ตัวชี้วัดยุทธศาสตรชาติ 20 ป (ดานสาธารณสุข) (ปรับแกขอมูล ณ.19 ตุลาคม 2560) และขับเคลื่อนสูการปฏิบัติของโรงพยาบาลพระจอมเกลา จังหวัดเพชรบุรี ประจําปงบประมาณ 2561
ที่

โครงการ

ลําดับ

ตัวชี้วัด

1. ยุทธศาสตรดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (PP & P Excellence)
แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย (ดานสุขภาพ) (4 โครงการ 12 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร)
1 1. โครงการพัฒนาและ
1 1) รอยละสถานบริการสุขภาพที่มีการคลอดมาตรฐาน
สรางเสริมศักยภาพคน
2 2) อัตราสวนการตายมารดาไทย
ไทยกลุมสตรีและเด็ก
ปฐมวัย
3 3) รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป มีพัฒนาการสมวัย
4 4) รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป สูงดีสมสวน และสวนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ป

คาเปาหมาย

ประเด็นเนนหนัก
ผูติดตามกํากับ/
PA PMเขต สตป. ผูรับผิดชอบ

ระยะเวลา
ประเมิน

70%

ก.ปฐมภูมิ/งานสงเสริม
ปองกัน/หองคลอด

ทุก 6 เดือน

< 20:การเกิดมีชีพแสนคน

ก.ปฐมภูมิ/งานสงเสริม
ปองกัน/หองคลอด

ทุก 3 เดือน

80 %
54%

ก.ปฐมภูม/ิ งานสงเสริมปองกัน

ทุก 3 เดือน
ทุก 3 เดือน

เด็กกลุมเสี่ยงไดรับการติดตาม
กระตุนพัฒนาการและดูแลตอเนื่อง
ดวยเครื่องมือมาตรฐาน 60%

ก.ปฐมภูม/ิ งานสงเสริมปองกัน

ปละ 1 ครั้ง

6 2) รอยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมสวน
7 3) รอยละของเด็กไทยมีความฉลาดทางอารมณ (EQ) อยูในเกณฑปกติขึ้นไป
8 4) รอยละของเด็กกลุมอายุ 0-12 ปฟนดีไมมีผุ (cavity free)

68%
70%
54%

ก.ปฐมภูม/ิ งานสงเสริมปองกัน

ปละ 2 ครั้ง
สํารวจทุก 5 ป
ปละ 1 ครั้ง

9 5) อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ป

<40%

ก.ปฐมภูมิ/งานสงเสริม
ปองกัน/สูตินรีเวช/ANC

ปละ 1 ครั้ง

3 3. โครงการพัฒนาและ
สรางเสริมศักยภาพคน
ไทยกลุมวัยทํางาน

10 1) รอยละของประชาชนวัยทํางานอายุ 30-44 ป มีคาดัชนีมวลกายปกติ

55%

ก.ปฐมภูมิ/เวชกรรม
สังคม/สุขศึกษา/
อาชีวเวชกรรม

ทุก 3 เดือน

4 4. โครงการพัฒนาและ
สรางเสริมศักยภาพคน
ไทยกลุมวัยผูสูงอายุ

11 1) รอยละของตําบลที่มีระบบสงเสริมสุขภาพดูแลผูสูงอายุระยะยาว (Long
Term Care) ในชุมชนผานเกณฑ

