อนำมัย) แยกรำยอำเภอของจังหวัดมหำสำรคำม ปี ๒๕60-๒๕62
ผลกำรดำเนินงำนตัวชี้วัด/เรื่องตำบลที่มีระบบกำรส่งเสริมสุขภำพดูแลผู้สูงอำยุระยะ
ยำว (Long Term Care) ในชุมชน ผ่ำนเกณฑ์ ภำพรวมของจังหวัดมหำสำรคำม ปี
๒๕๕9-๒๕62 (สะสม)
ผลกำรดำเนินงำน เรื่อง กำรพัฒนำสุขภำพกลุ่มผู้สูงอำยุ/ตัวชี้วัดร้อยละของตำบลที่
มีระบบกำรส่งเสริมสุขภำพดูแลผู้สูงอำยุระยะยำว (Long Term Care)
ข้อมูลสถำนกำรณ์ LTC แยกรำยอำเภอ ปีงบประมำณ ๒๕๕9-๒๕62 (สะสม)
ข้อมูลผลกำรดำเนินงำนแยกรำยอำเภอ ปีงบประมำณ ๒๕62 รอบ 4 เดือน
(1 ตุลำคม 2561-31 มกรำคม 2562)
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ผลกำรดำเนินงำนตัวชี้วัด ปี 2560 ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติกำรภำวะฉุกเฉิน
(EOC) และทีมตระหนักรู้สถำนกำรณ์ (SAT) ที่สำมำรถปฏิบัติงำนได้จริง
ผลกำรดำเนินงำน ตัวชี้วัด ปี 2561 ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติกำรภำวะ
ฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถำนกำรณ์ (SAT) ทีส่ ำมำรถปฏิบัติงำนได้จริง
ผลกำรดำเนินงำน ตัวชี้วัด ปี 2562 ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติกำรภำวะ
ฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถำนกำรณ์ (SAT) ที่สำมำรถปฏิบัติงำนได้จริง
รอบ 4 เดือน (1 ตุลำคม 2561 - 31 มกรำคม 2562)
ผลกำรดำเนินงำนตัวชี้วัด อัตรำผู้ป่วยเบำหวำนรำยใหม่จำกกลุ่มเสี่ยงเบำหวำน
และอัตรำกลุ่มสงสัยป่วยควำมดันโลหิตสูง ได้รับกำรวัดควำมดันโลหิตที่บ้ำน
ภำพรวมของจังหวัดมหำสำรคำม ปี พ.ศ. ๒๕๕9-๒๕61
เป้ำหมำยและผลกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัด/เรื่องอัตรำผู้ป่วยเบำหวำนรำยใหม่
จำกกลุ่มเสี่ยงเบำหวำน ของจังหวัดมหำสำรคำม ปี พ.ศ. ๒๕๕9-๒๕61 แยกรำย
อำเภอ
เป้ำหมำยและผลกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัด/เรื่องและอัตรำกลุ่มสงสัยป่วยควำมดัน
โลหิตสูง ได้รับกำรวัดควำมดันโลหิตที่บ้ำน ของจังหวัดมหำสำรคำม ปี พ.ศ. ๒๕๕9๒๕61 แยกรำยอำเภอ
เป้ำหมำยและผลกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัด/ เรื่องอัตรำผู้ป่วยเบำหวำนรำยใหม่จำก
กลุ่มเสี่ยงเบำหวำน และอัตรำกลุ่มสงสัยป่วยควำมดันโลหิตสูง ได้รับกำรวัดควำมดัน
โลหิตที่บ้ำน ปี ๒๕62 รอบ 4 เดือน (1 ตุลำคม 2561-๑๖ มกรำคม 2562) ของ
จังหวัดมหำสำรคำมแยกรำยอำเภอ
ผลกำรดำเนินงำนตัวชี้วัด ร้อยละของผู้ป่วยเบำหวำน และควำมดันโลหิตสูงที่
ควบคุมได้ภำพรวมของจังหวัดมหำสำรคำม ปี พ.ศ. ๒๕๕9-๒๕61
เป้ำหมำยและผลกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัด/เรื่องร้อยละของผู้ป่วยเบำหวำน ของ
จังหวัดมหำสำรคำม ปี พ.ศ. ๒๕๕9-๒๕61 แยกรำยอำเภอ
ร้อยละของผู้ป่วยควำมดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้ของจังหวัดมหำสำรคำมปี พ.ศ. ๒๕๕
9-๒๕61 แยกรำยอำเภอ
ร้อยละของผู้ป่วยเบำหวำน และควำมดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้ ปี พ.ศ. ๒๕62 รอบ
4 เดือน (1 ตุลำคม 2561-๑๖ มกรำคม 2562) ของจังหวัดมหำสำรคำม แยก
รำยอำเภอ
