รำยละเอียดผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดยุทธศำสตร์กระทรวงสำธำรณสุข ประจำปีงบประมำณ 2563
กลุ่มงำนผู้รับผิดชอบ
ลำดับ
ชื่อตัวชี้วัด
PP&P Excellence
1 อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน
ส่งเสริมสุขภาพ
2 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุที่กาหนดมีพัฒนาการสมวัย
ส่งเสริมสุขภาพ
3 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลีย่ ที่อายุ 5 ปี
ส่งเสริมสุขภาพ
4 เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉลีย่ ไม่ต่ากว่า 100
ส่งเสริมสุขภาพ และงานสุขภาพจิต
เด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุน้ พัฒนาการด้วย
เครื่องมือมาตรฐาน
5
6
7
8
9

ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน
อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี
ร้อยละของผูส้ ูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม care plan
ร้อยละของประชากรสูงอายุที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์
ร้อยละของตาบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผูส้ ูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ใน
ชุมชนผ่านเกณฑ์

ส่งเสริมสุขภาพ
ส่งเสริมสุขภาพ
ส่งเสริมสุขภาพ
ส่งเสริมสุขภาพ
ส่งเสริมสุขภาพ

10
11
12
13
14

จานวนครอบครัวไทยมีความรอบรู้สุขภาพเรื่องกิจกรรมทางกาย
ร้อยละของอาเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคณ
ุ ภาพ
ระดับความสาเร็จในการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขของหน่วยงานระดับจังหวัด
ร้อยละการตรวจติดตามกลุม่ สงสัยป่วยโรคเบาหวาน และ/หรือความดันโลหิตสูง
ร้อยละของจังหวัดมีการขับเคลือ่ นมาตรการยุตกิ ารใช้สารเคมีทางการเกษตรที่มีอันตรายสูง
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับส่วนกลาง และภูมิภาค อย่างน้อยจังหวัดละ 1 เรื่อง

15

ร้อยละของจังหวัดมีระบบรับแจ้งข่าว การใช้/ป่วยจากการสัมผัส สารเคมีทางการเกษตร 3 ชนิด
(พาราควอต คลอร์ไพริฟอส ไกลโฟเสต) โดยประชาชน/อสม. ผ่าน Mobile Application สู่
หน่วยบริการ (คลินิกสารเคมีเกษตร/คลินิกโรคจากการทางาน)

คุม้ ครองผูบ้ ริโภค

16

ร้อยละของจังหวัดมีการจัดทาฐานข้อมูลอาชีวอนามัยและสิง่ แวดล้อม (Occupational and
Environmental Health Profile : OEHP) ด้านเกษตรกรรม และมีการรายงานการเจ็บป่วยหรือ
เสียชีวิตจากสารเคมีทางการเกษตร (รหัสโรค T60)

คุม้ ครองผูบ้ ริโภค

17

ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุม่ เสีย่ งที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กาหนด

คุม้ ครองผูบ้ ริโภค

18

ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิง่ แวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital

อนามัยสิง่ แวดล้อมและอาชีวอนามัย

19

ร้อยละของจังหวัดมีระบบจัดการปัจจัยเสีย่ งด้านสิง่ แวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

อนามัยสิง่ แวดล้อมและอาชีวอนามัย

ส่งเสริมสุขภาพ
พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ควบคุมโรคติดต่อ
ควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อ
คุม้ ครองผูบ้ ริโภค

ลำดับ

กลุ่มงำนผู้รับผิดชอบ

ชื่อตัวชี้วัด
Service Excellence

20

ร้อยละของหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิที่เปิดดาเนินการในพื้นที่

พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

21

ร้อยละของประชาชนในอาเภอที่เป็นที่ตงั้ ของ รพศ./รพท. มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวหรือ
แพทย์ที่ผ่านการอบรมและคณะผูใ้ ห้บริการสุขภาพปฐมภูมิดแู ลด้วยหลักเวชศาสตร์ครอบครัว

พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

22

ร้อยละของผูป้ ่วยกลุม่ เป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจาบ้าน มีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี

พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

23
24

จานวน อสม. ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็น อสม. หมอประจาบ้าน
ร้อยละอัตราตายของผูป้ ่วยโรคหลอดเลือดสมอง และระยะเวลาที่ได้รับการรักษาที่เหมาะสม

พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
รพร.สระแก้ว

25
26
27
28
29
30

อัตราสาเร็จของการรักษาวัณโรคปอดรายใหม่
ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU)
ร้อยละของโรงพยาบาลมีระบบจัดการการดือ้ ยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ (AMR)
ร้อยละการส่งต่อผูป้ ่วยนอกเขตสุขภาพลดลง
อัตราตายทารกแรกเกิด
ร้อยละการบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการต่าง ๆ ด้วย Opioid ในผูป้ ่วยประคับประคอง
ระยะท้ายอย่างมีคณ
ุ ภาพ

ควบคุมโรคติดต่อ
คุม้ ครองผูบ้ ริโภค
คุม้ ครองผูบ้ ริโภค
พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
รพร.สระแก้ว
รพร.สระแก้ว

31

ร้อยละของผูป้ ่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

32
33
34
35

รอยละของผูปวยโรคซึมเศราเขาถึงบริการสุขภาพจิต
อัตราการฆ่าตัวตายสาเร็จ
อัตราตายผูป้ ่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired
ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีทีม Refracture Prevention ในโรงพยาบาลตัง้ แต่ระดับ M1 ขึ้นไป ที่
มีแพทย์ออร์โธปิดกิ ส์เพิ่มขึ้น ให้ได้อย่างน้อย 1 ทีมต่อ 1 เขตสุขภาพ

งานสุขภาพจิต และยาเสพติด
งานสุขภาพจิต และยาเสพติด
รพร.สระแก้ว
รพร.สระแก้ว

36

อัตราตายของผูป้ ่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI และการให้การรักษาตาม
มาตรฐานเวลาที่กาหนด

รพร.สระแก้ว

37
38
39
40

ร้อยละผูป้ ่วยมะเร็ง 5 อันดับแรกได้รับการรักษาภายในระยะเวลาที่กาหนด
ร้อยละของผูป้ ่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<5 ml/min/1.73m2/yr
ร้อยละผูป้ ่วยต้อกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน
อัตราส่วนของจานวนผูย้ ินยอมบริจาคอวัยวะจากผูป้ ่วยสมองตาย ต่อจานวนผูป้ ่วยเสียชีวิตใน
โรงพยาบาล (โรงพยาบาล A, S)

รพร.สระแก้ว
ควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อ
ส่งเสริมสุขภาพ
รพร.สระแก้ว

41

ร้อยละของผูป้ ่วยยาเสพติดเข้ารับการบาบัดรักษา และ ติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง 1 ปี
(Retention Rate)

งานสุขภาพจิต และยาเสพติด

42

ร้อยละของผูป้ ่วยยาเสพติดกลุม่ เสีย่ งก่อความรุนแรงได้รับการประเมิน บาบัดรักษาและติดตาม
ดูแลช่วยเหลือตามระดับความรุนแรง อย่างต่อเนื่อง

งานสุขภาพจิต และยาเสพติด

ลำดับ
ชื่อตัวชี้วัด
43 ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ M และ F ในจังหวัดที่ให้การบริบาลฟื้นสภาพระยะกลางแบบผูป้ ่วย
ใน (intermediate bed/ward)

กลุ่มงำนผู้รับผิดชอบ
รพร.สระแก้ว

44
45

ร้อยละของผูป้ ่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery
จานวนคลินิกการให้บริการกัญชาทางการแพทย์นาร่องอย่างน้อยเขตสุขภาพละ 1 แห่ง

รพร.สระแก้ว
รพร.สระแก้ว

46

อัตราการเสียชีวิตของผูป้ ่วยวิกฤตฉุกเฉิน (triage level 1) ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาล
ระดับ A, S, M1 (ทั้งที่ ER และ Admit) น้อยกว่าร้อยละ 12 (Trauma<12%, Non-trauma
<12%)

รพร.สระแก้ว

47
48
49
50

ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
ร้อยละของโรงพยาบาลศูนย์ผ่านเกณฑ์ ER คุณภาพ
จานวนผูป้ ่วยที่ไม่ฉุกเฉินในห้องฉุกเฉินระดับ 4 และ 5 (Non trauma) ลดลง
ร้อยละของจังหวัดเป้าหมายที่มีหน่วยบริการตัง้ อยูใ่ นพื้นที่เกาะมีการจัดระบบบริการสุขภาพ
สาหรับการท่องเที่ยวทางทะเลที่มีประสิทธิภาพ

ควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อ
พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
รพร.สระแก้ว
ไม่ใช่เป้าหมาย

51

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงามและแพทย์แผนไทย

ไม่ใช่เป้าหมาย

ลำดับ

ชื่อตัวชี้วัด

กลุ่มงำนผู้รับผิดชอบ

52

People Excellence
ระดับความสาเร็จของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการระบบการผลิตและพัฒนากาลังคนได้ตาม
เกณฑ์

บริหารทรัพยากรบุคคล

53

ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการกาลังคนที่มีประสิทธิภาพ

บริหารทรัพยากรบุคคล

ลำดับ
54
55

ชื่อตัวชี้วัด
Governance Excellence
ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA
ร้อยละความสาเร็จของส่วนราชการในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดาเนินการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ที่กาหนด

กลุ่มงำนผู้รับผิดชอบ
งานตรวจสอบภายใน
พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

56

ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคณ
ุ ภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3

พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

57
58
59
60

ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว
จานวนองค์กรแห่งความสุข ที่มีคณ
ุ ภาพมาตรฐาน
ร้อยละของจังหวัดที่ผ่านเกณฑ์คณ
ุ ภาพข้อมูล
ร้อยละของหน่วยบริการที่เป็น Smart Hospital

61
62

จานวนโรงพยาบาลที่มีบริการรับยาที่ร้านยา
ความแตกต่างอัตราการใช้สิทธิ (compliance rate) เมื่อไปใช้บริการผูป้ ่วยใน (IP) ของผูม้ ีสิทธิใน
3 ระบบ

รพร.สระแก้ว
ไม่ใช่เป้าหมาย

63

ระดับความสาเร็จของการจัดทาสิทธิประโยชน์กลางผูป้ ่วยใน ของระบบหลักประกันสุขภาพ 3
ระบบ

ไม่ใช่เป้าหมาย

64
65
66
67

ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน
จานวนนวัตกรรมและเทคโนโลยีสุขภาพที่คดิ ค้นใหม่หรือที่พัฒนาต่อยอด
ร้อยละของเขตสุขภาพมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
ร้อยละความสาเร็จของการบังคับใช้กฎหมายครบองค์ประกอบที่กาหนดของสานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ

ประกันสุขภาพ
ไม่ใช่เป้าหมาย
เขตสุขภาพ
นิตกิ าร

พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข และพัฒนา
คุณภาพและรูปแบบบริการ

รายละเอียดตัวชี้วัดประจาปีงบประมาณ 2563 ที่แต่ละกลุ่มงานรับผิดชอบ
กล่มงาน

ส่งเสริมสุขภาพ

จานวน ลาดับที่
ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด

12

ชื่อตัวชี้วัดยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข

1
2
3
4

อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน
ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุที่กาหนดมีพัฒนาการสมวัย
ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี
เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 100
เด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วยเครือ่ งมือ
มาตรฐาน

5
6
7
8
9

ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน
อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี
ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม care plan
ร้อยละของประชากรสูงอายุที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์
ร้อยละของตาบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชน
ผ่านเกณฑ์

10
39
11
20

จานวนครอบครัวไทยมีความรอบรูส้ ุขภาพเรือ่ งกิจกรรมทางกาย
ร้อยละผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน
ร้อยละของอาเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ
ร้อยละของหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิที่เปิดดาเนินการในพื้นที่

21

ร้อยละของประชาชนในอาเภอที่เป็นที่ตั้งของ รพศ./รพท. มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวหรือแพทย์ที่
ผ่านการอบรมและคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิดูแลด้วยหลักเวชศาสตร์ครอบครัว

22

ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจาบ้าน มีคุณภาพชีวิตที่ดี

23
28
48
55

จานวน อสม. ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็น อสม. หมอประจาบ้าน
ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพลดลง
ร้อยละของโรงพยาบาลศูนย์ผ่านเกณฑ์ ER คุณภาพ
ร้อยละความสาเร็จของส่วนราชการในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดาเนินการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ที่กาหนด

56

ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3

57

ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว

ลาดับที่
ตัวชี้วัด

ชื่อตัวชี้วัดยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดสระแก้ว

1
2
5

ระดับความสาเร็จของการดาเนินการพัฒนาการเด็กตามเกณฑ์มาตรฐาน
ร้อยละของตาบลที่มีระบบ Long Term Care ผ่านเกณฑ์
แผนกองทุนตาบลในพื้นที่ในการแก้ไขปัญหาสุขภาพทุกกลุ่มวัยที่เป็นปัญหาสาคัญของชุมชน
โดยการมีสาวนร่วมของประชาชนมีการดาเนินการตามแผน ติดตาม และประเมินผล

7

ร้อยละของรพ.มีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3

รายละเอียดตัวชี้วัดประจาปีงบประมาณ 2563 ที่แต่ละกลุ่มงานรับผิดชอบ
กล่มงาน

ควบคุมโรคติดต่อ

ควบคุมโรคไม่ติดต่อ

จานวน ลาดับที่
ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด

4

3

อนามัยสิ่งแวดล้อมและ
อาชีวอนามัย

2

4

อัตราความสาเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่

25

อัตราสาเร็จของการรักษาวัณโรคปอดรายใหม่

17

ร้อยละ 80 ของอาเภอมี SOP ของโรคและภัยสุขภาพอย่างน้อย 3 เรือ่ งที่สาคัญของพื้นที่

18
20

ร้อยละ 80 ของอาเภอมีการรายงาน Event base ทุกสัปดาห์
ร้อยละ 60 ของหมู่บ้านชายแดนที่เกิดโรคสามารถควบคุมไม่ให้เกิดการระบาดตามธรรมชาติ
การเกิดโรคนั้น

22
3

ร้อยละ 60 ของรพ.ผ่านเกณฑ์ศูนย์บริการสุขภาพชาวต่างชาติ
ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน และความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้

6
10
25

ร้อยละของคปสอ.ที่ผ่านเกณฑ์ คปสอ.ติดดาว
ร้อยละของ รพ. มีการพัฒนา Smart Hospital
รพ.สต. ทุกแห่งมีระบบยืนยันตัวตนแรงงานต่างด้าว

16

ระดับความสาเร็จในการบรรลุผลสัมฤทธิก์ ารควบคุมปัญหาวิกฤติการเงินระดับ 7 ของหน่วย
บริการในพื้นที่

24

ร้อยละ 90 ของความครอบคลุมการประกันสุขภาพในแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองถูกต้องตาม
กฎหมาย
ร้อยละของ รพ. ระดับ F2 มีระบบบริการฟื้นฟูสภาพ ผู้ป่วย IMC โดยใช้แพทย์แผนไทย และ
แพทย์ทางเลือก

13
38
47
59
60

ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน และ/หรือความดันโลหิตสูง
ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<5 ml/min/1.73m2/yr
ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
ร้อยละของจังหวัดที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล
ร้อยละของหน่วยบริการที่เป็น Smart Hospital

18
19

ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital
ร้อยละของจังหวัดมีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

64

ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน

2

3

ชื่อตัวชี้วัดยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดสระแก้ว

ระดับความสาเร็จในการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขของหน่วยงานระดับจังหวัด

31
การแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก

ลาดับที่
ตัวชี้วัด

12

6

พัฒนายุทธศาสตร์
สาธารณสุข

ประกันสุขภาพ

ชื่อตัวชี้วัดยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข

ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

11
12

ระดับความสาเร็จในการดาเนินงานวิจัย นวัตกรรม แพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือก

รายละเอียดตัวชี้วัดประจาปีงบประมาณ 2563 ที่แต่ละกลุ่มงานรับผิดชอบ
กล่มงาน

จานวน ลาดับที่
ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด

บริหารทรัพยากร
บุคคล

4

งานตรวจสอบภายใน

1

คุ้มครองผู้บริโภค

10

ชื่อตัวชี้วัดยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข

ลาดับที่
ตัวชี้วัด

52

ระดับความสาเร็จของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการระบบการผลิตและพัฒนากาลังคนได้ตามเกณฑ์

