๓๐
แผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2562-2564
และตัวชี้วัดการดาเนินงานสาธารณสุข ของจังหวัดมหาสารคาม ปี 2562
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
แผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2562-2564
วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพที่รวมพลังสังคม เพื่อประชาชนจังหวัดมหาสารคามสุขภาพดี
เป้าหมาย
1. ประชาชนสุขภาพดี
2. เจ้าหน้าที่มีความสุข
3. ระบบสุขภาพยั่งยืน
ตัวชี้วัดหลักระดับองค์กร (Corporate KPIs) เป้าหมายในปี 2564
1. อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด (Life Expectancy: LE) ไม่น้อยกว่า 77 ปี
2. อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี (Health Adjusted Life Expectancy: HALE)
ไม่น้อยกว่า 67 ปี
3. ดัชนีความสุขของคนทางาน (Happinometer) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
4. ดัชนีสุขภาวะองค์กร (Happy Public Organization Index) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
5. การเข้าถึง (Access) อัตราการเข้าถึงบริการแพทย์แผนไทย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
6. ความครอบคลุม (Coverage) ของแพทย์และเตียง โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
สัดส่วนแพทย์ 1 คน ต่อ 3,000 ประชากร และ สัดส่วนเตียง 2.3 ต่อ 1,000 ประชากร
7. มีคุณภาพ (Quality) สถานบริการได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน HA ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85
8. มีธรรมาภิบาล (Governance) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านการประเมิน
ITA ไม่น้อยกว่าร้อยละ 93
ตัวชี้วัดหลักระดับองค์กร (Corporate KPIs) เป้าหมายในปี 2579
1. อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด (Life Expectancy: LE) ไม่น้อยกว่า 85 ปี
2. อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี (Health Adjusted Life Expectancy: HALE)
ไม่น้อยกว่า 75 ปี
3. ดัชนีความสุขของคนทางาน (Happinometer) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
4. ดัชนีสุขภาวะองค์กร (Happy Public Organization Index) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
5. การเข้าถึง (Access) อัตราการเข้าถึงบริการแพทย์แผนไทย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100
6. ความครอบคลุม (Coverage) ของแพทย์และเตียง โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
สัดส่วนแพทย์ 1 คน ต่อ 1,500 ประชากร และ สัดส่วนเตียง 2 ต่อ 1,000 ประชากร
7. มีคุณภาพ (Quality) สถานบริการได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน HA ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 100

๓๑
8. มีธรรมาภิบาล (Governance) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านการประเมิน
ITA ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95
จุดยืนองค์กร (ในฐานะหน่วยงานส่วนภูมิภาค)
บริหารจัดการหน่วยบริการและขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ
พันธกิจ
1. ส่งเสริม สนับสนุนประชาชนและภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพให้มีส่วนร่วมในการจัดการ
สุขภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชน เพื่อสร้างสุขภาวะอย่างยั่งยืน
2. พัฒนาคุณภาพบริการและเครือข่ายบริการด้านสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่มี
คุณภาพและได้มาตรฐาน
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล เพื่อให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานและมีสุขภาพดี
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการสุขภาพ เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ 4 Excellence
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Prevention
Promotion & Protection Excellence)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
เป้าหมายการพัฒนา : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภค
เป็นเลิศ (Prevention Promotion & Protection Excellence)
1) ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพที่ดี
2) มีระบบป้องกัน ควบคุมโรค ระบบเฝ้าระวังโรคที่สามารถตอบสนองได้ทันที
3) มีระบบคุ้มครองผู้บริโภคที่มีประสิทธิภาพ
4) มีระบบการบริการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพของประชาชน
5) ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค
เป้าหมายการพัฒนา : ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
1) มีหมอครอบครัวดูแลประชาชนทุกครัวเรือน
2) มีระบบบริการสุขภาพที่ได้คุณภาพมาตรฐาน
3) มีระบบการส่งต่อที่มีประสิทธิภาพ
4) มีเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ทันสมัย
5) มีความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ในการป้องกันและรักษาโรคที่มีความสาคัญ
เป้าหมายการพัฒนา : ยุทธศาสตร์ที่ 3 บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)
1) มีแผนอัตรากาลังทีส่ อดคล้องกับกรอบความต้องการอัตรากาลังคนของจังหวัด
2) มีการกระจายสัดส่วนบุคลากรสุขภาพให้มีความสมดุลกัน
3) มีการธารงรักษากาลังคนด้านสุขภาพ