เป้ำหมำยในกำรพัฒนำอนำมัยสิ่งแวดล้อมในสถำนพยำบำล ตำมเกณฑ์ GEEN &
CLEAN Hospital จังหวัดมหำสำรคำม ปี 2562
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แสดงกำรขับเคลื่อนโรงพยำบำลในกำรพัฒนำอนำมัยสิ่งแวดล้อมได้ตำมเกณฑ์
GREEN&CLEAN Hospital
ผลกำรดำเนินงำนร้อยละของโรงพยำบำลที่พัฒนำอนำมัยสิ่งแวดล้อมได้ตำมเกณฑ์
GREEN&CLEAN Hospital ภำพรวมของจังหวัดมหำสำรคำม ปี ๒๕60-๒๕62
ผลกำรดำเนินงำนร้อยละของโรงพยำบำลที่พัฒนำอนำมัยสิ่งแวดล้อมได้ตำมเกณฑ์
GREEN&CLEAN Hospital แยกรำยอำเภอของจังหวัดมหำสำรคำม ปี ๒๕61 –
๒๕62
ผลกำรดำเนินงำนตัวชี้วัด/เรื่อง ประชำชนที่สูบบุหรี่ เลิกสูบบุหรี่ ภำพรวมของ
จังหวัดมหำสำรคำมปี ๒๕60-๒๕62
เป้ำหมำยและผลกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัด/เรื่อง กำรติดตำมและได้รับกำรบำบัด
ผู้สูบยำสูบของประชำกร อำยุ 15 ปีขึ้นไป ปี ๒๕60-2562 ของจังหวัด
มหำสำรคำม แยกรำยอำเภอ
กำรติดตำมและได้รับกำรบำบัด ผู้สูบยำสูบของประชำกร อำยุ 15 ปีขึ้นไป ปี ๒๕
62 รอบ 4 เดือน (1 ตุลำคม 2561-16 มกรำคม 2562) ของจังหวัด
มหำสำรคำมแยกรำยอำเภอ
ข้อมูลกำรคัดกรองบุหรี่ นำไปสู่กำรบำบัด ปี 62
ผลกำรดำเนินงำนตัวชี้วัด กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ที่มีคุณภำพ
ภำพรวมของจังหวัดมหำสำรคำม ปี ๒๕59-๒๕61
เป้ำหมำย 10ปี ในกำรจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว ทั้งหมด ๓๔ Cluster ๙6 ทีม
แผน 10 ปี กำรพัฒนำให้หน่วยบริกำรปฐมภูมิ เป็นคลินิกหมอครอบครัว จำแนก
รำยอำเภอ
เกณฑ์ประเมินกำรจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว 3 S
กำรประเมินกำรจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว จังหวัดมหำสำรคำมปีงบประมำณ
2562 (รอบที่1 )
ผลกำรดำเนินงำนตำม Small Success จังหวัดมหำสำรคำม
อัตรำกำลังแพทย์เวชศำสตร์ครอบครัว จังหวัดมหำสำรคำม
ผลกำรดำเนินงำน รพ.สต.ที่ผ่ำนเกณฑ์กำรพัฒนำคุณภำพ รพ.สต.ติดดำว ปี 25592561
จำนวน รพ.สต.ที่ผ่ำนเกณฑ์กำรพัฒนำคุณภำพ รพ.สต. ติดดำว ภำพรวม
ผลกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัด/เรื่องกำรพัฒนำคุณภำพ รพ.สต. ติดดำว ผ่ำนกำร
รับรอง ระดับ ๕ ดำว ระดับจังหวัด แยกรำยอำเภอของจังหวัดมหำสำรคำม ปี
๒๕60-๒๕61
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เป้ำหมำยและผลกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัด/เรื่องกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำ
รพ.สต.ติดดำว ระดับอำเภอ ปี ๒๕62 รอบ 4 เดือน (1 ตุลำคม 2561-31
มกรำคม 2562) ของจังหวัดมหำสำรคำม แยกรำยอำเภอ
เป้ำหมำยและผลกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัด รอบ 4 เดือน (1 ตุลำคม 2561-31
มกรำคม 2562) / เรื่องกำรสนับสนุน คู่มือ รพ.สต.ติดดำว ปี ๒๕62 (QR CODE)
ของจังหวัดมหำสำรคำม แยกรำยอำเภอ
เป้ำหมำยและผลกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัดรอบ 4 เดือน (1 ตุลำคม 2561-31
มกรำคม 2562) เรื่องกำรกำหนดเป้ำหมำยที่เข้ำร่วมกระบวนกำรพัฒนำ รพ.สต.