13

ร้อยละของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนา

53
58
54

ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการกาลังคนที่มีประสิทธิภาพ
จานวนองค์กรแห่งความสุข ที่มีคุณภาพมาตรฐาน
ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA

15

ร้อยละของหน่วยงานสังกัด สป. ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA

14

ร้อยละของจังหวัดมีการขับเคลื่อนมาตรการยุติการใช้สารเคมีทางการเกษตรที่มีอันตรายสูงร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับส่วนกลาง และภูมิภาค อย่างน้อยจังหวัดละ 1 เรือ่ ง

19

ร้อยละ 100 ของอาเภอนาร่องมีฐานข้อมูลคุ้มครองผู้บริโภค และอาชีวอนามัย

15

ร้อยละของจังหวัดมีระบบรับแจ้งข่าว การใช้/ป่วยจากการสัมผัส สารเคมีทางการเกษตร 3 ชนิด (พา
ราควอต คลอร์ไพริฟอส ไกลโฟเสต) โดยประชาชน/อสม. ผ่าน Mobile Application สู่หน่วยบริการ
(คลินิกสารเคมีเกษตร/คลินิกโรคจากการทางาน)

21

ร้อยละ 100 ของรพ. และรพ.สต.ผ่านมาตรฐานการจัดบริการอาชีวเวชกรรมและสิ่งแวดล้อม
ระดับพื้นฐาน

16

ร้อยละของจังหวัดมีการจัดทาฐานข้อมูลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Occupational and
Environmental Health Profile : OEHP) ด้านเกษตรกรรม และมีการรายงานการเจ็บป่วยหรือ
เสียชีวิตจากสารเคมีทางการเกษตร (รหัสโรค T60)

23

รพ.อรัญประเทศผ่านเกณฑ์ศูนย์เวชศาสตร์การท่องเที่ยวและจัดตั้งคลินิกโรคจากการทางาน

17
26
27
61

ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กาหนด
ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU)
ร้อยละของโรงพยาบาลมีระบบจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ (AMR)
จานวนโรงพยาบาลที่มีบริการรับยาที่ร้านยา

ชื่อตัวชี้วัดยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดสระแก้ว

รายละเอียดตัวชี้วัดประจาปีงบประมาณ 2563 ที่แต่ละกลุ่มงานรับผิดชอบ
กล่มงาน

งานสุขภาพจิตและยา
เสพติด

จานวน ลาดับที่
ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด

4

นิติการ

1

บริหารทั่วไป

1

ไม่ใช่เป้าหมาย

เขตสุขภาพ

5

1

ชื่อตัวชี้วัดยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข

32
33
41

รอยละของผูปวยโรคซึมเศราเขาถึงบริการสุขภาพจิต
อัตราการฆ่าตัวตายสาเร็จ
ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดเข้ารับการบาบัดรักษา และ ติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง 1 ปี (Retention
Rate)

42

ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดกลุ่มเสี่ยงก่อความรุนแรงได้รับการประเมิน บาบัดรักษาและติดตามดูแล
ช่วยเหลือตามระดับความรุนแรง อย่างต่อเนื่อง

67

ร้อยละความสาเร็จของการบังคับใช้กฎหมายครบองค์ประกอบที่กาหนดของสานักงานสาธารณสุข
จังหวัดทั่วประเทศ

ลาดับที่
ตัวชี้วัด

14
50

ร้อยละของจังหวัดเป้าหมายที่มีหน่วยบริการตั้งอยู่ในพื้นที่เกาะมีการจัดระบบบริการสุขภาพสาหรับ
การท่องเที่ยวทางทะเลที่มีประสิทธิภาพ

51
62

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงามและแพทย์แผนไทย
ความแตกต่างอัตราการใช้สิทธิ (compliance rate) เมื่อไปใช้บริการผู้ป่วยใน (IP) ของผู้มีสิทธิใน 3
ระบบ

63

ระดับความสาเร็จของการจัดทาสิทธิประโยชน์กลางผู้ป่วยใน ของระบบหลักประกันสุขภาพ 3 ระบบ

65
66

จานวนนวัตกรรมและเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่หรือที่พัฒนาต่อยอด
ร้อยละของเขตสุขภาพมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

ชื่อตัวชี้วัดยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดสระแก้ว

ร้อยละของหน่วยงานผ่านเกณฑ์การประเมินระบบควบคุมภายใน

รายละเอียดตัวชี้วัดประจาปีงบประมาณ 2563 ที่แต่ละกลุ่มงานรับผิดชอบ
กล่มงาน

รพร.สระแก้ว

จานวน ลาดับที่
ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด

15

ชื่อตัวชี้วัดยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข

24
29
30

ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และระยะเวลาที่ได้รับการรักษาที่เหมาะสม
อัตราตายทารกแรกเกิด
ร้อยละการบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการต่าง ๆ ด้วย Opioid ในผู้ป่วยประคับประคองระยะ
ท้ายอย่างมีคุณภาพ

34
35

อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired
ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีทีม Refracture Prevention ในโรงพยาบาลตั้งแต่ระดับM1 ขึ้นไป ที่มี
แพทย์ออร์โธปิดิกส์เพิ่มขึ้น ให้ได้อย่างน้อย 1 ทีมต่อ 1 เขตสุขภาพ

36

อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI และการให้การรักษาตามมาตรฐาน
เวลาที่กาหนด

37
40

ร้อยละผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรกได้รับการรักษาภายในระยะเวลาที่กาหนด
อัตราส่วนของจานวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตาย ต่อจานวนผู้ป่วยเสียชีวิตใน
โรงพยาบาล (โรงพยาบาล A, S)

43

ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ M และ F ในจังหวัดที่ให้การบริบาลฟื้นสภาพระยะกลางแบบผู้ป่วยใน
(intermediate bed/ward)

44
45

ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery
จานวนคลินิกการให้บริการกัญชาทางการแพทย์นาร่องอย่างน้อยเขตสุขภาพละ 1 แห่ง

46

อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน (triage level 1) ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาลระดับ A,
S, M1 (ทั้งที่ ER และ Admit) น้อยกว่าร้อยละ 12 (Trauma<12%, Non-trauma<12%)

49

จานวนผู้ป่วยที่ไม่ฉุกเฉินในห้องฉุกเฉินระดับ 4 และ 5 (Non trauma) ลดลง

ลาดับที่
ตัวชี้วัด
8
9

ชื่อตัวชี้วัดยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดสระแก้ว
ยกระดับศักยภาพการให้บริการ Service plan 5 สาขา
จานวน รพ. ที่จัดระบบบริการแบบ SMC

ลำดับ

1
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
3.1
3.2
3.3
4

ชื่อตัวชี้วัด

อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน
ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุที่กาหนดมีพัฒนาการสมวัย
ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ
ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ พบสงสัยล่าช้า
ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม
ร้อยละของเด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วยเครื่องมือมาตรฐาน
ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย
ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี
ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน
ส่วนสูงเฉลี่ยชาย (ปี 64 113 ซม.)
ส่วนสูงเฉลี่ยหญิง (ปี 64 112 ซม.)
เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 100
เด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วยเครื่องมือมาตรฐาน

ตัวชี้วัดยุทธศำสตร์กระทรวงสำธำรณสุข ประจำปีงบประมำณ 2563
รวม
เกณฑ์ 63
เกณฑ์ 62
เมือง คลองหำด ตำพระยำ วังน้ำเย็น วัฒนำนคร
(*คือข้อมูล 9
เดือน)

<17:แสน
>90%
>20%
>90%
>65%
>85%

PP&P Excellence
<17:แสน
0
>90%
>20%
>90%
>60%
>85%

89.38
19.97
88.85
37.93
95.01

อรัญ เขำฉกรรจ์ โคกสูง วังสมบูรณ์
ประเทศ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87.44
10.21
83.33
8.33
96.65

88.60
18.53
85.15
87.50
96.05

98.40
24.65
95.15
60.00
93.26

90.20
16.98
85.12
61.54
95.03

92.36
22.77
91.08
0.00
94.83

84.12
22.60
87.60
0.00
92.33

87.45
25.29
94.04
100.00
96.02

92.48
23.52
85.05
0.00
96.77

88.91
22.63
84.69
0.00
96.24

กลุ่มงำนผู้รับผิดชอบ

ส่งเสริมสุขภาพ
ส่งเสริมสุขภาพ

ส่งเสริมสุขภาพ
>60%

>57%

64.10
109.39
108.93

61.08
109.51
108.06

56.94
108.84
108.18

68.65
110.16
109.35

66.65
108.68
108.44

69.60
108.68
108.83

61.94
109.04
108.49

59.88
108.61
109.82

65.16
110.88
109.53

67.59
115.20
114.81
ส่งเสริมสุขภาพ และงานสุขภาพจิต

>65%

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
6
7
8
9

ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน
ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน
ร้อยละเด็กอายุ 6-14 ปี มีภาวะผอม
ร้อยละเด็กอายุ 6-14 ปี มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน
ร้อยละเด็กอายุ 6-14 ปี มีภาวะเตี้ย
ส่วนสูงเฉลี่ยชายที่อายุ 12 ปี (ปี 154 ซม.)
ส่วนสูงเฉลี่ยหญิงที่อายุ 12 ปี (ปี 155 ซม.)
อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี
ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม care plan
ร้อยละของประชากรสูงอายุที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์
ร้อยละของตาบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์

10

จานวนครอบครัวไทยมีความรอบรู้สุขภาพเรื่องกิจกรรมทางกาย

9,048
ครอบครัว

11
12
13
13.1
13.2
14

ร้อยละของอาเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ
ระดับความสาเร็จในการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขของหน่วยงานระดับจังหวัด
ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน และ/หรือความดันโลหิตสูง
ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน
ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง(วัดที่บ้าน)
ร้อยละของจังหวัดมีการขับเคลื่อนมาตรการยุติการใช้สารเคมีทางการเกษตรที่มีอันตรายสูงร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในระดับส่วนกลาง และภูมิภาค อย่างน้อยจังหวัดละ 1 เรื่อง

>70%
5 ขั้นตอน

>60%

37.93

8.33

87.50

60.00

61.54

0.00

0.00

100.00

0.00

0.00
ส่งเสริมสุขภาพ

>66%
<5%
<10%
<5%

>66%
<5%
<10%
<5%

<37:พัน
>80%
>60%
>80%

<38:พัน

>60%
>60%
100%

>70%

65.90
5.01
11.55
6.13
149.61
150.95
37.25
ใหม่
ใหม่
98.28

59.35
5.96
15.29
6.65
150.85
151.38

100.00

59.59
5.72
14.31
7.42
147.44
150.83

100.00

67.66
5.70
9.95
5.73
149.66
150.42

100.00

63.00
5.71
10.74
6.53
149.60
150.50

100.00

74.81
2.79
9.88
4.97
149.87
151.87

90.91

67.06
4.84
11.18
5.61
149.72
150.81

100.00

58.82
5.76
13.89
9.58
148.01
150.63

100.00

69.66
5.30
8.52
2.54
147.48
151.91

100.00

72.47
4.98
5.92
5.23
149.92
149.41

100.00

ใหม่
>60%
5 ขั้นตอน

100
5 ขั้นตอน

>30%

ใหม่
60.80
ใหม่

ส่งเสริมสุขภาพ
ส่งเสริมสุขภาพ
ส่งเสริมสุขภาพ
ส่งเสริมสุขภาพ
ส่งเสริมสุขภาพ

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

37.30

54.83

85.39

66.36

60.22

55.16

97.63

84.44

94.32

พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ควบคุมโรคติดต่อ
ควบคุมโรคไม่ติดต่อ

คุ้มครองผู้บริโภค

ลำดับ

ชื่อตัวชี้วัด

เกณฑ์ 63

เกณฑ์ 62

รวม
(*คือข้อมูล 9
เดือน)

เมือง

คลองหำด ตำพระยำ วังน้ำเย็น วัฒนำนคร

อรัญ เขำฉกรรจ์ โคกสูง วังสมบูรณ์
ประเทศ

กลุ่มงำนผู้รับผิดชอบ

15

ร้อยละของจังหวัดมีระบบรับแจ้งข่าว การใช้/ป่วยจากการสัมผัส สารเคมีทางการเกษตร 3 ชนิด (พาราควอต
คลอร์ไพริฟอส ไกลโฟเสต) โดยประชาชน/อสม. ผ่าน Mobile Application สู่หน่วยบริการ (คลินิกสารเคมี
เกษตร/คลินิกโรคจากการทางาน)

100%

ใหม่

คุ้มครองผู้บริโภค

16

ร้อยละของจังหวัดมีการจัดทาฐานข้อมูลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Occupational and Environmental
Health Profile : OEHP) ด้านเกษตรกรรม และมีการรายงานการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตจากสารเคมีทาง
การเกษตร (รหัสโรค T60)

100%

ใหม่

คุ้มครองผู้บริโภค

17

ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กาหนด

>80%

ใหม่

คุ้มครองผู้บริโภค

18

ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital

ดีมาก 75%
Plus 30%

19

ร้อยละของจังหวัดมีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

ระดับดี

ดีมาก 40% ดีมาก 70% ดีมากPlus
Plus 1 แห่ง Plus 1 แห่ง
ใหม่

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก
/จิตเวช

ดีมาก

พื้นฐาน

ดีมาก

ดี

อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

ลำดับ

ชื่อตัวชี้วัด

เกณฑ์ 63

เกณฑ์ 62

รวม
(*คือข้อมูล 9
เดือน)

เมือง

คลองหำด ตำพระยำ วังน้ำเย็น วัฒนำนคร

อรัญ เขำฉกรรจ์ โคกสูง วังสมบูรณ์
ประเทศ

กลุ่มงำนผู้รับผิดชอบ

Service Excellence
20

ร้อยละของหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิที่เปิดดาเนินการในพื้นที่

>25%

>18%

100
(6 แห่ง)

100
(3 แห่ง)

100
(1 แห่ง)

100
(1 แห่ง)

100
(1 แห่ง)

พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

21

ร้อยละของประชาชนในอาเภอที่เป็นที่ตั้งของ รพศ./รพท. มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวหรือแพทย์ที่ผ่านการ
อบรมและคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิดูแลด้วยหลักเวชศาสตร์ครอบครัว

>40%

ใหม่

พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

22
23
24

ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจาบ้าน มีคุณภาพชีวิตที่ดี
จานวน อสม. ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็น อสม. หมอประจาบ้าน
ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และระยะเวลาที่ได้รับการรักษาที่เหมาะสม

>70%
80,000 คน

ใหม่
ใหม่

พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
รพร.สระแก้ว

24.1

อัตราตายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน (Ischemic Stroke ;I63) (<5%)

<5%

<5%

6.48

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.39

0.00

0.00

0.00

24.2

อัตราตายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก (Hemorrhagic ;I60-I62) (<25%)

<25%

<25%

25.30

28.57

0.00

0.00

0.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

24.3

อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke ;I60-I69) (<7%)

<7%

<7%

11.82

13.21

0.00

0.00

4.55

8.82

10.33

11.11

0.00

0.00

24.4

ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตันระยะเฉียบพลัน (I63) ที่มีอาการไม่เกิน 4.5 ชั่วโมงได้รับการรักษา
ด้วยยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดภายใน 60 นาที (door to needle time) (>50%)

>60%

>50%

68.18*

24.5

ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) ที่มีอาการไม่เกิน 72 ชั่วโมงได้รับการรักษาใน Stroke Unit (>40%)

>50%

>40%

94.78*

25
26
26.1
26.2
26.3
27
27.1

อัตราสาเร็จของการรักษาวัณโรคปอดรายใหม่
ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU)
RDU ขั้น 2
RDU ขั้น 3
RDU Community
ร้อยละของโรงพยาบาลมีระบบจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ (AMR)
รพ.ระดับ A,S,M1 ทุกแห่งมีระบบการจัดการ AMR อย่างบูรณาการ ระดับIntermediate

