รายงานผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement: PA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ แพทยหญิงพรรณพิมล วิปลุ ากร ตําแหนง อธิบดีกรมอนามัย
รอบ 3 เดือน (ไตรมาส 1: 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2561)
ลําดับ
1.

๒.

ตัวชี้วัด

เปาหมายทั้งป
(12 เดือน)

อัตราการคลอดมีชีพใน
หญิงอายุ 15-19 ป
ตอประชากรหญิงอายุ
15-19 ป พันคน

ไมเกิน 38
ตอประชากร
หญิงอายุ
15– 19ป
1,000 คน

รอยละของตําบลที่มีระบบ
การสงเสริมสุขภาพดูแล
ผูสูงอายุระยะยาว (Long
Term Care : LTC) ใน
ชุมชนผานเกณฑ

มีตําบลที่มี
ระบบการ
สงเสริมสุขภาพ
ดูแลผูสูงอายุ
ระยะยาว
(ตําบล Long
Term Care)
ผานเกณฑ
รอยละ 70

ความกาวหนาผลการดําเนินงาน
รอบ 3 เดือน (ไตรมาส 1: 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2561)
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
ไมเกิน 38 ตอประชากรหญิง
22.5 ตอประชากรหญิง
อายุ 15–19 ป 1,000 คน
อายุ 15-19 ปพันคน
(อัตราคลอด HDC
= 16.8 ตอพัน)

กลุมพัฒนาระบบบริหาร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รอยละ 50

รอยละ 71.1

หนวยงาน
แหลงขอมูล
หมายเหตุ
เจาภาพหลัก/ รอบ 3 เดือน
ผูรายงาน
สํานักอนามัย จากฐานขอมูล - จํานวนการคลอด
การเจริญพันธุ/ HDC adjusted มีชีพในระบบ
กรมอนามัย ณ 7 ม.ค. 62 HDC 6,839 คน

สํานักอนามัย
ผูสูงอายุ/
กรมอนามัย

- จํานวนประชากร
หญิง 15-19 ป
1,624,070 คน
(ขอมูล ณ 7 ม.ค.
62)
ระบบรายงาน - ตําบล LTC
ทั้งหมด
Long Term
7,255 ตําบล
Care
- ตําบลที่ผาน
เกณฑ
5,158 ตําบล

หน้า ๑

ลําดับ

ตัวชี้วัด

๓.

อัตราสวนการตายมารดา
ไทยตอการเกิดมีชีพ
แสนคน

เปาหมายทั้งป
(12 เดือน)

ความกาวหนาผลการดําเนินงาน
หนวยงาน
รอบ 3 เดือน (ไตรมาส 1: 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2561)
เจาภาพหลัก/
ผูร ายงาน
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
ไมเกิน 17
ไมเกิน 17 ตอการเกิดมีชีพแสนคน 22.0 ตอการเกิดมีชีพแสนคน สํานักสงเสริม
ตอการเกิดมีชีพ
(1. วิเคราะหสถานการณการ
สุขภาพ/
แสนคน
ตายมารดา
กรมอนามัย
-รายงานประจําปผลการ
ดําเนินงานรอบ 12 เดือน
ประจําป 2561 สํานักสงเสริม
สุขภาพ กรมอนามัย
-ถอดบทเรียนมาตรฐานงาน
อนามัยแมและเด็ก
2. จัดทําแผนปฏิบัติงานเพื่อ
ปองกันการตายมารดา
-ประชุมจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําป 2562 เพื่อลดการ
ตายมารดาไทย
-โครงการมหัศจรรย 1000วัน
แรกแหงชีวิต เพื่อลูกเกิดรอดแม
ปลอดภัย
3. ประชุม MCH board เพื่อ
ออกมาตรการปองกันการตาย
มารดาถายทอดและขับเคลื่อน
การดําเนินงาน
-ประชุมถายทอดเพื่อการ

กลุมพัฒนาระบบบริหาร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แหลงขอมูล
รอบ 3 เดือน

หมายเหตุ

สํานักสงเสริม
สุขภาพ/
กรมอนามัย

หน้า ๒

ลําดับ

ตัวชี้วัด

เปาหมายทั้งป
(12 เดือน)