60%

ก.ปฐมภูมิ/เวชกรรม
สังคม/ทีมเครือขาย
อ.เมือง

ทุก 3 เดือน

ก.ปฐมภูมิ/เวชกรรมสังคม

ปละ 1 ครั้ง

2 2. โครงการพัฒนาและ
สรางเสริมศักยภาพคน
ไทยกลุมวัยเรียนและ
วัยรุน

5 1) เด็กไทยมีระดับสติปญญาเฉลี่ยไมต่ํากวา 100

12 2) รอยละของ Healthy Ageing

เพิ่มขึ้นหรือคงที่

ก.ปฐมภูม/ิ งานสงเสริมปองกัน

ก.ปฐมภูม/ิ งานสงเสริมปองกัน

ก.ปฐมภูมิ/งานสงเสริม
ปองกัน/ทันตกรรม

ที่

โครงการ

ลําดับ

ตัวชี้วัด

แผนงานที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (1 โครงการ 1 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร)
5 *1.โครงการพัฒนาคุณภาพ 13 1) รอยละของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.)
ชีวิตระดับอําเภอ (DHB)
ที่มีคุณภาพ
แผนงานที่ 3 : การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ (5 โครงการ 9 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร)
6 *1. โครงการพัฒนาระบบ 14 1) รอยละของจังหวัดมีศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู
การตอบโตภาวะฉุกเฉิน
สถานการณ (SAT) ที่สามารถปฏิบัติงานไดจริง
และภัยสุขภาพ
7 2. โครงการควบคุม
โรคติดตอ

8 3. โครงการควบคุมโรคไม
ติดตอและภัยสุขภาพ

50%

85%

ประเด็นเนนหนัก
ผูติดตามกํากับ/
PA PMเขต สตป. ผูรับผิดชอบ

ระยะเวลา
ประเมิน

1

1

นายอําเภอเมือง :
คปสอ.เมือง :

ปละ 2 ครั้ง

2

ก.ปฐมภูมิ/ก.การพยาบาล
/อุบัติเหตุฉุกเฉิน/ทีม
เครือขายอ.เมือง

ทุก 3 เดือน

15 1) รอยละของกลุมประชากรหลักที่เขาถึงบริการปองกันเอชไอวีและ
โรคติดตอทางเพศสัมพันธเชิงรุก

87%

ก.ปฐมภูมิ/ทีม
เครือขายอ.เมือง

ปละ 1 ครั้ง

16 2) รอยละของตําบลจัดการสุขภาพในการเฝาระวัง ปองกันแกไขปญหาโรค
พยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ําดี

80%

ก.ปฐมภูมิ/ทีม
เครือขายอ.เมือง

ทุก 3 เดือน

≤ 4.5:ประชากรอายุต่ํากวา15
ปแสนคน

ก.ปฐมภูมิ/ทีม
เครือขาย อ.เมือง

ปละ 1 ครั้ง

<16:ประชากรแสนคน

ก.ปฐมภูมิ/ก.การพยาบาล
/อุบัติเหตุฉุกเฉิน/ทีม
เครือขายอ.เมือง

ปละ 1 ครั้ง

19 3) อัตราผูปวยเบาหวานรายใหมจากกลุมเสี่ยงเบาหวาน และอัตราผูปวย
ความดันโลหิตสูงรายใหมจากกลุมเสี่ยงและสงสัยปวยความดันโลหิตสูง

อัตราDMรายใหม <2.4 %
เสี่ยง HT ไดรับการวัด
ความดันที่บาน ≥10 %

ก.ปฐมภูมิ/ก.การพยาบาล
/ทีมNCD/SP สาขาNCD
/ทีมเครือขายอ.เมือง

ปละ 1 ครั้ง

20 1) รอยละของผลิตภัณฑอาหารสดและอาหารแปรรูปมีความปลอดภัย

75%

ก.ปฐมภูมิ/ทีม
เครือขายอ.เมือง

ปละ 1 ครั้ง

17 1) อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ําของเด็กอายุนอยกวา 15 ป
18 2) อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน

9 4. โครงการสงเสริมและ
พัฒนาความปลอดภัย
ดานอาหาร

คาเปาหมาย

ที่

โครงการ

10 5. โครงการคุมครอง
ผูบริโภคดานผลิตภัณฑ
สุขภาพและบริการสุขภาพ

ลําดับ

ตัวชี้วัด

21 1) รอยละของผลิตภัณฑสุขภาพที่ไดรับการตรวจสอบไดมาตรฐานตามเกณฑ
ที่กําหนด
22 2) รอยละของสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพผานเกณฑ
มาตรฐานตามที่กฏหมายกําหนด