>85%

>85%

79.02

77.27

87.50

68.18

100.00

100.00

84.62

80.00

80.00

50.00

>60%
>20%
อาเภอละ 1

>20%

22.22
ใหม่
ใหม่

ไม่ผ่าน

ไม่ผ่าน

ไม่ผ่าน

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ไม่ผ่าน

ไม่ผ่าน

ผ่าน

ไม่ผ่าน

100%

>20%

100

ผ่าน

27.2
28
29
30

การติดเชื้อดื้อยาในกระแสเลือด ลดลง
ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพลดลง
อัตราตายทารกแรกเกิด
ร้อยละการบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการต่าง ๆ ด้วย Opioid ในผู้ป่วยประคับประคองระยะท้ายอย่างมี
คุณภาพ

ลดลง 7.5%
ลดลง 10%
<3.7:พัน
>40%

ลดลง 10%
<3.8:พัน
>40%

ใหม่
31.69
10.06
45.22*

18.80
15.84

0.00
0.00

45.45
33.61

57.89
0.00

45.38
0.00

3.51
0.00

66.67
0.00

-53.85

100.00

พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
รพร.สระแก้ว
รพร.สระแก้ว

31

ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ทางเลือก

>19.5%

>18.5%

18.61

13.03

14.74

23.44

21.82

25.63

22.25

14.78

21.89

12.14

การแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก

32
33
34
35

รอยละของผูปวยโรคซึมเศราเขาถึงบริการสุขภาพจิต
>55%
>63%
อัตราการฆ่าตัวตายสาเร็จ
<6.3:แสน
<6.3:แสน
อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired
<28%
<30%
ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีทีม Refracture Prevention ในโรงพยาบาลตั้งแต่ระดับM1 ขึ้นไป ที่มีแพทย์ออร์โธปิ 1 ทีมต่อ 1 เขต 1 ทีมต่อ 1
ดิกส์เพิ่มขึ้น ให้ได้อย่างน้อย 1 ทีมต่อ 1 เขตสุขภาพ
เขต

2.73
46.58

0.00
11.76

0.00
8.00

3.28
11.43

3.69
9.68

2.28
47.30

7.26
16.67

3.74
8.33

2.78
9.09

35.2
35.3

การผ่าตัดภายใน 72 ชั่วโมง (Early surgery)
Rate Refracture (กรณีที่โรงพยาบาลนั้น ทาโครงการ มาแล้ว 1 ปี)

ควบคุมโรคติดต่อ
คุ้มครองผู้บริโภค

คุ้มครองผู้บริโภค

>30%
<25%

78.04
2.90
38.24
1 แห่ง (รพ
ร.สระแก้ว)
ใหม่
ใหม่

ผ่าน

งานสุขภาพจิต และยาเสพติด
งานสุขภาพจิต และยาเสพติด
รพร.สระแก้ว
รพร.สระแก้ว

ลำดับ

ชื่อตัวชี้วัด

เกณฑ์ 63

เกณฑ์ 62

รวม
(*คือข้อมูล 9
เดือน)

36

อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI และการให้การรักษาตามมาตรฐานเวลาที่
กาหนด

36.1
36.2
37
37.1
37.2
37.3
38
39
40

อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI (ที่รับการรักษาในรพ.)
ร้อยละของการให้การรักษาผู้ป่วย STEMI ได้ตามมาตรฐานเวลาที่กาหนด
ร้อยละผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรกได้รับการรักษาภายในระยะเวลาที่กาหนด
ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์
ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบาบัดภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์
ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษาภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์
ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<5 ml/min/1.73m2/yr
ร้อยละผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน
อัตราส่วนของจานวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตาย ต่อจานวนผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล
(โรงพยาบาล A, S)

<9%
>50%
>70%
>70%
>60%
>66%
>85%
0.9

>70%
>70%
>60%
>66%
>85%
0.8

90*
88.24*
45.9*
65.70
98.59
0.9*

41

ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดเข้ารับการบาบัดรักษา และ ติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง 1 ปี (Retention Rate)

>50%

>20%

42

ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดกลุ่มเสี่ยงก่อความรุนแรงได้รับการประเมิน บาบัดรักษาและติดตามดูแลช่วยเหลือตาม
ระดับความรุนแรง อย่างต่อเนื่อง

>60%

43

ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ M และ F ในจังหวัดที่ให้การบริบาลฟื้นสภาพระยะกลางแบบผู้ป่วยใน
(intermediate bed/ward)

43.2

ผู้ป่วย Stroke, Traumatic Brain Injury และ Spinal Cord Injury ที่รอดชีวิตและมีคะแนน Barthel index
<15 รวมทั้งคะแนน Barthel index >15 with multiple impairment ได้รับการบริบาลฟื้นสภาพระยะกลาง
และติดตามจนครบ 6 เดือน หรือจน Barthel index = 20

44
45

ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery
จานวนคลินิกการให้บริการกัญชาทางการแพทย์นาร่องอย่างน้อยเขตสุขภาพละ 1 แห่ง

46

เมือง

คลองหำด ตำพระยำ วังน้ำเย็น วัฒนำนคร

อรัญ เขำฉกรรจ์ โคกสูง วังสมบูรณ์
ประเทศ

กลุ่มงำนผู้รับผิดชอบ
รพร.สระแก้ว

<10%
>50%

7.69*
14.94*

9.09

100

14.29

75

100

5.66

-

-

รพร.สระแก้ว

64.87
100

65.64

67.06

59.86

64.75

67.36
96.73

60.26

75.52

0.00

ควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ส่งเสริมสุขภาพ
รพร.สระแก้ว

39.06

48.22

42.86

11.76

12.16

22.29

33.33

5.13

30.00

27.27

งานสุขภาพจิต และยาเสพติด

>40%

60.43

62.89

33.33

51.43

52.94

85.71

37.50

50.00

64.29

52.00

งานสุขภาพจิต และยาเสพติด

>50%

>50%

62.5*

>65%

>60%

30*

>60%
เขต 1 แห่ง

>20%

24.74*
ใหม่

รพร.สระแก้ว
รพร.สระแก้ว

อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน (triage level 1) ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1
(ทั้งที่ ER และ Admit) น้อยกว่าร้อยละ 12 (Trauma<12%, Non-trauma<12%)

<12%

<12%

6.92

รพร.สระแก้ว

46.2

อัตราของผู้ป่วย trauma triage level 1 และมีข้อบ่งชี้ในการผ่าตัด (Registration-to-incision time) ใน
โรงพยาบาลระดับ A, S, M1 สามารถเข้าห้องผ่าตัดได้ภายใน 60 นาที

>80%

>80%

50*

46.3

อัตราของผู้ป่วย triage level 1, 2 ที่มีข้อบ่งชี้ในการ Admit ได้รับ Admit ภายใน 2 ชม. ในโรงพยาบาลระดับ A,
S, M1

>60%

>60%

62.39*

46.4

อัตราตายของผู้ป่วยบาดเจ็บรุนแรงต่อสมอง (Mortality rate Severe traumatic brain injury) (GCS≤8) ใน
โรงพยาบาลระดับ A, S, M1

>45%

46.5

อัตราของ TEA unit ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 ที่ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพ (ไม่ต่ากว่า 20 คะแนน)

>80%

>80%

50*

46.6
47
48

อัตราของโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไปที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน ECS คุณภาพ
ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
ร้อยละของโรงพยาบาลศูนย์ผ่านเกณฑ์ ER คุณภาพ

>80%
>24%
>80%

>80%
>22%

85.71*
3.76
ใหม่

รพร.สระแก้ว

ใหม่

0.6

14.89

ควบคุมโรคไม่ติดต่อ
พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

ลำดับ

ชื่อตัวชี้วัด

49
50

จานวนผู้ป่วยที่ไม่ฉุกเฉินในห้องฉุกเฉินระดับ 4 และ 5 (Non trauma) ลดลง
ร้อยละของจังหวัดเป้าหมายที่มีหน่วยบริการตั้งอยู่ในพื้นที่เกาะมีการจัดระบบบริการสุขภาพสาหรับการท่องเที่ยว
ทางทะเลที่มีประสิทธิภาพ

51

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงามและแพทย์แผนไทย

เกณฑ์ 63
>5%

เกณฑ์ 62

รวม
(*คือข้อมูล 9
เดือน)

ใหม่

เมือง

คลองหำด ตำพระยำ วังน้ำเย็น วัฒนำนคร

อรัญ เขำฉกรรจ์ โคกสูง วังสมบูรณ์
ประเทศ

กลุ่มงำนผู้รับผิดชอบ
รพร.สระแก้ว
ไม่ใช่เป้าหมาย
ไม่ใช่เป้าหมาย

ลำดับ

ชื่อตัวชี้วัด

52

ระดับความสาเร็จของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการระบบการผลิตและพัฒนากาลังคนได้ตามเกณฑ์

53

ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการกาลังคนที่มีประสิทธิภาพ

เกณฑ์ 63

เกณฑ์ 62

รวม
(*คือข้อมูล 9
เดือน)

People Excellence
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
องค์
ป
ระกอบที
่
องค์ประกอบที่
5 ที่3 คะแนน 5 ที่ 3 คะแนน
ตาแหน่งว่าง คะแนน>70%
คงเหลือ<4%

80

เมือง

คลองหำด ตำพระยำ วังน้ำเย็น วัฒนำนคร

อรัญ เขำฉกรรจ์ โคกสูง วังสมบูรณ์
ประเทศ

กลุ่มงำนผู้รับผิดชอบ

บริหารทรัพยากรบุคคล

บริหารทรัพยากรบุคคล

ลำดับ

ชื่อตัวชี้วัด

เกณฑ์ 63

เกณฑ์ 62

รวม
(*คือข้อมูล 9
เดือน)

เมือง

Governance Excellence
>90%
>85%
94.74 รพ.ไม่ผ่าน
สสจ.ระดับ 5 สสจ.ระดับ 5 สสจ.ผ่าน
ผ่าน
สสอ. >90% สสอ. >70% สสอ. 100

คลองหำด ตำพระยำ วังน้ำเย็น วัฒนำนคร

อรัญ เขำฉกรรจ์ โคกสูง วังสมบูรณ์
ประเทศ

กลุ่มงำนผู้รับผิดชอบ

54
55

ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA
ร้อยละความสาเร็จของส่วนราชการในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดาเนินการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ที่กาหนด

ผ่าน
ผ่าน

ผ่าน
ผ่าน

ผ่าน
ผ่าน

ผ่าน
ผ่าน

ผ่าน
ผ่าน

ผ่าน
ผ่าน

ผ่าน
ผ่าน

ผ่าน
ผ่าน

งานตรวจสอบภายใน
พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

56

ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3

57
58

ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว
จานวนองค์กรแห่งความสุข ที่มีคุณภาพมาตรฐาน

59
60

ร้อยละของจังหวัดที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล
ร้อยละของหน่วยบริการที่เป็น Smart Hospital

61

จานวนโรงพยาบาลที่มีบริการรับยาที่ร้านยา

62

ความแตกต่างอัตราการใช้สิทธิ (compliance rate) เมื่อไปใช้บริการผู้ป่วยใน (IP) ของผู้มีสิทธิใน 3 ระบบ

ไม่ใช่เป้าหมาย

63
64

ระดับความสาเร็จของการจัดทาสิทธิประโยชน์กลางผู้ป่วยใน ของระบบหลักประกันสุขภาพ 3 ระบบ
ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน

ไม่ใช่เป้าหมาย
ประกันสุขภาพ

65
66
67

จานวนนวัตกรรมและเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่หรือที่พัฒนาต่อยอด
ร้อยละของเขตสุขภาพมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
ร้อยละความสาเร็จของการบังคับใช้กฎหมายครบองค์ประกอบที่กาหนดของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่ว
ประเทศ

รพศ./รพท.
100%
รพช.90%

รพศ./รพท.
100%
รพช.80%

รพท. 100
รพช. 40

100

0

0

100

100

100

0

ขั้น 1

เตรียมขั้น1

พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

>75%

>25%
>70%

99.07
100

100.00
ผ่าน

100.00
ผ่าน

100.00
ผ่าน

100.00
ผ่าน

100.00
ผ่าน

100.00
ผ่าน

83.33
ผ่าน

100.00
ผ่าน

100.00
ผ่าน

พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
บริหารทรัพยากรบุคคล

ใหม่
100

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข และ
พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

รพศ./รพท./
สสจ. เขตละ 1
แห่ง
รพช./สสอ. 10%

>80%
รพ. A, S, M1, M2
80%
F1, F2, F3 50%
นอกสังกัดสป.80%

รพศ./รพท.50
แห่ง

ผ่านเกณฑ์
ระดับ 2
100%

ใหม่

ระดับ 7 < 4% ระดับ 7 < 6% ไม่มีรพ.วิกฤติ
ระดับ 6 < 8%
การเงิน

ระดับ 5
ครบ 5
องค์ประกอบ

ระดับเขต

รพร.สระแก้ว

ระดับ 0

ระดับ 0

ระดับ 2

ระดับ 1

ระดับ 0

ระดับ 0

ระดับ 0

ระดับ 0

ระดับ 0

ไม่ใช่เป้าหมาย
เขตสุขภาพ
นิติการ

รำยละเอียดตัวชี้วัดยุทธศำสตร์กระทรวงสำธำรณสุข ประจำปีงบประมำณ 2563
ลำดับ
1

2

ชื่อตัวชี้วัด
อัตรำส่วนกำรตำยมำรดำไทยต่อกำรเกิดมี
ชีพแสนคน

ร้อยละของเด็กอำยุ 0-5 ปี ทั้งหมดตำม
ช่วงอำยุที่กำหนดมีพัฒนำกำรสมวัย

เกณฑ์ 2563

รำยละเอียดกำรวัด

ไม่เกิน 17 ต่อกำรเกิด A = จำนวนมำรดำตำยระหว่ำงตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอด
มีชีพแสนคน
ภำยใน 42 วัน ทุกสำเหตุ ยกเว้นอุบัติเหตุ ในช่วงเวลำที่กำหนด

ร้อยละ 85

B = จำนวนกำรเกิดมีชีพทั้งหมดในช่วงเวลำเดียวกัน
(A/B) x 100,000
A = จำนวนเด็ก 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ที่ได้รับกำรตรวจคัด
กรองพัฒนำกำรโดยใช้คู่มือเฝ้ำระวังและส่งเสริมพัฒนำกำรเด็ก
ปฐมวัย (DSPM) แล้วผลกำรตรวจคัดกรอง ผ่ำนครบ 5 ด้ำน ในกำร
ตรวจคัดกรองพัฒนำกำรครั้งแรก

Small success

กำรประเมินผล

แหล่งข้อมูล

ปีละ 1 ครั้ง

43 แฟ้ม

ไตรมำส 1,2,3 และ
4 (ไม่สะสม)

HDC

ร้อยละ 85

ร้อยละ 85

ร้อยละ 85

ร้อยละ 85

ปีละ 4 ครั้ง คือ
ไตรมำสที่ 1, 2, 3, 4

HDC

ร้อยละ 57

ร้อยละ 58

ร้อยละ 59

ร้อยละ 60

ปีละ 4 ครั้ง คือ
ไตรมำสที่ 1, 2, 3, 4

HDC

3 เดือน

6 เดือน

9 เดือน

12 เดือน
ไม่เกิน 17 ต่อ
กำรเกิดมีชีพแสนคน

a = จำนวนเด็ก 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ที่ได้รับกำรตรวจคัด
กรองพัฒนำกำรพบพัฒนำกำรสงสัยล่ำช้ำและได้รับกำรติดตำม
กระตุ้นพัฒนำกำร และประเมินซ้ำแล้วผลกำรประเมิน ผ่ำนครบ 5
ด้ำนภำยใน 30 วัน(1B260)
B = จำนวนเด็กอำยุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ทั้งหมดในช่วง
เวลำที่กำหนด
3

ร้อยละของเด็กอำยุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน
และส่วนสูงเฉลี่ยที่อำยุ 5 ปี

3.1
3.2

ควำมครอบคลุม
ส่วนสูงเฉลี่ยชำยที่อำยุ 5 ปี

ร้อยละ60

ปี 64 สูง 113 ซม.

