คู่มือคําอธิบายตัวชีว้ ัด
การปฏิบัติราชการของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ยุทธศาสตร์กระทรวง (๔E)
แผนงานกระทรวง
โครงการกระทรวง
ตัวชี้วัดกระทรวง
เป้าประสงค์ สสจ.บุรีรัมย์

ชื่อตัวชี้วัด

๑. Prevention & Promotion Excellence
๑. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
๒. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น
๙. อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ ๑๕-๑๙ ปี
๑.จั ง หวั ด บุ รี รั ม ย์ เ ป็ น ต้ น แบบของการจั ด การเมื อ งสุ ข ภาพดี ข องประเทศที่ ป ระสบ
ความสําเร็จในการสร้างสังคมสุขภาพบนฐานการมีส่วนร่วมของภาคีทุกภาคส่วน และการมี
พันธสัญญาเชิงนโยบายอย่างเข้มแข็ง
๑. สร้างสังคมสุขภาพบนฐานการผสานพลังของการมีส่วนร่วมของ ภาคีทุกภาคส่วนใน
ระดับนโยบาย และการมีพันธสัญญาเชิงพื้นที่อย่างเข้มแข็งในการร่วมจัดสรรทรัพยากร
และร่วมขับเคลื่อนวาระสุขภาพจังหวัด“คนบุรีรัมย์กินเพื่อสุขภาพดี เล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ
สุขภาพดีเป็นหน้าที่ของทุกคน"
๖. พัฒนากระบวนการฝากครรภ์และการคลอดให้มีคุณภาพ โดยเน้นกระบวนการประเมิน
และจัดการความเสี่ยงเพื่อลดอัตราตายมาดาและทารก
๖. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานลดอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ ๑๕-๑๙ ปี

เกณฑ์เป้าหมาย ปี ๒๕๖๐
น้ําหนัก
หน่วยรับประเมิน

ระดับ ๓
ร้อยละ 2.๐๐๐๐
คปสอ.

กลยุทธ์ สสจ.บุรีรัมย์

นโยบาย นพ.สสจ.บุรีรัมย์

หน่วยวัด
ประเภท KPI
รพช.

ระดับความสําเร็จ
 Evaluation  Monitoring
สสอ.

คําอธิบาย
วัยรุ่น หมายถึง หมายถึง ผู้ที่มีอายุ ๑๐-๒๔ ปี ทั้งที่อยู่ในระบบการศึกษาและนอกระบบการศึกษา ชนบทห่างไกล
สลัม สถานประกอบการ เด็กเร่ร่อน เด็กด้อยโอกาส เด็กพิเศษ ทั้งหมดในอําเภอนั้นๆที่มารับบริการในสถานบริการ
สาธารณสุขและนอกสถานบริการสาธารณสุขที่มีการคลอดและทําการแจ้งเกิดในทะเบียนราษฎร์
เกณฑ์การให้คะแนน รอบที่ ๑ และ รอบที่ ๒
ตัวชี้วัด (i)

นน.

๑

เกณฑ์การให้คะแนน
๒
๓
๔

๖.๑ อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ
๑๕-๑๙ ปี
๖.๒ อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ
๑๐-๑๔ ปี
๖.๓ ร้อยละการตั้งครรภ์ซ้ํา ในหญิง
อายุน้อยกว่า ๒๐ ปี
รวมทั้งหมด

๐.๕๐

๓๒

๓๑

๓๐

๒๙

๒๘

C๑

คะแนนถ่วง
น้ําหนัก
(wxc)
W๑xC๑

๑.๐๐

๑.๐

๑.๑

๑.๒

๑.๓

๑.๔

C๒

W๒xC๒

๐.๕๐

๒๒

๑๙

๑๖

๑๓

๑๐

C๓

W๓xC๓

๒.๐๐

๕

คะแนน
ที่ได้ (C)