แผนงานที่ 4 : การบริหารจัดการสิ่งแวดลอม (2 โครงการ 2 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร)
11 *1.โครงการบริหาร
23 1) รอยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมไดตามเกณฑ
จัดการสิ่งแวดลอม
GREEN&CLEAN Hospital ระดับดีมาก 20%
12 2. โครงการคุมครอง
สุขภาพประชาชนจาก
มลพิษสิ่งแวดลอมในพื้นที่
เสี่ยง (Hot Zone)

24 1) รอยละของจังหวัดที่มีระบบจัดการปจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดลอม และสุขภาพ
อยางบูรณาการมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

2. ยุทธศาสตรดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ 5 : การพัฒนาระบบการแพทยปฐมภูมิ (Primary Care Cluster) (1 โครงการ 1 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร)
13 *1. โครงการพัฒนาระบบ 25 1) รอยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปดดําเนินการในพื้นที่ (Primary Care
การแพทยปฐมภูมิ
Cluster)
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) (17 โครงการ 24 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร)
14 1. โครงการพัฒนาระบบ
26 1) รอยละของผูปวยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได
บริการสุขภาพ สาขาโรค
ไมติดตอเรื้อรัง
27 2) รอยละของผูปวยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนไดรับการ
ประเมินโอกาสเสี่ยงตอโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk)
28 3) อัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง

คาเปาหมาย
96%

ประเด็นเนนหนัก
ผูติดตามกํากับ/
PA PMเขต สตป. ผูรับผิดชอบ
ก.ปฐมภูมิ/ทีม
เครือขายอ.เมือง

ระยะเวลา
ประเมิน
ทุก 3 เดือน

ก.ปฐมภูมิ/ทีม
เครือขายอ.เมือง

ทุก 3 เดือน

ระดับดีมาก
(เนื่องจากเปนเข็มมุง)

3 คณะกรรมการ รพ.
/
รพ.สต. ทุกแหง

ทุกเดือน

ผานระดับพื้นฐาน 100%

ก.ปฐมภูมิ/ทีม
เครือขายอ.เมือง

ทุก 3 เดือน

4 ก.ปฐมภูมิ/ทีม
เครือขายอ.เมือง

ทุก 3 เดือน

1.สถานพยาบาลเอกขชน 90%
2.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
65%

36%

DM 40%
HT 50%

≥ 82.50%
<7%

2

ก.ปฐมภูมิ/ก.การพยาบาล
/ทีมNCD/SP สาขาNCD
/ทีมเครือขายอ.เมือง
ก.ปฐมภูมิ/ก.การพยาบาล
/ทีมNCD/SP สาขาNCD
/ทีมเครือขายอ.เมือง
ก.ปฐมภูมิ/ก.การพยาบาล
/SP สาขาStroke/ทีม
เครือขายอ.เมือง

ปละ 1 ครั้ง
ปละ 1 ครั้ง
ปละ 1 ครั้ง

ที่

โครงการ

ลําดับ

ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

15 *2.โครงการปองกันและ
ควบคุมการดื้อยาตานจุล
ชีพและการใชยาอยาง
สมเหตุสมผล

29 1) รอยละของโรงพยาบาลที่ใชยาอยางสมเหตุสมผล (RDU) และรอยละของ
โรงพยาบาลมีระบบจัดการการดื้อยาตานจุลชีพอยางบูรณาการ (AMR)
29.1 รอยละของโรงพยาบาลที่ใชยาอยางสมเหตุสมผล (RDU)
29.2 รอยละของโรงพยาบาลมีระบบจัดการการดื้อยาตานจุลชีพ
อยางบูรณาการ (AMR)

16 3. โครงการพัฒนาศูนย
ความเปนเลิศทาง
การแพทย

30 1) รอยละการสงตอผูปวยนอกเขตสุขภาพลดลง

ลดลงรอยละ 10

17 4. โครงการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ สาขา
ทารกแรกเกิด