๓๒
เป้าหมายการพัฒนา : ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance
Excellence)
1) ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วนอย่างมีคุณภาพโดยไม่มีความ
เหลื่อมล้าของคุณภาพบริการในแต่ละระบบ
2) มีการบูรณาการข้อมูลระหว่างทุกระบบหลักประกันสุขภาพ และระหว่างทุกหน่วยบริการ
ทุกระดับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
3) มีการสร้างและพัฒนากลไกด้านการเงินการคลังสุขภาพ
4) มีระบบเทคโนโลยีดิจิตอลด้านสุขภาพ
5) มีการทาวิจัยและนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์และสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อนาไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาระบบสุขภาพจังหวัดอย่างเหมาะสม
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แผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2562-2564
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ ตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม
มอบหมายกลุ่มงาน
โครงการ
ปี 2562-2564
ที่รับผิดชอบหลัก
1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิต (ด้านสุขภาพ) ทุกกลุ่มวัย
*1. โครงการพัฒนาและ 1) ร้อยละสถานบริการสุขภาพที่มีการคลอดมาตรฐาน
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
สร้างเสริมศักยภาพคน (ร้อยละ 100)
ไทยกลุ่มสตรีและเด็ก
2) อัตราการฝากครรภ์ครั้งแรกก่อน 12 สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
ปฐมวัย
ร้อยละ 90
3) อัตราการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90
4) ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับวิตามินเสริมไอโอดีนธาตุเหล็ก
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
และโฟลิก (ร้อยละ 100)
5) ร้อยละของทารกแรกเกิดมีน้าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม ไม่เกิน กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
ร้อยละ 5
6) อัตราทารกแรกเกิดมีภาวะขาดออกซิเจนไม่เกิน 21 ต่อพัน
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
การเกิดมีชีพ
7) อัตราส่วนการตายมารดาไทย (ไม่เกิน 15 ต่อแสนประชากร)
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
8) ความสาเร็จของพัฒนาการเด็กตามเกณฑ์มาตรฐาน
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
8.1) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย (ร้อยละ 95)
8.2) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ
(ร้อยละ 100)
8.3) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ
พบสงสัยล่าช้า (มากกว่าร้อยละ 30)
8.4) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รบั
การติดตาม (ร้อยละ 100)
8.5) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่มีพัฒนาการล่าช้าได้รับการ
ส่งต่อ (ร้อยละ 100)
9) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน (ร้อยละ 63) และ
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
ส่วนสูงเฉลี่ย ที่อายุ 5 ปี (ช.113/ญ.112 ซม.)
10) ระดับความสาเร็จในการป้องกันหญิงตั้งครรภ์และทารก
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
แรกเกิดขาดสารไอโอดีน ระดับ 5
11) ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ ร้อยละ 70
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
2. โครงการพัฒนาและ 12) เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 100 (กลุ่มเสี่ยง
กลุ่มงานควบคุมโรค
สร้างเสริมศักยภาพคน ได้รับการกระตุ้นร้อยละ 60)
ไม่ติดต่อสุขภาพจิตและ
ไทยกลุ่มวัยเรียนและ
ยาเสพติด
วัยรุ่น
13) ร้อยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมส่วน (ร้อยละ 68)
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน/
โครงการ

3. โครงการพัฒนาและ
สร้างเสริมศักยภาพคน
ไทยกลุ่มวัยทางาน
4. โครงการพัฒนาและ
สร้างเสริมศักยภาพคน
ไทยกลุ่มวัยผู้สูงอายุ

ตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม
มอบหมายกลุ่มงาน
ปี 2562-2564
ที่รับผิดชอบหลัก
14) ร้อยละของเด็กไทยมีความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) อยู่ในเกณฑ์ กลุ่มงานควบคุมโรค
ปกติขึ้นไป (ร้อยละ 80)
ไม่ตดิ ต่อสุขภาพจิตและ
ยาเสพติด
15) ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปีฟันดีไม่มีผุ (cavity free)
กลุ่มงานทันต
(ร้อยละ 60)
สาธารณสุข
16) อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี (ไม่เกิน 34
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
ต่อพัน)
17) ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
ระดับเพชร
18) ร้อยละของการตั้งครรภ์ซ้าในวัยรุ่นอายุ 15-19 ปี (ไม่เกิน
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
ร้อยละ 9.0)
19) ร้อยละของวัยทางานอายุ 30-44 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
(ร้อยละ 56)