ค่าคะแนนของตัวชี้วัดนี้เท่ากับ

สูตรคํานวณ
๖.๑ อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ ๑๕-๑๙ ปี
จํานวนการคลอดมีชีพในหญิงอายุ ๑๕-๑๙ ปี (จากทะเบียนเกิด )
=
จํานวนหญิงอายุ๑๕-๑๙ ปี ทั้งหมด (จํานวนประชากรกลางปีจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์)
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∑(wixci)

X ๑๐๐๐

คู่มือคําอธิบายตัวชีว้ ัด
การปฏิบัติราชการของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๐

๖.๒ อัตราการคลอดมีชีพในหญิง
จํานวนการคลอดมีชีพในหญิงอายุ ๑๐-๑๔ ปี (จากทะเบียนเกิด )
=
จํานวนหญิงอายุ ๑๐-๑๔ ปี ทั้งหมด (จํานวนประชากรกลางปีจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฏร์)
๖.๓ ร้อยละของการตั้งครรภ์ซ้ําในหญิงอายุน้อยกว่า ๒๐ ปี
จํานวนหญิงอายุน้อยกว่า ๒๐ ปี ที่มารับบริการด้วยเรื่องคลอดหรือแท้งบุตรและเป็นการ
ตั้งครรภ์ ที่ ๒ ขึ้นไป
=
จํานวนหญิงอายุ น้อยกว่า ๒๐ ปี ที่มารับบริการด้วยเรื่องคลอดหรือแท้งบุตรทั้งหมด

X ๑๐๐๐

X ๑๐๐

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หน่วยวัด

๖.๑ อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ
๑๕-๑๙ ปี ตั้งแต่ ปี ๒๕๕๙ – ปัจจุบัน
๖.๒ อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ
๑๐-๑๔ ปี
๖.๓ ร้ อ ยละของการตั้ ง ครรภ์ ซ้ํ า ใน
หญิงอายุน้อยกว่า ๒๐ ปี

อัตราต่อประชากรหญิงอายุ
๑๕-๑๙ ปี ๑,๐๐๐ คน
อัตราต่อประชากรหญิงอายุ
๑๐-๑๔ ปี๑,๐๐๐ คน
ร้อยละ

ผลการดําเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๖
๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙
๕๕.๕๙
๓๕.๑๔ ๒๑.๖ ๒๙.๙๔
๑.๘
NA

๑.๗
๑๗.๕

๑.๖

๑.๓

๑๗.๗๗

๑๓.๙๔

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล
- รวบรวมข้อมูลความก้าวหน้าและติดตามผลการดําเนินงานพร้อมสรุปผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดที่สาํ นักงาน
สาธารณสุขจังหวัดกําหนด ตามแหล่งข้อมูล ดังนี้
๑. จากระบบรายงานคลังข้อมูล (Data center)
๒. ข้อมูลการแจ้งเกิดจากทะเบียนราษฎร์ของอําเภอนั้นๆ
๓. การสรุปผลการดําเนินงานการขับเคลื่อนอําเภออนามัยการเจริญพันธุ์
ระยะเวลาการนับผลงานในการประเมินผล
รอบที่ ๑ ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๑ มีนาคม ๒๕๕๖๐
รอบที่ ๒ ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด
นางจารินี คูณทวีพันธุ์
โทรศัพท์ที่ทํางาน ๐๔๔-๖๑๑๕๖๒ ต่อ ๑๔๔

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.บุรีรมั ย์
โทรศัพท์มือถือ ๐๘๑ ๘๗๙ ๙๒๓๑

ผู้จัดเก็บข้อมูล
นางอภิรมย์ จะรอนรัมย์
โทรศัพท์ที่ทํางาน ๐๔๔-๖๑๑๕๖๒ ต่อ ๑๔๔

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.บุรีรมั ย์
โทรศัพท์มือถือ ๐๘๔ ๘๓๕ ๐๔๑๑
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