31 1) อัตราตายทารกแรกเกิด

18 5. โครงการพัฒนาระบบ
การดูแลแบบประคับ
ประคอง(Palliative Care)

32 1) รอยละของโรงพยาบาลที่มีการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care)

19 6. โครงการพัฒนาระบบ
บริการการแพทยแผน
ไทยฯ

33 1) รอยละของผูปวยนอกไดรับบริการการแพทยแผนไทยและการแพทย
ทางเลือก

20 7. โครงการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ สาขา
สุขภาพจิตและจิตเวช

34 1) รอยละของผูปวยโรคซึมเศราเขาถึงบริการสุขภาพจิต
35 2) อัตราการฆาตัวตายสําเร็จ

RDU ขั้นที่ 1 80%
RDU ขั้นที่ 2 20%
AMR 70%

ประเด็นเนนหนัก
ผูติดตามกํากับ/
PA PMเขต สตป. ผูรับผิดชอบ
5 ก.ตติยภูมิ/เภสัชกรรม
/องคกรแพทย

ระยะเวลา
ประเมิน
ปละ 1 ครั้ง

ก.ตติยภูมิ/
ก.การพยาบาล
/ทีมSP ทุกสาขา

ปละ 2 ครั้ง

<3.4 ตอ 1,000
ทารกแรกเกิดมีชีพ

ก.ตติยภูม/ิ ก.การพยาบาล
/ทีมSP สาขาทารกแรก
เกิด/สาขาสูตินรีเวชกรรม
/ANC

ปละ 2 ครั้ง

ผานตามขั้นตอน
การประเมินผล
ขั้นตอนที่ 5
5.1(1) และ 5.2(1)

ก.ตติยภูม/ิ ก.การพยาบาล
/ก.ปฐมภูมิ/
ทีมPalliative Care

ทุก 6 เดือน

20%
รพท >10%,รพช. >20%
รพ.สต.>30%

≥ 55%
≤6.3ตอแสนประชากร

ก.ปฐมภูมิ/ทีมSP
ปละ 1 ครั้ง
สาขาแพทยแผนไทย
ก.ตติยภูม/ิ ก.การพยาบาล
/ทีมSP สาขาจิตเวช
ก.ตติยภูม/ิ ก.การพยาบาล
/ทีมSP สาขาจิตเวช

ปละ 1 ครั้ง
ปละ 1 ครั้ง

ที่

โครงการ

ลําดับ

ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

ระยะเวลา
ประเมิน
ทุก 6 เดือน

21 8. โครงการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ 5 สาขา
หลัก (สูตินรีเวช
ศัลยกรรม อายุรกรรม
กุมารเวชกรรม และออร
โธปดิกส)

36 1) อัตราตายผูปวยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด
community-acquired
37 2) รอยละของโรงพยาบาลที่มีทีม Capture the fracture
37.1 รอยละของผูปวย Capture the fracture ที่มีภาวะกระดูกหักซ้ํา
(Refracture)
37.2 รอยละของผูปวย Capture the fracture ที่ไดรับการผาตัดภายใน
72 ชั่วโมง หลังจากไดรับการรักษาในโรงพยาบาล (Early surgery)

Refracture <30%
Early surgery >50%

ก.ตติยภูม/ิ ก.การพยาบาล
/ทีมSP สาขาออรโธปดิกส

ทุก 6 เดือน

22 9. โครงการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ สาขา
โรคหัวใจ

38 1) รอยละโรงพยาบาลตั้งแตระดับ F2 ขึ้นไปสามารถใหยาละลายลิ่มเลือด
(Fibrinolytic drug) ในผูปวย STEMI ได
39 2) อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ

100%

ก.ตติยภูม/ิ ก.การพยาบาล
/ทีมSP สาขาหัวใจ

ทุก 3 เดือน

< 27: แสนประชากร

ปละ 1 ครั้ง

23 10. โครงการพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ
สาขาโรคมะเร็ง