ความกาวหนาผลการดําเนินงาน
รอบ 3 เดือน (ไตรมาส 1: 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2561)
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
ขับเคลื่อนการดําเนินงานเพื่อ
กลุมสตรีและเด็กปฐมวัย วันที่
24-25 ตุลาคม 2561
-ประชุมสืบสวนการตายมารดา
ไทยวันที่ 26-27 ธันวาคม
2562
-เยี่ยมเสริมพลัง กรณีเรงดวน
เขตสุขภาพที่ 12 วันที่ 20-21
ธันวาคม 2561
4. มีการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในการปฏิบัติงาน
อนามัยแมและเด็ก
-ประชุมการใชงานโปรแกรม
ประเมินและรับรองมาตรฐาน
งานอนามัยแมและเด็ก
ออนไลน วันที่ 10-11 ตุลาคม
2561
-ประชุมถอดบทเรียนการ
มาตรฐานงานอนามัยแมและ
เด็ก วันที่ 20-21 ธันวาคม
2561)

กลุมพัฒนาระบบบริหาร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หนวยงาน
เจาภาพหลัก/
ผูรายงาน

แหลงขอมูล
รอบ 3 เดือน

หมายเหตุ

หน้า ๓

ลําดับ
๔.

ตัวชี้วัด

เปาหมายทั้งป
(12 เดือน)

ระดับความสําเร็จของ
พัฒนาการเด็กตามเกณฑ
มาตรฐาน แบงเปนตัวชี้วัด
proxy 3 ตัวชี้วัด
4.1 รอยละของเด็กอายุ รอยละ 90
0-5 ป ไดรับการคัด
กรองพัฒนาการ
4.2 รอยละของเด็กอายุ รอยละ 20
0-5 ป ที่ไดรับการ
คัดกรองพัฒนาการ
พบสงสัยลาชา
4.3 รอยละของเด็กอายุ รอยละ 90
0-5 ป ที่มีพัฒนาการ
สงสัยลาชาไดรับการ
ติดตาม

ความกาวหนาผลการดําเนินงาน
รอบ 3 เดือน (ไตรมาส 1: 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2561)
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน

กลุมพัฒนาระบบบริหาร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รอยละ 75

รอยละ 79

รอยละ 20

รอยละ 24

รอยละ 75

รอยละ 7๕

หนวยงาน
เจาภาพหลัก/
ผูรายงาน
สถาบันพัฒนา
อนามัยเด็ก
แหงชาติ
กรมอนามัย

แหลงขอมูล
รอบ 3 เดือน

หมายเหตุ

ขอมูล จาก
ระบบ HDC
กระทรวง
สาธารณสุขเปน
ขอมูล ระหวาง
เดือน ตุลาคม
ถึง ธันวาคม
2561 ดึง
ขอมูล ณวันที่
28 มกราคม
2562

การกระตุน
ติดตามหากจะ
ใหขอมูล
ใกลเคียงการ
ดําเนินงานจริง
ตองดึงขอมูล ณ
16 กุมภาพันธ
2562 ขั้นตอน
การกระตุนใช
เวลา 30 วัน
ถึงจะนําเด็กมา
ประเมิน
พัฒนาการซ้ํา
และหลังทราบ
ประเมิน
พัฒนาการซ้ํา
ใชเวลา KEY
ขอมูล 15 วัน

หน้า ๔

ลําดับ
๕.

ตัวชี้วัด

เปาหมายทั้งป
(12 เดือน)

ความกาวหนาผลการดําเนินงาน
รอบ 3 เดือน (ไตรมาส 1: 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2561)
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
77 จังหวัดมีการแผนการ
รอยละของโรงพยาบาลที่ ๑.โรงพยาบาล จังหวัดจัดทําแผนการประเมิน
ผานเกณฑฯ (Re-accreditation) โรงพยาบาล
ประเมิน Re-accreditation
พัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอม
โรงพยาบาล ในปงบประมาณ
ไดตามเกณฑ GREEN &
ระดับดีมาก
พ.ศ.2562 จํานวน 24๐ แหง
CLEAN Hospital
ขึ้นไป
รอยละ 40
๒.โรงพยาบาล
ผานเกณฑฯ
ระดับดีมาก
Plus
อยางนอย
จังหวัดละ
1 แหง

กลุมพัฒนาระบบบริหาร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หนวยงาน
เจาภาพหลัก/
ผูรายงาน
สํานักอนามัย
สิ่งแวดลอม/
กรมอนามัย

แหลงขอมูล
รอบ 3 เดือน

หมายเหตุ

สํานักอนามัย
สิ่งแวดลอม/
กรมอนามัย

หน้า ๕