20) ร้อยละของตาบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ
ระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ (ร้อยละ 95)
21) อัตราของผู้สูงอายุทชี่ ่วยเหลือตนเองได้เพิ่มขึ้นหรือคงที่
(Healthy Ageing)
22) รพช.มีหน่วยบริการผู้สงู อายุอย่างน้อยร้อยละ 75
แผนงานที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ
*5. โครงการการพัฒนา 23) ร้อยละของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ
คุณภาพชีวิตระดับ
(พชอ.) ที่มีคุณภาพ (ร้อยละ 80)
อาเภอ (พชอ.)
แผนงานที่ 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
6. โครงการพัฒนาระบบ 24) ร้อยละของอาเภอมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และ
การตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถปฏิบัตงิ านได้จริง
และภัยสุขภาพ
(ร้อยละ 100)
7. โครงการควบคุม
25) ร้อยละของกลุ่มประชากรหลักที่เข้าถึงบริการป้องกันเอชไอวี
โรคติดต่อ
และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เชิงรุก (ร้อยละ 94)
26) ร้อยละของเด็กและเยาวชนอายุ 15-24 ปี ที่มีการป้องกัน
ตนเองโดยใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด
(ร้อยละ 67)
27) ร้อยละ ๑๐๐ ของอาเภอที่ผ่านเกณฑ์โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยฯ
28) ร้อยละของอาเภอที่มีอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๒ ของค่ามัธยฐานย้อนหลัง ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๕๖๒๕๖๐) และร้อยละ 70 ของตาบลที่สามารถควบคุมโรค
ไข้เลือดออกได้ภายใน ๒ เท่าของระยะฟักตัว (๒๘ วัน)

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนา
ยุทธศาสตร์สาธารณสุข
กลุ่มงานพัฒนา
ยุทธศาสตร์สาธารณสุข
กลุ่มงานควบคุม
โรคติดต่อ
กลุ่มงานควบคุม
โรคติดต่อ
กลุ่มงานควบคุม
โรคติดต่อ
กลุ่มงานควบคุม
โรคติดต่อ
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8. โครงการควบคุมโรค 29) อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้าของเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี
ไม่ติดต่อและภัยสุขภาพ (ไม่เกิน 3 ต่อแสนประชากร)

มอบหมายกลุ่มงาน
ที่รับผิดชอบหลัก
กลุ่มงานควบคุมโรค
ไม่ติดต่อสุขภาพจิตและ
ยาเสพติด
30) อัตราการเสียชีวิตจากอุบัตเิ หตุทางถนน (ไม่เกิน 18 ต่อแสน) กลุ่มงานควบคุมโรค
ไม่ติดต่อสุขภาพจิตและ
ยาเสพติด
31) อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน (ไม่เกิน กลุ่มงานควบคุมโรค
ร้อยละ 2.16) และความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงและ
ไม่ติดต่อสุขภาพจิตและ
สงสัยป่วยให้วัดความดันโลหิตสูงที่บ้าน ≥ ร้อยละ 40
ยาเสพติด
32) โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์การประเมินคลินิก NCD คุณภาพระดับ กลุ่มงานควบคุมโรค
ดีเด่น (ร้อยละ 100)
ไม่ติดต่อสุขภาพจิตและ
ยาเสพติด
33) ระดับความสาเร็จในการดาเนินงาน CKD clinic ใน
กลุ่มงานควบคุมโรค
โรงพยาบาล
ไม่ติดต่อสุขภาพจิตและ
ยาเสพติด
**34) ร้อยละของสตรีอายุ 30-60 ปี ที่ได้รับการตรวจคัดกรอง
กลุ่มงานควบคุมโรค
มะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ในปี
ไม่ติดต่อสุขภาพจิตและ
2562)
ยาเสพติด
35) ปริมาณการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประชากรอายุ 15 กลุ่มงานควบคุมโรค
ปี ขึ้นไป (ไม่เกิน 6.81 ลิตร/คน/ปี)
ไม่ติดต่อสุขภาพจิตและ
ยาเสพติด
**36) ความชุกของผู้สูบบุหรี่ในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป (ไม่เกิน กลุ่มงานควบคุมโรค
ร้อยละ 18)
ไม่ติดต่อสุขภาพจิตและ
ยาเสพติด
9. โครงการส่งเสริมและ 37) ร้อยละของผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหารแปรรูปมีความ
กลุ่มงานคุ้มครอง
พัฒนาความปลอดภัย
ปลอดภัย (ร้อยละ 75)
ผู้บริโภคและเภสัช
ด้านอาหาร
สาธารณสุข
10. โครงการคุ้มครอง 38) ร้อยละของผลิตภัณฑ์และสถานประกอบการสุขภาพทีไ่ ด้รบั
กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์ การตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กาหนด (ร้อยละ 99)
ผู้บริโภคและเภสัช
สุขภาพและบริการ
สาธารณสุข
สุขภาพ
39) ร้อยละ 100 ของสถานพยาบาล และสถานประกอบการเพื่อ กลุ่มงานคุ้มครอง
สุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกาหนด (ร้อยละ 65) ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข
40) ระดับความสาเร็จในการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมการใช้ยา กลุ่มงานคุ้มครอง
ปลอดภัยในชุมชน
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข
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41) ระดับความสาเร็จของเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
ผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพระดับอาเภอที่มีความเข้มแข็งและ
ปกป้องสิทธิประชาชนได้ (ระดับ 5)
แผนงานที่ 4 : การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
*11. โครงการบริหาร 42) ร้อยละของโรงพยาบาลที่พฒ
ั นาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตาม
จัดการสิ่งแวดล้อม
เกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital (ระดับดีมากขึ้นไปร้อยละ 40
และระดับ ดีมาก Plus จังหวัดละ 1 แห่ง)
43) โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีการควบคุมการ
จัดการมูลฝอยติดเชื้อด้วยระบบ Digital Infectious Control