40 1) รอยละผูปวยมะเร็ง 5 อันดับแรก ไดรับการรักษาภายในระยะเวลาที่กําหนด

ก.ตติยภูม/ิ ก.การพยาบาล
/ทีมSP สาขาหัวใจ
ก.ตติยภูม/ิ ก.การพยาบาล
/ทีมSP สาขามะเร็ง

24 11. โครงการพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ
สาขาโรคไต

< 30%

ประเด็นเนนหนัก
ผูติดตามกํากับ/
PA PMเขต สตป. ผูรับผิดชอบ

80%

41 2) อัตราตายจากโรคมะเร็งตับ

< 26:แสนประชากร

42 2) อัตราตายจากมะเร็งปอด

< 20.3:แสนประชากร

43 1) รอยละของผูปวย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4l/min/1.73m2/yr

66%

ก.ตติยภูม/ิ ก.การพยาบาล
/งานIC/ทีมSP สาขาอายุ
รกรรม

ก.ตติยภูม/ิ ก.การพยาบาล
/ทีมSP สาขามะเร็ง
ก.ตติยภูม/ิ ก.การพยาบาล
/ทีมSP สาขามะเร็ง
ก.ตติยภูม/ิ ก.การพยาบาล
/ทีมSP สาขาไต/ทีม
เครือขายอ.เมือง

ทุก 6 เดือน
ปละ 1 ครั้ง
ปละ 1 ครั้ง
ปละ 1 ครั้ง

ที่

โครงการ

ลําดับ

ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

ประเด็นเนนหนัก
ผูติดตามกํากับ/
PA PMเขต สตป. ผูรับผิดชอบ

ระยะเวลา
ประเมิน
ปละ 2 ครั้ง

25 12. โครงการพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ
สาขาจักษุวิทยา

44 1) รอยละผูปวยตอกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ไดรับการผาตัด
ภายใน 30 วัน

85%

26 13. โครงการพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ
สาขาปลูกถายอวัยวะ

45 1) อัตราสวนของจํานวนผูยินยอมบริจาคอวัยวะจากผูปวยสมองตาย ตอ
จํานวนผูปวยเสียชีวิตใรโรงพยาบาล

0.7 : 100

ก.ตติยภูม/ิ ก.การพยาบาล
/ทีมSP สาขาปลูกถาย
อวัยวะ

ทุก 3 เดือน

27 14. โครงการพัฒนา
ระบบบริการบําบัดรักษา
ผูปวยยาเสพติด

46 1) รอยละของผูปวยที่ใชสารเสพติดที่หยุดเสพตอเนื่อง 3 เดือนหลังจําหนาย
(3 month remission rate)

90%

ก.ตติยภูม/ิ ก.การพยาบาล
/ทีมSP สาขาจิตเวช

ทุก 3 เดือน

28 15. โครงการพัฒนาระบบ
บริการดูแลระยะกลาง
(Intermediate Care)

47 1) รอยละของสถานพยาบาลระดับ M และ F ที่ใหบริการการดูแลระยะกลาง

10%

ก.ปฐมภูมิ/ทีม
เครือขายอ.เมือง

ทุก 6 เดือน

ก.ตติยภูม/ิ ก.การพยาบาล
/ทีมSP สาขาศัลยกรรม

ทุก 6 เดือน

ก.ตติยภูม/ิ ก.การพยาบาล
/ทีมSP สาขาศัลยกรรม

ทุก 6 เดือน

ก.ตติยภูม/ิ ก.การพยาบาล
/ศูนยสงตอ/อุบัติเหตุฉุกเฉิน

ปละ 1 ครั้ง

29 *16. โครงการพัฒนาระบบ 48 1) รอยละของผูปวยที่เขารับการผาตัดแบบ One Day Surgery
บริการ one day surgery

