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ตัวชี้วัดที ่44 การพัฒนาระบบบริการ 10 สาขา ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดในแตล่ะสาขา 
เป้าหมาย(เกณฑ์) 1.สาขาหัวใจ : ผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (STEMI) ได้รับยาละลายลิ่มเลือด/การขยาย

หลอดเลือด (PCI) ≥ 50 %   
2.สาขาอุบัติเหตุ : อัตราตายผู้ป่วยบาดเจ็บต่อสมองลดลงจากปีท่ีผ่านมา 
3.สาขามะเร็ง : สัดส่วนของมะเร็งเต้านม/มะเร็งปากมดลูก ระยะที่1 และ2 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
4. สาขาทารกแรกเกดิ : อัตราการเสียชีวิตในโรงพยาบาลของทารกแรกเกิดน้ าหนักต่ ากว่า 2500 
ภายใน 28 วัน (ลดลง 5%) 
5. สาขาจิตเวช : ร้อยละของผู้ป่วยโรคซมึเศร้า/โรคจติ เข้าถึงบริการ  (ไม่น้อยกว่า 31%)  
6. สาขา 5 สาขาหลัก : ลดการ refer out  ไป รพศ./รพท. 50 % 
7. สาขาจักษุวิทยา : อัตราความชุกของตาบอดลดลง 
8. สาขาไต : ร้อยละของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่มีอัตราการกรองของไต (eGFR) ลดลงไม่เกิน 4 มล/1.73 
ม2 /นาที/ปี > 50%   
9. สาขาสุขภาพช่องปาก  : เพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพช่องปากของประชาชนทุกกลุ่มวัย ในหน่วย
บริการทุกระดับ          ร้อยละ 20 
10. สาขาปฐมภูมิ ทุตติยภมูิ สุขภาพองค์รวม : ร้อยละของอ าเภอที่มีระบบสุขภาพอ าเภอที่เช่ือมโยง
ระบบบริการปฐมภูมิกับชุมชนและท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ ( 80 %) 
11.สาขาโรคไมต่ิดต่อเรื้อรัง ได้แก ่11.4 โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง : อัตราการรับไว้รักษาใน รพ. ของผู้ป่วย
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังต่อประชากรอายุ 15 ปี ขึ้นไป  

ความหมาย / ค า
นิยาม 

การพัฒนาระบบบริการ 10 สาขา หมายถึง การพัฒนาระบบบริการทุกระดับตั้งแตร่ะดับปฐมภูมิ 
ระดับทุตยิภูมิ ระดับตติยภูมิและรวมถึงการพัฒนาความเชี่ยวชาญระดับสูง การสร้างระบบเครือข่าย

บริการที่เช่ือมโยงกันในระดับจังหวัด ภายในเขต ระดับเครือข่ายบรกิาร ประกอบด้วยสาขา
ดังต่อไปนี้ 
1.สาขาหัวใจ  
2.สาขาอุบัติเหตุ  
3.สาขามะเร็ง  
4. สาขาทารกแรกเกดิ  
5. สาขาจิตเวช  
6. สาขา 5 สาขาหลัก  
7. สาขาจักษุวิทยา และไต  
8. สาขาสุขภาพช่องปาก   
9. สาขาปฐมภูมิ ทุตติยภูมิ สุขภาพองค์รวม  
10.สาขาโรคไมต่ิดต่อเรื้อรัง ได้แก ่DM HT และ COPD 

ผลงาน 3 ปี
ย้อนหลัง 

 
 

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

หน่วยบริการสุขภาพ ระดับ   A :  1 แห่ง 
                                 M1 :  2 แห่ง 
                                 M2 :  5 แห่ง 
                                  F1 :  6 แห่ง 
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                                  F2 :  15 แห่ง 
                                  F3 :   4 แห่ง 
                                    P :  350 แห่ง 
 

แหล่งข้อมลูการ
จัดเก็บ 

ฐานข้อมูล : ฐานข้อมูลการบริการของหน่วยงาน 

                        หน่วยบริการ โรงพยาบาล 43 แฟ้ม 

                        หน่วยบริการ รพ.สต. 31 แฟ้ม 

                  ฐานข้อมูลการบริหารจัดการของหน่วยงาน 

 
 

สูตรค านวณ 

 

จ านวนหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาระบบบริการ 10 สาขา × 100 
                    จ านวนหน่วยบริการทั้งหมด 

เกณฑ์การให้
คะแนน 

(ใช้ในการ
ประเมินผลการ
ด าเนินงาน) 

 
: ร้อยละ 100 ของหน่วยบริการที่มีการพัฒนาระบบบริการ 10 สาขา 

 

มาตรการ/กิจกรรม
ส าคัญ 
 

 