มอบหมายกลุ่มงาน
ที่รับผิดชอบหลัก
กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

กลุ่มงานอนามัย
สิ่งแวดล้อมและ
อาชีวอนามัย
กลุ่มงานอนามัย
สิ่งแวดล้อมและ
อาชีวอนามัย
44) จังหวัดที่มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงจากสิง่ แวดล้อมและสุขภาพ กลุ่มงานอนามัย
(ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก)
สิ่งแวดล้อมและ
อาชีวอนามัย

12. โครงการคุ้มครอง
สุขภาพประชาชนจาก
มลพิษสิ่งแวดล้อมใน
พื้นที่เสี่ยง (Hot Zone)
2. ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ 5 : การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (Primary Care Cluster)
*13. โครงการพัฒนา
45) ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปิดดาเนินการในพืน้ ที่
ระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (Primary Care Cluster) (ร้อยละ 36)
46) ร้อยละ 85 ของอาเภอที่มีระดับความสาเร็จในการจัดการ
แก้ไขปัญหาโรคและภัยสุขภาพสาคัญของจังหวัด ด้วยกลไก พชอ.
และหมอครอบครัว ที่เชื่อมโยงระบบบริการปฐมภูมิกับชุมชนและ
ท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ (โดยเน้น ๔ เรื่อง ประกอบด้วย 1.MCH/
พัฒนาการและ IQ 2.OV/CCA 3.DM/HT/CKD ๔.CVD Risk)
47) ร้อยละ 90 ของตาบลที่จดั การสุขภาพแบบบูรณาการ ผ่าน
ตามเกณฑ์ที่กาหนด (โดยเน้น ๔ เรื่อง ประกอบด้วย 1.MCH/
พัฒนาการและ IQ 2.OV/CCA 3.DM/HT/CKD ๔.CVD Risk)
48) ร้อยละ อปท.จัดบริการสุขภาพ และสนับสนุนการดาเนินงาน
ปฐมภูมิและชุมชนตามเกณฑ์

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
และรูปแบบบริการ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
และรูปแบบบริการ

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
และรูปแบบบริการ
กลุ่มงานประกันสุขภาพ

จัดบริการสุขภาพและสนับสนุนการดาเนินงานปฐมภูมิและชุมชน
จานวน 4 ด้าน คือ (1) ด้านการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค
ฟื้นฟูสมรรถภาพและรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก ผ่านกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิน่ หรือพื้นที่ (ร้อยละ 100) (2) ด้าน
การคุ้มครองผู้บริโภค(ร้อยละ 100) (3) ด้านบริการด้านแพทย์ฉุกเฉิน
(ร้อยละ 80) (4) ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (ร้อยละ 100)

49) ร้อยละของ รพ.สต./ศสม. ที่ให้บริการสุขภาพช่องปากที่มี
คุณภาพ (≥ ร้อยละ 60 ) และอัตราการใช้บริการสุขภาพช่องปาก
ของประชาชนในพื้นที่รบั ผิดชอบอาเภอ (ร้อยละ 35)