B1 = จำนวนเด็กอำยุ 0-5 ปี ทั้งหมด
A1 = จำนวนเด็กอำยุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน
B2 = จำนวนเด็กอำยุ 0-5 ปีที่ชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
(A1 / B2) × 100
(B2/ B1) × 100
A2 = ผลรวมของส่วนสูงของประชำกรชำยอำยุ 5 ปีเต็ม ถึง 5 ปี 11
เดือน 29 วันที่ได้รับกำรวัดส่วนสูง
B3 = จำนวนประชำกรชำยอำยุ 5 ปีเต็ม ถึง 5 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่
ได้รับกำรวัดส่วนสูงทั้งหมด

3.3

ส่วนสูงเฉลี่ยหญิงที่อำยุ 5 ปี

ปี 64 สูง 112 ซม.

(A2 / B3)
A3 = ผลรวมของส่วนสูงของประชำกรหญิงอำยุ 5 ปีเต็ม ถึง 5 ปี 11 ปีละ 4 ครั้ง คือ
เดือน 29 วัน ที่ได้รับกำรวัดส่วนสูง
ไตรมำสที่ 1, 2, 3, 4

HDC

B4 = จำนวนประชำกรหญิงอำยุ 5 ปีเต็ม ถึง 5 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่
ได้รับกำรวัดส่วนสูงทั้งหมด
(A3 / B4)
4

เด็กไทยมีระดับสติปัญญำเฉลี่ยไม่ต่ำกว่ำ 100
เด็กปฐมวัยที่ได้รับกำรคัดกรองแล้วพบว่ำ
มีพัฒนำกำรล่ำช้ำได้รับกำรกระตุ้น
พัฒนำกำรด้วยเครื่องมือมำตรฐำน

ร้อยละ 65

C = จำนวนเด็กปฐมวัยที่ได้รับกำรคัดกรองแล้วพบว่ำมีพัฒนำกำร
ล่ำช้ำได้รับกำรกระตุ้นพัฒนำกำรด้วยเครื่องมือมำตรฐำน
D = จำนวนเด็กปฐมวัยที่ได้รับกำรคัดกรองแล้วพบว่ำมีพัฒนำกำร
ล่ำช้ำ
(C/D) x 100

ไตรมำส 2 และ
ไตรมำส 4

HDC

ร้อยละ 45

ร้อยละ 65

ลำดับ

ชื่อตัวชี้วัด

เกณฑ์ 2563

5

ร้อยละของเด็กอำยุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน

5.1
5.2
5.3

ร้อยละเด็กอำยุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน
ร้อยละเด็กอำยุ 6-14 ปี มีภำวะผอม
ร้อยละเด็กอำยุ 6-14 ปี มีภำวะเริ่มอ้วน
และอ้วน

ร้อยละ 66
ไม่เกินร้อยละ 5
ไม่เกินร้อยละ 10

5.4
5.5
5.6

ร้อยละเด็กอำยุ 6-14 ปี มีภำวะเตี้ย
ควำมครอบคลุม
ส่วนสูงเฉลี่ยชำยที่อำยุ 12 ปี

ไม่เกินร้อยละ 5

5.7

6

ส่วนสูงเฉลี่ยหญิงที่อำยุ 12 ปี

อัตรำกำรคลอดมีชีพในหญิงอำยุ 15-19 ปี

รำยละเอียดกำรวัด
A1 = จำนวนเด็กอำยุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน
A2 = จำนวนเด็กอำยุ 6-14 ปี ที่มีภำวะผอม
A3 = จำนวนเด็กอำยุ 6-14 ปี ที่มีภำวะเริ่มอ้วนและอ้วน
A4 = จำนวนเด็กอำยุ 6-14 ปี ที่มีภำวะเตี้ย
B1 = จำนวนเด็กอำยุ 6-14 ปีที่ชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด

แหล่งข้อมูล

ภำคเรียนที่ 1
ภำค 15 ส.ค.เรียนที่
2 15 ก.พ.

HDC

ทุก 3 เดือน

HDC

Small success
3 เดือน

6 เดือน

9 เดือน

ร้อยละ 66

12 เดือน
ร้อยละ 66

B2 = จำนวนเด็กอำยุ 6-14 ปี ทุกคนในเขตรับผิดชอบ
(A1/B1) x 100
(A2/B1) x 100
(A3/B1) x 100

154 ซม.

(A4/B1) x 100
(B1/B2) x 100
A5 = ผลรวมของส่วนสูงของเด็กชำยอำยุ 12 ปี ที่ได้รับกำรวัดส่วนสูง

155 ซม.

B3 = จำนวนเด็กชำยอำยุ 12 ปีที่ได้รับกำรวัดส่วนสูงทั้งหมด
(A5 / B3)
A6 = ผลรวมของส่วนสูงของเด็กหญิงอำยุ 12 ปี ที่ได้รับกำรวัดส่วนสูง

ไม่เกิน 34

กำรประเมินผล

B4 = จำนวนเด็กหญิงอำยุ 12 ปีที่ได้รับกำรวัดส่วนสูงทั้งหมด
(A6 / B4)
A: ค่ำ adjusted = อัตรำคลอดมีชีพในหญิงอำยุ 15-19 ปี จำกฐำน
ทะเบียนรำษฎร์ ปีที่ผ่ำนมำ/อัตรำคลอดมีชีพในหญิงอำยุ 15-19 ปี
จำกฐำนข้อมูล HDC ปีที่ผ่ำนมำ

ไม่เกิน 34

ไม่เกิน 34

ไม่เกิน 34

ไม่เกิน 34

ร้อยละ 70

ร้อยละ 75

ร้อยละ 80

B: อัตรำกำรคลอดจำกระบบ HDC ปีปัจจุบัน (ปรับเป็นอัตรำกำร
คลอด ณ สิ้นสุดไตรมำสที่ 4 ของปีงบประมำณ)
AXB = กำรเฝ้ำระวังกำรคลอดในหญิงอำยุ 15-19 ปี (adjusted)
7

ร้อยละของผู้สูงอำยุที่มีภำวะพึ่งพิงได้รับ
กำรดูแลตำม care plan

ร้อยละ 80

A = จำนวนผู้สูงอำยุที่มีภำวะพึ่งพิงที่ได้รับกำรดูแลตำม Care Plan

รอบ 6 เดือน 9 โปรแกรม LTC เดือน และ 12 เดือน

B = จำนวนผู้สูงอำยุที่มีภำวะพึ่งพิงทั้งหมดในประเทศไทยที่เข้ำร่วม
โครงกำร LTC
8

9

10

ร้อยละของประชำกรสูงอำยุที่มีพฤติกรรม
สุขภำพที่พึงประสงค์

ร้อยละของตำบลที่มีระบบกำรส่งเสริม
สุขภำพดูแลผู้สูงอำยุระยะยำว (Long
Term Care) ในชุมชนผ่ำนเกณฑ์

ร้อยละ 60

ร้อยละ 80

จำนวนครอบครัวไทยมีควำมรอบรู้สุขภำพ สระแก้ว 9,048
เรื่องกิจกรรมทำงกำย
ครอบครัว

(A/B) x 100
A = จำนวนผู้สูงอำยุที่ได้รับกำรประเมินมีพฤติกรรมสุขภำพที่พึง
ประสงค์

ทุก 6 เดือน

HDC

B = จำนวนผู้สูงอำยุทั้งหมดที่ได้รับกำรประเมิน
(A/B) x 100
A = จำนวนตำบลที่มีระบบกำรส่งเสริมสุขภำพดูแลผู้สูงอำยุระยะยำว รำยงำนรอบ 3 เดือน โปรแกรม LTC (Long Term Care) ในชุมชนผ่ำนเกณฑ์ตำมองค์ประกอบ
B = จำนวนตำบลทั้งหมด
(A/B) x 100
จำนวนครอบครัวไทยมีควำมรอบรู้สุขภำพเรื่องกิจกรรมทำงกำย

รำยงำนรอบ 3 เดือน บนเว็ปไซต์
ครอบครัว
อบอุ่น

ร้อยละ 40

-

-

ร้อยละ 80

ร้อยละ 60

ร้อยละ 80

ร้อยละ 100

ลำดับ
11

ชื่อตัวชี้วัด
ร้อยละของอำเภอผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน
กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตที่มีคุณภำพ

เกณฑ์ 2563
ร้อยละ 70

รำยละเอียดกำรวัด
A = จำนวนอำเภอที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต
B = จำนวนอำเภอทั้งหมด
(A/B) × 100
ขั้นตอนที่ดำเนินกำรได้

12

ระดับควำมสำเร็จในกำรจัดกำรภำวะ
ดำเนินกำรครบ 5
ฉุกเฉินทำงสำธำรณสุขของหน่วยงำนระดับ ขั้นตอน
จังหวัด

13
13.1

ร้อยละกำรตรวจติดตำมกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบำหวำน และ/หรือควำมดันโลหิตสูง
ร้อยละกำรตรวจติดตำมกลุ่มสงสัยป่วย
ร้อยละ 60
A = จำนวนประชำกรสงสัยป่วยโรคเบำหวำนอำยุ 35 ปี ขึ้นไป ใน
โรคเบำหวำน
เขตรับผิดชอบได้รับกำรตรวจยืนยันว่ำเป็นเบำหวำนหรือไม่ โดยกำร
ตรวจระดับพลำสมำกลูโคสหลังอดอำหำรมำกกว่ำ 8 ชั่วโมง (FPG)
ทำงห้องปฏิบัติกำร ในสถำนบริกำรสำธำรณสุข ภำยใน 3 เดือน

Small success

กำรประเมินผล

แหล่งข้อมูล

ไตรมำส 3 และ 4

Hard copy 1.มีกำรประชุม
2.พื้นที่ประเมินตนเอง

ไตรมำส 2, 3 และ4 Hard copy

3 เดือน

6 เดือน
1.มีคณะทำงำน
2.มีกำรบริหำรจัดกำร

9 เดือน
มีกำรยี่ยมเสริมพลังUCCARE

12 เดือน
ผ่ำนเกณฑ์
ร้อยละ 70

-

ขั้นตอนที่ 1 - 2

ขั้นตอนที่ 3 และ 4

ขั้นตอนที่ 5

12 เดือน

43 แฟ้ม

>ร้อยละ 50

>ร้อยละ 50

>ร้อยละ 60

>ร้อยละ 60

12 เดือน

43 แฟ้ม

>ร้อยละ 50

>ร้อยละ 50

>ร้อยละ 60

>ร้อยละ 60

B = จำนวนประชำกรอำยุ 35 ปี ขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบที่ได้รับกำร
คัดกรองโรคเบำหวำนและเป็นกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบำหวำน

13.2

ร้อยละกำรตรวจติดตำมกลุ่มสงสัยป่วยโรค
ควำมดันโลหิตสูง

ร้อยละ 60

(A/B) x 100
C = จำนวนประชำกรสงสัยป่วยโรคควำมดันโลหิตสูงอำยุ 35 ปี ขึ้น
ไป ในเขตรับผิดชอบได้รับกำรวัดควำมดันโลหิตที่บ้ำน*
D = จำนวนประชำกรอำยุ 35 ปี ขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบที่ได้รับกำร
คัดกรองควำมดันโลหิตสูงและเป็นกลุ่มสงสัยป่วยโรคควำมดันโลหิตสูง
ในปีงบประมำณ

14

15

16

ร้อยละของจังหวัดมีกำรขับเคลื่อน
มำตรกำรยุติกำรใช้สำรเคมีทำงกำรเกษตร
ที่มีอันตรำยสูงร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ในระดับส่วนกลำง และภูมิภำค อย่ำงน้อย
จังหวัดละ 1 เรื่อง

ร้อยละ 100

ร้อยละของจังหวัดมีระบบรับแจ้งข่ำว กำร
ใช้/ป่วยจำกกำรสัมผัส สำรเคมีทำง
กำรเกษตร 3 ชนิด (พำรำควอต คลอร์ไพริ
ฟอส ไกลโฟเสต) โดยประชำชน/อสม. ผ่ำน
Mobile Application สู่หน่วยบริกำร
(คลินิกสำรเคมีเกษตร/คลินิกโรคจำกกำร
ทำงำน)

ร้อยละ 100

ร้อยละของจังหวัดมีกำรจัดทำฐำนข้อมูลอำ
ชีวอนำมัยและสิ่งแวดล้อม (Occupational
and Environmental Health Profile :
OEHP) ด้ำนเกษตรกรรม และมีกำร
รำยงำนกำรเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตจำก
สำรเคมีทำงกำรเกษตร (รหัสโรค T60)

ร้อยละ 100

(C/D) x 100**
A = จำนวนจังหวัดมีกำรขับเคลื่อนมำตรกำรยุติกำรใช้สำรเคมีทำง
กำรเกษตรที่มีอันตรำยสูง อย่ำงน้อย 1 เรื่อง

B = จำนวนจังหวัดทั้งหมด
(A/B) x 100
A = จำนวนจังหวัดที่มีข้อมูลกำรสำรวจกำรใช้และปริมำณสำรเคมี
ทำงกำรเกษตร และกำรใช้สำรหรือวิธีกำรอื่นที่ปลอดภัยไม่ใช่สำรเคมี

รำยไตรมำส (1-4)

Hard copy 1.ชี้แจง ถ่ำยทอด แนวทำงกำร
2.แต่งตั้งคณะกรรมกำรฯ

1.คัดเลือกประเด็นเพื่อกำหนดมำตรกำรระดับ
จังหวัด
2. จัดประชุมคณะกรรมกำร

1.รำยงำนข้อมูลสถำนกำรณ์
-กำรขับเคลื่อนกำรมีส่วนร่วมกับชุมชน

1.ติดตำมประเมินผล
- มีกำรขับเคลื่อนมำตรกำร 1 เรื่อง

รำยไตรมำส (1-4)

Hard copy 1.ชี้แจง ถ่ำยทอด แนวทำง

1.รพ.สต. แนะนำ ให้คำปรึกษำ
2.อสม. สำรวจกำรใช้สำรเคมีฯ
3.รวบรวม วิเครำะห์ข้อมูล
4.นำข้อมูลกเสนอต่คณะกรรมกำร

1. รวบรวม วิเครำะห์
2. ขับเคลื่อนมำตรกำร
3. ติดตำมและสรุปผล

1.อสม. สำรวจใช้สำรเคมีฯ ครั้งที่ 2
2.รวบรวม วิเครำะห์ข้อมูล
3.นำข้อมูลกเสนอต่คณะกรรมกำร
4.จัดทำข้อเสนอแนะ

รำยไตรมำส (1-4)

Hard copy 1.รวบรวม และวิเครำะห์ข้อมูล OEHP
2.จัดทำไฟล์ OEHP ด้ำนเกษตรกรรม
3.จัดทำรำยงำนกำรเจ็บป่วยจำก T60

1. ประสำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มข้อมูล
ในฐำน
2.ข้อมูลสถำนกำรณ์
3.ติดตำม ประเมินผล

1.มีกำรวิเครำะห์ควำมเชื่อมโยง
-

1.มีกำรจัดทำรำยงำนกำรพัฒนำกำรบันทึกข้อมูล T60
2.ติดตำม ประเมินผล

B = จำนวนจังหวัดทั้งหมด
(A/B) x 100
A = จำนวนจังหวัดที่มีกำรจัดทำฐำนข้อมูลอำชีวอนำมัยและ
สิ่งแวดล้อม ด้ำนเกษตรกรรม และมีกำรรำยงำนกำรเจ็บป่วยหรือ
เสียชีวิตจำกสำรเคมีทำงกำรเกษตร (รหัสโรค T60)

B = จำนวนจังหวัดทั้งหมด
(A/B) x 100

Small success

ลำดับ

ชื่อตัวชี้วัด
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รำยละเอียดกำรวัด

กำรประเมินผล

แหล่งข้อมูล

17

ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภำพกลุ่มเสี่ยงที่
ได้รับกำรตรวจสอบได้มำตรฐำนตำมเกณฑ์
ที่กำหนด