15%

30 17. โครงการพัฒนาระบบ
บริการ Minimally
Invasive Surgery

10%

49 1) รอยละของผูปวยที่เขารับการผาตัดแบบ Minimally Invasive Surgery

แผนงานที่ 7 : การพัฒนาระบบบริการการแพทยฉุกเฉินครบวงจรและระบบการสงตอ (1 โครงการ 1 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร)
31 *1. โครงการพัฒนาระบบ 50 1) อัตราการเสียชีวิตของผูเจ็บปวยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ชั่วโมง
< 12%
บริการการแพทยฉุกเฉิน
ในโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป (ทั้งที่ ER และ Admit)
ครบวงจรและระบบการ
สงตอ

ก.ตติยภูม/ิ ก.การพยาบาล
/ทีมSP สาขาจักษุ/ทีม
เครือขายอ.เมือง

6

7

ที่

โครงการ

ลําดับ

ตัวชี้วัด

แผนงานที่ 8 : การพัฒนาตามโครงการพระราชดําริและพื้นที่เฉพาะ (2 โครงการ 2 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร)
32 *1.โครงการเฉลิมพระ
51 1) อัตราความสําเร็จการรักษาผูปวยวัณโรคปอดรายใหม
เกียรติ
33 2. โครงการพัฒนาพัฒนา 52 1) รอยละการผานเกณฑของหนวยบริการสาธารณสุข สําหรับการจัดบริการ
พื้นที่พิเศษ
อาชีวอนามัย และเวชกรรมสิ่งแวดลอมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ตามเกณฑที่กําหนด
แผนงานที่ 9 : อุตสาหกรรมทางการแพทย (1 โครงการ 1 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร)
34 *1. โครงการพัฒนาการ
53 1) จํานวนเมืองสมุนไพร
ทองเที่ยวเชิงสุขภาพและ
การแพทย
3. ยุทธศาสตรบุคลากรเปนเลิศ (People Excellence)
แผนงานที่ 10 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนดานสุขภาพ (3 โครงการ 6 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร)
35 1. โครงการผลิตและ
54 1) ระดับความสําเร็จของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการระบบการผลิตและ
พัฒนากําลังคนดาน
พัฒนากําลังคนไดตามเกณฑเปาหมายที่กําหนด
สุขภาพสูความเปนมือ
55 2) รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาตามเกณฑที่กําหนด
อาชีพ
36 *2. โครงการ Happy
MOPH กระทรวง
สาธารณสุข กระทรวง
แหงความสุข

56 1) รอยละของหนวยงานที่มีการนําดัชนีความสุขของคนทํางาน
(Happinometer) ไปใช
57 2) อัตราการคงอยูของบุคลากรดานสุขภาพ (Retention Rate)
58 3) รอยละของอําเภอที่มีบุคลากรสาธารณสุขเพียงพอ
37 3.โครงการพัฒนาเครือขาย 59 1) รอยละของครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองไดตามเกณฑที่
กําลังคนดานสุขภาพ
กําหนด