กลุ่มงานทันต
สาธารณสุข
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แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
**14. โครงการพัฒนา 50) ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงที่
ระบบบริการสุขภาพ
ควบคุมได้ (DM ≥ร้อยละ 40/HT ≥ ร้อยละ 50)
สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
51) ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานความดันโลหิตสูงที่ขนึ้ ทะเบียน
ได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD
Risk) (≥ร้อยละ 90)
52) อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (ไม่เกินร้อยละ 7)
*15. โครงการป้องกัน
และควบคุมการดื้อยา
ต้านจุลชีพและการใช้ยา
อย่างสมเหตุสมผล
16. โครงการพัฒนา
ศูนย์ความเป็นเลิศทาง
การแพทย์
17. โครงการพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ
สาขาทารกแรกเกิด
18. โครงการพัฒนา
ระบบการดูแลแบบ
ประคับประคอง
(Palliative Care) และ
การดูแลผู้ป่วยกึ่ง
เฉียบพลัน
19. โครงการพัฒนา
ระบบบริการการแพทย์
แผนไทย
20. โครงการพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ
สาขาสุขภาพจิตและ
จิตเวช

53) ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) (RDU
ขั้นที่ 1 มากกว่าร้อยละ ๙๕/ขัน้ ที่ 2 มากกว่าร้อยละ 20) และ
ร้อยละของโรงพยาบาลมีระบบจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่าง
บูรณาการ (AMR) (ระดับ Intermediate มากกว่าร้อยละ 20)
54) ร้อยละการส่งต่อผู้ปว่ ยนอกเขตสุขภาพลดลง (ลดลง
ร้อยละ 10)

21. โครงการพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ 5
สาขาหลัก (สูตินารีเวช
ศัลยกรรม อายุรกรรม

60) อัตราการเสียชีวิตจากภาวะการติดเชื้อในกระแสเลือดแบบ
รุนแรงของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลชนิด
community acquired sepsis น้อยกว่าร้อยละ 24 ในกลุ่มผูป้ ่วย
[รวมผู้ป่วยที่ขอไปเสียชีวิตทีบ่ ้าน และไม่นบั รวมผู้ป่วย palliative

มอบหมายกลุ่มงาน
ที่รับผิดชอบหลัก
กลุ่มงานควบคุมโรค
ไม่ติดต่อสุขภาพจิตและ
ยาเสพติด
กลุ่มงานควบคุมโรค
ไม่ติดต่อสุขภาพจิตและ
ยาเสพติด
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
และรูปแบบบริการ
กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
และรูปแบบบริการ

55) อัตราตายทารกแรกเกิด (<2.5 ต่อพัน)

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
และรูปแบบบริการ

56) ร้อยละของโรงพยาบาลที่มกี ารดูแลแบบประคับประคอง
(Palliative Care) ตามเกณฑ์

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
และรูปแบบบริการ

57) ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รบั บริการการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก (ร้อยละ 30)

กลุ่มงานแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก

58) ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต
(ร้อยละ 70)

กลุ่มงานควบคุมโรค
ไม่ติดต่อสุขภาพจิตและ
ยาเสพติด
กลุ่มงานควบคุมโรค
ไม่ติดต่อสุขภาพจิตและ
ยาเสพติด
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
และรูปแบบบริการ

59) อัตราการฆ่าตัวตายสาเร็จ (≤ 6.0 ต่อแสน ปชก.)
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กุมารเวชกรรม และ
(รหัส Z 51.5)] และน้อยกว่าร้อยละ 48 ในกลุ่มผู้ปว่ ย hospitalออร์โธปิดิกส์)
acquired sepsis
61) ร้อยละของโรงพยาบาลที่มที ีม Capture the fracture
(1) ร้อยละของผู้ป่วย Capture the fracture ที่มีภาวะ
กระดูกหักซ้า (Refracture) (< ร้อยละ 20)
(2) ร้อยละของผู้ป่วย Capture the fracture ที่ได้รับการผ่าตัด
ภายใน 72 ชั่วโมง หลังจากได้รบั การรักษาในโรงพยาบาล (Early
surgery) (>ร้อยละ 50)
22. โครงการพัฒนา
62) ร้อยละโรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ F2 ขึ้นไปสามารถให้ยาละลาย
ระบบบริการสุขภาพ
ลิ่มเลือด (Fibrinolytic drug) ในผู้ป่วย STEMI ได้ (ร้อยละ 100)
สาขาโรคหัวใจ
63) อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ (24 ต่อแสน ปชก.)
23. โครงการพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ
สาขาโรคมะเร็ง

28. โครงการพัฒนา
ระบบบริการดูแลระยะ
กลาง (Intermediate
Care)

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
และรูปแบบบริการ

68) ร้อยละผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจก (Blinding Cataract)
ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน (ร้อยละ 85)

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
และรูปแบบบริการ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
และรูปแบบบริการ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
และรูปแบบบริการ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
และรูปแบบบริการ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
และรูปแบบบริการ
กลุ่มงานควบคุมโรค
ไม่ติดต่อสุขภาพจิตและ
ยาเสพติด
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
และรูปแบบบริการ

69) อัตราส่วนของจานวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมอง
ตาย ต่อจานวนผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล (1.0 ต่อ 100)

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
และรูปแบบบริการ

64) ร้อยละผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรกได้รับการรักษาภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด (ร้อยละ 82)
65) อัตราตายจากโรคมะเร็งตับ (23.7 ต่อแสน ปชก.)
66) อัตราตายจากมะเร็งปอด (19 ต่อแสน ปชก.)