1.พัฒนาระบบบริการและคุณภาพบริการ  Quality of  service & Quality of  care 
ผลลัพท์ : Quality of  service  

           1.ลดความแออัด 
           2.ลดระยะเวลารอคอย 
           3.ลดค่า ใช้จ่าย 
ผลลัพท์ : Quality of  care  
           1.ลดภาวะแทรกซ้อนจาก NCD 
           2.ลดอัตราป่วย/ตาย (ที่ส าคัญ 5 อันดับแรก) 
           3. บรรลเุป้าหมายตัวช้ีวดัของ 10  สาขา 

2.พัฒนาการขับเคลื่อน ระบบบริการ (QUALITY OF MANAGEMENT)  
ผลลัพท์ 2.1 สถานบริการทุกแห่งมีมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยตามศักยภาพแตล่ะระดับ 

          2.2 SERVICE  PLAN  10 สาขา มีแนวทางการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับปัญหา 

               สุขภาพประชาชน 

กลุ่มงาน
ผู้รับผิดชอบ 

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
 

ผู้ประสานงาน / 
เบอร์โทรศัพท์/e-

mail 

นางสาวจุฑารตัน์ กัมพลานนท์ 

มือถือ : 081 789 3822 
tarat_kum@yahoo.com 
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ตัวช้ีวัดที่ 44 การพัฒนาระบบบริการ 10 สาขา สาขาทัตกรรม 

เป้าหมาย (เกณฑ ์) 1.   เด็กอายุ ๓ ปี มีฟันน้านมผุ ไม่เก ินร้อยละ 53 
2.   ระยะเวลารอคิวรับบริการใสฟ่ันเทียมผู้ส ูงอายุ ไม่เก ิน 4 เดือน 

3.   ประชาชนเข้าถ ึงบริการสุขภาพช ่องปาก ร้อยละ 20 

ความหมาย/ค่านิยาม  

ผลงานย้อนหลัง 3 ปี ปี 2557 
1.   เด็กอายุ ๓ ปี มีฟันน้านมผุ รอ้ยละ 62.25 
2.   รพช.ทุกแห่ง มีระยะเวลารอคิวรับบริการใส่ฟันเทียมผูส้ ูงอายุ ไม่เก ิน 4 เดือน 

(สว่น รพ.มหาราชนครราชสีมา มผี ู้รอในคิว 617 ราย) 

3.   ประชาชนเข้าถ ึงบริการสุขภาพช ่องปาก ร้อยละ 24.55 

ประชากร 
กลุ่มเป้าหมาย 

รพช.ทุกแห่ง และรพศ. 

แหล่งขอ้มูล/การ 
จัดเก็บ 

-   ผลการส ารวจสภาวะทันตสุขภาพรายอ าเภอ (Rapid Survey ) 
-   ผลงานบริการทันตกรรมจากระบบรายงาน 31/43 แฟ ้ม 

ความถีใ่นการจดัเก็บ -   ส ารวจสภาวะทันตสุขภาพ (Rapid survey) ปีละ 1 ครั้ง 
-   รายงานผลจาก 31/43 แฟ ้ม ปีละ 2 ครั้ง 

สูตรค านวณ 1.   ร้อยละเด็กอายุ 3 ปี มีฟันน้านมผ ุ
= จ านวนเด็กอายุ 3 ปี ที่มฟี ันน้ านมผ ุ X 100 

จ านวนเด็กอายุ 3 ปีที่ท าการสำรวจ 
2.   ระยะเวลารอคิวรับบริการใสฟ่ันเทียมผู้ส ูงอายุ ไม่เก ิน 4 เดือน 

= จ านวนผ ู้สูงอายุรอค ิวรับบร ิการใส่ฟ ันเทียม นานเกิน 4 เดือน 
3.   ร้อยละประชาชนเข้าถ ึงบริการสุขภาพช ่องปาก 

= จ านวนครั้งการเข้ารบับริการส ุขภาพช่องปาก X 100 
จานวนประชากรในเขตร ับชอบ 

เกณฑก์ารให้คะแนน 
 

ประเม ินผลความส าเร็จตามเป้าหมายของแต่ละตวัช ี้ว ัด 

แผนงาน/โครงการ -   พ ัฒนาศักยภาพในการจัดบริการสุขภาพช ่องปากของโรงพยาบาลเครือข่ายแตล่ะ  Node 
-   อบรมพัฒนาศักยภาพทันตบุคลากรในการดาเนินงานดา้นสุขภาพช่องปากในแต่ ละกลุ่มวัยให้
สอดคล้องกับ service plan 

กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ ทันตสาธารณสุข 

ผู้ประสานงาน/เบอร ์
โทรศัพท์ 

ทพ.สุเมธ  089-7171439  e-mail : dtsumet@gmail.com 

mailto:dtsumet@gmail.com
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