ติดดำว ระดับอำเภอ ปี ๒๕62 จังหวัดมหำสำรคำม แยกรำยอำเภอ
กำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัดวัณโรค ปี 2559-2561
จำนวนผู้ป่วยวัณโรคใหม่ขึ้นทะเบียน ปีงบประมำณ ๒๕๕9-๒๕61 จังหวัด
มหำสำรคำม
ร้อยละควำมครอบคลุมกำรรักษำ (Treatment coverage) 156 ต่อแสนประชำกร
ปีงบประมำณ 2561
ผลเอ็กซ์เรย์ทรวงอก เป้ำหมำยกำรค้นหำผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่มเสี่ยง 7 กลุ่ม
ปีงบประมำณ 2562
ผลกำรส่ง culture และ DST ในผู้ป่วยขึ้นทะเบียนรักษำวัณโรคด้วยยำวัณโรค
แนวที่ 1 ปีงบประมำณ 2561 รำยอำเภอ จังหวัดมหำสำรคำม
ผลกำรส่ง culture และ DST ของกำรตรวจพบและให้กำรรักษำวัณโรคดื้อยำ
ของผู้ป่วยขึ้นทะเบียนรักษำวัณโรคด้วยยำวัณโรคแนวที่ 1
ผลกำรรักษำผู้ป่วยขึ้นทะเบียนรักษำ วัณโรคปอดรำยใหม่ รอบ 4 เดือน (1 ตุลำคม
2561 -31 มกรำคม 2562 ) ของจังหวัดมหำสำรคำม แยกเป็นรำยอำเภอ
ผลกำรดำเนินงำนตัวชี้วัด/เรื่อง กำรพัฒนำระบบบริกำรให้มีกำรใช้ยำอย่ำงสม
เหตุผลและกำรจัดกำรเชื้อดื้อยำ ภำพรวมของจังหวัดมหำสำรคำม ปี ๒๕๕9-๒๕61
เป้ำหมำยและผลกำรดำเนินงำน เรื่อง ร้อยละ รพ.สต.ที่มีกำรใช้ยำปฏิชีวะในโรค
URI และโรคอุจจำระร่วงเฉียบพลัน ไม่เกินร้อยละ 20 ทั้งสองโรค ปี ๒๕60 –
2562 ของจังหวัดมหำสำรคำม แยกรำยอำเภอ
เป้ำหมำยและผลกำรดำเนินงำน เรื่อง โรงพยำบำลผ่ำนเกณฑ์ RDU ปี ๒๕62
รอบ 4 เดือน (1 ตุลำคม 2561-31 มกรำคม 2562) ของจังหวัดมหำสำรคำม
แยกรำยอำเภอ
ผลกำรดำเนินงำนตัวชี้วัดจังหวัด/เรื่อง ร้อยละกำรนำผู้เสพ ผู้ติดยำเสพติดเข้ำรับกำร
บำบัดตำมเป้ำหมำยจังหวัดทั้ง ๓ ระบบ ร้อยละ ๑๐๐ ภำพรวมของจังหวัด
มหำสำรคำมปี๒๕๖๒ สิ้นสุดไตรมำสที่ ๑
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ผลกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัดจังหวัด/เรื่อง ร้อยละกำรนำผู้เสพ ผู้ติดยำเสพติดเข้ำ
รับกำรบำบัดตำมเป้ำหมำยจังหวัดทั้ง ๓ ระบบ(สมัครใจบำบัด บังคับบำบัดและ
ต้องโทษบำบัด) ร้อยละ ๑๐๐ ภำพรวมของจังหวัดมหำสำรคำมปี๒๕๖๐-๒๕๖๒
ร้อยละกำรนำผู้เสพ ผู้ติดยำเสพติดเข้ำรับกำรบำบัดตำมเป้ำหมำยจังหวัดในระบบ
สมัครใจ ร้อยละ ๑๐๐ จังหวัดมหำสำรคำม ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ (แยกรำยอำเภอ)
เป้ำหมำย จำนวน ๑,๕๓๔ คน
ร้อยละของผู้ติดยำเสพติดที่บำบัดครบตำมเกณฑ์ที่กำหนดและได้รับกำรติดตำมดูแล
ต่อเนื่อง ๑ ปี (Retention Rate ๑ Year) ภำพรวมของจังหวัดมหำสำรคำม
ปี ๒๕๕๖๐-๒๕๖๒
ร้อยละของผู้ติดยำเสพติดที่บำบัดครบตำมเกณฑ์ที่กำหนดและได้รับกำรติดตำมดูแล
ต่อเนื่อง ๑ ปี (Retention Rate ๑ Year) ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ ของจังหวัด
มหำสำรคำม แยกรำยอำเภอ (ร้อยละ ๒๐)
ร้อยละของผู้ติดยำเสพติดที่บำบัดครบตำมเกณฑ์ที่กำหนดและได้รับกำรติดตำมดูแล
ต่อเนื่อง ๑ ปี (Retention Rate ๑ Year) ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ ของจังหวัด
มหำสำรคำมแยกรำยอำเภอ (ร้อยละ ๒๐)
ร้อยละของผู้ใช้และผู้เสพยำเสพติดที่บำบัดครบตำมเกณฑ์กำหนดของแต่ละระบบ
หยุดเสพ ต่อเนื่อง ๓ เดือนหลังจำหน่ำย (๓ month remission rate)