คาเปาหมาย
85%

ประเด็นเนนหนัก
ผูติดตามกํากับ/
PA PMเขต สตป. ผูรับผิดชอบ

ระยะเวลา
ประเมิน

3

ก.ตติยภูม/ิ ก.การพยาบาล
/ทีมSP สาขาCOPD

ทุก 3 เดือน

-

ปละ 1 ครั้ง

8

50%

อยางนอยเขตละ 1 จังหวัด

9 ก.ปฐมภูมิ/ทีมSP
ปละ 1 ครั้ง
สาขาแพทยแผนไทย

ระดับ 4
(ทั้ง 5 องคประกอบ)
85%
60%

4

10

≥ 85%
≥ 60%
55%

5

11

ก.อํานวยการ/ก.พรส./
ก.การพยาบาล/ทีม
HRM/HRD

ปละ 2 ครั้ง

ก.อํานวยการ/ก.พรส./ ก.
การพยาบาล/ทีม
HRM/HRD
ระดับประเทศ/HRM/HRD

ปละ 2 ครั้ง

ก.ปฐมภูมิ/ทีมเครือขายอ.เมือง
ก.ปฐมภูมิ/ทีมเครือขายอ.เมือง

ปละ 1 ครั้ง
ปละ 1 ครั้ง
ปละ 1 ครั้ง
ทุก 3 เดือน

ที่

โครงการ

ลําดับ

ตัวชี้วัด

4. ยุทธศาสตรบริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
แผนงานที่ 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ (2 โครงการ 6 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร)
38 1. โครงการประเมิน
60 1) รอยละของหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผานเกณฑการประเมิน
คุณธรรมความโปรงใส
ITA ระดับสูงมาก 90%
และบริหาร
61 2) รอยละของการจัดซื้อรวมของยา เวชภัณฑที่ไมใชยา วัสดุวิทยาศาสตร
และวัสดุทันตกรรม
62 3) รอยละของหนวยงานภายในกระทรวงสาธารณสุขผานเกณฑการประเมิน
ระบบการควบคุมภายใน
39 2. โครงการพัฒนาองคกร
คุณภาพ

63 1) ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของ
สวนราชการในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
64 2) รอยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐาน
ผานการรับรอง HA ขั้น 3
65 3) รอยละของ รพ.สต. ที่ผานเกณฑการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว
แผนงานที่ 12 : การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศดานสุขภาพ (2 โครงการ 3 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร)
40 1. โครงการพัฒนาระบบ
66 1) รอยละของจังหวัดและหนวยบริการที่ผานเกณฑคุณภาพขอมูล
ขอมูลขาวสารเทคโนโลยี
สุขภาพแหงชาติ (NHIS)
41 2. โครงการพัฒนา
สุขภาพดวยเศรษฐกิจ
ดิจิทัล (Digital
Economy)

ประเด็นเนนหนัก
ผูติดตามกํากับ/
PA PMเขต สตป. ผูรับผิดชอบ

ระยะเวลา
ประเมิน

ก.อํานวยการ/ทีม
โรงพยาบาลคุณธรรม

ทุก 3 เดือน

> 20%

ก.เภสัชกรรม

ปละ 2 ครั้ง

> 8%

ทีมตรวจสอบภายใน ปละ 1 ครั้ง

คาเปาหมาย

ระดับสูงมาก

ระดับ 5
60%
ธํารงสภาพ
และมีการพัฒนาตอเนื่อง
> 25%
1.ขอมูลสาเหตุการตาย>25%
2.คุณภาพขอมูลบริการ>50%

67 1) รอยละของหนวยบริการระดับทุติยภูมิและตติยภูมิสามารถแลกเปลี่ยน
ขอมูลสุขภาพได (Health Information Exchange (HIE))

> 60%

68 2) รอยละของประชาชนเขาถึงขอมูลสุขภาพตนเองได (Personal Health
Record)

5%

12

ปละ 1 ครั้ง

13 ทีมพัฒนาคุณภาพ

ทุก 3 เดือน

14

ทุก 6 เดือน

ก.ปฐมภูมิ/ทีมเครือขายอ.เมือง

ก.ตติยภูมิ/ทีมเวช
ทุก 6 เดือน
ระเบียน/ศูนยขอมูล/IT
ก.ตติยภูมิ/ทีมเวช
ปละ 2 ครั้ง
ระเบียน/ศูนยขอมูล/IT
ก.ตติยภูมิ/ก.ปฐมภูมิ/
ศูนยขอมูล/IT

ปละ 2 ครั้ง

ที่

โครงการ

ลําดับ

ตัวชี้วัด

แผนงานที่ 13 : การบริหารจัดการดานการเงินการคลังสุขภาพ (2 โครงการ 4 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร)
42 1. โครงการลดความ
69 1) รายจายตอหัวที่ปรับดวยโครงสรางอายุของ 3 ระบบหลักประกันสุขภาพ
เหลื่อมล้ําของ 3 กองทุน
ภาครัฐ(Age adjusted health expenditure per capita of each
scheme)
70 2) กําหนดใหมีมาตรฐานการจายเงินของแตละระบบหลักประกันสุขภาพ
ภาครัฐใหแกสถานพยาบาลเปนราคาเดียวกันในทุกประเภทและระดับ
การบริการ
71 3) รอยละของประชากรเขาถึงบริการการแพทยฉุกเฉิน
43 *2. โครงการบริหารจัดการ 72 1) รอยละของหนวยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน
ดานการเงินการคลัง