**24. โครงการพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ
สาขาโรคไต
25. โครงการพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ
สาขาจักษุวทิ ยา
26. โครงการพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ
สาขาปลูกถ่ายอวัยวะ
*27. โครงการพัฒนา
ระบบบริการบาบัดรักษา
ผู้ป่วยยาเสพติด

มอบหมายกลุ่มงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

67) ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มอี ัตราการลดลงของ eGFR<4
ml/min/1.73m2/yr (ร้อยละ 69)

70) ร้อยละผู้ติดยาเสพติด ที่บาบัดครบตามเกณฑ์ที่กาหนดและ
ได้รับการติดตามดูแลต่อเนื่อง 1 ปี (Retention Rate 1 year)

กลุ่มงานควบคุมโรค
ไม่ติดต่อสุขภาพจิตและ
ยาเสพติด
71) ร้อยละของผู้ใช้และผู้เสพทีบ่ าบัดครบตามเกณฑ์ที่กาหนดของ กลุ่มงานควบคุมโรค
แต่ละระบบหยุดเสพต่อเนื่องหลังจาหน่ายจากการบาบัด 3 เดือน ไม่ติดต่อสุขภาพจิตและ
(3 month remission rate)
ยาเสพติด
72) ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ M และ F ในจังหวัดที่ให้การ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
บริบาลฟื้นสภาพระยะกลาง แบบผู้ป่วยใน (intermediate
และรูปแบบบริการ
bed/ward) (ร้อยละ 50)
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29. โครงการพัฒนา
73) ร้อยละ 15 ของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ One day
ระบบบริการ one day Surgery : จานวน 12 กลุ่มโรค (เฉพาะปี 2561) และเพิ่ม
surgery
หัตถการอย่างน้อย ร้อยละ 5 ต่อปี
30. โครงการพัฒนา
74) ร้อยละ 25 ของจานวนผู้ปว่ ยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ
ระบบบริการ
Minimally Invasive Surgery : จานวน 2 กลุ่มโรค (เฉพาะปี
Minimally Invasive
2561) และเพิ่มหัตถการอย่างน้อยร้อยละ 5 ต่อปี
Surgery
แผนงานที่ 7 : การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ
*31. โครงการพัฒนา
75) อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24
ระบบบริการการแพทย์ ชั่วโมงในโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป (ทั้งที่ ER และ Admit)
ฉุกเฉินครบวงจรและ
(ร้อยละ 12)
ระบบการส่งต่อ
76) ร้อยละของโรงพยาบาล F2 ขึ้นไป ที่มีระบบ ECS คุณภาพ
(ร้อยละ 70)

มอบหมายกลุ่มงาน
ที่รับผิดชอบหลัก
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
และรูปแบบบริการ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
และรูปแบบบริการ