ร้อยละของผู้ใช้และผู้เสพยำเสพติดที่บำบัดครบตำมเกณฑ์กำหนดของแต่ละระบบ
หยุดเสพต่อเนื่อง ๓ เดือนหลังจำหน่ำย (๓ month remission rate) ร้อยละ ๔๐
แยกรำยอำเภอ
ผลกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัดจังหวัด/เรื่อง ร้อยละกำรนำผู้เสพ ผู้ติดยำเสพติดเข้ำ
รับกำรบำบัดตำมเป้ำหมำยจังหวัดทั้ง ๓ ระบบ(สมัครใจบำบัด บังคับบำบัดและ
ต้องโทษบำบัด) ร้อยละ ๑๐๐ ภำพรวมของจังหวัดมหำสำรคำมปี๒๕๖๐-๒๕๖๒
อัตรำกำรฆ่ำตัวตำยสำเร็จ (ไม่เกิน 6.3ต่อประชำกรแสนคน)ปีงบประมำณ 25592561
เป้ำหมำยและผลกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัด/เรื่อง อัตรำกำรฆ่ำตัวตำยสำเร็จ
ปี ๒๕59-2561ของจังหวัดมหำสำรคำม แยกรำยอำเภอ
เป้ำหมำยและผลกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัด/เรื่อง อัตรำกำรฆ่ำตัวตำยสำเร็จ
ปี ๒๕62 รอบ 4 เดือน (1 ตุลำคม 2561-31 มกรำคม 2562) ของจังหวัด
มหำสำรคำม แยกรำยอำเภอ
ผลกำรดำเนินงำนตัวชี้วัด/เรื่องกำรบริจำคอวัยวะภำพรวมของจังหวัดมหำสำรคำม
ปี 2559-2562
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ผลกำรดำเนินงำน ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตรำกำรลดลงของ eGFR < 4
ml/min/1.73 m2/yr ภำพรวมของจังหวัดมหำสำรคำม ปี ๒๕๕9-๒๕61
เป้ำหมำยและผลกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัด กำรคัดกรองโรคไตเรื้อรังในผู้ป่วย
เบำหวำน และควำมดันโลหิตสูง ปี ๒๕59-2561 ของจังหวัดมหำสำรคำม แยก
รำยอำเภอ
เป้ำหมำยและผลกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัด/เรื่อง ร้อยละของผู้ป่วย CKD มีอัตรำ
กำรลดลงของ eGFR < 4 ml/min/1.73 m2/yr ปี ๒๕59-2561 ของจังหวัด
มหำสำรคำม แยกรำยอำเภอ
เป้ำหมำยและผลกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัด/เรื่อง ร้อยละของผู้ป่วย DM และ/หรือ
HT ที่ได้รับกำรค้นหำและคัดกรองโรคไตเรื้อรัง ปี ๒๕62 รอบ 4 เดือน1 ตุลำคม
2561 - 16 มกรำคม 2562) ของจังหวัดมหำสำรคำม แยกรำยอำเภอ
เป้ำหมำยและผลกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัด/เรื่อง กำรชะลอควำมเสื่อมของไต
ผู้ป่วยมีอัตรำกำรลดลงของ eGFR < 4 ml/min/1.73 m2/yr ปี ๒๕62 รอบ 4 เดือน
(1 ตุลำคม 2561 - 16 มกรำคม 2562) ของจังหวัดมหำสำรคำม แยกรำยอำเภอ
กำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัดร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ำรับกำรผ่ำตัดแบบ One Day
Surery ปี 2559 - 2562
เป้ำหมำยและผลกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัด/เรื่อง Minimal Invasive Surgeryปี
2559-2562 ของจังหวัดมหำสำรคำม แยกรำยอำเภอ
ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริกำร ตรวจ วินิจฉัย รักษำโรคและฟื้นฟู
สภำพ ด้วยศำสตร์กำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก (ร้อยละ 18.5)
ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริกำร ตรวจ วินิจฉัย รักษำโรคและฟื้นฟู
สภำพ ด้วยศำสตร์กำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก ของจังหวัด
มหำสำรคำม แยกรำยอำเภอ
ผลกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัดของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ภำพรวม
ผลกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัดของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง แยกรำยอำเภอ
แผนกำรดำเนินงำน/ผลกำรดำเนินงำนตำมมำตรกำรสำคัญ
วิเครำะห์กำรได้รับยำละลำยลิ่มเลือด (rt-PA) (เดือนตุลำคม 2561-ธันวำคม
2561)
ผลกำรดำเนินงำน ในโรงพยำบำลชุมชน จังหวัดมหำสำรคำม
ผลกำรดำเนินงำนตัวชี้วัด/เรื่อง อัตรำตำยผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรง
ชนิด community acquired sepsis ภำพรวมของจังหวัดมหำสำรคำม ปี ๒๕๕9๒๕61
ผลกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัดของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ภำพรวม
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อัตรำตำยผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community acquired
sepsis ปี 2561 ของจังหวัดมหำสำรคำม แยกรำยอำเภอ
เป้ำหมำยและผลกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัด/เรื่อง อัตรำตำยผู้ป่วยติดเชื้อในกระแส
เลือดแบบรุนแรงชนิด community acquired sepsis .ปี ๒๕62 รอบ 3 เดือน
(1 ตุลำคม 2561-31 ธันวำคม 2562) ของจังหวัดมหำสำรคำม แยกรำยอำเภอ
ผลกำรดำเนินงำนตัวชี้วัด/เรื่อง (ภำพรวมของจังหวัดมหำสำรคำมปี 2559-2562)
เป้ำหมำยและผลกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัดร้อยละ รพ.ตั้งแต่ระดับ F2 ขึ้นไป
สำมำรถให้ยำละลำยลิ่มเลือดในผู้ป่วย STEMI ได้
เป้ำหมำยและผลกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัดอัตรำตำยจำกโรคหลอดเลือดหัวใจ
(I20-I25) ทุกกลุ่มอำยุต่อประชำกรแสนคน
ร้อยละของกำรให้กำรรักษำผู้ป่วย STEMI ได้ตำมมำตรฐำนเวลำที่กำหนด
สถิติผู้ป่วยที่มำรับบริกำรห้องฉุกเฉินจังหวัดมหำสำรคำม
ผลกำรดำเนินงำนตัวชี้วัด/เรื่องกำรพัฒนำระบบบริกำรกำรแพทย์ฉุกเฉินครบวงจร
และระบบกำรส่งต่อ ภำพรวมของจังหวัดมหำสำรคำม
สรุปผลงำนตำมตัวชี้วัด Service Plan อุบัติเหตุและฉุกเฉิน ประจำปี 2562
จังหวัดมหำสำรคำม (3 เดือน : ตุลำคม 2561 – ธันวำคม 2561)
ข้อมูลบุคลำกรสำธำรณสุขเป็นปัจจุบันจังหวัดมหำสำรคำม ณ วันที่ 31 มกรำคม
2562
ข้อมูลจำนวนบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนจริงทั้งหมด จังหวัดมหำสำรคำม
ณ วันที่ 31 มกรำคม 2562
ข้อมูลกำรสูญเสียบุคลำกรสำธำรณสุขจังหวัดมหำสำรคำม และจำแนกสำเหตุกำร
สูญเสีย ณ วันที่ 31 มกรำคม 2562
ข้อมูลจำนวนตำแหน่งทั้งหมดบุคลำกรสำธำรณสุข จังหวัดจังหวัดมหำสำรคำม
ณ วันที่ 31 มกรำคม 2562
ข้อมูลจำนวนตำแหน่งว่ำงของบุคลำกรสำธำรณสุขจังหวัดจังหวัดมหำสำรคำม
ณ วันที่ 31 มกรำคม 2562
กำรใช้ประโยชน์จำกข้อมูลบุคลำกรสำธำรณสุขจังหวัดมหำสำรคำม
ณ วันที่ 31 มกรำคม 2562
กำรจัดทำแผนบริหำรตำแหน่ง และแผนกำลังคนด้ำนอื่นๆ จังหวัดมหำสำรคำม
ณ วันที่ 31 มกรำคม2562
ตำแหน่งว่ำงลดลงตำมเป้ำหมำยที่กำหนดจังหวัดมหำสำรคำม ณ วันที่ 31 มกรำคม
2562
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ร้อยละบุคลำกรสำธำรณสุขเพียงพอ*1 จังหวัดมหำสำรคำม ณ วันที่ 31 มกรำคม