ร้อยละ 80

A = จำนวนผลิตภัณฑ์สุขภำพกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผักและผลไม้สด,
ผลิตภัณฑ์เสริมอำหำรหรืออำหำรกลุ่มเป้ำหมำยที่พบสำรที่มีฤทธิ์ใน
กำรลดน้ำหนักหรือเสริมสร้ำงสมรรถภำพทำงเพศเครื่องสำอำง ที่
ได้รับกำรตรวจสอบทำงห้องปฏิบัติกำรมีควำมปลอดภัย และ จำนวน
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ปลอดภัยที่ตรวจพบจำกชุดทดสอบอย่ำงง่ำย
และกำรตรวจสอบทำงห้องปฏิบัติกำร (กรณีตรวจยืนยันทำง
ห้องปฏิบัติกำรเมื่อพบผลกำรตรวจสอบด้วยชุดทดสอบอย่ำงง่ำยตก
มำตรฐำน)

4 ครั้ง/ปี รำยงำน
ทุกวันที่ 20 ของ
เดือน

Hard copy -- เก็บตัวอย่ำง

3 เดือน

6 เดือน

9 เดือน

12 เดือน

- ร้อยละ 80
-- เก็บตัวอย่ำง

- ร้อยละ 80
-- เก็บตัวอย่ำง

- ร้อยละ 80

แผนในกำรขับเคลื่อน และประเมิน

ผ่ำนเกณฑ์ฯ
ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 98

ผ่ำนเกณฑ์ฯ
ระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ 100

ผ่ำนเกณฑ์ฯระดับดีมำกขึ้นไป ร้อยละ 75
ผ่ำนเกณฑ์ฯระดับดีมำก Plus ร้อยละ 30

ผ่ำนเกณฑ์ระดับพื้นฐำน

ผ่ำนเกณฑ์ระดับพื้นฐำน

ผ่ำนเกณฑ์ระดับดี

ผ่ำนเกณฑ์ระดับดี

B = จำนวนผลิตภัณฑ์สุขภำพกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผักและผลไม้สด,
ผลิตภัณฑ์เสริมอำหำรหรืออำหำรกลุ่มเป้ำหมำยที่พบสำรที่มีฤทธิ์ใน
กำรลดน้ำหนักหรือเสริมสร้ำงสมรรถภำพทำงเพศ เครื่องสำอำง ที่
ได้รับผลวิเครำะห์จำกห้องปฏิบัติกำรทั้งหมด และจำนวนผลิตภัณฑ์
สมุนไพรที่มีผลตรวจวิเครำะห์จำกชุดทดสอบอย่ำงง่ำยทั้งหมด

18

(A/B) x 100
ร้อยละของโรงพยำบำลที่พัฒนำอนำมัย
โรงพยำบำลผ่ำนเกณฑ์ ระดับ
สิ่งแวดล้อมได้ตำมเกณฑ์ GREEN&CLEAN ฯระดับดีมำกขึ้นไป
Hospital
ร้อยละ 75
โรงพยำบำลผ่ำนเกณฑ์
ฯระดับดีมำก Plus
ร้อยละ 30

19

ร้อยละของจังหวัดมีระบบจัดกำรปัจจัย
เสี่ยงด้ำนสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อ
สุขภำพ

20

ร้อยละของหน่วยบริกำรปฐมภูมิและ
เครือข่ำยหน่วยบริกำรปฐมภูมิที่เปิด
ดำเนินกำรในพื้นที่

ผ่ำนเกณฑ์ระดับดี

ร้อยละ 25
เป้ำหมำยสะสม

ระดับ

A = จำนวนหน่วยบริกำรปฐมภูมิและเครือข่ำยหน่วยบริกำรปฐมภูมิ
ที่ รพศ./รพท/รพช./รพ.สต ดำเนินกำรให้บริกำรสุขภำพปฐมภูมิ

เดือนละ 1 ครั้ง

Hard copy

รำยไตรมำส รอบ 3, Hard copy
6, 9 และ 12 เดือน
ไตรมำส 4

Hard copy

- ร้อยละ 25

ไตรมำส 2 และ 4

Hard copy

ร้อยละ 20

Application 1. มีหลักสูตร
“SMART 2. มีกำรชี้แจงแนวทำงสู่
อสม.”
กำรปฏิบัติ

มี อสม. หมอประจำบ้ำน

อสม. กลุ่มเป้ำหมำยมีศักยภำพเป็น อสม.
หมอประจำบ้ำน ร้อยละ 70

www.thaiphc 1. มีหลักสูตร
.net
2. มีกำรชี้แจงแนวทำงสู่
กำรปฏิบัติ

มี อสม. หมอประจำบ้ำน 10,000

มี อสม. หมอประจำบ้ำน 80,000

B = จำนวนหน่วยบริกำรปฐมภูมิและเครือข่ำยหน่วยบริกำรปฐมภูมิ
เป้ำหมำย
21

22

23

ร้อยละของประชำชนในอำเภอที่เป็นที่ตั้ง
ของ รพศ./รพท. มีแพทย์เวชศำสตร์
ครอบครัวหรือแพทย์ที่ผ่ำนกำรอบรมและ
คณะผู้ให้บริกำรสุขภำพปฐมภูมิดูแลด้วย
หลักเวชศำสตร์ครอบครัว

ร้อยละ 40

ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้ำหมำยที่ได้รับกำร
ดูแลจำก อสม. หมอประจำบ้ำน มีคุณภำพ
ชีวิตที่ดี

ร้อยละ 70

จำนวน อสม. ที่ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ
เป็น อสม. หมอประจำบ้ำน

(A/B) x 100
A = จำนวนประชำชนในอำเภอที่เป็นที่ตั้งของ รพศ./รพท. ที่จัดตั้ง
หน่วยบริกำรปฐมภูมิ และเครือข่ำยหน่วยบริกำรปฐมภูมิ

ร้อยละ 40

B = จำนวนประชำกรทั้งหมดในอำเภอที่เป็นที่ตั้งของ รพศ./รพท.
(แหล่งข้อมูลประชำกร ทะเบียนรำษฎร์ ณ 31 ธค. 2562)
https://www.dopa.go.th

80,000 คน

(A/B) x 100
A =จำนวนผู้ป่วยกลุ่มเป้ำหมำยที่ได้รับกำรดูแลจำก อสม. หมอ
ประจำบ้ำน มีคุณภำพชีวิตที่ดี
B = จำนวนผู้ป่วยกลุ่มเป้ำหมำย
(A/B) x 100
A = จำนวน อสม. ที่ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพเป็น อสม. หมอ
ประจำบ้ำน

รำยไตรมำส

รำยไตรมำส

ผู้ป่วยกลุ่มเป้ำหมำยมีคุณภำพชีวิตที่ดี ร้อยละ 70

ลำดับ
24
24.1

ชื่อตัวชี้วัด

เกณฑ์ 2563

รำยละเอียดกำรวัด

ร้อยละอัตรำตำยของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และระยะเวลำที่ได้รับกำรรักษำที่เหมำะสม
อัตรำตำยของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
น้อยกว่ำร้อยละ 7 A = จำนวนครั้งของกำรจำหน่ำยสถำนะตำยของผู้ป่วยโรคหลอด
(Stroke :I60-I69)
เลือดสมอง(Stroke :I60-I69) จำกทุกหอผู้ป่วย

Small success

กำรประเมินผล

แหล่งข้อมูล

ติดตำม
เปลี่ยนแปลงทุก 6
เดือน

HDC

1.สื่อสำรนโยบำยด้ำนโรคหลอดเลือดสมอง
2.จัดอบรม Stroke: Basic course

ติดตำม
เปลี่ยนแปลงทุก 6
เดือน

HDC

1.สื่อสำรนโยบำยด้ำนโรคหลอดเลือดสมอง

ติดตำม
เปลี่ยนแปลงทุก 6
เดือน

HDC

1.สื่อสำรนโยบำยด้ำนโรคหลอดเลือดสมอง

ติดตำม
เปลี่ยนแปลงทุก 6
เดือน

Hard copy

มำกกว่ำหรือเท่ำกับ
ร้อยละ 60

มำกกว่ำหรือเท่ำกับ
ร้อยละ 60

ติดตำม
เปลี่ยนแปลงทุก 6
เดือน

Hard copy

มำกกว่ำหรือเท่ำกับ
50

มำกกว่ำหรือเท่ำกับ
50

ไตรมำสที่ 4

TBCM

3 เดือน

6 เดือน
1.%SU≥45, %DTN≥60,
2. จัดอบรม Stroke: Basic course

B = จำนวนครั้งของกำรจำหน่ำยของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจำก
ทุกหอผู้ป่วยในช่วงเวลำเดียวกัน (Stroke :I60-I69)
(A/B) x 100
24.2

อัตรำตำยของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
แตก (Hemorrhagic Stroke: I60-I62)

น้อยกว่ำร้อยละ 25 A = จำนวนครั้งของกำรจำหน่ำยสถำนะตำยของผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดสมองแตก
(Hemorrhagic Stroke :I60 - I62) จำกทุกหอผู้ป่วย

9 เดือน

12 เดือน

1.จัดประชุมกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่ำงรพ. ใน
เครือข่ำยวิชำกำรฯ
2. ร้อยละอัตรำตำยของผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมองแตก (I60-I62) <25
3.ร้อยละอัตรำตำยของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
ตีบ/อุดตัน (I63) <5
4. จัดอบรม Stroke Advancecourse

1.ร้อยละอัตรำตำยของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก
(I60-I62) <25
2.ร้อยละอัตรำตำยของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
ตีบ/อุดตัน (I63) <5
3.%SU≥50, %DTN ≥60
4.จัดอบรม Stroke Managercourse

1.จัดประชุมกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่ำง
รพ. ในเครือข่ำยวิชำกำรฯ

B = จำนวนครั้งของกำรจำหน่ำยของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก
จำกทุกหอผู้ป่วยในช่วงเวลำเดียวกัน (Hemorrhagic Stroke :
I60-I62)
24.3

อัตรำตำยของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
ตีบ/อุดตัน (Ischemic Stroke: I63)

น้อยกว่ำร้อยละ 5

(A/B) x 100
A = จำนวนครั้งของกำรจำหน่ำยสถำนะตำยของผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดสมองตีบ/อุดตัน
(Ischemic Stroke :I63) จำกทุกหอผู้ป่วย

1.%SU≥45, %DTN≥60,

1.จัดประชุมกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่ำง 1.%SU≥50, %DTN ≥60
รพ. ในเครือข่ำยวิชำกำรฯ

B = จำนวนครั้งของกำรจำหน่ำยของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/
อุดตัน จำกทุกหอผู้ป่วยในช่วงเวลำเดียวกัน (Ischemic Stroke :I63)

24.4

24.5

25

ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุด
ตันระยะเฉียบพลัน (I63) ที่มีอำกำรไม่เกิน
4.5 ชั่วโมงได้รับกำรรักษำด้วยยำละลำย
ลิ่มเลือดทำงหลอดเลือดดำภำยใน 60 นำที
(door to needle time)

ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
(I60-I69) ที่มีอำกำรไม่เกิน 72 ชั่วโมง
ได้รับกำรรักษำใน Stroke Unit

อัตรำสำเร็จของกำรรักษำวัณโรคปอดรำย
ใหม่

(A/B) x 100
มำกกว่ำหรือเท่ำกับ A = จำนวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตันระยะเฉียบพลัน
ร้อยละ 60
(I63) ที่มีอำกำรไม่เกิน 4.5 ชั่วโมงได้รับกำรรักษำด้วยยำละลำยลิ่ม
เลือดทำงหลอดเลือดดำภำยใน 60 นำทีนับตั้งแต่ผู้ป่วยมำถึง
โรงพยำบำล (OPD/ER)
B = จำนวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตันระยะเฉียบพลัน
(I63) ที่มีอำกำรไม่เกิน 4.5 ชั่วโมงได้รับกำรรักษำด้วยยำละลำยลิ่ม
เลือดทำงหลอดเลือดดำในช่วงเวลำเดียวกัน
(A/B) x 100
มำกกว่ำหรือเท่ำกับ A = จำนวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) ที่มีอำกำรไม่เกิน
50
72 ชั่วโมงได้รับกำรรักษำใน Stroke Unit
B = จำนวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) ที่มีอำกำรไม่เกิน
72 ชั่วโมงได้รับกำรรักษำในช่วงเวลำเดียวกัน
ร้อยละ 85

(A/B) x 100
A = จำนวนผู้ป่วยวัณโรคปอดรำยใหม่ ที่ขึ้นทะเบียน ในไตรมำสที่ 1
ของปีงบประมำณ 2563 (เดือนตุลำคม – ธันวำคม 2562) โดยมี
ผลกำรรักษำหำย (Cured) รวมกับรักษำครบ (Completed) โดย
ครบรอบรำยงำนผลกำรรักษำวันที่ 30กันยำยน 2563
B = จำนวนผู้ป่วยวัณโรคปอดรำยใหม่ ที่ขึ้นทะเบียน ในไตรมำสที่ 1
ของปีงบประมำณ 2563 (เดือนตุลำคม – ธันวำคม 2562)
(A/B) x 100

-

-

-

ร้อยละ 85

ลำดับ

ชื่อตัวชี้วัด

เกณฑ์ 2563

รำยละเอียดกำรวัด

26

ร้อยละของโรงพยำบำลที่ใช้ยำอย่ำงสม
เหตุผล (RDU)

27

ร้อยละของโรงพยำบำลมีระบบจัดกำรกำรดื้อยำต้ำนจุลชีพอย่ำงบูรณำกำร (AMR)

27.1

รพ.ระดับ A,S,M1 ทุกแห่งมีระบบกำร
จัดกำร AMR อย่ำงบูรณำกำร ระดับ
Intermediate

27.2

กำรติดเชื้อดื้อยำในกระแสเลือด ลดลง

28

ร้อยละกำรส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภำพ
ลดลง

29

30

อัตรำตำยทำรกแรกเกิด

ร้อยละกำรบรรเทำอำกำรปวดและจัดกำร
อำกำรต่ำง ๆ ด้วย Opioid ในผู้ป่วย
ประคับประคองระยะท้ำยอย่ำงมีคุณภำพ

A1 = จำนวนโรงพยำบำลผ่ำน RDU ขั้นที่ 2
A2 = จำนวนโรงพยำบำลที่ผ่ำน RDU ขั้น 3
B =จำนวนโรงพยำบำลทั้งหมด
RDU ขั้นที่ 2 60%
1. (A1/B) x 100
RDU ขั้นที่ 3 20%
2. (A2/B) x 100
ร้อยละ 100 ของ
จำนวนจังหวัดที่มีกำรดำเนินกำร RDU Community อย่ำงน้อย 1
จังหวัดมีกำรดำเนินกำร อำเภอ และผ่ำนเกณฑ์ระดับ 3
RDU Community
อย่ำงน้อย 1 อำเภอ
และผ่ำนเกณฑ์ระดับ 3

ร้อยละ 100

A = จำนวนโรงพยำบำลที่มีกำรจัดกำร AMR ระดับ intermediate

B = จำนวนโรงพยำบำลระดับ A, S, M1
(A/B) x 100
ลดลง 7.5 % จำกปี C = อัตรำกำรติดเชื้อดื้อยำในกระแสเลือด รอบปีปฏิทิน 61
ปฏิทิน 61
D = อัตรำกำรติดเชื้อดื้อยำในกระแสเลือด รอบปีปัจจุบัน
(D-C) x 100 /C
ลดลงร้อยละ 10 A = จำนวนผู้ป่วย 4 สำขำ ที่ส่งต่อออกนอกเขตสุขภำพปี 2562

Small success

กำรประเมินผล

แหล่งข้อมูล

ทุก 3 เดือน
(ประมวลผลยอด
สะสม

HDC

ทุก 6 เดือน

Hard copy

ร้อยละ 90 ของรพ.ทั้งหมดผ่ำนระดับ

ร้อยละ 100 ของรพ.ผ่ำนระดับ Intermediate

ทุก 6 เดือน

Hard copy

กำรติดเชื้อดื้อยำในกระแสเลือด ลดลง 5 %

กำรติดเชื้อดื้อยำในกระแสเลือดลดลง 7.5%

ไตรมำส 3 และ 4

HDC

ขั้นตอน 1 - 3

ขั้นตอน 1 – 5

ขั้นตอน 1 - 5

ลดลงร้อยละ 10

ไตรมำส 2 และ 4

HDC

-

3.75

-

3.7

ร้อยละ 40

-

ร้อยละ 40

3 เดือน
- RDU ขั้นที่ 2 ≥ 45 %
- RDU ขั้นที่ 3 ≥ 15 %

6 เดือน
- RDU ขั้นที่ 2 ≥ 50 %
- RDU ขั้นที่ 3 ≥ 15 %

9 เดือน
- RDU ขั้นที่ 2 ≥ 55 %
- RDU ขั้นที่ 3 ≥ 20 %

12 เดือน
- RDU ขั้นที่ 2 ≥ 60 %
- RDU ขั้นที่ 3 ≥ 20 %
- ร้อยละ 100 ของจังหวัดมีกำรดำเนินกำร RDU
Community อย่ำงน้อยจังหวัดละ 1 อำเภอ และผ่ำน
เกณฑ์ระดับ 3