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
และรูปแบบบริการ

กลุ่มงานควบคุมโรค
ไม่ติดต่อสุขภาพจิตและ
ยาเสพติด
77) อัตราตายของผู้ป่วยฉุกเฉิน (triagel level 1) ภายใน 24 ชม. กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
ใน โรงพยาบาล A, S, M1
และรูปแบบบริการ
แผนงานที่ 8 : การพัฒนาตามโครงการเฉลิมพระเกียรติและพื้นที่เฉพาะ
32. โครงการเฉลิม
*78) อัตราความสาเร็จการรักษาผูป้ ่วยวัณโรคปอดรายใหม่
กลุ่มงานควบคุม
พระเกียรติ
(ร้อยละ 85)
โรคติดต่อ
*79) ร้อยละความครอบคลุมการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และ กลุ่มงานควบคุม
กลับเป็นซ้า (TB Treatment Coverage) ≥ ร้อยละ90 ของค่า
โรคติดต่อ
คาดประมาณจานวนผู้ป่วยวัณโรค (172/แสนประชากร)
**80) ร้อยละของตาบลจัดการสุขภาพในการเฝ้าระวังป้องกันแก้ไข กลุ่มงานควบคุม
ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตบั และมะเร็งท่อน้าดี (ร้อยละ 80)
โรคติดต่อ
81) ระดับความสาเร็จในการดาเนินงานโครงการ TO BE
กลุ่มงานควบคุมโรค
NUMBER ONE (ระดับ 5)
ไม่ติดต่อสุขภาพจิตและ
ยาเสพติด
แผนงานที่ 9 : อุตสาหกรรมทางการแพทย์
33. โครงการพัฒนาการ **82) ระดับความสาเร็จของการพัฒนาเมืองสมุนไพร ระดับ 5
กลุ่มงานการแพทย์
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
แผนไทยและการแพทย์
และการแพทย์
ทางเลือก
3. ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)
แผนงานที่ 10 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนด้านสุขภาพ
34. โครงการผลิตและ 83) ระดับความสาเร็จของจังหวัดที่มีการบริหารจัดการระบบการ กลุ่มงานบริหาร
พัฒนากาลังคนด้าน
ผลิต และพัฒนากาลังคนผ่านเกณฑ์ระดับ 4 ทั้ง 5 องค์ประกอบ ทรัพยากรบุคคล
สุขภาพสู่ความเป็นมือ 84) ร้อยละของบุคลากรที่ได้รบั การพัฒนาตามเกณฑ์ที่กาหนด
กลุ่มงานบริหาร
อาชีพ
(ร้อยละ ๘๕)
ทรัพยากรบุคคล
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน/
โครงการ
*35. โครงการ Happy
MOPH กระทรวง
สาธารณสุข กระทรวง
แห่งความสุข
36. โครงการพัฒนา
เครือข่ายกาลังคนด้าน
สุขภาพ

ตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม
ปี 2562-2564
85) ร้อยละของหน่วยงานที่มีการนาดัชนีความสุขของคนทางาน
(Happinometer) ไปใช้ (ร้อยละ ๙0)
86) ร้อยละของหน่วยงานสาธารณสุขที่มีบุคลากรสาธารณสุข
เพียงพอ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗0)
87) จานวนหน่วยงานที่เป็นองค์กรแห่งความสุขจังหวัดละ ๑ แห่ง

มอบหมายกลุ่มงาน
ที่รับผิดชอบหลัก
กลุ่มงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
88) ร้อยละของครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองได้ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
ตามเกณฑ์ที่กาหนด (ร้อยละ 70)
และรูปแบบบริการ

89) อาสาสมัครประจาครอบครัว (อสค.) มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ
และเป็นแกนนาในการดูแลสุขภาพครอบครัว (ร้อยละ 70)
4. ยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
แผนงานที่ 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
37. โครงการประเมิน 90) ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์
คุณธรรม ความโปร่งใส การประเมิน ITA (ร้อยละ 90)
และบริหารความเสี่ยง 91) ร้อยละ 30 ของการจัดซื้อร่วมของยาเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา วัสดุ
วิทยาศาสตร์ และวัสดุ ทันตกรรม
92) ร้อยละ 20 ของหน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุขผ่าน
เกณฑ์การประเมินระบบการควบคุมภายใน
93) ร้อยละของเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ได้รับการดาเนินการภายใน
เวลาที่กาหนด (๔๕ วัน) (ร้อยละ ๙๐)
*38. โครงการพัฒนา
94) ระดับความสาเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
องค์กรคุณภาพ
ภาครัฐของส่วนราชการในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข (สสจ./สสอ.ร้อยละ 100)
95) ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพ
มาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 (รพท./รพช.ร้อยละ 100)
96) ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.
ติดดาว (ระดับ 5 ดาว ร้อยละ ๗๕)
แผนงานที่ 12 : การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ
39. โครงการพัฒนา
97) ข้อมูลการตายที่ไม่ทราบสาเหตุของจังหวัด น้อยกว่า
ระบบข้อมูลข่าวสาร
ร้อยละ 40
เทคโนโลยีสุขภาพ
98) ข้อมูลบริการสุขภาพ : คุณภาพเวชระเบียนและการ
แห่งชาติ (NHIS)
วินิจฉัยโรคผูป้ ่วยนอกมีความถูกต้องครบถ้วน มากกว่าร้อยละ 80
40. โครงการพัฒนา
99) ร้อยละของหน่วยบริการระดับทุติยภูมิและตติยภูมสิ ามารถ
สุขภาพด้วยเศรษฐกิจ
แลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพได้ (Health Information Exchange
ดิจิทัล (Digital
(HIE)) (ร้อยละ 60)
Economy)