2562
ผลกำรดำเนินงำนตัวชี้วัด/เรื่องร้อยละของหน่วยงำนที่มีกำรนำดัชนีควำมสุขของ
คนทำงำน (Happinometer) ไปใช้ ภำพรวมของจังหวัดมหำสำรคำม
ปี ๒๕59- ๒๕61
บุคลำกรในหน่วยงำนมีกำรประเมินดัชนีควำมสุขของคนทำงำน (Happinometer)
และ บุคลำกรระดับหัวหน้ำงำนขึ้นไปหมีกำรประเมินสุขภำวะองค์กร (HPI)
ผลกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัด/เรื่องร้อยละของหน่วยงำนที่มีกำรนำดัชนีควำมสุข
ของคนทำงำน (Happinometer) ไปใช้แยกรำยอำเภอของจังหวัดมหำสำรคำม
ปี ๒๕59-๒๕61
เป้ำหมำยและผลกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัด/เรื่อง จำนวนหน่วยงำนที่เป็นองค์กร
แห่ง ควำมสุข (Happy Organization) รอบ 3 เดือน (1 ตุลำคม 2561 –
31 ธันวำคม 2562) ของจังหวัดมหำสำรคำม แยกรำยอำเภอ
ผลกำรดำเนินงำนตัวชี้วัด/เรื่องร้อยละของโรงพยำบำลสังกัดกระทรวงสำธำรณสุขมี
คุณภำพมำตรฐำนผ่ำนกำรรับรอง HA ขั้นที่ ๓ ภำพรวมของจังหวัดมหำสำรคำม
ปี ๒๕๕9-๒๕61
เป้ำหมำยและผลกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัด/เรื่อง โรงพยำบำลศูนย์ โรงพยำบำล
ทั่วไป โรงพยำบำลสังกัดกรมกำรแพทย์ กรมควบคุมโรคและกรมสุขภำพจิต ผ่ำน
กำรรับรอง HA ขั้นที่ ๓ ปี ๒๕59-2561 ของจังหวัดมหำสำรคำม แยกรำยอำเภอ
เป้ำหมำยและผลกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัด/เรื่อง โรงพยำบำลชุมชนในสังกัด
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ผ่ำนกำรรับรอง HA ขั้นที่ ๓ ปี ๒๕59-2561
ของจังหวัดมหำสำรคำม แยกรำยอำเภอ
เป้ำหมำยและผลกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัด/เรื่อง ร้อยละของโรงพยำบำลสังกัด
กระทรวงสำธำรณสุขมีคุณภำพมำตรฐำนผ่ำนกำรรับรอง HA ขั้นที่ ๓ ปี ๒๕62
รอบ 4 เดือน (1 ตุลำคม 2561-31 มกรำคม 2562) ของจังหวัดมหำสำรคำม
แยกรำยอำเภอ
ผลกำรดำเนินกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ (PMQA) ของหน่วยงำน
ในสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ตำม Success รอบ 3 เดือน
ร้อยละควำมสำเร็จของส่วนรำชกำรในสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
ที่ดำเนินกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐผ่ำนเกณฑ์ที่กำหนด
ผลกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัดร้อยละของหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุขที่
ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน (ITA) ระดับสูงมำก ในภำพรวมของจังหวัดมหำสำรคำม
ปี ๒๕59 – ๒๕61
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ผลกำรประเมิน ITA หน่วยงำนในสังกัดสำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดมหำสำรคำม
ประจำปีงบประมำณ 2561 ประเมินโดยกระทรวงสำธำรณสุข
ผลกำรประเมินตนเองในประเด็นกำรจัดซื้อจัดจ้ำง EB1 EB2 EB3 และ EB4
(Small success ในไตรมำสที่ 1) ประจำปี พ.ศ. 2562
กำหนดพื้นที่รับตรวจสอบภำยใน ปี 2562
ผลกำรดำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์และแบบประเมินเพิ่มประสิทธิภำพกำรเงินกำรคลัง