B = จำนวนผู้ป่วย 4 สำขำ ที่ส่งต่อออกนอกเขตสุขภำพปี 2563
< 3.7 ต่อ 1,000
ทำรกแรกเกิดมีชีพ

ร้อยละ 40

(A-B)/A x 100
A = จำนวนทำรกที่เสียชีวิต < 28 วัน
B = จำนวนทำรกแรกเกิดมีชีพ
(A/B) X 1,000
A = จำนวนผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก 4 กลุ่มโรค ที่ได้รับกำรวินิจฉัย
ระยะประคับประคอง (Z51.5) ดึงข้อมูลจำกฐำนข้อมูลกำร
วินิจฉัยโรคของโรงพยำบำล ตำม ICD 10 ที่กำหนดตำม service
plan ที่เกี่ยวข้อง คือ (ICD-10 รหัส C00-C96, F03, I50, I60-I69,
J44, R54, N185 และผู้ป่วยอำยุ0-14ปี ที่วินิจฉัย Z515 ร่วมด้วย)
เฉพำะรำยใหม่ของปีงบประมำณ ไม่นับรำยครั้ง /ซ้ำ
B = จำนวนผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก 4 กลุ่มโรค ที่ได้รับกำรวินิจฉัย
ระยะประคับประคอง (Z51.5) และ ได้รับกำรรักษำด้วย Opioid
ดึงข้อมูลจำกฐำนข้อมูลกำรจ่ำยยำ Opioid ของผู้ป่วยใน และผู้ป่วย
นอก หรือข้อมูลจำกศูนย์ PC เฉพำะรำยใหม่ของปีงบประมำณ ไม่นับ
รำยครั้ง/ซ้ำ
(A/B) x 100

ประเมินทุก 6 เดือน Hard copy -

Small success

ลำดับ

ชื่อตัวชี้วัด

เกณฑ์ 2563

รำยละเอียดกำรวัด

กำรประเมินผล

แหล่งข้อมูล
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ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับ
บริกำร ตรวจ วินิจฉัย รักษำโรค และฟื้นฟู
สภำพด้วยศำสตร์กำรแพทย์แผนไทยและ
กำรแพทย์ทำงเลือก

ร้อยละ 19.5

A = จำนวนผู้รับบริกำร (ครั้ง) ที่ได้รับกำรบริกำรกำรแพทย์แผนไทย
และกำรแพทย์ทำงเลือกโดยมีกำรวินิจฉัยรหัสกลุ่มโรคและอำกำร ที่มี
รหัส 3 หลักขึ้นต้นด้วย U50-U76 และ U78-U79 กำรจ่ำยยำ ที่มี
รหัสขึ้นต้นด้วย 41 หรือ 42 กำรให้หัตถกำร (900-77-00 ถึง
900-78-88) หัตถกำรส่งเสริมสุขภำพ (900-79-00 ถึง 900-79-99)
อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ทั้งนี้ไม่รวมรหัส z

ไตรมำส 4

HDC

1. มีระบบจัดกำรยำสมุนไพร
1. ร่วมจัดบริกำรกำรแพทย์แผนไทยใน PCC จังหวัดละ 1
2. พัฒนำศักยภำพบุคลำกรด้ำนสำธำรณสุข
แห่ง
3. สนับสนุนให้มีกำรจัดบริกำรด้ำนกำรแพทย์แผนไทยฯ 2.ส่งเสริมให้เกิดกำรใช้ยำสมุนไพรทดแทน
3. บูรณำกำรกำรบริกำรกำรแพทย์แผนไทยฯในสถำน
บริกำรทุกระดับ

1. สถำนบริกำรสำธำรณสุขระดับให้บริกำร
กำรแพทย์แผนไทย
2. จำนวนครั้งของรพ.กำรแพทย์แผนไทยนำร่อง
19 แห่ง มีกำรสั่งจ่ำยยำปรุงเฉพำะรำยเพื่อกำร
รักษำโรค เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่ำร้อยละ 20

1. มีกำรให้บริกำรผู้ป่วยนอกด้วยศำสตร์กำรแพทย์แผนไทยฯ
ร้อยละ 19.5
2. ส่งเสริมให้มีกำรสั่งจ่ำยยำสมุนไพรโดยมีจำนวนครั้งผู้ป่วย
นอกที่มีกำรจ่ำยยำสมุนไพรเมื่อเทียบกับจำนวนครั้งของผู้ป่วย
นอกที่มีกำรสั่งจ่ำยยำทั้งหมด ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 6

ไตรมำส 4

HDC

-

-

≥รอยละ 68

ไตรมำส 4

Hard copy

รำยงำนอัตรำกำรฆ่ำตัวตำยสำเร็จ ≤ 6.3 ต่อ
ประชำกรแสนคน

ไตรมำส 4

Hard copy

ร้อยละ 85 ของผู้พยำยำมฆ่ำตัวตำยไม่กลับมำทำร้ำย
ตัวเองซ้ำในระยะเวลำ 1 ปี

ทุก 6 เดือน

HDC

3 เดือน

6 เดือน

9 เดือน

12 เดือน

B = จำนวนผู้รับบริกำร (ครั้ง) ที่ได้รับกำรบริกำรทั้งหมดของสถำน
บริกำรสำธำรณสุขของรัฐ สังกัดกระทรวงสำธำรณสุข
โดยมีกำรวินิจฉัยรหัสกลุ่มโรคและอำกำรของแพทย์แผนปัจจุบัน
(ขึ้นต้นด้วย A-Y) หรือแพทย์แผนไทย (รหัสขึ้นต้นด้วย U ยกเว้น U77
หรือ U77x)
32

รอยละของผูปวยโรคซึมเศรำเขำถึงบริกำร
สุขภำพจิต

≥รอยละ 55

(A/B) x 100
A = จำนวนผูปวยโรคซึมเศรำที่มำรับบริกำรตั้งแตปงบประมำณ
2552 สะสมมำจนถึง
ปงบประมำณ 2563

-

B = จำนวนผูปวยโรคซึมเศรำคำดประมำณจำกควำมชุกที่ไดจำกกำร
สำรวจ
(A/B) x 100
33
33.1

อัตรำกำรฆ่ำตัวตำยสำเร็จ
ร้อยละของผู้พยำยำมฆ่ำตัวตำยไม่กลับมำ
ทำร้ำยตัวเองซ้ำในระยะเวลำ 1 ปี

ร้อยละ 85

C = จำนวนผู้พยำยำมฆ่ำตัวตำยไม่กลับมำทำร้ำยตัวเองซ้ำ ภำยใน 1
ปี
D = จำนวนผู้พยำยำมฆ่ำตัวตำยที่เข้ำถึงบริกำรที่ยังคงไม่เสียชีวิต

33.2

อัตรำกำรฆ่ำตัวตำยสำเร็จ

34

อัตรำตำยผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบ
รุนแรงชนิด community-acquired

(C/D) x 100
≤ 6.3 ต่อประชำกร A = จำนวนผู้ฆ่ำตัวตำยสำเร็จ
แสนคน
B = จำนวนประชำกรกลำงปี 2562
(A/B) x 100,000
A = จำนวนผู้ป่วยที่เสียชีวิต (dead) จำกภำวะกำรติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด
< ร้อยละ 28
community-acquiredที่ ลง ICD 10 รหัส R 65.1 และ R57.2 ใน Principle Diagnosis
และ Comorbidity ไม่นับรวมที่ลงใน Post Admission Comorbidity (complication)
และไม่นับรวมผู้ป่วย palliative (รหัส Z 51.5)

B= จำนวนผู้ป่วยที่ปฏิเสธกำรรักษำเพื่อกลับไปเสียชีวิตที่บ้ำน (against advise) จำก
ภำวะกำรติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquiredที่ลง ICD 10 รหัส R
65.1 และ R57.2 ใน Principle Diagnosis และ Comorbidity ไม่นับรวมที่ลงใน Post
Admission Comorbidity (complication) และไม่นับรวมผู้ป่วย palliative (รหัส Z 51.5)
โดยมีสถำนภำพกำรจ้ำหน่ำย (Discharge status) = 2 ปฏิเสธกำรรักษำ, และวิธีกำรจำหน่ำย
(Discharge type) = 2 ดีขึ้น
C= จำนวนผู้ป่วยที่ปฏิเสธกำรรักษำเพื่อกลับไปเสียชีวิตที่บ้ำน (against advise) จำก
ภำวะกำรติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired ที่ลง ICD 10 รหัส
R 65.1 และ R57.2 ใน Principle Diagnosis และ Comorbidity ไม่นับรวมที่ลงใน Post
Admission Comorbidity (complication) และไม่นับรวมผู้ป่วย palliative (รหัส Z 51.5)
โดยมีสถำนภำพกำรจ้ำหน่ำย (Discharge status) = 2 ปฏิเสธกำรรักษำ, และวิธีกำรจำหน่ำย
(Discharge type) = 3 ไม่ดีขึ้น
D= จำนวนผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired ทั้งหมด ที่
ลง ICD 10 รหัส R 65.1 และ R57.2 ใน Principle Diagnosis และ Comorbidity ไม่นับ
รวมที่ลงใน Post Admission Comorbidity (complication) และไม่นับรวมผู้ป่วย
palliative (รหัส Z 51.5)

(A+C) / D × 100

1. อัตรำตำยผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด
community-acquired sepsis น้อยกว่ำร้อยละ 30
2.อัตรำกำรได้รับ Antibiotic ภำยใน 1 ชม.(นับจำก
เวลำที่ได้รับกำรวินิจฉัย) ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 90
3.อัตรำกำรเจำะ H/C ก่อนให้ Antibiotic ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 90
4.อัตรำกำรได้รับ IV 30 ml/kg ใน 1 ชม. แรก (ในกรณีที่
ไม่มีข้อห้ำม) ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 90
5.อัตรำที่ผู้ป่วยได้รับกำรดูแลแบบภำวะวิกฤต (ระดับ
2-3) ภำยใน 3 ชม. ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 30
6.มีระบบ Rapid response team

1. อัตรำตำยผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด
community-acquired sepsis น้อยกว่ำร้อยละ 30
2.อัตรำกำรได้รับ Antibiotic ภำยใน 1 ชม.(นับจำกเวลำที่
ได้รับกำรวินิจฉัย) ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 90
3.อัตรำกำรเจำะ H/C ก่อนให้ Antibiotic ไม่น้อยกว่ำร้อยละ
90
4.อัตรำกำรได้รับ IV 30 ml/kg ใน 1 ชม. แรก (ในกรณีที่ไม่มี
ข้อห้ำม) ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 90
5.อัตรำที่ผู้ป่วยได้รับกำรดูแลแบบภำวะวิกฤต (ระดับ 2-3)
ภำยใน 3 ชม. ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 30
6.มีระบบ Rapid response team
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35

ร้อยละของโรงพยำบำลที่มีทีม Refracture 1 ทีมต่อ 1 เขตสุขภำพ จำนวนโรงพยำบำล M1,S,A ที่มีทีม Refracture Prevention
Prevention ในโรงพยำบำลตั้งแต่ระดับ
M1 ขึ้นไป ที่มีแพทย์ออร์โธปิดิกส์เพิ่มขึ้น
ให้ได้อย่ำงน้อย 1 ทีมต่อ 1 เขตสุขภำพ

35.2

กำรผ่ำตัดภำยใน 72 ชั่วโมง (Early
surgery)

35.3

Rate Refracture (กรณีที่โรงพยำบำลนั้น
ทำโครงกำร มำแล้ว 1 ปี)

> ร้อยละ 30 นับตั้งแต่ C = จำนวนผู้ป่วยในโครงกำร Refracture Prevention ที่ได้รับกำร
รับผู้ป่วยเข้ำรักษำใน ผ่ำตัด ภำยใน 72 ชั่วโมง
โรงพยำบำล
D = จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับกำรผ่ำตัด
(C/D) x 100
< ร้อยละ 25
E = จำนวนผู้ป่วยในโครงกำร Refracture Prevention ที่มี
กระดูกหักซ้ำ

กำรประเมินผล
ทุกไตรมำส

แหล่งข้อมูล
Hard copy

3 เดือน
1. มีกำรจัดตั้งทีม Refracture Prevention
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.45

Small success
6 เดือน
9 เดือน
12 เดือน
1. มีกำรจัดตั้งทีม Refracture Prevention เพิ่ม 1. มีกำรจัดตั้งทีม Refracture Prevention 1. มีกำรจัดตั้งทีม Refracture Prevention ใน
ขึ้นร้อยละ 2.91
เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.37
โรงพยำบำลระดับ M1 ขึ้นไป ร้อยละ 5.83

ทุกไตรมำส

Hard copy 2. ร้อยละผู้ป่วยที่ได้รับกำรผ่ำตัดภำยใน 72 ชม.
> ร้อยละ 30

2. ร้อยละผู้ป่วยที่ได้รับกำรผ่ำตัดภำยใน 72 ชม.
> ร้อยละ 30

2. ร้อยละผู้ป่วยที่ได้รับกำรผ่ำตัดภำยใน 72 2. ร้อยละผู้ป่วยที่ได้รับกำรผ่ำตัดภำยใน 72 ชม. >
ชม. > ร้อยละ 30
ร้อยละ 30

ทุกไตรมำส

Hard copy

ปีละ 1 ครั้ง ติดตำม
ทุก 3 เดือน

43 แฟ้ม

ไตรมำส 2 และ 4

Hard copy

70

70

ไตรมำส 2 และ 4

Hard copy

70

70

ไตรมำส 2 และ 4

Hard copy

60

60

3. ร้อยละผู้ป่วยที่มีกำรหักซ้ำ < ร้อยละ 25

F = จำนวนผู้ป่วยในโครงกำร Refracture Prevention ในระยะเวลำ
1 ปี
36

37
37.1

อัตรำตำยของผู้ป่วยโรคกล้ำมเนื้อหัวใจตำย
เฉียบพลันชนิด STEMI และกำรให้กำร
รักษำตำมมำตรฐำนเวลำที่กำหนด

ไม่เกินร้อยละ 9

(E/F) x 100
A = จำนวนผู้ป่วยรหัส ICD10 -WHO – I21.0-I21.3 ที่เสียชีวิตใน
โรงพยำบำลทั้งหมด

ไม่เกินร้อยละ 9

ไม่เกินร้อยละ 9

ไม่เกินร้อยละ 9

ไม่เกินร้อยละ 9

B = จำนวนผู้ป่วยรหัส ICD10 -WHO – I21.0-I21.3 ที่รับไว้รักษำที่
โรงพยำบำลทั้งหมด

(A /B) X 100
ร้อยละผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรกได้รับกำรรักษำภำยในระยะเวลำที่กำหนด
ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับกำรรักษำด้วยกำร
ผ่ำตัดภำยในระยะเวลำ 4 สัปดำห์

≥ ร้อยละ 70

A(S) = จำนวนผู้ป่วยที่แพทย์วำงแผนกำรรักษำด้วยกำรผ่ำตัดและ
ได้รับกำรผ่ำตัดรักษำ≤4 สัปดำห์นับตำมเกณฑ์ที่กำหนด
B(S) = จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับกำรผ่ำตัดเพื่อรักษำมะเร็งทั้งหมดในปีที่
รำยงำน

37.2

ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับกำรรักษำด้วยเคมี
บำบัดภำยในระยะเวลำ 6 สัปดำห์

≥ ร้อยละ 70

(A(s)/ B(s)) X 100
A(C) = จำนวนผู้ป่วยที่แพทย์วำงแผนกำรรักษำด้วยเคมีบำบัดและ
ได้รับ กำรรักษำด้วยเคมี บำบัด ≤ 6 สัปดำห์นับตำมเกณฑ์ที่กำหนด
B(C) = จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับเคมีบำบัดเพื่อรักษำมะเร็งทั้งหมดในปีที่
รำยงำน