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
และรูปแบบบริการ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานนิติการ
กลุ่มงานพัฒนา
ยุทธศาสตร์สาธารณสุข
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
และรูปแบบบริการ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
และรูปแบบบริการ
กลุ่มงานพัฒนา
ยุทธศาสตร์สาธารณสุข
กลุ่มงานพัฒนา
ยุทธศาสตร์สาธารณสุข
กลุ่มงานพัฒนา
ยุทธศาสตร์สาธารณสุข
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*41. โครงการ Smart
Hospital

ตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม
ปี 2562-2564
100) ร้อยละของประชาชนเข้าถึงข้อมูลสุขภาพตนเองได้
(Personal Health Record) (ร้อยละ 5)
101) จังหวัดมีการดาเนินการ Digital Transformation ตาม
เกณฑ์ที่กาหนด
102) มีการใช้ Application สาหรับ PCC ใน PCC ทุกแห่ง
103) รพท./รพช. มีระบบ electronic Queue ทุกแห่ง

แผนงานที่ 13 : การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ
*42. โครงการบริหาร 104) ไม่มีหน่วยบริการประสบภาวะวิกฤตทางการเงินระดับ 5
จัด การด้านการเงิน
ขึ้นไป
การคลัง
105) คุณภาพระบบบัญชีของหน่วยบริการ (ร้อยละ 85)
แผนงานที่ 14 : การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ
43. โครงการพัฒนา
106) ร้อยละผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพที่ให้หน่วยงานต่างๆ
งานวิจยั /นวัตกรรม
นาไปใช้ประโยชน์ (ร้อยละ 40)
ผลิตภัณฑ์สุขภาพและ 107) ร้อยละของงบประมาณด้านการวิจัยและพัฒนา ไม่น้อยกว่า
เทคโนโลยีทางการแพทย์ ร้อยละ 1.5 ของงบประมาณทั้งหมด
108) จานวนนวัตกรรมที่คิดค้นใหม่ เทคโนโลยีสุขภาพหรือพัฒนา
ต่อยอดการให้บริการด้านสุขภาพ (CUP ละ 5 เรื่อง)
109) จานวนงานวิจัยสมุนไพร/งานวิจัยการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือกที่นามาใช้จริงทางการแพทย์หรือการตลาด
(CUP ละ 5 เรื่อง)
แผนงานที่ 15 : การปรับโครงสร้างและการพัฒนากฎหมายด้านสุขภาพ
44. โครงการปรับ
110) ร้อยละ ๑๐๐ ของการบังคับใช้กฎหมายที่กระทรวง
โครงสร้างและพัฒนา
สาธารณสุขให้ความสาคัญเป็นไปตามกฎหมาย ((1) พรบ.ควบคุม
กฎหมายด้านสุขภาพ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 (2) พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์
ยาสูบ พ.ศ.2560 (3) พรบ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.
2559 (4) พรบ.อาหาร พ.ศ.2522 (5) พรบ.ยา พ.ศ. 2510
และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

มอบหมายกลุ่มงาน
ที่รับผิดชอบหลัก
กลุ่มงานพัฒนา
ยุทธศาสตร์สาธารณสุข
กลุ่มงานพัฒนา
ยุทธศาสตร์สาธารณสุข
กลุ่มงานพัฒนา
ยุทธศาสตร์สาธารณสุข
กลุ่มงานพัฒนา
ยุทธศาสตร์สาธารณสุข
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนา
ยุทธศาสตร์สาธารณสุข
กลุ่มงานพัฒนา
ยุทธศาสตร์สาธารณสุข
กลุ่มงานพัฒนา
ยุทธศาสตร์สาธารณสุข
กลุ่มงานการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก
กลุ่มงานนิติการ

หมายเหตุ
1. จังหวัดมหาสารคาม ไม่อยู่ในพืน้ ที่พิเศษ แต่ได้ดาเนินการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมตามข้อสั่งการของ
นพ.สสจ.มค. โดยรวมไว้ในโครงการคุ้มครองสุขภาพประชาชนจากมลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยง
2. ตัวชี้วัด (ตัวอักษรเอน) เป็นตัวชี้วัดที่ยกมาจากปี 2561 เพราะเป็นปัญหาจังหวัดที่ต้องดาเนินการต่อเรื่องในปี 2562-2564
3. โครงการที่มี* คือ PA ของกระทรวงสาธารณสุข ปี 2562 และส่วน** คือ PA จังหวัดมหาสารคาม ปี 2562 (นพ.สสจ.มค.
สั่งการ) ประกอบด้วย (1) NCD/CKD (2) มะเร็งปากมดลูก (3) โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้าดี (4) เมืองสมุนไพร (5) 3 ล้าน 3 ปี
เลิกบุหรี่ทั่วไทย