5 มิติ
ข้อมูลประกอบกำรรำยงำนกำรใช้จ่ำยค่ำสำธำรณูปโภค หน่วยงำนสำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวัดมหำสำรคำม ไตรมำส 1 ประจำปีงบประมำณ 2562
เป้ำหมำยและผลกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัด Digital Transformation ปี ๒๕62
รอบ 4 เดือน (1 ตุลำคม 2561-31 มกรำคม 2562) ของจังหวัดมหำสำรคำม
แยกรำยอำเภอ
เป้ำหมำยและผลกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัด PCC Application ปี ๒๕62
รอบ 4 เดือน (1 ตุลำคม 2561-31 มกรำคม 2562) ของจังหวัดมหำสำรคำม
แยกรำยอำเภอ
กำรจัดสรรเงินกองทุนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติจังหวัดมหำสำรคำม ปี 2562
ที่ประชุมมีมติร่วมกันในกำรกำรปรับเกลี่ยงบกองทุนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ
ปี 2562 โดยใช้แนวทำงกำรปรับเกลี่ยของเขตสุขภำพที่ 7
ข้อมูลสถำนกำรณ์ระดับจังหวัดเปรียบเทียบรำยปี
ข้อมูลตัวชี้วัด 35 ร้อยละของหน่วยบริกำรที่ประสบภำวะวิกฤติทำงกำรเงินระดับ 7
< ร้อยละ 4 ปี ๒๕๕8-๒๕61
ข้อมูลตัวชี้วัด 35 ร้อยละของหน่วยบริกำรที่ประสบภำวะวิกฤติทำงกำรเงิน
(ไม่เกินร้อยละ 4) Q1/2562
ข้อมูลตัวชี้วัดร้อยละของหน่วยบริกำรที่ผ่ำนเกณฑ์กำรตรวจสอบงบทดลองเบื้องต้น
จำกระบบอิเล็กทรอนิกส์
ข้อมูลร้อยละของหน่วยเบิกจ่ำยดำเนินกำรจ่ำยเงิน รับเงิน และนำส่งคลังผ่ำนระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)
รำยงำนสถำนกำรณ์ทำงกำรเงิน (CFO) จังหวัดมหำสำรคำม ปี 2562
(ตำม S-I-I-I-M)
ผลกำรดำเนินงำนตัวชี้วัด/เรื่อง โครงกำรพัฒนำระบบกำรป้องกันและควบคุมโรค
พยำธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในพื้นที่เสี่ยง ภำพรวมของจังหวัดมหำสำรคำม
ปี ๒๕๕9-๒๕61
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เป้ำหมำยและผลกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัด/เรื่อง โครงกำรพัฒนำระบบกำรป้องกัน
และควบคุมโรคพยำธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในพื้นที่เสี่ยง ปี ๒๕62 รอบ 4
เดือน (1 ตุลำคม 2561-31 มกรำคม 2562) ของจังหวัดมหำสำรคำม
แยกรำยอำเภอ
เป้ำหมำยและผลกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัด/เรื่อง โครงกำรพัฒนำระบบกำรป้องกัน
และควบคุมโรคพยำธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในพื้นที่เสี่ยง ปี ๒๕62 รอบ 4
เดือน (1 ตุลำคม 2561-31 มกรำคม 2562) ของจังหวัดมหำสำรคำม
แยกรำยอำเภอ
ผลกำรดำเนินงำน จำแนกตำมเป้ำประสงค์ ของกำรดำเนินงำน Smart Kids
Taksila 4.0 ภำพรวมระดับจังหวัด (30 กันยำยน 2561)
ร้อยละของตัวชี้วัดที่ผ่ำนเกณฑ์ ของกำรดำเนินงำน Smart Kids Taksila 4.0 ของ
หน่วยงำนระดับจังหวัด 21 หน่วยงำน (30 กันยำยน 2561)
สรุปร้อยละของตัวชี้วัดที่ผ่ำนเกณฑ์ จำแนกตำมเป้ำประสงค์ ของกำรดำเนินงำน
Smart Kids Taksila 4.0 ภำพรวมระดับอำเภอ (30 กันยำยน 2561)
ผลกำรดำเนินงำนรำยหน่วยงำน จำนวน 21 หน่วยงำน ตำมวำระจังหวัด
มหำสำรคำม “จังหวัดไอโอดีนยั่งยืนมุ่งสู่เด็กตักสิลำ 4.0 (Smart Kids Taksila
4.0)” ปีงบประมำณ 2561 (30 กันยำยน 2561)