37.3

ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับกำรรักษำด้วยรังสี
รักษำภำยในระยะเวลำ 6 สัปดำห์

≥ ร้อยละ 60

(A(c)/ B(c)) X 100
A(R) = จำนวนผู้ป่วยที่แพทย์วำงแผนกำรรักษำด้วยรังสีรักษำและ
ได้รับกำรรักษำด้วยรังสี รักษำ ≤ 6 สัปดำห์นับตำมเกณฑ์ที่กำหนด
B(R) = จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับรังสีรักษำเพื่อรักษำมะเร็งทั้งหมดในปีที่
รำยงำน
(A(R)/ B(R)) X 100

ลำดับ
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กำรประเมินผล

แหล่งข้อมูล

38

ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตรำกำรลดลง
ของ eGFR<5 ml/min/1.73m2/yr

66%

A = จำนวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง Stage 3-4 สัญชำติไทยที่มำรับ
บริกำรที่โรงพยำบำลได้รับกำรตรวจ creatinine/มีผล eGFR ≥ 2 ค่ำ
และค่ำทั้งสองห่ำงกันไม่น้อยกว่ำ 3 เดือน โดยพิจำรณำค่ำของ eGFR
ตั้งแต่ย้อนหลัง 1ปีงบประมำณและมีค่ำเฉลี่ยกำรเปลี่ยนแปลง < 5

ปีละ 1 ครั้ง

HDC

Small success
3 เดือน
-

6 เดือน

9 เดือน

12 เดือน

66%

66%

66%

VISION2020 ร้อยละ 85

ร้อยละ 85

ร้อยละ 85

ร้อยละ 85

ทุกไตรมำส

Hard copy 0.3

0.5

0.7

0.9

ทุก 3 เดือน

Hard copy

50

50

ทุก 3 เดือน

Hard copy

60

60

ไตรมำส 2 และ 4

Hard copy

ร้อยละ 25

ร้อยละ 50

B = จำนวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง Stage 3-4 สัญชำติไทยที่มำรับ
บริกำรที่โรงพยำบำลได้รับกำรตรวจ creatinine/มีผล eGFR ≥ 2 ค่ำ
และค่ำทั้งสองห่ำงกันไม่น้อยกว่ำ 3 เดือน โดยพิจำรณำค่ำของ eGFR
ตั้งแต่ย้อนหลัง 1ปีงบประมำณ
39

ร้อยละผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอด (Blinding
Cataract) ได้รับกำรผ่ำตัดภำยใน 30 วัน

ร้อยละ 85

(A /B) X 100
A = จำนวนผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ที่ได้รับ
กำรผ่ำตัด ภำยใน 30 วัน

ไตรมำส 2 และ 4

B = จำนวนผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ที่ได้รับ
กำรวินิจฉัย
40

41

อัตรำส่วนของจำนวนผู้ยินยอมบริจำค
อวัยวะจำกผู้ป่วยสมองตำย ต่อจำนวน
ผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยำบำล (โรงพยำบำล
A, S)

0.9

ร้อยละของผู้ป่วยยำเสพติดเข้ำรับกำร
บำบัดรักษำ และ ติดตำมดูแลอย่ำงต่อเนื่อง
1 ปี (Retention Rate)

ร้อยละ 50

(A /B) X 100
A = จำนวนผู้บริจำคอวัยวะจำกผู้ป่วยสมองตำย (actual donor)
B = จำนวนผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยำบำล
(A/B)
A = จำนวนผู้ใช้ ผู้เสพ และผู้ติดยำเสพติดที่ได้รับกำรบำบัดรักษำ
ติดตำมดูแลต่อเนื่องตำมเกณฑ์มำตรฐำนอย่ำงน้อย 4 ครั้งภำยใน 1 ปี
หลังจำหน่ำย
B = จำนวนผู้ใช้ ผู้เสพ และผู้ติด ที่รับกำรบำบัดรักษำและได้รับกำร
จำหน่ำยทั้งหมดในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 จำกสถำนบำบัดฟื้นฟูผู้
เสพผู้ติดยำเสพติด ยกเว้น ถูกจับ เสียชีวิต หรือผู้ป่วยที่ได้รับ
methadone maintenance treatment : MMT
(เนื่องจำก เป็นกำรดูแลต่อเนื่องไม่มีกำรจำหน่ำย)

42

43

ร้อยละของผู้ป่วยยำเสพติดกลุ่มเสี่ยงก่อ
ควำมรุนแรงได้รับกำรประเมิน
บำบัดรักษำและติดตำมดูแลช่วยเหลือตำม
ระดับควำมรุนแรง อย่ำงต่อเนื่อง

ร้อยละ 60

ร้อยละของโรงพยำบำลระดับ M และ F
ในจังหวัดที่ให้กำรบริบำลฟื้นสภำพระยะ
กลำงแบบผู้ป่วยใน (intermediate
bed/ward)

ร้อยละ 50

(A/B) x 100
A = จำนวนผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงก่อควำมรุนแรงได้รับกำรประเมิน
บำบัดรักษำและติดตำมดูแลช่วยเหลือตำมระดับควำมรุนแรงอย่ำง
ต่อเนื่องอย่ำงน้อย 4 ครั้ง ภำยใน 1 ปี หลังจำหน่ำย
B = จำนวนผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงก่อควำมรุนแรงที่ได้รับกำรประเมิน กำร
บำบัดรักษำและได้รับกำรจำหน่ำยทั้งหมดในปีงบประมำณ พ.ศ.
2562 จำกสถำนบำบัดฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดยำเสพติด ยกเว้น ถูกจับ
เสียชีวิต หรือผู้ป่วยที่ได้รับ methadone maintenance
treatment : MMT (เนื่องจำกเป็นกำรดูแลต่อเนื่องไม่มีกำรจำหน่ำย)
(A/B) x 100
A = โรงพยำบำลระดับ M และ F ในจังหวัด ที่ผ่ำนเกณฑ์ให้บริกำร
กำรดูแลระยะกลำงแบบ ผู้ป่วยใน (intermediate bed/ward) ตำม
ภำคผนวก 1 และ 2
B = โรงพยำบำลระดับ M และ F ทั้งหมดในจังหวัด
(A/B) x 100

ลำดับ
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43.1

ผู้ป่วย Stroke, Traumatic Brain Injury
และ Spinal Cord Injury ที่รอดชีวิตและ
มีคะแนน Barthel index <15 รวมทั้ง
คะแนน Barthel index >15 with
multiple impairment ได้รับกำรบริบำล
ฟื้นสภำพระยะกลำงและติดตำมจนครบ 6
เดือน หรือจน Barthel index = 20

ร้อยละ 65

44

ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ำรับกำรผ่ำตัดแบบ
One Day Surgery

ร้อยละ 60

45

จำนวนคลินิกกำรให้บริกำรกัญชำทำง
กำรแพทย์นำร่องอย่ำงน้อย
เขตสุขภำพละ 1 แห่ง

46

อัตรำกำรเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน
(triage level 1) ภำยใน 24 ชั่วโมง ใน
โรงพยำบำลระดับ A, S, M1 (ทั้งที่ ER และ
Admit) น้อยกว่ำร้อยละ 12
(Trauma<12%, Non-trauma<12%)

46.1.1 อัตรำของผู้ป่วย trauma triage level 1
และมีข้อบ่งชี้ในกำรผ่ำตัด
(Registration-to-incision time) ใน
โรงพยำบำลระดับ A, S, M1 สำมำรถเข้ำ
ห้องผ่ำตัดได้ภำยใน 60 นำที
46.1.2 อัตรำของผู้ป่วย triage level 1, 2 ที่มีข้อ
บ่งชี้ในกำร Admit ได้รับ Admit ภำยใน 2
ชม. ในโรงพยำบำลระดับ A, S, M1

46.2.1 อัตรำตำยของผู้ป่วยบำดเจ็บรุนแรงต่อ
สมอง (Mortality rate Severe
traumatic brain injury) (GCS≤8) ใน
โรงพยำบำลระดับ A, S, M1
46.3.1 อัตรำของ TEA unit ในโรงพยำบำลระดับ
A, S, M1 ที่ผ่ำนเกณฑ์ประเมินคุณภำพ
(ไม่ต่ำกว่ำ 20 คะแนน)

46.3.2 อัตรำของโรงพยำบำลระดับ F2 ขึ้นไปที่
ผ่ำนเกณฑ์ประเมิน ECS คุณภำพ (ไม่ต่ำ
กว่ำร้อยละ 50)

รำยละเอียดกำรวัด
A = ผู้ป่วย Stroke, Traumatic Brain Injury และ Spinal Cord
Injury ภำยในจังหวัดที่รอดชีวิตและมีคะแนน Barthel index <15
ได้รับกำรบริบำลฟื้นสภำพระยะกลำงและติดตำมจนครบ 6 เดือน
หรือจน Barthel index = 20

Small success

กำรประเมินผล

แหล่งข้อมูล

ไตรมำส 2 และ 4

Hard copy

ร้อยละ 50

ไตรมำส 2 และ 4

Hard copy

ร้อยละ 20

ร้อยละ 40

ร้อยละ 60

เขตสุขภำพละ 1 แห่ง

เขตสุขภำพละ 1 แห่ง

เขตสุขภำพละ 1 แห่ง

3 เดือน

6 เดือน

9 เดือน

12 เดือน
ร้อยละ 60

B = ผู้ป่วย Stroke, Traumatic Brain Injury และ Spinal Cord
Injury รำยใหม่หรือกลับเป็นซ้ำทั้งหมดที่เข้ำรับกำรรักษำใน
โรงพยำบำลภำยในจังหวัดรอดชีวิตและมีคะแนน Barthel index
<15 รวมทั้งคะแนน Barthel index >15 with multiple
impairment

เขตสุขภำพละ 1 แห่ง

ไม่เกินร้อยละ 12

(A/B) x 100
A= จำนวนผู้ป่วยทั้งหมดที่ได้รับกำรผ่ำตัด One Day Surgery
B= จำนวนผู้ป่วยที่เข้ำเงื่อนไขในกำรเข้ำรับกำรผ่ำตัด One Day
Surgery ด้วยโรคที่กำหนด(Principle diagnosis)
(A/B) x 100
A =จำนวนคลินิกกำรให้บริกำรกัญชำทำงกำรแพทย์นำร่องในเขต
สุขภำพ
A = จำนวนผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน (ทั้ง trauma และ non-trauma)
ที่เสียชีวิตภำยใน 24 ชั่วโมง

ไตรมำส 2 และ 4

Hard copy

เขตสุขภำพละ 1 แห่ง

ไตรมำส 4

HDC

ไม่เกินร้อยละ 12

ไม่เกินร้อยละ 12

ไตรมำส 4

HDC

ไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 80

ไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 80

ไตรมำส 4

HDC

ไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 60

ไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 60

ไตรมำส 4

HDC

ไม่เกินร้อยละ 45

ไม่เกินร้อยละ 45

ไตรมำส 4

HDC

ไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 80

ไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 80

ไตรมำส 4

HDC

ไม่ต่ำกว่ำ
ร้อยละ 80

ไม่ต่ำกว่ำ
ร้อยละ 80

B = จำนวนผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน (ทั้ง trauma และ non-trauma)
ทั้งหมด
(A/B) x 100
ไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 80 A = จำนวนผู้ป่วย trauma triage level 1 และมีข้อบ่งชี้ในกำร
ผ่ำตัด ในโรงพยำบำลระดับ A, S, M1 สำมำรถเข้ำห้องผ่ำตัดได้
ภำยใน 60 นำที
B =จำนวนผู้ป่วย trauma triage level 1 และมีข้อบ่งชี้ในกำรผ่ำตัด
ในโรงพยำบำลระดับ A, S, M1 และได้รับกำรผ่ำตัดทั้งหมด
(A/B) x 100
ไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 60 A = จำนวนผู้ป่วย triage level 1, 2 อยู่ในห้องฉุกเฉินมีข้อบ่งชี้ได้
admit ภำยใน 2 ชม.
B = จำนวนผู้ป่วย triage level 1, 2 ที่มีข้อบ่งชี้ให้ admit ทั้งหมด

ไม่เกินร้อยละ 45

(A/B) x 100
A = จำนวนผู้ป่วย severe traumatic brain injury (GCS ≤ 8) ที่
เสียชีวิตในโรงพยำบำลระดับ A, S, M1
B = จำนวนผู้ป่วย severe traumatic brain injury ทั้งหมดใน
โรงพยำบำลระดับ A, S, M1

(A/B) x 100
ไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 80 A = จำนวน TEA unit ในโรงพยำบำลระดับ A, S, M1 ที่ผ่ำนเกณฑ์
ประเมินคุณภำพ (ไม่ต่ำกว่ำ 20 คะแนน)
B = จำนวน TEA unit ที่ประมินคุณภำพทั้งหมดในโรงพยำบำลระดับ
A, S, M1
ไม่ต่ำกว่ำ
ร้อยละ 80

(A/B) x 100
A = จำนวนโรงพยำบำลระดับ F2 ขึ้นไป ที่ผ่ำนเกณฑ์ประเมิน ECS
คุณภำพ(ไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 50)
B = จำนวนโรงพยำบำลระดับ F2 ขึ้นไป ที่ประเมิน ECS คุณภำพ
ทั้งหมด
(A/B) x 100

ลำดับ
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ชื่อตัวชี้วัด
ร้อยละของประชำกรเข้ำถึงบริกำร
กำรแพทย์ฉุกเฉิน

เกณฑ์ 2563
ไม่ต่ำกว่ำ
ร้อยละ 24

รำยละเอียดกำรวัด
A = จำนวนครั้งของผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตที่มำโดยระบบกำรแพทย์
ฉุกเฉิน (EMS)

กำรประเมินผล

Small success

แหล่งข้อมูล

3 เดือน

ทุกไตรมำส

Hard copy ไม่ต่ำกว่ำ
ร้อยละ 24

ไตรมำส 4

Hard copy

ไตรมำส 2, 3, 4

Hard copy

6 เดือน
ไม่ต่ำกว่ำ
ร้อยละ 24

9 เดือน
ไม่ต่ำกว่ำ
ร้อยละ 24

12 เดือน
ไม่ต่ำกว่ำ
ร้อยละ 24

B = จำนวนครั้งของผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตทั้งหมดที่มำรับบริกำรที่ห้อง
ฉุกเฉิน (ER Visit)
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ร้อยละของโรงพยำบำลศูนย์ผ่ำนเกณฑ์ ER
คุณภำพ

ร้อยละ 80

(A/B) x 100
A = จำนวนโรงพยำบำล ระดับ A ที่ผ่ำนเกณฑ์ประเมิน ER คุณภำพ

ร้อยละ 80

B = จำนวนโรงพยำบำล ระดับ A ทั้งหมด ในสังกัดสำนักงำน
ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
49

จำนวนผู้ป่วยที่ไม่ฉุกเฉินในห้องฉุกเฉิน
ระดับ 4 และ 5 (Non trauma) ลดลง

ร้อยละ 5

(A/B) x 100
A = จำนวนผู้ป่วยที่ไมฉุกเฉินในห้องฉุกเฉินระดับ 4 และ 5 (Non
trauma) ปีงบประมำณ 2562

ร้อยละ 3

ร้อยละ 4

ร้อยละ 5

B = จำนวนผู้ป่วยที่ไมฉุกเฉินในห้องฉุกเฉินระดับ 4 และ 5 (Non
trauma) ปีงบประมำณ 2563
(A-B) x 100/A
50

ร้อยละของจังหวัดเป้ำหมำยที่มีหน่วย
บริกำรตั้งอยู่ในพื้นที่เกำะมีกำรจัดระบบ
บริกำรสุขภำพสำหรับกำรท่องเที่ยวทำง
ทะเลที่มีประสิทธิภำพ

51

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรำยได้จำกกำร
ท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ ควำมงำมและแพทย์
แผนไทย

52

ระดับควำมสำเร็จของเขตสุขภำพที่มีกำร
บริหำรจัดกำรระบบกำรผลิตและพัฒนำ
กำลังคนได้ตำมเกณฑ์