คาเปาหมาย

ระยะเวลา
ประเมิน

คาความตางตองลดลงจาก
ปกอนหนา

ทีมCFO/ศูนยประกันสุขภาพ

ปละ 1 ครั้ง

ลดความตางของ
อัตราการจายเงิน

ทีมCFO/ศูนยประกันสุขภาพ

ปละ 1 ครั้ง

> 20%

ก.ปฐมภูมิ/ก.การพยาบาล
/อุบัติเหตุฉุกเฉิน/ทีม
เครือขายอ.เมือง

ทุก 3 เดือน

ทีมCFO/ศูนยประกันสุขภาพ

ทุก 3 เดือน

ก.พรส./ทีมHRD

ปละ 1 ครั้ง

ก.พรส./ทีมHRD

ทุก 3 เดือน

ก.เภสัชกรรม
ก.เภสัชกรรม

ปละ 1 ครั้ง
ปละ 1 ครั้ง
ปละ 1 ครั้ง

< 6%

แผนงานที่ 14 : การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมดานสุขภาพ (1 โครงการ 7 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร)
44 1. โครงการพัฒนา
73 1) รอยละผลงานวิจัย/R2R ดานสุขภาพที่ใหหนวยงานตางๆนําไปใชประโยชน
25%
งานวิจัย/นวัตกรรม
74 2) รอยละของงบประมาณดานการวิจัยและพัฒนาไมนอยกวารอยละ 1.5
ไมนอยกวารอยละ 1.5
ผลิตภัณฑสุขภาพ และ
ของงบประมาณทั้งหมด
ของงบประมาณทั้งหมด
เทคโนโลยีทางการแพทย
75 3) รอยละของยากลุมเปาหมายที่ผลิตหรือนําเขาเพื่อทดแทนยาตนแบบเพิ่มขึ้น
10%
76 4) รอยละรายการยาและเครื่องมือแพทยที่ไดรับการขึ้นทะเบียน
28% (ไมสะสม)
77 5) จํานวนตํารับยาแผนไทยแหงชาติ ที่ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
100ตํารับตอป
คุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย
78 6) จํานวนนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดคนใหม หรือที่พัฒนาตอยอด
79 7) จํานวนงานวิจัยสมุนไพร/งานวิจัยการแพทยแผนไทย และการแพทย
ทางเลือกที่นํามาใชจริงทางการแพทย หรือการตลาด

ประเด็นเนนหนัก
ผูติดตามกํากับ/
PA PMเขต สตป. ผูรับผิดชอบ

เพิ่มขึ้น 10%
10เรื่องตอป

6

15

ก.ปฐมภูมิ/ทีมSP
สาขาแพทยแผนไทย

ปละ 1 ครั้ง
ปละ 1 ครั้ง

ที่

โครงการ

ลําดับ

ตัวชี้วัด

แผนงานที่ 15 : การปรับโครงสรางและการพัฒนากฎหมายดานสุขภาพ (1 โครงการ 1 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร)
45 1. โครงการปรับ
80 1) รอยละของกฎหมายที่ควรปรับปรุงไดรับการแกไข และมีการบังคับใช
โครงสรางและพัฒนา
กฎหมายดานสุขภาพ
รวม

15 แผนงาน 45 โครงการ 80 ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

ประเด็นเนนหนัก
ผูติดตามกํากับ/
PA PMเขต สตป. ผูรับผิดชอบ

90%

ระดับประเทศ

6

15

ระยะเวลา
ประเมิน
ปละ 1 ครั้ง