เป้ำหมำยและผลกำรดำเนินงำนตำมเป้ำประสงค์ที่ 1 เพื่อยกระดับมำตรฐำนกำร
ผลิตเกลือเสริมไอโอดีนในจังหวัดมหำสำรคำมที่มีคุณภำพให้เป็นที่ยอมรับ มีกำร
กระจำย เกลือเสริมไอโอดีนให้ทุกครัวเรือนมีและบริโภคอย่ำงเพียงพอส่งเสริม
สนับสนุนกำรบริโภคเกลือเสริมไอโอดีน ของจังหวัดมหำสำรคำม ปี ๒๕62 รอบ 4
เดือน (1 ตุลำคม 2561 – มกรำคม 2562) ภำพรวมจังหวัด
เป้ำหมำยและผลกำรดำเนินงำนเป้ำประสงค์ที่ 2 เพื่อให้เด็กมหำสำรคำม ดี เก่ง มี
สุข (ดี: มีวินัย เก่ง: ใฝ่เรียนรู้ มีทักษะ มีสุข: แข็งแรง) ปี ๒๕62 รอบ 4 เดือน
(1 ตุลำคม 2561 – มกรำคม 2562) ภำพรวมจังหวัด
เป้ำหมำยและผลกำรดำเนินงำนเป้ำประสงค์ที่ 3 เพื่อให้เด็กมหำสำรคำมได้รับกำร
บริโภค อำหำรที่จำเป็นและเพียงพอ เช่น ไข่ นม พืชผัก และปลำ ปี ๒๕62 รอบ
4 เดือน (1 ตุลำคม 2561 – มกรำคม 2562) ภำพรวมจังหวัด
เป้ำหมำยและผลกำรดำเนินงำนเป้ำประสงค์ที่ 4 เพื่อให้หญิงวัยเจริญพันธุ์ในจังหวัด
มหำสำรคำมเข้ำถึงบริกำรด้ำนอนำมัยเจริญพันธุ์ กำรป้องกันกำรตั้งครรภ์ไม่พึง
ประสงค์ กำรดูแลระหว่ำงกำรตั้งครรภ์ และกำรป้องกันโรคขำดสำรไอโอดีน และมี
ควำมรอบรู้ที่จำเป็นต่อกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตที่มุ่งสู่เด็กมหำสำรคำม 4.0ปี ๒๕62
รอบ 4 เดือน (1 ตุลำคม 2561 – มกรำคม 2562) ภำพรวมจังหวัด
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เป้ำหมำยและผลกำรดำเนินงำนเป้ำประสงค์ที่ 5 เพื่อให้ประชำชนในจังหวัด
มหำสำรคำมได้รับควำมรู้และข่ำวสำรที่เพียงพอ เพื่อให้เกิดควำมตระหนัก และมี
ควำมรอบรู้ที่จำเป็นต่อกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต ที่มุ่งสู่เด็กมหำสำรคำม 4.0 ปี ๒๕
62 รอบ 4 เดือน (1 ตุลำคม 2561 – มกรำคม 2562) ภำพรวมจังหวัด
เป้ำหมำยและผลกำรดำเนินงำนเป้ำประสงค์ที่ 2 เพื่อให้เด็กมหำสำรคำม ดี เก่ง มี
สุข (ดี: มีวินัย เก่ง: ใฝ่เรียนรู้ มีทักษะ มีสุข: แข็งแรง) ปี ๒๕62 รอบ 4 เดือน
(1 ตุลำคม 2561 – มกรำคม 2562) ภำพรวมจังหวัด
เป้ำหมำยและผลกำรดำเนินงำนเป้ำประสงค์ที่ 3 เพื่อให้เด็กมหำสำรคำมได้รับกำร
บริโภค อำหำรที่จำเป็นและเพียงพอ เช่น ไข่ นม พืชผัก และปลำ ปี ๒๕62 รอบ
4 เดือน (1 ตุลำคม 2561 – มกรำคม 2562) ภำพรวมจังหวัด
เป้ำหมำยและผลกำรดำเนินงำนเป้ำประสงค์ที่ 4 เพื่อให้หญิงวัยเจริญพันธุ์ในจังหวัด
มหำสำรคำมเข้ำถึงบริกำรด้ำนอนำมัยเจริญพันธุ์ กำรป้องกันกำรตั้งครรภ์ไม่พึง
ประสงค์ กำรดูแลระหว่ำงกำรตั้งครรภ์ และกำรป้องกันโรคขำดสำรไอโอดีน และมี
ควำมรอบรู้ที่จำเป็นต่อกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตที่มุ่งสู่เด็กมหำสำรคำม 4.0ปี ๒๕62
รอบ 4 เดือน (1 ตุลำคม 2561 – มกรำคม 2562) ภำพรวมจังหวัด
เป้ำหมำยและผลกำรดำเนินงำนเป้ำประสงค์ที่ 5 เพื่อให้ประชำชนในจังหวัด
มหำสำรคำมได้รับควำมรู้และข่ำวสำรที่เพียงพอ เพื่อให้เกิดควำมตระหนัก และมี
ควำมรอบรู้ที่จำเป็นต่อกำรพัฒนำ คุณภำพชีวิต ที่มุ่งสู่เด็กมหำสำรคำม 4.0 ปี ๒๕
62 รอบ 4 เดือน (1 ตุลำคม 2561 – มกรำคม 2562) ภำพรวมจังหวัด
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