ผ่ำนองค์ประกอบที่ 1 - กำรผ่ำนเกณฑ์เป้ำหมำยที่กำหนด
5 ที่ระดับคะแนน 3

2 ครั้ง
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ร้อยละของเขตสุขภำพที่มีกำรบริหำร
จัดกำรกำลังคนที่มีประสิทธิภำพ

ตำแหน่งว่ำงคงเหลือไม่ A = จำนวนตำแหน่งว่ำงเป้ำหมำยทั้งหมด (ข้ำรำชกำร + พนักงำน
เกินร้อยละ 4
รำชกำร) ณ วันที่รำยงำนผล

ไตรมำสที่ 2 และ 4 Hard copy

Hard copy

ผ่ำนเกณฑ์เป้ำหมำยในองค์ประกอบที่ 1 – 2 ที่
ระดับคะแนน 1 ขึ้นไป

ผ่ำนเกณฑ์เป้ำหมำยในองค์ประกอบที่ 1 – 5 ที่ระดับ
คะแนน 3

≥ 10 เขตสุขภำพมีตำแหน่งว่ำงคงเหลือ
ไม่เกินร้อยละ 6

≥ 10 เขตสุขภำพมีตำแหน่งว่ำงคงเหลือ
ไม่เกินร้อยละ 4

B = จำนวนตำแหน่งทั้งหมด (ข้ำรำชกำร + พนักงำนรำชกำร) ณ
วันที่รำยงำนผล
54
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ร้อยละของหน่วยงำนในสังกัดกระทรวง
สำธำรณสุขผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน ITA

ร้อยละควำมสำเร็จของส่วนรำชกำรใน
สังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
ที่ดำเนินกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำร
จัดกำรภำครัฐผ่ำนเกณฑ์ที่กำหนด

ร้อยละ 90

สสจ.ระดับ 5
ระดับ 5
สสอ. ร้อยละ 90

(A/B) x 100
A = จำนวนหน่วยงำนที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินตนเองตำมแบบ
สำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ
90 (ใน 1 ปี)
B = จำนวนหน่วยงำนทั้งหมดที่เข้ำรับกำรประเมิน ITA
(A/B) x 100
A = จำนวนสำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดที่ดำเนินกำรผ่ำนเกณฑ์ที่
กำหนด
A = จำนวนสำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอที่ดำเนินกำรผ่ำนเกณฑ์ที่
กำหนด
B = จำนวนสำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอทั้งหมด
(A/B) X 100

ทุกไตรมำส

Hard copy ระดับขั้นของควำมสำเร็จ
(ระดับ 5)

ร้อยละ 80

ร้อยละ 85

ไตรมำส 4

Hard copy

1.ผลกำรดำเนินงำน 6 เดือนเทียบกับแผนพัฒนำ
องค์กำรของหมวด 3 แลพหมวด 6
2.ผลลัพธ์ตัวชี้วัด 6 เดือนของหมวด 3 และหมวด 6

1.ผลกำรดำเนินงำน 9 เดือนเทียบกับแผนพัฒนำ 1.ร้อยละของสำนักสำธำรณสุขจังหวัดที่ดำเนินกำรผ่ำนเกณฑ์
องค์กำรของหมวด 3 และหมวด 6
ที่กำหนด
2.ผลลัพธ์ตัวชี้วัด 9 เดือนของหมวด 3 และหมวด 6 2.ร้อยละของสำนักสำธำรณสุขอำเภอที่ดำเนินกำรผ่ำนเกณฑ์
ที่กำหนด (ร้อยละ 90)

1. จัดทำลักษณะสำคัญขององค์กำรครบ 13 คำถำม
2. ประเมินตนเองเทียบกับเกณฑ์คุณภำพ หมวด 3 และหมวด 6
3. นำ Opportunity for Improvement : OFI มำจัดทำ
แผนพัฒนำองค์กำรหมวด 3 และหมวด 6 หมวดละ 1 แผน
4. จัดทำตัวชี้วัดควำมสำเร็จของแผนพัฒนำองค์กำรหมวด 3 และ
หมวด 6

ร้อยละ 90

ลำดับ
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ชื่อตัวชี้วัด
ร้อยละของโรงพยำบำลสังกัดกระทรวง
สำธำรณสุขมีคุณภำพมำตรฐำนผ่ำนกำร
รับรอง HA ขั้น 3

เกณฑ์ 2563

รำยละเอียดกำรวัด

รพศ.รพท. ร้อยละ 100 A = จำนวนโรงพยำบำลศูนย์ โรงพยำบำลทั่วไปในสังกัดสำนักงำน
ปลัดกระทรวงสำธำรณสุขที่มีผลกำรรับรองขั้น 3 + Reaccredit

กำรประเมินผล

Small success

แหล่งข้อมูล

3 เดือน

6 เดือน

9 เดือน

12 เดือน

ทุกไตรมำส

Hard copy ร้อยละ
97.00

ร้อยละ
98.00

ร้อยละ
99.00

ร้อยละ
100.00

ทุกไตรมำส

Hard copy ร้อยละ
87.00

ร้อยละ
88.00

ร้อยละ
89.00

ร้อยละ
90.00

Hard copy 1. ประชุมชี้แจงนโยบาย

1. อบรมเชิงปฏิบัติกำรระดับจังหวัด (ครู ข) อย่ำงน้อย
จังหวัดละ 1 ครั้ง
2. แต่งตั้งคณะทำงำนพัฒนำและประเมินระดับจังหวัด 1
ทีม/จังหวัด
ระดับอำเภอ 1 ทีม/อำเภอ
3. มีทีมพี่เลี้ยงระดับอำเภอ ร้อยละ 100
4. สสอ./สสจ. ตรวจสอบข้อมูลกำรบันทึกกำรประเมิน
ตนเองของ รพ.สต. ในโปรแกรม

1. รพ.สต. (ที่ยังไม่ผ่ำนเกณฑ์) ได้รับกำรพัฒนำ
รพ.สต.ผ่ำนเกณฑ์พัฒนำคุณภำพ รพ.สต.ติดดำว ระดับ 5 ดำว
โดยทีมพี่เลี้ยงระดับอำเภอ/ระดับจังหวัด
สะสมร้อยละ 75
2. คกก.ระดับอำเภอ ประเมิน
3. คกก.ระดับจังหวัด ประเมินและรับรองผล
4. คกก.ระดับเขต ประเมินรับรองผลและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในภำพของจังหวัด
5. สสอ./สสจ./เขต ตรวจสอบข้อมูล ส่งผลกำร
ประเมินมำยังสำนักสนับสนุนระบบสุขภำพปฐมภูมิ
(สสป.) ผ่ำนโปรแกรม
http://gishealth.moph.go.th/pcu

B = จำนวนโรงพยำบำลศูนย์ โรงพยำบำลทั่วไปในสังกัดสำนักงำน
ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
รพช.ร้อยละ 90

(A/B) X 100
E = จำนวนโรงพยำบำลชุมชนในสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวง
สำธำรณสุขที่มีผลกำรรับรองขั้น 3 + Reaccredit
F = โรงพยำบำลชุมชนในสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
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ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่ำนเกณฑ์กำร
พัฒนำคุณภำพ รพ.สต. ติดดำว

ร้อยละ 75

(E/F) x 100
A = จำนวนโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลระดับ 5 ดำว (สะสม
ปีงบประมำณ (2561 – 2563) ผ่ำนเกณฑ์พัฒนำคุณภำพ รพ.สต.ติด
ดำว ระดับ 5 ดำว ในปีงบประมำณ 2563

ไตรมำส 3 – 4

2. อบรมเชิงปฏิบัติกา ระดับเขต (ครู ก) จานวน 1 ครั้ง
ต่อปี
3. คู่มือแนวทาง รพ.สต.ติดดาว ปี 2563
4. รพ.สต. ประเมินตนเองและบันทึกข้อมูลในระบบ
ข้อมูลทรัพยากรสุขภาพ หน่วยบริการปฐมภูมิ
(http://gishealth.moph.go.th/pcu)

D = จำนวนโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลทั้งหมด โดยไม่รวม
รพ.สต. ที่ถ่ำยโอนไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
58

จำนวนองค์กรแห่งควำมสุข ที่มีคุณภำพ
มำตรฐำน

(A/D) x 100
• รพศ./รพท./สสจ.
A = รพศ./รพท./สสจ. (อย่ำงน้อยเขตละ 1 แห่ง)
อย่ำงน้อยเขตละ 1 แห่ง

12 เดือน

Hard copy

• พัฒนำทีมพี่เลี้ยง (MOPH Happy Coaching
Team)

มีองค์กรแห่งควำมสุขที่มีคุณภำพมำตรฐำน
• รพศ./รพท./สสจ. อย่ำงน้อยเขตละ 1 แห่ง
• รพช./สสอ. ร้อยละ 10

• รพช./สสอ. ร้อยละ 10 A = จำนวน รพช./สสอ.ในจังหวัด ที่มีผลกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์
คุณภำพมำตรฐำนองค์กรแห่งควำมสุข
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ร้อยละของจังหวัดที่ผ่ำนเกณฑ์คุณภำพ
ข้อมูล

60

ร้อยละของหน่วยบริกำรที่เป็น Smart
Hospital

B = จำนวน รพช./สสอ.ทั้งหมดในจังหวัด
(A/B) x 100
ร้อยละ 80
A = จำนวนจังหวัดที่ผ่ำนเกณฑ์คุณภำพข้อมูลบริกำรสุขภำพ
3, 6, 9 และ 12
HDC
ร้อยละ 60
เดือน
B = จำนวนจังหวัดทั้งหมด
(A/B) x 100
รพ. ระดับ A, S, M1, A1 = จำนวนหน่วยบริกำรกลุ่มเป้ำหมำยที่ 1 ที่เป็น Smart Hospital ไตรมำส 2, 3 และ 4 Hard copy
M2 ร้อยละ 80

ผลกำรดำเนินงำน Smart Tools และ
Smart Services

ร้อยละ 70

ร้อยละ 75

ร้อยละ 80

ร้อยละ 20

ร้อยละ 50

ร้อยละ 80

ร้อยละ 10

ร้อยละ 30

ร้อยละ 50

ร้อยละ 20

ร้อยละ 50

ร้อยละ 80

B1 = จำนวนหน่วยบริกำรกลุ่มเป้ำหมำยที่ 1 ทั้งหมด
(A1 / B1) x 100
รพ. ระดับ F1, F2, F3 A2 = จำนวนหน่วยบริกำรกลุ่มเป้ำหมำยที่ 2 ที่เป็น Smart Hospital ไตรมำส 2, 3 และ 4 Hard copy
ร้อยละ 50

รพ. นอกสังกัด
สำนักงำน
ปลัดกระทรวง
สำธำรณสุขร้อยละ 80

B2 = จำนวนหน่วยบริกำรกลุ่มเป้ำหมำยที่ 2 ทั้งหมด
(A2 / B2) x 100
A3 = จำนวนหน่วยบริกำรกลุ่มเป้ำหมำยที่ 3 ที่เป็น Smart Hospital ไตรมำส 2, 3 และ 4 Hard copy

B3 = จำนวนหน่วยบริกำรกลุ่มเป้ำหมำยที่ 3 ทั้งหมด
(A3 / B3) x 100

ลำดับ

ชื่อตัวชี้วัด

เกณฑ์ 2563
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จำนวนโรงพยำบำลที่มีบริกำรรับยำที่ร้ำนยำ รพศ./รพท.50 แห่ง
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ควำมแตกต่ำงอัตรำกำรใช้สิทธิ
(compliance rate) เมื่อไปใช้บริกำรผู้ป่วย
ใน (IP) ของผู้มีสิทธิใน 3 ระบบ

63

ระดับควำมสำเร็จของกำรจัดทำสิทธิ
ประโยชน์กลำงผู้ป่วยใน ของระบบ
หลักประกันสุขภำพ 3 ระบบ

64

ร้อยละของหน่วยบริกำรที่ประสบภำวะ
วิกฤตทำงกำรเงิน

รำยละเอียดกำรวัด
A = จำนวนโรงพยำบำลที่มีบริกำรรับยำที่ร้ำนยำ

ระดับ 7 < ร้อยละ 4 A = จำนวนหน่วยบริกำรสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขที่
ระดับ 6 < ร้อยละ 8 ประสบภำวะวิกฤติทำงกำรเงิน ระดับ 7

กำรประเมินผล
ทุก 3 เดือน

ไตรมำส 1, 2, 3
และ 4

Small success

แหล่งข้อมูล
Hard copy

3 เดือน
20 แห่ง

Hard copy ร้อยละของหน่วยบริกำรประสบภำวะวิกฤติทำงกำรเงิน
ระดับ 7 ไม่เกินร้อยละ 4 ระดับ 6 ไม่เกินร้อย 8

6 เดือน

9 เดือน

12 เดือน

30 แห่ง

40 แห่ง

50 แห่ง

ร้อยละของหน่วยบริกำรประสบภำวะวิกฤติทำงกำรเงิน
ระดับ 7 ไม่เกินร้อยละ 4 ระดับ 6 ไม่เกินร้อย 8

ร้อยละของหน่วยบริกำรประสบภำวะวิกฤติทำง
กำรเงิน
ระดับ 7 ไม่เกินร้อยละ 4 ระดับ 6 ไม่เกินร้อย 8

ร้อยละของหน่วยบริกำรประสบภำวะวิกฤติทำงกำรเงิน
ระดับ 7 ไม่เกินร้อยละ 4 ระดับ 6 ไม่เกินร้อย 8

B = จำนวนหน่วยบริกำรสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขที่
ประสบภำวะวิกฤติทำงกำรเงิน ระดับ 6
C = จำนวนหน่วยบริกำรสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
ทั้งหมด (หน่วยบริกำรที่จัดส่งรำยงำนงบทดลอง)
(A/C) x 100
(B/C) x 100
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จำนวนนวัตกรรมและเทคโนโลยีสุขภำพที่
คิดค้นใหม่หรือที่พัฒนำต่อยอด

66

ร้อยละของเขตสุขภำพมีกำรพัฒนำระบบ
บริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ

67

ร้อยละของกฎหมำยที่ควรปรับปรุงได้รับ
กำรแก้ไขและมีกำรบังคับใช้

67.1

ร้อยละของกฎหมำยที่ได้รับกำรปรับปรุง
และพัฒนำ

ร้อยละ 100 จำก
กฎหมำยของกระทรวง
สำธำรณสุขอย่ำงน้อย
จำนวน 10 ฉบับ

67.2

ร้อยละควำมสำเร็จของกำรบังคับใช้
กฎหมำยครบองค์ประกอบที่กำหนดของ
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดทั่วประเทศ

สำนักงำนสำธำรณสุข องค์ประกอบที่ดำเนินกำร
จังหวัด ดำเนินกำร
บังคับใช้กฎหมำย ครบ
5 องค์ประกอบ

ระดับ 5

ระดับที่ได้

ทุกไตรมำส

Hard copy

1. มีแผนแม่บทพัฒนำกำรบริกำรสุขภำพ 5 ปี (5 Years
Master Plan of Service Plan)
2. มีกรอบกำรบริหำรจัดกำรเชิงบูรณำกำร
3.มีแผนกำรบริหำรจัดกำรของเขตสุขภำพ
3. 4.มีระบบติดตำมกำกับ

1. มีแนวทำงสนับสนุนหรือพัฒนำนวัตกรรมกำรบริหำร
จัดกำรของเขตสุขภำพ อย่ำงน้อยเขตละ 1 เรื่อง

1. มีระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่มีประสิทธิภำพ
2. มีกลไกกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้

1. มีกลไกกำรบริหำรจัดกำรของเขตสุขภำพ จังหวัด และ
หน่วยบริกำร
2. มีกำรบูรณำกำรและขยำยควำมร่วมมือกับภำคส่วนอื่น
3. กำรรำยงำนกำรประเมินผลกำรบริหำรจัดกำร

ทุกไตรมำส

Hard copy

มีกำรดำเนินงำนขั้นตอนที่ 1

มีกำรดำเนินงำนขั้นตอนที่ 2

มีกำรดำเนินงำนขั้นตอนที่ 3

มีกำรดำเนินงำนขั้นตอนที่ 4 และ 5

